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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिार, विनांक १५ मार्च, २०२२ 

 

( सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 
 

 
 
 

 

  लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :   
 

 

 
 

   (सोमिार, विनांक १४ माचच, २०२२ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेल्या परंत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमांक १ ते ३) 
 

  (१) श्री. विलीप मोवहते-पाटील, ॲड. अर्ोक पिार, डॉ. वकरण लहामटे, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे नगरविकास मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
         "राजगुरुनगर नगरपररषद हद्दीतील गट नंबर ३१४/१ व ३१४/३ मध्ये बांधकाम सुरू 
आहे, सदर रवकासकाने सन २०१४ साली के्षत्र १२ आर चा नकाशा मंजूर करताना 
मो.र.न.१०३४८/१३ हा मोजणी नकाशा जोडून बांधकाम परवानगी रमळरवणे, तसेच सन 
२०१७ साली संबंरधत जागा मालक व रवकासकाने सन २०१३ सालच्या मोजणीची बनावट 
प्रत बनवून त्यावर शासनाचे व भूरम अरभलेख कायालयाचे बनावट सही रशक्के तयार 
करून २४ आर के्षत्राचा आराखडा व बांधकाम परवानगी राजगुरुनगर नगरपररषद 
यांच्याकडून रमळरवली 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 दाखवायला हवा परंतु सदर रवकासकाने केलेल्या मोजण्यामध्ये लगत धारकामध्ये 
कुठेच ३०७ हा गट दाखवला गेला नसणे, तसेच शासनाची जागा बळकावून तेथे वारणज्य 
स्वरूपाची इमारत उभी केली तसेच सदर बांधकाम परवानगी रमळवताना सादर केलेली 
कागदपते्र ही बनावट व के्षत्र १२ आर ची असून त्यावर के्षत्र २४ आर ची बांधकाम 
परवानगी राजगुरुनगर नगरपररषदेकडून रमळरवणे, सदर बाब तत्कालीन मुख्यारधकारी, 
श्री.प्रकाश पाटील यांच्या रनदशशनास आणून रदली असता मुख्यारधकारी यांनी कोणतीही 
कारवाई न केल्याने मा.उच्च न्यायालय, मंुबई येथे ररट रपटीशन ९३२९९/२०२० दाखल 
केले असता मंुबई उच्च न्यायालयाने सवश तक्रारी अजश मुख्यारधकारी राजगुरुनगर 
नगरपररषद यांना सुनावणी घेऊन आठ आठवड्यात रनकाली काढण्याचे आदेश रदले गेले 
असणे, त्यानुसार मुख्यारधकारी प्रकाश पाटील यांनी सुनावणी घेऊन तक्रारदाराने रदलेले 
पुरावे व सादर केलेले लेखी युक्क्तवाद यांच्यातील ठरारवक मुदे्द घेऊन उपक्स्थत केलेल्या 
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तक्रारी या दसुऱ्या कायालयाच्या असून त्याचा या कायालयाशी काही संबंध नाही असे 
सांगण्यात येणे, तसेच राजगुरुनगर नगरपररषदेच्या कायालयाशी संबंरधत असलेले 
कागदपते्र व पुरावे रवचारात न घेता रवकासकाबरोबर मोठ्या प्रमाणात आर्थथक देवाण-
घेवाण करून रवकासकाच्या बाजूने रनकाल देत तक्रारदार यांच्या म्हणण्यात कोणतेही तथ्य 
नाही असे कळरवणे, तरी रवकासकाने सादर केलेले बनावट नकाशे राजगुरुनगर 
नगरपररषदेचा डीपी प्लॅन त्यामध्ये ३१४ लगत असणारा शासनाचा ३०७ गट असुन 
त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अरतक्रमण झाले आहे, तसेच के्षत्र २४ आर चे चलन हे करोडो 
रुपयाचे असताना शासनाच्या ररहवाशी आदेशाचा वारणज्य वापरासाठी चुकीचा वापर 
करून करोडो रुपयाचा नगरपररषदेचा महसूल बुडवला असणे, सादर केलेली बनावट 
फायर एनओसी व तहसील कायालयातून बनावट सनद रमळवून त्या सवश रठकाणी रबगर 
शेती आदेश वापरून बॅंकांकडून कजश उपलब्ध करून घेतले असणे, तसेच बनावट 
कागदपत्रांच्या आधारे तहसीलदारांनी रदलेली सनद त्यांच्या कायालयाकडून रदनांक २४ 
फेबु्रवारी, २०२२ रोजीच्या आदेशाने रद्द करण्यात आली असणे, भूमी अरभलेख 
कायालयाचे रेकॉडश गहाळ करणे त्यामुळे संबंरधत रवकासकाने रवरवध रठकाणी व 
वेगवेगळ्या प्रकल्पामध्ये भूमी अरभलेख कायालयाचे रशक्के व राजमुद्रा बनरवल्याचा 
अहवाल भूमी अरभलेख कायालयाने देणे, देशासाठी हसत हसत बरलदान देणारे 
राजगुरूनगर येथील भूरमपुत्र "हुतात्मा राजगुरू स्मारक" साठी महाराष्ट्र शासन यांचे जागेत 
सुरू असलेल्या अनरधकृत बांधकामामुळे नागररकांमध्ये पसरलेले असंतोषाचे वातावरण, 
अनरधकृत बांधकाम काढून टाकून संबंरधत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची होत 
असलेली मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायशवाही व उपाययोजना."  
  

