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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

मंगळमंगळिारिार,,  वदनांक वदनांक २५ २५ फेब्रिुारी, फेब्रिुारी, २०२०२०२०    
((दपुारी दपुारी १२१२--०० ०० िाजता)िाजता)  

  
 

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) तारांवकत प्रश्न. 
  (ख) सोमिार, वदनांक २४ फेब्रिुारी, २०२० रोजीची तारांवकत प्रश्नोत्तरांची 

यादी सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
दोन : कागदपत्र सभागहृाच्या पटलािर ठेवणे - 

  मखु्यमंत्री : विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
सामान्य प्रशासन विभागाचे सन २०१८-२०१९ या 
आर्थिक िर्षाचे िैधावनक विकास मंडळवनहाय 
कायभक्रम ि अवनिायभ योजनांची तरतुद ि प्रत्यक्ष 
खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 

तीन : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) सिवश्री हेमंत टकले, विक्रम काळे, वकरि पािसकर, आनंद ठाकूर, सवतश 

चव्हाि, श्रीमती विद्या चव्हाि, सिभश्री अब्दलु्लाखान दरुािी, प्रकाश गजवर्ये, 
ख्िाजा बेग, जगन्नाि शशदे, अरुिकाका जगताप, अवनकेत तटकरे, संजय 
दौंड, शरद रिवपसे, अशोक ऊर्भ  र्ाई जगताप, रामहरी रुपनिर, अॅड. 
हुस्नबानू खवलरे्, श्री. आनंदराि पाटील, डॉ. सुधीर तांबे, सिभश्री अमरनाि 
राजूरकर, जनादभन चांदरूकर, हवरशसग राठोड, प्रा. जोगेन्र किाडे, श्री. 
मोहनराि कदम, आर्थक. अनंत गाडगीळ, डॉ. िजाहत वमर्झा, डॉ.(श्रीमती) 
मवनर्षा कायंदे, श्री. रामदास आंबटकर, प्रा. अवनल सोले, सिभश्री नागोराि 
गािार, वगरीशचंर व्यास, अॅड. वनरंजन डािखरे, सिभश्री प्रविि दरेकर, प्रसाद 
लाड, डॉ.पवरिय रु्के, विनायक मेटे, विजय ऊर्भ  र्ाई वगरकर, श्रीमती 
स्स्मता िाघ, सिभश्री रमेशदादा पाटील, विलास पोतनीस, सदावशि खोत, 
महादेि जानकर, रशिर र्ाटक, बाळाराम पाटील, दत्तात्रय सािंत, श्रीकांत 
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देशपांडे, वकशोर दराडे, सुरेश धस, वनलय नाईक, सुजितससह ठाकूर, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे गहृ मंत्रयांचे 
लक्ष िेधतील :- 

