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महािाष्ट्र  रिधानपरिषद 
रदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिाि, रदनाांक १६ माचच, २०२२ 
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयंत) 

  
  सन २०२२-२०२३ च्या अर्चसांकल्पािि सिचसाधािण चचा (रतसिा ि शेिटचा रदिस). 

 
 

(दपुािी १२-०० िाजता) 
 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 
  (१) ऊजा मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य विदु्यत पारेषण कंपनी मयावित 

यांचा सन २०२०-२०२१ या िषाचा सोळािा 
िार्षषक अहिाल" सभागृहासमोर ठेितील. 

  (२) नगिरिकास मांत्री : "शहर ि औद्योवगक विकास महामंडळ महाराष्ट्र 
मयावित यांचा सन २०१७-२०१८ या िषाचा 
अठे्ठचाळीसािा िार्षषक अहिाल" सभागृहासमोर 
ठेितील. 

  (३) उच्च ि तांत्ररशक्षण 
मांत्री 

: (क) "डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर मराठिाडा 
विद्यापीठ, औरंगाबाि यांचा सन २०१९-
२०२० या िषाचा ते्रसष्ट्टािा िार्षषक 
अहिाल" सभागृहासमोर ठेितील. 

     (ख) "संत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठ, 
अमरािती यांचे सन २०१८-२०१९ ि सन 
२०१९-२०२० या िषांचे अनुक्रमे 
छत्तीसािा ि सितीसािा िार्षषक 
अहिाल" सभागृहासमोर ठेितील. 

     (ग) "गोंडिाना विद्यापीठ, गडवचरोली यांचे 
सन २०१८-२०१९ ि सन २०१९-२०२० 
या िषांचे िार्षषक अहिाल" 
सभागृहासमोर ठेितील. 
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तीन : "रिधानपरिषद आश्िासन सरमतीचा अहिाल क्रमाांक २०५ सभागहृास सादि किणे." 

चाि : (क) म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) (मांगळिाि, रदनाांक १५ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशचरिण्यात आलेली म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूनाांची 
रनिेदने) –[अनकु्रमाांक (१) ते (५)] – 

   (१) सिचश्री प्ररिण दिेकि, विजय ऊर्फ  भाई वगरकर, सुरेश धस, सिावशि 
खोत, प्रसाि लाड, गोवपचंि पडळकर, विनायक मेटे, अॅड.वनरंजन 
डािखरे, डॉ.रणवजत पाटील, श्री.नागोराि गाणार, रि.प.स. यांच्या 
पुढील वनकडीच्या सािफजवनक महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक  
६ िर उद्योग मांत्री वनिेिन करतील:- 

    "डोंवबिली एमआयडीसी मधील कारखानयांतून होणाऱ्या 
प्रिषुणामुळे डोंवबिली पवरसरात आरोग्याच्या समस्या वनमाण झाल्या 
असणे, रायगड मधील पातळगंगा येथे सिर कारखानयांचे स्थलांतर 
करण्याचा वनणफय एमआयडीसीने घेतलेला असणे." 

   (२) सिचश्री रिजय ऊर्च  भाई रगिकि, प्रविण िरेकर, प्रसाि लाड, 
रि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या सािफजवनक महत्िाच्या 
विषयािरील सचूना क्रमाांक ४ िर गहृ मांत्री वनिेिन करतील:- 

    "ठाण्यातील घोडबंिर रोडिर आनंिनगर येथे अमंली पिाथांची 
विक्री करणाऱ्या एका नायजेवरयन व्यक्ततला अटक केली असणे, या 
व्यक्तिकडून आविकेतून अंमली पिाथफ आणून मंुबई, ठाणे ि निी 
मंुबई येथे त्यांचा व्यापार, तस्करी, चोरीचा माल विकणे." 

   (३) श्री. नागोिाि गाणाि, रि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या 
सािफजवनक महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक  ३ िर शालेय 
रशक्षण मांत्री वनिेिन करतील:- 

    "राज्यात खाजगी व्यिस्थापनांच्या शाळांकडून आकारण्यात 
येणाऱ्या शुल्काला आळा घालण्यासाठी वशक्षण सहसवचिांच्या 
अध्यक्षतेखाली शुल्क सुधारणा सवमतीची स्थापना करण्यात येणे, या 
सवमतीच्या अहिालात खाजगी शाळांतील शुल्क रे्रवनक्चचतीचे धोरण 
ठरविले नसल्याबाबत." 

   (४) सिचश्री प्रसाद लाड, प्रविण िरेकर, रि.प.स. याचं्या पुढील 
वनकडीच्या सािफजवनक महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक ७ िर 
नगिरिकास मांत्री वनिेिन करतील:- 
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    "कोट्यिधींचा व्यिसाय करणाऱ्या सुमारे २०० 
थकबाकीिाराकंडून मंुबई महानगरपावलकेची २२९४ कोटी मालमत्ता 
कराची थकबाकी उघडकीस येणे, िहा िषांपासून कर न भरणाऱ्या 
२०० जणांमध्ये वबल्डर, मल्टीनॅशनल ि कॉपोरेट कंपनयांचा समािेश 
असणे, शासनाने महापावलकेला कारिाई करण्याचे आिेश िेण्याची 
आिचयकता." 

   (५) अॅड.रनिांजन डािखिे, रि.प.स. याचं्या पुढील वनकडीच्या 
सािफजवनक महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक ५ िर उच्च ि 
तांत्र रशक्षण मांत्री वनिेिन करतील:-  

    "राज्यातील स्पधा पवरक्षा तयारी करण्याकवरता विद्याथी विल्ली 
सारख्या शहरांमध्ये जाणे, पििी स्तरािर स्पधा पवरक्षासारखे 
अभ्यासक्रम उपलब्ध नसल्याने राज्यातील सिफ विद्यावपठांमध्ये बॅचलर 
ऑर् वसव्हील सर्षिसेस अभ्यासक्रम सुरू करण्याची आिचयकता." 

