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महािाष्ट्र  रिधानपरिषद 
रदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिाि, रदनाांक २३ माचच, २०२२ 
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयंत) 

 
  म.वि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 
  (मांगळिाि, रदनाांक १५ माचच, २०२२, सोमिाि, रदनाांक २१ माचच, २०२२ ि मंगळिार 

विनांक २२ मार्च, २०२२  िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चरिण्यात 
आलेली म.रि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) –[अनकु्रमाांक (१)] – 

  (१) सिचश्री जयांत पाटील, कपिल िाटील, पिक्रम काळे, बाळाराम िाटील, 
रि.प.स. याांची म.वि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

   "रायगड पिल्ह्यातीलील तेतीलकयायाा ा ् ध्िस्तील करु िाहणायाया  व्या े 
येऊ घातीललेल्ह्या पिडकोच्या  ै ा प्रकल्ह्िाला तेतीलकयायााचा पिरोध अिू   ै ा 
कडू  गेली आठ िरे्ष तेतीलकयायाािर होतील अिलेल्ह्या अन्यायामुळे  ै ा प्रकल्ह्ि 
रद्द करण्याची मागणी होतील अिणे.  ै ा प्रकल्ह्िाचे िाकट तेतीलकयायाािाठी 
कोरो ािेक्षाही भयाकर आहे, त्यामुळे एकिेळ कोरो ा होऊ  मरण्यािेक्षा  ै ा 
प्रकल्ह्िाच्या पिरोधातील लढू  मेलो तीलरी बेहत्तर अिा आक्रमक िपित्रा 
तेतीलकयायाा ी घेतीलला अिणे. िा ेिारी २०१३ िािू   ै ा प्रकल्ह्ि आला िण 
आि ियंतील येथे अिलेले तेतीलकरी भुधारक ग्रामस्थ यााचे राहणीमा  
ा्चािण्यािाठी मूलभूतील, भौपतीलक िुपिधा पिलेल्ह्या  िणे, तेतीलकयायाा ा, 
भूधारकाा ा पिकािकाा ा ४० टक्के तुीलकडा आपण पिडकोला ६० टक्के 
पहस्िा, या प्रकल्ह्िामध्ये तेतीलकरी आपण पिकािक िे बापधतील होतीलील त्याा ा 
पमळणायाया अापतीलम ४० टक्के भूखाडािर प्रत्येक गुाठ्यािर प्रचाड रक्कम 
आकारली िाणे,  ै ा प्रकल्ह्ि िु े मुाबई िुणे महामागग यााच्या िूिग भागातील 
अिणायाया ग्रामस्थाापिरुध्ि एक र्षडयात्र अिणे, तीलिेच  ै ा प्रकल्ह्िामध्ये 
बापधतील होणायाया तेतीलकयायाा ा तेतीलकरी अिल्ह्याचा िाखला िुध्िा पमळतील 
 िणे, आिला गाि िोडू  ककिा  ै ा के्षत्र िोडू  या तेतीलकयायााच्या कुठे िागा 
 िू , त्यामुळे त्यााची तेतीली गेल्ह्या ातीलर त्याा ा अापतीलम भूखाड पमळाल्ह्या ातीलर 
तेतीलकरी अिल्ह्याचा िाखला राहातील  िू , त्याा ा तेतीलकरी अिल्ह्याचा िाखला 
िेण्याचे पिडको े  ाकारले अिणे  ै ा प्रकल्ह्िािाठी ग्रामिाचायतीलीच्या 
मालकीच्या तेकडो एकर िपम ी, गाि गिणी, तीललाि, रस्तेील ि गुरचरण 
इत्यािी पिडकोच्या घतातील घालण्याचा डाि अिल्ह्यामुळे  ै ा प्रकल्ह्ि रद्द 
करण्यातील यािा. िबब तेतीलकयायाामध्ये ि प्रकल्ह्िग्रस्तीलामध्ये कचतेीलचे िातीलािरण 
ििरल्ह्या े ताि ाकडू  करण्यातील येतील अिलेली कायगिाही ि ्िाययोि ा." 
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  (मंगळिार, विनांक २२ मार्च, २०२२  िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दर्चरिण्यात आलेली म.रि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) –
[अनकु्रमाांक (२)] – 

  (२) सिचश्री रिक्रम काळे, िपतीलत चव्हाण, िुधीर तीलााबे रि.प.स. याांची म.वि.प. 
रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

