
महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिार, विनाांक ५ माचच, २०२० 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) उप मखु्यमांत्री :  महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०१९-२०२० हे 
प्रकाशन सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) उद्योग मांत्री :  ववदभभ, मराठवाडा आवण उवभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
ववकासमंडळे आदेश,  २०११ मधील वनयम ८ 
अन्वये उद्योग, ऊजा ि कामगार विभागाचा 
सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील वैधावनक 
ववकास मंडळवनहाय कायभक्रमांतगभत व अवनवायभ 
प्रत्यक्ष खचाचे (अववभाज्य भागासह) वववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

 

  (३) गहृवनमाण मांत्री : (क) महाराष्ट्र गृहवनमाण व के्षत्रववकास प्रावधकरण, 
बांद्रा, म ंबई यांचा सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा 
वार्थर्षक लेखा आवण स्वतंत्र लेखा पवरक्षण अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र स्िावर संपदा वनयामक प्रावधकरण, म ंबई 
यांचे सन २०१८-२०१९ या वर्षाचे वार्थर्षक लेखे 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ग) ववदभभ, मराठवाडा आवण उवभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
ववकासमंडळे आदेश,  २०११ मधील वनयम ८ 
अन्वये गहृवनमाण विभागाचा सन २०१८-२०१९ 
या आर्थिक वर्षातील वैधावनक ववकास 
मंडळवनहाय कायभक्रमांतगभत व अवनवायभ प्रत्यक्ष 
खचाचे (अववभाज्य भागासह) वववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 
 

  (४) उच्च ि तांत्र 
विक्षण मांत्री 

: (क) गोंडवाना ववद्यापीठ, गडवचरोली यांचा सन २०१८-
२०१९ या वर्षाचे वार्थर्षक लेखे अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
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     (ख) साववत्रीबाई फ ले प णे ववद्यापीठ, प णे यांचे सन 
२०१८-२०१९ या वर्षाचे वार्थर्षक लेखे आवण 
संववधावनक लेखा परीक्षकाचंा लेखापवरक्षण 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ग) कववयत्री बवहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र 
ववद्यापीठ, जळगाव यांचा सन २०१७-२०१८ व सन 
२०१८-२०१९ या वर्षांचे लेखा पवरक्षण अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (घ) ववदभभ, मराठवाडा आवण उवभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
ववकासमंडळे आदेश,  २०११ मधील वनयम ८ 
अन्वये उच्च ि तांत्र विक्षण विभागाचा सन 
२०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील वैधावनक 
ववकास मंडळवनहाय कायभक्रमांतगभत व अवनवायभ 
प्रत्यक्ष खचाचे (अववभाज्य भागासह) वववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (५) सहकार ि पणन 
मांत्री 

:  ववदभभ, मराठवाडा आवण उवभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
ववकासमंडळे आदेश,  २०११ मधील वनयम ८ 
अन्वये सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग विभागाचा 
सन २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षातील वैधावनक 
ववकास मंडळवनहाय कायभक्रमांतगभत व अवनवायभ 
प्रत्यक्ष खचाचे (अववभाज्य भागासह) वववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

       

तीन : स्त्थगन प्रस्त्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 

 

  (बधुिार, विनाांक ४ माचच, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्त्ताि) 
 

चार : सिचश्री िेखर वनकम, भास्त्कर जाधि, अवमन पटेल, सवुनल भसुारा, सवुनल प्रभ,ू कुणाल 
पाटील, िौलत िरोडा, राजन साळिी, अवनल पाटील, बाबासाहेब पाटील, रविद्र िायकर, 
विपक चव्हाण, योगेि किम, वििान वसविकी, सिचश्रीमती सरोज अवहरे, सलुभा खोडके, 
ॲड अिोक पिार, श्री भरतिेठ गोगािले, श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, सिचश्री मनोहर 
चांवद्रकापरेु, िैभि नाईक, सवुनल िेळके, विपक केसरकर, अतलु बेनके, सांजय पोतनीस, 
सवुनल वटगरे, मांगेि कुडाळकर, सभुाष धोटे, अजय चौधरी, प्रकाि फातफेकर, प्रकाि 
सिेु, रमेि कोरगाांिकर, सवुनल राऊत, रमेि लटके, सिा सरिणकर, सौ यावमनी यििांत 
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जाधि, सिचश्री विलीप लाांडे, अवमत िनक, सांग्राम थोपटे, वि.स.स. याांचा म.वि.स. 
वनयम २९३ अन्िये प्रस्त्ताि :  (मांत्रयाांचे उत्तर) 
 
