
 

17-03-2022 19:45:55 

                                                                                                 
महाराष्ट्र विधानसभा 

 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिार, विनाांक २१ मार्च, २०२२ 

 

( सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 

 
 

              

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

  (बधुिार, विनाांक १६ माचच, २०२२ रोजी वििसाच्या कामकाज पविकेिर 
िर्चविण्यात आलेल्या परांत,ु पढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना        
क्रमाांक १ ते ३) 

 
 

 
 

  (१) श्री. बळिांत िानखेडे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
जलसांपिा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

   "विदर्भात तसेच अमरािती विल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात ससचनाचा अनुशेष 
असणे, अमरािती विर्भागातील अंदािे १०० हुन अविक लघु ि मध्यम प्रकल्ह््ांना 
्ंतप्रिान ्ॅकेि अंतगगत सन २००६ ते २००८ या काळात मान्यता प्रदान झालेली असणे, 
सदर मान्यता प्रदान करण्यात आलेले ससचन प्रकल्ह्् लिकरात लिकर ्ूणगत्िास िािे 
या हेतूने प्रकल्ह््ाकवरता आिश्यक असणारी िमीन ि घरे रू्भसं्ादन कायदा १९८४ 
अन्िये सं्ावदत न करता सरळ खरेदी ्द्धतीने प्रत्यक्ष िमीन खरेदी केलेली असणे, 
ससचन प्रकल्ह््ात िवमनी गेलेल्ह्या अनेक शेतकऱयांनी प्रशासनाला सहकायग करून १२ 
हेक्टरहून अविक प्रमाणात िवमनी शासनास हसतांतरीत केलेल्ह्या असणे, ्रंतु िवमनी 
सं्ावदत केलेल्ह्या असताना प्रत्यक्ष िाटाघाटी न होणे, ग्राम्ंचायतीस विश्िासात न घेणे, 
कुठलीही ्ूिगसूचना न देणे, संमती्त्र िा खरेदी खताचा मसुदा न करणे, त्यास कायदेशीर 
अनुमती न घेणे, शासनाकडून मागगदशगक तत्िे न मागिणे, ्ुनिगसन अनुदानाकवरता 
सूचना न देणे, अनुमती न देणे, खरेदीखत मसुद्यास शेतकऱयांची मान्यता न घेणे, अशा 
अनेक प्रकारच्या तु्रट्या अलीकडच्या काळात दृष्टीके्ष्ात येणे, रू्भसं्ादन ्ुनिगसन 
्ुनःसथा्ना अविवनयम २०१३ हा कायदा मंिूर होऊन वदनांक १ िानेिारी, २०१४ रोिी 
अंमलात आलेला असणे, एकाच प्रकल्ह््ािर सरळ खरेदी करण्यात आलेल्ह्या 
शेतकऱयाला रु.८०,०००/-  प्रती एकर ते २ लक्ष प्रती एकर एिढा मोबदला देण्यात 
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आलेला असणे, ्रंतु ज्या शेतकऱयानी सरळ खरेदीस विरोि करून अन्य मागाने खरेदी 
केल्ह्याने त्यांना १२ ते १४ लक्ष प्रती एकर एिढा मोबदला वदलेला असणे, याबाबत 
िारंिार विविि प्रकल्ह््ग्रसत संघषग सवमत्यांमार्ग त विविि प्रकारे शासनाला न्याय देण्याची 
मागणी केलेली असणे, ्रंतु अद्या््यंत सदर प्रकल्ह््ग्रसतांना न्याय वमळालेला नसल्ह्याने 
प्रकल्ह््ग्रसतांच्या विविि मागण्या वनकाली काढण्यासाठी विदर्भग बळीरािा प्रकल्ह््ग्रसत 
संघषग सवमतीच्या नेतृत्िात विल्ह्हाविकारी अमरािती यांच्या कायालयासमोर 
प्रकल्ह््ग्रसतांचे वदनांक ४ माचग, २०२२ ्ासून अवनश्श्चत काळाकवरता प्राणांवतक 
महाउ्ोषण सुरु असणे, ्रंतु अद्या्ही सदर प्रकरणी तोडगा न वनघाल्ह्याने 
प्रकल्ह््ग्रसतांमध्ये ्सरलेले असंतोषाचे िातािरण याबाबत शासनाने कराियाची 
कायगिाही ि उ्ाययोिना." 
  