   "राज्यातील कोरो ा महामारीमुळे पतक्षण के्षत्राचे अतीलो ातील  ुकिा  होणे, 
पिियार्थ्यांचे भपितीलव्य अडचणीतील येणे, यामुळे ऑ लाई  पतक्षणाचे महत्ि 
अधोरेखीतील होणे, त्यामुळे प्रत्येक ताळेतील िागणक ज्ञा  अिलेल्ह्या पतक्षकाची 
गरि प माण होणे, कला, पक्रडा ि ग्राथिाल यााची ताळेमध्ये अिण्याची प तीलाातील 
आिश्यकतीला, पतक्षक-पतक्षकेत्तर यााची हिारोंच्या िाख्ये े परक्तील ििे अिणे, 
पतक्षक होण्यािाठी अप िायग अिलेल्ह्या टीईटी िपरके्षतील झालेला मोठा आर्थथक 
घोटाळा, िपरके्षच्या एकूणच कायगतैलीिर प माण झालेले प्रश्  पचन्ह, यामुळे 
 िपतक्षकााचे टाागणीला लागलेले भपितीलव्य, टीईटी ि टॅट िपरक्षा ्त्तीणग 
होऊ ही पतक्षक भरतीलीच्या िपित्र िोटगलमध्ये अिलेल्ह्या तु्रटी ि त्यामुळे 
भरतीलीि होणारा पिलाब म्हणू  िपित्र िोटगल रद्द करण्याची होतील अिलेली 
मागणी, ि  २००८  ातीलर १०० टक्के अ ुिा ािर आलेल्ह्या ताळाा ा िेतील ेतीलर 
अ ुिा    पमळणे, ताळाा ा पिि िेयके ि म िा कर व्यािारी िरा े लािणे, 
मराठी ि ्िूग माध्यपमक ताळाा ा एिढ्या मोठ्या रक्कमेची िेयके भरण्यािाठी 
कोणतीलाही आर्थथक स्त्रोतील  िणे, त्यामुळे मराठी ि ्िूग माध्यमाच्या ताळा 
अडचणीतील येणे, िन्मिर ि कुटुाब प योि  यामुळे घटणारी बालकााची िाख्या 
पिचारातील घेणे, इाग्रिी ताळााची िाढतीली िाख्या िपरणामी मराठी ताळा िटिाख्ये 
अभािी बाि िडण्याची प माण झालेली पभतीली, ििगिामान्यााच्या लेकराा ा 
ििेिार ि गुणित्तािूणग पतक्षण िेण्यािाठी प्रत्येक तीलालुक्यातील एक प िािी िेमी 
इाग्ललत ताळा प माण करण्याची गरि, एकाच गािातील िमा  इयते्तच्या पिल्ह्हा 
िपरर्षि ि खािगी िास्थेच्या ताळााची िाढलेली िाख्या, िपरणामी मोठया 
िाख्ये े पतक्षक अपतीलपरक्तील होण्याची पभतीली, िाच मान्यतेीलच्या प कर्षातील िुधारणा 
करणे, टप्िा अ ुिा  ताळाा ा प्रचपलतील धोरणा ुिार अ ुिा  िेण्याची गरि, 
अघोपर्षतील ि तु्रटी िूतीलगतीला ताळाा ा अ ुिा  िेण्याची गरि, पि ााक १  ोव्हेंबर, 
२००५ िूिीच्या ि  ातीलरच्या पतक्षक कमगचायायाा ा िु ी िेन्त  योि ा लागू 
करण्याची गरि, ििग अ ुिाप तील ि अाततील: अ ुिाप तील पतक्षक कमगचायायाा ा 
कॅतलेि िैद्यकीय िुपिधा लागू करण्याची गरि, पिल्ह्हा िपरर्षि माध्यपमक 
ताळेतीलील िगग-२ ची रद्द केलेली मुख्याध्यािकााची ििे िुन्हा कायम ठेिणेबाबतील 
होतील अिलेली मागणी मुख्याध्यािक, िििीधर पतक्षक, पिस्तीलार अपधकारी 
यााची ि पिि पतक्षकाामधू  गट पतक्षणापधकारी ि ्ि पतक्षणापधकारी यााची 
िेळोिेळी रखडलेली ििोन्नतीली,  ेट/िेट, िीएचडी अती ्च्च िििीधारण 
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करणायाया पतक्षकाा ा ्च्च ििस्थाि ा पमळण्याची आिश्यकतीला ि 
प्रोत्िाह िर ज्यािा िेतील िाढ िेण्याची गरि, ताळााचा ििा िुधारण्यािाठी 
 ॅकच्या धतीलीिर िॅकची प र्थमतीली करु  ताळाा ा प्रोत्िाह िर पितेर्ष अ ुिा  
िेण्याची गरि, पिल्ह्हाप हाय िाढलेली ताळााची िाख्या लक्षातील घेऊ  पतक्षण 
पिभागातीलील परक्तील ििे भरणे तीलिेच  व्या े िि प माण करण्याची गरि, 
याबाबतील ताि ा े तीलातीलडी े केलेली िा कराियाची ्िाययोि ा ि ताि ाची 
प्रपतीलपक्रया." 

 

 
 

(दपुािी १२-०० िाजता) 
 

 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 
  (१) जलसांपदा मांत्री : (क) "पििभग िाटबाधारे पिकाि महामाडळ, 

 ागिूर यााचा ि  २०१७-२०१८ या 
िर्षाचा एकिीिािा िार्थर्षक पित्तीय 
अहिाल" िभागृहािमोर ठेितीलील. 

     (ख) "गोिािरी मराठिाडा िाटबाधारे पिकाि 
महामाडळ, औरागाबाि यााचा ि  २०१९-
२०२० या िर्षाचा वार्षिक लेखा 
अहिाल" िभागृहािमोर ठेितीलील. 

  (२) पयाििण ि 
िाताििणीय बदल 
मांत्री 

:  "महाराष्ट्र प्रिरू्षण प यात्रण माडळ यााचा ि  
२०२०-२०२१ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल" 
िभागृहािमोर ठेितीलील. 
 

तीन : "अनसुरूचत जाती कल्याण सरमतीचा परहला अहिाल सादि किणे." 
चाि : "िोजगाि हमी योजना सरमतीचा परहला अनपुालन अहिाल सादि किणे." 
पाच : "अनसुरूचत जमाती कल्याण सरमतीचा परहला अहिाल सादि किणे." 
सहा : म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूनेरे् रनिेदन – 

  ॲड.रनिांजन डािखिे, रि.प.स. यााच्या िुढील प कडीच्या िािगिप क महत्िाच्या 
पिर्षयािरील सचूना क्रमाांक  १७ िर इति मागास बहुजन कल्याण मांत्री प िेि  
करतीलील:- 

  "मराठा िमािाला आरक्षण िेण्याबाबतील तीलिेच मराठा िमािातीलील पिपिध 
प्रलापबतील मागण्यााबाबतील." 
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सात : लक्षिेधी सचूना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) – 
  (मांगळिाि, रदनाांक २२ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दर्चरिण्यात आलेल्या प्रलांरबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (१) ते (६)] – 
  (१) डॉ.प्रज्ञा साति, रि.प.स. िुढील तीलातीलडीच्या ि िािगिप क महत्िाच्या 

बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष िेधतीलील :- 
   "कहगोली पिल्ह्यातीलील िे गाि तीलालुक्यातील अ ेक पठकाणी िुगार ि 