  (२) श्री. वहरामण खोसकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मिृ 
ि जलसंधारण मंत्र्यांचे लक्ष िेधतील :-  
 
        "नारशक रजल्हयातील इगतपुरी-त्र्यंबकेश्वर या आरदवासी मतदार संघात सन २००९ 
ते २०१४ या कायशकाळात आरदवासी जलससचन उपसा योजना या देवमोगरा सेवाभावी 
संस्थेमाफश त कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्ट्टाचार झाल्याप्रकरणी रदनांक ८ फेबु्रवारी, २०२२ 
रोजीच्या सुमारास मा. उपमुख्यमंत्री यांना स्थारनक लोकप्ररतरनधींनी रनवेदन देण्यात येणे, 
सदर प्रकरणासंदभात चौकशी सुरु असतांना टाकेहषश, आवडे, टाकेदेवगाव यांना सुधाररत 
सुप्रमा देण्यात येणे, मा.सहा.गुणरनयंत्रण अरधकारी, दक्षता व गुणरनयंत्रण पथक, मृद व 
जलसंधारण, औरंगाबाद येथील अरधकारी यांनी रदनांक ८ व ९ सप्टेंबर, २०२१ रोजी 
केलेल्या पाहणी दौऱ् यात १९ पैकी १४ योजना अपूणश अवस्थेत असल्याचे आढळून येणे, या 
सवश योजना अपूणश असतांनाही कोट्यावधी रुपयांची देयके काढण्यात येऊन मोठया 
प्रमाणात भ्रष्ट्टाचार करणे, यासंदभात सवशसामान्य जनतेने तसेच आरदवासी कोळी महादेव 
समाज रवकास संघटना तसेच रवरवध आरदवासी संघटनेच्या वतीने मा.मंत्री, राज्यमंत्री 
यांच्याकडे तक्रारी देऊनही कोणतीच कारवाई होत नसल्याने सवशसामान्य जनतेमध्ये रनमाण 
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झालेले असंतोषाचे वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने चौकशी करुन संबंरधत दोषींवर 
कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली व करावयाची कायशवाही व 
उपाययोजना.’’ 
 

  (३) सिचश्री. अतलु भातखळकर, योगेर् सागर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय ि विरे्ष सहाय्य मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
   
        "जागरतक युवा तंबाखू सवेक्षणामध्ये राज्यातील १३ ते १५ वयोगटातील ५.१ टक्के 
बालके तंबाखूजन्य पदाथांचे सेवन करीत असल्याचे रनदशशनास येणे, तसेच १८ 
वषांखालील मुलांना तंबाखूजन्य पदाथश रवकण्यास कोटपा कायद्याअंतगशत बंदी असतानाही 
त्याचे पालन होत नसल्याचे रनदशशनास येणे, त्यामध्ये शहरी भागातील बालकांच्या तुलनेत 
ग्रामीण भागातील बालकांना याचे व्यसन झपाट्याने लागत असल्याचे रनदशशनास येणे, 
त्यामुळे बालकांच्या आरोग्यास धोका रनमाण होण्याची शक्यता, बालकांना व्यसनापासून 
परावृत्त करण्यासाठी त्यांच्यात जागृती करण्याची गरज, कोटपा कायद्याचे पालन न 
करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने 
करावयाची कायशवाही व उपाययोजना." 
 

  (४) श्री. प्रकार् आवबटकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
         "राज्यात पात्र व्यक्तींना पारदशशक, कायशक्षम व समयउरचत लोकसेवा देण्याकरीता 
आरण त्यासंबंधीत बाबींकरीता तरतूद करण्यासाठी रदनांक २८ एरप्रल, २०१५ रोजी 
महाराष्ट्र लोक हक्क अरधरनयम, २०१५ प्रस्थारपत करण्यात आला जेणेकरुन नागरीकांना 
शासकीय कमशचारी व अरधकारी यांचेकडून कामकाजामध्ये होणाऱ्या दप्तर रदरंगाईस 
आळा बसावा व रवरहत कालावधीमध्ये सेवा पुररवण्यात यावी हा मुख्य उदे्दश असणे, परंतु 
प्रत्यक्षात मात्र शासनाच्या कोणत्याही रवभाग व कायालयांमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 
अरधरनयमाप्रमाणे कामकाज होत नसून त्यामुळे सवशसामान्य नागररकांना नाहक त्रास होत 
असणे, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरधरनयम, २०१५ नुसार कोणत्याही साध्या संरचकेवर / 
प्रकरण / पत्र रनगशरमत करण्याकरीता ७ रदवसांत, त्वरीत / तात्काळ संरचकेवर १ रदवसात, 
तातडीच्या संरचकेवर ४ रदवसांत, खात्याअंतगशत संरचकेवर ४५ रदवसांत व रवरवध 
खात्यांशी संबंधीत ३ मरहन्यांच्या आत रनणशय देणे बंधनकारक आहे, परंतू प्रत्यक्षात मात्र या 
कालमयादेचे पालन होत नाही, याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अरधरनयमामध्ये नमूद 
केलेल्या तरतूदीनुसार संबंधीत अरधकारी सकवा कमशचारी यांनी त्यांना नेमून रदलेले काम 
सकवा त्यांच्याशी संबंधीत काम पार पाडण्यात, कसूर केल्यास सकवा जाणून बुजुन सकवा 
हेतू पुरस्सर रवलंब केल्यास महाराष्ट्र हक्क अरधरनयम कलम १२ पोटकलम (१) अन्वये, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रशस्त व अपील) रनयम, १९७९ अन्वये रशस्तभंगांच्या कारवाईस 
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पात्र राहतील अशी तरतूद असतानाही याबाबत कोणतीही कायशवाही संबंरधत रवभागांकडून 
न होणे, राज्यात सदरील अरधरनयमाचा भंग झाला असल्यास सवशच रवभागांमध्ये रकती 
अरधकारी व कमशचारी यांचेवर कारवाई करण्यात आली आहे सकवा कसे, यासंदभातील 
मारहती देण्याची आवश्यकता, या सवश बाबी रवचारात घेता राज्यात सामान्य नागरीक, 
सामारजक कायशकते व लोकप्ररतरनधी यांना वेळेत लोकसेवा देण्याकरीता महाराष्ट्र लोक 
हक्क अरधरनयम, २०१५ ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी शासनाने करण्याची आवश्यकता 
व त्याबाबत शासनाची प्ररतरक्रया." 
 