  (२) सिचश्री. अवभमन्य ुपिार, िेिेंद्र फडणिीस, ॲङ राहूल कुल, श्री. जयकुमार गोरे, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे कृषी मांत्र्याचे लक्ष    
िेधतील :- 
 
         "महाराष्र राज्यातील शेतकऱयासंाठी कें द्र शासनाने सुरू केलेल्ह्या प्रिानमंत्री वकसान 
सन्मान वनिी (PM KISAN) या योिनेच्या कामकािािर तहवसलदार ि नायब 
तहवसलदार संघटना, महाराष्र राज्य ि महाराष्र राज्य तलाठी संघ यांनी सन २०२१ मध्ये 
बवहष्कार घातला असणे, सदरील योिनेतील अनेक शेतकऱयाचं्या तु्रटीची ्ूतगता होत 
नसल्ह्याने अनेक शेतकरी या योिनेच्या मंिुरी्ासून तसेच वनयवमत वमळत असलेल्ह्या 
मदती्ासून िंवचत राहत असल्ह्याचे माहे रे्बु्रिारी, २०२२ मध्ये वनदशगनास येणे, सदर 
योिनेचे  महसूल विर्भागाच्या ्ातळीिरील १००% कामकाि ्ूणग झाल्ह्याने सदरील योिना 
तांवत्रक अडचणीसंदर्भात कामे ि योिना राबविण्याबाबतची कायगिाही कृषी विर्भागाने 
करािी अशी मागणी महाराष्र राज्य तलाठी ि ्टिारी मंडळ यांनी मुख्य सवचि, महाराष्र 
राज्य यांच्याकडे माहे सप्टेंबर, २०२१ मध्ये वनिेदनाव्दारे केली असणे, मा.कृषी मंत्री महोदय 
यांनी सदरील योिना कृषी विर्भागामार्ग त राबविली िाईल अशी घोषणा करणे, महसूल 
विर्भागाने सदरील कामकािािर बवहष्कार घातला असल्ह्याने ि ही िेबसाईट बंद असल्ह्याने 
शेतकऱयांची तु्रटी ्ूतगता होत नसल्ह्याने तसेच शेतकऱयांना त्यांच्या खात्यात मदत िमा होत 
नसल्ह्याने शेतकरी तहसील कायालयात खेटे मारत असणे, महसूल विर्भागाकडून त्यांच्या 
प्रश्नांची दखल घेतली िात नसणे, राज्यातील अनेक शेतकरी या योिने्ासून िंवचत 
असणे, नगर्ावलका, महानगर्ावलका ि नगर्ंचायत मिील रवहिाशी शेतकरी या 
योिने्ासून िंवचत असणे, ्वरणामी शेतकरी िगात तीव्र असंतोष ि वचडीची र्भािना 
वनमाण होणे, सदरील योिना सक्षमवरत्या राबविण्यासाठी या योिनेसाठी राज्य शासनाने 
्ूणगिेळ अविकारी ि कमगचारी वनयुक्त करून सदरील योिनेत राज्यातील सिग 
शेतकऱयांचा समािेश करण्याबाबत ि त्यांच्या तु्रटीची ्ूतगता करण्याबाबत शासनाने 
तातडीने कराियाची कायगिाही ि शासनाची प्रवतविया." 
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  (३) श्री. नामिेि ससाणे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 

