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महाराष्ट्र विधानसभा 

 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिार, विनांक २२ मार्च, २०२२ 

 

( सकाळी ९.०० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 

 
 

              

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

  (सोमिार, विनांक २१ माचच, २०२२ रोजी वििसाच्या कामकाज पविकेिर िर्चविण्यात 
आलेली परंत,ु पढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमांक १) 
 

 

 
 

  (१) श्री. रवि राणा, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे नगरविकास 
मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

"मौजे घोडबंदर सर्व्हे नं. ७२/२, ७३/१, २, ३, ४ या भागातील ममरा-भाईंदर 
महानगरपामलका के्षत्रातील गौरव एनक्लेव को-ऑप. हौ. या सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या 
२३३ सदमनका/गाळे धारक व त्यामध्ये वास्तर्व्य करणारे जवळ जवळ ३००० नागमरक 
यांना सदर इमारत धोकादायक दाखवून मतचा पुनर्ववकास करण्यासाठी 
महानगरपामलकेकडून रमव डेर्व्हलपसस या मवकासकास मदला जाणे व इमारतीतील 
रमहवाशांना जबरदस्तीने सदमनका खाली करण्यास भाग पाडणे, सदर सोसायटीमधील 
सवस रमहवाशांना घर व दकुाने देण्याचे आश्वासन देऊन देमखल अद्याप सदर प्रकल्प 
अधसवट स्वरुपात असणे, जवळपास ७ वर्स इतक्या कालावधीत रमहवाशांना रवी 
डेर्व्हलपसस यांनी केलेल्या करारानुसार भाडे सुध्दा न देणे, सन २०१३ ते आजपयंत सदर 
इमारतीचे बांधकाम अपूणस स्वरुपात असणे, स्थामनक लोकप्रमतमनधी यांनी 
महानगरपामलकेकडे याबाबत चौकशी करणे, ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेडून देण्यात 
आलेली सदर बांधकामाची परवानगी वारंवार रद्द होणे, पमरणामी सदर इमारतीतील 
रमहवाशांचे भमवष्य अंध:कारमय होणे, सदर मवकासकाने रमहवाशांची केलेली फसवणूक 
लक्षात घेता त्यांच्यावर कडक कारवाई करुन गौरव एनक्लेव को-ऑ.हौ.सो. या 
इमारतीतील रमहवांशाना न्याय ममळण्याबाबत होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने 
तातडीने करावयाची कायसवाही व उपाययोजना.” 
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  (२) श्री.रोवहत पिार, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष िेधतील :- 
 
         "राज्यातील पत्रकारांना दधुसर आजार, अपघात झाल्यास ककवा मृत्यू झाल्यास त्यांना 
मदत करण्याच्या उदे्दशाने शंकरराव चर्व्हाण सुवणस महोत्सवी पत्रकार कल्याण मनधीची 
स्थापना शासनाने  १ ऑगस्ट, २००९ रोजी केलेली असणे, सदरील मनधीतून ममळणाऱ्या 
मदतीच्या रकमेत शासनाने सन २०१६ नंतर वाढ केलेली नसणे, सदरील मनधीतून केवळ 
अमधस्वीकृतीधारक पत्रकारांनाच मदत ममळत असणे, शंकरराव चर्व्हाण सुवणस महोत्सवी 
पत्रकार कल्याण मनधीसाठी राज्याच्या अथससंकल्पात दरवर्ी रुपये १० कोटीची कायम 
मनधीची तरतूद करण्याची मागणी पत्रकारांची असणे, या योजनेअंतगसत पत्रकार व त्यांच्या 
कुटंुमबयांना मदतीस पात्र असलेल्या  आजारांची संख्या वाढ करण्याची आवश्यकता 
असणे, पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात कठोरपणे होत नसणे,  ग्रामीण 
व शहरी पत्रकारांना अपघात मवमा व आरोग्य मवम्याची सुमवधा नसणे, महात्मा फुले जन 
आरोग्य योजनेतून सरसकट सवस पत्रकारांना दीड लाखांपयंत मोफत उपचाराची सोय 
उपलब्ध नसणे, या सवस प्रश्नांची तातडीने करावयाची कारवाई व शासनाची प्रमतमिया." 
 

