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महाराष्ट्र विधानसभा 

 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक १६ मार्च, २०२२ 

 

( सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 

 
 
 

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

 

 
 

   (मांगळिार, विनाांक १५ माचच, २०२२ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १) 
 

  (१) डॉ. विनय कोरे, श्री. रईस रे्ख, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे ग्रामविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
         "शाहुवाडी तालुक्यामधील २६८ पैकी ३४ प्राथममक शाळा अत्यंत दरु्गम व डोंर्राळ 
के्षत्रात ज्ञानदानाचे कायग करत असणे, दरु्गम व डोंर्राळ के्षत्र असल्याने सदर शाळेतील 
मशक्षक पदे नेहमी मरक्त राहणे, सुर्म शाळेतील मशक्षकांची दहा वरे्ष बदली होत नसणे, 
मशक्षक या शाळा स्वीकारण्यास नकार देणे याउलट दरु्गम शाळेतील मशक्षकांची तीन 
वर्षानंतर मवनंती बदली होत असल्याने अनेक मशक्षक दरु्गम शाळा स्वीकारण्याची शक्यता 
असणे, सध्या तालुक्यात २६८ प्राथममक शाळेत मंजूर मशक्षकांची ९०० इतकी पदे असून 
त्यापैकी २३० इतकी पदे मरक्त असणे, त्यामुळे मवद्यार्थ्यांचे शैक्षमणक नुकसान होणे, 
शासनाने शाहूवाडी तालुक्यातील दरु्गम शाळा मनकर्षांमध्ये बसणाऱ्या १६६ र्ावातील शाळा 
दरु्गम व अवघड के्षत्र म्हणून घोमर्षत केल्यास अमधकामधक मरक्त पदे भरण्यास मदत होणे व 
त्यामुळे मरक्त पदाचा प्रश्न ममटेल व मवद्यार्थ्यांचे शैक्षमणक नुकसान होणार नसून 
तालुक्याचा शैक्षमणक दजा उंचावेल याकडे शासनाने प्राधान्याने लक्ष घालण्याची र्रज, 
याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायगवाही व उपाययोजना." 
  

  (२) श्री. सहुास काांिे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे महसलू 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
               "नामशक मजल्यातील नांदर्ांव के्षत्राची भौर्ोमलक स्स्थती पाहता र्ावा-र्ावातील 



 

15-03-2022 22:57:23 

 

2 

अंतर मोठ्या  प्रमाणात असणे, ग्रामस्थांची प्रशासकीय कामाबाबत रै्रसोय होणे, त्यामुळे 
र्ोरर्रीब ग्रामस्थांना उदरमनवाहासाठी ८ ते ९ ममहने बाहेर र्ावी जाणे लार्णे, ग्रामपंचायत 
असलेल्या र्ावांना वाडी व तांडे यामध्ये राहणाऱ् या रमहवाश्यांना त्यांची कामे वेळेवर 
करण्यास मोठ्या प्रमाणात आजममतीपयंत त्रास सहन करावा लार्णे, या त्रासातून त्यांची 
मुक्तता व्हावी याकरीता व या पमरसरातील ग्रामस्थांची अनेक कामे मवना मवलंब 
होण्याकरीता व त्यांची होत असलेली रै्रसोय दरू व्हावी म्हणून नांदर्ाव या के्षत्रातील वाडी 
व तांड्या वस्तीशी संलग्न असलेल्या ग्रामपंचायती मवभक्त करुन देणे या अनुरं्षर्ाने 
शासनाने तात्काळ मनणगय घेऊन त्या मनणगयाची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता.’’ 
 

  (३) श्री. सवुनल रे्ळके, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
         "पुणे मजल्हयातील लोणावळा नर्रपमरर्षद (ता.मावळ) प्रशासनाने नर्रपमरर्षदेचा 
कोणताही ठराव पारीत न करताच संबंमधत कंत्राटदारास माहे मे, २०१२ मध्ये रुपये १.५० 
कोटी अदा केले असल्याचे मनदशगनास येणे, सदर नर्रपमरर्षदेने कोणतीही कामे वा सामहत्य 
लोणावळा नर्रपमरर्षदेकडे उपलब्ध न केल्यामुळे सन २०१६ सालापयंत सुमारे रुपये ८ 
कोटीहून अमधक रक्कमेचे आर्थथक नुकसान झाल्याचे मनदशगनास येणे तसेच त्याबाबत 
मामहतीचा अमधकार अमधमनयम, २००५ अंतर्गत मार्मवण्यात आलेल्या मामहतीव्दारे ही 
बाब उघडकीस येणे, मा.स्थामनक लोकप्रमतमनधी यांनी त्यांचे मदनांक २९ जानेवारी, २०२० 
रोजीच्या पत्रान्वये तसेच मा.लोकआयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडे तक्रारी दाखल केल्या 
असल्याचेही मनदशगनास येणे, सदर प्रकरणी मोठया प्रमाणात आर्थथक रै्रव्यवहार 
झाल्याप्रकरणी व त्याबाबत तक्रारी दाखल करुनही १ वर्षापेक्षा अमधक कालावधी होऊनही 
कायगवाही न होणे व त्यामुळे मा.लोकप्रमतमनधींसह सवगसामान्य जनतेमध्ये मनमाण झालेले 
असंतोर्षाचे वातावरण व नाराजीची भावना, याबाबत शासनाने तातडीने केलेली कायगवाही 
व उपाययोजना." 
 

