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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
बधुबधुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ११११  माचचमाचच, २०२०, २०२०    

((दपुारी दपुारी १२.०० १२.०० िाजतािाजता))  
  

 
 

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ख) शुक्रिार, वदनाांक ०६ माचच, २०२० ि सोमिार, वदनाांक ०९ माचच, २०२० 

रोजीच्या ताराांवकत प्रश्नोत्तराांच्या याद्या सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 

दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेवणे - 
  (१) उप मखु्यमांत्री तथा 

वनयोजन मांत्री 
: "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 

विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
वियोजि विर्ागाचा सि २०१८-२०१९ या आर्थिक 
िर्षातील िैधाविक विकास मंडळविहाय कायभक्रमांतगभत 
ि अवििायभ प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) 
वििरिपत्र" सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (२) उद्योग, खवनकमच, 
मराठी भाषा मांत्री 

: (क) "विदर्भ विकास महामंडळ मयावदत, िागपूर 
यांचा सि २०१८-२०१९ या िर्षाचा 
अठे्ठचाळीसािा िार्थर्षक अहिाल" सर्ागृहासमोर 
ठेितील. 

     (ख) "महाराष्ट्र राज्य खविकमभ महामंडळ मयावदत, 
िागपूर याचंा सि २०१६-२०१७, २०१७-२०१८ 
ि २०१८-२०१९ या िर्षांचे अिुक्रमे 
ते्रचाळीसािा, चव्िेचाळीसािा आवि 
पंचेचाळीसािा िार्थर्षक अहिाल" सर्ागृहासमोर 
ठेितील. 

     (ग) "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र 
यासाठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड 
८ अन्िये मराठी र्ार्षा विर्ागाचा सि २०१८-
२०१९ या आर्थिक िर्षातील िैधाविक विकास 
मंडळविहाय कायभक्रमांतगभत ि अवििायभ प्रत्यक्ष 
खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र" 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (३) ग्रामविकास मांत्री : "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
ग्रामविकास ि जलसंधारि विर्ागाचा सि २०१८-
२०१९ या आर्थिक िर्षातील िैधाविक विकास 
मंडळविहाय कायभक्रमांतगभत ि अवििायभ प्रत्यक्ष खचाचे 
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(अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र" सर्ागृहासमोर 
ठेितील. 

  (४) नगरविकास मांत्री : "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
िगरविकास विर्ागाचा सि २०१८-२०१९ या आर्थिक 
िर्षातील िैधाविक विकास मंडळविहाय कायभक्रमांतगभत 
ि अवििायभ प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) 
वििरिपत्र" सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (५) क्रीडा ि यिुक 
कल्याण मांत्री 

: "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
शालेय वशक्षि ि क्रीडा विर्ागाचा सि २०१८-२०१९ या 
आर्थिक िर्षातील िैधाविक विकास मंडळविहाय 
कायभक्रमांतगभत ि अवििायभ प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य 
र्ागासह) वििरिपत्र" सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (६) पवरिहन मांत्री : "कोकि रेल्िे महामंडळ मयावदत यांचा सि २०१८-
२०१९ चा िार्थर्षक अहिाल" सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (७) मदृ ि जलसांधारण 
मांत्री 

: "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये मृद 
ि जलसंधारि विर्ागाचा सि २०१८-२०१९ या आर्थिक 
िर्षातील िैधाविक विकास मंडळविहाय कायभक्रमांतगभत 
ि अवििायभ प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) 
वििरिपत्र" सर्ागृहासमोर ठेितील. 

  (८) सामावजक न्याय ि 
विशेष सहाय्य मांत्री 

: "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
सामावजक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य विर्ागाचा सि 
२०१८-२०१९ या आर्थिक िर्षातील िैधाविक विकास 
मंडळविहाय कायभक्रमांतगभत ि अवििायभ प्रत्यक्ष खचाचे 
(अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र" सर्ागृहासमोर 
ठेितील. 

  (९) पयािरण मांत्री : "विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
पयािरि विर्ागाचा सि २०१८-२०१९ या आर्थिक 
िर्षातील िैधाविक विकास मंडळविहाय कायभक्रमांतगभत 
ि अवििायभ प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) 
वििरिपत्र" सर्ागृहासमोर ठेितील. 

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

कामकाजाच्या क्रमात दशचवियायात ेलेले म.वि.प. वनयम ९३ 
अन्िये सचूनेचे वनिेदन) – 
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     अॅड. वनरांजन डािखरे, श्री. प्रविि दरेकर, डॉ. पवरिय फुके, 
वि.प.स. यांच्या पुढील विकडीच्या सािभजविक महत्िाच्या 
विर्षयािरील सचूना क्रमाांक ४ िर मखु्यमांत्री वििेदि 
करतील:- 

     "िावशम वजल्हा सत्र न्यायालयातील वशपाप पदाच्या प्रवतक्षा 
यादीतील उमेदिारांिा वियुक्ती वमळण्याबाबत" 

   (ब) (म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनयवमत वनिेदने) – 
    (१) सिचश्री महादेि जानकर, प्रविि दरेकर, िागोराि गािार, 

अॅड.विरंजि डािखरे, सिभश्री सुरेश धस, सदावशि खोत, प्रसाद 
लाड, वि.प.स. यांच्या पुढील विकडीच्या सािभजविक महत्िाच्या 
विर्षयािरील सचूना क्रमाांक १३ िर मखु्यमांत्री वििेदि करतील 
:- 

     "राज्यातील दयु्यम सेिा अराजपवत्रत गट–ब साठी 
पूिभपवरक्षा २०२० (क-०५/२०) ची प्रवसध्द करण्यात आलेल्या 
जावहरातीमध्ये र्ज-क (एि.टी.क) प्रिगासाठी सरळसेिा 
र्रतीसाठी ३.५ टक्के जागा राखीि असतांिा केिळ दोि जागा 
आरवक्षत ठेिूि एि.टी. क तसेच एि.टी. ड प्रिगातील विद्यार्थ् यांिर 
अन्याय केल्याचे विदशभिास येिे" 

    (२) श्री. सदावशि खोत, वि.प.स. यांच्या पुढील विकडीच्या 
सािभजविक महत्िाच्या विर्षयािरील सचूना क्रमाांक ८ िर 
जलसांपदा मांत्री वििेदि करतील :- 

     "जत (वज.सांगली) तालुक्यातील म्हैसाळ प्रकल्पाला 
तत्ित: मान्यता वमळूिही काम सुरु करण्यास होत असलेली 
वदरंगाप" 

    (३) श्री. नागोराि गाणार, प्रा. अविल सोले, सिभश्री प्रविि दरेकर, 
विजय ऊफभ  र्ाप वगरकर, अॅड. विरंजि डािखरे, वि.प.स.  
यांच्या पुढील विकडीच्या सािभजविक महत्िाच्या विर्षयािरील 
सचूना क्रमाांक ९ िर कृषी मांत्री वििेदि करतील :- 