   "िधा वजल्यातील शहगिघाट येिे एकतर्ी पे्रमातून एका वििाहीत 
तरुिाने गदीच्या वठकािी प्राध्यापक तरुिीिर वदनांक ३ रे्बु्रिारी, २०२० 
रोजी पेरोल ओतून वतला वजिंत जाळल्याची घटना घडली असून वदनांक १० 
रे्बु्रिारी, २०२० रोजी त्या तरुणीचा र्झालेला ददेुिी मृत्यू, या घटनेमुळे िधा 
वजल्यासह राज्यातील इतर वठकािी पसरलेला असंतोर्ष, या घटनेतील 
आरोपीला त्िरीत र्ासािर लटकविण्यात यावे अशी राज्यातील तमाम 
जनतेची होत असलेली मागिी, यासाठी राज्यात वठकवठकािी काढण्यात 
आलेले विराट मोचे, त्याचप्रमािे औरंगाबाद वजल्यातील वसल्लोड 
तालुक्यातील अंधारी गािात एका ५० िर्षीय मवहलेला त्याच गािातील 
वबअरबार चालकाने वदनांक ४ रे्बु्रिारी, २०२० रोजी रात्री घरात घुसून 
मवहलेच्या अंगािर रॉकेल टाकून पेटिून वदल्यामुळे त्या मवहलेचा र्झालेला 
ददैुिी मृत्यू, तसेच वशरपंजे ता.अकोले, वज.अहमदनगर येिे एका मवहलेिर 
अत्याचार र्झाल्याची घटना, वदनांक ३१ जानेिारी, २०२० च्या सुमारास मीरा 
रोड येिे बलात्काराचा गुन्हा मागे घेिास नकार देिाऱ्या वपडीतेच्या अंगािर 
ज्िलनशील रव्य टाकून जाळण्याचा केलेला प्रयत्न, त्याचबरोबर पनिेल 
येिील एका मवहलेला जाळण्यात आलेले असिे, त्यात सदर मवहलेचा 
र्झालेला मृत्यू, मंुबईतील कुला-वटळकनगर रेल्िे स्िानकांपासून लोकमान्य 
वटळक टर्थमनसकडे जाताना साबळेनगर येिे ४ व्यक्तींनी एका ३१ िर्षीय 
तरुिींिर सामुवहक बलात्कार केल्याची घटना घडिे, वदनांक ६ रे्बु्रिारी, 
२०१९ रोजी िा त्यासुमारास रायगड वजल्यातील पनिेल तालुक्यातील दुंदरे 
गािात ५५ िर्षीय मवहलेला जाळून र्ासािर लटकिून केलेली वनघुभि हत्या, 
वदनांक १४ रे्बु्रिारी, २०२० रोजी नागपूर वजल्यातील सािनेर येिे एका 
दारुड्याने नशेत मवहला डॉक्टरिर ॲसीड हल्ला केल्याने डॉक्टरसह एक 
मवहला रुग् ि ि शालेय विद्यािीनी गंर्ीर जखमी होिे, या सिभ घटनांमुळे 
महाराष्ट्र हादरलेला असिे,  या घटना अत्यंत र्यानक असून राज्यातील 
मवहलांच्या सुरके्षबाबत प्रश्नवचन्ह वनमाि र्झालेले असिे, मवहला ि 
तरुिींमध्ये र्ीतीचे िातािरि पसरलेले असिे, अशा अत्याचाऱ्यांच्या 
घटनांमध्ये ि त्यात र्झालेल्या मृत्यंूमध्ये सतत होत असलेली िाढ, 
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अशाप्रकारच्या घटनांमध्ये िाढ होऊ नये ि मवहलांना सुरवक्षतपिे जगता यािे 
यासाठी कारिाई करण्यात गेल्या काही िर्षात शासनास आलेले अपयश, 
कायद्याचा धाक कमी र्झाल्यामुळे अशा घडत असलेल्या घटना, अशा 
घटनांना आळा बसािा ि मवहला अत्याचार प्रकरिी त्िरीत कारिाई करता 
यािी यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने तेिे लागू केलेल्या “वदशा” कायद्यासारखा 
कायदा महाराष्ट्र राज्यात लागू करुन गुन्हेगारांना विवहत कालािधीत वशक्षा 
करण्याची गरज, या एकंदर प्रकरिी शासनाची प्रवतवक्रया ि तातडीने 
कराियाची कायभिाही." 

  (२) डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायंदे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे गहृ मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "वबलोली ( वज.नांदेड ) तालुक्यातील शंकरनगर येिील श्री साईबाबा 
माध्यवमक विद्यालयातील एका सातिीमधील विद्यािीनीिर शाळेतच लैंवगक 
अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार वदनांक १८ जानेिारी, २०२० रोजी िा 
त्या सुमारास उघडकीस येिे, सदर गैरप्रकाराबाबत नांदेड वजल्याचे 
पालकमंत्री यांचेकडे तक्रारी करण्यात येिे, शाळेचे मुख्याध्यापक, प्राचायभ, 
सहवशक्षक ि स्ियंपाकी मवहलेविरुध्द पोवलसात तक्रार दाखल करण्यात येिे, 
सदर कमभचाऱ् यांविरुध्द कडक कारिाई त्िवरत करण्याची आवि 
अत्याचारग्रस्त विद्यािीनीस मदत करण्याची आिश्यकता, राज्यात असे 
प्रकार इतरत्र होऊ नये म्हिून शासनाने केलेली ि कराियाची उपाययोजना, 
शासनाची रू्वमका ि प्रवतवक्रया." 

