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महाराष्ट्र विधानसभा 

 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक २३ मार्च, २०२२ 

 

( सकाळी ९.०० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 

 
 

              

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

 

 
 

  (१) सिवश्री. बबनराि शिंिे, सांजयमामा शिंिे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे सािवजवनक बाांधकाम (सािवजवनक उपक्रम िगळून) मांत्र्याचे 
लक्ष िेधतील :- 

 
"सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जिजिध जिकाणी राज्य मार्गाची दिोन्नती करुन राष्ट्रीय 

महामार्गामध्ये रुपाांतर केलेले असणे, त्यामध्ये म्हसिड-अकलुि-टेंभुणी-बार्शी-कुसळांब 
या मार्गास राष्ट्रीय महामार्गग ५४८-सी म्हणून मांिूरी दे्यात ललेली असणे, यापैकी 
म्हसिड ते टेंभुणी या मार्गाचे काम सुरु असून यामध्ये सांर्गम ि रे्शिरे येथे रे्शतकऱयाांना 
मोबदला न जमळाल्ह्यामुळे काम बांद पाडलेले असणे तसेच सद्यस्थथतीत टेंभुणी-कुडूगिाडी-
बार्शी ते कुसळांब या मार्गाचे टेंडर प्रजिया सुरु असणे, माढा तालुक्यातून िाणाऱया या 
राष्ट्रीय महामार्गािर ५ साखर कारखाने असून टेंभुणी-कुडूगिाडी-बार्शी या जिकाणी 
एम.लय.डी.सी. कायास्वित झालेली असणे, साखर कारखाने हांर्गाम सुरु झाल्ह्यानांतर 
हांर्गामात हिारो िाहने, बैलर्गाडी याांची िाहतूक असल्ह्याने ४ ते ५ मजहने मोठ्या 
प्रमाणािर िाहतुकीची तासनतास कोंडी मोठ्या प्रमाणािर होणे, त्यामुळे सदरचा टेंभुणी 
ते बार्शी-कुसळांब हा भार्ग रथता चौपदरी करणे र्गरिेचे असणे, टेंभुणी ते कुडूगिाडी-बार्शी 
बायपास मारे्ग कुसळांब असा ५ जक.मी. लाांबीचा रथता अत्यांत खराब झालेला असणे, 
माढा, करमाळा, बार्शी, जिधानसभा मतदारसांघातून िात असून पस्चचम महाराष्ट्र ि 
मराििाडा याांना िोडणारा महत्िाचा राष्ट्रीय मार्गग असणे, परांतु या महामार्गािरील 
अििड िाहतुक करणाऱया िाहनाांची तसेच प्रिार्शाांची सांख्या िाढलेली असणे, त्यामुळे  
रथत्यािर िाहतुक कोंडी मोठ्या प्रमाणािर होऊन अपघाताांचे प्रमाण िाढणे, या राष्ट्रीय 
महामार्गाबाबत मा.कें द्रीय रथते िाहतूक मांत्री याांनी लातूर येथील रथते लोकापगण 
कायगिमात सदर रथत्याचे चौपदरीकरण करणेबाबत घोणणा केलेली असणे, त्यासािी 
राज्य सरकारकडून लिचयक बाबींची पुतगता झाल्ह्यास या मार्गािरील अििड 
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िाहन,प्रिार्शी िाहने याचबरोबर ग्रामीण भार्गातील रे्शतीमाल पालेभाज्या, फळे िेळेत 
पोहोचून नार्गरीकाांची मदत होणे,  टेंभुणी ते कुसळांब हा मार्गग चौपदरी हो्यासािी थथाजनक 
लोकप्रजतजनधी ि ग्रामथथाांची िारांिार मार्गणी होत असणे, त्याकडे र्शासनाचे झालेले 
दलुगक्ष, याप्रकरणी र्शासनाने तातडीने कराियाची कायगिाही ि उपाययोिना." 
  

  (२) श्री. अवनल बाबर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
जलसांपिा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील:- 
 
         "साांर्गली-सातारा-सोलापूर जिल्ह्हयातील कायम दषु्ट्काळी तालुक्यासािी िरदान 
असणारी टेंभू उपसा ससचन योिनेचे काम मार्गील २५ िणापासून सुरु असणे, सदर 
दषु्ट्काळी तालुक्यातील रे्शतकऱ याांच्या या जप्याच्या या तसेच रे्शतीच्या या पा्याचा प्रचन अद्यापी 
प्रलांजबत असणे, सदर योिनेचे काम तातडीने केल्ह्यास या योिनेअांतर्गगत तीन जिल्ह्हयातील 
सात तालुक्याांमधील २१७ र्गािाांना फायदा होणे, त्यामुळे या र्गािातील जप्याच्या या पा्याची 
तसेच रे्शतीच्या या पा्याची अडचण दरू होणे, रे्शतीमालाचे उत्पादन िाढून त्याचा दिा िाढणे, 
बेरोिर्गार तरुणाांना रोिर्गार जमळेल, सदर योिनेमध्ये खानापूर-लटपाडी-तासर्गाांि 
तालुक् यातील िांजचत र्गािाांचा समािेर्श कर्याची होत असलेली मार्गणी, यासािी टेंभू 
उपसा ससचन योिनेमध्ये िांजचत र्गािाांचा समािेर्श करुन ६ टप्पा जनयोजित असणे, याबाबत 
मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांचेकडे जदनाांक २४ िानेिारी, २०२० रोिी बैिक होऊन 
तीन मजहवयाांमध्ये िांजचत र्गािाांचा समािेर्श कर्याचा लदेर्श जदलेला असणे, तसेच जदनाांक 
२७ ऑक्टोबर, २०२० रोिी मा. प्रधान सजचि, िलसांपदा याांचेकडे पा्याच्या या 
फेरजनयोिनाबाबत बैिक होऊनही अदयापही जनणगय न होणे, मा. िलसांपदा मांत्री याांचेकडे 
िारांिार जनिेदने देऊनही अदयापही जनणगय न होणे, पजरणामी दषु्ट्काळी तालुक् यातील िांजचत 
र्गािाांमधील िनतेमध्ये पसरलेले असांतोणाचे िातािरण, याबाबत र्शासनाने लक्ष घालून 
उपरोक्त िांजचत र्गािाांचा लिकर समािेर्श करुन दषु्ट्काळी तालुक् यातील िनतेला 
जप्यासािी ि रे्शतीला पाणी दे्याकरीता तातडीने र्शासन थतरािर कराियाची कायगिाही ि 
उपाययोिना.”  
  