मटका मोठ्या प्रमाणातील अिैधरीत्या िुरु अिल्ह्याचे माहे िा ेिारी, २०२२ 
रोिी ि त्या िुमाराि ्घडकीि येणे, या अिैध धाद्याामुळे अ ेकााचे िािार 
्द्धध्िस्तील झाल्ह्याचे आढळू  येणे, या मटका ि िुगारामुळे पकत्येक लोक 
िेतेधडीला लागल्ह्याचे आढळू  येणे, या अिैधिणे िुरु अिलेल्ह्या िुगार ि 
मटका धाद्यााबाबतील  ग्रामस्थााद्वारे िारािार िाबापधतील िोपलि स्टेत ला तीलक्रार 
करण्यातील येणे, यािािभातील िोपलिाा ी घातीललेल्ह्या छाप्यातील तीलब्बल ३४ 
िुगायायाािर गुन्हे िाखल करण्यातील येणे, मात्र काही पिििाा ी हे गुन्हेगार बाहेर 
आल्ह्यािर िुन्हा अिैध मटका ि िुगार िूिीप्रमाणेच िुरू अिल्ह्याचे आढळू  
येणे, त्यामुळे ग्रामस्थाामध्ये प माण झालेले कचतेीलचे ि भीतीलीचे िातीलािरण, िध्या 
कहगोली पिल्ह्यातीलील िुरू अिलेले मटका िुगार हे अिैध धािे कायमस्िरुिी 
बाि करण्याबाबतील ताि ा े कराियाची कायगिाही ि ताि ाची प्रपतीलपक्रया." 

 
  (२) श्री.सांजय दौंड, रि.प.स. िुढील तीलातीलडीच्या ि िािगिप क महत्िाच्या 

बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष िेधतीलील :- 
   "मौिे अाबािोगाई, पि.बीड येथील इ ाम िमी  ि. ा.१८४ के्षत्र ५ 

हेक्टर ०४ आर च्या महिूली अपभलेखा ुिार मालकी रकान्यातील श्री 
योगेश्िरी  िेिस्था  अाबािोगाई अिे  मूि अिू  ििपिध्ि अध्यक्ष 
तीलहपिलिार अाबािोगाई अिणे, ििर प्रकरणी अिगिार याा ी 
्िपिल्ह्हापधकारी (िामान्य) भुिुधार बीड यााचेकडे गैर अपधकारा े ि गैरहेतुील े 
ििर पमळकतीलीिाठी हक्क पमळणेकपरतीला अिग िािर करणे, ििर प्रकरणी 
हैद्राबाि इ ाम प मुगल  ि रोख अ ुिा े कायिा १९५४ च्या तीलरतीलुिी लागू होतील 
 िणे, तीलिेच या प्रकरणातील अपतीलयातील चौकती कायिा, १९५२ ि इतीलर 
अ ुर्षापगक कायद्यातीलील तीलरतीलुिींचा अातीलभाि होतील अितीला ाही त्याकडे 
िाणीििूिगक ि हेतुीलिुरस्िर डोळेझाक करण्यातील येणे,  ििर प्रकरणी श्री 
योगेश्िरी िेिस्था  अाबािोगाई यााची मालकी रकान्यातील  ोंि अितीला ाही 
तीलिेच तीलहपिलिार अाबािोगाई हे ििपिध्ि अध्यक्ष अितीला ाही त्याा ा 
िाणीििूिगक प्रपतीलिािी   करण्यातील येणे, याप्रकरणी ििग िाबापधतीलााची बािू 
ऐकू    घेतीला िाग मतीला े अिगिार ि ्िपिल्ह्हापधकारी (िामान्य) भुिुधार 
बीड याा ी अिगिारााचा मालकी हक्क मान्य करणे, त्यामुळे ििर िेिस्था , 
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स्थाप क ि तीला ि भापिक यााच्यामध्ये ताि ाप्रतीली प माण झालेला तीलीव्र 
अिातीलोर्ष ि त्यामुळे ताि ा े तीलात्काळ कराियाची कायगिाही, ्िाययोि ा ि 
ताि ाची प्रपतीलपक्रया." 

 
  (३) श्री.रिलास पोतनीस, रि.प.स. िुढील तीलातीलडीच्या ि िािगिप क महत्िाच्या 

बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष िेधतीलील :- 
        "मुाबई ्ि गरातीलील ििगच गृहप माण िास्था ि भूखाडधारकाा ा लाखो 

रुियााचा अकृपर्षक कर भरण्याच्या  ोपटिा िारी करण्यातील आल्ह्या अिणे, 
पि ााक ३१ माचग, २०२२ ियंतील हा कर   भरल्ह्याि रपहिाश्याा ा भरमिाठ  िाड 
ि प्रिागी गृहप माण िास्थााचे खातेील िप्तील करण्याच्या िेण्यातील आलेल्ह्या धमक्या, 
ि  २००६ मध्ये या कराच्या िरातील बिल करू  रेडीरेक र ुिार कर 
आकारणी िुरू झालेली अिणे,  तीलद्ध ातीलर त्याि स्थपगतीली िेण्यातील आलेली 
अिू  ििरहू स्थपगतीली गतीलिर्षी ्ठपिण्यातील आली अिणे,  त्या ातीलर या  ोपटिा 
िाठपिण्याि िुरुिातील झालेली अिणे, तहर आपण गािठाण िपरिर तीलिेच ज्या 
भूखाडाा ा अकृपर्षक करातूील  िगळण्यातील आले अताा ा हा कर लागू  िणे, 
मात्र ्ि गरातीलच हा कर लागू ठेिणे अन्यायकारक अिणे, कर 
आकारणीबाबतीलची स्थपगतीली ्ठपिल्ह्या ातीलर मुाबई ्ि गर पिल्ह्हापधकारी 
कायालया े म्हाडाच्या मुाबई माडळाला १८२ कोटी रुिये थकीतील अकृपर्षक 
िारा भरण्यािािभातील  ोटीि िाठपिली अिणे, ििरहू  ोटीिीच्या अ ुर्षागा े 
मुाबई माडळा े ्ि गरातीलील िहकारी गृहप माण िास्थाा ा थकीतील अकृपर्षक 
कर व्यािािह भरण्यािाठी  ोटीिा िाठपिल्ह्या अिणे, तीलर तीलहिीलिार याा ी 
भूखाडधारकाा ा  ोटीिा बिािल्ह्या अिणे,  त्यामुळे मुाबई ्ि गरीय ि तेीलतील 
ििरलेली कमालीची  ारािी, िद्य:ग्स्थतीली ताि  स्तीलरािरील गतीलकाळातीलील 
धरिोड लक्षातील घेतीला महाराष्ट्र िमी  महिूल िापहतीला, १९६६ च्या तीलरतीलुिींचा 
ताि ा े आढािा घेिू  अकृपर्षक कर रद्द करू  अथिा या करातील ििलतील 
िेण्याबाबतील तीलातीलडी े प णगय घेऊ  ताि ा े कराियाची कायगिाही आपण 
ताि ाची प्रपतीलपक्रया." 

