
महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिार, विनांक ३ माचच, २०२० 

 

( सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 
 
 

  (सोमिार, विनांक २ माचच, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

  सिचश्री सवुनल प्रभ,ू अवमन पटेल, रविद्र िायकर, विपक चव्हाण, विर्ान वसद्दीकी, 
अजय चौधरी, सिा सरिणकर, प्रकार् फातफेकर, सवुनल भसुारा, मंगेर् कुडाळकर, 
रमेर् लटके, प्रकार् सिेु, सवुनल राऊत, संजय पोतनीस, रमेर् कोरगािकर,  
सौ. यावमनी यर्िंत जाधि, श्री विलीप लांडे, वि.स.स. यांचा म.वि.स. वनयम २९३ 
अन्िये प्रस्ताि : (चचा पढेु सरुु ि मंत्रयांचे उत्तर) 
 

"म ुंबई शहरातील झोपडपट्टी प नर्विकास योजनेतील (एसआरए) घराुंच्या के्षत्रफळाची 
मयादा २६९ चौ. फूटाऐिजी ३०० चौ.फूट िाढविण्याबाबत शासनाने घेतलेला वनर्णय ि 
एसआरए अुंतर्णत कराियाची कायणिाही, म ुंबई शहरात उुंच पवरसरात असर्ाऱ्या िसाहतींिर 
दरडी कोसळून वजवित ि वित्त हानी होऊ नये याकवरता सुंरक्षक भिंती बाुंधण्याबाबत येर्ाऱ्या 
काळात शासन घेत असलेला वनर्णय, म ुंबईतील वशिडी, नायर्ाुंि, िरळी येथील बीडीडी 
चाळीचा प नर्विकास कररे्, पुंतप्रधान अन दान प्रकल्पातील इमारतीसाठी सामूवहक विकास 
प्रकल्प राबविण्याबाबत, उपकर प्राप्त इमारतीच्या द रुस्तीसाठी ३००० रुपये प्रवत चौ.मी. ची 
मयादा तात्काळ रुपये ५,०००/- पयंत िाढविण्याबाबत वनर्णय घेऊन अुंमलबजािर्ी कररे्, 
म ुंबईत रेंर्ाळलेल्या एसआरए योजनाुंना र्ती देण्यासाठी प्रयत्न कररे्, तसेच म ुंबईत आर्वथक 
मुंवदम ळे इमारतीच्या बाुंधकामास होत असलेला विलुंब त्याम ळे ग्राहकाुंना घराचा ताबा 
वमळण्यास होत असलेली वदरुंर्ाई, तसेच परिडर्ारी घरे जास्त उपलब्ध होण्यासाठी शासन 
यथायोग्य वनर्णय घेरे्, म ुंबईतील िरळी, मावहम िंार्ातील पोवलस िसाहतीचा प नर्विकास, 
म ुंबईतील परळ येथील िंारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आुंबेडकर याुंचे वनिासस्थान असलेल्या 
िसाहतीचा प नर्विकास करण्याचा घेतलेला वनर्णय, म ुंबई शहरात चालू असलेल्या िं यारी 
मेट्रो रेल्िेच्या मार्ािरील द तफा असर्ाऱ्या इमारतींना तडे जारे्, अशा इमारतीच्या 
प नर्विकासासाठी धोरर् वनश्चचत कररे्, म ुंबईतील ज न्या ि म्हाडा इमारतीच्या र्च्चीिरील 
पािसाळ्यात होर्ाऱ्या पाण्याची र्ळती थाुंबविण्यासाठी इमारतीिर शेड बाुंधण्याची परिानर्ी 
देण्याबाबत डीसीआर मध्ये बदल करण्याची उवचत कायणिाही कररे्, याबाबत शासनाने 
केलेली ि कराियाची कायणिाही." 
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( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) उद्योग मंत्री : (क) कोंकर् विकास महामुंडळ मयावदत याुंचा सन 
२०१८-२०१९ या िर्षाचा ४८ िा िार्वर्षक अहिाल 
सिंारृ्हासमोर ठेितील. 
 

     (ख) पश्चचम महाराष्ट्ट्र विकास महामुंडळ मयावदत, प रे् 
याुंचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा ४८ िा िार्वर्षक 
अहिाल सिंारृ्हासमोर ठेितील. 
 