 
पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) – 

  (१) (बधुिाि, रदनाांक ९ माचच, २०२२ ि मांगळिाि, रदनाांक १५ माचच, २०२२ 
िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचरिण्यात आलेली प्रलांरबत 
लक्षिेधी सचूना) –[अनकु्रमाांक (१)] – 

   श्री.िणरजतससह मोरहते-पाटील, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे नगिरिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "सोलापूर शहराचा पाणीपुरिठा सुरळीत व्हािा यासाठी उजनी ते 
सोलापूर १०५ वक.मी. अंतराच्या समांतर जलिावहनीचे काम कें द्र शासन ि 
राज्य शासन याचं्या वनधीतून गेल्या तीन िषांपासून सुरु असणे, जलिावहनीची 
वनवििा वनघाल्यानंतर सहा मवहनयात राज्य शासनाने जलिावहनी मागातील 
प्रशासकीय बाबींची पूतफता करुन कंपनीला जागा ताब्यात िेणे अपेवक्षत असणे, 
जॅकिेल आवण पाईपलाईनची जागा स्माटफ वसटीच्या ताब्यात िेण्यासाठी स्माटफ 
वसटीकडून राज्य शासनास िारंिार पत्रव्यिहार करुनही आजतागायत उजनी 
जॅकिेलसाठी वरतसर जागा ताब्यात न वमळणे, राष्ट्रीय राजमागाच्या जागेतून 
जलिावहनी टाकण्याचा वनणफय होऊन त्यासाठी राजमागफ प्रावधकरणाने 
मावगतलेले ४२ कोटी ि उिफवरत भूसंपािनासाठी येणारा खचफ  ६ कोटी असे 
एकूण ४८ कोटी रुपये नगरविकास खात्याने द्यािेत अशी महापावलका 
प्रशासनाची मागणी असणे, नगरविकास खात्याने सिर वनधी िेण्यास नकार 
िेऊन स्थावनक स्िराज्य संस्थांनी हा वनधी उभारािा असे कळिणे, एकूणच 
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नुकसान भरपाई वनक्चचतीकरण, भूसंपािनासाठी शासनाकडे वनधीची मागणी, 
उजनी येथील जलसंपिा विभागाची जागा हस्तांतर, यात होणारा विलंब यामुळे 
समांतर जलिावहनीचे रखडलेले कामकाज याकडे शासनाचे होत असलेले 
अक्षम्य िलुफक्ष, यामुळे सोलापूर शहरिावसयात पसरलेला असंतोष, यामुळे 
समांतर जलिावहनीच्या कामाला गती िेणेबाबत, शासनाने कराियाची 
कायफिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (२) (सोमिाि, रदनाांक १४ माचच, २०२२ ि मांगळिाि, रदनाांक १५ माचच, 
२०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशचरिण्यात आलेली 
प्रलांरबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (२)] – 

   डॉ.सधुीि ताांबे, सिफश्री जयंत आसगािकर, अवभवजत िंजारी, डॉ. िजाहत 
वमझा, सिफश्री राजेश राठोड, अमरनाथ राजूरकर, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.मोहनराि 
किम, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
आरदिासी रिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यातील आवििासी विभागाच्या अनुिानातील आश्रमशाळांना 
गेल्या िोन िषांपासून शासनाच्या आवििासी ि वित्त विभागांकडून विद्यार्थ्यांच्या 
भोजनापोटी िेय पवररक्षण वमळण्यास िारंिार होणारी विरंगाई ि अडिणूक, 
यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक ि इतर सोयी सिलतीिर होणारे पवरणाम, 
त्यामुळे शासनाबाबत वनमाण झालेला असंतोष, नावशक संच अप्पर आयुतत 
के्षत्रातील आश्रमशाळांचे गेल्या िोन िषांपासून पवररक्षण अनुिान वनधारण 
करण्यास झालेली विरंगाई, त्यामुळे पवरपोषण अनुिान वमळण्यास येणाऱ् या 
अडचणी ि त्यािर कराियाची उपाययोजना, आश्रमशाळा संवहतेप्रमाणे 
मानयतेबाबत शासनाने वनणफय न घेणे, आवििासी आश्रमशाळांच्या उच्च 
माध्यवमक आश्रमशाळेत गवणत/भौवतकशास्त्र या विषयासाठीच्या एका पिास 
मंत्रीमंडळाच्या मानयतेचे शासनाचे आिेश वनघालेले असताना ते पि भरण्यास 
मानयता न विल्याने आवििासी विद्यार्थ्याना र्तत एकाच म्हणजे मेवडकल ककिा 
इंवजवनयरींगला जाता येत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान, महागाईच्या 
काळात पहारेकरी पिास २४ तासासाठी र्तत िरमहा र्तत ५००० हे तुटपंुजे 
मानधन वमळत असल्यामुळे कोणीही व्यतती या पिािर काम करण्यास तयार 
नसणे, मानधन िाढविण्याबाबत आवििासी विभागाने कोणताही वनणफय न घेणे, 
कोरोना काळात आश्रमशाळांमधील मृत्यूमुखी पडलेल्या वशक्षक ि वशक्षकेत्तर 
कमफचारी याचं्या वरतत जागािर ि सेिावनिृत्तीमुळे वशक्षक ि वशक्षकेत्तर 
कमफचारी यांची वरतत झालेली पिे न भरल्यामुळे विद्यार्थ्याचे शैक्षवणक नुकसान 
होत असणे, ही पिे तात्काळ भरण्यास मानयता िेण्याबाबत वनणफय अपेवक्षत 
असणे, आश्रमशाळांतील लहान मुलांसाठी सर्ाईिाराचे पि नसल्यामुळे 
मुलांच्या आरोग्यािर होणारे पवरणाम लक्षात घेता मानधन तत्िािर मवहला ि 
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पुरुष सर्ाईिार पिास तात्काळ मानयता वमळण्याची आिचयकता, विद्यार्थ्यांची 
संख्या लक्षात घेता ि आरोग्याच्या दृष्ट्टीने सहाय्यक अवधक्षक ि सहायक 
अवधवक्षका हे पि भरतीस प्राधानयाने मानयता वमळण्याची आिचयकता इ. 
अनेक मागण्यांिर िारंिार शासनाकडे वनिेिने विली असता त्याकडे शासनाचे 
होणारे अक्षम्य िलुफक्ष, यािर शासनाने कराियाची उपाययोजना ि कराियाची 
कायफिाही." 

