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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
गरुुगरुुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक १२१२  माचचमाचच, २०२०, २०२०    

((सकाळीसकाळी  १०१०--००००  ते ते ११११--४५ ४५ िाजेपयंतिाजेपयंत))  
  

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) (सोमिार, वदनाांक २ माचच, ि बधुिार, वदनाांक ११ माचच, २०२० रोजीच्या 

वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेली प्रलांवबत लक्षिेधी 
सचूना) – 

   श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "एमईपीएस कायद्यािे निश्चित केलेले संि मान्यतेिे निकष २८ ऑगस्ट 
२०१५ व ७ ऑक्टोबर २०१५च्या शासि निर्वयािे बदलूि नशक्षक संख्या कमी 
केल्यािे नवद्यार्थ्यािे प्रिंड िुकसाि होरे्, गनर्त व नवज्ञाि या नवषयाच्या दोि 
नशक्षकांऐवजी एकि नशक्षक देरे्, मराठी, हहदी, इंग्रजी, संस्कृत, उदूव या भाषा 
नवषयांिा स्वतंत्र नशक्षकािी सोय रद्द करूि एकि नशक्षक ठेवरे्, कला, क्रीडा 
आनर् संगीत या नवषयांिे नशक्षक वगळूि टाकरे्, नवषय नशक्षक िसल्यामुळे  
महाराष्ट्रातील नवद्यार्थ्यांिे प्रिंड िुकसाि होरे्, रात्रशाळा  व रात्र ज्युनिअर 
कॉलेजमधील दबुार नशक्षकांच्या सेवा १७ मे २०१७च्या शासि निर्वयािे समाप्त 
कररे्, त्यातूि महात्मा फुले यांिी सुरू केलेली रात्रशाळांिी १५० वषािी परंपरा 
उध्द्वस्त होरे्, हे तीिही शासि निर्वय (२८ ऑगस्ट २०१५ व ७ ऑक्टोबर २०१५ 
आनर् १७ मे २०१७) ताबडतोब रद्द करूि कायदा व पूवीिी नियमावली यािुसार 
नशक्षक संिमान्यता पूववलक्षी प्रभावािे पूवववत लागू करण्यािी आवचयकता असरे्, 
नशक्षक भरतीिी बंदी असल्यािे कारर् देत २ मे २०१२ िंतर मंुबई हायकोटाच्या 
सुमोटो आदेशािे मंुबईतील शाळांमध्द्ये नरक्त जागांवर आनर् वाढीव तुकडयांवर 
संस््ांिी िेमलेल्या नशक्षकांिे पगार सरकारिे ्ाबंवरे्, सदर मान्यता अमान्य 
कररे्, सदर िेमरू्का हायकोटाच्या आदेशािे तसेि समायोजिािे नमळालेल्या 
वाढीव तुकडीवरील कायवरत नशक्षकाचं्या नियुक्त्यांिा शासि पनरपत्रक ७/६/२००८ 
व १२/२/२०१३ िुसार मान्यताही नमळरे्, मात्र आता वषवभर पगार बंद ठेवण्यात 
आल्यािे या नशक्षकािें संसार अडिर्ीत येरे्, सदर नशक्षकांिे पगार नशक्षर् 
आयुक्त याचं्या नशफारशीिुसार पूववलक्षी प्रभावािे पूवववत सुरू करण्यािी 
आवचयकता असरे्, िौकशीिे सत्र व नियुक्त्यांच्या अमान्यता ्ांबनवण्यािी गरज 
असरे्, याबाबत िवे सरकार येऊिही न्याय नमळत िसल्यामुळे नशक्षकामंध्द्ये 
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पसरलेला असंतोष आनर् संताप. याबाबत शासिािे दखल घेऊि तातडीिे 
करावयािी उपाययोजिा, केलेली कायववाही व शासिािी प्रनतनक्रया." 

  (बधुिार, वदनाांक ११ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक (२) ते (८)) - 

  (२) डॉ. सधुीर ताांबे, सववश्री शरद रर्नपसे, अशोक ऊफव  भाई जगताप, अॅड. हुस्िबािू 
खनलफे, डॉ. वजाहत नमर्झा, सववश्री रामहरी रुपिवर, अमरिा् राजूरकर, हनरहसग 
राठोड, नवक्रम काळे, बाळाराम पाटील, दत्तात्रय सावंत, सनतश िव्हार्, श्रीकांत 
देशपांडे, कनपल पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "राज्यात सातत्यािे वेगवेगळया निवडरू्का सतत िालू असरे्, निवडरु्कीच्या 
नवनवध कामांसाठी राज्याच्या प्रशासिातील नवनवध नवभागांिे कमविारी यांिा वापर 
होत असूि या कामामध्द्ये प्रा्नमक व माध्द्यनमक नशक्षकािंा जास्त वापर होत 
असरे्, सध्द्या नशक्षकािंी पदे मोठया प्रमार्ावर नरक्त असल्यािे निवडरू्क 
कामांमुळे शैक्षनर्क कामावर गंभीर पनरर्ाम होत असरे्, हे काम िाकारल्यामुळे 
अिेक नशक्षकांवर गुन्हे दाखल होत असरे्, मात्र स्वेच्छेिे काम करर्ाऱ्या 
नशक्षकांिाि हे काम देण्याच्या आदेशांिे पनरपत्रक असरे्, मा. उच्ि न्यायालयाच्या 
निर्वयािुसार नशक्षकांिा अशैक्षनर्क कामे देऊ िये असे निदेश असरे्, पनरर्ामी 
निमार् र्झालेल्या गंभीर पनरश्स््तीमुळे नशक्षकांमध्द्ये पसरलेले असंतोषािे 
वातावरर्, याबाबत शासिािे तातडीिे करावयािी कायववाही व शासिािी 
प्रनतनक्रया." 

  (३) श्री. विलास पोतनीस,  वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "पोनलसासंाठी लागू करण्यात आलेल्या आरोग्य योजिेंतगवत नविामूल्य 
वैद्यकीय सुनवधा नमळरे् अपेनक्षत असतािाही यासाठी पोनलसांकडूि रक्कम 
मागण्यािा प्रकार नद. २१ फेब्रवुारी २०२० रोजी वा त्या सुमारास उघडकीस येरे्, 
दनक्षर् मंुबईतील ‘बॉम्बे हॉश्स्पटल’ या िामांनकत रुग्र्ालयातील डॉक्टरिे 
शस्त्रनक्रयेसाठी एका पोनलस नशपायाकडे एक लाख रुपयािंी मागर्ी केलेली 
असरे्, ही बाब नशपायािे वनरष्ट्ठांच्या लक्षात आरू्ि देताि मंुबई पोनलसांिी बॉम्बे 
हॉश्स्पटलला पत्र पाठनवलेले असरे्, या पत्रात महाराष्ट्र पोनलस कुटंुब आरोग्य 
योजिेच्या करारािा भंग होण्यासंदभात अहवाल मागवण्यात येरे्, पोनलस आनर् 
त्यांच्या कुटंुबीयांस आरोग्यनवषयक उपिार नमळावेत, आवचयक शस्त्रनक्रयांिी 
सुनवधा नमळावी यासाठी मंुबई पोनलस दलाकडूि मंुबईतील काही रुग्र्ालयांशी 
करार करण्यात आलेला असरे्, त्या करारामध्द्ये नवनवध व्याधींवर नविामूल्य 
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उपिार, शस्त्रनक्रया करण्यािी तरतूद असरे्, या नविामूल्य उपिारांसाठी संबंनधत 
रुग्र्ालयांिी कोर्तेही शुल्क ि घेण्यािी प्रमुख अट असरे्, महाराष्ट्र पोनलस कुटंुब 
आरोग्य योजिेिे पैसे ्ेट रस्टकडे जमा केले जात असल्यािे पोलीस बांधवांिा 
‘तुम्ही आम्हाला पैसे द्या, अन्य्ा तुमिी शस्त्रनक्रया िांगली होर्ार िाही,’ अशी 
भीती दाखवूि यापूवीही अिेक अनधकारी, नशपायांकडूि पैशांिी मागर्ी केली जात 
असल्याच्या तक्रारी मंुबई पोनलसांच्या कुटंुब आरोग्य योजिेकडे आलेल्या असरे्, 
परंतु आजतागायत अशा प्रकरर्ी रुग्र्ालयातील डॉक्टरांवर कोर्तीही ठोस 
कारवाई र्झालेली िसल्यािे पोलीस बांधवांत पसरलेली िाराजीिी भाविा, यास्तव 
पोलीस बाधंव व त्याचं्या कुटंुनबयांसाठी असलेल्या आरोग्य योजिेंतगवत नविामूल्य 
वैद्यकीय सुनवधा देण्याबाबत करण्यात आलेल्या करारािा भंग करर्ाऱ्या 
रुग्र्ालयांवर कठोर कारवाई करण्याबाबत शासिाकडूि करावयािी कायववाही, 
उपाययोजिा आनर् शासिािी प्रनतनक्रया." 