          “कोकणाला ७२० वकलोमीटरचा सम द्रवकनारा लाभलेला असून व पयभटनाची मोठी 
संधी उपलब्ध असतानासूध्दा हा भाग द लभवक्षत असणे, वावशष्ट्ठी नदीवर कोळकेवाडी धरणावर 
कोयना ववद्य त प्रकल्प-४ ची वनर्थमती केलेली असून या वठकाणी वर्षभभर वीजवनर्थमती स रु 
असल्याने वावशष्ट्ठी नदी बारमाही पूणभ क्षमतेने वाहत असणे, कोकणामध्ये पडणाऱ्या म सळधार 
पावसाम ळे नदीचे पाणी बाजारपेठेत वशरुन कोट्यवधी रुपयांचे न कसान होत असल्याम ळे 
वावशष्ट्ठी नदीवर संवधभन प्रकल्प राबववण्याची होत असलेली मागणी, वकनारपट्टीवर 
मत्स्यव्यवसाय मोठ्या प्रमाणात स रु असून वडझेलवर सबसीडी, मच्छिमारांना जाळी व अन्य 
सोयी उपलब्ध करुन देण्याची वनतांत आवश्यकता, पसभनेटची जाळी टाकून या राज्यातील 
पारंपावरक मच्छिमारांना व्यवसायापासून वंवचत ठेवण्याचे स रु असलेले प्रयत्न, वैधावनक 
ववकास मंडळामाफभ त कोकणाला अत्यंत अल्प प्रमाणात वनधी उपलब्ध होणे, कोकणाला 
स्वतंत्र संवैधावनक ववकास मंडळ द्यावे असा दोन्ही सभागृहात एकमताने वनणभय होऊन स ध्दा 
त्यावर अद्याप कारवाई न होणे, रस्ते, आरोग्य, तांवत्रक वशक्षण, वैद्यकीय वशक्षण या ववभागात 
मोठा अन शेर्ष असणे, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना बंद होणार असल्याम ळे त्याऐवजी 
जलजीवन वमशन ही नवीन योजना राबववण्यात येत असणे, परंत  पूवी असलेल्या राष्ट्रीय 
पेयजल योजनेअंतगभत मंजूर होणाऱ्या नळपाणी योजनांछया वनकर्षामध्ये कमी लोकसंख्येम ळे व 
कोकणातील भौगोवलक पवरच्स्ितीम ळे काही योजना बसत नसणे, तरी नवीन येणाऱ्या 
जलजीवन वमशन या योजनेमध्ये कमी लोकसंख्या असणाऱ्या भागात स ध्दा नळपाणी, 
पाणीप रवठा योजना राबववण्याछया दृष्ट्टीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता, कोकणातील 
भववष्ट्यकालीन योजना शासनाकडे प्रलंवबत असणे, त्यांना त्वरीत मंजूरी देऊन कोकणात 
मोठ्या धरणानंा मंजूरी देण्यापेक्षा लघ पाटबंधारे योजना व पाझर तलावांना मंजूरी वदल्यास याचा 
फायदा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने याचा शासनाने गांवभयाने ववचार 
करण्याची आवश्यकता, म ंबईपासून गोव्यापयंत सागरी महामागभ तयार करण्याचा राज्य 
शासनाने घेतलेला वनणभय, या प्रकल्पाला अद्याप वनधी उपलब्ध करुन न वदल्याम ळे या 
प्रकल्पावरील पूल, रस्ते यांची कामे अधभवट अवस्िेत असणे, कोकणामध्ये एकही शासकीय 
वैद्यकीय महाववद्यालय नसणे, ससध द गभ वजल्हा हा पयभटन वजल्हा म्हणून घोवर्षत करण्यात येणे, 
परंत  पयभटनास आवश्यक पायाभूत सोई-स ववधा होऊ शकल्या नसल्याम ळे ससध द गभ वजल्यासह 
कोकणात व इतर वजल्यात भारत दरूसंचार वनगम व भ्रमणध्वनीला नेटवकभ  उपलब्ध होत नसणे 
त्याम ळे तेिे येणाऱ्या पयभटकांची संख्या कमी असणे, ससध द गभ वजल्यातील वचपी येिील 
ववमानतळाचे काम पूणभ होऊनही अद्याप ववमानसेवा स रु न होणे, रत्नावगरी येिील 
ववमानतळाची क्षमता वाढववण्याची आवश्यकता. कोकणातील म ख्य वपक असलेले भात, 
काज , आंबा, फणस, नारळ, स पारी इत्यादी वपके अवकाळी पावसाम ळे नष्ट्ट होत असल्याम ळे 
बाधीत शेतकऱ्यांना न कसान भरपाई देण्याची आवश्यकता असणे, तसेच कोकणामध्ये फळ 
वपकांसाठी फळ प्रवक्रया उद्योगांना चालना देण्यासाठी शासनाने ठोस वनणभय घेण्याची 
आवश्यकता, कोकणपट्टीकडे राज्याला आर्थिक बळ देण्याची क्षमता असताना अप ऱ्या 
वनधीम ळे आवण उत्तम वनयोजनाअभावी हा भाग जाणूनब जून द लभवक्षत ठेवण्यात येत असल्याची 
भावना कोकणातील जनतेछया मनात वाढीस लागणे, कोकणातील िोटे-मोठे कारखाने, 
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वनरवनराळ्या औद्योवगक वसाहती बंद पडल्याम ळे बेकारीचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणावर वनमाण 
होणे, कोकणाछया ववकासासाठी व उन्नतीसाठी उपाययोजना करण्याची वनतातं आवश्यकता.” 