  (५) श्री. सवुनल प्रभ,ू वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे गहृ 
मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
         "जनरल अरुणकुमार वैद्य मागश, गोरेगाव (पूवश), मंुबई येथील जागृती रुग्णालयाच्या 
प्रमुख प्ररसद्ध ककश रोग व गायनाकॉलॉजीस्ट रवशेषज्ञ व मंुबईसह, देशभरात रवरवध 
रुग्णालयात गरीब व गरजु रुग्णांना वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देणाऱ्या सुप्ररसदध 
डॅाक्टर रमनल कांबळे यांची बजाज रफनसव्हश फायनान्स कंपनींने स्थारनक पोरलसांबरोबर 
संगनमत करुन कॅन्सर रुग्णालय म्हणुन सुरु असलेला त्यांचा सुचीधाम संकुलातील 
बंगला बळकावून बेकायदेशीरररत्या एन्कॅार कंपनीला रवक्री करुन आर्थथक घोटाळा 
केल्याचा धक्कादायक प्रकार रदनांक २१ फेबु्रवारी, २०२२ रोजी रनदशशनास येणे, सदरहु 
मरहला डॅाक्टरने ३ कोटी ६ लाखापैकी ५० टक्के कजश अदा केले असतानाही डॅाक्टर 
मरहलेचे कॅन्सर रुग्णालय सुरु असलेला सदडोशी, सुचीधाममधील बंगला बजाज रफनसव्हश 
फायनान्स कंपनीने कागदोपत्री कजश थकीत दाखवून, व मालमत्ता सफेसींग कायदा, १९८९ 
चे उल्लंघन व स्थारनक पोरलसांबरोबर संगनमत करुन व मा.न्यायालयाची रदशाभूल व 
फसवणुक करुन बंगला जप्तीचे आदेश रमळवून सदरहु मरहला डॅाक्टरचे हात बांधुन 
मारहाण करुन शारीरीक व मानरसक छळवणुक करुन सदरहु बंगला बेकायदा जप्त 
केल्याची धक्कादायक घटना घडणे, सदरहु प्रकरणी रदनांक ३१ माचश, २०२१ व रदनांक ४ 
जून, २०२१ रोजी ॲरॅारसटी ॲक्ट अन्वये दाखल गुन््ांवर पोरलसांनी, संबंरधत २९ 
आरोपींना अटक करुन त्यांचेरवरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करणेबाबत 
अद्याप पोरलसांनी कोणतीच कायशवाही न करणे, यासंदभांत रदनांक २८ रडसेंबर, २०२१ 
रोजी संबंरधत पोरलस अरधकारी यांनी शासनास सादर केलेला अहवाल चुकीचा व 
रदशाभूल करणारा आरण अधशसत्य मारहतीवर आधारीत असणे, राज्यातील मरहलांना 
सुरक्षा प्रदान करणे व त्यांना न्याय देण्यासाठी नुकतेच आंध्रच्या धरतीवर शक्ती कायदा 
मंजुर केला असताना, कॅन्सर व गायनाकॉलॉजीस्ट तज्ञ डॅाक्टरची मालमत्ता बळकावून 
त्यांचा मानरसक व शारीरीक छळ करुन झालेला अन्याय, याकडे झालेले शासनाचे अक्षम्य 
दलुशक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायशवाही व प्ररतरक्रया." 
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  (६) श्री. चंद्रकांत ननबा पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
गहृ मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
   
         “जळगांव रजल्हयातील मुक्ताईनगर तालुका महाराष्ट्र राज्य व मध्यप्रदेशच्या 
सीमारेषेवर असल्याने या भागात परप्रांतीयांचे अवैध धंदे सुरु असून त्या माध्यमातून 
तालुक्यातील गुन्हेगारी वाढत असल्याचे रनदशशनास येणे, गेल्या काही काळापासून 
पोरलसांच्या दलुशक्षामुळे सकवा आर्थथक रहतसंबधामुळे आरदशक्ती श्री संत मुक्ताईच्या 
पुण्यभूमीमध्ये गुन्हेगारी वाढतांना रदसून येणे, तसेच गावठी कटे्ट, हत्यारांची तस्करी, 
शहरातील भर चौकात तीक्ष्ण हत्यारांचे वार, अवैधररत्या बंदकुीच्या माध्यमातून दहशत 
माजरवण्याचे प्रकार, इतर तालुका व रजल्हयातील तडीपार, मोक्का लावलेल्या गुन्हेगारांचा 
मुक्त संचार, मागील काळात एका गुन्हेगारांकडे गावठी कट्टा आढळून आल्याबाबतचे 
प्रकरण दडपण्यात येणे, रदनांक ६ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी मुक्ताईनगर तालुक्यातील 
हलखंडा येथे जबरी दरोडा टाकून एका व्यक्तीचा खून होणे, त्याच रदवशी याच 
तालुक्यातील कोथळी या गावात श्री. रवनोद सशदे यांच्याकडे दरोडा, रदनांक १० नोव्हेंबर, 
२०२१ रोजी कुऱ् हा, ता.मुक्ताईनगर येथे रदनेश जयस्वाल यांचे घरावर दरोडा, गेल्या 
मरहन्यात राज्य उत्पादन शुल्क रवभागाच्या अरधकाऱ् यांनी मुक्ताईनगर शहरात अवैध 
बनावट दारु रवके्रत्यावंर कारवाई करणे तसेच याच तालुक्यात अवैध बनावट दारुचा 
कारखाना सुध्दा उध्दवस्त करण्यात येणे, परंतु पोरलस रनररक्षकांकडून आजपावेतो अशी 
कुठलीच कारवाई होताना रदसत नसल्याने या अवैध धंदे व अवैध बनावट दारु रवके्रत्यांशी 
अथशपूणश संबंध असल्याचा सवशसामान्य नागररकांमध्ये रनमाण होत असलेला संशय, 
याकररता शासनाने मुक्ताईनगर पोरलस स्टेशनचे पोरलस रनररक्षक यांचेवर कारवाई 
करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली व करावयाची कारवाई.’’ 
 

