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महाराष्ट्र विधानसभा 

 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुूिार, विनाांक २४ मार्च, २०२२ 

 

( सकाळी ९.०० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 

 
 

              

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

 

 
 

   (बधुिार, विनाांक २३ माचच, २०२२ रोजी वििसाच्या कामकाज पविकेिर 
िर्चविण्यात आलेल्या परांत,ु पढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना        
क्रमाांक १ ि २) 
 

  (१) श्री.महेर् शर्िे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मित ि 
पनुिचसन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 

 
        "सायगाांव (एकबे) (ता. कोरेगाांव, जि.सातारा) येथील ग्रामसथाांना १९७८ पासून 
गावठाण कब्िेपट्टी देण्यात आली नसून गावठाणाचा सातबारा न होणे, या गावठाणातील 
ग्रामसथाांना नजवन शतत उठवून सांबांजित खातेवारसाांना कब्िेपट्टी देण्याबाबत शासनाकडे 
जवनांती करण्यात येणे, तसेच कब्िेपट्टी देण्याकरीता शासनाने २० टक्के जवलांब शुल्क 
लावण्यात येणे, सदरील जवलांब शुल्क माफ करण्याबाबत शासनाने जनणतय घेण्याची 
आवश्यकता, या कामास जवलांब लागत असल्याने ग्रामसथाांमध्ये जनमाण झालेले असांतोषाचे 
वातावरण, याकजरता नजवन शतत (सातबारावरील) उठवून गावठाणाचा जसटी सर्व्हे तातडीने 
देण्याची जनताांत गरि, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायतवाही व उपाययोिना.” 
  

  (२) श्रीमती मांजळुा गािीत, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मित ि पनुिचसन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "साक्री तालुक्यातील (जि.िुळे) म्हसदी, काळगाांव, वसमार, घमनार, दातती, 
ककाणी, भडगाव (वा.), शेवाळी (मा) या गावातील शेतकऱ याांना सन २०१८ खरीप 
हांगामातील दषु्काळी पजरस्सथतीतील अनुदान अद्यापही वाटप करण्यात न येणे, जदनाांक ३० 
िुलै, २०१९ व जदनाांक २२ ऑक्टोबर, २०१९ रोिी सहाय्यक सांचालक (लेखा), जवभागीय 
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आयुक्त कायालय, नाजशक याांनी शासनाकडे अनुदान मागणी प्रसताव सादर केलेला 
असणे, परांतू अद्यापही साक्री तालुक्यातील नुकसानग्रसत शेतकऱ याांना सन २०१८ खरीप 
हांगामातील नुकसानीपोटी अनुदान वाटप करण्याकरीता जनिी उपलब्ि नसणे, पजरणामी 
उक्त गावातील शेतकऱ याांनी िरणे आांदोलन करणे, िरणे आांदोलनाच्या जठकाणी प्रत्यक्ष 
िाऊन शेतकऱ याांना शासनाकडून जनिी प्रा त होताच अनुदान वाटप करण्यात येअल असे 
जवभागीय आयुक्ताांनी जिल्हाजिकारी, िुळे याांना कळजवल्यानांतर त्याांनी शेतकऱ याांना 
अनुदान वाटपाचे आश्वासन देणे, परांतू शासनाकडून अद्याप अनुदानाची रक्कम 
जिल्हाजिकारी, िुळे व तहजसलदार (महसूल), जिल्हाजिकारी कायालय, िुळे याांच्याकडे 
प्रा त न होणे, पजरणामी नुकसानग्रसत शेतकऱ याांमध्ये वाअत असलेली असुरजक्षततेची 
भावना व त्यामुळे जनमाण झालेला तीव्र असांतोष, शासनाने तातडीने खरीप सन २०१८ 
हांगामात साक्री तालुक्यातील दषु्काळी पजरस्सथतीत बािीत शेतकऱ याांना तात्काळ अनुदान 
वाटप होण्यासाठी आवश्यक तो जनिी मांिूर करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने 
तातडीने करावयाची कायतवाही व उपाययोिना.’’ 
 

