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महािाष्ट्र  रिधानपरिषद 
रदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिाि, रदनाांक २१ माचच, २०२२ 
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयंत) 

 
  लक्षिेधी सचूना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) (बधुिाि, रदनाांक ९ माचच, २०२२, मांगळिाि, रदनाांक १५ माचच, २०२२ ि 

बधुिाि, रदनाांक १६ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चरिण्यात आलेली प्रलांरबत लक्षिेधी सचूना) –[अनकु्रमाांक (१)] – 

   श्री.िणरजतससह मोरहते-पाटील, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे नगिरिकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "सोलापूर शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी उजिी ते 
सोलापूर १०५ नक.मी. अंतराच्या समांतर जलवानहिीचे काम कें द्र शासि व 
राज्य शासि यांच्या निधीतूि गेल्या तीि वर्षांपासूि सुरु असणे, जलवानहिीची 
निनवदा निघाल्यािंतर सहा मनहन्यात राज्य शासिािे जलवानहिी मागातील 
प्रशासकीय बाबींची पूतवता करुि कंपिीला जागा ताब्यात देणे अपेनक्षत असणे, 
जॅकवेल आनण पाईपलाईिची जागा स्मार्व नसर्ीच्या ताब्यात देण्यासाठी स्मार्व 
नसर्ीकडूि राज्य शासिास वारंवार पत्रव्यवहार करुिही आजतागायत उजिी 
जॅकवेलसाठी नरतसर जागा ताब्यात ि नमळणे, राष्ट्रीय राजमागाच्या जागेतूि 
जलवानहिी र्ाकण्याचा निणवय होऊि त्यासाठी राजमागव प्रानधकरणािे 
मानगतलेले ४२ कोर्ी व उववनरत भूसंपादिासाठी येणारा खचव  ६ कोर्ी असे 
एकूण ४८ कोर्ी रुपये िगरनवकास खात्यािे द्यावेत अशी महापानलका 
प्रशासिाची मागणी असणे, िगरनवकास खात्यािे सदर निधी देण्यास िकार 
देऊि स्थानिक स्वराज्य संस्थांिी हा निधी उभारावा असे कळवणे, एकूणच 
िुकसाि भरपाई निश्चचतीकरण, भूसंपादिासाठी शासिाकडे निधीची मागणी, 
उजिी येथील जलसंपदा नवभागाची जागा हस्तांतर, यात होणारा नवलंब यामुळे 
समांतर जलवानहिीचे रखडलेले कामकाज याकडे शासिाचे होत असलेले 
अक्षम्य दलुवक्ष, यामुळे सोलापूर शहरवानसयात पसरलेला असंतोर्ष, यामुळे 
समांतर जलवानहिीच्या कामाला गती देणेबाबत, शासिािे करावयाची 
कायववाही व शासिाची प्रनतनिया." 

  (२) (सोमिाि, रदनाांक १४ माचच, २०२२, मांगळिाि, रदनाांक १५ माचच, २०२२ ि 
बधुिाि, रदनाांक १६ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चरिण्यात आलेली प्रलांरबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (२)] – 
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   डॉ.सधुीि ताांबे, सववश्री जयंत आसगावकर, अनभनजत वंजारी, डॉ. वजाहत 
नमर्झा, सववश्री राजेश राठोड, अमरिाथ राजूरकर, डॉ.प्रज्ञा सातव, श्री.मोहिराव 
कदम, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
आरदिासी रिकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील आनदवासी नवभागाच्या अिुदािातील आश्रमशाळांिा 
गेल्या दोि वर्षांपासूि शासिाच्या आनदवासी व नवत्त नवभागांकडूि नवद्यार्थ्यांच्या 
भोजिापोर्ी देय पनररक्षण नमळण्यास वारंवार होणारी नदरंगाई व अडवणूक, 
यामुळे नवद्यार्थ्यांच्या शैक्षनणक व इतर सोयी सवलतीवर होणारे पनरणाम, 
त्यामुळे शासिाबाबत निमाण र्झालेला असंतोर्ष, िानशक संच अप्पर आयुक्त 
के्षत्रातील आश्रमशाळाचें गेल्या दोि वर्षांपासूि पनररक्षण अिुदाि निधारण 
करण्यास र्झालेली नदरंगाई, त्यामुळे पनरपोर्षण अिुदाि नमळण्यास येणाऱ् या 
अडचणी व त्यावर करावयाची उपाययोजिा, आश्रमशाळा संनहतेप्रमाणे 
मान्यतेबाबत शासिािे निणवय ि घेणे, आनदवासी आश्रमशाळाचं्या उच्च 
माध्यनमक आश्रमशाळेत गनणत/भौनतकशास्त्र या नवर्षयासाठीच्या एका पदास 
मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेचे शासिाचे आदेश निघालेले असतािा ते पद भरण्यास 
मान्यता ि नदल्यािे आनदवासी नवद्यार्थ्यािा फक्त एकाच म्हणजे मेनडकल ककवा 
इंनजनियरींगला जाता येत असल्यामुळे नवद्यार्थ्यांचे होणारे िुकसाि, महागाईच्या 
काळात पहारेकरी पदास २४ तासासाठी फक्त दरमहा फक्त ५००० हे तुर्पंुजे 
मािधि नमळत असल्यामुळे कोणीही व्यक्ती या पदावर काम करण्यास तयार 
िसणे, मािधि वाढनवण्याबाबत आनदवासी नवभागािे कोणताही निणवय ि घेणे, 
कोरोिा काळात आश्रमशाळांमधील मृत्यूमुखी पडलेल्या नशक्षक व नशक्षकेत्तर 
कमवचारी याचं्या नरक्त जागावर व सेवानिवृत्तीमुळे नशक्षक व नशक्षकेत्तर 
कमवचारी यांची नरक्त र्झालेली पदे ि भरल्यामुळे नवद्यार्थ्याचे शैक्षनणक िुकसाि 
होत असणे, ही पदे तात्काळ भरण्यास मान्यता देण्याबाबत निणवय अपेनक्षत 
असणे, आश्रमशाळांतील लहाि मुलांसाठी सफाईदाराचे पद िसल्यामुळे 
मुलांच्या आरोग्यावर होणारे पनरणाम लक्षात घेता मािधि तत्वावर मनहला व 
पुरुर्ष सफाईदार पदास तात्काळ मान्यता नमळण्याची आवचयकता, नवद्यार्थ्यांची 
संख्या लक्षात घेता व आरोग्याच्या दृष्ट्र्ीिे सहाय्यक अनधक्षक व सहायक 
अनधनक्षका हे पद भरतीस प्राधान्यािे मान्यता नमळण्याची आवचयकता इ. 
अिेक मागण्यांवर वारंवार शासिाकडे निवेदिे नदली असता त्याकडे शासिाचे 
होणारे अक्षम्य दलुवक्ष, यावर शासिािे करावयाची उपाययोजिा व करावयाची 
कायववाही." 
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  (मांगळिाि, रदनाांक १५ माचच, २०२२ ि बधुिाि, रदनाांक १६ माचच, २०२२  िोजीच्या 
रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चरिण्यात आलेल्या प्रलांरबत लक्षिेधी सचूना) – 
[अनकु्रमाांक (३) ते (७)] – 

