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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
गरुुगरुुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ५५  माचचमाचच, २०२०, २०२०    

(सकाळी (सकाळी १०१०--००० ० ते ते ११११--४५ ४५ िाजेपयंत)िाजेपयंत)  
  

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (बधुिार, वदनाांक ४ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दर्चविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (१) ते (७)] 
– 

  (१) डॉ. िजाहत वमर्झा, सर्वश्री शरद रणपिसे, अशोक ऊर्व  भाई जगताि, अॅड. 
हुस्नबानू खपिरे्, सर्वश्री रामहरी रुिनर्र, आनंदरार् िाटीि, अमरनाथ राजूरकर, 
हपरससग राठोड, डॉ. सुधीर तांबे, प्रा. जोगेन्द्र कर्ाडे, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या र् 
सार्वजपनक महत्र्ाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे िक्ष रे्धतीि :- 

   "पर्दभातीि यर्तमाळ पजल्ह्यात असिेल्ह्या िुसद तािुक्याची िुसद 
पजल्ह्यामध्ये पनर्ममती व्हार्ी यासाठी येथीि नागपरकांनी अनेक र्र्षांिासून मागणी 
केिेिी असणे, िुसद पजल्ह्हा पनर्ममतीसाठी पर्पर्ध सपमत्या, सामापजक संघटना र् 
पर्रोधी िक्षानंी मोठमोठी आंदोिने करून  सातत्याने प्रयत्न केिेिे असणे, िरंतु 
अद्यािियंत िुसद पजल्ह्हा पनर्ममतीसाठी कोणतीही ठोस िार्िे शासनाकडून 
उचिण्यात आिेिी नसणे, िुसद तािुक्यात सर्व कायािय असून पजल्ह्यासाठी 
नर्ीन कायािय उभारण्यासाठी िागणारी जागाही उििब्ध असणे, मात्र सदर 
पर्र्षयी शासनाचे होत असिेिे अक्षम्य दिुवक्ष यामुळे िुसद पजल्ह्हा पनर्ममती अद्याि 
झािेिी नसणे, िुसद पजल्ह्हा पनर्ममतीसाठी स्थािन झािेल्ह्या सपमतीने याबाबत 
नर्ीन प्रस्तार् तयार करून शासनाकडे िाठर्िेिा असणे, िरंतु शासनाकडून 
आत्ताियंत िुसद पजल्ह्हा पनर्ममतीसाठी कोणतीही कायवर्ाही करण्यात न आल्ह्याने 
यर्तमाळ येथीि िुसद मधीि नागपरकांच्या मनात शासनाप्रती असंतोर्ष र् 
संतािाची भार्ना पनमाण झािेिी असणे, यास्तर् िुसद पजल्ह्हा पनर्ममतीसाठी 
शासनाने केिेिी र्ा करार्याची कायवर्ाही र् शासनाची प्रपतपरियया." 

  (२) श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या र् सार्वजपनक महत्र्ाच्या 
बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्रयाांचे िक्ष रे्धतीि :- 

   "महाराष्ट्र राज्यािा अनेक आरोग्यपर्र्षयक समस्या भेडसार्त असताना 
अधांगर्ायू या आजाराचे प्रमाण शहरी तसेच ग्रामीण भागात र्ाढिेिे असणे, या 
आजारार्र तातडीने उिाययोजना और्षधोिचार होणे आर्श्यक असणे, हा आजार 
र्क्त र्योरृ्द्ांियंत पसमीत न रहाता तरुण पिढीिाही होत असणे, यार्र २४ 
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तासांच्या आत उिचार होऊन तो आघात पनयंपत्रत करण्यासाठी आर्श्यक 
असिेिी यंत्रसामुग्री ही र्क्त के ई एम रुग्णाियात उििब्ध असणे, यामुळे दरूच्या 
आजारी व्यक्तीस त्याचा तातडीने उियोग होत नसणे, तसेच ही उिचार यंत्रणा 
आपण त्याची िपरिूणव मापहती िोकांियंत िोहचिेिी नसणे, मंुबई तसेच महाराष्ट्रात 
ककव रोग पिडीतांचे र्ाढते प्रमाण, बाहेरून मंुबईत उिचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांची 
संख्या र्ाढत असणे, त्यार्रीि उिचारांकपरता कमी िडणारी रुग्णािये, मंुबई 
सारख्या शहरात र्क्त टाटा हॉस्स्िटि हे ककव रोगार्रीि उिचारांसाठी गपरबांसाठी 
उििब्ध असणे, ककव रोग पिडीताचें इस्स्ितळाशेजारी असिेिे उघड्यार्रचे 
रस्त्यार्रीि, उड्डाणिुिाखािीि, रु्टिाथर्रीि, रेल्ह्रे् स्थानकार्रीि र्ास्तव्य, 
यामुळे मंुबईतीि सेंट जॉजव यापठकाणी असिेल्ह्या मोकळ्या भूखंडार्र इमारतीचे 
बांधकाम करून ककव रोग पिडीत रोग्यांर्रीि उिचारासाठी महाराष्ट्र शासन तसेच 
मंुबई महानगरिापिका यांनी िुढाकार घेऊन रुग्णािय उभारणे, गेल्ह्या िाच र्र्षात 
राज्यातीि मधुमेह रुग्णाचं्या संख्येत १६० टक्क्यांनी र्ाढ झािेिी असणे, तरूण 
पिढीमध्ये सुद्ा याचे प्रमाण र्ाढिेिे असणे, या आजारांमुळे सर्वसामान्द्य 
नागपरकांच्या मनात या आजारापर्र्षयी अनापमक भीती असणे, यासंदभात आरोग्य 
पर्भागाने केिेिी कायवर्ाही, मोहीम र् याबाबतची शासनाची प्रपतपरियया र् 
भूपमका." 

  (३) श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या र् सार्वजपनक महत्र्ाच्या बाबीकडे 
नगर विकास मांत्रयाांचे िक्ष रे्धतीि :- 

