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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
शुक्रशुक्रिारिार,,  वदनाांक वदनाांक १३१३  माचचमाचच, २०२०, २०२०    

((सकाळीसकाळी  १०१०--००००  ते ते दपुारी दपुारी ११२२--००००  िाजेपयंतिाजेपयंत))  
  

  म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

  (क) श्री. वकरण पािसकर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, वि.प.स. याांची 
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (सकाळी १०-०० ते  
१०-४० िाजेपयंत) – (मांत्रयाांच्या उत्तरासह ४० वमवनटे) – 

   "राज्यात आर्थिक राजधानी म ुंबईसह, ठाणे, रायगड आवण विदर्भातील 
नागपूर या प्रम ख औद्योवगक के्षत्रात िाढत्या खाजगीकरणाम ळे अनेक मोठमोठे 
उद्योग बुंद पडत असणे, मोठया प्रमाणात बेरोजगारी िाढत असणे, आजपयंत 
सरकारी आकडेिारीन सार ६७ मोठया कापड वमल बुंद होिून १७.६०० लाख 
कामगार, नोटबुंदीनुंतर एल अँड टी या बाुंधकाम कुं पनीतून, आय.टी.कुं पनीतून 
१४०० कामगार, एचडीएफसी कुं पनीतून, १५०० कामगार, कुं बाटा एव्हीएशन 
कुं पनीतून ३००० कामगार, जेटऐअरिेज विमान िाहतूक कुं पनीतून सुंपूणण देशातून 
१४५०० कामगार तर म ुंबईतून ३५०० कामगाराुंिर बेकारीची क ऱ्हाड कोसळली 
असून एअरइुंवडया या विमान िाहतूक कुं पनीची खाजगीकरणाच्या वदशेने चालू 
असलेली िाटचाल, आवदिासी बह ल के्षत्रातील उद्योगाुंना १५ िर्षांकरीता 
वमळणारी िीज सूट देखील सुंप ष्टात येऊन अद्यापही त्या धोरणाचे न तनीकरण 
अशावरतीने मोठया प्रमाणात कामगार देशाधडीला लागत असणे, पवरणामी 
राज्यात उद्योग बेरोजगारीचे सुंकट िाढत असून कामगार कायदा १९४७ च्या 
इुंडस्ट्रीयल वडस्ट््य ट अॅक्टमध्ये मोठया प्रमाणात बदलाचा औद्योवगक के्षत्रािर 
पवरणाम होत असणे, राज्याच्या आर्थिक राजधानी म ुंबईतून उद्योग स्ट्िलाुंतरीत 
होत असून लाखो कामगाराुंिर बेरोजगारीचे सुंकट कोसळणे, तसेच त्याुंच्यािर 
अिलुंबून असणाऱ्या लाखो क ट ुं वबयाुंिर आज उपासमारीची पाळी येणे, हे र्भीर्षण 
सुंकट राज्यात पसरत असणे, राज्यात मोठया प्रमाणात रोजगार वनर्थमतीसाठी 
स लर्भ विजप रिठा, बँकाुंची के्रवडट गॅरुंटी, मोठया प्रमाणात अन दान स्ट्िरुपात 
आर्थिक सहाय्य, कृर्षी पूरक ि कृर्षीिर आधारीत उद्योग, उत्पादन उद्योग ि सेिा 
उदयोग अशा विविध योजनाुंअुंतगणत असलेल्या योजनाुंमध्ये अम लाग्र बदल 
करणे, राज्यात वित्तीय विर्भागात ट््याट््याने ॲवग्रकल्चर, इुंवजवनअररग 
इनोव्हेशन सेंटर उर्भारून, राज्यातील ग्रामीण, शहरी तरुणाुंना सक्षम करून 
देशातीलच नव्हेतर परदेशातील उद्योगाुंना क शल मन ष्यबळ उपलब्ध करून 
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त्याची व्यापक प्रमाणािर अुंमलबजािणी होणेकरीता राज्यात मोठी ग ुंतिणूक 
होण्याची आिश्यकता असणे, याबाबत शासनाने तातडीने केलेली िा कराियाची 
उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

  (ख) सिचश्री जयांत पाटील, प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड, बाळाराम पाटील, श्रीकाुंत 
देशपाुंडे, प्रसाद लाड वि.प.स. याांची म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन 
चचा – (सकाळी १०-४० ते ११-२० िाजेपयंत) – (मांत्रयाांच्या उत्तरासह 
४० वमवनटे) – 

   "साखर वनर्थमतीमध्ये महाराष्र राज्य हे द सऱ्या नुंबरने ओळखले जाते, 
यािर्षी झालेल्या अिकाळी पािसाम ळे ऊस वपकािर विपवरत पवरणाम झाल्याने 
ऊस उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे तसेच ऊसाचा साखर उतार 
कमी झाल्याने साखर उद्योग तोट्यात गेला आहे. यािर्षी राज्यातील स मारे ५४ 
हून अवधक कारखाने बुंद असून साखरेचे उत्पन्न हे ५० टक्क्याहून कमी आले 
आहे. परुंत  सन २०१९-२०२० या िर्षी झालेल्या अिकाळी अवतिृष्टीम ळे ऊस 
पीकाुंिर पवरणाम झालेला असल्याम ळे ि सततच्या पािसाम ळे ऊसाच्या 
ग णिते्तिर त् याचा पवरणाम झाल्याम ळे त्याचा फटका साखर कारखायायाुंिर 
झालेला आहे. साखरे उत्पादन घटल्याम ळे बँकाुंकडून घेतलेल्या कजाचे ह्ते ि 
व्याज साखर कारखानदाराुंकडून र्भरणे शक्य न झाल्याम ळे कजाची िकबाकी 
िाढत जात असून सदर कजाची परतफेड साखर कारखानदाराुंकडून म दतीत 
फेडणे शक्य होत नाही. बँकाुंचे आर्थिक िर्षण ३१ माचण असल्याम ळे घेतलेल्या 
कजाच्या िस लीबाबत सदर बँकाुंकडून तगादा लािण्यात येत आहे. त्याम ळे 
कजाची िस ली न करण्याबाबत ि कजाचे प नणघटन करण्यासाठी सुंबुंधीत बँकाुंना 
३१ माचण, २०२० च्या अगोदर शासनाकडून तात्काळ सूचना देण्यात याव्यात 
तसेच साखर कारखायायाुंनी घेतलेल्या कजाच्या व्याजाची रक्कम सुंबुंवधत बँकात 
र्भरण्याची जबाबदारी शासनाने घेण्यात यािी अशी मागणी साखर 
कारखायायाुंकडून होत आहे. तसेच राज्यातील अबणन सहकारी बँका, ग्रामीण 
सहकारी बँका तसेच वजल्हा बँका ि इतर सहकारी बँका यामध्ये शेतकऱ्याुंच्या, 
कामगाराुंच्या ि इतर जनतेच्या ठेिण्यात आलेल्या ठेिी, त्यातील काही बँका 
अिसायनात गेल्याम ळे ठेिी ब डत असल्याच्या बाब वनदशणनास येणे, त्याम ळे 
सिणसाधारण ठेिीदाराुंच्या सहकारी बँकािरचा उडत चाललेला विश्िास ि त्याला 
सुंरक्षण देण्याबाबत शासनाने कराियाची उपायययोजना, तरी राज्य शासनाने 
ऊसाचा साखर उतार कमी झाल्याने राज्यातील साखर कारखायायाुंना अन दान 
देऊन कजाचे प नणघटन करण्याबाबत तसेच साखर कारखायायाुंनी घेतलेल कजाच्या 
व्याजाची रक्कम सुंबुंवधत बँकात र्भरण्याची जबाबदारी शासनाने घेण्याबाबतचा 
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वनणणय घेऊन तात्काळ कायणिाही करण्यात यािी यासाठी शासनाने केलेली 
कायणिाही ि कराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी" 

  (ग) सिचश्री हेमांत टकले, रामहरी रुपनिर, अब्द ल्लाहखान द राणी, वि.प.स. याांची 
म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – (सकाळी ११-२० ते 
दपुारी १२-०० िाजेपयंत) – (मांत्रयाांच्या उत्तरासह ४० वमवनटे) – 

   "येस बँकेच्या राज्यातील व्यिहार पावहला असता नावशक 
महानगरपावलका, रपपरी-रचचिड महानगरपावलका आवण प णे महानगरपावलका 
याुंच्या मोठ्या रकमा या बँकेत पडल्या आहेत. हजारो छोट्या खातेधारकाुंना खूप 
त्रास सहन करािा लागत आहेच पण अशा स्ट्िावनक स्ट्िराज्य सुंस्ट्िाुंचा वनधी 
गोठून रावहल्यास सिणच व्यिहाराुंिर विपरीत पवरणाम होऊ लागलेला आहे. 
केिळ नावशक महानगरपावलकेचे ३११ कोटी या बँकेत अडकलेले आहेत. 
त्यामधील १३५ कोटी हे नावशक महानगरपावलकेचे असून उिणवरत शासनाच्या 
विविध योजनाुंचे म्हणजे प्रधानमुंत्री आिास योजना, स्ट्िच्छ र्भारत, स्ट्माटण वसटी 
इ.चे १७६ कोटी कें द्राकडून आलेले अजूनही पडलेले आहेत. स्ट्िावनक स्ट्िराज्य 
सुंस्ट्िाुंनी आपल्याकडील वनधी क ठे ठेिािा याबाबत वनश्श्चती न झाल्याने 
महानगरपावलकेने ही ग ुंतिणूक केलेली आहे. ही ग ुंतिणूक करताुंना 
महानगरपावलकेचे इुंटरनल ऑडीटर (अुंतगणत वहशोब तपासनीस) याुंनी स्ट्पष्टपणे 
आके्षप नोंदविलेला आहे. तो आके्षप खालीलप्रमाणे :- 

It is observed that the Company has maintained their 

accounts in Private commercial Bank i.e. YES Bank it is strongly 

recommended that the Company should maintain their accounts 

with nationalized bank to avoid any complications in future. 

Further the amount should be kept in Fixed Deposits instead of 

saving/current account until required. 

Whether company has adhered to RBI circular in opening 

the Saving Bank Account for Keeping the Balances of funds with 

private commercial bank. 

असे (अुंतगणत वहशेब तपासणीस) याुंनी साुंवगतल्यानुंतर त्याुंना त्या 
पदािरुन म क्त करण्यात आले ि येस बँकेत वदनाुंक २१ स्टेंबर, २०१८ रोजी 
झालेल्या महानगरपावलका आय क्ताुंच्या बैठकीस येस बँकेत वनधी ठेिण्यास 
मुंजूरी देण्यात आली. त्यािेळी आय क्त पदाचा कारर्भार हे श्री.त काराम म ुंडे पहात 
होते. एकूणच आर्थिक बेवशस्ट्तीला कारणीरू्भत ठरणाऱ्या या प्रश्नािर सविस्ट्तर 
चचा व्हािी, यासुंदर्भात शासनातफे त्िरीत कठोर पाऊले उचलली जािीत, 
याबाबत शासनाने तातडीने केलेली िा कराियाची उपाययोजना ि शासनाची 
प्रवतवक्रया." 
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((दपुारी दपुारी १२.१२.१५१५  िाजतािाजता))  
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 

  (१) उद्योग मांत्री : "मराठिाडा विकास महामुंडळ मयावदत, औरुंगाबाद 
याुंचा सन २०१७-२०१८ या िर्षाचा एक्कािन्नािा िार्थर्षक 
अहिाल" सर्भागृहासमोर ठेितील. 

