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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुूिार, विनाांक १० मार्च, २०२२ 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

  (अ) ताराांकित प्रश्न. 

  (ब) गुरूवार, दिनाांक ३ मार्च, २०२२ रोजीर्ी ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी सभागृहाच्या 
पटलावर ठेवणे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) उप मखु्यमांत्री :  महाराष्ट्राची आर्थिि पाहणी २०२१-२०२२             
हे प्रिाशन सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) पशसुांिधधन मांत्री :  पुण्यश्लोि अकहल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी 
कविास महामांडळ मयाकदत, पुणे याांचा सन २०१९-
२०२० या वर्षाचा एिेचाळीसावा वार्थर्षि अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) रोजगार हमी मांत्री :  महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - 
महाराष्ट्र व राज्य रोजगार हमी योजना याांचा सन 
२०२०-२०२१ चा वार्थर्षि अहवाल सभागृहासमोर 

ठेवतील. 
 

  (४) पवरिहन मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य मागग पकरवहन महामांडळ याांचा सन 
२०१९-२०२० चा वार्थर्षि प्रशासन अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 

तीन : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये) 
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र्ार : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) : 
   
  (बधुिार, विनाांक ०९ माचध, २०२२ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशधविण्यात 

आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १ ते ३) 
 

  ((१) श्री. चांद्रकाांत निघरे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािधजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
ग्रामविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-   
   

"सन २०१८-२०१९ यावर्षी मुख्यमांत्री ग्रामसडि योजनेअांतगगत मौजे रुखी 
(ता.वसमत, कज.हहगोली) या गावातील नॅशनल रोड ते रुखी अांतगगत रस्ता िरण्यात येणे, 
परांतु, िेवळ २ वर्षाच्या िालावधीत सांपूणग रस्ता उखडला जाऊन सदर रस्त्यावर 
जागोजागी खडे्ड पडल्याचे माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये उघडिीस येणे, िां त्राटदाराने या 
रस्त्याच्या बाांधिामािरीता अकधिाऱयाांशी सांगनमत िरुन कनिृष्ट्ट दजाचे साकहत्य वापरले 
असल्यामुळे रस्त्यावर जागोजागी खडे्ड पडून अपघात होऊन नागकरिाांच्या कजवीतेचे व 
मालमते्तचे नुिसान होत असल्याचे कनदशगनास येणे, उक्त रस्त्यावर शासनाने िरोडो रुपये 
खचग िरुनही रस्त्याांची दयनीय अवस्िा झाली असल्यामुळे सदरचा रस्ता तातडीने दरुुस्त 
िरण्यात यावा अशी मागणी रुखी ग्रामस्िाांनी व मा.स्िाकनि लोिप्रकतकनधीनी शासनािडे 
कदनाांि २८ फेबु्रवारी, २०२१ च्या कनवेदनाव्दारे िरण्यात आल्याचे कनदशगनास येणे, 
पकरणामी शासनाचा िरोडो रुपयाांचा खचग होऊनही अल्पावधीत सदर रस्त्याच्या ददुगशेमुळे 
नागरीिाांना व वाहनचालिाांना होत असलेला त्रास, त्यामुळे तेिील जनतेमध्ये कनमाण 
झालेले असांतोर्षाचे वातावरण, सबब कनिृष्ट्ट रस्ता बाांधिामात सामील असणाऱया 
अकधिारी व सांबांकधत िां त्राटदाराकवरुध्द िारवाई िरुन सदर रस्ता तातडीने दरुुस्त 
िरण्याची आवश्यिता व त्याबाबत शासनाची प्रकतकिया." 

 
  (२) कॅप्टन आर. तवमल सेल्िन, वि.स.स. तातडीच्या ि सािधजवनक महत्तत्तिाच्या 

बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   
       ''आकशया खांडामधील मुांबईतील सवात मोठी झोपडपट्टी असलेल् या धारावीचा 
पुनर्थविास गेल् या १६ वर्षांपासून रखडलेला असणे, धारावी येिील झोपडपट्टीच्या 
पुनर्थविासािकरता राष्ट् रीय तसेच आांतरराष्ट् रीय स् तरावर त् बल २५ पेक्षा जास् त कनकवदा 
कनघूनही धारावीचा पुनर्थविास रखडला असणे, यामुळेच िोरोनासारख् या जागकति 
महामारीच् या िाळात िोरोना कवर्षाणूचा फा लाव मुांबईतील इतर भागाांच् या तुलनेत 
धारावीमध् ये दाटीवाटीने असलेल् या झोपडपट्टयाांमध्ये मोठया प्रमाणात होणे, मागील १६ 
वर्षांत सुमारे ३१ िोटी खचग होऊनही धारावी कविासाचे िां त्राट रद्द झाल् यामुळे नव् याने 
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कनकवदा मागकवण् यासाठी पुन् हा खचग िरावा लागणार असणे, कनवासी इमारती तसेच 
झोपडपट्टयाांची दरुावस् िा झाल्यामुळे स् िाकनि रकहवासी जीव मुठीत घेऊन तेिे राहत असणे, 
त् याचबरोबर सदर कठिाणी टोटे-मोठे व् यवसाकयि आपला व् यवसाय मोडिळीस आलेल् या 
जुन् या गाळयामध् ये िरीत असणे, स् िाकनि रकहवाशी व व् यावसाकयि याांना इच् टा असून 
देखील खाजगी कविासिामाफंत आपल् या कनवासी सोसायटीचा पुनर्थविास स् वतः  िरणे 
शक् य नसणे, सदर रखडलेला पुनर्थविास तातडीने पूणग िरण् याबाबत शासनाने िरावयाची 
िायगवाही व उपाययोजना.'' 
 