  (३) सिचश्री. ज्ञानराज चौगुले, सवुनल प्रभ,ू अब ूआजमी, सभुाष धोटे, अवमत झनक, 
बळिांत िानखडे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे ऊजा 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "शासनाच्या महाजवतरण कां पनीमध्ये कायतरत असलेले सुजमत कुमार, उप सांचालक 
तथा मुख्य तपास अजिकारी, सुरक्षा व अांमलबिावणी याांच्याकडून महाजवतरणमिील 
जमटर जरडींग एिन्सी तसेच महाजवतरणच्या अजिकाऱ याांकडून बेकायदेशीर पैशाची 
मागणी करीत असणे, जवजवि अजिकारी कमतचाऱ याांना िमकावणे, याबाबतची रेकॉडडग 
स्क्लप तत्कालीन र्व्यवसथापकीय सांचालक याांना दाखजवल्यानांतर त्याची जशक्षा म्हणून 
त्याांची केवळ बदली करण्यात येणे, परांतु आता परत त्याांनी महाजवतरणच्या वजरष्ठ 
अजिकाऱयाशी आर्थथक सांगनमत करून मुख्य तपास अजिकारी पद बळकावणे, सुजमत 
कुमार याांच्या जवरोिात कल्याण पजरमांडळाअांतगतत नैजतक अजिपतनाच्या तक्रारी प्रा त 
होणे, यासवत प्रकरणी पारदशतक चौकशी होण्यासाठी त्याांना जनलांजबत करून त्याांची 
भ्रष्टाचार प्रजतबांिक कायद्यामाफत त चौकशी करण्याची आवश्यकता, तसेच यापूवी 
शासनाकडे जदनाांक ९ नोर्व्हेंबर, २०२० रोिी तत्कालीन सांचालक, जदनेशचांद्र साबु याांचे 
बाबत तक्रार प्रा त झाल्यानांतर त्याांचीही भ्रष्टाचार प्रजतबांिक कायद्यामाफत त चौकशी 
करण्यात न येणे, याप्रकरणी वजरष्ठ अजिका-याांचे होत असलेले अक्षम्य दलुतक्ष, शासनाने  
याप्रकरणी तातडीने चौकशी करुन दोषी असलेल्याांवर कठोर कारवाअ करण्याची 
आवश्यकता." 
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  (४) सिचश्री. राजेर् एकडे, बळिांत िानखडे, अवमत झनक, विकास ठाकरे,          
ॲड. आकार् फुां डकर, सिचश्री. सांजय रायमलुकर, सांजय गायकिाड, सभुाष धोटे, 
मनोहर चांविकापरेू, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
गहृवनमाण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "पांतप्रिान आवास योिनेअांतगतत शहरी भागात सन २०२२ पयंत प्रत्येक कुटुांबाांकडे 
सवत सुजविाांसह पक्के घर असावे या हेतूने योिना राबजवण्यात येणे, याकजरता कें द्र व 
राज्य शासनाकडुन घरकुलाांकजरता मान्यता जमळालेली असणे, तसेच शहरातील अनेक 
घरकुलाांची कामे पूणतत्वास गेलेले असतानाही जनिीकजरता मांिूरी जमळालेली नसणे, 
लाभार्थ्यांना कें द्राकडून जमळणारे अनुदान थकलेले असणे, अनुदान जमळत नसल्याने 
त्याांचे बाांिकाम अितवट अवसथेत असणे,  तसेच अनेक नागजरकाांनी घरकुल होणार या 
आशेने सवतःचे िुने राहते घर पाडलेले असल्यामुळे त्याच्या जनवासाचा प्रश्न जनमाण 
होणे, राज्य शासनाकडून जमळणारा अनुदानाचा ट पा जमळालेला असणे, परांतु कें द्राकडून 
जमळणाऱया दीड लाखाच्या अनुदानापैकी केवळ ६० हिार रुपयाांचा पजहला ह ता प्रा त 
झालेला असणे, नर्व्वद हिाराच्या दसुऱया ह त्याची रक्कम अद्यापही अनेक लाभार्थ्यांना 
न जमळणे, त्यामुळे िनमानसामध्ये या योिनेबाबत प्रश्नजचन्ह जनमाण होऊन तीव्र नारािी 
र्व्यक्त होणे, यावर शासनाने तातडीने करावयाची कायतवाही व उपाययोिना." 
 

  (५) श्री. प्रकार् सिेु, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
गहृवनमाण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "मौिे मागाठाणे, बोजरवली पूवत, मुांबअ उपनगर येथील न. भू.क्र. १०७ अ., १४१, 
१४२, १५५/१ ते १२ या भूखांडावरील (म्हाडा व खािगी िजमन) जशवशक्ती 
सह.गृह.सांसथा (जन.) मे.ऑबेरॉय सकाय जसटीच्या जवकासकाने झोपडपट्टी पुनवतसन 
योिनेकजरता गृहजनमाण सांसथेच्या सभासदाांची परवानगी नसताांनाही तसेच एलओआय न 
घेता सांपाजदत करणे, तसेच अद्यापही प्रापटी काडांवर जवकासकाांचे नाव नसताांनाही 
सदरची योिना राबजवण्यात येऊन सभासदाांची फसवणूक करणे, पजरणामी सथाजनकाांमध्ये 
जनमाण झालेले असांतोषाचे व सांतापाचे वातावरण, त्याचबरोबर या भूखांडाला लागूनच 
असलेल्या भू.क्र.१०६/अ, १४, १४२, १५५/१ ते २२ या भूखांडावर ऑबेराय सकाय जसटीचे 
बाांिकाम सुरु असून या इमारती बाांिकाम सुरु असताांना केलेल्या गौण खजनिाांचे 
केलेल्या उत्खननापोटी रॉयल्टी कमी दाखजवण्यात आल्याने शासनाचा सुमारे १०० कोटी 
रुपयाांचा महसूल बुडजवल्याची बाब माहे जडसेंबर, २०२१ रोिीच्या सुमारास जनदशतनास 
येणे, यासांदभात तक्रार केल्यानांतर सांबजित अजिकाऱ याांनी मजशनरी नसल्याने मोिमाप 
करणे शक्य नसल्याचे साांगण्यात येणे, सदरील  लॉटची पाहणी केली असता त्याांची लाांबी 
व रुां दी आजण खोली याप्रमाणे त्याांची रॉयल्टी कमीत कमी ८० ते ८५ कोटी एवअी होणे, 
तसेच याबाबतची दांडात्मक कारवाअ करण्याची आवश्यकता असताांना आर्थथक सांगनमत 
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करुन जवकासकाांवर कोणतीच कारवाअ न करणे, यामुळे शासनाचा करोडो रुपयाांचा 
महसूल बुडणे, याकजरता शासनाने तातडीने दोन्ही प्रकरणाची चौकशी करुन सांबजित 
जवकासकाांवर कारवाअ करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची 
कायतवाही व उपाययोिना.’’ 
 