  (३) श्री. सवचन कल्याणिेंट्टी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
महसलू मांत्र्याचे लक्ष िेधतील:- 
 

"सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट दजक्षण सोलापूर तालुक्यातून िाणाऱया 
महामार्गाच्या या भूसांपादन प्रजियेत अजनयजमतता झाल्ह्याने उपजिल्ह्हाजधकारी तथा 
प्राांताजधकारी याांना र्शासनाने जनलांजबत करणे, भूसांपादन प्रजिया करत असताांना अजधकारी 
याांनी जनयमबाय प्रजिया राबिणे, एका सर्व्हे नांबर मध्ये असलेल्ह्या दोन िेर्गिेर्गळ्या 
र्व्यक्तींपैकी िजमनीची मोिणी न करता एकाच र्व्यक्तीला मोबदला जदला िाणे, या 
र्व्यजतजरक्त भूसांपादन अजधकाऱयाकडून रे्शतकऱयाांसोबत िारांिार लर्थथक रै्गरर्व्यिहार 
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होणे, त्यामुळे भूसांपादन अजधकारी याांचे जनलांबन होणे, याांची योग्य सखोल चौकर्शी न 
झाल्ह्यामुळे जनलांजबत झाल्ह्यानांतर उपजिल्ह्हाजधकारी तथा प्राांतअजधकारी पुनच च पदभार 
घेऊन कायगरत होणे, त्यामुळे सामाजिक िाद जििाद होणे, पजरणामी जिभार्गातील 
रजहिार्शाांमध्ये र्शासनाप्रती पसरलेला तीव्र असांतोण ि जिभार्गातील रखडलेले पुनिगसन 
प्रकल्ह्प लिकरात लिकर पूणग करून रथत्यािर ललेल्ह्या िमीन धारकाांना त्याांच्या या 
हक्कासािी वयाय जमळिून दे्याची जनताांत लिचयकता, याबाबत र्शासनाने तातडीने 
कराियाची कायगिाही ि उपाययोिना." 
  

  (४) श्री. िेंखर वनकम, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे ऊजा 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
          "कोकणामध्ये मुख्यत्िे: करुन लांबा, कािू, नारळ,  सुपारी, जचकू इ. फळजपके 
घेतली िाणे, सदर जपकाांसािी महाजितरण कां पनीकडून कृणी पांपाची कनेक्र्शने जदली िाणे, 
परांतु महाजितरण कां पनीच्या या पजरपत्रक ि.२४३, जदनाांक ३ िुलै, २०१५ नुसार नारळ, 
सुपारी, लांबा, जचकू या बार्गाांना कृणी सदरात र्गणना करुन सदर रे्शतकऱयाांकडून कृणी 
र्व्यजतजरक्त प्रमाणे सन २०१५ पासून लकारणी करुन बीले अदा केली िाणे ि बार्गायती 
जपकाांसािी िेर्गळा दर लकार्याचा दृष्ट्टीकोन जदसून येणे, बार्गायती जपकाांमध्ये ऊस, 
केळी, सांत्री, द्राक्ष ही सुध्दा बार्गायती जपके असणे, लांबा, कािू, नारळ, सुपारी, जचकू ि 
नसगरी ही बार्गायती जपके असूनदेखील याांना िेर्गळी िीिबील लकारणी केली िाणे, 
कोकणातील रे्शती पांपाांना महाजितरण कां पनीने रे्शती कृणी र्व्यजतजरक्त जिभार्गात केलेल्ह्या 
कोकणातील रे्शतकऱयाांना रे्शती असे िर्गीकरण होणेसांदभात र्शासनाने तातडीने कराियाची 
कायगिाही ि उपाययोिना." 
  

  (५) श्री. सांजय जगताप, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

“पुणे महानर्गरपाजलका हद्दीत सन २०१७ पासून समाजिष्ट्ट झालेल्ह्या र्गािातील 
जमळकत धारकाांना पूिी ग्रामपांचायत हद्दीत असताना बाांधलेल्ह्या के्षत्रािर सिगसाधारण कर, 
सिगसाधारण पाणीपट्टी, जिरे्शण पाणीपट्टी, लरोग्य, सािगिजनक िीि िापर कर जमळून 
एकजत्रत लकारणी होत असणे, परांतु महानर्गरपाजलकेने रथते, पाणी पुरििा, जदिाबत्ती 
(थरीट लाईट), कचरा सांकलन, ड्रेनेि लाईन, फुटपाथ इ. असलेल्ह्या सोयी सुजिधा या 
अत्यांत अपुऱया असणे, अनेक िणग मनपा हद्दीत समाजिष्ट्ट झाल्ह्यािरही मूलभूत पायाभूत 
सुजिधा उपलब्ध करून दे्यात पुणे मनपा अपयर्शी असणे, मनपा हद्दीत समािेर्श 
झाल्ह्यािर रेजडरेकनर नुसार सिगसाधारण कर, पाणीपट्टी, सफाई कर, अस्ग्नर्शमन कर, िृक्ष 
सांिधगन कर, िल लाभ कर, मलजनथसारण कर, पथ कर, जिरे्शण सफाई कर, मनपा 
जर्शक्षण उपकर ि राज्य र्शासनाचा जर्शक्षण कर, रोिर्गार हमी कर ि मोठ्या जनिासी 
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िारे्गिरील कराांची लकारणी करत असल्ह्याने महापाजलकेत समािेर्श झाल्ह्यािर 
ग्रामथथाांच्या या पूिी लकारणी होत असलेल्ह्या करात अनेकपटींनी िाढ झाल्ह्याने नार्गरीकाांत 
जनमाण झालेले असांतोणाचे ि रोणाचे िातािरण, पजरणामी पायाभूत सुजिधाांचे िाळे मुख्य 
र्शहराच्या या तुलनेत समाजिष्ट्ट र्गािाांमध्ये जनमाण केल्ह्याजर्शिाय मनपा प्रचजलत दराने कर 
भर्यास थथाजनक नार्गजरकाांनी केलेला जिरोध, सन २०२४ पयंत सदर समाजिष्ट्ट र्गािाांना 
मुलभूत सुजिधा दे्याबाबत जनयोजित कर्यात लले असल्ह्याने सन २०२४ पयंत 
ग्रामपांचायतीप्रमाणे कर लकारणी कर्याची लिचयकता, याबाबत र्शासनाने तातडीने 
कराियाची कायगिाही ि उपाययोिना." 
  