  (२) गहृ मांत्री : "विदर्भण, मराठिाडा आवण उिणवरत महाराष्र यासाठी 
विकासमुंडळे आदेश, २०११ मधील खुंड ८ अयािये गृह 
विर्भागाचे सन २०१८-२०१९ या आर्थिक िर्षातील 
िैधावनक विकास मुंडळवनहाय कायणक्रमाुंतगणत ि 
अवनिायण प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्भाज्य र्भागासह) 
वििरणपत्र" सर्भागृहासमोर ठेितील. 

  (३) ऊजा मांत्री : "महाराष्र विद्य त वनयामक आयोग याांचा सन २०१८-
२०१९ या िर्षाचा िार्थर्षक लेखा अहिाल" सर्भागृहासमोर 
ठेितील. 

  (४) गहृवनमाण मांत्री : "महाराष्र स्ट्िािर सुंपदा (विवनयमन ि विकास) (स्ट्िािर 
सुंपदा प्रकल्पाुंची नोंदणी, स्ट्िािर सुंपदा एजुंटाुंची नोंदणी, 
व्याजदर आवण सुंकेत स्ट्िळािर त्याचे प्रकटन) 
(स धारणा), वनयम, २०१९ प्रवसध्द करणारी अवधसूचना 
क्रमाुंक स्ट्िासुंअ-२०१८/प्र.क्र.१०६/द िप -२, वदनाुंवकत ६ 
जून, २०१९" सर्भागृहासमोर ठेितील. 

  (५) बांदरे मांत्री : "महाराष्र सागरी मुंडळ याुंचे सन २०१४-२०१५, सन 
२०१५-२०१६ ि सन २०१६-२०१७ या िर्षांचे 
प्रशासकीय अहिाल" सर्भागृहासमोर ठेितील. 

  (६) पयािरण मांत्री : "महाराष्र प्रदरू्षण वनयुंत्रण मुंडळ याुंचा सन २०१८-
२०१९ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल" सर्भागृहासमोर 
ठेितील. 

तीन : "विधानपविषद आश्िासन सवमतीचा अहिाल क्रमाांक २०१ सादर करणे."  
चार : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
  (क) (गरुुिार, वदनाांक ५ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दशचविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनेचे वनिेदन) – 
    अॅड. वनरांजन डािखरे, सिणश्री प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड, वि.प.स. 

याुंच्या प ढील वनकडीच्या सािणजवनक महत्िाच्या विर्षयािरील सचूना 
क्रमाांक ७ िर ग्रामविकास मांत्री वनिेदन करतील :- 

    "उसगाि, ता.दापोली, वज.रत्नावगरी येिील र्भारती वशपयाडण 



 

5 
 

कुं पनीच्या िकीत ग्रामपुंचायत कराची ज्तीद्वारे िस ली करण्यास 
ग्रामपुंचायतीकडून वदरुंगाई केली जात असल्याबाबत." 

  (ख) (बधुिार, वदनाांक ११ माचच, ि गरुुिार, वदनाांक १२ माचच, २०२० रोजीच्या 
वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेले म.वि.प. वनयम ९३ 
अन्िये सचूनाांची वनिेदने) – 

   (१) श्री. सदावशि खोत, वि.प.स. याुंच्या प ढील वनकडीच्या सािणजवनक 
महत्िाच्या विर्षयािरील सचूना क्रमाांक ८ िर जलसांपदा मांत्री वनिेदन 
करतील :- 

    "जत (वज.साुंगली) ताल क्यातील म्हैसाळ प्रकल्पाला तत्ित: 
मायायता वमळूनही काम स रु करण्यास होत असलेली वदरुंगाई" 

   (२) श्री. नागोराि गाणार, प्रा. अवनल सोले, सिणश्री प्रविण दरेकर, विजय 
ऊफण  र्भाई वगरकर, अॅड. वनरुंजन डािखरे, वि.प.स.  याुंच्या प ढील 
वनकडीच्या सािणजवनक महत्िाच्या विर्षयािरील सचूना क्रमाांक ९ िर 
कृषी मांत्री वनिेदन करतील :- 

    "वद.१.२.२०२० रोजी उपविर्भाग आिीच्या आढािा बैठकीत कृर्षी 
विर्भागामाफण त राबविण्यात येणाऱ् या योजनाुंच्या बैठकीबाबत" 

  (ग) (म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनयवमत वनिेदने) – 
   (१) श्री. वनलय नाईक, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक 

महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक १६  र्र गहृ मांत्री निरे्दि 
करतील :- 

    "महागार् पांचायत सनमती याांिा समाजकल्याण नर्भागातरे्फ 
मागासर्गीय भजिी मांडळासाठी नमळालेले भजिी सानहत्य अज्ञात 
चोरट्ाांिी लांपास केल्याबाबत." 

   (२) श्री. सवुितससह ठाकूि, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक 
महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक २१ र्र मदत ि पनुिचसन मांत्री 
निरे्दि करतील :- 

    "राज्यात उस्ट्मानाबाद ि यितमाळ वजल््ाुंत शेतकऱ् याुंच्या 
आत्महत्या रोखण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या बळीराजा चेतना 
अवर्भयान पिदशी प्रकल्पामध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यिहाराबाबत." 

पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) (सोमिार, वदनाांक २ माचच, बधुिार, वदनाांक ११ माचच, ि गरुुिार, वदनाांक १२ 

माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात 
आलेली प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – 

   श्री. कवपल पाटील, वि.प.स. प ढील तातडीच्या ि सािणजवनक महत्िाच्या 



 

6 
 

बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   "एमईपीएस कायद्याने वनश्श्चत केलेले सुंच मायायतेचे वनकर्ष २८ ऑगस्ट्ट 

२०१५ ि ७ ऑक्टोबर २०१५च्या शासन वनणणयाने बदलून वशक्षक सुंख्या कमी 
केल्याने विद्यार्थ्याचे प्रचुंड न कसान होणे, गवणत ि विज्ञान या विर्षयाच्या दोन 
वशक्षकाुंऐिजी एकच वशक्षक देणे, मराठी, रहदी, इुंग्रजी, सुंस्ट्कृत, उदूण या र्भार्षा 
विर्षयाुंना स्ट्ितुंत्र वशक्षकाची सोय रद्द करून एकच वशक्षक ठेिणे, कला, क्रीडा 
आवण सुंगीत या विर्षयाुंचे वशक्षक िगळून टाकणे, विर्षय वशक्षक नसल्याम ळे  
महाराष्रातील विद्यार्थ्यांचे प्रचुंड न कसान होणे, रात्रशाळा  ि रात्र ज्य वनअर 
कॉलेजमधील द बार वशक्षकाुंच्या सेिा १७ मे २०१७च्या शासन वनणणयाने समा्त 
करणे, त्यातून महात्मा फ ले याुंनी स रू केलेली रात्रशाळाुंची १५० िर्षाची परुंपरा 
उध्द्वस्ट्त होणे, हे तीनही शासन वनणणय (२८ ऑगस्ट्ट २०१५ ि ७ ऑक्टोबर २०१५ 
आवण १७ मे २०१७) ताबडतोब रद्द करून कायदा ि पूिीची वनयमािली यान सार 
वशक्षक सुंचमायायता पूिणलक्षी प्रर्भािाने पूिणित लागू करण्याची आिश्यकता असणे, 
वशक्षक र्भरतीची बुंदी असल्याचे कारण देत २ मे २०१२ नुंतर म ुंबई हायकोटाच्या 
स मोटो आदेशाने म ुंबईतील शाळाुंमध्ये वरक्त जागाुंिर आवण िाढीि त कडयाुंिर 
सुंस्ट्िाुंनी नेमलेल्या वशक्षकाुंचे पगार सरकारने िाुंबिणे, सदर मायायता अमायाय 
करणे, सदर नेमणूका हायकोटाच्या आदेशाने तसेच समायोजनाने वमळालेल्या 
िाढीि त कडीिरील कायणरत वशक्षकाुंच्या वनय क्त्याुंना शासन पवरपत्रक ७/६/२००८ 
ि १२/२/२०१३ न सार मायायताही वमळणे, मात्र आता िर्षणर्भर पगार बुंद ठेिण्यात 
आल्याने या वशक्षकाुंचे सुंसार अडचणीत येणे, सदर वशक्षकाुंचे पगार वशक्षण 
आय क्त याुंच्या वशफारशीन सार पूिणलक्षी प्रर्भािाने पूिणित स रू करण्याची 
आिश्यकता असणे, चौकशीचे सत्र ि वनय क्त्याुंच्या अमायायता िाुंबविण्याची गरज 
असणे, याबाबत निे सरकार येऊनही यायाय वमळत नसल्याम ळे वशक्षकाुंमध्ये 
पसरलेला असुंतोर्ष आवण सुंताप. याबाबत शासनाने दखल घेऊन तातडीने 
कराियाची उपाययोजना, केलेली कायणिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (२) श्री. हवरससग राठोड, वि.प.स. प ढील तातडीच्या ि सािणजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे मखु् यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "बढत्याुंमधील आरक्षणाच्या सुंदर्भात माननीय सिोच्च यायायालयाने वदनाुंक 
२६ स्टेंबर २०१८ रोजीच्या वनकालात राज्यसरकाराुंना बढत्याुंमध्ये आरक्षण 
देण्याची तरतूद केली असणे, त्यान सार मागासलेपणा आवण योग्य प्रवतवनधीत्ि 
नसेल तर आरक्षण देता येईल असेही वनकालात नमूद केलेले असणे, महाराष्रात 
मागासलेपणा ि योग्य प्रवतवनवधत्ि नसल्याचे राज्य सरकारने यापूिीच मायाय केलेले 
असणे, त्यान सार पदोन्नतीच्या प्रवक्रयेस वदलेली स्ट्िवगती उठविल्याबाबतचे आदेश 
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वनगणवमत करुनही शासन सदरील बढत्याुंमधील आरक्षण देण्यास विलुंब करीत 
असणे, त्याम ळे मा.सिोच्च यायायालयाच्या या ऐवतहावसक वनणणयाची 
अुंमलबजािणी न होणे, त्यान ुंर्षगाने राज्यातील हजारो कमणचारी ि अवधकाऱ्याुंमध्ये 
शासनाप्रती अस रवक्षततेची र्भािना वनमाण होणे, त्याम ळे यायायालयाच्या वनणणयाची 
त्िवरत कराियाची अुंमलबजािणी ि शासनाने कराियाची कायणिाही ि शासनाची 
प्रवतवक्रया." 