सहकार मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
           "सन २०२०-२१ उमरखेड, महागांि, ्ुसद, शेंबाळस््री (वि.यितमाळ) या 
विर्भागात ऊसाची लागिड मोठया प्रमाणात होणे, शासनाने िसंत सहकारी साखर 
कारखाना मया.्ुसद र्भाडे तत्िािर न देणे,  नॅचरल शुगर अँड अलाईड इंडश्सरिने 
सिनागुंि हा कारखाना घेतल्ह्याने कारखान्याची क्षमता िाढिूनसुध्दा ऊस गाळ्ास न 
िाणे, शेतकऱयांच्या ऊसाचा गाळ्ास िाणीि्ूिगक विलंब लािून आथिकथक कडीडी 
करण्यात येणे, नडीदी असलेल्ह्या शेतकऱ यांचा ऊस सुध्दा १७-१८ मवहने गाळ्ास न िाणे, 
शेती विर्भाग, नॅचरल शुगर अँड अलाईड इंडसरीि ि इतर ििळ असलेले साखर कारखाने 
यांचे शेतकरी अविकाऱ यांच्या िाचास कंटाळून सचतातूर होणे, आथिकथक संकट 
शेतकऱ यांसमोर उरे्भ ठाकल्ह्याने माहे नोव्हेंबर-वडसेंबरचा ऊस अद्या््यंत न गेल्ह्याने 
शेतकरी आत्महत्येस प्रिृत्त होणे, उमरखेड, महागांि, ्ुसद, शेंबाळस््री, हदगाि, 
वहमायतनगर या विर्भागात यािषी एकूण १२ लाख टन ्ेक्षा िासत गाळ् होण्यासाठी 
शेतकऱ यांनी मोठ्या प्रमाणात ऊसाची लागिड केल्ह्याने ि ऊस गाळ्ास न गेल्ह्याने 
आथिकथक संकट उरे्भ ठाकल्ह्याने िसंत सहकारी साखर कारखाना िो मागील ५ िषा्ासून 
बंद आहे तो तात्काळ र्भाडेतत्िािर देणे आिश्यक असतांनाही शासनाकडून ि साखर 
संचालकाकडून याबाबतची मावहती न घेतल्ह्याने शेतकऱ यांिर लढिलेले आसमानी 
संकट, डेक्कन शुगर कारखाना मांगुळ, नॅचरल शुगर अँड अलाईड इंडश्सरि, मौिे 
िाकोडी येथील कारखाना हे ऊस नेत असतांनासुध्दा या र्भागातील शेतकऱ यांिर ऊस 
शेतात उर्भी राहण्याची वनमाण झालेली वर्भती,  एकरी १०,००० रु्यांचा ऊस तोडणीसाठी 
मागणी करणे, िाहनचालकाला प्रती री् १००० रु्यांची मागणी करणे ि नडीद केलेला 
ऊस सुध्दा १६, १७, १८ मवहन्यां्ासून आणलेला नसल्ह्याने शेतकऱ यांसमोर उरे्भ रावहलेले 
सुलतानी संकट, सि.सुिाकरराि नाईक सहकारी साखर कारखाना या कारखान्याच्या 
बैलगाडी सेंटरमध्ये ि ििळच्या २० वक.मी. च्या आत ४-४ कोयत्यांच्या टोळया बसिून 
शेतकऱ यांची व्ळिणूक करणे, याबाबीकडे शासनाचे ि साखर संचालक, ्ुणे यांचे होत 
असलेले दलुगक्ष, याकवरता उमरखेड, महागांि, हदगांि, ्ुसद, वहमायतनगर या तालुक्यात 
अंदािे १२ लाख मेरीक टना्ेक्षा िासत ऊस शेतकऱ यांच्या शेतात उर्भा असून या ऊसाचा 
शेिटचा िांडा संबवित साखर कारखान्याने नेई्यंत कारखाने बंद करणार नाही, असे 
आदेश साखर संचालक यांना देण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची 
कायगिाही ि उ्ाययोिना.” 
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  (४) सिचश्री. जयकुमार गोरे, अवभमन्य ुपिार, ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे जलसांपिा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

      “गुरुियग कै. लक्ष्मणराििी इनामदार उ्सा ससचन योिना, विहे-कठा्ूर, सातारा या 
प्रकल्ह््ामुळे माण ि खटाि तालुक्यातील दषु्काळी र्भागातील शेतकऱयांना लार्भ होणार 
असणे, या योिनेमुळे माण ि खटाि तालुक्यातील २७५०० हिार हेक्टर के्षत्र 
ललीताखाली येऊन दषु्काळी तालुक्यातील शेतकऱयांना र्ायदा होणार असणे, त्यासाठी 
सुमारे ७०० कोटी रु्ये इतका खचग अ्ेवक्षत असणे, सदरचा प्रकल्ह्् दषु्काळी र्भागातील 
असल्ह्याने राज्य शासन हा प्रकल्ह्् किी्यंत ्ुणग करणार ि त्यास कसा वनिी उ्लब्ि 
करून वदला िाणार याबाबत काहीही वनयोिन सरकारने िाहीर केलेले नसणे, याबाबतची 
िषगवनहाय आकडेिारी देण्याची आिश्यकता असणे, तसेच प्रकल्ह्् ्ुणग करणेसाठी 
कालबद्ध कायगिम हाती घेण्याची आिश्यकता असून यामुळे माण ि खटाि तालुक्यातील 
िनतेला वदलासा वमळणार असून, या कामांची उिगवरत वनविदा काढण्यात अक्षम्य वदरंगाई 
होत असून त्िरीत वनविदा काढण्याची आिश्यकता असणे, या योिनेचा प्रिानमंत्री कृषी 
ससचन योिनेमध्ये समािेश करणेचा प्रसताि प्रलंवबत असणे, याबाबत शासनाने 
कराियाची कायगिाही ि उ्ाययोिना.” 
 