  (६) कॅप्टन आर. तवमल सेल्िन, श्री. अब ूआजमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे नगरविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

"मुांबई मधील सायन कोळीिाडा मतदार सांघात िडाळा रक टर्थमनल, िडाळा येथे 
पुष्ट्कळ लर.एम.सी (RMC) प्लाांट असणे, सदर लर.एम.सी (RMC) प्लाांट हे 
एम.एम.लर.डी.ए.च्या या भूखांडािर असणे, या लर.एम.सी (RMC) प्लाांटमुळे सदर िार्गी 
मोठ्या प्रमाणात प्रदणूण होत असल्ह्याचे जनदर्शगनास येणे, या प्लॉट भोिती िडाळा 
लर.टी.ओ, थथाजनक पोलीस थटेर्शन यासारखे सरकारी कायालय असणे, तेथील कायगरत 
कमगचारी ि थथाजनक नार्गजरक याांना प्रदणूणामुळे त्रास होणे, येथील लर.एम.सी (RMC) 
प्लाांट पैकी मे. ईर्गल इवराथरक्चर या कां पनीने एम.एम.लर.डी.ए. ची अजतजरक्त िार्गा 
अनजधकृतपणे बळकिल्ह्याचे जनदर्शगनात येणे, कुिलीही प्रर्शासकीय परिानर्गी न घेता 
थथाजनक रजहिार्शी याांचा ये-िा कर्याचा मार्गग (रथता) बांद करणे, र्शासनाने नेमून 
जदलेल्ह्या महाराष्ट्र प्रदणूण जनयांत्रण मांडळ याांच्या या जनयमाांना पायदळी तुडिून मोठ्या 
प्रमाणात प्रदणूण होत असणे, सदर भूखांड हा मेरो रेलच्या या कामासािी जदलेला असणे, तरी 
सदर िारे्गचा िापर मे. ईर्गल इवराथरक्चर या कां पनीकडून अनजधकृतपणे खािर्गी 
कामाकजरता होत असणे, या र्व्यजतजरक्त अर्शोका या कां पनीचा लर.एम.सी. (RMC) 
प्लाांट हा भक्ती पाकग  येथील जनिासी िारे्गत असणे, यामुळे थथाजनक नार्गजरकाांना होत 
असलेला त्रास रोख्याकजरता र्शासनाने र्गांजभर दखल घेऊन कराियाची कायगिाही ि 
उपाययोिना." 
 

  (७) श्री. महेिं शिंिे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मित ि 
पनुिवसन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

"सायर्गाांि (एकबे) (ता. कोरेर्गाांि, जि.सातारा) येथील ग्रामथथाांना १९७८ पासून 
र्गाििाण कब्िेपट्टी दे्यात लली नसून र्गाििाणाचा सातबारा न होणे, या र्गाििाणातील 
ग्रामथथाांना नजिन र्शतग उििून सांबांजधत खातेिारसाांना कब्िेपट्टी दे्याबाबत र्शासनाकडे 
जिनांती कर्यात येणे, तसेच कब्िेपट्टी दे्याकरीता र्शासनाने २० टक्के जिलांब रु्शल्ह्क 
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लाि्यात येणे, सदरील जिलांब रु्शल्ह्क माफ कर्याबाबत र्शासनाने जनणगय घे्याची 
लिचयकता, या कामास जिलांब लार्गत असल्ह्याने ग्रामथथाांमध्ये जनमाण झालेले 
असांतोणाचे िातािरण, याकजरता नजिन र्शतग (सातबारािरील) उििून र्गाििाणाचा जसटी 
सर्व्हे तातडीने दे्याची जनताांत र्गरि, याबाबत र्शासनाने तातडीने कराियाची कायगिाही ि 
उपाययोिना.” 
 

  (८) श्रीमती मांजळुा गािीत, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मित ि पनुिवसन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
         "सािी तालुक्यातील (जि.धुळे) म्हसदी, काळर्गाांि, िसमार, घमनार, दातती, 
ककाणी, भडर्गाि (िा.), रे्शिाळी (मा) या र्गािातील रे्शतकऱ याांना सन २०१८ खरीप 
हांर्गामातील दषु्ट्काळी पजरस्थथतीतील अनुदान अद्यापही िाटप कर्यात न येणे, जदनाांक ३० 
िुलै, २०१९ ि जदनाांक २२ ऑक्टोबर, २०१९ रोिी सहाय्यक सांचालक (लेखा), जिभार्गीय 
लयुक्त कायालय, नाजर्शक याांनी र्शासनाकडे अनुदान मार्गणी प्रथताि सादर केलेला 
असणे, परांतू अद्यापही सािी तालुक्यातील नुकसानग्रथत रे्शतकऱ याांना सन २०१८ खरीप 
हांर्गामातील नुकसानीपोटी अनुदान िाटप कर्याकरीता जनधी उपलब्ध नसणे, पजरणामी 
उक्त र्गािातील रे्शतकऱ याांनी धरणे लांदोलन करणे, धरणे लांदोलनाच्या या जिकाणी प्रत्यक्ष 
िाऊन रे्शतकऱ याांना र्शासनाकडून जनधी प्राप्त होताच अनुदान िाटप कर्यात येईल असे 
जिभार्गीय लयुक्ताांनी जिल्ह्हाजधकारी, धुळे याांना कळजिल्ह्यानांतर त्याांनी रे्शतकऱ याांना 
अनुदान िाटपाचे लचिासन देणे, परांतू र्शासनाकडून अद्याप अनुदानाची रक्कम 
जिल्ह्हाजधकारी, धुळे ि तहजसलदार (महसूल), जिल्ह्हाजधकारी कायालय, धुळे याांच्या याकडे 
प्राप्त न होणे, पजरणामी नुकसानग्रथत रे्शतकऱ याांमध्ये िाढत असलेली असुरजक्षततेची भािना 
ि त्यामुळे जनमाण झालेला तीव्र असांतोण, र्शासनाने तातडीने खरीप सन २०१८ हांर्गामात 
सािी तालुक्यातील दषु्ट्काळी पजरस्थथतीत बाधीत रे्शतकऱ याांना तात्काळ अनुदान िाटप 
हो्यासािी लिचयक तो जनधी मांिूर कर्याची लिचयकता, याबाबत र्शासनाने तातडीने 
कराियाची कायगिाही ि उपाययोिना.’’ 
 

  (९) श्री. रत्नाकर गटेु्ट, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे कृषी 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "र्गांर्गाखेड (ता.र्गांर्गाखेड, जि.परभणी) येथील रे्शतकरी खरीप हांर्गाम २०१८, दषु्ट्काळी 
अनुदान ि २०२० चा मांिूर खरीप जपकजिमा जमळ्याकरीता तहजसल कायालयासमोर १५ 
जदिसाांपासून साखळी उपोणण करीत असणे, र्गांर्गाखेड मांडळाचा जपकजिमा अजतिृष्ट्टीमध्ये 
कोल्ह्हापूर मांडळाला िळजिला असणे, त्यामुळे रे्शतकरी त्याांच्या या हक्काच्या या जनधीपासून 
िांजचत राहणे, अद्यापही थथाजनक प्रर्शासनाने कोणतीही कायगिाही न करणे, जिमा कां पवया 
मांिूर खरीप जपकजिमा ि दषु्ट्काळी अनुदान बाधीत रे्शतकऱ याांना दे्यास टाळाटाळ करीत 
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असणे, अिूनही यातील एक रुपयाही रे्शतकऱ याांना जमळाला नसणे, यासांदभात थथाजनक 
लोकप्रजतजनधी (र्गांर्गाखेड) याांनी मा.कृणी मांत्री याांना िेळोिेळी पत्रर्व्यिहार करून सांबांधीत 
रे्शतकऱ याांना जनधी जमळ्याकरीता जिनांती करणे, परांतु याबाबत कोणताच जनणगय न होणे, 
जपकजिमा ि दषु्ट्काळी अनुदानापासून िांजचत असलेल्ह्या रे्शतकऱ याांिर उपासमारीची िेळ 
लल्ह्याने त्याांनी लांदोलनाचा पजित्रा घेणे, मतदार सांघातील २८४ र्गािे साखळी उपोणण 
करीत असणे, याबाबत र्शासनाने तातडीने िोस जनणगय घेऊन खरीप हांर्गाम २०१८, 
दषु्ट्काळी अनुदान ि २०२० चा मांिूर खरीप जपकजिमा रे्शतकऱ याांना जमळ्यासांदभात 
कराियाची कायगिाही ि उपाययोिना." 
 