     "वद.१.२.२०२० रोजी उपविर्ाग आिीच्या आढािा बैठकीत 
कृर्षी विर्ागामाफभ त राबविण्यात येिाऱ् या योजिाचं्या 
बैठकीबाबत" 

    (४) अॅड. वनरांजन डािखरे, श्री. िागोराि गािार, डॉ. पवरिय फुके, 
वि.प.स. यांच्या पुढील विकडीच्या सािभजविक महत्िाच्या 
विर्षयािरील सचूना क्रमाांक १० िर सामावजक न्याय मांत्री 
वििेदि करतील :- 
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     "राज्यातील वदव्यांग शाळांतील विशेर्ष वशक्षक, वशक्षक ि 
वशक्षकेतर कमभचाऱ् यांिा ७ िा िेति आयोग लागू करण्याबाबत" 

चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) (सोमिार, वदनाांक २ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशचवियायात ेलेली प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – 
   श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजविक महत्िाच्या 

बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   "एमपपीएस कायद्यािे विश्चचत केलेले संच मान्यतेचे विकर्ष २८ ऑगस्ट 

२०१५ ि ७ ऑक्टोबर २०१५च्या शासि वििभयािे बदलूि वशक्षक संख्या कमी 
केल्यािे विद्यार्थ्याचे प्रचंड िुकसाि होिे, गवित ि विज्ञाि या विर्षयाच्या दोि 
वशक्षकांऐिजी एकच वशक्षक देिे, मराठी, हहदी, इंग्रजी, संस्कृत, उदूभ या र्ार्षा 
विर्षयांिा स्ितंत्र वशक्षकाची सोय रद्द करूि एकच वशक्षक ठेििे, कला, क्रीडा 
आवि संगीत या विर्षयांचे वशक्षक िगळूि टाकिे, विर्षय वशक्षक िसल्यामुळे  
महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे प्रचंड िुकसाि होिे, रात्रशाळा  ि रात्र ज्युविअर 
कॉलेजमधील दबुार वशक्षकांच्या सेिा १७ मे २०१७च्या शासि वििभयािे समाप्त 
करिे, त्यातूि महात्मा फुले यांिी सुरू केलेली रात्रशाळांची १५० िर्षाची परंपरा 
उध्वस्त होिे, हे तीिही शासि वििभय (२८ ऑगस्ट २०१५ ि ७ ऑक्टोबर २०१५ 
आवि १७ मे २०१७) ताबडतोब रद्द करूि कायदा ि पूिीची वियमािली यािुसार 
वशक्षक संचमान्यता पूिभलक्षी प्रर्ािािे पूिभित लागू करण्याची आिचयकता असिे, 
वशक्षक र्रतीची बंदी असल्याचे कारि देत २ मे २०१२ िंतर मंुबप हायकोटाच्या 
सुमोटो आदेशािे मंुबपतील शाळांमध्ये वरक्त जागांिर आवि िाढीि तुकडयांिर 
संस्िांिी िेमलेल्या वशक्षकांचे पगार सरकारिे िाबंििे, सदर मान्यता अमान्य 
करिे, सदर िेमिूका हायकोटाच्या आदेशािे तसेच समायोजिािे वमळालेल्या 
िाढीि तुकडीिरील कायभरत वशक्षकाचं्या वियुक्त्यांिा शासि पवरपत्रक ७/६/२००८ 
ि १२/२/२०१३ िुसार मान्यताही वमळिे, मात्र आता िर्षभर्र पगार बंद ठेिण्यात 
आल्यािे या वशक्षकाचें संसार अडचिीत येिे, सदर वशक्षकांचे पगार वशक्षि 
आयुक्त याचं्या वशफारशीिुसार पूिभलक्षी प्रर्ािािे पूिभित सुरू करण्याची 
आिचयकता असिे, चौकशीचे सत्र ि वियुक्त्यांच्या अमान्यता िांबविण्याची गरज 
असिे, याबाबत ििे सरकार येऊिही न्याय वमळत िसल्यामुळे वशक्षकामंध्ये 
पसरलेला असंतोर्ष आवि संताप. याबाबत शासिािे दखल घेऊि तातडीिे 
कराियाची उपाययोजिा, केलेली कायभिाही ि शासिाची प्रवतवक्रया." 

  (२) डॉ. सधुीर ताांबे, सिभश्री शरद रिवपसे, अशोक ऊफभ  र्ाप जगताप, अॅड. हुस्िबािू 
खवलफे, डॉ. िजाहत वमर्झा, सिभश्री रामहरी रुपििर, अमरिाि राजूरकर, हवरहसग 
राठोड, विक्रम काळे, बाळाराम पाटील, दत्तात्रय सािंत, सवतश चव्हाि, श्रीकांत 
देशपांडे, कवपल पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजविक महत्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
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        "राज्यात सातत्यािे िेगिेगळया वििडिूका सतत चालू असिे, वििडिुकीच्या 
विविध कामांसाठी राज्याच्या प्रशासिातील विविध विर्ागांचे कमभचारी यांचा िापर 
होत असूि या कामामध्ये प्रािवमक ि माध्यवमक वशक्षकाचंा जास्त िापर होत 
असिे, सध्या वशक्षकाचंी पदे मोठया प्रमािािर वरक्त असल्यािे वििडिूक 
कामांमुळे शैक्षविक कामािर गंर्ीर पवरिाम होत असिे, हे काम िाकारल्यामुळे 
अिेक वशक्षकांिर गुन्हे दाखल होत असिे, मात्र स्िेच्छेिे काम करिाऱ्या 
वशक्षकांिाच हे काम देण्याच्या आदेशांचे पवरपत्रक असिे, मा. उच्च न्यायालयाच्या 
वििभयािुसार वशक्षकांिा अशैक्षविक कामे देऊ िये असे विदेश असिे, पवरिामी 
विमाि र्झालेल्या गंर्ीर पवरश्स्ितीमुळे वशक्षकांमध्ये पसरलेले असंतोर्षाचे 
िातािरि, याबाबत शासिािे तातडीिे कराियाची कायभिाही ि शासिाची 
प्रवतवक्रया." 