  (३) सिधश्री. राजेश एकडे, अवमत झनक, बळिांत िानखेडे, विकास ठाकरे,          
ॲङ आकाश फुां डकर, सिधश्री. सांजय रायमलुकर, सांजय गायकिाड, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािधजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पयािरण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
 
       "बुलढाणा कजल्यातील दसरखेड (ता.मलिापुर, कज.बुलढाणा) येिील बॅन्जो 
िेकमिल िां पनी अनेि वर्षापासून सुरु असणे, सदर िेकमिल िां पनी मधील दकूर्षत 
रसायनयुक्त पाणी टँिरव्दारे शेतजमीन पकरसरात व तलावात सोडण्यात आल्यामुळे 
शेतिऱयाांच्या िसदार शेतजकमनी खराब होऊन नापीि होत असल्याबाबत नुिसानग्रस्त 
शेतिऱयाांनी व लोिप्रकतकनधींनी उपकवभागीय महसूल अकधिारी याांचेिडे तिार िरणे, 
तिारीच्या अनुर्षांगाने चौिशी िेली असता माती परीक्षण अहवालामध्ये सांबांकधत 
शेतिऱयाांच्या जकमनी शेतीयोग्य नसल्याचे कनष्ट्पन्न होणे, शेतजकमनी रसायनयुक्त पाण्यामुळे 
नापीि िरणाऱया िां पनीवर नुिसानग्रस्त शेतिऱयाांनी िारवाई िरण्याची मागणी िरणे, 
वारांवार तिारी िरूनही याप्रिरणी िोणतीही िारवाई न होणे, यामध्ये िां पनी व  सांबांकधत 
अकधिारी याांचेवर िारवाई िरण्याची आवश्यिता व शासनाची प्रकतकिया." 
 

  (४) सिधश्री. भास्कर जाधि, शेखर वनकम, वि.स.स. तातडीच्या ि सािधजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािधजवनक बाांधकाम (सािधजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :-  
   
        " रत्नाकगरी कजल्हयातील मुांबई-गोवा राष्ट्रीय महामागावरील परशुराम घाटामध्ये रस्ता 
चौपदरीिरणासाठी डोंगरिटाईचे िाम सुरू असताना दरड िोसळून त्याखाली दोन 
पोिलेन, एि डांपर गाडले जाऊन एिा पोिलेन चालिाचा मृत्यू झाल्याची घटना कदनाांि 
८ फेबु्रवारी, २०२२  रोजी घडणे, त्याआधी कदनाांि ५ फेबु्रवारी, २०२२  रोजी याच कठिाणी 
महामागाचे िाम सुरू असताना अजस्त्र दगड िोसळून पायथ्याशी असलेल्या मौजे पेढे-
बौध्दवाडीतील एिा घराला भगदाड पडून मोठी हानी होणे, तसेच कदनाांि २२ जुला, २०२१ 
च्या अकतवृष्ट्टीमध्ये परशुराम घाटातील िाम सुरू असलेल्या कठिाणाची दरड पेढे-
िुां भारवाडी येिील घरावर पडून तीन जणाांचा झालेला ददेुवी मृत्यू, रस्ता चौपदरीिरणाचे 
िाम िरणाऱया िां त्राटदार िां पनीिडून सुरकक्षततेच्या िोणत्याही उपाययोजना िरण्यात न 



 

09-03-2022 21:20:33 

 

4 

आल्यामुळे तेिे सतत दघुगटना घडत असल्याचा आरोप स्िाकनि ग्रामस्िाांिडून होणे, 
घाटातील सुरके्षबाबतच्या प्रश्नावर शासिीय यांत्रणा अद्यापही गांभीर नसणे, सतत दघुगटना 
घडून कजकवत व कवत्त हानी होऊनही सांबांकधत िां त्राटदार िां पनीवर अद्याप िोणतीही 
िारवाई न होणे, सततच्या दघुगटनाांमुळे पेढे गावातील ग्रामस्ि तसेच घाटातील सुरके्षचा  
कनमाण झालेला गांभीर प्रश्न, याबाबत शासनाने तातडीने िरावयाची िायगवाही व 
उपाययोजना आकण शासनाची प्रकतकिया." 
 