  (४) सिचश्री. प्रकार् सोळां के, सांविप वक्षरसागर, बाळासाहेब आजबे, वि.स.स. तातडीच्या 
ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे नगरविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
      “पाटोदा (मज.बीड) येथील नर्रपंचायत हद्दीत मांजरा नदीवरील ब्रीज कम बंधारा 
कामासाठी शासनाने २ कोटी ९२ लक्ष रुपयांचा मनधी मंजूर करणे, सदर कामाच्या           
ई-मनमवदासाठी अंदाजपत्रकास तांमत्रक मान्यतेचा अमधकार नसताना देखील 
सा.बां.मवभार्ाच्या अमधक्षक अमभयंता, उस्मानाबाद यांची तांमत्रक मान्यता सादर करणे, 
परंतु सा.बां.मवभार्ाच्या अमधक्षक अमभयंता, उस्मानाबाद यांनी सदर कामास तांमत्रक 
मान्यता मदली नसल्याचे लेखी पत्र देणे, एकंदरीत सदर ई-मनमवदा बोर्स पद्धतीने करणे, 
प्रत्यक्ष अंदाजपत्रकानुसार काम न करता २ कोटी ६० लक्ष रुपयांचे देयक अदा होणे, 



 

15-03-2022 22:57:23 

 

3 

यामध्ये तत्कालीन नर्राध्यक्ष, मुख्यामधकारी, नर्र अमभयंता व ठेकेदार यांनी संर्नमत 
करून भ्रष्ट्टाचार करणे, या कामासाठी अमतमरक्त १ कोटी रूपयांच्या मनधीची मार्णी करणे, 
दरम्यान या नर्रपंचायतच्या सन २०१७ ते २०२१ या ५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये मवमवध 
सावगजमनक व मुलभूत योजनेच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अमनयममतता व भ्रष्ट्टाचार 
होणे, एकंदरीत या नर्रपंचायतचे सन २०१७ ते २०२१ या कालावधीमधील मवशेर्ष 
लेखापमरक्षण करण्याची आवश्यकता असणे, तसेच बंधारा कम मब्रज कामाच्या अपहार 
प्रकरणी दोर्षी मवरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचे र्ुन्हे दाखल करून अपहाराची रक्कम शासनाने 
वसूल करण्याची आवश्यकता असणे, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायगवाही व 
शासनाची प्रमतमक्रया.” 
 