  (३) श्री. विलास पोतनीस,  वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजविक महत्िाच्या 
बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

        "पोवलसासंाठी लागू करण्यात आलेल्या आरोग्य योजिेंतगभत वििामूल्य 
िैद्यकीय सुविधा वमळिे अपेवक्षत असतािाही यासाठी पोवलसांकडूि रक्कम 
मागण्याचा प्रकार वद. २१ फेब्रुिारी २०२० रोजी िा त्या सुमारास उघडकीस येिे, 
दवक्षि मंुबपतील ‘बॉम्बे हॉश्स्पटल’ या िामांवकत रुग्िालयातील डॉक्टरिे 
शस्त्रवक्रयेसाठी एका पोवलस वशपायाकडे एक लाख रुपयाचंी मागिी केलेली 
असिे, ही बाब वशपायािे िवरष्ट्ठांच्या लक्षात आिूि देताच मंुबप पोवलसांिी बॉम्बे 
हॉश्स्पटलला पत्र पाठविलेले असिे, या पत्रात महाराष्ट्र पोवलस कुटंुब आरोग्य 
योजिेच्या कराराचा रं्ग होण्यासंदर्ात अहिाल मागिण्यात येिे, पोवलस आवि 
त्यांच्या कुटंुबीयांस आरोग्यविर्षयक उपचार वमळािेत, आिचयक शस्त्रवक्रयांची 
सुविधा वमळािी यासाठी मंुबप पोवलस दलाकडूि मंुबपतील काही रुग्िालयांशी 
करार करण्यात आलेला असिे, त्या करारामध्ये विविध व्याधींिर वििामूल्य 
उपचार, शस्त्रवक्रया करण्याची तरतूद असिे, या वििामूल्य उपचारांसाठी संबंवधत 
रुग्िालयांिी कोितेही शुल्क ि घेण्याची प्रमुख अट असिे, महाराष्ट्र पोवलस कुटंुब 
आरोग्य योजिेचे पैसे िेट रस्टकडे जमा केले जात असल्यािे पोलीस बांधिांिा 
‘तुम्ही आम्हाला पैसे द्या, अन्यिा तुमची शस्त्रवक्रया चांगली होिार िाही,’ अशी 
र्ीती दाखिूि यापूिीही अिेक अवधकारी, वशपायांकडूि पैशांची मागिी केली जात 
असल्याच्या तक्रारी मंुबप पोवलसांच्या कुटंुब आरोग्य योजिेकडे आलेल्या असिे, 
परंतु आजतागायत अशा प्रकरिी रुग्िालयातील डॉक्टरांिर कोितीही ठोस 
कारिाप र्झालेली िसल्यािे पोलीस बांधिांत पसरलेली िाराजीची र्ाििा, यास्ति 
पोलीस बाधंि ि त्याचं्या कुटंुवबयांसाठी असलेल्या आरोग्य योजिेंतगभत वििामूल्य 
िैद्यकीय सुविधा देण्याबाबत करण्यात आलेल्या कराराचा रं्ग करिाऱ्या 
रुग्िालयांिर कठोर कारिाप करण्याबाबत शासिाकडूि कराियाची कायभिाही, 
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उपाययोजिा आवि शासिाची प्रवतवक्रया." 
  (४) सिचश्री प्रसाद लाड, प्रविि दरेकर, ॲड.विरंजि डािखरे, डॉ.पवरिय फुके, सिभश्री 

विलय िापक, सुरेश धस, सदावशि खोत, िागोराि गािार, विजय ऊफभ  र्ाप 
वगरकर,  वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजविक महत्िाच्या बाबीकडे दगु्ध 
व्यिसाय विकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

        "लांजा तालुक्यातील (वज. रत्िावगरी) ६ दगु् धसंस्िांिा गेल्या ४ मवहन्यापंासूि 
शासिाकडूि देय असलेली रुपये १ कोटी ५० लाख इतकी दधुाची रक्कम अदा 
करण्यास र्झालेला विलंब, पवरिामत: या संस्िांिा दधू उत्पादक शेतकऱ् यािंा 
दधुाची रक्कम देिे अशक्य होत असल्यािे, दधू उत्पादक शेतकऱ् याचंी र्झालेली 
आर्थिक कोंडी, सदरहू सप्टेंबर ते वडसेंबर २०१९ पासूिची शेतकऱ् याचंी 
कोटयिधीची रक्कम वििाविलंब वमळािी म्हिूि सदरहू ६ दगु् धसंस्िांिी 
शासिाकडे यापूिी सातत्यािे केलेल्या मागिीकडे शासिाचे र्झालेले दलुभक्ष, यामुळे 
लांजा दधू व्यािसावयक संस्िेच्या अध्यक्षांिी फेब्रुिारी २०२० च्या पवहल्या 
आठिडयात िा त्या सुमारास राज्याच्या दगु्धविकास मंत्रयांची प्रत्यक्ष रे्ट घेऊि 
सदरहू १ कोटी ५० लाख दधूाची देय रक्कम तातडीिे अदा करण्यात यािी, अशा 
आशयाच्या मागिीचे सादर केलेले वििेदि, याप्रकरिी शासिािे केलेली कायभिाही 
ि शासिाची प्रवतवक्रया." 

  (५) श्री. अवनकेत तटकरे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजविक महत्िाच्या 
बाबीकडे मदत ि पनुिचसन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

        "वर्रा जलविदु्यत प्रकल्प उर्ारण्याकवरता १९७२ साली बवहरीचीिाडी या 
गािची जवमि ि घरे शासिािे किडीमोल हकमतीत संपावदत केल्या ि बदल्यात 
गािठािात ७२ प्लॉट देण्यात आलेले असिे, परंतु ४७ िर्षभ उलटूि देखील 
शासिाच्या ितीिे सदरील गािाकंरीता कोित्याही सक्षम उपाययोजिा करण्यात 
आलेल्या िसिे, प्रामुख्यािे गािाचंी हद्द कायम करुि वमळालेली िसिे, पुििभसि 
विधी उपलब्ध करुि वदलेला िसिे, १९८६ साली गािठािासाठी शासिािे ७२ 
प्लॉट िाटप केलेले असिे, ७२ प्लॉटधारकांचे कुटंुब िाढल्याकारिािे गािात 
असलेल्या पडीक जवमिीत घरे बांधण्यात आलेली असिे, ७२ प्लॉटस व्यवतवरक्त 
पडीक जागेत बांधलेल्या घरांचे प्रॉपटीकाडभ (७/१२) बििूि वमळालेली िसिे, 
गािातील स्मशािरू्मीपयंत जाण्यासाठी रस्ता िसिे, िाढीि गािठाि वमळालेला 
िसिे, गािातील रस्ते, िाले, गटारीची कामे केलेली िसिे, पुििभवसत 
गािठािातील शेतकऱ्याचं्या रावहलेल्या जागा मूळ मालकांिा परत वमळालेल्या 
िसिे, गािालगत असलेल्या टाटा पॉिर कंपिीिे अद्यापही गेली अिेक िरे्ष 
गािच्या विकासासाठी C.S.R Fund िापरलेला िसिे, गािात असलेल्या 
सुवशवक्षत, बेरोजगार तरुिांिा टाटा पॉिर कंपिीमध्ये कायमस्िरुपी िोकरी 
वमळालेली िसिे, कंपिीमध्ये असलेल्या कंत्राटी कामगारांचा कामाचा मोबदला 
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िाढिूि वमळत िसिे, अिेक समस्यांबाबत प्रकल्पग्रस्त ि लोकप्रवतविधींमाफभ त 
शासिाकडे िेळोिेळी पत्रव्यिहार, पाठपुरािा करण्यात आलेला असिे, मात्र 
शासिाच्याितीिे कोितीही दखल घेण्यात आलेली िसिे, गािाचे अश्स्तत्ि ि तेिे 
राहिाऱ् या लोकांचे िागरीकत्ि यािरच प्रचिवचन्ह विमाि होिे, शासिाच्या 
योजिांचा लार् ि वमळू शकल्यािे पायारू्त सुविधांपासूि िंवचत रावहल्यािे जितेचा 
शासिाविरुध्द प्रचंड रोर्ष वदसूि येत असिे, शासिािे तातडीिे िरील समस्या 
सोडििे, संबंवधत शासकीय यंत्रिेस तातडीिे आदेवशत करिे गरजेचे असिे, 
याविर्षयी शासिािे कराियाची कायभिाही, शासिाची प्रवतवक्रया ि रू्वमका." 