  (१०) डॉ. वकरण लहामटे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे पाणी 
परुिठा ि स्िच्छता मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

"तळे, जिजहर, सर्शदे (ता.अकोले, जि.अहमदनर्गर) या र्गािाांना जप्याच्या या पा्याची 
योिना महाराष्ट्र िीिन प्राजधकरणाकडून १० ते १२ िणापासून मांिूर होणे, परांतु या 
कामाचा दिा चाांर्गला नसल्ह्यामुळे तळे, जिजहर, सर्शदे र्गािाांना जप्याचे पाणी न जमळणे, 
तयार कर्यात ललेल्ह्या जिजहरीमध्ये देखील केिळ २ ते ३ मजहने पुरेल इतकेच पाणी 
असणे, र्गािकऱयाांना जप्याच्या या पा्याची र्गांभीर समथया जनमाण होणे, त्यामुळे 
नार्गजरकाांमध्ये प्रचांड असांतोण जनमाण होणे, याबाबत सांबांजधत िेकेदार, दोणी 
अजधकाऱयाांिर कारिाई करुन या र्गािाांना तातडीने पाणी पुरििा जमळ्याच्या या दृष्ट्टीने 
र्शासनाने तातडीने कराियाची कायगिाही ि उपाययोिना.’’ 
 

  (११) श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, सिवश्री नानाभाऊ पटोले, सरेुिं िरपडुकर, पथृ् िीराज 
चव्हाण, श्रीमती सलुभा खोडके, श्री. चांद्रकाांत निघरे, डॉ. राहूल पाटील, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे सामावजक न्याय मांत्र्याचे 
लक्ष िेधतील :- 
 
         “महाराष्ट्र राज्यातील जनराधार र्व्यक्तींना लधार म्हणून राज्य र्शासनातफे सांिय र्गाांधी 
जनराधार योिना, इांजदरा र्गाांधी जनराधार पेवर्शन, श्रािणबाळ पेवर्शन अर्शा एकुण ५ प्रकारच्या या 
योिनेतून पेवर्शन जदल्ह्या िात असणे, सदर योिनेच्या या माध्यमातून जनराधार र्व्यस्क्तला फक्त 
१००० रुपये ि त्या मजहलेला मूल असेल तर १०० रुपये िाथत पेवर्शन जदले िात असणे, 
सदर पेवर्शनची रक्कम ही िाढत्या महार्गाईच्या या काळात तूटपुांिी असणे, लिच्या या 
महार्गाईच्या या काळात पेवर्शनच्या या रक्कमेत िाढ करुन ती जकमान दरमहा ३००० रुपये 
कर्याची लिचयकता, तसेच र्शासकीय कमगचा-याांना ज्याप्रमाणे महार्गाई भत्त्ता जदला 
िातो त्याप्रमाणे दरिणी या पेवर्शनमध्ये २० टक्के िाढ कर्याची लिचयकता, तसेच 
जनराधार योिनेच्या या पेवर्शनचा लाभ जमळ्यासािी उत्पन्नाची अट २१ हिार रुपये असणे, 
म्हणिे जदिसाला केिळ ५८ रुपये उत्पन्न असणाऱ या र्व्यस्क्तलाच ही पेवर्शन योिना लार्गू 
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होत असणे, पजरणामी अनेक जनराधार र्व्यक्ती या योिनेपासून िांजचत असणे, िुवया 
काळातील लािलेली ही उत्पन्नाची अट बदलून ६० हिार रुपये कर्याची लिचयकता, 
र्शासनाने याबाबत तातडीने कराियाची कायगिाही ि उपाययोिना.’’ 
 

  (१२) श्री. चेतन तपेु, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे पयािरण 
ि िातािरणीय बिल मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

“पुणे र्शहरातील कचऱयाची र्शास्त्रोक्त पद्धतीने जिल्ह्हेिाट न लािल्ह्यामुळे 
कचऱयातील घाण द्रि िजमनीत जझरपून प्रदजूणत होणारे िलस्त्रोत, त्यामुळे होणारी 
पयािरणाची हानी, कचऱयाने हिेतील प्रदणूण िाढल्ह्यामुळे बालके लजण ज्येष्ट्ि 
नार्गजरकाांमध्ये बळािलेले चिसनाचे जिकार, काही िेळा कचरा डेपोना लर्गी लार्गून जनमाण 
होणाऱया प्रदजूणत धुरामुळे पयािरणाची होणारी हानी, र्शहराच्या या एकाच भार्गात एकिटलेले 
कचरा डेपो, त्यामुळे त्या िराजिक भार्गातील प्रदणूणात पडणारी भर, हिेतील प्राणिायूची 
घसरलेली र्गुणित्ता, औद्योजर्गक िसाहती लजण लर्गतच्या या रजहिार्शी के्षत्रातील नार्गजरकाांना 
होणारा प्रदणूणाचा त्रास, र्शहराच्या या एकाच भार्गात कचरा डेपो केल्ह्यामुळे लाांबिर करािी 
लार्गणारी िाहतूक, िाहतूक िेके प्रकरणी मोठ्या प्रमाणात झालेले लर्थथक रै्गरर्व्यिहार, 
जिजर्शष्ट्ट िेकेदाराांना निरेसमोर िेिून जदलेले कचरा प्रकल्ह्पाचे िेके, याकामी झालेले 
लर्थथक रै्गरर्व्यिहार, िेकेदार िापरत असलेले कालबाय तांत्रज्ञान, त्याांच्या याकडे अद्याित यांत्र 
सामुग्रीचा अभाि, त्यामुळे िाढलेले पयािरणीय प्रदणूण, र्शहरालर्गतच्या या नर्व्याने समाजिष्ट्ट 
भार्गात कचरा टाकताना त्यािर योग्य प्रजिया न झाल्ह्यामुळे जनमाण झालेल्ह्या प्रदणूणाने 
पजरसरात होणारी पयािरण हानी पजरणामी त्या भार्गात कचरा टाक्यास थथाजनकाांचा 
होणारा तीव्र जिरोध, नर्गरिासीय लजण ग्रामिासीय याांच्या यात िारांिार होणारा तीव्र सांघणग, 
पयािरणाची मोठ्या प्रमाणात होणारी हानी रोख्यासािी तातडीने प्रभािी कायमथिरूपी 
उपाययोिना कर्याची लिचयकता, याबाबत र्शासनाने तातडीने कराियची कायगिाही ि 
उपाययोिना.” 
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( सकाळी ११.०० िाजता ) 

      
                       

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) जलसांपिा  मांत्री  : (क) जिदभग पाटबांधारे जिकास महामांडळ, नार्गपूर याांचा सन 
२०१७-२०१८ या िणाचा एकिीसािा िार्थणक जित्तीय 
अहिाल सभार्गृहासमोर िेितील. 
 

