
1 
 

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
बधुबधुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ४४  माचचमाचच, २०२०, २०२०    

(सकाळी (सकाळी १०१०--००० ० ते ते ११११--४५ ४५ िाजेपयंत)िाजेपयंत)  
 
  म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

  (क) सिचश्री प्रकाश गजविये, शरद रणपिसे, अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, रामहरी 
रुिनवर, ॲड.हुस्नबानू खपिरे्, आनंदराव िाटीि, डॉ.सुधीर तांबे, सवफश्री 
अमरनाथ राजूरकर, जनादफन चांदरूकर, हपरससग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, 
श्री.मोहनराव कदम, आर्कक.अनंत गाडगीळ, डॉ.वजाहत पमर्झा, डॉ.(श्रीमती) 
मपनषा कायंदे, सवफश्री पवनायक मेटे, महादेव जानकर, रसवर र्ाटक, सुपजतससह 
ठाकूर, पविास िोतनीस, डॉ.िपरणय रु्के, श्री.प्रपवण दरेकर, ॲड.पनरंजन 
डावखरे, सवफश्री सुरेश धस, पनिय नाईक, वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ 
अन्िये अल्पकालीन चचा – (सकाळी १०-०० ते ११-०० िाजेपयंत) – 
(मांत्रयाांच्या उत्तरासह ६० वमवनटे) – 

   "कोरोना पवषाणूच्या िार्शवफभूमीवर आंतरराष्ट्रीय पवमानतळावर आजियंत 
आिेल्या ४५८ पवमानामधीि ५५ हजार ७८५ प्रवाशांची तिासणी करण्यात 
आिी असणे, सध्या राज्यात िाच प्रवासी रुग्णाियात दाखि आहेत, ९३ जणांना 
रुग्णाियातून सोडण्यात आिे असून ९५ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने पनगेपटव्ह 
आिे असणे, कें र सरकारच्या सुचनेनुसार चीन, हॉगकााँग, थायिाँड, ससगािूर, 
द.कोपरया जिान, नेिाळ, इंडोनेपशया, व्व्हएतनाम आपण मिेपशया या १० 
देशातीि प्रवाशांची तिासणीही पवमानतळावर केिी जात आहे, बापधत भागातून 
आिेल्या प्रवाशांचा शोध के्षपिय सवेक्षणातून ही घेण्यात येत आहे, आजियंत 
राज्यात बापधत भागातून ३१२ प्रवासी आिे आहेत, त्यािैंकी २२८ प्रवाशांचा १४ 
पदवसांसाठीचा िाठिुरावा िूणफ र्झािे असणे, महाराष्ट्र राज्यातीि वेगवेगळ्या 
पविगीकरण कक्षात आजियंत ९८ जणांना भरती करण्यात आिे होते, 
आजियंत भरती करण्यात आिेल्यािैंकी ९५ जणांचे प्रयोगशाळा नमुने कोरोना 
कपरता पनगेपटव्ह असल्याचा पनवाळा एनआयव्ही िुणे यांनी पदिा आहे. इतर 
पतघांचे अहवाि प्राप्त होतीि. आजवर भरती र्झािेल्या ९८ प्रवाशांिैकी ९३ 
जणांना रुग्णाियातून घरी सोडण्यात आिेिे असणे व ५ प्रवाशांना भरती 
करण्यात आिेिे असणे, कोरोना हा जीवघेणा रोग असल्याने व त्याचा रै्िाव 
आिल्या राज्यात होईि की काय या पभतीने राज्यातीि नागपरकांमध्ये 
असुरपक्षततेचे वातावरण पनमाण होणे, िपरणामी राज्यात या रोगांचा रै्िाव होऊ 
नये म्हणून शासनाने तातडीने करावयाची उिाययोजना पवचारात घेण्यात यावी." 

  (ख) श्री. वकरण पािसकर, श्रीमती पवद्या चव्हाण, श्री.ख्वाजा बेग, वि.प.स. याांची 
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म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (सकाळी ११-०० ते  
११-४५ िाजेपयंत) – (मांत्रयाांच्या उत्तरासह ४५ वमवनटे) – 

   "राज्यात आर्कथक राजधानी मंुबईसह, ठाणे, रायगड आपण पवदभातीि 
नागिूर या प्रमुख औद्योपगक के्षिात वाढत्या खाजगीकरणामुळे अनेक मोठमोठे 
उद्योग बंद िडत असणे, मोठया प्रमाणात बेरोजगारी वाढत असणे, आजियंत 
सरकारी आकडेवारीनुसार ६७ मोठया कािड पमि बंद होवून १७.६०० िाख 
कामगार, नोटबंदीनंतर एि अाँड टी या बांधकाम कंिनीतून, आय.टी.कंिनीतून 
१४०० कामगार, एचडीएर्सी कंिनीतून, १५०० कामगार, कंबाटा एव्हीएशन 
कंिनीतून ३००० कामगार, जेटऐअरवेज पवमान वाहतूक कंिनीतून संिूणफ देशातून 
१४५०० कामगार तर मंुबईतून ३५०० कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळिी 
असून एअरइंपडया या पवमान वाहतूक कंिनीची खाजगीकरणाच्या पदशेने चािू 
असिेिी वाटचाि, आपदवासी बहुि के्षिातीि उद्योगांना १५ वषांकरीता 
पमळणारी वीज सूट देखीि संिुष्ट्टात येऊन अद्यािही त्या धोरणाचे नुतनीकरण 
अशापरतीने मोठया प्रमाणात कामगार देशाधडीिा िागत असणे, िपरणामी 
राज्यात उद्योग बेरोजगारीचे संकट वाढत असून कामगार कायदा १९४७ च्या 
इंडस्रीयि पडस्प्युट अाँक्टमध्ये मोठया प्रमाणात बदिाचा औद्योपगक के्षिावर 
िपरणाम होत असणे, राज्याच्या आर्कथक राजधानी मंुबईतून उद्योग स्थिांतरीत 
होत असून िाखो कामगारांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळणे, तसेच त्यांच्यावर 
अविंबून असणाऱ्या िाखो कुटंुपबयावंर आज उिासमारीची िाळी येणे, हे भीषण 
संकट राज्यात िसरत असणे, राज्यात मोठया प्रमाणात रोजगार पनर्कमतीसाठी 
सुिभ पवजिुरवठा, बाँकांची के्रपडट गॅरंटी, मोठया प्रमाणात अनुदान स्वरुिात 
आर्कथक सहाय्य, कृषी िूरक व कृषीवर आधारीत उद्योग, उत्िादन उद्योग व सेवा 
उदयोग अशा पवपवध योजनांअंतगफत असिेल्या योजनांमध्ये अमुिाग्र बदि 
करणे, राज्यात पवत्तीय पवभागात टप्प्याटप्प्याने ॲपग्रकल्चर, इंपजपनअसरग 
इनोव्हेशन सेंटर उभारून, राज्यातीि ग्रामीण, शहरी तरुणानंा सक्षम करून 
देशातीिच नव्हेतर िरदेशातीि उद्योगांना कुशि मनुष्ट्यबळ उििब्ध करून 
त्याची व्यािक प्रमाणावर अंमिबजावणी होणेकरीता राज्यात मोठी गंुतवणूक 
होण्याची आवर्शयकता असणे, याबाबत शासनाने तातडीने केिेिी वा करावयाची 
उिाययोजना पवचारात घेण्यात यावी." 