  (५) श्री. सांतोष बाांगर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
जलसांपिा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

        “सहगोली विल्ह्हयातील ससचनाचा अनुशेष र्भरुन काढणे ि इतर मागण्यांकवरता 
वदनांक २ िानेिारी, २०२२ रोिी्ासून सहगोली विल्ह्हा ससचन संघषग सवमतीतरे् तहवसल 
कायालय, कळमनुरी येथे रॅक्टर मोचा ि इसा्ूर िरणाच्या उिव्या कालव्याचे गेट बंद 
आंदोलन सुरु असणे, विल्ह्हयात अनेक ससचन योिना प्रसतावित असूनही त्यािर अदया् 
अंमलबिािणी होत नसल्ह्याचे वनदशगनास येणे, याउलट सहगोली ििळील मौ.खरबी या 
गािाििळ कयािू नदीिर बॅरेि बांिून येथून इसा्ूर िरणात ्ाणी िळविण्याचा शासनाचा 
असलेला घाट, विल्ह्हयातील कयािू नदी ही एकमेि वििंत नदी असून सहगोली विल्ह्हयाची 
िीिनरेखा असलेल्ह्या या कयािू नदीचे ्ाणी िळविल्ह्यास विल्ह्हयातील कयािू नदी 
काठािरील सं्ूणग र्भागाचे अक्षरशः िाळिंट होण्याची वनमाण झालेली वर्भती, कयािू नदी 
ही ्ुराचे ्ाणी आल्ह्यािर र्भरलेली असते नाहीतर ती कोरडी ्डत असल्ह्याने खरबीचा 
बंिारा झाल्ह्यास ्वरसरातील गािांना व्ण्याकवरता ्ाणी सुध्दा वमळणे शक्य होणार 
नसल्ह्याची िसतुश्सथती असणे, याकवरता विल्ह्हा ससचन संघषग सवमतीने प्रसतावित बॅरेिला 
मान्यता देऊ  नये याकरीता मागणी करणे, सदरहू सवमतीने सहगोली विल्ह्यातील ससचनाचा 
अनुशेष र्भरुन काढण्याच्या दृष्टीने संबंवित विर्भागाकडे केलेला ्त्रव्यिहार, याकडे 
शासनाचे िाणीि्िूगक होत असलेले दलुगक्ष, याकवरता सहगोली विल्ह्हा ससचन संघषग 
सवमतीने केलेले आंदोलन, याकडे शासनाने गांर्भीयाने लक्ष घालून शासन सतरािर तातडीने 
कराियाची कायगिाही ि उ्ाययोिना.’’ 
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  (६) श्रीमती विद्या ठाकूर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
गहृवनमाण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        ''गोरेगाि ्श्श्चम येथील म् हाडाच् या मोतीलाल नगर ि. १, २ ि ३ या िसाहतींचा 
विकास राज् य शासनामारं्त करण् यात येणार असून तेथील रवहिाशांना याबाबत विश् िासात 
न घेणे, त् याचं् या सं्ूणग ्रिानगी वशिाय त् यावठकाणी म् हाडा अविकाऱ यांमारं्त िबरदस तीने 
सव् हे करण् यात येणे, त् याला स थावनकांनी तीव्र विरोि करणे, म् हाडाने न् यायालयात प्रवतञापा्त्र 
सादर करुन या िसाहतींचा ्ुनथिकिकास म् हाडाला स ितः करणे शक् य नसल्ह् याचे सांगणे, 
विकासकाची नेमणुक करण् याकवरता वनविदा प्रविया राबविणे, यामुळे सथावनक 
नागवरकांमध् ये असंतोषाचे िातािरण वनमाण होणे, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची 
कायगिाही ि उ्ाययोिना.'' 
 
 

  (७) श्री. कैलास गोरांट्याल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
गहृवनमाण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील:- 
 