  (७) डॉ. विनय कोरे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
ग्रामविकास मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
         "शाहुवाडी तालुक्यामधील २६८ पैकी ३४ प्राथरमक शाळा अत्यंत दगुशम व डोंगराळ 
के्षत्रात ज्ञानदानाचे कायश करत असणे, दगुशम व डोंगराळ के्षत्र असल्याने सदर शाळेतील 
रशक्षक पदे नेहमी ररक्त राहणे, सुगम शाळेतील रशक्षकांची दहा वषे बदली होत नसणे, 
रशक्षक या शाळा स्वीकारण्यास नकार देणे याउलट दगुशम शाळेतील रशक्षकांची तीन 
वषानंतर रवनंती बदली होत असल्याने अनेक रशक्षक दगुशम शाळा स्वीकारण्याची शक्यता 
असणे, सध्या तालुक्यात २६८ प्राथरमक शाळेत मंजूर रशक्षकांची ९०० इतकी पदे असून 
त्यापैकी २३० इतकी पदे ररक्त असणे, त्यामुळे रवद्याथ्यांचे शैक्षरणक नुकसान होणे, 
शासनाने शाहूवाडी तालुक्यातील दगुशम शाळा रनकषांमध्ये बसणाऱ्या १६६ गावातील शाळा 
दगुशम व अवघड के्षत्र म्हणून घोरषत केल्यास अरधकारधक ररक्त पदे भरण्यास मदत होणे व 
त्यामुळे ररक्त पदाचा प्रश्न रमटेल व रवद्याथ्यांचे शैक्षरणक नुकसान होणार नसून 
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तालुक्याचा शैक्षरणक दजा उंचावेल याकडे शासनाने प्राधान्याने लक्ष घालण्याची गरज, 
याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायशवाही व उपाययोजना". 
                              

 

                            ( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 

 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

िोन : “धमादाय खाजगी रुग्णालयाांर्ी तपासणी करणे” या सांदर्भातील तदर्च सांयकु्त 
सममतीर्ा अहवाल सादर करणे. 
 

तीन : अर्ासकीय सिसयांची विधेयके ि ठराि याबाबत सवमतीचे प्रवतितृ्त सािर करणे. 
 

चार : सथगन प्रसतािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये) 
 

 

पाच : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) : 
   
  (१) श्री. कुणाल पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 

जलसंपिा मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

“धुळे रजल्हयातील सुलवाडे, जामफळ-कनोली उपसा ससचन योजनेंतगशत शेती 
संपारदत केली असून त्यात धुळे तालुक्यातील वेल्हाणे, कंुडाणे, बाबरे येथील शेतकऱ् यांना 
अत्यल्प रनवाडा घोरषत करणे व आश्वासन देऊनही प्रशासनाने रनवाडा दरुुस्तीबाबत 
कोणतीही ठोस कायशवाही न करणे, प्रकल्पासाठी शेतकऱ् याचं्या  जरमनी अरधग्रहीत केल्या 
मात्र मोबदल्याबाबत प्रत्येक भागातील शेतकऱ् यानंा वेगवेगळा मोबदला देणे, सोनगीर व 
सोंडले रशवारात २० ते २५ लाख रुपये एकरी भाव असताना ५ लाख रुपये देखील एकरी 
भाव न देणे तसेच रवहीरी, फळझाडे, घर, बोअरवेल शेड यांचे योग्य मोबदल्यासाठी 
मुल्यमापन केले जात नसल्याने स्थारनक शेतकऱ् यानंी माहे जानेवारी, २०२२ च्या परहल्या 
आठवडयादरम्यान धरणाचे काम बंद पाडून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु करणे व याबाबत 
रजल्हारधकारी, धुळे यांना रनवेदन देण्यात येणे, तसेच जवाहर सामारजक कृतज्ञता रस्ट, 
धुळे या रस्टने धुळे तालुक्यातील अनेक दषु्ट्काळी गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ससचनासाठी 
काम केले असून सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा ससचन योजनेतून दषु्ट्काळी गावांसाठी 
लाभ देणे शक्य असल्याचा प्राथरमक अभ्यास केलेला असणे, शासनाने बंद पाईपव्दारे 
ससचन सुरवधा देणेबाबत रनणशय घेतलेला असणे, त्यामुळे प्रकल्पाच्या पाणी वापरात 
रनक्श्चतपणे बचत होणे, सदर बचतीतून धुळे तालुक्यातील दापुरा, सरवड, लोणकुटे, 
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कापडणे, धमाणे, धमाणी, नगाव बु., रबलाडी, कंुडाणे, वरखेडे व बाळापुर या १० गावातील 
४० बंधारे भरल्यास सदर गावांमधील ससचन व रपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात 
सुटू शकणे, या बाबींकडे शासनाचे दलुशक्ष होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रनमाण झालेला 
तीव्र असंतोष, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायशवाही व उपाययोजना.” 