     (ख) र्गोदािरी मराििाडा पाटबांधारे जिकास महामांडळ, 
औरांर्गाबाद याांचा सन २०१९-२०२० या िणाचा 
िार्थणक लेखा अहिाल सभार्गृहासमोर िेितील. 
 

  (२) पयािरण ि 
िातािरणीय बिल 
मांत्री 

:  महाराष्ट्र प्रदणूण जनयांत्रण मांडळ याांचा सन २०२०-
२०२१ चा िार्थणक अहिाल सभार्गृहासमोर िेितील. 

 

तीन : अनसुवूचत जाती कल्याण सममतीर्ा पवहला अहवाल सादर करणे. 
 

चार : अनसुवूचत जमाती कल्याण सममतीर्ा पवहला अहवाल सादर करणे. 
 

पाच  रोजगार हमी योजना सममतीर्ा पवहला अनपुालन अहवाल सादर करणे. 
 

 

सहा : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) : 
   
  (१) सिवश्री. नानाभाऊ पटोले, पथृ् िीराज चव्हाण, विंरीष चौधरी, लहू कानडे, सांजय 

जगताप, श्रीमती मवनषा चौधरी,  डॉ. भारती लव्हेकर, श्री. अवमत साटम, अॅड. 
आविंष िेंलार, श्री.अतलु भातखळकर, अॅड. राहुल नािेकर, श्री. कालीिास 
कोळांबकर, श्रीमती सरोज आवहरे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे गहृ मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

