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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिार, विनाांक १४ मार्च, २०२२ 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

   जलसांपिा  मांत्री : (क) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे सन 
२०१५-२०१६, सन २०१६-२०१७ ि सन २०१८-
२०१९ या िर्षांचे अनुक्रमे एकोणिीसािा, िीसािा ि 
बािीसािा िार्षर्षक वित्तीय अहिाल सर्ागृहासमोर 
ठेितील. 
 

     (ख) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांि यांचा 
सन २०१९-२०२० या िर्षाचा बािीसािा िार्षर्षक 
वित्तीय अहिाल सर्ागृहासमोर ठेितील. 

       

तीन : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये) 
 

 

चार : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) : 
   
  ((१) ॲड. राहूल कुल, श्री. जयकुमार गोरे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या 

बाबीकडे जलसांपिा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
   

“मािळ ि मुळशी तालुक्यात (वज.पुणे) टाटा पॉिर कंपनीने एकूण सहा धरणे 
बांधली असणे, या धरणातील पाणीसाठा पश्चचमेकडे िळिून त्याव्दारे विद्युत वनर्षमती 
करण्यात येत असणे,  या धरणांच्या अनुरं्षगाने विद्युत वनर्षमतीसाठी काही पाणी 
िळविणेसंदर्ात स्िातंत्र्य पुिभ काळात करारनामे झालेले असणे, महाराष्ट्रातील कोयना 
जलविद्युत प्रकल्प ि टाटा जलविद्युत प्रकल्प समुहातून विद्युत वनर्षमतीसाठी कृष्ट्णा 
खोऱ्यातून विपुलतेच्या खोऱ्यात िळविण्यात येणारे पाणी (मुळशी धरणाचे पाणी) टप्पप्पया 
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टप्पप्पयाने कमी करण्यासाठी माहे ऑगस्ट, २०१८ मध्ये ि माहे मे, २०१९ अशा दोन िेळा 
सवमत्या वनयुक्त केल्या गेल्या असणे, पश्चचम महाराष्ट्रात पाण्याची पवरश्स्िती वदिसेंवदिस 
गंर्ीर होत असताना १०० टी एम सी पेक्षा जास्त पाणी जलविद्युत िीजवनर्षमतीसाठी कृष्ट्णा 
र्ीमा खोऱ्यातील िळविण्यात आले असणे, िास्तविक पाहता या पाण्यािर पवहला 
नैसर्षगक हक्क असणाऱ्या कृष्ट्णा, र्ीमा खोऱ्यातील नागवरकांना आज देखील मोठ्या 
प्रमाणािर पाणी टंचाईस सामोरे जािे लागत असणे, त्यामुळे हे पाणी मूळ प्रिाहात आणणे 
गरजेचे असणे, सवमती सदस्यांच्या बैठकांमध्ये सवमती सदस्यांनी पाणी पूिेकडे 
िळविण्याची मागणी केलेली असणे, हे पाणी वमळाल्यास दौंड, पुरंदर आवण बारामती 
तालुक्यातील (वज. पुणे) कायमस्िरूपी दषु्ट्काळी र्ागातील ससचनाच्या पाण्याचा प्रचन 
कायमस्िरूपी सुटू शकतो. कोट्यिधी रुपये खचभ करून कायाश्वित करण्यात  आलेली 
पुरंदर उपसा ससचन ि जनाई - वशरसाई ससचन योजना सक्षमपणे चालिता येणे शक्य 
असणे, दौंड तालुक्यातील (वज. पुणे) खोर, पडिी, देऊळगाि गाडा, कुसेगाि, िासंुदे, 
सहगणीगाडा, रोटी, वजरेगाि ि पांढरेिाडी या गािांचा समािेश जनाई वशरसाई ि पुरंदर 
उपसा ससचन योजनेत करण्यात आला असून त्यामधील काही समाविष्ट्ट परंतु र्रता न 
येणारे तलाि, समाविष्ट्ट ि र्रता येणारे तलाि ि नव्याने समाविष्ट्ट करण्याचे तलािाचे फेर 
सिेक्षण करण्याची मागणी मा. लोकप्रवतवनधीनी माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये मा. मंत्री 
यांचेकडे केलेली असणे, मुळशी धरणाचे पाणी िळविण्याबाबत स्िापन केलेल्या दसुऱ्या 
सुिे सवमतीचा अहिाल अद्याप प्रलंवबत असल्याने हा पाणी िळविण्याचा प्रस्ताि देखील 
प्रलंवबत असणे, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना.” 

 
  (२) ॲड. अशोक पिार, श्री. वभमराि तापकीर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक 