 
  (२) श्री. अमीन पटेल, श्रीमती सलुभा खोडके, सिचश्री. वहरामण खोसकर, संग्राम 

थोपटे, कुणाल पाटील, झीर्ान वसविकी, कुमारी प्रवणती नर्िे, श्रीमती प्रवतभा 
धानोरकर, सिचश्री. वधरज िेर्मखु, सरेुर् िरपडुकर, विकास ठाकरे, अवमत झनक, 
लहू कानडे, सभुाष धोटे, विक्रमनसह सािंत, बळिंत िानखडे, अब ू आजमी, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मंत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :- 
  

“मंुबई हे बेटांचे शहर असणे, या शहरात १६००० पेक्षा जास्त उपकर प्राप्त इमारती 
जुन्या व जीणश असून मोडकळीस आलेल्या असणे, सदर इमारतींना दरुुस्तीची सकवा 
पुनर्थवकास करण्याची गरज असणे,  त्यातील जास्तीत जास्त इमारती या दरक्षण मंुबई 
रवभागात असणे, मंुबई शहरात संक्रमण रशरबरांची संख्या खूप कमी असणे, त्यातच 
म्हाडाच्या कमशचारी वगाची संख्या देखील कमी असणे, रवशेषतः मंुबादेवी रवधानसभा 
रवभागात अनेक पदे ररक्त असणे, त्यामुळे जुन्या व जीणश इमारतींचे सवेक्षण वेळेत न होणे, 
इमारतींच्या दरुुस्तीसाठी म्हाडाकडे रनधी उपलब्ध नसणे, कामाठीपुरा पररसराचा 
पुनर्थवकासाचा प्रश्न ऐरणीवर असणे, परंतु आजरमतीपयंत त्यावर कायशवाही न होणे, 
पररणामी इमारतींच्या दरुुस्ती व पुनर्थवकासात होत असलेल्या रदरंगाईमुळे नागररकांत 
पसरलेले असंतोषाचे वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायशवाही व 
उपाययोजना.” 
 

  (३) श्री. रनिद्र िायकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
   
       “जोगेश्वरी रवधानसभा के्षत्र हे बृहन्मंुबई महानगरपारलकेच्या ‘के’ पूवश व ‘पी’ दरक्षण 
गोरेगाव या दोन कायालयांशी जोडलेले असणे, बृहन्मंुबई महानगरपारलकेचे के/पूवश 
कायालय अंधेरी (पूवश) येथे कायशरत असून  त्याअंतगशत येणाऱ्या एकूण १५ प्रभागांपैकी 
७२, ७३, ७४, ७७, ७८, ७९ असे सहा प्रभाग जोगेश्वरी रवधानसभा के्षत्रातील असणे, तर 
पी / दरक्षण हे कायालय गोरेगाव (पक्श्चम) येथे कायशरत असून त्याअंतगशत येणाऱ्या एकूण 
८ प्रभागांपैकी ५२ व ५३ हे दोन प्रभाग जोगेश्वरी रवधानसभा के्षत्रातील असणे, जोगेश्वरी 
रवधानसभा के्षत्रापासून बृहन्मंुबई महानगरपारलकेची के / पूवश व पी / दरक्षण ही दोन्ही 
कायालये जवळपास ८ ते ९ रक.मी. दरू असल्याने या कायालयात कामारनरमत्त जाणाऱ्या 
नागररकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असून तेथे ये-जा करण्यात त्यांच्या 
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वेळेचा अपव्यय होत असल्याने नागररक त्रस्त होणे, त्यानुषंगाने जोगेश्वरी रवधानसभा 
के्षत्रातील आजगावकर मैदान येथील प्लॉट क्रमांक ५१ व ५२ येथे बृहन्मंुबई 
महानगरपारलकेचे नरवन कायालय सुरू करण्याची मागणी स्थारनक लोकप्ररतरनधी यांनी 
केली असता सदरहू बाब तांरत्रक स्वरूपाची व धोरणात्मक असल्याने या प्रकरणी 
क्व्द सदस्यीय सरमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर कारवाई करण्यात येईल असे सह 
आयुक्त (सा.प्र.) यांनी कळरवलेले असणे, उक्त जागेवर बृहन्मंुबई महानगरपारलकेचे 
नरवन रवभागीय कायालय सुरू होण्यास होत असलेला रवलंब तसेच या प्रकरणी येत 
असलेल्या तांरत्रक अडचणी लक्षात घेता जोगेश्वरी रवधानसभा के्षत्रातील पुनमनगर येथे 
नव्याने तयार करण्यात आलेल्या सहदहुृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मजास मंडई या १० 
मजली इमारतीत बृहन्मंुबई महानगरपारलकेचे नरवन रवभागीय कायालय सुरू करण्याची 
मागणी स्थारनक लोकप्ररतरनधींनी आयुक्त, बृहन्मंुबई महानगरपारलका यांचेकडे माहे 
फेबु्रवारी, २०२१ मध्ये केलेली असणे, तसेच याआधी तेथे अगोदर इमारत प्रस्ताव 
रवभागाचे कायालय सुरु असणे, सद्य:सक्स्थतीत बृहन्मंुबई महानगरपारलकेतील प्रभागांच्या 
नरवन रचनेनुसार रवभाग कायालयांचे रवभाजन व पुनरशचना करण्याकररता गठीत करण्यात 
आलेल्या दोन उपायुक्तांच्या सरमतीने रदलेल्या अहवालावर रवरवध गटनेत्यांनी अनेक 
हरकती, मुदे्द व सूचना उपक्स्थत केलेल्या असणे, या प्रकरणी दोन सह आयुक्तांच्या 
सरमतीकडून अहवाल मागरवण्यात आला असल्याची बाब माहे रडसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
त्या दरम्यान रनदशशनास येणे, तथारप सदरहू सरमतीने आपला अहवाल शासनास अथवा 
बृहन्मंुबई महानगरपारलका प्रशासनास सादर केलेला नसणे, या प्रकरणी अहवाल सादर 
करण्यास होत असलेला रवलंब लक्षात घेता संबंरधतांवर जबाबदारी रनक्श्चत करून 
त्यांचेवर कारवाई करून अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याबाबत सरमतीस रनदेश 
देण्याबाबत. मा. मुख्यमंत्री यांच्या समवेत पार पडलेल्या बैठ्कीत या प्रस्तावाला संमती 
देण्यात आली असून मंुबई उपनगर पालकमंत्री यांच्या बैठ्कीत मनपा आयुक्तांनी या 
मागणीला दजुोरा देणे, असे असतानाही जोगेश्वरी रवधानसभा के्षत्रातील पुनमनगर येथे 
नव्याने तयार करण्यात आलेल्या सहदहुृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मजास मंडई या १० 
मजली इमारतीत बृहन्मंुबई महानगरपारलकेचे नरवन रवभाग कायालयाच्या रनर्थमतीबाबत 
स्थारनक लोकप्ररतरनधी व नागररकांकडून शासन व बृहन्मंुबई महानगरपारलका 
प्रशासनाकडे वारंवार मागणी करण्यात येणे, या प्रकरणी नरवन रवभागीय कायालयाच्या 
रनर्थमतीस मंजूरी रमळणेबाबत होत असलेल्या रवलंबामुळे स्थारनक नागररकांमध्ये रनमाण 
होत असलेली संतापाची भावना, शासनाने या प्रकरणी तातडीने करावयाची कायशवाही व 
उपाययोजना.” 
 

