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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

बधुबधुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २२६६  फेब्रिुारी, फेब्रिुारी, २०२०२०२०    
(सकाळी (सकाळी १०१०--०० ०० ते ते ११११--४५ ४५ िाजेपयंत)िाजेपयंत)  

  
  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (मांगळिार, वदनाांक २५ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्शविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (१) ते 
(६)] – 

  (१) सिशश्री हेमांत टकले, विक्रम काळे, वकरण पािसकर, आनंद ठाकूर, सविश 
चव्हाण, श्रीमिी विद्या चव्हाण, सिवश्री अब्दलु्लाखान दरुाणी, प्रकाश गजविये, 
ख्िाजा बेग, जगन्नाथ शशदे, अरुणकाका जगिाप, अवनकेि िटकरे, संजय 
दौंड, शरद रणवपसे, अशोक ऊर्व  िाई जगिाप, रामहरी रुपनिर, अॅड. 
हुस्नबानू खवलरे्, श्री. आनंदराि पाटील, डॉ. सुधीर िांबे, सिवश्री अमरनाथ 
राजूरकर, जनादवन चांदरूकर, हवरशसग राठोड, प्रा. जोगेन्द्र किाडे, श्री. 
मोहनराि कदम, आर्कक. अनंि गाडगीळ, डॉ. िजाहि वमर्झा, डॉ.(श्रीमिी) 
मवनषा कायंदे, श्री. रामदास आंबटकर, प्रा. अवनल सोले, सिवश्री नागोराि 
गाणार, वगरीशचंर व्यास, अॅड. वनरंजन डािखरे, सिवश्री प्रविण दरेकर, प्रसाद 
लाड, डॉ.पवरणय रु्के, विनायक मेटे, विजय ऊर्व  िाई वगरकर, श्रीमिी 
स्स्मिा िाघ, सिवश्री रमेशदादा पाटील, विलास पोिनीस, सदावशि खोि, 
महादेि जानकर, रशिर र्ाटक, बाळाराम पाटील, दत्तात्रय सािंि, श्रीकांि 
देशपांडे, वकशोर दराडे, सुरेश धस, वनलय नाईक, सुजितससह ठाकूर, 
वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधिील :- 

   "िधा वजल्यािील शहगणघाट येथे एकिर्ी पे्रमािून एका वििाहीि 
िरुणाने गदीच्या वठकाणी प्राध्यापक िरुणीिर वदनांक ३ रे्बु्रिारी, २०२० 
रोजी पेट्रोल ओिून विला वजिंि जाळल्याची घटना घडली असून वदनांक १० 
रे्बु्रिारी, २०२० रोजी त्या तरुणीचा र्झालेला ददेुिी मृत्यू, या घटनेमुळे िधा 
वजल्यासह राज्यािील इिर वठकाणी पसरलेला असंिोष, या घटनेिील 
आरोपीला त्िरीि र्ासािर लटकविण्याि यावे अशी राज्यािील िमाम 
जनिेची होि असलेली मागणी, यासाठी राज्याि वठकवठकाणी काढण्याि 
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आलेले विराट मोचे, त्याचप्रमाणे औरंगाबाद वजल्यािील वसल्लोड 
िालुक्यािील अंधारी गािाि एका ५० िषीय मवहलेला त्याच गािािील 
वबअरबार चालकाने वदनांक ४ रे्बु्रिारी, २०२० रोजी रात्री घराि घुसून 
मवहलेच्या अंगािर रॉकेल टाकून पेटिून वदल्यामुळे त्या मवहलेचा र्झालेला 
ददैुिी मृत्यू, िसेच वशरपंजे िा.अकोले, वज.अहमदनगर येथे एका मवहलेिर 
अत्याचार र्झाल्याची घटना, वदनांक ३१ जानेिारी, २०२० च्या सुमारास मीरा 
रोड येथे बलात्काराचा गुन्द्हा मागे घेणास नकार देणाऱ्या वपडीिेच्या अंगािर 
ज्िलनशील रव्य टाकून जाळण्याचा केलेला प्रयत्न, त्याचबरोबर पनिेल 
येथील एका मवहलेला जाळण्याि आलेले असणे, त्याि सदर मवहलेचा 
र्झालेला मृत्यू, मंुबईिील कुला-वटळकनगर रेल्िे स्थानकांपासून लोकमान्द्य 
वटळक टर्कमनसकडे जािाना साबळेनगर येथे ४ व्यक्िींनी एका ३१ िषीय 
िरुणींिर सामुवहक बलात्कार केल्याची घटना घडणे, वदनांक ६ रे्बु्रिारी, 
२०१९ रोजी िा त्यासुमारास रायगड वजल्यािील पनिेल िालुक्यािील दुंदरे 
गािाि ५५ िषीय मवहलेला जाळून र्ासािर लटकिून केलेली वनघुवण हत्या, 
वदनांक १४ रे्बु्रिारी, २०२० रोजी नागपूर वजल्यािील सािनेर येथे एका 
दारुड्याने नशेि मवहला डॉक्टरिर ॲसीड हल्ला केल्याने डॉक्टरसह एक 
मवहला रुग् ण ि शालेय विद्याथीनी गंिीर जखमी होणे, या सिव घटनांमुळे 
महाराष्ट्ट्र हादरलेला असणे,  या घटना अत्यंि ियानक असून राज्यािील 
मवहलांच्या सुरके्षबाबि प्रश्नवचन्द्ह वनमाण र्झालेले असणे, मवहला ि 
िरुणींमध्ये िीिीचे िािािरण पसरलेले असणे, अशा अत्याचाऱ्यांच्या 
घटनांमध्ये ि त्याि र्झालेल्या मृत्यंूमध्ये सिि होि असलेली िाढ, 
अशाप्रकारच्या घटनांमध्ये िाढ होऊ नये ि मवहलांना सुरवक्षिपणे जगिा यािे 
यासाठी कारिाई करण्याि गेल्या काही िषाि शासनास आलेले अपयश, 
कायद्याचा धाक कमी र्झाल्यामुळे अशा घडि असलेल्या घटना, अशा 
घटनांना आळा बसािा ि मवहला अत्याचार प्रकरणी त्िरीि कारिाई करिा 
यािी यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने िेथे लागू केलेल्या “वदशा” कायद्यासारखा 
कायदा महाराष्ट्ट्र राज्याि लागू करुन गुन्द्हेगारांना विवहि कालािधीि वशक्षा 
करण्याची गरज, या एकंदर प्रकरणी शासनाची प्रविवक्रया ि िािडीने 
कराियाची कायविाही." 