  (३) सिचश्री. संग्राम थोपटे, कैलास गोरंट्याल, अवमत झनक, सभुाष धोटे, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे ऊजा मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
         "महाराष्र मवद्युत मनयामक आयोग हा कायद्यार्व्दारे गमठत झालेला आयोग असणे, 
या आयोगाच्या अध्यक्ष व इतर सदस्यांच्या नेमणुका करण्याचे अमधकार शासनास असणे 
व असे असताना महाराष्र मवद्युत मनयामक आयोगाने मवद्युत लोकपाल या पदावर नेमणूक 
करताना उच्च न्यायालयाचे मनवृत्त प्रधान समचव दजजाचचे अमधकारी अथवा वीज के्षत्रातील 
मनवृत्त दजजाचचे मुख्य कायसकारी अमधकारी अशी पात्रता असलेल्या र्व्यक्तींची मनयुक्ती करणे, 
अपेमक्षत असतांना महाराष्र मवद्युत मनयामक आयोगाने स्वत:चे मनकर् डावलुन दयु्यम 
दजजाचची पात्रता धारण करणाऱ्या व मनकर्ात न बसणाऱ्या र्व्यक्तीची मवद्युत लोकपाल पदी 
मनयुक्ती केली असल्याने व सदरहु मनयुक्तीवर शासनाचे मनवृत्त प्रधान समचव यांनी        
मा. उच्च न्यायालयात यामचका दाखल केली असल्याने व सदरहु यामचकेवर मा. उच्च 
न्यायालयाने मदनांक १५ माचस, २०२२ रोजी मनणसय देऊन मवद्युत लोकपाल पदी केलेली 
मनयुक्ती अवैध ठरमवली असल्याने व यासंदभजाचत मा. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात 
मनयुक्तीसंदभजाचत मवद्युत मनयामक आयोगावर ताशेरे ओढलेले असल्याने, मवद्युत मनयामक 
आयोगावरील इतरही महत्वाच्या पदावर मनयुक्ती करतांना मवद्युत मनयामक आयोगाच्या 
अमधकाऱ्यांनी एकमेकांचे महतसंबंध जपणे, ही बाब मनदशसनास येणे तसेच आयोगाने 
यासंदभजाचत केलेल्या इतर मनयुकत्यांसंदभजाचत CAG ने सुध्दा आके्षप नोंदमवला असणे, 
याकडे शासनाचे होणारे दलुसक्ष व त्यावर शासनाने तातडीने करावयाची कायसवाही व 
उपाययोजना." 
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  (४) श्री. धमचरािबाबा आिाम, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
सािचजवनक बांधकाम (सािचजवनक उपक्रम) मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
          “नागपूर-मंुबई दरम्यान मवकमसत करण्यांत येत असलेला बाळासाहेब ठाकरे 
समृध्दी महामागस माहे सप्टेंबर, २०२२ पयंत जनतेसाठी खुला करण्याचे शासनाने मनयोजन 
करण्यात येणे, तथामप हा समृध्दी महामागस केवळ नागपूरपयंत मयजाचदीत न ठेवता गडमचरोली 
मजल्यापयंत मवस्तारीत करण्यांत येणार असल्याचे मदनांक ७ मडसेंबर, २०२१ रोजी 
सहसंचालक अमभयांमत्रकी यांनी प्रसार माध्यमासमोर तर मा. सावसजमनक बांधकाम मंत्री 
(सावस. उपिम) तथा मजल्हा पालकमंत्री, गडमचरोली यांनी प्रसार माध्यमातफे आयोमजत, 
कायसिमात मदनांक १ जानेवारी, २०२२ रोजी वा त्यासुमारास जाहीर करणे, गडमचरोली 
मजल्हा हा आमदवासी व नक्षलवादी मजल्हा असल्याने उपराजधानी असलेल्या 
नागपूरसारख्या शहरांशी तातडीने संपकस  साधण्यासाठी समृध्दी महामागजाचसारख्या 
महामागजाचची असलेली तातडीची गरज, पमरणामी, शासनाच्या या मनणसयाबाबत गडमचरोली 
मजल्हावामसयांनी र्व्यक्त केलेली समाधानाची भावना, त्यामुळे सदर समृध्दी महामागजाचचा 
तातडीने मवस्तार करण्यासंदभजाचत शासनाने, त्याबाबतचा र्व्यवहायसता अहवाल (Feasibility 
Report) व सल्लागार कंपनी नेमण्याचे दृष्टीने शासनाने कायसवाही करण्याची आवश्यकता 
व त्याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायसवाही व शासनाची प्रमतमिया.’' 
 

  (५) श्री. प्रताप सरनाईक, श्रीमती यावमनी जाधि, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे नगरविकास मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
          "ठाणे व ममरा भाईंदर महानगरपामलका के्षत्रामध्ये एम.एम.आर.डी.ए.च्या 
माध्यमातून मेरोचे काम सुरु असून त्यापैकी मेरो-४ व मेरो-९ हे ओवळा-माजीवाडा 
मतदारसंघातील असणे, मेरोचे काम पूणसत्वाला येण्यापूवी कारशेडची जागा 
एम.एम.आर.डी.ए.च्या ताब्यात असणे, याकमरता मेरो-४ साठी एम.एम.आर.डी.ए.ने 
घोडबंदर रोडवरील मोघरपाडा येथे रमहवाशी के्षत्रातील शेतकरी कसत असलेल्या जागेवर 
आरक्षण टाकणे, त्यानंतर एम.एम.आर.डी.ए.चे अमधकारी जागेवर सवेक्षण करण्याकमरता 
गेले असता स्थामनक शेतकऱ्यांनी त्यांना मवरोध करणे, स्थामनक आमदार म्हणून मध्यस्थी 
करुन एम.एम.आर.डी.ए. ने मजल्हामधकारी, ठाणे यांच्या माध्यमातून सवेक्षणाचे काम पूणस 
करणे, शेतकऱ्यांना जो मोबदला द्यावयाचा आहे तो आर्वथक मोबदला न देता मेरो 
कारशेडसाठी लागणाऱ्या जागे र्व्यमतमरक्त रमहवाशी के्षत्रातील त्यांच्याच जमीनीचा उवसमरत 
मवकमसत भाग परत त्यांना देणेबाबत मा.मुख्यमंत्री व मा.नगरमवकास मंत्री हे अंमतम मनणसय 
घेणेसंदभजाचत आश्वस्त केलेले असणे, ममरा भाईंदर के्षत्रातील मेरो-९ चे काम सुरु असुन 
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त्यासाठी लागणाऱ्या कारशेडसाठीचे आरक्षण राई, मुधजाच व मोवजाच या गावातील 
शेतकऱ्यांच्या कसत असलेल्या जममनीवर एम.एम.आर.डी.ए.ने टाकलेले असणे, 
जममनीच्या आसपास अनेक खाजगी, मालकी, धमजाचदाय संस्था तसेच शासकीय जममनी 
उपलब्ध असतानाही जाणीवपूवसक एम.एम.आर.डी.ए.ने भात शेती व इतर शेती मवर्यक 
र्व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमीनीवर हे आरक्षण टाकून अन्याय करणे, त्यामुळे 
तेथील शेतकऱ्यांनी सवेक्षण न होणेसाठी एम.एम.आर.डी.ए.च्या मवरोधात एल्गार पुकारणे, 
त्यामुळे या गावापासून काही अंतरावर असलेल्या खोपरा गावातील शासकीय जममनीवर 
मेरो-९ च्या कारशेडचे आरक्षण टाकावे व राई, मुधजाच, मोवजाच गावापयंत मयजाचमदत असलेली 
मेरो सेवा पुढे उत्तन व गोराई जवळ असलेल्या पॅगोडापयंत नेल्यास पयसटनाला चालना 
ममळून या पमरसराचा मवकास होईल व या गावाजवळून जाणाऱ्या ३० मीटरच्या 
रस्त्याऐवजी १८ मीटरचा रस्ता व मेरो कारशेडकडे जाणाऱ्या १८ मीटरच्या रस्त्याऐवजी 
३० मीटरचा रस्ता बनमवण्यात यावा अशी स्थामनक नागरीकांची मागणी असणे, तसेच 
मेरो-४ व मेरो-९ च्या कारशेडच्या आरक्षणाबाबत शासनाने सत्वर भुममका स्पष्ट 
करणेबाबत, शासनाने तातडीने करावयाची कायसवाही व शासनाची प्रमतिीया." 
 