महत्िाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-    
  
        "पुणे वजल्यातील हिेली तालुक्यात १६० गािांचा समािेश असून तेिे जिळजिळ 
४० लाख लोकसंख्येची िस्ती असणे, हिेली तालुक्याचे िाढते विस्तारीकरण, 
नागरीकरण, विकास पाहता या तालुक्यासाठी सद्य:श्स्ितीत अश्स्तत्िात असलेली 
प्रशासकीय यंत्रणा अत्यंत तोकडी असून इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या तालुक्यासाठी 
शहरी ि ग्रामीण र्ागाला वमळून एकच तहवसलदार, गटविकास अवधकारी ि कृवर्ष 
अवधकारी असल्यामुळे प्रशासनािर प्रचंड ताण पडत असणे, यामुळे खरेदी-विक्री व्यिहार, 
पुरिठाविर्षयक कामे, विविध परिानग्या, दाखले, नैसर्षगक आपत्ती, कायदा सुव्यिस्िा, 
बैठका, वनयोजन, वयायालयीन कामकाज इत्यादी महत्िाच्या कामांमधील विलंबासह 
जनतेच्या विकास कामांिर पवरणाम होणे, राज्यातील अवय वजल्यांच्या लोकसंख्येसाठी 
उपलब्ध असलेल्या तहवसलदार, गटविकास अवधकारी, कृवर्ष अवधकारी ि इतर खात्यांचे 
अवधकारी यांची तुलनात्मक संख्या पाहता हिेली तालुक्यािर या तोकड्या ि अपुऱ्या 
प्रशासकीय यंत्रणेमुळे नागवरकांिर प्रचंड अवयाय होणे, उपरोक्त िस्तुश्स्िती पाहता हिेली 
तहवसल कायालयाचे विर्ाजन करुन हिेलीसाठी स्ितंत्र नविन तहवसल कायालय स्िापन 
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करुन तेिे तहवसलदार, गटविकास अवधकारी ि कृवर्ष अवधकाऱ्यांची पदे िाढिून हिेली 
तालुक्याच्या विकास कामांची गती िाढविण्याची वनतांत आिचयकता, याबाबत शासनाने 
तातडीने कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना." 
 

  (३) श्री. सभुाष धोटे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे ऊजा 
मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
      
        "चंद्रपूर िमभल महाऔश्ष्ट्णक विद्युत कें द्रामध्ये प्रकल्प सुरु होऊन ४० िरे्ष 
झाल्यानंतरही सी.टी.पी.एस. च्या आस्िापना विर्ागात कायभरत असलेले अवधकारी 
प्रकल्पग्रस्तांच्या नािािर गैरप्रकल्पग्रस्तांची प्रवशक्षणािी म्हणून र्रती करीत असल्याचे 
माहे फेबु्रिारी, २०२२ च्या दरम्यान वनदशभनास येणे, यासाठी आर्षिक देिाणघेिाणही होत 
असून मूळ जमीन मालकाच्या नािािर िारसदार म्हणून खोटी कागदपते्र बनिून 
गैरप्रकल्पग्रस्तांची प्रकल्पग्रस्त म्हणून वनिड केल्या जात असून या प्रकरणात 
सी.टी.पी.एस. चे सहाय्यक महाव्यिस्िापक श्री.अरसिद िानखेडे ि अनेक अवधकारी / 
कमभचारी सहर्ागी असल्याचे समजणे, नुकतेच १२८ उमेदिारांची प्रवशक्षणािी यादी 
सी.टी.पी.एस नोटीस बोडभ िर लािून वदनांक २८ नोव्हेंबर, २०२१ पयभत आके्षप घेण्याची 
मुदत वदली असता या यादीिर अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी आके्षप घेणे, वनिड केलेल्या 
उमेदिारांच्या नािासमोर प्रकल्पग्रस्त गािाचे नाि, उमेदिार कोणत्या प्रकल्पग्रस्तांच्या 
हक्कािर वनिडला गेला याचा उल्लेख नसणे, तसेच वदनांक ७ ऑक्टोबर, २०२१ ला मा. 
वजल्हा पुनिभसन अवधकारी, चंद्रपूर यांनी बोगस प्रकरणात प्रपत्र कुणाला ि वकती लोकांना 
वदले तसेच यास सी.टी.पी.एस. ची एन.ओ.सी. प्राप्पत झाली सकिा कसे याबाबत मावहतीच्या 
अवधकारातून विचारली असता मावहती न वदल्यामुळे वजल्हावधकारी कायालयीन पुनिभसन 
विर्ागाचे अवधकारी यात सहर्ागी असणे असा संशय बळािणे, त्यामुळे पात्र प्रकल्पग्रस्त 
ि स्िावनक जनतेत पसरलेली तीव्र असंतोर्षाची र्ािना, याबाबत शासनाने तातडीने 
चौकशी करुन बनािट कागदपते्र तयार करुन िमभल पॉिर स्टेशन, चंद्रपूर येिे नोकरी 
वमळविल्याप्रकरणी सखोल चौकशी करुन संबंवधत दोर्षी अवधकारी ि कमभचारी यांचेिर 
कठोर कारिाई करण्याची आिचयकता, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायभिाही 
ि उपाययोजना." 
 

  (४) श्री. नरेंद्र भोंडेकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे शालेय 
वशक्षण मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
   