  (२) ऊजा मंत्री :  महाराष्ट्ट्र राज्य िीज वनर्वमती कुं पनी मयावदत याुंचा 
सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा िार्वर्षक अहिाल 
सिंारृ्हासमोर ठेितील. 
 

  (३) सहकार मंत्री :  महाराष्ट्ट्र सहकार विकास महामुंडळ मयावदत, प रे् 
याुंचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा १९ िा िार्वर्षक 
अहिाल सिंारृ्हासमोर ठेितील. 
 

  (४) संसिीय कायच 
मंत्री 

:  विधानसिेंच्या सन २०१९ च्या चौथ्या (वहिाळी) 
अवधिेशनात वदनाुंक १६ वडसेंबर, २०१९ ते वदनाुंक 
२१ वडसेंबर, २०१९ या कालािधीत मा.मुंत्री/ 
मा.राज्यमुंत्री महोदयाुंनी विधानसिंा सिंारृ्हात 
वदलेल्या एकूर् ०२ आचिासनाुंची यादी, तसेच सन 
२०१९ चे चौथे (वहिाळी) अवधिेशन सुंस्थवर्त 
झाल्यानुंतर, पूतणता करण्यात आलेल्या एकूर् ६१ 
आचिासनाुंच्या पूतणतेची वििरर्पते्र यादीसह 
सिंारृ्हाच्या पटलािर ठेितील. 
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तीन : र्ासकीय विधेयक : 
 

 

   परु:स्थापनाथच, विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 
 

    सन २०२० चे विधानसिंा विधेयक क्रमाुंक १५ - महाराष्ट्ट्र (प रिर्ी) विवनयोजन 
विधेयक, २०२०. 

 

चार : सन २०१४-२०१५, २०१५-२०१६ ि २०१६-२०१७ या िर्षाच्या अवतवरक्त खचाच्या मार्ण्याुंिर 
चचा ि मतदान. 

 

पाच : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 

सहा : औवचत्याचे मदेु्द. 
 

सात : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) : 
 

 

  (१) सिचश्री. धमचरािबाबा आत्राम, सभुाष धोटे, श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, 
श्री.विकास ठाकरे, श्रीमती सलुभा खोडके, सिचश्री. अमीन पटेल, कुणाल 
पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे उद्योग मंत्रयाचे 
लक्ष िेधतील :-  
    
     "तत्कालीन शासनाने आचारसुंवहता लारू् होण्यापूिी िॉश कोलची वनविदा काढरे्, 
ही वनविदा महाजेनको स्ित: काढू शकत असतानाही एमएसएमसीच्या माध्यमातून 
काढण्यात येरे्, एमएसएमसीनी सदर वनविदेचे अन मावनत दर रुपये ११४ प्रवत मेट्रीक 
टन याप्रमारे् ठेिरे्, ज्या वनविदा आल्या त्याुंचे सरासरी दर रुपये प्रवत मेवट्रक टन 
असतानाही मात्र काम देताना वनविदा रुपये ३०० प्रवत मेट्रीक देरे्, ज्याच्याम ळे सरासरी 
रुपये ५ हजार कोटींचा अवतवरक्त िंार राज्यातील जनतेिर पडर्ार असरे्, तसेच हे 
काम देताना राज्यातील ज्या िॉशरी कुं पन्या मार्ील ८ िर्षापासून काम नसल्याम ळे बुंद 
आहेत.  त्याुंना काम न देता सदरील काम राज्याबाहेरील कुं पन्याुंना देरे्, त्याम ळे 
स्थावनक ५ हजार क टूुंबािर उपासमारीची िेळ येरे्, तसेच सदर वनविदा ५ िरे्ष म दत ि 
५ िरे्ष म दत िाढ अशी १० िर्षासाठी काढण्यात येरे्, याम ळे अवतवरक्त आर्वथक िंार 
राज्यातील जनतेिर पडर्ार असतानाही शासन याप्रकरर्ी मावहती घेऊन या 
रै्रव्यिहाराची चौकशीसाठी करीत असलेला विलुंब, पवरर्ामी राज्यातील जनतेत 
पसरलेले असुंतोर्षाचे िातािरर्, त्याम ळे शासनाने सदर प्रकरर्ाची चौकशी करुन 
कामाला स्थवर्ती देण्याबाबत कराियाची कायणिाही ि प्रवतवक्रया.” 
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  (२) सौ. मेघना साकोरे बोडीकर, सिचश्री. कैलास घाडगे पाटील, ज्ञानराज चौगलेु, 
श्रीमती नवमता मुंिडा, डॉ. राहूल पाटील वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे िैद्यवकय वर्क्षण मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
  