  (६) श्री.रईस रे्ख, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        “मभवंडी शहरात मुलभुत आमण पायाभूत सुमवधा उपलब्ध करून देण्यात येणे, 
यासंदभजाचत मंुबई महानगर मवकास प्रामधकरण कडून मेरो ५ प्रकल्पातंगसत मंुबई नागरी 
पमरवहन प्रकल्प राबमवण्यात येत असणे, सदर प्रकल्पाचा दसुऱ्या टप्प्याच्या मवस्तामरकरण 
प्रकल्पबाधीतांना मदल्ली मेरो रेल कॉपोरेशन मल. र्व्दारे पुनवससनासाठी मशमथल धोरण 
अवलंमबण्याची मशफारस करण्यात येणे, मदनांक ६ जानेवारी, २०२१ रोजी मशफारस 
केलेल्या धोरणांनुसार मंुबई महानगर मवकास प्रामधकरणामाफस त आजपयंत मभवंडीतील 
प्रकल्प बामधतांच्या खाजगी मालमते्तची नुकसान भरपाई न ममळणे, त्यामुळे 
प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोर्ाची भावना मनमजाचण झाली असणे, नागमरकांनी वेळोवेळी मागणी 
करून देखील मंुबई महानगर मवकास प्रामधकरणाकडून याबाबत नुकसान भरपाई 
ममळण्याकडे होत असलेले अक्षम्य दलुसक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची 
कायसवाही व उपाययोजना.” 
 

  (७) श्री. वकर्ोर जोरगेिार, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
पयािरण ि िातािरणीय बिल मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
          "चंद्रपूर मजल्यातील महाष्ष्णक वीज कें द्राच्या प्रदरू्णात मदवसेंमदवस वाढ होत 
असणे, सदर कें द्राच्या प्रदरु्णाचा पमरणाम चंद्रपूरसह थेट नागपूर, पुणे व मंुबईवर होत 
असल्याचा दावा पयजाचवरण के्षत्रात काम करणाऱ् या द सेंटर फॉर मरसचस ऑन एनजी अॅण्ड 
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्क्लन एअर (सीआरईए) नामक संस्थेने नुकताच केलेला असणे, सदर  महाष्ष्णक वीज 
कें द्रातून मनघणारे एस.पी.एम., सल्फर डायऑक्साइड, नायरोजन डायऑक्साइड आमण 
मक्युसरी सारखे प्रदरु्णकारी घटक हवेच्या माध्यमातून उक्त शहरांपयंत पोहोचणे, त्यामुळे 
उक्त शहरातील नागरीकांच्या आरोग्यावर त्याचा मवपरीत पमरणाम होत असल्याचा दावाही 
सदर संस्थेने करणे, सदर वायू प्रदरू्णामुळे २०२० मध्ये चंद्रपूर मजल्यातील ८५, नागपूर 
६२, यवतमाळ ४५, मंुबईत ३० आमण पुणे व नांदेड मध्ये प्रत्येकी २९ जणांचा अकाली 
मृत्यू झाल्याचे उक्त संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात येणे, त्यामुळे महाष्ष्णक वीज 
कें द्राचे मुदतबाय झालेले ३ आमण ४ िमांकाचे संयंत्र बंद करण्याची व सल्फर कमी 
करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याची मागणी करणाऱ् या द सेंटर फॉर मरसचस ऑन एनजी अॅण्ड 
्क्लन एअर (सीआरईए) नामक संस्थेने केलेली असणे, चंद्रपूर मजल्यातील महाष्ष्णक 
वीज कें द्रच नर्व्हे तर राज्यातील इतरही ष्ष्णक वीज कें द्र अशाच पध्दतीने प्रदरू्णात भर 
घालत असल्याचे मचत्र असणे, शासनाने यासवस बाबीचा गांभीयजाचने मवचार करुन 
मनणसयात्मक कायसवाही करण्याची आवश्यकता वा शासनाची प्रमतमिया." 
 

 
           

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
      
                       