        "महर्षी विद्या मंवदर बेला (ता.वज. रं्डारा) या शाळेविरुद्ध शाळेच्या गैरव्यिस्िापन 
आवण लॉकडाऊन काळात विद्यार्थ्यांनी फी न र्रल्याने त्यांना परीके्षपासून िंवचत ठेिणे, 
जबरदस्तीने फी िसुली करणे, पाल्यांना नाहक त्रास देणे, लोकप्रवतवनधींशी िाद घालणे ि 
त्यांच्याविरुद्ध शाळा व्यिस्िापनामाफभ त फौजदारी गुवहा दाखल करणे, इत्यादी कारणास्ति 
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लोकप्रवतवनधींव्दारे शाळेची मावयता रद्द करण्यासंदर्ात मा.वशक्षण मंत्री यांना वदनांक ६ 
जानेिारी, २०२१ रोजी वनिेदनाव्दारे मागणी करणे, त्यानुसार मा.शालेय वशक्षण मंत्री यांनी 
वशक्षण उपसंचालक, नागपूर विर्ाग, नागपूर यांना चौकशी अहिाल सादर करण्याचे 
वनदेश वदलेले असून चौकशी अहिालाची उपसंचालक स्तरािर तपासणी सुरू असणे, 
तसेच महर्षी वशक्षण संस्िाव्दारा संचावलत महर्षी विद्या मंवदर, बेला (ता.वज. रं्डारा) या 
शाळेविरुद्ध लोकप्रवतवनधींच्या तक्रारीिरून चौकशी सुरू असताना चौकशीदरम्यान शासन 
वनणभय क्र.: माशास्ि ३३२१/ प्र.क्र.४१८/एसएम-१ या वनणभयाविये शालेय वशक्षण ि क्रीडा 
विर्ागाने वदनांक १ जुलै, २०२१ रोजी शाळेला महर्षी विद्या मंवदर, बेला (ता.वज.रं्डारा) 
येिून मौजा अशोकनगर, फुलमोगरा, ता.वज. रं्डारा येिे स्िलांतरास कायोत्तर मावयता 
देऊन शासन वनणभय वनगभवमत केलेला असणे, उक्त प्रकरणी शासन स्तरािर चौकशी ि 
कायभिाहीची प्रवक्रया सुरू असताना ि स्िावनक लोकप्रवतवनधींच्या गंर्ीर तक्रारी असूनही 
त्यािर तात्काळ कायभिाही करण्याऐिजी शाळेच्या स्िलांतरास बेकायदेशीरपणे मावयता 
देण्यात आलेली असणे, या संपूणभ प्रकरणी शाळा व्यिस्िापनाशी संगनमत करून 
गैरव्यिहार झालेला असणे, यामध्ये दोर्षी अवधकाऱ्यांविरुद्ध अद्यापही कोणतीही ठोस 
कारिाई झालेली नसणे, सदर शाळेच्या गैरप्रकाराबाबत सादर करण्यात आलेल्या 
अहिालाची तपासणी ि चौकशी अहिाल वशक्षण उपसंचालक, नागपूर विर्ाग यांनी 
शासनास सादर केले असता शाळा प्रशासनाविरुद्ध कोणतीही ठोस कारिाई करण्यात न 
येणे यासंदर्ात वदरंगाई करणाऱ्या दोर्षी अवधकाऱ्यांविरुद्ध तातडीने कारिाई करण्याची 
आिचयकता, याकडे शासनाचे होत असलेले दलुभक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने 
कराियाची कारिाई ि उपाययोजना." 
 

  (५) सिवश्री. राम सातपतेु, अब ूआजमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :- 
     
        "ठाणे महापावलका हद्दीत ग्लॅडी अल्िारीस रोड िरील मौजे वचतळसर, मानपाडा 
येिील सेक्टर चार मधील खासगी गट क्र.५९ अ/३ अ, २ ई, २ फ या रू्खंडािर वतरुपती 
डेव्हलपसभ प्रोप्रायटसभ कंपनी या विकासकातफे राबविण्यात येत असलेल्या बांधकाम 
प्रकल्पात विकासकाने ठाणे महापावलका आवण म्हाडाच्या माजी अवधकाऱ्यांसोबत आर्षिक 
संगनमत करुन सुमारे सव्िातीन लाख चौ.फूट चटई के्षत्रफळ बेकायदा मंजूर करुन शासन 
तिा महापावलकेचे ७० कोटी रुपये आर्षिक महसुली उत्पन्न बुडिून आर्षिक घोटाळा 
केल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच उघडकीस येणे, आरवक्षत के्षत्र संपादीत करुन त्याचा 
म्हाडा वनयमानुसार विकास करणे आवण खाजगी जमीन मालकास अकोमोडेशन वरझिेशन 
वनयमानुसार विकास अनुजे्ञय करण्याचा अवधकार म्हाडाला असणे, त्यानुसार वनव्िळ 
रू्खंड के्षत्र, विचारात घेणे अपेवक्षत असताना सदरहू प्रकल्पात म्हाडा ि ठाणे महापावलकेने 
रस्त्याच्या के्षत्रासह १२६५३ चौ.मी.वनव्िळ रू्खंडाऐिजी १७९४० चौ.मी. के्षत्र विचारात 
घेऊन विकासकाला अवतवरक्त चटई के्षत्र मोठया प्रमाणात िाढिून देऊन ि यामध्ये 
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कोटयािधी रुपये शासकीय महसुलाचे आर्षिक नुकसान केल्याचा प्रकार उघड होणे, 
अकोमोडेशन वनयमानुसार रू्खंडाचे ४० टक्के म्हाडाला ि ६० टक्के जमीन मालकाला 
असे  विर्ाजन होणे आिचयक असतानाही तसे न करता ७० टक्के रू्खंड जमीन 
मालकाला देऊन केिळ ३० टक्के रू्खंड म्हाडाला देऊन म्हाडाचे आर्षिक नुकसान करणे, 
प्रकल्पात ६५७६ चौ.मी.के्षत्र यूएलसी कायद्याअंतगभत येत असून त्यानुसार आिचयक 
नजराणा रक्कम र्रुन शासनाची मावयता घेणे बंधनकारक असतानाही ठाणे महापावलका 
ि म्हाडा अवधकाऱ्यांनी याकडे सोयीस्कर दलुभक्ष करुन शासकीय महसुलाचे आर्षिक 
नुकसान करणे, म्हाडाच्या कोकण विकास मंडळाच्या तत्कालीन मुख्य कायभकारी 
अवधकाऱ्यांना डीसीआर वनयमामध्ये फेरफार करण्याचे कोणतेही अवधकार नसताना त्यांनी 
बेकायदा पध्दतीने परिानगी देत विकासकास मोठया प्रमाणात आर्षिक फायदा वमळिून 
देणे, सदरहू गृह प्रकल्पात मोठया प्रमाणात शासकीय महसुल बुडविण्यात येऊन शासन ि 
महापावलकेच्या संबंधीत अवधकाऱ्यांनी आर्षिक संगनमत करुन कोटयािधी रुपयांचा 
आर्षिक घोटाळा केल्याचे उघडकीस येणे, यास्ति या प्रकरणाशी संबंधीत सिभ संबंवधत 
अवधकाऱ्यांना तात्काळ वनलंबीत करुन त्यांची लाचलूचपत प्रवतबंधक विर्ागामाफभ त 
चौकशी करण्याची होत असलेली मागणी पाहता, अद्याप यािर शासनाकडून कोणतीच 
कायभिाही करण्यात न येणे, याबाबत शासनाने संबंधीत विकासकाचे बांधकाम तात्काळ 
िांबिून सदर प्रकरणी चौकशी करुन दोर्षींिर तातडीने कराियाची कायभिाही ि 
प्रवतवक्रया." 
 