   "मंुबई मध्ये एमएमआरडीए द्वारे मेकर मॅस्क्सटी (Maker Maxity) या 
कंिनीिा िाच इमारती बांधण्याचे कंत्राट देण्यात येणे, मेकर मॅस्क्सटी बांधण्यात 
येणाऱ्या प्रकल्ह्िास महानगरिापिकेने  मंजुरी देणे, हा प्रकल्ह्ि बांरा िूर्व मध्ये सव्हे 
नं. ३४१, सव्हे नं.४, िापरग खारी, बांरा कुिा संकुि येथे उभारण्यात येणारा पं्रचड 
मोठा प्रकल्ह्ि असणे, या प्रकल्ह्िामध्ये सीआरझेड, ियार्रण, रस्ते, मैदान इत्यादी 
सर्व बाबी आर्श्यक असणे, िरंतु या प्रकल्ह्िामध्ये मॉि, हॉटेल्ह्स, पसनेमागृह 
इत्यादी बनर्ण्याचे काम सुरु असणे, येथीि इमारतीिा मान्द्यता ही सन २०१२ नंतर 
घेण्यात आिेिी असणे, येथीि इमारती हया एक िाखािेक्षा जास्त चौ.रु्टामध्ये 
बांधण्यात येत असणे, या सर्व इमारती, मॉि हॉटेल्ह्स, पसनेमागृहांना ियार्रणाची 
नाहरकत तसेच जनतेकरीता १५ मीटरचा रस्ता सोडणे आर्श्यक असणे, िरंतु 
Maker Maxity च्या पर्कासकांनी कोणत्याही िरर्नागी न घेता बांधकाम सुरुच 
ठेर्णे, याबाबत काही िोकांनी तरियारी केल्ह्या असता एम.िी.सी.बी. च्या कायदेशीर 
सपमतीने हा प्रकल्ह्ि राबपर्ण्याकपरता एन्द्र्ायरमेंट, सीआरझेडच्या िरर्ानगी 
आर्श्यक असल्ह्याचे िेखी ित्राव्दारे सांगण्यात आिेिे असणे, तसेच एर्एसआय 
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र्ाढर्ण्याबाबत िण एमएमआरडीएच्या अपधकाऱ्यांनी िण मदत केिेिी असणे, 
या प्रकल्ह्िामध्ये एमएमआरडीए, ियार्रण र् मनिाच्या अपधकाऱ्यांनी 
पर्कासकासोबत आर्मथक संगनमत करुन शासनािा करोडो रुियांना र्सर्ल्ह्याचे 
पनदशवनास येणे, याबाबत शासनाने संबंपधत पर्भागाच्या अपधकाऱ्यांर्र तात्काळ 
बडतर्ीची कारर्ाई करुन पर्कासकास काळया यादीत टाकून काम बंद करणे 
आर्श्यक असणे, यासंदभात शासनाबद्दि िसरिेिा तीव्र असंतोर्ष र् शासनाची 
प्रपतपरियया." 

  (४) सिचश्री जगन्नाथ शर्दे, हेमंत टकिे, पकरण िार्सकर, श्रीमती पर्द्या चव्हाण, 
सर्वश्री अपनकेत तटकरे, ख्र्ाजा बेग, आनंद ठाकूर, पर्जय ऊर्व  भाई पगरकर, 
प्रपर्ण दरेकर, नागोरार् गाणार, श्रीमती स्स्मता र्ाघ, सर्वश्री रमेशदादा िाटीि, 
पर्िास िोतनीस, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या र् सार्वजपनक महत्र्ाच्या बाबीकडे 
िैद्यकीय वर्क्षण मांत्रयाांचे िक्ष रे्धतीि :- 

   "राज्यात सुमारे ८ हजार बेकायदा िॅथॉिॉपजस्ट िॅब चािपर्ण्यात येत 
असल्ह्याचा प्रकार अपधकृत िॅबधारक संघटनेने पद. ८ जून, २०१९ रोजी राज्य 
शासनाच्या पनदशवनास आणून देणे, सदरहू पनरे्दनात राज्यात सुरु असिेल्ह्या 
बेकायदा िॅथॉिॉपजस्ट िॅबमुळे राज्यातीि िाखो रुग्णाचंी होत असिेिी 
र्सर्णूक, नाहक अपधकचा सोसार्ा िागणारा खचव, तसेच चुकीच्या पनदानामुळे 
त्यांच्या आरोग्यार्र होत असिेिा पर्िरीत िपरणाम, यासंदभात मा. सर्ोच्च 
न्द्यायािय र् राज्य मानर्ी हक्क आयोगाच्या पनकािाची अंमिबजार्णी राज्य 
शासनाने आजपमतीस न करणे, मा. सर्ोच्च न्द्यायािय र् राज्य मानर्ी हक्क 
आयोगाच्या आदेशास अनुसरून पद. २६/०५/२०१६ रोजीचा शासन पनणवय तत्काळ 
मागे घेऊन पद. २४/०५/२००५ रोजीच्या िपरित्रकाच्या अंमिबजार्णीचे सुधापरत 
आदेश शासनाने त्र्परत काढारे्त अशी केिेिी मागणी, सदरहू प्रकरणी पद. २५ 
जून, २०१९ रोजी पर्धानसभा साभागृहात उिस्स्थत करण्यात आिेल्ह्या िक्षरे्धी 
सूचनेर्र शासनाने पदिेल्ह्या उत्तराच्या अनुरं्षगाने आजपमतीस कोणतीही कायवर्ाही 
न होणे, राज्यात मोठ्या प्रमाणार्र चािपर्ण्यात येणाऱ् या बेकायदा िॅथॉिॉपज 
िॅबमुळे, चुकीचे अहर्ाि आल्ह्यामुळे, चुकीचे उिचार केिे जातात पह गंभीर बाब 
असल्ह्याचे  शासनाने सदरहू िक्षरे्धी सूचनेच्या चचेच्या रे्ळी पदिेल्ह्या उत्तरात 
सार्वभौम सभागृहासमोर म्हटिेिे असतानाही आजपमतीस याबाबत शासनाने 
गांभीयाने पर्चार करून पनणवय घेतिा नसल्ह्यामुळे सदरहू िॅबोरेटरीजमध्ये 
जाणाऱ् या रुग्णांची होणारी र्सर्णूक टाळण्यास शासनास आिेिे अियश, सबब 
शासनाने याप्रकरणी ठोस पनणवय घेऊन त्याची पर्नापर्िंब अंमिबजार्णी 
करण्याची आर्श्यकता, याबाबत शासनाने केिेिी र्ा करार्याची कायवर्ाही र् 
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शासनाची प्रपतपरियया." 

  (५) सिचश्री दत्तात्रय सािांत, श्रीकांत देशिांडे, बाळाराम िाटीि, पर्रियम काळे, कपिि 
िाटीि, डॉ. सुधीर तांबे, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या र् सार्वजपनक महत्र्ाच्या 
बाबीकडे उच्च ि तांत्रवर्क्षण मांत्रयाांचे िक्ष रे्धतीि :- 

   "राज्यातीि प्राध्यािकानंी पदनांक ४ रे्ब्रुर्ारी, २०१३ ते १० मे, २०१३ या 
कािार्धीतीि सर्व प्रकारच्या िरीके्षच्या कामकाजार्र बपहष्ट्कार घातिेिा असणे, 
सदर बपहष्ट्कारा पर्रोधात मा.उच्च न्द्यायािय, मंुबई येथे  यापचका दाखि करण्यात 
आिेिी असणे, सदर यापचकेर्र सुनार्णी होऊन एमरु्क्टो संघटनेबरोबर चचा 
करण्यासाठी उच्चस्तरीय सपमती नेमून सर्व प्रकारचे प्रश्न ७१ पदर्साचं्या रे्तनासह 
सोडर्ारे्त असा पनकाि पदिेिा असणे, प्राध्यािकांना सदर कािार्धीतीि रे्तन 
देण्याबाबत मा.उच्च र् तंत्रपशक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखािी पदनांक १० माचव, 
२०१६ रोजी सपमती स्थािन करून पनणवय घेण्याचे मान्द्य करण्यात आिेिे असणे, 
सदर प्राध्यािकांना बपहष्ट्कार कािार्धीतीि रे्तन पमळण्याबाबत पर्पर्ध संघटना र् 
िोकप्रपतपनधी यांच्याकडून मागणी करण्यात येत असणे, तसेच सदर सपमतीच्या 
एमरु्क्टो संघटनेबरोबर बैठकाही झािेल्ह्या असणे, र्ास्तपर्क िाहता या 
प्राध्यािकानंी संि कािार्धीत पर्द्यार्थ्यांचे नुकसान होईि असे कोणतेही काम 
केिेिे नसणे र् त्यांचेर्रीि सर्व जबादारी प्राध्यािकांनी व्यर्स्स्थत िार िाडिेिी 
असणे, त्यानुरं्षगाने शासनाने सदर ७१ पदर्साचें रे्तन अदा करण्याबाबत शासनाने 
करार्याची कायवर्ाही र् शासनाची प्रपतपरियया." 