  (५) श्री. बळिांत िानखेडे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मित 
ि पनुिचसन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
         "मवदभात तसेच अमरावती मजल्यात मोठ्या प्रमाणात ससचनाचा अनुशेर्ष असणे, 
अमरावती मवभार्ातील अंदाजे १०० हुन अमधक लघु व मध्यम प्रकल्पांना पंतप्रधान पॅकेज 
अंतर्गत सन २००६ ते २००८ या काळात मान्यता प्रदान झालेली असणे, सदर मान्यता 
प्रदान करण्यात आलेले ससचन प्रकल्प लवकरात लवकर पूणगत्वास जावे या हेतूने 
प्रकल्पाकमरता आवश्यक असणारी जमीन व घरे भूसंपादन कायदा १९८४ अन्वये संपामदत 
न करता सरळ खरेदी पद्धतीने प्रत्यक्ष जमीन खरेदी केलेली असणे, ससचन प्रकल्पात 
जममनी रे्लेल्या अनेक शेतकऱ्यानी प्रशासनाला सहकायग करून १२ हेक्टरहून अमधक 
प्रमाणात जममनी शासनास हस्तांतरीत केलेल्या असणे, परंतु जममनी संपामदत केलेल्या 
असताना प्रत्यक्ष वाटाघाटी न होणे, ग्रामपंचायतीस मवश्वासात न घेणे, कुठलीही पूवगसूचना 
न देणे, संमतीपत्र वा खरेदी खताचा मसुदा न करणे, त्यास कायदेशीर अनुमती न घेणे, 
शासनाकडून मार्गदशगक तत्वे न मार्वणे, पुनवगसन अनुदानाकमरता सूचना न देणे, अनुमती 
न देणे, खरेदीखत मसुद्यास शेतकऱ्याची मान्यता न घेणे, अशा अनेक प्रकारच्या तु्रट्या 
अलीकडच्या काळात दृष्ट्टीके्षपात येणे, भूसंपादन पुनवगसन पुनःस्थापना अमधमनयम, २०१३ 
हा कायदा मंजूर होऊन मदनांक १ जानेवारी, २०१४ रोजी अंमलात आलेला असणे, एकाच 
प्रकल्पावर सरळ खरेदी करण्यात आलेल्या शेतकऱ्याला रु.८०,०००/-  प्रती एकर ते २ 
लक्ष प्रती एकर एवढा मोबदला देण्यात आलेला असणे, परंतु ज्या शेतकऱ्यानी सरळ 
खरेदीस मवरोध करून अन्य मार्ाने खरेदी केल्याने त्यांना १२ ते १४ लक्ष प्रती एकर एवढा 
मोबदला मदलेला असणे, याबाबत वारंवार मवमवध प्रकल्पग्रस्त संघर्षग सममत्यांमाफग त मवमवध 
प्रकारे शासनाला न्याय देण्याची मार्णी केलेली असणे, परंतु अद्यापपयंत सदर 
प्रकल्पग्रस्तांना न्याय ममळालेला नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या मवमवध मार्ण्या मनकाली 
काढण्यासाठी मवदभग बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्षग सममतीच्या नेतृत्वात मजल्हामधकारी 
अमरावती यांच्या कायालयासमोर प्रकल्पग्रस्तांचे मदनांक ४ माचग, २०२२ पासून अमनस्श्चत 
काळाकमरता प्राणांमतक महाउपोर्षण सुरु असणे, परंतु अद्यापही सदर प्रकरणी तोडर्ा न 
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मनघाल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये पसरलेले असंतोर्षाचे वातावरण याबाबत शासनाने 
करावयाची कायगवाही व उपाययोजना." 
 

  (६) सिचश्री. अवभमन्य ुपिार, िेिेंद्र फडणिीस, ॲङ राहूल कुल, श्री. जयकुमार गोरे, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे कृषी मांत्र्याचे लक्ष   
िेधतील :- 
 
        "महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कें द्र शासनाने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री मकसान 
सन्मान मनधी (PM KISAN) या योजनेच्या कामकाजावर तहमसलदार व नायब 
तहमसलदार संघटना, महाराष्ट्र राज्य व महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ यांनी सन २०२१ मध्ये 
बमहष्ट्कार घातला असणे, सदरील योजनेतील अनेक शेतकऱ्याचं्या तु्रटीची पूतगता होत 
नसल्याने अनेक शेतकरी या योजनेच्या मंजुरीपासून तसेच मनयममत ममळत असलेल्या 
मदतीपासून वंमचत राहत असल्याचे माहे फेबु्रवारी, २०२२ मध्ये मनदशगनास येणे, सदर 
योजनेचे  महसूल मवभार्ाच्या पातळीवरील १००% कामकाज पूणग झाल्याने सदरील योजना 
तांमत्रक अडचणीसंदभात कामे व योजना राबमवण्याबाबतची कायगवाही कृर्षी मवभार्ाने 
करावी अशी मार्णी महाराष्ट्र राज्य तलाठी व पटवारी मंडळ यांनी मुख्य समचव,महाराष्ट्र 
राज्य यांच्याकडे माहे सप्टेंबर, २०२१ मध्ये मनवेदनाव्दारे केली असणे, मा.कृर्षी मंत्री महोदय 
यांनी सदरील योजना कृर्षी मवभार्ामाफग त राबमवली जाईल अशी घोर्षणा करणे, महसूल 
मवभार्ाने सदरील कामकाजावर बमहष्ट्कार घातला असल्याने व ही वेबसाईट बंद असल्याने 
शेतकऱ्यांची तु्रटी पूतगता होत नसल्याने तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात मदत जमा होत 
नसल्याने शेतकरी तहसील कायालयात खेटे मारत असणे, महसूल मवभार्ाकडून त्यांच्या 
प्रश्नांची दखल घेतली जात नसणे, राज्यातील अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंमचत 
असणे, नर्रपामलका, महानर्रपामलका व नर्रपंचायत मधील रमहवाशी शेतकरी या 
योजनेपासून वंमचत असणे, पमरणामी शेतकरी वर्ात तीव्र असंतोर्ष व मचडीची भावना 
मनमाण होणे, सदरील योजना सक्षममरत्या राबमवण्यासाठी या योजनेसाठी राज्य शासनाने 
पूणगवेळ अमधकारी व कमगचारी मनयुक्त करून सदरील योजनेत राज्यातील सवग 
शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याबाबत व त्यांच्या तु्रटीची पूतगता करण्याबाबत शासनाने 
तातडीने करावयाची कायगवाही व शासनाची प्रमतमक्रया." 
 