  (३) श्री.रकर्ोि दिाडे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यात सि २०१८ ते सन २०२० या कालावधीत सरकारकडूि ३३ 
कोर्ी व १३ कोर्ी वृक्ष लागवड योजिा हाती घेण्यात आलेली असणे, या 
योजिेअंतगवत पंढरपूर तालुक्यातील नसदे्धवाडी, गादेगाव, भंडीशेगाव, करकंब, 
धोंडेवाडी, गादेगाव कासेगाव, कोसेवाडी, िेमतवाडी, गोपाळपूर, एकलासपूर, 
सुस्ते, फुलकचचोली, पंढरपूर, खडी, पर्वधवि कुरोली, भाळवणी या गावांमध्ये 
वृक्ष लागवड करण्यात आलेली असणे, ही वृक्ष लागवड करत असतािा 
संबंनधत विके्षत्रपाल व कायम विमजूर या दोघांकडूि मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी 
करण्यात आल्याच्या व या वृक्ष लागवडीमध्ये मोठा भ्रष्ट्र्ाचार र्झाल्याच्या 
बातम्या तसेच तिारी शासिापयंत सादर र्झालेले असणे, सदर प्रकार घडलेल्या 
गावांमध्ये संबंनधत अनधकारी व कमवचारी यांिी लोकांिा वि खात्यात कायम 
कमवचारी म्हणूि घेतो या अनमर्षािे लोकाचं्या िातेवाईकाच्या िावे मोठ्या 
रकमेचे चेक काढूि व त्या रक्कमा परत फोि पे, गुगल पे च्या माध्यमातूि 
स्वतःकडे घेतलेल्या असणे, वृक्ष लागवड करत असतािा ज्या वि मजुरांच्या 
िावे चेक काढले आहेत त्या वि मजुरांिीही शासिाकडे तिारी केलेल्या 
असणे, जे मजूर कधीही कामावर आले िाहीत अशाही वि मजुर ांच्या िावे या 
अनधकाऱ्यांिी बोगस चेक काढूि लाख रुपयांचा अपहार केलेला असणे, 
कॉलेज नवद्याथी, नवशेर्ष म्हणजे ज्या व्यक्तीला दोन्ही हात िाहीत अशा 
व्यक्तींच्या िावेही बोगस चेक काढलेले असणे, घडलेल्या प्रकरणाची चौकशी 
करण्यासाठी नवभागीय वि अनधकारी सोलापूर यांच्याकडे तिार केली असता 
संबंनधतावर केलेले भ्रष्ट्र्ाचाराचे आरोप तत्कालीि विानधकारी यांिी फेर्ाळूि 
लावूि त्यांिा निदोर्ष मुक्त केलेले असणे, पंढरपूर तालुक्यात सि २०१८ ते सन 
२०२० या कालावधीत तालुका विरक्षक व त्याच्या इतर साथीदारांिी 
शासिाच्या कोट्यवधी रुपयाचं्या रकमेचा अपहार केलेला असणे, या 
कृत्यांसाठी संबंनधत अनधकाऱ्याला बडतफव  करण्याऐवजी त्याची बदली 
गारगोर्ी कोल्हापूर येथे केलेली असणे, या सवव बाबींचा नवचार करूि संबंनधत 
अनधकारी व याप्रकरणी सामील अनधकाऱ् ांची चौकशी करूि दोर्षी 
असणाऱ्या सवव अनधकाऱ्यांिा तात्काळ निलंनबत करूि या अनधकाऱ्यांच्या 
संपत्तीची चौकशी करण्याबाबत शासिािे करावयाची क य्व ही व शासिाची 
प्रनतक्रिया." 



असधुारित प्रत 
 

 ..4..     

 

 

  (४) सिचश्री सरतर् चव्हाण, नविम काळे, अमरिाथ राजूरकर, रि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

    "गंगापूर (नज.औरंगाबाद) तालुक्यात सि १९७९ ला रोजगार हमी 
योजिेच्या माध्यमातूि र्ेंभापूरी मध्यम प्रकल्प उभारणीसाठी नदन ांक २३ म र्य, 
१९७९ रोजी ३२०.०० लक्ष रुपयांची प्रशासकीय मान्यता नदली असूि सुधानरत 
प्रशासकीय मान्यता नदन ांक ०७ सप्टेंबर, १९९४ रोजी १७३०.०० लक्ष रुपयांची 
नदली असणे, सदर मध्यम प्रकल्पाचे काम सि १९७९ मध्ये सुरु होऊि सि 
१९९५ मध्ये पूणव र्झाले असणे, र्ेंभापूरी मध्यम प्रकल्पाची साठवण क्षमता 
२१.२७ द.ल.घ.मी असणे, सि २००६ पासूि धरणात काही प्रमाणात पाणीसाठ  
उपलब्ध होत असणे, परंतु पुरेशा पावसाअभावी धरणात पूणव क्षमतेिे पाणीसाठा 
उपलब्ध र्झाला िसणे, सदर प्रकल्पात बानधत गावाची संख्या ९ असूि बानधत 
के्षत्र ७८५ हेक्र्र असणे, तर बानधत शेतकऱ् ांची संख्या ४०० असणे, नशवाय 
२५ र्क्के धरणग्रस्तांिा अद्याप रनहवाशी प्लॉर् नमळाला िसणे, पुिववनसत 
गावात अद्याप सोयी सुनवधा िसणे, लाभके्षत्राच्या गावाची संख्या २३ असूि 
४७९ हे कसचि के्षत्र प्रस्तानवत असणे, सदर धरणावर २५ गावांच्या पाणी 
पुरवठा योजिा असणे, धरण पूणव क्षमतेिे भरत िसल्यािे, २५ गाव ांिा 
नपण्यासाठी पाणी व कसचिासाठी पाणी उपलब्ध होत िसणे, कॅनॉल खराब र्झाले 
असल्यािे उपर् ऱ् ांन  पाणी उपलब्ध होत िसणे, र्ेंभापूरी मध्यम प्रकल्पात 
पाणीसाठा उपलब्ध करुि देण्यासाठी उपाय योजिा करणेस्तव शासिािे 
गोदावरी मराठवाडा पार्बंधारे नवकास महामंडळ यांिा नदन ांक ६ ज नेव री, 
२०२१ रोजी कायववाही करण्यास सूनचत केले असणे, परंतू त्यावर अद्याप 
कायववाही र्झालेली िसणे, कायगांव, येथूि गोदावरीतील बॅक वॉर्र मधूि पाणी 
नलफ्र् करुि सौरऊजा प्रकल्पाद्वारे मध्यम प्रकल्पात पाणी आणल्यास धरण पूणव 
क्षमतेिे भरुि कसचि के्षत्रात वाढ होण्यास मदत होणार असणे, धरणग्रस्त 
शेतकऱ् ांिा अद्याप पयायी जमीि व धरणग्रस्त प्रमाणपत्र नमळाले िसणे, या 
बाबतीत शासिािे गोदावरी पार्बंधारे नवकास महामंडळास नदन ांक २७ जुलै, 
२०२० रोजी पत्र देऊि कायववाही करण्याचे निदेश नदले असणे, परंतू त्यावर 
अद्याप कायववाही र्झालेली िसणे, धरणात पुरेस  पाणीसाठा उपलब्ध होण्यासाठी 
प्रस्तानवत असलेल्या नठकाणाहूि पाणी नलफ्र् करणे, धरणग्रस्तांिा पयायी 
जक्रमि देणे, रनहवाशी प्लॉर् देणे व धरणग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यासाठी होत 
असलेली मागणी यावर शासिािे करावयाची कायववाही व प्रनतनिया." 

  (५) सिचश्री बाळािाम पाटील, जयंत पार्ील, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे नगि रिकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "पिवेल महािगरपानलका प्रशासिािे वृत्तपत्रात जानहरातीत नदलेल्या 
मानहतीिुसार िागनरकािंा क्रिन ांक ३१ माचव, २०२२ पयंतच्या मुदतीत कर 
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भरण्याचे आव्हाि केलेले असणे, क्रिन ांक १ एनप्रल २०२२ पासूि २ र्क्के 
दरमहा शास्ती कर आकारूि व्याज घेणार असल्याचे िमूद केलेले असणे, 
पिवेल महािगरपानलकेिे नदिांक १२ मे, २०२१ रोजी कायालय जा. ि. ३१२१ / 
प्र.ि. १/१५५५/२१ सुधानरत आदेश पाि ि. ५/६ वर च्या नदिांक ०१ एक्रिल, 
२०२१ ते नदिांक ३१ म र्य, २०२३ प्ंत सदर कालावधीमध्ये कोणतीही शास्ती 
/दंड / व्याज आकारण्यात येऊ िये असे आदेश तत्कालीि आयुक्त यांिी 
काढलेले असणे, त्यािंतर िवनियुक्त आयुक्त यांिी पदग्रहण केल्यािंतर 
शुध्दीपत्रकाद्वारे सदर मुदत ही कमी करूि क्रिन ांक ३१ माचव, २०२२ पयंत करणे, 
पिवेल महािगरपानलका के्षत्रातील मालमत्ता कराबाबत िागरीकाचं्या मिात 
प्रचंड रोर्ष असणे, मुळातच लावलेला कर हा इतर महािगरपानलकाचं्या तुलिेत 
खूप जास्त असणे, सदर बाबतीत कर कमी करण्यासाठी शासि दरबारी 
पाठपुरावा करत असतािा अिेक बैठका मंत्री महोदयांबरोबर र्झालेल्या असणे, 
पिवेलवाक्रसयांिा माचव अखेर पयंत मालमत्ता कराबाबत ठोस निणवय देण्याचे 
आचवानसत असणे, निणवय होईपयंत पिवेलच्या िागनरकांिा नदलासा देण्यासाठी 
सद्यपनरश्स्थतीत शास्ती ि लावण्यासाठी क्रिन ांक ३१ माचव, २०२३ पयंतची 
मुदतवाढ देण्यासंबनधत िागनरकांद्वारे नवनवध आदंोलिादं्वारे मागणी होत असणे, 
पिवेल महािगरपानलका के्षत्रातील िागनरकांिा मालमत्ता कर धारकांिा 
कोणतीही शास्ती / दंड / व्याज आकारणी करण्यात येऊ िये, यासाठी शासिािे 
करावयाची कायववाही व उपाययोजिा." 