  (६) ॲड. हुस्नबान ू खवलफे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजविक महत्िाच्या 
बाबीकडे िने मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

        "राज् यात जागवतक तापमाििाढीच्या दषु्ट् पवरिामांमुळे पयािरिाचा समतोल 
राखण्यासाठी तत्कालीि मा. िि मंत्री यांचेवारे ५० कोटी िृक्ष लागिडीचा 
महत्िकांक्षी संकल्प करण्यात येिूि पवहल्या िर्षी ३ कोटी दसुऱ्या िर्षी १३ वतसऱ्या 
िर्षी ३३ कोटी िृक्ष लागिड करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले असले तरी 
प्रत्यक्षात वकती िृक्ष लािण्यात आले ि सध्या वकती िृक्ष अश्स्तत्िात आहेत याचा 
कोित्याही प्रकारचा तपशील िसिे, तसेच या योजिेसाठी ििविर्ागािे हकिा 
मंत्रालयातूि कोित्याही विविदा काढण्यात आल्या िसल्याचे आढळूि येिे, यामुळे 
लोकप्रवतविधी ि िागवरकांमध्ये िृक्ष लागिडीबाबत शंका विमाि होिे, 
लोकप्रवतविधी तसेच िागवरकांकडूि याप्रकरिी चौकशीची मागिी िारंिार होत 
असिे, याप्रकरिी लिकारात लिकर चौकशी करण्यात येऊि िृक्ष लागिडीची 
खोटी मावहती देऊि जितेची वदशारू्ल करिाऱ्या संबवधत दोर्षी अवधकारी 
कमभचारी याचं्यािर कठोर कारिाप करण्याबाबत शासिािे कराियाची तातडीची 
कायभिाही ि शासिाची प्रवतवक्रया." 

  (७) सिचश्री ेनांद ठाकूर, हेमंत टकले, ख्िाजा बेग, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि 
सािभजविक महत्िाच्या बाबीकडे मत्सस्यव्यिसाय मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

        "आयुक्त मत्स्यव्यिसाय माफभ त पत्ति अवर्यंता कोकि र्िि सि २०१२ ि 
२०१३ च्या कालािधीत ठािे, पालघर, मंुबप ि उपिगर मधील ८ बंदरांची कामे 
अंवकत इंटरप्रायरे्झस या कंपिीच्या ठेकेदारास देण्यात येिे, ठेकेदारांिी केलेली कामे 
अपूिभ अिस्िेत ि विकृष्ट्ठ दजाची असल्याची स्िाविक मश्च्छमार सर्ासदाकंडूि 
माहे जािे, २०२० मध्ये िा त्यासुमारास उघडकीस येिे, असे असूिही धाकटी 
डहािू येिे मश्च्छमारास सोयी सुविधा पुरविण्याची अवंकत इंटरप्रायरे्झस यांिा िविि 
कामाचीही अवियवमत विविदा मत्स्यव्यिसाय कायालयाकडूि देण्याची प्रवक्रया सुरु 
असल्याची बाब उघडकीस येिे, पवरिामी स्िाविक मश्च्छमार सर्ासदामंध्ये 
शासिाप्रती विमाि र्झालेली संतापाची र्ाििा, धाकटी डहािू, वज. पालघर येिील 
मश्च्छमारांसाठी सोयी सुविधा पुरििार असल्याची अवियवमत विविदा तात्काळ रद्द 
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करुि संबंवधत ठेकेदाराचें िाि काळ्या यादीत समाविष्ट्ट करण्याची आिचयकता, 
यािर शासिािे तातडीिे केलेली िा कराियाची कायभिाही ि शासिाची प्रवतवक्रया." 

  (८) श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजविक महत्िाच्या बाबीकडे 
सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

        "समाजातील प्रत्येक लहािातल्या लहाि घटकािंाही वशक्षिाचा लार् वमळािा 
याकवरता  शासि िेहमी प्रयत्िशील असिे, सामावजक न्याय विर्ागामाफभ त 
राज्यातील इतर मागासिगभ, अिुसुवचत जाती ि अिुसुवचत जमाती या प्रिगातील 
विद्यार्थ्यांिा वशक्षि घेण्याकरीता वशष्ट्यिृत्तीच्या माध्यामातूि आर्थिक मदत देत 
असिे, सि २०१० ते सि २०१७ पयंत ही मदत ऑफलापि पध्दतीिे देत असिे, 
सि २०१८ पासूि सिभ शाळा, महाविद्यालयांिा संगिकीकृत करुि ऑिलापि 
पध्दतीिे वशष्ट्यिृत्ती वदली जात असिे, वद.१२/१०/२०१९ रोजी सामावजक न्याय 
विर्ागािे पुिे वजल्यातील सिभ संस्िा ि महाविद्यालयांिा सि २०१० पासूिची सिभ 
मावहती १४ िोव्हेंबर २०१९ पयंत तात्काळ जमा करािी असे आदेश वदलेले असिे, 
ऑफलाइि पध्दतीमध्ये असतािा सामावजक न्याय विर्ाग संस्िा ि 
महाविद्यालयाच्या िािे वशष्ट्यिृत्ती देत असत परंतु सदरील वशष्ट्यिृत्ती विद्यार्थ्यांिा 
वमळत िसे याबाबत सक्त िसुली संचालिालय (E.D.) कडूि सामावजक न्याय 
विर्ागाचे प्रादेवशक उपायुक्त, पुिे यांिा आर्थिक व्यिहारांची तात्काळ मावहती 
देण्यासंदर्ात आदेश वदलेले असिे, परंतु अद्यापपयंतही १५८० संस्िांपैकी तब्बल 
७८० संस्िांिी मावहती वदलेली  िसिे, या प्रकरिात कोट्यिधींचा भ्रष्ट्टाचार 
र्झालेला असल्याची चचा मोठ्या प्रमािात असिे, या घोटाळयात राज्यातील अत्यंत 
प्रवतष्ट्ठीत संस्िा ि महाविद्यालये असिे, मध्यंतरीच्या काळात पडीच्या चौकशीिे 
संस्िा चालक घाबरलेले असिे, परंतु चौकशीची तारीख उलटूिही बराच काळ 
उलटला तरी कारिाप होत िसिे, यामध्ये संस्िाचालक, सामावजक न्याय विर्ागाचे 
अवधकारी ि पडीचे अवधकारी यांच्यामध्ये संगिमत असल्याचे उघड होिे, त्यामुळे 
विद्यार्थ्यांमध्ये शासिाबद्दल तीव्र असंतोर्ष विमाि होिे, यासंदर्ात शासिािे दोर्षींिर 
कराियाची कडक कारिाप ि शासिाची प्रवतवक्रया." 
 

