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महािाष्ट्र  रिधानपरिषद 
रदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिाि, रदनांक २२ माचच, २०२२ 
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयंत) 

 
  (मंगळिाि, रदनांक १५ माचच, २०२२, बधुिाि, रदनांक १६ माचच, २०२२  ि 

सोमिाि, रदनांक २१ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चरिण्यात आलेला म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – (चचा पढेु सरुु ि 
मंत्रयांचे उत्ति) – 

  सिचश्री र्रर्कांत शर्दे, दिवाकर रावते, डॉ.सुधीर ताांबे, सववश्री दवक्रम काळे, रववद्र 
फाटक, अमरनाथ राजूरकर, सतीश चव्हाण, नरेंद्र िराडे, डॉ.वजाहत दमर्झा,  सववश्री 
दवप्लव बाजोदरया, मोहनराव किम, अदनकेत तटकरे, दवलास पोतनीस, राजेश राठोड, 
अमोल दमटकरी, डॉ.मदनषा कायांिे, सववश्री अदिदजत वांजारी, सांजय िौंड, अांबािास 
िानवे, जयांत आसगावकर, िषु्यांत चतुवेिी, डॉ.प्रज्ञा सातव, श्री.सुदनल वशिे, रि.प.स. 
यांचा  म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "राज्यातील अतिततवावात असलेयाया व िरुवतथा र्झालेयाया ग्रामीण 
रतवायाांची िजोन्नती करणे यासाठी मुख्यमांत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-१ च्या 
धतीवर राज्यात मुख्यमांत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-२ या योजनेची टप्प्याटप्प्यात 
अांमलबजावणी करण्यात आली असणे, प्रथम टप्प्यात रतते िजोन्नतीसाठी १० 
हजार दकलोमीटर लाांबीवर काम करण्यात येणार असून वायापैकी सन २०२१-
२२ या वषात  ३ हजार दकलोमीटर लाांबीवर काम करण्यात आले. या 
प्रकयापाची एकूण वकमत  ७ हजार ५०० कोटी रुपये असणे, सन २०२२-२३ 
मध्ये ३ हजार कोटी इतक्या दनधीची आवश्यकता असून रतवायाच्या कामात 
दनधी कमी पडयायास नाबाडव बँक आदशयाई दवकास बँक वा तवासम सांतथेकडून 
कजवरुपी दनधी उपलब्ध करुन घेण्याचा दनणवय सुध्िा शासनाने घेतलेला असणे, 
मुख्यमांत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-१ मध्ये बऱ्याच तु्रटी आहेत. वाया िरू 
करण्याची आवश्यकता आहे. पांतप्रधान ग्रामसडक योजनेअांतगवत एकूण ६ 
हजार ५५० दकलोमीटर रतवायाचा प्रतताव कें द्र शासनाकडे सािर करण्यात 
आला असून पदहयाया टप्प्यात २९२५ दकलोमीटर बाांधकामाला मान्यता प्राप्त 
र्झाली असून २०१७७ कोटी रुपये खचव होणार असणे, ग्रामीण िागातील 
कोरोनामुक्तीच्या कामाला प्रोवासाहन दमळावे यासाठी राज्यातील प्रवायेक 
महसूली दविागात पदहयाया ३ ग्रामपांचायतींना अनुक्रमे ५० लाख, २५ लाख व 
१५ लाख रुपयाांचे बक्षीस िेण्याचा शासनाने चाांगला दनणवय घेतलेला असणे, 
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राज्यात ५ लाख ४२ हजार ९४४ मदहला तवयांसहाय्यता गट कायवरत असून 
५५ लाख ३५ हजार ४३२ कुटूांबाांचा वायात समावेश करण्यात आला असून ११ 
हजार १४०  कोटी  रुपयाांचे  कजववाटप  करण्यात आलेले असणे, प्रधानमांत्री 
सूक्ष्म अन्न प्रदक्रया योजनेअांतगवत १० हजार २३१ गटाांना २६ कोटी रुपये 
बीजिाांडवल वाटप करण्यात आलेले असणे, ग्रामीण िागातील घरकूलाांच्या 
दनर्ममतीला गती िेण्यासाठी ग्रामीण महाआवास अदियानाचा शासनाने प्रारांि 
केला असून आतापयंत ४ लाख २५ हजार घरकुले पुणव करण्यात येणे, महावामा 
गाांधी राष्रीय रोजगार हमी योजनेतून ५,३९,५२,२६८ इतके मनुष्यबळ दनर्ममती 
करण्यात आली. तवच्छ िारत दमशनमधून ८ लाख ७८ हजार ७११ शौचालये 
बाांधण्यात आली. प्रधानमांत्री उज्वला योजनेतून ५ लाख ७५ हजार १८३ 
मदहलाांना गॅस जोडणी करण्यात आलेली असणे, सौिाग्य योजनेतून ५ लाख 
७८ हजार १५१ दवदु्यत जोडण्या िेण्यात आलेयाया असणे, अनुसूदचत जमातींचे 
बनावट जात वैधता प्रमाणपते्र सािर करुन इतर जातीच्या उमेिवाराांनी 
शासकीय नोकरी दमळदवली असणे, ज्याांनी अशी बनावट जातप्रमाणपते्र दिली 
आहेत वायाांच्यावर कायववाही करणे आवश्यक असणे, आदिवासी शालेय 
दवद्याथींनींना शालेय ित्ता गेयाया २० वषापासून प्रवायेक दिवशी १ रुपया िेण्यात 
येतो यात वाढ करुन आदिवासी दवद्याथींनीना कमीतकमी १० रुपये शालेय 
ित्ता िेण्यात यावा. मानव दवकास दनिेशाांकास उांची िेण्यासाठी राज्य शासनाने 
आांतरराष्रीय क्रीडा दवद्यापीठ राज्यात सुरु करण्याचा महवावपूणव दनणवय 
घेतलेला असणे, ऑदलतिपपकसाठी राज्यातील दनवड र्झालेयाया १० खेळाडूांना 
प्रदशक्षण व सरावासाठी रु. ५ कोटी इतकी आर्मथक सहाय्य करणारे िेशातील 
महाराष्र एकमेव राज्य असून नवीन व्यायाम शाळेच्या बाांधकामाची मयािा ७ 
लक्ष रुपयावरुन १२ लक्ष इतकी करण्याची आवश्यकता, नवीन व्यायाम 
शाळाांच्या सादहवाय खरेिीसाठी जातत दनधीची तरतूि करण्यात यावी. डीपीसी 
योजनेअांतगवत दक्रडाांगण दवकास योजनेला व्यापक तवरुप िेऊन तरतूि ७ लक्ष 
रुपयावरुन १० लक्ष करण्यात यावे वायात रवनग रॅक, जॉवगग रॅक दवकदसत 
करावे जेणे करुन ग्रामीण िागातील दवद्यार्थ्यांना पोलीस िरती व इतर मैिानी 
खेळासाठी चालना दमळेल, दविेशी गायींच्या जातीपैकी सवात जातत िधू िेणारी 
गाय होलतटीन दिजीयन ( एका वेतात सरासरी ९ ते १२ हजार दलटर) ही आहे.  
तसेच िारतीय जातीपैकी सवात जातत िधु िेणारी गाय साहीवाल (एका वेतात 
सरासरी ४ ते ६ हजार दलटर) ही आहे. महाराष्र राज्यातील जातीपैकी सवात 
जातत िधु िेणारी गाय िेवणी (एका वेतात १ ते िीड हजार दलटर) ही आहे.  
होलतटीन दिदजयन गाय सध्या पुणे येथील िाग्यलक्ष्मी फामव, येथे असून 
िारतीय वातावरणात ही गाय एका वेतात ११,५०० दलटर िधू िेत आहे. 
होलतटीन दिदजयन गाय राज्यात आणण्यासाठी शेतकऱ्याांना अनुिान िेण्याची 
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गरज, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना दवचारात घेण्यात 
यावी. " 

  
 

(दपुािी १२-०० िाजता) 
 

 

एक : प्रश्नोत्तिे – 
  (क) मांगळवार, दिनाांक १५ माचव, २०२२ रोजीच्या ताराांदकत प्रश्नोत्तराांच्या यािीतील 

राखून ठेवण्यात आलेला श्री.प्ररिण दिेकि ि इति रि.प.स. याांचा 
"मसु्स्लम समाजाला रै्क्षरणक ि नोकिीमध्ये आिक्षण देण्याबाबत" या 
दवषयावरील तािांरकत प्रश्न क्रमांक १२७१५ 

  (ख) मांगळवार, दिनाांक १५ माचव, २०२२ रोजीच्या ताराांदकत प्रश्नोत्तराांच्या यािीतील 
राखून ठेवण्यात आलेला श्री.सरतर् चव्हाण ि इति रि.प.स. याांचा 
"िाज्यातील अकृषी रिद्यापीठे ि संलस्ननत महारिद्यालयीन रर्क्षकेति 
कमचचाऱयांना िेतन थकबाकी देण्याबाबत" या दवषयावरील तािांरकत 
प्रश्न क्रमांक ११८०६ 

  (ग) तािांरकत प्रश्न. 

दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 
   कामगाि मंत्री : (क) "मुांबई लोखांड व पोलाि कामगार 

मांडळ याांचे सन २०१९-२०२० व सन 
२०२०-२०२१ या वषांचे अनुक्रमे 
पन्नासावा व एकावन्नावा वार्मषक 
अहवाल" सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "सातारा माथाडी व असांरदक्षत कामगार 
मांडळ याांचे सन २०११-२०१२, सन 
२०१२-२०१३ व सन २०१३-२०१४ या 
वषांचे अनुक्रमे एकवीसावा, बावीसावा 
व तेवीसावा वार्मषक अहवाल" 
सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (ग) "दि रेयावे गुडस् तिक्लअवरग ॲण्ड 
फॉरवदडंग एतटॅतिब्लशमेंटस् लेबर बोडव, 
मुांबई याांचे सन २०१६-२०१७, सन 
२०१७-२०१८, सन २०१८-२०१९ व सन 
२०१९-२०२० या वषांचे अनुक्रमे 
चाळीसावा, एकेचाळीसावा, 
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बेचाळीसावा व ते्रचाळीसावा वार्मषक 
अहवाल" सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (घ) "कापड बाजार आदण िकुाने मांडळ 
याांचे सन २०१८-२०१९ व सन २०१९-
२०२० या वषांचे अनुक्रमे 
अठे्ठचाळीसावा व एकोणपन्नासावा 
वार्मषक अहवाल" सिागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ङ) "औरांगाबाि माथाडी व असांरदक्षत 
कामगार मांडळ याांचे सन २०१६-२०१७, 
सन २०१७-२०१८, सन २०१८-२०१९ व 
सन २०१९-२०२० या वषांचे अनुक्रमे 
पांचवीसावा, सव्वीसावा, सत्तावीसावा व 
अठ्ठावीसावा वार्मषक अहवाल" 
सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (च) "बीड दजयाहा माथाडी व असांरदक्षत 
कामगार मांडळ याांचा सन २०१९-२०२० 
या वषाचा तेवीसावा वार्मषक अहवाल" 
सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (छ) "धुळे - नांिरुबार दजयाहा माथाडी व 
असांरदक्षत कामगार मांडळ याांचे सन 
२००९-२०१०, सन २०१०-२०११, सन 
२०११-२०१२, सन २०१२-२०१३, सन 
२०१३-२०१४, सन २०१४-२०१५, सन 
२०१५-२०१६ व सन २०१६-२०१७ या 
वषांचे अनुक्रमे एकवीसावा, बावीसावा, 
तेवीसावा, चोवीसावा, पांचवीसावा, 
सव्वीसावा, सत्तावीसावा व अठ्ठावीसावा 
वार्मषक अहवाल" सिागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ज) "अमरावती दजयाहा माथाडी व 
असांरदक्षत कामगार मांडळ याांचे सन 
२०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१ या 
वषांचे अनुक्रमे अठ्ठावीसावा व 
एकोणतीसावा वार्मषक अहवाल" 
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सिागृहासमोर ठेवतील. 
     (झ) "कापूस बाजार कामगार मांडळ, 

(बृहन्मुांबई, ठाणे व रायगड 
दजया्ाांकरीता) याांचे सन २०१९-२०२० 
व सन २०२०-२०२१ या वषांचे अनुक्रमे 
अठे्ठचाळीसावा व एकोणपन्नासावा 
वार्मषक अहवाल" सिागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (˜Ö) "धात ू(लोखांड व पोलाि वगळून) आदण 
कागि बाजार व िकुाने माथाडी 
कामगार मांडळ याांचे सन २०१९-२०२० 
व सन २०२०-२०२१ या वषांचे अनुक्रमे 
सते्तचाळीसावा व अठे्ठचाळीसावा वार्मषक 
अहवाल" सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (ट) "मुांबई िाजीपाला बाजार असांरदक्षत 
कामगार मांडळ याांचे सन २०१८-२०१९ 
व सन २०१९-२०२० या वषांचे अनुक्रमे 
चौतीसावा व पततीसावा वार्मषक 
अहवाल" सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (ठ) "नाांिेड माथाडी व असांरदक्षत कामगार 
मांडळ याांचे सन २०१८-२०१९ व सन 
२०१९-२०२० या वषांचे  अनुक्रमे 
सत्तावीसावा व अठ्ठावीसावा वार्मषक 
अहवाल" सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (ड) "कोयाहापूर दजयाहा माथाडी व असांरदक्षत 
कामगार मांडळ याांचे सन २०१७-२०१८, 
सन २०१८-२०१९, सन २०१९-२०२० व 
सन २०२०-२०२१ या वषांचे वार्मषक 
अहवाल" सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (ढ) "नादशक माथाडी व असांरदक्षत कामगार 
मांडळ याांचा सन २०१८-२०१९ या 
वषाचा चौतीसावा वार्मषक अहवाल" 
सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (ÞÖ) "रवानादगरी व वसधुिगूव दजयाहा माथाडी 
आदण असांरदक्षत कामगार मांडळ याांचे 
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सन २०१८-२०१९, सन २०१९-२०२० व 
सन २०२०-२०२१ या वषांचे अनुक्रमे 
तेरावा, चौिावा व पांधरावा वार्मषक 
अहवाल" सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (ŸÖ) "तिक्लअवरग आदण फॉरवडींग 
असांरदक्षत गोिी कामगार मांडळ याांचा 
सन २०१९-२०२० या वषाचा 
एकोणतीसावा वार्मषक अहवाल" 
सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (£Ö) "अकोला-वादशम-बुलडाणा दजयाहा 
माथाडी व असांरदक्षत कामगार मांडळ 
याांचा सन २०२०-२०२१ या वषाचा 
तीसावा वार्मषक अहवाल" 
सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (¤ü) "माल वाहतूक कामगार मांडळ याांचा 
सन २०१९-२०२० या वषाचा 
एकोणपन्नासावा वार्मषक अहवाल" 
सिागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (¬Öü) "चांद्रपूर दजयाहा सुरक्षा रक्षक मांडळ 
याांचा सन २०१५-२०१६, सन २०१६-
२०१७, सन २०१७-२०१८, सन २०१८-
२०१९, सन २०१९-२०२० व सन २०२०-
२०२१ या वषांचा अनुक्रमे पदहला, 
िसुरा, दतसरा, चौथा, पाचवा व सहावा 
वार्मषक अहवाल" सिागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (®Öü) "अहमिनगर दजयाहा सुरक्षा रक्षक 
मांडळ याांचा सन २०१९-२०२० या 
वषाचा वार्मषक अहवाल" सिागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (¯Öü) "साांगली दजयाहा सुरक्षा रक्षक मांडळ 
याांचा सन २०२०-२०२१ या वषाचा 
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वार्मषक अहवाल" सिागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (±úü) "सुरक्षा रक्षक मांडळ बृहन्मुांबई आदण 
ठाणे दजयाहा याांचा सन २०२०-२०२१ या 
वषाचा चाळीसावा वार्मषक अहवाल" 
सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (²Ö) "नादशक दजयाहा सुरक्षा रक्षक मांडळ 
याांचा सन २०१८-२०१९ या वषाचा 
पांधरावा वार्मषक अहवाल" 
सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (³Ö) "धुळे दजयाहा सुरक्षा रक्षक मांडळ 
(अांतगवत जळगाव, धुळे व नांिरूबार 
दजयाहे) याांचे सन २०१९-२०२० व सन 
२०२०-२०२१ या वषांचा वैधादनक 
लेखापदरक्षण व कामकाज अहवाल" 
सिागृहासमोर ठेवतील. 