 
  (४) सिचश्री िमेर्दादा पाटील, प्रपिण िरेकर, पििय ऊर्ग  भाई पगरकर, प्रिाि 

लाड, डॉ.िपरणय रु्के, अॅड.प राि  डािखरे, श्री.चाद्रतेखर बाि कुळे, 
रि.प.स. िुढील तीलातीलडीच्या ि िािगिप क महत्िाच्या बाबीकडे नगिरिकास 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतीलील :- 

   "मुाबई तहरातील िाचते चौरि रु्टााच्या घराा ा मालमत्ता कर मार्ीचा 
प णगय  िी  िर्षाच्या िुरुिातीलीला मा  ीय मुख्यमात्री महोिय याा ी िाहीर 
करणे, मात्र या प णगयाचा कुठलाही र्ायिा मुाबई तहर ि ्ि गरातीलील 
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कोळीिाडे गािठाण आपण आपििािी िाड्ाा ा होणार  िू  या पठकाणी 
अिणायाया िाचते चौरि रू्टााहू  अपधक िागा अिलेल्ह्या घराा ा कर 
भरािाच लागणार अिल्ह्या े अता घरमालकाा ा करातीलू  िूट िेण्याचा 
अपधकार मुाबई महािापलकेच्या अपधप यमातील  िल्ह्यामुळे या प णगयाचा 
भूपमिुत्राा ा कुठलाही लाभ होणार  िणे, मुाबईिह िग्श्चम ि िूिग ्ि गरातील 
४२ कोळीिाडे १८९ गािठाण आपण २२२ आपििािी िाडे अिू  पिढ्या  
पिढ्या मुाबईतील िास्तीलव्याि अिू  त्यााची घरे िाचते चौरि  रु्टााहू  अपधक 
अिल्ह्या े या घराा ा मालमत्ता कर मार् करण्यािाठी ताि स्तीलरािर 
धोरणात्मक प णगय होण् याची आिश् यकतीला, याबाबतील ताि ा े कराियाची 
कायगिाही ि ताि ाची प्रपतीलपक्रया." 

 
  (५) सिचश्री प्ररिण दिेकि, पििय ऊर्ग  भाई पगरकर, डॉ.िपरणय रु्के, ििगश्री 

िुरेत धि, ििापति खोतील, प्रिाि लाड, गोपिचाि िडळकर, पि ायकराि मेटे, 
डॉ.रणपितील िाटील, ििगश्री प लय  ाईक, प्रिीण िटके, रमेतिािा िाटील, 
चािभूाई िटेल,  ागोराि गाणार, अॅड.प राि  डािखरे, रि.प.स. िुढील 
तीलातीलडीच्या ि िािगिप क महत्िाच्या बाबीकडे नगिरिकास मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतीलील :- 

   "िािूणग राज्यािाठी पिकाि हस्तीलाातीलरण हक्क (टीडीआर) िािभातील 
 िी  प यमािली पि ााक २९ िा ेिारी, २०१६ रोिी लागू करण्यातील आलेली 
अिणे, त्या ुिार, िुणे तहरातीलील टीडीआर झो  रद्द होऊ , तािकीय िमी  
िरा ुिार (रेडी रेक र रेट) टीडीआर अिा करण्यातील येणे, ििर 
प यमािली ुिार, पि ााक  २९ िा ेिारी, २०१६ िूिी टीडीआर झो  ुिार 
अिा केलेल्ह्या, िरातुील पि ााक २९ िा ेिारी, २०१६ रोिी पतल्ह्लक अिलेल्ह्या 
डीआरिी ििर तीलारखेिािू  एक िर्षातील म्हणिेच पि ााक २८ िा ेिारी, २०१७ 
ियंतील टीडीआर झो  ुिार िािरतीला येतीलील अिे  मूि अिू ही त्यातील काही 
अडचणी ्द्धभिल्ह्यामुळे िुणे म िा े िेळोिेळी  गर पिकाि पिभाग, 
महाराष्ट्र ताि ाचे मागगितग  प्राप्तील करु  घेणे, त्या ुिार अापतीलमतील:  गर 
पिकाि पिभागा े पि ााक ६ ऑगस्ट २०२१ रोिी मा.आयुक्तील, िुणे 
महा गरिापलका, िुणे याा ा ित्र िाठिू  िािूणग प्रपक्रया िुस्िष्ट्ट करणे, तीलरीही 
आितीलागायतील, िुणे महा गरिापलके े ििर मागगितग ा ुिार िािभीय 
डीआरिीबाबतील प्रत्यक्ष अामलबिािणी केलेली  िणे, यामुळे अता अ ेक 
डीआरिी िध्या अडकू  िडल्ह्या अिू , ििर डीआरिी धारकााचे मोठे 
आर्थथक  ुकिा  होतील अिणे, िपरणामी पडआरिी धारकाामध्ये प माण 
झालेला अिातीलोर्ष, यािर ताि ा े कराियाची कायगिाही ि ताि ाची 
प्रपतीलपक्रया." 
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  (६) श्री.र्रर्काांत शर्दे, रि.प.स. िुढील तीलातीलडीच्या ि िािगिप क महत्िाच्या 
बाबीकडे पाणीपिुिठा ि स्िच्छता मांत्रयाांचे लक्ष िेधतीलील :- 