  (३) सिचश्री विनायक मेटे, स रेश धस, वि.प.स. प ढील तातडीच्या ि सािणजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मराठा समाजाचा राज्यात शैक्षवणक ि आर्थिक स्ट्तर उुंचािा याकरीता राज्य 
शासनाने सन २०१४ साली १६% आरक्षण जावहर करणे, आरक्षण जावहर 
झाल्यानुंतर शासनाने सरकारी नोकरीकरीता जाहीरात काढणे, जाहीरातीमध्ये 
एस.ई.बी.सी. कवरता जागेचा स्ट्पष्ट उल्लेख करणे, एस.ई.बी.सी. मध्ये मराठा 
समाजाच्या म ला – म लींनी र्भरती प्रवक्रयेमध्ये वरतसर अजण र्भरणे, मराठा समाजाचे 
उमेदिार एस.ई.बी.सी. म्हणून पात्र होणे, ज लै २०१४ ला वदलेले आरक्षण नोव्हेंबर 
२०१४ मध्ये मा. उच्च यायायालयात न वटकणे, परुंत  या दरम्यानच काही उमेदिाराुंची 
एस.ई.बी.सी.मधून शासन सेिेत वनय क्ती होणे, परुंत  आिश्यकता नसताना 
प्रशासनामधील काही अवधकाऱ्याुंनी मा. उच्च यायायालात च कीची मावहती 
वदल्याम ळे जिळपास ३५०० उमेदिाराुंची वनय क्ती न होणे, उमेदिाराुंची   सन 
२०१८ च्या महाराष्र अवधवनयम क्र.६२ मधील कलम १८ अयािये वनय क्ती 
वमळण्याकवरता मागील काही वदिसाुंपासून म ले – म ली आपल्या लहान बाळासह 
आझाद मैदानािर उपोर्षणास बसणे, परुंत  शासनाने उपोर्षणास बसलेल्या 
उमेदिाराुंना कोणत्याही प्रकारची शाश्ित हमी न वदल्याने उपोर्षण सोडले न जाणे, 
मराठा समाजाची म ले – म ली अनेक वदिस उपोर्षणास बसूनही शासनाकडून 
सकारात्मक प्रवतवक्रया नसल्याने मराठा समाजाचा शासनाबद्दल प्रचुंड उदे्रक 
होण्याची शक्यता असणे, शासनाने उमेदिाराुंना तात्काळ वनय क्ती देण्याबाबत 
कराियाची कारिाई, यासुंदर्भात शासनाबद्दल  पसरलेला  तीव्र असुंतोर्ष ि 
शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (४) सिचश्री वकशोर दराडे, दत्तात्रय सािुंत, विक्रम काळे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या 
ि सािणजवनक महत्िाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "कें द्र सरकार एकीकडे मेक इन इुंवडयास प्रोत्साहन देत असताना 
एम.आय.डी.सी. चे कायणकारी अवर्भयुंता श्री.प्रकाश चव्हाण याुंचेकडून नामाुंवकत 
वकलोस्ट्कर ऐिजी VAG या बोगस विदेशी कुं पनीला प्राधायाय देण्यात येणे, 
श्री.चव्हाण याुंनी एका विवशष्ट ठेकेदारास खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे रोहा येिील 
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खाडीतील साुंडपाणी िाहून नेणाऱ्या पाइपलाईनचे १५ कोटी रुपयाुंचे काम हे ५० 
कोटी रुपये देऊन शासनाच्या पैशास च ना लािण्यात येणे, सदर कामाचा आराखडा 
च कीचा बनविणे, एम.आय.डी.सी. नागोठाणे येिील प्रवशक्षण कें द्राच्या नािािर 
िारेमाप खचण करण्यात येणे,एम.आय.डी.सी. च्या महापे, पनिेल ि अवलबाग 
येिील कायालयामधील अुंतगणत सजािटीिर प्रचुंड खचण करण्यात आला असून 
त्यािर सािणजवनक बाुंधकाम विर्भागाच्या वनयमाुंन सार वकती रक्कम खचण करणे 
अपेवक्षत होते ि प्रत्यक्षात वकती खचण झाला याची सखोल चौकशी होणे आिश्यक 
असणे, तळोजा औद्योवगक िसाहतीतील डाुंबरी रस्ट्त्याचे कामाचे देखर्भाल ि 
द रुस्ट्तीचा कालािधी सुंपला नसताना कुं त्राटदारास फायदा पोहोचविण्याकवरता 
निीन रस्ट्त्याचे कुं त्राट देण्यात येणे, श्री.प्रकाश चव्हाण हे सध्या बारिी विर्भागात 
कायणरत असून सदर वठकाणी एम.आय.डी.सी. च्या खचाच्या रकमेमधून 
जेिणािळी तसेच अन त्पादक कायणक्रमाचे आयोजन करण्यात येणे, श्री.प्रकाश 
चव्हाण बारिी विर्भागात रुजू झालेपासून ४७ लाख रुपये इतकी रक्कम आगाऊ 
रकमेच्या माध्यमातून सािणजवनक पैशाची उधळपट्टी करण्यात येणे, सदर प्रकरणी 
श्री.प्रकाश चव्हाण याुंचे प्रिमत: वनलुंबन करून खातेवनहाय चौकशी करून 
त्याुंचेिर कडक कायदेशीर कारिाई करणेबाबत शासनाने कराियाची कायणिाही, 
उपाययोजना आवण शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (५) श्री. सरेुश धस, वि.प.स. प ढील तातडीच्या ि सािणजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
गहृ मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "शासन सेिेतील पदोया नतीमध्ये आरक्षण देण् याचा शासन वनणणय २००४ हा 
प िणलक्षी प्रर्भािाने रद्द ठरविला तसेच मा. सिोच्च यायायालयाने मा. म ुंबई उच्च 
यायायालयाच्या वनणणयास अद्यापपयंत स्ट्िवगती वदलेली नसणे, सन २००४ च्या 
शासन वनणणयान सार देण्यात आलेल्या पदोन्नती या मा. म ुंबई उच्च  यायायालयाच्या 
वनणणयाच्या अवधन राह न देण्यात आलेल्या असणे, त्यास अन सरुन शासनाने 
पोलीस उपवनवरक्षक विर्भागीय मयावदत पवरक्षा-२०१६ (वनकाल वदनाुंक ५ मे, 
२०१७) मध्ये आरक्षणान सार पदोन्नती वमळालेल्या १५४ उमेदिाराुंना (बॅच नुं. ११५) 
पदानित न करता मा.म ुंबई उच्च यायायालयाच्या वदनाुंक ४ ऑगस्ट्ट, २०१७ 
रोजीच्या अुंवतम वनणणयानुंतर याच पवरके्षतील ग णित्ताक्रमान सार पात्र असलेल्या 
१५४ उमेदिाराुंना देखील (बॅच क्र. ११६) बुंधपत्र वलहून घेऊन पोलीस उपवनवरक्षक 
पदी पदोन्नती वदली असणे, याच धतीिर पोलीस उपवनवरक्षक विर्भागीय मयावदत 
पवरक्षा सन २००६, २००८, २०११ ि २०१३ मधील ग णिते्तन सार पात्र असलेल्या 
परुंत  अद्यापपयंत पदोन्नती न वमळालेल्या उमेदिाराुंना सन २०१६ च्या पोलीस 
उपवनवरक्षक मयावदत विर्भागीय पवरके्षतील उमेदिाराुंप्रमाणे पदोया नती देण् याचा वनणणय 
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घेता येईल असे सामायाय प्रशासन विर्भागाने स्ट्पष्ट अवर्भप्राय देऊन पोलीस 
उपवनवरक्षक विर्भागीय मयावदत पवरक्षा सन २००६, २००८, २०११ ि २०१३ मधील 
ग णित्ता क्रमाने पात्र ठरलेल्या उमेदिाराुंना अद्यापपयंत पदोया नती न देणे, यासुंदर्भात 
विर्भागात होणारी वदरुंगाई, यािर तातडीने कायणिाही करणेबाबत शासनाने 
कराियाची कायणिाही, प्रवतवक्रया ि शासनाची रू्भवमका." 

  (६) श्री. जयांत पाटील, वि.प.स. प ढील तातडीच्या ि सािणजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
महसलू मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मौजे कोलशेत येिील सव्हे नुं. ९९२ ता. ठाणे, वज. ठाणे या औद्योवगक 
प्रयोजनासाठी सुंपावदत झालेल्या जवमनीचे शासनाच्या परिानगीवशिाय हस्ट्ताुंतरण 
ि िापरात बदल होणे, सदर शतणर्भुंगापोटी जमीन सरकारजमा करण्याचे 
उपविर्भागीय अवधकारी याुंनी दोर्षपूणण आदेश वनगणवमत करणे, सदरच्या आदेशाला 
अ्पर आय क्त याुंनी स्ट्िवगती देणे, मौजे कोलशेत येिील सव्हे नुं.९९१२ ही जमीन 
र्भोगिटादार िगण २ असणे, जवमनीच्या इतर हक्कात नागरी कमाल जमीन धारणा 
कायद्याबाबतची नोंद असताना तसेच मौजे कोलशेत येिील सव्हे नुं. ११४/४ ि 
११५२ या जवमनीत आवदिासी क ळाच्या नोंदी असताना ठाणे महानगरपावलकेने या 
बाबी द लणवक्षत करुन सव्हे नुं. ९९१२, ११४/४ ि ११५२ याुंना एकवत्रत विकास 
परिानगी देणे, या तक्रारीची चौकशी होऊन विकास परिानगी रद्द करण्याबाबतचा 
विर्भागीय आय क्त कोकण याुंनी शासनास अहिाल देणे, सदर अहिालाच्या 
अन र्षुंगाने विकास परिानगी रद्द करण्याबाबत महानगरपावलका आय क्त ठाणे याुंना 
शासनाने कळविणे, औद्योवगक प्रयोजनासाठी सुंपावदत जमीन तसेच नागरी कमाल 
जमीन धारणा कायद्याुंतगणत अवतवरक्त असल्याबाबत जवमनीच्या पूिण परिानगी 
वशिाय सव्हे नुं. ९९७२, ११४/४ ि ११५/२ याची एकवत्रत विकास परिानगी देणे, 
सदर विकास परिानगी देताना सव्हे नुं. ९९७२ याच्या विकासहक्क िापरण्यास 
मायायता देणे, याम ळे शासनाला वमळणाऱ्या अनार्थजत रकमेचे न कसान होणे, 
सुंपावदत जवमनीच्या सनदेतील तरत दीन सार आरवक्षत जमीन नाममात्र रकमतीस 
महानगरपावलकेकडे िगण न करुन घेणे, सदर बाबी िारुंिार तक्रार केल्यानुंतरही 
अद्यापपािेतो सदर जवमनीची विकास परिानगी रद्द न होणे, तसेच सदर जमीन 
शतणर्भुंगापोटी सरकारजमा न झाल्याम ळे विकासकाने सदर जागेिर काम स रु ठेिणे, 
सदर प्रकल्पातील सदवनकाुंची विक्री करणे यातून होणारे शासनाचे ि सिणसामायाय 
ग ुंतिणूकदाराुंचे न कसान टाळण्याच्या दृष्टीकोनातून शासनाने कराियाची कारिाई 
ि शासनाची रू्भवमका." 