  (५) श्री. सवुनल प्रभ,ू वि.स.स. तातडीच्या ि सािधजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे गहृ 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-   
  
            “गोरेगाांव (पूवग), िुरार पोलीस ठाणे हद्दीत, ऑबेरॉय मॉल समोर,  शामबापू मांकदरा 
लगत, सी.एस.ि.१०८ या शासनाच्या करक्त भूखांडावर पोलीस उपायुक्त, पकरमांडळ ११ व 
१२ चे िायालय सुरु िरण्यासाठी लोिप्रकतकनधींनी दोन वर्षापूवी शासनास लेखी कनवेदन 
देऊनही  अद्यापपयंत सदरहू भूखांड शासनाने उपल्ध िरुन देण्यास मान्यता कदली 
नसल्याची बाब कदनाांि ७ माचग २०२२ रोजी कनदशगनास येणे,  सद्यस्स्ितीत पोलीस उपायुक्त 
पकरमांडळ ११  व १२ चे िायालय दकहसर येिे असल्यामुळे सामान्य व ज्येष्ट्ठ नागरीिाांना 
िायालयीन िामिाजािकरता जोगेश्वरी (पूवग) पासून दकहसर (पूवग) पयंत प्रवास िरताांना 
गारसोईचा होत असणे, तसेच हदडोशी पोलीस ठाणे सध्या खाजगी सोसायटीत असून 
िायालयीन िामिाजाच्या दृष्ट्टीने सदरची जागा अत्यांत अपुरी पडत असणे, त्याचप्रमाणे 
तेिील नागरीिाांना पोलीस ठाण्यात येणारे तिारदार, सततची वदगळ, गोंगाट इत्याांदी 
बाबीमुळे त्रास होत असल्याची नागरीिाांची तिार असणे, तसेच पकरमांडळ-१२ िायालय हे 
इतर पोलीस ठाण्यापासून लाांब अांतरावर एिा बाजुला असल्याने नागरीिाांना िायालयीन 
िामिाजिकरता गारसोय होत असणे, यासांदभात लोिप्रकतकनधींनी कदनाांि १२ ऑक्टोबर, 
२०२० रोजी लेखी पत्र देऊनही  व त्यास दोन वर्षग इतिा िालावधी होऊनही अद्याप यावर 
शासनािडून िोणतीच  दखल घेऊन िायगवाही िरण्यात न येणे, यामुळे पोलीस उपायुक्त 
पकरमांडळ ११ व १२ तसेच हदडोशी पोलीस ठाणे येिील िायालयीन िामिाजासाठी भेटी 
देणाऱया नागरीिाांची झालेली व होत असलेली प्रचांड गारसोय, शासनाने सदर प्रिरणी 
सी.एस.ि.१०८ हा सरिारी भूखांड मुांबई पोलीस प्रशासनाच्या पोलीस उपायुक्त पकरमांडळ 
११ व १२ तसेच हदडोशी पोलीस ठाणे उभारण्यािकरता उपल्ध िरुन देण्यासाठी तातडीने 
िायगवाही िरण्याची आवश्यिता, यािडे शासनाचे झालेले अक्षम्य दलुगक्ष, पकरणामी 
येिील नागरीिाांमध्ये कनमाण झालेला तीव्र अांसतोर्ष व सांतापाचे वातावरण, याबाबत 
शासनाने तातडीने िरावयाची िायगवाही व प्रकतकिया".  
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  (६) श्री.चांद्रकाांत (िािा) पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािधजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-   
   
          “सन २००१ सालच्या गुांठेवारी िायद्यानुसार राज्य शासनाने कदनाांि ३१ कडसेंबर, 
२०२० पयंतची बाांधिामे गुांठेवारी कनयकमत िरण्याचा अकधकनयम एिमताने मांजूर िरणे, 
मात्र या सांदभात माहे ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये राज्य शासनाने िाढलेल्या पकरपत्रिात 
एिास्त्मि कविास कनयांत्रण कनयमावलीनुसार गुांठेवारीतील बाांधिामे कनयकमतीिरणाचा 
आदेश िाढणे, बहुताांश गावाांमध्ये गुांठेवारी मध्ये झालेली बाांधिामे ही ९ मीटरच्या आतील 
रस्त्याांवर असल्यामुळे कनयकमतीिरणासाठी अत्यल्प प्रस्ताव दाखल झाले असणे, तसेच 
यासाठीचा प्रशमन शुल्ि अवाजवी असून, त्यामुळे गुांठेवारी कनयकमतीिरणाचा लाभ 
सवगसामान्य नागरीिाांना घेता येत नसणे, त्यामुळे नागकरिाांच्या मनात पसरलेला तीव्र 
असांतोर्ष, यािडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुगक्ष, शासनाने सदरहू गुांठेवारी बाांधिामे 
कनयकमतीिरणाचा लाभ सवगसामान्य नागरीिाांना कमळण्यािरीता शुल्ि आिारणी िमी 
िरण्याबाबत िरावयाची िायगवाही व शासनाची प्रकतकिया.” 
 