   
 

पाच : िासकीय विधेयक : 
 

 

   विचार, खांडि: विचार ि सांमत करणे :- 
 

 

 

   (क) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १९ – महाराष्ट्र सहकारी 
सांस्त्था (सधुारणा) विधेयक, २०२०. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्त्ताि :- 
 

      "सन २०२० चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक १९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(स धारणा) ववधेयक, २०२० ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांछया 
३६० सदस्याछंया संय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्यांछया आत 
सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचारािभ पाठववण्यात यावे." 
 

     
 

सहा : मा.अध्यक्ष महोियाांचा प्रस्त्ताि :- 
 
          "मवहला सक्षमीकरण हा एक आत्यंवतक महत्वाचा म द्दा असणे, मवहला सक्षमीकरण, 
पोर्षण, आरोग्य, संरक्षण, मवहला व अल्पवयीन म लीवरील अत्याचाराला प्रवतबंध करणे, 
सायबर ग न्हे इत्यादी मवहलांशी संबंधीत ववर्षयाबाबत न्याय देण्यासाठी शासन कटीबध्द असणे, 
शासकीय स्तरावर यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत असले तरीही जेव्हा सहगणघाटसारखी घटना 
महाराष्ट्रासारख्या प रोगामी म्हणवून घेणाऱ्या राज्यात घडते तेव्हा या सवभ ध्येय धोरणांचा प न्हा 
एकदा ववचार होण्याची आवश्यकता. केवळ आर्थिक तरतूदी व नवनवीन योजना याम ळे 
मवहलांचा ववकास साध्य होणार नसणे, तर मवहला ववकासासाठी पोर्षक सांस्कृवतक वातावरण 
तयार होणे अत्यंत महत्वाचे असणे, मवहलांबाबत शाश्वत ववकासासाठी सवभच के्षत्रात प्रयत्न 
होणे तसेच, मवहला धोरण, मवहला सक्षमीकरण, म ख्यत: होणारे बालवववाह व यासाठी 
प्रवतबंधात्मक उपाययोजना तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त क ट ं वबयांचे प नवभसन करणे याबाबत 
शासन स्तरावर होणारे प्रयत्न, संय क्त राष्ट्रसंघाने २०१५ मध्ये शाश्वत ववकासाची १७ उवद्दष्ट्टे 
वदली, या १७ उवद्दष्ट्टांमधील पाचव्या क्रमांकाचे उवद्दष्ट्ट सलग समानता साध्य करण्याचे व सवभ 
मवहला व म लींना सक्षम करण्याचे असणे, या उवद्दष्ट्टाम ळे मवहला व म लींचे सक्षमीकरण व 
ववकासासाठीछया प्रयत्नांना अवधक व्यापक स्वरुप प्राप्त झाले असणे, शहरी व ग्रामीण 
भागातील मवहलांना व्यावसावयक व रोजगारक्षम प्रवशक्षण देणे, राजकीय, आर्थिक आवण 
सावभजवनक वनणभय प्रवक्रयेत मवहलांचा सहभाग वाढववणे, आर्थिक सक्षमता व समानता वनमाण 
करणे इ. महत्वाछया के्षत्रामध्ये शासन मवहलांना वारंवार प्रोत्साहन देत असणे, नेतृत्व संधीत 
समानता यासाठी ववशेर्ष प्रयत्नांची तसेच मवहलांछया सहभागासाठी मोकळे आवण स रवक्षत 
वातावरण वनमाण करण्याची आवश्यकता. आवदवासी, अन सूवचत जाती जमाती यामधील 
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मवहला यांछयावर होणारे अत्याचार व त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना त्यातील दोर्षवसध्दीचे 
प्रमाण वाढववण्यासाठी वनभभया फंड व वनधीची आवश्यकता याबाबत सामावजक संघटनांछया 
सहभागाने उपाययोजना करण्याचे सचतन, मवहलांना वशक्षण, आरोग्य, रोजगार, राजकारण 
आवण वनणभय प्रवक्रयेत समान संधी याबाबत शाश्वत आर्थिक, सामावजक ववकासाचे उवद्दष्ट्ट 
साध्य करणे." 

 

 

 

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

 

   (बधुिार, विनाांक ०४ माचच, २०२० रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििचविण्यात आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १) 

  (१) डॉ. राहुल पाटील, श्री. मांगेि कुडाळकर, डॉ. बालाजी  वकणीकर, सिचश्री. 
विश्िनाथ भोईर, ज्ञानराज चौगलेु, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
 
       "राज्यात एक्य ट इन्सेफलायवटस ससड्रोम (एईएस) या आजाराछया रुग्णांचे प्रमाण 
सन २०१६ ते २०१८ या तीन वर्षाछया त लनेत सन २०१९ या वर्षा अखेरपयंत द प्पटीने 
वाढलेले असणे, या आजारात मेंदतू तीव्र स्वरुपाछया तापाची लक्षणे आढळणे, या 
आजारावरती उपचार करण्यासाठी व वनयंत्रण ठेवण्यासाठी ववववध संस्िांकडून वमळणारे 
अन दान पूणभपणे वापरण्यात न येणे, पवरणामी उपचार पध्दतीत असलेल्या ववसंगतीम ळे 
आतापयंत २०० पेक्षा जास्त रुग्णाचंा झालेला मृत्यू, या आजारावर उपचार करण्यासाठी 
डॉक्टरांकडून होणाऱ् या हलगजीपणाम ळे रुग्ण व त्यांछया नातेवाईकात  वाढत असलेली 
अस रवक्षततेची भावना, या आजारावर तात्काळ और्षधोपचार होण्यासाठी शासनाने 
तातडीने करावयाची कायभवाही व उपाययोजना." 
 

