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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
मंगळमंगळिारिार,,  वदनांक वदनांक ३३  माचचमाचच, २०२०, २०२०    

(सकाळी (सकाळी १०१०--००० ० ते ते ११.४५ ११.४५ िाजेपयंत)िाजेपयंत)  
 
  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (बधुिार, वदनांक २६ फेब्रिुारी, शकु्रिार, वदनांक २८ फेब्रिुारी, ि सोमिार, वदनांक 

२ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेल्या 
प्रलंवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमांक (१) ते (३)] – 

  (१) प्रा. अवनल सोले, सर्वश्री नागोरार् गाणार, रामदास आंबटकर, गगरीशचंद्र व्यास, 
डॉ.पगरणय फुके, ॲड.गनरंजन डार्खरे, सर्वश्री प्रगर्ण दरेकर, सुरेश धस, गनलय 
नाईक, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजगनक महत्र्ाच्या बाबीकडे अन्न ि 
औषध प्रर्ासन मंत्रयांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "नागपूर येथे रै्द्यकीय गशक्षण र् औषधी द्रव्ये गर्भागांतगवत अन्न चाचणी 
प्रयोगशाळा कायान्र्ीत करण्यास शासन गनणवयास सन २०१५ मध्ये मंजूरी देण्यात 
येणे, त्यातच औषध गनयंत्रण प्रयोगशाळा माहे जुलै-२०१६ पासून तर अन्न चाचणी 
प्रयोगशाळा सप्टेंबर-२०१६ पासून कायान्र्ीत होणे, सदर प्रयोगशाळेकरीता 
औरंगाबाद प्रयोगशाळेतील ७ पदे नागपूर प्रयोगशाळेत र्गव करण्यास गदनांक ७ 
सप्टेंबर, २०१८ नुसार मान्यता गदली जाणे, परंतु नागपूर प्रयोगशाळेत स्र्तंत्र 
लेखागशषवक नसल्यामूळे नागपूर प्रयोगशाळेत र्गव करण्यात आलेले कमवचाऱ यांना 
नागपूर येथे काम करण्याचे मोघम आदेश देरू्न गनयुक्ती होणे, परंतु त्याचे रे्तन र् 
भते्त नागपूर कायालयांतगवत न काढता औरंगाबाद प्रयोगशाळेतून केल्या जात 
असणे, सदर प्रयोगशाळाकंरीता स्र्तंत्र आहरण र् सगर्तरण संकेताक आर्श्यक 
असतांनासुध्दा शासन याकडे दलुवक्ष करीत असणे, र्ास्तगर्क पहाता नागपूर अन्न 
चाचणी प्रयोगशाळा र् औषध गनयंत्रण प्रयोगशाळा या दोन्ही प्रयोगशाळेकरीता 
तांगत्रक अगधकारी र् कमवचारी तसेच प्रशासकीय अगधकारी र् कमवचारी यांची १०५ 
तांगत्रक पदाचंी आर्श्यकता असूनही केर्ळ ७ कायवरत कमवचारी पदार्र कामे सुरू 
असणे, सदर प्रयोगशाळेकरीता गरक्त पदे भरण्याबाबत लोकप्रगतगनधी या नात्याने 
गदनांक १३ गडसेंबर, २०१९ रोजी मा.अन्न औषध प्रशासन मंत्री र् मा. मुख्यमंत्री यांना 
गदनांक १३ गडसेंबर, २०१९ ला गनरे्दन देऊनही त्यार्र होत नसलेली कायवर्ाही, 
त्यामुळे रखडलेला प्रयोगशाळेचा प्रश्न, शासनाचे याकडे होत असलेले दलुवक्ष, 
शासनाने आकृतीबध्द मंजूर पदे तातडीने भरण्याची आर्श्यकता, शासनाने 
याबाबत तातडीने करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजना." 
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  (२) श्री. अर्ोक ऊफच  भाई जगताप, प्रा.जोगेन्द्र कर्ाडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् 
सार्वजगनक महत्र्ाच्या बाबीकडे नगर विकास मंत्रयांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "मंुबईत गर्गर्ध गिकाणी आगीच्या  दघुवटना घडून १५ जण जखमी झाल्याचे 
गदनांक १४ फेब्रुर्ारी, २०२० दरम्यान गनदशवनास येणे, अंधेरी एमआयडीसी येथील 
सेस्टा नेट कंपनी, कांगदर्ली पूरे्कडील संभाजी नगर तसेच र्ांद्रा पूर्व येथील 
चाळींमध्ये आग लागून दघुवटना घडणे, मरोळ एमआयडीसीतील रोल्टा टेक्नॉलॉजी 
या  आयटी कंपनीला भीषण आग लागण्याची घटना माहे फेब्रुर्ारी, २०२० च्या 
गतसऱया आिर्डयात उघडकीस आलेली असणे, मंुबईमध्ये  गदर्साला सरासरी ११ 
आगीच्या दघुवटना घडत असल्याचे अग्ननशमन के्षत्रातील तज्ांचे मत असणे, २००८ 
ते २०१८ या काळात येथे ५३३३३ आगीच्या दघुवटना घडणे, त्यात ६६६ जणांचा 
ददेुर्ी मृत्यू होणे, या मृतांमध्ये २२३ मगहला ४४ पुरुष ३४ मुले र् ५ अग्ननशमन 
दलातील अगधकारी यांचा समारे्श असणे, आगीच्या दघुवटना घडल्यास 
प्रशासनाकडून त्याचा तपास करुन  तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जाणे, िोस 
गनणवय  घेतला जात नसणे, यामुळे मंुबई मधील अननी सुरके्षचा प्रश्न गदर्सेगदर्स 
गंभीर होत असणे, शासनाकडून यासंदभात करार्याच्या कायवर्ाहीस होत असलेला 
गर्लंब पगरणामी जनतेत पसरलेला असंतोष र् संतापाची भार्ना र् शासनाने येथील 
आगीच्या दघुवटना रोखण्यासािी करार्याची कायवर्ाही र् शासनाची प्रगतगिया." 