        "महाराष्ट्र िीि  प्रापधकरणामार्ग तील ि  २००८ मध्ये िातीलारा 
पिल्ह्हयातीलील िािळी तीलालुक्यातील करािे प्रािेपतक िाणीिुरिठा योि ा 
कायाग्न्ितील करण्यातील येणे, ििर प्रािेपतक िाणीिुरिठा योि ेअातीलगगतील 
मौ.करािेिह मामुडी, चोरााबे, गिडी, आाबेघर आिी गािाािह २१ गािााचा 
िमािेत अिणे, त्या ुिार या गािाा ा िाणीिुरिठा मागणी ुिार टाचाई 
कालािधीतील िाणीिुरिठा करण्यातील येणे, तीलथापि ि  २०१४ िािू  ििर 
योि ेच्या पिदु्यतील िेयकााची थकबाकी रापहल्ह्यामुळे महाराष्ट्र राज्य पिदु्यतील 
पितीलरण का ि ी े िीििुरिठा खाडीतील करणे ि तेीलव्हािािू  ििर िाणीिुरिठा 
योि ा बाि ग्स्थतीलीतील अिणे, ििर िाणीिुरिठा योि ेचा िेखभाल िरुुस्तीली खचग 
ि िाणीिट्टी खचग िरिडतील  िल्ह्या े ििर गािे मागील १० िर्षािािू  प्रािेपतक 
योि ेतूील  िाणी घेतील  िणे, ि  २०११-२०१३ ियंतील गािाामध्ये स्ितीलात्र योि ा 
राबपिण्यातील येऊ  िद्य:ग्स्थतीलीतील त्या िो  गािाा ा स्ितीलात्र िाणीिुरिठा 
योि ेतूील  िाणीिुरिठा होतील अिणे, मामुडी, गिडी, िािली, ििळिाडी ि 
चोरााबे या गािाा ा मपिप्रामार्ग तील िलिीि  पमत अातीलगगतील कोणतेीलही काम 
प्रस्तीलापितील  िल्ह्यामुळे पिल्ह्हा िपरर्षिेमार्ग तील त्याप्रकरणी कायगिाही व्हािी अिे 
कायगकारी अपभयातीला, ग्रामीण िाणीिुरिठा पिभाग, पिल्ह्हा िपरर्षि, िातीलारा 
यााचेकडू  त्याचे पि ााक २५ िा ेिारी, २०२२ रोिीच्या ित्रान्िये मा.मुख्य 
अपभयातीला, मपिप्रा प्रािेपतक पिभाग, िुणे याा ा कळपिण्यातील आलेले अिणे, 
त्यामुळे िलिीि  पमत  रेरापर्कटग मागगितगक तीलत्िा ुिार, ज्या योि ेचे 
रेरोपर्कटग करु  ५५ पलटर िरडोईप्रमाणे िाणीिुरिठा करतीला येईल अता ििग 
योि ााचे रेरोपर्कटग घेतीला येईल त्या ुिार िािली, मामुडी, ििळिाडी, चोरााबे 
या गािााच्या स्ितीलात्र योि ााचे रेरोपर्कटगचे प्रस्तीलाि तीलयार करण्यातील येणे, 
त्या ुिार ििर प्रकरणी कायगिाही करण्याची आिश्यकतीला  त्याबाबतील  
ताि ा े केलेली कायगिाही ि ताि ाची प्रपतीलपक्रया." 

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

- मध्यांति - 
 

नऊ : र्ासकीय रिधेयक :- 
  रिधानसभेने सांमत केल्यास – रिधेयक रिचािात घेणे :- 
  "ि  २०२२ चे पि.ि.पि. क्रमााक १२ - महाराष्ट्र पिप योि  पिधेयक, २०२२" 
  ------------------------------------------------------------------------------------- 
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िहा : "रनितृ्त होणाऱ्या सदस्याांना रनिोप" 
 

अकरा : (मंगळिाि, रदनाांक २२ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चरिण्यात आलेले म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –  

  (क) सिचश्री प्ररिण दिेकि, पििय ऊर्ग  भाई पगरकर, प्रिाि लाड, डॉ.िपरणय 
रु्के,  ििगश्री चाद्रतेखर बाि कुळे, िुरेत धि, ििापति खोतील, गोपिचाि 
िडळकर,  पि ायक मेटे, डॉ.रणपितील िाटील ििगश्री प्रपिण िोटे िाटील, 
महािेि िा कर, रणपितीलकिह मोपहतेील-िाटील, अॅड.प राि  डािखरे, ििगश्री 
प लय  ाईक, चािभुाई िटेल, प्रपिण िटके, रमेतिािा िाटील,  ागोराि 
गाणार, रािहाि किह, रामिाि आाबटकर, रमेत कराड, अमरीतभाई िटेल, 
रामराि िाटील, रि.प.स. याांचा  म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि –
(चचा पढेु सरुु ि मांत्रयाांचे उत्ति) – 