  (६) सिचश्री. झीर्ान वसविकी, अब ू आजमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे गहृवनमाण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील:- 
 
         “मुांबअ साांताकु्रझ गोळीबार एसआरए प्रकल्पात २६ हिार झोपडयाांचा समावेश 
असून या प्रकल्पाांच्या जवकासाची िबाबदारी जशवाजलक र्व्हेंचसत प्रा.जल. या कां पनीकडे 
असणे, सन २००६ पासून प्रकल्प सुरुवात होऊन २६ वषे उलटूनही प्रकल्प पुणतत: 
रखडलेला असणे, जशवाजलक र्व्हेंचसतकडून त्याजठकाणच्या सुमारे ७८०० झोपडया 
तोडण्यात आल्या असणे, गेल्या १६ वषापासून अनेक झोपडपट्टीवाजसयाांचे भाडे थकीत 
असुन, बहुताांशी झोपडीवाजसयाांना भाडे जदले नसल्यामुळे हिारो कुटुां जबयाांना रसत्यावर 
राहण्याची वेळ येणे, या प्रकल्पातून अद्यापपयंत २५०० कुटूां जबयाांना पक्की घरे जदलेली 
नसणे, ट्रास्न्झट कॅम्पमध्ये ८०० कुटूांबाांचे सथलाांतर केलेले असले तरी ती घरेही 
मोडकळीस आली असून राहण्यासाठी योग्य नसणे, जशवाजलक र्व्हेंचसत या जवकासकाने 
एस.आर.ए.म्हाडा व महानगरपाजलकेचे करोडो रुपये थकजवले असल्याचे जनदशतनास 
येणे, महानगरपाजलकेने वेळोवेळी जवकासकाला नोटीस पाठवूनही सदर थकबाकी भरली 
न िाणे, म्हाडा व महानगरपाजलकेच्या भूखांडावर बनजवलेला ट्रास्न्झट कॅम्पची अत्यांत 
दरुावसथा झालेली असणे, यामध्ये राहणे नागजरकाांना असहाय्य होत असणे, झोपडपट्टी-
वाजसयाांचे योग्य पुनवतसन न करता जवकासकाने जवक्रीसाठी केलेली ४०० घरे जवकून पैसा 
कमवला असूनही झोपडपट्टीवाजसयाांना घरे बाांिून देण्यास असमथतता दशतजवणे, उक्त 
प्रकल्प इतके वषे रखडल्यामुळे सथाजनक नागजरकाांमध्ये पसरलेली तीव्र असांतोषाची व 
नारािीची भावना, याबाबत राज्य शासनाने सखोल चौकशी करुन एसआरएच्या ३ के 
सकीमला त्वरीत रद्द करुन इतर जवकासकामाफत त सदर प्रकल्प पूणत करण्यासाठी 
करावयाची कायतवाही व उपाययोिना.” 
 

  (७) ॲड. राहूल कुल, सिचश्री. जयकुमार गोरे, वसध्िार्च वर्रोळे, वभमराि तापकीर, 
श्रीमती माधरुी वमसाळ, श्री. महेर् लाांडगे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे नगरविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        “पुणे शहर व पजरसरातील वाहतूक कोंडीची समसया दरू करण्यासाठी दहा 
जकलोजमटर पजरसरात रसत्याांचे सुयोग्य िाळे (रोड नेटवकत   लॅन) तयार करण्याचा जनणतय 
शासनाच्या नगरजवकास जवभागाने सन २०१३ मध्ये मांिूर केला असणे, या रसत्याांच्या 
िाळ्यानुसार या दोन्ही महापाजलका हद्दीलगतच्या पजरसरात सुयोग्य रसत्याांचे िाळे जनमाण 
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करून या महानगरातील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी एक चाांगले पाऊल शासनाने 
उचलले असणे, तसेच  लॅन नुसार जकत्येक रसत्याांची कामे शासनाने अद्याप सूरू केलेली 
नसणे, सुरु केलेली कामे अपूणत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडीची समसया 
उद्भवत असणे, पुणे शहरात दररोि लाखो वाहने प्रवेश करत असल्याने, प्रवेश 
करण्याच्या सवत जठकाणी वारांवार वाहतूक कोंडी जनमाण होत असणे, तदनांतर सन २०१५ 
मध्ये सथापन झालेल्या पुणे महानगर के्षत्र जवकास प्राजिकरण तसेच महाराष्ट्र रसते जवकास 
महामांडळ याांनी पुणे महानगरच्या ५० जकलोजमटर पजरसरात पुणे शहराच्या वतुतळाकार 
दोन वेगवेगळे डरग रोड प्रसतावीत करून अद्यापही या दोन्ही डरग रोड बाबत वारांवार फक्त 
घोषणा झालेल्या असून कोणताही ठोस जनणतय झालेला नसणे, पुणे शहरातील सवारगेट ते 
हडपसर, येरवडा ते उबाळे नगर या मागावर तयार करण्यात आलेली बीआरटीची योिना 
सांपुणतपणे फसलेली असल्याने या रसत्यावर सातत्याने मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी 
होत असणे, पुण्याच्या खडकवासला येथील वारिे, डसहगड रोड, भूमकर चौक, नवले 
पुल ते कात्रि या पजरसरात सर्थवस रसत्यावर नागजरकाांनी केलेल्या अजतक्रणामुळे वाहतूक 
कोंडीत भर पडत असणे, चुकीच्या जठकाणी असलेले दभुािक, नागजरकाांनी सवतःच्या 
सवाथासाठी तयार केलेले बेकायदेशीर दभुािक यामुळे देखील सामान्य नागजरकाांना मोठा 
त्रास सहन करावा लागत असणे, पुणे युजनर्व्हर्थसटी पजरसरातील पुल तोडल्याने त्या 
जठकाणी देखील वारांवार वाहतूक कोंडी जनमाण होत असणे, या रसत्याचे नर्व्याने जनयोिन 
करण्याची आवश्यकता असणे, रसत्यासाठी घोजषत केलेल्या उड्डाणपूलाच्या कामासाठी 
अद्याप कोणतीही तरतूद झालेली नसणे, पुणे व डपपरी व लगतच्या पजरसरात मेट्रो 
प्रकल्पाांची कामे सांथ गतीने चालू असून नर्व्याने माांिरी ते डहिवडी,  फुरसुांगी - सवारगेट - 
खडकवासला,  वनाि - रामवाडी - वाघोली - राांिणगाव गणपती, जनगडी - भोसरी – 
चाकण, हडपसर – लोणीकाळभोर या प्रसताजवत मेट्रो मागांचे बृहत आराखडे तयार 
करून सदर मेट्रो मागांना तातडीने मान्यता जमळण्याची आवश्यकता, नेहमीच्या होणाऱया 
वाहतूक कोंडीमुळे नागजरकाांच्या मनात मोठ्या प्रमाणात असांतोष जनमाण झालेला असणे, 
याबाबत शासनाने करावयाची कायतवाही व उपाययोिना.” 
 