  (७) श्री. सांजय दौंड, वि.प.स. प ढील तातडीच्या ि सािणजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
ऊजा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
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   "महाराष्र राज्य िीज वनर्थमती कुं पनी मयावदत अुंतगणत बीड वजल््ातील 
परळी औश्ष्णक विद्य त कें द्रात अवधकारी ि मे.वरशू-वकच  प्रा.वल.कुं पनी याुंच्या 
सुंगनमताने कोटयिधी रुपयाुंचा अपहार, फसिणूक ि गैरव्यिहाराचे प्रकरण 
न कतेच उजेडात आलेले असणे, याबाबतची तक्रार वदनाुंक २२ जानेिारी,२०२० 
रोजी िमणल पॉिर असोवसएशनने बीड वजल््ाचे पालकमुंत्री याुंच्याकडे वदलेली 
असणे, बनािट कागदपते्र तयार करुन कोटयिधी रुपयाुंच्या वनविदा हस्ट्तगत केल्या 
असणे, वदनाुंक १५ ज लै, २०१७ रोजी वनविदा क्रमाुंक ३९३१ आवण वदनाुंक २७ 
माचण, २०१७ रोजीच्या ४३८११ या वनविदेसाठी मध्यप्रदेश येिील श्री. वसगाजी िमणल 
पॉिर प्रोजेक्ट, दोंगवलया वज.खुंडिा याुंच्या नािे बोगस बनािट कागदपते्र सादर 
करुन वनविदा हस्ट्तगत केल्याची मावहती, मावहती अवधकारात उघड झाली असणे, 
कोराडी औश्ष्णक विद्य त कें द्रातील लोडींग अनलोडींगच्या कामाची ऑडणर पीओ 
४६०००००८५७ या क्रमाुंकाची मे.साई कयास्ट्रक्शन याुंनी बोगस बनािट ऑडणर 
सिण वनविदा प्रवक्रयेमध्ये र्भाग घेताना जोडल्याचे देखील मावहती अवधकारात उघड 
झाले असणे, मे.वरशू-वकचू प्रा.वल.कुं पनीची स्ट्िापना २०१६ मध्ये झाली असताना 
अल्पािधीतच त्याुंची िार्थर्षक उलाढाल २० कोटींिर गेली असणे, या कुं पनीने 
परळी औश्ष्णक विद्य त कें द्रातून ३५ कोटी रुपयाुंच्या वनविदा हस्ट्तगत केल्या असणे, 
या वनविदा वमळविण्यासाठी चाटणडण अकाऊुं टट याुंचा िेगिेगळा अहिाल जोडला 
असणे, त्यामध्ये तफाित वदसून आलेली असणे, अवधकाऱ्याुंच्या सुंगनमताने 
क्य आरमध्ये स धारणा पात्रता वनकर्षात तात्प रत्या िेळेप रता बदल केला गेला 
असणे, तसेच कायणपूतणतेच्या दाखल्याच्या नम यायात बदल गेला असणे, छोटी मोठी 
कामे एकवत्रत करुन याच कुं पनीला कामे बहाल करण्यासाठी अवधकाऱ्याुंबरोबर 
सुंगनमत केले असणे, परळी औश्ष्णक विद्य त कें द्राच्या अवधकाऱ्याुंशी सुंगनमताने 
पात्रता वनकर्षात बदल करुन बोगस कागदपत्राुंचा आधार घेऊन या कुं पयायाुंकडून 
वनविदा प्रवक्रया बावधत करुन केलेल्या अपहाराम ळे महाराष्र राज्य िीज वनर्थमती 
कुं पनी आवण पयायाने शासनाचे कोटयिधी रुपयाुंचे न कसान झालेले असणे, 
याम ळे वनविदाुंमधील पारदशणकतेला धक्का पोहोचलेला असणे, तसेच पात्र 
वनविदाकाराुंिर अयायाय  झालेला असणे, पवरणामी अयाय वनविदाकाराुंमध्ये मोठया 
प्रमाणािर असुंतोर्ष पसरला असून या सुंपूणण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी 
त्याुंनी शासनाकडे केली असणे, याबाबत शासनाचे होत असलेले द लणक्ष, याबाबत 
शासनाने कराियाची कायणिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (८) सिचश्री विक्रम काळे, सवतश चव्हाण, कवपल पाटील, डॉ. स धीर ताुंबे, सिणश्री 
दत्तात्रय सािुंत, श्रीकाुंत देशपाुंडे, बाळाराम पाटील, नागोराि गाणार, प्रा.अवनल 
सोले, सिणश्री वगरीशचुंद्र व्यास, विजय ऊफण  र्भाई वगरकर, प्रविण दरेकर, 
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ॲड.वनरुंजन डािखरे, डॉ.पवरणय फ के, सिणश्री रमेशदादा पाटील, रामदास 
आुंबटकर, प्रा.जोगेयाद्र किाडे, श्री.वकशोर दराडे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या ि 
सािणजवनक महत्िाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मुंत्रयाुंचे लक्ष िेधतील :- 

   "वशक्षक पात्रता परीक्षा (TET) वदनाुंक ३० माचण, २०१९ पूिी उत्तीणण न 
झालेल्या वशक्षकाुंच्या सेिा समा्त करण्याचा वदनाुंक २४ ऑगस्ट्ट, २०१८ रोजी िा 
त्यास मारास शासनाने आदेश वनगणवमत करण्यात येणे, सदर आदेशाचे विरोधात 
वशक्षक सुंघटनाुंनी मा.उच्च यायायालयात यावचका दाखल करण्यात येणे, दरम्यान 
वदनाुंक २३ जून, २०१७ रोजीच्या शासन वनणणयाद्वारे प्रवित्र प्रणालीद्वारे अवर्भयोग्यता 
ि वशक्षक पात्रता या नािाुंने वनिड प्रवक्रया करण्यात येिून टीईटी परीके्षची अट 
वशविल करण्यात येणे, त्याम ळे एवककडे टीईटी परीक्षा उत्तीणण होण्याचे बुंधन तर 
द सरीकडे पवित्र प्रणालीद्वारे अवर्भयोग्यता ि वशक्षक पात्रता या नािाने वशक्षकाुंची 
वनिड प्रवक्रया राबविण्याचे ठरविण्यात येणे, याम ळे टीईटी अन त्तीणण वशक्षकाुंमध्ये 
वनमाण झालेले गोंधळाचे िातािरण, परुंत  अवलकडेच वदनाुंक ३ फेब्र िारी, २०२० 
रोजीच्या मा. उच्च यायायालयाचे वनणणयाने टीईटी परीक्षा बुंधनकारक करण्यात येणे, 
याम ळे मा.उच्च यायायालयाचे सदर वनणणयाम ळे ८ हजार वशक्षकाुंिर नोकरी 
गमािण्याची आलेली पाळी, त्याम ळे तब्बल ८ हजार क ट ुं बे उध्िस्ट्त होऊन 
रस्ट्त्यािर येण्याची व्यक्त होत असलेली वर्भती, पवरणामी या वशक्षकाुंना प याहा सुंधी 
देण्याची महाराष्र वशक्षण क्राुंती सुंघटना ि अयाय वशक्षक सुंघटनाुंनी शासनाकडे 
केलेली आग्रही मागणी ि त्याबाबत मा.उच्च यायायालयाकडे फेरयावचका सादर 
करणे िा त्यासुंदर्भात याबाबत शासनाने केलेली िा कराियाची कायणिाही." 

  (९) सिचश्री हेमांत टकले, विक्रम काळे, वकरण पािसकर, आनुंद ठाकूर, सवतश 
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, सिणश्री अब्द ल्लाहखान द राणी, प्रकाश गजवर्भये, 
ख्िाजा बेग, जगन्नाि रशदे, अरुणकाका जगताप, अवनकेत तटकरे, सुंजय दौंड, 
वि.प.स. प ढील तातडीच्या ि सािणजवनक महत्िाच्या बाबीकडे नगरविकास 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "ठाणे शहराअुंतगणत र्भागातील सािणजवनक प्रिासी सेिा सक्षम करण्यासाठी 
ठाणे महानगरपावलकेने हाय कॅपॅवसटी मास रॅवपड राश्याझट वसस्ट्टीम (MRTS) मध्ये 
काही बदल करुन त्यािर मेरो प्रकल्प स रु करण्याचा वनणणय घेण्यात येणे, सदर 
प्रकल्पासाठी ९६०० कोटी इतका खचण अपेवक्षत असून प्रकल्पाचा सविस्ट्तर 
आराखडा तयार करण्यासाठी महामेरो या कुं पनीची महापावलकेने वनय क्ती करणे, 
महापावलकेच्या सदर महामेरोच्या डीपीआरला वदनाुंक ५ जून, २०१९ रोजी राज्य 
मुंवत्रमुंडळाने मुंजूरी देणे, त्यानुंतर हा अहिाल कें द्र सरकारच्या नगरविकास ि 
गृहवनमाण विर्भागाकडे मायायतेसाठी पाठविण्यात येऊनही या दोयाही विर्भागाुंतगणत 
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असणाऱ्या पश्ब्लक इयाव्हेस्ट्टमेंट बोडण आवण कें द्रीय अिण मुंत्रालयाच्या 
अखत्यावरतील काम करणाऱ्या आर्थिक व्यिहार विर्भागाुंतगणत प्रकल्पाची 
व्यिहायणता तपासण्यात येऊन अुंतगणत िाहत कीसाठी मेरोचा पयाय योग्य नसल्याचा 
शेरा नोंदिून हा प्रस्ट्ताि फेटाळल्याचे वदनाुंक १ फेब्र िारी, २०२० रोजी िा 
त्यास मारास वनदशणनास येणे, इतकेच नव्हे तर, कोणत्याही शहरातील अुंतगणत 
िाहत कीसाठी मेरोला मुंजूरी वदली जाणार नाही, त्याऐिजी एलआरटीचा पयाय 
श्स्ट्िकारािा लागेल असेही त्याद्वारे कें द्र शासनाने स वचत केले असल्याचेही त्याच 
स मारास वनदशणनास  येणे, पवरणामी ठाणे महापावलकेच्या महामेरो प्रस्ट्तािास कें द्र 
शासनाच्या असलेल्या नकारात्मक रू्भवमकेसुंदर्भात राज्य शासनाने कराियाची 
कायणिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (१०) श्री. प्रशाांत पवरचारक, वि.प.स. प ढील तातडीच्या ि सािणजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "सोलापूर वजल््ातील उजनी जलाशयामधून सोलापूर शहरासाठी यशिुंत 
जलिावहनी योजनेद्वारे वपण् याच् या पाण् याचा प रिठा होत असणे, सदर पाणी प रिठा 
होत असताना त् या पाण् याच् या श ध् दीकरणात गोंधळ असल् याचे काही िर्षापूिी 
कॉलराच् या सािीने वसध् द होणे, सोलापूर शहरात होणाऱ् या पाणी प रिठयातील 
जडत् िाम ळे गर्भणिती मवहलाुंिर पवरणाम होण् यासह कॅया सर सारख् या गुंर्भीर 
आजाराला सोलापूरकराुंना सामोरे जािे लागत असणे, त् यामधून सोलापूर शहरात 
म तखडयाचे, वकडनी आवण पोटाचे विकार असलेले रुग् ण मोठया प्रमाणात 
आढळणे, यासुंदर्भात म ुंबईतील बैठकीमध् ये सविस्ट् तर चचा झालेली असणे, 
त् यान सार त् याची गाुंर्भीयाने दखल घेत जडत् ि तपासणी कें द्र सोलापूर शहरामध् ये स रु 
करण् यासुंदर्भात वनणणय घेण् यात येणे, सोलापूर महानगरपावलकेकडून नागवरकाुंस 
वपण् याचा पाण् याचा प रिठा केला जातो त् यामध् ये हेिी मेटल उदा.ऑसायवनक, 
कॅवडवनयम, क्रोवमयम, कॉपर, वनकेल, रझक, मक् य णरी इत् यादी जड िस्ट् त  सोलापूर 
येिे तपासणीची स विधा नसणे, त् याम ळे अद्यापपयंत अशा जडत् ि तपासणी 
सोलापूर शहरास होणाऱ् या पाणी प रिठा सुंदर्भांत न होणे, त् याम ळे शहरातील 
जनतेच् या आरोग् याचा प्रश् न ऐरणीिर असणे, सोलापूर शहरातील जनतेचे आरोग् य 
स रवक्षत रहािे यासाठी शासनाने कराियाची कायणिाही ि उपाययोजना." 