  (३) सिवश्री शरद रणवपसे, अशोक ऊर्भ  र्ाई जगताप, रामहरी रुपनिर, अॅड. 
हुस्नबानू खवलरे्, श्री. आनंदराि पाटील, डॉ. सुधीर तांबे, सिभश्री अमरनाि 
राजूरकर, जनादभन चांदरूकर, हवरशसग राठोड, प्रा. जोगेन्र किाडे, श्री. 
मोहनराि कदम, आर्थक. अनंत गाडगीळ, डॉ. िजाहत वमर्झा, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे जलसंपदा मंत्रयांचे लक्ष 
िेधतील :- 

   "शासनाच्या काळात जलसंपदा विर्ागामार्भ त मंत्रीमंडळ बैठकीची 
इवतिृत्तास मान्यता वमळण्यापूिीच ि व्यय अग्र सवमतीची (ईपीसी) मान्यता न 
घेताच वनयमबाहय पध्दतीने सुमारे ६१४६ कोटी रुपये खचाच्या शसचन 
प्रकल्पांना मान्यता वदलेली असल्याची गंर्ीर बाब वडसेंबर, २०१९ च्या 
पवहल्या आठिडयाच्या सुमारास उघडकीस आलेली असिे, या प्रकल्पांना 
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सुधावरत प्रशासकीय मान्यता देताना त्यांच्या खचाची मयादा िाढिून घेण्यात 
आली असल्याचा व्यक्त र्झालेला संशय, या वनयमबाहय कृतीमुळे ६१४६ 
कोटी रुपये खचाच्या शसचन प्रकल्पांना वदलेली मान्यता अिैध ठरत 
असल्यामुळे यामध्ये गैरव्यिहार र्झाल्याचा संशय व्यक्त होत असल्यामुळे 
याबाबत आढािा घेऊन रे्रविचार करण्याची गरज ि यािर शासनाची 
प्रवतवक्रया." 

  (४) सिवश्री विक्रम काळे, सवतश चव्हाि, कवपल पाटील, डॉ. सुधीर तांबे, सिभश्री 
दत्तात्रय सािंत, श्रीकांत देशपांडे, बाळाराम पाटील, नागोराि गािार, 
प्रा.अवनल सोले, सिभश्री वगरीशचंर व्यास, विजय ऊर्भ  र्ाई वगरकर, प्रविि 
दरेकर, ॲड.वनरंजन डािखरे, डॉ.पवरिय रु्के, सिभश्री रमेशदादा पाटील, 
रामदास आंबटकर, प्रा.जोगेन्र किाडे, वकशोर दराडे, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष 
िेधतील :- 