  (८) श्री.मनोहर चांविकापरेू, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील:- 
 
     “गोंजदया जिल्हयातील सडक/अिुतनी व अिुतनी/मोरगाव नगरपांचायतीच्या हद्दीतील 
शासकीय िजमनीवर मोठया प्रमाणावर अनेक वषांपासून अजतक्रमण करुन कच्ची घरे 
बाांिून नागजरक राहत असले तरी "सवांसाठी घरे-२०२२" च्या िोरणानुसार िजमनीचा पट्टा 
त्याांचे नावावर नसणे, त्यामुळे पांतप्रिान आवास योिना व रमाअ घरकूल योिनेच्या 
लाभापासून वांजचत राहण्याची त्याांचेवर आलेली वेळ, नागरी के्षत्रातील 
अजतक्रमणिारकाांचे नावे िजमनीचे पट्टयाांचे वाटप करुन शासकीय घरकुल योिनेचा 
लाभ सांबांजित कुटुांबाांना देणेबाबत शासनाच्या नगरजवकास जवभागाचे जदनाांक ६ माचत, 
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२०१८ चे शासन जनणतयाप्रमाणे, अजतक्रजमत िजमनीचे पटे्ट नावावर करुन देण्याबाबत 
शासनाचे िोरण असणे, तथाजप असे असताांनाही घरकुल योिनेचा लाभ देण्याबाबत 
नागजरकाांनी केलेल्या मागणीला सडक अिुतनी व अिुतनी / मोरगाव या नगरपांचायतीकडून 
योग्य प्रजतसाद जमळत नसल्याबाबतच्या तक्रारी येणे, या तक्रारींवरुन मा.लोकप्रजतजनिींनी 
नगरपांचायतीचे पदाजिकारी व अजतक्रमण िारकाांची बैठक घेऊन घरकुलासाठी िजमनीचे 
पटे्ट सांबांजिताांचे नावावर करुन देणेबाबत जनणतय घेण्याांत येणे,परांतु एक वषापासून 
नगरपांचायतीचे पदाजिकारी व अजतक्रजमत िमीनवाटप सजमतीचे अध्यक्ष म्हणून 
जिल्हाजिकारी, गोंजदया याांनी कोणतीही कायतवाही केली नसल्याचे जनदशतनास येणे, 
इतकेच नर्व्हेतर, शासनाचे िोरणानुसार अजतक्रजमत िजमनीचे पटे्ट वाटपाबाबत कायतवाही 
न झाल्यामुळे दोन्ही योिनाांची कोटयाविी रुपयाांची रक्कम जिल्हाजिकारी, गोंजदया 
याांचेकडे गेल्या दोन वषांपासून अद्याप अखर्थचत असल्याचेही जदनाांक ६ फेबु्रवारी, २०२२ 
रोिी वा त्यासुमारास जनदशतनास येणे, पजरणामी सडक / अिुतनी व अिुतनी / मोरगाव 
पजरसरातील िनतेमध्ये जनमाण झालेले असांतोषाचे वातावरण व नारािीची भावना, 
त्यामुळे सांबांजित नगरपांचायतीचे अजिकारी व जिल्हाजिकारी, गोंजदया याांचेजवरुध्द 
कारवाअ करण्याची आवश्यकता तसेच सांबांजिताांना िजमनीचे पटे्ट वाटपाची व घरकूल 
योिनेचा लाभ देण्याची कायतवाही करण्याची गरि, याबाबत शासनाने तातडीने 
करावयाची कायतवाही व उपाययोिना.” 
 