  (६) श्री. नरेंद्र दराडे, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या र् सार्वजपनक महत्र्ाच्या बाबीकडे 
सहकार मांत्रयाांचे िक्ष रे्धतीि :- 

   "पजल्ह्हा उिपनबंधक, सहकारी संस्था नापशक, पज.नापशक या िदार्र माहे जून, 
२०१८ िासून कायवरत असिेिे श्री.गौतम बिसाणे यांनी सहकारी संस्थांच्या 
कामकाजात अपधकार कके्षचे केिेिे उल्ह्िंघन, कृर्षी बाजार सपमती, नापशक, 
सटाणा मचंट को. ऑि. बँक, सटाणा, ता.सटाणा आपण पर्रगार् पर्. का. मया. 
पर्रगार्, ता.सटाणा, पज.नापशक या प्रकरणामध्ये अपधकाराचा गैरर्ािर करुन 
अधवन्द्यायीक स्र्रुिाची बेकायदेशीरिणे कायवर्ाही केल्ह्याचे पनष्ट्िन्न होणे, याप्रकरणी 
पर्भागीय सह पनबंधक, सहकारी संस्था, नापशक यांनी चौकशी करुन श्री.गौतम 
बिसाणे यांनी केिेिी बेकायदेशीर कायवर्ाही र् अपनयपमतता याबाबतचा अहर्ाि 
सहकार आयुक्त र् पनबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, िुणे यांना 
पद.१८/१०/२०१९ रोजी सादर करुनही अद्याि त्यांच्यार्र कोणतीही पनणवयात्मक 
कायवर्ाही न होणे, िपरणामी सदर प्रकरण दडििे जाण्याचा प्रयत्न सुरु असल्ह्याचे 
संशयाचे र्ातार्रण, शासनाने या प्रकरणी तात्काळ कठोर कारर्ाई करण्याची 
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आर्श्यकता र् शासनाची प्रपतपरियया." 

  (७) श्री. वगरीर्चांद्र व्यास, प्रा. अपनि सोिे, सर्वश्री नागोरार् गाणार, रामदास 
आंबटकर, प्रपर्ण दरेकर, डॉ.िपरणय रु्के, ॲड.पनरंजन डार्खरे, सर्वश्री सुरेश 
धस, पनिय नाईक, वि.प.स. िुढीि तातडीच्या र् सार्वजपनक महत्र्ाच्या बाबीकडे 
पयािरण मांत्रयाांचे िक्ष रे्धतीि :- 

   "भंडारा पजल्ह्याची जीर्नदापयनी असिेल्ह्या रै्नगंगेचे िाणी मानर्ी आरोग्यास 
धोकादायक असल्ह्याचा अहर्ाि अॅनाकॉन िेबॉरेटरीज या ियार्रण मंत्राियाच्या 
मान्द्यताप्राप्त प्रयोगशाळेमार्व त देण्यात आिेिा असणे, या िाण्यामुळे रै्नगंगेतीि 
माश ांसह अन्द्य जिजन्द्य जीर्ांर्रही िपरणाम झािेिा असणे, त्यामुळे रै्नगंगेतीि 
दपूर्षत िाण्याचा मुद्दा िुनः एकदा चचेत आिेिा असणे, भंडारा मत्स्य पर्भागाने 
रै्नगंगेतीि िाणी आपण त्यातीि माशांची तिासणी करण्यासाठी माशाचें नमूने 
अॅनाकॉन प्रयोगशाळेकडे िाठपर्िेिे असणे, या प्रयोगशाळेने माशांचे िोट, पकडनी, 
आतडी, पिर्र आसदची तिासणी केल्ह्यानंतर माशामंध्ये कॅडपमयम हा जस्तासारखा 
िदाथव अपधक आढळून येणे, साधारणिणे या कॅडपमयमची मयादा जास्तीत जास्त 
०.३ अिेपक्षत असताना ते १.८३ इतके जास्त आढळिेिे असणे, त्यामुळे 
रै्नगंगेतीि िाण्याचा धोका अपधक र्ाढिा असे पनदशवनात येणे, तसेच नागिूर 
येथून र्ाहात असिेल्ह्या नाग नदीचे दपूर्षत िाणी रै्नगंगेच्या िाण्यात पमसळत 
असल्ह्याने या िाण्यामुळे रै्नगंगेचे संिूणव िाणी दपूर्षत होत असणे, कॅडपमयम हा 
जस्तासारखा धातुचा प्रकार असून त्याचें अपधक प्रमाणात सेर्न केल्ह्यास पकडनी र् 
अन्द्य गंभीर आजार तसेच त्यातून ककव रोगही होण्याची पभती असणे अश्या 
कॅडपमयमयुक्त िाण्याने रै्नगंगा नदी ग्रासिी असणे, भंडारा पजल्ह्यातीि बहुतांश 
ग्रामीण िाणी िुरर्ठा योजना रै्नगंगा नदीशी जोडण्यात आिेल्ह्या असणे, तसेच 
तुमसर, भंडारा र् िर्नी या नगर िपरर्षद हद्दीत रै्नगंगेतून पिण्याच्या िाण्याचा 
िुरर्ठा होत असणे, त्यामुळे पजल्ह्यातीि शेकडो नागपरक कॅडपमयम युक्त िाण्याचा 
उियोग करीत असून आजारांना जर्ळ करीत असणे, असे असतांना रै्नगंगेच्या 
शुपद्करणासाठी सकर्ा नागनदीचे दपूर्षत िाणी रोखण्यासाठी शासकीय तथा 
प्रशासकीय यंत्रणा गंभीर नसल्ह्याचे पदसून येत असणे, यार्र शासनाने उिाययोजन 
करण्याची आर्श्यकता, यार्र शासनाने तातडीने करार्याची कायवर्ाही र् 
शासनाची प्रपतपरियया." 

 

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

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेवणे - 
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  (१) उप मखु्यमांत्री : महाराष्ट्राची आर्मथक िाहणी सन २०१९-२०२० हे 
प्रकाशन सभागृहासमोर ठेर्तीि. 

  (२) उद्योग मांत्री : "पर्दभव, मराठर्ाडा आपण उर्वपरत महाराष्ट्र यासाठी 
पर्कासमंडळे आदेश, २०११ मधीि खंड ८ अन्द्र्ये 
उद्योग, ऊजा र् कामगार पर्भागाचा सन २०१८-२०१९ 
या आर्मथक र्र्षातीि रै्धापनक पर्कास मंडळपनहाय 
कायवरियमांतगवत र् अपनर्ायव प्रत्यक्ष खचाचे (अपर्भाज्य 
भागासह) पर्र्रणित्र" सभागृहासमोर ठेर्तीि. 

  (३) गहृवनमाण मांत्री : (क) "महाराष्ट्र गृहपनमाण र् के्षत्रपर्कास प्रापधकरण, 
र्ांरे, मंुबई यांचा सन २०१७-२०१८ या र्र्षाचा 
र्ार्मर्षक िेखा आपण स्र्तंत्र िेखा िपरक्षण 
अहर्ाि" सभागृहासमोर ठेर्तीि. 