      "सन १९८८ पासून िैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रिेशासाठी उिणरीत महाराष्ट्ट्र 
मराठिाडा विदिंण अशा वििंार्वनहाय पध्दतीने ज्या वििंार्ातील विद्याथी असेल त्या 
वििंार्ातील महाविद्यालयामध्ये ७० टक्के कोटा ि उिणरीत २ वििंार्ातील 
महाविद्यालयामध्ये ३० टक्के कोटा र् र्िते्तन सार प्रिेश प्रवक्रया राबिली जारे्, 
आजदेखील िरील प्रमारे् ७० टक्के ि ३० टक्के याप्रमारे् प्रिेश प्रवक्रया पध्दत राबिली 
जात असरे्, उपरोक्त पध्दतीन सार फक्त महाराष्ट्ट्र राज्यातच अशा स्िरूपाची प्रिेश 
प्रवक्रया राबिली जात असरे्, िंारतातील इतर राज्यामध्ये सुंपूर्ण प्रिेश क्षमतेच्या १०० 
टक्के प्रिेश प्रवक्रया राबिली जारे्, उिणरीत महाराष्ट्ट्र शासकीय महाविद्यालय सुंख्या १५ 
प्रिेश क्षमता, २५३० ि खाजर्ी महाविद्यालय १३ प्रिेश क्षमता, १६२० ि मराठिाडा 
वििंार्ात शासकीय महाविद्यालय सुंख्या ४ प्रिेश क्षमता ६०० ि खाजर्ी महाविद्यालय 
सुंख्या २ प्रिेश क्षमता २५०, विदिंण वििंार्ात शासकीय महाविद्यालय ६ प्रिेश क्षमता 
११५० ि खाजर्ी महाविद्यालय २ प्रिेश क्षमता २५० अशी असरे्, त्याम ळे मराठिाडा 
वििंार्ातील शासकीय ि खाजर्ी महाविद्यालय सुंख्या एकूर् ६ प्रिेश क्षमता ६५० 
इतकी कमी असल्याने, या वििंार्ातील नीट पवरक्षा उत्तीर्ण विद्याथांना उिणरीत २ 
वििंार्ात उच्च र् र् प्राप्त होिून देखील प्रिेशापासून िुंचीत राहरे्. मराठिाडा 
वििंार्ातील विद्याथी मराठिाडा वििंार्ातच वशक्षर् घेत असल्याने त्याुंना अन्य दोन 
वििंार्ात फक्त ३० टक्के कोटयात न प्रिेश वदला  जात असल्याने र् र्ित्ताधारक 
विद्याथािर होत असलेला अन्याय, त्याम ळे ही  ७० / ३० वििंार्िार प्रिेश प्रवक्रया कोटा 
रद्द करािा अशी विद्याथी, पालक ि स्थावनक लोकप्रवतवनधीची नेहमीची होत असलेली 
मार्र्ी, मा. उच्च न्यायालयाच्या म ख्य न्यायम तीनी सन २००६ साली ही आरक्षर् 
प्रवक्रया असुंविधावनक असल्याचा वनिाळा वदलेला असरे्, त्याम ळे क ठलाही कायदा 
नसताना हे अन्यायकारक आरक्षर् लारू् करता येत नाही असे औरुंर्ाबाद खुंडपीठाच्या 
न्यायमूतीनी दाखल असलेल्या यावचकेिर वदनाुंक ३ मे २०१७ रोजी आदेश वदलेला 
असल्याने  हे असुंविधावनक आरक्षर् रद्द करण्यात यािे, याबाबत शासनाने तात्काळ 
वनर्णय घेऊन िैद्यकीय अभ्यास क्रमासाठी इच्छ क असलेल्या होतकरू विद्याथ्यांना न्याय 
देण्याबाबत कराियाची  कायणिाही ि प्रवतवक्रया." 
 