  (६) श्री. प्रकाश फातपेकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
 
        मौजे चेंबूर येिील न.रू्.क्र. ३६० क बृहवमंुबई महानगरपावलका यांचेकडील रू्खंड 
३० िर्षभ मुदतीकवरता डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मेमोवरयल फाउंडेशन या संस्िेला 
सांस्कृवतक आवण कल्याणकारी उपक्रम इमारतीचे बांधकाम करण्याकवरता देण्यात येणे, 
सदरील रू्खंडािरील इमारतीचे बांधकाम मागील ६-७ िर्षापासून पूणभतः बंद असल्याची 
बाब नुकतीच वनदशभनास येणे, यासंदर्ात स्िावनक लोकप्रवतवनधींनी माहे वडसेंबर, २०२० 
पासून आजतागायत िारंिार सहा.आयुक्त, मालमत्त्ता, बृहवमंुबई महानगरपावलका 
मुख्यालय यांच्याकडे विचारणा केली असता या संदर्ात अद्यापही कोणतीच कायभिाही 
करण्यात न येणे, पवरणामी सिभसामावय नागवरकांमध्ये वनमाण झालेले असंतोर्षाचे 
िातािरण, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना.’’ 
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  (७) श्रीमती सरोज आवहरे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
    
        "देिळाली मतदारसंघातील (वज.नावशक) नावशक रोडलगतच्या िडनेरगांि, 
िडनेरगेट पवरसरातील िड, सपपळ, आंबा ि कडुसनब इ. िृक्षांची बेकायदेशीरपणे तेिील 
नगरसेिक ि उपायुक्त (उद्यान) महापावलका नावशक, यांच्या आदेशानुसार संबंवधत 
ठेकेदाराने वदनांक ७ ि ८ जानेिारी, २०२२ रोजी िृक्षतोड केल्याचे तसेच जेलरोड-
टाकळीरोड (नावशक) येिे एका व्यािसावयकाने माजी नगरसेिकांच्या आदेशािरुन सपपळ, 
औदूंबर इ. िृक्षांची िृक्षतोड केल्याचेही त्याचदरम्यान वनदशभनास येणे, सदर 
िृक्षतोडप्रकरणी िरील संबंवधतांनी नावशक महापावलका प्रशासनाची ि िृक्षप्रावधकरणाची 
कोणतीही परिानगी घेतली नसल्याचेही त्याचसुमारास वनदशभनास येणे, संबंवधत 
नगरसेिक, उपायुक्त (उद्यान) ि संबंवधत ठेकेदार यांचेविरुध्द िृक्षतोड संिधभन कायदा ि 
िवयजीि संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोवलस कारिाई करण्यात यािी तसेच 
एक झाड एक लाख रुपये याप्रमाणे संबंवधतांकडून िसुली करािी, अशी मागणी नावशक 
कृती सवमतीचे पदावधकारी, तसेच स्िावनक कतभव्यशील सामावजक संस्िेचे पदावधकारी ि 
िृक्षपे्रमी जनतेने केली असल्याचेही त्याचदरम्यान वनदशभनास येणे, इतकेच नव्हेतर, सदर 
बेकायदेशीरवरत्या िृक्षतोड केल्याप्रकरणी स्िावनक लोकप्रवतवनधी यांनी या सिभ प्रकरणी 
सिभ संबंवधतांच्या विरोधात कारिाई करािी, अशी मागणी वदनांक १९ जानेिारी, २०२२ 
रोजीच्या पत्राविये मा.प्रधान सवचि, नगरविकास विर्ाग, मंत्रालय यांचेकडे करणे, तिावप, 
त्याप्रकरणी अद्याप कोणतीही कारिाई करण्यात न येणे, पवरणामी नागवरकांमध्ये वनमाण 
झालेले असंतोर्षाचे िातािरण, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायभिाही ि 
उपाययोजना.’’ 
 