  (६) श्री.िाजेर् िाठोड, कनपल पार्ील, सनतश चव्हाण, नविम काळे, डॉ मनिर्षा 
कायंदे, श्री.अनिकेत तर्करे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे उच् च ि तां्र  रर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "शासि निणवयािुसार एम. फील. पात्र अध्यापकांिा नियुक्ती, पदोन्नती व 
वेति वाढीचे लाभ देण्याबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाचे व मा.उच्च 
न्यायालयाचे ४८ प्रकरणांचे निकाल असतािा शासिािे सदर अध्यापकांनवरुध्द 
अन्यायकारक धोरण अवलंनबले असल्यािे, तत्कालीि अवर सनचव यांिी 
नदन ांक २७ जािेवारी, २०२१ ला व सहसंचालक, कोकण नवभाग यािंी नदन ांक 
२१ जािेवारी, २०२२ ला निगवनमत केलेले पनरपत्रक न्यायालयाच्या निणवयाचा 
अवमाि करणारे असल्यामुळे तात्काळ स्थनगत करावे अशी एम.फील. 
अध्यापकांिी केलेली मागणी, याबाबत मा. सवोच्च न्यायालयाच्या व उच्च 
न्यायालयाच्या निकालाच्या (माधुरी देशमुख) प्रकरणातील मा.सवोच्च 
न्यायालयाच्या निणवयाच्या आधारावर एम. फील. या अध्यापकांिा नियुक्ती, 
पदोन्नती, (CAS) तसेच वेति वाढीचे लाभ देण्याबाबतचे धोरण घोनर्षत 
करण्याबाबत मा.लोकप्रनतनिधी यांिी नदन ांक २८ ज नेव री, २०२२ रोजी, 
मा.मुख्यमंत्री महोदय व  प्रधाि सनचव, उच्च व तंत्र नशक्षण नवभाग यांिा देण्यात 
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आलेले निवेदि, परंतु अद्य पही सदरील निवदेिावर कोणतीही कायववाही होत 
िसल्यािे एम.फील. अध्यापकामंध्ये निमाण र्झालेला असंतोर्ष व संतापाची 
भाविा, त्यामुळे राज्य शासिािे एम.फील. पात्र अध्यापकांिा नियुक्ती, पदोन्नती 
तसेच वेति वाढीचे लाभ देण्याबाबत, तातडीिे करावयाची कायववाही व 
याबाबत राज्य शासिाची प्रनतक्रिया." 

  (७) डॉ.मरनषा कायांदे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मरहला ि बालरिकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "राज्य मनहला आयोगामाफव त राबनवण्यात आलेल्या "प्रज्ज्वला" 
योजिेमध्ये निधीचा गैरवापर होत असल्याचे निदशविास आलेले असणे,  
"प्रज्ज्वला" योजिेतंगवत राज्य मनहला आयोगाद्वारे राज्यातील मनहला बचत 
गर्ातील मनहलांिा प्रनशक्षण देण्याकनरता मनहला आयोगाच्या नियनमत 
कायविम निधीचा वापर केला जात असणे,  प्रज्ज्वला योजिेतील कामाकंनरता 
निधी वापरण्याबाबत शासि निणवय ककवा सदर योजिेचा समावेश िसतांिाही 
तसेच मनहला आयोगाच्या कायवकके्षत िसतािाही राज्य मनहला आयोगाच्या 
अध्यक्षांिी प्रज्ज्वला योजिेअंतगवत राज्यातील मनहला बचत गर्ांिा प्रनशक्षण 
नदल्याचे उघडकीस आलेले असणे, राज्यातील मनहला बचत गर्ांिा राज्य 
शासिाचे मनहला आर्थथक नवकास महामंडळ निधी /आर्थथक मदत करत 
असतािाही "प्रज्ज्वला" योजिेतील निधी खचव करण्यात आला असणे, सदरहू 
निधी खचव करण्याबाबतचा शासि निणवय पानरत करण्यात आला आहे का 
तसेच प्रज्ज्वला योजिेअतंगवत करण्यात आलेल्या खचाचे उपयोनगता प्रमाणपत्र 
लेखा शाखेकडूि पानरत करण्यात आले आहे का, आनदबाबत सखोल चौकशी 
होणे अत्यंत गरजेचे असणे मनहला आयोगािे निधीचा वापर केल्याप्रकरणी 
सखोल चौकशी करुि  दोर्षींनवरुध्द  तात्काळ कारवाई करण्याची नितांत 
आवचयकता, याबाबत शासिाची प्रनतनिया व भूनमका ." 

  (बधुिाि, रदनाांक १६ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चरिण्यात आलेल्या प्रलांरबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (८) ि (९)] – 

  (८) सिचश्री प्ररिण दिेकि, कनपल पार्ील, अमोल नमर्करी, रि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे गहृरनमाण मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

        "िानशक येथील नवकासकांकडूि सववसमावेशक गृहनिमाण योजिेंतगवत 
भूनम-अनभन्यास व इमारत िकाशे नवकनसत करतांिा द्यावयाचे २० र्क्के 
भूखंड/सदनिका आर्थथकदृष्ट्ट्या दबुवल घर्क/अल्प उत्पन्न गर् प्रवगासाठी 
उपलब्ध करुि देणे बंधिकारक असतािा आतापयंत सुमारे ७००० सदनिका व 
२०० भूखंड म्हाडाकडे हस्तांतनरत केलेले िसल्याची धक्कादायक मानहती 
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नदिांक २५ फेबु्रवारी, २०२२ रोजी उघडकीस आलेली असणे, सदर 
योजिेअंतगवत हजारो सदनिका आनण शेकडो भूखंड नवकासकाकंडूि 
शासिाकडे हस्तांतरीत होणे अपेनक्षत असतािा या सवव मालमत्ताचंी परस्पर 
नविी करूि सुमारे ७०० कोर्ी रुपयांचे शासिाचे िुकसाि करण्यात आलेले 
असणे, त्याचबरोबर हजारो कुरंू्बांिा त्याचं्या हक्काच्या सदनिका/जनमिीपासूि 
वंनचत रहावे लागलेले असणे, महापानलका हद्दीत ४००० चौ.मी. वरील जागेवर 
मंजूर भूनम-अनभन्यास व इमारत िकाशे यांचा सनवस्तर तपनशल महापानलका 
प्रशासिाकडे उपलब्ध िसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस येणे, िकाशा 
मंजूरी पत्रात संबंनधत अर् िमूद करुिही जमीिमालक, नवकासक यांचेकडूि 
भूखंड व सदनिका उपलब्ध करूि देण्यात आलेल्या िसणे, अशा सदनिका 
उपलब्ध ि करताच आराखडयातील ऊववरीत ८० र्क्के सदनिकांिा अशंत:  
ककवा संपूणव भोगवर्ा प्रमाणपत्र प्रदाि करणे, मंजूरी पत्रातील अर्ींचे अिुपालि 
र्झालेले िसणे, नियमांचे उल्लंघि करूि परवािग्या देणाऱ्या व प्राप्त करणाऱ्या 
अनधकारी/कमवऱ्यांबरोबरच सुमारे १००० कोर्ी रुपये हडपणाऱ्या नवकासावर 
कोणतीही कारवाई केलेली िसणे, गोरगनरबांची घरे लुरू्ि नवकासकांिी  
िफेखोरी केलेली असणे, अत्यल्प/अल्प उत्पन्न गर्ासाठीच्या सदनिका/भूखंड 
उपलब्ध ि र्झाल्यािे मंजूर अनभन्यास रद्द करूि सदनिका व भूखंड शासिाकडे 
हस्तांतरीत करण्याची कायववाही करण्यास महापानलका प्रशासिाकडूि 
चालढकल केली जात असणे, म्हाडा प्रशासिािे अिेकदा मागणी करुिही 
िानशक महापानलका प्रशासिाकडूि सदरच्या सदनिका/ भूखंड म्हाडाकडे 
हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या िसणे, महापानलका अनधकारी/कमवचारी, 
नवकासक व सवव सबंनधतांच्या संगिमतािे र्झालेल्या हजारो कोर्ी रुपयांच्या 
गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय सखोल चौकशी करूि कडक कारवाई करण्याची 
लोकप्रनतनिधी व सामानजक संघर्िांिी मा. मुख्यमंत्री, मा. गृहनिमाण मंत्री 
तसेच आयुक्त, िानशक महापानलका यांचेकडे नदिांक २८ फेबु्रवारी, २०२२ 
रोजी तसेच अनलकडील काळात वारंवार मागण्या केलेल्या असणे, सदर 
मागण्यांवर निणवय घेण्यात होत असलेली नदरंगाई, र्ाळार्ाळ याकडे शासिाचे 
होते असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, पनरणामी पनरसरातील िागरीकांमध्ये पसरलेला 
तीव्र असंतोर्ष, संताप तसेच नचडीची भाविा, संबंनधत नवकासकांिी 
प्रशासिाच्या संगिमतािे केलेल्या हजारो कोर्ी रुपयांच्या गैरव्यवहारासंदभात 
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कायववाही करण्यास र्ाळार्ाळ केली जात असणे, त्यास वनरष्ट्ठ अनधकाऱ्याचें 
नमळत असलेले गैरवाजवी संरक्षण, सदरच्या सदनिका त्वरेिे उपलब्ध र्झाल्यास 
म्हाडाच्या माध्यमातूि दबुवल घर्कािंा हक्काची घरे नमळणार असणे, 
सववसमावेशक गृहनिमाण योजिेंतगवत नमळणाऱ्या हक्काच्या घरांपासूि िानशक 
महापानलका पनरसरातील िागनरकािंा वंनचत रहावे लागले असल्यािे त्याचेंमध्ये 
अन्याय तथा संतापाचे वातावरण पसरलेले असणे, याबाबत अनधवेशि 
काळात तीव्र आंदोलि करण्याचा इशारा नदलेला असणे, याकडे प्रशासिाचे 
हेतुपुरस्पर दलुवक्ष होत असल्यािे, सदर गंभीर प्रकरणी शासिािे तातडीिे 
करावयाची कायववाही, उपाययोजिा आनण शासिाची प्रनतनिया."  