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

- मध्यांतर - 
सहा : शासकीय विधेयके – 

  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
  (१) "सि २०२० चे वि.स.वि. क्रमांक ८ - महाराष्ट्र पवरचावरका (सुधारिा) विधेयक, 

२०२०" 
  (२) "सि २०२० चे वि.स.वि. क्रमांक १९ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा (सुधारिा) 

विधेयक, २०२०" 
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   ---------------------------------------------------------------------------------- 
सात : उप मखु्यमांत्री तथा वित्त मांत्रयाांचा प्रस्ताि :- 

        "महाराष्ट्र विधािपवरर्षद वियमातंील वियम २८९ अन्िये अिभसंकल्पािरील 
सिभसाधारि चचेच्या संदर्ात विधािपवरर्षद वियमांतील वियम २२८ (१) मधील सात 
वदिसांच्या कालािधीबाबतची जी तरतूद आहे, ती स्िवगत करण्यात यािी." 

ेठ : सन २०२०-२०२१ च्या अथचसांकल्पािर सिचसाधारण चचा (पवहला वदिस). 

नऊ : (क) (गरुुिार, वदनाांक २७ फेब्रिुारी, शुक्रिार, वदनाांक २८ फेब्रिुारी, सोमिार, 
वदनाांक २ माचच, मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, बधुिार, वदनाांक ४ माचच, 
२०२० ि गरुुिार, वदनाांक ५ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दशचवियायात ेलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि) –  

   सिचश्री प्रविण दरेकर, सुवजतहसह ठाकूर, श्रीमती श्स्मता िाघ, सिभश्री सदावशि 
खोत, वगरीशचंद्र व्यास, वििायक मेटे, सुरेश धस, डॉ.रिवजत पाटील, सिभश्री 
रामदास आंबटकर, डॉ.पवरिय फुके, रमेशदादा पाटील, ॲड.विरंजि डािखरे, 
श्री.विलय िापक, प्रा.अविल सोले,  सिभश्री प्रसाद लाड, रामराि पाटील, पृर्थ्िीराज 
देशमुख, प्रविि पोटे पाटील, अरुिर्ाऊ अडसड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू) – 

   "महाविकास आघाडीचे सरकार स्िापि होण्याच्या दरम्याि विद्यमाि 
मुख्यमंत्री यांिी तसेच कााँगे्रस ि राष्ट्रिादी कााँगे्रस या घटक पक्षांिी प्रत्यक्ष 
शेतकऱ्यांच्या बांधािर जाऊि अिकाळी पाऊसग्रस्तांिा मदतीचे आचिासि देिे, 
सदर आचिासिामध्ये सरकार स्िापि र्झाल्यािंतर कोरडिाहू वपकांसाठी हेक्टरी 
२५,००० रुपये ि बागायती वपकांसाठी हेक्टरी ५०,००० रुपये मदत देऊ असे िचि 
देिे, सरकार स्िापि होण्याच्या अगोदर शेतकऱ्यांची सरसकट संपूिभ कजभमाफी 
करुि ७/१२ कोरा करु असे आचिासि वदलेले असतािा २ लाखांिरील कजभ 
घेतलेले शेतकरी तसेच मध्यम ि वदघभ मुदत कजभ घेतलेले शेतकरी महात्मा फुले 
कजभमुक्ती योजिेमध्ये अपात्र असिे, कृर्षी उत्पन्न बाजार सवमतीमध्ये शेतकऱ्यांिा 
वदलेला मतदािाचा अवधकार वहरािूि घेतल्यािे शेतकऱ्यांिर अन्याय र्झाला 
असिे, वकमाि समाि कायभक्रमामध्ये शेतमालाला चांगला र्ाि देऊ असे 
आचिासि वदलेले असतािा प्रत्यक्ष हमीर्ािािे तूर, कापूस ि इतर खरेदी करतांिा 
अिेक जाचक अटी टाकिे, अिकाळी पाऊसग्रस्त शेतकऱ्यांिा वदलेला शब्द ि 
पाळिे, संपूिभ सरसकट कजभमाफीची घोर्षिा ही केिळ कागदािरच असिे, असे 
असतािा शेतकऱ्यांचा कृर्षी उत्पन्न बाजार सवमतीतील मतदािाचा अवधकार देखील 
वहरािूि घेण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यिधी शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र 
स्िरुपाचा असंतोर्ष पसरलेला असिे, महाविकास आघाडीचे सरकार स्िापि 
होण्याच्या अगोदर जाहीर केलेल्या वकमाि समाि कायभक्रमामध्ये मवहलांच्या 
सुरके्षला सिोच्च प्राधान्य देण्यात येपल असे आचिासि देण्यात येिे, सदर 
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आचिासि देऊि देखील महाविकास आघाडी सरकार स्िापि र्झाल्याबरोबर 
चांद्यापासूि बांद्यापयंत दररोज मवहला अत्याचारांच्या घटिा घडिे, या घटिांमध्ये 
चार िर्षाच्या वचमुरडीपासूि साठ िर्षांच्या स्त्रीचा समािेश असिे, सरकारी 
कमभचारी, विद्याविंिी, वििाहीत मवहला, विधिा मवहला तसेच सांस्कृवतक के्षत्रात 
काम करिाऱ्या अवर्िेत्रीचाही समािेश असिे, हृदय वपळिटूि टाकिाऱ्या 
हहगिघाट, वसल्लोड, वमरा रोड, सोलापूर, गडवचरोली, िागपूर येिील घटिांमुळे 
संपूिभ महाराष्ट्रामध्ये कायदा ि सुव्यिस्िेचा बोजिारा उडालेला असल्याचे 
विदशभिास येिे, पोलीस कमभचाऱ्याचं्या कामकाजात अिाजिी राजकीय हस्तके्षप 
र्झाल्यािे पोलीस दलाचे खच्चीकरि होिूि त्यांचे कायदा ि सुव्यिस्िेच्या मूळ 
कामाकडे दलुभक्ष होिे, पोलीस दलाचे खच्चीकरि र्झाल्यािे मवहला अत्याचाराच्या 
घटिांमध्ये कोितीही घट ि होता अत्याचाराचे सत्र सातत्यािे सुरूच असिे, 
पवरिामी महाराष्ट्रातील कोट्यिधी मवहलांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोर्ष, याबाबत 
शासिािे कराियाची कायभिाही ि शासिाची प्रवतवक्रया विचारात घेण्यात यािी." 