   "राज्याच्या पिकािातील प माण झालेला प्रािेपतक अिमतीलोल, पििभग, 
मराठिाडा, कोकणातील ि खा िेतािाठी स्ितीलात्र ्द्योग धोरण िाहीर करण्यातील 
येईल, अती प िडणूकिूिग घोर्षणा करु ही ्द्योग ्भारण्यातील िरकारला 
आलेले अियत,  ागिूर कराराचे िाल  करण्याबाबतील ताि ा े िाखपिलेली 
्िापि तीला, मागील िरकार े िुरु केलेल्ह्या मराठिाडा िॉटर ग्रीड, िै गागा-
िै गागा  िीिोड प्रकल्ह्ि, कोकणातीलील १६७ टीएमिी िाणी मराठिाडा ि 
खा िेताकडे िळिण्याचा प्रकल्ह्ि, अतािारख्या प्रकल्ह्िााची थााबलेली 
अामलबिािणी, तािकीय योि ातील मागाि भागाला पमळणारा अल्ह्ि प धी, 
किच , पतक्षण, ्द्योग, व्यििाय, िहकारी िास्था अता के्षत्रातील या चारही 
के्षत्रािर प धी पितीलरणातील होणारा अन्याय, मागाि भागाचा अ ुतेर्ष िरू 
करण्याि िैधाप क पिकाि माडळाचा िाटा मोठा अितीला ा पि ााक ३० एपप्रल, 
२०२०  ातीलर मुितील िािल्ह्या ातीलर िुध्िा िरकार े िैधाप क पिकाि माडळाा ा 
मुितील िाढ पिलेली  िणे, िपरणामी या भागााचा खुाटलेला पिकाि ि पतल्ह्लक 
अ ुतेर्षातील िाढ झालेली अिणे, िरकार े तीलातीलडी े िैधाप क पिकाि 
माडळाा ा मुितीलिाढ िेण्याची आिश्यकतीला, किच , ियगट , ्द्योग, रस्तेील, 
प्रपक्रया ्द्योग याबाबतीलीतील ििगच पिभागााचा अ ुतेर्ष मोठया प्रमाणािर अिणे, 
्िगपरतील महाराष्ट्र िैधाप क पिकाि माडळाकडू ही कोकणािर अन्याय झाला 
अिणे, त्यामुळे कोकणािाठी स्ितीलात्र िैधाप क पिकाि माडळ स्थाि  
करण्याबाबतील तीलातीलडी े प णगय होण्याची आिश्यकतीला, तीलिेच, कोरडिाहू  
पिकाािाठी हेक्टरी रुिये २५,०००/- ि बागायतीलीिाठी हेक्टरी रुिये ५०,०००/-
ची मितील  िेण्याची प िडणुकीिूिी केलेली घोर्षणा, िरकार े ि  २०२० ि 
२०२१ मध्ये आलेल्ह्या चक्रीिािळ, अपतीलिृष्ट्टी, िूर, गारिीट, अिकाळी 
िाििा े  ुकिा  झालेल्ह्या तेतीलकयायाा ा तुीलटिुािी मितील करु  िूणगिणे 
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भ्रमप राि केलेला अिणे, महात्मा रु्ले किगमार्ी योि ेतील अ ेक िात्र 
तेतीलकरी अद्याि िापचतील अिणे, प्रोत्िाह िर अ ुिा  िेण्याची तीलिेच एकिेळ 
िमझोतीला योि ेची २ िर्षगिुतीली घोर्षणेची िरकार े अद्याि अामलबिािणी 
केलेली  िणे, तेतीलकयायाा ा पिलेल्ह्या िच ाची िुतीलगतीला   करतीला, भ्रष्ट्ट पिल्ह्हा 
िहकारी बँकााच्या व्यिस्थाि ाा ा ताि ाकडू  िारक्षण पमळणे, अन्य 
राज्याा ी तेतीलकयायाा ा िॅकेिेि पिलेले अितीला ा महाराष्ट्रातील िरकार े 
कोणतेीलही िॅकेि पिलेले  िणे, तेतीलकयायाा ा िीक पिम्याचा लाभ पमळतील 
 िणे, चक्रीिािळ ि अपतीलिृष्ट्टीग्रस्तीलाािाठी िाहीर करण्यातील आलेल्ह्या िोन्ही 
िर्षाच्या िॅकेिचा लाभ बहुतीलाात तेतीलकयायाा ा झालेला  िणे, प िडणूकिूिग 
िाहीर ाम्यामध्ये तेतीलकरीपहतीलाच्या अ ेक योि ा िाहीर करणे, िरातुील गतील २ 
िर्षातील कोणत्याही घोर्षणेची अामलबिािणी झालेली  िणे, ताि ाच्या 
तेतीलकरी पिरोधी धोरणामुळे, अपतीलपरक्तील ऊिाचा प्रश्  प माण होणे, तीलिेच 
द्राक्ष, डाळींब ि काािा ्त्िािक तेतीलकरी अडचणीतील आलेला अिणे, ऐ  
हागामातील कृपर्ष िािाच्या िीि िोडण्या तीलोडण्यातील आल्ह्या अिणे, तेतीली िािाािाठी 
िैिे भरु  लाखो तेतीलकयायाा ा पिदु्यतील िोडणी पमळालेली  िणे, कृपर्ष 
के्षत्रािाठी िुरु अिलेल्ह्या योि ााची ठप्ि झालेली िा िाथ गतीली े िुरु अिलेली 
अामलबिािणी, िपरणामी कृर्षी के्षत्राची िूणग िातीलाहतील झाली अिणे, िपरणामी 
तेतीलकरी बााधिामध्ये  ैराश्य येऊ  हिारो तेतीलकयायाा ी केलेल्ह्या आत्महत्या, 
िपरणामी िािुणग महाराष्ट्रातीलील तेतीलकयायाामध्ये ििरलेले अिातीलोर्षाचे िातीलािरण 
तीलिेच पििभग, मराठिाडा, कोकण ि खा िेतातीलील ि तेीलमध्ये भेिभाििूणग 
िागणुक पिल्ह्यामुळे ििरलेला तीलीव्र अिातीलोर्ष, याबाबतील ताि ा े कराियाची 
्ियायोि ा पिचारातील घेण्यातील यािी." 