  (९) श्री.रिनायक मेटे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे नगिरिकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

         "बीड िगरपानलका हद्दीतील िागनरकािंा नपण्याचे पाणी १५-१५ 
नदवसांिी नमळणे, माजलगाव  बॅकवॉर्र व कबधुसरा धरणांमधूि बीड        
शहराकनरता येणारे पाणी गढूळ आनण नपण्यायोग्य िसणे, नफल्र्र प्लांर्ची 
अत्यंत वाईर् अवस्था र्झालेली असणे, श्ब्लकचग पावडर पूणव नवरघळत िसणे, 
शुध्दीकरण व्यवश्स्थत ि केल्यामुळे िागरीकांच्या आरोग्याशी िगरपानलकेिे 
खेळ करणे, त्याबाबत कोणतीही काळजी ि घेणे, याचबरोबर बीड 
िगरपानलका हद्दीमध्ये अिेक वसाहतींमध्ये वीज िसणे, वेळेवर वीज ि नमळणे, 
अिेक नठकाणी बेकायदेशीर किेक्शन्स निदशविास येणे, पथनदवे मनहिो मनहिे 
बंद असणे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात चोऱ्यांचे प्रमाण व अवैध धंद्यांचे, 
गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढलेले असणे, याबाबत िगरपानलकेिे व महानवतरण 
कंपिीिे पूणव दलुवक्ष करणे, बीड िगरपानलकेिे कोरोिा काळातील मयतांच्या 
अंत्यनवधीमध्ये मोठ्याप्रमाणात भ्रष्ट्र्ाचार करणे, त्यामध्ये अनधकारी-
पदानधकारी सामील असणे, िगररचिाकार व रेससव यािंी अवैध बांधकामांिा 
भ्रष्ट्र्ाचार करूि मोठ्या प्रमाणात अभय देणे, पैसे घेतल्यानशवाय कोणतेही 
बांधकाम परवान्याचे काम ि करणे, बीड शहरातील मुख्य रस्त्याच्या कामामध्ये 
प्रचंड भ्रष्ट्र्ाचार करूि निनवदेिुसार गुणवते्तची कामे ि करणे, अिेक रस्त्यांची 
योग्य कामे ि र्झाल्यामुळे मोठ्याप्रमाणात धुळीची वादळे तयार होऊि सवव 
दकुािदार, िागनरक यािंा मोठ्या प्रमाणात त्रास होणे, धुळीमुळे आरोग्यावर 
नवपरीत पनरणाम होणे, डोकेदखुी, कॅन्सरचे प्रमाण वाढणे, त्यामुळे िागनरकांिा 
मोठ्या संकर्ाचंा सामिा करावा लागणे, या सवव बाबींकडे िगरपानलकेचे होणारे 
दलुवक्ष, िगरपानलकेिे अिेक योजिांची अमंलबजावणी ि करणे, त्यामुळे 
िागरीक सुनवधांपासूि व योजिांपासूि वंनचत राहणे, या सवांबाबत 



असधुारित प्रत 
 

 ..9..     

 

 

िगरपानलकेचे मुख्यानधकारी यांिी दलुवक्ष करणे, त्यांचे कायालयात सतत 
गैरहजर राहणे,  DPDC बैठकीमध्ये त्यांच्या गैरकृत्यांबाबत त्यांच्यावर कारवाई 
करण्याचा घेतलेला निणवय, नजल्हानधकारी यािंी त्यािंा अिेक वेळा ताकीद 
देऊिही त्याचं्या वतवणुकीमध्ये सुधारणा ि होणे, त्यांिी भ्रष्ट्र्ाचारामध्ये सतत 
कायवरत राहूि काम करणे,  यामुळे िागनरकांमध्ये पसरलेली असंतोर्षाची व 
िाराजीची भाविा, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व प्रनतनिया." 

 
  
 

(दपुािी १२-०० िाजता) 
 

 

एक : प्रश्नोत्तिे – 
  (क) तािाांरकत प्रश्न. 

  (ख) अतािाांरकत प्रश्नोत्तिाांची सोळावी, सतरावी, अठरावी, एकोणीसावी व 
रिसावी यादी सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे. 

  (ग) तािाांरकत प्रश्नाची अरधक मारहती सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 

   महिला व बालहवकास 
मंत्री 

: "पिळी (रज.बीड) येथील रर्र्गुहृातील 
बालके गायब झाल्याबाबत" या नवर्षयावरील 
श्री.सक्रिश र्व्ह ण, क्रव.प.स. व श्री.अमरससह 
पांक्रिि, म जी क्रव.प.स. यांचा तारांनकत प्रचि 
िमांक ५२२७ ला नदिांक ६ एनप्रल, २०१५ 
रोजी अिुपूरक प्रचिोत्तराच्यावेळी नदलेल्या 
आचवासिािुसार अनधक मानहती सभागृहाच्या 
पर्लावर ठेवतील. 
 

दोन : कागदप्ेर  सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 
  (१) अन्न, नागिी पिुिठा ि 

ग्राहक सांिक्षण मां्र ी 
: "महाराष्ट्र ग्राहक संरक्षण (राज्य व नजल्हा ग्राहक 

संरक्षण पनरर्षद) नियम, २०२२ प्रनसध्द करणारी 
अनधसूचिा िमांक ग्रासंनि- २०२० / प्र.ि.३९ / 
ग्रासं-२, नदिाकं १७ फेबु्रवारी, २०२२" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (२) उच्च ि तां्र रर्क्षण 
मां्र ी 

: (क) "डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर मराठवाडा 
नवद्यापीठ, औरंगाबाद यांचे सि २०२०-
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२०२१ या वर्षाचे वार्थर्षक लेखे" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज िागपूर 
नवद्यापीठ, िागपूर यांचे सि २०२०-
२०२१ या वर्षाचे वार्थर्षक लेखे (अकेंक्षण 
अहवालासह)" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ग) "संत गाडगेबाबा अमरावती नवद्यापीठ, 
अमरावती यांचे सि २०२०-२०२१ या 
वर्षाचे वार्थर्षक लेखे" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (घ)  "नशवाजी नवद्यापीठ, कोल्हापूर यांचे सि 
२०२०-२०२१ या वर्षाचे वार्थर्षक लेखे" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ङ) "स्वामी रामािंद तीथव मराठवाडा 
नवद्यापीठ, िांदेड यांचा नदिांक १ एनप्रल, 
२०२० ते ३१ माचव, २०२१ या 
कालावधीचा वार्थर्षक अकेंक्षण अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (च) "महाराष्ट्र राष्ट्रीय नवधी नवद्यापीठ, 
औरंगाबाद यांचे सि २०१७-२०१८, सि 
२०१८-२०१९, सि २०१९-२०२० व सि 
२०२०-२०२१ या वर्षांचे वार्थर्षक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (छ) "यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त 
नवद्यापीठ, िानशक याचें सि २०१८-
२०१९ व सि २०१९-२०२० या वर्षांचे 
वार्थर्षक  लेखे आनण अंतगवत 
लेखापरीक्षण  अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
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  (३) परििहन मां्र ी : "कोकण रेल्वे महामंडळ मयानदत यांचा सि 
२०२०-२०२१ या वर्षाचा वार्थर्षक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : (क) म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूनाांची रनिेदने) – 

   (१) श्री.चांद्ररे्खि बािनकुळे, रि.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या 
साववजनिक महत्वाच्या नवर्षयावरील सचूना क्रमाांक  ९ वर जलसांपदा 
मां्र ी निवेदि करतील:- 

    "नवदभव बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्षव सनमतीिे नवदभातील 
प्रकल्पांिी बानधत र्झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांिा न्याय देण्यासाठी नदिाकं 
०४ माचव, २०२२ पासूि सुरु केलेल्या प्राणांतीक महाउपोर्षणात 
शेतकरी कुरंु्बे तथा मनहलांसह मुलांिी सहभागी होणे." 