  (३) प्रा. जोगेन्र किाडे, डॉ.पगरणय फुके, श्री. प्रगर्ण दरेकर ॲड.गनरंजन डार्खरे, 
सर्वश्री सुरेश धस, गनलय नाईक, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजगनक 
महत्र्ाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वर्क्षण मंत्रयांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "भायखळा, मंुबई येथील जे.जे. रुनणालयामधील हृदय शस्त्रगिया सहा 
मगहन्यांपासून बंद असल्याची बाब माहे फेब्रुर्ारी, २०२० च्या गतसऱया आिर्ड्यात 
उघडकीस आलेली असणे, जे.जे.सह कामा, जी.टी. आगण सेंट जॉजव या सरकारी 
रुनणालयांना केला जाणारा औषधांचा पुरर्िा जर्ळपास ४० केगमस्टनी बंद 
केलेला असणे, उपरोक्त रुनणालयानंा गमळणाऱया एकूण गनधीपैकी केर्ळ १० 
टक्के रक्कम गनगर्दा न काढता थेट खरेदी करण्यात येणाऱया औषध आगण इतर 
रै्द्यकीय उपकरणांसािी गमळत असल्याने या रुनणांलयाची आर्थथक कसरत होत 
असणे, ही रक्कम अपुरी असल्याने केगमस्टची साि कोटींची गबले या रुनणालयांनी 
थकगर्ली असल्याने त्यानंी औषधाचंा पुरर्िा बंद केलेला असणे, औषध पुरर्िा 
बंद झाल्याने हृदय शस्त्रगिया बंद करण्यात आलेल्या असणे, औषधांअभार्ी हृदय 
शस्त्रगिया बंद झाल्याने रुनणांची ससेहोलपट होत असणे, पगरणामी त्यांच्यात 
पसरलेला असंतोष, केगमस्टची जर्ळपास ६० कोटींची देयके रखडल्याने त्यांची 
होत असलेली आर्थथक गपळर्णूक, केगमस्टची थगकत देयके त्र्रीत अदा करुन 
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रुनणालयातील हृदय शस्त्रगिया पुन:श्च सुरु करण्याबाबत शासनाने करार्याची 
कायवर्ाही र् याबाबतची शासनाची भूगमका." 

  (र्ुक्रिार, वदनांक २८ फेब्रिुारी ि सोमिार, वदनांक २ माचच, २०२० रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेल्या प्रलंवबत लक्षिेधी सचूना) 
– [अनकु्रमांक (४) ते (६)] – 

  (४) सिचश्री सवतर् चव्हाण, हेमंत टकले, गर्िम काळे, अब्दलु्लाखान दरुाणी, 
गर्नायक मेटे, महादेर् जानकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजगनक 
महत्र्ाच्या बाबीकडे बहुजन कल्याण मंत्रयांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "मरािा कुणबी समाजातील गर्द्यार्थ्याच्या शैक्षगणक गर्कासासािी गदनांक ४ 
जून, २०१८ रोजी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रगशक्षण र् मानर् गर्कास संस्था 
(सारथी) पुणे या संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली असणे, काही गदर्सांपासून 
संस्थेच्या अगधकाऱ यामंध्ये र्ाद सुरु असल्याने संस्थेचे कामकाज िप्प झालेले 
असणे, सारथीच्या आर्थथक व्यर्हारात अगनयगमतता असणे, याचा फटका 
गर्द्यार्थ्यांना बसत असून शेकडो गर्द्यार्थ्यांची फेलोगशप रखडलेली असणे, सारथीने 
पगहल्या टप्यात एम.गफल. र् पी.एच.डी. करणाऱ या ५०२ संशोधन गर्द्याथ्रयांना 
फेलोगशप  मंजूर केली असणे, त्यात मरािर्ाडयातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
मरािर्ाडा गर्द्यापीिातील १८५, स्र्ामी रामानंद तीथव मरािर्ाडा गर्द्यापीिातील १० 
तर र्संतरार् नाईक मरािर्ाडा कृषी गर्द्यापीिातील १३ गर्द्यार्थ्यांचा समारे्श 
असणे, प्रत्यक्षात आतापयंत ९० गर्द्यार्थ्यांनाच दोन मगहन्यांची फेलोगशप देण्यात 
आली असणे, उर्वगरत गर्द्याथी मानधनपासून रं्गचत असणे, मरािर्ाडयातील 
गर्द्यार्थ्यांर्र अन्याय होत असणे, सारथीच्या सर्व योजना समाजातील सर्व 
घटकापयंत पोहचगर्णे आदींसािी सुमारे ३५० व्यक्तींची तारादतु म्हणुन गनर्ड 
करण्यात आलेली असणे, त्यांना १८००० रुपये मानधन देण्याचे िरर्ले असणे, 
परंतु  त्यांना दोन मगहन्यापासून मानधन गमळालेले नसणे, एमपीएससी, युपीएसी 
आगण नेट परीके्षची तयारी करणाऱ या गर्द्यार्थ्यांनाही फेलोगशप मंजुर असणे, मात्र 
अंतगवत र्ादात ही फेलोगशप देखील रखडलेली असणे, सारथीची फेलोगशप 
गमळाली म्हणून मरािा समाजातील अनेक गर्द्यार्थ्यांनी हातातील नोकरी सोडणे, 
मात्र सारथीच्या र्ादात या गर्द्यार्थ्यांना रे्िीस धरले जात असणे, त्यांच्यार्र आता 
उपासमारीची रे्ळ आलेली असणे, या सर्व प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करुन 
गर्द्यार्थ्यांना न्याय गमळणेसािी होत असलेली मागणी यार्र शासनाने केलेली र् 
करार्याची कायवर्ाही र् प्रगतगिया." 

  (५) श्री. अमरनाथ राजरूकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजगनक महत्र्ाच्या 
बाबीकडे पाणी परुिठा ि स्िच्छता मंत्रयांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "भोकर (गजल्हा नांदेड) तालुक्यातील २७ गार्ातील जलशुद्धीकरण कें द्र बंद 
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असल्याचे गदनांक ३ फेब्ररु्ारी, २०२० रोजी र् त्या सुमारास उघडकीस येणे, २०१५ 
आरोनय गर्भागाच्या अहर्ालानुसार येथील ५८ गार्ातील २१८ पाण्याचे स्त्रोत 
फ्लोराईड बागधत आढळून येणे, त्यामुळे शासनाने या काही गार्ांमध्ये 
जलशुद्धीकरण कें द्र उभारणे, मात्र येथील २७ गार्ातील ही कें द्र अद्याप सुरूच न 
करणे, त्यामुळे या गार्ातील नागगरकांना अशुद्ध पाणी प्यारे् लागत असल्याने 
त्यांचे आरोनय धोक्यात येणे, ही जलशुध्दीकरण कें द्र तातडीने सुरू करणे गरजेचे 
असतानाही शासन र् प्रशासनाकडून होत असलेला गर्लंब पगरणामी या गार्ातील 
नागगरकांमध्ये पसरलेले असंतोषाचे र्ातार्रण, नाराजीची भार्ना त्यामुळे शासनाने 
मागहती घेऊन सदर जलशुद्धीकरण कें द्र तातडीने सुरू करण्याबाबत तसेच ज्या 
गार्ात जलशुद्धीकरण कें द्र नाही गतथे जलशुद्धीकरण कें द्र उभारून ग्रामस्थांना 
गपण्यासािी शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत करार्याची तातडीची कायवर्ाही 
र् शासनाची प्रगतगिया." 