  (४) सिचश्री प्रसाद लाड, प्रनवर् दरेकर, ॲड.निरंजि डावखरे, डॉ.पनरर्य फुके, सववश्री 
निलय िाईक, सुरेश धस, सदानशव खोत, िागोराव गार्ार, नवजय ऊफव  भाई 
नगरकर,  वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे दगु्ध 
व्यिसाय विकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "लांजा तालुक्यातील (नज. रत्िानगरी) ६ दगु् धसंस््ांिा गेल्या ४ मनहन्यापंासूि 
शासिाकडूि देय असलेली रुपये १ कोटी ५० लाख इतकी दधुािी रक्कम अदा 
करण्यास र्झालेला नवलंब, पनरर्ामत: या संस््ांिा दधू उत्पादक शेतकऱ् यािंा 
दधुािी रक्कम देरे् अशक्य होत असल्यािे, दधू उत्पादक शेतकऱ् यािंी र्झालेली 
आर्थ्क कोंडी, सदरहू सप्टेंबर ते नडसेंबर २०१९ पासूििी शेतकऱ् यािंी 
कोटयवधीिी रक्कम नविानवलंब नमळावी म्हरू्ि सदरहू ६ दगु् धसंस््ांिी 
शासिाकडे यापूवी सातत्यािे केलेल्या मागर्ीकडे शासिािे र्झालेले दलुवक्ष, यामुळे 
लांजा दधू व्यावसानयक संस््ेच्या अध्द्यक्षांिी फेब्रुवारी २०२० च्या पनहल्या 
आठवडयात वा त्या सुमारास राज्याच्या दगु्धनवकास मंत्रयांिी प्रत्यक्ष भेट घेऊि 
सदरहू १ कोटी ५० लाख दधूािी देय रक्कम तातडीिे अदा करण्यात यावी, अशा 
आशयाच्या मागर्ीिे सादर केलेले निवेदि, याप्रकरर्ी शासिािे केलेली कायववाही 
व शासिािी प्रनतनक्रया." 

  (५) श्री. अवनकेत तटकरे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मदत ि पनुिचसन मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "नभरा जलनवदु्यत प्रकल्प उभारण्याकनरता १९७२ साली बनहरीिीवाडी या 
गाविी जनमि व घरे शासिािे कवडीमोल हकमतीत संपानदत केल्या व बदल्यात 
गावठार्ात ७२ प्लॉट देण्यात आलेले असरे्, परंतु ४७ वषव उलटूि देखील 
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शासिाच्या वतीिे सदरील गावाकंरीता कोर्त्याही सक्षम उपाययोजिा करण्यात 
आलेल्या िसरे्, प्रामुख्यािे गावािंी हद्द कायम करुि नमळालेली िसरे्, पुिववसि 
निधी उपलब्ध करुि नदलेला िसरे्, १९८६ साली गावठार्ासाठी शासिािे ७२ 
प्लॉट वाटप केलेले असरे्, ७२ प्लॉटधारकांिे कुटंुब वाढल्याकारर्ािे गावात 
असलेल्या पडीक जनमिीत घरे बांधण्यात आलेली असरे्, ७२ प्लॉटस व्यनतनरक्त 
पडीक जागेत बांधलेल्या घरांिे प्रॉपटीकाडव (७/१२) बिवूि नमळालेली िसरे्, 
गावातील स्मशािभूमीपयंत जाण्यासाठी रस्ता िसरे्, वाढीव गावठार् नमळालेला 
िसरे्, गावातील रस्ते, िाले, गटारीिी कामे केलेली िसरे्, पुिववनसत 
गावठार्ातील शेतकऱ्याचं्या रानहलेल्या जागा मूळ मालकांिा परत नमळालेल्या 
िसरे्, गावालगत असलेल्या टाटा पॉवर कंपिीिे अद्यापही गेली अिेक वषे 
गावच्या नवकासासाठी C.S.R Fund वापरलेला िसरे्, गावात असलेल्या 
सुनशनक्षत, बेरोजगार तरुर्ांिा टाटा पॉवर कंपिीमध्द्ये कायमस्वरुपी िोकरी 
नमळालेली िसरे्, कंपिीमध्द्ये असलेल्या कंत्राटी कामगारांिा कामािा मोबदला 
वाढवूि नमळत िसरे्, अिेक समस्यांबाबत प्रकल्पग्रस्त व लोकप्रनतनिधींमाफव त 
शासिाकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार, पाठपुरावा करण्यात आलेला असरे्, मात्र 
शासिाच्यावतीिे कोर्तीही दखल घेण्यात आलेली िसरे्, गावािे अश्स्तत्व व ते्े 
राहर्ाऱ् या लोकांिे िागरीकत्व यावरि प्रचिनिन्ह निमार् होरे्, शासिाच्या 
योजिांिा लाभ ि नमळू शकल्यािे पायाभूत सुनवधांपासूि वंनित रानहल्यािे जितेिा 
शासिानवरुध्द्द प्रिंड रोष नदसूि येत असरे्, शासिािे तातडीिे वरील समस्या 
सोडवरे्, संबंनधत शासकीय यंत्ररे्स तातडीिे आदेनशत कररे् गरजेिे असरे्, 
यानवषयी शासिािे करावयािी कायववाही, शासिािी प्रनतनक्रया व भूनमका." 

  (६) ॲड. हुस्नबान ू खवलफे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे िने मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "राज् यात जागनतक तापमािवाढीच्या दषु्ट् पनरर्ामांमुळे पयावरर्ािा समतोल 
राखण्यासाठी तत्कालीि मा. वि मंत्री यांिेवारे ५० कोटी वृक्ष लागवडीिा 
महत्वकांक्षी संकल्प करण्यात येवूि पनहल्या वषी ३ कोटी दसुऱ्या वषी १३ नतसऱ्या 
वषी ३३ कोटी वृक्ष लागवड करण्यात आल्यािे सांगण्यात आले असले तरी 
प्रत्यक्षात नकती वृक्ष लावण्यात आले व सध्द्या नकती वृक्ष अश्स्तत्वात आहेत यािा 
कोर्त्याही प्रकारिा तपशील िसरे्, तसेि या योजिेसाठी विनवभागािे हकवा 
मंत्रालयातूि कोर्त्याही निनवदा काढण्यात आल्या िसल्यािे आढळूि येरे्, यामुळे 
लोकप्रनतनिधी व िागनरकांमध्द्ये वृक्ष लागवडीबाबत शंका निमार् होरे्, 
लोकप्रनतनिधी तसेि िागनरकांकडूि याप्रकरर्ी िौकशीिी मागर्ी वारंवार होत 
असरे्, याप्रकरर्ी लवकारात लवकर िौकशी करण्यात येऊि वृक्ष लागवडीिी 
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खोटी मानहती देऊि जितेिी नदशाभूल करर्ाऱ्या संबनधत दोषी अनधकारी 
कमविारी याचं्यावर कठोर कारवाई करण्याबाबत शासिािे करावयािी तातडीिी 
कायववाही व शासिािी प्रनतनक्रया." 

