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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शकु्रिार, विनाांक ११ मार्च, २०२२ 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

िोन : कागिपत्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

   इतर मागास बहुजन 

कल्याण मांत्री 
:  महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवि ववकास 

महामंडळ मयावित (मुख्य कंपनी) व शामराव पेजे 

कोकि इतर मागासवगग आर्थिक ववकास महामंडळ 

(उपकंपनी) यांचा एकवित वार्थिक अहवाल तसेच 

मुख्य कंपनी व उपकंपनीचे सन २०१८-२०१९ चे 

वार्थिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 

तीन : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) : 
   
  ((१) डॉ. वकरण लहामटे, सिवश्री. सवुनल भसुारा, वनतीन पिार, वि.स.स. तातडीच्या ि 

सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-     
   

"आविवासी जमीन हसतांतरिाबाबत महाराष्ट्र महसूल अविवनयम कलम ३६ व ३६ 
अ नुसार वनबंि घालणयांत येिे, त्यामुळे एखाद्या आविवासी भोगवटा जमीन िारकाला 
अन्य आविवासी व्यक्तींला जमीन ववकायची असेल तर कलम ३६ (२) नुसार 
वजल्हाविकारी यांची परवानगी घेिे बंिनकारक असिे व एखाद्या आविवासी भोगवटा 
जमीन िारकाला वबगर आविवासीला जमीन हसतांतरि करायची असेल तर कलम ३६ 
(अ) नुसार राज्य शासनाची परवानगी घेणयाची कायद्यांतगगत तरतूि केलेली असिे, तिावप 
पेसा कायद्यातील वरील तरतुिीच्या अनुिंगाने जमीन महसूल संवहताच्या कलम ३६ अ 
मध्ये सुिारिा अवनवायग असल्याने मा.राज्यपाल महोियांनी पाचव्या अनुसूचीतील पवरच्छेि 
५ (१) च्या अविकारात विनांक १४ जून, २०१६ रोजीच्या अविसूचनेव्िारे कलम ३६ अ च्या 
पवहल्या परंतुकानंतर कलम ३६ अ (१) परंतुक िसुरेमध्ये "राज्यातील अनुसूवचत के्षिातील 
गावांमध्ये ग्रामसभेची मंजुरी वमळाल्यावशवाय आविवासी व्यक्तींचा भोगवटा वबगर 
आविवासी व्यक्तींकडे हसतांतवरत करणयास वजल्हाविकारी यांनी मंजुरी िेऊ नये" अशी 
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सुिारिा करुन त्याप्रमािे तरतूि केलेली असिे, तिावप अशा तरतुिी असल्या तरी राज्यात 
अनेक आविवासी जवमनींचे वबगर आविवासींना हसतांतरि झालेले असिे, त्यामुळे बनावट 
कागिपिे तयार करुन जवमनी खरेिी करणयांत आल्याचे वनिशगनास येिे, पवरिामी 
अशाप्रकारे बेकायिेशीर हसतांतरि झालेल्या जवमनी पुन्हा आविवासींना प्रत्यार्थपत 
करणयासाठी तसेच असे कृत्य करिाऱयांवर व यामिील िोिी अविकाऱयांवर कारवाई 
करणयाची होत असलेली मागिी, परंतु त्याप्रकरिी कारवाई करणयांत न येिे, पवरिामी 
राज्यातील आविवासी समाजांमध्ये वनमाि झालेले असंतोिाचे वातावरि, याबाबत 
शासनाने केलेली वा करावयाची कारवाई व उपाययोजना." 

 
  (२) सिवश्री. नाना पटोले, सरेुश िरपडुकर, श्रीमती सलुभा खोडके, श्री. विकास ठाकरे, 

कुमारी प्रवणती शशिे, श्री. अमीन पटेल, श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, सिवश्री. वजतेश 
अांतापरूकर, कुणाल पाटील, सभुाष धोटे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे सहकार मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-     
 