  (मांगळिाि, रदनाांक १५ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचरिण्यात आलेल्या प्रलांरबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (३) ते (७)] – 

  (३) श्री.रकशोि दिाडे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यात सन २०१८ ते सन २०२० या कालािधीत सरकारकडून ३३ 
कोटी ि १३ कोटी िृक्ष लागिड योजना हाती घेण्यात आलेली असणे, या 
योजनेअंतगफत पंढरपूर तालुतयातील वसदे्धिाडी, गािेगाि, भंडीशेगाि, करकंब, 
धोंडेिाडी, गािेगाि कासेगाि, कोसेिाडी, नेमतिाडी, गोपाळपूर, एकलासपूर, 
सुस्ते, रु्लकचचोली, पंढरपूर, खडी, पटिधफन कुरोली, भाळिणी या गािांमध्ये 
िृक्ष लागिड करण्यात आलेली असणे, ही िृक्ष लागिड करत असताना 
संबंवधत िनके्षत्रपाल ि कायम िनमजूर या िोघांकडून मोठ्या प्रमाणात हेरारे्री 
करण्यात आल्याच्या ि या िृक्ष लागिडीमध्ये मोठा भ्रष्ट्टाचार झाल्याच्या 
बातम्या तसेच तक्रारी शासनापयंत सािर झालेले असणे, सिर प्रकार घडलेल्या 
गािांमध्ये संबंवधत अवधकारी ि कमफचारी यांनी लोकांना िन खात्यात कायम 
कमफचारी म्हणून घेतो या अवमषाने लोकांच्या नातेिाईकाच्या नािे मोठ्या 
रकमेचे चेक काढून ि त्या रतकमा परत र्ोन पे, गुगल पे च्या माध्यमातून 
स्ितःकडे घेतलेल्या असणे, िृक्ष लागिड करत असताना ज्या िन मजुरांच्या 
नािे चेक काढले आहेत त्या िन मजुरांनीही शासनाकडे तक्रारी केलेल्या 
असणे, जे मजूर कधीही कामािर आले नाहीत अशाही िन मजुर ांच्या नािे या 
अवधकाऱ्यांनी बोगस चेक काढून लाख रुपयांचा अपहार केलेला असणे, 
कॉलेज विद्याथी, विशेष म्हणजे ज्या व्यततीला िोनही हात नाहीत अशा 
व्यततींच्या नािेही बोगस चेक काढलेले असणे, घडलेल्या प्रकरणाची चौकशी 
करण्यासाठी विभागीय िन अवधकारी सोलापूर यांच्याकडे तक्रार केली असता 
संबंवधतािर केलेले भ्रष्ट्टाचाराचे आरोप तत्कालीन िनावधकारी यांनी रे्टाळून 
लािून त्यांना वनिोष मुतत केलेले असणे, पंढरपूर तालुतयात सन २०१८ ते सन 
२०२० या कालािधीत तालुका िनरक्षक ि त्याच्या इतर साथीिारांनी 
शासनाच्या कोट्यिधी रुपयांच्या रकमेचा अपहार केलेला असणे, या 
कृत्यांसाठी संबंवधत अवधकाऱ्याला बडतर्फ  करण्याऐिजी त्याची बिली 
गारगोटी कोल्हापूर येथे केलेली असणे, या सिफ बाबींचा विचार करून संबंवधत 
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अवधकारी ि याप्रकरणी सामील अवधकाऱ् ांची चौकशी करून िोषी 
असणाऱ्या सिफ अवधकाऱ्यांना तात्काळ वनलंवबत करून या अवधकाऱ्यांच्या 
संपत्तीची चौकशी करण्याबाबत शासनाने कराियाची क य्व ही ि शासनाची 
प्रवतक्रिया." 

  (४) सिचश्री सरतश चव्हाण, विक्रम काळे, अमरनाथ राजूरकर, रि.प.स. पुढील 
तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

    "गंगापूर (वज.औरंगाबाि) तालुतयात सन १९७९ ला रोजगार हमी 
योजनेच्या माध्यमातून टेंभापूरी मध्यम प्रकल्प उभारणीसाठी विन ांक २३ म र्य, 
१९७९ रोजी ३२०.०० लक्ष रुपयांची प्रशासकीय मानयता विली असून सुधावरत 
प्रशासकीय मानयता विन ांक ०७ सप्टेंबर, १९९४ रोजी १७३०.०० लक्ष रुपयांची 
विली असणे, सिर मध्यम प्रकल्पाचे काम सन १९७९ मध्ये सुरु होऊन सन 
१९९५ मध्ये पूणफ झाले असणे, टेंभापूरी मध्यम प्रकल्पाची साठिण क्षमता 
२१.२७ ि.ल.घ.मी असणे, सन २००६ पासून धरणात काही प्रमाणात पाणीसाठ  
उपलब्ध होत असणे, परंतु पुरेशा पािसाअभािी धरणात पूणफ क्षमतेने पाणीसाठा 
उपलब्ध झाला नसणे, सिर प्रकल्पात बावधत गािाची संख्या ९ असून बावधत 
के्षत्र ७८५ हेतटर असणे, तर बावधत शेतकऱ् ांची संख्या ४०० असणे, वशिाय 
२५ टतके धरणग्रस्तांना अद्याप रवहिाशी प्लॉट वमळाला नसणे, पुनिफवसत 
गािात अद्याप सोयी सुविधा नसणे, लाभके्षत्राच्या गािाची संख्या २३ असनू 
४७९ हे कसचन के्षत्र प्रस्तावित असणे, सिर धरणािर २५ गािांच्या पाणी 
पुरिठा योजना असणे, धरण पूणफ क्षमतेने भरत नसल्याने, २५ गाव ांना 
वपण्यासाठी पाणी ि कसचनासाठी पाणी उपलब्ध होत नसणे, कॅनॉल खराब झाले 
असल्याने उपर् ऱ् ांन  पाणी उपलब्ध होत नसणे, टेंभापूरी मध्यम प्रकल्पात 
पाणीसाठा उपलब्ध करुन िेण्यासाठी उपाय योजना करणेस्ति शासनाने 
गोिािरी मराठिाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ यांना विन ांक ६ ज नेव री, 
२०२१ रोजी कायफिाही करण्यास सूवचत केले असणे, परंतू त्यािर अद्याप 
कायफिाही झालेली नसणे, कायगांि, येथून गोिािरीतील बॅक िॉटर मधून पाणी 
वलफ्ट करुन सौरऊजा प्रकल्पाद्वारे मध्यम प्रकल्पात पाणी आणल्यास धरण 
पूणफ क्षमतेने भरुन कसचन के्षत्रात िाढ होण्यास मित होणार असणे, धरणग्रस्त 
शेतकऱ् ांना अद्याप पयायी जमीन ि धरणग्रस्त प्रमाणपत्र वमळाले नसणे, या 
बाबतीत शासनाने गोिािरी पाटबंधारे विकास महामंडळास विन ांक २७ जुलै, 
२०२० रोजी पत्र िेऊन कायफिाही करण्याचे वनिेश विले असणे, परंतू त्यािर 
अद्याप कायफिाही झालेली नसणे, धरणात पुरेस  पाणीसाठा उपलब्ध होण्यासाठी 
प्रस्तावित असलेल्या वठकाणाहून पाणी वलफ्ट करणे, धरणग्रस्तांना पयायी 
जक्रमन िेणे, रवहिाशी प्लॉट िेणे ि धरणग्रस्त प्रमाणपत्र िेण्यासाठी होत 
असलेली मागणी यािर शासनाने कराियाची कायफिाही ि प्रवतवक्रया." 
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  (५) सिचश्री बाळािाम पाटील, जयंत पाटील, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि 
सािफजवनक महत्िाच्या बाबीकडे नगि रिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