“मुांबई जचत्रपटसृष्ट्टी असोजसएर्शन ऑफ जसने अँड टेजलस्र्व्हिन लटग डायरेक्टर 
लजण कॉथच्या युम जडझायनर (ACTADCD) ही नोंदणीकृत कामर्गार सांघटना र्गत ५८ 
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िणापासून कायगरत असून जसनेसृष्ट्टीतील कामर्गार सभासद लजण जनमात्याांमध्ये सुसांिाद 
िाढजिणे, त्याांच्या या समथया सोडजिणे ि लकस्थमक काळात िैद्यकीय ि अवय मदत 
जमळिून दे्याचे काम ही सांघटना करते, मात्र या सांघटनेला जफल्ह्म सेटींर्ग ॲ्ड अलाईड 
मिदरू युजनयन (Allied Mazdur Union) तसेच फेडरेर्शन ऑफ िेथटनग इांजडया जसने 
एम्प्लॉईि (FWICE) या दोन सांघटनाांकडून जिनाकारण त्रास देिून अिैधजरत्या त्याांच्या या 
कामकािात अडथळा जनमाण करुन हथतके्षप करणे, या दोवही सांघटनाांिर सारख्याच र्व्यक्ती 
जिरािमान असून कामर्गाराांच्या या समथयाांच्या या नािाखाली लाखो रुपयाांचा रै्गरर्व्यिहार तसेच 
खांडणी िमा कर्याचे काम या दोवही सांघटनाांचे पदाजधकारी करीत असणे, उपरोक्त दोवही 
सांघटनाांच्या या पदाजधकाऱयाांच्या या िाचाला कां टाळून ACTADCD चे ज्येष्ट्ि सभासद श्री.रािेंद्र 
सापते याांनी लत्महत्या करणे ि त्याांच्या या सुसाईड नोटमध्ये या सांघटनाांच्या या पदाजधकाऱयाांना 
यासािी िबाबदार िरजिणे, तरीही या प्रकरणी कोणतीही फौिदारी कारिाई अद्यापपयंत न 
होणे, अलाईड मिदरू युजनयनच्या या पदाजधकाऱयाांनी ििळििळ ३१ कोटी रुपयाांचा सभासद 
जनधीचा रै्गरर्व्यिहार केल्ह्याप्रकरणी लर्थथक र्गुवहे र्शाखेकडे माहे ऑक्टोबर, २०२० मध्ये 
तिार नोंदिूनही यासांदभात अद्याप कोणतीही कारिाई न होणे, पजरणामी त्याांचे धाडस 
अजधकच िाढून लता उपरोक्त दोवही सांघटनाांची िाकडी निर ही ACTADCD 
सांघटनेकडे िळली असून या सांघटनेिर र्गुांडाांमाफग त अनजधकृत कब्िा कर्याच्या या उदे्दर्शाने 
एक बनािट कायगकारणी मांडळ थथापन करुन बनािट लेटरहेड, मानजचवहे ि ओळखपते्र 
छापून त्याांची बँक खाती जसल कर्यासांदभात बँकाांना पत्र देणे ि लचचयाची बाब म्हणिे 
बँक ऑफ महाराष्ट्र ि एस्क्सस बँकेने चुकीच्या या कार्गदपत्राांच्या या लधारे उपरोक्त सांघटनाांचा 
हथतके्षप िैध िरिून र्गत ६ मजहवयापासून ACTADCD सांघटनेच्या या बँकेचे र्व्यिहार रोखून 
िेिणे, पजरणामी या सांघटनेचे सभासद अनुजे्ञय असलेल्ह्या मदतीपासून िांजचत असणे, या 
प्रकरणी लांबोली पोजलस थटेर्शनमध्ये तिार दाखल करुनही अद्यापपयंत उपरोक्त दोवही 
सांघटनाांिर कोणतीही कारिाई न होणे, या प्रकरणाची र्गांभीर दखल घेिून मा.र्गृहमांत्री 
महोदयाांनी जदनाांक ७ िुलै, २०२१ रोिी बैिक घेऊन SIT लािून दोणींिर कडक कारिाई 
कर्याचे लदेर्श देऊनही अद्याप कोणतीही कारिाई न होणे, सदरहू प्रकरणाची र्शासनाने 
र्गांभीर दखल घेिून ACTADCD च्या या कायालयात अनजधकृत प्रिेर्श करुन कामकािात 
हथतके्षप करणाऱया उपरोक्त दोवही सांघटनाांच्या या पदाजधकाऱयाांना त्िरीत अटक करुन 
कारिाई करणेबाबत तसेच बँकेचे र्व्यिहार पुवहा सुरु कर्यासांदभात तातडीने लदेर्श 
दे्याची लिचयकता, उपरोक्त दोवही सांघटनाांमधील रै्गरर्व्यिहारासांदभात तेथे प्रर्शासकाची 
नेमणूक करुन लर्थथक र्गुवहे र्शाखेकडून सखोल चौकर्शी ि दोणींिर कारिाई कर्याची 
लिचयकता, तसेच श्री.रािेंद्र सापते याांच्या या लत्महत्येमुळे त्याांचे कुटुांब लर्थथक सांकटात 
सापडले असून त्याांना मदत देिून उपरोक्त सांपूणग प्रकरणी र्शासनाने अजतर्शय र्गाांभीयाने ि 
तातडीने कारिाई कर्याची लिचयकता, याबाबत र्शासनाने तातडीने कराियाची 
कायगिाही ि उपाययोिना.” 
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  (२) श्री. वभमराि तापकीर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे गहृ 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
       “खडकिासला (जि.पुणे) येथे मार्गील काही मजहव याांपासून र्गुव हेर्गारी मध् ये लक्षणीय 
िाढ होणे, र्गुव हेर्गाराांिर पोलीसाांचा िचक राजहलेला नसणे, नार्गजरकाांमध् ये जिरे्शणतल लहान 
मुले, मजहला, ज् येष्ट् ि नार्गरीक याांच्या यामध् ये असुरजक्षततेची भािना जनमाण होणे, अल्ह् पियीन 
मुलींिर बलात् कार करुन िार मारल्ह् याच्या  या घटना, अिैध धांदे, लॉटरी, रोजमओ, लुटमार, 
खून, दरोडे, हॉटेल लॉसिर्गच्या या माध्यमातून अिैध धांदे, भर जदिसा रथत्यालर्गत सुरु 
असलेला देह र्व्यापार, िाढता सायबर िाईम या सारख्या घटना सहकार नर्गर, भारती 
जिद्यापीि, ससहर्गड रोड, लजण हिेली पोलीस िा्याच्या या हद्दीमध्ये घडणे, त् याचबरोबर 
सहकारनर्गर पोलीस िा्याच्या या हद्दीमध्ये धनकिडी र्गाििाण पजरसरात अिैध धांदे, 
िाहनाांची िाळपोळ, चोऱया, र्गांभीर थिरूपाचे र्गुवहे सरास घडत असणे, सोसायट्या, िथती 
भार्गात पोजलसाांकडून पेरोसलर्ग देखील होत नसणे, पोलीस िा्याच्या या सांबांजधत 
अजधकाऱयाांकडून लोकप्रजतजनधींर्शी कुिल्ह्याही प्रकारे समविय नसणे, केलेल्ह्या सूचना, 
तिारींिर तिार दाखल कराियास रे्गलेल्ह्या नार्गजरकास जमळणाऱया िार्गणुकीमुळे ि 
मनमानी कारभारामुळे नार्गजरकाांमध्ये असांतोणाचे िातािरण जनमाण होणे, याबाबत सांबांजधत 
पोलीस िा्याचे िजरष्ट्ि अजधकाऱयाांचे िाणीिपूिगक होत असलेले दलुगक्ष, पुणे 
महानर्गरपाजलकेत नर्व् याने समाजिष्ट् ि झालेल्ह् या र्गािाांचे कायगके्षत्र भौर्गोजलक दृष्ट् टया सोयीच्या  या 
दृष्ट् टीने पुणे र्शहर पोलीस लयुक् तालयास िोड् याची लिच यकता असणे, जि. पुणे येथील 
भोर जिभार्ग-रािर्गड पोलीस थटेर्शनच्या या हद्दीतील हिेली तालुक्यात समाजिष्ट्ट असलेली 
र्गािे कमी करून त्या र्गािाांचा समािेर्श हिेली ग्रामीण पोलीस थटेर्शनच्या या हद्दीत कर्याचा 
जनणगय प्रलांजबत असल्ह्यामुळे हिेली तालुक्यातील खडकिासला जिभार्गात येणारी मोरदरी, 
कल्ह्याण, कोंढणपूर, रहाटिडे, लिी, जर्शिापूर, खेड जर्शिापूर, श्रीरामनर्गर, र्गाउडदरा ही 
र्गािे सध्या भोर जिभार्ग अांतर्गगत रािर्गड पोलीस थटेर्शनच्या या अांतर्गगत येत असल्ह्याचे 
जनदर्शगनास येणे, सांबांजधत र्गािे ही हिेली ग्रामीण पोलीस थटेर्शनच्या या हद्दीमधील र्गािाांना 
लार्गून असताांना त्या र्गािातील नार्गजरकाांना कोणत्याही छोट्या-मोठ्या तिारीसािी अथिा 
इतर प्रर्शासकीय कामाांसािी हिेली ग्रामीण पोलीस थटेर्शन निीकच्या या अांतरािर असताांना 
२६ जकमी अांतरािर असणाऱया रािर्गड पोलीस थटेर्शनला िािे लार्गणे, याकडे र्शासनाचे 
होत असलेले दलुगक्ष याबाबत र्शासनाने तातडीने कराियाची कायगिाही ि उपाययोिना" 
 

  (३) श्री. अब ू आजमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
गहृवनमाण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

"मानखुदग – जर्शिािीनर्गर येथील घाटकोपर-मानखुदग सलक रोड, एकता नर्गर, 
मांडाळा, टी-िांक्र्शन, मानखुदग येथील अिैध र्गाळे र्शासनातफे हटजि्यात येणे, परांतु, तेथे 
पुवहा अिैधरीत्या र्गाळे बाांध्यात लले असल्ह्याचे माहे ऑर्गथट, २०२१ िा त्यासुमारास 
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जनदर्शगनास येणे, अिैध र्व्यािसाजयक र्गाळे हटजि्याबाबत िारांिार सांबांजधत जिभार्गाांकडे 
मार्गणी करूनही अद्यापपयंत अिैध र्गाळे हटजि्यात न येणे, याबाबत र्शासनाने तातडीने 
कराियाची कायगिाही ि उपाययोिना." 