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

 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 

  (१) उप मखु्यमांत्री : (क) "भारताचे पनयंिक व महािेखािरीक्षक यांचा 
सन २०१७-२०१८ या आर्कथक वषाचा महसुिी 
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के्षिावरीि अहवाि" सभागृहासमोर ठेवतीि. 

     (ख) "भारताचे पनयंिक व महािेखािरीक्षक यांचा 
पदनांक ३१ माचफ, २०१८ रोजी संििेल्या वषाचा 
"सावफजपनक उिक्रम" अहवाि" सभागृहासमोर 
ठेवतीि. 

  (२) उद्योग मांत्री : (क) "पवदभफ पवकास महामंडळ मयापदत, नागिूर 
यांचा सन २०१६-२०१७ व सन २०१७-२०१८ 
या वषांचा अनुक्रमे सेहेचाळीसावा व 
सते्तचाळीसावा वार्कषक अहवाि" सभागृहासमोर 
ठेवतीि. 

     (ख) "महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मंुबई 
यांचे सन २०१७-२०१८ या वषाचे वार्कषक िेखे" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (३) पशसुांिधचन मांत्री : "िुण्यर्शिोक अपहल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी पवकास 
महामंडळ मयापदत, िुणे यांचा सन २०१७-२०१८ या 
वषाचा एकोणचाळीसावा वार्कषक अहवाि" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

तीन : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
   (अ) (मांगळिार, वदनाांक ३ माचच. २०२० रोजीच्या वदिसाच्या 

कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम ९३ 
अन्िये सचूनाांची वनिेदने) – 

    (१) श्री. प्रविण दरेकर, डॉ. िपरणय रु्के, श्री. प्रसाद िाड, अॅड. 
पनरंजन डावखरे, वि.प.स. यांच्या िुढीि पनकडीच्या सावफजपनक 
महत्वाच्या पवषयावरीि सचूना क्रमाांक २ वर कामगार मांत्री 
पनवेदन करतीि :- 

     "डोंपबविी एम.आय.डी.सी येथीि रे्ज-२ मधीि 
मेरोिोपिटन एव्क्सम पि. या कंिनीिा पद. १८ रे्ब्रुवारी २०२० 
रोजी िागिेल्या आगीबाबत." 

    (२) श्री. सदावशि खोत, वि.प.स. यांच्या िुढीि पनकडीच्या 
सावफजपनक महत्वाच्या पवषयावरीि सचूना क्रमाांक ६ वर गहृ 
मांत्री पनवेदन करतीि :- 

     "राज्यातीि होमगाडफ यांच्या प्रिंपबत मागण्यांबाबत." 
 

    (३) अॅड. वनरांजन डािखरे, सवफश्री नागोराव गाणार, प्रपवण दरेकर, 
प्रसाद िाड, वि.प.स. यांच्या िुढीि पनकडीच्या सावफजपनक 
महत्वाच्या पवषयावरीि सचूना क्रमाांक १ वर शालेय वशक्षण 
मांत्री पनवेदन करतीि :- 
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     "खासगी, अनुदापनत प्राथपमक व माध्यपमक शाळातंीि 
अनुकंिाची प्रकरणे प्रिंपबत असल्याबाबत." 

 
   (ब) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनयवमत वनिेदने - 
    (४) अॅड. वनरांजन डािखरे, श्री. प्रपवण दरेकर, डॉ. िपरणय रु्के, 

वि.प.स. यांच्या िुढीि पनकडीच्या सावफजपनक महत्वाच्या 
पवषयावरीि सचूना क्रमाांक ४ वर मखु्यमांत्री पनवेदन करतीि 
:- 

     "वापशम पजल्हा सि न्द्यायाियातीि पशिाई िदाच्या प्रपतक्षा 
यादीतीि उमेदवारांना पनयुक्ती पमळण्याबाबत." 

    (५) श्री. नागोराि गाणार, प्रा. अपनि सोिे, श्री. प्रपवण दरेकर, 
अॅड. पनरंजन डावखरे, श्री. पवजय ऊर्फ  भाई पगरकर, वि.प.स. 
यांच्या िुढीि पनकडीच्या सावफजपनक महत्वाच्या पवषयावरीि 
सचूना क्रमाांक ५ वर सामावजक न्याय मांत्री पनवेदन करतीि 
:- 

     "राज्यातीि सामापजक न्द्याय पवभागांतगफत येत असिेल्या 
अनुदापनत समाजकायफ महापवद्याियातीि पशक्षक व पशक्षकेत्तर 
कमफचाऱ्यानंा ७ वा वेतन आयोग िागू करण्याबाबत." 

चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) डॉ. िजाहत वमर्झा, सवफश्री शरद रणपिसे, अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, अॅड. 

