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महािाष्ट्र  रिधानपरिषद 
रदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 

सोमिाि, रदनाांक ७ माचच, २०२२ 
((सकाळी सकाळी १०१०--०० ०० ते ते ११११--४५ ४५ िाजेपयंतिाजेपयंत))  

 
  लक्षिेधी सचूना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) – 

  (गरुुिाि, रदनाांक ४ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चरिण्यात आलेल्या प्रलांरतत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (१) ते (४)] – 

  (१) श्री.जयांत पाटील, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "रायगड नजल्ह्यात नवनवध प्रकल्ह्पात प्रकल्ह्पग्रस्त शेतकऱ्यांिी नजल्ह्हानधकारी 
कायालयावर नििाांक १६ नडसेंबर, २०२१ रोजी काढलेला मोर्चा, बल्ह्क ड्रग्ज 
फामा पाकव , जे एस डब्लल्ह्यू या खाजगी कां पिीसाठी शासिािे र्चालवलेले सक्तीरे्च 
सांपािि, नवरार, अनलबाग मल्ल्ह्िमॉडल कॉनरडॉर या महाकाय व खर्चर्चक तसेर्च 
अिावश्यक प्रकल्ह्पासाठी र्चाललेले तातडीरे्च सांपािि, त्यासाठी सांसिेिे २०१३ 
मघ्ये पानरत केलेला भूमी सांपािि कायिा गुांडाळूि सरकारिे र्चालवलेला अन्याय 
सिर प्रकल्ह्पाांिा शेतकऱयाांर्चा असलेला नवरोध, ते रद्द करण्यार्ची मागणी, 
नजल्ह्यातील वाढते प्रिषूण, भाताखालील के्षत्र गेल्ह्या वीस वषात व सध्याच्या 
सांपाििामुळे िीड लाख एकरिे घिणे, त्यामुळे उपजीनवका, रोजगार व पयावरण 
यावर होणारा पनरणाम, शेतकऱ्यांची सतत होणारी फसवणूक, उद्योगाांसाठी 
यापूवी सांपानित केलेल्ह्या जनमिी ि वापरता पडूि रहाणे, त्यामुळे होणारे राष्ट्रीय 
सांपत्तीरे्च िुकसाि, इको सेल्न्सनिव्ह झोि व अभयारण्यालगतरे्च के्षत्र सांपानित 
केले जाणे, त्यारे्च पयावरणावरील पनरणाम, वाढत्या तापमािामुळे नजल्ह्यावर 
वारांवार ओढवणाऱया अनतवृष्ट्िी व पूर, िरडी कोसळणे इ. आपत्ती, त्यामुळे 
होणारी हािी यामुळे नजल्ह्यात वाढत असलेला असांतोष व यावर शासिािे 
करावयार्ची कारवाई व उपाययोजिा." 