        "पनिेल महानगरपावलका प्रशासनाने िृत्तपत्रात जावहरातीत विलेल्या 
मावहतीनुसार नागवरकानंा क्रिन ांक ३१ माचफ, २०२२ पयंतच्या मुितीत कर 
भरण्याचे आव्हान केलेले असणे, क्रिन ांक १ एवप्रल २०२२ पासून २ टतके 
िरमहा शास्ती कर आकारून व्याज घेणार असल्याचे नमूि केलेले असणे, 
पनिेल महानगरपावलकेने विनांक १२ मे, २०२१ रोजी कायालय जा. क्र. ३१२१ 
/ प्र.क्र. १/१५५५/२१ सुधावरत आिेश पान क्र. ५/६ िर च्या विनांक ०१ एक्रिल, 
२०२१ ते विनांक ३१ म र्य, २०२३ प्ंत सिर कालािधीमध्ये कोणतीही शास्ती 
/िंड / व्याज आकारण्यात येऊ नये असे आिेश तत्कालीन आयुतत यांनी 
काढलेले असणे, त्यानंतर निवनयुतत आयुतत यांनी पिग्रहण केल्यानंतर 
शुध्िीपत्रकाद्वारे सिर मुित ही कमी करून क्रिन ांक ३१ माचफ, २०२२ पयंत 
करणे, पनिेल महानगरपावलका के्षत्रातील मालमत्ता कराबाबत नागरीकांच्या 
मनात प्रचंड रोष असणे, मुळातच लािलेला कर हा इतर महानगरपावलकांच्या 
तुलनेत खूप जास्त असणे, सिर बाबतीत कर कमी करण्यासाठी शासन िरबारी 
पाठपुरािा करत असताना अनेक बैठका मंत्री महोियांबरोबर झालेल्या असणे, 
पनिेलिाक्रसयांना माचफ अखेर पयंत मालमत्ता कराबाबत ठोस वनणफय िेण्याचे 
आचिावसत असणे, वनणफय होईपयंत पनिेलच्या नागवरकांना विलासा 
िेण्यासाठी सद्यपवरक्स्थतीत शास्ती न लािण्यासाठी क्रिन ांक ३१ माचफ, २०२३ 
पयंतची मुितिाढ िेण्यासंबवधत नागवरकादं्वारे विविध आंिोलनादं्वारे मागणी होत 
असणे, पनिेल महानगरपावलका के्षत्रातील नागवरकांना मालमत्ता कर धारकांना 
कोणतीही शास्ती / िंड / व्याज आकारणी करण्यात येऊ नये, यासाठी शासनाने 
कराियाची कायफिाही ि उपाययोजना." 

  (६) श्री.िाजेश िाठोड, कवपल पाटील, सवतश चव्हाण, विक्रम काळे, डॉ मवनषा 
कायंिे, श्री.अवनकेत तटकरे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे उच् च ि तांत्र रशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

        "शासन वनणफयानुसार एम. र्ील. पात्र अध्यापकांना वनयुतती, पिोन्नती ि 
िेतन िाढीचे लाभ िेण्याबाबत मा.सिोच्च नयायालयाचे ि मा.उच्च 
नयायालयाचे ४८ प्रकरणांचे वनकाल असताना शासनाने सिर 
अध्यापकांविरुध्ि अनयायकारक धोरण अिलंवबले असल्याने, तत्कालीन अिर 
सवचि यांनी विन ांक २७ जानेिारी, २०२१ ला ि सहसंचालक, कोकण विभाग 
यांनी विन ांक २१ जानेिारी, २०२२ ला वनगफवमत केलेले पवरपत्रक नयायालयाच्या 
वनणफयाचा अिमान करणारे असल्यामुळे तात्काळ स्थवगत करािे अशी 
एम.र्ील. अध्यापकानंी केलेली मागणी, याबाबत मा. सिोच्च नयायालयाच्या 
ि उच्च नयायालयाच्या वनकालाच्या (माधुरी िेशमुख) प्रकरणातील मा.सिोच्च 
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नयायालयाच्या वनणफयाच्या आधारािर एम. र्ील. या अध्यापकांना वनयुतती, 
पिोन्नती, (CAS) तसेच िेतन िाढीचे लाभ िेण्याबाबतचे धोरण घोवषत 
करण्याबाबत मा.लोकप्रवतवनधी यांनी विन ांक २८ ज नेव री, २०२२ रोजी, 
मा.मुख्यमंत्री महोिय ि  प्रधान सवचि, उच्च ि तंत्र वशक्षण विभाग यांना िेण्यात 
आलेले वनिेिन, परंतु अद्य पही सिरील वनििेनािर कोणतीही कायफिाही होत 
नसल्याने एम.र्ील. अध्यापकामंध्ये वनमाण झालेला असंतोष ि संतापाची 
भािना, त्यामुळे राज्य शासनाने एम.र्ील. पात्र अध्यापकांना वनयुतती, पिोन्नती 
तसेच िेतन िाढीचे लाभ िेण्याबाबत, तातडीने कराियाची कायफिाही ि 
याबाबत राज्य शासनाची प्रवतक्रिया." 