  (७) श्री.सवुनल शेळके, वि.स.स. तातडीच्या ि सािधजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   
          “पुणे कजल्हयातील तळेगाव दाभाडे नगरपकरर्षद हद्दीमधील तळयातील माती, मुरुम 
गौण खकनजाचे बेिायदा खोदिाम िरण्यात आले असल्याचे कनदशगनास येणे, तसेच 
नगरपकरर्षद प्रशासनाने सदर तळयातील गौण खकनजाांची परस्पर कविी िरुन शासनास 
स्वाकमत्व धन (रॉयल्टी) जमा न िेल्यामुळे शासन महसुलाचे नुिसान िेल्याप्रिरणी 
मा.तहकसलदार याांनी, तळेगाांव दाभाडे नगरपकरर्षदेस रुपये ७९ िोटी ६४ लाख ९४ हजार 
६०० इतक्या रिमेचा दांड ठोठावला असल्याचे कदनाांि ८ जुला, २०२० रोजी वा 
त्यासुमारास कनदशगनास येणे, सदर गारव्यवहार व आर्थिि घोटाळयाप्रिरणी 
सीआयडीमाफग त चौिशी िरुन सांबांकधत पदाकधिारी, अकधिारी व सांबांकधत ठेिेदाराकवरुध्द 
फौजदारी गुन्हा नोंदकवण्यात यावा अशी आग्रही मागणी मा.लोिप्रकतकनधींनी 
मा.कजल्हाकधिारी,पुणे याांचेिडे िरण्यात येणे, त्यानुसार मा.कजल्हाकधिारी याांनी, 
याप्रिरणी िेलेल्या चौिशीत दोर्षारोप कनस्श्चत िरुन प्रिमदशगनी दोर्षी ठरत असलेल्या 
नगरपकरर्षद पदाकधिाऱयाांबाबत अपात्रता व मुख्याकधिारी व िमगचारी याांचेकवरुध्द 
कशस्तभांगाची िारवाई िरण्याबाबतचा अहवाल मा.कवभागीय आयुक्त,पुणे याांना सादर 
िरुन सदर प्रिरणी शासनािडे पाठकवण्यात येणे, तिाकप, मागील ६ मकहन्यापासून ही बाब 
शासनािडे िोणतीही िायगवाही न होता प्रलांकबत असल्याचे आढळून येणे, पकरणामी 
याप्रिरणी सवग सांबांकधताांकवरुध्द अपात्रता व कशस्तभांगाची िारवाई िरण्याची होत 
असलेली मागणी, तिाकप, िारवाई होत नसल्यामुळे तेिील जनतेमध्ये कनमाण झालेले 
नाराश्याचे वातावरण, प्रिरणी शासनाने िेलेली िायगवाही व उपाययोजना.” 
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  (८) डॉ. राहूल आहेर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािधजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मित ि 
पनुिधसन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
 
       “राज्यात माहे ऑगस्ट-सप्टेंबर, २०२१ या िालावधीत अकतवृष्ट्टी व पुरामुळे 
झालेल्या नुिसानीमुळे बाधीत शेतिऱ याांना मदत देण्यािरीता राज्य आपत्ती प्रकतसाद कनधी 
व राज्य शासन कनधीमधून कदनाांि २८ ऑक्टोबर, २०२१ च्या पकरपत्रिानुसार नाकशि 
कजल्यातील ९ तालुक्याांना १२०२४०७००० इतिी मदत देण्यात येणे, परांतु यामध्ये 
शासिीय यांत्रणेमाफग त देण्यात आलेल्या चुिीच्या आिडेवारीनुसार अिवा चुिीच्या 
माकहतीमुळे चाांदवड व देवळा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात नुिसान होऊनदेखील देण्यात 
आलेल्या मदतीत दोन्ही तालुक्याांचा समावेश न झाल्यामुळे तेिील शेतिऱ याांवर अन्याय 
झालेला असणे, कदनाांि २८ व २९ सप्टेंबर, २०२१ रोजी झालेल्या पावसाच्या आिडेवारीत 
कजल्हाकधिारी िायालय, कजल्हा िृर्षी अकधिारी िायालय याांच्या व तालुिास्तरीय 
यांत्रणेमाफग त सादर िरण्यात आलेल्या आिडेवारीत प्रचांड मोठी तफावत असल्याने 
शासनास चाांदवड व देवळा तालुक्याची कदलेली आिडेवारी ही चुिीची असल्याचे स्पष्ट्ट 
होणे, कदनाांि ३० सप्टेंबर, २०२१ अखेरीस चाांदवड तालुक्यात सरासरी ७०२ एम.एम. 
पाऊस झालेला असला तरी तालुिा स्तरीय यांत्रणेिडील माकहतीवरून फक्त ३५८ 
एम.एम. पाऊस झाल्याचे िळकवण्यात आल्याने यात हेतुपुरस्सर तालुिा वगळण्याचे िाम 
िेले जात असल्याचे कनदशगनास येणे, त्यामुळे तालुक्यातील नागकरिाांमध्ये शासनाकवर्षयी 
पसरलेला तीव्र असांतोर्ष व चीडीची भावना, उक्त प्रिरणी स्िाकनि लोिप्रकतकनधी 
(चाांदवड) याांनी िृर्षी मांत्री याांना कनवेदन देऊन मदत कमळण्यािरीता कवनांती िरणे, 
शासनाने तातडीने खऱ या आिडेवारीनुसार चाांदवड व देवळा तालुक्याला मदत देण्याबाबत 
िरावयाची िायगवाही व उपाययोजना.” 