  (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, बधुिार, वदनाांक ४ माचच, २०२० ि 
गरुुिार, वदनाांक ५ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचवियायात ेलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

   सिचश्री ददवाकर रावते, हेमंत टकले, शरद रणपपसे, पिक्रम काळे, अशोक ऊफभ  
र्ाप जगताप, गोपीवकसि बाजोवरया, वकरि पािसकर, रामहरी रुपििर, रहिद्र 
फाटक, डॉ.सुधीर तांबे, डॉ.मविर्षा कायंदे, ॲड. हुस्िबािू खवलफे, श्री.िरेंद्र दराडे, 
डॉ.िजाहत वमर्झा, सिभश्री अमरिाि राजूरकर, अंबादास दाििे, आर्थक.अिंत 
गाडगीळ, श्री.दषु्ट्यंत चतुिेदी, प्रा.जोगेन्द्र किाडे, सिभश्री आिंदराि पाटील, हवरहसग 
राठोड, मोहिराि कदम, विलास पोतिीस वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि –  

   "मंुबप शहरातील र्झोपडपट्टी पुिर्थिकास योजिेतील (एसआरए) घरांच्या 
के्षत्रफळाची मयादा २६९ चौ.फूटाऐिजी ३०० चौ.फूट िाढविण्याबाबत शासिािे 
घेतलेला वििभय ि एसआरए अतंगभत कराियाची कायभिाही, मंुबप शहरात उंच 
पवरसरात असिाऱ्या िसाहतीिर दरडी कोसळूि वजवित ि वित्त हािी होऊ िये 
याकवरता संरक्षक हर्ती बांधण्याबाबत येिाऱ्या काळात शासि घेत असलेला 
वििभय, मंुबपतील वशिडी, िायगांि, िरळी येिील बी.डी.डी.चाळीचा पुिर्थिकास 
करिे, पंतप्रधाि अिुदाि प्रकल्पातील इमारतीसाठी सामूवहक विकास प्रकल्प 
राबविण्याबाबत, उपकर प्राप्त इमारतींच्या दरुुस्तीसाठी ३०००/- रुपये प्रवत चौ.मी. 
ची मयादा तात्काळ रुपये ५,०००/- पयंत िाढविण्याबाबत वििभय घेऊि 
अंमलबजाििी करिे, मंुबपत रेंगाळलेल्या एसआरए योजिांिा गती देण्यासाठी 
प्रयत्ि करिे, तसेच मंुबपत आर्थिक मंवदमुळे इमारतीच्या बांधकामास होत 
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असलेला विलंब त्यामुळे ग्राहकांिा घराचा ताबा वमळण्यास होत असलेली वदरंगाप, 
तसेच परिडिारी घरे जास्त उपलब्ध होण्यासाठी शासि यिायोग्य वििभय घेिे, 
मंुबपतील िरळी, मावहम र्ागातील पोवलस िसाहतीचा पुिर्थिकास मंुबपतील परळ 
येिील र्ारतरत्ि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वििासस्िाि असलेल्या 
िसाहतीचा पुिर्थिकास करण्याचा घेतलेला वििभय, मंुबप शहरात चालू असलेल्या 
रु्यारी मेरो रेल्िेच्या मागािरील दतुफा असिाऱ्या इमारतीिा तडे जािे, अशा 
इमारतीच्या पुिर्थिकासासाठी धोरि शासि विश्चचत करिे, मंुबपतील जुन्या ि 
म्हाडा इमारतीच्या गच्चीिरील पािसाळ्यात होिाऱ्या पाण्याची गळती 
िांबविण्यासाठी इमारतीिर शेड बांधण्याची परिािगी देण्याबाबत डीसीआर मध्ये 
बदल करण्याची उवचत कायभिाही करिे, याबाबत शासिािे केलेली ि कराियाची 
कायभिाही विचारात घेण्यात यािी." 