  (२) डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािवजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील :- 
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   "वबलोली ( वज.नांदेड ) िालुक्यािील शंकरनगर येथील श्री साईबाबा 
माध्यवमक विद्यालयािील एका साििीमधील विद्याथीनीिर शाळेिच लैंवगक 
अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार वदनांक १८ जानेिारी, २०२० रोजी िा 
त्या सुमारास उघडकीस येणे, सदर गैरप्रकाराबाबि नांदेड वजल्याचे 
पालकमंत्री यांचेकडे िक्रारी करण्याि येणे, शाळेचे मुख्याध्यापक, प्राचायव, 
सहवशक्षक ि स्ियंपाकी मवहलेविरुध्द पोवलसाि िक्रार दाखल करण्याि येणे, 
सदर कमवचाऱ् यांविरुध्द कडक कारिाई त्िवरि करण्याची आवण 
अत्याचारग्रस्ि विद्याथीनीस मदि करण्याची आिश्यकिा, राज्याि असे 
प्रकार इिरत्र होऊ नये म्हणून शासनाने केलेली ि कराियाची उपाययोजना, 
शासनाची िूवमका ि प्रविवक्रया." 

  (३) सिशश्री र्रद रणवपसे, अशोक ऊर्व  िाई जगिाप, रामहरी रुपनिर, अॅड. 
हुस्नबानू खवलरे्, श्री. आनंदराि पाटील, डॉ. सुधीर िांबे, सिवश्री अमरनाथ 
राजूरकर, जनादवन चांदरूकर, हवरशसग राठोड, प्रा. जोगेन्द्र किाडे, श्री. 
मोहनराि कदम, आर्कक. अनंि गाडगीळ, डॉ. िजाहि वमर्झा, वि.प.स. पुढील 
िािडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधिील :- 

   "शासनाच्या काळाि जलसंपदा वििागामार्व ि मंत्रीमंडळ बैठकीची 
इवििृत्तास मान्द्यिा वमळण्यापूिीच ि व्यय अग्र सवमिीची (ईपीसी) मान्द्यिा न 
घेिाच वनयमबाहय पध्दिीने सुमारे ६१४६ कोटी रुपये खचाच्या शसचन 
प्रकल्पानंा मान्द्यिा वदलेली असल्याची गंिीर बाब वडसेंबर, २०१९ च्या 
पवहल्या आठिडयाच्या सुमारास उघडकीस आलेली असणे, या प्रकल्पांना 
सुधावरि प्रशासकीय मान्द्यिा देिाना त्यांच्या खचाची मयादा िाढिून घेण्याि 
आली असल्याचा व्यक्ि र्झालेला संशय, या वनयमबाहय कृिीमुळे ६१४६ 
कोटी रुपये खचाच्या शसचन प्रकल्पांना वदलेली मान्द्यिा अिैध ठरि 
असल्यामुळे यामध्ये गैरव्यिहार र्झाल्याचा संशय व्यक्ि होि असल्यामुळे 
याबाबि आढािा घेऊन रे्रविचार करण्याची गरज ि यािर शासनाची 
प्रविवक्रया." 