हुस्नबानू खपिरे्, सवफश्री रामहरी रुिनवर, आनंदराव िाटीि, अमरनाथ राजूरकर, 
हपरससग राठोड, डॉ. सुधीर तांबे, प्रा. जोगेन्द्र कवाडे, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या व 
सावफजपनक महत्वाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "पवदभातीि यवतमाळ पजल्यात असिेल्या िुसद तािुक्याची िुसद 
पजल्यामध्ये पनर्कमती व्हावी यासाठी येथीि नागपरकांनी अनेक वषांिासून मागणी 
केिेिी असणे, िुसद पजल्हा पनर्कमतीसाठी पवपवध सपमत्या, सामापजक संघटना व 
पवरोधी िक्षानंी मोठमोठी आंदोिने करून  सातत्याने प्रयत्न केिेिे असणे, िरंतु 
अद्यािियंत िुसद पजल्हा पनर्कमतीसाठी कोणतीही ठोस िाविे शासनाकडून 
उचिण्यात आिेिी नसणे, िुसद तािुक्यात सवफ कायािय असून पजल्यासाठी 
नवीन कायािय उभारण्यासाठी िागणारी जागाही उििब्ध असणे, माि सदर 
पवषयी शासनाचे होत असिेिे अक्षम्य दिुफक्ष यामुळे िुसद पजल्हा पनर्कमती अद्याि 
र्झािेिी नसणे, िुसद पजल्हा पनर्कमतीसाठी स्थािन र्झािेल्या सपमतीने याबाबत 
नवीन प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे िाठविेिा असणे, िरंतु शासनाकडून 
आत्ताियंत िुसद पजल्हा पनर्कमतीसाठी कोणतीही कायफवाही करण्यात न आल्याने 
यवतमाळ येथीि िुसद मधीि नागपरकांच्या मनात शासनाप्रती असंतोष व 
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संतािाची भावना पनमाण र्झािेिी असणे, यास्तव िुसद पजल्हा पनर्कमतीसाठी 
शासनाने केिेिी वा करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रपतपक्रया." 

  (२) श्रीमती विद्या चहाहाण, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या व सावफजपनक महत्वाच्या 
बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "महाराष्ट्र राज्यािा अनेक आरोग्यपवषयक समस्या भेडसावत असताना 
अधांगवायू या आजाराचे प्रमाण शहरी तसेच ग्रामीण भागात वाढिेिे असणे, या 
आजारावर तातडीने उिाययोजना औषधोिचार होणे आवर्शयक असणे, हा आजार 
र्क्त वयोवृद्ांियंत पसमीत न रहाता तरुण पिढीिाही होत असणे, यावर २४ 
तासांच्या आत उिचार होऊन तो आघात पनयंपित करण्यासाठी आवर्शयक 
असिेिी यंिसामुग्री ही र्क्त के ई एम रुग्णाियात उििब्ध असणे, यामुळे दरूच्या 
आजारी व्यक्तीस त्याचा तातडीने उियोग होत नसणे, तसेच ही उिचार यंिणा 
आपण त्याची िपरिूणफ मापहती िोकांियंत िोहचिेिी नसणे, मंुबई तसेच महाराष्ट्रात 
ककफ रोग पिडीतांचे वाढते प्रमाण, बाहेरून मंुबईत उिचारासंाठी येणाऱ्या रुग्णाचंी 
संख्या वाढत असणे, त्यावरीि उिचारांकपरता कमी िडणारी रुग्णािये, मंुबई 
सारख्या शहरात र्क्त टाटा हॉव्स्िटि हे ककफ रोगावरीि उिचारांसाठी गपरबांसाठी 
उििब्ध असणे, ककफ रोग पिडीताचें इव्स्ितळाशेजारी असिेिे उघड्यावरचे 
रस्त्यावरीि, उड्डाणिुिाखािीि, रु्टिाथवरीि, रेल्वे स्थानकावरीि वास्तव्य, 
यामुळे मंुबईतीि सेंट जॉजफ यापठकाणी असिेल्या मोकळ्या भूखंडावर इमारतीचे 
बांधकाम करून ककफ रोग पिडीत रोग्यांवरीि उिचारासाठी महाराष्ट्र शासन तसेच 
मंुबई महानगरिापिका यानंी िुढाकार घेऊन रुग्णािय उभारणे, गेल्या िाच वषात 
राज्यातीि मधुमेह रुग्णाचं्या संख्येत १६० टक्क्यानंी वाढ र्झािेिी असणे, तरूण 
पिढीमध्ये सुद्ा याचे प्रमाण वाढिेिे असणे, या आजारांमुळे सवफसामान्द्य 
नागपरकांच्या मनात या आजारापवषयी अनापमक भीती असणे, यासंदभात आरोग्य 
पवभागाने केिेिी कायफवाही, मोहीम व याबाबतची शासनाची प्रपतपक्रया व 
भूपमका." 

  (३) श्री. विनायकराि मेटे, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या व सावफजपनक महत्वाच्या 
बाबीकडे नगर विकास मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "मंुबई मध्ये एमएमआरडीए द्वारे मेकर मॅव्क्सटी (Maker Maxity) या 
कंिनीिा िाच इमारती बांधण्याचे कंिाट देण्यात येणे, मेकर मॅव्क्सटी बांधण्यात 
येणाऱ्या प्रकल्िास महानगरिापिकेने  मंजुरी देणे, हा प्रकल्ि बांरा िूवफ मध्ये सव्हे 
नं. ३४१, सव्हे नं.४, िापरग खारी, बांरा कुिा संकुि येथे उभारण्यात येणारा पं्रचड 
मोठा प्रकल्ि असणे, या प्रकल्िामध्ये सीआररे्झड, ियावरण, रस्ते, मैदान इत्यादी 
सवफ बाबी आवर्शयक असणे, िरंतु या प्रकल्िामध्ये मॉि, हॉटेल्स, पसनेमागृह 
इत्यादी बनवण्याचे काम सुरु असणे, येथीि इमारतीिा मान्द्यता ही सन २०१२ नंतर 
घेण्यात आिेिी असणे, येथीि इमारती हया एक िाखािेक्षा जास्त चौ.रु्टामध्ये 
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बांधण्यात येत असणे, या सवफ इमारती, मॉि हॉटेल्स, पसनेमागृहांना ियावरणाची 
नाहरकत तसेच जनतेकरीता १५ मीटरचा रस्ता सोडणे आवर्शयक असणे, िरंतु 
Maker Maxity च्या पवकासकांनी कोणत्याही िरवनागी न घेता बांधकाम सुरुच 
ठेवणे, याबाबत काही िोकांनी तक्रारी केल्या असता एम.िी.सी.बी. च्या कायदेशीर 
सपमतीने हा प्रकल्ि राबपवण्याकपरता एन्द्वायरमेंट, सीआररे्झडच्या िरवानगी 
आवर्शयक असल्याचे िेखी ििाव्दारे सांगण्यात आिेिे असणे, तसेच एर्एसआय 
वाढवण्याबाबत िण एमएमआरडीएच्या अपधकाऱ्यांनी िण मदत केिेिी असणे, 
या प्रकल्िामध्ये एमएमआरडीए, ियावरण व मनिाच्या अपधकाऱ्यांनी 
पवकासकासोबत आर्कथक संगनमत करुन शासनािा करोडो रुियांना र्सवल्याचे 
पनदशफनास येणे, याबाबत शासनाने संबंपधत पवभागाच्या अपधकाऱ्यांवर तात्काळ 
बडतर्ीची कारवाई करुन पवकासकास काळया यादीत टाकून काम बंद करणे 
आवर्शयक असणे, यासंदभात शासनाबद्दि िसरिेिा तीव्र असंतोष व शासनाची 
प्रपतपक्रया." 