 

  (३) सिचश्री. िैभि नाईक, महेंद्र थोरिे, मंगेर् कुडाळकर, डॉ. बालाजी वकणीकर, 
सिचश्री. विश्िनाथ भोईर, संजय गायकिाड, सवुनल प्रभ,ू संतोष बांगर, अजय 
चौधरी, वकर्ोर जोरगेिार, र्ांताराम मोरे, राज ुआिळे, राम सातपतेु, राहूल कुल, 
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वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय 
मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
  
      "मराठा ि क र्बी समाजाला आरक्षर् देण्याचा तसेच या समाजाच्या 
विकासासाठी विविध योजना राबविण्याकवरता राजर्वर्ष छत्रपती शाहू महाराजाुंच्या नािाने 
स रु करण्यात आलेल्या "सारथी" महामुंडळाने मोठ्या प्रमार्ात अवनयवमतता झाल्याचे 
वदनाुंक १ फेब्र िारी, २०२० रोजी उघडकीस येरे्, या अवनयवमततेची चौकशी 
करण्यासाठी शासनाने नेमलेल्या सवमतीने अहिाल सादर केल्यानुंतर सुंस्थेचे सुंचालक 
याुंनी र्रज नसताुंना मोठ्या प्रमार्ात र्ाड्ाुंची खरेदी कररे्, मानधनािर कमणचा-याुंची 
मोठ्या प्रमार्ात िंरती कररे्, सुंस्थेच्या अध्यक्षाुंनी वदलेला राजीनामा शासनाकडे न 
पाठविता सुंचालकाुंनी उक्त राजीनामा स्ितःकडेच ठेिरे्, ३८१ कामर्ार कोर्तेही 
काम नसताुंना त्याुंना फ कट िेतन देण्यात येरे्, कायालय द रुस्तीिर १ कोटी रुपये खचण 
करण्यात येरे्, २४ लाख रुपयाुंची प स्तके खरेदी करण्यात येरे्, य पीएससी स्पधा 
पवरके्षच्या तयारीसाठी क्लास घेर्ाऱ् या २२६ म लाुंसाठी ८ कोटी ७० लाख रुपये खचण 
करण्यात येरे् इत्यादी बाबी अहिालात उघडकीस येऊनही अद्याप सुंचालकाुंिर 
कोर्तीच कारिाई न झाल्याने जनमानसात वनमार् झालेले सुंशयाचे िातािरर्, यात  
कोट्यिधी रुपयाचा आर्वथक व्यिहार झाला असल्याने शासनाने विनाविलुंब चौकशी 
करुन दोर्षींविरुद्ध कराियाची कारिाई ि प्रवतवक्रया." 
 

  (४) श्री. अवमन पटेल, श्रीमती सलुभा खोडके, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
  
      "राज्यातील इतर मार्ास प्रिर्ातील विद्याथ्याना वशष्ट्यिृत्तीची प्रवतक्षा असरे्, 
प्रशासकीय पातळीिरील विलुंबाम ळे त्याुंना वशष्ट्यिृत्तीपासून िुंवचत रहािे लार्र्ार 
असल्याचे वचत्र न कतेच वनदशणनास येरे्, ऑनलाईन प्रवक्रयेतील र्ोंधळाम ळे 
विदयाथ्यांना वशष्ट्यिृत्तीचे अजण िंरता आले नसरे्, त्याम ळे इतर मार्ास प्रिर्ातील 
विद्याथ्यानी वशष्ट्यिृत्तीसाठी अजण केले असरे्, पुंरतू अद्यापपयणत इतर मार्ास प्रिर्ातील 
विद्याथ्याना वशष्ट्यिृत्तीची रक्कम त्याुंच्या खात्यात जमा न होरे्, त्याम ळे इतर मार्ास 
प्रिर्ातील विद्याथ्यानी वशक्षर्च घेऊ नये अशी पवरश्स्थती वनमार् होरे्, वशष्ट्यिृत्ती 
िाटपात उवशर होत असल्याने अनेक विद्याथ्याना वशक्षर्ापासून िुंवचत रहािे लार्त 
असरे्, इतर मार्ास प्रिर्ातील विदयाथ्याना ऑनलाईन प्रवक्रयेमध्ये स धारर्ा करुन 
वशष्ट्यिृत्ती ि फ्री वशप िेळेत वमळरे्साठी उपाययोजना करुन कोर्ताही विद्याथी 
वशक्षर्ापासून िुंवचत राहर्ार नाही याबाबत शासनाने कराियाची कायणिाही ि 
प्रवतवक्रया." 
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आठ : र्ासकीय विधेयक : 
 