  (७) सिचश्री आनांद ठाकूर, हेमंत टकले, ख्वाजा बेग, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मत्सस्यव्यिसाय मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "आयुक्त मत्स्यव्यवसाय माफव त पत्ति अनभयंता कोकर् भवि सि २०१२ व 
२०१३ च्या कालावधीत ठारे्, पालघर, मंुबई व उपिगर मधील ८ बंदरांिी कामे 
अंनकत इंटरप्रायरे्झस या कंपिीच्या ठेकेदारास देण्यात येरे्, ठेकेदारांिी केलेली कामे 
अपूर्व अवस््ेत व निकृष्ट्ठ दजािी असल्यािी स््ानिक मश्च्छमार सभासदाकंडूि 
माहे जािे, २०२० मध्द्ये वा त्यासुमारास उघडकीस येरे्, असे असूिही धाकटी 
डहारू् ये्े मश्च्छमारास सोयी सुनवधा पुरनवण्यािी अनंकत इंटरप्रायरे्झस यांिा िनवि 
कामािीही अनियनमत निनवदा मत्स्यव्यवसाय कायालयाकडूि देण्यािी प्रनक्रया सुरु 
असल्यािी बाब उघडकीस येरे्, पनरर्ामी स््ानिक मश्च्छमार सभासदामंध्द्ये 
शासिाप्रती निमार् र्झालेली संतापािी भाविा, धाकटी डहारू्, नज. पालघर ये्ील 
मश्च्छमारांसाठी सोयी सुनवधा पुरवर्ार असल्यािी अनियनमत निनवदा तात्काळ रद्द 
करुि संबंनधत ठेकेदारािें िाव काळ्या यादीत समानवष्ट्ट करण्यािी आवचयकता, 
यावर शासिािे तातडीिे केलेली वा करावयािी कायववाही व शासिािी प्रनतनक्रया." 

  (८) श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
सामावजक न्याय ि विरे्ष सहाय्य मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "समाजातील प्रत्येक लहािातल्या लहाि घटकािंाही नशक्षर्ािा लाभ नमळावा 
याकनरता  शासि िेहमी प्रयत्िशील असरे्, सामानजक न्याय नवभागामाफव त 
राज्यातील इतर मागासवगव, अिुसुनित जाती व अिुसुनित जमाती या प्रवगातील 
नवद्यार्थ्यांिा नशक्षर् घेण्याकरीता नशष्ट्यवृत्तीच्या माध्द्यामातूि आर्थ्क मदत देत 
असरे्, सि २०१० ते सि २०१७ पयंत ही मदत ऑफलाईि पध्द्दतीिे देत असरे्, 
सि २०१८ पासूि सवव शाळा, महानवद्यालयांिा संगर्कीकृत करुि ऑिलाईि 
पध्द्दतीिे नशष्ट्यवृत्ती नदली जात असरे्, नद.१२/१०/२०१९ रोजी सामानजक न्याय 
नवभागािे पुरे् नजल्यातील सवव संस््ा व महानवद्यालयांिा सि २०१० पासूििी सवव 
मानहती १४ िोव्हेंबर २०१९ पयंत तात्काळ जमा करावी असे आदेश नदलेले असरे्, 
ऑफलाइि पध्द्दतीमध्द्ये असतािा सामानजक न्याय नवभाग संस््ा व 
महानवद्यालयाच्या िावे नशष्ट्यवृत्ती देत असत परंतु सदरील नशष्ट्यवृत्ती नवद्यार्थ्यांिा 
नमळत िसे याबाबत सक्त वसुली संिालिालय (E.D.) कडूि सामानजक न्याय 
नवभागािे प्रादेनशक उपायुक्त, पुरे् यांिा आर्थ्क व्यवहारांिी तात्काळ मानहती 
देण्यासंदभात आदेश नदलेले असरे्, परंतु अद्यापपयंतही १५८० संस््ांपैकी तब्बल 
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७८० संस््ांिी मानहती नदलेली  िसरे्, या प्रकरर्ात कोट्यवधींिा भ्रष्ट्टािार 
र्झालेला असल्यािी ििा मोठ्या प्रमार्ात असरे्, या घोटाळयात राज्यातील अत्यंत 
प्रनतष्ट्ठीत संस््ा व महानवद्यालये असरे्, मध्द्यंतरीच्या काळात ईडीच्या िौकशीिे 
संस््ा िालक घाबरलेले असरे्, परंतु िौकशीिी तारीख उलटूिही बराि काळ 
उलटला तरी कारवाई होत िसरे्, यामध्द्ये संस््ािालक, सामानजक न्याय नवभागािे 
अनधकारी व ईडीिे अनधकारी यांच्यामध्द्ये संगिमत असल्यािे उघड होरे्, त्यामुळे 
नवद्यार्थ्यांमध्द्ये शासिाबद्दल तीव्र असंतोष निमार् होरे्, यासंदभात शासिािे दोषींवर 
करावयािी कडक कारवाई व शासिािी प्रनतनक्रया." 

  

((दपुारी दपुारी १२.०० १२.०० िाजतािाजता))  
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेवणे - 

  (१) उप मखु्यमांत्री तथा 
वित्त मांत्री 

: "नवदभव, मराठवाडा आनर् उववनरत महाराष्ट्र यासाठी 
नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्वये नवत्त 
नवभागािा सि २०१८-२०१९ या आर्थ्क वषातील 
वैधानिक नवकास मंडळनिहाय कायवक्रमांतगवत व 
अनिवायव प्रत्यक्ष खिािे (अनवभाज्य भागासह) 
नववरर्पत्र" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (२) सािचजवनक 
बाांधकाम 
(सािचजवनक 
उपक्रम िगळून) 
मांत्री 

: "नवदभव, मराठवाडा आनर् उववनरत महाराष्ट्र यासाठी 
नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्वये 
साववजनिक बांधकाम (साववजनिक उपक्रम वगळूि) 
नवभागािा सि २०१८-२०१९ या आर्थ्क वषातील 
वैधानिक नवकास मंडळनिहाय कायवक्रमांतगवत व 
अनिवायव प्रत्यक्ष खिािे (अनवभाज्य भागासह) 
नववरर्पत्र" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (३) अन्न, नागरी 
परुिठा ि ग्राहक 
सांरक्षण मांत्री 

: "नवदभव, मराठवाडा आनर् उववनरत महाराष्ट्र यासाठी 
नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्वये अन्न, 
िागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षर् नवभागािा सि २०१८-
२०१९ या आर्थ्क वषातील वैधानिक नवकास 
मंडळनिहाय कायवक्रमांतगवत व अनिवायव प्रत्यक्ष खिािे 
(अनवभाज्य भागासह) नववरर्पत्र" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (४) अल्पसांख्याक 
विकास मांत्री 

: "नवदभव, मराठवाडा आनर् उववनरत महाराष्ट्र यासाठी 
नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्वये 
अल्पसंख्याक नवकास नवभागािा सि २०१७-२०१८ िे 
सुधानरत व सि २०१८-२०१९ या आर्थ्क वषातील 
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वैधानिक नवकास मंडळनिहाय कायवक्रमांतगवत व 
अनिवायव प्रत्यक्ष खिािे (अनवभाज्य भागासह) 
नववरर्पत्र" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (५) सािचजवनक 
आरोग्य ि कुटुांब 
कल्याण मांत्री 