 

   
(बधुिार, विनाांक ९ माचध, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशधविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

पाच : सिधश्री िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, ॲड.आवशष 
शेलार, सिधश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, वगरीश महाजन, श्रीमती माधरुी वमसाळ, 
सिधश्री रणधीर सािरकर, जयकुमार रािल, सांभाजी वनलांगेकर-पाटील, वनतेश राणे, 
अतलु भातखळकर, डॉ.सांजय कुटे, सिधश्री गणेश नाईक, मांगलप्रभात लोढा, योगेश 
सागर, सभुाष िेशमखु, राम किम, डॉ.सरेुश खाडे, सिधश्री अवमत साटम, सवुनल 
राणे, सिधश्रीमती श्िेता महाले, िेियानी फराांिे, मवनषा चौधरी, सिधश्री हवरभाऊ 
बागडे, राणाजगवजतससह पाटील, डॉ.राहुल आहेर, सिधश्री सवमर कुणािार, मोहन 
मते, डॉ.िेिराि होळी, श्री समीर मेघे, डॉ.भारती लव्हेकर, सिधश्रीमती नवमता 
मुांिडा, सीमा वहरे, मोवनका राजळे, सिधश्री वसध्िाथध वशरोळे, राम सातपतेु, श्रीमती 
विद्या ठाकूर, ॲङ पराग अळिणी, सिधश्री सांजय केळकर, वकसन कथोरे, प्रशाांत 
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ठाकूर, महेश लाांडगे, लक्ष्मण जगताप, सवुनल काांबळे, अवभमन्य ू पिार, सवचन 
कल्याण-शेट्टी, जयकुमार गोरे, वशिेंद्रससह भोसले, श्रीमती मांिा म्हाते्र, ॲङ आकाश 
फुां डकर, सिधश्री हवरष सपपळे, िािाराि केचे, टेकचांि सािरकर, प्रा. डॉ. अशोक 
उइके, श्रीमती मेघना साकोरे-बोडीकर, सिधश्री वकतीकुमार भाांगडीया, मिन 
येरािार, नारायण कुचे, प्रशाांत बांब, कॅ. आर तवमल सेल्िन, ॲड.राहूल कुल, 
सिधश्री वभमराि तापकीर, कालीिास कोळांबकर, डॉ.विजयकुमार गावित, सिधश्री 
प्रकाश भारसाकळे, राजेंद्र पाटणी, ॲङ राहुल नािेकर, सिधश्री विजयकुमार 
िेशमखु, कृष्ट्णा गजबे, तानाजी मटुकुळे, राजेश पिार, सांतोष िानिे, रसिद्र 
चव्हाण, बबनराि लोणीकर, अतलु सािे, पराग शाह, समाधान आिताडे, सांजय 
सािकारे, मांगेश चव्हाण, वमवहर कोटेचा, गणपत गायकिाड, वि.स.स. याांचा 
म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- (मांत्रयाांचे उत्तर) 
  

 "१९९३ चा बॉम्बस्फोट व २००८ मधील मुांबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे 
आघात अद्यापही कवसरले नसताना, कदवसाढवळ्या खून, बलात्िार, चोऱया, दरोड्यामुळे 
सवगसामान्य जनता त्रस्त असताना त्यावर िोणताही मागग न िाढता भ्रष्ट्टाचाऱयाांना सांरक्षण 
कदल्यामुळे राज्यातील िोट्यवधी जनतेचा िायदा व सुव्यवस्िेवरील उडालेला कवश्वास, 
महाराष्ट्राचे आराध्य दावत टत्रपती कशवाजी महाराज याांचे जन्मकदनी ५०० नागकरिाांपेक्षा 
अकधिची गदी जमवल्यामुळे हजारो कशवभक्ताांवर दाखल झालेले गुन्हे व त्याचवेळेस 
सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्याांच्या पत्रिार पकरर्षदेत १५०० नागरीि उपस्स्ित असताना 
एिाही व्यक्तीवर दाखल न झालेले गुन्हे, िायद्याचा वापर स्वतः च्या सोयीने िेल्याने 
िोट्यवधी कशवभक्ताांमध्ये पसरलेला असांतोर्ष, लोिप्रकतकनधींना गुांडाांिडून कमळत 
असलेल्या धमक्या, राजिीय हस्तके्षपामुळे बड्या राजिीय नेत्याांकवरोधातील गुन्याांच्या 
तपासात आलेली कशकिलता, हत्या, अपहरण, दरोडे, घरफोड्या यासारख्या गुन्याांना आळा 
घालण्यात आलेले अपयश, मुांबई,  नवी मुांबईसह राज्यातील मोठ्या शहरातील गुन्यात 
झालेली वाढ, सायबर हल्ल्याांना व गुन्याांना रोखण्यात आलेले अपयश, अांमली पदािग, 
गुटखा व्यापार, जुगार, मटिा या अवाध धांद्यात झालेली अपकरकमत वाढ, अल्पवयीन मुले, 
मुली व मकहलाांवरील अत्याचाराच्या घटनाांमध्ये झालेली वाढ, पूजा चव्हाण आत्महत्या 
प्रिरणाच्या तपासातील सांिगती, डान्सबार, पब, कडस्िोिेि, ऑनलाइन गेहमग, कवशेर्षतः  
ऑनलाईन लॉटरीमधील भ्रष्ट्टाचाराला आळा घालण्यात आलेले अपयश, त्याांच्या 
चालिाांना कमळणारे अभय, पोकलसाांवर पडणारा ताण व पोकलसाांच्या मागण्याांिडे 
शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुगक्ष, वाळूमाकफया व अनकधिृत बाांधिाम 
िरणाऱयाांकवरोधात िरावयाच्या िारवाईत आलेली कशकिलता, मागासवगीय समाजावर 
होणारे हल्ले व त्याांच्यात वाढलेली असुरकक्षततेची भावना, राजिीय िायगिते, 
लोिप्रकतकनधींवर सूडबुद्धीने होणारी िारवाई, राज्याची िायदा व सुव्यवस्िा 
िोलमडल्यामुळे गोरगरीब जनता, मकहला व सवगसामान्याांमध्ये कनमाण झालेले 
असुरकक्षततेचे व असांतोर्षाचे वातावरण तसेच एसटी िमगचाऱयाांच्या सांपाला शांभर 