  (९) श्री.लहू कानडे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मित ि 
पनुिचसन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "अहमदनगर जिल्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील मौिे मातुलठाण, सरला, 
गोवितन, महाकालवडगाव, कमालपूर, खानापूर, भामाठाण आजद गोदावरी नदीकाठच्या 
पूररेषा जनयांत्रण रेषेमिील गावाांना नवीन गावठाण मांिूर करण्यात आलेले असणे, सन 
१९७२ मध्ये डकवा त्या दरम्यान जिल्हाजिकाऱयाांमाफत त वरील सवत गावाांसाठी िमीन 
सांपादन करण्यात आलेली असणे, तथाजप सरला-२६७, गोवितन-३२८, भामाठाण-३३८, 
महाकालवडगाव-४१६, कमालपूर-११४, खानापूर-१६३ आजण मातुलठाण-३३८ एवढ्या 
मोठ्या सांख्येने पात्र लाभाथी असणे, तथाजप जिल्हा पुनवतसन अजिकारी डकवा तहसीलदार 
याांनी आि पावेतो सांपाजदत गावठाणामध्ये  लॉट पाडून सवत लाभार्थ्यांना  लॉटचे वाटप 
केलेले नसणे, त्यामुळे अद्यापही अनेक लाभाथी, िुन्याच गावात िोकादायक स्सथती मध्ये 
राहत असणे, लाभार्थ्यांच्या नावे िमीन नसल्याने शेकडो लाभार्थ्यांना घरकुले मांिूर 
होऊनही रद्द होत असणे, शाळा, अांगणवाडी, पाणीपुरवठा योिना अशा सावतिजनक 
अत्यावश्यक सुजविा पासून ग्रामसथ वांजचत राहत असणे, आजण याबाबत 
तहसीलदाराांकडे सदर  लॉट वाटपाबाबत वारांवार मागणी करूनही प्रशासनाचे झालेले 
अक्षम्य दलुतक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची कारवाअ व उपाययोिना.’’ 
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  (१०) श्री. सवुनल रे्ळके, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मित ि 
पनुिचसन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     “पुणे जिल्यातील मावळ तालुक्यातील पवना िरणासाठी सन १९६४ ते १९७२ 
दरम्यान १९ गावाांतील १२०३ खाते िारकाांच्या सुमारे २३९४ हेक्टर िजमनीचे 
शासनाकडून भूसांपादन होणे, यामध्ये एकूण बािीत शेतकऱयाांपैकी केवळ ३४० 
शेतकऱयाांचे मावळ व खेड तालुक्यात कागदोपत्री पुनवतसन करण्यात येणे, यातील 
बहुताांश शेतकऱयाांच्या नावाांची सातबाऱयावर नोंद नसून त्याांच्याकडे सदर िजमनीचा 
प्रत्यक्ष ताबा नसल् याचे जनदशतनास येणे, उवतजरत ८६३ प्रकल्पग्रसत शेतकऱयाांच्या 
पुनवतसनाचा प्रश्न गेल्या अनेक वषांपासून प्रलांजबत असणे, या प्रकल्पग्रसताांना खास बाब 
म्हणून सन २०१० साली िजमनीचे वाटप करण्याचा जनणतय सरकारने घेऊन तसे आदेश 
मावळ प्राांताजिकाऱयाांना २०१२ मध्ये देऊनही अद्याप वाटपाचे काम पूणत न होणे, सन 
२०१३ साली तत्कालीन उपमुख्यमांत्री याांच्या बैठकीत पवना प्रकल्पग्रसताांना पयायी िमीन 
वाटप करण्यासाठी पुन्हा िमीन मोिणी करण्याच्या जनणतयावर जशक्कामोततब होणे, सदर 
प्रकल्पात सांपाजदत के्षत्र व जशल्लक के्षत्राचे िलसांपदा जवभागामाफत त मोिणी होऊनही त्या 
अहवालाचे महसूल व भूमी अजभलेख जवभागाकडून खातरिमा करणे बाकी असणे, 
सदर पुनवतसनाच्याबाबतीत जदनाांक २९ स टेंबर, २०२१ रोिी मा. उपमुख्यमांत्री याांच्या 
अध्यक्षतेखालील बैठक आयोजित होऊन सदर बैठकीमध्ये पुनवतसनाचा प्रश्न लवकर 
मागी लागणे कामी मा. उपमुख्यमांत्री महोदयाांचे सांबांजित जवभागास उजचत जनदेश होऊनही 
अद्याप हा जवषय प्रलांजबत असल्याने बाजित खातेदार व िनतेमध्ये शासनाच्या जवरोिात 
जनमाण झालेली नारािीची भावना व यावर शासनाने केलेली कायतवाही व उपाययोिना.” 
 

  (११) सिचश्री. प्रर्ाांत ठाकूर, समीर कुणािार, महेर् बालिी, श्रीमती मवनषा चौधरी,   
श्री. अवमत साटम, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
सहकार मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "कनाळा नागरी सहकारी बँक पनवेल (ता.पनवेल, जि.रायगड) याांच्या जदनाांक ३१ 
माचत, २०१८ रोिी जरझर्व्हत बँक ऑफ इांजडयाचे उपमुख्य कायतकारी अजिकारी याांनी 
केलेल्या तपासणीमध्ये बँकेने मांिूर केलेल्या कित प्रकरणामध्ये गांभीर आके्षप 
नोंदजवल्याचे जनदशतनास आले असणे, जदनाांक २२ एजप्रल, २०१९ रोिी कनाळा बँकेने 
केलेल्या कित र्व्यवहाराचे जवशेष लेखा पजरक्षण करण्याबाबत सहकार आयुक्त व 
जनबांिक, सहकारी सांसथा याांना जरझर्व्हत बँक ऑफ इांजडयाने कळजवले असणे, सहकार 
आयुक्त व जनबांिक, सहकारी सांसथा, पुणे याांच्या आदेशान्वये जिल्हा जवशेष लेखा 
पजरक्षक याांनी लेखा पजरक्षण करून बँकेचे अध्यक्ष, सांचालक व पदाजिकारी याांनी 
सांगनमताने केलेल्या जवनातारणी, गैरजवजनयोग व गैर र्व्यवहारामुळे सभासद, बँकेचे 
ठेवीदार व खातेदार याांच्या ठेवी िोक्यात आल्या असल्याचे जनदशतनास आले असणे, 
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महाराष्ट्र अजिजनयम १९६० तसेच भारतीय दांड सांजहतेनुसार गुन्हा दाखल करण्याची 
जिल्हा जवशेष लेखा पजरक्षक याांनी जशफारस केलेली असणे, उक्त बँकेचे अध्यक्ष व 
सांचालक याांच्याजवरोिात पनवेल शहर पोजलस ठाणे, गु.र.क्र.७८/२०२० भादवी कलम 
४०९, ४१७, ४२०, ४६३, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२० (ब), ३४ सह सहकारी 
सांसथा अजिजनयम कलम १४७ सह महाराष्ट्र ठेवीदाराांचे जहतसांबांिाचे सांरक्षण अजिजनयम 
कलम ३ प्रमाणे गुन्हा दाखल केला असणे, दाखल केलेल्या गुन्यात ६७ बनावट 
प्रकरणाांची र्व्यािासह रक्कम रू.५४३,६१,४९,३७२/- रूपये व नमुद गुन्हयातील 
५०,६८९ ठेवीदाराांची रू.५२९,७२,४०,८७९.९३ ठेवी असणे, उक्त बँकेचे ठेवीदार 
५०,६८९ असून त्याांचे केवायसी कागदपत्र प्रा त करण्याचे व त्याांची यादी बनजवण्याचे 
काम सध्या बँक र्व्यवसथापनाकडून सुरू असणे, जफयादीतील ७६ व जनष्पन्न ०९ असे 
एकूण ८५ आरोपींजवरूद्ध पुरावा गोळा करण्याचे काम सुरू असणे, िवळपास ५ ते ६ 
मजहन्याांचा कालाविी होऊनसुध्दा बँकेतील खातेदार व ठेवीदाराांना बँकेत ठेवलेली रक्कम 
जमळाली नसणे, तसेच बँकेतील हिारो रूपयाांच्या घोटाळयात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागी 
असलेल्या सांचालक व अजिकाऱ याांवर अद्यापपयंत कोणतीच कारवाअ झाली नसणे, 
त्यामुळे खातेदार व ठेवीदाराांमध्ये शासनाच्या जवरोिात जनमाण झालेली जचड व 
असांतोषाच्या भावनेबाबत बँकेतील खातेदार व ठेवीदाराांना त्याांची बँकेत ठेवलेली रक्कम 
तातडीने देण्याबाबत व सदर गैरर्व्यवहारात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागी असणाऱ या 
सांचालक व अजिकाऱ याांवर कठोर कारवाअ करावयाची जनताांत गरि त्यावर शासनाने 
त्वरीत करावयाची आवश्यक ती कायतवाही व उपाययोिना." 
 