  (६) सिचश्री विजय ऊफच  भाई वगरकर, प्रगर्ण दरेकर, रामगनर्ास ससह, नागोरार् 
गाणार, श्रीमती ग्स्मता र्ाघ, सर्वश्री रमेशदादा पाटील, गर्लास पोतनीस, वि.प.स. 
पुढील तातडीच्या र् सार्वजगनक महत्र्ाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय ि विरे्ष 
सहाय्य मंत्रयांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "राष्ट्रीय सफाई कमवचारी आयोगाने कें द्र सरकारला सादर केलेल्या एका 
अहर्ालानुसार गटारे आगण सांडपाण्याच्या टाक्क्यांची सफाई करताना मागील पाच 
र्षात महाराष्ट्रात तीस सफाई कामगारांचे मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब 
गनदशवनास येणे, दीड र्षापूर्ी अशाच प्रकारे डोंगबर्ली एमआयडीसी पगरसरात 
नाल्याची सफाई करताना कामगारांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याची बाब गनदशवनास 
येणे, २०१३ च्या कायद्यानुसार हाताने मैला साफ करण्यास बंदी घातल्याची बाब 
समोर येणे, परंतु जगभरात एर्ढे तंत्रज्ान गर्कगसत होऊनही त्याचा र्ापर करण्यात 
सबंगधत यंत्रणांकडून हलगजीपणा होत असणे, असे बहुतांश कामगार कंत्राटी 
असल्यामुळे त्यांची संबंगधत महापागलकेकडे काहीच नोंद नसल्याचे उजेडात येणे, 
यामुळे अनेकदा कायदेशीर भरपाई गदली जात नसणे, राज्यात मृत्यू झालेल्या ३० 
कामगारांपैकी केर्ळ दोघांना भरपाई गदली गेलेली असणे, उरलेल्या २८ 
कामगारांची कुणीच जबाबदारी घेतली नसल्याचे आढळून येणे, अशी धोकादायक 
कामे करणाऱ या कमवचाऱ यानंा सुरके्षची सर्व साधने महापागलका देत नसल्याचे 
र्ास्तर् समोर येणे, अशा प्रकारच्या घटना रोखण्यासािी शासनाकडून िोस भुगमका 
घेण्याची आर्श्यकता, याबाबत शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् याबाबत 
शासनाची प्रगतगिया र् भुगमका." 

  (सोमिार, वदनांक २ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चविण्यात आलेल्या प्रलंवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमांक (७) ते (९)] – 
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  (७) आर्कक. अनंत गाडगीळ, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजगनक महत्र्ाच्या 
बाबीकडे गहृ मंत्रयांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "कॉलेजच्या गर्द्यार्थ्यांनी र्ाढगदर्स, नगर्न र्षव, अथर्ा ‘कॉलेज डे’ 
यासारख्याचे गनगमत्त साधणे, यासािी खाजगी पाटयांचे आयोजन करणे, यामध्ये 
संघटीत गुन्हेगारीने अप्रत्यक्षपणे गशरकार् करणे, त्यागिकाणी देण्यात येणाऱ या 
खाद्य पदाथव अथर्ा पेय यामध्ये अमली पदाथांचे गमश्रण करणे, त्याची चटक 
लार्णे, तरुण-तरुणींना यामागाने या महाजाळ्यात ओढणे, काळातंरणाने अशा 
गर्द्यार्थ्यांसोबत संबंध र्ाढगर्णे, त्यांना अमली पदाथव गर्कत घेण्यास भाग पाडणे, 
नकार गदल्यास रे्ळप्रसंगी धमकार्णे, गेल्या र्षवभरात मंुबई-पुणे सारख्या 
शहरांमध्ये पोगलसांनी सुमारे दोन कोटी रुपयांची ब्राऊन शुगर, कोकेन, गांजा, 
हेराइन जप् त करणे, यामध्ये नायजेगरन र् इतर परदेशी नागरीकाचंा सहभाग असणे, 
यामुळे कारर्ाई करताना पोगलस खात्यास अडचणी येणे, एका ऑस्रेगलयन 
नागगरकाकडे कोटयर्धी रुपयांच्या १५०० ड्रगच्या पट्टया सापडणे, गदर्सेंगदर्स 
यासंदभातील दाखल होणाऱ या प्रकारणांमध्ये र्ाढ होणे, सदर बाब अत्यंत गंभीर 
असणे, यासािी शासनाने त्र्रीत कारर्ाई करण्याची आर्श्यकता र् याबाबत 
शासनाची प्रगतगिया." 

  (८) सिचश्री प्रकार् गजवभये, जगन्नाथ सशदे, हेमंत टकले, गकरण पार्सकर, ख्र्ाजा 
बेग, श्रीमती गर्द्या चव्हाण, सर्वश्री आनंद िाकूर, अगनकेत तटकरे, शरद रणगपसे, 
अशोक ऊफव  भाई जगताप, रामहरी रुपनर्र, अॅड. हुस्नबानू खगलफे, श्री. आनंदरार् 
पाटील, डॉ. सुधीर तांबे, सर्वश्री अमरनाथ राजूरकर, जनादवन चांदरूकर, हगरससग 
रािोड, प्रा. जोगेन्द्र कर्ाडे, श्री. मोहनरार् कदम, आर्थक. अनंत गाडगीळ, डॉ. 
र्जाहत गमझा, सर्वश्री सदागशर् खोत, नागोरार् गाणार, गर्जय ऊफव  भाई गगरकर, 
श्री. प्रगर्ण दरेकर, डॉ.पगरणय फुके, अॅड. गनरंजन डार्खरे, सर्वश्री प्रसाद लाड, 
रामदास आंबटकर, प्रा.अगनल सोले, श्री.गगरीशचंद्र व्यास, श्रीमती ग्स्मता र्ाघ, 
सर्वश्री रमेशदादा पाटील, सुरेश धस, गनलय नाईक, गर्लास पोतनीस, वि.प.स. 
पुढील तातडीच्या र् सार्वजगनक महत्र्ाच्या बाबीकडे ऊजा मंत्रयांचे लक्ष रे्धतील 
:- 