     (ख) "महाराष्ट्र स्थार्र संिदा पनयामक प्रापधकरण, 
मंुबई प्रापधकरणाचे सन २०१८-२०१९ या र्र्षाचे 
र्ार्मर्षक िेखे" सभागृहासमोर ठेर्तीि. 

     (ग) "पर्दभव, मराठर्ाडा आपण उर्वपरत महाराष्ट्र 
यासाठी पर्कासमंडळे आदेश, २०११ मधीि 
खंड ८ अन्द्र्ये गृहपनमाण पर्भागाचा सन 
२०१८-२०१९ या आर्मथक र्र्षातीि रै्धापनक 
पर्कास मंडळपनहाय कायवरियमांतगवत र् अपनर्ायव 
प्रत्यक्ष खचाचे (अपर्भाज्य भागासह) 
पर्र्रणित्र" सभागृहासमोर ठेर्तीि. 

  (४) उच्च ि तांत्र 
वर्क्षण मांत्री 

: (क) "गोंडर्ाना पर्द्यािीठ, गडपचरोिी यांचे सन 
२०१८-२०१९ या र्र्षाचे र्ार्मर्षक िेखे अहर्ाि" 
सभागृहासमोर ठेर्तीि. 

     (ख) सापर्त्रीबाई रु्िे िुणे पर्द्यािीठ, िुणे यांचे सन 
२०१८-२०१९ या र्र्षाचे र्ार्मर्षक िेखे आपण 
संपर्धापनक िेखा िरीक्षकांचा िेखािपरक्षण 
अहर्ाि" सभागृहासमोर ठेर्तीि. 

     (ग) "कर्पयत्री बपहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र 
पर्द्यािीठ, जळगारं् यांचे सन २०१७-२०१८ र् 
सन २०१८-२०१९ या र्र्षांचे िेखा िपरक्षण 
अहर्ाि" सभागृहासमोर ठेर्तीि. 

     (घ) "पर्दभव, मराठर्ाडा आपण उर्वपरत महाराष्ट्र 
यासाठी पर्कासमंडळे आदेश, २०११ मधीि 
खंड ८ अन्द्र्ये उच्च र् तंत्र पशक्षण पर्भागाचा 
सन २०१८-२०१९ या आर्मथक र्र्षातीि 
रै्धापनक पर्कास मंडळपनहाय कायवरियमांतगवत र् 
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अपनर्ायव प्रत्यक्ष खचाचे (अपर्भाज्य भागासह) 
पर्र्रणित्र" सभागृहासमोर ठेर्तीि. 

  (५) सहकार, पणन 
मांत्री 

: "पर्दभव, मराठर्ाडा आपण उर्वपरत महाराष्ट्र यासाठी 
पर्कासमंडळे आदेश, २०११ मधीि खंड ८ अन्द्र्ये 
सहकार, िणन र् र्स्त्रोद्योग पर्भागाचा सन २०१८-
२०१९ या आर्मथक र्र्षातीि रै्धापनक पर्कास 
मंडळपनहाय कायवरियमांतगवत र् अपनर्ायव प्रत्यक्ष खचाचे 
(अपर्भाज्य भागासह) पर्र्रणित्र" सभागृहासमोर 
ठेर्तीि. 

तीन : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
   (अ) (मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, ि बधुिार, वदनाांक ४ माचच, २०२० 

रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेल्या 
म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने) – (अनकु्रमाांक (१) 
ते (४) - 

    (१) श्री. प्रविण दरेकर, डॉ. िपरणय रु्के, श्री. प्रसाद िाड, अॅड. 
पनरंजन डार्खरे, वि.प.स. यांच्या िुढीि पनकडीच्या सार्वजपनक 
महत्र्ाच्या पर्र्षयार्रीि सचूना क्रमाांक २ र्र कामगार मांत्री 
पनरे्दन करतीि :- 

     "डोंपबर्िी एम.आय.डी.सी येथीि रे्ज-२ मधीि 
मेरोिोपिटन एस्क्सम पि. या कंिनीिा पद. १८ रे्ब्रुर्ारी २०२० 
रोजी िागिेल्ह्या आगीबाबत." 

    (२) श्री. सदावर्ि खोत, वि.प.स. यांच्या िुढीि पनकडीच्या 
सार्वजपनक महत्र्ाच्या पर्र्षयार्रीि सचूना क्रमाांक ६ र्र गहृ 
मांत्री पनरे्दन करतीि :- 

     "राज्यातीि होमगाडव यांच्या प्रिंपबत मागण्यांबाबत." 
 

    (३) अॅड. वनरांजन डािखरे, सर्वश्री नागोरार् गाणार, प्रपर्ण दरेकर, 
प्रसाद िाड, वि.प.स. यांच्या िुढीि पनकडीच्या सार्वजपनक 
महत्र्ाच्या पर्र्षयार्रीि सचूना क्रमाांक १ र्र र्ालेय वर्क्षण 
मांत्री पनरे्दन करतीि :- 

     "खासगी, अनुदापनत प्राथपमक र् माध्यपमक शाळातंीि 
अनुकंिाची प्रकरणे प्रिंपबत असल्ह्याबाबत." 

    (४) श्री. नागोराि गाणार, प्रा. अपनि सोिे, श्री. प्रपर्ण दरेकर, 
अॅड. पनरंजन डार्खरे, श्री. पर्जय ऊर्व  भाई पगरकर, वि.प.स. 
यांच्या िुढीि पनकडीच्या सार्वजपनक महत्र्ाच्या पर्र्षयार्रीि 
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सचूना क्रमाांक ५ र्र सामावजक न्याय मांत्री पनरे्दन करतीि 
:- 

     "राज्यातीि सामापजक न्द्याय पर्भागांतगवत येत असिेल्ह्या 
अनुदापनत समाजकायव महापर्द्याियातीि पशक्षक र् पशक्षकेत्तर 
कमवचाऱ्यानंा ७ र्ा रे्तन आयोग िागू करण्याबाबत." 

   (ब) (म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनयवमत वनिेदन) – 
     अॅड. वनरांजन डािखरे, सर्वश्री प्रपर्ण दरेकर, प्रसाद िाड, 

वि.प.स. यांच्या िुढीि पनकडीच्या सार्वजपनक महत्र्ाच्या 
पर्र्षयार्रीि सचूना क्रमाांक ७ र्र ग्रामविकास मांत्री पनरे्दन 
करतीि :- 

     "उसगार्, ता.दािोिी, पज.रत्नापगरी येथीि भारती पशियाडव 
कंिनीच्या थकीत ग्रामिंचायत कराची जप्तीद्वारे र्सुिी करण्यास 
ग्रामिंचायतीकडून पदरंगाई केिी जात असल्ह्याबाबत." 