  (१२) श्री.सांवजिरेड्डी बोिकुरिार, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
सहकार मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "यवतमाळ जिल् हा पजरषद, बाांिकाम जवभाग क्र. १ याांची जवजवि तालुक् यातील ११० 
जनजवदा प्रजक्रया जनस्श्चत होणे, त् यातील झरी व पाांअरकवडा येथील ९ कामाांची जनजवदा 
१५.०१ टक् के न् युनतम दराने कां त्राटदार श्री. रािीव मल् लारेड्डी येल् टीवार याांना जमळणे, 
न् युनतम देक् कार असणाऱ या जनजवदाकऱ याांनी जनजवदा उघडण् याच् या जदनाांकापासून 
कामकािाच् या आठ जदवसाच् या आत अजतजरक् त सुरक्षा रक् कम, बँक गॅरांटी, मुदतठेव 
पावती (एफडीआर) च् या स वरुपात सांबांजित जवभागात िमा करावी लागणे, त् याकजरता 
कां त्राटदार िो स वतः यवतमाळ जिल् हा मध् यवती बँकेचा सांचालक आहे त् याने बँक 
र्व् यवस थापकाला हाताशी िरुन सांगनमत करुन श्री. यल्टीवार  याांनी हातानी जलजहलेल् या 
एकूण १८.१० लाख रुपयाांच्या १६ बनावट मुदत ठेव पावत् या यवतमाळ जि.प. बाांिकाम 
जवभाग क्र. १ याांना अजतजरक् त सुरक्षा रक् कम म् हणून ठेवणे, जदनाांक २ माचत, २०२२ रोिी 
कायतकारी अजभयांता श्री. कुटे हे पाटण शाखेत पावत् या पडताळणीसाठी िाणे, बँक 
र्व् यवस थापकानी कायतकारी अजभयांता याांना सदर पावत् या आमच् या बँकेच् या नाहीत असे 
लेखी पत्र देणे, स थाजनक लोकप्रजतजनिी याांनी त् याच् या प्रमाजणत प्रती मागजवल् यानांतर सदर 
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पावत् या बनावट असल् याची बाब उघडकीस येणे, जदनाांक १६ फेबु्रवारी, २०२२ रोिी बँकेत 
फक् त रुपये १०,०००/- सांकल् प जनिी ठेव असताना रुपये १३ लाख १० हिार सांकल् प 
ठेवीबाबत बँकेच् या र्व् यवस थापकाांनी बनावट अहवाल जदल् याची बाब उघडकीस येणे, असे 
असताना देखील यवतमाळ जिल् हा मध् यवती सहकारी बँकेचे अन् य सांचालक मांडळास 
काही माजहती नसल्याचे जनदशतनास येणे, यासांदभात स थाजनक लोकप्रजतजनिींनी प्रिान 
सजचव, सहकार जवभाग याांना जदनाांक ३ माचत, २०२२ रोिी तक्रार करणे, बँकेच् या पाटण 
शाखेचे र्व् यवस थापक व बँकेचे सांचालक श्री. रािीव मल् लारेड्डी यल् टीवार याांनी सांगनमताने 
आजण बनावट पावत् या सादर करुन शासनाची फसवणूक केल् याची बाब उघडकीस येणे, 
याबाबत शासनाने करावयाची कायतवाही व उपाययोिना." 
 