  (२) सिचश्री प्ररिण दिेकि, नवजय ऊफव  भाई नगरकर, डॉ.पनरणय फुके, सववश्री सुरेश 
धस, सिानशव खोत, प्रसाि लाड, गोनपर्चांि पडळकर, डॉ.रणनजत पािील, सववश्री 
निलय िाईक, प्रवीण ििके, रमेशिािा पािील, अॅड.निरांजि डावखरे, श्री.र्चांिभूाई 
पिेल, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
सािचजरनक ताांधकाम (सािचजरनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "मुांबई-गोवा महामागारे्च काम सि २०११ मध्ये सुरू झाले असूि िोि वेळा 
कां त्राििार बिलूिही मोठ्या प्रमाणात काम अद्याप अपूणव असणे, अिेक नठकाणी 
कामे अधववि अवस्थेत असणे, त्यामुळे रस्त्यावरूि प्रवास करणाऱया प्रवाशाांिा 
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धुळीर्चा व खड्ड्ाांर्चा सामिा करावा लागत असूि पावसाळ्यात या सांपूणव 
भागात नर्चखलारे्च साम्राज्य पसरत असल्ह्यामुळे अपघातारे्च प्रमाणही वाढलेले 
असणे, मागील िशकापासूि मुांबई-गोवा महामागाच्या रां िीकरणारे्च काम सुरू 
असूिही ते पूणव ि झाल्ह्यामुळे कोकणर्चा नवकास रखडला असणे, महामागाच्या 
नसमेंि कााँक्रीिच्या रस्त्याांमुळे नपण्याच्या पाण्याच्या वानहन्या िािरुस्त झाल्ह्या 
असूि लगतच्या गावाांमध्ये पाणी िांर्चाईर्ची भीषण पनरल्स्थती निमाण झाली 
असणे, कां त्राििाराकडूि िािरुस्त पाणी पुरवठा वानहन्या िरुस्त करि 
घेण्याबाबत शासिाकडूि कोणताही पुढाकार घेतला जात िसणे, महामागारे्च 
काम तातडीिे पूणव होण्यार्ची तसेर्च िािरुस्त पाणी पुरवठा वानहन्या िरुस्त करि 
निल्ह्यानशवाय कां त्राििाराांिा िेयक अिा ि करण्यार्चा निणवय घेण्यार्ची 
आवश्यकता, तथानप, शासिारे्च याकडे होत असलेले अक्षम्य िलुवक्ष, पनरणामी 
कोकणवानसयाांमध्ये पसरलेला तीव्र असांतोष, याबाबत शासिािे केलेली वा 
करावयार्ची उपाययोजिा व प्रनतनक्रया." 

  (३) सिचश्री सरुनल शर्दे, नवलास पोतिीस, रववद्र फािक, रि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे सािचजरनक आिोग् य ि कुटुांत 
कल् याण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "मोखाडा तालुक्यातील (नज.पालघर) पायरवाडीतील पनहलीत नशकणाऱया 
कु. अजय युवराज पारधी या ६ वषीय बालकार्चा जव्हार कुिीर रग्णालयात नि. 
२५ जािेवारी, २०२२ रोजी उपर्चारािरम्याि झालेला मृत्यू, सिर बालकास 
त्याच्या कुिुांनबयाांिी नि. २४ जािेवारी, २०२२ रोजी उपर्चारासाठी त्र्यांबकेश्वर 
येथील िवाखान्यात िेणे, तेथे एक निवसाच्या उपर्चारािांतर त्याला सरकारी 
िवाखान्यात िाखल करण्यार्चा त्र्यांबकेश्वर येथील डॉक्िराांिी निलेला सल्ह्ला, 
तििुसार  मुलाच्या पालकाांिी त्याला मोखाडा येथील ग्रामीण रग्णालयात िेले 
असता तेथील डॉक्िराांिीही बालकाला जव्हार येथील कुिीर रग्णालयात िाखल 
करण्यास साांगणे, पालकाांिी जव्हार येथील कुिीर रग्णालयात िाखल 
केल्ह्यािांतर त्या बालकावर उपर्चार नमळण्यास नवलांब झाल्ह्यामुळे नि.२५ 
जािेवारी, २०२२ रोजी उपर्चारािरम्याि झालेला मृत्यू, मृत बालकार्चा मृतिेह घरी 
िेण्यासाठी कुिुांबाकडे पेसे िसल्ह्यािे त्याांिा रग्णवाहीका उपलब्लध करि िेण्यास 
जव्हार येथील कुिीर रग्णालयातील डॉक्िर व कमवर्चाऱ्यांकडूि झालेला 
हलगजीपणा, मृतिेह रग्णवाहीकेतूि िेण्यासाठी पेसे ि निल्ह्यास रग्णवाहीका 
नमळणार िाही, असे रग्णवाहीकेच्या र्चालकािे मृत बालकाच्या वनडलाांिा 
साांगणे, पनरणामी मुलार्चा मृतिेह ३५ ते ४० नकमी अांतरावर असलेल्ह्या 
स्वतःच्या घरी िरु्चाकीवरि िेण्यात येणे, या ििेुवी घििेला जबाबिार असलेल्ह्या 
रग्णालयाच्या प्रशासिाच्या कारभारानवषयी जिमािसात वाढता तीव्र असांतोष, 
शासिािे या ििेुवी घििेर्ची व प्रशासिाच्या मिमािी कारभारार्ची र्चौकशी करि 
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जबाबिार असणाऱ्यांनवरध्ि कठोर कारवाई करण्यार्ची आवश्यकता आनण 
शासिार्ची प्रनतनक्रया."  