   (२) सिचश्री रिजय ऊर्च  भा  रगिकि, प्रनवण दरेकर, प्रसाद लाड, 
रि.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक महत्वाच्या 
नवर्षयावरील सचूना क्रमाांक  १० वर नगिरिकास मां्र ी निवेदि 
करतील:- 

    "मंुबई महािगरपानलकेिे प्रकल्पबानधतांच्या पुिववसिाकनरता खाजगी 
नवकासकांकडूि हाऊकसग स्र्ॉकसाठी कोणतेही धोरण, नियम ि 
बिवता ३५ हजार सदनिका खाजगी नवकासकाकंडूि खरेदी करण्याचा 
माहे िोव्हेंबर, २०२१ दरम्याि घेतलेला निणवय, नवकासकांच्या 
फायद्यासाठी खर्थचक पयायाची निवड केल्यामुळे मंुबईकरांवर 
कोट्यवधी रुपयांचा भुदंड पडणार असणे, या व्यवहाराला स्थनगती 
देण्याची आवचयकता." 

   (३) सिचश्री प्ररिण दिेकि, नवजय ऊफव  भाई नगरकर, डॉ.पनरणय फुके, 
सववश्री सुरेश धस, सदानशव खोत, प्रसाद लाड, गोनपचंद पडळकर, 
नविायक मेरे्, अॅड.निरंजि डावखरे, डॉ.रणनजत पार्ील, सववश्री निलय 
िाईक, प्रनवण दर्के, िागोराव गाणार, रमेशदादा पार्ील, चंदभूाई 
परे्ल, रि.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक महत्वाच्या 
नवर्षयावरील सचूना क्रमाांक ११ वर नगिरिकास मां्र ी निवेदि 
करतील:- 

    "२०१९ पासूि राज्यात र्ाळेबंदी सुरू असूि र्ाळेबंदीचा सवात 
जास्त फर्का पयवर्ि उद्योगाला बसला असणे, त्यामुळे महाबळेचवर 
येथील िागनरकािंा घरपट्टीतूि सूर् नमळावी, अशी मागणी िागनरकांिी 
महाबळेचवर िगरपनरर्षदेला केली असणे." 
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   (४) अॅड.रनिांजन डािखिे, रि.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या 
साववजनिक महत्वाच्या नवर्षयावरील सचूना क्रमाांक  ८ वर िैद्यकीय 
हिक्षण  मां्र ी निवेदि करतील:- 

    "राज्यातील वैद्यकीय नशक्षकांिी नवनवध प्रलंनबत मागण्यासंाठी 
आंदोलि करणे, या आदंोलिामुळे रुग्णालये व वैद्यकीय नवद्यार्थ्यांचे 
िुकसाि होत असणे." 

चाि : लक्षिेधी सचूना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) सिचश्री अमिनाथ िाजिूकि, नविम काळे, सनतश चव्हाण, अनभजीत वंजारी, 

रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे र्ालेय रर्क्षण 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील नजल्हा पनरर्षि  तथा मिप ांच्या शाळेत नशकत असलेल्या 
अिुसूनचत जाती, जमातीच््  दानरद्र्यरेरे्षखालील मुलांिा मोफत गणवेशाचे 
वार्प होत असणे, मात्र यात खुल्या, ओबीसी, एसर्ी, श्व्हजेएिर्ी, एसबीसी 
आनण इतर समुदायातील मुलांिा गणवेश नदला जात िसणे,  यात नदव्यागं मुले 
असतील तरीही गणवेश नदला जात िसणे, यामुळे जातीय भेदभावाची भाविा 
शाले् जीविापासूिच मूळ धरत असणे, हे आतापयंत मोठ्या प्रमाणात चालू 
असणे, सध्या काळ बदलत चालला असूि त्यािुसार ध्येयधोरण ांमध््े  
सामानजक मािनसकता बदलि असल्् र्  संदभव लक्षात घेता गरजेिुसार बदल 
होणे आवचयक असल्् र्ी अपेक्षा व्यक्त होणे, शाळेत भेदाचे िव्हे तर समतेचे 
नशक्षण नदले जात असणे, म त्र गणवेश व टप िील भेि मुमळे असमाितेचे 
मूल्य रुजत असणे, क्रशक्षण हे नवद्याथी व पालकानं  संक्रवधानिक दृष्ट्र्ी देणारे 
माध्यम असणे, बालमिावर   भेदभावाचे अमंगल संस्कार होऊ ियेत यासाठी 
शासिािे या िनवि आर्थथक वर्षात राज्यातील नजल्हा पनरर्षदा व मिपा 
शाळ ांमधील सववर् नवद्यार्थ्यांिा  मोफत गणवेश िेण्् ि ् व  अशी आग्रही 
मागणी होत असणे, परंतु त्याबाबतच्या कायववाहीस शासिाकडूि होत 
असलेला नवलंब, पनरणामी राज्यातील जितेत पसरलेले असंतोर्षाचे वातावरण 
व िाराजीची भाविा, शासिािे याबाबत तातडीिे करावयाची कायववाही व 

शासिाची प्रनतनिया." 
  (२) श्री. करपल पाटील, नविम काळे, सनतश चव्हाण, डॉ.सुधीर तांबे, रि.प.स. 

पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे नगि रिकास मांत्रयाांचे 
लक्ष वेधतील :- 
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   "प्रांनतक महािगरपानलका अक्रधक्रन्म, १९४९ िुसार (In the 132 (1) 
(b) of Bombay Provincial Municipal Corporation Act प्रमाणे) 
धमवदाय आयुक्तांकडे िोंदणी असलेल्या शैक्षनणक संस्थांिा मालमत्ता कर लागू 
िसणे, म .सवोच्च न्यायालयािेही चॅनररे्बल शैक्षनणक संस्थांिा हा कर लागू 
नसल्् रे् स्पष्ट्र् निणवय नदलेले असणे, त्याप्रमाणे In the High Court of 
Judicature at Bombay Nagpur Bench, Nagpur यांिी सुध्दा यासंदभात 
महाराष्ट्रातील शैक्षनणक संस्थांिा मालमत्ता कर लागू िाही असे निणवय नदले 
असणे, या पाचववभूनमवर परभणी महािगरपानलका अंतगवत खाजगी नशक्षण 
संस्थांिा परभणी महापानलकेिे मालमत्ता कराबद्दल कोर्ाचा मिाई हुकूम 
असतािा देखील महािगरपानलकेच्या अनधकाऱ्यांिी नशक्षकािंा तसेच 
नवद्यार्थ्यांिा हाकलवूि बेकायदेशीरनरत्या शाळेला नसल करणे, कांचि कत्रबक 
कातु्रवार कणवबधीर नवद्यालय, एम.आय.डी.सी. पनरसर, परभणी या शाळेला 
नदिांक ४ फेबु्रवारी, २०२२ रोजी कोर्ािे स्रे् नदलेला असतािा, शाळा सुरु 
असतािा व एम.पी.एस.सी. च्या पनरक्षा सुरु असतािा तसेच १० वी व १२ वीचे 
पॅ्रश्क्र्कल सुरु असतािा, हुकूमशाही पध्दतीिे बेकायदेशीरनरत्या शाळेला नसल 
लावणे, हा कोर्ाच्या आदेशांचा भंग असूि त्याप्रकरणी संबंनधत अनधकाऱ्यांवर 
गुन्हा दाखल करुि कारवाई करण्याची मागणी संस्थांकडूि, नशक्षक, पालक व 
नवद्यार्थ्यांकडूि करण्यात येणे, याबाबत शासिािे तातडीिे करावयाची 
उपाययोजिा व कायववाही." 