   "राज्यातील सिभ अनुदावनत, विनाअनुदावनत अंशत: अनुदावनत 
तुकड्यांिर वदनांक १ नोव्हेंबर, २००५ पूिी वनयुक्त र्झालेल्या सिभ वशक्षक ि 
वशक्षकेत्तर कमभचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्यातील 
वशक्षकांनी िेळोिेळी शासनाकडे केलेली मागिी, या वशक्षकांना त्यांच्या िेतन 
देयकातून र्विष्ट्य वनिाह वनधीची वनयवमत कपात आजसुध्दा सुरु असून 
वदनांक  १ नोव्हेंबर, २००५ पूिी विनाअनुदावनत तसेच अंशत: अनुदावनत ि 
वदनांक १ नोव्हेंबर, २००५ नंतर अनुदानािर आलेल्या वशक्षकांना जुनी पेन्शन 
द्याियाची वक नविन यासंदर्ात कोिताही खुलासा िा सूचना शासनाकडून 
स्पष्ट्ट न होिे, यासंदर्ात वशक्षकांनी मा. उच्च न्यायालयात दाद मावगतली 
असता मा. न्यायमुतींनी २००५ पूिी वनयुक्त र्झालेल्या सिभ वशक्षकांना सेिा 
शिी लागू होतात र्क्त जूनी पेन्शन योजनाच का लागू करण्यात येत नाही 
असा प्रश्न उपस्स्ित करिे, विनाअनुदावनत शाळेिर वशक्षक ि कमभचारी 
अत्यंत कमी पगारात वशक्षिाचे पवित्र कायभ करीत असताना वनिृत्तीनंतरही 
त्यांना अत्यंत कमी वनिृत्ती िेतन वमळाले तर त्यांच्यािर ि त्यांच्या 
कुटंुवबयांिर अन्याय होिार असल्यामुळे या वशक्षक ि वशक्षकेत्तर 
कमभचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत वशक्षक प्रवतवनधींनी मा. 
राज्यपाल ि शासनाकडे बऱ्याचदा अजभ-विनंत्या करुनसुध्दा त्यािर शासनाने 
कोिताही वनिभय घेतला नसल्यामुळे वशक्षक ि वशक्षकेत्तर कमभचाऱ्यांत 
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पसरलेला तीव्र असंतोर्ष, राज्यातील २००५ पूिी वनिृत्त र्झालेल्या वशक्षक ि 
वशक्षकेत्तर कमभचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने 
केलेली िा कराियाची उपाययोजना ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (५) श्री. विलास पोतनीस, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे शालेय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दजाचे वशक्षि वमळािे या उदे्दशाने 
राज्य सरकारने महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय वशक्षि मंडळाची स्िापना केलेली 
असिे, राज्यातील सुमारे ८३ शाळांनी या वशक्षि मंडळाची मान्यता वमळिून 
त्यांचे अभ्यासक्रमही सुरू केले असिे, शैक्षविक िर्षभ सन २०१८-२०१९ मध्ये 
राज्यातील १३ वजल्हा पवरर्षद शाळांना महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय वशक्षि 
मंडळाशी अस्िायी संलग्नता देण्यात आलेली असिे, या शाळांमधील प्रयोग 
यशस्िी र्झाल्यानंतर शैक्षविक िर्षभ २०१९-२०२० मध्ये या वशक्षि मंडळाशी 
संलग्नता प्राप्त करू इस्च्ििाऱ्या मराठी माध्यमाच्या शासन मान्यताप्राप्त 
स्िावनक स्िराज्य संस्िांच्या शाळा, खासगी अनुदावनत शाळा, 
स्ियंअिभसहास्ययत शाळा यांच्याकडून अजभ मागविण्यात येिे, त्यातून ७० 
शाळांची वनिड करण्यात येऊन या शाळांमध्येही या मंडळाचा अभ्यासक्रम 
सुरू करण्यात आलेला असिे, तिावप मंडळाचा अभ्यासक्रम नेमका कसा 
आहे, याचे तज्ञ कोि, याबाबत कोितीही पारदशभकता पाळली गेलेली 
नसिे,  मंडळाच्या अभ्यासक्रमात काही तु्रटी असून त्याबाबत िादही र्झालेले 
असिे, सिभ शाळांनी शैक्षविक िर्षभ २०२०-२०२१ साठी प्रिेश प्रवक्रया सुरू 
केलेली असिे, मात्र आंतरराष्ट्रीय वशक्षि मंडळाशी संलग्न शाळांनी या 
िगांसाठी अद्यापपयंत प्रिेश घेतलेले नसिे, मंडळाकडून अद्यापपयभत या 
शाळांना कोित्याही सूचना न आल्याने त्यांनी प्रिेश प्रवक्रया राबविलेली 
नसिे, या मंडळाकडून पुढील िगांसाठी काय वनयोजन करण्यात आले आहे 
याबाबतही अद्याप कोित्याही सूचना प्राप्त र्झालेल्या नसल्याने पालक ि 
वशक्षकांत वनमाि र्झालेली संभ्रमाची अिस्िा, त्यामुळे या आंतरराष्ट्रीय 
मंडळाच्या अस्स्तत्िाबद्दल अनेक प्रश्न वनमाि र्झालेले असिे, सदरहू मंडळ 
बंद र्झाल्यास ज्या विद्यार्थ्यांनी या मंडळातून वशक्षिाची सुरुिात केली, त्यांची 
पुन्हा निीन मंडळात जाताना र्रर्ट होिार असल्याने तातडीने सदरहू मंडळ 
कायास्न्ित करण्याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही, उपाययोजना आवि 
शासनाची प्रवतवक्रया." 
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  (६) अॅड. वनरंजन डािखरे, सिभश्री प्रविि दरेकर, प्रसाद लाड, डॉ.पवरिय रु्के, 
सिभश्री नागोराि गािार, विलास पोतनीस, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि 
सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे उच्च ि तंत्र वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष िेधतील 
:- 