  (२) अॅड. आविष िेलार, अॅड. पराग अळिणी, सिचश्री. प्रिाांत ठाकूर, सांजय 
केळकर, श्रीमती मवनषा चौधरी, सिचश्री. वकसन कथोरे, अवमत साटम, कॅप्टन 
आर. तवमल सेल्िन, सिचश्री. िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत पाटील, अॅड. राहुल 
नािेकर, सिचश्री. अतलु भातखळकर, सवुनल प्रभ,ू ॲड. राहुल कुल वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे गहृ मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
 
      "राज्यात बालकांवरील लैसगक अत्याचारांबाबत १७०० ध़्वनवचत्रवफती (चाइल़् 
पोनोग्राफी) आढळून आल्याची धक्कादायक मावहती माहे फेब्र वारीछया २०२० छया 
पवहल्या आठवडयात वा त्या स मारास उघडकीस येणे, त्यात म ंबईतील ६०० प्रकरणांचा 
समावेश असणे, दोन मवहन्यापूवी ही सवभ प्रकरणे तपासासाठी एनसीआरबीकडून 
महाराष्ट्र सायबर ववभागाकडे देण्यात आली असणे, सायबर ववभागाव्दारे ऑपरेशन 
ब्लॅकफेस या मोहीमेव्दारे ध्वनीवचत्रवफती तयार करणाऱ्या सकवा प्रसारमाध्यमांवर 
प्रवसध़् करणाऱ्यांचा शोध लावला जात असणे, तसेच म ंबई, ठाणे, प णे, नवी म ंबईसह 
राज्यभरात ग न्हे  नोंदववण्यास माहे जानेवारी २०२० छया शेवटछया आठवडयात झालेली 
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स रुवात, प णे, रायगड, नावशक, लातूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अहमदनगर, परभणी, 
बीड, भंडारा, नंदरूबार, चंद्रपूर येिे एक ण २४ ग न्हे नोंदववण्यात येणे, माहे फेब्र वारी 
२०२० छया पवहल्या आठवडयात नवी म ंबई व बेलापूर येिील दोन जणांवर मावहती 
तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ६७ बी अन्वये ग न्हा नोंवदवणे, राज़् मवहला बाल 
आयोगाशी वनगडीत स्वयंसेवी संस्िामाफभ त म लांचा अश्लील वचत्रीकरणासाठी वापर 
करण्याववरोधात जनजागृती करण्याबाबत तसेच आरोपींवर कडक कारवाई 
करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायभवाही, उपाययोजना व प्रवतवक्रया." 
 

  (३) सिचश्री. विकास ठाकरे, बळिांत िानखेडे, श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, सिचश्री. राज ु
पारिे, सभुाष धोटे, अवमन पटेल,  श्रीमती सलुभा खोडके, कु. प्रवणती वििे, 
सिचश्री पथृ् िीराज चव्हाण,  कुणाल पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
 
       "नागपूर शहरातील रामदासपेठ भागामध्ये भागीदारी तत्वावर "मेडीरीना 
इच्न्स्टट्य ट ऑफ मेडीकल सायन्स  हॉच्स्पटल" स रु करण्यात येणे, यामध्ये प्रम ख 
संचालक म्हण न डॉ. समीर नारायणराव पालतेकर व श्री. गणेश चक्कावार (C.A.) 
यांची भागीदारी असणे, श्री. गणेश चक्कावार यांना डॉ. पालतेकर यांनी गैरव्यवहार 
केल्याचा संशय वनमाण होणे, त्यांनी हॉच्स्पटल मधील वहशोबांची तपासणी करणे, 
यामध्ये प्रम ख संचालक डॉ. समीर पालतेकर यांनी वहशोबामध्ये मोठया प्रमाणात 
गैरव्यवहार केल्याचे वनदशभनास येणे, त्यात महात्मा ज्योतीबा फ ले जन आरोग्य योजने 
अंतगभत अनेक रुग्णांछया रक्कमेमध्ये गैरव्यवहार केल्याचे वनदशभनास आले असणे, 
याबाबत श्री. चक्कावार यांनी पोलीस स्टेशन, वसताबडी, नागपूर येिे केलेल्या 
तक्रारीचे अन रं्षगाने डॉ. पालतेकर याचें भा.दं.वव. ४२० सह ४०६, ४६५, ४६७, 
४६८, ४७१,१२०-बी, ३४ अंतगभत ग न्हे स ध्दा दाखल करण्यात आले असणे, परंत  
शासनाने महात्मा ज्योतीबा फ ले जन आरोग्य योजने अंतगभत केलेल्या गैरव्यवहारामध्ये 
यादीतून नाव का काढण्यात येऊ नये या नोटीसी व्यवतवरक्त कोणतीही कायभवाही 
केलेली नसणे, त्याम ळे शासनाप्रती नागवरकांमध्ये वनमाण झालेले संशयाचे वातावरण, 
याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायभवाही व प्रवतवक्रया." 