  (८) श्री. विलीप मोवहते-पाटील, ॲड. अशोक पिार, डॉ. वकरण लहामटे, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे नगरविकास मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
     
        "राजगुरुनगर नगरपवरर्षद हद्दीतील गट नंबर ३१४/१ ि ३१४/३ मध्ये बांधकाम सुरू 
आहे, सदर विकासकाने सन २०१४ साली के्षत्र १२ आर चा नकाशा मंजूर करताना 
मो.र.न.१०३४८/१३ हा मोजणी नकाशा जोडून बांधकाम परिानगी वमळविणे, तसेच सन 
२०१७ साली संबंवधत जागा मालक ि विकासकाने सन २०१३ सालच्या मोजणीची बनािट 
प्रत बनिून त्यािर शासनाचे ि रू्वम अवर्लेख कायालयाचे बनािट सही वशक्के तयार 
करून २४ आर के्षत्राचा आराखडा ि बांधकाम परिानगी राजगुरुनगर नगरपवरर्षद 
यांच्याकडून वमळविली असणे, गट नंबर ३१४ ला लगत महाराष्ट्र शासनाचा गट नंबर 
३०७ हा हुतात्मा राजगुरू स्मारकाचा असणे, त्यामुळे गट नंबर ३१४ ला लागून ३०७ हा 
गट दाखिायला हिा परंतु सदर विकासकाने केलेल्या मोजण्यामध्ये लगत धारकामध्ये 
कुठेच ३०७ हा गट दाखिला गेला नसणे, तसेच शासनाची जागा बळकािून तेिे िावणज्य 
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स्िरूपाची इमारत उर्ी केली तसेच सदर बांधकाम परिानगी वमळिताना सादर केलेली 
कागदपते्र ही बनािट ि के्षत्र १२ आर ची असून त्यािर के्षत्र २४ आर ची बांधकाम 
परिानगी राजगुरुनगर नगरपवरर्षदेकडून वमळविणे, सदर बाब तत्कालीन मुख्यावधकारी, 
श्री.प्रकाश पाटील यांच्या वनदशभनास आणून वदली असता मुख्यावधकारी यांनी कोणतीही 
कारिाई न केल्याने मा.उच्च वयायालय, मंुबई येिे वरट वपटीशन ९३२९९/२०२० दाखल 
केले असता मंुबई उच्च वयायालयाने सिभ तक्रारी अजभ मुख्यावधकारी राजगुरुनगर 
नगरपवरर्षद यांना सुनािणी घेऊन आठ आठिड्यात वनकाली काढण्याचे आदेश वदले गेले 
असणे, त्यानुसार मुख्यावधकारी प्रकाश पाटील यांनी सुनािणी घेऊन तक्रारदाराने वदलेले 
पुरािे ि सादर केलेले लेखी युश्क्तिाद याच्यातील ठराविक मुदे्द घेऊन उपश्स्ित केलेल्या 
तक्रारी या दसुऱ्या कायालयाच्या असून त्याचा या कायालयाशी काही संबंध नाही असे 
सांगण्यात येणे,तसेच राजगुरुनगर नगर पवरर्षदेच्या कायालयाशी संबंवधत असलेले 
कागदपते्र ि पुरािे विचारात न घेता विकासकाबरोबर मोठ्या प्रमाणात आर्षिक देिाण-
घेिाण करून विकासकाच्या बाजूने वनकाल देत तक्रारदार यांच्या म्हणण्यात कोणतेही तर्थ्य 
नाही असे कळविणे, तरी विकासकाने सादर केलेले बनािट नकाशे राजगुरुनगर नगर 
पवरर्षदेचा डीपी प्पलॅन त्यामध्ये ३१४ लगत असणारा शासनाचा ३०७ गट असुन त्यामध्ये 
मोठ्या प्रमाणात अवतक्रमण झाले आहे, तसेच के्षत्र २४ आर चे चलन हे करोडो रुपयाचे 
असताना शासनाच्या रवहिाशी आदेशाचा िावणज्य िापरासाठी चुकीचा िापर करून  
करोडो रुपयाचा नगरपवरर्षदेचा महसूल बुडिला असणे, सादर केलेली बनािट फायर 
एनओसी ि तहसील कायालयातून बनािट सनद वमळिून त्या सिभ वठकाणी वबगर शेती 
आदेश िापरून बॅंकांकडून कजभ उपलब्ध करून घेतले असणे, तसेच बनािट 
कागदपत्रांच्या आधारे तहसीलदारांनी वदलेली सनद त्यांच्या कायालयाकडून वदनांक २४ 
फेबु्रिारी, २०२२ रोजीच्या आदेशाने रद्द करण्यात आली असणे, रू्मी अवर्लेख 
कायालयाचे रेकॉडभ गहाळ करणे त्यामुळे संबंवधत विकासकाने विविध वठकाणी ि 
िेगिेगळ्या प्रकल्पामध्ये रू्मी अवर्लेख कायालयाचे वशक्के ि राजमुद्रा बनविल्याचा 
अहिाल रू्मी अवर्लेख कायालयाने देणे, देशासाठी हसत हसत बवलदान देणारे 
राजगुरूनगर येिील रू्वमपुत्र "हुतात्मा राजगुरू स्मारक" साठी महाराष्ट्र शासन यांचे जागेत 
सुरू असलेल्या अनवधकृत बांधकामामुळे नागवरकांमध्ये पसरलेले असंतोर्षाचे िातािरण, 
अनवधकृत बांधकाम काढून टाकून संबंवधत दोर्षींिर कठोर कारिाई करण्याची होत 
असलेली मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना." 
 