  (४) श्री. विलास पोतनीस, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील :- 

   "राज्यािील विद्यार्थ्यांना आंिरराष्ट्ट्रीय दजाचे वशक्षण वमळािे या उदे्दशाने 
राज्य सरकारने महाराष्ट्ट्र आंिरराष्ट्ट्रीय वशक्षण मंडळाची स्थापना केलेली 
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असणे, राज्यािील सुमारे ८३ शाळांनी या वशक्षण मंडळाची मान्द्यिा वमळिून 
त्यांचे अभ्यासक्रमही सुरू केले असणे, शैक्षवणक िषव सन २०१८-२०१९ मध्ये 
राज्यािील १३ वजल्हा पवरषद शाळांना महाराष्ट्ट्र आंिरराष्ट्ट्रीय वशक्षण 
मंडळाशी अस्थायी संलग्निा देण्याि आलेली असणे, या शाळांमधील प्रयोग 
यशस्िी र्झाल्यानंिर शैक्षवणक िषव २०१९-२०२० मध्ये या वशक्षण मंडळाशी 
संलग्निा प्राप्ि करू इस्च्िणाऱ्या मराठी माध्यमाच्या शासन मान्द्यिाप्राप्ि 
स्थावनक स्िराज्य संस्थांच्या शाळा, खासगी अनुदावनि शाळा, 
स्ियंअथवसहास्ययि शाळा यांच्याकडून अजव मागविण्याि येणे, त्यािून ७० 
शाळांची वनिड करण्याि येऊन या शाळांमध्येही या मंडळाचा अभ्यासक्रम 
सुरू करण्याि आलेला असणे, िथावप मंडळाचा अभ्यासक्रम नेमका कसा 
आहे, याचे िज्ञ कोण, याबाबि कोणिीही पारदशवकिा पाळली गेलेली 
नसणे,  मंडळाच्या अभ्यासक्रमाि काही तु्रटी असून त्याबाबि िादही र्झालेले 
असणे, सिव शाळांनी शैक्षवणक िषव २०२०-२०२१ साठी प्रिेश प्रवक्रया सुरू 
केलेली असणे, मात्र आंिरराष्ट्ट्रीय वशक्षण मंडळाशी संलग्न शाळांनी या 
िगांसाठी अद्यापपयंि प्रिेश घेिलेले नसणे, मंडळाकडून अद्यापपयवि या 
शाळांना कोणत्याही सूचना न आल्याने त्यांनी प्रिेश प्रवक्रया राबविलेली 
नसणे, या मंडळाकडून पुढील िगांसाठी काय वनयोजन करण्याि आले आहे 
याबाबिही अद्याप कोणत्याही सूचना प्राप्ि र्झालेल्या नसल्याने पालक ि 
वशक्षकांि वनमाण र्झालेली संभ्रमाची अिस्था, त्यामुळे या आंिरराष्ट्ट्रीय 
मंडळाच्या अस्स्ित्िाबद्दल अनेक प्रश्न वनमाण र्झालेले असणे, सदरहू मंडळ 
बंद र्झाल्यास ज्या विद्यार्थ्यांनी या मंडळािून वशक्षणाची सुरुिाि केली, त्यांची 
पुन्द्हा निीन मंडळाि जािाना र्रर्ट होणार असल्याने िािडीने सदरहू मंडळ 
कायास्न्द्िि करण्याबाबि शासनाने कराियाची कायविाही, उपाययोजना आवण 
शासनाची प्रविवक्रया." 

  (५) अॅड. वनरांजन डािखरे, सिवश्री प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड, डॉ.पवरणय रु्के, 
सिवश्री नागोराि गाणार, विलास पोिनीस, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि 
सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे उच्च ि तांत्र वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील 
:- 