 
  (४) सिचश्री वकिोर पाटील, वनतीन पिार, वहरामण खोसकर, वि.स.स. तातडीच्या ि 

सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िालेय विक्षण मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :- 
   
      "जळगाव वजल्हयाचे वशक्षणावधकारी (माध्य.) वज.प. श्री.देववदास महाजन हे या 
पदावर कायभरत असतांना वदनांक १३.८.२०१५ ते वदनांक ३१ .५. २०१९ रोजी या 
कालावधीत १. पी.के. ववद्यालय, पाचोरा २. नववन आदशभ माध्यवमक ववद्यालय, 
पाचोरा, ३. जय योगेश्वर माध्यवमक ववद्यालय, अंमळनेर,४. ससधी हायस्कूल, 
जळगाव, ५. श्री साई समिभ मा.वव.पिराड, ६. मा.वव.हातले, ता. चाळीसगांव, ७. 
मा.वव. म ंदखेडे, ता.चाळीसगाव ८. मा.वव. म ंदखेडे, ता. चाळीसगांव या व अन्य 
शाळेछया संस्िांनी च कीछया पध्दतीने सन २०१५-१६ छया संचमान्यतेतील प्रस्ताववत पदे 



 7 
मंजूर पदात टाकून नववन संच मान्यता प्राप्त करण्यात आल्याचे वनदशभनास येणे, 
याकवरता वशक्षणावधकारी देववदास महाजन यांची स्वाक्षरी स्कॅन करून प्रस्ताव 
शालािभसाठी मा.वशक्षण उपसंचालक ,नावशक ववभाग, नावशक येिे पाठववण्यात येणे, 
तसेच अशाच पध्दतीने बनावट सहया व खोटे आवक-जावक क्रमांक असलेली 
प्रकरणे दाखल करण्यात येणे, या संपूणभ प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई 
करण्याबाबत वशक्षणावधकारी यांनी मा. वशक्षण उपसंचालक, नावशक यानंा वदनाकं 
५.११.२०१९ छया स मारास ववनंती करण्यात आली असून स्िावनक लोकप्रवतवनधीनी 
मा. शालेय वशक्षण मंत्री यांना वदनाकं ७.१.२०२० रोजी व  वदनांक १२.२.२०२० रोजी 
छया स मारास वदलेले लेखी वनवेदन, परंत  अद्यापपयंत या संदभात कोणतीच कारवाई न 
होणे, पवरणामी सवभसामान्य नागवरकामंध्ये वनमाण झालेले असंतोर्षाचे वातावरण, 
याबाबत शासनाने तातडीने चौकशी करून संबवधत शासकीय अवधकारी व शाळा 
व्यवस्िापनावर कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची 
कारवाई, प्रवतवकया, व भूवमका.’’ 
 

  (५) ॲड. अिोक पिार, सिचश्री. सवुनल वटगरे, विलीप मोवहते-पाटील, सवुनल िेळके, 
चेतन तपेु, वनलेि लांके, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
  
      "ता .हवेली वज. प णे येिील प णे नगर रोडवरील प णे शहरानवजक झपाटयाने 
नागरीकरण होत असलेले वाघोली गावामध्ये वाहत क, अप रा पाणीप रवठा, सांडपाणी- 
जलःवनसारण, घनकचरा ववल्हेवाट यांसारख्या समस्या नागवरकांना मोठया प्रमाणात 
भेडसावणे, वाघोलीतून जाणारी प णे-नगर प्ररामा-५ (राष्ट्रीय महामागभ ७५३ एफ) या 
रस्त्याचे रंुदीकरण न होणे तसेच पयायी मागभ ववकसीत न झाल्याने वाहत कीचा प्रचंड 
खोळंबा होणे, राफीक मध्ये वाहनांना तास नतास िांबावे लागणे प णे-वशरुर अंतर हे 
एक तासाचे असून स ध्दा हे अंतर कापायला अडीच तासांपेक्षा जास्त वेळ लागणे, या 
समस्यांवर सबंवधत ववभागांची बैठक ववभागीय आय क्त कायालय, प णे येिे वदनांक 
०९/१२/२०१९ रोजी पार पडणे, प णे-नगर हा रस्ता ववदभभ, मराठवाडयासाठी जोडणारा 
प्रम ख महामागभ असणे, वाघोली गाव प णे महानगर प्रदेश ववकास प्रावधकरण 
(PMRDA) अंतगभत येणे परंतू (PMRDA) कडून सदरछया कामांसाठी ठोस 
उपाययोजना न होणे, वाहत क समस्या सोडववण्यासाठी प णे-नगर रस्ता प्ररामा-५ 
(राष्ट्रीय महामागभ ७५३ एफ) या रस्त्याचे रंुदीकरणाला गती देणे, तसेच या रस्त्याला 
वाघोली मयावदत पयायी रस्ते ववकवसत करणे, मेरोछया कामास मंजूरी देण्याबरोबरच 
घनकचरा व्यवस्िापन, अप रा पाणीप रवठयावर ठोस उपाययोजना होणेबाबत शासनाने 
करावयाची कायभवाही व प्रवतवक्रया." 