        "लवशिरा, अंिेरी (्श्श्चम), मंुबई येथील सी.टी.एस. नं. २६ ्ै, ३४्ै., ३६ ्ै., ३७ 
्ै., ३८ ्ै., ३९ ्ै., ४० ्ै., ४२ ्ै. ि ४३ ्ै. येथील झो्ड्ट्टी ्ुनिगसन योिनेअंतगगत मे. 
लष्करीया कन्सरक्शन प्रा.वल. या कं्नीने िाढीि चटईके्षत्राचा घोटाळा केला असल्ह्याची 
बाब माहे, २०२२ च्या ्वहल्ह्या आठिड्यात वनदशगनास येणे, मे. लष्करीया कन्सरक्शन 
प्रा.वल. या कं्नीने उक्त वठकाणचे िाढीि चटईके्षत्र आ्ल्ह्या सहर्भागीदाराच्या मे. हौससग 
डेव्हलमेंट अँड इन्रासरक्चर वल. (एच.डी.आय.एल.) या कं्नीच्या बांद्रा येथील ्थ्थरनगर 
को. ऑ्. हौससग सोसायटीच्या झो्ड्ट्टी ्ुनिगसन िा्राकवरता विकलेला असणे,  मे. 
हौससग डेव्हलमेंट अँड इन्रासरक्चर वल. (एच.डी.आय.एल.) या कं्नीने या िाढीि 
चटईके्षत्राचा िा्र आ्ल्ह्या बांद्रा येथील ्थ्थरनगर को. ऑ्. हौससग सोसायटीच्या 
झो्ड्ट्टी ्ुनिगसन योिनेकवरता केलेला असणे, िाढीि चटईके्षत्र एकदा एका वठकाणी 
िा्रल्ह्यानंतर तो अन्यत्र िा्रता येत नसतांना मे. लष्करीया कन्सरक्शन प्रा.वल. या 
कं्नीने तोच िाढीि चटईके्षत्र ्ुन्हा लवशिरा येथील झो्ड्ट्टी ्ुनिगसन योिनेकवरता 
िा्रलेला असणे, या सिग प्रकरामध्ये मे. लष्करीया कन्सरक्शन प्रा.वल. या कं्नीने अनेक 
अवनयवमतता केली असून या सिग अवनयवमतेमध्ये झो्ड्ट्टी ्ुनिगसन विर्भागातील 
अविकारी ि कमगचारी गुंतलेले असून त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आथिकथक देिाण-घेिाण 
झालेली असणे, मे. लष्करीया कन्सरक्शन प्रा.वल. या कं्नीने उ्रोक्त वठकाणी बांिलेल्ह्या 
इमारती या मूळ नकाशाप्रमाणे न बांिता त्यामध्ये अनविकृत बांिकामे केलेली असणे, या 
अनविकृत बांिकामांची महानगर्ावलकेच्या अविकारी ि कमगचाऱयांसोबत आथिकथक 
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व्यिहार करुन विविि ना हरकत प्रमाण्त्र वमळविलेली असणे, मूळ नकाशाप्रमाणे 
बांिकाम न केल्ह्यामुळे सथावनक नागवरकांना अनेक अडचणींना सामोरे िािे लागत 
असल्ह्याने त्यांच्यात ्सरलेला तीव्र सिरु्ाचा असंतोष ि संता्ाची र्भािना, ्वरणामी मे. 
लष्करीया कन्सरक्शन प्रा.वल. या कं्नीने त्यांच्या अन्यत्र सुरु असलेल्ह्या प्रकल्ह््ामध्ये 
कोणत्याही प्रकारची अवनयवमतता करु नये याकवरता त्यांच्याकडील सिग प्रकल्ह्् काढून 
घेऊन अन्य विकासकाला हे प्रकल्ह्् देण्याबाबत तसेच मे. लष्करीया कन्सरक्शन प्रा.वल. या 
कं्नी ि विकासकाने िाढीि चटईके्षत्रामध्ये केलेल्ह्या अर्रातर्रीची मा.उच्च 
न्यायालयाच्या सेिावनिृत न्यायाविशामार्ग त चौकशी करुन वनयमानुसार दंड आकारणी 
करण्याबाबत आवण झो्ड्ट्टी ्ुनिगसन प्राविकरण आवण बृहन्मंुबई महानगर्ावलकेतील 
ज्या ज्या अविकारी ि कमगचाऱयांनी मे. लष्करीया कन्सरक्शन प्रा.वल. या कं्नी िा 
विकासकाला केलेल्ह्या मदतीबाबत त्यांच्यािर कडक कारिाई करण्याची आिश्यकता, 
याबाबतची शासनाने तातडीने कराियाची कायगिाही ि उ्ाययोिना." 
 