 

09-03-2022 21:20:33 

 

8 

कदवसाांपेक्षा जास्त िालावधी होऊनदेखील सांप कमटवण्यात सरिारला आलेले अपयश, 
शेिडो एसटी िमगचाऱयाांनी िेलेल्या आत्महत्या, मा. न्यायालयाने सरिारवर ओढलेले 
ताशेरे, सांपामुळे राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील प्रवाशाांना होत असलेला असय 
त्रास, एसटी िमगचारी व िुटुां कबयाांमध्ये कनमाण झालेले कनराशेचे वातावरण तसेच 
सरिारच्या उदाकसनतेमुळे मराठा व ओबीसी आरक्षण रद्द होणे, इतर मागासवगग 
आयोगाचा अांतकरम अहवाल मा. सवोच्च न्यायालयाने फेटाळला असणे, अहवाल 
फेटाळत असताना न्यायालयाने साांस्ख्यिी अभ्यास आकण सांशोधनाकवनाच अांतकरम 
अहवाल तयार िेला असल्याचे, अहवालात इतर मागासवगीयाांच्या राजिीय 
प्रकतकनकधत्वाबाबत िोणतीही माकहती नसल्याचे, स्िाकनि स्वराज्य सांस्िाकनहाय ओबीसी 
प्रकतकनकधत्वाची माकहती नसल्याचे तसेच िोणत्या िालावधीतील माकहतीच्या आधारे हा 
अहवाल तयार िेला याबाबतही स्पष्ट्टता नसल्याचे न्यायालयाने नमूद िेले असणे तसेच 
ओबीसी आरक्षणाकशवाय कनवडणुिा घेण्याचे आदेश कनवडणूि आयोगाला व राज्य 
सरिारला कदलेले असणे, सरिारच्या अनास्िेमुळे ओबीसी आरक्षण गमावण्याची 
आलेली वेळ, सुरुवातीपासूनच सरिारी उदासीनतेमुळे मागासवगग आयोग स्िापन 
िरण्यात व आयोगाला िमगचारी व कनधी देण्यात सरिार िडून होणारी टाळाटाळ, 
मराठा, ओबीसी समाजासाठी िेलेल्या घोर्षणाांची दोन वर्षात न झालेली अांमलबजावणी. 
यामुळे या दोन्ही समाजात शासनाबद्दल कनमाण झालेली तीव्र उदे्रिाची भावना, धनगर 
आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत सरिारिडून िोणतीही िायगवाही न होणे, सांकवधानानुसार 
धमाच्या आधारे आरक्षण देता येत नसताना, मांकत्रमांडळाचा कनणगय झालेला नसताना 
मांत्रयाांनी आरक्षण देण्याबाबत सभागृहात िेलेली घोर्षणा व पकरणामी नागकरिात कनमाण 
झालेली सांकदग्धतेची भावना तसेच टीईटी व अन्य स्पधा परीके्षत झालेले घोटाळे, स्पधा 
परीके्षसाठी सेवा पुरवठादार िां पन्याांची कनवड िरताना झालेल्या अकनयकमतता, पकरणामी 
राज्यातील लाखो उमेदवाराांची नोिरीची सांधी कहरावल्यामुळे त्याांच्यात कनमाण झालेला 
असांतोर्ष याबाबत शासनाने िरावयाची िायगवाही व उपाययोजना." 
 

 

सहा : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :- 
 

  (विनाांक २८ वडसेंबर, २०२१ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशधविण्यात 
आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली अधा-तास चचेची सचूना) (क्रमाांक १) 
 

  (१)  श्री. सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. पढुील सािधजवनक महत्तिाच्या बाबीबर 
चचा उपस्स्थत करतील. 
 