    
 

 

 

आठ : सिचश्री िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, ॲड.आविष 
िेलार, श्री.राजेंद्र पाटणी, डॉ.सांजय कुटे, सिचश्री राम किम, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
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गणेि नाईक, ॲड.आकाि फुां डकर, सिचश्री हवरभाऊ बागडे, प्रिाांत बांब, श्रीमती 
िेियानी फराांिे, सिचश्री सांजय केळकर, अतलु भातखळकर, सनुील राणे, श्रीमती मवनषा 
चौधरी, श्री.योगेि सागर, डॉ. भारती लव्हेकर, ॲड.पराग अळिणी, श्री.अवमत साटम, 
ॲड.राहुल नािेकर, ॲङ राहुल कुल, श्री. सांभाजी पाटील-वनलांगेकर, डॉ.राहुल आहेर, 
सिचश्री वसध्िाथच विरोळे, सांतोष िानिे, राणा जगवजतवसग पाटील, अवभमन्य ु पिार, 
रणधीर सािरकर, सभुाष िेिमखु, जयकुमार रािल, बबनराि लोणीकर, वगरीष 
महाजन, वनतेि राणे, जयकुमार गोरे, वििेंद्रवसह भोसले, बबनराि पाचपतेु, सरेुि भोळे, 
रविद्र चव्हाण, श्रीमती मांिा म्हाते्र, श्री.अतलु सािे, श्रीमती मोवनका राजळे, श्री.समीर 
कुणािार, डॉ.पांकज भोयर, श्री हवरष वपपळे, कॅप्टन आर. तवमल सेल्िन, सिचश्री 
विजयकुमार गावित, सांजय सािकारे, श्रीमती श्िेता महाले, सौ. मेघना साकोरे-
बोडीकर, श्री.राम सातपतेु, श्रीमती नवमता मुांिडा, डॉ.सरेुि खाडे, श्री.कावलिास 
कोळांबकर, श्रीमती माधरुी वमसाळ, श्री. सांजीिरेड्डी बोिकुरिार, प्रा.डॉ.अिोक उईके 
वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्त्ताि :    
     
         “भारताछया शेजारील राष्ट्रांमध्ये धार्थमक अल्पसंख्याकांचा अपवरवमत िळ होणे, 
त्याचाच पवरणाम म्हणून अनेक सहद,ू बौध्द, जैन, शीख, वखश्रन इत्यादी नागवरक आश्रय 
घेण्यासाठी भारतामध्ये येणे, या िळ झालेल्या नागवरकांना नागवरकत्व देण्यासाठी भारतीय 
संसदेने स धारीत नागवरकत्व स धारणा कायदा संमत करणे, नागवरकत्व हा कें द्रस चीतील 
ववर्षय असल्याने त्याबाबत कायदा करण्याचा पूणभ अवधकार संसदेस असणे, संसदेने केलेला 
कायदा संपूणभ भारतभर म्हणजेच महाराष्ट्रातही लागू असणे, हा कायदा नागवरकत्व काढून 
घेणारा नसून नागवरकत्व देणारा असणे, या कायद्याम ळे अल्पसंख्याक सम दायाचे कोणतेही 
अवधकार वहरावून घेतले जाणार नसणे, तरीदेखील काही देशववघातक शक्ती या कायद्याबाबत 
संभ्रम पसरववण्यात अगे्रसर असणे, या कायद्याबाबत अफवा पसरववणाऱ्या अनेक खोट्या 
वचत्रवफती, संदेश, समाज माध्यमांमध्ये वफरत असणे, अफवांचे पीक जोरात असल्याने 
भारतीय समाज मनामध्ये द ही पाडण्याची जी बाब पावकस्तानलाही जमली नाही ती बाब काही 
देशववघातक शक्तींनी घडवून आणणे, या अफवा पसरववणाऱ्या व्यक्तींवर कायद्यातील 
कलमाप्रमाणे कारवाई करण्याची आवश्यकता असणे, राष्ट्रीय नागवरक नोंदणी (NRC) 
बाबत तर कोणतीही चचा झालेली नसल्याने व त्याची अंमलबजावणी आसामव्यवतवरक्त 
इतरत्र होणार नसल्याचे कें द्र शासनाने स्पष्ट्ट केलेले असतानास ध्दा त्याववरुध्दही हेतूपूवभक 
अपप्रचार करण्यात येणे, या अपप्रचाराला आळा घालून नागवरकत्व कायद्याववर्षयी 
सकारात्मक संदेश सवभदरू जाणे आवश्यक असणे, त्यादृष्ट्टीने पावकस्तान, बांग्लादेश व 
अफगावणस्तान मधील धार्थमक अल्पसंख्याक असणाऱ्या व प्रचंड िळ झालेल्या आवश्रतांना 
नागवरकत्व देण्यासाठी महाराष्ट्र ववधीमंडळाने त्ववरत स धारीत नागवरकत्व कायद्याला पासठबा 
देणारा ठराव करण्याची आवश्यकता असणे, नॅशनल पॉप्य लेशन रवजष्ट्टर (NPR) चे काम 
लवकरात लवकर राज्यामध्ये स रु होऊन ते पूणभत्वास जाणे गरजेचे असणे, भारतीय समाज 
मनामध्ये ववशेर्षत: महाराष्ट्रामध्ये काही सम दायामध्ये पसरलेल्या अफवा दरू करुन संशयाचे 
ध के कमी करण्यासाठी तातडीने वववधमंडळात चचा होण्याची आवश्यकता, परंत  याबाबतीत 
शासनाकडून प ढाकार न घेतल्याने महाराष्ट्रातील कोट्यवधी नागवरकांमध्ये तीव्र स्वरुपाचा 
असंतोर्ष पसरला असणे, याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया व करावयाची कायभवाही.” 
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नऊ : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :- 
   