: "नवदभव, मराठवाडा आनर् उववनरत महाराष्ट्र यासाठी 
नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्वये 
साववजनिक आरोग्य नवभागािा सि २०१८-२०१९ या 
आर्थ्क वषातील वैधानिक नवकास मंडळनिहाय 
कायवक्रमांतगवत व अनिवायव प्रत्यक्ष खिािे (अनवभाज्य 
भागासह) नववरर्पत्र" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (६) बहुजन कल्याण 
मांत्री 

: "नवदभव, मराठवाडा आनर् उववनरत महाराष्ट्र यासाठी 
नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्वये 
बहुजि कल्यार् नवभागािा सि २०१८-२०१९ या 
आर्थ्क वषातील वैधानिक नवकास मंडळनिहाय 
कायवक्रमांतगवत व अनिवायव प्रत्यक्ष खिािे (अनवभाज्य 
भागासह) नववरर्पत्र" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (७) साांस्कृवतक कायच 
मांत्री 

: "नवदभव, मराठवाडा आनर् उववनरत महाराष्ट्र यासाठी 
नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्वये 
सांस्कृनतक कायव नवभागािा सि २०१८-२०१९ या 
आर्थ्क वषातील वैधानिक नवकास मंडळनिहाय 
कायवक्रमांतगवत व अनिवायव प्रत्यक्ष खिािे (अनवभाज्य 
भागासह) नववरर्पत्र" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (८) उच्च ि तांत्रवर्क्षण 
मांत्री 

: (क) "गोंडवािा नवद्यापीठ, गडनिरोली यांिा सि 
२०१७-२०१८ या वषािा वार्थषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "नशवाजी नवद्यापीठ, कोल्हापूर यांिा सि २०१८-
२०१९ या वषािे वार्थषक लेखे" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ग) "पुण्यचलोक अनहल्यादेवी होळकर नवद्यापीठ, 
सोलापूर यांिा सि २०१८-२०१९ या वषािा 
वार्थषक लेखा परीक्षर् " सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (घ) "स्वामी रामािंद ती व् मराठवाडा नवद्यापीठ, 
िांदेड यांिा सि २०१८-२०१९ या वषािा 
वार्थषक लेखे" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (९) कृवष मांत्री : "नवदभव, मराठवाडा आनर् उववनरत महाराष्ट्र यासाठी 
नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्वये कृनष 
व पदमु नवभागािा सि २०१८-२०१९ या आर्थ्क 
वषातील वैधानिक नवकास मंडळनिहाय कायवक्रमांतगवत 
व अनिवायव प्रत्यक्ष खिािे (अनवभाज्य भागासह) 
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नववरर्पत्र" सभागृहासमोर ठेवतील. 
  (१०) पाणी परुिठा ि 

स्िच्छता मांत्री 
: "नवदभव, मराठवाडा आनर् उववनरत महाराष्ट्र यासाठी 

नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्वये पार्ी 
पुरवठा व स्वच्छता नवभागािा सि २०१८-२०१९ या 
आर्थ्क वषातील वैधानिक नवकास मंडळनिहाय 
कायवक्रमांतगवत व अनिवायव प्रत्यक्ष खिािे (अनवभाज्य 
भागासह) नववरर्पत्र" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (११) आवदिासी विकास 
मांत्री 

: "नवदभव, मराठवाडा आनर् उववनरत महाराष्ट्र यासाठी 
नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्वये 
आनदवासी नवकास नवभागािा सि २०१८-२०१९ या 
आर्थ्क वषातील वैधानिक नवकास मंडळनिहाय 
कायवक्रमांतगवत व अनिवायव प्रत्यक्ष खिािे (अनवभाज्य 
भागासह) नववरर्पत्र" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (१२) पवरिहन मांत्री : (क) "महाराष्ट्र राज्य मागव पनरवहि महामंडळ, मंुबई 
यांिा सि २०१६-२०१७ या वषािा नहशेब व 
नहशेब तपासर्ी अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ख) "महाराष्ट्र राज्य मागव पनरवहि महामंडळ यांिा 
सि २०१७-२०१८ या वषािा प्रशासि अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (१३) मवहला ि बाल 
विकास मांत्री 

: (क) "मनहला आर्थ्क नवकास महामंडळ यांिा सि 
२०१८-२०१९ या वषािा िव्वेिाळीसावा वार्थषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "नवदभव, मराठवाडा आनर् उववनरत महाराष्ट्र 
यासाठी नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड 
८ अन्वये मनहला व बाल नवकास नवभागािा 
सि २०१८-२०१९ या आर्थ्क वषातील 
वैधानिक नवकास मंडळनिहाय कायवक्रमांतगवत व 
अनिवायव प्रत्यक्ष खिािे (अनवभाज्य भागासह) 
नववरर्पत्र" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (१४) पयािरण मांत्री : "महाराष्ट्र प्रदषूर् नियंत्रर् मंडळ यांिा सि २०१७-
२०१८ या वषािा वार्थषक लेखा परीक्षर् अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : "विधानपवरषद आश्िासन सवमतीचा अहिाल क्रमाांक २०० (भाग-१ ि भाग-२) 
सादर करणे." 

चार : "अर्ासकीय विधेयके ि ठराि सवमतीचे प्रवतितृ्त सादर करणे." 
पाच : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास) 

  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
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   (अ) (बधुिार, वदनाांक ४ माचच, ि बधुिार, वदनाांक ११ माचच, २०२० 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेले 
म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनेचे वनिेदन) – 

     अॅड. वनरांजन डािखरे, श्री. प्रनवर् दरेकर, डॉ. पनरर्य फुके, 
वि.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक महत्वाच्या 
नवषयावरील सचूना क्रमाांक ४ वर मखु्यमांत्री निवेदि 
करतील:- 

     "वानशम नजल्हा सत्र न्यायालयातील नशपाई पदाच्या प्रनतक्षा 
यादीतील उमेदवारांिा नियुक्ती नमळण्याबाबत" 

   (ब) (बधुिार, वदनाांक ११ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम ९३ 
अन्िये सचूनाांची वनिेदने) – 

    (१) श्री. सदावर्ि खोत, वि.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या 
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक ८ वर 
जलसांपदा मांत्री निवेदि करतील :- 

     "जत (नज.सांगली) तालुक्यातील म्हैसाळ प्रकल्पाला 
तत्वत: मान्यता नमळूिही काम सुरु करण्यास होत असलेली 
नदरंगाई" 

    (२) सिचश्री महादेि जानकर, प्रनवर् दरेकर, िागोराव गार्ार, 
अॅड.निरंजि डावखरे, सववश्री सुरेश धस, सदानशव खोत, प्रसाद 
लाड, वि.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक महत्वाच्या 
नवषयावरील सचूना क्रमाांक १३ वर गहृमांत्री निवेदि करतील 
:- 

     "राज्यातील दयु्यम सेवा अराजपनत्रत गट–ब साठी 
पूववपनरक्षा २०२० (क-०५/२०) िी प्रनसध्द्द करण्यात आलेल्या 
जानहरातीमध्द्ये भज-क (एि.टी.क) प्रवगासाठी सरळसेवा 
भरतीसाठी ३.५ टक्के जागा राखीव असतांिा केवळ दोि जागा 
आरनक्षत ठेवूि एि.टी. क तसेि एि.टी. ड प्रवगातील नवद्यार्थ् यांवर 
अन्याय केल्यािे निदशविास येरे्" 