  (७) श्री. नामिेि ससाने, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
सहकार मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "सन २०२०-२१ उमरखेड, महार्ांव, पुसद, शेंबाळसपपरी (मज.यवतमाळ) या 
मवभार्ात ऊसाची लार्वड मोठया प्रमाणात होणे, शासनाने वसंत सहकारी साखर 
कारखाना मया.पुसद भाडे तत्वावर न देणे,  नॅचरल शुर्र अँड अलाईड इंडस्स्रजने 
सवनार्ुंज हा कारखाना घेतल्याने कारखान्याची क्षमता वाढवूनसुध्दा ऊस र्ाळपास न 
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जाणे, शेतकऱ्यांच्या ऊसाचा र्ाळपास जाणीवपूवगक मवलंब लावून आर्थथक कोंडी 
करण्यात येणे, नोंदी असलेल्या शेतकऱ् यांचा ऊस सुध्दा १७-१८ ममहने र्ाळपास न जाणे, 
शेती मवभार्, नॅचरल शुर्र अँड अलाईड इंडस्रीज व इतर जवळ असलेले साखर कारखाने 
यांचे शेतकरी अमधकाऱ् यांच्या जाचास कंटाळून सचतातूर होणे, आर्थथक संकट 
शेतकऱ् यांसमोर उभे ठाकल्याने माहे नोव्हेंबर-मडसेंबरचा ऊस अद्यापपयंत न रे्ल्याने 
शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होणे, उमरखेड, महार्ांव, पुसद, शेंबाळसपपरी, हदर्ाव, 
महमायतनर्र या मवभार्ात यावर्षी एकूण १२ लाख टन पेक्षा जास्त र्ाळप होण्यासाठी 
शेतकऱ् यांनी मोठ्या प्रमाणात ऊसाची लार्वड केल्याने व ऊस र्ाळपास न रे्ल्याने 
आर्थथक संकट उभे ठाकल्याने वसंत सहकारी साखर कारखाना जो मार्ील ५ वर्षापासून 
बंद आहे तो तात्काळ भाडेतत्वावर देणे आवश्यक असतांनाही शासनाकडून व साखर 
संचालकाकडून याबाबतची मामहती न घेतल्याने शेतकऱ् यांवर लढवलेले आसमानी 
संकट, डेक्कन शुर्र कारखाना मांर्ुळ, नॅचरल शुर्र अँड अलाईड इंडस्स्रज, मौजे 
वाकोडी येथील कारखाना हे ऊस नेत असतांनासुध्दा या भार्ातील शेतकऱ् यावंर ऊस 
शेतात उभे राहण्याची मनमाण झालेली मभती,  एकरी १०,००० रुपयांचा ऊस तोडणीसाठी 
मार्णी करणे, वाहनचालकाला प्रती रीप १००० रुपयांची मार्णी करणे व नोंद केलेला 
ऊस सुध्दा १६, १७, १८ ममहन्यांपासून आणलेला नसल्याने शेतकऱ् यांसमोर उभे रामहलेले 
सुलतानी संकट, स्व.सुधाकरराव नाईक सहकारी साखर कारखाना या कारखान्याच्या 
बैलर्ाडी सेंटरमध्ये व जवळच्या २० मक.मी. च्या आत ४-४ कोयत्यांच्या टोळया बसवून 
शेतकऱ् यांची मपळवणूक करणे, याबाबीकडे शासनाचे व साखर संचालक, पुणे यांचे होत 
असलेले दलुगक्ष, याकमरता उमरखेड, महार्ांव, हदर्ांव, पुसद, महमायतनर्र या तालुक्यात 
अंदाजे १२ लाख मेरीक टनापेक्षा जास्त ऊस शेतकऱ् यांच्या शेतात उभा असून या ऊसाचा 
शेवटचा धांडा संबमधत साखर कारखान्याने नेईपयंत कारखाने बंद करणार नाही, असे 
आदेश साखर संचालक यांना देण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायगवाही व उपाययोजना.” 