 

   (विनाांक २७ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििचविण्यात आलेल्या तथावप चचा न िालेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना – 
क्रम ांक १ ते ४) 
 
 

  (१) श्री. वमहीर कोटेचा, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपस्स्त्थत 
करतील. 
    "म ल ंड-गोरेगाव रोड रस् ता प्रकल् प हा पूवभ उपनगर व पच्श्चम उपनगर यानंा वाहत कीछ या 
संदभात जोडणारा द वा असणे, त् याम ळे दोन् ही उपनगरात जाण् याकवरता मोठया प्रमाणात 
वेळ व इंधनाची बचत होणार असणे, या महत् वाकाकं्षी प्रकल् पाला म ंबई महानगर पावलकेने 
मंज री देव न सन २०१९-२० अिभसंकल् पात रु. १००/- कोटीची आर्थिक तरत द केलेली 
असणे, कामाचे कायादेश ऑक् टोबर, २०२० रोजी पावरत होणार असून साधारणतः काम 
पूणभ होण् याकवरता ४ वर्षाचा कालावधी लागणे, या महत् वाछ या प्रकल् पात रेल् वे, 
वजल् हावधकारी कायालय व इतर ही शासकीय परवानग् या तातडीने वमळणे आवश् यक 
असून, याबाबत शासनाने करावयाची कायभवाही व उपाययोजना." 
 

  (२) ॲङ पराग अळिणी, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपस्स्त्थत करतील. 
      "म ंबईतील ववववध प्रकल्पांमध्ये बाधीत झोपडपट्टीवासीयाछंया प नवभसनासाठी प रेशा 
सदवनका उपलब्ध नसल्याचे समोर आले असणे, सदर प्रकल्पबावधतांना केवळ माहूल 
पवरसरात स्िलांतवरत करण्यात येत असल्याम ळे त्यांछयावर अन्याय होत असणे, 
जलवावहनी लगतछया झोपडपट्टीवासीयांसाठी मरोळ व सदडोशी येिे १० हजार ६०० 
सदवनका अद्यापही बाांधण्यात आलेल्या ल्ल्याळ  े लाखो झोपडपट्टीवासीयांचे संसार 
रस्त्यावर येण्याची वनमाण झालेली शक्यता, स्िलांतवरत करण्यात येणाऱ्या 
झोपडीधारकांछया झोपड्ांछया पवहल्या मजल्यावरील क ट ंब प नवभसनास अपात्र ठरत 
असल्याम ळे बेघर होत असून, याबाबत शासनाने करावयाची कायभवाही व उपाययोजना."  
 
 

  (३) श्री. सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपस्स्त्थत करतील. 
       "चंद्रपूर वजल् हयाछ या म ल ताल क् याछ या म ख् यालयी म् हणजे म ल येिे राज् य पवरवहन 
महामंडळाचे स् वतंत्र आगार उपलब् ध व् हावे अशी पवरसरातील नागवरकांनी केलेली मागणी, 
म ल शहर आवण ताल क् यातील ग्रामीण भागातील वाढती लोकसंख् या लक्षात घेता 
यावठकाणी आगार उपलब् ध व् हावे अशी पवरसरातील नागवरकाचंी मागणी असणे,  म ल येिे 
आगारासाठी जागा स ध् दा उपलब् ध असणे,  म ल हे गडवचरोली, ब्रम् हपूरी, चंद्रपूर या 
वठकाणाहून जाणाऱ् या एस. टी. बसेससाठी मध् यवती वठकाण असल् याम ळे या वठकाणी 
आगार उपलब् ध झाल् यास एस. टी. महामंडळाछ या बसेसछ या आगमनामध् ये येणारी स स त्रता 
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लक्षात घेता यावठकाणी आगार उपलब् ध करण् याची वनतांत आवश् यकता, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायभवाही व उपाययोजना." 
 