  (११) श्री. बाळाराम पाटील वि.प.स. प ढील तातडीच्या ि सािणजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "रेल्िे स्ट्िानकाला लागून असलेला रू्भखुंड सध्या पावकंगसाठी तसेच 
खेळाचे मैदान म्हणून िापरात येत असणे, सदरील रू्भखुंड हा वनयोवजत खाुंदेश्िर 
्लाझासाठी ि बस टर्थमनलचे आरक्षण असणे, यासाठी १२५ कोटी रूपयाुंचा वनधी 
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उपलब्ध करण्यात आलेला असणे, परुंतू वसडकोने येिील नागवरकाुंना अुंधारात 
ठेऊन अचानकपणे लोखुंडी सुंरक्षण कठडे लािण्यास स रूिात करणे, सदरील 
रू्भखुंडािर असलेले आरक्षण बदलून वसडको महामुंडळाने या वठकाणी असलेले 
रू्भखुंडािर पुंतप्रधान आिास योजनेअुंतगणत ११ मजल्याुंचे १७ इमारती बाुंधण्यात 
येणार असल्याचे समजणे, सदरील प्रकल्पाुंम ळे रेल्िे स्ट्िानकाला लागून रवहिासी 
प्रकल्प आल्यास स्ट्िानकाबाहेरील मोकळेपणा सुंप ष्टात येणार असणे तसेच 
खेळाुंनाही रोख लागणार असणे, अश्या कारणानी नागवरकाुंनी या विरोधात तीव्र 
आुंदोलन करणे, सदरील रू्भखुंडािर जे वनयोवजत आरक्षण होते ते घाईघाईत का 
बदलण्यात आले याची सखोल चौकशी करण्यात येिून सदरील रू्भखुंडािर 
वनयोवजत प्रकल्पच राबविण्यात यािे आवण नव्याने करण्यात येणारे प्रकल्प अयाय 
वठकाणच्या रू्भखुंडािर करण्यात यािे यासाठी शासनाने कराियाची कायणिाही ि 
ठोस उपाययोजना." 

  (१२) डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे, वि.प.स. प ढील तातडीच्या ि सािणजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे पणन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "महाराष्र राज्य पणन महामुंडळ या सुंस्ट्िेतील अवधकारी श्री.एन.बी.यादि 
याुंनी सुंस्ट्िेतील खत घोटाळा पोटी सातारा ि उस्ट्मानाबाद येिील पाच कोटीचा 
भ्रष्टाचार केल्याचे तसेच आयपीएल कुं पनीचा तीन कोटीचा घोटाळा केल्याबाबत 
झालेल्या खातेवनहाय चौकशीत एन.बी.यादि दोर्षी आढळूनही त्याुंच्यािर कोणतीच 
कारिाई न होत त्याुंना प याहा महासुंघात रुजू करुन  घेण्यात आल्याचे न कतेच माहे 
जानेिारी २०२० मध्ये वनदशणनास येणे, तसेच आयपीएल कुं पनीचा ३ कोटीचा खत 
घोटाळा श्री.एन.बी.यादि याुंनी केला असून ज्या खासगी वितरकाने पारसेिार 
सीड्स अँड फटीलायझर याुंना फायदा होण्याकवरता त्याुंचे १० कोटींचे खत परत 
देऊन फेडरेशनचे रु.३ कोटीचे िेट न कसान करणे, श्री.एन.बी.यादि याुंनी केलेल्या 
भ्रष्टाचाराच्या सुंदर्भात तत्कालीन म ख्यमुंत्री तसेच सहकार विर्भागाचे सिण सवचि 
याुंच्याकडे श्रवमक सुंघ सुंघटना, महाराष्र राज्य माकेरटग फेडरेशन इम््लॉईज 
य वनयन, शेतकरी सोसायटी, शेतकरी सुंघटना याुंनी तक्रार देऊनही अद्याप दोर्षी  
अवधकाऱ् याुंिर कोणतीच कारिाई न होणे, पणन महासुंघातील माजी 
व्यिस्ट्िापकीय सुंचालक श्री.जे.पी.ग ्ता याुंच्याशी अिणपूणण व्यिहार करुन 
स्ट्ितःच्या अवधकाराचा गैरिापर करुन दोर्षी एन.बी.यादि याुंचे वनलुंबन रद्द करुन 
पाच वनदोर्ष सेिकाुंिर कारिाई करण्याचे वदलेले आदेश, त्याुंची चौकशी चालू 
ठेिणे, स्ट्ितः चौकशीतून प्रशासकीय अवधकार पदाचा गैरिापर करुन बाहेर पडणे, 
पणन महासुंघामध्ये िारुंिार अिणपूणण व्यिहार करुन दोर्षी एन.बी.यादि याुंना 
िाचविण्याकवरता वनदोर्ष सेिकाुंिर केलेल्या कारिाईबाबत तसेच खत 
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घोटाळ्याबाबत ि अयाय झालेल्या घोटाळ्याप्रकरणी सखोल चौकशी होण्याची 
वनताुंत आिश्यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य द लणक्ष, सदर प्रकरणी 
शासनाने सखोल चौकशी करुन दोर्षींविरुध्द कठोर कारिाई करण्याची वनताुंत 
आिश्यकता याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया ि रू्भवमका." 

  (१३) सिचश्री रामहरी रुपनिर, शरद रणवपसे, अॅड. ह स्ट्नबानू खवलफे, श्री. अशोक ऊफण  
र्भाई जगताप, डॉ. िजाहत वमझा, श्री. हवररसग राठोड, वि.प.स. प ढील तातडीच्या ि 
सािणजवनक महत्िाच्या बाबीकडे सामावजक न् याय मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "महाराष्रामध्ये होलार समाजाची सुंख्या फार मोठी असणे, सदर समाज 
आरक्षणामध्ये अन सूवचत जाती या प्रिगात असणे, परुंत  हा समाज खूपच मागास 
असणे, आरक्षण असूनही या समाजाला म्हणािे तसे आरक्षणाचे फायदे वमळाले 
नसणे, पूिणिार हा समाज िाजुंत्री, च्पल बाुंधणे ि पॉलीश करणे हा व्यिसाय 
करणे, लोकशाही राज्यामध्ये हा समाज इतर समाजाचे बरोबर येण्यासाठी या 
समाजासाठी शासनातफे आयोग नेमून सिंकर्ष मावहती गोळा करणे आिश्यक 
असणे, याबाबत यापूिी शासनाने अभ्यास गट नेमण्याची घोर्षणा केली असणे, 
परुंत  याबाबत काहीही कायणिाही झालेली नसणे, आयोग स्ट्िापन करुन या 
आयोगाच्या अभ्यासाच्या आधारे या समाजाला आरक्षणाचे लार्भ देणे, राजकीय 
प्रिाहात आणणे, शैक्षवणक ि सामावजक स विधाुंचा लार्भ देणे शक्य होणे, राजकीय 
के्षत्रात या समाजाचा एकही आमदार खासदार नसणे, तसेच इतरत्रही अशीच 
पवरश्स्ट्िती असणे, आजही हा बह सुंख्य समाज उयाहात बसून च्पला साुंधणे ि 
पॉवलश करणे हा व्यिसाय करीत असणे, त्याुंच्या अनेक मेळाव्यातून शासनाने 
होलार समाजासाठी आयोग वनमाण करािा, अशी मागणी अनेक िरे्ष होत असणे, 
त्यास अन सरुन महाराष्रातील अवतमागास होलार समाजाची सिंकर्ष अभ्यास 
करुन मावहती घेऊन अहिाल सादर करणेसाठी शासनाने आयोगाची नेमणूक 
करािी अशी समाजातून मागणी असणे, परुंत  या समाजाबाबत शासन करीत 
असलेले द लणक्ष, पवरणामी त्याुंच्यात पसरलेले असुंतोर्षाचे िातािरण ि याबाबत 
शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (१४) सिचश्री विजय ऊर्च  भाई वगरकर, प्रविण दरेकर, नागोराि गाणार, श्रीमती श्स्ट्मता 
िाघ, श्री. रमेशदादा पाटील, वि.प.स. प ढील तातडीच्या ि सािणजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे सामावजक न् याय मुंत्रयाुंचे लक्ष िेधतील :- 

   "र्भारताचे माजी पुंतप्रधान व्ही.पी.रसग याुंच्या सरकारने सन १९९० मध्ये 
घटना द रुस्ट्ती करून १९५६ सालापासून कें द्रातील सिलतींना म कलेल्या बौद्ध 
समाजाला यायाय देण्याची ऐवतहावसक कामवगरी केली असणे, परुंत  महाराष्रातील 
सामावजक यायाय विर्भागाच्या अवधकाऱ्याुंकडून च कीच्या नम यायातील जात 
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प्रमाणपते्र बौद्ध समाजातील तरुणाुंना देत असल्याची बाब वनदशणनास येणे, याम ळे 
कें द्र सरकारच्या माध्यमातून विविध के्षत्रात वमळत असलेल्या सिलती बौद्ध 
समाजातील तरुणाुंना वमळत नसल्याची बाब समोर येणे, राज्यातील बौद्धाुंना कें द्र 
सरकारने तयार केलेल्या आवण देशातील सिण राज्यात लागू असलेल्या नम यायातच 
जातीचे प्रमाणपत्र द्यािे असे आदेश वदले असणे, परुंत  राज्यातील सामावजक यायाय 
विर्भागाने च कीचा नम ना न बदलण्याचे धोरण अन सरल्याची बाब वनदशणनास येणे, 
सेतू कें द्रातून बौद्धाुंना निबौद्ध, रहद ू महार, रहद ू बौद्ध अशी वनरवनराळी प्रमाणपते्र 
वदली जात असून जात पडताळणीत त्यािर वशक्कामोतणबस द्धा केले जात असणे, 
निबौद्ध हा शब्द १९९० साली राज्य शासनाने शासन वनणणय काढून रद्द केलेला 
असतानाही जात प्रमाणपत्राुंिर त्या शब्दाचा िापर स रूच असल्याची गुंर्भीर बाब 
वनदशणनास येणे, सामावजक यायाय विर्भागातील अवधकाऱ्याुंनी कायद्याचा िा 
कोणताही सुंविधावनक आधार नसतानाही ‘बौद्ध धमांतवरत अन सूवचत जाती’ हा 
निा प्रिगण तयार केल्याची बाब समोर येणे, याम ळे बौद्धाुंना बौद्ध म्हणूनच सिलती 
वदल्या जातात असा गैरसमज राज्यातील बौद्ध समाजातील बाुंधिाुंमध्ये पसरला 
असणे, त्यातून सिलती वमळविण्यात आवण जनगणनेत त्याचे पडसाद उमटणे, 
सामावजक यायाय विर्भागाच्या या च कीच्या कारर्भाराम ळे बौद्ध समाजातील 
बाुंधिाुंमध्ये शासनाप्रती पसरलेला तीव्र असुंतोर्ष, कें द्र सरकारने तयार केलेल्या 
नम यायातच राज्यातील बौद्ध समाजातील बाुंधिाुंना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी 
शासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची आिश्यकता ि च कीच्या नम यायातील 
जात प्रमाणपत्र देणाऱ्या अवधकाऱ्याुंची चौकशी करून त्याुंच्याविरुद्ध कारिाई 
करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायणिाही ि शासनाची 
रू्भवमका." 