  (३) सिचश्री चांद्ररे्खि बािनकुळे, प्रनवण दर्के, प्रनवण दरेकर, नवजय ऊफव  भाई 
नगरकर, डॉ.पनरणय फुके, सववश्री सुरेश धस, सदानशव खोत, प्रसाद लाड, गोनपचंद 
पडळकर, डॉ.रणनजत पार्ील, सववश्री निलय िाईक, रमेशदादा पार्ील, चंदभुाई 
परे्ल, ॲड.निरंजि डावखरे, सववश्री रामदास आबंर्कर, िागोराव गाणार, प्रनवण 
पोरे्-पार्ील, रमेश कराड, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे सहकाि मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   राज्य सरकारिे मंत्रीमंडळाच्या पनहल्याच बैठकीत शेतकऱ्याचं्या 
कजवमाफीचा निणवय घेण्यात येऊि तद्िंतर नदिांक २८ नडसेंबर, २०१९ रोजी 
कजवमाफीचा आदेशही निगवनमत करण्यात आलेला असतािा आजनमतीस दोि 
वर्षांचा कालावधी उलरू्ि गेला तरीही राज्यातील ३५ हजार ६२९ शेतकऱ् यािंा 
१५६ कोर्ी रुपयांची कजवमाफी नमळालेली िसणे, थकबाकी असलेल्या 
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शेतकऱ् यांिा कजवमाफी देण्याबाबत शासकीय निणवय निगवनमत करण्यात येणे, 
मात्र नियनमत कजवफेड करणाऱ् या शेतकऱ् यािंा प्रोत्साहिपर ५० हजार रुपये 
देण्याची घोर्षणा जानहर केलेली असतािा आजनमतीस प्रोत्साहिपर रक्कम 
देण्याच्या संदभांत शासिािे निणवय घेतलेला िसणे, शासिाच्या या बोगस 
घोर्षणेला कंर्ाळूि मागील २ वर्षांत २००० हूि अनधक शेतकऱ्यांिी 
कजवबाजारीपणामुळे आत्महत्या करुि आपले जीवि संपनवल्याचे समोर येणे, 
नियनमत कजवफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांिा प्रोत्साहिपर ५० हजाराची रक्कम 
अदा करण्यास शासिाद्वारे जाणीवपूववक नवलंब करण्यात येत असणे, त्यामुळे 
शेतकऱ्यांमध्ये शासिाप्रती पसरलेला तीव्र असंतोर्ष व संतापाची भाविा, 
शासिािे जाहीर केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांिा कजवमाफी तसेच प्रोत्साहिपर 
रक्कम नविा नवलंब अदा होण्याचे दृष्ट्र्ीिे शासिािे तातडीिे करावयाची 
कायववाही व शासिाची प्रनतनिया." 

  (४) श्री.अब्दलु्लाह खान दिुाणी, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे सहकाि मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "परभणी नजल्यात गाळपाअभावी मोठया प्रमाणावर ऊस उभा असणे, 
गोदावरी िदीवरील बंधारे तसेच जायकवाडी धरणात पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध 
असल्यािे नजल्यात मोठया प्रमाणावर ऊसाची लागवड होणे, परभणी नजल्यातील 
पाथरी, मािवत, सोिपेठ, परभणी, गंगाखेड, पूणा या तालुक्यात मोठया प्रमाणावर 
ऊसाची लागवड असणे, नजल्यातील ६ साखर कारखान्यांच्या कायवके्षत्रात ३५ 
लक्ष मेरीक र्ि ऊस उत्पादि होणे परंतु केवळ २० लक्ष मेरीक र्ि ऊसाची गाळप 
क्षमता असणे, नजल्यातील ३५ लक्ष मेरीक र्ि ऊसापैकी एकट्या पाथरी 
तालुक्यातच सुमारे १२ लक्ष मेरीक र्ि ऊस उत्पादि होणे, नजल्यातील बहुतांशी 
साखर कारखािे कायवके्षत्राबाहेरील व इतर नजल् यातूि ऊस आणूि त्याचे गाळप 
करीत असणे, पनरणामी नजल्यातील ऊस गाळपाअभावी उभाच असणे, साखर 
कारखान्यांिा असणारा गाळप परवािा १६० नदवसांचाच असल्यािे कारखािे पूणव 
गाळपापूवीच बंद होतील अशी भीती शेतकऱ्यांकडूि व्यक्त होणे, कायवके्षत्रातीलच 
ऊस गाळपाबाबत साखर कारखान्यांिा बंधि करणे, संपूणव ऊस गाळपापयंत 
साखर कारखान्यांिा गाळप परवािा वाढवूि देणे, तसेच नजल्हयात संपूणव ऊस 
गाळप र्झाल्यानशवाय साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम बंद ि करणे या बाबी 
आवचयक असणे,  त्याअिुरं्षगािे समस्येबाबत शासिािे करावयाची उपाययोजिा 
व प्रनतनिया." 
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  (५) श्री.िसिद्र र्ाटक, डॉ.मनिर्षा कायंदे, सववश्री प्रनवण दरेकर, नवजय ऊफव  भाई 
नगरकर, डॉ.पनरणय फुके, सववश्री सुरेश धस, सदानशव खोत, प्रसाद लाड, 
गोनपचंद पडळकर, डॉ.रणनजत पार्ील, सववश्री निलय िाईक, प्रनवण दर्के, 
रमेशदादा पार्ील, चंदभुाई परे्ल, ॲड.निरंजि डावखरे, रि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मत्स्यव्यिसाय मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :-  

   "महाराष्ट्र शासिािे महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमि अनधनियम, १९८१ 
अंतगवत सुधानरत अध्यादेश नदिांक २३ िोव्हेंबर, २०२१ रोजी निगवनमत करूिही 
अंमलबजावणी होत िसल्यािे योग्य ती कायववाही ि होणे, शासिािे  
महाचिीवादळ व कोरोिामुळे गेल्या वर्षी कोट्यवधी रुपयांची िुकसाि भरपाई 
देणे, त्यातील मश्च्िमार मनहलांिा ६००० रू. सरसकर् मदत जाहीर करूि 
नशतपेट्या खरेदीच्या GST च्या पावत्या मत्स्य नवभागाकडे जमा करण्याचे 
आदेश रद्द करण्याची केलेली मागणी, प्रत्येक नजल्याच्या नठकाणी अद्ययावत 
मासळी बाजार बांधण्याची होत असलेली मागणी, राज्यातील मंुबई, ठाणे, 
पालघर, रायगड, रत्िानगरी व कसधुदगुव नजल्यातील हजारो मश्च्िमार यांिी 
मंुबई, कफपरेड येथे नदिांक ९ माचव, २०२२ रोजी त्यांच्या मागण्यांसाठी 
आंदोलि केलेले असणे, १२० हॉसवपॉवरपेक्षा अनधक अचवशक्ती असणाऱ्या 
हॉसवपॉवरच्या िौकांिा नडरे्झल कोर्ा व परतावा नमळावा म्हणूि मश्च्िमाराकंडूि 
होत असलेली मागणी, गेल्या चार ते पाच वर्षांपासूि मश्च्िमारांिा नडरे्झलचा 
पूणव परतावा ि नमळणे, याबाबत शासिाची भूनमका व प्रनतनिया." 

पाच : म.रि.प. रनयम १०१ – अ अन्िये रिरे्ष उल्लेख – (असल्यास). 
   

- मध्यांति - 
 

सहा : म.हव.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 
  (मांगळिाि, रदनाांक १५ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दर्चरिण्यात आलेल्या म.रि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) – 
  (१) सिचश्री रदिाकि िािते, नवलास पोतिीस, डॉ.मनिर्षा कायंदे, रि.प.स. याांची 

म.हव.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –  
   "महाराष्ट्र-किार्क सीमा प्रचि १९६० पासूि प्रलंनबत असणे, १९६९ मध्ये 

नशवसेिा प्रमुख श्रीमाि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या िेतृत्वाखाली करण्् ि 
आलेल््  सीमा प्रचि आंदोलिात ६८ हुतात्मे होणे, बेळगांव, कारवार, नबदर, 
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भालकी सह ८६५ सीमा भागातील गावांचा समावेश महाराष्ट्रात करावा व 
संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा यासाठी हा लढा अिेक वर्षापासूि सुरु असतािंा हा 
भाग कें द्रशानसत करावा या महाराष्ट्राच्या मागणीकडे सतत दलुवक्ष ह णे, मराठी 
जितेवर अन्् र ज् ांकिून सतत अन्याय होत असणे, तेथील मराठी शाळा बंद 
करणे, मराठी भानर्षकावंर कन्नड भारे्षची सक्ती करणे, मराठी जितेिे जय 
महाराष्ट्र अशा घोर्षणा नदल्यास व सभा मेळावे आयोनजत केल्यास गुन्हे दाखल 
करणे, हेतूपुरस्सर बेळगाव महािगरपानलका बरखास्त करणे, बेळगाव 
शहराला उपराजधािीचा दजा देऊि तेथे किार्क नवधीमंडळाचे अनधवेशि 
घेणे, सीमा भागात मराठी भारे्षतील वतवमािपते्र बंद करणे, महाराष्ट्राच्या  एसर्ी 
बसेसिा अडनवणे, दगडफेक करणे, किार्क राज्याचे सहकायव नमळत 
िसल्यािे सदरहू सीमा प्रचि सवोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंनबत असतांिा सुध्ि  
मुद्दामपणे मराठी भानर्षकांिा हेतूपुरस्सर त्रास देण्याच्या बाबी लक्षात घेता 
आपल्या नवधािपनरर्षदेकडूि शासिाच्या माध्यमातूि मा.सवोच्च न्यायालयाला 
सीमा प्रचि तातडीिे सोडनवण्याबाबतची नविंती करणे, यासाठी करावयाची 
योग्य ती उपाययोजिा"  