     (´Ö) "कोयाहापूर दजयाहा सुरक्षा रक्षक मांडळ 
याांचे सन २०१८-२०१९, सन २०१९-
२०२० व सन २०२०-२०२१ या वषांचे 
वार्मषक अहवाल" सिागृहासमोर 
ठेवतील. 

तीन : म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचचनांची रनिेदने – 
  (१) अॅड.रनिंजन डािखिे, रि.प.स. याांच्या पुढील दनकडीच्या साववजदनक 

महवावाच्या दवषयावरील सचचना क्रमांक  १५ वर रित्त मंत्री दनवेिन 
करतील:- 

   "वततु व सेवाकर दविागात वषानुवषे कां त्राटी तवावावर कायवरत 
असलेयाया कमवचाऱ्याांना माहे माचव, २०१९ मध्ये सेवेतून काढून टाकयायामुळे 
ते बेरोजगार होणे, या कां त्राटी कमवचाऱ्याांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत."  

  (२) सिचश्री नागोिाि गाणाि, प्रदवण िरेकर, अॅड. दनरांजन डावखरे, श्री. दवजय 
ऊफव  िाई दगरकर, रि.प.स. याांच्या पुढील दनकडीच्या साववजदनक महवावाच्या 
दवषयावरील सचचना क्रमांक  १४ वर र्ालेय रर्क्षण मंत्री दनवेिन 
करतील:- 
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   "१०० टक्के अनुिादनत शाळाांमधील १३५८ दवशेष दशक्षकाांची सामान्य 
शाळेतील दरक्त पिाांवर समायोदजत करण्याच्या दनयुक्तीमध्ये र्झालेयाया 
गैरव्यवहाराची उच्चततरीय चौकशी करण्याबाबत." 

  (३) सिचश्री प्ररिण दिेकि, प्रसाि लाड, दवजय ऊफव  िाई दगरकर, डॉ. पदरणय 
फुके, सववश्री सुरेश धस, सिादशव खोत, दवनायक मेटे, गोदपचांि पडळकर, 
अॅड.दनरांजन डावखरे, सववश्री दनलय नाईक, प्रदवण िटके, नागोराव गाणार, 
चांििूाई पटेल, रि.प.स. याांच्या पुढील दनकडीच्या साववजदनक महवावाच्या 
दवषयावरील सचचना क्रमांक  १२  वर गहृरनमाण मंत्री दनवेिन करतील:- 

   "मुांबईतील वरळी, नायगाव व ना.म.जोशी मागव येथील 
बी.डी.डी.चाळींचा पुनर्मवकास प्रकयापात अदखल बी.डी.डी.चाळी महासांघाचे 
पिादधकारी याांनी केलेयाया फसवणुकीची चौकशी करुन बी.डी.डी. चाळीतील 
रदहवाशाांना न्याय दमळवून िेण्याच्या मागणीबाबत." 

  (४) सिचश्री चंदचभाई पटेल, प्रसाि लाड, डॉ.पदरणय फुके, श्री. सुरेश धस, 
रि.प.स. याांच्या पुढील दनकडीच्या साववजदनक महवावाच्या दवषयावरील 
सचचना क्रमांक  १३ वर नगिरिकास मंत्री दनवेिन करतील:- 

   "िुसावळ नगरपदरषिेमध्ये रतते दवकासाची कामे, अदतक्रमण 
दनष्कादसत करणे अशा अनेक कामाांमध्ये होत असलेयाया गैरव्यवहाराची 
चौकशी करण्याबाबत." 

  (५) श्री.चंद्ररे्खि बािनकुळे, रि.प.स. याांच्या पुढील दनकडीच्या साववजदनक 
महवावाच्या दवषयावरील सचचना क्रमांक  १६ वर नगिरिकास मंत्री दनवेिन 
करतील:- 

   "नगरपदरषि कळमेश्वर- ब्रापहणी (दज.नागपूर) अांतगवत र्झालेयाया दसटी 
सवेकरीता दनदविा काढून खाजगी सांतथाकडून दसटी सवेचे काम करून 
घेतलेले असणे, या सांतथाकडून र्झालेले काम चकुीचे असून सिर सवेक्षण रद्द 
करून पुनःसवेक्षण करणेबाबत." 

चाि : लक्षिेधी सचचना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) डॉ.प्रज्ञा साति, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजदनक महवावाच्या 

बाबीकडे गहृ मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 
   "वहगोली दजया्ातील सेनगाव तालुक्यात अनेक दठकाणी जुगार व 

मटका मोठ्या प्रमाणात अवैधरीवाया सुरु असयायाचे माहे जानेवारी, २०२२ 
रोजी व वाया सुमारास उघडकीस येणे, या अवैध धांद्याांमुळे अनेकाांचे सांसार 
उद्धध्वतत र्झायायाचे आढळून येणे, या मटका व जुगारामुळे दकवायेक लोक 
िेशेधडीला लागयायाचे आढळून येणे, या अवैधपणे सुरु असलेयाया जुगार व 
मटका धांद्याांबाबत  ग्रामतथाांद्वारे वारांवार सांबांदधत पोदलस तटेशनला तक्रार 
करण्यात येणे, यासांििात पोदलसाांनी घातलेयाया छाप्यात तब्बल ३४ 
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जुगाऱ्याांवर गुन्हे िाखल करण्यात येणे, मात्र काही दिवसाांनी हे गुन्हेगार बाहेर 
आयायावर पुन्हा अवैध मटका व जुगार पूवीप्रमाणेच सुरू असयायाचे आढळून 
येणे, वायामुळे ग्रामतथाांमध्ये दनमाण र्झालेले वचतेचे व िीतीचे वातावरण, सध्या 
वहगोली दजया्ातील सुरू असलेले मटका जुगार हे अवैध धांिे कायमतवरुपी 
बांि करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची प्रदतदक्रया." 

  (२) श्री.संजय दौंड, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजदनक महवावाच्या 
बाबीकडे महसचल मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मौजे अांबाजोगाई, दज.बीड येथील इनाम जमीन स.नां.१८४ के्षत्र ५ 
हेक्टर ०४ आर च्या महसूली अदिलेखानुसार मालकी रकान्यात श्री 
योगेश्वरी  िेवतथान अांबाजोगाई असे नमूि असून पिदसध्ि अध्यक्ष 
तहदसलिार अांबाजोगाई असणे, सिर प्रकरणी अजविार याांनी 
उपदजयाहादधकारी (सामान्य) िुसुधार बीड याांचेकडे गैर अदधकाराने व गैरहेतुने 
सिर दमळकतीसाठी हक्क दमळणेकदरता अजव सािर करणे, सिर प्रकरणी 
हैद्राबाि इनाम दनमुवलन व रोख अनुिाने कायिा १९५४ च्या तरतुिी लागू होत 
नसणे, तसेच या प्रकरणात अदतयात चौकशी कायिा, १९५२ व इतर 
अनुषांदगक कायद्यातील तरतुिींचा अांतिाव होत असतानाही वायाकडे 
जाणीवपूववक व हेतुपुरतसर डोळेर्झाक करण्यात येणे,  सिर प्रकरणी श्री 
योगेश्वरी िेवतथान अांबाजोगाई याांची मालकी रकान्यात नोंि असतानाही 
तसेच तहदसलिार अांबाजोगाई हे पिदसध्ि अध्यक्ष असतानाही वायाांना 
जाणीवपूववक प्रदतवािी न करण्यात येणे, याप्रकरणी सवव सांबांदधताांची बाजू 
ऐकून न घेता सांगनमताने अजविार व उपदजयाहादधकारी (सामान्य) िुसुधार 
बीड याांनी अजविाराांचा मालकी हक्क मान्य करणे, वायामुळे सिर िेवतथान, 
तथादनक जनता व िादवक याांच्यामध्ये शासनाप्रती दनमाण र्झालेला तीव्र 
असांतोष व वायामुळे शासनाने तावाकाळ करावयाची कायववाही, उपाययोजना व 
शासनाची प्रदतदक्रया." 