 “यवतमाळ येिील बाबाजी िाते मवहला सहकारी बँकेत मोठया प्रमािात 
अवनयवमतता असून त्याबाबत वरतसर अनेक तक्रारी होऊनही पोवलस अविक्षक यवतमाळ 
हे गुन्हा िाखल करुन घेत नसल्याचे नुकतेच उघडकीस येिे, सिर बँकेने व संचालक 
मंडळाने संगनमत करुन बनावट कजग िसुऱ याच्या नांवे वाटप करिे, या बँकेच्या मुख्य 
कायगकारी अविकारी यांच्या पतीच्या नावे कोट्याविीचे बनावट कजग वाटप केलेले असून 
ते सध्या बुडीत असिे, मुख्य कायगकारी अविकारी, संचालक मंडळ व बँकेचे अविकारी हे 
कजगिारांचे मालमत्ता जप्त करुन या मालमते्तचा कमी ककमतीत वललाव करिे, सिरची 
बँक वरझव्हग बँकेची कोितीही मागगिशगक तत्वे पाळत नसिे, १० वेगवेगळया कंपनीच्या 
नांवे २२७ कोटींचे कजग या बँकेने तारिावशवाय मंजूर करिे, ते सध्या बुडीत असिे, 
सिरचे व्यवहार वजल्हा उपवनबंिक, सहकारी संसिा, यवतमाळ व आरबीआयच्या 
अविकाऱ यांच्या संगनमताने होत असिे, हे प्रकरि सन २०१४ पासून सुरु असून बँक जुने 
िसतऐवज नष्ट्ट करीत असिे, या बँकेचे सिरील प्रकरि गंभीर असून या प्रकरिात शेकडो 
कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असिे, त्यामुळे संचालक मंडळ बरखासत करुन 
येिील मुख्य कायगकारी अविकारी व अन्य िोिी अविकारी यांच्यावर फौजिारी कारवाई 
व्हावी तसेच यामध्ये मोठा अपहार झाला असल्याने हे प्रकरि सखोल चौकशीसाठी सक्त 
वसूली संचालनालय (ईडी) कडे सोपववणयात यावे अशी होत असलेली मागिी, परंतू 
यासंिभात कारवाई करणयास शासनाकडून होत असलेला ववलंब, पवरिामी या बँकेच्या 
खातेिारांमध्ये पसरलेले असंतोिाचे वातावरि, याबाबत शासनाने करावयाची कायगवाही व 
उपाययोजना.” 
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  (३) श्री. रशिद्र िायकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-    
  
         शामनगर तलाव, जोगेश्वरी (पूवग), मंुबई येिील जुना व नैसर्थगक मजास नाला 
कल्पतरु ववकासकामाफग त मातीने बुजवून व त्यावर पिे लावून अवतक्रमि करणयात येत 
असल्याची बाब माहे फेबु्रवारी, २०२२ मध्ये वा त्यािरयायान वनिशगनास येिे, तसेच मजास 
नाल्याच्या ितुफा असलेली संरक्षक कभत िोन वठकािी अनविकृतवरत्या तोडून ववकासाच्या 
नावाखाली मातीचे भराव टाकणयाचे काम बेकायिेशीरवरत्या करणयात येत असिे, 
जोगेश्वरी (पूवग), मंुबई येिील ववववि भागातील मुख्य लोकवसतींमिील पजगन्यवृष्ट्टीचे पािी 
व सांडपािी वाहून नेिारा मजास हा एकमेव मुख्य नाला असून तो अशाप्रकारे अवतक्रमि 
करुन बुजवल्यास आसपासचा संपूिग पवरसर पावसाळ्यात पाणयाखाली येणयाची शक्यता 
असिे, तसेच मजास नाल्याचा प्रवाह बंि होऊन आजूबाजूच्या पवरसरात िगंुिी वनमाि 
होऊन सिावनक नागवरकांच्या आरोग्यास िोका वनमाि होिे, तसेच सिर नाल्याची व 
आजूबाजूच्या पवरस्सितीची पाहिी न करता या नाल्यावर ५ वठकािी पूल बांिणयाची 
परवानगी विल्यामुळे हा नाला अविकच अरंुि होिे, प्रसतुत गंभीर प्रकरिी सिावनक 
लोकप्रवतवनिींनी व नागवरकांनी महानगरपावलका प्रशासनाकडे लेखी तक्रारी िाखल 
करुनही याकडे जािुनबुजून होत असलेले िलुगक्ष, यात ववकासकासोबत संबंवित 
अविकारी / कमगचारी यांचेही आर्थिक संगनमत असणयाची शक्यता, त्यामुळे या प्रकरिी 
महानगरपावलकेकडून कोितीही कारवाई न होिे, पवरिामी सिावनक नागवरकांमध्ये वनमाि 
झालेली संतापाची भावना, या प्रकरिी शासनाने तातडीने करावयाची कायगवाही व 
उपाययोजना. 

 

 

 
 

  (दपुारी २-०० वाजता) 
 

 
 

 

 

 
 

चार :  उप मखु्यमांत्री 
तथा ववत्त मंत्री  

:  सन २०२२-२०२३ र्ा अर्चसंकल्प सादर करतील. 

       

 
 

 

विधान भिन, 
मंुबई, 
विनांक : १० माचग, २०२२ 

राजेन्द्र भागित, 
प्रिान सवचव, 

 महाराष्ट्र वविानसभा 
 