    (३) श्री. नागोराि गाणार, प्रा. अनिल सोले, सववश्री प्रनवर् दरेकर, 
नवजय ऊफव  भाई नगरकर, अॅड. निरंजि डावखरे, वि.प.स.  
यांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील 
सचूना क्रमाांक ९ वर कृषी मांत्री निवेदि करतील :- 

     "नद.१.२.२०२० रोजी उपनवभाग आवीच्या आढावा बैठकीत 
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कृषी नवभागामाफव त राबनवण्यात येर्ाऱ् या योजिाचं्या 
बैठकीबाबत" 

    (४) अॅड. वनरांजन डािखरे, श्री. िागोराव गार्ार, डॉ. पनरर्य फुके, 
वि.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक महत्वाच्या 
नवषयावरील सचूना क्रमाांक १० वर सामावजक न्याय मांत्री 
निवेदि करतील :- 

     "राज्यातील नदव्यांग शाळांतील नवशेष नशक्षक, नशक्षक व 
नशक्षकेतर कमविाऱ् यांिा ७ वा वेति आयोग लागू करण्याबाबत" 

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

- मध्यांतर - 
सात : र्ासकीय विधेयके – 

  (क) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सि २०२० िे नव.स.नव. क्रमांक ८ - महाराष्ट्र पनरिानरका (सुधारर्ा) 

नवधेयक, २०२०" 
   (२) "सि २०२० िे नव.स.नव. क्रमांक १९ - महाराष्ट्र सहकारी संस््ा (सुधारर्ा) 

नवधेयक, २०२०" 
    ------------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसभेने सांमत केल्यास – विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे. 
    "सन २०२० चे वि.स.वि. क्रमांक २९ – महाराष्ट्र नवधािमंडळाच्या 

सदस्यांिे वेति व भते्त (सुधारर्ा) नवधेयक, २०२०" 
    ------------------------------------------------------------------------- 

आठ : सन २०२०-२०२१ च्या अथचसांकल्पािर सिचसाधारण चचा (दसुरा ि रे्िटचा 

वदिस). 

नऊ : (क) (गरुुिार, वदनाांक २७ फेब्रिुारी, र्ुक्रिार, वदनाांक २८ फेब्रिुारी, सोमिार, 
वदनाांक २ माचच, मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, बधुिार, वदनाांक ४ माचच, 
गरुुिार, वदनाांक ५ माचच, ि बधुिार, वदनाांक ११ माचच, २०२० रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि) –  

   सिचश्री प्रविण दरेकर, सुनजतहसह ठाकूर, श्रीमती श्स्मता वाघ, सववश्री सदानशव 
खोत, नगरीशिंद्र व्यास, नविायक मेटे, सुरेश धस, डॉ.रर्नजत पाटील, सववश्री 
रामदास आबंटकर, डॉ.पनरर्य फुके, रमेशदादा पाटील, ॲड.निरंजि डावखरे, 
श्री.निलय िाईक, प्रा.अनिल सोले,  सववश्री प्रसाद लाड, रामराव पाटील, पृर्थ्वीराज 
देशमुख, प्रनवर् पोटे पाटील, अरुर्भाऊ अडसड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू) – 
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   "महानवकास आघाडीिे सरकार स््ापि होण्याच्या दरम्याि नवद्यमाि 
मुख्यमंत्री यांिी तसेि कााँगे्रस व राष्ट्रवादी कााँगे्रस या घटक पक्षांिी प्रत्यक्ष 
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊि अवकाळी पाऊसग्रस्तांिा मदतीिे आचवासि देरे्, 
सदर आचवासिामध्द्ये सरकार स््ापि र्झाल्यािंतर कोरडवाहू नपकांसाठी हेक्टरी 
२५,००० रुपये व बागायती नपकांसाठी हेक्टरी ५०,००० रुपये मदत देऊ असे विि 
देरे्, सरकार स््ापि होण्याच्या अगोदर शेतकऱ्यांिी सरसकट संपूर्व कजवमाफी 
करुि ७/१२ कोरा करु असे आचवासि नदलेले असतािा २ लाखांवरील कजव 
घेतलेले शेतकरी तसेि मध्द्यम व नदघव मुदत कजव घेतलेले शेतकरी महात्मा फुले 
कजवमुक्ती योजिेमध्द्ये अपात्र असरे्, कृषी उत्पन्न बाजार सनमतीमध्द्ये शेतकऱ्यांिा 
नदलेला मतदािािा अनधकार नहरावूि घेतल्यािे शेतकऱ्यांवर अन्याय र्झाला 
असरे्, नकमाि समाि कायवक्रमामध्द्ये शेतमालाला िांगला भाव देऊ असे 
आचवासि नदलेले असतािा प्रत्यक्ष हमीभावािे तूर, कापूस व इतर खरेदी करतांिा 
अिेक जािक अटी टाकरे्, अवकाळी पाऊसग्रस्त शेतकऱ्यांिा नदलेला शब्द ि 
पाळरे्, संपूर्व सरसकट कजवमाफीिी घोषर्ा ही केवळ कागदावरि असरे्, असे 
असतािा शेतकऱ्यांिा कृषी उत्पन्न बाजार सनमतीतील मतदािािा अनधकार देखील 
नहरावूि घेण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांमध्द्ये तीव्र 
स्वरुपािा असंतोष पसरलेला असरे्, महानवकास आघाडीिे सरकार स््ापि 
होण्याच्या अगोदर जाहीर केलेल्या नकमाि समाि कायवक्रमामध्द्ये मनहलांच्या 
सुरके्षला सवोच्ि प्राधान्य देण्यात येईल असे आचवासि देण्यात येरे्, सदर 
आचवासि देऊि देखील महानवकास आघाडी सरकार स््ापि र्झाल्याबरोबर 
िांद्यापासूि बांद्यापयंत दररोज मनहला अत्यािारांच्या घटिा घडरे्, या घटिांमध्द्ये 
िार वषाच्या निमुरडीपासूि साठ वषांच्या स्त्रीिा समावेश असरे्, सरकारी 
कमविारी, नवद्यान्ंिी, नववाहीत मनहला, नवधवा मनहला तसेि सांस्कृनतक के्षत्रात 
काम करर्ाऱ्या अनभिेत्रीिाही समावेश असरे्, हृदय नपळवटूि टाकर्ाऱ्या 
हहगर्घाट, नसल्लोड, नमरा रोड, सोलापूर, गडनिरोली, िागपूर ये्ील घटिांमुळे 
संपूर्व महाराष्ट्रामध्द्ये कायदा व सुव्यवस््ेिा बोजवारा उडालेला असल्यािे 
निदशविास येरे्, पोलीस कमविाऱ्याचं्या कामकाजात अवाजवी राजकीय हस्तके्षप 
र्झाल्यािे पोलीस दलािे खच्िीकरर् होवूि त्यांिे कायदा व सुव्यवस््ेच्या मूळ 
कामाकडे दलुवक्ष होरे्, पोलीस दलािे खच्िीकरर् र्झाल्यािे मनहला अत्यािाराच्या 
घटिांमध्द्ये कोर्तीही घट ि होता अत्यािारािे सत्र सातत्यािे सुरूि असरे्, 
पनरर्ामी महाराष्ट्रातील कोट्यवधी मनहलांमध्द्ये पसरलेला तीव्र असंतोष, याबाबत 
शासिािे करावयािी कायववाही व शासिािी प्रनतनक्रया नविारात घेण्यात यावी." 