  (७) डॉ.मरनषा कायांदे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे मरहला ि बालरिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

        "राज्य मवहला आयोगामार्फ त राबविण्यात आलेल्या "प्रज्ज्िला" 
योजनेमध्ये वनधीचा गैरिापर होत असल्याचे वनिशफनास आलेले असणे,  
"प्रज्ज्िला" योजनेतंगफत राज्य मवहला आयोगाद्वारे राज्यातील मवहला बचत 
गटातील मवहलांना प्रवशक्षण िेण्याकवरता मवहला आयोगाच्या वनयवमत 
कायफक्रम वनधीचा िापर केला जात असणे,  प्रज्ज्िला योजनेतील कामाकंवरता 
वनधी िापरण्याबाबत शासन वनणफय ककिा सिर योजनेचा समािेश नसतांनाही 
तसेच मवहला आयोगाच्या कायफकके्षत नसतानाही राज्य मवहला आयोगाच्या 
अध्यक्षांनी प्रज्ज्िला योजनेअंतगफत राज्यातील मवहला बचत गटांना प्रवशक्षण 
विल्याचे उघडकीस आलेले असणे, राज्यातील मवहला बचत गटांना राज्य 
शासनाचे मवहला आर्षथक विकास महामंडळ वनधी /आर्षथक मित करत 
असतानाही "प्रज्ज्िला" योजनेतील वनधी खचफ करण्यात आला असणे, सिरहू 
वनधी खचफ करण्याबाबतचा शासन वनणफय पावरत करण्यात आला आहे का 
तसेच प्रज्ज्िला योजनेअतंगफत करण्यात आलेल्या खचाचे उपयोवगता प्रमाणपत्र 
लेखा शाखेकडून पावरत करण्यात आले आहे का, आविबाबत सखोल चौकशी 
होणे अत्यंत गरजेचे असणे मवहला आयोगाने वनधीचा िापर केल्याप्रकरणी 
सखोल चौकशी करुन  िोषींविरुध्ि  तात्काळ कारिाई करण्याची वनतांत 
आिचयकता, याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया ि भूवमका ." 

  (८) सिचश्री प्ररिण दिेकि, कवपल पाटील, अमोल वमटकरी, रि.प.स. पुढील 
तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या बाबीकडे गहृरनमाण मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :- 

        "नावशक येथील विकासकांकडून सिफसमािेशक गृहवनमाण योजनेंतगफत 
भूवम-अवभनयास ि इमारत नकाशे विकवसत करतांना द्याियाचे २० टतके 
भूखंड/सिवनका आर्षथकदृष्ट्ट्या िबुफल घटक/अल्प उत्पन्न गट प्रिगासाठी 
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उपलब्ध करुन िेणे बंधनकारक असताना आतापयंत सुमारे ७००० सिवनका ि 
२०० भूखंड म्हाडाकडे हस्तांतवरत केलेले नसल्याची धतकािायक मावहती 
विनांक २५ रे्बु्रिारी, २०२२ रोजी उघडकीस आलेली असणे, सिर 
योजनेअंतगफत हजारो सिवनका आवण शेकडो भूखंड विकासकाकंडून 
शासनाकडे हस्तांतरीत होणे अपेवक्षत असताना या सिफ मालमत्ताचंी परस्पर 
विक्री करून सुमारे ७०० कोटी रुपयांचे शासनाचे नुकसान करण्यात आलेले 
असणे, त्याचबरोबर हजारो कुटंूबानंा त्याचं्या हतकाच्या सिवनका/जवमनीपासून 
िंवचत रहािे लागलेले असणे, महापावलका हद्दीत ४००० चौ.मी. िरील जागेिर 
मंजूर भूवम-अवभनयास ि इमारत नकाशे यांचा सविस्तर तपवशल महापावलका 
प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याची धतकािायक बाब उघडकीस येणे, नकाशा 
मंजूरी पत्रात संबंवधत अट नमूि करुनही जमीनमालक, विकासक यांचेकडून 
भूखंड ि सिवनका उपलब्ध करून िेण्यात आलेल्या नसणे, अशा सिवनका 
उपलब्ध न करताच आराखडयातील ऊिफरीत ८० टतके सिवनकानंा अशंत:  
ककिा संपूणफ भोगिटा प्रमाणपत्र प्रिान करणे, मंजूरी पत्रातील अटींचे अनुपालन 
झालेले नसणे, वनयमांचे उल्लंघन करून परिानग्या िेणाऱ्या ि प्राप्त करणाऱ्या 
अवधकारी/कमफऱ्यांबरोबरच सुमारे १००० कोटी रुपये हडपणाऱ्या विकासािर 
कोणतीही कारिाई केलेली नसणे, गोरगवरबांची घरे लुटून विकासकांनी  
नरे्खोरी केलेली असणे, अत्यल्प/अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सिवनका/भूखंड 
उपलब्ध न झाल्याने मंजूर अवभनयास रद्द करून सिवनका ि भूखंड शासनाकडे 
हस्तांतरीत करण्याची कायफिाही करण्यास महापावलका प्रशासनाकडून 
चालढकल केली जात असणे, म्हाडा प्रशासनाने अनेकिा मागणी करुनही 
नावशक महापावलका प्रशासनाकडून सिरच्या सिवनका/ भूखंड म्हाडाकडे 
हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या नसणे, महापावलका अवधकारी/कमफचारी, 
विकासक ि सिफ सबंवधतांच्या संगनमताने झालेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या 
गैरव्यिहाराची उच्चस्तरीय सखोल चौकशी करून कडक कारिाई करण्याची 
लोकप्रवतवनधी ि सामावजक संघटनानंी मा. मुख्यमंत्री, मा. गृहवनमाण मंत्री 
तसेच आयुतत, नावशक महापावलका यांचेकडे विनांक २८ रे्बु्रिारी, २०२२ 
रोजी तसेच अवलकडील काळात िारंिार मागण्या केलेल्या असणे, सिर 
मागण्यांिर वनणफय घेण्यात होत असलेली विरंगाई, टाळाटाळ याकडे शासनाचे 
होते असलेले अक्षम्य िलुफक्ष, पवरणामी पवरसरातील नागरीकांमध्ये पसरलेला 
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तीव्र असंतोष, संताप तसेच वचडीची भािना, संबंवधत विकासकांनी 
प्रशासनाच्या संगनमताने केलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या गैरव्यिहारासंिभात 
कायफिाही करण्यास टाळाटाळ केली जात असणे, त्यास िवरष्ट्ठ अवधकाऱ्यांचे 
वमळत असलेले गैरिाजिी संरक्षण, सिरच्या सिवनका त्िरेने उपलब्ध झाल्यास 
म्हाडाच्या माध्यमातून िबुफल घटकांना हतकाची घरे वमळणार असणे, 
सिफसमािेशक गृहवनमाण योजनेंतगफत वमळणाऱ्या हतकाच्या घरांपासून नावशक 
महापावलका पवरसरातील नागवरकांना िंवचत रहािे लागले असल्याने 
त्यांचेमध्ये अनयाय तथा संतापाचे िातािरण पसरलेले असणे, याबाबत 
अवधिेशन काळात तीव्र आंिोलन करण्याचा इशारा विलेला असणे, याकडे 
प्रशासनाचे हेतुपुरस्पर िलुफक्ष होत असल्याने, सिर गंभीर प्रकरणी शासनाने 
तातडीने कराियाची कायफिाही, उपाययोजना आवण शासनाची प्रवतवक्रया."  