  (३) श्री.रिलास पोतनीस, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजदनक महवावाच्या 
बाबीकडे महसचल मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

        "मुांबई उपनगरातील सववच गृहदनमाण सांतथा व िूखांडधारकाांना लाखो 
रुपयाांचा अकृदषक कर िरण्याच्या नोदटसा जारी करण्यात आयाया असणे, 
दिनाांक ३१ माचव, २०२२ पयंत हा कर न िरयायास रदहवाश्याांना िरमसाठ  िांड 
व प्रसांगी गृहदनमाण सांतथाांचे खाते जप्त करण्याच्या िेण्यात आलेयाया धमक्या, 
सन २००६ मध्ये या कराच्या िरात बिल करून रेडीरेकनरनुसार कर 
आकारणी सुरू र्झालेली असणे,  तद्धनांतर वायास तथदगती िेण्यात आलेली 
असून सिरहू तथदगती गतवषी उठदवण्यात आली असणे,  वायानांतर या नोदटसा 
पाठदवण्यास सुरुवात र्झालेली असणे, शहर आदण गावठाण पदरसर तसेच ज्या 
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िूखांडाांना अकृदषक करातून वगळण्यात आले अशाांना हा कर लागू नसणे, 
मात्र उपनगरातच हा कर लागू ठेवणे अन्यायकारक असणे, कर 
आकारणीबाबतची तथदगती उठदवयायानांतर मुांबई उपनगर दजयाहादधकारी 
कायालयाने पहाडाच्या मुांबई मांडळाला १८२ कोटी रुपये थकीत अकृदषक 
सारा िरण्यासांििात नोटीस पाठदवली असणे, सिरहू नोटीसीच्या अनुषांगाने 
मुांबई मांडळाने उपनगरातील सहकारी गृहदनमाण सांतथाांना थकीत अकृदषक 
कर व्याजासह िरण्यासाठी नोटीसा पाठदवयाया असणे, तर तहसीलिार याांनी 
िूखांडधारकाांना नोटीसा बजावयाया असणे,  वायामुळे मुांबई उपनगरीय जनतेत 
पसरलेली कमालीची नाराजी, सद्य:तितथती शासन ततरावरील गतकाळातील 
धरसोड लक्षात घेता महाराष्र जमीन महसूल सांदहता, १९६६ च्या तरतुिींचा 
शासनाने आढावा घेवून अकृदषक कर रद्द करून अथवा या करात सवलत 
िेण्याबाबत तातडीने दनणवय घेऊन शासनाने करावयाची कायववाही आदण 
शासनाची प्रदतदक्रया." 

  (४) सिचश्री िमेर्दादा पाटील, प्रदवण िरेकर, दवजय ऊफव  िाई दगरकर, प्रसाि 
लाड, डॉ.पदरणय फुके, अॅड.दनरांजन डावखरे, श्री.चांद्रशेखर बावनकुळे, 
रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजदनक महवावाच्या बाबीकडे नगिरिकास 
मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मुांबई शहरात पाचशे चौरस फुटाांच्या घराांना मालमत्ता कर माफीचा 
दनणवय नवीन वषाच्या सुरुवातीला माननीय मुख्यमांत्री महोिय याांनी जाहीर 
करणे, मात्र या दनणवयाचा कुठलाही फायिा मुांबई शहर व उपनगरातील 
कोळीवाडे गावठाण आदण आदिवासी पाड्ाांना होणार नसून या दठकाणी 
असणाऱ्या पाचशे चौरस फूटाांहून अदधक जागा असलेयाया घराांना कर 
िरावाच लागणार असयायाने अशा घरमालकाांना करातून सूट िेण्याचा 
अदधकार मुांबई महापादलकेच्या अदधदनयमात नसयायामुळे या दनणवयाचा 
िूदमपुत्राांना कुठलाही लाि होणार नसणे, मुांबईसह पतिश्चम व पूवव उपनगरात 
४२ कोळीवाडे १८९ गावठाण आदण २२२ आदिवासी पाडे असून दपढ्यान 
दपढ्या मुांबईत वाततव्यास असून वायाांची घरे पाचशे चौरस  फुटाांहून अदधक 
असयायाने या घराांना मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी शासनततरावर 
धोरणावामक दनणवय होण् याची आवश् यकता, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायववाही व शासनाची प्रदतदक्रया." 

  (५) सिचश्री प्ररिण दिेकि, दवजय ऊफव  िाई दगरकर, डॉ.पदरणय फुके, सववश्री 
सुरेश धस, सिादशव खोत, प्रसाि लाड, गोदपचांि पडळकर, दवनायकराव मेटे, 
डॉ.रणदजत पाटील, सववश्री दनलय नाईक, प्रवीण िटके, रमेशिािा पाटील, 
चांििूाई पटेल, नागोराव गाणार, अॅड.दनरांजन डावखरे, रि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजदनक महवावाच्या बाबीकडे नगिरिकास मंत्रयांचे लक्ष 
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वेधतील :- 
   "सांपूणव राज्यासाठी दवकास हतताांतरण हक्क (टीडीआर) सांििात 

नवीन दनयमावली दिनाांक २९ जानेवारी, २०१६ रोजी लागू करण्यात आलेली 
असणे, वायानुसार, पुणे शहरातील टीडीआर र्झोन रद्द होऊन, शासकीय जमीन 
िरानुसार (रेडी रेकनर रेट) टीडीआर अिा करण्यात येणे, सिर 
दनयमावलीनुसार, दिनाांक  २९ जानेवारी, २०१६ पूवी टीडीआर र्झोननुसार 
अिा केलेयाया, परांतु दिनाांक २९ जानेवारी, २०१६ रोजी दशयालक असलेयाया 
डीआरसी सिर तारखेपासून एक वषात पहणजेच दिनाांक २८ जानेवारी, 
२०१७ पयंत टीडीआर र्झोननुसार वापरता येतील असे नमूि असूनही वायात 
काही अडचणी उद्धिवयायामुळे पुणे मनपाने वेळोवेळी नगर दवकास दविाग, 
महाराष्र शासनाचे मागविशवन प्राप्त करुन घेणे, वायानुसार अांदतमत: नगर 
दवकास दविागाने दिनाांक ६ ऑगतट २०२१ रोजी मा.आयुक्त, पुणे 
महानगरपादलका, पुणे याांना पत्र पाठवून सांपूणव प्रदक्रया सुतपष्ट करणे, तरीही 
आजतागायत, पुणे महानगरपादलकेने सिर मागविशवनानुसार सांििीय 
डीआरसीबाबत प्रवायक्ष अांमलबजावणी केलेली नसणे, यामुळे अशा अनेक 
डीआरसी सध्या अडकून पडयाया असून, सिर डीआरसी धारकाांचे मोठे 
आर्मथक नुकसान होत असणे, पदरणामी दडआरसी धारकाांमध्ये दनमाण 
र्झालेला असांतोष, यावर शासनाने करावयाची कायववाही व शासनाची 
प्रदतदक्रया." 