  (९) डॉ. बालाजी वकणीकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-     
   
        "र्ारत-पावकस्तान फाळणीच्या िेळी पावकस्तानातील ससध प्रांतातून वनिावसत 
केलेल्या रवहिाचयांचे र्ारतात पुनिभसन करण्याच्या उद्दीष्ट्टाने उल्हासनगर शहरात त्यांचे 
पुनिभसन करणे, उल्हासनगर महानगरपावलका हद्दीतील अनेक इमारती या ६० ते ७० 
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िर्षापूिी बांधकाम केलेल्या असणे, पवरणामी उल्हासनगर महानगरपावलकेने सव्हेक्षण 
केलेल्या ५०० हुन अवधक इमारती या धोकादायक असल्याचे वनदशभनास येणे, सदर 
धोकादायक इमारतीमध्ये सुमारे १० हजार नागवरक रवहिास करीत असून त्यांच्यात वर्तीचे 
ि असुरवक्षततेचे िातािरण पसरणे, दरिर्षीप्रमाणे या इमारतीमधील नागवरकांना सुरवक्षत 
वठकाणी स्िलांतवरत करण्याबाबत महानगरपावलकेमाफभ त नोटीस पाठविण्यात येणे, 
उल्हासनगर मध्ये वदनांक १५ ि २८ मे, २०२१ रोजी मोवहनी पॅलेस आवण साई शक्ती 
अपाटभमेंट तसेच वदनांक २४ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी पारस अपाटभमेंट या इमारतीचा स्लॅब 
कोसळून झालेल्या अपघातात १३ नागवरकांचा मृत्यू आवण ११ नागवरक गंर्ीर जखमी होणे, 
या इमारतीमधील मृत्यूमुखी पडलेल्या नागवरकांच्या कुटंुवबयांना शासनाने ५ लाख रुपये 
मदत जाहीर करण्यात येऊनही अद्याप कोणतीही मदत देण्यात न येणे, मृत्युमुखी पडलेल्या 
नागवरकांना तातडीने मदत करािी अशी मागणी लोकप्रवतवनधींनी शासनाकडे िारंिार 
करणे, मा.वजल्हावधकारी, ठाणे यांनी शासनाकडे मानितेच्या दृष्ट्टीने आर्षिक मदत 
करण्यासाठी मागणी करणे, परंतु शासनामाफभ त धोकादायक इमारतीमधील नागवरकांसाठी 
अद्यापपयंत पयायी व्यिस्िा न करण्यात येणे, उल्हासनगरमधील कोसळलेल्या 
धोकादायक इमारतींचे पुनर्षनमाण करण्यासाठी ४ एफ.एस.आय. देण्याची 
लोकप्रवतवनधींकडून होत असलेल्या मागणीच्या अनुरं्षगाने मा.नगरविकास मंत्री यांनी एक 
सवमती स्िापन करून या सवमतीने १५ वदिसांत अहिाल सादर करण्याचे वनदेश वदले 
असतानाही अद्यापही कोणतीही वनणभयात्मक कायभिाही न होणे, धोकादायक इमारतींची 
पुनबांधणी करण्याकडे राज्य शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुभक्ष, पवरणामी 
नागवरकांमध्ये शासनाविरुद्ध वनमाण झालेली असंतोर्षाची र्ािना, तसेच अनवधकृत 
बांधकामे वनयवमत करण्याकरीता शासनाकडून आकारण्यात येणाऱ् या दंडाची रक्कम कमी 
करुन लहान-मोठ्या रू्खंडधारकांना वयाय देण्याची आिचयकता, याबाबत शासनाने 
तातडीने कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना.’’  
 

  (१०) श्रीमती मांजळुा गािीत, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
आवििासी विकास मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
      
        "माधुरी पाटील विरुद्ध अपर आयुक्त ि महाराष्ट्र शासन (वसव्हील अवपल क्र. 
५८५४ / १९९४ विशेर्ष अनुज्ञा यावचका क्र. १४७६७ / १९९३) अनुसूवचत जाती, 
अनुसूवचत जमाती, विमुक्त जाती, र्टक्या जमाती, इतर मागासिगभ ि विशेर्ष मागास प्रिगभ 
(जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे ि त्याच्या पडताळणीचे वनयमन) अवधवनयम, २००० आवण 
शासनाकडील विविध आदेश अनुरं्षगाने जात प्रमाणपत्र आवण िैधता प्रमाणपत्र वदले जात 
असणे, श्री.वदलीप विठ्ठल बांबळे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या विशेर्ष अनुज्ञा यावचका 
क्र.११२३४-४८-२०१७ प्रकरणी मा.सिोच्च वयायालयाने वदनांक ६ सप्पटेंबर, २०१७ रोजी 
वनणभय देताना हमीपत्राच्या आधारे िैधता प्रमाणपत्रावशिाय अनुसूवचत जमातीच्या राखीि 
जागेिर शैक्षवणक संस्िेमध्ये व्यािसावयक अभ्यासक्रमासाठी देण्यात आलेले प्रिेश 
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रद्दबातल ठरविले असणे, आवदिासी विकास विर्ाग, शासन वनणभय क्र. एसटीसी 
२११९/प्र.क्र.१७९ का.१०, वदनांक १० वडसेंबर २०१९, शासन वनणभयाविये अनुसूवचत 
जमातीच्या राखीि जागेिर प्रिेश वमळिणाऱ्या व्यक्तीस जात िैधता प्रमाणपत्र 
असल्यावशिाय प्रिेश देऊ नये असे शासनाने स्पष्ट्ट आदेश वदलेले असताना विविध 
शैक्षवणक संस्िांमध्ये सरासपणे शासन वनणभय धाब्यािर बसिून जात िैधता प्रमाणपते्र सादर 
न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संरक्षण वदले जात असणे,  तसेच ज्या विद्यार्थ्यांकडे िैधता 
प्रमाणपत्र नाही परंतु त्यांच्या कुटंुबातील सदस्य यांचेकडे िैधता प्रमाणपत्र आहे अशा 
विद्यार्थ्यांना अटी शतीच्या अधीन राहून िैधता प्रमाणपत्र मा.वयायालयाकडून वदली जात 
असल्याने अनुसूवचत जमातीच्या राखीि जागेिर बनािट उमेदिार प्रिेश घेत असल्याचे 
वनदशभनास येणे, त्यामुळे आवदिासी विकास विर्ागाने अशा विद्यािींचे ि कुटंूवबयांचे मूळ 
िैधता प्रमाणपत्र पुन:चच तपासण्याबाबत अििा पुनर्षिलोकन करण्याची तसेच मा.सिोच्च 
वयायालयात दाद मागण्याची आिचयकता, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची 
कायभिाही ि उपाययोजना." 
 