   "देशात सर्ात महाग र्ीज महाराष्ट्रात असणे, सदर र्ीज दरर्ाढीमुळे जनता 
त्रस्त असणे, पुन्हा २० टक्के र्ीज दरर्ाढीचा प्रस्तार् महागर्तरणने गदलेला असणे 
र् यामध्ये सरकारने ६०,३१३ कोटी रुपयाचंा तोटा महागर्तरणला आहे असे 
कळगर्ले असून तशी यागचका सादर केलेली असणे, सन २०२५ पयंत २० 
टक्क्याऐर्जी ५० टक्क्यापयंत गर्जेचे दर र्ाढगर्ण्याची शक्यता नाकारता येत 
नसणे, महागर्तरणने सदरची भार्र्ाढ करण्याची पाचर्ी रे्ळ असणे, ही भार्र्ाढ 
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दसुऱया राज्यांच्या तुलनेत ५० टक्क्यांपेक्षा अगधक असणे, ५० युगनटपयंत र्ीज 
खचव करणाऱया नागगरकांना महाराष्ट्रात रुपये २१७ खचव करारे् लागणे, मात्र 
तेलंगाणा मध्ये ७३ रुपये, आंध्रप्रदेश ७३ रुपये, गोर्ा १४० रुपये, मध्यप्रदेश २०३ 
रुपये र् सर्ात कमी छतीसगढ मध्ये ५० रुपये, ५० युगनटकगरता खचव असणे, 
त्याचप्रमाणे २०० युगनटकगरता महाराष्ट्रात १२५६ रुपये गबल येणे, मात्र 
छत्तीसगढमध्ये २१० रुपये तेलंगाणा ७६० रुपये, गुजरात ७४३ रुपये, गोव्यामध्ये 
३५० रुपये भरारे् लागणे, तर गदल्लीमध्ये २०० युगनटपयंत र्ीज गबल माफ असणे, 
तसेच ३०० युगनटला महाराष्ट्रात २०७९ रुपये भरारे् लागणे, छत्तीसगढ मध्ये ३८० 
रुपये, गोर्ा येथे ६१५ रुपये गर्ज गबल भरारे् लागणे इतर राज्याचा तुलनेत 
महाराष्ट्रात गर्जेचे उत्पादन जास्त असून सुद्धा गर्जेचे गबल जास्त भरारे् लागणे ही 
शोकांगतका असणे, सध्यातरी महाराष्ट्र राज्यात अंदाजे २५,००० मेगार्ॉट र्ीजेचे 
उत्पादन असणे, गर्दभव ६३०० मेगारॅ्ट र्ीज उत्पादन करीत असणे, परंतु फक्त 
२००० मेगार्ॉट र्ीज गर्दभाला गमळत असणे, हा गर्दभार्र मोिा अन्याय असणे, 
महाराष्ट्रात जर्ळपास २१ हजार मेगारॅ्टची मागणी असताना महाराष्ट्रात सरप्लस 
६००० मेगारॅ्ट गशल्लक उरणे, तरी र्ीज एर्ढी का महाग आहे हा प्रश्न अनुत्तरीत 
असणे, गर्जेची गळती, लोडशेसडग होणे, तारा तुटणे र् पोल पडणे ही कारणे 
असणे, मात्र शेतकऱयांकडे ३४,००० कोटी थकबाकी आहे असे महागर्तरण सांगत 
असणे, गर्दभात र् मरािर्ाड्यात इसंेंगटव्ह र् सबगसडी रुपये १२०० कोटी आहे 
असे महागर्तरणाने म्हणणे परंतु १२०० कोटी सबगसडी गर्दभाला र् मरािर्ाड्याला 
न गमळणे,   महागर्तरणाने १४ टक्के गळती दाखर्णे परंतु ती २८ टक्के गळती 
असणे, १४ टक्के गळतीचा १२ टक्के म्हणजे ७०,००० कोटी पैकी ७०० कोटी 
भ्रष्ट्टाचार होत असणे, १४ टक्के गळती म्हणजे जनतेच्या पैश्याचा दरुुपयोग र् 
भ्रष्ट्टाचार असणे, महाजेनकोची महागडी र्ीज ४.५० ते ६.५० प्रती युगनटने 
महागर्तरणाने गर्कत घेणे खाजगी उत्पादक ३.५० प्रती युगनट कें द्र सरकारचे 
उपिमाकडून २.७५ रु. प्रती युगनट स्र्स्त र्ीज खरेदीसािी उपलब्ध असून 
महाजेनकोची महागडी र्ीज सरकार का खरेदी करते हे कळत नसणे, १.५० रुपये 
प्रती  युगनटचा अपव्यय असणे, म्हणून राज्यात एकंदरीत गर्जेच्या चारही 
कंपन्याकडून २५००० ते ३०००० हजार कोटी रुपयाचें नुकसान होत असणे, राज्य 
सरकारने अगभजीत पार्र प्लांटला अंदाजे (४१.४७ हेक्टर) १०० एकर जागा 
गर्नामूल्य २६ टक्के पाटवनरगशप िेरू्न उपलब्ध करून देणे, करारनाम्यानुसार 
गमहानला गर्ज पुरगर्ण्यात येणार असे िरणे, २०१४ मध्ये या कंपनीने गर्ज चढया 
भार्ाने गर्कणे र् नंतर पॉर्र प्लांट बंदच करण्यात येणे र् त्यार्र अगभजीत 
गु्रपकडुन १४०० कोटी रूपयाचे कजव सरकारी जमीनीर्र घेणे, ही जमीन गमहानची 
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असून १० र्षापासून गनकामी पडलेली असणे, यामुळे एम.ए.डी.सी. र् प्रत्यक्षात 
सरकारचे फार मोिे नुकसान झालेले असणे, त्यामुळे एम.ए.डी.सी. ने ९१० करोड 
रूपयांचा दार्ा अगभजीत पार्र प्लांट कंपनीर्र करणे मात्र अजुनपयंत कंपनीने एक 
रूपया सुध्दा भरला नसणे, अगभजीत पार्र प्लाटंने शासनाचे फार मोिे नुकसान 
करणे, बॅंकांचे १४०० करोड रूपये बुडगर्णे र् हा प्रकल्प पूणवत; बंद असणे, 
गमहानला गर्जेची गरज असणे, २६० मेगारॅ्टचा प्रकल्प सुरू झाल्यास त्याची र्ीज 
गमहानला गमळणे र् अगभगजत गु्रप हा प्रकल्प चालगर्ण्यास असमथव असणे, हा 
संपूणव भार जनतेर्र पडत असणे, त्यामुळे जनतेमध्ये तीव्र असंतोष र् संतापाची 
भार्ना गनमाण झालेली असणे, हया कगरता गर्जेच्या दरात २० टक्के र्ाढीर् 
प्रस्तार् रद्द करुन र् २०० युगनट पयंत र्ीज राज्यात गगरबानंा मोफत देण्याची 
आर्श्यकता, तसेच थकीत र् व्याजार्र व्याज लारू्न शेतकऱयाची लार्लेली खोटी 
थकबाकी रद्द करून मोफत कृषी पंप र् २ लाख सौर पंप शेतकऱयाना मोफत 
देण्याची आर्श्यकता, याबाबत शासनाने केलेली र्ा करण्यात येत असलेली 
कायवर्ाही र् शासनाची प्रगतगिया." 