   "मंुबई विद्यापीठाच्या प्रशासनािर िब्बल ८०० महाविद्यालयांचा 
असणारा िाण,  सुमारे ८ लाख विद्यार्थ्यांना सेिा देण्यास मंुबई विद्यापीठाची 
अकायवक्षमिा, मंुबई विद्यापीठाच्या अखत्यावरिील महाविद्यालये आवण 
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विद्याथी संख्या िषानुिषव िाढि असणे, प्रशासकीय दृष्ट्टीने मंुबई विद्यापीठ हे 
कोकणािील विशेषि: रत्नावगरी ि शसधुदगूव वजल्यािील महाविद्यालयांसाठी 
गैरसोयीचे असणे, अशा पवरस्स्थिीि रत्नावगरीिील ४५ महाविद्यालय, 
शसधुदगूवमधील ३८ आवण रायगडमधील २० अशा एकूण १०३ 
महाविद्यालयांसाठी स्ििंत्र कोकण विद्यापीठाची आिश्यकिा असणे, कोकण 
वििागािील महाविद्यालयािील प्राध्यापक िसेच विद्यार्थ्यांच्या सोयीच्या 
दृष्ट्टीने िसेच स्थावनक गरजेप्रमाणे सुसंगि असे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम 
राबविण्याच्यादृष्ट्टीने कोकणासाठी स्ििंत्र विद्यापीठ स्थापन करािे अशी 
कोकण  वििागािील रायगड, रत्नावगरी ि शसधुदगूव वजल्यािील विद्याथी ि 
पालकांनी िसेच रत्नावगरी एज्युकेशन सोसायटीचे प्रविवनधी, कोकण 
विद्यापीठ कृिी सवमिीचे अध्यक्ष िसेच स्थावनक लोकप्रविवनधी यांचेद्वारे 
गेल्या अनेक िषांपासून िे आजिागायि करण्याि येि असलेली आग्रही 
मागणी मा.मंत्री उच्च ि िंत्र वशक्षण यांचेद्वारे कोकणािील विद्यापीठाबाबि 
स्ििंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी सवचि पािळीिर सवमिीची स्थापना 
करण्याि आलेली असणे, नव्याने वनयुक्ि र्झालेले उच्च िंत्र वशक्षण मंत्री यांनी 
कोकणासाठी स्ििंत्र विद्यापीठ वनमाण करण्याि येणार असल्याचे आश्िासन 
देणे, याबाबि ििवमानपत्रांमध्ये बािमी प्रवसद्ध केली जाणे, कोकणासाठी 
स्ििंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबि शासन सकारात्मक असल्यामुळे यािर 
शासनाने कराियाची कायविाही ि त्याबाबि शासनाची प्रविवक्रया." 

  (६) श्री. प्रविण दरेकर, डॉ.पवरणय रु्के, श्री.प्रसाद लाड, अॅड. वनरंजन डािखरे, 
सिवश्री हेमंि टकले, विक्रम काळे, वकरण पािसकर, आनंद ठाकूर, सविश 
चव्हाण, श्रीमिी विद्या चव्हाण, सिवश्री अब्दलु्लाखान दरुाणी, प्रकाश गजविये, 
ख्िाजा बेग, जगन्नाथ शशदे, अरुणकाका जगिाप, अवनकेि िटकरे, संजय 
दौंड, शरद रणवपसे, अशोक ऊर्व  िाई जगिाप, रामहरी रुपनिर, अॅड. 
हुस्नबानू खवलरे्, श्री. आनंदराि पाटील, डॉ. सुधीर िांबे, सिवश्री अमरनाथ 
राजूरकर, जनादवन चांदरूकर, हवरशसग राठोड, प्रा. जोगेन्द्र किाडे, श्री. 
मोहनराि कदम, आर्कक. अनंि गाडगीळ, डॉ. िजाहि वमर्झा, वि.प.स. पुढील 
िािडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे पवरिहन मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधिील :- 

   "वदनांक २८ जानेिारी, २०२० रोजी कळिण-धुळे एस.टी. बस नावशक 
वजल्हयािील सौंदाणे-देिळा रस्त्याने मेशी वशिरािून जाि असिाना विचा 
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टायर रु्टल्याने वनयंत्रण सुटलेली एस.टी. बस समोरुन येणाऱ् या वरक्षासह 
रस्त्याकडील साठ रू्ट खोल विहीरीि कोसळल्याने र्झालेल्या िीषण 
अपघािाि चालकासह बसमधील १७ ि वरक्षािील ९ प्रिाशांचा र्झालेला मृत्यू 
िसेच २८ जण गंिीरवरत्या जखमी होणे, आगारािून बाहेर पडण्याआधी 
आपली एस.टी. व्यिस्स्थि आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी कायवशाळा 
चालक िसेच एस.टी. चालकािर असिाना या प्रकरणी कोणिीच जबाबदारी 
पार पाडली नसल्याने नाहक ओढिलेल्या दघुवटनेमुळे काहीजण मृत्यूमुखी िर 
अनेकजण जखमी होणे, यामुळे अपघािाि मृि प्रिासी आवण बस 
चालकाच्या नािेिाईकांना महामंडळािरे् दहा लाखाची मदि वदली जाईल 
िसेच जखमी प्रिाशांच्या उपचाराचा सिव खचव महामंडळारे् वदले जाईल असे 
पवरिहन मंत्री आवण एस.टी.मंडळाचे अध्यक्ष यांनी जावहर करणे, िर 
वरक्षािील मृिांच्या िारसांना केिळ २ लाख रुपये मदि देण्याचे जावहर करणे, 
सदरहू अपघािील मृि व्यक्िींच्या िारसांना िर वरक्षामधील मृि व्यक्िींच्या 
िारसांना आर्कथक मदि देिाना जाणीिपूिवक केलेला िेदिाि, अपघािाि 
बळी पडलेल्या व्यक्िींच्या कुटंुबाि कुणी कमििा नसेल िर अशा 
कुटंुबािील मुलगा शकिा मुलगी यांना पवरिहन महामंडळाने िात्काळ 
नोकरीि सामािून घ्यािे अशी लोकप्रविवनधींनी केलेली मागणी, अद्यापी 
मृिांच्या िारसांना प्रत्यक्षाि आर्कथक मदि वमळालेली नसल्याची पवरस्स्थिी 
िसेच जखमी प्रिाशांना औषधोपचार घेिाना सोसाव्या लागणाऱ् या गंिीर 
समस्या, याप्रकरणी विनाविलंब सखोल चौकशी करुन योग्य िी ठोस 
कायविाही करण्याची आिश्यकिा िसेच एस.टी. बसमधील मृत्यूमुखी 
पडलेल्या ि वरक्षामधील मृत्यूमुखी पडलेल्या िारसांना आर्कथक मदि देिाना 
िर्ािि न ठेििा िात्काळ प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची आर्कथक मदि देण्याची 
आिश्यकिा याप्रकरणी शासनाने केलेली कायविाही ि शासनाची प्रविवक्रया." 