  (४) सिचश्री सरतर् चव्हाण, नवक्रम काळे, अमरिाथ राजूरकर, रि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे र्ालेय रर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

        "मराठवाडा नवभागात नजल्ह्हा पनरषिेच्या १२ हजार ६४५ शाळा असणे, 
त्यातील ५ हजार २७९ शाळेर्ची वीज िेयके थकीत असणे, म्हणजे ४१.७४ 
िक्के शाळाांकडे वीज थकबाकी असणे, िर मनहन्याला पार्चशे ते सातशे रपये 
वीज नबल येत असूि सिर रक्कम सानिल अिुिािातूि भरणे अपेनक्षत असणे, 
परांतू सि २०१२-२०१३ पासूि शासिािे शाळाांिा सानिल अिुिाि निले िसणे, 
कोरोिामुळे बांि असलेल्ह्या शाळा सुर झाल्ह्यािांतर वीज मांडळाकडूि 
शाळाांमधील वीज किेक्शि कापण्यार्चा सपािा लावला असूि मराठवाडयातील 
१ हजार २४३ शाळाांर्ची वीज कि करण्यात आली असणे, त्यामुळे शाळेतील 
सांगणक, उपकरण बांि पडली असणे, शासिाकडूि सानिल रक्कम वेळेवर 
नमळत िसल्ह्यािे थकीत वीज नबलार्ची रक्कम कोणी व कधी भरावयार्ची असा 
पेर्च मुख्याध्यापकाांिा पडला असणे, एका बाजूला ऑिलाईि नशक्षण निले जात 
असल्ह्यार्चा िावा केला जात असतािा व शाळाांच्या सांगणकीकरणावर 
कोट्यवधींर्चा खर्चव होत असतािा शाळेत वीज िसल्ह्यािे नशक्षकाांिा िवीि 
समस्याांिा सामोरे जावे लागत  असणे, ग्रामीण भागातील शाळेतील नवद्यार्थ्यांिा 
शेक्षनणक सुनवधा उपलब्लध होण्याच्या दृष्ट्िीिे मराठवाडयातील सववर्च शाळाांमध्ये 
सौरऊजा प्रकल्ह्प बसनवण्यार्ची गरज असणे, ५ हजार २७९ शाळाांर्ची थकीत 
वीजनबल तात्काळ भरण्यार्ची कायववाही करण्यासाठी होत असलेली मागणी, 
त्यावर शासिािे केलेली वा करावयार्ची कायववाही व प्रनतनक्रया." 

  (५) सिचश्री रिक्रम काळे, शनशकाांत वशिे अमोल नमिकरी, सनतश र्चव्हाण, 
अब्लिलु्ह्लाखाि िरुाणी, अनिकेत तिकरे, सांजय िौंड, अरण लाड, रि.प.स. 
पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