  (४) सिचश्री जगन्नाथ शशदे, हेमंत टकिे, पकरण िावसकर, श्रीमती पवद्या चव्हाण, 
सवफश्री अपनकेत तटकरे, ख्वाजा बेग, आनंद ठाकूर, पवजय ऊर्फ  भाई पगरकर, 
प्रपवण दरेकर, नागोराव गाणार, श्रीमती व्स्मता वाघ, सवफश्री रमेशदादा िाटीि, 
पविास िोतनीस, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या व सावफजपनक महत्वाच्या बाबीकडे 
िैद्यकीय वशक्षण मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "राज्यात सुमारे ८ हजार बेकायदा िॅथॉिॉपजस्ट िॅब चािपवण्यात येत 
असल्याचा प्रकार अपधकृत िॅबधारक संघटनेने पद. ८ जून, २०१९ रोजी राज्य 
शासनाच्या पनदशफनास आणून देणे, सदरहू पनवेदनात राज्यात सुरु असिेल्या 
बेकायदा िॅथॉिॉपजस्ट िॅबमुळे राज्यातीि िाखो रुग्णाचंी होत असिेिी 
र्सवणूक, नाहक अपधकचा सोसावा िागणारा खचफ, तसेच चुकीच्या पनदानामुळे 
त्यांच्या आरोग्यावर होत असिेिा पविरीत िपरणाम, यासंदभात मा. सवोच्च 
न्द्यायािय व राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या पनकािाची अंमिबजावणी राज्य 
शासनाने आजपमतीस न करणे, मा. सवोच्च न्द्यायािय व राज्य मानवी हक्क 
आयोगाच्या आदेशास अनुसरून पद. २६/०५/२०१६ रोजीचा शासन पनणफय तत्काळ 
मागे घेऊन पद. २४/०५/२००५ रोजीच्या िपरििकाच्या अंमिबजावणीचे सुधापरत 
आदेश शासनाने त्वपरत काढावेत अशी केिेिी मागणी, सदरहू प्रकरणी पद. २५ 
जून, २०१९ रोजी पवधानसभा साभागृहात उिव्स्थत करण्यात आिेल्या िक्षवेधी 
सूचनेवर शासनाने पदिेल्या उत्तराच्या अनुषंगाने आजपमतीस कोणतीही कायफवाही 
न होणे, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर चािपवण्यात येणाऱ् या बेकायदा िॅथॉिॉपज 
िॅबमुळे, चुकीचे अहवाि आल्यामुळे, चुकीचे उिचार केिे जातात पह गंभीर बाब 
असल्याचे  शासनाने सदरहू िक्षवेधी सूचनेच्या चचेच्या वेळी पदिेल्या उत्तरात 
सावफभौम सभागृहासमोर म्हटिेिे असतानाही आजपमतीस याबाबत शासनाने 
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गांभीयाने पवचार करून पनणफय घेतिा नसल्यामुळे सदरहू िॅबोरेटरीजमध्ये 
जाणाऱ् या रुग्णांची होणारी र्सवणूक टाळण्यास शासनास आिेिे अियश, सबब 
शासनाने याप्रकरणी ठोस पनणफय घेऊन त्याची पवनापविंब अंमिबजावणी 
करण्याची आवर्शयकता, याबाबत शासनाने केिेिी वा करावयाची कायफवाही व 
शासनाची प्रपतपक्रया." 

  (५) सिचश्री दत्तात्रय सािांत, श्रीकांत देशिांडे, बाळाराम िाटीि, पवक्रम काळे, कपिि 
िाटीि, डॉ. सुधीर तांबे, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या व सावफजपनक महत्वाच्या 
बाबीकडे उच्च ि तांत्रवशक्षण मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "राज्यातीि प्राध्यािकानंी पदनांक ४ रे्ब्रुवारी, २०१३ ते १० मे, २०१३ या 
कािावधीतीि सवफ प्रकारच्या िरीके्षच्या कामकाजावर बपहष्ट्कार घातिेिा असणे, 
सदर बपहष्ट्कारा पवरोधात मा.उच्च न्द्यायािय, मंुबई येथे  यापचका दाखि करण्यात 
आिेिी असणे, सदर यापचकेवर सुनावणी होऊन एमरु्क्टो संघटनेबरोबर चचा 
करण्यासाठी उच्चस्तरीय सपमती नेमून सवफ प्रकारचे प्रर्शन ७१ पदवसाचं्या वेतनासह 
सोडवावेत असा पनकाि पदिेिा असणे, प्राध्यािकांना सदर कािावधीतीि वेतन 
देण्याबाबत मा.उच्च व तंिपशक्षण मंिी यांच्या अध्यक्षतेखािी पदनांक १० माचफ, 
२०१६ रोजी सपमती स्थािन करून पनणफय घेण्याचे मान्द्य करण्यात आिेिे असणे, 
सदर प्राध्यािकांना बपहष्ट्कार कािावधीतीि वेतन पमळण्याबाबत पवपवध संघटना 
व िोकप्रपतपनधी यांच्याकडून मागणी करण्यात येत असणे, तसेच सदर सपमतीच्या 
एमरु्क्टो संघटनेबरोबर बैठकाही र्झािेल्या असणे, वास्तपवक िाहता या 
प्राध्यािकानंी संि कािावधीत पवद्यार्थ्यांचे नुकसान होईि असे कोणतेही काम 
केिेिे नसणे व त्यांचेवरीि सवफ जबादारी प्राध्यािकांनी व्यवव्स्थत िार िाडिेिी 
असणे, त्यानुषंगाने शासनाने सदर ७१ पदवसाचें वेतन अदा करण्याबाबत शासनाने 
करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रपतपक्रया." 