  (४) डॉ. अर्ोक उईके, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
आवििासी विकास मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 

"राज्यातील गोरगरीब आरदवासी जनतेचे बळजबरीने आरमष दाखवून व त्यांना 
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आरोग्याच्या सेवा देऊन होणारे धमांतरण रोखण्याकररता भारतीय संरवधानाच्या अनुच्छेद 
३४१ व ३४२ मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असणे, रामायण, महाभारतापासून छत्रपती 
रशवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई या काळातील आरदवासींचा 
मोठा इरतहास व पराक्रम असणे, रनसगशपे्रमी आरदवासी समाज खेड्यापाड्यांमध्ये ११ 
टक्क्याच्या आसपास असून आरोग्य व अन्य सेवा देण्याच्या नावावर आरमष दाखवून 
बळजबरीने आरदवासींचे धमांतरण करण्यात येत असल्याची बाब रनदशशनास येणे, 
पररणामी देशातील पुरातन आरदवासी संस्कृती नष्ट्ट होत असणे, भारतीय संरवधानाच्या 
अनुच्छेद ३४१ अन्वये अनुसूरचत जातीचा माणूस धमांतरीत होऊन मूळ संस्कृतीपासून दरू 
गेला तर त्याच्या अनुसूरचत जातीच्या सवलती बंद होणे, तथारप, कलम ३४२ नुसार 
अनुसूरचत जमातीची व्यक्ती धमांतरीत होऊन मूळ संस्कृतीपासून दरू गेली तरी त्यांच्या 
अनुसूरचत जमातीच्या सवलती बंद होत नसणे, उलट हा धमांतररत आरदवासी व्यक्ती 
अनुसूरचत जमातीचा व अल्पसंख्यांक अशा आरक्षणाचा दहेुरी लाभ घेत असणे, त्यामुळे 
अनुसूरचत जमातीच्या व्यक्तीने कोणत्याही कारणास्तव धमांतर केल्यास त्याला अनुसूरचत 
जमातीचे आरक्षण बंद करण्याच्या दृष्ट्टीने संरवधानाच्या अनुच्छेद ३४१ व ३४२ मध्ये 
उरचत सुधारणा करण्याची रनतांत आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची 
कायशवाही व उपाययोजना." 

 

 
 

 

सहा : सन २०२२-२०२३ च्या अथचसंकल्पािर सिचसाधारण चचा (िसुरा ि रे्िटचा वििस). 
 

 

सात : सिचश्री अवनल पाटील, सवुनल प्रभ,ू नाना पटोले, यर्िंत माने, भासकर जाधि, 
सरेुर् िरपडुकर, प्रकार् सोळंके, रनिद्र िायकर, रणवजत कांबळे, ॲङ मावणकराि 
कोकाटे, सिचश्री अजय चौधरी, अवमन पटेल, ॲङ अर्ोक पिार, सिचश्री िीपक 
केसरकर, संग्राम थोपटे, िीपक चव्हाण, संजय वर्रसाट, कु.प्रवणती नर्िे,        
श्री. िौलत िरोडा, डॉ. संजय रायमलुकर, सिचश्री कैलास गोरंट्याल, रोवहत पिार, 
वचमणराि पाटील, अवमत झनक, धमचरािबाबा आत्राम, डॉ.राहुल पाटील,     
सिचश्री कुणाल पाटील, संग्राम जगताप, संजय राठोड, वर्वरष चौधरी, श्रीमती 
सरोज अवहरे, सिचश्री प्रताप सरनाईक, सभुाष धोटे, बाळासाहेब आजबे, सिा 
सरिरणकर, श्रीमती सलुभा खोडके, श्री.बाबासाहेब पाटील, डॉ.तानाजी सािंत,           
सिचश्री माधिराि जिळगािकर-पाटील, रे्खर वनकम, अवनल बाबर, पी.एन. 
पाटील (सडोलीकर), मनोहर चंवद्रकापरेु, राजन साळिी, वर्वरषकुमार नाईक, 
विलीप बनकर, भरतरे्ठ गोगािले, राजेर् एकडे, सवुनल भसुारा, वकर्ोर पाटील, 
श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, श्री चेतन तपेु, डॉ.बालाजी वकणीकर, सिचश्री विकास 
ठाकरे, अतलु बेनके, ज्ञानराज चौगलुे, बळिंत िानखडे, सवुनल रे्ळके, संजय 
पोतनीस, राज ु पारिे, सवुनल नटगरे, प्रकार् फातपेकर, संजय जगताप, विलीप 
मोवहते-पाटील, िैभि नाईक, विक्रमनसह सािंत, संविप क्षीरसागर, मंगेर् 
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कुडाळकर, सहसराम कोरोटे, राजेर् पाटील, प्रकार् आवबटकर, मोहनराि हंबडे, 
अण्णा बनसोडे, सवुनल राऊत, वहरामण खोसकर, मकरंि जाधि-पाटील, कैलास 
पाटील (घाडगे), धीरज िेर्मखु, आर्तुोष काळे, बालाजी कल्याणकर, ऋतरुाज 
पाटील, राज ू कारेमोरे, संजय गायकिाड, राज ु आिळे, वनलेर् लंके, सहुास 
(अण्णा) कांिे, वझर्ान वसिीकी, डॉ.वकरण लहामटे, सिचश्री वनतीनकुमार िेर्मखु, 
लहू कानडे, इंद्रवनल नाईक, संतोष बांगर, माननसग नाईक, उियनसग राजपतू, 
चंद्रकांत निघरे, रमेर् बोरनारे, वनतीन पिार, विश्िनाथ भोईर, बबनराि नर्िे, 
प्रकार् सिेु, र्ांताराम मोरे, रमेर् लटके, रमेर् कोरगािकर, महेंद्र थोरिे, महेंद्र 
िळिी, महेर् नर्िे, ॲङ र्हाजीबाप ूपाटील, सिचश्री योगेर् किम, श्रीमती लता 
सोनिणे, सिचश्री प्रविप जैसिाल, श्रीवनिास िनगा, विलीप लांडे वि.स.स. यांचा 
म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रसताि :-  
  