  (९) श्री.रिनायक मेटे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे नगिरिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

         "बीड नगरपावलका हद्दीतील नागवरकानंा वपण्याचे पाणी १५-१५ 
वििसांनी वमळणे, माजलगाि  बॅकिॉटर ि कबधुसरा धरणांमधून बीड        
शहराकवरता येणारे पाणी गढूळ आवण वपण्यायोग्य नसणे, वर्ल्टर प्लांटची 
अत्यंत िाईट अिस्था झालेली असणे, क्ब्लकचग पािडर पूणफ विरघळत नसणे, 
शुध्िीकरण व्यिक्स्थत न केल्यामुळे नागरीकांच्या आरोग्याशी नगरपावलकेने 
खेळ करणे, त्याबाबत कोणतीही काळजी न घेणे, याचबरोबर बीड 
नगरपावलका हद्दीमध्ये अनेक िसाहतींमध्ये िीज नसणे, िेळेिर िीज न वमळणे, 
अनेक वठकाणी बेकायिेशीर कनेतशनस वनिशफनास येणे, पथवििे मवहनो मवहने 
बंि असणे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात चोऱ्यांचे प्रमाण ि अिैध धंद्यांचे, 
गुनहेगारीचे प्रमाण िाढलेले असणे, याबाबत नगरपावलकेने ि महावितरण 
कंपनीने पूणफ िलुफक्ष करणे, बीड नगरपावलकेने कोरोना काळातील मयतांच्या 
अंत्यविधीमध्ये मोठ्याप्रमाणात भ्रष्ट्टाचार करणे, त्यामध्ये अवधकारी-
पिावधकारी सामील असणे, नगररचनाकार ि रेससफ यांनी अिैध बाधंकामांना 
भ्रष्ट्टाचार करून मोठ्या प्रमाणात अभय िेणे, पैसे घेतल्यावशिाय कोणतेही 
बांधकाम परिानयाचे काम न करणे, बीड शहरातील मुख्य रस्त्याच्या कामामध्ये 
प्रचंड भ्रष्ट्टाचार करून वनवििेनुसार गुणिते्तची कामे न करणे, अनेक रस्त्यांची 
योग्य कामे न झाल्यामुळे मोठ्याप्रमाणात धुळीची िािळे तयार होऊन सिफ 
िकुानिार, नागवरक यांना मोठ्या प्रमाणात त्रास होणे, धुळीमुळे आरोग्यािर 
विपरीत पवरणाम होणे, डोकेिखुी, कॅनसरचे प्रमाण िाढणे, त्यामुळे नागवरकांना 
मोठ्या संकटाचंा सामना करािा लागणे, या सिफ बाबींकडे नगरपावलकेचे 
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होणारे िलुफक्ष, नगरपावलकेने अनेक योजनाचंी अंमलबजािणी न करणे, 
त्यामुळे नागरीक सुविधांपासून ि योजनांपासून िंवचत राहणे, या सिांबाबत 
नगरपावलकेचे मुख्यावधकारी यांनी िलुफक्ष करणे, त्यांचे कायालयात सतत 
गैरहजर राहणे,  DPDC बैठकीमध्ये त्याचं्या गैरकृत्यांबाबत त्याचं्यािर कारिाई 
करण्याचा घेतलेला वनणफय, वजल्हावधकारी यानंी त्यांना अनेक िेळा ताकीि 
िेऊनही त्यांच्या ितफणुकीमध्ये सुधारणा न होणे, त्यांनी भ्रष्ट्टाचारामध्ये सतत 
कायफरत राहून काम करणे,  यामुळे नागवरकामंध्ये पसरलेली असंतोषाची ि 
नाराजीची भािना, याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि प्रवतवक्रया." 

 
सहा : म.रि.प. रनयम १०१ – अ अन्िये रिशेष उल्लेख – (असल्यास). 

   

- मध्यांति - 
 

सात : शासकीय रिधेयक – 

  पिु:स्र्ापनार्च – रिचाि, खांडश: रिचाि ि सांमत किणे. 