  (ख) सिचश्री प्रविण दरेकर, सुनजतहसह ठाकूर, िागोराव गार्ार, डॉ.रर्नजत पाटील, 
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सववश्री नगरीशिंद्र व्यास, नविायक मेटे, सुरेश धस, सदानशव खोत, रामदास 
आंबटकर, महादेव जािकर, प्रा.अनिल सोले, ॲड.निरंजि डावखरे, डॉ.पनरर्य 
फुके, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "राज्यातील नवशेषत: ग्रामीर् भागातील नवद्यार्थ्यांिा आंतरराष्ट्रीय दजािे 
नशक्षर् नमळावे यासाठी गत शासिाद्वारे महाराष्ट्रामध्द्ये ८१ आंतरराष्ट्रीय शाळा सुरु 
करण्यात येरे्, या सवव शाळा िव्यािे सुरु ि करता नजल्हापनरषदाांमध्द्ये उत्कृष्ट्ट काम 
करर्ाऱ्या शाळािंाि आंतरराष्ट्रीय शाळािंा दजा देण्यात येरे्, गोरगरीब 
नवद्यार्थ्यांसाठी या शाळा नशक्षर्ािे प्रभावी माध्द्यम ठरत असल्यामुळे या सवव 
शाळािंा उत्तम प्रनतसाद नमळत असरे्, बहुतांश शाळांमध्द्ये प्रवेशासाठी शेकडो 
नवद्या्ी प्रनतक्षा यादीवर असरे्, ही सवव मुले शेतकरी, कष्ट्टकरी, मजूर, आनदवासी 
व अिुसूनित जातीिी असरे्, संपूर्व महाराष्ट्रामध्द्ये या शाळािें कामकाज 
व्यवश्स््त िालावे यासाठी महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय नशक्षर् मंडळ देखील स््ापि 
करण्यात येरे्, परंतु नवनशष्ट्ट राजकीय अनभनिवेष मिात ठेवूि मा. नशक्षर् मंत्री 
यांिी आंतरराष्ट्रीय नशक्षर् मंडळ बंद करण्यािी घोषर्ा केल्यािे, हजारो नवद्या्ी व 
त्यांिे पालक यांिेमध्द्ये असंतोषािी भाविा निमार् होरे्, तसेि शालेय पोषर् 
आहार योजिेमध्द्ये निनवदा प्रनक्रया करतािा अिेक अनियनमतता र्झाल्याच्या तक्रारी 
प्राप्त होरे्, र्झालेल्या तक्रारी बघता निनवदा प्रनक्रया तातडीिे रद्द करण्यािी 
आवचयकता असरे्, २१०० शाळािंा अिुदािािा दसुरा टप्पा देण्याबाबत माहे 
सप्टेंबर २०१९ मध्द्येि निर्वय होऊिही त्या संदभातील अिुदाि अद्याप नवतरीत ि 
होरे्, पनरर्ामी हजारो नशक्षकाांमध्द्ये असंतोष पसररे्, त्याचप्रमारे् घटिेमध्द्ये 
धमाच्या आधारावर आरक्षर् देण्यात येऊ िये असे स्पष्ट्ट िमूद केलेले असतािाही 
मा.अल्पसंख्याक मंत्री यांिी मुश्स्लम समाजाला धमाच्या आधारावर शैक्षनर्क 
आरक्षर् देण्यािी घोषर्ा कररे्, सदर घोषर्ा केल्यािंतर सभागृहामध्द्ये 
मा.मुख्यमंत्रयांिी याबाबत आतापयंत कोर्तीही भूनमका जाहीर ि कररे्, या 
घोषरे्प्रमारे्ि मा.ऊजा मंत्रयांिी देखील १०० युनिटपयंत मोफत वीज देऊ अशी 
घोषर्ा कररे्, परंतु, दसुऱ्याि नदवशी मा.नवत्तमंत्रयांिी असा कोर्ताही निर्वय ि 
र्झाल्यािे स्पष्ट्ट कररे्, २५/१५ या ग्रामनवकास नवभागाच्या लेखानशषातंगवत सुरु 
असलेल्या नवनवध कामांिा स््नगती देण्यात आली असतािा, मा.मुख्यमंत्रयांिी 
स््नगती नदली िसूि केवळ फेरनविार सुरु आहे असे स्पष्ट्टीकरर् सभागृहात देरे्, 
अिेक नवषयांवर एकाि शासिाच्या नवनवध मंत्रयांिी वेगवेगळे नविार मांडल्यािे 
अिेक धोरर्ात्मक निर्वय प्रलंनबत असरे्, शासिाच्या मंत्रयामध्द्येि समन्वयािा 
अभाव असल्यामुळे अिेक नवकासकामांिा नखळ बसरे्, नवकासकामांच्या 
सं्गतीमुळे कोटयवधी िागनरकांमध्द्ये निमार् र्झालेला असंतोष, या प्रकरर्ी 
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शासिािे करावयािी कायववाही नविारात घेण्यात यावी." 
  (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, गरुुिार, वदनाांक 
५ माचच, बधुिार, वदनाांक ११ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि) –  

   सिचश्री ददवाकर रावते, हेमांत टकले, शरद रणवपसे, विक्रम काळे, अशोक ऊफव  
भाई जगताप, गोपीनकसि बाजोनरया, नकरर् पावसकर, रामहरी रुपिवर, रहवद्र 
फाटक, डॉ.सुधीर तांबे, डॉ.मनिषा कायंदे, ॲड. हुस्िबािू खनलफे, श्री.िरेंद्र दराडे, 
डॉ.वजाहत नमर्झा, सववश्री अमरिा् राजूरकर, अंबादास दािवे, आर्थक.अिंत 
गाडगीळ, श्री.दषु्ट्यंत ितुवेदी, प्रा.जोगेन्द्र कवाडे, सववश्री आिंदराव पाटील, हनरहसग 
राठोड, मोहिराव कदम, नवलास पोतिीस वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि –  

   "मंुबई शहरातील र्झोपडपट्टी पुिर्थवकास योजिेतील (एसआरए) घराचं्या 
के्षत्रफळािी मयादा २६९ िौ.फूटाऐवजी ३०० िौ.फूट वाढनवण्याबाबत शासिािे 
घेतलेला निर्वय व एसआरए अतंगवत करावयािी कायववाही, मंुबई शहरात उंि 
पनरसरात असर्ाऱ्या वसाहतीवर दरडी कोसळूि नजनवत व नवत्त हािी होऊ िये 
याकनरता संरक्षक हभती बांधण्याबाबत येर्ाऱ्या काळात शासि घेत असलेला 
निर्वय, मंुबईतील नशवडी, िायगांव, वरळी ये्ील बी.डी.डी.िाळीिा पुिर्थवकास 
कररे्, पंतप्रधाि अिुदाि प्रकल्पातील इमारतीसाठी सामूनहक नवकास प्रकल्प 
राबनवण्याबाबत, उपकर प्राप्त इमारतींच्या दरुुस्तीसाठी ३०००/- रुपये प्रनत िौ.मी. 
िी मयादा तात्काळ रुपये ५,०००/- पयंत वाढनवण्याबाबत निर्वय घेऊि 
अंमलबजावर्ी कररे्, मंुबईत रेंगाळलेल्या एसआरए योजिांिा गती देण्यासाठी 
प्रयत्ि कररे्, तसेि मंुबईत आर्थ्क मंनदमुळे इमारतीच्या बांधकामास होत 
असलेला नवलंब त्यामुळे ग्राहकांिा घरािा ताबा नमळण्यास होत असलेली नदरंगाई, 
तसेि परवडर्ारी घरे जास्त उपलब्ध होण्यासाठी शासि य्ायोग्य निर्वय घेरे्, 
मंुबईतील वरळी, मानहम भागातील पोनलस वसाहतीिा पुिर्थवकास मंुबईतील परळ 
ये्ील भारतरत्ि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांिे निवासस््ाि असलेल्या 
वसाहतीिा पुिर्थवकास करण्यािा घेतलेला निर्वय, मंुबई शहरात िालू असलेल्या 
भुयारी मेरो रेल्वेच्या मागावरील दतुफा असर्ाऱ्या इमारतीिा तडे जारे्, अशा 
इमारतीच्या पुिर्थवकासासाठी धोरर् शासि निश्चित कररे्, मंुबईतील जुन्या व 
म्हाडा इमारतीच्या गच्िीवरील पावसाळ्यात होर्ाऱ्या पाण्यािी गळती 
्ांबनवण्यासाठी इमारतीवर शेड बांधण्यािी परवािगी देण्याबाबत डीसीआर मध्द्ये 
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बदल करण्यािी उनित कायववाही कररे्, याबाबत शासिािे केलेली व करावयािी 
कायववाही नविारात घेण्यात यावी." 