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

- मध्यांतर - 
पाच : र्ासकीय विधेयक – 

  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे. 
   "सन २०२० चे पर्.स.पर्. रियमांक ८ - महाराष्ट्र िपरचापरका (सुधारणा) पर्धेयक, 

२०२०" 
सहा : मा.सभापती महोदयाांचा प्रस्ताि :- 

  "राज्यात मपहिांच्या शाश्र्त पर्कासाची उपद्दष्ट्टे र् मपहिा सक्षमीकरण याबाबत 
पस्त्रयांच्या सामापजक पर्कासात येत असणारे अडथळे, यामुळे मुख्यत: होणारे बािपर्र्ाह र् 
यासाठी प्रपतबंधात्मक उिाययोजना तसेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, त्यामुळे त्यांची ित्नी, 
मुिे-मुिी यांची होणारी िरर्ड तसेच बािक-बापिका तथा पकशोरर्यीन मुिींची होणारी 
छेडछाड, हल्ह्िे, अिहरण, बिात्कार, खून, कौटंुपबक सहसाचार, कामाच्या पठकाणी शोर्षण, 
सायबर गुन्द्हे याबाबत प्रपतबंधात्मक उिाययोजना, याबाबत दोर्षपसद्ीचे प्रमाण 
र्ाढपर्ण्याबाबत आर्श्यक िार्िे उचिण्याची आर्श्यकता जाणर्त आहे, तसेच 
आपदर्ासी, अनुसूपचत जाती, जमाती यांच्यार्र होणारे अत्याचार र् त्यासाठी आर्श्यक 
उिाययोजना त्यातीि दोर्षपसद्ीचे प्रमाण र्ाढपर्ण्यासाठी पनभवया रं्ड र् पनधीची 
आर्श्यकता आहे, नोकरदार मपहिा र् शािेय र् महापर्द्याियीन पशक्षण घेणाऱ्या मुिींची 
र्सतीगृहे उभारणे, मपहिा नर्उद्योजकांकपरता िोर्षक र्ातार्रणाची पनर्ममती, शहरी र् 
ग्रामीण भागातीि मपहिांना व्यार्सापयक र् रोजगारक्षम प्रपशक्षण देणे गरजेचे आहे, 
राजकीय, आर्मथक आपण सार्वजपनक पनणवय प्रपरिययेत मपहिांचा सहभाग र्ाढपर्णे यािा 
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चािना देणे गरजेचे आहे, आर्मथक सक्षमता र् समानता पनमाण करणे तसेच संघपटत-
असंघपटत के्षत्रातीि मपहिांच्या पर्पर्ध समस्या र् अडचणी दरू करणे, मपहिा र् मुिी 
यांच्या प्रर्ासासाठी सुरपक्षत र्ाहतूक व्यर्स्था उििब्ध करणे, याबाबत पर्पर्ध पर्भागाशंी 
समन्द्र्य साधणे, याकपरता शासन करीत असिेिी कायवर्ाही र् समाजाने तथा सभागृहाने 
करार्याची उिाययोजना." 

सात : (क) (गरुुिार, वदनाांक २७ फेब्रिुारी, र्ुक्रिार, वदनाांक २८ फेब्रिुारी, सोमिार, 
वदनाांक २ माचच, मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, ि बधुिार, वदनाांक ४ माचच, 
२०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेला 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

   सिचश्री प्रविण दरेकर, सुपजतससह ठाकूर, श्रीमती स्स्मता र्ाघ, सर्वश्री सदापशर् 
खोत, पगरीशचंर व्यास, पर्नायक मेटे, सुरेश धस, डॉ.रणपजत िाटीि, सर्वश्री 
रामदास आंबटकर, डॉ.िपरणय रु्के, रमेशदादा िाटीि, ॲड.पनरंजन डार्खरे, 
श्री.पनिय नाईक, प्रा.अपनि सोिे,  सर्वश्री प्रसाद िाड, रामरार् िाटीि, िृर्थ्र्ीराज 
देशमुख, प्रपर्ण िोटे िाटीि, अरुणभाऊ अडसड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू) – 

   "महापर्कास आघाडीचे सरकार स्थािन होण्याच्या दरम्यान पर्द्यमान 
मुख्यमंत्री यांनी तसेच काँगे्रस र् राष्ट्रर्ादी काँगे्रस या घटक िक्षांनी प्रत्यक्ष 
शेतकऱ्यांच्या बांधार्र जाऊन अर्काळी िाऊसग्रस्तांना मदतीचे आश्र्ासन देणे, 
सदर आश्र्ासनामध्ये सरकार स्थािन झाल्ह्यानंतर कोरडर्ाहू पिकांसाठी हेक्टरी 
२५,००० रुिये र् बागायती पिकांसाठी हेक्टरी ५०,००० रुिये मदत देऊ असे र्चन 
देणे, सरकार स्थािन होण्याच्या अगोदर शेतकऱ्यांची सरसकट संिूणव कजवमार्ी 
करुन ७/१२ कोरा करु असे आश्र्ासन पदिेिे असताना २ िाखांर्रीि कजव 
घेतिेिे शेतकरी तसेच मध्यम र् पदघव मुदत कजव घेतिेिे शेतकरी महात्मा रु्िे 
कजवमुक्ती योजनेमध्ये अिात्र असणे, कृर्षी उत्िन्न बाजार सपमतीमध्ये शेतकऱ्यांना 
पदिेिा मतदानाचा अपधकार पहरारू्न घेतल्ह्याने शेतकऱ्यांर्र अन्द्याय झािा 
असणे, पकमान समान कायवरियमामध्ये शेतमािािा चांगिा भार् देऊ असे 
आश्र्ासन पदिेिे असताना प्रत्यक्ष हमीभार्ाने तूर, कािूस र् इतर खरेदी करतांना 
अनेक जाचक अटी टाकणे, अर्काळी िाऊसग्रस्त शेतकऱ्यांना पदिेिा शब्द न 
िाळणे, संिूणव सरसकट कजवमार्ीची घोर्षणा ही केर्ळ कागदार्रच असणे, असे 
असताना शेतकऱ्यांचा कृर्षी उत्िन्न बाजार सपमतीतीि मतदानाचा अपधकार देखीि 
पहरारू्न घेण्यात आल्ह्यामुळे महाराष्ट्रातीि कोट्यर्धी शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र 
स्र्रुिाचा असंतोर्ष िसरिेिा असणे, महापर्कास आघाडीचे सरकार स्थािन 
होण्याच्या अगोदर जाहीर केिेल्ह्या पकमान समान कायवरियमामध्ये मपहिांच्या 
सुरके्षिा सर्ोच्च प्राधान्द्य देण्यात येईि असे आश्र्ासन देण्यात येणे, सदर 
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आश्र्ासन देऊन देखीि महापर्कास आघाडी सरकार स्थािन झाल्ह्याबरोबर 
चांद्यािासून बांद्याियंत दररोज मपहिा अत्याचाराचं्या घटना घडणे, या घटनांमध्ये 
चार र्र्षाच्या पचमुरडीिासून साठ र्र्षांच्या स्त्रीचा समारे्श असणे, सरकारी 
कमवचारी, पर्द्यापथंनी, पर्र्ाहीत मपहिा, पर्धर्ा मपहिा तसेच सांस्कृपतक के्षत्रात 
काम करणाऱ्या अपभनेत्रीचाही समारे्श असणे, हृदय पिळर्टून टाकणाऱ्या 
सहगणघाट, पसल्ह्िोड, पमरा रोड, सोिािूर, गडपचरोिी, नागिूर येथीि घटनांमुळे 
संिूणव महाराष्ट्रामध्ये कायदा र् सुव्यर्स्थेचा बोजर्ारा उडािेिा असल्ह्याचे 
पनदशवनास येणे, िोिीस कमवचाऱ्याचं्या कामकाजात अर्ाजर्ी राजकीय हस्तके्षि 
झाल्ह्याने िोिीस दिाचे खच्चीकरण होरू्न त्यांचे कायदा र् सुव्यर्स्थेच्या मूळ 
कामाकडे दिुवक्ष होणे, िोिीस दिाचे खच्चीकरण झाल्ह्याने मपहिा अत्याचाराच्या 
घटनांमध्ये कोणतीही घट न होता अत्याचाराचे सत्र सातत्याने सुरूच असणे, 
िपरणामी महाराष्ट्रातीि कोट्यर्धी मपहिांमध्ये िसरिेिा तीव्र असंतोर्ष, याबाबत 
शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् शासनाची प्रपतपरियया पर्चारात घेण्यात यार्ी." 