   "सन २०२२ चे वि.प.वि. क्रमांक १ – वनकमार विद्यापीठ, पुणे विधेयक, 
२०२२"  

   ------------------------------------------------------------------- 

आठ : (मांगळिाि, रदनाांक १५ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचरिण्यात आलेला म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

  सिचश्री शरशकाांत सशदे, वििाकर रािते, डॉ.सुधीर तांबे, सिफश्री विक्रम काळे, रकिद्र 
र्ाटक, अमरनाथ राजूरकर, सतीश चव्हाण, नरेंद्र िराडे, डॉ.िजाहत वमझा,  सिफश्री 
विप्लि बाजोवरया, मोहनराि किम, अवनकेत तटकरे, विलास पोतनीस, राजेश राठोड, 
अमोल वमटकरी, डॉ.मवनषा कायंिे, सिफश्री अवभवजत िंजारी, संजय िौंड, अंबािास 
िानिे, जयंत आसगािकर, िषु्ट्यंत चतुिेिी, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.सुवनल कशिे, रि.प.स. 
याांचा  म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "राज्यातील अक्स्तत्िात असलेल्या ि िरुिस्था झालेल्या ग्रामीण 
रस्त्यांची िजोन्नती करणे यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-१ च्या 
धतीिर राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ या योजनेची टप्प्याटप्प्यात 
अंमलबजािणी करण्यात आली असणे, प्रथम टप्प्यात रस्ते िजोन्नतीसाठी १० 
हजार वकलोमीटर लाबंीिर काम करण्यात येणार असून त्यापैकी सन २०२१-
२२ या िषात  ३ हजार वकलोमीटर लांबीिर काम करण्यात आले. या 
प्रकल्पाची एकूण ककमत  ७ हजार ५०० कोटी रुपये असणे, सन २०२२-२३ 
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मध्ये ३ हजार कोटी इततया वनधीची आिचयकता असून रस्त्याच्या कामात 
वनधी कमी पडल्यास नाबाडफ बँक आवशयाई विकास बँक िा तत्सम संस्थेकडून 
कजफरुपी वनधी उपलब्ध करुन घेण्याचा वनणफय सुध्िा शासनाने घेतलेला असणे, 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-१ मध्ये बऱ्याच तु्रटी आहेत. त्या िरू 
करण्याची आिचयकता आहे. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेअंतगफत एकूण ६ 
हजार ५५० वकलोमीटर रस्त्याचा प्रस्ताि कें द्र शासनाकडे सािर करण्यात 
आला असून पवहल्या टप्प्यात २९२५ वकलोमीटर बाधंकामाला मानयता प्राप्त 
झाली असून २०१७७ कोटी रुपये खचफ होणार असणे, ग्रामीण भागातील 
कोरोनामुततीच्या कामाला प्रोत्साहन वमळािे यासाठी राज्यातील प्रत्येक 
महसूली विभागात पवहल्या ३ ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे ५० लाख, २५ लाख ि 
१५ लाख रुपयांचे बक्षीस िेण्याचा शासनाने चागंला वनणफय घेतलेला असणे, 
राज्यात ५ लाख ४२ हजार ९४४ मवहला स्ियंसहाय्यता गट कायफरत असून 
५५ लाख ३५ हजार ४३२ कुटंूबांचा त्यात समािेश करण्यात आला असून ११ 
हजार १४०  कोटी  रुपयांचे  कजफिाटप  करण्यात आलेले असणे, प्रधानमंत्री 
सूक्ष्म अन्न प्रवक्रया योजनेअंतगफत १० हजार २३१ गटांना २६ कोटी रुपये 
बीजभांडिल िाटप करण्यात आलेले असणे, ग्रामीण भागातील घरकूलांच्या 
वनर्षमतीला गती िेण्यासाठी ग्रामीण महाआिास अवभयानाचा शासनाने प्रारंभ 
केला असून आतापयंत ४ लाख २५ हजार घरकुले पुणफ करण्यात येणे, महात्मा 
गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून ५,३९,५२,२६८ इतके मनुष्ट्यबळ वनर्षमती 
करण्यात आली. स्िच्छ भारत वमशनमधून ८ लाख ७८ हजार ७११ शौचालये 
बांधण्यात आली. प्रधानमंत्री उज्िला योजनेतून ५ लाख ७५ हजार १८३ 
मवहलानंा गॅस जोडणी करण्यात आलेली असणे, सौभाग्य योजनेतून ५ लाख 
७८ हजार १५१ विदु्यत जोडण्या िेण्यात आलेल्या असणे, अनुसूवचत जमातींचे 
बनािट जात िैधता प्रमाणपते्र सािर करुन इतर जातीच्या उमेििारांनी 
शासकीय नोकरी वमळविली असणे, ज्यांनी अशी बनािट जातप्रमाणपते्र विली 
आहेत त्यांच्यािर कायफिाही करणे आिचयक असणे, आवििासी शालेय 
विद्याथींनींना शालेय भत्ता गेल्या २० िषापासून प्रत्येक वििशी १ रुपया िेण्यात 
येतो यात िाढ करुन आवििासी विद्याथींनीना कमीतकमी १० रुपये शालेय 
भत्ता िेण्यात यािा. मानि विकास वनिेशांकास उंची िेण्यासाठी राज्य शासनाने 
आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ राज्यात सुरु करण्याचा महत्िपूणफ वनणफय 
घेतलेला असणे, ऑवलक्म्पकसाठी राज्यातील वनिड झालेल्या १० खेळाडंूना 
प्रवशक्षण ि सरािासाठी रु. ५ कोटी इतकी आर्षथक सहाय्य करणारे िेशातील 
महाराष्ट्र एकमेि राज्य असून निीन व्यायाम शाळेच्या बाधंकामाची मयािा ७ 
लक्ष रुपयािरुन १२ लक्ष इतकी करण्याची आिचयकता, निीन व्यायाम 
शाळांच्या सावहत्य खरेिीसाठी जास्त वनधीची तरतूि करण्यात यािी. डीपीसी 
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योजनेअंतगफत वक्रडांगण विकास योजनेला व्यापक स्िरुप िेऊन तरतूि ७ लक्ष 
रुपयािरुन १० लक्ष करण्यात यािे त्यात रकनग रॅक, जॉकगग रॅक विकवसत 
करािे जेणे करुन ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना पोलीस भरती ि इतर मैिानी 
खेळासाठी चालना वमळेल, वििेशी गायींच्या जातीपैकी सिात जास्त िधू िेणारी 
गाय होलस्टीन विजीयन ( एका िेतात सरासरी ९ ते १२ हजार वलटर) ही आहे.  
तसेच भारतीय जातीपैकी सिात जास्त िधु िेणारी गाय साहीिाल (एका िेतात 
सरासरी ४ ते ६ हजार वलटर) ही आहे. महाराष्ट्र राज्यातील जातीपैकी सिात 
जास्त िधु िेणारी गाय िेिणी (एका िेतात १ ते िीड हजार वलटर) ही आहे.  
होलस्टीन विवजयन गाय सध्या पुणे येथील भाग्यलक्ष्मी र्ामफ, येथे असून 
भारतीय िातािरणात ही गाय एका िेतात ११,५०० वलटर िधू िेत आहे. 
होलस्टीन विवजयन गाय राज्यात आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुिान िेण्याची 
गरज, याबाबत शासनाने केलेली िा कराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात 
यािी. " 