  (ग) (मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, बधुिार, वदनाांक ४ माचच, २०२० ि गरुुिार, 
वदनाांक ५ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचवियायात ेलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिचश्री वकरण पािसकर, वदिाकर रािते, अशोक ऊफभ  र्ाप जगताप, हेमंत 
टकले, रहिद्र फाटक, ॲड.हुस्िबािू खवलफे, सिभश्री अविकेत तटकरे, विलास 
पोतिीस, रामहरी रुपििर, संजय दौंड, डॉ.मविर्षा कायंदे, सिभश्री अंबादास दाििे, 
दषु्ट्यंत चतुिेदी, शरद रिवपसे, आर्थक.अिंत गाडगीळ, श्री.आिंदराि पाटील,  
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "कोकिाला ७२० वकलोमीटरचा समुद्रवकिारा लार्लेला असूि ि 
पयभटिाचंी मोठी संधी उपलब्ध असतािासुध्दा हा र्ाग दलुभवक्षत असिे, िवशष्ट्ठी 
िदीिर कोळकेिाडी धरिािर कोयिा विदु्यत प्रकल्प – ४ ची विर्थमती केलेली 
असूि या वठकािी िर्षभर्र िीजविर्थमती सुरू असल्यािे िवशष्ट्ठी िदी बारमाही पूिभ 
क्षमतेिे िाहत असिे, कोकिामध्ये पडिाऱ्या मुसळधार पािसामुळे िदीचे पािी 
बाजारपेठेत वशरुि कोट्यिधी रुपयांचे िुकसाि होत असल्यामुळे िवशष्ट्ठी िदीिर 
संिधभि प्रकल्प राबविण्याची होत असलेली मागिी,  वकिारपट्टीिर मत्स् यव्यिसाय 
मोठ्या प्रमािात सुरू असूि वडरे्झलिर सबसीडी, मश्च्छमारांिा जाळी ि अन्य सोयी 
उपलब्ध करुि देण्याची वितांत आिचयकता, पसभिेटची जाळी टाकूि या राज्यातील 
पारंपावरक मश्च्छमारांिा व्यिसायापासूि िंवचत ठेिण्याचे सुरू असलेले प्रयत्ि, 
िैधाविक विकास मंडळामाफभ त कोकिाला अत्यंत अल्प प्रमािात विधी उपलब्ध 
होिे, कोकिाला स्ितंत्र संिैधाविक विकास मंडळ द्यािे असा दोन्ही सर्ागृहात 
एकमतािे वििभय होऊिसुध्दा त्यािर अद्याप कारिाप ि होिे, रस्ते, आरोग् य, 
तांवत्रक वशक्षि, िैद्यकीय वशक्षि या विर्ागात मोठा अिुशेर्ष असिे, राष्ट्रीय 
ग्रामीि पेयजल योजिा बंद होिार असल्यामुळे त्याऐिजी जलवजिि वमशि ही 
ििीि योजिा राबविण्यात येत असिे, परंतु पूिी असलेल्या राष्ट्रीय पेयजल 
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योजिेअंतगभत मंजूर होिाऱ्या िळपािी योजिांच्या विकर्षामध्ये कमी 
लोकसंख्येमुळे ि कोकिातील र्ौगोवलक पवरश्स्ितीमुळे काही योजिा बसत 
िसिे, तरी ििीि येिाऱ्या जलजीिि वमशि या योजिेमध्ये कमी लोकसंख्या 
असिाऱ्या र्ागातसुध्दा िळपािी पािीपुरिठा योजिा राबविण्याच्या दृष्ट्टीिे 
उपाययोजिा करण्याची आिचयकता, कोकिातील र्विष्ट्यकालीि योजिा 
शासिाकडे प्रलंवबत असिे त्यांिा त्िरीत मंजूरी देिूि कोकिात मोठ्या धरिांिा 
मंजुरी देण्यापेक्षा लघुपाटबंधारे योजिा ि पार्झर तलािांिा मंजुरी वदल्यास याचा 
फायदा शेतकऱ्यांिा मोठ्या प्रमािात होत असल्यािे याचा शासिािे गांर्ीयािे 
विचार करण्याची आिचयकता, मंुबपपासूि गोव्यापयंत सागरी महामागभ तयार 
करण्याचा राज्य शासिािे घेतलेला वििभय, या प्रकल्पाला अद्याप विधी उपलब्ध 
करुि ि वदल्यामुळे या प्रकल्पािरील पूल, रस्ते यांची कामे अधभिट अिस्िेत 
असिे, कोकिामध्ये एकही शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय िसिे, हसधुदगुभ  
वजल्हा हा पयभटि वजल्हा म्हिूि घोवर्षत करण्यात येिे, परंतु पयभटिास आिचयक 
पायारू्त सोप-सुविधा होऊ शकल्या िसल्यामुळे हसधुदगुभ वजल्यासह कोकिात ि 
इतर वजल्यात र्ारत दरू संचार विगम ि भ्रमिध्ििीला िेटिकभ  उपलब्ध होत िसिे 
त्यामुळे तेिे येिाऱ्या पयभटकांची संख्या कमी असिे, हसधुदगुभ वजल्यातील वचपी 
येिील विमाितळाचे काम पूिभ होऊिही अद्याप विमािसेिा सुरू ि होिे, रत्िावगरी 
येिील विमाितळाची क्षमता िाढविण्याची आिचयकता, कोकिातील मुख्य पीक 
असलेले र्ात, काजू, आंबा, फिस, िारळ, सुपारी इत्यादी वपके अिकाळी 
पािसामुळे िष्ट्ट होत असल्यामुळे बाधीत शेतकऱ्यांिा िुकसािर्रपाप देण्याची 
आिचयकता असिे, तसेच कोकिामध्ये फळ वपकांसाठी फळ प्रवक्रया उद्योगांिा 
चालिा देण्यासाठी शासिािे ठेास वििभय घेण्याची आिचयकता, कोकिपट्टीकडे 
राज्याला आर्थिक बळ देण्याची क्षमता असतािा अपुऱ्या विधीमुळे आवि उत्तम 
वियोजिाअर्ािी हा र्ाग जािूिबुजूि दलुभवक्षत ठेिण्यात येत असल्याची र्ाििा 
कोकिातील जितेच्या मिात िाढीस लागिे, कोकिातील छोटे-मोठे कारखािे, 
विरविराळ्या औद्योवगक िसाहती बंद पडल्यामुळे बेकारीचा प्रचिही मोठ्या 
प्रमािािर विमाि होिे, कोकिाच्या विकासासाठी ि उन्नतीसाठी उपायययोजिा 
करण्याची वितांत आिचयकता ि यािर शासिािे केलेली उपाययोजिा विचारात 
घेण्यात यािी." 

  (घ) (गरुुिार, वदनाांक ५ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचवियायात ेलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिचश्री प्रविण दरेकर, विजय ऊफभ  र्ाप वगरकर, सुवजतहसह ठाकूर, वगरीशचंद्र 
व्यास, डॉ.रिवजत पाटील, प्रा.अविल सोले, सिभश्री प्रविि पोटे पाटील, वििायक 
मेटे, महादेि जािकर, प्रसाद लाड, डॉ.पवरिय फुके, ॲड.विरंजि डािखरे, सिभश्री 
रामदास आंबटकर, विलय िापक, सदार्ाऊ खोत, रमेशदादा पाटील, रामराि 
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पाटील, प्रशातं पवरचारक, श्रीमती श्स्मता िाघ, सिभश्री िागोराि गािार, अरुिर्ाऊ 
अडसड, चंदरु्ाप पटेल, पृर्थ्िीराज देशमुख, सुरेश धस, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "र्ारताच्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये धार्थमक अल्पसंख्याकांचा अपवरवमत छळ 
होिे, त्याचाच पवरिाम म्हिूि अिेक हहद,ू बौध्द, जैि, शीख, विचचि इत्यादी 
िागवरक आश्रय घेण्यासाठी र्ारतामध्ये येिे, या छळ र्झालेल्या िागवरकांिा 
िागवरकत्ि देण्यासाठी र्ारतीय संसदेिे सुधारीत िागवरकत्ि सुधारिा कायदा 
संमत करिे, िागवरकत्ि हा कें द्रसूचीतील विर्षय असल्यािे त्याबाबत कायदा 
करण्याचा पूिभ अवधकार संसदेस असिे, संसदेिे केलेला कायदा संपूिभ र्ारतर्र 
म्हिजेच महाराष्ट्रातही लागू असिे, हा कायदा िागवरकत्ि काढूि घेिारा िसूि 
िागवरकत्ि देिारा असिे, या कायद्यामुळे अल्पसंख्याक समुदायाचे कोितेही 
अवधकार वहरािूि घेतले जािार िसिे, तरीदेखील काही देशविघातक शक्ती या 
कायद्याबाबत संभ्रम पसरविण्यात अगे्रसर असिे, या कायद्याबाबत अफिा 
पसरवििाऱ्या अिेक खोटया वचत्रवफती, संदेश, समाज माध्यमामध्ये वफरत असिे, 
अफिांचे वपक जोरात असल्यािे, र्ारतीय समाज मिामध्ये दहूी पाडण्याची जी बाब 
पावकस्तािला जमली िाही, ती बाब काही देशविघातक शक्तींिी घडिूि आििे, 
या अफिा पसरवििाऱ्या व्यक्क्तिर कायद्यातील कलमाप्रमािे कारिाप करण्याची 
आिचयकता असिे, राष्ट्रीय िागवरक िोंदिी (NRC) बाबत तर कोितीही चचा 
र्झालेली िसल्यािे ि त्याची अंमलबजाििी आसाम व्यवतवरक्त इतरत्र होिार 
िसल्याचे कें द्र शासिािे स्पष्ट्ट केलेले असतािासुध्दा त्याविरुध्दही हेतूपूिभक 
अपप्रचार करण्यात येिे, या अपप्रचाराला आळा घालूि िागवरकत्ि कायद्याविर्षयी 
सकारात्मक संदेश सिभ दरू जािे आिचयक असिे, त्यादृष्ट्टीिे पावकस्ताि, 
बांग्लादेश ि अफगाविस्ताि मधील धार्थमक अल्पसंख्याक असिाऱ्या ि प्रचंड 
छळ र्झालेल्या आश्रीतािंा िागवरकत्ि देण्यासाठी महाराष्ट्र विधीमंडळािे त्िरीत 
सुधारीत िागवरकत्ि कायद्याला पाहठबा देिारा ठराि करण्याची आिचयकता 
असिे, िॅशिल पॉप्युलेशि रवजस्रार (NPR) चे काम लिकरात लिकर 
राज्यामध्ये सुरु होऊि ते पुिभत्िास जािे गरजेचे असिे, र्ारतीय समाज मिामध्ये 
विशेर्षत: महाराष्ट्रामध्ये काही समुदायामध्ये पसरलेल्या अफिा दरू करुि संशयाचे 
धुके कमी करण्यासाठी तातडीिे विधीमंडळात चचा होण्याची आिचयकता, परंतू 
याबाबतीत शासिाकडूि पुढाकार ि घेतल्यािे, महाराष्ट्रातील कोट्यिधी 
िागवरकांमध्ये तीव्र स्िरुपाचा असंतोर्ष पसरला असिे, याबाबत शासिाची 
प्रवतवक्रया ि कराियाची कायभिाही." 