  (१३) श्री. सवुनल काांबळे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
पवरिहन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "पुणे शहरात जरक्षा या वाहनार्व्दारे जरक्षा चालक हे सावतिजनक प्रवासी सेवा देत 
असणे, मात्र त्याांना जदलासा देण्याऐविी त्याांची पजरस्सथती खालावेल अशीच िोरणे 
शासन आखत व अांमलात आणत असणे, करोना येण्याच्या आिीपासून जरक्षा परवाना 
खुला करणे, िोखमीच्या र्व्यसत प्रचांड प्रमाणात जवमा ह ता ठरवणे, बाअक टॅक्सी सारख्या 
िोरणामुळे खािगी दचुाकी िारकाांनाही प्रवासी वाहतूक करण्यासारखी स्सथती जनमाण 
करणे, जरक्षा चालक कल्याणकारी मांडळा सारखा जरक्षा चालकाच्या जिर्व्हाळ्याचा 
जवषयावर जनणतय न घेता आठ वषत प्रलांजबत ठेवणे, वाहतूक जनयमभांगासाठी वाहतूक 
सुिार कायद्याच्या नावाखाली दांड / तडिोड फी यात अजतरेकी वाअ करणे, वाहतूक दांड 
हा वाहतूक जशसती ऐविी महसुलाचे सािन करून त्याची वसुली करणे, कोरोनाची 
िागजतक महारोगाची साथ आल्यावर या रोगामुळे आजण सततच्या टाळेबांदीमुळे जरक्षा 
चालकाची अवसथा अजतशय दारुण झालेली असणे, या काळात आिचा जदवस गेला 
उद्याचां काय ? अशी अवसथा टाळेबांदी आजण पजरणामी रोिगार मोठ्या प्रमाणात 
घटल्यामुळे झाली असणे, कोरोना साथ सुरु होण्याआिी किाऊ घेतलेल्या जरक्षा वाहनाचे 
ह ते थकणे, ते वसूल करण्यासाठी फायनान्स कां पन्या कायदा िाब्यावर बसवून जरक्षा 
चालकास जशवीगाळ, मारहाण, जनयमबाय पद्धतीने त्याांचे िगण्याचे सािन ताब्यात घेणे, 
परसपर जवकणे असे मागत अवलांजबणे, फायनान्स कां पन्या मोठ्या लोकाांच्या असल्याने 
आजण त्याांचे रािकीय, प्रशासकीय लागेबाांिे असल्याने या जवषयीची तक्रार दाखल 
करून घेण्यास पोलीस नकार देत असणे, त्यामुळे जरक्षाचालक हवालदील झालेला 
असणे, त्याजवषयी जरक्षा पांचायतीने शासनाला जनवेदने देऊन तसेच सांयमाने अनेक 
आांदोलने करणे, आांदोलन करूनही दाद जमळत नसल्यामुळे जरक्षाचालक वैफल्यग्रसत 
झाला असणे, यासाठी जरक्षा खुला परवाना आजण खुला जरक्षा बॅि बांद करणे, सन २०१४ 
साली मा.कामगार मांत्री याांना सादर शासकीय अभ्यास अहवालाप्रमाणे जरक्षा चालक 
कल्याणकारी मांडळ ताबडतोब सथापन करणे, िोखमीच्या र्व्यसत प्रमाणातील जवम्याची 
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लूट थाांबजवणे, िोखमी एर्व्हअाच ह ता महाराष्ट्र युजनट िरून घेणे, ओला उबेर ची 
बेकायदा वाहतूक बांद करणे, बाअक टॅक्सी प्रवासी वाहतूक करू शकणार नाही असे 
िोरण राज्याने तयार करणे सावकार, पठाण याांच्या व कित वसुली करणाऱया फायनान्स 
कां पन्याांना पायबांद घालणे जनयमबाय कित वसुलीचे फायनान्स कां पन्याांवर गुन्हे दाखल 
करणे, टाळेबांदीच्याआिी बहुताांश जनयजमत ह ते फेडणाऱया जरक्षा चालकाांची किे 
राष्ट्रीयकृत बँकेकडे वगत करणे, या सवत मागण्या जरक्षा र्व्यावसाजयकाांनी वेळोवेळी 
शासनाकडे करूनही शासनाने यावर कोणताही जनणतय घेतलेला नसणे, यावर शासनाने 
तातडीने करावयाची कायतवाही व उपाययोिना." 
 

  (१४) श्री. बळिांत िानखेडे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
सामावजक न्याय ि विरे्ष सहाय्य मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "कमतवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व सवाजभमान योिना सन २००४-०५ 
पासून सुरु असणे, परांतु मागील ४ ते ५ वषांपासून शासन जनणतयात नमूद केल्यानुसार 
अमरावती जिल्यात रेडीरेकनर दराप्रमाणे द ुपट डकवा ५ लक्ष रुपये एकर प्रमाणे शेती 
खरेदी करता येत नसणे, त्यामुळे अमरावती जिल्यातील बहुताांश मागासवगीय लाभाथी 
या योिनेपासून वांजचत असणे, तसेच िमीन खरेदी करण्यासाठी समाि कल्याण 
जवभागास शासन सतरावरून मागच्या ४ वषांपासून आवश्यकतेनुसार डकवा मागणीनुसार 
जनिी प्रा त झालेला नसणे, त्यामुळे सदर योिनेची अांमलबिावणी होत नसल्याचे 
जनदशतनास येणे, त्यामुळे मागासवगीय शेतमिुराांमध्ये  शासनाप्रती जनमाण झालेला तीव्र 
असांतोष, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायतवाही व उपाययोिना." 
 

  (१५) श्री. राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे पयािरण ि िातािरणीय बिल मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
       “सांगमनेर तालुक् यात प्रवरा नदीपात्रालगत असलेल् या गावाांना प्रदजूषत पाण् याचा 
पुरवठा होत असणे, मागील काही जदवसाांपासून या नदीपात्रात सहकार महषी भाऊसाहेब 
थोरात सहकारी साखर कारखाना, सांगमनेर तालुका सहकारी दिू उत् पादक सांघ, सांगमनेर 
नगरपजरषद तसेच हॉटेल, हॉस्सपटल व इतर औद्योजगक कां पन् या याांचे रसायनयुक् त प्रदजूषत 
पाणी बेकायदेशीरपणे थेट नदीपात्रात सोडण् यात येत असल्याच्या तक्रारी ग्रामस थाांच् या 
असणे, याबाबत ग्रामस थाांनी वेळोवेळी महाराष् ट्र प्रदषूण मांडळ तसेच जिल् हा प्रशासनाला 
जनवेदन देणे, नदीपात्रालगत असलेल् या सवतच गावाांच् या ग्रामपांचायतीनी या जवरोिात ठराव 
करणे, सेवाभावी सांघटना सांस थाांनी या जवरोिात आवाि उठजवणे, या प्रदजूषत पाण् यामुळे 
ग्रामस थाांसह पशुिन, शेतिजमन याांचे आरोग् य िोक् यात येणे, मागणी करुनही एसटीपी 
  लॅन् टची उभारणी अनेक वषे न करणे या सवत बाबींमुळे गावाांमध् ये जनमाण होत असलेला 
असांतोष, यावर शासनाने तातडीने करावयाची कायतवाही व उपाययोिना.” 
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िोन : र्ासकीय विधेयके : 
 
 

   परु:स्र्ापनार्च :- 
 

   (१) सन २०२२ चे जविानसभा जविेयक क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र सथाजनक प्राजिकरणे 
(रािभाषा) जविेयक, २०२२. 
 