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

सात : मखु्यमांत्री याांचा म.वि.प. वनयम १०६ अन्िये शासकीय ठराि :- 

  ज्याअर्थी, नागरी विमान चालन सुंचालक, नागरी विमानचालन मुंत्रालय, र्भारत 
सरकार, निी वदल्ली याुंनी िाय यान अवधवनयम, १९३४ (१९३४ चा २२) याची कलमे ५ ि 
७ आवण कलम ८ चे पोट-कलम (२) याुंअयािये प्रदान केलेल्या अवधकाराुंचा िापर करुन 
करण्यात आलेले िाय यान वनयम, १९३७ याच्या र्भाग अकरा मध्ये अुंतरू्भणत असलेल्या 
वनयमाुंस अन सरुन महाराष्रात "औरुंगाबाद विमानतळ, औरुंगाबाद" याकवरता र्भारतीय 
विमानतळ प्रावधकरणास 'विमानतळ लायसन-सािणजवनक िापरािण' वदले आहे ; 

आवण ज्याअर्थी, औरुंगाबाद येिील उक्त विमानतळाचे, "छत्रपती सुंर्भाजी 
महाराज विमानतळ, औरुंगाबाद" असे प ननामकरण करणे आवण त्या प्रयोजनासाठी, असा 
प्रस्ट्ताि नागरी विमानचालन मुंत्रालय, र्भारत सरकार याुंच्याकडे पाठविण्यापूिी, त्यास राज्य 
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विधानमुंडळाच्या दोयाही सर्भागृहाुंची मायायता वमळविल्यानुंतर, नागरी विमानचालन मुंत्रालय, 
र्भारत सरकार याुंची मायायता वमळविणे इष्ट िाटते ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्र विधानपवरर्षद वनयम याुंच्या वनयम १०६ अन सार 
महाराष्र विधानपवरर्षद, याद्वारे, औरुंगाबाद येिील उक्त विमानतळाचे "छत्रपती सुंर्भाजी 
महाराज विमानतळ, औरुंगाबाद" असे प ननामकरण करण्याची वशफारस कें द्र सरकारला 
करीत आहे. 

- मध्यांतर - 
आठ : सिचश्री प्रविण दरेकर, स वजतरसह ठाकूर, नागोराि गाणार, डॉ.रणवजत पाटील, सिणश्री 

वगरीशचुंद्र व्यास, विनायक मेटे, स रेश धस, ॲड.वनरुंजन डािखरे, डॉ.पवरणय फ के, सिणश्री 
प्रसाद लाड, अरुणर्भाऊ अडसड, प्रशाुंत पवरचारक, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम 
२५९ अन्िये अांवतम आठिडा प्रस्ताि –  

   "महाविकास आघाडीचे सरकार स्ट्िापन झाल्यानुंतर लगेच नागपूर येिील 
महापौर श्री.सुंदीप जोशी याुंच्यािर झालेल्या हल्ल्याचा मारेकरी अद्यापही पकडला 
न जाणे, केिळ गैरसमजातून म श्स्ट्लम मवहलाुंनी अनेक शहराुंमध्ये शाहीनबाग 
सारखे आुंदोलन करणे, महाराष्रातील कायदा ि स व्यिस्ट्िा या प्रकरणी वबघडािी 
याकरीता परकीय शक्तींकडून या आुंदोलनाकरीता अिणप रिठा होणे, अशा िेळी 
काही घटकाकडून म श्स्ट्लमाुंमध्ये गैरसमज कसा कमी होईल हे बघण्याची गरज 
असताना उलट तो कसा िाढेल यासाठी प्रयत्न होणे, पवरणामी कायदा ि स व्यिस्ट्िा 
राखण्याची जबाबदारी असणाऱ्या पोलीस युंत्रणेिर दबाि येणे, पवरणामी 
कोटयिधी नागवरकाुंमध्ये असुंतोर्ष वनमाण होणे, या प्रकरणी शासनाने कराियाची 
कायणिाही, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी स त वगरण्या, सहकारी कृर्षी प्रवक्रया 
सुंस्ट्िा याुंना वदलेले शासकीय र्भाग र्भाुंडिल, शासकीय कजण, शासकीय हमी, िस ल 
पात्र होि नही, िस लीची प्रवक्रया गवतमान नसणे, काही मोजक्या कारखानदाराुंकडे 
हजारो कोटी रुपये अडकले असताना, अिकाळी ग्रस्ट्ताुंना शेतकऱ्याुंना मात्र ही 
घोर्षणा करुनही हेक्टरी २५,००० रुपयाची मदत न देणे, सरसकट कजणमाफीची 
घोर्षणा ही कागदािरच असणे, ग्रामीण र्भागाकडे दलूणक्ष झालेले असताना, 
एमएमआरडीए के्षत्राच्या विकासकामाुंना स्ट्िवगती वमळून त्यास वखळ बसण्याची 
वर्भती वनमाण होणे, न कत्याच झालेल्या अिणसुंकल्पामध्ये २ लाख ४८ हजार 
कोटीचे प्रकल्प स रु असल्याचे मायाय करताना, नागरी स विधाुंची कामे अशाच 
पद्धतीने स रु राहण्याच्या अपेक्षा असणे, परुंतू पायार्भ त स विधाुंच्या कामाना स्ट्िवगती 
देत, एसआरए, म्हाडा इत्यादी सुंस्ट्िामध्ये विकासक धार्थजणे वनणणय होणे, शालेय 
पोर्षण आहारासारख्या महत्त्िाच्या योजनेच्या वनविदा प्रवक्रयेमध्ये अवनयवमतता 
होिून काही विवशष्ट कुं त्राटदाराुंना लार्भ होईल अशा अटी टाकण्यात येणे, पवरणामी 
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कोटयिधी नागवरकाुंमध्ये पसरलेला असुंतोर्ष, शेतकरी, कष्टकरी ि सिणसामायाय 
म ुंबईकराुंमध्ये वनमाण झालेला असुंतोर्ष दरू करण्यासाठी शासनाने कराियाची 
कायणिाही ि उपाययोजना." 

नऊ : (क) (गरुुिार, वदनाांक २७ रे्ब्रिुारी, शुक्रिार, वदनाांक २८ रे्ब्रिुारी, सोमिार, 
वदनाांक २ माचच, मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, बधुिार, वदनाांक ४ माचच, 
गरुुिार, वदनाांक ५ माचच, बधुिार, वदनाांक ११ माचच, ि गरुुिार, वदनाांक १२ 
माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात 
आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

   सिचश्री प्रविण दरेकर, स वजतरसह ठाकूर, श्रीमती श्स्ट्मता िाघ, सिणश्री सदावशि 
खोत, वगरीशचुंद्र व्यास, विनायक मेटे, स रेश धस, डॉ.रणवजत पाटील, सिणश्री 
रामदास आुंबटकर, डॉ.पवरणय फ के, रमेशदादा पाटील, ॲड.वनरुंजन डािखरे, 
श्री.वनलय नाईक, प्रा.अवनल सोले,  सिणश्री प्रसाद लाड, रामराि पाटील, पृर्थ्िीराज 
देशम ख, प्रविण पोटे पाटील, अरुणर्भाऊ अडसड, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू) – 

   "महाविकास आघाडीचे सरकार स्ट्िापन होण्याच्या दरम्यान विद्यमान 
म ख्यमुंत्री याुंनी तसेच काँगे्रस ि राष्रिादी काँगे्रस या घटक पक्षाुंनी प्रत्यक्ष 
शेतकऱ्याुंच्या बाुंधािर जाऊन अिकाळी पाऊसग्रस्ट्ताुंना मदतीचे आश्िासन देणे, 
सदर आश्िासनामध्ये सरकार स्ट्िापन झाल्यानुंतर कोरडिाहू वपकाुंसाठी हेक्टरी 
२५,००० रुपये ि बागायती वपकाुंसाठी हेक्टरी ५०,००० रुपये मदत देऊ असे िचन 
देणे, सरकार स्ट्िापन होण्याच्या अगोदर शेतकऱ्याुंची सरसकट सुंपूणण कजणमाफी 
करुन ७/१२ कोरा करु असे आश्िासन वदलेले असताना २ लाखाुंिरील कजण 
घेतलेले शेतकरी तसेच मध्यम ि वदघण म दत कजण घेतलेले शेतकरी महात्मा फ ले 
कजणम क्ती योजनेमध्ये अपात्र असणे, कृर्षी उत्पन्न बाजार सवमतीमध्ये शेतकऱ्याुंना 
वदलेला मतदानाचा अवधकार वहरािून घेतल्याने शेतकऱ्याुंिर अयायाय झाला 
असणे, वकमान समान कायणक्रमामध्ये शेतमालाला चाुंगला र्भाि देऊ असे 
आश्िासन वदलेले असताना प्रत्यक्ष हमीर्भािाने तूर, कापूस ि इतर खरेदी करताुंना 
अनेक जाचक अटी टाकणे, अिकाळी पाऊसग्रस्ट्त शेतकऱ्याुंना वदलेला शब्द न 
पाळणे, सुंपूणण सरसकट कजणमाफीची घोर्षणा ही केिळ कागदािरच असणे, असे 
असताना शेतकऱ्याुंचा कृर्षी उत्पन्न बाजार सवमतीतील मतदानाचा अवधकार देखील 
वहरािून घेण्यात आल्याम ळे महाराष्रातील कोट्यिधी शेतकऱ्याुंमध्ये तीव्र 
स्ट्िरुपाचा असुंतोर्ष पसरलेला असणे, महाविकास आघाडीचे सरकार स्ट्िापन 
होण्याच्या अगोदर जाहीर केलेल्या वकमान समान कायणक्रमामध्ये मवहलाुंच्या 
स रके्षला सिोच्च प्राधायाय देण्यात येईल असे आश्िासन देण्यात येणे, सदर 
आश्िासन देऊन देखील महाविकास आघाडी सरकार स्ट्िापन झाल्याबरोबर 
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चाुंद्यापासून बाुंद्यापयंत दररोज मवहला अत्याचाराुंच्या घटना घडणे, या घटनाुंमध्ये 
चार िर्षाच्या वचम रडीपासून साठ िर्षांच्या स्त्रीचा समािेश असणे, सरकारी 
कमणचारी, विद्यािींनी, वििाहीत मवहला, विधिा मवहला तसेच साुंस्ट्कृवतक के्षत्रात 
काम करणाऱ्या अवर्भनेत्रीचाही समािेश असणे, हृदय वपळिटून टाकणाऱ्या 
रहगणघाट, वसल्लोड, वमरा रोड, सोलापूर, गडवचरोली, नागपूर येिील घटनाुंम ळे 
सुंपूणण महाराष्रामध्ये कायदा ि स व्यिस्ट्िेचा बोजिारा उडालेला असल्याचे 
वनदशणनास येणे, पोलीस कमणचाऱ्याुंच्या कामकाजात अिाजिी राजकीय हस्ट्तके्षप 
झाल्याने पोलीस दलाचे खच्चीकरण होिून त्याुंचे कायदा ि स व्यिस्ट्िेच्या मूळ 
कामाकडे द लणक्ष होणे, पोलीस दलाचे खच्चीकरण झाल्याने मवहला अत्याचाराच्या 
घटनाुंमध्ये कोणतीही घट न होता अत्याचाराचे सत्र सातत्याने स रूच असणे, 
पवरणामी महाराष्रातील कोट्यिधी मवहलाुंमध्ये पसरलेला तीव्र असुंतोर्ष, याबाबत 
शासनाने कराियाची कायणिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया विचारात घेण्यात यािी." 