 
  (४) सिवश्री. सवुनल प्रभ,ू अतलु भातखळकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक 

महत्िाच्या बाबीकडे नगरविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

"मुांबई उपनर्गररातील मुांबई महानर्गरपाजलकेच्या या मालाड पूिग-पस्चचम येथील 
नार्गजरकाांना, मुलभूत नार्गरी सेिा-सुजिधा उपलब्ध र्व्हािी याकजरता सदडोर्शीच्या या थथाजनक 
लोकप्रजतजनधींनी पत्रर्व्यिहार करुन केलेल्ह्या पािपुरार्व्यानुसार र्शासन तथा मुांबई 
महापाजलकेने पी/उत्तर जिभार्गाच्या या जिभािनास सन २०१९ मध्ये मावयता देऊनही अद्याप 
पी/पूिग लजण पी/पस्चचम अर्शी महापाजलकेची थितांत्र प्रभार्ग कायालये सुरु न झाल्ह्याची 
बाब जदनाांक २२ फेबु्रिारी, २०२२ रोिी जनदर्शगनास येणे, यामुळे मालाड पुिग-पस्चचम 
भार्गातील नार्गजरकाांची प्रर्शासकीय कामे लजण नार्गसरकाना मुलभूत, सेिा-सुजिधा प्राप्त 
कर्यास अद्यापही अडचणीचे होऊन त्रासदायक िरत असणे, पी/उत्तर जिभार्गाचे पी/पूिग 
लजण पी/पस्चचम असे जिभािन करुन, दोन थितांत्र कायालयाकजरता दोन इमारती, 
लिचयक अजधकारी ि कमगचाऱयाांची निीन पदे जनर्थमती करुन ि त्याकजरता लिचयक 
जनधीची पाजलकेच्या या बिेटमध्ये तरतूद, कायालय सुरु करणेबाबतचा प्रथताि सादर होऊनही 
अद्याप थथापत्य सजमती (उपनर्गरे)/जिधी सजमती याांची मावयता जमळु न र्शकल्ह्याने सदरहु 
प्रभार्ग कायालय जिभािनाचे दोन िणेपासुन प्रलांजबत असल्ह्याची र्गांभीर बाब जनदर्शगनास 
येणे, जिभार्ग कायालयाच्या या इमारतीची र्व्यिथथा करणेबाबत तसेच इमारतीची िार्गा 
उपलब्ध होऊन प्रभार्ग कायालय सुरु करणेबाबत काय कायगिाही केली लहे, अद्याप याचा 
खुलासा र्शासनाकडून कर्यात न येणे, तसेच िॉडग जिभािनासािी जनधीची तरतुद केली 
नसल्ह्यामुळे मालाड (पूिग) भार्गातील नार्गरीकाांना रे्गल्ह्या दोन िणांपासून निीन िॉडगपासून 
िांजचत रहािे लार्गणे, सदरहु जिभािनाचे प्रलांजबत प्रथतािास महापाजलकेच्या या सबांधीत 
अजधकारी िर्गाकडून कायगिाही कर्यास झालेले दलुगक्ष, यामुळे मालाड पूिग-पस्चचम 
भार्गातील लाखो सिगसामावय नार्गजरकाांची झालेली ि होत असलेली प्रचांड रै्गरसोय,याबाबत 
र्शासनाने तातडीने कराियाची कायगिाही ि उपाययोिना." 
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सात : सन २०२२-२०२३ च्या अर्वसांकल्पातील अनिुानाच्या मागणयाांिर चचा ि मतिान.  
(चौर्ा ि िेंिटचा वििस) 
 

 

   (१) सामाजिक वयाय ि जिरे्शण सहाय्य जिभार्ग 

   (२) िैद्यकीय जर्शक्षण ि औणधी द्रर्व्ये जिभार्ग 

   (३) लजदिासी जिकास जिभार्ग 

   (४) इतर मार्गास बहुिन कल्ह्याण जिभार्ग 

 

 
 

 
          

       (मतास टाकावयाच्या मागणयाांर्ी सरू्ी स्वतांत्रपणे मवतरीत केल्याप्रमाणे) 
[र्र्ारोध (मगलोटीन) सायांकाळी ०५.३० वाजता] 

              

 

आठ : िंासकीय विधेयके : 
 

 

  (अ) परु:स्र्ापनार्व, विचार, खांडिं: विचार ि सांमत करणे :- 
 

 

    सन २०२२ चे जिधानसभा जिधेयक िमाांक १२ – महाराष्ट्र जिजनयोिन जिधेयक, 
२०२२. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (ब)  विचार, खांडिं: विचार ि सांमत करणे :- 

 
  (१) (क) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १० – महाराष्ट्र सािवजवनक 

विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०२२ 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री िेिेंद्र फडणिीस, सधुीर 
मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जिधानसभा जिधेयक िमाांक १० – महाराष्ट्र सािगिजनक 
जिद्यापीि (सुधारणा) जिधेयक, २०२२ जिधानपजरणदेची सहमती घेऊन दोवही 
सभार्गृहाांच्या या ३४५ सदथयाांच्या या सांयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहवयाांच्या या लत सादर कर्याचा अनुदेर्श देऊन जिचाराथग पािजि्यात यािे." 
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   (र्ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री. सांजय केळकर, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जिधानसभा जिधेयक िमाांक १० – महाराष्ट्र सािगिजनक 
जिद्यापीि (सुधारणा) जिधेयक, २०२२ जिधानपजरणदेची सहमती घेऊन दोवही 
सभार्गृहाांच्या या ३४० सदथयाांच्या या सांयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहवयाांच्या या लत सादर कर्याचा अनुदेर्श देऊन जिचाराथग पािजि्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत ॲङ राहुल कुल, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जिधानसभा जिधेयक िमाांक १० – महाराष्ट्र सािगिजनक 
जिद्यापीि (सुधारणा) जिधेयक, २०२२ जिधानपजरणदेची सहमती घेऊन दोवही 
सभार्गृहाांच्या या ३२१ सदथयाांच्या या सांयुक्त सजमतीकडे त्यािरील प्रजतिृत्त सहा 
मजहवयाांच्या या लत सादर कर्याचा अनुदेर्श देऊन जिचाराथग पािजि्यात यािे." 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  (२)  सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ११ – महाराष्ट्र मदु्राांक 

(सधुारणा) विधेयक, २०२२. 
 

 

 

  (मांगळिार, विनाांक २२ माचव, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििंवविणयात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