  (९) श्री. रविर फाटक वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजगनक महत्र्ाच्या बाबीकडे 
नगर विकास मंत्रयांचे लक्ष रे्धतील :- 

   "िाणे महानगरपागलका के्षत्रातील रेमंड कंपनीच्या जागेर्र इमारती बांधण्यास 
देण्यात आलेली परर्ानगी, परंतु रेमंड कंपनीच्या जागेत महापागलकेची गर्गर्ध 
प्रकारची असलेली आरक्षणे, सदर आरक्षणे उिरू्न त्या गिकाणी टोलेजंग इमारती 
बांधकामाकगरता कोणत्या गनयमानुसार र् गनकषांना डार्लून सदरील जगमनीर्रील 
आरक्षणे उिगर्ण्यात आली आहेत याबाबत असलेला संभ्रम, शासनाच्या र् 
महापागलकेच्या गनयमाचे उल्लंघन करुन कंपनीच्या जागेर्र इमारतीचे बांधकाम 
करण्यास गदलेली परर्ानगी, सदर आरक्षणे काढण्याकगरता मोठ्या प्रमाणात 
अथवपूणव व्यर्हार झाल्याचे स्पष्ट्ट होणे, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य 
दलुवक्ष, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी करुन यास जबाबदार असणाऱ या 
अगधकाऱयासंह दोषींगर्रुध्द कडक कारर्ाई करण्याची गनतांत आर्श्यकता, 
याबाबत शासनाची प्रगतगिया र् भूगमका." 

  
(दपुारी (दपुारी १२१२--०० ०० िाजता)िाजता)  

 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेवणे - 

  (१) उद्योग मंत्री : (क) "कोंकण गर्कास महामंडळ मयागदत यांचा सन 
२०१८-२०१९ या र्षाचा अठे्ठचाळीसार्ा र्ार्थषक 
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अहर्ाल" सभागृहासमोर िेर्तील. 

     (ख) "पग्श्चम महाराष्ट्र गर्कास महामंडळ मयागदत, 
पुणे यांचा सन २०१८-२०१९ या र्षाचा 
अठे्ठचाळीसार्ा र्ार्थषक अहर्ाल" सभागृहासमोर 
िेर्तील. 

  (२) ऊजा मंत्री : "महाराष्ट्र राज्य र्ीज गनर्थमती कंपनी मयागदत याचंा सन 
२०१८-२०१९ या र्षाचा र्ार्थषक अहर्ाल" 
सभागृहासमोर िेर्तील. 

  (३) सहकार मंत्री : "महाराष्ट्र सहकार गर्कास महामंडळ मयागदत, पुणे यांचा 
सन २०१८-२०१९ या र्षाचा एकोणीसार्ा र्ार्थषक 
अहर्ाल" सभागृहासमोर िेर्तील. 

तीन : "विधानपवरषद आश्िासन सवमतीचा एकरे् नव्याण्णिा अहिाल सभागहृास सादर 
करणे." 

चार : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनांची वनिेदने – 

   (१) श्री. प्रविण दरेकर, डॉ. पगरणय फुके, श्री. प्रसाद लाड, अॅड. गनरंजन 
डार्खरे, वि.प.स. यांच्या पढुील वनकडीच्या सािचजवनक महत्िाच्या 
विषयािरील सचूना क्रमांक २ िर कामगार मंत्री वनिेदन करतील :- 

    "डोंगबर्ली एम.आय.डी.सी येथील फेज-२ मधील मेरोपोगलटन 
एग्क्सम गल. या कंपनीला गद. १८ फेब्रुर्ारी २०२० रोजी लागलेल्या 
आगीबाबत." 

   (२) श्री. सदावर्ि खोत, वि.प.स. यांच्या पढुील वनकडीच्या सािचजवनक 
महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमांक ६ िर गहृ मंत्री वनिेदन 
करतील :- 

    "राज्यातील होमगाडव यांच्या प्रलंगबत मागण्यांबाबत." 
   (३) अॅड. वनरंजन डािखरे, सर्वश्री नागोरार् गाणार, प्रगर्ण दरेकर, प्रसाद 

लाड, वि.प.स. यांच्या पढुील वनकडीच्या सािचजवनक महत्िाच्या 
विषयािरील सचूना क्रमांक १ िर र्ालेय वर्क्षण मंत्री वनिेदन 
करतील :- 

    "खासगी, अनुदागनत प्राथगमक र् माध्यगमक शाळातंील अनुकंपाची 
प्रकरणे प्रलंगबत असल्याबाबत." 