 "राज्यातील अक्स्तत्वात असलेल्या व दरुावस्था झालेल्या ग्रामीण रस्त्यांची 
दजोन्नती करणे यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-१ च्या धतीवर राज्यात मुख्यमंत्री 
ग्रामसडक योजना टप्पा-२ या योजनेची टप्प्याटप्प्यात अंमलबजावणी करण्यात आली 
असणे, प्रथम टप्प्यात रस्ते दजोन्नतीसाठी १० हजार रकलोमीटर लांबीवर काम करण्यात 
येणार असून त्यापैकी सन २०२१-२२ या वषात  ३ हजार रकलोमीटर लांबीवर काम 
करण्यात येणे, या प्रकल्पाची एकूण सकमत  ७ हजार ५०० कोटी रुपये असणे, सन 
२०२२-२३ मध्ये ३ हजार कोटी इतक्या रनधीची आवश्यकता असून रस्त्याच्या कामात 
रनधी कमी पडल्यास नाबाडश बॅंक, आरशयाई रवकास बॅंक वा तत्सम संस्थेकडून कजशरुपी 
रनधी उपलब्ध करुन घेण्याचा रनणशय सुध्दा शासनाने घेतलेला असणे, 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-१ मध्ये बऱ्याच तु्रटी असून त्या दरू करण्याची 
आवश्यकता असणे, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतगशत एकूण ६ हजार ५५० रकलोमीटर 
रस्त्याचा प्रस्ताव कें द्र शासनाकडे सादर करण्यात आला असून परहल्या टप्प्यात २९२५ 
रकलोमीटर बांधकामाला मान्यता प्राप्त झाली असून २०१७७ कोटी रुपये खचश होणार 
असणे, ग्रामीण भागातील कोरोनामुक्तीच्या कामाला प्रोत्साहन रमळावे यासाठी राज्यातील 
प्रत्येक महसूली रवभागात परहल्या ३ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख, २५ लाख व १५ 
लाख रुपयांचे बक्षीस देण्याचा शासनाने चांगला रनणशय घेतलेला असणे, राज्यात ५ लाख 
४२ हजार ९४४ मरहला स्वयंसहाय्यता गट कायशरत असून ५५ लाख ३५ हजार ४३२ 
कुटंूबांचा त्यात समावेश करण्यात आला असून ११ हजार १४०  कोटी  रुपयांचे  
कजशवाटप  करण्यात आलेले असणे, प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्ररक्रया योजनेअंतगशत १० 
हजार २३१ गटांना २६ कोटी रुपये बीजभांडवल वाटप करण्यात आलेले असणे, ग्रामीण 
भागातील घरकूलाचं्या रनर्थमतीला गती देण्यासाठी ग्रामीण महाआवास अरभयानाचा 
शासनाने प्रारंभ केला असून आतापयंत ४ लाख २५ हजार घरकुले पुणश करण्यात येणे, 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून ५,३९,५२,२६८ इतके मनुष्ट्यबळ रनर्थमती 
करण्यात येणे. स्वच्छ भारत रमशनमधून ८ लाख ७८ हजार ७११ शौचालये बांधण्यात 
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येणे. प्रधानमंत्री उज्ज् वला योजनेतून ५ लाख ७५ हजार १८३ मरहलांना गॅस जोडणी 
देण्यात आलेली असणे, सौभाग्य योजनेतून ५ लाख ७८ हजार १५१ रवद्युत जोडण्या 
देण्यात आलेल्या असणे, अनुसूरचत जमातींचे बनावट जात वैधता प्रमाणपते्र सादर करुन 
इतर जातीच्या उमेदवारांनी शासकीय नोकरी रमळरवली असणे, ज्यांनी अशी बनावट 
जातप्रमाणपते्र रदली आहेत त्यांच्यावर कायशवाही करणे आवश्यक असणे, आरदवासी 
शालेय रवद्याथींनींना शालेय भत्ता गेल्या २० वषापासून प्रत्येक रदवशी १ रुपया देण्यात येतो 
त् यात वाढ करुन आरदवासी रवद्याथींनीना कमीतकमी १० रुपये शालेय भत्ता देण्यात येणे. 
मानव रवकास रनदेशांकास उंची देण्यासाठी राज्य शासनाने आंतरराष्ट्रीय क्रीडा रवद्यापीठ 
राज्यात सुरु करण्याचा महत्वपूणश रनणशय घेतलेला असणे, ऑरलक्म्पकसाठी राज्यातील 
रनवड झालेल्या १० खेळाडंूना प्ररशक्षण व सरावासाठी रु. ५ कोटी इतकी आर्थथक सहाय्य 
करणारे देशातील महाराष्ट्र एकमेव राज्य असून नवीन व्यायाम शाळेच्या बांधकामाची 
मयादा ७ लक्ष रुपयावरुन १२ लक्ष इतकी करण्याची आवश्यकता, नवीन व्यायाम 
शाळांच्या सारहत्य खरेदीसाठी जास्त रनधीची तरतूद करण्यात यावी, डीपीसी योजनेअंतगशत 
रक्रडांगण रवकास योजनेला व्यापक स्वरुप देवून तरतूद ७ लक्ष रुपयावरुन १० लक्ष 
करण्यात यावी त्यात रसनग रॅक (Running Track) जॉसगग रॅक रवकरसत करावे जेणे 
करुन ग्रामीण भागातील रवद्याथ्यांना पोलीस भरती व इतर मैदानी खेळासाठी चालना 
रमळेल, रवदेशी गायींच्या जातीपैकी सवात जास्त दधू देणारी गाय होलस्टीन रिजीयन       
(एका वेतात सरासरी ९ ते १२ हजार रलटर) ही आहे.  तसेच भारतीय जातीपैकी सवात 
जास्त दधु देणारी गाय साहीवाल (एका वेतात सरासरी ४ ते ६ हजार रलटर) ही आहे. 
महाराष्ट्र राज्यातील जातीपैकी सवात जास्त दधु देणारी गाय देवणी (एका वेतात १ ते दीड 
हजार रलटर) ही आहे.  होलस्टीन रिरजयन गाय सध्या पुणे येथील भाग्यलक्ष्मी फामश, येथे 
असून भारतीय वातावरणात ही गाय एका वेतात ११५०० रलटर दधू देत आहे. होलस्टीन 
रिरजयन गाय राज्यात आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची गरज, याबाबत राज्य 
शासनाने केलेली व करावयाची कायशवाही रवचारात घेण्यात यावी. 