  (६) श्री.र्रर्कांत शर्दे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजदनक महवावाच्या 
बाबीकडे पाणीपिुिठा ि स्िच्छता मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

        "महाराष्र जीवन प्रादधकरणामाफव त सन २००८ मध्ये सातारा 
दजयाहयातील जावळी तालुक्यात करांजे प्रािेदशक पाणीपुरवठा योजना 
कायातिन्वत करण्यात येणे, सिर प्रािेदशक पाणीपुरवठा योजनेअांतगवत 
मौ.करांजेसह मामुडी, चोराांबे, गवडी, आांबेघर आिी गावाांसह २१ गावाांचा 
समावेश असणे, वायानुसार या गावाांना पाणीपुरवठा मागणीनुसार टांचाई 
कालावधीत पाणीपुरवठा करण्यात येणे, तथादप सन २०१४ पासून सिर 
योजनेच्या दवदु्यत िेयकाांची थकबाकी रादहयायामुळे महाराष्र राज्य दवदु्यत 
दवतरण कां पनीने वीजपुरवठा खांडीत करणे व तेव्हापासून सिर पाणीपुरवठा 
योजना बांि तितथतीत असणे, सिर पाणीपुरवठा योजनेचा िेखिाल िरुुतती खचव 
व पाणीपट्टी खचव परवडत नसयायाने सिर गावे मागील १० वषापासून प्रािेदशक 
योजनेतून पाणी घेत नसणे, सन २०११-२०१३ पयंत गावाांमध्ये तवतांत्र योजना 
राबदवण्यात येऊन सद्य:तितथतीत वाया िोन गावाांना तवतांत्र पाणीपुरवठा 
योजनेतून पाणीपुरवठा होत असणे, मामुडी, गवडी, सावली, जवळवाडी व 
चोराांबे या गावाांना मदजप्रामाफव त जलजीवन दमशनअांतगवत कोणतेही काम 
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प्रततादवत नसयायामुळे दजयाहा पदरषिेमाफव त वायाप्रकरणी कायववाही व्हावी असे 
कायवकारी अदियांता, ग्रामीण पाणीपुरवठा दविाग, दजयाहा पदरषि, सातारा 
याांचेकडून वायाचे दिनाांक २५ जानेवारी, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मा.मुख्य 
अदियांता, मदजप्रा प्रािेदशक दविाग, पुणे याांना कळदवण्यात आलेले असणे, 
वायामुळे जलजीवन दमशन रेरादफवटग मागविशवक तवावानुसार, ज्या योजनेचे 
रेरोदफवटग करुन ५५ दलटर िरडोईप्रमाणे पाणीपुरवठा करता येईल अशा सवव 
योजनाांचे रेरोदफवटग घेता येईल वायानुसार सावली, मामुडी, जवळवाडी, चोराांबे 
या गावाांच्या तवतांत्र योजनाांचे रेरोदफवटगचे प्रतताव तयार करण्यात येणे, 
वायानुसार सिर प्रकरणी कायववाही करण्याची आवश्यकता  वायाबाबत  
शासनाने केलेली कायववाही व शासनाची प्रदतदक्रया." 

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

- मध्यंति - 
 

सहा : म.वि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 
  (मंगळिाि, रदनांक १५ माचच, २०२२ ि सोमिाि, रदनांक २१ माचच, २०२२ 

िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चरिण्यात आलेली म.रि.प. रनयम 
९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) –[अनकु्रमांक (१)] – 

  (१) सिचश्री जयंत पाटील, कदपल पाटील, दवक्रम काळे, बाळाराम पाटील, 
रि.प.स. यांची म.वि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

   "रायगड दजया्ातील शेतकऱ्याांना उद ध्वतत करु पाहणाऱ्या नव्याने 
येऊ घातलेयाया दसडकोच्या नैना प्रकयापाला शेतकऱ्याांचा दवरोध असून नैना 
कडून गेली आठ वषे शेतकऱ्याांवर होत असलेयाया अन्यायामुळे नैना प्रकयाप 
रद्द करण्याची मागणी होत असणे. नैना प्रकयापाचे सांकट शेतकऱ्याांसाठी 
कोरोनापेक्षाही ियांकर आहे, वायामुळे एकवेळ कोरोना होऊन मरण्यापेक्षा नैना 
प्रकयापाच्या दवरोधात लढून मेलो तरी बेहत्तर असा आक्रमक पदवत्रा 
शेतकऱ्याांनी घेतला असणे. जानेवारी २०१३ पासून नैना प्रकयाप आला पण 
आज पयंत येथे असलेले शेतकरी िुधारक ग्रामतथ याांचे राहणीमान 
उांचावण्यासाठी मूलिूत, िौदतक सुदवधा दिलेयाया नसणे, शेतकऱ्याांना, 
िूधारकाांना दवकासकाांना ४० टक्के तुकडा आदण दसडकोला ६० टक्के 
दहतसा, या प्रकयापामध्ये शेतकरी आदण दवकासक जे बादधत होतील वायाांना 
दमळणाऱ्या अांदतम ४० टक्के िूखांडावर प्रवायेक गुांठ्यावर प्रचांड रक्कम 
आकारली जाणे, नैना प्रकयाप जुने मुांबई पुणे महामागव याांच्या पूवव िागात 
असणाऱ्या ग्रामतथाांदवरुध्ि एक षडयांत्र असणे, तसेच नैना प्रकयापामध्ये 
बादधत होणाऱ्या शेतकऱ्याांना शेतकरी असयायाचा िाखला सुध्िा दमळत 
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नसणे, आपलां गाव सोडून वकवा नैना के्षत्र सोडून या शेतकऱ्याांच्या कुठे जागा 
नसून, वायामुळे वायाांची शेती गेयायानांतर वायाांना अांदतम िूखांड दमळायायानांतर 
शेतकरी असयायाचा िाखला राहात नसून, वायाांना शेतकरी असयायाचा िाखला 
िेण्याचे दसडकोने नाकारले असणे नैना प्रकयापासाठी ग्रामपांचायतीच्या 
मालकीच्या शेकडो एकर जदमनी, गाव गवणी, तलाव, रतते व गुरचरण 
इवायािी दसडकोच्या घशात घालण्याचा डाव असयायामुळे नैना प्रकयाप रद्द 
करण्यात यावा. सबब शेतकऱ्याांमध्ये व प्रकयापग्रततामध्ये वचतेचे वातावरण 
पसरयायाने शासनाकडून करण्यात येत असलेली कायववाही व उपाययोजना." 

  (२) सिचश्री रिक्रम काळे, सदतश चव्हाण, सुधीर ताांबे रि.प.स. यांची म.वि.प. 
रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