   (४) सिचश्री नागोराि गाणार, गर्जय ऊफव  भाई गगरकर, अॅड. गनरंजन 
डार्खरे, वि.प.स. यांच्या पढुील वनकडीच्या सािचजवनक महत्िाच्या 
विषयािरील सचूना क्रमांक ३ िर र्ालेय वर्क्षण मंत्री वनिेदन 
करतील :- 
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    "राज् यातील नामांगकत इगं्रजी माध् यमांच् या खाजगी शाळांमध् ये दजेदार 
गशक्षणाच् या नार्ाखाली गनयमबाय श शुल् क आकारणी करुन पालकाचंी 
आर्थथक लुट करण् यात येत असणे." 

पाच : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विरे्ष उल्लेख – (असल्यास). 

- मध्यंतर - 
सहा : र्ासकीय विधेयके – 

  (क) विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे – विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे. 
   "सन २०२० चे गर्.स.गर्. िमांक ६ - अन्न सुरक्षा र् मानके (महाराष्ट्र सुधारणा) 

गर्धेयक, २०२०" 
  (ख) विधानसभेने संमत केल्यास - विधेयक विचारात घेणे - 
   सन २०२० चे गर्.स.गर्. िमांक १५ - महाराष्ट्र (पुरवणी) गर्गनयोजन गर्धेयक, 

२०२०. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

सात : सन २०१४-२०१५, २०१५-२०१६ ि २०१६-२०१७ या िषांच्या अवतवरक्त 
खचाच्या मागण्यांिर चचा. 

आठ : (क) (गरुुिार, वदनांक २७ फेब्रिुारी, र्ुक्रिार, वदनांक २८ फेब्रिुारी, ि सोमिार, 
वदनांक २ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

   सिचश्री प्रविण दरेकर, सुगजतससह िाकूर, श्रीमती ग्स्मता र्ाघ, सर्वश्री सदागशर् 
खोत, गगरीशचंद्र व्यास, गर्नायक मेटे, सुरेश धस, डॉ.रणगजत पाटील, सर्वश्री 
रामदास आंबटकर, डॉ.पगरणय फुके, रमेशदादा पाटील, ॲड.गनरंजन डार्खरे, 
श्री.गनलय नाईक, प्रा.अगनल सोले,  सर्वश्री प्रसाद लाड, रामरार् पाटील, पृर्थ्र्ीराज 
देशमुख, प्रगर्ण पोटे पाटील, अरुणभाऊ अडसड, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू) – 

   "महागर्कास आघाडीचे सरकार स्थापन होण्याच्या दरम्यान गर्द्यमान मुख्यमंत्री 
यांनी तसेच काॅंगे्रस र् राष्ट्रर्ादी काॅंगे्रस या घटक पक्षांनी प्रत्यक्ष शेतकऱयांच्या 
बांधार्र जाऊन अर्काळी पाऊसग्रस्तांना मदतीचे आश्र्ासन देणे, सदर 
आश्र्ासनामध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर कोरडर्ाहू गपकांसािी हेक्टरी २५,००० 
रुपये र् बागायती गपकासंािी हेक्टरी ५०,००० रुपये मदत देऊ असे र्चन देणे, 
सरकार स्थापन होण्याच्या अगोदर शेतकऱयांची सरसकट संपूणव कजवमाफी करुन 
७/१२ कोरा करु असे आश्र्ासन गदलेले असताना २ लाखारं्रील कजव घेतलेले 
शेतकरी तसेच मध्यम र् गदघव मुदत कजव घेतलेले शेतकरी महात्मा फुले कजवमुक्ती 
योजनेमध्ये अपात्र असणे, कृषी उत्पन्न बाजार सगमतीमध्ये शेतकऱयांना गदलेला 
मतदानाचा अगधकार गहरारू्न घेतल्याने शेतकऱयारं्र अन्याय झाला असणे, गकमान 
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समान कायविमामध्ये शेतमालाला चांगला भार् देऊ असे आश्र्ासन गदलेले 
असताना प्रत्यक्ष हमीभार्ाने तूर, कापूस र् इतर खरेदी करतानंा अनेक जाचक अटी 
टाकणे, अर्काळी पाऊसग्रस्त शेतकऱयांना गदलेला शब्द न पाळणे, संपूणव सरसकट 
कजवमाफीची घोषणा ही केर्ळ कागदार्रच असणे, असे असताना शेतकऱयांचा 
कृषी उत्पन्न बाजार सगमतीतील मतदानाचा अगधकार देखील गहरारू्न घेण्यात 
आल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यर्धी शेतकऱयांमध्ये तीव्र स्र्रुपाचा असंतोष 
पसरलेला असणे, महागर्कास आघाडीचे सरकार स्थापन होण्याच्या अगोदर जाहीर 
केलेल्या गकमान समान कायविमामध्ये मगहलांच्या सुरके्षला सर्ोच्च प्राधान्य देण्यात 
येईल असे आश्र्ासन देण्यात येणे, सदर आश्र्ासन देऊन देखील महागर्कास 
आघाडी सरकार स्थापन झाल्याबरोबर चांद्यापासून बांद्यापयंत दररोज मगहला 
अत्याचाराचं्या घटना घडणे, या घटनांमध्ये चार र्षाच्या गचमुरडीपासून साि 
र्षांच्या स्त्रीचा समारे्श असणे, सरकारी कमवचारी, गर्द्यागथंनी, गर्र्ाहीत मगहला, 
गर्धर्ा मगहला तसेच सांस्कृगतक के्षत्रात काम करणाऱया अगभनेत्रीचाही समारे्श 
असणे, हृदय गपळर्टून टाकणाऱया सहगणघाट, गसल्लोड, गमरा रोड, सोलापूर, 
गडगचरोली, नागपूर येथील घटनांमुळे संपूणव महाराष्ट्रामध्ये कायदा र् सुव्यर्स्थेचा 
बोजर्ारा उडालेला असल्याचे गनदशवनास येणे, पोलीस कमवचाऱयांच्या कामकाजात 
अर्ाजर्ी राजकीय हस्तके्षप झाल्याने पोलीस दलाचे खच्चीकरण होरू्न त्यांचे 
कायदा र् सुव्यर्स्थेच्या मूळ कामाकडे दलुवक्ष होणे, पोलीस दलाचे खच्चीकरण 
झाल्याने मगहला अत्याचाराच्या घटनामंध्ये कोणतीही घट न होता अत्याचाराचे सत्र 
सातत्याने सुरूच असणे, पगरणामी महाराष्ट्रातील कोट्यर्धी मगहलांमध्ये पसरलेला 
तीव्र असंतोष, याबाबत शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् शासनाची प्रगतगिया 
गर्चारात घेण्यात यार्ी." 