  (ख) सिचश्री प्रविण दरेकर, पर्जय ऊर्व  भाई पगरकर, सुपजतससह ठाकूर, पगरीशचंर 
व्यास, डॉ.रणपजत िाटीि, प्रा.अपनि सोिे, सर्वश्री प्रपर्ण िोटे िाटीि, पर्नायक 
मेटे, महादेर् जानकर, प्रसाद िाड, डॉ.िपरणय रु्के, ॲड.पनरंजन डार्खरे, सर्वश्री 
रामदास आंबटकर, पनिय नाईक, सदाभाऊ खोत, रमेशदादा िाटीि, रामरार् 
िाटीि, प्रशातं िपरचारक, श्रीमती स्स्मता र्ाघ, सर्वश्री नागोरार् गाणार, अरुणभाऊ 
अडसड, चंदभुाई िटेि, िृर्थ्र्ीराज देशमुख, सुरेश धस, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "भारताच्या शेजारीि राष्ट्रामंध्ये धार्ममक अल्ह्िसंख्याकांचा अिपरपमत छळ 
होणे, त्याचाच िपरणाम म्हणून अनेक सहद,ू बौध्द, जैन, शीख, पिश्चन इत्यादी 
नागपरक आश्रय घेण्यासाठी भारतामध्ये येणे, या छळ झािेल्ह्या नागपरकांना 
नागपरकत्र् देण्यासाठी भारतीय संसदेने सुधारीत नागपरकत्र् सुधारणा कायदा 
संमत करणे, नागपरकत्र् हा कें रसूचीतीि पर्र्षय असल्ह्याने त्याबाबत कायदा 
करण्याचा िूणव अपधकार संसदेस असणे, संसदेने केिेिा कायदा संिूणव भारतभर 
म्हणजेच महाराष्ट्रातही िागू असणे, हा कायदा नागपरकत्र् काढून घेणारा नसून 
नागपरकत्र् देणारा असणे, या कायद्यामुळे अल्ह्िसंख्याक समुदायाचे कोणतेही 
अपधकार पहरारू्न घेतिे जाणार नसणे, तरीदेखीि काही देशपर्घातक शक्ती या 
कायद्याबाबत संभ्रम िसरपर्ण्यात अगे्रसर असणे, या कायद्याबाबत अर्र्ा 
िसरपर्णाऱ्या अनेक खोटया पचत्रपर्ती, संदेश, समाज माध्यमामध्ये पर्रत असणे, 
अर्र्ांचे पिक जोरात असल्ह्याने, भारतीय समाज मनामध्ये दहूी िाडण्याची जी बाब 
िापकस्तानिा जमिी नाही, ती बाब काही देशपर्घातक शक्तींनी घडरू्न आणणे, 
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या अर्र्ा िसरपर्णाऱ्या व्यक्क्तर्र कायद्यातीि किमाप्रमाणे कारर्ाई करण्याची 
आर्श्यकता असणे, राष्ट्रीय नागपरक नोंदणी (NRC) बाबत तर कोणतीही चचा 
झािेिी नसल्ह्याने र् त्याची अंमिबजार्णी आसाम व्यपतपरक्त इतरत्र होणार 
नसल्ह्याचे कें र शासनाने स्िष्ट्ट केिेिे असतानासुध्दा त्यापर्रुध्दही हेतूिूर्वक 
अिप्रचार करण्यात येणे, या अिप्रचारािा आळा घािून नागपरकत्र् कायद्यापर्र्षयी 
सकारात्मक संदेश सर्व दरू जाणे आर्श्यक असणे, त्यादृष्ट्टीने िापकस्तान, 
बांग्िादेश र् अर्गापणस्तान मधीि धार्ममक अल्ह्िसंख्याक असणाऱ्या र् प्रचंड 
छळ झािेल्ह्या आश्रीतानंा नागपरकत्र् देण्यासाठी महाराष्ट्र पर्धीमंडळाने त्र्रीत 
सुधारीत नागपरकत्र् कायद्यािा िासठबा देणारा ठरार् करण्याची आर्श्यकता 
असणे, नॅशनि िॉप्युिेशन रपजस्रार (NPR) चे काम िर्करात िर्कर 
राज्यामध्ये सुरु होऊन ते िुणवत्र्ास जाणे गरजेचे असणे, भारतीय समाज मनामध्ये 
पर्शेर्षत: महाराष्ट्रामध्ये काही समुदायामध्ये िसरिेल्ह्या अर्र्ा दरू करुन संशयाचे 
धुके कमी करण्यासाठी तातडीने पर्धीमंडळात चचा होण्याची आर्श्यकता, िरंतू 
याबाबतीत शासनाकडून िुढाकार न घेतल्ह्याने, महाराष्ट्रातीि कोट्यर्धी 
नागपरकांमध्ये तीव्र स्र्रुिाचा असंतोर्ष िसरिा असणे, याबाबत शासनाची 
प्रपतपरियया र् करार्याची कायवर्ाही". 

  (ग) (मांगळिार, वदनाांक २५ फेब्रिुारी, बधुिार, वदनाांक २६ फेब्रिुारी, गरुुिार, 
वदनाांक २७ फेब्रिुारी, र्ुक्रिार, वदनाांक २८ फेब्रिुारी, सोमिार, वदनाांक २ 
माचच, मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, ि बधुिार, वदनाांक ४ माचच, २०२० 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेला म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

   सिचश्री ददवाकर रावते, हेमांत टकले, शरद रणपिसे, पिरियम काळे, अशोक ऊर्व  
भाई जगताि, गोिीपकसन बाजोपरया, पकरण िार्सकर, रामहरी रुिनर्र, रसर्र 
र्ाटक, डॉ.सुधीर तांबे, डॉ.मपनर्षा कायंदे, ॲड. हुस्नबानू खपिरे्, श्री.नरेंर दराडे, 
डॉ.र्जाहत पमझा, सर्वश्री अमरनाथ राजूरकर, अंबादास दानरे्, आर्मक.अनंत 
गाडगीळ, श्री.दषु्ट्यंत चतुरे्दी, प्रा.जोगेन्द्र कर्ाडे, सर्वश्री आनंदरार् िाटीि, हपरससग 
राठोड, मोहनरार् कदम, पर्िास िोतनीस वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि –  