 
 

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

  (मंगळिार, विनांक ८ माचच, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेल्या तथावप, चचा न झालेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना) 
(क्रमांक १ ि २) 
 

 (१) श्री.सनुील राणे, वि.स.स. 
 

 "बोरीवली (मंुबई उपनगर) रवभागातील चारकोप व गोराई शासकीय भूखंडावर 
अरतक्रमण होत असल्याबाबत" या रवषयावरील श्री.सुनील राणे, रव.स.स. यांचा तारांरकत 
प्रश्न क्रमांक ३४३५५ ला रदनांक २२ रडसेंबर, २०२१ रोजी रदलेल्या उत्तराच्या संदभात 
अधा-तास चचा उपक्स्थत करतील.. 
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 (२) श्री.सधुीर मनुगंटीिार, वि.स.स. 

 

        "राज्य पररवहन महामंडळाच्या बसेसमध्ये आवश्यक सुधारणा करुन प्रवाशांना 
योग्य सुरवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच एस.टी. कमशचाऱ्यांच्या मागण्यांची पुतशता 
करण्याबाबत" या रवषयावरील श्री.सुधीर मुनगंटीवार, रव.स.स. यांचा रदनांक २४ रडसेंबर, 
२०२१ रोजी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अतारांरकत प्रश्नोत्तराची यादी 
क्रमांक ६२ मधील प्रश्न क्रमांक २८०४ ला रदलेल्या उत्तराच्या संदभात अधा-तास चचा 
उपक्स्थत करतील. 
 

  (सोमिार, विनांक १४ माचच, २०२२ रोजीच्या बलॅटद्वारे ठरविण्यात आलेल्या 
अधा-तास चचेच्या सचूना) (क्रमांक ३ ि ४) 
 

 (३) श्री.अवभमन्य ुपिार, वि.स.स. 
 

 "औसा व रनलंगा (रज.लातूर) तालुक्यातील गायरान, गावठाण व शासकीय 
जरमनीवरील बांधलेली घरे व प्लॉट रनयरमत करण्याबाबत" या रवषयावरील श्री.अरभमन्यु 
पवार, रव.स.स. यांचा तारांरकत प्रश्न क्रमांक १०९५ ला रदनांक २८ फेबु्रवारी, २०२० रोजी 
रदलेल्या उत्तराच्या संदभात अधा-तास चचा उपक्स्थत करतील. 
 

 (४) श्री.राहूल कुल, वि.स.स. 
 

 "राज्यातील ग्रामपंचायत कमशचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत" या रवषयावरील श्री.रकशोर 
जोरगेवार व इतर रव.स.स. यांचा रदनांक २४ रडसेंबर, २०२१ रोजी सभागृहाच्या पटलावर 
ठेवण्यात आलेल्या अतारांरकत प्रश्नोत्तराची यादी क्रमांक ७५ मधील प्रश्न क्रमांक ३८४० 
ला रदलेल्या उत्तराच्या संदभात अधा-तास चचा उपक्स्थत करतील. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

विधान भिन, 
मंुबई, 
रदनांक : १४ माचश, २०२२ 

राजेन्द्र भागित, 
प्रधान सरचव, 

 महाराष्ट्र रवधानसभा 
 