  (११) श्री. वहरामण खोसकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मिृ 
ि जलसांधारण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
    
        "नावशक वजल्हयातील इगतपुरी-त्र्यंबकेचिर या आवदिासी मतदार संघात सन २००९ 
ते २०१४ या कायभकाळात आवदिासी जलससचन उपसा योजना या देिमोगरा सेिार्ािी 
संस्िेमाफभ त कोट्यािधी रुपयांचा भ्रष्ट्टाचार झाल्याप्रकरणी वदनांक ८ फेबु्रिारी, २०२२ 
रोजीच्या सुमारास मा. उपमुख्यमंत्री यांना स्िावनक लोकप्रवतवनधीनी वनिेदन देण्यात येणे, 
सदर प्रकरणासंदर्ात चौकशी सुरु असतांना टाकेहर्षभ, आिडे, टाकेदेिगाि यांना सुधावरत 
सुप्रमा देण्यात येणे, मा.सहा.गुणवनयंत्रण अवधकारी, दक्षता ि गुणवनयंत्रण पिक, मृद ि 
जलसंधारण, औरंगाबाद येिील अवधकारी यांनी वदनांक ८ ि ९ सप्पटेंबर, २०२१ रोजी 
केलेल्या पाहणी दौऱ् यात १९ पैकी १४ योजना अपूणभ अिस्िेत असल्याचे आढळून येणे, या 
सिभ योजना अपूणभ असतांनाही कोट्यािधी रुपयांची देयके काढण्यात येऊन मोठया 
प्रमाणात भ्रष्ट्टाचार करणे, यासंदर्ात सिभसामावय जनतेने तसेच आवदिासी कोळी महादेि 
समाज विकास संघटना तसेच विविध आवदिासी संघटनेच्या ितीने मा.मंत्री, राज्यमंत्री 
यांच्याकडे तक्रारी देऊनही कोणतीच कारिाई होत नसल्याने सिभसामावय जनतेमध्ये वनमाण 
झालेले असंतोर्षाचे िातािरण, याबाबत शासनाने तातडीने चौकशी करुन संबंवधत दोर्षींिर 
कारिाई करण्याची आिचयकता, याबाबत शासनाने केलेली  ि कराियाची कायभिाही ि 
उपाययोजना.’’ 
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  (१२) सिवश्री. अतलु भातखळकर, योगेश सागर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-    
   
        "जागवतक युिा तंबाखू सिेक्षणामध्ये राज्यातील १३ ते १५ ियोगटातील ५.१ टक्के 
बालके तंबाखूजवय पदािांचे सेिन करीत असल्याचे वनदशभनास येणे, तसेच १८ 
िर्षांखालील मुलांना तंबाखूजवय पदािभ विकण्यास कोटपा कायद्याअंतगभत बंदी असतानाही 
त्याचे पालन होत नसल्याचे वनदशभनास येणे, त्यामध्ये शहरी र्ागातील बालकांच्या तुलनेत 
ग्रामीण र्ागातील बालकांना याचे व्यसन झपाट्याने लागत असल्याचे वनदशभनास येणे, 
त्यामुळे बालकांच्या आरोग्यास धोका वनमाण होण्याची शक्यता, बालकांना व्यसनापासून 
परािृत्त करण्यासाठी त्यांच्यात जागृती करण्याची गरज, कोटपा कायद्याचे पालन न 
करणाऱ्यांिर कठोर कारिाई करण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने 
कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना." 

 

 