दहा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) – 
  (१) सिचश्री प्रविण दरेकर, सदावशि खोत, ॲड. विरंजि डािखरे, वि.प.स. पढुील 

सािचजवनक महत्सिाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 
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   "वकन्हिली (ता.शहापूर, वज.ठािे) जिळील िामपाडा (कुतरकंुड) 
लघुपाटबंधारे प्रकल्प सि २००५-२००६  मध्ये मंजूर करण्यात आला असूि 
संबंवधत ठेकेदारािे काम विवहत मुदतीत पुिभ केलेले िसिे, सि २०१२ मध्ये िि 
विर्ागािे प्रकल्पाचे ३५ टक्के काम र्झाल्यािंतर हरकत घेिूि काम िांबविलेले 
असिे, त्यामुळे ५ महसुली गािे आवि १३ आवदिासी पाडयांमध्ये पाण्याचा प्रचि 
गंर्ीर बिला असिे, शासिािे या प्रकल्पासाठी आिचयक ती जमीि िि 
विर्ागाकडे िगभ केलेली असूि मोबदला म्हिूि ५ कोटी रुपयेही देण्यात आलेले 
असिे, परंतु प्रशासिाच्या वदरंगापमुळे िामपाडा लघुपाटबंधारे प्रकल्पाचे काम 
प्रलंवबत असल्यािे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोर्ष पसरलेला असिे, याबाबत वदरंगाप 
करिाऱ्या अवधकारी ि कमभचाऱ्यांिर तसेच काम विवहत मुदतीत पुिभ ि करिाऱ्या 
ठेकेदारािर कारिाप करुि प्रकल्पाचे काम पूिभ करण्याबाबतची मागिी स्िाविक 
िागवरकांिी केलेली असिे, याबाबत शासिािे कराियाची कायभिाही ि 
उपाययोजिा." 

  (२) अॅड. हुस्नबान ू खवलफे, सिभश्री अशोक ऊफभ  र्ाप जगताप, रामहरी रुपििर 
वि.प.स. पढुील सािचजवनक महत्सिाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 

   "शासिािे घरांच्या बांधकाम परिािगीचे अवधकार ग्रामपंचायतींिा देण्याचा 
वििभय घेतलेला असिे, परंतु अद्यापही िागवरकांिा आपल्या घराच्या बांधकामाच्या 
मंजूरीसाठी शासिाची परिािगी घ्यािी लागत असिे, ििीि वियमािुसार 
घरबांधिीचे हकिा दरुुस्तीचे प्रस्ताि सादर करिाऱ्या िागवरकाला ग्रामपंचायतीकडे 
आिचयक त्या कागदपत्रांसह सादर कराियाचे असिे, उक्त प्रस्ताि 
ग्रामपंचायतीकडूि पंचायत सवमतीकडे ि िंतर प्रस्ताि िगररचिा विर्ागाकडे 
पाठविले जािे, प्रस्तािात तु्रटी आढळल्यास पुन्हा हे प्रस्ताि पंचायत सवमतीकडूि 
ग्रामपंचायतीकडे पाठविण्यात येिे, या प्रवक्रयेमध्ये बराच िेळ प्रस्तािांच्या 
मंजुरीसाठी जात असिे, त्यामुळे िागवरकांिा घरबांधिीच्या हकिा दरुुस्तीच्या 
कामाला उशीर होिे, तसेच एखाद्या व्यश्क्तला कजभ घ्याियाचे असेल हकिा िेळेत 
घरदरुुस्तीचे काम पूिभ कराियाचे असेल तर मंजुरीअर्ािी कामे प्रलंवबत राहत 
असिे, त्यामुळे सिभसामान्य जितेत असंतोर्ष ि िाराजीची र्ाििा असिे, 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांिी माहे फेब्रुिारी, २०२० मध्ये िा त्यादरम्याि हसधुदगुभ 
वजल्याच्या दौऱ्यात पूिीप्रमािे १५०० स्केअरफूट हकिा त्याखालील के्षत्राच्या 
घरबांधिीचे अवधकार ग्रामपंचायतीला असतील असे, आचिासि देिे, सदर 
आचिासिाची तातडीिे पुतभता करण्याच्यादृष्ट्टीिे शासिािे कायभिाही करूि घरांच्या 
बांधकाम परिािगीचे अवधकार ग्रामपंचायतींिा देण्याचा शासि वििभय काढण्याची 
आिचयकता, याबाबत शासिािे कराियाची कायभिाही िा उपाययोजिा." 
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