  
((दपुारी दपुारी १२१२--०० ०० िाजता)िाजता)  

  
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपत्र सभागहृाच्या पटलािर ठेवणे - 

  िस्त्त्रोद्योग मांत्री : महाराष्ट्ट्र राज्य हािमाग महामंडळ मयावदि, नागपूर 
यांचा सन २०१८-२०१९ या िषाचा अठे्ठचाळीसािा 
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िार्कषक लेखे अहिाल आवण वित्तीय पत्रके 
सिागृहासमोर ठेििील. 

तीन : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) प्रा. अवनल सोले, सिवश्री नागोराि गाणार, रामदास आंबटकर, वगरीशचंर 

व्यास, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे अन्न 
ि औषध प्रर्ासन मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील :- 

   "नागपूर येथे िैद्यकीय वशक्षण ि औषधी रव्ये वििागांिगवि अन्न चाचणी 
प्रयोगशाळा कायान्द्िीि करण्यास शासन वनणवयास सन २०१५ मध्ये मंजूरी 
देण्याि येणे, त्यािच औषध वनयंत्रण प्रयोगशाळा माहे जुलै-२०१६ पासून िर 
अन्न चाचणी प्रयोगशाळा सप्टेंबर-२०१६ पासून कायान्द्िीि होणे, सदर 
प्रयोगशाळेकरीिा औरंगाबाद प्रयोगशाळेिील ७ पदे नागपूर प्रयोगशाळेि िगव 
करण्यास वदनांक ७ सप्टेंबर, २०१८ नुसार मान्द्यिा वदली जाणे, परंिु नागपूर 
प्रयोगशाळेि स्ििंत्र लेखावशषवक नसल्यामूळे नागपूर प्रयोगशाळेि िगव 
करण्याि आलेले कमवचाऱ् यांना नागपूर येथे काम करण्याचे मोघम आदेश 
देिून वनयुक्िी होणे, परंिु त्याचे िेिन ि िते्त नागपूर कायालयांिगवि न 
काढिा औरंगाबाद प्रयोगशाळेिून केल्या जाि असणे, सदर 
प्रयोगशाळांकरीिा स्ििंत्र आहरण ि सवििरण संकेिाक आिश्यक 
असिांनासुध्दा शासन याकडे दलुवक्ष करीि असणे, िास्िविक पहािा नागपूर 
अन्न चाचणी प्रयोगशाळा ि औषध वनयंत्रण प्रयोगशाळा या दोन्द्ही 
प्रयोगशाळेकरीिा िांवत्रक अवधकारी ि कमवचारी िसेच प्रशासकीय अवधकारी 
ि कमवचारी यांची १०५ िांवत्रक पदांची आिश्यकिा असूनही केिळ ७ 
कायवरि कमवचारी पदािर कामे सुरू असणे, सदर प्रयोगशाळेकरीिा वरक्ि पदे 
िरण्याबाबि लोकप्रविवनधी या नात्याने वदनांक १३ वडसेंबर, २०१९ रोजी 
मा.अन्न औषध प्रशासन मंत्री ि मा. मुख्यमंत्री यांना वदनांक १३ वडसेंबर, २०१९ 
ला वनिेदन देऊनही त्यािर होि नसलेली कायविाही, त्यामुळे रखडलेला 
प्रयोगशाळेचा प्रश्न, शासनाचे याकडे होि असलेले दलुवक्ष, शासनाने 
आकृिीबध्द मंजूर पदे िािडीने िरण्याची आिश्यकिा, शासनाने याबाबि 
िािडीने कराियाची कायविाही ि उपाययोजना." 