   "मंुबई विद्यापीठाच्या प्रशासनािर तब्बल ८०० महाविद्यालयांचा 
असिारा ताि,  सुमारे ८ लाख विद्यार्थ्यांना सेिा देण्यास मंुबई विद्यापीठाची 
अकायभक्षमता, मंुबई विद्यापीठाच्या अखत्यावरतील महाविद्यालये आवि 
विद्यािी संख्या िर्षानुिर्षभ िाढत असिे, प्रशासकीय दृष्ट्टीने मंुबई विद्यापीठ हे 
कोकिातील विशेर्षत: रत्नावगरी ि शसधुदगूभ वजल्यातील महाविद्यालयांसाठी 
गैरसोयीचे असिे, अशा पवरस्स्ितीत रत्नावगरीतील ४५ महाविद्यालय, 
शसधुदगूभमधील ३८ आवि रायगडमधील २० अशा एकूि १०३ 
महाविद्यालयांसाठी स्ितंत्र कोकि विद्यापीठाची आिश्यकता असिे, कोकि 
विर्ागातील महाविद्यालयातील प्राध्यापक तसेच विद्यार्थ्यांच्या सोयीच्या 
दृष्ट्टीने तसेच स्िावनक गरजेप्रमािे सुसंगत असे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम 
राबविण्याच्यादृष्ट्टीने कोकिासाठी स्ितंत्र विद्यापीठ स्िापन करािे अशी 
कोकि  विर्ागातील रायगड, रत्नावगरी ि शसधुदगूभ वजल्यातील विद्यािी ि 
पालकांनी तसेच रत्नावगरी एज्युकेशन सोसायटीचे प्रवतवनधी, कोकि 
विद्यापीठ कृती सवमतीचे अध्यक्ष तसेच स्िावनक लोकप्रवतवनधी यांचेद्वारे 
गेल्या अनेक िर्षांपासून ते आजतागायत करण्यात येत असलेली आग्रही 
मागिी मा.मंत्री उच्च ि तंत्र वशक्षि यांचेद्वारे कोकिातील विद्यापीठाबाबत 
स्ितंत्र विद्यापीठ स्िापन करण्यासाठी सवचि पातळीिर सवमतीची स्िापना 
करण्यात आलेली असिे, नव्याने वनयुक्त र्झालेले उच्च तंत्र वशक्षि मंत्री यांनी 
कोकिासाठी स्ितंत्र विद्यापीठ वनमाि करण्यात येिार असल्याचे आश्िासन 
देिे, याबाबत ितभमानपत्रांमध्ये बातमी प्रवसद्ध केली जािे, कोकिासाठी 
स्ितंत्र विद्यापीठ स्िापन करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्यामुळे यािर 
शासनाने कराियाची कायभिाही ि त्याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (७) श्री. प्रविण दरेकर, डॉ.पवरिय रु्के, श्री.प्रसाद लाड, अॅड. वनरंजन डािखरे, 
सिभश्री हेमंत टकले, विक्रम काळे, वकरि पािसकर, आनंद ठाकूर, सवतश 
चव्हाि, श्रीमती विद्या चव्हाि, सिभश्री अब्दलु्लाखान दरुािी, प्रकाश गजवर्ये, 
ख्िाजा बेग, जगन्नाि शशदे, अरुिकाका जगताप, अवनकेत तटकरे, संजय 
दौंड, शरद रिवपसे, अशोक ऊर्भ  र्ाई जगताप, रामहरी रुपनिर, अॅड. 
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हुस्नबानू खवलरे्, श्री. आनंदराि पाटील, डॉ. सुधीर तांबे, सिभश्री अमरनाि 
राजूरकर, जनादभन चांदरूकर, हवरशसग राठोड, प्रा. जोगेन्र किाडे, श्री. 
मोहनराि कदम, आर्थक. अनंत गाडगीळ, डॉ. िजाहत वमर्झा, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या ि सािभजवनक महत्िाच्या बाबीकडे पवरिहन मंत्रयांचे लक्ष 
िेधतील :- 