   "मंुबई शहरातीि झोिडिट्टी िुनर्मर्कास योजनेतीि (एसआरए) घरांच्या 
के्षत्रर्ळाची मयादा २६९ चौ.रू्टाऐर्जी ३०० चौ.रू्ट र्ाढपर्ण्याबाबत शासनाने 
घेतिेिा पनणवय र् एसआरए अंतगवत करार्याची कायवर्ाही, मंुबई शहरात उंच 
िपरसरात असणाऱ्या र्साहतीर्र दरडी कोसळून पजपर्त र् पर्त्त हानी होऊ नये 
याकपरता संरक्षक सभती बांधण्याबाबत येणाऱ्या काळात शासन घेत असिेिा 
पनणवय, मंुबईतीि पशर्डी, नायगांर्, र्रळी येथीि बी.डी.डी.चाळीचा िुनर्मर्कास 
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करणे, िंतप्रधान अनुदान प्रकल्ह्िातीि इमारतीसाठी सामूपहक पर्कास प्रकल्ह्ि 
राबपर्ण्याबाबत, उिकर प्राप्त इमारतींच्या दरुुस्तीसाठी ३०००/- रुिये प्रपत चौ.मी. 
ची मयादा तात्काळ रुिये ५,०००/- ियंत र्ाढपर्ण्याबाबत पनणवय घेऊन 
अंमिबजार्णी करणे, मंुबईत रेंगाळिेल्ह्या एसआरए योजनांना गती देण्यासाठी 
प्रयत्न करणे, तसेच मंुबईत आर्मथक मंपदमुळे इमारतीच्या बांधकामास होत 
असिेिा पर्िंब त्यामुळे ग्राहकांना घराचा ताबा पमळण्यास होत असिेिी पदरंगाई, 
तसेच िरर्डणारी घरे जास्त उििब्ध होण्यासाठी शासन यथायोग्य पनणवय घेणे, 
मंुबईतीि र्रळी, मापहम भागातीि िोपिस र्साहतीचा िुनर्मर्कास मंुबईतीि िरळ 
येथीि भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पनर्ासस्थान असिेल्ह्या 
र्साहतीचा िुनर्मर्कास करण्याचा घेतिेिा पनणवय, मंुबई शहरात चािू असिेल्ह्या 
भुयारी मेरो रेल्ह्रे्च्या मागार्रीि दतुर्ा असणाऱ्या इमारतीना तडे जाणे, अशा 
इमारतीच्या िुनर्मर्कासासाठी धोरण शासन पनस्श्चत करणे, मंुबईतीि जुन्द्या र् 
म्हाडा इमारतीच्या गच्चीर्रीि िार्साळ्यात होणाऱ्या िाण्याची गळती 
थांबपर्ण्यासाठी इमारतीर्र शेड बांधण्याची िरर्ानगी देण्याबाबत डीसीआर मध्ये 
बदि करण्याची उपचत कायवर्ाही करणे, याबाबत शासनाने केिेिी र् करार्याची 
कायवर्ाही पर्चारात घेण्यात यार्ी." 

  (घ) (मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, ि बधुिार, वदनाांक ४ माचच, २०२० रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिचश्री वकरण पािसकर, पदर्ाकर रार्ते, अशोक ऊर्व  भाई जगताि, हेमंत 
टकिे, रसर्र र्ाटक, ॲड.हुस्नबानू खपिरे्, सर्वश्री अपनकेत तटकरे, पर्िास 
िोतनीस, रामहरी रुिनर्र, संजय दौंड, डॉ.मपनर्षा कायंदे, सर्वश्री अंबादास दानरे्, 
दषु्ट्यंत चतुरे्दी, शरद रणपिसे, आर्मक.अनंत गाडगीळ, श्री.आनंदरार् िाटीि,  
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "कोकणािा ७२० पकिोमीटरचा समुरपकनारा िाभिेिा असून र् 
ियवटनाचंी मोठी संधी उििब्ध असतानासुध्दा हा भाग दिुवपक्षत असणे, र्पशष्ट्ठी 
नदीर्र कोळकेर्ाडी धरणार्र कोयना पर्दु्यत प्रकल्ह्ि – ४ ची पनर्ममती केिेिी 
असून या पठकाणी र्र्षवभर र्ीजपनर्ममती सुरू असल्ह्याने र्पशष्ट्ठी नदी बारमाही िूणव 
क्षमतेने र्ाहत असणे, कोकणामध्ये िडणाऱ्या मुसळधार िार्सामुळे नदीचे िाणी 
बाजारिेठेत पशरुन कोट्यर्धी रुियाचें नुकसान होत असल्ह्यामुळे र्पशष्ट्ठी नदीर्र 
संर्धवन प्रकल्ह्ि राबपर्ण्याची होत असिेिी मागणी,  पकनारिट्टीर्र मत्स् यव्यर्साय 
मोठ्या प्रमाणात सुरू असून पडझेिर्र सबसीडी, मस्च्छमारांना जाळी र् अन्द्य सोयी 
उििब्ध करुन देण्याची पनतांत आर्श्यकता, िसवनेटची जाळी टाकून या राज्यातीि 
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िारंिापरक मस्च्छमारांना व्यर्सायािासून रं्पचत ठेर्ण्याचे सुरू असिेिे प्रयत्न, 
रै्धापनक पर्कास मंडळामार्व त कोकणािा अत्यंत अल्ह्ि प्रमाणात पनधी उििब्ध 
होणे, कोकणािा स्र्तंत्र संरै्धापनक पर्कास मंडळ द्यारे् असा दोन्द्ही सभागृहात 
एकमताने पनणवय होऊनसुध्दा त्यार्र अद्याि कारर्ाई न होणे, रस्ते, आरोग् य, 
तांपत्रक पशक्षण, रै्द्यकीय पशक्षण या पर्भागात मोठा अनुशेर्ष असणे, राष्ट्रीय 
ग्रामीण िेयजि योजना बंद होणार असल्ह्यामुळे त्याऐर्जी जिपजर्न पमशन ही 
नर्ीन योजना राबपर्ण्यात येत असणे, िरंतु िूर्ी असिेल्ह्या राष्ट्रीय िेयजि 
योजनेअंतगवत मंजूर होणाऱ्या नळिाणी योजनांच्या पनकर्षामध्ये कमी 
िोकसंख्येमुळे र् कोकणातीि भौगोपिक िपरस्स्थतीमुळे काही योजना बसत 
नसणे, तरी नर्ीन येणाऱ्या जिजीर्न पमशन या योजनेमध्ये कमी िोकसंख्या 
असणाऱ्या भागातसुध्दा नळिाणी िाणीिुरर्ठा योजना राबपर्ण्याच्या दृष्ट्टीने 
उिाययोजना करण्याची आर्श्यकता, कोकणातीि भपर्ष्ट्यकािीन योजना 
शासनाकडे प्रिंपबत असणे त्यांना त्र्रीत मंजूरी देरू्न कोकणात मोठ्या धरणांना 
मंजुरी देण्यािेक्षा िघुिाटबंधारे योजना र् िाझर तिार्ांना मंजुरी पदल्ह्यास याचा 
र्ायदा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होत असल्ह्याने याचा शासनाने गांभीयाने 
पर्चार करण्याची आर्श्यकता, मंुबईिासून गोव्याियंत सागरी महामागव तयार 
करण्याचा राज्य शासनाने घेतिेिा पनणवय, या प्रकल्ह्िािा अद्याि पनधी उििब्ध 
करुन न पदल्ह्यामुळे या प्रकल्ह्िार्रीि िूि, रस्ते यांची कामे अधवर्ट अर्स्थेत 
असणे, कोकणामध्ये एकही शासकीय रै्द्यकीय महापर्द्यािय नसणे, ससधुदगुव  
पजल्ह्हा हा ियवटन पजल्ह्हा म्हणून घोपर्षत करण्यात येणे, िरंतु ियवटनास आर्श्यक 
िायाभूत सोई-सुपर्धा होऊ शकल्ह्या नसल्ह्यामुळे ससधुदगुव पजल्ह्यासह कोकणात र् 
इतर पजल्ह्यात भारत दरू संचार पनगम र् भ्रमणध्र्नीिा नेटर्कव  उििब्ध होत नसणे 
त्यामुळे तेथे येणाऱ्या ियवटकांची संख्या कमी असणे, ससधुदगुव पजल्ह्यातीि पचिी 
येथीि पर्मानतळाचे काम िूणव होऊनही अद्याि पर्मानसेर्ा सुरू न होणे, रत्नापगरी 
येथीि पर्मानतळाची क्षमता र्ाढपर्ण्याची आर्श्यकता, कोकणातीि मुख्य िीक 
असिेिे भात, काजू, आंबा, र्णस, नारळ, सुिारी इत्यादी पिके अर्काळी 
िार्सामुळे नष्ट्ट होत असल्ह्यामुळे बाधीत शेतकऱ्यांना नुकसानभरिाई देण्याची 
आर्श्यकता असणे, तसेच कोकणामध्ये र्ळ पिकांसाठी र्ळ प्रपरियया उद्योगांना 
चािना देण्यासाठी शासनाने ठेास पनणवय घेण्याची आर्श्यकता, कोकणिट्टीकडे 
राज्यािा आर्मथक बळ देण्याची क्षमता असताना अिुऱ्या पनधीमुळे आपण उत्तम 
पनयोजनाअभार्ी हा भाग जाणूनबुजून दिुवपक्षत ठेर्ण्यात येत असल्ह्याची भार्ना 
कोकणातीि जनतेच्या मनात र्ाढीस िागणे, कोकणातीि छोटे-मोठे कारखाने, 
पनरपनराळ्या औद्योपगक र्साहती बंद िडल्ह्यामुळे बेकारीचा प्रश्नही मोठ्या 
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प्रमाणार्र पनमाण होणे, कोकणाच्या पर्कासासाठी र् उन्नतीसाठी उिायययोजना 
करण्याची पनतांत आर्श्यकता र् यार्र शासनाने केिेिी उिाययोजना पर्चारात 
घेण्यात यार्ी." 