   "राज्यात कोरोना महामारीमुळे दशक्षण के्षत्राचे अतोनात नुकसान होणे, 
दवियार्थ्यांचे िदवतव्य अडचणीत येणे, यामुळे ऑनलाईन दशक्षणाचे महवाव 
अधोरेखीत होणे, वायामुळे प्रवायेक शाळेत सांगणक ज्ञान असलेयाया दशक्षकाची 
गरज दनमाण होणे, कला, दक्रडा व ग्रांथपाल याांची शाळेमध्ये असण्याची दनताांत 
आवश्यकता, दशक्षक-दशक्षकेत्तर याांची हजारोंच्या सांख्येने दरक्त पिे असणे, 
दशक्षक होण्यासाठी अदनवायव असलेयाया टीईटी पदरके्षत र्झालेला मोठा आर्मथक 
घोटाळा, पदरके्षच्या एकूणच कायवशैलीवर दनमाण र्झालेले प्रश्न दचन्ह, यामुळे 
नवदशक्षकाांचे टाांगणीला लागलेले िदवतव्य, टीईटी व टॅट पदरक्षा उत्तीणव 
होऊनही दशक्षक िरतीच्या पदवत्र पोटवलमध्ये असलेयाया तु्रटी व वायामुळे 
िरतीस होणारा दवलांब पहणून पदवत्र पोटवल रद्द करण्याची होत असलेली 
मागणी, सन २००८ नांतर १०० टक्के अनुिानावर आलेयाया शाळाांना वेतनेतर 
अनुिान न दमळणे, शाळाांना दवज िेयके व मनपा कर व्यापारी िराने लावणे, 
मराठी व उिूव माध्यदमक शाळाांना एवढ्या मोठ्या रक्कमेची िेयके िरण्यासाठी 
कोणताही आर्मथक स्त्रोत नसणे, वायामुळे मराठी व उिूव माध्यमाच्या शाळा 
अडचणीत येणे, जन्मिर व कुटुांब दनयोजन यामुळे घटणारी बालकाांची सांख्या 
दवचारात घेणे, इांग्रजी शाळाांची वाढती सांख्या पदरणामी मराठी शाळा पटसांख्ये 
अिावी बांि पडण्याची दनमाण र्झालेली दिती, सववसामान्याांच्या लेकराांना 
िजेिार व गुणवत्तापूणव दशक्षण िेण्यासाठी प्रवायेक तालुक्यात एक दनवासी सेमी 
इांतिग्लश शाळा दनमाण करण्याची गरज, एकाच गावात समान इयते्तच्या दजयाहा 
पदरषि व खाजगी सांतथेच्या शाळाांची वाढलेली सांख्या, पदरणामी मोठया 
सांख्येने दशक्षक अदतदरक्त होण्याची दिती, सांच मान्यतेच्या दनकषात सुधारणा 
करणे, टप्पा अनुिान शाळाांना प्रचदलत धोरणानुसार अनुिान िेण्याची गरज, 
अघोदषत व तु्रटी पूतवता शाळाांना अनुिान िेण्याची गरज, दिनाांक १ नोव्हेंबर, 
२००५ पूवीच्या व नांतरच्या दशक्षक कमवचाऱ्याांना जुनी पेन्शन योजना लागू 
करण्याची गरज, सवव अनुिादनत व अांशत: अनुिादनत दशक्षक कमवचाऱ्याांना 
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कॅशलेस वैद्यकीय सुदवधा लागू करण्याची गरज, दजयाहा पदरषि माध्यदमक 
शाळेतील वगव-२ ची रद्द केलेली मुख्याध्यापकाांची पिे पुन्हा कायम ठेवणेबाबत 
होत असलेली मागणी मुख्याध्यापक, पिवीधर दशक्षक, दवततार अदधकारी 
याांची व दजप दशक्षकाांमधून गट दशक्षणादधकारी व उप दशक्षणादधकारी याांची 
वेळोवेळी रखडलेली पिोन्नती, नेट/सेट, पीएचडी अशी उच्च पिवीधारण 
करणाऱ्या दशक्षकाांना उच्च पितथापना दमळण्याची आवश्यकता व 
प्रोवासाहनपर ज्यािा वेतनवाढ िेण्याची गरज, शाळाांचा िजा सुधारण्यासाठी 
नॅकच्या धतीवर सॅकची दनर्ममती करुन शाळाांना प्रोवासाहनपर दवशेष अनुिान 
िेण्याची गरज, दजयाहादनहाय वाढलेली शाळाांची सांख्या लक्षात घेऊन दशक्षण 
दविागातील दरक्त पिे िरणे तसेच नव्याने पि दनमाण करण्याची गरज, 
याबाबत शासनाने तातडीने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व शासनाची 
प्रदतदक्रया." 

सात : (क) सिचश्री रदिाकि िािते, डॉ.सुधीर ताांबे, सववश्री शदशकाांत वशिे, दवलास 
पोतनीस, अमरनाथ राजूरकर, दवक्रम काळे,  डॉ.मदनषा कायांिे, सववश्री 
मोहनराव किम, सतीश चव्हाण, सुदनल वशिे, डॉ.वजाहत दमर्झा, सववश्री 
अदनकेत तटकरे, रववद्र फाटक, राजेश राठोड, अमोल दमटकरी, नरेंद्र िराडे, 
अदिदजत वांजारी, सांजय िौंड, दवप्लव बाजोदरया, जयांत आसगावकर, डॉ.प्रज्ञा 
सातव, सववश्री अांबािास िानवे, िषु्यांत चतुवेिी, दकशोर िराडे, रि.प.स. 
यांचा  म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "मुांबईतील बऱ्याच इमारती ५० वषापेक्षा जातत जुन्या र्झायायामुळे सिर 
इमारतींचा पुनर्मवकास करण्याची आवश्यकता, मुांबईतील हवाईमागात (फनेल 
र्झोन) येणाऱ्या दवमानतळाच्या पदरसरातील इमारतींना उांचीची मयािा असणे, 
वायामुळे या इमारतींचा दवकास व पुनर्मवकास आर्मथकदृष्या अव्यवहायव 
असणे, मुांबई महापादलकेने सिर इमारतींचा नमूना गणनेच्या आधारे 
पुनर्मवकास करण्यासाठी नगरदवकास दविागाने योग्य दनणवय घेण्याची 
आवश्यकता, मुांबई महानगरपादलका हद्दीत िोगवटा प्रमाणपत्र नसलेयाया व 
वषानुवषे प्रदतके्षत असलेयाया इमारतींचा िोगवटा प्रमाणपत्राांबाबत "क्षमादपत" 
दनणवय घेणे व मध्यम वगीय नागरीकाांना दिलासा िेणे, राज्यातील शहराांमधील 
एसआरए सक्षम प्रादधकाऱ्याने र्झोपडीधारकाांची पात्रता ९० दिवसात प्रदक्रया 
पूणव करण्याची आवश्यकता, मुांबई उपनगर, ठाणे व पुणे दजया्ातील 
सववसामान्य नागदरक तसेच सहकारी गृहदनमाण सांतथा अन्य वेगवेगळ्या 
सांतथाांना सन १९९६ पासून २०२१ पयंत २५ वषाचा कालावधीच्या एकदत्रत 
अकृदषक आकारणीच्या नोटीसा िेण्यात येणे, सिर नोटीसाांमधील अकृदषक 
आकारणीचे प्रमाणिर अवाजवी असणे, सिर रक्कम िरण्यासाठी िेण्यात 
आलेला अयाप कालावधी, सिर रक्कम न िरयायास सांबांदधताांची बँक 
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खाती/कायालये सील करणे, कोदवड-१९ जागदतक महामारीच्या पाश्वविूमीवर 
सववसामान्य नागरीक/ व्यावसादयक अडचणीच्या काळात जात असताांना 
शासनाकडून या अकृदषक आकारणीमध्ये मितीची अपेक्षा, पी.एम.जी.पी. 
प्रकयापाांतगवत शासनाच्या, खाजगी जदमनीवरील व पहाडाच्या ५६ 
वसाहतीमधील सोसाययाांना लावण्यात आलेला व्याजासहीत एन.ए.टॅक्स रद्द 
करण्याबाबत दनणवय घेण्याची आवश्यकता,  पहाडाच्या थकीत सेवा 
शुयाकाबाबत उपाययोजना जाहीर करणे, तालुका तेथे पहाडा प्रकयापाची 
आवश्यकता, पुणे येथील जुन्या व जीणव र्झालेयाया पहाडा इमारतींच्या 
पुनर्मवकासाची आवश्यकता, राज्यिरातील जदमनीवरील पहाडाचे असलेले 
आरक्षण व वाया जदमनींचा दवकास व पुनर्मवकास, पहाडामाफव त नोकरिार 
मदहलाांसाठी वसतीगृह व मुलाां-मुलींकरीता वसतीगृह बाांधण्याबाबत 
कायववाही, पतिश्चम उपनगरात आरदक्षत िूखांडावर पहाडामाफव त मोठ्या 
रुग्णालयाांची उिारणी, मुांबईतील वाांदे्र (पतिश्चम) येथे पहाडाच्या जागेवर 
पशुवैद्यकीय िवाखान्याांची उिारणी, शासकीय जदमनींवर असलेयाया 
गृहदनमाण सोसाययाांच्या इमारतींचा पुनर्मवकास पहाडामाफव त करण्याचा 
पयाय उपलब्ध करण्याबाबत, प्रलांदबत असलेयाया र्झोपडपट्टयाांचा दवकास 
करण्यासाठी अ ॅमनेतटी तितकम वावरीत अांमलात आणण्याची आवश्यकता, कें द्र 
शासनाच्या जागेवर असलेला र्झोपडपट्टयाांचा प्रलांदबत पुनर्मवकास, एसआरए 
योजना सांपूणव महाराष्राला लागू करणे, धारावी र्झोपडपट्टी व बीडीडी चाळींचा 
पुनर्मवकास करणे, याबाबत करावयाची दनणवयावामक कायववाही दवचारात 
घेण्यात यावी." 