        "नवपुलतेच्या खोऱयातूि तुिीच्या खोऱयात िषु्ट्काळी भागात पाणी वळनवणे हे 
ििी जोड प्रकल्ह्पारे्च मुख्य तत्व असल्ह्यारे्च मािले जाणे, त्यासाठी िषु्ट्काळी भाग 
एकार्च राज्यातील राज्याांतगवत असो वकवा िोि राज्यातील असो तथानप, या 
तत्वाला कें द्र शासिािे नतलाांजली िेऊि फक्त िोि वकवा जास्त राज्यातील पाणी 
वळनवण्यात येणार असेल तर, ििी जोड प्रकल्ह्पाांिा कें द्र शासिाकडूि निधी 
निला जाईल अशी भूनमका कें द्र शासिािे घेतली असल्ह्यारे्च नििाांक १ फेबु्रवारी, 
२०२२ रोजी वा त्यािरम्याि नििशविास येणे, त्यािुसार पार-तापी-िमविा या 
ििीजोड प्रकल्ह्पाला कें द्र शासिािे निधी िेण्यार्ची तयारी िशवनवणे, परांतु पार-
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तापी-िमविा वलक प्रकल्ह्पात महाराष्ट्र राज्याच्या िार-पार खोऱयातील १५ 
िीएमसी पाणी गुजरातमध्ये १२०० नक.मी.अांतरावर उत्तरेकडे वळनवण्यात येणार  
असल्ह्यारे्च नििशविास येणे, तसेर्च महाराष्ट्र राज्याच्या यार्च पाण्यावर गुजरात 
मध्ये मुांबईच्या धतीवर धोलेरा िावाांरे्च आांतरराष्ट्रीय शहर उभारि त्यार्चा आकार 
परिेशातील शाांघाय शहराच्या पार्चपि आनण निल्ह्लीच्या िपु्पि करण्यार्ची भूनमका 
तसेर्च िेशभरातील सांपूणव उियोग व व्यापार यार्च भागात कें द्रीत करण्यार्चा 
मािस असल्ह्यारे्च नििशविास येणे, त्यासाठी हातभार लावण्यास कोणार्चाही 
नवरोध िसणे, परांतु महाराष्ट्रािे पार-तापी-िमविा वलक प्रकल्ह्पासाठी पाण्यार्चा 
हक्क अन्य राज्याला निल्ह्यास नगरणा खोऱयातील कळवण,सिाणा, िेवळा, 
मालेगाव, िाांिगाव, र्चाांिवड, येवला आनण जळगाव नजल्ह्हा कायमस्वरपी 
िषु्ट्काळी राहण्यार्ची शक्यता असणे, महाराष्ट्राच्या हक्कारे्च पाणी अन्य राज्याला 
िेणार का, असा निमाण झालेला प्रश्ि  त्यामुळे राज्याच्या हक्कारे्च पाणी अन्य 
राज्याला िेण्याबाबत नवरोध करावा अशी सववत्र होत असलेली मागणी, त्यामुळे 
राज्याच्या नहतार्चा निणवय घेण्यार्ची आवश्यकता व त्याबाबत शासिार्ची भूनमका." 
 

  (६)  श्री.अांतादास दानिे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे ऊजा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "यावषी मराठवाडयातील शेतकऱयाांकडे पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्लध 
असतािाही केवळ वीजेअभावी शेतकऱयाांिा रब्लबी हांगामातील नपकाांिा पाणी िेता 
येत िसल्ह्यारे्च िुकतेर्च माहे फेबु्रवारी,२०२२ मध्ये उघडकीस येणे, मागील आठ 
निवसापासूि भोकरिि येथील २२० केव्हीरे्च रोनहत्र जळाल्ह्यािे तालुक्यातील 
सात नवदु्यत उपकें द्रावरील शेतातील ४०० नवदु्यत रोनहत्रावरील वीज पुरवठा 
नवस्कळीत होणे, पनरणामी शेतकरी प्रर्चांड त्रस्त होणे, आधीर्च अनतवृष्ट्िीमुळे 
सोयाबीि, तूर, कापूस, मका आनि नपके िष्ट्ि झाल्ह्यािे शेतकरी मेिाकुिीस 
आलेला असतािा आता रब्लबी हांगामातील नपकाांिा वीजेअभावी पाणी नमळत 
िसल्ह्यािे शेतकऱयाांसमोर ओढावलेले आर्चथक सांकि, रब्लबी हांगामातील नपके 
अांनतम िप्प्यात असल्ह्यािे नपकाांिा पाण्यार्ची आवश्यकता असतािा पाणी नमळत 
िसल्ह्यािे नपकाांरे्च होत असलेले िुकसाि, वीज पुरवठा सुरळीत करण्यार्ची 
शेतकऱयाांकडूि होत असलेली मागणी, याकडे शासिारे्च होत असलेले अक्षम्य 
िलुवक्ष, याबाबत शासिािे तातडीिे सखोल र्चौकशी करि वीज पुरवठा सुरळीत 
करण्यासाठी करावयार्ची कायववाही व याबाबत शासिार्ची प्रनतनक्रया व भूनमका ." 
 