  (ख) सिचश्री वकरण पािसकर, गदर्ाकर रार्ते, अशोक ऊफव  भाई जगताप, हेमंत 
टकले, रसर्द्र फाटक, ॲड.हुस्नबानू खगलफे, सर्वश्री अगनकेत तटकरे, गर्लास 
पोतनीस, रामहरी रुपनर्र, संजय दौंड, डॉ.मगनषा कायंदे, सर्वश्री अंबादास दानरे्, 
दषु्ट्यंत चतुरे्दी, शरद रणगपसे, आर्थक.अनंत गाडगीळ, श्री.आनंदरार् पाटील,  
वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "कोकणाला ७२० गकलोमीटरचा समुद्रगकनारा लाभलेला असून र् 
पयवटनाचंी मोिी संधी उपलब्ध असतानासुध्दा हा भाग दलुवगक्षत असणे, गर्गशष्ट्िी 
नदीर्र कोळकेर्ाडी धरणार्र कोयना गर्दु्यत प्रकल्प – ४ ची गनर्थमती केलेली 
असून या गिकाणी र्षेभर र्ीजगनर्थमती सुरू असल्याने गर्गशष्ट्िी नदी बारमाही पूणव 
क्षमतेने र्ाहत असणे, कोकणामध्ये पडणाऱया मुसळधार पार्सामुळे नदीचे पाणी 
बाजारपेिेत गशरुन कोट्यर्धी रुपयांचे नुकसान होत असल्यामुळे गर्गशष्ट्ि नदीर्र 
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संर्धवन प्रकल्प राबगर्ण्याची होत असलेली मागणी,  गकनारपट्टीर्र मत्सयव्यर्साय 
मोठ्या प्रमाणात सुरू असून गडझेलर्र सबसीडी, मग्च्छमारांना जाळी र् अन्य सोयी 
उपलब्ध करुन देण्याची गनतांत आर्श्यकता, पसवनेटची जाळी टाकून या राज्यातील 
पारंपागरक मग्च्छमारांना व्यर्सायापासून रं्गचत िेर्ण्याचे सुरू असलेले प्रयत्न, 
रै्धागनक गर्कास मंडळामाफव त कोकणाला अत्यंत अल्प प्रमाणात गनधी उपलब्ध 
होणे, कोकणाला स्र्तंत्र संरै्धागनक गर्कास मंडळ द्यारे् असा दोन्ही सभागृहात 
एकमताने गनणवय होऊन सुध्दा त्यार्र अद्याप कारर्ाई न होणे, रस्ते, आरोन य, 
तांगत्रक गशक्षण, रै्द्यकीय गशक्षण या गर्भागात मोिा अनुशेष असणे, राष्ट्रीय ग्रामीण 
पेयजल योजना बंद होणार असल्यामुळे त्याऐर्जी जलगजर्न गमशन ही नर्ीन 
योजना राबगर्ण्यात येत असणे, परंतु पूर्ी असलेल्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतगवत 
मंजूर होणाऱया नळपाणी योजनांच्या गनकषामध्ये कमी लोकसंख्येमुळे र् 
कोकणातील भौगोगलक पगरग्स्थतीमुळे काही योजना बसत नसणे, तरी नर्ीन 
येणाऱया जलजीर्न गमशन या योजनेमध्ये कमी लोकसंख्या असणाऱया भागात 
सुध्दा नळपाणी पाणीपुरर्िा योजना राबगर्ण्याच्या दृष्ट्टीने उपाययोजना करण्याची 
आर्श्यकता, कोकणातील भगर्ष्ट्यकालीन योजना शासनाकडे प्रलंगबत असणे 
त्यांना त्र्रीत मंजूरी देरू्न कोकणात मोठ्या धरणांना मंजूरी देण्यापेक्षा लघुपाटबंधारे 
योजना र् पाझर तलार्ांना मंजूरी गदल्यास याचा फायदा शेतकऱयांना मोठ्या 
प्रमाणात होत असल्याने याचा शासनाने गांगभयाने गर्चार करण्याची आर्श्यकता, 
मंुबईपासून गोव्यापयंत सागरी महामागव तयार करण्याचा राज्य शासनाने घेतलेला 
गनणवय, या प्रकल्पाला अद्याप गनधी उपलब्ध करुन न गदल्यामुळे या प्रकल्पार्रील 
पूल, रस्ते यांची कामे अधवर्ट अर्स्थेत असणे, कोकणामध्ये एकही शासकीय 
रै्द्यकीय महागर्द्यालय नसणे, ससधुदगुव  गजल्हा हा पयवटन गजल्हा म्हणून घोगषत 
करण्यात येणे, परंतु पयवटनास आर्श्यक पायाभूत सोई-सुगर्धा होऊ शकल्या 
नसल्यामुळे ससधुदगुव गजल्य शासह कोकणात र् इतर गजल्य शात भारत दरु संचार गनगम 
र् भ्रमणध्र्नीला नेटर्कव  उपलब्ध होत नसणे त्यामुळे तेथे येणाऱया पयवटकांची 
संख्या कमी असणे, ससधुदगुव गजल्य शातील गचपी येथील गर्मानतळाचे काम पूणव 
होऊनही अद्याप गर्मानसेर्ा सुरू न होणे, रत्नागगरी येथील गर्मानतळाची क्षमता 
र्ाढगर्ण्याची आर्श्यकता, कोकणातील मुख्य गपक असलेले भात, काजु, आंबा, 
फणस, नारळ, सुपारी इत्यादी गपके अर्काळी पार्सामुळे नष्ट्ट होत असल्यामुळे 
बाधीत शेतकऱयांना नुकसान भरपाई देण्याची आर्श्यकता असणे, तसेच 
कोकणामध्ये फळ गपकासंािी फळ प्रगिया उद्योगानंा चालना देण्यासािी शासनाने 
िेास गनणवय घेण्याची आर्श्यकता, कोकणपट्टीकडे राज्याला आर्थथक बळ देण्याची 
क्षमता असताना अपुऱया गनधीमुळे आगण उत्तम गनयोजनाअभार्ी हा भाग 
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जाणूनबुजून दलुवगक्षत िेर्ण्यात येत असल्याची भार्ना कोकणातील जनतेच्या 
मनात र्ाढीस लागणे, कोकणातील छोटे-मोिे कारखाने, गनरगनराळ्या औद्योगगक 
र्साहती बंद पडल्यामुळे बेकारीचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणार्र गनमाण होणे, 
कोकणाच्या गर्कासासािी र् उन्नतीसािी उपायययोजना करण्याची गनतांत 
आर्श्यकता र् यार्र शासनाने केलेली उपाययोजना गर्चारात घेण्यात यार्ी." 