  (२) सिचश्री जयांत पाटील, कनपल पार्ील, नविम काळे, बाळाराम पार्ील, 
रि.प.स. याांची म.हव.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा –  

   "रायगड नजल्यातील शेतकऱ्यांिा उद ध्वस्त करु पाहणाऱ्या िव्यािे 
येऊ घातलेल्या नसडकोच्या िैिा प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा नवरोध असूि िैिा 
कडूि गेली आठ वरे्ष शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायामुळे िैिा प्रकल्प 
रद्द करण्याची मागणी होत असणे. िैिा प्रकल्पाचे संकर् शेतकऱ्यासंाठी 
कोरोिापेक्षाही भयंकर आहे, त्यामुळे एकवेळ कोरोिा होऊि मरण्यापेक्षा िैिा 
प्रकल्पाच्या नवरोधात लढूि मेलो तरी बेहत्तर असा आिमक पनवत्रा 
शेतकऱ्यांिी घेतला असणे. जािेवारी २०१३ पासूि िैिा प्रकल्प आला पण 
आज पयंत येथे असलेले शेतकरी भुधारक ग्रामस्थ यांचे राहणीमाि 
उंचावण्यासाठी मूलभूत, भौनतक सुनवधा नदलेल्या िसणे, शेतकऱ्यांिा, 
भूधारकािंा नवकासकांिा ४० र्क्के तुकडा आनण नसडकोला ६० र्क्के नहस्सा, 
या प्रकल्पामध्ये शेतकरी आनण नवकासक जे बानधत होतील त्यांिा नमळणाऱ्या 
अंनतम ४० र्क्के भूखंडावर प्रत्येक गंुठ्यावर प्रचंड रक्कम आकारली जाणे, 
िैिा प्रकल्प जुिे मंुबई पुणे महामागव यांच्या पूवव भागात असणाऱ्या 
ग्रामस्थांनवरुध्द एक र्षडयंत्र असणे, तसेच िैिा प्रकल्पामध्ये बानधत होणाऱ्या 
शेतकऱ्यांिा शेतकरी असल्याचा दाखला सुध्दा नमळत िसणे, आपलं गाव 
सोडूि ककवा िैिा के्षत्र सोडूि या शेतकऱ्यांच्या कुठे जागा िसूि, त्यामुळे त्यांची 
शेती गेल्यािंतर त्यांिा अंनतम भूखंड नमळाल्यािंतर शेतकरी असल्याचा 
दाखला राहात िसूि, त्यांिा शेतकरी असल्याचा दाखला देण्याचे नसडकोिे 
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िाकारले असणे िैिा प्रकल्पासाठी ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या शेकडो एकर 
जनमिी, गाव गवणी, तलाव, रस्ते व गुरचरण इत्यादी नसडकोच्या घशात 
घालण्याचा डाव असल्यामुळे िैिा प्रकल्प रद्द करण्यात यावा. सबब 
शेतकऱ्यांमध्ये व प्रकल्पग्रस्तामध्ये कचतेचे वातावरण पसरल्यािे शासिाकडूि 
करण्यात येत असलेली कायववाही व उपाययोजिा." 

सात : (मांगळिाि, रदनाांक १५ माचच, २०२२ ि बधुिाि, रदनाांक १६ माचच, २०२२ 
िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चरिण्यात आलेला म.रि.प. रनयम 
२६० अन्िये प्र्ताि) – (चचा पढेु सरुु ि मांत्रयाांचे उत्ति) – 

  सिचश्री र्रर्काांत सर्दे, नदवाकर रावते, डॉ.सुधीर तांबे, सववश्री नविम काळे, रकवद्र 
फार्क, अमरिाथ राजूरकर, सतीश चव्हाण, िरेंद्र दराडे, डॉ.वजाहत नमर्झा,  सववश्री 
नवप्लव बाजोनरया, मोहिराव कदम, अनिकेत तर्करे, नवलास पोतिीस, राजेश राठोड, 
अमोल नमर्करी, डॉ.मनिर्षा कायंदे, सववश्री अनभनजत वंजारी, संजय दौंड, अंबादास 
दािवे, जयंत आसगावकर, दषु्ट्यंत चतुवेदी, डॉ.प्रज्ञा सातव, श्री.सुनिल कशदे, रि.प.स. 
याांचा  म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्र्ताि – 

   "राज्यातील अश्स्तत्वात असलेल्या व दरुवस्था र्झालेल्या ग्रामीण 
रस्त्यांची दजोन्नती करणे यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजिा र्प्पा-१ च्या 
धतीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजिा र्प्पा-२ या योजिेची र्प्प्यार्प्प्यात 
अंमलबजावणी करण्यात आली असणे, प्रथम र्प्प्यात रस्ते दजोन्नतीसाठी १० 
हजार नकलोमीर्र लांबीवर काम करण्यात येणार असूि त्यापैकी सि २०२१-
२२ या वर्षात  ३ हजार नकलोमीर्र लांबीवर काम करण्यात आले. या 
प्रकल्पाची एकूण ककमत  ७ हजार ५०० कोर्ी रुपये असणे, सि २०२२-२३ 
मध्ये ३ हजार कोर्ी इतक्या निधीची आवचयकता असूि रस्त्याच्या कामात 
निधी कमी पडल्यास िाबाडव बँक आनशयाई नवकास बँक वा तत्सम संस्थेकडूि 
कजवरुपी निधी उपलब्ध करुि घेण्याचा निणवय सुध्दा शासिािे घेतलेला असणे, 
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजिा र्प्पा-१ मध्ये बऱ्याच तु्रर्ी आहेत. त्या दरू 
करण्याची आवचयकता आहे. पंतप्रधाि ग्रामसडक योजिेअंतगवत एकूण ६ 
हजार ५५० नकलोमीर्र रस्त्याचा प्रस्ताव कें द्र शासिाकडे सादर करण्यात 
आला असूि पनहल्या र्प्प्यात २९२५ नकलोमीर्र बाधंकामाला मान्यता प्राप्त 
र्झाली असूि २०१७७ कोर्ी रुपये खचव होणार असणे, ग्रामीण भागातील 
कोरोिामुक्तीच्या कामाला प्रोत्साहि नमळावे यासाठी राज्यातील प्रत्येक 
महसूली नवभागात पनहल्या ३ ग्रामपंचायतींिा अिुिमे ५० लाख, २५ लाख व 
१५ लाख रुपयांचे बक्षीस देण्याचा शासिािे चागंला निणवय घेतलेला असणे, 
राज्यात ५ लाख ४२ हजार ९४४ मनहला स्वयंसहाय्यता गर् कायवरत असूि 
५५ लाख ३५ हजार ४३२ कुरंू्बांचा त्यात समावेश करण्यात आला असूि ११ 
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हजार १४०  कोर्ी  रुपयांचे  कजववार्प  करण्यात आलेले असणे, प्रधािमंत्री 
सूक्ष्म अन्न प्रनिया योजिेअंतगवत १० हजार २३१ गर्ांिा २६ कोर्ी रुपये 
बीजभांडवल वार्प करण्यात आलेले असणे, ग्रामीण भागातील घरकूलांच्या 
निर्थमतीला गती देण्यासाठी ग्रामीण महाआवास अनभयािाचा शासिािे प्रारंभ 
केला असूि आतापयंत ४ लाख २५ हजार घरकुले पुणव करण्यात येणे, महात्मा 
गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजिेतूि ५,३९,५२,२६८ इतके मिुष्ट्यबळ निर्थमती 
करण्यात आली. स्वच्ि भारत नमशिमधूि ८ लाख ७८ हजार ७११ शौचालये 
बांधण्यात आली. प्रधािमंत्री उज्वला योजिेतूि ५ लाख ७५ हजार १८३ 
मनहलांिा गॅस जोडणी करण्यात आलेली असणे, सौभाग्य योजिेतूि ५ लाख 
७८ हजार १५१ नवदु्यत जोडण्या देण्यात आलेल्या असणे, अिुसूनचत जमातींचे 
बिावर् जात वैधता प्रमाणपते्र सादर करुि इतर जातीच्या उमेदवारांिी 
शासकीय िोकरी नमळनवली असणे, ज्यांिी अशी बिावर् जातप्रमाणपते्र नदली 
आहेत त्यांच्यावर कायववाही करणे आवचयक असणे, आनदवासी शालेय 
नवद्याथींिींिा शालेय भत्ता गेल्या २० वर्षापासूि प्रत्येक नदवशी १ रुपया देण्यात 
येतो यात वाढ करुि आनदवासी नवद्याथींिीिा कमीतकमी १० रुपये शालेय 
भत्ता देण्यात यावा. मािव नवकास निदेशांकास उंची देण्यासाठी राज्य शासिािे 
आंतरराष्ट्रीय िीडा नवद्यापीठ राज्यात सुरु करण्याचा महत्वपूणव निणवय 
घेतलेला असणे, ऑनलश्म्पकसाठी राज्यातील निवड र्झालेल्या १० खेळाडंूिा 
प्रनशक्षण व सरावासाठी रु. ५ कोर्ी इतकी आर्थथक सहाय्य करणारे देशातील 
महाराष्ट्र एकमेव राज्य असूि िवीि व्यायाम शाळेच्या बांधकामाची मयादा ७ 
लक्ष रुपयावरुि १२ लक्ष इतकी करण्याची आवचयकता, िवीि व्यायाम 
शाळांच्या सानहत्य खरेदीसाठी जास्त निधीची तरतूद करण्यात यावी. डीपीसी 
योजिेअंतगवत निडांगण नवकास योजिेला व्यापक स्वरुप देऊि तरतूद ७ लक्ष 
रुपयावरुि १० लक्ष करण्यात यावे त्यात रकिग रॅक, जॉकगग रॅक नवकनसत 
करावे जेणे करुि ग्रामीण भागातील नवद्यार्थ्यांिा पोलीस भरती व इतर मैदािी 
खेळासाठी चालिा नमळेल, नवदेशी गायींच्या जातीपैकी सवात जास्त दधू देणारी 
गाय होलस्र्ीि निजीयि ( एका वेतात सरासरी ९ ते १२ हजार नलर्र) ही आहे.  
तसेच भारतीय जातीपैकी सवात जास्त दधु देणारी गाय साहीवाल (एका वेतात 
सरासरी ४ ते ६ हजार नलर्र) ही आहे. महाराष्ट्र राज्यातील जातीपैकी सवात 
जास्त दधु देणारी गाय देवणी (एका वेतात १ ते दीड हजार नलर्र) ही आहे.  
होलस्र्ीि निनजयि गाय सध्या पुणे येथील भाग्यलक्ष्मी फामव, येथे असिू 
भारतीय वातावरणात ही गाय एका वेतात ११,५०० नलर्र दधू देत आहे. 
होलस्र्ीि निनजयि गाय राज्यात आणण्यासाठी शेतकऱ्यांिा अिुदाि देण्याची 
गरज, याबाबत शासिािे केलेली वा करावयाची उपाययोजिा नवचारात घेण्यात 
यावी. " 
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आठ : अधा-तास चचा – म.रि.प. रनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 
  (बधुिाि, रदनाांक १६ माचच, २०२२ िोजी बलॅटद्वािे काढण्यात आलेल्या अधा-