   
(गरुूिार, विनाांक १० माचव, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

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

 "१९९३ चा बॉम्बस्फोट ि २००८ मधील मंुबईिर झालेल्या दहशतिादी हल्ल्याचे 
आघात अद्यापही विसरले नसताना, वदिसाढिळ्या खून, बलात्कार, चोऱ्या, दरोड्यामुळे 
सिभसामावय जनता त्रस्त असताना त्यािर कोणताही मागभ न काढता भ्रष्ट्टाचाऱ्यांना संरक्षण 
वदल्यामुळे राज्यातील कोट्यिधी जनतेचा कायदा ि सुव्यिस्िेिरील उडालेला विचिास, 
महाराष्ट्राचे आराध्य दैित छत्रपती वशिाजी महाराज यांचे जवमवदनी ५०० नागवरकांपेक्षा 
अवधकची गदी जमिल्यामुळे हजारो वशिर्क्तांिर दाखल झालेले गुवहे ि त्याचिेळेस 
सत्ताधारी पक्षाच्या प्रिक्त्यांच्या पत्रकार पवरर्षदेत १५०० नागरीक उपश्स्ित असताना 
एकाही व्यक्तीिर दाखल न झालेले गुवहे, कायद्याचा िापर स्ितःच्या सोयीने केल्याने 
कोट्यिधी वशिर्क्तांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, लोकप्रवतवनधींना गुंडांकडून वमळत 
असलेल्या धमक्या, राजकीय हस्तके्षपामुळे बड्या राजकीय नेत्यांविरोधातील गुवयांच्या 
तपासात आलेली वशविलता, हत्या, अपहरण, दरोडे, घरफोड्या यासारख्या गुवयांना आळा 
घालण्यात आलेले अपयश, मंुबई,  निी मंुबईसह राज्यातील मोठ्या शहरातील गुवयात 
झालेली िाढ, सायबर हल्ल्यांना ि गुवयांना रोखण्यात आलेले अपयश, अंमली पदािभ, 
गुटखा व्यापार, जुगार, मटका या अिैध धंद्यात झालेली अपवरवमत िाढ, अल्पियीन मुले, 
मुली ि मवहलांिरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये झालेली िाढ, पूजा चव्हाण आत्महत्या 
प्रकरणाच्या तपासातील संिगती, डावसबार, पब, वडस्कोिेक, ऑनलाइन गेसमग, विशेर्षतः 
ऑनलाईन लॉटरीमधील भ्रष्ट्टाचाराला आळा घालण्यात आलेले अपयश, त्यांच्या 
चालकांना वमळणारे अर्य, पोवलसांिर पडणारा ताण ि पोवलसांच्या मागण्यांकडे 
शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुभक्ष, िाळूमावफया ि अनवधकृत बांधकाम 
करणाऱ्यांविरोधात कराियाच्या कारिाईत आलेली वशविलता, मागासिगीय समाजािर 
होणारे हल्ले ि त्यांच्यात िाढलेली असुरवक्षततेची र्ािना, राजकीय कायभकते, 
लोकप्रवतवनधींिर सूडबुद्धीने होणारी कारिाई, राज्याची कायदा ि सुव्यिस्िा 
कोलमडल्यामुळे गोरगरीब जनता, मवहला ि सिभसामावयांमध्ये वनमाण झालेले 
असुरवक्षततेचे ि असंतोर्षाचे िातािरण तसेच एसटी कमभचाऱ्यांच्या संपाला शंर्र 
वदिसांपेक्षा जास्त कालािधी होऊनदेखील संप वमटिण्यात सरकारला आलेले अपयश, 
शेकडो एसटी कमभचाऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या, मा. वयायालयाने सरकारिर ओढलेले 
ताशेरे, संपामुळे राज्यातील ग्रामीण ि शहरी र्ागातील प्रिाशांना होत असलेला असय 
त्रास, एसटी कमभचारी ि कुटंुवबयांमध्ये वनमाण झालेले वनराशेचे िातािरण तसेच 
सरकारच्या उदावसनतेमुळे मराठा ि ओबीसी आरक्षण रद्द होणे, इतर मागासिगभ 
आयोगाचा अंतवरम अहिाल मा. सिोच्च वयायालयाने फेटाळला असणे, अहिाल 
फेटाळत असताना वयायालयाने सांश्ख्यकी अभ्यास आवण संशोधनाविनाच अंतवरम 
अहिाल तयार केला असल्याचे, अहिालात इतर मागासिगीयांच्या राजकीय 
प्रवतवनवधत्िाबाबत कोणतीही मावहती नसल्याचे, स्िावनक स्िराज्य संस्िावनहाय ओबीसी 
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प्रवतवनवधत्िाची मावहती नसल्याचे तसेच कोणत्या कालािधीतील मावहतीच्या आधारे हा 
अहिाल तयार केला याबाबतही स्पष्ट्टता नसल्याचे वयायालयाने नमूद केले असणे तसेच 
ओबीसी आरक्षणावशिाय वनिडणुका घेण्याचे आदेश वनिडणूक आयोगाला ि राज्य 
सरकारला वदलेले असणे, सरकारच्या अनास्िेमुळे ओबीसी आरक्षण गमािण्याची 
आलेली िेळ, सुरुिातीपासूनच सरकारी उदासीनतेमुळे मागासिगभ आयोग स्िापन 
करण्यात ि आयोगाला कमभचारी ि वनधी देण्यात सरकार कडून होणारी टाळाटाळ, 
मराठा, ओबीसी समाजासाठी केलेल्या घोर्षणांची दोन िर्षात न झालेली अंमलबजािणी. 
यामुळे या दोवही समाजात शासनाबद्दल वनमाण झालेली तीव्र उदे्रकाची र्ािना, धनगर 
आरक्षणाच्या प्रचनाबाबत सरकारकडून कोणतीही कायभिाही न होणे, संविधानानुसार 
धमाच्या आधारे आरक्षण देता येत नसताना, मंवत्रमंडळाचा वनणभय झालेला नसताना 
मंत्र्यांनी आरक्षण देण्याबाबत सर्ागृहात केलेली घोर्षणा ि पवरणामी नागवरकात वनमाण 
झालेली संवदग्धतेची र्ािना तसेच टीईटी ि अवय स्पधा परीके्षत झालेले घोटाळे, स्पधा 
परीके्षसाठी सेिा पुरिठादार कंपवयांची वनिड करताना झालेल्या अवनयवमतता, पवरणामी 
राज्यातील लाखो उमेदिारांची नोकरीची संधी वहरािल्यामुळे त्यांच्यात वनमाण झालेला 
असंतोर्ष याबाबत शासनाने कराियाची कायभिाही ि उपाययोजना." 
 

 

सहा : उप मखु्यमांत्री तथा वित्त मांत्री याांचा म.वि.स. वनयम ५७ अन्िये प्रस्ताि :- 
 

     "अिभसंकल्पािरील सिभसाधारण चचेच्या संदर्ात महाराष्ट्र विधानसर्ा वनयमांतील 
वनयम २४६ (१) मधील सात वदिसांच्या कालािधीबाबतची जी तरतूद आहे ती महाराष्ट्र 
विधानसर्ा वनयमांतील वनयम ५७ अविये स्िवगत करण्यात यािी." 

 
 

 

सात : सन २०२२-२०२३ च्या अथवसांकल्पािर सिवसाधारण चचा (पवहला वििस). 
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