   "वदनांक २८ जानेिारी, २०२० रोजी कळिि-धुळे एस.टी. बस नावशक 
वजल्हयातील सौंदािे-देिळा रस्त्याने मेशी वशिरातून जात असताना वतचा 
टायर रु्टल्याने वनयंत्रि सुटलेली एस.टी. बस समोरुन येिाऱ् या वरक्षासह 
रस्त्याकडील साठ रू्ट खोल विहीरीत कोसळल्याने र्झालेल्या र्ीर्षि 
अपघातात चालकासह बसमधील १७ ि वरक्षातील ९ प्रिाशांचा र्झालेला मृत्यू 
तसेच २८ जि गंर्ीरवरत्या जखमी होिे, आगारातून बाहेर पडण्याआधी 
आपली एस.टी. व्यिस्स्ित आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी कायभशाळा 
चालक तसेच एस.टी. चालकािर असताना या प्रकरिी कोितीच जबाबदारी 
पार पाडली नसल्याने नाहक ओढिलेल्या दघुभटनेमुळे काहीजि मृत्यूमुखी तर 
अनेकजि जखमी होिे, यामुळे अपघातात मृत प्रिासी आवि बस 
चालकाच्या नातेिाईकांना महामंडळातरे् दहा लाखाची मदत वदली जाईल 
तसेच जखमी प्रिाशांच्या उपचाराचा सिभ खचभ महामंडळारे् वदले जाईल असे 
पवरिहन मंत्री आवि एस.टी.मंडळाचे अध्यक्ष यांनी जावहर करिे, तर 
वरक्षातील मृतांच्या िारसांना केिळ २ लाख रुपये मदत देण्याचे जावहर करिे, 
सदरहू अपघातील मृत व्यक्तींच्या िारसांना तर वरक्षामधील मृत व्यक्तींच्या 
िारसांना आर्थिक मदत देताना जािीिपूिभक केलेला रे्दर्ाि, अपघातात 
बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटंुबात कुिी कमिता नसेल तर अशा 
कुटंुबातील मुलगा शकिा मुलगी यांना पवरिहन महामंडळाने तात्काळ 
नोकरीत सामािून घ्यािे अशी लोकप्रवतवनधींनी केलेली मागिी, अद्यापी 
मृतांच्या िारसांना प्रत्यक्षात आर्थिक मदत वमळालेली नसल्याची पवरस्स्िती 
तसेच जखमी प्रिाशांना और्षधोपचार घेताना सोसाव्या लागिाऱ् या गंर्ीर 
समस्या, याप्रकरिी विनाविलंब सखोल चौकशी करुन योग्य ती ठोस 
कायभिाही करण्याची आिश्यकता तसेच एस.टी. बसमधील मृत्यूमुखी 
पडलेल्या ि वरक्षामधील मृत्यूमुखी पडलेल्या िारसांना आर्थिक मदत देताना 
तर्ाित न ठेिता तात्काळ प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची 
आिश्यकता याप्रकरिी शासनाने केलेली कायभिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 
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पाच : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशेष उल्लेख – (असल्यास). 
 

 

- मध्यंतर - 
सहा : सिवश्री ददवाकर रावते, हेमंत टकले, शरद रणजिसे, जवक्रम काळे, अशोक ऊर्भ  र्ाई 