नऊ : सिवश्री सवुनल प्रभ,ू अवमन पटेल, अवनल पाटील, रशिद्र िायकर, नाना पटोले, 
यिंिांत माने, अजय चौधरी, पथृ्िीराज चव्हाण, प्रकािं सोळां के, सिा सरिणकर, 
सरेुिं िरपडुकर, ॲङ अिंोक पिार, सिवश्री मांगेिं कुडाळकर, झीिंान वसद्दीकी, 
रोवहत पिार, सनुील राऊत, सांग्राम र्ोपटे, िीपक चव्हाण, प्रकािं सिेु, कैलास 
गोरांट याल, िौलत िरोडा, रमेिं लटके, अवमत झनक, ॲङ मावणकराि कोकाटे, 
सिवश्री सांजय पोतनीस, कुणाल पाटील, श्रीमती सरोज अवहरे, सिवश्री प्रकािं 
फातपेकर,  विंरीष चौधरी, िेंखर वनकम, प्रताप सरनाईक, श्रीमती सलुभा खोडके, 
सिवश्री बाबासाहेब पाटील, भास्कर जाधि, सभुाष धोटे, बाळासाहेब आजबे, रमेिं 
कोरगािकर, माधिराि जिळगाांिकर-पाटील, सांग्राम जगताप, राजन साळिी, 
पी.एन.पाटील (सडोलीकर), सांजय राठोड, विंरीषकुमार नाईक, डॉ. वकरण 
लहामटे, डॉ.बालाजी वकणीकर, सिवश्री राजेिं एकडे, वनलेिं लांके, ज्ञानराज चौगलुे, 
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बळिांत िानखडे, सांविप क्षीरसागर, डॉ. सांजय रायमलुकर, सिवश्री विकास ठाकरे, 
सवुनल िेंळके, अवनल बाबर, रणवजत काांबळे, सांजय जगताप, भरतिेंठ गोगािले, 
वनतीन पिार, धीरज िेखमखु, िैभि नाईक, श्रीमती प्रवतभा धानोरकर,       
सिवश्री सवुनल शटगरे, विलीप लाांडे, विक्रमशसग सािांत, वजतेिं अांतापरूकर, विपक 
केसरकर, चेतन तपेु, सांजय विंरसाट, राज ू पारिे, सहसराम कोरोटे, वचमणराि 
पाटील, मोहनराि हांबडे, लहु कानडे, प्रकािं आवबटकर, ऋतरुाज पाटील, राज ू
आिळे, वकिंोर पाटील, चांद्रकाांत निघरे, िंाांताराम मोरे, डॉ.राहुल पाटील, 
श्री.श्रीवनिास िनगा, ॲड.िंहाजी पाटील, सिवश्री सांजय गायकिाड, वनतीन 
िेिंमखु, बालाजी कल्याणकर, उियशसग राजपतू, रमेिं बोरनारे, सहुास काांिे, महेंद्र 
र्ोरिे, विश्िनार् भोईर, सांतोष बाांगर, योगेिं किम, श्रीमती लता सोनिणे,   
सिवश्री कैलास घाडगे-पाटील, महेिं शिंिे, महेंद्र िळिी, वि.स.स. याांचा म.वि.स. 
वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (चचा पढेु सरुू) 
  
 "मुांबईतील बऱयाच इमारती ५० िणांपेक्षा िाथत िुवया झाल्ह्यामुळे सदर इमारतींचा 
पुनर्थिकास कर्याची लिचयकता, मुांबईतील हिाईमार्गात (फनेल झोन) येणाऱया 
जिमानतळाच्या या पजरसरातील इमारतींना उांचीची मयादा असणे, त्यामुळे या इमारतींचा 
जिकास ि पुनर्थिकास लर्थथकदृष्ट्ट्या अर्व्यिहायग असणे, मुांबई महापाजलकेने सदर 
इमारतींचा नमूना र्गणनेच्या या लधारे पुनर्थिकास कर्यासािी नर्गरजिकास जिभार्गाने योग्य 
जनणगय घे्याची लिचयकता, मुांबई महानर्गरपाजलका हद्दीत भोर्गिटा प्रमाणपत्र नसलेल्ह्या 
ि िणानुिणे प्रजतके्षत असलेल्ह्या इमारतींचा भोर्गिटा प्रमाणपत्राांबाबत "क्षमाजपत" जनणगय 
घेणे ि मध्यम िर्गीय नार्गरीकाांना जदलासा देणे, राज्यातील र्शहराांमधील एसलरएच्या या 
सक्षम प्राजधकाऱयाने झोपडीधारकाांची पात्रता प्रजिया ९० जदिसात पूणग कर्याची 
लिचयकता, मुांबई उपनर्गर, िाणे ि पुणे जिल्ह्यातील सिगसामावय नार्गजरक तसेच 
सहकारी र्गृहजनमाण सांथथा ि अवय िेर्गिेर्गळ्या सांथथाांना सन १९९६ पासून २०२१ पयंत 
२५ िणांच्या या कालािधीच्या या एकजत्रत अकृजणक लकारणीच्या या नोटीसा दे्यात येणे, सदर  
नोटीसाांमधील  अकृजणक लकारणीचे प्रमाणदर अिाििी असणे, सदर रक्कम 
भर्यासािी दे्यात ललेला अल्ह्प कालािधी, सदर रक्कम न भरल्ह्यास सांबांजधताांची बँक 
खाती/कायालये सील करणे, कोजिड- १९ िार्गजतक महामारीच्या या पाचिगभूमीिर सिगसामावय 
नार्गरीक/र्व्यािसाजयक अडचणीच्या या काळातून िात असताांना र्शासनाकडून या अकृजणक 
लकारणीमध्ये मदतीची अपेक्षा, पी.एम.िी.पी. प्रकल्ह्पाांतर्गगत र्शासनाच्या या / खािर्गी 
िजमनीिरील ि म्हाडाच्या या ५६ िसाहतीमधील सोसायट्याांना लाि्यात ललेल्ह्या 
र्व्यािासहीत एन. ए. टॅक्स रद्द कर्याबाबत जनणगय घे्याची लिचयकता, म्हाडाच्या या 
थकीत सेिा रु्शल्ह्काबाबत उपाययोिना िाहीर करणे, प्रत्येक तालुक्यात म्हाडा प्रकल्ह्पाची 
लिचयकता, पुणे येथील िुवया ि िीणग झालेल्ह्या म्हाडा इमारतींच्या या पुनर्थिकासाची 
लिचयकता, राज्यभरातील िजमनीिरील म्हाडाचे असलेले लरक्षण ि त्या िजमनींचा 
जिकास ि पुनर्थिकास, म्हाडामाफग त नोकरदार मजहलाांसािी िसतीर्गृह ि मुला-मुलींकरीता 
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िसतीर्गृह बाांध्याबाबत कायगिाही, पस्चचम उपनर्गरात लरजक्षत भूखांडािर म्हाडामाफग त 
मोठ्या रुग्णालयाची उभारणी करणे, मुांबईतील िाांदे्र (पस्चचम) येथे म्हाडाच्या या िारे्गिर 
परु्शिैद्यकीय दिाखावयाांची उभारणी, र्शासकीय िजमनीिर असलेल्ह्या र्गृहजनमाण 
सोसायट्याांच्या या इमारतींचा पुनर्थिकास म्हाडामाफग त कर्याचा पयाय उपलब्ध 
कर्याबाबत, रखडलेल्ह्या झोपडपट्टट्याांचा जिकास कर्यासािी अॅमनेथटी स्थकम त्िरीत 
अांमलात लण्याची लिचयकता, कें द्र र्शासनाच्या या िारे्गिर असलेला झोपडपट्टट्याांचा 
रखडलेला पुनर्थिकास, एसलरए योिना सांपूणग महाराष्ट्राला लारू्ग करणे, धारािी 
झोपडपट्टी ि बीडीडी चाळीचा पुनर्थिकास करणे, याबाबत राज्य र्शासनाने कराियाची ि 
केलेली जनणगयात्मक कायगिाही जिचारात घे्यात यािी. " 
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