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

िोन : कागिपिे सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

   कामगार मंिी 
 

: (क) मंुबई लोखंड व पोलाद कामगार मंडळ यांचे सन 
२०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ या वर्ांचे 
अनुिमे पन्नासावा व एकावन्नावा वार्वर्क अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) सातारा माथाडी व असंरमक्षत कामगार मंडळ, 
सातारा यांचे सन २०११-२०१२, सन २०१२-२०१३ 
व सन २०१३-२०१४ चे वार्वर्क अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
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     (ग) मद रेल्वे गुडस् ्क्लअरींग अँड फॉरवडींग 
एस्टॅ्ब्लशमेंटस् लेबर बोडस, मंुबई यांचे सन २०१६-
२०१७ ते सन २०१९-२०२० या वर्ांचे अनुिमे 
चाळीसावा, एकेचाळीसावा, बेचाळीसावा व 
ते्रचाळीसावा वार्वर्क अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (घ) कापड बाजार आमण दकुाने मंडळ, मंुबई यांचे सन 
२०१८-२०१९ व सन २०१९-२०२० या वर्ांचे 
अनुिमे अठे्ठचाळीसावा व एकोणपन्नासावा वार्वर्क 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ङ) षरंगाबाद माथाडी व असंरमक्षत कामगार मंडळ, 
षरंगाबाद यांचे सन २०१६-२०१७ ते सन २०१९-
२०२० या वर्ांचे अनुिमे पंचवीसावा, सर्व्वीसावा, 
सत्तावीसावा व अठ्ठावीसावा वार्वर्क अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (च) बीड मजल्हा माथाडी व असंरमक्षत कामगार मंडळ, 
बीड यांचा सन २०१९-२०२० या वर्जाचचा तेवीसावा 
वार्वर्क अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (छ) धुळे - नंदरुबार मजल्हा माथाडी व असंरमक्षत 
कामगार मंडळ, धुळे  यांचे सन २००९-२०१० ते 
सन २०१६-२०१७ या वर्ांचे अनुिमे एकवीसावा, 
बावीसावा, तेवीसावा, चोवीसावा, पंचवीसावा, 
सर्व्वीसावा, सत्तावीसावा व अठ्ठावीसावा वार्वर्क 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ज) अमरावती मजल्हा माथाडी व असंरमक्षत कामगार 
मंडळ, अमरावती यांचे सन २०१९-२०२० व सन 
२०२०-२०२१ या वर्ांचे अनुिमे अठ्ठावीसावा व 
एकोणतीसावा वार्वर्क अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
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     (झ) कापूस बाजार कामगार मंडळ, बृहन्मंुबई, ठाणे व 
रायगड मजल्हयांकमरता यांचे सन २०१९-२०२० व 
सन २०२०-२०२१ या वर्ांचे अनुिमे 
अठे्ठचाळीसावा व एकोणपन्नासावा वार्वर्क अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ञ) धातू (लोखंड व पोलाद वगळून) आमण कागद 
बाजार व दकुाने माथाडी कामगार मंडळ, मंुबई 
यांचे सन २०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ या 
वर्ांचे अनुिमे सते्तचाळीसावा व अठे्ठचाळीसावा 
वार्वर्क अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ट) मंुबई भाजीपाला बाजार असंरमक्षत कामगार मंडळ, 
मंुबई यांचे सन २०१८-२०१९ व सन २०१९-२०२० 
या वर्ांचे अनुिमे चौतीसावा व पस्तीसावा वार्वर्क 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ठ) नांदेड माथाडी व असंरमक्षत कामगार मंडळ, नांदेड 
यांचे सन २०१८-२०१९ व सन २०१९-२०२० या 
वर्ांचे अनुिमे सत्तावीसावा व अठ्ठावीसावा वार्वर्क 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ड) कोल्हापूर मजल्हा माथाडी आमण असंरमक्षत कामगार 
मंडळ, कोल्हापूर यांचे सन २०१७-२०१८ ते सन 
२०२०-२०२१ चे वार्वर्क अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (ढ) नामशक माथाडी व असंरमक्षत कामगार मंडळ, 
नामशक यांचा सन २०१८-२०१९ या वर्जाचचा 
चौतीसावा वार्वर्क अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ण) रत्नामगरी व कसधुदगूस मजल्हा माथाडी आमण 
असंरमक्षत कामगार मंडळ, रत्नामगरी यांचे सन 
२०१८-२०१९ ते सन २०२०-२०२१ चे वार्वर्क 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
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     (त) मद ्क्लअकरग आमण फॉरवमडंग असंरमक्षत गोदी 
कामगार मंडळ  यांचा सन २०१९-२०२० चा 
एकोणतीसावा वार्वर्क अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (थ) अकोला - वामशम - बुलढाणा मजल्हा माथाडी व 
असंरमक्षत कामगार मंडळ, अकोला  यांचा सन 
२०२०-२०२१ चा वार्वर्क अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (द) माल वाहतुक कामगार मंडळ, बृहन्मंुबई यांचा सन 
२०१९-२०२० या वर्जाचचा एकोणपन्नासावा  वार्वर्क 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ध) चंद्रपूर मजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, चंद्रपूर यांचे सन 
२०१५-२०१६ ते सन २०२०-२०२१ या वर्ांचे 
अनुिमे पमहला, दसुरा, मतसरा, चौथा, पाचवा व 
सहावा वार्वर्क अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (न) अहमदनगर मजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, अहमदनगर 
यांचा सन २०१९-२०२० चा वार्वर्क अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (प) सांगली मजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, सांगली यांचा 
सन २०२०-२०२१ चा वार्वर्क अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (फ) सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मंुबई व ठाणे मजल्हा यांचा 
सन २०२०-२०२१ या वर्जाचचा चाळीसावा वार्वर्क 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ब) नामशक मजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, नामशक  यांचा 
सन २०१८-२०१९ या वर्जाचचा पंधरावा वार्वर्क 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
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     (भ) धुळे मजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ (अंतगसत जळगाव, 
धुळे व नंदरूबार मजल्हे) जळगाव यांचे सन २०१९-
२०२० व सन २०२०-२०२१ या वर्ांचे वैधामनक 
लेखापमरक्षण व कामकाज अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (म) कोल्हापूर मजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, कोल्हापूर 
यांचे सन २०१८-२०१९, सन २०१९-२०२० व सन 
२०२०-२०२१ चे वार्वर्क अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

तीन : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) : 
   
  (१) श्री. भास्कर जाधि, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 

मत्स्यव्यिसाय मंत्र्याचे लक्ष िेधतील:-   
 

"मौजे साखरीआगर (ता.गुहागर, मज.रत्नामगरी) येथे राष्रीय कृर्ी मवकास 
योजनेंतगसत मच्छीमारांना मुलभूत सुमवधा व मासेमारी जेटी उभारणेसाठी रु.२.९७ कोटी 
इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता मदनांक १५ मडसेंबर, २०११ रोजी शासनाने मदलेली 
असणे, त्यानुसार कामाची मनमवदा प्रमसध्द होऊन प्रत्यक्षात सन २०१२ मध्ये हे काम सुरू 
झालेले असणे, परंतु काम सुरू होवून आमण त्यावर रु.१६.२५ लक्ष इतका खचस झाल्यानंतर 
सन २०१४ पासून हे काम पूणसपणे बंद अवस्थेत असून ठेकेदाराने या कामाकडे पूणसतः 
दलुसक्ष केलेले असणे, काम अपूणस अवस्थेत असल्याने साखरीआगर व पमरसरातील 
मकनारपट्टीच्या गावांमधील मच्छीमारांची खूप मोठी गैरसोय होत असणे, बफस , पाणी, मडझेल 
नौकेवर चढवणे ही कामे करताना त्यांचे खूप हाल होत असणे, आधीच मत्स्यदषु्काळ, 
वादळ, पाऊस यामुळे अडचणीत असलेला मच्छीमार जेटीच्या सुमवधेअभावी अमधकच 
संकटात सापडलेला असून त्यांच्या उदरमनवजाचहाचा प्रश्न मनमजाचण झालेला असणे, हे काम 
पूणसत्वास जाण्याच्या दृष्टीने अनेकदा मंत्रालय स्तरावर बैठका होऊन, त्यात ठोस मनणसय 
होऊनदेखील वमरष्ठ पातळीवरील अमधकाऱ्यांची अडवणुकीची व असहकायजाचची भूममका 
यामुळे कोणतीही कायसवाही होत नसल्याने मच्छीमारांमध्ये प्रचंड संतापाचे वातावरण 
असणे, सदर जेटीचे काम लवकरात लवकर पूणस र्व्हावे याकमरता आवश्यक उपाययोजना 
करण्याची मनतांत आवश्यकता, सदर गंभीर प्रकरणी शासनाने तातडीने करावयाची 
कायसवाही व उपाययोजना." 
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  (२) ॲड. आवर्ष जयस्िाल, डॉ. बालाजी वकणीकर, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे गहृ मंत्र्याचे लक्ष िेधतील:- 
 