  (६) श्री. नरेंद्र दराडे, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या व सावफजपनक महत्वाच्या बाबीकडे 
सहकार मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "पजल्हा उिपनबंधक, सहकारी संस्था नापशक, पज.नापशक या िदावर माहे जून, 
२०१८ िासून कायफरत असिेिे श्री.गौतम बिसाणे यांनी सहकारी संस्थांच्या 
कामकाजात अपधकार कके्षचे केिेिे उल्िंघन, कृषी बाजार सपमती, नापशक, 
सटाणा मचंट को. ऑि. बाँक, सटाणा, ता.सटाणा आपण पवरगाव पव. का. मया. 
पवरगाव, ता.सटाणा, पज.नापशक या प्रकरणामध्ये अपधकाराचा गैरवािर करुन 
अधफन्द्यायीक स्वरुिाची बेकायदेशीरिणे कायफवाही केल्याचे पनष्ट्िन्न होणे, याप्रकरणी 
पवभागीय सह पनबंधक, सहकारी संस्था, नापशक यांनी चौकशी करुन श्री.गौतम 
बिसाणे यांनी केिेिी बेकायदेशीर कायफवाही व अपनयपमतता याबाबतचा अहवाि 
सहकार आयुक्त व पनबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, िुणे यांना 
पद.१८/१०/२०१९ रोजी सादर करुनही अद्याि त्यांच्यावर कोणतीही पनणफयात्मक 
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कायफवाही न होणे, िपरणामी सदर प्रकरण दडििे जाण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे 
संशयाचे वातावरण, शासनाने या प्रकरणी तात्काळ कठोर कारवाई करण्याची 
आवर्शयकता व शासनाची प्रपतपक्रया." 

  (७) श्री. वगरीशचांद्र हायास, प्रा. अपनि सोिे, सवफश्री नागोराव गाणार, रामदास 
आंबटकर, प्रपवण दरेकर, डॉ.िपरणय रु्के, ॲड.पनरंजन डावखरे, सवफश्री सुरेश 
धस, पनिय नाईक, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या व सावफजपनक महत्वाच्या बाबीकडे 
पयािरण मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

   "भंडारा पजल्याची जीवनदापयनी असिेल्या वैनगंगेचे िाणी मानवी आरोग्यास 
धोकादायक असल्याचा अहवाि अॅनाकॉन िेबॉरेटरीज या ियावरण मंिाियाच्या 
मान्द्यताप्राप्त प्रयोगशाळेमार्फ त देण्यात आिेिा असणे, या िाण्यामुळे वैनगंगेतीि 
माशाांसह अन्द्य जिजन्द्य जीवांवरही िपरणाम र्झािेिा असणे, त्यामुळे वैनगंगेतीि 
दपूषत िाण्याचा मुद्दा िुनः एकदा चचेत आिेिा असणे, भंडारा मत्स्य पवभागाने 
वैनगंगेतीि िाणी आपण त्यातीि माशांची तिासणी करण्यासाठी माशाचें नमूने 
अॅनाकॉन प्रयोगशाळेकडे िाठपविेिे असणे, या प्रयोगशाळेने माशांचे िोट, पकडनी, 
आतडी, पिवर आसदची तिासणी केल्यानंतर माशांमध्ये कॅडपमयम हा जस्तासारखा 
िदाथफ अपधक आढळून येणे, साधारणिणे या कॅडपमयमची मयादा जास्तीत जास्त 
०.३ अिेपक्षत असताना ते १.८३ इतके जास्त आढळिेिे असणे, त्यामुळे 
वैनगंगेतीि िाण्याचा धोका अपधक वाढिा असे पनदशफनात येणे, तसेच नागिूर 
येथून वाहात असिेल्या नाग नदीचे दपूषत िाणी वैनगंगेच्या िाण्यात पमसळत 
असल्याने या िाण्यामुळे वैनगंगेचे संिूणफ िाणी दपूषत होत असणे, कॅडपमयम हा 
जस्तासारखा धातुचा प्रकार असून त्याचें अपधक प्रमाणात सेवन केल्यास पकडनी व 
अन्द्य गंभीर आजार तसेच त्यातून ककफ रोगही होण्याची पभती असणे अर्शया 
कॅडपमयमयुक्त िाण्याने वैनगंगा नदी ग्रासिी असणे, भंडारा पजल्यातीि बहुतांश 
ग्रामीण िाणी िुरवठा योजना वैनगंगा नदीशी जोडण्यात आिेल्या असणे, तसेच 
तुमसर, भंडारा व िवनी या नगर िपरषद हद्दीत वैनगंगेतून पिण्याच्या िाण्याचा 
िुरवठा होत असणे, त्यामुळे पजल्यातीि शेकडो नागपरक कॅडपमयम युक्त 
िाण्याचा उियोग करीत असून आजारांना जवळ करीत असणे, असे असतांना 
वैनगंगेच्या शुपद्करणासाठी सकवा नागनदीचे दपूषत िाणी रोखण्यासाठी शासकीय 
तथा प्रशासकीय यंिणा गंभीर नसल्याचे पदसून येत असणे, यावर शासनाने 
उिाययोजन करण्याची आवर्शयकता, यावर शासनाने तातडीने करावयाची 
कायफवाही व शासनाची प्रपतपक्रया." 