तास चचेच्या सचुना – [अनकु्रमाांक (१) ि (२)] – 
  (१) सिचश्री चांद्ररे्खि बािनकुळे, रामदास आबंर्कर, प्रनवण दर्के, रि.प.स. 

पढुील सािचजरनक महत्सिाच्या बाबींिि चचा उपस््थत कितील. 
           "राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १६ व्या बैठकीत दहा पैकी आठ राखीव 

संवधवि के्षत्राची अनधसूचिा प्रनसध्द करण्यात आलेली असणे, या िवीि 
संवधवि राखीव के्षत्राचा व्यवस्थापि आराखडा तयार करण्याच्या सूचिा 
शासिािे नदलेल्या असणे, सदर राखीव के्षत्रास अभयारण्याचा दजा देण्याबाबत 
नवभागीय स्तरावर सनमती गठीत करण्यात आली असणे, सनमतीचे कायव 
संथगतीिे सुरु असल्यािे माहे जािेवारी, २०२२ च्या अखेरीस र्झालेल्या राज्य 
वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत राखीव के्षत्रास अभयारण्याचा दजा देण्यात 
आलेला िसणे, वन्यजीव (संरक्षण) अनधनियम, १९७२ मधील तरतूदीिुसार 
वन्यजीवांच्या संरक्षण आनण संवधविाच्या दृष्ट्र्ीिे योग्यता ठरनवणे सनमतीचा 
उदे्दश असणे, परंतू सनमतीच्या संथ कायववाहीमुळे दजा प्राप्त करण्यास अडचणी 
निमाण होणे, त्यामुळे संवधवि राखीव के्षत्राला अभयारण्य घोनर्षत करणेबाबत 
शासिािे करावयाची कायववाही व प्रनतनिया." 
 

  (२) सिचश्री सरुनल सर्दे, नवलास पोतिीस, डॉ.मनिर्षा कायंदे, रि.प.स. पढुील 
सािचजरनक महत्सिाच्या बाबींिि चचा उपस््थत कितील. 

     "मंुबईत म्हाडाच्या अिेक उपकर प्राप्त इमारती जुन्या व जीणव र्झाल्यािे 
इमारती कोसळूि अपघात होण्याची शक्यता निमाण र्झाली असणे, याप्रकरणी 
शासिाकडे अिेकदा तिारी करुिही कोणतीही कायववाही होत िसणे, सदरहू 
इमारतींच्या दरुुस्तीकनरता महािगरपानलकेिे रुपये ५०० कोर्ींची तरतूद करावी 
अशी मागणी सवव स्तरावरुि होत असणे, नवकास नियंत्रण नियमि (डीसीआर) 
मध्ये र्झालेल्या बदलामुळे नवकासकांकडूि पुिर्थवकासामध्ये नवलंब होत असणे, 
दनक्षण मंुबईतील इमारतीची दरुवस्था र्झाल्यािे देखभाल, दरुुस्तीअभावी 
रनहवाशांिा धोकादायक इमारतीत वास्तव्य करावे लागत असणे, सदरहू 
इमारतींच्या दरुुस्तीकडे शासिाचे दलुवक्ष होत असल्यािे िागनरकांमध्ये 
शासिाप्रती असंतोर्ष निमाण र्झाला असणे, याबाबत मंुबईतील मोडकळीस 
आलेल्या शेकडो उपकर प्राप्त इमारतींच्या दरुुस्तीसाठी आवचयक निधी 
उपलब्ध करुि देण्याबाबत शासिािे निणवय घेऊि करावयाची कायववाही व 
प्रनतनिया." 

 
 



असधुारित प्रत 
 

 ..20..     

 

 

  (गरुुिाि, रदनाांक १७ माचच, २०२२ िोजी बलॅटद्वािे काढण्यात आलेली अधा-
तास चचेची सचुना – [अनकु्रमाांक  (३)] – 

  (३) सिचश्री चांद्ररे्खि बािनकुळे, रामदास आबंर्कर, प्रनवण दर्के, रि.प.स. 
पढुील सािचजरनक महत्सिाच्या बाबींिि चचा उपस््थत कितील. 

   "उपसंचालक आरोग्य नवभाग, िागपूर अंतगवत पदोन्नती पात्र ९७ आरोग्य 
कमवचाऱ् यांची आरोग्य सहाय्यक पदावर तथा ४९ के्षत्र कायवकता या पदावरूि 
आरोग्य कमवचारी पदावर पदोन्नतीकनरता कमवचाऱ् यांिी नदिाकं २८/१०/२०२१ 
रोजी आमरण उपोर्षण केले असणे, मा.साववजनिक आरोग्य मंत्री महोदयांिी 
दोि नदवसात पदोन्नतीचे आदेश देण्यात येतील असे आचवासि नदलेले असणे,  
नदिांक ०९/११/२०२१ रोजीच्या पत्रािुसार सवव पात्र उमेदवारांच्या दस्ताऐवजाची 
पडताळणी पूणव र्झालेली असूिही पदोन्नतीचे आदेश निगवनमत केलेले िसणे 
तसेच, जळगांव, पुणे, चंद्रपुर व िागपूर  येथील नजल्हा पनरर्षदेच्या आरोग्य 
नवभागातील कमवचाऱ्यािंा “आरोग्य सहाय्यक” पदावर पदोन्नतीचे आदेश 
नदलेले असणे, त्यामुळे उपसंचालक, आरोग्य नवभाग, िागपूर येथील  पात्रता 
यादीतील १४६ कमवचाऱ्यांिी पदोन्नतीचे आदेश ि र्झाल्यामुळे आंदोलि 
करण्याचा निणवय घेतलेला असणे, याबाबत कमवचाऱ्यांिा पदोन्नतीचे आदेश 
देण्याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व उपाययोजिा." 

 

 

 
 

रिधान भिन, 
मंुबई, 
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