  (ख) श्री.रदिाकि िािते, डॉ.िुधीर तीलााबे, ििगश्री तपतकाातील कतिे, पिलाि िोतील ीि, 
अमर ाथ रािूरकर, पिक्रम काळे,  डॉ.मप र्षा कायािे, ििगश्री मोह राि किम, 
ितीलीत चव्हाण, िुप ल कतिे, डॉ.ििाहतील पमझा, ििगश्री अप केतील तीलटकरे, 
रकिद्र र्ाटक, रािेत राठोड, अमोल पमटकरी,  रेंद्र िराडे, अपभपितील िािारी, 
िािय िौंड, पिप्लि बािोपरया, ियातील आिगािकर, डॉ.प्रज्ञा िातीलि, ििगश्री 
अाबािाि िा िे, िषु्ट्यातील चतुीलिेिी, पकतोर िराडे, रि.प.स. याांचा म.रि.प. 
रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "मुाबईतीलील बयायाच इमारतीली ५० िर्षािेक्षा िास्तील िुन्या झाल्ह्यामुळे ििर 
इमारतीलींचा िु र्थिकाि करण्याची आिश्यकतीला, मुाबईतीलील हिाईमागातील (र् ेल 
झो ) येणायाया पिमा तीलळाच्या िपरिरातीलील इमारतीलीं ा ा्चीची मयािा अिणे, 
त्यामुळे या इमारतीलींचा पिकाि ि िु र्थिकाि आर्थथकदृष्ट्या अव्यिहायग 
अिणे, मुाबई महािापलके े ििर इमारतीलींचा  मू ा गण ेच्या आधारे 
िु र्थिकाि करण्यािाठी  गरपिकाि पिभागा े योलय प णगय घेण्याची 
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आिश्यकतीला, मुाबई महा गरिापलका हद्दीतील भोगिटा प्रमाणित्र  िलेल्ह्या ि 
िर्षा ुिरे्ष प्रपतीलके्षतील अिलेल्ह्या इमारतीलींचा भोगिटा प्रमाणित्रााबाबतील "क्षमापितील" 
प णगय घेणे ि मध्यम िगीय  ागरीकाा ा पिलािा िेणे, राज्यातीलील तहराामधील 
एिआरए िक्षम प्रापधकायाया े झोिडीधारकााची िात्रतीला ९० पिििातील प्रपक्रया 
िूणग करण्याची आिश्यकतीला, मुाबई ्ि गर, ठाणे ि िुणे पिल्ह्यातीलील 
ििगिामान्य  ागपरक तीलिेच िहकारी गृहप माण िास्था अन्य िेगिेगळ्या 
िास्थाा ा ि  १९९६ िािू  २०२१ ियंतील २५ िर्षाचा कालािधीच्या एकपत्रतील 
अकृपर्षक आकारणीच्या  ोटीिा िेण्यातील येणे, ििर  ोटीिाामधील अकृपर्षक 
आकारणीचे प्रमाणिर अिाििी अिणे, ििर रक्कम भरण्यािाठी िेण्यातील 
आलेला अल्ह्ि कालािधी, ििर रक्कम   भरल्ह्याि िाबापधतीलााची बँक 
खातीली/कायालये िील करणे, कोपिड-१९ िागपतीलक महामारीच्या िाश्िगभूमीिर 
ििगिामान्य  ागरीक/ व्याििापयक अडचणीच्या काळातील िातील अितीलाा ा 
ताि ाकडू  या अकृपर्षक आकारणीमध्ये मितीलीची अिेक्षा, िी.एम.िी.िी. 
प्रकल्ह्िाातीलगगतील ताि ाच्या, खािगी िपम ीिरील ि म्हाडाच्या ५६ 
ििाहतीलीमधील िोिाययाा ा लािण्यातील आलेला व्यािािहीतील ए .ए.टॅक्ि रद्द 
करण्याबाबतील प णगय घेण्याची आिश्यकतीला,  म्हाडाच्या थकीतील िेिा 
तुल्ह्काबाबतील ्िाययोि ा िाहीर करणे, तीलालुका तेीलथे म्हाडा प्रकल्ह्िाची 
आिश्यकतीला, िुणे येथील िुन्या ि िीणग झालेल्ह्या म्हाडा इमारतीलींच्या 
िु र्थिकािाची आिश्यकतीला, राज्यभरातीलील िपम ीिरील म्हाडाचे अिलेले 
आरक्षण ि त्या िपम ींचा पिकाि ि िु र्थिकाि, म्हाडामार्ग तील  ोकरिार 
मपहलाािाठी िितीलीगृह ि मुलाा-मुलींकरीतीला िितीलीगृह बााधण्याबाबतील 
कायगिाही, िग्श्चम ्ि गरातील आरपक्षतील भूखाडािर म्हाडामार्ग तील मोठ्या 
रुलणालयााची ्भारणी, मुाबईतीलील िाादे्र (िग्श्चम) येथे म्हाडाच्या िागेिर 
ितुिैद्यकीय ििाखान्यााची ्भारणी, तािकीय िपम ींिर अिलेल्ह्या 
गृहप माण िोिाययााच्या इमारतीलींचा िु र्थिकाि म्हाडामार्ग तील करण्याचा 
ियाय ्िलब्ध करण्याबाबतील, प्रलापबतील अिलेल्ह्या झोिडिट्टयााचा पिकाि 
करण्यािाठी अ ॅम ेस्टी ग्स्कम त्िरीतील अामलातील आणण्याची आिश्यकतीला, कें द्र 
ताि ाच्या िागेिर अिलेला झोिडिट्टयााचा प्रलापबतील िु र्थिकाि, एिआरए 
योि ा िािूणग महाराष्ट्राला लागू करणे, धारािी झोिडिट्टी ि बीडीडी चाळींचा 
िु र्थिकाि करणे, याबाबतील कराियाची प णगयात्मक कायगिाही पिचारातील 
घेण्यातील यािी." 