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

- मध्यांतर - 
सहा : शासकीय विधेयके – 

  (क) विधानसिेने सांमत केल्याप्रमाणे – विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
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    "सन २०२० चे पव.स.पव. क्रमांक ८ - महाराष्ट्र िपरचापरका (सुधारणा) 
पवधेयक, २०२०" 

  (ख) विधानसिेने सांमत केल्यास - विधेयक विचारात घेणे - 
   (१) "सन २०२० चे पव.स.पव क्रमांक १६ – महाराष्ट्र पवपनयोजन (अपधक खचफ) 

पवधेयक, २०२०" 
   (२) "सन २०२० चे पव.स.पव क्रमांक १७ – महाराष्ट्र पवपनयोजन (द्वितीय 

अपधक खचफ) पवधेयक, २०२०" 
   (३) "सन २०२० चे पव.स.पव क्रमांक १८ – महाराष्ट्र पवपनयोजन (तृतीय 

अपधक खचफ) पवधेयक, २०२०" 
   --------------------------------------------------------------------------- 

सात : (क) (गरुुिार, वदनाांक २७ फेब्रिुारी, शुक्रिार, वदनाांक २८ फेब्रिुारी, सोमिार, 
वदनाांक २ माचच, ि मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि) –  

   सिचश्री प्रविण दरेकर, सुपजतससह ठाकूर, श्रीमती व्स्मता वाघ, सवफश्री सदापशव 
खोत, पगरीशचंर व्यास, पवनायक मेटे, सुरेश धस, डॉ.रणपजत िाटीि, सवफश्री 
रामदास आंबटकर, डॉ.िपरणय रु्के, रमेशदादा िाटीि, ॲड.पनरंजन डावखरे, 
श्री.पनिय नाईक, प्रा.अपनि सोिे,  सवफश्री प्रसाद िाड, रामराव िाटीि, िृर्थ्वीराज 
देशमुख, प्रपवण िोटे िाटीि, अरुणभाऊ अडसड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू) – 

   "महापवकास आघाडीचे सरकार स्थािन होण्याच्या दरम्यान पवद्यमान 
मुख्यमंिी यांनी तसेच कााँगे्रस व राष्ट्रवादी कााँगे्रस या घटक िक्षांनी प्रत्यक्ष 
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन अवकाळी िाऊसग्रस्तांना मदतीचे आर्शवासन देणे, 
सदर आर्शवासनामध्ये सरकार स्थािन र्झाल्यानंतर कोरडवाहू पिकांसाठी हेक्टरी 
२५,००० रुिये व बागायती पिकांसाठी हेक्टरी ५०,००० रुिये मदत देऊ असे वचन 
देणे, सरकार स्थािन होण्याच्या अगोदर शेतकऱ्यांची सरसकट संिूणफ कजफमार्ी 
करुन ७/१२ कोरा करु असे आर्शवासन पदिेिे असताना २ िाखांवरीि कजफ 
घेतिेिे शेतकरी तसेच मध्यम व पदघफ मुदत कजफ घेतिेिे शेतकरी महात्मा रु्िे 
कजफमुक्ती योजनेमध्ये अिाि असणे, कृषी उत्िन्न बाजार सपमतीमध्ये शेतकऱ्यांना 
पदिेिा मतदानाचा अपधकार पहरावून घेतल्याने शेतकऱ्यांवर अन्द्याय र्झािा 
असणे, पकमान समान कायफक्रमामध्ये शेतमािािा चांगिा भाव देऊ असे 
आर्शवासन पदिेिे असताना प्रत्यक्ष हमीभावाने तूर, कािूस व इतर खरेदी करतांना 
अनेक जाचक अटी टाकणे, अवकाळी िाऊसग्रस्त शेतकऱ्यांना पदिेिा शब्द न 
िाळणे, संिूणफ सरसकट कजफमार्ीची घोषणा ही केवळ कागदावरच असणे, असे 
असताना शेतकऱ्यांचा कृषी उत्िन्न बाजार सपमतीतीि मतदानाचा अपधकार देखीि 
पहरावून घेण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रातीि कोट्यवधी शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र 
स्वरुिाचा असंतोष िसरिेिा असणे, महापवकास आघाडीचे सरकार स्थािन 



10 
 

होण्याच्या अगोदर जाहीर केिेल्या पकमान समान कायफक्रमामध्ये मपहिांच्या 
सुरके्षिा सवोच्च प्राधान्द्य देण्यात येईि असे आर्शवासन देण्यात येणे, सदर 
आर्शवासन देऊन देखीि महापवकास आघाडी सरकार स्थािन र्झाल्याबरोबर 
चांद्यािासून बांद्याियंत दररोज मपहिा अत्याचारांच्या घटना घडणे, या घटनांमध्ये 
चार वषाच्या पचमुरडीिासून साठ वषांच्या स्त्रीचा समावेश असणे, सरकारी 
कमफचारी, पवद्यापथंनी, पववाहीत मपहिा, पवधवा मपहिा तसेच सांस्कृपतक के्षिात 
काम करणाऱ्या अपभनेिीचाही समावेश असणे, हृदय पिळवटून टाकणाऱ्या 
सहगणघाट, पसल्िोड, पमरा रोड, सोिािूर, गडपचरोिी, नागिूर येथीि घटनांमुळे 
संिूणफ महाराष्ट्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडािेिा असल्याचे 
पनदशफनास येणे, िोिीस कमफचाऱ्याचं्या कामकाजात अवाजवी राजकीय हस्तके्षि 
र्झाल्याने िोिीस दिाचे खच्चीकरण होवून त्यांचे कायदा व सुव्यवस्थेच्या मूळ 
कामाकडे दिुफक्ष होणे, िोिीस दिाचे खच्चीकरण र्झाल्याने मपहिा अत्याचाराच्या 
घटनांमध्ये कोणतीही घट न होता अत्याचाराचे सि सातत्याने सुरूच असणे, 
िपरणामी महाराष्ट्रातीि कोट्यवधी मपहिांमध्ये िसरिेिा तीव्र असंतोष, याबाबत 
शासनाने करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रपतपक्रया पवचारात घेण्यात यावी." 

  (ख) (मांगळिार, वदनाांक २५ फेब्रिुारी, बधुिार, वदनाांक २६ फेब्रिुारी, गरुुिार, 
वदनाांक २७ फेब्रिुारी, शुक्रिार, वदनाांक २८ फेब्रिुारी, सोमिार, वदनाांक २ 
माचच, ि मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि) –  

   सिचश्री वदिाकर रािते, हेमांत टकले, शरद रणद्विसे, द्विक्रम काळे, अशोक ऊर्फ  
भाई जगताि, गोिीपकसन बाजोपरया, पकरण िावसकर, रामहरी रुिनवर, रसवर 
र्ाटक, डॉ.सुधीर तांबे, डॉ.मपनषा कायंदे, ॲड. हुस्नबानू खपिरे्, श्री.नरेंर दराडे, 
डॉ.वजाहत पमर्झा, सवफश्री अमरनाथ राजूरकर, अंबादास दानवे, आर्कक.अनंत 
गाडगीळ, श्री.दषु्ट्यंत चतुवेदी, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, सवफश्री आनंदराव िाटीि, हपरससग 
राठोड, मोहनराव कदम, पविास िोतनीस वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि –  