  (४) ॲङ आविष िेलार, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपस्स्त्थत करतील. 
 

     "म ंबईतील स मारे ४१ कोळीवाडे व ८८ गावठाणे असून या सवभ कोळीवाडे व 
गावठाणांचे सीमांकन करण्याची प्रवक्रया स रु असणे, नव्याने स रु असलेल्या २०३४ छया 
ववकास वनयंत्रण वनयमावलीमध्ये या मूळ म ंबईकरांछया प नर्थवकासासाठी स्वतंत्र ववकास 
वनयंत्रण वनयमावली करण्याबाबत तसेच अवतवरक्त एफएसआय देण्याबाबत स्िावनक 
रवहवाशी व लोकप्रवतवनधींकडून वारंवार मागणी होत असणे, त्याचप्रमाणे ही घरे फार ज नी 
अस न क ट ंबाछया आकारमानान सार रवहवाशांनी वेळोवेळी वाढीव बांधकाम करणे सकवा 
द रुस्ती केली असल्याने तसेच या संदभात कोणतेही ठोस धोरण नसल्याम ळे यावर 
वजल्हावधकारी व महानगरपावलकेकडून या घरांवर वेळोवेळी कारवाई करण्यात येणे व 
त्याम ळे हे रवहवाशी नेहमी दडपणाखाली असून त्यांछयामध्ये प्रचंड असंतोर्ष व संभ्रमाचे 
वातावरण असणे, त्याम ळे या घरांना संरक्षण देण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यामध्ये बदल 
करणे आवश्यक असणे, तसेच येिील अनेक घरे ही ज नी व नाद रुस्त असून काही घरे ही 
आग लागण्या सारख्या द घभटनांनी मोडकळीस आलेल्या असल्याम ळे त्यांचा तातडीने 
प नर्थवकास होणे आवश्यक असणे त्यासाठी डीसीआरमध्ये बदल करून या घरांचा 
प नर्थवकास करण्यासाठी व त्यांना अवधकचा एफएसआय वमळवून द्यावा अशी मागणी 
वेळोवेळी करण्यात येणे, बरेचसे कोळीवाडे व गावठाणे हे सीआरझेड झोनमध्ये असल्याने 
या धोरणामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता त्याम ळे म ंबईतील या म ळ म ंबईकरांना न्याय 
वमळवून देण्यासाठी त्यांछया प नर्थवकासाची प्रवक्रया स लभ होण्यासाठी नवीन स्वतंत्र ववकास 
वनयंत्रण वनयमावली व त्यांछया घरांना संरक्षण वमळण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यामध्ये 
बदल करण्यासाठी तसेच सीआरझेडछया नोटीफीकेशनमध्ये बदल प्रस्ताववत करण्यासाठी 
शासनाने करावयाची कायभवाही व उपाययोजना." 
 
 
 

   (बधुिार, विनाांक ४ म र्च, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििचविण्यात आलेल्या तथावप, प्रलांबित असलेल्य  अधा-तास चचेच्या सचूना – 
क्रम ांक ५ ते ७) 
 

  (५) श्री.सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. 
 

     "पणेु येथील क्राांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आवण महात्तमा ज्योतीराि फुले 
याांनी सरुु केलेली वभडेिाडा िाळा मोडकळीस आल्याबाबत" या ववर्षयावरील  
श्री. अवमत साटम ि इतर वि.स.स. यांचा तारांवकत प्रश्न क्रमांक ६६२ ला वदनांक २५ 
फेब्र वारी, २०२० रोजी वदलेल्या उत्तराछया संदभात अधा तास चचा उपच्स्ित करतील. 
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  (६) श्री.िेिेंद्र फडणिीस, वि.स.स. 
 

     "पात्र अनाथ मलुाांना आरक्षणाचा फायिा वमळण्यासाठी िासनाच्या 
पवरपत्रकातील मागचििचक सचूना ७(ब) चे पालन करण्याबाबत" या ववर्षयावरील 
श्री.िेिेंद्र फडणिीस ि इतर वि.स.स. यांचा तारांवकत प्रश्न क्रमांक ११ ला वदनांक २८ 
फेब्र वारी, २०२० रोजी वदलेल्या उत्तराछया संदभात अधा तास चचा उपच्स्ित करतील. 
 

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

     "मुांबई-नागपरू (समधृ्िी) महामागासाठी जवमन खरेिीत िालेला गैरव्यिहार" या 
ववर्षयावरील श्री.पथृ्िीराज चव्हाण ि इतर वि.स.स. यांचा तारांवकत प्रश्न क्रमांक १६६२ 
ला वदनांक २५ फेब्र वारी, २०२० रोजी वदलेल्या उत्तराछया संदभात अधा तास चचा 
उपच्स्ित करतील. 

    
 
 

 

विधान भिन, 
म ंबई. 
वदनांक : ४ माचभ, २०२० 

राजेन्द्र भागित, 
सवचव (कायभभार), 

 महाराष्ट्र ववधानसभा 
 