 
 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
                 

                            

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

  (अ) ताराांवकत प्रश्न. 
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  (ब) ताराांवकत प्रश्नाबाबतची अवधक मावहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

   मवहला ि बाल 
विकास मांत्री 

: "मंुबईतील डोंर्री येथील बाल सुधार र्ृहाच्या 
दरुवस्थेबाबत" या मवर्षयावरील श्री.अममन पटेल व इतर 
मव.स.स. यांचा तारांमकत प्रश्न क्रमांक ५३१४ ला 
मदनांक १२ माचग, २०१५ रोजी अनुपूरक प्रश्नोतरांच्या 
वेळी मदलेल्या आश्वासनानुसार अमधक मामहती 
सभार्ृहाच्या पटलावर ठेवतील. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) ऊजा मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य मवद्युत पारेर्षण कंपनी मयामदत यांचा 
सन २०२०-२०२१ या वर्षाचा सोळावा वार्थर्षक 
अहवाल सभार्ृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) नगरविकास मांत्री :  शहर व औद्योमर्क मवकास महामंडळ महाराष्ट्र 
मयामदत (मसडको) यांचा सन २०१७-२०१८ या 
वर्षाचा अठे्ठचाळीसावा वार्थर्षक अहवाल 
सभार्ृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) उच्च ि तांत्रवर्क्षण 
मांत्री 

: (क) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा मवद्यापीठ, 
औरंर्ाबाद यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा 
ते्रसष्ट्टावा वार्थर्षक अहवाल सभार्ृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) संत र्ाडरे् बाबा अमरावती मवद्यापीठ यांचा सन 
२०१८-२०१९ व सन २०१९-२०२० या वर्षांचे 
अनुक्रमे छतीसावा व सदतीसावा वार्थर्षक अहवाल 
सभार्ृहासमोर ठेवतील. 
 

     (र्) र्ोंडवाना मवद्यापीठ, र्डमचरोली यांचा सन २०१८-
२०१९ व सन २०१९-२०२० चे वार्थर्षक अहवाल 
सभार्ृहासमोर ठेवतील. 

 

 

तीन : विधानसभा आश्िासन सममतीर्ा िसुरा अहवाल सादर करणे. 
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चार : सन २०२२-२०२३ च्या अर्चसांकल्पािरील सिचसाधारण चचा. (चचा पढेु सरुू ि उत्तर) 
 

 

 

पाच : उप मखु्यमांत्री तर्ा मवत्त मंत्री यांर्ा म.मव.स. मियम ५७ अन्वये प्रस्ताव :- 
 

       "अर्थसंकल्पातील अनुदानासाठीच्या मागणयांवर चचा व मतदानाच्या संदर्भात महाराष्ट्र 
ववधानसर्भा वनयमांतील वनयम २५१ (१) मधील दहा वदवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद 
आहे ती महाराष्ट्र ववधानसर्भा वनयमांतील वनयम ५७ अन्वये स्र्वगत करणयात यावी." 
 

 

सहा : सन २०२२-२०२३ च्या अर्चसांकल्पातील अनिुानाच्या मागण्याांिर चचा ि मतिान.  
(पवहला वििस) 
 

 

   (१) र्ृह मवभार् 

   (२) नर्रमवकास मवभार् 

   (३) र्ृहमनमाण मवभार् 

   (४) पयावरण व वातावरणीय बदल मवभार् 

 
 

 
          

       (मतास टाकाियाच्या मागण्याांची सचूी स्ितांत्रपणे वितरीत केल्याप्रमाणे)                    

 

सात : र्ासकीय विधेयक : 
 

 

   परु:स्र्ापनार्च :- 
 

    सन २०२२ चे मवधानसभा मवधेयक क्रमांक ९ – महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती 
सकवा मवलंब शुल्क यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत मवधेयक, २०२२. 
 

 