जगताप, गोपीवकसन बाजोवरया, वकरि पािसकर, रामहरी रुपनिर, रशिर र्ाटक, 
डॉ.सुधीर तांबे, डॉ.मवनर्षा कायंदे, ॲड. हुस्नबानू खवलरे्, श्री.नरेंर दराडे, डॉ.िजाहत 
वमर्झा, सिभश्री अमरनाि राजूरकर, अंबादास दानिे, आर्थक.अनंत गाडगीळ, श्री.दषु्ट्यंत 
चतुिेदी, प्रा.जोगेन्र किाडे, सिभश्री आनंदराि पाटील, हवरशसग राठोड, मोहनराि 
कदम, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "मंुबई शहरातील र्झोपडपट्टी पुनर्थिकास योजनेतील (एसआरए) घरांच्या 
के्षत्रर्ळाची मयादा २६९ चौ.रू्टाऐिजी ३०० चौ.रू्ट िाढविण्याबाबत 
शासनाने घेतलेला वनिभय ि एसआरए अंतगभत कराियाची कायभिाही, मंुबई 
शहरात उंच पवरसरात असिाऱ्या िसाहतीिर दरडी कोसळून वजवित ि वित्त 
हानी होऊ नये याकवरता संरक्षक शर्ती बांधण्याबाबत येिाऱ्या काळात शासन 
घेत असलेला वनिभय, मंुबईतील वशिडी, नायगांि, िरळी येिील 
बी.डी.डी.चाळीचा पुनर्थिकास करिे, पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील 
इमारतीसाठी सामूवहक विकास प्रकल्प राबविण्याबाबत, उपकर प्राप्त 
इमारतींच्या दरुुस्तीसाठी ३०००/- रुपये प्रवत चौ.मी. ची मयादा तात्काळ रुपये 
५,०००/- पयंत िाढविण्याबाबत वनिभय घेऊन अंमलबजाििी करिे, मंुबईत 
रेंगाळलेल्या एसआरए योजनांना गती देण्यासाठी प्रयत्न करिे, तसेच मंुबईत 
आर्थिक मंवदमुळे इमारतीच्या बांधकामास होत असलेला विलंब त्यामुळे 
ग्राहकांना घराचा ताबा वमळण्यास होत असलेली वदरंगाई, तसेच परिडिारी 
घरे जास्त उपलब्ध होण्यासाठी शासन यिायोग्य वनिभय घेिे, मंुबईतील िरळी, 
मावहम र्ागातील पोवलस िसाहतीचा पुनर्थिकास मंुबईतील परळ येिील 
र्ारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वनिासस्िान असलेल्या िसाहतीचा 
पुनर्थिकास करण्याचा घेतलेला वनिभय, मंुबई शहरात चालू असलेल्या रु्यारी 
मेरो रेल्िेच्या मागािरील दतुर्ा असिाऱ्या इमारतीना तडे जािे, अशा 
इमारतीच्या पुनर्थिकासासाठी धोरि शासन वनस्श्चत करिे, मंुबईतील जुन्या ि 
म्हाडा इमारतीच्या गच्चीिरील पािसाळ्यात होिाऱ्या पाण्याची गळती 
िांबविण्यासाठी इमारतीिर शेड बांधण्याची परिानगी देण्याबाबत डीसीआर 
मध्ये बदल करण्याची उवचत कायभिाही करिे, याबाबत शासनाने केलेली ि 
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कराियाची कायभिाही विचारात घेण्यात यािी." 
 

सात : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) – 
  (१) श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अवनल सोले, ॲड.वनरंजन डािखरे, वि.प.स. 
   "शासकीय महाविद्यालयांच्या प्राध्यापकांना ६ व्या िेतन 

आयोगाच्या वशफारशीनसुार लाभ वमळण्याबाबत" या विर्षयािरील 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप ि इतर वि.प.स. यांचा वदनांक १८ वडसेंबर, 
२०१९ रोजी सर्ागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अतारांवकत 
प्रश्नोत्तराची यादी क्रमांक २ मधील प्रश्न क्रमांक ४६४८७ ला वदलेल्या 
उत्तरातून उद्र्ििाऱ्या बाबींिर चचा उपस्स्ित करतील. 

  (२) श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अवनल सोले, श्री.विजय ऊफव  भाई वगरकर, 
वि.प.स. 

   "राज्य शासनाचे विविध विभाग आवण के्षवत्रय कायालयामध्ये 
श्रेणीवनहाय प्रिगातील पदे वरक्त असल्याबाबत" या विर्षयािरील 
श्री.नरेंद्र दराडे ि इतर वि.प.स. यांचा वदनांक १८ वडसेंबर, २०१९ रोजी 
सर्ागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अतारांवकत प्रश्नोत्तराची यादी 
क्रमांक ४ मधील प्रश्न क्रमांक ४८६५९ ला वदलेल्या उत्तरातून उद्र्ििाऱ्या 
बाबींिर चचा उपस्स्ित करतील. 

 
 

विधान भिन : 
मंुबई, 
वदनांक : २४ रे्बु्रिारी, २०२०. 

राजेन्द्र भागित, 
सवचि (कायभर्ार), 

महाराष्ट्र विधानपवरर्षद. 
 