       “अनुसूकचत जमातीची वगग १ ते ४ पयंतची प्रलांकबत कवशेर्ष पदभरती प्रकिया 
महाराष्ट् र लोिसेवा आयोगासह इतर प्राकधिरणाांनी जाहीराती देवून पूणग 
िरण् याची आवश् यिता असणे, न् यायालयीन आदेशाप्रमाणे व कदनाांि २१ 
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कडसेंबर, २०१९ च् या शासन कनणगयानुसार शासिीय तसेच खाजगी अनुदाकनत 
सांस् िातील पदभरती प्रकिया पूणग िरण्याची गरज असणे, मा. सवोच् च 
न् यायालयाने कसव् हील अपील िमाांि ८९२८/२०१५ व इतर याकचिा यामध् ये 
कदनाांि ६ जुला, २०१७ रोजी कदलेल् या कनणगयाची राज् यात अांमलबजावणी 
िरण् याच् या दृष्ट् टीने सामान् य प्रशासन कवभागाने कदनाांि २१ कडसेंबर, २०१९ रोजी 
शासन कनणगय कनगगकमत िेलेला असणे, अद्याप या शासन कनणगयाची 
अांमलबजावणी झालेली नसणे,  पकरणामी अनुसूकचत जमातीतील बेरोजगार 
उमेदवाराांमध् ये तीव्र असांतोर्ष पसरलेला असल्याने सदर रखडलेली पदभरती 
प्रकिया तातडीने पूणग िरण् याची शासनाने िरावयाची िायगवाही.”  
 

  (विनाांक २८ फेब्रिुारी, २०२२ रोजी बलॅटव्िारे काढण्यात आलेल्या अधा-तास 
चचेच्या सचूना) (क्रमाांक २ ि ३) 
 

  (२) श्री. भास्कर जाधि, वि.स.स. पढुील सािधजवनक महत्तिाच्या बाबीबर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
 

       "रत्नाकगरी कजल्हयातील िोळिेवाडी (ता. कचपळूण) धरणाच्या 
आऊटलेटमधून २४ ग्रामपांचायतीमधील २७ गावाांना गॅ्रव्हीटीने पाणी देणे शक्य 
असल्याचा कनष्ट्िर्षग शासनािडून नेमण्यात आलेल्या मे. मॉडनग सव्हे िन्सल्टन्सी, 
पुणे या एजन्सीने सव्हेक्षण िरून िाढणे याबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राकधिरण 
कवभागािडून या सवग २७ गावाांना भेटी देवून सद्य:स्स्ितीची पाहणी िरण्यात आली 
असून त्याबाबतचा अहवाल या कवभागाचे अकधक्षि अकभयांता याांचेिडून माहे मे 
२०२१ मध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्टता कवभाग, मांत्रालय, मुांबई याांचेिडे सादर 
िरण्यात येणे, मात्र, सात मकहने उलटले तरी यावर िोणतीही िायगवाही िरण्यात 
न येणे, पकरणामी पाणीटांचाईची समस्या अत्यांत गांभीर होत असणे, त्याचबरोबर 
धरणापासून जवळ असलेल्या आकण तीव्र पाणीटांचाई असलेल्या कचपळूण 
तालुक्यातील हपपळी बुद्रिु, कतवरे, करक्टोली, आिले, िादवड, दादर, िळिवणे 
या गावाांनाही गॅ्रव्हीटीने पाणी देणेबाबत सव्हे होवून त्याांचा यादीत समावेश िरण्यात 
यावा, याबाबत शासनाने तातडीने िरावयाची िायगवाही व उपाययोजना." 
 

  (३) श्री. अतलु भातखळकर, वि.स.स. पढुील सािधजवनक महत्तिाच्या बाबीबर 
चचा उपस्स्थत करतील. 
 

       "मुांबईतील पोयसर नदीचे पुनरुज्जीवन िरण्यासाठी मुांबई महानगरपाकलिेने 
१४२८ िोटी रुपयाांच्या प्रस्तावास माहे जानेवारी २०२२ च्या सुमारास मान्यता 
कदलेली असणे, परांतु वेळोवेळी खचाच्या अांदाजपत्रिात होणारे बदल व वाढीमुळे 
तसेच कनकवदा प्रकिया राबकवण्यासाठी होणाऱया कवलांबामुळे सदर प्रिल्प मागील 
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अनेि वर्षापासून रखडला असणे, त्यामुळे पोयसर नदीचे पुनरुज्जीवन िरण्यासाठी 
कनयोजनबद्ध िायगिम आखण्याबाबत शासनाने तातडीने िरावयाची िायगवाही, 
उपाययोजना व शासनाची प्रकतकिया." 
 

  (४) श्री. सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. पढुील सािधजवनक महत्तिाच्या बाबीबर 
चचा उपस्स्थत करतील. 
 