  (८) श्री. रवि राणा, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे नगरविकास 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "मौिे घोडबंदर सव्हे नं. ७२/२, ७३/१, २, ३, ४ या र्भागातील वमरा-र्भाईंदर 
महानगर्ावलका के्षत्रातील गौरि एनक्लेि को-ऑ्. हौ. या सोसायटीमध्ये राहणाऱया २३३ 
सदवनका/गाळेिारक ि त्यामध्ये िासतव्य करणारे ििळ ििळ ३००० नागवरक यांना सदर 
इमारत िोकादायक दाखिून वतचा ्ुनथिकिकास करण्यासाठी महानगर्ावलकेकडून रवि 
डेव्हल्सग या विकासकास वदला िाणे ि इमारतीतील रवहिाशांना िबरदसतीने सदवनका 
खाली करण्यास र्भाग ्ाडणे, सदर सोसायटीमिील सिग रवहिाशांना घर ि दकुाने देण्याचे 
आश्िासन देऊन देवखल अद्या् सदर प्रकल्ह्् अिगिट सिरु्ात असणे, ििळ्ास ७ िषग 
इतक्या कालाििीत रवहिाशांना रिी डेव्हल्सग यांनी केलेल्ह्या करारानुसार र्भाडे सुध्दा न 
देणे, सन २०१३ ते आि्यंत सदर इमारतीचे बांिकाम अ्ूणग सिरु्ात असणे, सथावनक 
लोकप्रवतवनिी यांनी महानगर्ावलकेकडे याबाबत चौकशी करणे, वमरा-र्भाईंदर 
महानगर्ावलकेडून देण्यात आलेली सदर बांिकामाची ्रिानगी िारंिार रद्द होणे, 
्वरणामी सदर इमारतीतील रवहिाशांचे र्भविष्य अंि:कारमय होणे, सदर विकासकाने 
रवहिाशांची केलेली र्सिणूक लक्षात घेता त्यांच्यािर कडक कारिाई करुन गौरि 
एनक्लेि को-ऑ.सो. या इमारतीतील रवहिांशाना न्याय वमळण्याबाबत होत असलेली 
मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायगिाही ि उ्ाययोिना.” 
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( सकाळी ११.०० िाजता ) 

      
                       

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

  (अ) ताराांवकत प्रश्न 
 

  (ब) अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची यािी क्रमाांक ७६ ते ९० सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

िोन : र्ोक प्रस्ताि - 
 
 श्री. शंकरराि गेणूिी कोल्ह्हे, मािी वि.स.स. ि मािी मंत्री यांच्या द:ुखद वनिनाबद्दल 
शोक प्रसताि. 

 

 

तीन : कागिपिे सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) अन्न, नागरी परुिठा 
ि ग्राहक सांरक्षण 
मांिी 
 

:  महाराष्र ग्राहक संरक्षण (राज्य ि विल्ह्हा ग्राहक 
संरक्षण ्वरषद) वनयम, २०२२ प्रवसध्द करणारी 
अविसूचना िमांक ग्रासंवन – २०२० / प्र.ि.३९ / 
ग्रासं-२, वदनांक १७ रे्बु्रिारी, २०२२ सर्भागृहासमोर 
ठेितील. 
 

  (२) उच्च ि तांिवर्क्षण 
मांिी 

: (क) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा विद्या्ीठ, 
औरंगाबाद यांचे सन २०२०-२०२१ या िषाचे िाथिकषक 
लेखे  सर्भागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) राष्रसंत तुकडोिी महाराि नाग्ूर विद्या्ीठ, नाग्ूर 
यांचे सन २०२०-२०२१ या िषाचे िाथिकषक लेखे 
(अंकेक्षण अहिालासह) सर्भागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ग) संत गाडगे बाबा अमरािती विद्या्ीठ, अमरािती 
यांचे सन २०२०-२०२१ या िषाचे िाथिकषक लेखे 
सर्भागृहासमोर ठेितील. 
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     (घ) वशिािी विद्या्ीठ, कोल्ह्हा्ूर यांचे सन २०२०-२०२१ 
या िषाचे िाथिकषक लेखे सर्भागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ङ) सिामी रामानंद तीथग मराठिाडा विद्या्ीठ, नांदेड यांचा 
वदनांक १ एवप्रल,२०२० ते ३१ माचग, २०२१ या 
कालाििीचा िाथिकषक अंकेक्षण अहिाल  
सर्भागृहासमोर ठेितील. 
 

     (च) महाराष्र राष्रीय विवि विद्या्ीठ, औरंगाबाद यांचे सन 
२०१७-२०१८,सन २०१८-२०१९, सन २०१९-२०२० 
ि सन २०२०-२०२१ चे िाथिकषक अहिाल 
सर्भागृहासमोर ठेितील. 
 

     (छ) यशिंतराि चव्हाण महाराष्र मुक्त विद्या्ीठ, नावशक 
यांचे सन २०१८-२०१९ ि सन २०१९-२०२० या 
िषांचे िाथिकषक लेखे आवण अंतगगत लेखा्रीक्षण 
अहिाल सर्भागृहासमोर ठेितील. 
 