नऊ : अधा-तास चचा – म.रि.प. रनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) – 
  (१) सिचश्री रिलास पोतनीस, सुवनल कशिे, डॉ.मवनषा कायंिे, रि.प.स. पढुील 

सािचजरनक महत्िाच्या बाबींिि चचा उपस्स्र्त कितील. 
             "महाराष्ट्रात असलेल्या सुमारे १०,००० वगरीभ्रमण आवण वगयारोहण 

आयोजक आवण संस्थांकडून सुरवक्षततेच्यादृष्ट्टीने उपक्रम राबविले जात 
नसल्यामुळे, वगरीभ्रमण आवण वगयारोहण करताना प्राणघातक अपघात होणे, 
गत तीन िशकात वगरीभ्रमण, वगयारोहण आवण इतर साहसी उपक्रमांमध्ये 
सहभाग घेणा-यांच्या संख्येत िाढ होत असणे, परंतु अनुभि, योग्य 
साधनसामुग्री, कुशल संघटन आवण सुरवक्षततेच्या उपाययोजनांकडे बहुतेक 
उपक्रमात गांभीयाने लक्ष विले जात नसणे, अवतरंवजत जावहरातींना बळी पडून 
अननुभिी, उत्साही पयफटक आकर्षषत होणे, सहभागी आवण आयोजक 
यांच्याकडून सुरके्षकडे िलुफक्ष होत असल्याने अपघातांचे िाढते प्रमाण 
रोखण्याकवरता उपक्रमांसाठी कठोर वनयमन व्यिस्था वनमाण करणे आिचयक 
असणे, महाराष्ट्रात साहसी उपक्रमातील प्रवशक्षण, तसेच प्रथमोपचार 
वशक्षणासाठी अनुिानासह  उपलब्ध करून िेण्यात आलेल्या सोयी सुविधांची 
अियाप अंमलबजािणी झालेली नसणे,  वगरीभ्रमण आवण वगयारोहण आवण 
इतर साहसी उपक्रमांत सहभाग घेणा-या पयफटकांच्या सुरवक्षततेच्यादृष्ट्टीने 
कायफिाही होण्याकवरता यािर शासनाने कराियाची कायफिाही ि उपाययोजना." 
 



असधुारित प्रत 
 

 ..14..     

 

 

  (२) सिचश्री गोरपचांद पडळकि, सिावशि खोत, महािेि जानकर, रि.प.स. 
पढुील सािचजरनक महत्िाच्या बाबींिि चचा उपस्स्र्त कितील. 

              "मौजे शेरेिाडी (आिळाई), (ता.आटपाडी, वज.सांगली) येथील श्रीराम 
स् टोन क्रशर यांचेकडून अिैधवरत् या िगड ि मुरुमाचे उत् खनन होत असणे, 
उत्खननाकरीता पयािरण ि प्रिषूण विभागाची तसेच, भूजल विज्ञान 
विभागाची परिानगी घेण् यात आली नसणे, सिर खाणपट्टा मंजूर करतांना 
वनयम ि अटींची पूतफता करण्यात आली नसल्याने हा खाणपट्टा अनवधकृत 
असणे, खाणपट्ट्ट्याच्या शेजारील वपण् याचा पाण् याच्या तलािामध् ये मोठया 
प्रमाणात उत् खनन केले असणे, त् यामुळे तलािाचे जलप्रिषूण होऊन पाण् याचा 
स्त्रोत संपण् याची शतयता वनमाण झाली असणे, साधारणः ३ वक.मी. पयंत 
मोठ्या प्रमाणात धूळ िातािरणात पसरल्यामुळे २०० हेत टर के्षत्रातील 
शेतवपकांचे नुकसान झालेले असणे, तसेच परिाना ि पाकसग नसलेली रॅत टर, 
जेसीबी ि लोकडगची िाहने इत्यािींच्या सहाय्याने अिैधवरत् या उत्खनन केलेला 
िगड ि मुरुम रक ि वटप्परमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त भरणे, ओव् हरलोड 
गाड्ांमुळे रस् त् यािरील िाहतुकीला ि नागवरकानंा त्रासाला सामोरे जािे लागत 
असणे, िगड ि मुरुमाचे अिैधवरत्या उत् खनन ि प्रिषूण करणाऱ् या श्रीराम 
स् टोन क्रशर यांचेिर कारिाई करण्याबाबत शेरेिाडी ग्रामस् थांनी विभागीय 
आयुत त, पुणे यांचेकडे विनांक १५ रे्बु्रिारी, २०२२ रोजी तक्रार केली असणे, 
तक्रार करुनही िोषींिर अद्याप कोणतीही कारिाई करण्यात आली नसणे, 
त् यामुळे सिर प्रकरणाची तातडीने चौकशी करुन िोषींिर कारिाई करण् याची 
आिच यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि शासनाची 
प्रवतवक्रया" 
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