  (७) श्री.अरिरजत िांजािी, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे गहृरनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "मुांबई येथील अांधेरी (पूवव) येथे MIDC च्या हद्दीत झोपडपट्टी पुिववसिामध्ये 
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आकृती निमाण (Hub Town) कां पिीरे्च नवकासक याांिी स्थानिक रनहवाशाांच्या 
खोल्ह्या ताब्लयात घेऊि परस्पर बाय लोकाांिा करोडो रूपयामध्ये नवकूि िाकणे, 
या मध्ये ३५० कोिी रपयाांच्या व्यवहारार्ची शक्यता असणे, तसेर्च कम्युनििी 
सेंिरच्या जागेवर Three Star िजारे्च बेकायिेशीर हॉिेल बाांधण्यात आल्ह्यार्ची 
बाब माहे फेबु्रवारी२०२२ च्या िरम्याि उघडकीस येणे,   नवकासक व त्याांरे्च एजांि 
याांच्या नवरोधात नि. १३.०२.२०२० रोजी क्र. ७५ / २० हा FIR िाखल करण्यात 
आलेला असणे, सिर नठकाणी लाखो स्क्वेअर फुिारे्च बेकायिेशीर बाांधकाम 
करण्यात आलेले असणे आनण MIDC आनण आकृती निमाण (Hub Town) 
याांच्यामध्ये झालेल्ह्या करारिाम्यािुसार या झोपडपट्टी पुिववसिामध्ये शेकडो कोिी 
रपयाांर्चा गेरव्यवहार झालेला असणे, तसेर्च बाांधकामामध्ये मोठया प्रमाणात 
अनियनमतता केल्ह्यामुळे स्थानिक जितेत पसरलेली तीव्र असांतोषार्ची व 
िाराजीर्ची भाविा, शासिािे याबाबत सखोल र्चौकशी करि बेकायिेशीर 
बाांधकाम पाडण्यासाठी तातडीिे करावयार्ची कायववाही तसेर्च सांपूणव घोिाळयार्ची 
उच्र्चस्तरीय सनमतीद्वारे र्चौकशी करि सांबांनधताांवर फौजिारी गुन्हे िाखल करि 
कठोर कारवाई करण्यार्ची आवश्यकता व याबाबत राज्य शासिार्ची प्रनतनक्रया." 

  (८) श्री.चांद्ररे्खि तािनकुळे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मदत ि पनुिचसन मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "राज्यात िुकत्यार्च अवकाळी पाऊस व गारनपिीमुळे िागपूर नजल्ह्यातील 
कािोल, साविेर, कळमेश्वर, रामिेक, पारनशविी आिी तालुक्यात सुमारे ६ 
हजार ४५ हेक्िर के्षत्रावरील शेतनपके व फळबागारे्च िुकसाि झालेले असुि 
त्यामध्ये ८१७९ शेतकऱयाांर्चा समावेश असणे, सांपूणव िुकसािभरपाईपोिी 
शासिाकडे ५ कोिी ६६ लक्ष रपये इतक्या निधीर्ची मागणी करण्याांत आलेली 
असणे, सोबतर्च वधा नजल्ह्यातील ८ हजार हेक्िर के्षत्र बानधत झाल्ह्यािे 
जवळपास ३ कोिी ७७ लक्ष रूपयाांर्ची मागणी केलेली असणे, सोबतर्च रस्ते व 
पुलाांच्या िरुूस्तीबद्दल झालेल्ह्या बेठकीत नििेश निलेले असणे, मात्र अद्यापही 
शासिािे मितीबाबत कुठलीही कायववाही केलेली िसणे, िागपूर नजल्ह्यातील 
िेसर्चगक आपत्ती सांिभातील ३ लक्ष ४९ हजार ५८२ शेतकऱयाांरे्च २ लक्ष ८४ 
हजार हेक्िर के्षत्र बानधत झालेले असणे त्यात २२६ कोिी ६३ लक्ष रूपये 
िुकसाि भरपाईर्चा समावेश असणे, हा प्रस्ताव शासिाकडे प्रलांनबत असणे, 
शासि या सांिभातील प्रस्तावाला मांजुरी प्रिाि करणार की िाही असा सांभ्रम 
निमाण होत असणे, त्यामुळे शेतकऱयाांिा  िुकसािीपोिी आत्महत्याांनशवाय 
पयाय उपलब्लध िसणे, बेठक घेऊि ही प्रश्ि निकाली निघत िसणे, याबाबत ठोस 
कायववाहीर्ची आवश्यकता असणे, त्यामुळे मागील व िवीि िुकसाि भरपाई 
प्रस्तावाला मांजुरी िेऊि निधी उपलब्लध करण्यार्ची आवश्यकता व त्याबाबत 
शासिािे करावयार्ची कायववाही व शासिार्ची प्रनतनक्रया." 
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(दपुािी १२-०० िाजता) 