बारा : अधा-तास चचा – म.रि.प. रनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 
  (१) सिचश्री िशिद्र फाटक, पिलाि िोतील ीि, डॉ.मप र्षा कायािे, रि.प.स. िुढील 

िािगिप क महत्िाच्या बाबींिर चचा ्िग्स्थतील करतीलील. 
   "िळगाि पिल्ह्हयातीलील मुक्तीलाई गर तीलालुका हा महाराष्ट्र ि मध्यप्रिेत 
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या राज्यााच्या िीमारेरे्षिर अिल्ह्या े या भागातील िरप्राातीलीयााचे अिैध धािे िुरु 
अिणे, िाढत्या गुन्हेगारीमुळे ििर तीलालुक्यातील ि इतीलर तीलालुक्यातीलील रेल्ह्िे 
िाक्त  िपरिरातील गुन्हेगारााची ितहतील प माण झाली अिणे, िोपलिााच्या 
िलुगक्ष ि आर्थथक िाग मतीलामुळे आपितक्तीली श्री िातील मुक्तीलाईच्या िुण्यभूमीमध्ये 
गुन्हेगारीचे प्रमाण िाढले अिणे, तीलिेच गािठी कटे्ट, हत्यारााची तीलस्करी, 
तहरातीलील चौकातील तीलीक्ष्ण हत्यारााचे िार करणे, अिैध बािकुीच्या माध्यमातूील  
िहततील प माण करणे, अन्य तीलालुके ि पिल्ह्यातीलील तीलडीिार, मोक्का 
लािलेल्ह्या गुन्हेगारााचा मुक्तील िाचार अिणे, एका गुन्हेगारााकडे गािठी कट्टा 
आढळू  आल्ह्या ातीलरही ििरहू प्रकरण िडिण्यातील येणे, पि ााक ६  ोव्हेंबर, 
२०२१ रोिी हलखाडा (तीला.मुक्तीलाई गर) येथे िबरी िरोडा टाकू  एका 
व्यक्तीलीची हत्या करण्यातील येणे, त्याचपििती तीलालुक्यातीलील कोथळी या गािातील 
ि पि.१०  ोव्हेंबर, २०२१ रोिी कुयाहा  येथे  घराािर िरोडा घालू  लूट 
करण्यातील येणे, गेल्ह्या मपहन्यातील राज्य ्त्िाि  तुल्ह्क पिभागाच्या 
अपधकाया याा ी मुक्तीलाई गर तहरातील ब ािट िारु पिके्रत्याािर कारिाई तीलिेच 
अिैध िारुचा कारखा ा ्ध्िस्तील करण्यातील येिू ही िोलीि प रीक्षकााकडू  
आििािेतीलो कोणतीलीही कारिाई करण्यातील   येणे, या अिैध धािे ि ब ािट 
िारु पिके्रत्यााती िोपलिााचे आर्थथक िाग मतील अिल्ह्यामुळे त्यााचेिर कारिाई 
होतील  िल्ह्याचा िातय ििगिामान्य  ागपरकाामध्ये प माण होतील अिणे, त्यामुळे 
ताि ा े मुक्तीलाई गर िोलीि स्टेत च्या बेिबाबिार िोर्षी िोलीि प रीक्षक 
यााचेिर कारिाई करण्याची आिश्यकतीला, याबाबतील ताि ा े कराियाची 
कारिाई ि प्रपतीलपक्रया." 

  (२) सिचश्री अरभरजत िांजािी, अमर ाथ रािूरकर, डॉ.ििाहत पमझा, रि.प.स. 
िुढील िािगिप क महत्िाच्या बाबींिर चचा ्िग्स्थतील करतीलील. 

   " ागिूर येथील तािकीय िैद्यकीय महापिद्यालय ि रुलणालयाला १०० 
िर्षग िूणग होतील अिू  ि  २०२२-२३ या तैक्षपणक िर्षामध्ये अमृतील महोत्िि 
िािरा करण्यातील येणार अिणे, या तािकीय िैद्यकीय महापिद्यालय ि 
रुलणालयातीलू  हिारोंच्या िाख्ये े डॉक्टर तीलयार झालेले अिणे, मध्य 
भारतीलातीलील िास्तील खाटा अिलेले एकमेि रूलणालय अिल्ह्यामुळे अ ेक 
राज्याातील ू या रूलणालयामध्ये िैद्यकीय ्िचाराकपरतीला रूलण येतील अिणे, 
येथील कामाचा आिाका ि रुलणालयातीलील अिु-या िोयी-िुपिधा लक्षातील घेतीला 
या अमृतील महोत्ििामध्ये  मुलामुलींकपरतीला अत्याधुप क िोयी िुपिधाायुक्तील 
िातीला ुकूपलतील रुलणालय, िुिज्ि कन्व्हेन्त  िेंटर तीलिेच २१७ एकर 
िपरिरातीलील ििग इमारतीली ि िागेिर िीिीटीव्ही कॅमेरे, का रोल रूम्ि ि 
रुलणालयामध्ये लागणारे  ि िी  ्िकरणे ि याते्र घेण्याकपरतीला आर्थथक 
िॅकेि िेण्याची आिश्यकतीला अिू  या माध्यमातूील  गरीब रूलणाा ा त्याचा 
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लाभ घेतीला येईल, यािाठी ताि ा े या तािकीय िैद्यकीय महापिद्यालय ि 
रुलणालयाला िाचते कोटी रूियााचे पितेर्ष िॅकेि िेण्याबाबतील कराियाची 
कायगिाही ि ्िाययोि ा." 

 

 
 

रिधान भिन, 
मुाबई, 
पि ााक : २२ माचग, २०२२. 

         िाजेन्द्र भागित 
                प्रधा  िपचि, 

               महाराष्ट्र पिधा िपरर्षि 
 