        "चांद्रपूर कजल् हयातील चांद्रपूर-बल् लारपूर मागावर कवसापूर गावानकजि 
बांगलुरच् या धतीवर बॉटकनिल गाडगन उभारण् याचे िाम सुरू असणे, राज् य 
शासनाच् या कदनाांि १६ जून २०१५ च् या शासन कनणगयानुसार बॉटकनिल गाडगन 
उभारण् यात येणे, सदर प्रिल् पाची योजना राबकवण् यािकरता राष्ट् रीय वनस् पती  
सांशोधन  सांस् िा लखनऊ या सांस् िेची ताांकत्रि िामात मदत झालेली असणे, फुलाांचे 
कनजगलीिरण तांत्र व त्याबाबतचे प्रकशक्षण हे या सांस्िेच्या सहभागाचा मुख्य भाग 
असणे,  सायिॅड हाऊस, हबेकरअम, बीज सांग्रहालय, बोन्साय गाडगन, िॅना गाडगन, 
बोगनवेलीया गाडगन इत्यादी घटिाांचा समावेश िरण्यात आला असणे, त्यामुळे 
चांद्रपूर कजल्हयातील आकदवासी गरीब लोिाांना जगण्याचे साधन कनमाण होणार 
असणे,  तसेच वनकवभागामाफग त रोपवन िामे, कनरीक्षण पि, जल व मृद 
सांधारणाची िामे, वॉच टावर पूल, रस्ते, जलाशय, सुशोभीिरण, कसमेंट नाला 
बाांध, री हाऊस, इतर िामे प्रगतीपिावर असणे, कनधी अभावी सदर बॉटकनिल 
गाडगनमधील अनेि िामे रखडली असणे, कनसगगवन आकण जावकवकवधतेने सांपन् न 
आकण समृध् द या के्षत्राला व त् याच् या कनसगग वाभवाला सांजीवनी ठरणाऱया या 
प्रिल् पाच् या पूणग होण् यात अडसर कनमाण झालेली असणे, शासनाचे यािडे झालेले 
अक्षम् य  दलुगक्ष,  सदर प्रिल् पासाठी तातडीने कनधी उपल् ध िरुन प्रिल् पाचे िाम 
जलदगतीने पूणग िरण् याची कनताांत आवश् यिता, याबाबत शासनाने तातडीने 
िरावयाची िायगवाही व उपाययोजना." 
 

  (विनाांक ८ माचध, २०२२ रोजी बलॅटव्िारे काढण्यात आलेल्या अधा-तास चचेच्या 
सचूना) (क्रमाांक ५ ि ६) 
 

  (५) श्री.कृष्ट्णा गजबे, वि.स.स. पढुील सािधजवनक महत्तिाच्या बाबीबर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
 

       "गडकचरोली हा आकदवासी, दगुगम व नक्षलग्रस्त कजल्हा असणे, कजल्हयात 
िोणतेही मोठे उद्योग, व्यवसाय नसणे, कजल्हयातील नागरीि पुणगत: शेती 
व्यवसायावर अवलांबुन असणे, गडकचरोली कजल्हयातील मुख्य कपि असलेल्या 
धान कपिाच्या हसचनासाठी मोठया प्रमाणात पाण्याची आवश्यिता असणे, 
कजल्हयात कवज कवतरण िां पनीिडुन िेवळ ८ तास कवज पुरवठा िरण्यात येणे, 
हसचनाची सोय उपल्ध असुनही कवजे अभावी पुरेसे हसचन िरता येत नसल्याने 
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शेतिऱयाांचे मोठे आर्थिि नुिसान होणे, शेतिरी व स्िाकनि लोिप्रकतकनधींनी 
कनवेदने व आांदोलनाव्दारे कजल्हयात िृकर्ष पांपाना २४ तास कवज पुरवठा िरण्याची 
वारांवार मागणी िरणे, यािडे शासनाचे होत असलेले दलुगक्ष, याबाबत शासनाने 
िरावयाची िायगवाही व उपाययोजना." 
 

  (६) श्री. सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. पढुील सािधजवनक महत्तिाच्या बाबीबर 
चचा उपस्स्थत करतील. 
 

       "शासिीय िृर्षी महाकवद्यालय मुलच् या नकवन इमारत बाांधिामाचा १३३.३५ 
िोटींचा सुधाकरत आराखडा कवद्यापीठाद्वारे िृर्षी पकरर्षद पुणे याांच् या माफग त 
शासनाच् या बाांधिाम प्रस् ताव उच् चस् तर सकमती मांत्रालय मुांबई याांच् यािडे अांकतम 
मांजूरीसाठी सादर िरण् यात आला आहे. परांतु सदर महाकवद्यालयाच् या इमारत 
बाांधिामासाठी शासनािडून प्रशासिीय मान् यता व कनधीची तरतूद िरण् यात 
आलेली नाही. तसेच इमारत बाांधिामाचे अनुदान व वेतनाचे अनुदान या बाबींिडे 
देखील शासनाचे दलुगक्ष झाल्यामुळे िृर्षी कशक्षि व प्रकशक्षणाच् या प्रकियेत अनेि 
अडचणी कनमाण होणे. सदर िृर्षी महाकवद्यालयाच् या इमारत बाांधिामाला 
प्रशासिीय मान् यता व कनधी तातडीने उपल् ध िरण् याची आवश् यिता, याबाबत 
शासनाने िरावयाची िायगवाही व उपाययोजना." 
 
 
 

विधान भिन, 
मुांबई, 
कदनाांि : ९ माचग, २०२२ 

राजेन्द्र भागित, 
प्रधान सकचव, 

 महाराष्ट्र कवधानसभा 
 