  (मांगळिार, विनाांक १५ माचच, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

आठ : सिचश्री अवनल पाटील, सवुनल प्रभ,ू नाना पटोले, यर्िांत माने, भास्कर जाधि, सरेुर् 
िरपडुकर, प्रकार् सोळांके, रविद्र िायकर, रणवजत काांबळे, ॲङ मावणकराि 
कोकाटे, सिचश्री अजय चौधरी, अवमन पटेल, ॲङ अर्ोक पिार, सिचश्री िीपक 
केसरकर, सांग्राम र्ोपटे, िीपक चव्हाण, सांजय वर्रसाट, कु.प्रवणती वर्िे, श्री िौलत 
िरोडा, डॉ. सांजय रायमलुकर, सिचश्री कैलास गोरांट्याल, रोवहत पिार, वचमणराि 
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पाटील, अवमत झनक, धमचरािबाबा आत्राम, डॉ.राहुल पाटील, सिचश्री कुणाल 
पाटील, सांग्राम जगताप, सांजय राठोड, वर्वरष चौधरी, श्रीमती सरोज अवहरे, सिचश्री 
प्रताप सरनाईक, सभुाष धोटे, बाळासाहेब आजबे, सिा सरिरणकर, श्रीमती सलुभा 
खोडके, श्री.बाबासाहेब पाटील, डॉ.तानाजी सािांत, सिचश्री माधिराि जिळगािकर-
पाटील, रे्खर वनकम, अवनल बाबर, पी.एन. पाटील (सडोलीकर), मनोहर 
चांवद्रकापरेु, 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 चौगुले, 
बळिांत िानखडे, सवुनल रे्ळके, सांजय पोतनीस, राज ुपारिे, सवुनल वटगरे, प्रकार् 
फातपेकर, सांजय जगताप, विलीप मोवहते-पाटील, िैभि नाईक, विक्रमवसह सािांत, 
सांविप क्षीरसागर, मांगेर् कुडाळकर, सहसराम कोरोटे, राजेर् पाटील, प्रकार् 
आवबटकर, मोहनराि हांबडे, अण्णा बनसोडे, सवुनल राऊत, वहरामण खोसकर, 
मकरांि जाधि-पाटील, कैलास पाटील (घाडगे), धीरज िेर्मखु, आर्ुतोष काळे, 
बालाजी कल्याणकर, ऋतरुाज पाटील, राज ूकारेमोरे, सांजय गायकिाड, राज ुआिळे, 
वनलेर् लांके, सहुास (अण्णा) काांिे, वझर्ान वसद्दीकी, डॉ.वकरण लहामटे, सिचश्री 
वनतीनकुमार िेर्मखु, लहू कानडे, इांद्रवनल नाईक, सांतोष बाांगर, मानवसग नाईक, 
उियवसग राजपतू, चांद्रकाांत निघरे, रमेर् बोरनारे, वनतीन पिार, विश्िनार् भोईर, 
बबनराि वर्िे, प्रकार् सिेु, र्ाांताराम मोरे, रमेर् लटके, रमेर् कोरगािकर, महेंद्र 
र्ोरिे, महेंद्र िळिी, महेर् वर्िे, ॲङ र्हाजीबाप ू पाटील, सिचश्री योगेर् किम, 
श्रीमती लता सोनिणे, सिचश्री प्रविप जैस्िाल, श्रीवनिास िनगा, विलीप लाांडे 
वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (चचा पढेु सरुु)  
  