  (२) सिशश्री वकरण पािसकर, हेमंि टकले, आनंद ठाकूर, ख्िाजा बेग, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
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नगर विकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील :- 
   "पालघर वजल्यािील िसई-विरार शहर महानगरपावलकेने पवरिहन 

वििागाि वहरव्या वपिळ्या बसेस चालिण्यासाठीचे कंत्राट िागीरथी 
ट्रान्द्सपोटवला वदलेले असणे, पवरिहनकडे सध्या १६० बसेसचा िार् असून 
१४० बसेस िसई-विरार शहराि चालविल्या जाि असणे, सुमारे ७०० च्या 
आसपास चालक आवण िाहक यांना काही मवहन्द्यांपासून िेळेि मानधन वदले 
जाि नसणे, १०० हून अवधक कामगारांचे २ मवहन्द्यांपासून कंत्राटदाराने 
मानधन वदलेले नसणे, कंत्राटी कामगारांना देण्याि येणाऱ्या िविष्ट्य वनिाह 
वनधीच्या पैशांचा िरणा करण्यास र्झालेल्या विलंबनामुळे िसेच सहा 
मवहन्द्यांनी िाढणाऱ्या मानधनाि गेल्या िीन िषांपासून िाढ केली नसल्याने 
िसई-विरार पवरिहन वििागाि कायवरि असलेल्या िीनही संघटनांिील ७०० 
हून अवधक कामगारांनी एकत्र येऊन िसई पस्श्चमेकडील पवरिहन डेपोमध्ये 
चालक आवण िाहकांनी बुधिार वदनांक १५ जानेिारी, २०२० रोजी आंदोलन 
करून पुकारलेला संप, सन २०१५-२०१६ पासून पवरिहन सेिेिील 
कमचाऱ्यांच्या वकमान िेिनाि िाढ करण्याबाबि ‘श्रमजीिी रयि कामगार 
संघटने’ कडून िसेच ‘समथवन’ संस्थेकडून अवलकडेच वदनांक २० जानेिारी, 
२०२० रोजी महानगरपावलका, कामगार वििागाकडे ि मंत्रालयीन 
प्रशासनाकडे पाठपुरािा ि पत्रव्यिहार करण्याि येऊन मागणी केलेली 
असिानाही प्रशासनाकडून कोणिीही कायविाही केली जाि नसणे, पवरणामी 
संबंवधि पवरिहन महापावलकांमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांमध्ये 
पसरलेली िीव्र नाराजीची ि असंिोषाची िािना, याबाबि शासनाने िेळीच 
हस्िके्षप करून कराियाची कायविाही, उपाययोजना ि शासनाची प्रविवक्रया." 

 
  (३) श्री. अर्ोक ऊफश  भाई जगताप, प्रा.जोगेन्द्र किाडे, वि.प.स. पुढील 

िािडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे नगर विकास मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधिील :- 

   "मंुबईि विविध वठकाणी आगीच्या  दघुवटना घडून १५ जण जखमी 
र्झाल्याचे वदनांक १४ रे्बु्रिारी, २०२० दरम्यान वनदशवनास येणे, अंधेरी 
एमआयडीसी येथील सेस्टा नेट कंपनी, कांवदिली पूिेकडील संिाजी नगर 
िसेच िांरा पूिव येथील चाळींमध्ये आग लागून दघुवटना घडणे, मरोळ 
एमआयडीसीिील रोल्टा टेक्नॉलॉजी या  आयटी कंपनीला िीषण आग 
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लागण्याची घटना माहे रे्बु्रिारी, २०२० च्या विसऱ्या आठिडयाि उघडकीस 
आलेली असणे, मंुबईमध्ये  वदिसाला सरासरी ११ आगीच्या दघुवटना घडि 
असल्याचे अस्ग्नशमन के्षत्रािील िञांचे मि असणे, २००८ िे २०१८ या 
काळाि येथे ५३३३३ आगीच्या दघुवटना घडणे, त्याि ६६६ जणांचा ददेुिी मृत्यू 
होणे, या मृिांमध्ये २२३ मवहला ४४ पुरुष ३४ मुले ि ५ अस्ग्नशमन 
दलािील अवधकारी यांचा समािेश असणे, आगीच्या दघुवटना घडल्यास 
प्रशासनाकडून त्याचा िपास करुन  िात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जाणे, ठोस 
वनणवय  घेिला जाि नसणे, यामुळे मंुबई मधील अग्नी सुरके्षचा प्रश्न 
वदिसेवदिस गंिीर होि असणे, शासनाकडून यासंदिाि कराियाच्या 
कायविाहीस होि असलेला विलंब पवरणामी जनिेि पसरलेला असंिोष ि 
संिापाची िािना ि शासनाने येथील आगीच्या दघुवटना रोखण्यासाठी 
कराियाची कायविाही ि शासनाची प्रविवक्रया." 