         “राज्यात शासकीय अमधकाऱ्यांकडून मोठया प्रमाणात भा.दं.मव. कलम ३३२ व 
३५३ चा गैरवापर होत असल्याच्या घटनेत वाढ होत असल्याचे उघडकीस येणे, कोणाचाही 
वाद झाल्यास ककवा कुठल्याही कमसचाऱ्यांना मवचारणा केल्यास शासकीय कामात 
अडथळा मनमजाचण केल्याची तिार देऊ, अशी धमकी मदली जाणे व खोट्या तिारी होणे, 
पोलीसांनी तात्काळ दखल व अटक करणे, पमरणामी सामान्य जनतेची होत असलेली 
मपळवणूक, कायद्यात झालेली सुधारणा ही ढाल म्हणून वापरण्याऐवजी त्याचा शस्त्र म्हणून 
वापर होणे, मागील महवाळी अमधवेशनात मा. मंत्री (गृह) यांनी या कायद्याचा गैरवापर होत 
असल्याचे मान्य करून कायद यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन देवूनही त्याची पुतसता न 
होणे, कायदा पामरत करतानाही याचा गैरवापर झाल्यास पुनर्ववचार करून सुधारणा करू 
असेदेखील आश्वासन मदले असताना याबाबत आढावा न घेतल्यामुळे राज्याच्या जनतेची 
होत असलेली कुचंबणा, लोकप्रमतमनधी व सवस स्तरावरून मागणी होत असताना याबाबत 
शासनाने मनणसय घेण्याची गरज, याबाबत शासनाने करावयाची कायसवाही व शासनाची 
प्रमतमिया.” 
 

  (३) अॅड. आवर्ष रे्लार, अॅड. पराग अळिणी, कॅप्टन आर. तवमल सेल्िन, श्री. पराग 
र्ाह, श्रीमती विद्या ठाकूर, श्री. अमीन पटेल, श्रीमती सलुभा खोडके,       
सिचश्री. वहरामण खोसकर, संग्राम थोपटे, कुणाल पाटील, झीर्ान वसविद्की, 
कुमारी प्रवणती शर्िे, श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, सिचश्री. वधरज िेर्मखु, सरेुर् 
िरपडुकर, विकास ठाकरे, अवमत झनक, लहू कानडे, सभुाष धोटे, विक्रमशसह 
सािंत, बळिंत िानखडे, अवमत साटम, अतलु भातखळकर, डॉ.भारती लव्हेकर, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे महसलू मंत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :- 
 

"मंुबई उपनगरातील अनेक गृहमनमजाचण सोसायट्यांना महसूल मवभागाने अकृर्क 
कराच्या नोटीसा  बजावलेल्या असणे, मंुबई उपनगरातील सुमारे २० हजार गृहमनमजाचण 
सोसायट्यांना दरवर्ी अकृमर्क कर आकारण्यात येत असणे, ज्यावेळी या सोसायट्यांची 
बांधकामे झाली त्यावेळी त्यांनी हा कर भरलेला असणे, तसेच मंुबई शहर मवभागातील 
सोसायट्यांना हा कर भरावा लागत नसताना उपनगरातील सोसायट्यांना हा कर भरावा 
लागत असणे, सन २००८ पासून कर भरण्यासाठी ज्या नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या 
त्याला या अगोदर तत्कालीन महसूलमंत्री यांनी स्थमगती मदलेली असणे, परंतु आता पुन्हा 
राज्य सरकारच्या महसूल मवभागाने या नोटीसा बजावल्या असून याबाबत सोसायट्यांमध्ये 
तीव्र संताप र्व्यक्त होणे, याबाबत लोकप्रमतमनधींनी पत्रार्व्दारे ही बाब शासनाच्या लक्षात 
आणून मदलेली असणे, कोरोनामुळे आधीच सोसायट्यांना अनेक आर्वथक अडचणींना 
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सामोरे जावे लागत असून त्यातच आता या अवाजवी कराचा बोजा आल्याने सोसायट्या 
अडचणीत आलेल्या असणे, तरी मंुबई उपनगरातील गृहमनमजाचण सोसायट्यांना बजावलेल्या 
सदर अकृर्ीक कर नोटीसांना त्वमरत स्थमगती देण्याबाबत व मंुबई उपनगरातील लावण्यात 
येत असलेला हा अकृर्ीक कर कायमस्वरूपी रद्द करण्याबाबत शासनाने तातडीने 
करावयाची कायसवाही व उपाययोजना." 
 