 

   विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 
 

 

 

   (क) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ८ - महाराष्ट्र पवरचावरका 
(सधुारणा) विधेयक, २०२०. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फडणिीस, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२० चे विधानसिंा विधेयक क्रमाुंक ८ - महाराष्ट्ट्र पवरचावरका 
(स धारर्ा) विधेयक, २०२० विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिंारृ्हाुंच्या 
३५३ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याुंच्या आत 
सादर करण्याचा अन देश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (र्) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर मनुगंटीिार, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२० चे विधानसिंा विधेयक क्रमाुंक ८ - महाराष्ट्ट्र पवरचावरका 
(स धारर्ा) विधेयक, २०२० विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिंारृ्हाुंच्या 
३४० सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याुंच्या आत 
सादर करण्याचा अन देश देऊन विचाराथण पाठविण्यात यािे." 
 

    
 

 

  (सोमिार, विनांक २ माचच, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

नऊ : सिचश्री िेिेंद्र फडणिीस, चंद्रकांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगंटीिार, डॉ.संजय कुटे, 
श्रीमती िेियानी फरांिे, सिचश्री.रणधीर सािरकर, जयकुमार रािल, संभाजी पाटील 
वनलंगेकर, श्रीमती सीमा वहरे, सिचश्री राजेंद्र पाटणी, गणेर् नाईक, संतोष िानिे, 
राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, हवरभाऊ बागडे, वगरीष महाजन, बबनराि पाचपतेु, प्रर्ांत बंब, 
हवरष वपपळे, जयकुमार गोरे, नारायण कुचे, समीर कुणािार, डॉ.पंकज भोयर, श्रीमती 
श्िेता महाले, सिचश्री अवभमन्य ूपिार, प्रतापराि अडसड, डॉ.सरेुर् खाडे, सिचश्री सवचन 
कल्याणरे्ट्टी, अतलु सािे, श्रीमती मेघना बोडीकर, सिचश्री तानाजी मटुकुळे, प्रकार् 
भारसाकळे, सिचश्रीमती माधरुी वमसाळ, नवमता मुंिडा, डॉ. भारती लव्हेकर, श्रीमती 
मोवनका राजळे, वि.स.स. यांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि: (मंत्रयांचे उत्तर)   
     