  (४) प्रा. जोगेन्र किाडे, वि.प.स. पुढील िािडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे िैद्यकीय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधिील :- 

   "िायखळा, मंुबई येथील जे.जे. रुग्णालयामधील हृदय शस्त्रवक्रया सहा 
मवहन्द्यांपासून बंद असल्याची बाब माहे रे्बु्रिारी, २०२० च्या विसऱ्या 
आठिड्याि उघडकीस आलेली असणे, जे.जे.सह कामा, जी.टी. आवण सेंट 
जॉजव या सरकारी रुग्णालयांना केला जाणारा औषधांचा पुरिठा जिळपास 
४० केवमस्टनी बंद केलेला असणे, उपरोक्ि रुग्णालयांना वमळणाऱ्या एकूण 
वनधीपैकी केिळ १० टक्के रक्कम वनविदा न काढिा थेट खरेदी करण्याि 
येणाऱ्या औषध आवण इिर िैद्यकीय उपकरणांसाठी वमळि असल्याने या 
रुग्णांलयाची आर्कथक कसरि होि असणे, ही रक्कम अपुरी असल्याने 
केवमस्टची साठ कोटींची वबले या रुग्णालयांनी थकविली असल्याने त्यांनी 
औषधांचा पुरिठा बंद केलेला असणे, औषध पुरिठा बंद र्झाल्याने हृदय 
शस्त्रवक्रया बंद करण्याि आलेल्या असणे, औषधांअिािी हृदय शस्त्रवक्रया बंद 
र्झाल्याने रुग्णांची ससेहोलपट होि असणे, पवरणामी त्यांच्याि पसरलेला 
असंिोष, केवमस्टची जिळपास ६० कोटींची देयके रखडल्याने त्यांची होि 
असलेली आर्कथक वपळिणूक, केवमस्टची थवकि देयके त्िरीि अदा करुन 
रुग्णालयािील हृदय शस्त्रवक्रया पुन:श्च सुरु करण्याबाबि शासनाने 
कराियाची कायविाही ि याबाबिची शासनाची िूवमका." 

पाच : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विरे्ष उल्लेख – (असल्यास). 
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- मध्यांतर - 
सहा : र्ासकीय विधेयक – 

  परु:स्त्थापनाथश - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे. 
   "सन २०२० चे वि.प.वि. क्रमाांक ५ – महाराष्ट्र र्ाळाांमध्ये मराठी 

भाषेचे सक्तीचे अध्यापन ि अध्ययन विधेयक, २०२०" 

   --------------------------------------------------------------------- 
सात : राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (पवहला वदिस). 

 

आठ : (मांगळिार, वदनाांक २५ फेब्रिुारी, २०२० रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्त्ताि) –  

  सिशश्री ददवाकर रावते, हेमंत टकले, शरद रणजिसे, जवक्रम काळे, अशोक ऊर्व  िाई 
जगिाप, गोपीवकसन बाजोवरया, वकरण पािसकर, रामहरी रुपनिर, रशिर र्ाटक, 
डॉ.सुधीर िांबे, डॉ.मवनषा कायंदे, ॲड. हुस्नबानू खवलरे्, श्री.नरेंर दराडे, डॉ.िजाहि 
वमर्झा, सिवश्री अमरनाथ राजूरकर, अंबादास दानिे, आर्कक.अनंि गाडगीळ, श्री.दषु्ट्यंि 
चिुिेदी, प्रा.जोगेन्द्र किाडे, सिवश्री आनंदराि पाटील, हवरशसग राठोड, मोहनराि 
कदम, विलास पोिनीस वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्त्ताि – 