  (घ) (मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, बधुिार, वदनाांक ४ माचच, गरुुिार, वदनाांक ५ 
माचच, बधुिार, वदनाांक ११ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दर्चविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिचश्री वकरण पािसकर, नदवाकर रावते, अशोक ऊफव  भाई जगताप, हेमंत 
टकले, रहवद्र फाटक, ॲड.हुस्िबािू खनलफे, सववश्री अनिकेत तटकरे, नवलास 
पोतिीस, रामहरी रुपिवर, संजय दौंड, डॉ.मनिषा कायंदे, सववश्री अंबादास दािवे, 
दषु्ट्यंत ितुवेदी, शरद रर्नपसे, आर्थक.अिंत गाडगीळ, श्री.आिंदराव पाटील,  
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "कोकर्ाला ७२० नकलोमीटरिा समुद्रनकिारा लाभलेला असूि व 
पयवटिािंी मोठी संधी उपलब्ध असतािासुध्द्दा हा भाग दलुवनक्षत असरे्, वनशष्ट्ठी 
िदीवर कोळकेवाडी धरर्ावर कोयिा नवदु्यत प्रकल्प – ४ िी निर्थमती केलेली 
असूि या नठकार्ी वषवभर वीजनिर्थमती सुरू असल्यािे वनशष्ट्ठी िदी बारमाही पूर्व 
क्षमतेिे वाहत असरे्, कोकर्ामध्द्ये पडर्ाऱ्या मुसळधार पावसामुळे िदीिे पार्ी 
बाजारपेठेत नशरुि कोट्यवधी रुपयांिे िुकसाि होत असल्यामुळे वनशष्ट्ठी िदीवर 
संवधवि प्रकल्प राबनवण्यािी होत असलेली मागर्ी,  नकिारपट्टीवर मत्स् यव्यवसाय 
मोठ्या प्रमार्ात सुरू असूि नडरे्झलवर सबसीडी, मश्च्छमारांिा जाळी व अन्य सोयी 
उपलब्ध करुि देण्यािी नितांत आवचयकता, पसविेटिी जाळी टाकूि या राज्यातील 
पारंपानरक मश्च्छमारांिा व्यवसायापासूि वंनित ठेवण्यािे सुरू असलेले प्रयत्ि, 
वैधानिक नवकास मंडळामाफव त कोकर्ाला अत्यंत अल्प प्रमार्ात निधी उपलब्ध 
होरे्, कोकर्ाला स्वतंत्र संवैधानिक नवकास मंडळ द्यावे असा दोन्ही सभागृहात 
एकमतािे निर्वय होऊिसुध्द्दा त्यावर अद्याप कारवाई ि होरे्, रस्ते, आरोग् य, 
तांनत्रक नशक्षर्, वैद्यकीय नशक्षर् या नवभागात मोठा अिुशेष असरे्, राष्ट्रीय 
ग्रामीर् पेयजल योजिा बंद होर्ार असल्यामुळे त्याऐवजी जलनजवि नमशि ही 
िवीि योजिा राबनवण्यात येत असरे्, परंतु पूवी असलेल्या राष्ट्रीय पेयजल 
योजिेअंतगवत मंजूर होर्ाऱ्या िळपार्ी योजिांच्या निकषामध्द्ये कमी 
लोकसंख्येमुळे व कोकर्ातील भौगोनलक पनरश्स््तीमुळे काही योजिा बसत 
िसरे्, तरी िवीि येर्ाऱ्या जलजीवि नमशि या योजिेमध्द्ये कमी लोकसंख्या 
असर्ाऱ्या भागातसुध्द्दा िळपार्ी पार्ीपुरवठा योजिा राबनवण्याच्या दृष्ट्टीिे 
उपाययोजिा करण्यािी आवचयकता, कोकर्ातील भनवष्ट्यकालीि योजिा 
शासिाकडे प्रलंनबत असरे् त्यांिा त्वरीत मंजूरी देवूि कोकर्ात मोठ्या धरर्ांिा 
मंजुरी देण्यापेक्षा लघुपाटबंधारे योजिा व पार्झर तलावांिा मंजुरी नदल्यास यािा 
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फायदा शेतकऱ्यांिा मोठ्या प्रमार्ात होत असल्यािे यािा शासिािे गांभीयािे 
नविार करण्यािी आवचयकता, मंुबईपासूि गोव्यापयंत सागरी महामागव तयार 
करण्यािा राज्य शासिािे घेतलेला निर्वय, या प्रकल्पाला अद्याप निधी उपलब्ध 
करुि ि नदल्यामुळे या प्रकल्पावरील पूल, रस्ते यांिी कामे अधववट अवस््ेत 
असरे्, कोकर्ामध्द्ये एकही शासकीय वैद्यकीय महानवद्यालय िसरे्, हसधुदगुव  
नजल्हा हा पयवटि नजल्हा म्हरू्ि घोनषत करण्यात येरे्, परंतु पयवटिास आवचयक 
पायाभूत सोई-सुनवधा होऊ शकल्या िसल्यामुळे हसधुदगुव नजल्यासह कोकर्ात व 
इतर नजल्यात भारत दरू संिार निगम व भ्रमर्ध्द्विीला िेटवकव  उपलब्ध होत िसरे् 
त्यामुळे ते्े येर्ाऱ्या पयवटकांिी संख्या कमी असरे्, हसधुदगुव नजल्यातील निपी 
ये्ील नवमाितळािे काम पूर्व होऊिही अद्याप नवमािसेवा सुरू ि होरे्, रत्िानगरी 
ये्ील नवमाितळािी क्षमता वाढनवण्यािी आवचयकता, कोकर्ातील मुख्य पीक 
असलेले भात, काजू, आंबा, फर्स, िारळ, सुपारी इत्यादी नपके अवकाळी 
पावसामुळे िष्ट्ट होत असल्यामुळे बाधीत शेतकऱ्यांिा िुकसािभरपाई देण्यािी 
आवचयकता असरे्, तसेि कोकर्ामध्द्ये फळ नपकांसाठी फळ प्रनक्रया उद्योगांिा 
िालिा देण्यासाठी शासिािे ठेास निर्वय घेण्यािी आवचयकता, कोकर्पट्टीकडे 
राज्याला आर्थ्क बळ देण्यािी क्षमता असतािा अपुऱ्या निधीमुळे आनर् उत्तम 
नियोजिाअभावी हा भाग जारू्िबुजूि दलुवनक्षत ठेवण्यात येत असल्यािी भाविा 
कोकर्ातील जितेच्या मिात वाढीस लागरे्, कोकर्ातील छोटे-मोठे कारखािे, 
निरनिराळ्या औद्योनगक वसाहती बंद पडल्यामुळे बेकारीिा प्रचिही मोठ्या 
प्रमार्ावर निमार् होरे्, कोकर्ाच्या नवकासासाठी व उन्नतीसाठी उपायययोजिा 
करण्यािी नितांत आवचयकता व यावर शासिािे केलेली उपाययोजिा नविारात 
घेण्यात यावी." 