          “महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होण्याच्या दरम्यान विद्यमान म ख्यमुंत्री याुंनी 
तसेच कााँगे्रस ि राष्ट्ट्रिादी कााँगे्रस या घटक पक्षानी प्रत्यक्ष शेतकऱ्याुंच्या बाुंधािर जाऊन 
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अिकाळी पाऊसग्रस्ताुंना मदतीचे आचिासन देरे्, सदर आचिासनामध्ये सरकार स्थापन 
झाल्यानुंतर कोरडिाहू वपकाुंसाठी हेक्टरी २५००० रुपये ि बार्ायती वपकाुंसाठी हेक्टरी ५०००० 
रुपये मदत देऊ असे िचन देरे्, सरकार स्थापन होण्याच्या अर्ोदर शेतकऱ्याुंची सरसकट 
सुंपूर्ण कजणमाफी करुन ७/१२ कोरा करु असे आचिासन वदलेले असताना २ लाखाुंिरील कजण 
घेतलेले शेतकरी तसेच मध्यम ि दीघण म दत कजण घेतलेले शेतकरी महात्मा फ ले कजणम क्ती 
योजनेमध्ये अपात्र असरे्, कृर्षी उत्पन्न बाजार सवमतीमध्ये शेतकऱ्याुंना वदलेला मतदानाचा 
अवधकार वहरािून घेतत्याने शेतकऱ्याुंिर अन्याय झाला असरे्, वकमान समान कायणक्रमामध्ये 
शेतमालाला चाुंर्ला िंाि देऊ असे आचिासन वदलेले असताना प्रत्यक्ष हमीिंािाने तूर, कापूस 
ि इतर खरेदी करताना अनेक जाचक अटी टाकरे्, अिकाळी पाऊसग्रस्त शेतकऱ्याुंना 
वदलेला शब्द न पाळरे्, सुंपूर्ण सरसकट कजणमाफीची घोर्षर्ा ही केिळ कार्दािरच असरे्, 
असे असताना शेतकऱ्याुंचा कृर्षी उत्पन्न बाजार सवमतीतील मतदानाचा अवधकार देखील 
वहरािून घेण्यात आल्याम ळे महाराष्ट्ट्रातील कोट्यिधी शेतकऱ्याुंमध्ये तीव्र स्िरुपाचा असुंतोर्ष 
पसरलेला असरे्, महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन होण्याच्या अर्ोदर जाहीर केलेल्या 
वकमान समान कायणक्रमामध्ये मवहलाुंच्या स रके्षला सिोच्च प्राधान्य देण्यात येईल असे 
आचिासन देण्यात येरे्, सदर आचिासन देऊन देखील महाविकास आघाडी सरकार स्थापन 
झाल्याबरोबर चाुंद्यापासून बाुंद्यापयंत दररोज मवहला अत्याचाराुंच्या घटना घडरे्, या घटनाुंमध्ये 
चार िर्षाच्या वचम रडीपासून साठ िर्षांच्या स्त्रीचा समािेश असरे्, सरकारी कमणचारी, 
विद्यावथंनी, वििाहीत मवहला, विधिा मवहला तसेच साुंस्कृवतक के्षत्रात काम करर्ाऱ्या 
अविंनेत्रीचाही समािेश असरे्, ह्दय वपळिटून टाकर्ाऱ्या भहर्र्घाट, वसल्लोड, मीरा रोड, 
सोलापूर, र्डवचरोली, नार्पूर येथील घटनाुंम ळे सुंपूर्ण महाराष्ट्ट्रामध्ये कायदा ि स व्यिस्थेचा 
बोजिारा उडालेला असल्याचे वनदशणनास येरे्, पोलीस कमणचाऱ्याुंच्या कामकाजात अिाजिी 
राजकीय हस्तके्षप झाल्याने पोलीस दलाचे खच्चीकरर् होिून त्याुंचे कायदा ि स व्यिस्थेच्या 
मूळ कामाकडे द लणक्ष होरे्, पोलीस दलाचे खच्चीकरर् झाल्याने मवहला अत्याचाराच्या 
घटनाुंमध्ये कोर्तीही घट न होता अत्याचाराचे सत्र सातत्याने स रुच असरे्, पवरर्ामी 
महाराष्ट्ट्रातील कोट्यिधी मवहलाुंमध्ये पसरलेला तीव्र असुंतोर्ष, याबाबत शासनाने कराियाची 
कायणिाही ि प्रवतवक्रया.” 

   
िहा : सिचश्री रे्खर वनकम, भास्कर जाधि, अवमन पटेल, सवुनल भसुारा, सवुनल प्रभ,ू कुणाल 

पाटील, िौलत िरोडा, राजन साळिी, अवनल पाटील, बाबासाहेब पाटील, रविद्र िायकर, 
विपक चव्हाण, योगेर् किम, विर्ान वसवद्दकी, सिचश्रीमती सरोज अवहरे, सलुभा खोडके, 
ॲड अर्ोक पिार, श्री भरतरे्ठ गोगािले, श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, सिचश्री मनोहर 
चंवद्रकापरेु, िैभि नाईक, सवुनल रे्ळके, विपक केसरकर, अतलु बेनके, संजय पोतनीस, 
सवुनल वटगरे, मंगेर् कुडाळकर, सभुाष धोटे, अजय चौधरी, प्रकार् फातफेकर, प्रकार् 
सिेु, रमेर् कोरगांिकर, सवुनल राऊत, रमेर् लटके, सिा सरिणकर, सौ यावमनी यर्िंत 
जाधि, सिचश्री विलीप लांडे, अवमत िनक, संग्राम थोपटे, वि.स.स. यांचा म.वि.स. 
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वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :  
 