आठ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 
  (१) श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अपनि सोिे, श्री.पगरीशचंर व्यास, वि.प.स.  पढुील 

सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 
   ”गडपचरोिी पजल्ह्हयातीि ३६ प्राथपमक आरोग्य िथकाचे आरोग्य कें रात 

रूिांतर करण्याचा प्रस्तार् शासनाकडे मागीि ८ र्र्षािासून प्रिंपबत असणे, तसेच 
रै्रागड (ता.आरमोरी) आरोग्य कें रांतगवत ४७ हजार िोकसंख्या असून या 
कें रांतगवत िळसगांर् येथीि प्राथपमक आरोग्य िथकाचे रूिातंर आरोग्य कें रात 
करण्याबाबतचा प्रस्तार् त्याचप्रमाणे िारडी (ता.गडपचरोिी), येर्िी रे्िगूर 
(ता.अहेरी), जारांर्डी (ता.एटािल्ह्िी), िूरांडा (ता.कुरखेडा), चारभट्टी या प्राथपमक 
आरोग्य िथकाचे प्रस्तार् आरोग्य कें रात करण्याबाबत सादर केिे जाणे, तेथीि 
नागपरकांना उिचारासाठी २५ ते ३० पक.मी. अंतरार्र असिेल्ह्या प्राथपमक आरोग्य 
कें रात जारे् िागत असणे, सदर भाग नक्षिप्रभार्ी असून रस्ते योग्य नसणे, 
िूिाच्या समस्या, तसेच र्ाहनाची सुपर्धा नसल्ह्याने आरोग्य कें रार्र  िायी जारे् 
िागत असणे, त्यामुळे रस्त्यार्रच रुग्णाचा मृत्यू होणे, दोन प्राथपमक आरोग्य 
कें राचे अंतर २५ पक.मी. नसारे् असा शासनाचा पनकर्ष असून प्राथपमक आरोग्य 
िथकाचे प्राथपमक आरोग्य कें रात रूिांतर करण्याची बाब, अंतर र् िोकसंख्या 
पनकर्षामुळे प्रिंपबत ठेर्ण्यात आिी असून सदर पजल्ह्हा आपदर्ासी बहुि 
नक्षिप्रभार्ी दगुवम असल्ह्यामुळे सदर पनकर्षाचा आधार न घेता नागपरकांच्या 
सुपर्धेचा पर्चार होणे गरजेचे असणे, िपरस्स्थती अभार्ी रुग्णांना रै्पदक/मांपत्रक 
यांच्याकडून उिचार करण्याची रे्ळ येणे, आपदर्ासी र् दगुवम भागाकरीता 
कोटयर्धी रूिये पनधी उििब्ध होरू्नही आरोग्य सेरे्च्या अिूऱ् या सोयीमुळे 
आपदर्ासी भागातीि रूग्णाचे हाि होत असल्ह्याने प्राथपमक आरोग्य िथकाचे 
प्राथपमक आरोग्य कें रात रूिांतर करण्याच्या प्रस्तार्ास मान्द्यता देरू्न सोयी सुपर्धा 
र् पनधी उििब्ध करून देण्याबाबत शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् 
उिाययोजना.” 

  (२) सिचश्री सदावर्ि खोत, प्रपर्ण दरेकर, महादेर् जानकर, वि.प.स. पढुील 
सािचजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 

   "मागीि शासनाने ३ र्र्षात राज् यात ५० कोटी रृ्क्ष िागर्ड मोपहम 
राबपर्िी असणे, ियार्रणासंबंधीचे प्रश् न, ग् िोबि र्ापमंग यांच् या िाश् र्वभूमीर्र 
रृ्क्षाच् छादन ३३ टक् के र्ाढपर्ण् यासाठी ही रृ्क्ष िागर्ड मोपहम राबपर्ण् यात येणे, ही 
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मोपहम कायम सुरु ठेर्ण् याची आर्श् यकता असल्ह्याने काही िोकप्रपतपनधींनी या 
रृ्क्ष िागर्ड मोपहमेची चौकशी करण् याची मागणी केिी असून ही चौकशी सपचर् 
र्ने यांच् यामारं्त करण् याची त् याचंी मागणी असणे, ही रृ्क्ष िागर्ड मोपहम एकटया 
र्नपर्भागाने राबपर्िी नसून त् यात पर्पर्ध ४० पर्भागाचंा समारे्श असणे, त् यामुळे 
सदर चौकशी उच्च न्द्यायाियाच्या पनरृ्त् त न्द् यायाधीशांच् या अध् यक्षतेखािीि 
सपमतीमारं्त करण् याची आर्श् यकता असणे, तसेच यासंदभांत श् रे्तिपत्रका 
प्रपसध् द करण् याची  आर्श् यकता असून या पर्र्षयार्र सखोि चचा व् हार्ी र् योग् य 
तोडगा पनघण्याबाबत शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् उिाययोजना." 

 
 
 

विधान भिन : 
मंुबई, 
पदनांक : ४ माचव, २०२०. 
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