  (ङ) (गरुुिार, वदनाांक ५ माचच, बधुिार, वदनाांक ११ माचच, २०२० रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिचश्री प्रविण दरेकर, नवजय ऊफव  भाई नगरकर, सुनजतहसह ठाकूर, नगरीशिंद्र 
व्यास, डॉ.रर्नजत पाटील, प्रा.अनिल सोले, सववश्री प्रनवर् पोटे पाटील, नविायक 
मेटे, महादेव जािकर, प्रसाद लाड, डॉ.पनरर्य फुके, ॲड.निरंजि डावखरे, सववश्री 
रामदास आंबटकर, निलय िाईक, सदाभाऊ खोत, रमेशदादा पाटील, रामराव 
पाटील, प्रशातं पनरिारक, श्रीमती श्स्मता वाघ, सववश्री िागोराव गार्ार, अरुर्भाऊ 
अडसड, िंदभुाई पटेल, पृर्थ्वीराज देशमुख, सुरेश धस, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "भारताच्या शेजारील राष्ट्रांमध्द्ये धार्थमक अल्पसंख्याकांिा अपनरनमत छळ 
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होरे्, त्यािाि पनरर्ाम म्हरू्ि अिेक हहद,ू बौध्द्द, जैि, शीख, निचिि इत्यादी 
िागनरक आश्रय घेण्यासाठी भारतामध्द्ये येरे्, या छळ र्झालेल्या िागनरकांिा 
िागनरकत्व देण्यासाठी भारतीय संसदेिे सुधारीत िागनरकत्व सुधारर्ा कायदा 
संमत कररे्, िागनरकत्व हा कें द्रसूिीतील नवषय असल्यािे त्याबाबत कायदा 
करण्यािा पूर्व अनधकार संसदेस असरे्, संसदेिे केलेला कायदा संपूर्व भारतभर 
म्हर्जेि महाराष्ट्रातही लागू असरे्, हा कायदा िागनरकत्व काढूि घेर्ारा िसूि 
िागनरकत्व देर्ारा असरे्, या कायद्यामुळे अल्पसंख्याक समुदायािे कोर्तेही 
अनधकार नहरावूि घेतले जार्ार िसरे्, तरीदेखील काही देशनवघातक शक्ती या 
कायद्याबाबत संभ्रम पसरनवण्यात अगे्रसर असरे्, या कायद्याबाबत अफवा 
पसरनवर्ाऱ्या अिेक खोटया नित्रनफती, संदेश, समाज माध्द्यमामध्द्ये नफरत असरे्, 
अफवांिे नपक जोरात असल्यािे, भारतीय समाज मिामध्द्ये दहूी पाडण्यािी जी बाब 
पानकस्तािला जमली िाही, ती बाब काही देशनवघातक शक्तींिी घडवूि आर्रे्, 
या अफवा पसरनवर्ाऱ्या व्यक्क्तवर कायद्यातील कलमाप्रमारे् कारवाई करण्यािी 
आवचयकता असरे्, राष्ट्रीय िागनरक िोंदर्ी (NRC) बाबत तर कोर्तीही ििा 
र्झालेली िसल्यािे व त्यािी अंमलबजावर्ी आसाम व्यनतनरक्त इतरत्र होर्ार 
िसल्यािे कें द्र शासिािे स्पष्ट्ट केलेले असतािासुध्द्दा त्यानवरुध्द्दही हेतूपूववक 
अपप्रिार करण्यात येरे्, या अपप्रिाराला आळा घालूि िागनरकत्व कायद्यानवषयी 
सकारात्मक संदेश सवव दरू जारे् आवचयक असरे्, त्यादृष्ट्टीिे पानकस्ताि, 
बांग्लादेश व अफगानर्स्ताि मधील धार्थमक अल्पसंख्याक असर्ाऱ्या व प्रिंड 
छळ र्झालेल्या आश्रीतांिा िागनरकत्व देण्यासाठी महाराष्ट्र नवधीमंडळािे त्वरीत 
सुधारीत िागनरकत्व कायद्याला पाहठबा देर्ारा ठराव करण्यािी आवचयकता 
असरे्, िॅशिल पॉप्युलेशि रनजस्रार (NPR) िे काम लवकरात लवकर 
राज्यामध्द्ये सुरु होऊि ते पुर्वत्वास जारे् गरजेिे असरे्, भारतीय समाज मिामध्द्ये 
नवशेषत: महाराष्ट्रामध्द्ये काही समुदायामध्द्ये पसरलेल्या अफवा दरू करुि संशयािे 
धुके कमी करण्यासाठी तातडीिे नवधीमंडळात ििा होण्यािी आवचयकता, परंतू 
याबाबतीत शासिाकडूि पुढाकार ि घेतल्यािे, महाराष्ट्रातील कोट्यवधी 
िागनरकांमध्द्ये तीव्र स्वरुपािा असंतोष पसरला असरे्, याबाबत शासिािी 
प्रनतनक्रया व करावयािी कायववाही." 

दहा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 
  (१) सिचश्री दत्तात्रय सािांत, बाळाराम पाटील, श्रीकांत देशपाडें, वि.प.स. पढुील 

सािचजवनक महत्सिाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 
   "राज्यात नविाअिुदानित शाळा अिुदािावर आर्ण्यासाठी शाळािें 

मुल्यांकि करूि नजल्हास्तर, उपसंिालकस्तर यानठकार्ी शाळा व तुकड्ांिी 
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तपासर्ी करुि शाळा व वगव तुकड्ा संिालक नशक्षर् यांच्या कायालयात अिेक 
नदवसांपासूि प्रलंनबत असरे्, सदर मुल्यांकि केलेल्या शाळा व वगव तुकड्ांिी 
तपासर्ी ि र्झाल्यािे उक्त शाळा व वगव तुकड्ा संिालक कायालयातूि सादर ि 
होरे्, त्यामुळे या शाळा अजुिही अिुदािास पात्र म्हरू्ि होण्यास वंनित असरे्, 
सदर शाळेवर काम करीत असलेले नशक्षक मागील दहा ते पंधरा वषे नविावेति 
काम करीत असले तरी संिालक व नशक्षर्  आयुक्त स्तरावर असलेल्या शाळा व 
वगव तुकड्ा मंत्रालयस्तरावर मागवूि त् यांिा अिुदािास पात्र म्हरू्ि घोनषत करुि 
शाळा व वगव तुकड्ांिा अिुदाि देण्याबाबत शासिािे करावयािी कायववाही व 
उपाययोजिा." 

  (२) सिचश्री अवनल भोसले, सनतश िव्हार्, हेमंत टकले, वि.प.स. पढुील 
सािचजवनक महत्सिाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 

   "पुरे् शहरातील िदीपात्रात अनतक्रमर् वाढलेले असरे्, िदीपात्रातील पूर 
रेषेत मंगल कायालये, हॉटेल इ. बांधलेली असरे् तसेि िदीपात्रात सांडपार्ी व 
राडारोडा सातत्यािे टाकण्यात येत असल्यािे पूरसदृचय श्स््ती निमार् र्झालेली 
असरे्, िदीपात्रातील अनतक्रमर्ांवर कारवाई होण्यािी आवचयकता असतािांही 
प्रशासिािे याकडे दलुवक्ष होरे्, पुरे् शहरातील मुळा-मुठा िदीपात्रातील अनतक्रमरे् 
तातडीिे निष्ट्कानसत करण्यािी नितातं आवचयकता याबाबत शासिािे िौकशी 
करूि करावयािी कायववाही व उपाययोजिा." 
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