  (ख) सिचश्री प्ररिण दिेकि, दवजय ऊफव  िाई दगरकर, प्रसाि लाड, डॉ.पदरणय 
फुके,  सववश्री चांद्रशेखर बावनकुळे, सुरेश धस, सिादशव खोत, गोदपचांि 
पडळकर,  दवनायक मेटे, डॉ.रणदजत पाटील सववश्री प्रदवण पोटे पाटील, 
महािेव जानकर, रणदजतवसह मोदहते-पाटील, अॅड.दनरांजन डावखरे, सववश्री 
दनलय नाईक, चांििुाई पटेल, प्रदवण िटके, रमेशिािा पाटील, नागोराव 
गाणार, राजहांस वसह, रामिास आांबटकर, रमेश कराड, अमरीशिाई पटेल, 
रामराव पाटील, रि.प.स. यांचा  म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "राज्याच्या दवकासात दनमाण र्झालेला प्रािेदशक असमतोल, दवििव, 
मराठवाडा, कोकणात व खानिेशासाठी तवतांत्र उद्योग धोरण जाहीर करण्यात 
येईल, अशी दनवडणूकपूवव घोषणा करुनही उद्योग उिारण्यात सरकारला 
आलेले अपयश, नागपूर कराराचे पालन करण्याबाबत शासनाने िाखदवलेली 
उिादसनता, मागील सरकारने सुरु केलेयाया मराठवाडा वॉटर ग्रीड, वैनगांगा-
पैनगांगा निीजोड प्रकयाप, कोकणातील १६७ टीएमसी पाणी मराठवाडा व 
खानिेशाकडे वळवण्याचा प्रकयाप, अशासारख्या प्रकयापाांची थाांबलेली 
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अांमलबजावणी, शासकीय योजनात मागास िागाला दमळणारा अयाप दनधी, 
वसचन, दशक्षण, उद्योग, व्यवसाय, सहकारी सांतथा अशा के्षत्रात या चारही 
के्षत्रावर दनधी दवतरणात होणारा अन्याय, मागास िागाचा अनुशेष िरू 
करण्यास वैधादनक दवकास मांडळाचा वाटा मोठा असताना दिनाांक ३० एदप्रल, 
२०२० नांतर मुित सांपयायानांतर सुध्िा सरकारने वैधादनक दवकास मांडळाांना 
मुित वाढ दिलेली नसणे, पदरणामी या िागाांचा खुांटलेला दवकास व दशयालक 
अनुशेषात वाढ र्झालेली असणे, सरकारने तातडीने वैधादनक दवकास 
मांडळाांना मुितवाढ िेण्याची आवश्यकता, वसचन, पयवटन, उद्योग, रतते, 
प्रदक्रया उद्योग याबाबतीत सववच दविागाांचा अनुशेष मोठया प्रमाणावर असणे, 
उववदरत महाराष्र वैधादनक दवकास मांडळाकडूनही कोकणावर अन्याय र्झाला 
असणे, वायामुळे कोकणासाठी तवतांत्र वैधादनक दवकास मांडळ तथापन 
करण्याबाबत तातडीने दनणवय होण्याची आवश्यकता, तसेच, कोरडवाहू  
दपकाांसाठी हेक्टरी रुपये २५,०००/- व बागायतीसाठी हेक्टरी रुपये ५०,०००/-
ची मित  िेण्याची दनवडणुकीपूवी केलेली घोषणा, सरकारने सन २०२० व 
२०२१ मध्ये आलेयाया चक्रीवािळ, अदतवृष्टी, पूर, गारपीट, अवकाळी 
पावसाने नुकसान र्झालेयाया शेतकऱ्याांना तुटपुांजी मित करुन पूणवपणे 
भ्रमदनरास केलेला असणे, महावामा फुले कजवमाफी योजनेत अनेक पात्र 
शेतकरी अद्याप वांदचत असणे, प्रोवासाहनपर अनुिान िेण्याची तसेच एकवेळ 
समर्झोता योजनेची २ वषवपुती घोषणेची सरकारने अद्याप अांमलबजावणी 
केलेली नसणे, शेतकऱ्याांना दिलेयाया वचनाची पुतवता न करता, भ्रष्ट दजयाहा 
सहकारी बँकाांच्या व्यवतथापनाांना शासनाकडून सांरक्षण दमळणे, अन्य 
राज्याांनी शेतकऱ्याांना पॅकेजेस दिलेले असताना महाराष्रात सरकारने 
कोणतेही पॅकेज दिलेले नसणे, शेतकऱ्याांना पीक दवपयाचा लाि दमळत 
नसणे, चक्रीवािळ व अदतवृष्टीग्रतताांसाठी जाहीर करण्यात आलेयाया िोन्ही 
वषाच्या पॅकेजचा लाि बहुताांश शेतकऱ्याांना र्झालेला नसणे, दनवडणूकपूवव 
जाहीरनापयामध्ये शेतकरीदहताच्या अनेक योजना जाहीर करणे, परांतु गत २ 
वषात कोणवायाही घोषणेची अांमलबजावणी र्झालेली नसणे, शासनाच्या 
शेतकरी दवरोधी धोरणामुळे, अदतदरक्त ऊसाचा प्रश्न दनमाण होणे, तसेच 
द्राक्ष, डाळींब व काांिा उवापािक शेतकरी अडचणीत आलेला असणे, ऐन 
हांगामात कृदष पांपाच्या वीज जोडण्या तोडण्यात आयाया असणे, शेती पांपाांसाठी 
पैसे िरुन लाखो शेतकऱ्याांना दवदु्यत जोडणी दमळालेली नसणे, कृदष 
के्षत्रासाठी सुरु असलेयाया योजनाांची ठप्प र्झालेली वा सांथ गतीने सुरु 
असलेली अांमलबजावणी, पदरणामी कृषी के्षत्राची पूणव वाताहत र्झाली असणे, 
पदरणामी शेतकरी बाांधवामध्ये नैराश्य येऊन हजारो शेतकऱ्याांनी केलेयाया 
आवामहवाया, पदरणामी सांपुणव महाराष्रातील शेतकऱ्याांमध्ये पसरलेले 
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असांतोषाचे वातावरण तसेच दवििव, मराठवाडा, कोकण व खानिेशातील 
जनतेमध्ये िेििावपूणव वागणुक दियायामुळे पसरलेला तीव्र असांतोष, याबाबत 
शासनाने करावयाची उपयायोजना दवचारात घेण्यात यावी." 

आठ : अधा-तास चचा – म.रि.प. रनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 
  (बधुिाि, रदनांक १६ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दर्चरिण्यात आलेली पिंत ुपढेु ढकलण्यात आलेली अधा-तास चचेची सचचना) 
[अनकु्रमांक (१)] - 

  (१) सिचश्री गोरपचंद पडळकि, सिादशव खोत, महािेव जानकर, रि.प.स. 
पुढील साववजदनक महवावाच्या बाबींवर चचा उपतितथत करतील. 

         मौजे शेरेवाडी (आवळाई), (ता.आटपाडी, दज.साांगली) येथील श्रीराम 
त टोन क्रशर याांचेकडून अवैधदरवा या िगड व मुरुमाचे उवा खनन होत असणे, 
उवाखननाकरीता पयावरण व प्रिषूण दविागाची तसेच, िूजल दवज्ञान 
दविागाची परवानगी घेण् यात आली नसणे, सिर खाणपट्टा मांजूर करताांना 
दनयम व अटींची पूतवता करण्यात आली नसयायाने हा खाणपट्टा अनदधकृत 
असणे, खाणपट्टयाच्या शेजारील दपण् याचा पाण् याच्या तलावामध् ये मोठया 
प्रमाणात उवा खनन केले असणे, वा यामुळे तलावाचे जलप्रिषूण होऊन पाण् याचा 
स्त्रोत सांपण् याची शक्यता दनमाण र्झाली असणे, साधारणः ३ दक.मी. पयंत 
मोठ्या प्रमाणात धूळ वातावरणात पसरयायामुळे २०० हेक् टर के्षत्रातील 
शेतदपकाांचे नुकसान र्झालेले असणे, तसेच परवाना व पावसग नसलेली रकॅ् टर, 
जेसीबी व लोवडगची वाहने इवायािींच्या सहाय्याने अवैधदरवा या उवाखनन केलेला 
िगड व मुरुम रक व दटप्परमध्ये क्षमतेपेक्षा जातत िरणे, ओव् हरलोड 
गाड्ाांमुळे रत वा यावरील वाहतुकीला व नागदरकाांना त्रासाला सामोरे जावे 
लागत असणे, िगड व मुरुमाचे अवैधदरवाया उवा खनन व प्रिषूण करणाऱ् या 
श्रीराम त टोन क्रशर याांचेवर कारवाई करण्याबाबत शेरेवाडी ग्रामत थाांनी 
दविागीय आयुक् त, पुणे याांचेकडे दिनाांक १५ फेबु्रवारी, २०२२ रोजी तक्रार 
केली असणे, तक्रार करुनही िोषींवर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात 
आली नसणे, वा यामुळे सिर प्रकरणाची तातडीने चौकशी करुन िोषींवर 
कारवाई करण् याची आवश् यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व 
शासनाची प्रदतदक्रया’’ 