 
  

एक : प्रश्नोत्तिे. 
दोन : कागदपते्र सिागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 
  (१) मखु्यमांत्री : "श्री साईबाबा सांस्थाि नवश् वस्तव्यवस्था, नशडी 

याांर्चा सि २०२०-२०२१ या वषार्चा वार्चषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (२) कृषी मांत्री : "डॉ.बाळासाहेब सावांत कोकण कृषी नवद्यापीठ, 
िापोली याांर्चा सि २०१६-२०१७ या वषार्चा लेखा 
पनरक्षण अहवाल व वार्चषक लेखे" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (३) वस्त्रोद्योग मंत्री : "महाराष्ट्र राज्य यांत्रमाग महामांडळ मयानित, िवी 
मुांबई याांर्चा सि २०१९-२०२० या वषार्चा 
अठे्ठर्चाळीसावा वार्चषक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

तीन : म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
चाि : म.रि.प. रनयम १०१ – अ अन्िये रिरे्ष उल्लेख – (असल्यास). 
  - मध्यांति - 

पाच : िाज्यपालाांच्या अरििाषणािि चचा (परहला ि रे्िटचा रदिस). 

सहा : सन २०२१-२०२२ च्या पिुिणी मागण्याांिि चचा – (परहला रदिस) 

  खालील मांत्रयाांच्या मागण्याांिि चचा होईल. 
  १. उप मुख्यमांत्री. 
  २. साववजनिक बाांधकाम (साववजनिक उपक्रम वगळूि) मांत्री. 
  ३. अन्न, िागरी पुरवठा व ग्राहक सांरक्षण मांत्री. 
  ४. गृहमांत्री. 
  ५. साववजनिक आरोग्य व कुिुांब कल्ह्याण मांत्री. 
  ६. अल्ह्पसांख्याक नवकास व औकाफ, कौशल्ह्य नवकास, रोजगार व उद्योजकता 

मांत्री. 
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  ७. ग्रामनवकास, कामगार मांत्री 
  ८. शालेय नशक्षण मांत्री. 
  ९. पशुसांवधवि, िगु्धव्यवसाय नवकास, क्रीडा व युवक कल्ह्याण मांत्री. 
  १०. सहकार, पणि मांत्री 
  ११. पनरवहि, सांसिीय कायव मांत्री. 
  १२. सामानजक न्याय व नवशेष सहाय्य मांत्री. 

 
सात : र्ासकीय रिधेयके – 

  रिधानसिेने सांमत केल्यास – रिचाि, खांडर्: रिचाि ि सांमत किणे. 
  (१) "सि २०२२ रे्च नव.स.नव. क्रमाांक ५ - मुांबई महािगरपानलका, महाराष्ट्र 

महािगरपानलका आनण महाराष्ट्र िगरपनरषिा, िगर पांर्चायती व औद्योनगक 
िगरी (सुधारणा) नवधेयक, २०२२" 
 

  (२) "सि २०२२ रे्च नव.स.नव. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र ग्रामपांर्चायत आनण महाराष्ट्र 
नजल्ह्हा पनरषि व पांर्चायत सनमत्या (सुधारणा) नवधेयक, २०२२" 
------------------------------------------------------------------------- 

आठ : अधा-तास चचा – म.रि.प. रनयम ९२ अन्िये (तैठकीच्या रे्िटी) – 
  (१) सिचश्री चांद्ररे्खि तािनकुळे, रामिास आांबिकर, प्रवीण ििके, रि.प.स. 