  (४) श्री.नारायण कुचे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मित ि 
पनुिचसन मंत्र्याचे लक्ष िेधतील:- 
 

“जालना मजल्यातील बदनापूर तालुक्यातील बावणे पांगरी व भोकरदन 
तालुक्यातील राजूर या महसुली मंडळात अमतवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान 
होणे, नैसर्वगक नुकसानीमुळे शासनाने तातडीने बामधत शेतकऱ्यांना आर्वथक नुकसान 
भरपाई अद्यापही न देणे,  त्यामुळे अमतवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य 
शासनाने आर्वथक मदत तातडीने करावी व बामधतांना मदलासा द्यावा यासाठी स्थामनक 
लोकप्रमतमनधी यांनी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना मदनांक ९ नोर्व्हेंबर, २०१९ रोजी वा 
त्या दरम्यान जावक  िमांक २०२१-२०२२/०८० या पत्रार्व्दारे तसेच कृर्ी मंत्री, मदत व 
पुनवससन मंत्री व संबंमधत अमधकारी यांना लेखी मवनंती केलेली असणे, परंतु शासनाने 
शेतकऱ्यांना अनुदान ममळणेसाठी अद्यापही कोणत्याच उपाययोजना केल्या नसणे, 
पमरणामी स्थामनक लोकप्रमतमनधींसह बामधत शेतकऱ्यांच्या समवेत मदनांक १२ नोर्व्हेंबर 
रोजी वा  त्या दरम्यान लाखोच्या संख्येने रॅक्टर आिोश मोचजाच काढणे, सदर नुकसानीला 
अनेक ममहने उलटूनही कोणतीही कारवाई होत नसणे, तसेच पांगरी व राजूर महसूल 
मंडळातील अमतवृष्टीमुळे शेतकऱ् यांच्या मपकांचे व फळबागांचे पंचनामे ७ ममहन्यापूवी 
झालेले असणे, तसेच मजल्हामधकारी जालना यांनी सदर दोन्ही तालुक्यातील बदनापूर, 
बावणे पांगरी व भोकरदन तालुक्यातील राजूर महसूल मंडळात नुकसान झालेल्या के्षत्राचा 
पाहणी दौरा केलेला असणे, मजल्हामधकारी, जालना यांनी शेतकऱ्यांच्या मपकांचे व 
फळबागांचे अमतवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीबाबतचा समवस्तर प्रस्ताव महसूल व 
पुनवससन मवभाग, मंत्रालय यांच्याकडे सादर करणे, मजल्हामधकारी, जालना यांनी 
नुकसानग्रस्त शेतकरी यांना अनेकदा आर्वथक मदत देण्याचे आश्वासन देऊनही अद्यापही 
बामधत गरीब शेतकऱ्यांना मदत मदलेली नसणे, पमरणामी शेतकऱ्यांना मोठया आर्वथक 
संकटाला सामोरे जावे लागत असणे, शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांवर 
आत्महत्या करण्याची वेळ येणे, त्यामुळे सामान्य गरीब शेतकरी यांच्यात शासनाच्या 
मवरोधात पसरलेले तीव्र असंतोर्ाचे वातावरण, यावर शासनाने तातडीने करावयाची 
कायसवाही व उपाययोजना.” 
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  (५) श्री. इंद्रवनल नाईक, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे इतर 
मागास बहुजन कल्याण मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
          "खुल्या प्रवगजाचतील आर्वथकदृष्ट्या दबूसल घटकांच्या शैक्षमणक व आर्वथक 
मवकासासाठी "अमृत" (AMRUT-Academy of Maharashtra Research, 
Upliftment and Training) संस्थेला मनधी व कमसचारी पदामधकारी देण्याबाबत खुल्या 
प्रवगजाचतील आर्वथकदृष्ट्या दबुसल घटकांच्या शैक्षमणक व आर्वथक मवकासासाठी "अमृत" ही 
संस्था ऑगस्ट, २०१९ मध्ये स्थापन करण्याचा शासनाने घेतलेला मनणसय, यापूवी 
अनुसूमचत जातीतील तरुण व तरुणींसाठी त्यांना शैक्षमणक मागसदशसन करण्यासाठी डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने बाटी ही संस्था स्थापन करण्यात येणे, त्याच धतीवर 
खुल्या प्रवगजाचतील आर्वथकदृष्ट्या दबूसल घटकांचा शैक्षमणक व आर्वथक मवकासासाठी 
"अमृत" ही योजना शासनाने मंजूर करणे, परंतू, सुमारे २ वर्जाचपेक्षा जास्त कालावधी 
होऊनसूध्दा या संस्थेला कायजाचलयासाठी जागा तसेच त्यामठकाणी अमधकारी व 
कमसचाऱ्यांची नेमणूक न करणे तसेच त्यांना आर्वथक मनधीसूध्दा अद्याप देण्यात न 
आल्यामुळे या संस्थेचे काम ठप्प असणे, त्यामुळे खुल्या प्रवगजाचतील आर्वथकदृष्ट्या दबूसल 
घटकांच्या शैक्षमणक व त्यांना मागसदशसन प्रमशक्षणही न ममळणे, त्यामुळे या प्रवगजाचत 
पसरलेला तीव्र असंतोर्, "अमृत" या संस्थेला कायजाचलयासाठी जागा तसेच त्या संस्थेसाठी 
अमधकारी-कमसचाऱ्यांची मनयुक्ती करुन ही योजना प्रत्यक्षात कायजाच्न्वत करण्याबाबत 
शासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व शासनाची प्रमतमिया." 
 

 

 

 

चार : सन २०२२-२०२३ च्या अथचसंकल्पातील अनिुानाच्या मागण्यांिर चचा ि मतिान.  
(तिसरा वििस) 
 

 

   (१) महसूल व वन मवभाग 

   (२) जलसंपदा मवभाग 

   (३) उद्योग, ऊजजाच व कामगार मवभाग 

   (४) ग्राममवकास मवभाग 

   (५) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मवभाग 

   (६) सावसजमनक आरोग्य मवभाग 

 

 
 

 
          

       (मतास टाकाियाच्या मागण्यांची सचूी स्ितंिपणे वितरीत केल्याप्रमाणे)    
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पाच : मा. राज्यमंिी तथा सवमती प्रमखु यांचा प्रस्ताि :- 
     "महाराष्र मवधानसभा मनयम १८३ च्या पोटमनयम (१) अन्वये, “राज्यात ३३ कोटी वृक्ष 
लागवडीसाठी राबमवण्यात आलेल्या मवशेर् मोमहमेबाबत” या मवर्यावर गठीत करण्यात 
आलेल्या तदथस सममतीचा अहवाल सभागृहास सादर करण्याची मुदत पुढील अमधवेशनाच्या 
शेवटच्या मदनांकापयंत वाढवून देण्यात यावी." 
 