  (सोमिाि, रदनांक २१ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चरिण्यात आलेली पिंत ुपढेु ढकलण्यात आलले्या अधा-तास चचेच्या सचचना) 
[अनकु्रमांक ( २ ते ४)] - 

  (२) सिचश्री चंद्ररे्खि बािनकुळे, रामिास आांबटकर, प्रदवण िटके, रि.प.स. 
पढुील सािचजरनक महत्िाच्या बाबींिि चचा उपस्स्थत कितील. 

           "राज्य वन्यजीव मांडळाच्या १६ व्या बैठकीत िहा पैकी आठ राखीव 
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सांवधवन के्षत्राची अदधसूचना प्रदसध्ि करण्यात आलेली असणे, या नवीन 
सांवधवन राखीव के्षत्राचा व्यवतथापन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना 
शासनाने दिलेयाया असणे, सिर राखीव के्षत्रास अियारण्याचा िजा 
िेण्याबाबत दविागीय ततरावर सदमती गठीत करण्यात आली असणे, 
सदमतीचे कायव सांथगतीने सुरु असयायाने माहे जानेवारी, २०२२ च्या अखेरीस 
र्झालेयाया राज्य वन्यजीव मांडळाच्या बैठकीत राखीव के्षत्रास अियारण्याचा 
िजा िेण्यात आलेला नसणे, वन्यजीव (सांरक्षण) अदधदनयम, १९७२ मधील 
तरतूिीनुसार वन्यजीवाांच्या सांरक्षण आदण सांवधवनाच्या दृष्टीने योग्यता ठरदवणे 
सदमतीचा उदे्दश असणे, परांतू सदमतीच्या सांथ कायववाहीमुळे िजा प्राप्त 
करण्यास अडचणी दनमाण होणे, वायामुळे सांवधवन राखीव के्षत्राला अियारण्य 
घोदषत करणेबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व प्रदतदक्रया." 

  (३) सिचश्री सरुनल शर्दे, दवलास पोतनीस, डॉ.मदनषा कायांिे, रि.प.स. पढुील 
सािचजरनक महत्िाच्या बाबींिि चचा उपस्स्थत कितील. 

     "मुांबईत पहाडाच्या अनेक उपकर प्राप्त इमारती जुन्या व जीणव र्झायायाने 
इमारती कोसळून अपघात होण्याची शक्यता दनमाण र्झाली असणे, याप्रकरणी 
शासनाकडे अनेकिा तक्रारी करुनही कोणतीही कायववाही होत नसणे, सिरहू 
इमारतींच्या िरुुततीकदरता महानगरपादलकेने रुपये ५०० कोटींची तरतूि 
करावी अशी मागणी सवव ततरावरुन होत असणे, दवकास दनयांत्रण दनयमन 
(डीसीआर) मध्ये र्झालेयाया बिलामुळे दवकासकाांकडून पुनर्मवकासामध्ये 
दवलांब होत असणे, िदक्षण मुांबईतील इमारतीची िरुवतथा र्झायायाने िेखिाल, 
िरुुततीअिावी रदहवाशाांना धोकािायक इमारतीत वाततव्य करावे लागत 
असणे, सिरहू इमारतींच्या िरुुततीकडे शासनाचे िलुवक्ष होत असयायाने 
नागदरकाांमध्ये शासनाप्रती असांतोष दनमाण र्झाला असणे, याबाबत मुांबईतील 
मोडकळीस आलेयाया शेकडो उपकर प्राप्त इमारतींच्या िरुुततीसाठी 
आवश्यक दनधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत शासनाने दनणवय घेऊन 
करावयाची कायववाही व प्रदतदक्रया." 

  (४) सिचश्री चंद्ररे्खि बािनकुळे, रामिास आांबटकर, प्रदवण िटके, रि.प.स. 
पढुील सािचजरनक महत्िाच्या बाबींिि चचा उपस्स्थत कितील. 

   "उप सांचालक, आरोग्य दविाग, नागपूर अांतगवत पिोन्नती पात्र ९७ 
आरोग्य कमवचाऱ्याांची आरोग्य सहाय्यक पिावर तथा ४९ के्षत्र कायवकता या 
पिावरून आरोग्य कमवचारी पिावर पिोन्नतीकदरता कमवचाऱ्याांनी दिनाांक २८ 
ऑक्टोबर, २०२१ रोजी आमरण उपोषण केले असणे, मा. साववजदनक 
आरोग्य मांत्री महोियाांनी िोन दिवसात पिोन्नतीचे आिेश िेण्यात येतील असे 
आश्वासन दिलेले असणे, दिनाांक ०९ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रानुसार सवव 
पात्र उमेिवाराांच्या ितताऐवजाची पडताळणी पूणव र्झालेली असूनही पिोन्नतीचे 
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आिेश दनगवदमत केलेले नसणे तसेच, जळगाांव, पुणे, चांद्रपूर व नागपूर येथील 
दजयाहा पदरषिेच्या आरोग्य दविागातील कमवचाऱ्याांना आरोग्य सहायक 
पिावर पिोन्नतीचे आिेश दिलेले असणे, वायामुळे उप सांचालक, आरोग्य 
दविाग, नागपूर येथील पात्रता यािीतील १४६ कमवचाऱ्याांनी पिोन्नतीचे आिेश 
न र्झायायामुळे आांिोलन करण्याचा दनणवय घेतलेला असणे, याबाबत 
कमवचाऱ्याांना पिोन्नतीचे आिेश िेण्याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व 
उपाययोजना." 

  (सोमिाि, रदनांक २१ माचच, २०२२ िोजी बलॅटद्वािे काढण्यात आलेल्या अधा-
तास चचेच्या सचचना) [अनकु्रमांक (५ ि ६) ] - 

  (५) सिचश्री िामिाि पाटील, सुरेश धस, नागोराव गाणार, रि.प.स.  
   "मुंगी (ता.रे्िगाि, रज.अहमदनगि) येथील जायकिाडी उजिा 

कालिा रितिीका क्रमांक पाचमधील चािी ि चािीचा िस्ता बजुिचन 
र्ासकीय मालमते्तचे नकुसान केल्याबाबत" या दवषयावरील श्री.िामिाि 
पाटील ि इति रि.प.स. याांचा ताराांदकत प्रश्न क्रमाांक १२१९९ ला दिनाांक 
०४ माचव, २०२२ रोजी दिलेयाया उत्तरातून उद्धिवणाऱ्या बाबींवर चचा 
उपतितथत करतील. 

  (६) सिचश्री रिक्रम काळे, कदपल पाटील, सदतश चव्हाण, रि.प.स. 
   "िाज्यातील रर्क्षक ि रर्क्षकेति कमचचाऱयांना कॅर्लेस 

िैद्यकीय प्ररतपचती योजना लागच किणेबाबत" या दवषयावरील डॉ. 
िणरजत पाटील ि इति रि.प.स. याांचा ताराांदकत प्रश्न क्रमाांक १२२६८ ला 
दिनाांक ०८ माचव, २०२२ रोजी दिलेयाया उत्तरातून उद्धिवणाऱ्या बाबींवर चचा 
उपतितथत करतील. 

 

 
 

रिधान भिन, 
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दिनाांक : २१ माचव, २०२२. 
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