पढुील सािचजरनक महत्िाच्या तातींिि चचा उपस्थित कितील. 
        "िागपूर नजल्ह्हयात प्रधािमांत्री खनिज के्षत्र कल्ह्याण योजिेन्वये १३ 

तालुक्यातील लाभार्थ्यांकरीता रोजगार निर्चमती कायवक्रमाांतगवत िगु्धनवकास व 
शेळीपालि गि वािप योजिेस नजल्ह्हा खनिज प्रनतष्ट्ठाि अांतगवत मान्यता प्राप्त 
केलेली असणे, सिर योजिेंतगवत रपये १०.४५ कोिी निधी िेण्यात आलेला 
असणे, नजल्ह्यातील सवव तालुक्याला समाि तत्वावर योजिेर्चा लाभ ि िेता 
आर्चथकदृष्ट्िया प्रबळ व्यक्तीर्ची लाभाथी म्हणूि निवड करण्यात येणे, त्यामुळे 
गरजू व्यक्तींर्ची िावे यािी मध्ये समानवष्ट् ि करण्यात आलेली िसणे, प्रत्येक 
तालुक्यासाठी समाि वािपारे्च धोरणान्वये लाभाथी निवडण्याबाबत तसेर्च िव्यािे 
यािी तयार करण्याबाबत नजल्ह्हा पनरषि सिस्याांर्ची मागणी केलेली असणे, 
रोजगार निर्चमतीर्चा लाभ गरजू लाभार्थ्यांिा िेण्याबाबत शासिािे करावयार्ची 
कायववाही व उपाययोजिा." 
 

  (२) सिचश्री रिलास पोतनीस, सुनिल वशिे, डॉ.मनिषा कायांिे, रि.प.स. पढुील 
सािचजरनक महत्िाच्या तातींिि चचा उपस्थित कितील. 
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        "राज्यात साववजनिक आरोग्य नवभागािे डेंग्यूच्या तपासणीसाठी सहाशे 
रपये व स्वाईि फ्लल्ह्यूच्या तपासणीसाठी साडेतीि ते पार्च हजार रपयाांर्ची िर 
मयािा निल्श्र्चत केली असणे, नवशेषत: मुांबईमध्ये साथीच्या आजाराांिी त्रस्त 
असलेल्ह्या रग्णाांकडूि तातडीिे रक्त तपासणीर्चा अहवाल नमळण्याकनरता 
तसेर्च घरी रक्त तपासूि िेण्याच्या सुनवधेकनरता खाजगी पॅथॉलॉजी लॅब 
अनतनरक्त िेयके आकारत असणे, डेंग्यू, मलेनरया, स्वाईि फ्लल्ह्यू, एर्चबी व 
कोरोिा यासारख्या तपासण्या रग्णाांिा गरज िसतािाही पॅथॉलॉजी लॅबकडूि 
करण् यात येत असणे, खाजगी पॅथॉलॉजी लॅबकडूि होत असलेली रग्णाांर्ची 
आर्चथक नपळवणूक थाांबनवण्यासाठी नििाांक २८ सप्िेंबर, २०१६ रोजी 
साववजनिक आरोग्य नवभागािे या तपासण्याांसाठी प्रत्येकी रपये ६०० पेक्षा जास्त 
शुल्ह्क ि आकारण्याच्या निलेल्ह्या नििेशारे्च पालि ि करणे, डेंग्यूर्ची तपासणी 
वगळता अन्य कोणत्याही वेद्यकीय तपासणीवर शासिारे्च नियांत्रण िसणे 
याबाबत राज्यात अनतनरक्त िेयके आकारणाऱया खाजगी पॅथॉलॉजी लॅबवर 
कारवाई करण्याबाबत शासिािे करावयार्ची कायववाही व उपाययोजिा." 
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