   "मंुबई शहरातीि र्झोिडिट्टी िुनर्कवकास योजनेतीि (एसआरए) घरांच्या 
के्षिर्ळाची मयादा २६९ चौ.रू्टाऐवजी ३०० चौ.रू्ट वाढपवण्याबाबत शासनाने 
घेतिेिा पनणफय व एसआरए अतंगफत करावयाची कायफवाही, मंुबई शहरात उंच 
िपरसरात असणाऱ्या वसाहतीवर दरडी कोसळून पजपवत व पवत्त हानी होऊ नये 
याकपरता संरक्षक सभती बांधण्याबाबत येणाऱ्या काळात शासन घेत असिेिा 
पनणफय, मंुबईतीि पशवडी, नायगांव, वरळी येथीि बी.डी.डी.चाळीचा िुनर्कवकास 
करणे, िंतप्रधान अनुदान प्रकल्िातीि इमारतीसाठी सामूपहक पवकास प्रकल्ि 
राबपवण्याबाबत, उिकर प्राप्त इमारतींच्या दरुुस्तीसाठी ३०००/- रुिये प्रपत चौ.मी. 
ची मयादा तात्काळ रुिये ५,०००/- ियंत वाढपवण्याबाबत पनणफय घेऊन 
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अंमिबजावणी करणे, मंुबईत रेंगाळिेल्या एसआरए योजनांना गती देण्यासाठी 
प्रयत्न करणे, तसेच मंुबईत आर्कथक मंपदमुळे इमारतीच्या बांधकामास होत 
असिेिा पविंब त्यामुळे ग्राहकांना घराचा ताबा पमळण्यास होत असिेिी पदरंगाई, 
तसेच िरवडणारी घरे जास्त उििब्ध होण्यासाठी शासन यथायोग्य पनणफय घेणे, 
मंुबईतीि वरळी, मापहम भागातीि िोपिस वसाहतीचा िुनर्कवकास मंुबईतीि िरळ 
येथीि भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पनवासस्थान असिेल्या 
वसाहतीचा िुनर्कवकास करण्याचा घेतिेिा पनणफय, मंुबई शहरात चािू असिेल्या 
भुयारी मेरो रेल्वेच्या मागावरीि दतुर्ा असणाऱ्या इमारतीना तडे जाणे, अशा 
इमारतीच्या िुनर्कवकासासाठी धोरण शासन पनव्र्शचत करणे, मंुबईतीि जुन्द्या व 
म्हाडा इमारतीच्या गच्चीवरीि िावसाळ्यात होणाऱ्या िाण्याची गळती 
थांबपवण्यासाठी इमारतीवर शेड बांधण्याची िरवानगी देण्याबाबत डीसीआर मध्ये 
बदि करण्याची उपचत कायफवाही करणे, याबाबत शासनाने केिेिी व करावयाची 
कायफवाही पवचारात घेण्यात यावी." 