          “कोकर्ाला ७२० वकलोमीटरचा सम द्रवकनारा लािंलेला असून ि पयणटनाची मोठी 
सुंधी उपलब्ध असतानासूध्दा हा िंार् द लणवक्षत असरे्, िावशष्ट्ठी नदीिर कोळकेिाडी धरर्ािर 
कोयना विद्य त प्रकल्प-४ ची वनर्वमती केलेली असून या वठकार्ी िर्षणिंर िीजवनर्वमती स रु 
असल्याने िावशष्ट्ठी नदी बारमाही पूर्ण क्षमतेने िाहत असरे्, कोकर्ामध्ये पडर्ाऱ्या म सळधार 
पािसाम ळे नदीचे पार्ी बाजारपेठेत वशरुन कोट्यिधी रुपयाुंचे न कसान होत असल्याम ळे 
िावशष्ट्ठी नदीिर सुंिधणन प्रकल्प राबविण्याची होत असलेली मार्र्ी, वकनारपट्टीिर 
मत्स्यव्यिसाय मोठ्या प्रमार्ात स रु असून वडझेलिर सबसीडी, मश्च्छमाराुंना जाळी ि अन्य 
सोयी उपलब्ध करुन देण्याची वनताुंत आिचयकता, पसणनेटची जाळी टाकून या राज्यातील 
पारुंपावरक मश्च्छमाराुंना व्यिसायापासून िुंवचत ठेिण्याचे स रु असलेले प्रयत्न, िैधावनक 
विकास मुंडळामाफण त कोकर्ाला अत्युंत अल्प प्रमार्ात वनधी उपलब्ध होरे्, कोकर्ाला 
स्ितुंत्र सुंिैधावनक विकास मुंडळ द्यािे असा दोन्ही सिंारृ्हात एकमताने वनर्णय होऊन स ध्दा 
त्यािर अद्याप कारिाई न होरे्, रस्ते, आरोग्य, ताुंवत्रक वशक्षर्, िैद्यकीय वशक्षर् या वििंार्ात 
मोठा अन शेर्ष असरे्, राष्ट्ट्रीय ग्रामीर् पेयजल योजना बुंद होर्ार असल्याम ळे त्याऐिजी 
जलजीिन वमशन ही निीन योजना राबविण्यात येत असरे्, परुंत  पूिी असलेल्या राष्ट्ट्रीय 
पेयजल योजनेअुंतर्णत मुंजूर होर्ाऱ्या नळपार्ी योजनाुंच्या वनकर्षामध्ये कमी लोकसुंख्येम ळे ि 
कोकर्ातील िंौर्ोवलक पवरश्स्थतीम ळे काही योजना बसत नसरे्, तरी निीन येर्ाऱ्या 
जलजीिन वमशन या योजनेमध्ये कमी लोकसुंख्या असर्ाऱ्या िंार्ात स ध्दा नळपार्ी, 
पार्ीप रिठा योजना राबविण्याच्या दृष्ट्टीने उपाययोजना करण्याची आिचयकता, कोकर्ातील 
िंविष्ट्यकालीन योजना शासनाकडे प्रलुंवबत असरे्, त्याुंना त्िरीत मुंजूरी देऊन कोकर्ात 
मोठ्या धरर्ाुंना मुंजूरी देण्यापेक्षा लघ पाटबुंधारे योजना ि पाझर तलािाुंना मुंजूरी वदल्यास याचा 
फायदा शेतकऱ्याुंना मोठ्या प्रमार्ात होत असल्याने याचा शासनाने र्ाुंविंयाने विचार 
करण्याची आिचयकता, म ुंबईपासून र्ोव्यापयंत सार्री महामार्ण तयार करण्याचा राज्य 
शासनाने घेतलेला वनर्णय, या प्रकल्पाला अद्याप वनधी उपलब्ध करुन न वदल्याम ळे या 
प्रकल्पािरील पूल, रस्ते याुंची कामे अधणिट अिस्थेत असरे्, कोकर्ामध्ये एकही शासकीय 
िैद्यकीय महाविद्यालय नसरे्, भसध द र्ण वजल्हा हा पयणटन वजल्हा म्हरू्न घोवर्षत करण्यात येरे्, 
परुंत  पयणटनास आिचयक पायािूंत सोई-स विधा होऊ शकल्या नसल्याम ळे भसध द र्ण वजल्यासह 
कोकर्ात ि इतर वजल्यात िंारत दरूसुंचार वनर्म ि भ्रमर्ध्िनीला नेटिकण  उपलब्ध होत नसरे् 
त्याम ळे तेथे येर्ाऱ्या पयणटकाुंची सुंख्या कमी असरे्, भसध द र्ण वजल्यातील वचपी येथील 
विमानतळाचे काम पूर्ण होऊनही अद्याप विमानसेिा स रु न होरे्, रत्नावर्री येथील 
विमानतळाची क्षमता िाढविण्याची आिचयकता. कोकर्ातील म ख्य वपक असलेले िंात, 
काज , आुंबा, फर्स, नारळ, स पारी इत्यादी वपके अिकाळी पािसाम ळे नष्ट्ट होत असल्याम ळे 
बाधीत शेतकऱ्याुंना न कसान िंरपाई देण्याची आिचयकता असरे्, तसेच कोकर्ामध्ये फळ 
वपकाुंसाठी फळ प्रवक्रया उद्योर्ाुंना चालना देण्यासाठी शासनाने ठोस वनर्णय घेण्याची 
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आिचयकता, कोकर्पट्टीकडे राज्याला आर्वथक बळ देण्याची क्षमता असताना अप ऱ्या 
वनधीम ळे आवर् उत्तम वनयोजनाअिंािी हा िंार् जारू्नब जून द लणवक्षत ठेिण्यात येत असल्याची 
िंािना कोकर्ातील जनतेच्या मनात िाढीस लार्रे्, कोकर्ातील छोटे-मोठे कारखाने, 
वनरवनराळ्या औद्योवर्क िसाहती बुंद पडल्याम ळे बेकारीचा प्रचनही मोठ्या प्रमार्ािर वनमार् 
होरे्, कोकर्ाच्या विकासासाठी ि उन्नतीसाठी उपाययोजना करण्याची वनताुंत आिचयकता.” 