 "राज्यातील अस्स्तत्वात 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 अंमजबजावणी करण्यात आली 
असणे, प्रथम टप्प्यात रस्ते दजोन्नतीसाठी १० हजार मकलोमीटर लांबीवर काम करण्यात 
येणार असून त्यापैकी सन २०२१-२२ या वर्षात  ३ हजार मकलोमीटर लांबीवर काम 
करण्यात येणे, या प्रकल्पाची एकूण सकमत  ७ हजार ५०० कोटी रुपये असणे, सन 
२०२२-२३ मध्ये ३ हजार कोटी इतक्या मनधीची आवश्यकता असून रस्त्याच्या कामात 
मनधी कमी पडल्यास नाबाडग बँक, आमशयाई मवकास बँक वा तत्सम संस्थेकडून कजगरुपी 
मनधी उपलब्ध करुन घेण्याचा मनणगय सुध्दा शासनाने घेतलेला असणे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
योजना टप्पा-१ मध्ये बऱ्याच तु्रटी असून त्या दरू करण्याची आवश्यकता असणे, पंतप्रधान 
ग्रामसडक योजनेअंतर्गत एकूण ६ हजार ५५० मकलोमीटर रस्त्याचा प्रस्ताव कें द्र 
शासनाकडे सादर करण्यात आला असून पमहल्या टप्प्यात २९२५ मकलोमीटर 
बांधकामाला मान्यता प्राप्त झाली असून २०१७७ कोटी रुपये खचग होणार असणे, ग्रामीण 
भार्ातील कोरोनामुक्तीच्या कामाला प्रोत्साहन ममळावे यासाठी राज्यातील प्रत्येक महसूली 
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मवभार्ात पमहल्या ३ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख, २५ लाख व १५ लाख रुपयांचे 
बक्षीस देण्याचा शासनाने चांर्ला मनणगय घेतलेला असणे, राज्यात ५ लाख ४२ हजार 
९४४ ममहला स्वयंसहाय्यता र्ट कायगरत असून ५५ लाख ३५ हजार ४३२ कुटंूबांचा 
त्यात समावेश करण्यात आला असून ११ हजार १४० कोटी  रुपयांचे कजगवाटप  करण्यात 
आलेले असणे, प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रमक्रया योजनेअंतर्गत १० हजार २३१ र्टांना २६ 
कोटी रुपये बीजभांडवल वाटप करण्यात आलेले असणे, ग्रामीण भार्ातील घरकूलांच्या 
मनर्थमतीला र्ती देण्यासाठी ग्रामीण महाआवास अमभयानाचा शासनाने प्रारंभ केला असून 
आतापयंत ४ लाख २५ हजार घरकुले पुणग करण्यात येणे, महात्मा र्ांधी राष्ट्रीय रोजर्ार 
हमी योजनेतून ५,३९,५२,२६८ इतके मनुष्ट्यबळ मनर्थमती करण्यात येणे. स्वच्छ भारत 
ममशनमधून ८ लाख ७८ हजार ७११ शौचालये बांधण्यात येणे. प्रधानमंत्री उज्ज् वला 
योजनेतून ५ लाख ७५ हजार १८३ ममहलांना रॅ्स जोडणी देण्यात आलेली असणे, 
सौभाग्य योजनेतून ५ लाख ७८ हजार १५१ मवद्युत जोडण्या देण्यात आलेल्या असणे, 
अनुसूमचत जमातींचे बनावट जात वैधता प्रमाणपते्र सादर करुन इतर जातीच्या 
उमेदवारांनी शासकीय नोकरी ममळमवली असणे, ज्यांनी अशी बनावट जातप्रमाणपते्र मदली 
आहेत त्यांच्यावर कायगवाही करणे आवश्यक असणे, आमदवासी शालेय मवद्याथींनींना 
शालेय भता रे्ल्या २० वर्षापासून प्रत्येक मदवशी १ रुपया देण्यात येतो त् यात वाढ करुन 
आमदवासी मवद्याथींनीना कमीतकमी १० रुपये शालेय भता देण्यात येणे. मानव मवकास 
मनदेशांकास उंची देण्यासाठी राज्य शासनाने आंतरराष्ट्रीय क्रीडा मवद्यापीठ राज्यात सुरु 
करण्याचा महत्वपूणग मनणगय घेतलेला असणे, ऑमलस्म्पकसाठी राज्यातील मनवड झालेल्या 
१० खेळाडंूना प्रमशक्षण 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 
सामहत्य खरेदीसाठी जास्त मनधीची तरतूद करण्यात यावी, डीपीसी योजनेअंतर्गत मक्रडांर्ण 
मवकास योजनेला व्यापक स्वरुप देवून तरतूद ७ लक्ष रुपयावरुन १० लक्ष करण्यात यावी 
त्यात रसनर् रॅक (Running Track) जॉसर्र् रॅक मवकमसत करावे जेणे करुन ग्रामीण 
भार्ातील मवद्यार्थ्यांना पोलीस भरती व इतर मैदानी खेळासाठी चालना ममळेल, मवदेशी 
र्ायींच्या जातीपैकी सवात जास्त दधू देणारी र्ाय होलस्टीन मिजीयन (एका वेतात 
सरासरी ९ ते १२ हजार मलटर) ही आहे. तसेच भारतीय जातीपैकी सवात जास्त दधु देणारी 
र्ाय साहीवाल (एका वेतात सरासरी ४ ते ६ हजार मलटर) ही आहे. महाराष्ट्र राज्यातील 
जातीपैकी सवात जास्त दधु देणारी र्ाय देवणी (एका वेतात १ ते दीड हजार मलटर) ही 
आहे.  होलस्टीन मिमजयन र्ाय सध्या पुणे येथील भाग्यलक्ष्मी फामग, येथे असून भारतीय 
वातावरणात ही र्ाय एका वेतात ११५०० मलटर दधू देत आहे. होलस्टीन मिमजयन र्ाय 
राज्यात आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची र्रज, याबाबत राज्य शासनाने 
केलेली व करावयाची कायगवाही मवचारात घेण्यात यावी. 
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अशासकीय कामकाज 

(बैठकीच्या अखेररे् २ १/२ तास) 
 

 

नऊ : अशासकीय मवधेयके :- 
 

 

  परु:स्थापिाथच : 

   (१) सन २०२१ चे मवधानसभा मवधेयक क्रमांक ३०- महाराष्ट्र महानर्रपामलका 
(सुधारणा) मवधेयक, २०२१ – श्री.सांजय सािकारे, वि.स.स. याांचे. 
 