 

 

सहा : र्ासकीय विधेयके : 
 

 

  (अ) परु:स्थापनाथच :- 
 

   (१) सन २०२२ चे मवधानसभा मवधेयक िमांक १० – महाराष्र सावसजमनक मवद्यापीठ 
(सुधारणा) मवधेयक, २०२२. 
 
 

   (२) सन २०२२ चे मवधानसभा मवधेयक िमांक ११ – महाराष्र मुद्रांक (सुधारणा) 
मवधेयक, २०२२. 
 

  (ब) विधानपवरषिेने संमत केल्याप्रमाणे विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 
 

    सन २०२२ चे मवधानपमरर्द मवधेयक िमांक १ – मनकमार मवद्यापीठ, पुणे 
मवधेयक, २०२२. 
 

 

सात : सिचश्री सवुनल प्रभ,ू अवमन पटेल, अवनल पाटील, रशिद्र िायकर, नाना पटोले, 
यर्िंत माने, अजय चौधरी, पथृ्िीराज चव्हाण, प्रकार् सोळंके, सिा सरिणकर, 
सरेुर् िरपडुकर, ॲङ अर्ोक पिार, सिचश्री मंगेर् कुडाळकर, झीर्ान वसद्दीकी, 
रोवहत पिार, सनुील राऊत, संग्राम थोपटे, िीपक चव्हाण, प्रकार् सिेु, कैलास 
गोरंट याल, िौलत िरोडा, रमेर् लटके, अवमत झनक, ॲङ मावणकराि कोकाटे, 
सिचश्री संजय पोतनीस, कुणाल पाटील, श्रीमती सरोज अवहरे, सिचश्री प्रकार् 
फातपेकर,  वर्रीष चौधरी, रे्खर वनकम, प्रताप सरनाईक, श्रीमती सलुभा खोडके, 
सिचश्री बाबासाहेब पाटील, भास्कर जाधि, सभुाष धोटे, बाळासाहेब आजबे, रमेर् 
कोरगािकर, माधिराि जिळगांिकर-पाटील, संग्राम जगताप, राजन साळिी, 
पी.एन.पाटील (सडोलीकर), संजय राठोड, वर्रीषकुमार नाईक, डॉ. वकरण 
लहामटे, डॉ.बालाजी वकणीकर, सिचश्री राजेर् एकडे, वनलेर् लंके, ज्ञानराज चौगलुे, 
बळिंत िानखडे, संविप क्षीरसागर, डॉ. संजय रायमलुकर, सिचश्री विकास ठाकरे, 
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सवुनल रे्ळके, अवनल बाबर, रणवजत कांबळे, संजय जगताप, भरतरे्ठ गोगािले, 
वनतीन पिार, धीरज िेखमखु, िैभि नाईक, श्रीमती प्रवतभा धानोरकर,       
सिचश्री सवुनल शटगरे, विलीप लांडे, विक्रमशसग सािंत, वजतेर् अंतापरूकर, विपक 
केसरकर, चेतन तपेु, संजय वर्रसाट, राज ू पारिे, सहसराम कोरोटे, वचमणराि 
पाटील, मोहनराि हंबडे, लहु कानडे, प्रकार् आवबटकर, ऋतरुाज पाटील, राज ू
आिळे, वकर्ोर पाटील, चंद्रकांत निघरे, र्ांताराम मोरे, डॉ.राहुल पाटील, 
श्री.श्रीवनिास िनगा, ॲड.र्हाजी पाटील, सिचश्री संजय गायकिाड, वनतीन 
िेर्मखु, बालाजी कल्याणकर, उियशसग राजपतू, रमेर् बोरनारे, सहुास कांिे, महेंद्र 
थोरिे, विश्िनाथ भोईर, संतोष बांगर, योगेर् किम, श्रीमती लता सोनिणे,   
सिचश्री कैलास घाडगे-पाटील, महेर् शर्िे, महेंद्र िळिी, वि.स.स. यांचा म.वि.स. 
वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :  
  
 "मंुबईतील बऱ्याच इमारती ५० वर्ांपेक्षा जास्त जुन्या झाल्यामुळे सदर इमारतींचा 
पुनर्ववकास करण्याची आवश्यकता, मंुबईतील हवाईमागजाचत (फनेल झोन) येणाऱ्या 
मवमानतळाच्या पमरसरातील इमारतींना उंचीची मयजाचदा असणे, त्यामुळे या इमारतींचा 
मवकास व पुनर्ववकास आर्वथकदृष्ट्या अर्व्यवहायस असणे, मंुबई महापामलकेने सदर 
इमारतींचा नमूना गणनेच्या आधारे पुनर्ववकास करण्यासाठी नगरमवकास मवभागाने योग्य 
मनणसय घेण्याची आवश्यकता, मंुबई महानगरपामलका हद्दीत भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या 
व वर्जाचनुवरे् प्रमतके्षत असलेल्या इमारतींचा भोगवटा प्रमाणपत्रांबाबत "क्षमामपत" मनणसय 
घेणे व मध्यम वगीय नागरीकांना मदलासा देणे, राज्यातील शहरांमधील एसआरएच्या 
सक्षम प्रामधकाऱ्याने झोपडीधारकांची पात्रता प्रमिया ९० मदवसात पूणस करण्याची 
आवश्यकता, मंुबई उपनगर, ठाणे व पुणे मजल्यातील सवससामान्य नागमरक तसेच 
सहकारी गृहमनमजाचण संस्था व अन्य वेगवेगळ्या संस्थांना सन १९९६ पासून २०२१ पयंत 
२५ वर्ांच्या कालावधीच्या एकमत्रत अकृमर्क आकारणीच्या नोटीसा देण्यात येणे, सदर  
नोटीसांमधील  अकृमर्क आकारणीचे प्रमाणदर अवाजवी असणे, सदर रक्कम 
भरण्यासाठी देण्यात आलेला अल्प कालावधी, सदर रक्कम न भरल्यास संबंमधतांची बँक 
खाती/कायजाचलये सील करणे, कोमवड- १९ जागमतक महामारीच्या पाश्वसभूमीवर सवससामान्य 
नागरीक/र्व्यावसामयक अडचणीच्या काळातून जात असतांना शासनाकडून या अकृमर्क 
आकारणीमध्ये मदतीची अपेक्षा, पी.एम.जी.पी. प्रकल्पांतगसत शासनाच्या / खाजगी 
जममनीवरील व म्हाडाच्या ५६ वसाहतीमधील सोसायट्यांना लावण्यात आलेल्या 
र्व्याजासहीत एन. ए. टॅक्स रद्द करण्याबाबत मनणसय घेण्याची आवश्यकता, म्हाडाच्या 
थकीत सेवा शुल्काबाबत उपाययोजना जाहीर करणे, प्रत्येक तालुक्यात म्हाडा प्रकल्पाची 
आवश्यकता, पुणे येथील जुन्या व जीणस झालेल्या म्हाडा इमारतींच्या पुनर्ववकासाची 
आवश्यकता, राज्यभरातील जममनीवरील म्हाडाचे असलेले आरक्षण व त्या जममनींचा 
मवकास व पुनर्ववकास, म्हाडामाफस त नोकरदार ममहलांसाठी वसतीगृह व मुला-मुलींकरीता 
वसतीगृह बांधण्याबाबत कायसवाही, प्श्चम उपनगरात आरमक्षत भूखंडावर म्हाडामाफस त 
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मोठ्या रुग्णालयाची उभारणी करणे, मंुबईतील वांदे्र (प्श्चम) येथे म्हाडाच्या जागेवर 
पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची उभारणी, शासकीय जममनीवर असलेल्या गृहमनमजाचण 
सोसायट्यांच्या इमारतींचा पुनर्ववकास म्हाडामाफस त करण्याचा पयजाचय उपलब्ध 
करण्याबाबत, रखडलेल्या झोपडपट्टट्यांचा मवकास करण्यासाठी अॅमनेस्टी ्स्कम त्वरीत 
अंमलात आणण्याची आवश्यकता, कें द्र शासनाच्या जागेवर असलेला झोपडपट्टट्यांचा 
रखडलेला पुनर्ववकास, एसआरए योजना संपूणस महाराष्राला लागू करणे, धारावी 
झोपडपट्टी व बीडीडी चाळीचा पुनर्ववकास करणे, याबाबत राज्य शासनाने करावयाची व 
केलेली मनणसयात्मक कायसवाही मवचारात घेण्यात यावी. " 