  (३) पवरिहन मांिी :  कोकण रेल्ह्िे कॉ्ोरेशन वलवमटेड यांचा सन २०२०-
२०२१ चा िाथिकषक अहिाल सर्भागृहासमोर ठेितील. 

 

 
 

 

 

चार : सन २०२२-२०२३ च्या अर्चसांकल्पातील अनिुानाच्या मागण्याांिर चचा ि मतिान.  
(िसुरा वििस) 
 

 

   (१) कृवष, ्शुसंििगन, दगु्िव्यिसाय विकास ि मत्सयव्यिसाय विर्भाग 

   (२) शालेय वशक्षण ि िीडा विर्भाग 

   (३) वित विर्भाग 

   (४) सािगिवनक बांिकाम विर्भाग 

   (५) सहकार, ्णन ि िस्त्रोद्योग विर्भाग 

   (६) ्यगटन ि सांसकृवतक कायग विर्भाग 

 
 

 
          

       (मतास टाकाियाच्या मागण्याांची सचूी स्ितांिपणे वितरीत केल्याप्रमाणे)                    
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पाच : र्ासकीय विधेयके : 
 

 

  (अ) विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०२२ चे वििानसर्भा वििेयक िमांक ९ – महाराष्र कर, व्याि, शासती 
सकिा विलंब शुल्ह्क यांच्या थकबाकीची तडिोड करण्याबाबत वििेयक, २०२२. 
 
 

  (ब) विधानपवरषिेने सांमत केल्याप्रमाणे विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०२२ चे वििान्वरषद वििेयक िमांक १ – वनकमार विद्या्ीठ, ्ुणे वििेयक, 
२०२२. 
 

 