  (ग) (मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिचश्री वकरण पािसकर, पदवाकर रावते, अशोक ऊर्फ  भाई जगताि, हेमंत 
टकिे, रसवर र्ाटक, ॲड.हुस्नबानू खपिरे्, सवफश्री अपनकेत तटकरे, पविास 
िोतनीस, रामहरी रुिनवर, संजय दौंड, डॉ.मपनषा कायंदे, सवफश्री अंबादास दानवे, 
दषु्ट्यंत चतुवेदी, शरद रणपिसे, आर्कक.अनंत गाडगीळ, श्री.आनंदराव िाटीि,  
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "कोकणािा ७२० पकिोमीटरचा समुरपकनारा िाभिेिा असून व 
ियफटनाचंी मोठी संधी उििब्ध असतानासुध्दा हा भाग दिुफपक्षत असणे, वपशष्ट्ठी 
नदीवर कोळकेवाडी धरणावर कोयना पवदु्यत प्रकल्ि – ४ ची पनर्कमती केिेिी 
असून या पठकाणी वषफभर वीजपनर्कमती सुरू असल्याने वपशष्ट्ठी नदी बारमाही िूणफ 
क्षमतेने वाहत असणे, कोकणामध्ये िडणाऱ्या मुसळधार िावसामुळे नदीचे िाणी 
बाजारिेठेत पशरुन कोट्यवधी रुियांचे नुकसान होत असल्यामुळे वपशष्ट्ठी नदीवर 
संवधफन प्रकल्ि राबपवण्याची होत असिेिी मागणी,  पकनारिट्टीवर मत्स् यव्यवसाय 
मोठ्या प्रमाणात सुरू असून पडरे्झिवर सबसीडी, मव्च्िमारांना जाळी व अन्द्य सोयी 
उििब्ध करुन देण्याची पनतांत आवर्शयकता, िसफनेटची जाळी टाकून या राज्यातीि 
िारंिापरक मव्च्िमारांना व्यवसायािासून वंपचत ठेवण्याचे सुरू असिेिे प्रयत्न, 
वैधापनक पवकास मंडळामार्फ त कोकणािा अत्यंत अल्ि प्रमाणात पनधी उििब्ध 
होणे, कोकणािा स्वतंि संवैधापनक पवकास मंडळ द्यावे असा दोन्द्ही सभागृहात 
एकमताने पनणफय होऊनसुध्दा त्यावर अद्याि कारवाई न होणे, रस्ते, आरोग् य, 
तांपिक पशक्षण, वैद्यकीय पशक्षण या पवभागात मोठा अनुशेष असणे, राष्ट्रीय 
ग्रामीण िेयजि योजना बंद होणार असल्यामुळे त्याऐवजी जिपजवन पमशन ही 
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नवीन योजना राबपवण्यात येत असणे, िरंतु िूवी असिेल्या राष्ट्रीय िेयजि 
योजनेअंतगफत मंजूर होणाऱ्या नळिाणी योजनांच्या पनकषामध्ये कमी 
िोकसंख्येमुळे व कोकणातीि भौगोपिक िपरव्स्थतीमुळे काही योजना बसत 
नसणे, तरी नवीन येणाऱ्या जिजीवन पमशन या योजनेमध्ये कमी िोकसंख्या 
असणाऱ्या भागातसुध्दा नळिाणी िाणीिुरवठा योजना राबपवण्याच्या दृष्ट्टीने 
उिाययोजना करण्याची आवर्शयकता, कोकणातीि भपवष्ट्यकािीन योजना 
शासनाकडे प्रिंपबत असणे त्यांना त्वरीत मंजूरी देवून कोकणात मोठ्या धरणांना 
मंजुरी देण्यािेक्षा िघुिाटबंधारे योजना व िार्झर तिावांना मंजुरी पदल्यास याचा 
र्ायदा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने याचा शासनाने गांभीयाने 
पवचार करण्याची आवर्शयकता, मंुबईिासून गोव्याियंत सागरी महामागफ तयार 
करण्याचा राज्य शासनाने घेतिेिा पनणफय, या प्रकल्िािा अद्याि पनधी उििब्ध 
करुन न पदल्यामुळे या प्रकल्िावरीि िूि, रस्ते यांची कामे अधफवट अवस्थेत 
असणे, कोकणामध्ये एकही शासकीय वैद्यकीय महापवद्यािय नसणे, ससधुदगुफ  
पजल्हा हा ियफटन पजल्हा म्हणून घोपषत करण्यात येणे, िरंतु ियफटनास आवर्शयक 
िायाभूत सोई-सुपवधा होऊ शकल्या नसल्यामुळे ससधुदगुफ पजल्यासह कोकणात व 
इतर पजल्यात भारत दरू संचार पनगम व भ्रमणध्वनीिा नेटवकफ  उििब्ध होत नसणे 
त्यामुळे तेथे येणाऱ्या ियफटकांची संख्या कमी असणे, ससधुदगुफ पजल्यातीि पचिी 
येथीि पवमानतळाचे काम िूणफ होऊनही अद्याि पवमानसेवा सुरू न होणे, रत्नापगरी 
येथीि पवमानतळाची क्षमता वाढपवण्याची आवर्शयकता, कोकणातीि मुख्य िीक 
असिेिे भात, काजू, आंबा, र्णस, नारळ, सुिारी इत्यादी पिके अवकाळी 
िावसामुळे नष्ट्ट होत असल्यामुळे बाधीत शेतकऱ्यांना नुकसानभरिाई देण्याची 
आवर्शयकता असणे, तसेच कोकणामध्ये र्ळ पिकांसाठी र्ळ प्रपक्रया उद्योगांना 
चािना देण्यासाठी शासनाने ठेास पनणफय घेण्याची आवर्शयकता, कोकणिट्टीकडे 
राज्यािा आर्कथक बळ देण्याची क्षमता असताना अिुऱ्या पनधीमुळे आपण उत्तम 
पनयोजनाअभावी हा भाग जाणूनबुजून दिुफपक्षत ठेवण्यात येत असल्याची भावना 
कोकणातीि जनतेच्या मनात वाढीस िागणे, कोकणातीि िोटे-मोठे कारखाने, 
पनरपनराळ्या औद्योपगक वसाहती बंद िडल्यामुळे बेकारीचा प्रर्शनही मोठ्या 
प्रमाणावर पनमाण होणे, कोकणाच्या पवकासासाठी व उन्नतीसाठी उिायययोजना 
करण्याची पनतांत आवर्शयकता व यावर शासनाने केिेिी उिाययोजना पवचारात 
घेण्यात यावी." 

आठ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) – 
  (१) सिवश्री सवतश चहाहाण, पवक्रम काळे, अमरनाथ राजूरकर, वि.प.स. पढुील 

सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 
   "राज्यात कें र शासन िुरस्कृत मापहती तंिज्ञान व दळणवळण योजना सन 

२००८ िासून िागु करण्यात येणे, राज्यातीि पजल्हा िपरषद व खाजगी संस्थेच्या 
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अनुदापनत ८००० शाळांमध्ये संगणकीय िॅब उभारण्यात येऊन ८००० पशक्षकांना 
एकमाि मानधनावर नेमणुका देण्यात येणे, सदर योजनेची मुदत सन २०१८ मध्ये 
संिल्याने ८००० संगणकीय िॅब संबंधीत शाळांकडे हस्तांतरीत करण्यात आल्याने 
पशक्षकांना सेवेतून कमी करणे, पवद्यार्थ्यांना संगणकीय ज्ञान पमळावे म्हणून ८००० 
आय.टी.सी. पशक्षकांना मानधनावर सेवेत घेण्याची कायफवाही करुन पवद्यार्थ्यांच्या 
पहताच्या दृष्ट्टीने शासनाने करावयाची कायफवाही वा उिाययोजना." 

  (२) श्रीमती विद्या चहाहाण, सिवश्री ख्वाजा बेग, पवक्रम काळे, वि.प.स. पढुील 
सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 

   "राष्ट्रीय रे्रीवािा धोरणाच्या अंमिबजावणीसाठी सन २०१४ मध्ये 
महािापिकेने सवेक्षण केिे असणे, नैसर्कगक बाजारिेठांच्या पठकाणी रे्रीवाल्यांची 
व्यवस्था करण्याची अट पनयमात असणे, िरंतु महािापिका अपधकारी मनमानी 
कारभार करीत असल्याचा आरोि मा.िोकप्रपतपनधींनीमार्फ त करण्यात येणे, गत 
काही पदवसांिासून मंुबईमधीि पवपवध पवभाग कायाियाच्या हद्दीत रे्रीवािा 
धोरणाच्या अंमिबजावणीसाठी पनवडिेल्या रे्रीवािा के्षिामध्ये महािापिका 
अपधकाऱ्यानंी जागा आखणीचे काम सुरु केिे असणे, उक्त पठकाणी रे्रीवाल्यांना 
एक बाय एक मीटर जागा उििब्ध करण्याचे पनयोजन असून अपधकृत 
रे्रीवाल्यांना तेथे बसपवण्यात येणे, तसेच काही रे्रीवािे आपण स्टॉिधारकांवर 
स्टॉि हटपवण्याची नोटीस बजावण्यात येणे, त्यामुळे रे्रीवािे आपण 
स्टॉिधारकामंध्ये प्रचंड नाराजी िसरणे, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व 
उिाययोजना." 

 
 
 

विधान ििन : 
मंुबई, 
पदनांक : ३ माचफ, २०२०. 

राजेन्द्र िागित, 
सपचव (कायफभार), 
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