 

 

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

  (मंगळिार, विनांक १५ माचच, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेल्या तथावप, चचा न झालेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना) 
(क्रमांक १ ते ३) 
 

 (१) श्री.सनुील राणे, वि.स.स. 
 

 "बोरीवली (मंुबई उपनगर) मवभागातील चारकोप व गोराई शासकीय भूखंडावर 
अमतिमण होत असल्याबाबत" या मवर्यावरील श्री.सुनील राणे, मव.स.स. यांचा तारांमकत 
प्रश्न िमांक ३४३५५ ला मदनांक २२ मडसेंबर, २०२१ रोजी मदलेल्या उत्तराच्या संदभजाचत 
अधजाच-तास चचजाच उप्स्थत करतील.. 
 

 (२) श्री.सधुीर मनुगंटीिार, वि.स.स. 
 

        "राज्य पमरवहन महामंडळाच्या बसेसमध्ये आवश्यक सुधारणा करुन प्रवाशांना 
योग्य सुमवधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत तसेच एस.टी. कमसचाऱ्यांच्या मागण्यांची पुतसता 
करण्याबाबत" या मवर्यावरील श्री.सुधीर मुनगंटीवार, मव.स.स. यांचा मदनांक २४ मडसेंबर, 
२०२१ रोजी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अतारांमकत प्रश्नोत्तराची यादी 
िमांक ६२ मधील प्रश्न िमांक २८०४ ला मदलेल्या उत्तराच्या संदभजाचत अधजाच-तास चचजाच 
उप्स्थत करतील. 
 

 (३) श्री.राहूल कुल, वि.स.स. 
 

 "राज्यातील ग्रामपंचायत कमसचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत" या मवर्यावरील श्री.मकशोर 
जोरगेवार व इतर मव.स.स. यांचा मदनांक २४ मडसेंबर, २०२१ रोजी सभागृहाच्या पटलावर 
ठेवण्यात आलेल्या अतारांमकत प्रश्नोत्तराची यादी िमांक ७५ मधील प्रश्न िमांक ३८४० 
ला मदलेल्या उत्तराच्या संदभजाचत अधजाच-तास चचजाच उप्स्थत करतील. 
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  (सोमिार, विनांक २१ माचच, २०२२ रोजीच्या बलॅटद्वारे ठरविण्यात आलेल्या अधा-

तास चचेच्या सचूना) (क्रमांक ४ ि ५) 
 

 (४) श्री.सनुील राऊत, वि.स.स. 
 

 "मौजे मनळजे (ता.कल्याण, मज.ठाणे) येथील मवकासकाने भाडे तत्त्वावरील घरे 
प्रकल्पात केलेला गैरर्व्यवहार" या मवर्यावरील श्री.सुनील राऊत, मव.स.स. यांचा तारांमकत 
प्रश्न िमांक ३९९८४ ला मदनांक १५ माचस, २०२२ रोजी मदलेल्या उत्तराच्या संदभजाचत अधजाच-
तास चचजाच उप्स्थत करतील. 

 
 (५) श्री.प्रकार् आवबटकर, वि.स.स. 

 

 "राज्यातील ग्रामपंचायतीकडे कायसरत असणाऱ्या कमसचाऱ्यांना पात्रतेनुसार वगस ३ 
व वगस ४ ची पदोन्नती व आकृमतबंधाची अट रद्द करणेबाबत" या मवर्यावरील श्री.प्रकाश 
आमबटकर व इतर मव.स.स. यांचा मदनांक २४ मडसेंबर, २०२१ रोजी सभागृहाच्या पटलावर 
ठेवण्यात आलेल्या अतारांमकत प्रश्नोत्तराची यादी िमांक ७५ मधील प्रश्न िमांक ५९८८ 
ला मदलेल्या उत्तराच्या संदभजाचत अधजाच-तास चचजाच उप्स्थत करतील. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

विधान भिन, 
मंुबई, 
मदनांक : २१ माचस, २०२२ 

राजेन्द्र भागित, 
प्रधान समचव, 

 महाराष्र मवधानसभा 
 