  (बधुिार, विनाांक १६ माचच, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

सहा : 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 
पाटील, अवमत झनक, धमचरािबाबा आिाम, 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, 
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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 अश्सतत्िात असलेल्ह्या ि दरुािसथा झालेल्ह्या ग्रामीण रसत्यांची 
दिोन्नती करणे यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योिना टप््ा-१ च्या ितीिर राज्यात मुख्यमंत्री 
ग्रामसडक योिना टप््ा-२ या योिनेची टप्प्याटप्प्यात अंमलबिािणी करण्यात आली 
असणे, प्रथम टप्प्यात रसते दिोन्नतीसाठी १० हिार वकलोमीटर लांबीिर काम करण्यात 
येणार असून त्या्ैकी सन २०२१-२२ या िषात  ३ हिार वकलोमीटर लांबीिर काम 
करण्यात येणे, या प्रकल्ह््ाची एकूण सकमत  ७ हिार ५०० कोटी रु्ये असणे, सन 
२०२२-२३ मध्ये ३ हिार कोटी इतक्या वनिीची आिश्यकता असून रसत्याच्या कामात 
वनिी कमी ्डल्ह्यास नाबाडग बँक, आवशयाई विकास बँक िा तत्सम संसथेकडून किगरु्ी 
वनिी उ्लब्ि करुन घेण्याचा वनणगय सुध्दा शासनाने घेतलेला असणे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक 
योिना टप््ा-१ मध्ये बऱयाच तु्रटी असून त्या दरू करण्याची आिश्यकता असणे, ्ंतप्रिान 
ग्रामसडक योिनेअंतगगत एकूण ६ हिार ५५० वकलोमीटर रसत्याचा प्रसताि कें द्र 
शासनाकडे सादर करण्यात आला असून ्वहल्ह्या टप्प्यात २९२५ वकलोमीटर 
बांिकामाला मान्यता प्राप्त झाली असून २०१७७ कोटी रु्ये खचग होणार असणे, ग्रामीण 
र्भागातील कोरोनामुक्तीच्या कामाला प्रोत्साहन वमळािे यासाठी राज्यातील प्रत्येक महसूली 
विर्भागात ्वहल्ह्या ३ ग्राम्ंचायतींना अनुिमे ५० लाख, २५ लाख ि १५ लाख रु्यांचे 
बक्षीस देण्याचा शासनाने चांगला वनणगय घेतलेला असणे, राज्यात ५ लाख ४२ हिार 
९४४ मवहला सियंसहाय्यता गट कायगरत असून ५५ लाख ३५ हिार ४३२ कुटंूबांचा 
त्यात समािेश करण्यात आला असून ११ हिार १४०  कोटी  रु्यांचे  किगिाट्  
करण्यात आलेले असणे, प्रिानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रविया योिनेअंतगगत १० हिार २३१ 
गटांना २६ कोटी रु्ये बीिर्भांडिल िाट् करण्यात आलेले असणे, ग्रामीण र्भागातील 
घरकूलांच्या वनथिकमतीला गती देण्यासाठी ग्रामीण महाआिास अवर्भयानाचा शासनाने प्रारंर्भ 
केला असून आता्यंत ४ लाख २५ हिार घरकुले ्ुणग करण्यात येणे, महात्मा गांिी 
राष्रीय रोिगार हमी योिनेतून ५,३९,५२,२६८ इतके मनुष्यबळ वनथिकमती करण्यात येणे. 
सिच्छ र्भारत वमशनमिून ८ लाख ७८ हिार ७११ शौचालये बांिण्यात येणे. प्रिानमंत्री 
उज्ज् िला योिनेतून ५ लाख ७५ हिार १८३ मवहलांना गॅस िोडणी देण्यात आलेली 
असणे, सौर्भाग्य योिनेतून ५ लाख ७८ हिार १५१ विद्युत िोडण्या देण्यात आलेल्ह्या 
असणे, अनुसूवचत िमातींचे बनािट िात िैिता प्रमाण्ते्र सादर करुन इतर िातीच्या 
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उमेदिारांनी शासकीय नोकरी वमळविली असणे, ज्यांनी अशी बनािट िातप्रमाण्ते्र वदली 
आहेत त्यांच्यािर कायगिाही करणे आिश्यक असणे, आवदिासी शालेय विद्याथींनींना 
शालेय र्भता गेल्ह्या २० िषा्ासून प्रत्येक वदिशी १ रु्या देण्यात येतो त् यात िाढ करुन 
आवदिासी विद्याथींनीना कमीतकमी १० रु्ये शालेय र्भता देण्यात येणे. मानि विकास 
वनदेशांकास उंची देण्यासाठी राज्य शासनाने आंतरराष्रीय िीडा विद्या्ीठ राज्यात सुरु 
करण्याचा महत्ि्ूणग वनणगय घेतलेला असणे, ऑवलश्म््कसाठी राज्यातील वनिड झालेल्ह्या 
१० खेळाडंूना प्रवशक्षण ि सरािासाठी रु. ५ कोटी इतकी आथिकथक सहाय्य करणारे 
देशातील महाराष्र एकमेि राज्य असून निीन व्यायाम शाळेच्या बांिकामाची मयादा ७ 
लक्ष रु्यािरुन १२ लक्ष इतकी करण्याची आिश्यकता, निीन व्यायाम शाळांच्या 
सावहत्य खरेदीसाठी िासत वनिीची तरतूद करण्यात यािी, डी्ीसी योिनेअंतगगत विडांगण 
विकास योिनेला व्या्क सिरु् देिून तरतूद ७ लक्ष रु्यािरुन १० लक्ष करण्यात यािी 
त्यात रसनग रॅक (Running Track) िॉसगग रॅक विकवसत करािे िेणे करुन ग्रामीण 
र्भागातील विद्याथ्यांना ्ोलीस र्भरती ि इतर मैदानी खेळासाठी चालना वमळेल, विदेशी 
गायींच्या िाती्ैकी सिात िासत दिू देणारी गाय होलसटीन वरिीयन ( एका िेतात 
सरासरी ९ ते १२ हिार वलटर) ही आहे.  तसेच र्भारतीय िाती्ैकी सिात िासत दिु 
देणारी गाय साहीिाल (एका िेतात सरासरी ४ ते ६ हिार वलटर) ही आहे. महाराष्र 
राज्यातील िाती्ैकी सिात िासत दिु देणारी गाय देिणी (एका िेतात १ ते दीड हिार 
वलटर) ही आहे.  होलसटीन वरवियन गाय सध्या ्ुणे येथील र्भाग्यलक्ष्मी र्ामग, येथे असून 
र्भारतीय िातािरणात ही गाय एका िेतात ११५०० वलटर दिू देत आहे. होलसटीन 
वरवियन गाय राज्यात आणण्यासाठी शेतकऱयांना अनुदान देण्याची गरि, याबाबत राज्य 
शासनाने केलेली ि कराियाची कायगिाही विचारात घेण्यात यािी. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

विधान भिन, 
मंुबई, 
वदनांक : १७ माचग, २०२२ 

राजेन्द्र भागित, 
प्रिान सवचि, 

 महाराष्र वििानसर्भा 
 