  (ग) (मंगळिार, वदनांक २५ फेब्रिुारी, बधुिार, वदनांक २६ फेब्रिुारी, गरुुिार, 
वदनांक २७ फेब्रिुारी, र्ुक्रिार, वदनांक २८ फेब्रिुारी, ि सोमिार, वदनांक २ 
माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेला 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

   सिचश्री ददवाकर रावते, हेमंत टकले, शरद रणपपसे, पविम काळे, अशोक ऊफव  
भाई जगताप, गोपीगकसन बाजोगरया, गकरण पार्सकर, रामहरी रुपनर्र, रसर्द्र 
फाटक, डॉ.सुधीर तांबे, डॉ.मगनषा कायंदे, ॲड. हुस्नबानू खगलफे, श्री.नरेंद्र दराडे, 
डॉ.र्जाहत गमझा, सर्वश्री अमरनाथ राजूरकर, अंबादास दानरे्, आर्थक.अनंत 
गाडगीळ, श्री.दषु्ट्यंत चतुरे्दी, प्रा.जोगेन्द्र कर्ाडे, सर्वश्री आनंदरार् पाटील, हगरससग 
रािोड, मोहनरार् कदम, गर्लास पोतनीस वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि –  

   "मंुबई शहरातील झोपडपट्टी पुनर्थर्कास योजनेतील (एसआरए) घराचं्या 
के्षत्रफळाची मयादा २६९ चौ.फूटाऐर्जी ३०० चौ.फूट र्ाढगर्ण्याबाबत शासनाने 
घेतलेला गनणवय र् एसआरए अंतगवत करार्याची कायवर्ाही, मंुबई शहरात उंच 
पगरसरात असणाऱया र्साहतीर्र दरडी कोसळून गजगर्त र् गर्त्त हानी होऊ नये 
याकगरता संरक्षक सभती बांधण्याबाबत येणाऱया काळात शासन घेत असलेला 
गनणवय, मंुबईतील गशर्डी, नायगांर्, र्रळी येथील बी.डी.डी.चाळीचा पुनर्थर्कास 
करणे, पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील इमारतीसािी सामूगहक गर्कास प्रकल्प 
राबगर्ण्याबाबत, उपकर प्राप्त इमारतींच्या दरुुस्तीसािी ३०००/- रुपये प्रगत चौ.मी. 
ची मयादा तात्काळ रुपये ५,०००/- पयंत र्ाढगर्ण्याबाबत गनणवय घेऊन 
अंमलबजार्णी करणे, मंुबईत रेंगाळलेल्या एसआरए योजनांना गती देण्यासािी 
प्रयत्न करणे, तसेच मंुबईत आर्थथक मंगदमुळे इमारतीच्या बांधकामास होत 
असलेला गर्लंब त्यामुळे ग्राहकांना घराचा ताबा गमळण्यास होत असलेली गदरंगाई, 
तसेच परर्डणारी घरे जास्त उपलब्ध होण्यासािी शासन यथायोनय गनणवय घेणे, 
मंुबईतील र्रळी, मागहम भागातील पोगलस र्साहतीचा पुनर्थर्कास मंुबईतील परळ 
येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे गनर्ासस्थान असलेल्या 
र्साहतीचा पुनर्थर्कास करण्याचा घेतलेला गनणवय, मंुबई शहरात चालू असलेल्या 
भुयारी मेरो रेल्रे्च्या मागार्रील दतुफा असणाऱया इमारतीना तडे जाणे, अशा 
इमारतीच्या पुनर्थर्कासासािी धोरण शासन गनग्श्चत करणे, मंुबईतील जुन्या र् 



 

13 
 

म्हाडा इमारतीच्या गच्चीर्रील पार्साळ्यात होणाऱया पाण्याची गळती 
थांबगर्ण्यासािी इमारतीर्र शेड बांधण्याची परर्ानगी देण्याबाबत डीसीआर मध्ये 
बदल करण्याची उगचत कायवर्ाही करणे, याबाबत शासनाने केलेली र् करार्याची 
कायवर्ाही गर्चारात घेण्यात यार्ी." 

नऊ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 
  (१) श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अगनल सोले, ॲड. गनरंजन डार्खरे, वि.प.स. 
   "राज्यातील पदिीधर अंर्कालीन उमेदिारांना सेिेत सामािनू 

घेण्याबाबत" या गर्षयार्रील डॉ. (श्रीमती) मगनषा कायंदे र् इतर गर्.प.स. यांचा 
गदनांक १८ गडसेंबर, २०१९ रोजी सभागृहाच्या पटलार्र िेर्ण्यात आलेल्या 
अतारांगकत प्रश्नोत्तराच्या यादी िमांक ३ मधील प्रश्न िमांक ४७१२९ ला गदलेल्या 
उत्तरातून उद्भर्णाऱया बाबींर्र चचा उपग्स्थत करतील. 

  (२) प्रा.अवनल सोल,े सववश्री रामदास आंबटकर, गगरीशचंद्र व्यास, वि.प.स. 
   "नागपरू येथील अजनी, नरेंरनगर, मोक्षधाम, गरुूव्दारा, मोमीनपरूा, 

जरीपटका येथील वब्रटीर्कालीन रेल्िे पलू जीणच झाल्याबाबत" या 
गर्षयार्रील प्रा. अगनल सोले र् इतर गर्.प.स. यांचा तारांगकत प्रश्न िमांक 
४७५६१ ला गदनांक २६ जून, २०१९ रोजी गदलेल्या उत्तरातून उद्भर्णाऱया बाबींर्र 
चचा उपग्स्थत करतील. 

 
 

विधान भिन : 
मंुबई, 
गदनांक : २ माचव, २०२०. 

राजेन्र भागित, 
सगचर् (कायवभार), 

महाराष्ट्र गर्धानपगरषद. 
 