   "मंुबई शहरािील र्झोपडपट्टी पुनर्किकास योजनेिील (एसआरए) घरांच्या 
के्षत्रर्ळाची मयादा २६९ चौ.रू्टाऐिजी ३०० चौ.रू्ट िाढविण्याबाबि 
शासनाने घेिलेला वनणवय ि एसआरए अंिगवि कराियाची कायविाही, मंुबई 
शहराि उंच पवरसराि असणाऱ्या िसाहिीिर दरडी कोसळून वजविि ि वित्त 
हानी होऊ नये याकवरिा संरक्षक शििी बांधण्याबाबि येणाऱ्या काळाि शासन 
घेि असलेला वनणवय, मंुबईिील वशिडी, नायगांि, िरळी येथील 
बी.डी.डी.चाळीचा पुनर्किकास करणे, पंिप्रधान अनुदान प्रकल्पािील 
इमारिीसाठी सामूवहक विकास प्रकल्प राबविण्याबाबि, उपकर प्राप्ि 
इमारिींच्या दरुुस्िीसाठी ३०००/- रुपये प्रवि चौ.मी. ची मयादा िात्काळ रुपये 
५,०००/- पयंि िाढविण्याबाबि वनणवय घेऊन अंमलबजािणी करणे, मंुबईि 
रेंगाळलेल्या एसआरए योजनांना गिी देण्यासाठी प्रयत्न करणे, िसेच मंुबईि 
आर्कथक मंवदमुळे इमारिीच्या बांधकामास होि असलेला विलंब त्यामुळे 
ग्राहकांना घराचा िाबा वमळण्यास होि असलेली वदरंगाई, िसेच परिडणारी 
घरे जास्ि उपलब्ध होण्यासाठी शासन यथायोग्य वनणवय घेणे, मंुबईिील िरळी, 
मावहम िागािील पोवलस िसाहिीचा पुनर्किकास मंुबईिील परळ येथील 
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िारिरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वनिासस्थान असलेल्या िसाहिीचा 
पुनर्किकास करण्याचा घेिलेला वनणवय, मंुबई शहराि चालू असलेल्या िुयारी 
मेट्रो रेल्िेच्या मागािरील दिुर्ा असणाऱ्या इमारिीना िडे जाणे, अशा 
इमारिीच्या पुनर्किकासासाठी धोरण शासन वनस्श्चि करणे, मंुबईिील जुन्द्या ि 
म्हाडा इमारिीच्या गच्चीिरील पािसाळ्याि होणाऱ्या पाण्याची गळिी 
थांबविण्यासाठी इमारिीिर शेड बांधण्याची परिानगी देण्याबाबि डीसीआर 
मध्ये बदल करण्याची उवचि कायविाही करणे, याबाबि शासनाने केलेली ि 
कराियाची कायविाही विचाराि घेण्याि यािी." 

 
नऊ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 
  (१) डॉ.िजाहत वमर्झा, श्री.शरद रणवपसे, ॲड.हुस्नबानू खवलरे्, वि.प.स. 

पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्त्थत करतील. 
   "विदिाि यििमाळ वजल्यािील पुसद िालुक्याची पुसद वजल्यांमध्ये 

वनर्कमिी व्हािी यासाठी येथील नागवरकांनी अनेक िषांपासून मागणी केलेली 
असणे, पुसद वजल्हा वनर्कमिीसाठी विविध सवमत्या, सामावजक संघटनांनी 
आंदोलने करुन साित्याने पाठपुरािा केलेले असणे, परंिु अद्याप पुसद वजल्हा 
वनर्कमिीसाठी शासनाकडून कोणिीही कायविाही करण्याि आलेली नसणे, 
पुसद िालुक्याि सिव कायालय असून वजल्यासाठी निीन कायालय 
उिारण्यासाठी आिश्यक लागणारी जागाही उपलब्ध असणे, पुसद वजल्हा 
वनर्कमिीसाठी स्थापन र्झालेल्या सवमिीने याबाबि निीन प्रस्िाि ियार करुन 
शासनाकडे पाठविला असणे, यििमाळ वजल्यािील पुसद िालुक्याची पुसद 
वजल्हा वनर्कमिी करण्याबाबि येथील नागवरकांची साित्याने होि असलेली 
मागणी, याबाबि शासनाने कराियाची कायविाही ि उपाययोजना." 

  (२) सिशश्री अवनल भोसले, सविश चव्हाण, हेमंि टकले, वि.प.स. पढुील 
सािशजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्त्थत करतील. 

   "पुणे शहरािील पी.एम.पी. बसेसना साित्याने होि असलेले अपघाि, 
बे्रक रे्ल, आग लागणे, अशा विविध अपघािांमध्ये १८ हून अवधक जणांचा 
मृत्यू होणे, िाहिूक वििागािील प्रशासकीय प्रमुख अवधकारी आवण 
पावलकेच्या िाहिूक सवमिी यांच्यामध्ये परस्पर सहकायव ि समन्द्िय 
नसल्यामुळे पी.एम.पी.च्या व्यिस्थापनामध्ये अडथळे वनमाण होणे, पी.एम.पी. 
मध्ये असलेली अनािश्यक कमवचारी संख्या, उत्पन्नाच्या एकूण रकमेपैकी 
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५५% िाटा केिळ मनुष्ट्यबळािर खचव होणे, चुकीच्या पद्धिीने कमवचाऱ्यांना 
वदल्या जाणाऱ्या बढत्यांमुळे पी.एम.पी. मध्ये आर्कथक समस्या वनमाण होणे, 
पी.एम.पी. मध्ये सुधार आणण्यासाठी िाहिूक के्षत्राशी संबंवधि िञ, जाणकार 
व्यक्िीची संबंवधि सवमिीिर वनिड होण्याची आिश्यकिा, याबाबि 
शासनाने कराियाची कायविाही ि उपाययोजना." 

 
 

विधान भिन : 
मंुबई, 
वदनांक : २५ रे्बु्रिारी, २०२०. 

राजेन्र भागित, 
सवचि (कायविार), 

महाराष्ट्ट्र विधानपवरषद. 
 