  (ख) (मांगळिार, वदनाांक २५ रे्ब्रिुारी, बधुिार, वदनाांक २६ रे्ब्रिुारी, गरुुिार, 
वदनाांक २७ रे्ब्रिुारी, शुक्रिार, वदनाांक २८ रे्ब्रिुारी, सोमिार, वदनाांक २ 
माचच, मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, बधुिार, वदनाांक ४ माचच, गरुुिार, वदनाांक 
५ माचच, बधुिार, वदनाांक ११ माचच, ि गरुुिार, वदनाांक १२ माचच, २०२०  
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेला म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

   सिचश्री वदिाकि िािते, हेमांत टकले, शरद रणनपसे, नर्क्रम काळे, अशोक ऊफण  
र्भाई जगताप, गोपीवकसन बाजोवरया, वकरण पािसकर, रामहरी रुपनिर, ररिद्र 
फाटक, डॉ.स धीर ताुंबे, डॉ.मवनर्षा कायुंदे, ॲड. ह स्ट्नबानू खवलफे, श्री.नरेंद्र दराडे, 
डॉ.िजाहत वमझा, सिणश्री अमरनाि राजूरकर, अुंबादास दानिे, आर्थक.अनुंत 
गाडगीळ, श्री.द ष्युंत चत िेदी, प्रा.जोगेयाद्र किाडे, सिणश्री आनुंदराि पाटील, हवररसग 
राठोड, मोहनराि कदम, विलास पोतनीस वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि –  

   "म ुंबई शहरातील झोपडपट्टी प नर्थिकास योजनेतील (एसआरए) घराुंच्या 
के्षत्रफळाची मयादा २६९ चौ.फूटाऐिजी ३०० चौ.फूट िाढविण्याबाबत शासनाने 
घेतलेला वनणणय ि एसआरए अुंतगणत कराियाची कायणिाही, म ुंबई शहरात उुंच 
पवरसरात असणाऱ्या िसाहतीिर दरडी कोसळून वजवित ि वित्त हानी होऊ नये 
याकवरता सुंरक्षक रर्भती बाुंधण्याबाबत येणाऱ्या काळात शासन घेत असलेला 
वनणणय, म ुंबईतील वशिडी, नायगाुंि, िरळी येिील बी.डी.डी.चाळीचा प नर्थिकास 
करणे, पुंतप्रधान अन दान प्रकल्पातील इमारतीसाठी सामूवहक विकास प्रकल्प 
राबविण्याबाबत, उपकर प्रा्त इमारतींच्या द रुस्ट्तीसाठी ३०००/- रुपये प्रवत चौ.मी. 
ची मयादा तात्काळ रुपये ५,०००/- पयंत िाढविण्याबाबत वनणणय घेऊन 
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अुंमलबजािणी करणे, म ुंबईत रेंगाळलेल्या एसआरए योजनाुंना गती देण्यासाठी 
प्रयत्न करणे, तसेच म ुंबईत आर्थिक मुंवदम ळे इमारतीच्या बाुंधकामास होत 
असलेला विलुंब त्याम ळे ग्राहकाुंना घराचा ताबा वमळण्यास होत असलेली वदरुंगाई, 
तसेच परिडणारी घरे जास्ट्त उपलब्ध होण्यासाठी शासन यिायोग्य वनणणय घेणे, 
म ुंबईतील िरळी, मावहम र्भागातील पोवलस िसाहतीचा प नर्थिकास म ुंबईतील परळ 
येिील र्भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर याुंचे वनिासस्ट्िान असलेल्या 
िसाहतीचा प नर्थिकास करण्याचा घेतलेला वनणणय, म ुंबई शहरात चालू असलेल्या 
र्भ यारी मेरो रेल्िेच्या मागािरील द तफा असणाऱ्या इमारतीना तडे जाणे, अशा 
इमारतीच्या प नर्थिकासासाठी धोरण शासन वनश्श्चत करणे, म ुंबईतील ज याया ि 
म्हाडा इमारतीच्या गच्चीिरील पािसाळ्यात होणाऱ्या पाण्याची गळती 
िाुंबविण्यासाठी इमारतीिर शेड बाुंधण्याची परिानगी देण्याबाबत डीसीआर मध्ये 
बदल करण्याची उवचत कायणिाही करणे, याबाबत शासनाने केलेली ि कराियाची 
कायणिाही विचारात घेण्यात यािी." 

  (ग) (मांगळिार, वदनाांक ३ माचच, बधुिार, वदनाांक ४ माचच, गरुुिार, वदनाांक ५ 
माचच, बधुिार, वदनाांक ११ माचच, ि गरुुिार, वदनाांक १२ माचच, २०२० 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात आलेला म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिचश्री वकरण पािसकर, वदिाकर रािते, अशोक ऊफण  र्भाई जगताप, हेमुंत 
टकले, ररिद्र फाटक, ॲड.ह स्ट्नबानू खवलफे, सिणश्री अवनकेत तटकरे, विलास 
पोतनीस, रामहरी रुपनिर, सुंजय दौंड, डॉ.मवनर्षा कायुंदे, सिणश्री अुंबादास दानिे, 
द ष्युंत चत िेदी, शरद रणवपसे, आर्थक.अनुंत गाडगीळ, श्री.आनुंदराि पाटील,  
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "कोकणाला ७२० वकलोमीटरचा सम द्रवकनारा लार्भलेला असून ि 
पयणटनाुंची मोठी सुंधी उपलब्ध असतानास ध्दा हा र्भाग द लणवक्षत असणे, िवशष्ठी 
नदीिर कोळकेिाडी धरणािर कोयना विद्य त प्रकल्प – ४ ची वनर्थमती केलेली 
असून या वठकाणी िर्षणर्भर िीजवनर्थमती स रू असल्याने िवशष्ठी नदी बारमाही पूणण 
क्षमतेने िाहत असणे, कोकणामध्ये पडणाऱ्या म सळधार पािसाम ळे नदीचे पाणी 
बाजारपेठेत वशरुन कोट्यिधी रुपयाुंचे न कसान होत असल्याम ळे िवशष्ठी नदीिर 
सुंिधणन प्रकल्प राबविण्याची होत असलेली मागणी,  वकनारपट्टीिर मत्स्ट् यव्यिसाय 
मोठ्या प्रमाणात स रू असून वडझेलिर सबसीडी, मश्च्छमाराुंना जाळी ि अयाय सोयी 
उपलब्ध करुन देण्याची वनताुंत आिश्यकता, पसणनेटची जाळी टाकून या राज्यातील 
पारुंपावरक मश्च्छमाराुंना व्यिसायापासून िुंवचत ठेिण्याचे स रू असलेले प्रयत्न, 
िैधावनक विकास मुंडळामाफण त कोकणाला अत्युंत अल्प प्रमाणात वनधी उपलब्ध 
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होणे, कोकणाला स्ट्ितुंत्र सुंिैधावनक विकास मुंडळ द्यािे असा दोयाही सर्भागृहात 
एकमताने वनणणय होऊनस ध्दा त्यािर अद्याप कारिाई न होणे, रस्ट्ते, आरोग् य, 
ताुंवत्रक वशक्षण, िैद्यकीय वशक्षण या विर्भागात मोठा अन शेर्ष असणे, राष्रीय 
ग्रामीण पेयजल योजना बुंद होणार असल्याम ळे त्याऐिजी जलवजिन वमशन ही 
निीन योजना राबविण्यात येत असणे, परुंत  पूिी असलेल्या राष्रीय पेयजल 
योजनेअुंतगणत मुंजूर होणाऱ्या नळपाणी योजनाुंच्या वनकर्षामध्ये कमी 
लोकसुंख्येम ळे ि कोकणातील र्भौगोवलक पवरश्स्ट्ितीम ळे काही योजना बसत 
नसणे, तरी निीन येणाऱ्या जलजीिन वमशन या योजनेमध्ये कमी लोकसुंख्या 
असणाऱ्या र्भागातस ध्दा नळपाणी पाणीप रिठा योजना राबविण्याच्या दृष्टीने 
उपाययोजना करण्याची आिश्यकता, कोकणातील र्भविष्यकालीन योजना 
शासनाकडे प्रलुंवबत असणे त्याुंना त्िरीत मुंजूरी देिून कोकणात मोठ्या धरणाुंना 
मुंज री देण्यापेक्षा लघ पाटबुंधारे योजना ि पाझर तलािाुंना मुंज री वदल्यास याचा 
फायदा शेतकऱ्याुंना मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने याचा शासनाने गाुंर्भीयाने 
विचार करण्याची आिश्यकता, म ुंबईपासून गोव्यापयंत सागरी महामागण तयार 
करण्याचा राज्य शासनाने घेतलेला वनणणय, या प्रकल्पाला अद्याप वनधी उपलब्ध 
करुन न वदल्याम ळे या प्रकल्पािरील पूल, रस्ट्ते याुंची कामे अधणिट अिस्ट्िेत 
असणे, कोकणामध्ये एकही शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय नसणे, रसध द गण  
वजल्हा हा पयणटन वजल्हा म्हणून घोवर्षत करण्यात येणे, परुंत  पयणटनास आिश्यक 
पायारू्भत सोई-स विधा होऊ शकल्या नसल्याम ळे रसध द गण वजल््ासह कोकणात ि 
इतर वजल््ात र्भारत दरू सुंचार वनगम ि भ्रमणध्िनीला नेटिकण  उपलब्ध होत नसणे 
त्याम ळे तेिे येणाऱ्या पयणटकाुंची सुंख्या कमी असणे, रसध द गण वजल््ातील वचपी 
येिील विमानतळाचे काम पूणण होऊनही अद्याप विमानसेिा स रू न होणे, रत्नावगरी 
येिील विमानतळाची क्षमता िाढविण्याची आिश्यकता, कोकणातील म ख्य पीक 
असलेले र्भात, काजू, आुंबा, फणस, नारळ, स पारी इत्यादी वपके अिकाळी 
पािसाम ळे नष्ट होत असल्याम ळे बाधीत शेतकऱ्याुंना न कसानर्भरपाई देण्याची 
आिश्यकता असणे, तसेच कोकणामध्ये फळ वपकाुंसाठी फळ प्रवक्रया उद्योगाुंना 
चालना देण्यासाठी शासनाने ठेास वनणणय घेण्याची आिश्यकता, कोकणपट्टीकडे 
राज्याला आर्थिक बळ देण्याची क्षमता असताना अप ऱ्या वनधीम ळे आवण उत्तम 
वनयोजनाअर्भािी हा र्भाग जाणूनब जून द लणवक्षत ठेिण्यात येत असल्याची र्भािना 
कोकणातील जनतेच्या मनात िाढीस लागणे, कोकणातील छोटे-मोठे कारखाने, 
वनरवनराळ्या औद्योवगक िसाहती बुंद पडल्याम ळे बेकारीचा प्रश्नही मोठ्या 
प्रमाणािर वनमाण होणे, कोकणाच्या विकासासाठी ि उन्नतीसाठी उपायययोजना 
करण्याची वनताुंत आिश्यकता ि यािर शासनाने केलेली उपाययोजना विचारात 
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घेण्यात यािी." 
  (घ) (गरुुिार, वदनाांक ५ माचच, बधुिार, वदनाांक ११ माचच, ि गरुुिार, वदनाांक १२ 

माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचविण्यात 
आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिचश्री प्रविण दरेकर, विजय ऊफण  र्भाई वगरकर, स वजतरसह ठाकूर, वगरीशचुंद्र 
व्यास, डॉ.रणवजत पाटील, प्रा.अवनल सोले, सिणश्री प्रविण पोटे पाटील, विनायक 
मेटे, महादेि जानकर, प्रसाद लाड, डॉ.पवरणय फ के, ॲड.वनरुंजन डािखरे, सिणश्री 
रामदास आुंबटकर, वनलय नाईक, सदार्भाऊ खोत, रमेशदादा पाटील, रामराि 
पाटील, प्रशाुंत पवरचारक, श्रीमती श्स्ट्मता िाघ, सिणश्री नागोराि गाणार, अरुणर्भाऊ 
अडसड, चुंद र्भाई पटेल, पृर्थ्िीराज देशम ख, स रेश धस, वि.प.स. याांचा म.वि.प. 
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "र्भारताच्या शेजारील राष्राुंमध्ये धार्थमक अल्पसुंख्याकाुंचा अपवरवमत छळ 
होणे, त्याचाच पवरणाम म्हणून अनेक रहद,ू बौध्द, जैन, शीख, विश्चन इत्यादी 
नागवरक आश्रय घेण्यासाठी र्भारतामध्ये येणे, या छळ झालेल्या नागवरकाुंना 
नागवरकत्ि देण्यासाठी र्भारतीय सुंसदेने स धारीत नागवरकत्ि स धारणा कायदा 
सुंमत करणे, नागवरकत्ि हा कें द्रसूचीतील विर्षय असल्याने त्याबाबत कायदा 
करण्याचा पूणण अवधकार सुंसदेस असणे, सुंसदेने केलेला कायदा सुंपूणण र्भारतर्भर 
म्हणजेच महाराष्रातही लागू असणे, हा कायदा नागवरकत्ि काढून घेणारा नसून 
नागवरकत्ि देणारा असणे, या कायद्याम ळे अल्पसुंख्याक सम दायाचे कोणतेही 
अवधकार वहरािून घेतले जाणार नसणे, तरीदेखील काही देशविघातक शक्ती या 
कायद्याबाबत सुंभ्रम पसरविण्यात अगे्रसर असणे, या कायद्याबाबत अफिा 
पसरविणाऱ्या अनेक खोटया वचत्रवफती, सुंदेश, समाज माध्यमामध्ये वफरत असणे, 
अफिाुंचे वपक जोरात असल्याने, र्भारतीय समाज मनामध्ये दहूी पाडण्याची जी बाब 
पावकस्ट्तानला जमली नाही, ती बाब काही देशविघातक शक्तींनी घडिून आणणे, 
या अफिा पसरविणाऱ्या व्यक्क्तिर कायद्यातील कलमाप्रमाणे कारिाई करण्याची 
आिश्यकता असणे, राष्रीय नागवरक नोंदणी (NRC) बाबत तर कोणतीही चचा 
झालेली नसल्याने ि त्याची अुंमलबजािणी आसाम व्यवतवरक्त इतरत्र होणार 
नसल्याचे कें द्र शासनाने स्ट्पष्ट केलेले असतानास ध्दा त्याविरुध्दही हेतूपूिणक 
अपप्रचार करण्यात येणे, या अपप्रचाराला आळा घालून नागवरकत्ि कायद्याविर्षयी 
सकारात्मक सुंदेश सिण दरू जाणे आिश्यक असणे, त्यादृष्टीने पावकस्ट्तान, 
बाुंग्लादेश ि अफगावणस्ट्तान मधील धार्थमक अल्पसुंख्याक असणाऱ्या ि प्रचुंड 
छळ झालेल्या आश्रीताुंना नागवरकत्ि देण्यासाठी महाराष्र विधीमुंडळाने त्िरीत 
स धारीत नागवरकत्ि कायद्याला पारठबा देणारा ठराि करण्याची आिश्यकता 
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असणे, नॅशनल पॉ्य लेशन रवजस्ट्रार (NPR) चे काम लिकरात लिकर 
राज्यामध्ये स रु होऊन ते प णणत्िास जाणे गरजेचे असणे, र्भारतीय समाज मनामध्ये 
विशेर्षत: महाराष्रामध्ये काही सम दायामध्ये पसरलेल्या अफिा दरू करुन सुंशयाचे 
ध के कमी करण्यासाठी तातडीने विधीमुंडळात चचा होण्याची आिश्यकता, परुंतू 
याबाबतीत शासनाकडून प ढाकार न घेतल्याने, महाराष्रातील कोट्यिधी 
नागवरकाुंमध्ये तीव्र स्ट्िरुपाचा असुंतोर्ष पसरला असणे, याबाबत शासनाची 
प्रवतवक्रया ि कराियाची कायणिाही." 

  (ङ) (गरुुिार, वदनाांक १२ माचच, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशचविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिचश्री प्रविण दरेकर, स वजतरसह ठाकूर, नागोराि गाणार, डॉ.रणवजत पाटील, 
सिणश्री वगरीशचुंद्र व्यास, विनायक मेटे, स रेश धस, सदावशि खोत, रामदास 
आुंबटकर, महादेि जानकर, प्रा.अवनल सोले, ॲड.वनरुंजन डािखरे, डॉ.पवरणय 
फ के, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "राज्यातील विशेर्षत: ग्रामीण र्भागातील विद्यार्थ्यांना आुंतरराष्रीय दजाचे 
वशक्षण वमळािे यासाठी गत शासनाद्वारे महाराष्रामध्ये ८१ आुंतरराष्रीय शाळा स रु 
करण्यात येणे, या सिण शाळा नव्याने स रु न करता वजल्हापवरर्षदाांमध्ये उत्कृष्ट काम 
करणाऱ्या शाळाुंनाच आुंतरराष्रीय शाळाुंचा दजा देण्यात येणे, गोरगरीब 
विद्यार्थ्यांसाठी या शाळा वशक्षणाचे प्रर्भािी माध्यम ठरत असल्याम ळे या सिण 
शाळाुंना उत्तम प्रवतसाद वमळत असणे, बह ताुंश शाळाुंमध्ये प्रिेशासाठी शेकडो 
विद्यािी प्रवतक्षा यादीिर असणे, ही सिण म ले शेतकरी, कष्टकरी, मजूर, आवदिासी 
ि अन सूवचत जातीची असणे, सुंपूणण महाराष्रामध्ये या शाळाुंचे कामकाज 
व्यिश्स्ट्ित चालािे यासाठी महाराष्र आुंतरराष्रीय वशक्षण मुंडळ देखील स्ट्िापन 
करण्यात येणे, परुंतु विवशष्ट राजकीय अवर्भवनिेर्ष मनात ठेिून मा. वशक्षण मुंत्री 
याुंनी आुंतरराष्रीय वशक्षण मुंडळ बुंद करण्याची घोर्षणा केल्याने, हजारो विद्यािी ि 
त्याुंचे पालक याुंचेमध्ये असुंतोर्षाची र्भािना वनमाण होणे, तसेच शालेय पोर्षण 
आहार योजनेमध्ये वनविदा प्रवक्रया करताना अनेक अवनयवमतता झाल्याच्या तक्रारी 
प्रा्त होणे, झालेल्या तक्रारी बघता वनविदा प्रवक्रया तातडीने रद्द करण्याची 
आिश्यकता असणे, २१०० शाळाुंना अन दानाचा द सरा ट्पा देण्याबाबत माहे 
स्टेंबर २०१९ मध्येच वनणणय होऊनही त्या सुंदर्भातील अन दान अद्याप वितरीत न 
होणे, पवरणामी हजारो वशक्षकाांमध्ये असुंतोर्ष पसरणे, त्याचप्रमाणे घटनेमध्ये 
धमाच्या आधारािर आरक्षण देण्यात येऊ नये असे स्ट्पष्ट नमूद केलेले असतानाही 
मा.अल्पसुंख्याक मुंत्री याुंनी म श्स्ट्लम समाजाला धमाच्या आधारािर शैक्षवणक 
आरक्षण देण्याची घोर्षणा करणे, सदर घोर्षणा केल्यानुंतर सर्भागृहामध्ये 
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मा.म ख्यमुंत्रयाुंनी याबाबत आतापयंत कोणतीही रू्भवमका जाहीर न करणे, या 
घोर्षणेप्रमाणेच मा.ऊजा मुंत्रयाुंनी देखील १०० य वनटपयंत मोफत िीज देऊ अशी 
घोर्षणा करणे, परुंत , द सऱ्याच वदिशी मा.वित्तमुंत्रयाुंनी असा कोणताही वनणणय न 
झाल्याचे स्ट्पष्ट करणे, २५/१५ या ग्रामविकास विर्भागाच्या लेखावशर्षातुंगणत स रु 
असलेल्या विविध कामाुंना स्ट्िवगती देण्यात आली असताना, मा.म ख्यमुंत्रयाुंनी 
स्ट्िवगती वदली नसून केिळ फेरविचार स रु आहे असे स्ट्पष्टीकरण सर्भागृहात देणे, 
अनेक विर्षयाुंिर एकाच शासनाच्या विविध मुंत्रयाुंनी िेगिेगळे विचार माुंडल्याने 
अनेक धोरणात्मक वनणणय प्रलुंवबत असणे, शासनाच्या मुंत्रयामध्येच समयाियाचा 
अर्भाि असल्याम ळे अनेक विकासकामाुंना वखळ बसणे, विकासकामाुंच्या 
सुंिगतीम ळे कोटयिधी नागवरकाुंमध्ये वनमाण झालेला असुंतोर्ष, या प्रकरणी 
शासनाने कराियाची कायणिाही विचारात घेण्यात यािी." 

 
  – अशासकीय कामकाज – 

(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 
दहा : अशासकीय विधेयके :- 
  (क) पिु:स्थापनाथथ -  
   (१) सन २०२० चे वि.प.वि.क्रमाुंक १ - महाराष्र राज्य लोकसेिा (अन सूवचत 

जाती, अन सूवचत जमाती, वनरवधसूवचत जमाती (विम क्त जाती), र्भटक्या 
जमाती, विशेर्ष मागासप्रिगण आवण इतर मागासिगण याुंच्यासाठी आरक्षण) 
(स धारणा) विधेयक, २०२० - श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

   (२) सन २०२० चे वि.प.वि. क्रमाुंक २ - डॉ. बाबासाहेब आुंबेडकर तुंत्रशास्त्र 
विद्यापीठ (स धारणा) विधेयक, २०२० - श्री.नागोराि गाणार, वि.प.स. 

   (३) सन २०२० चे वि.प.वि. क्रमाुंक ३ - महाराष्र राज्य विशेर्ष मागास प्रिगण-अ 
(एसबीसी-ए) कवरता (राज्यातील शैक्षवणक सुंस्ट्िाुंमधील जागाुंच्या प्रिेशाचे 
आवण राज्याच्या वनयुंत्रणाखालील लोकसेिाुंमधील वनय क्त्याुंचे रकिा 
पदाुंचे) आरक्षण विधेयक, २०२० - श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

   (४) सन २०२० चे वि.प.वि. क्रमाुंक ४ - महाराष्र (लोकसेिकाुंची) विसुंगत 
प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, २०२० - 
श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

  (ख) विचािाथथ - 
   (१) सन २०१९ चे वि.प.वि. क्रमाुंक ३ - महाराष्र महानगरपावलका (स धारणा) 

विधेयक, २०१९ - श्री. शरद रणवपसे, वि.प.स. याुंचे 
   (२) सन २०१७ चे वि.प.वि. क्रमाुंक ४ - महाराष्र स्ट्ियुंसेिी सुंस्ट्िा विकास ि 
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व्यिस्ट्िापन महामुंडळ विधेयक, २०१७ - श्री.रामहरी रुपनिर, वि.प.स. 
याुंचे 

   (३) सन २०१९ चे वि.प.वि. क्रमाुंक २ - महाराष्र शैक्षवणक पवरसुंस्ट्िा 
(व्यिस्ट्िापन) (स धारणा) विधेयक, २०१९ - श्री.नागोराि गाणार, वि.प.स. 
याुंचे 

   (४) सन २०१८ चे वि.प.वि. क्रमाुंक ३ - महाराष्र सािकारी (वनयमन) 
(स धारणा) विधेयक, २०१८ - श्रीमती विद्या चव्हाण, वि.प.स. याुंचे 
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