 

   (२) सन २०२१ चे मवधानसभा मवधेयक क्रमांक ३२- महाराष्ट्र राज्यातील बेरोजर्ार 
युवक-युवतींना बेरोजर्ारी भता मवधेयक, २०२१ – श्री.प्रकार् आवबटकर, 
वि.स.स. याांचे. 
 

   (३) सन २०२१ चे मवधानसभा मवधेयक क्रमांक ३४- महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व 
पुराणवस्तुशास्त्रमवर्षयक स्थळे व अवशेर्ष (सुधारणा) मवधेयक, २०२१ – श्री.सहुास 
(आण्णा) काांिे, वि.स.स. याांचे. 
 

   (४) सन २०२२ चे मवधानसभा मवधेयक क्रमांक २ – भारतीय दंड संमहता आमण 
फौजदारी प्रमक्रया संमहता (महाराष्ट्र सुधारणा) मवधेयक, २०२२ – श्री.सांजय 
सािकारे, वि.स.स. याांचे. 
 
 

   (५) सन २०२२ चे मवधानसभा मवधेयक क्रमांक ८ – महाराष्ट्र सावगजमनक मवश्वस्त 
व्यवस्था (सुधारणा) मवधेयक, २०२२ – ॲङ राहुल कुल, वि.स.स. याांचे. 
 

 

िहा : अशासकीय ठराव (म.मव.स. मियम १०६ अन्वये) :- 
 
 

   विनाांक ८ मार्च, २०२२ रोजी बलॅटव्िारे काढण्यात आलेल्या अर्ासकीय ठरािाच्या 
सचूना (क्रमाांक १ ते ३) 
 

   (१) श्रीमती यावमनी जाधि, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. ९ 
 
      "राज्यात अनेक नद्यांच्या पमरसरात रासायमनक कारखाने, साखर कारखाने व 
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अनेक प्रकारचे उद्योर् उभारण्यात आले असून या कारखान्यातील प्रदमूर्षत सांडपाणी 
नदीत सोडण्यात येत असल्यामुळे नदी काठावरील अनेक र्ावांमध्ये मवशेर्षत: कोकण 
व पस्श् चम महाराष्ट्रात नद्यांचे पाणी मपण्यास अयोग्य झाले असून त्यामुळे रमहवाशांच्या 
आरोग्यावर आमण मच्छीमार बांधवांच्या उपजीमवकेच्या साधनांवर होणारा मवपरीत 
पमरणाम लक्षात घेता राज्यातील जलप्रदरू्षण समस्येवर उपाय शोधून त्यावर 
प्रभावीरीत्या आळा घालण्यासाठी शासनाने उपाययोजना करावी, अशी मशफारस ही 
मवधानसभा शासनास करीत आहे." 
 

   (२) श्री.राजेर् एकडे, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. १८५  
 
     "मवदभात नामपकी, अमतवृष्ट्टी, जलप्रकोप, दबुार पेरणी, मतबार पेरणी, लला 
कोरडा दषु्ट्काळ असूनही मपक मवमा नुकसान भरपाईपासून आणेवारी व उंबरठा 
उत्पन्नाच्या जाचक मनकर्षांमुळे शेतकरी वंमचत राहत असणे, यास शंभर वरे्ष जुनी 
मब्रटीश कालीन आणेवारी व उंबरठा काढण्याचे मनकर्ष कारणीभूत असल्याने त्यात 
बदल करून सुधामरत आणेवारी व उंबरठा उत्पन्न काढण्याचे मनकर्ष तयार करण्यासाठी 
राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे आग्रही भूममका घ्यावी, अशी मशफारस ही मवधानसभा 
शासनास करीत आहे." 
 

   (३) श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २५५ 
 

"शेतकऱ्यांना शेती व्यवसायासाठी लार्णारी रासायमनक खते, अवजारे, 
कीटकनाशके यांच्या मकमतीमध्ये सतत होणारी वाढ तसेच शेतकऱ्यांना शेती मालाचे 
न परवडणारे भाव मवचारात घेता, शेतकऱ्यांना उत्पादन खचावर आधामरत असे शेती 
मालाचे भाव ममळण्याच्या दृष्ट्टीने राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे आग्रही भूममका 
घ्यावी, अशी मशफारस ही मवधानसभा शासनास करीत आहे." 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

विधान भिन, 
मंुबई, 
मदनांक : १५ माचग, २०२२ 

राजेन्द्र भागित, 
प्रधान समचव, 

 महाराष्ट्र मवधानसभा 
 