   
   

अकरा : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :- 
   

  (१) श्री.सधुीर मनुगंटीिार, वि.स.स. 
 

     "पणेु येथील क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आवण महात्मा ज्योतीराि फुले 
यांनी सरुु केलेली वभडेिाडा र्ाळा मोडकळीस आल्याबाबत" या विर्षयािरील  
श्री. अवमत साटम ि इतर वि.स.स. याुंचा ताराुंवकत प्रचन क्रमाुंक ६६२ ला वदनाुंक 
२५ फेब्र िारी, २०२० रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सुंदिंात अधा तास चचा उपश्स्थत 
करतील. 
 

  (२) श्री.िेिेंद्र फडणिीस, वि.स.स. 
 

     "पात्र अनाथ मलुांना आरक्षणाचा फायिा वमळण्यासाठी र्ासनाच्या 
पवरपत्रकातील मागचिर्चक सचूना ७(ब) चे पालन करण्याबाबत" या विर्षयािरील 
श्री.िेिेंद्र फडणिीस ि इतर वि.स.स. याुंचा ताराुंवकत प्रचन क्रमाुंक ११ ला वदनाुंक 
२८ फेब्र िारी, २०२० रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सुंदिंात अधा तास चचा उपश्स्थत 
करतील. 
 

  (३) श्री.पथृ्िीराज चव्हाण, वि.स.स. 
 

     "मुंबई-नागपरू (समधृ्िी) महामागासाठी जवमन खरेिीत िालेला गैरव्यिहार" 
या विर्षयािरील श्री.पथृ्िीराज चव्हाण ि इतर वि.स.स. याुंचा ताराुंवकत प्रचन क्रमाुंक 
१६६२ ला वदनाुंक २५ फेब्र िारी, २०२० रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सुंदिंात अधा तास 
चचा उपश्स्थत करतील. 

    
 
 
 

 

विधान भिन, 
म ुंबई. 
वदनाुंक : २ माचण, २०२० 

राजेन्द्र भागित, 
सवचि (कायणिंार), 

 महाराष्ट्ट्र विधानसिंा 
 