   (२) सन २०२२ चे जविानसभा जविेयक क्रमाांक १४ – महाराष्ट्र शैक्षजणक सांस था 
(शुल्क जवजनयमन) (सुिारणा) जविेयक, २०२२. 
 

   (३) सन २०२२ चे जविानसभा जविेयक क्रमाांक १५ – महाराष्ट्र सीओइपी तांत्रज्ञान 
जवद्यापीठ जविेयक, २०२२. 
 
 

तीन   गहृ मंत्री यारं्ा म.वि.स. वियम ५७ अन्िये प्रस्ताि :- 
 

            "म.जव.स. जनयम १३० अन्वये सन २०२० चे जविानसभा जविेयक क्रमाांक 
५२ - महाराष्ट्र अनन्य जवशेष न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील मजहलाांच्या व 
बालकाांच्या जवरुद्धच्या जववजक्षत अपरािाांसाठी) जविेयक, २०२० जवचारात 
घेण्यापूवी म.जव.स. जनयम ११२ मिील परांतुकातील तरतुद म.जव.स. जनयम ५७ 
अन्वये सथजगत करण्यात यावी." 
 

चार : र्ासकीय विधेयके : 
 
 

  (अ) सांयकु्त सवमतीने सािर केल्याप्रमाणे - विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०२० चे जविानसभा जविेयक क्रमाांक ५२ – महाराष्ट्र अनन्य जवशेष 
न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील मजहलाांच्या व बालकाांच्या जवरुध्दच्या जववजक्षत 
अपरािाांसाठी) जविेयक, २०२०. 
 

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

   (१) सन २०२२ चे जविानसभा जविेयक क्रमाांक १५ – महाराष्ट्र सीओइपी तांत्रज्ञान 
जवद्यापीठ जविेयक, २०२२. 
 

   (२) सन २०२२ चे जविानसभा जविेयक क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र सथाजनक प्राजिकरणे 
(रािभाषा) जविेयक, २०२२. 
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   (३) सन २०२२ चे जविानसभा जविेयक क्रमाांक १४ – महाराष्ट्र शैक्षजणक सांस था 
(शुल्क जवजनयमन) (सुिारणा) जविेयक, २०२२. 
 

    
        

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
      
                       

एक : प्रश्नोत्तरे - 
 

  (अ) अल्पसचूना प्रश्न 
 
           "पणेु वजल्यात मोठ्या प्रमाणात अिैध र्स् िसाठा सापडल्याबाबत" या 
जवषयावरील ॲड. राहुल कुल,  जव.स.स. याांचा अल्पसूचना प्रश्न क्रमाांक ४४४७१. 
 

  (ब) ताराांजकत प्रश्न. 
 

  (क) गुरुवार, जदनाांक १७ माचत, २०२२ रोिीची ताराांजकत प्रश्नोत्तराची यादी सभागृहाच्या 
पटलावर ठेवणे. 
 

 

िोन : कागिपि सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

   गहृवनमाण मांिी :  महाराष्ट्र गृहजनमाण व के्षत्रजवकास प्राजिकरण, मुांबअ 

याांचा सन २०१९-२०२० या वषाचा वार्थषक लेखा 
आजण सवतांत्र लेखा पजरक्षण अहवाल सभागृहासमोर 

ठेवतील. 
 

तीन : मवहला ि बालकाांचे हक्क आवण कल्याण सवमतीचा पवहला अहिाल सािर करणे. 
 

चार : स्र्गन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये) 
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पाच : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) : 
   
  (१) श्री. वनलेर् लांके, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 

मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
“अहमदनगर जिल्हयातील पारनेर तालुक्यातील जिल्हासतरीय जबगर आजदवासी 

योिनेअांतगतत वन जवभागामाफत त वनके्षत्रात मृद व िलसांिारणाच्या कामातून गॅजबयन बांिारे 
व मातीनाल बांिाऱयाांच्या कामासाठी जिल्हाजिकारी अहमदनगर याांनी १ कोटी २२ लाख 
४२ हिार रुपये सुपे, वाळवणे, रुअछत्रपती, पळवे बुद्रकु या गावाांतील कामासाठी मांिूर 
करुन जिल्हा उपवन सांरक्षक याांचेकडे वगत करणे, या कामात मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार 
झाला असून या कामाची चौकशी करण्याची मागणी सांबांजित लोकप्रजतजनिींनी व तेथील 
नागजरकाांनी नुकतीच केलेली असणे, यासवत कामाची चौकशी करुन सांबांजिताांजवरुध्द 
कारवाअ करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायतवाही व उपाययोिना.” 

 
  (२) श्री. राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या 

बाबीकडे महसलू मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
      “श्रीरामपूर तालुक्यातील आकारी पजडत िजमन मुांबअ सरकार अजिसुचना गॅझेट 
क्रमाांक ७८८४ जदनाांक १ ऑगसट, १९१८ अन्वये िजमनींची सुिारणा करणे, लोकाांच्या 
सावतिजनक जहतासाठी जवकसीत करुन, पुन्हा फेरजवतरण करण्यासाठी  भूसांपादन 
अजिजनयम १८९४ च्या कलम ६ अन्वये अजिसुजचत करण्यात येणे, जदनाांक २३ िुलै 
१९२० च्या करारनाम्यानुसार सदर बेलापूर डसडीकेट कां पनी जलक्वीडेशन मध्ये गेल्यामुळे 
सदर कां पनीकडील िजमनी या जद.बेलापूर कां पनी हरेगाांव या नवीन कां पनीकडे तत्कालीन 
जिल्हाजिकारी अहमदनगर याांच्यामाफत त वगत होणे, सदर िजमनींचे अजिकार अजभलेख 
हक्क नोंदणी रजिसट्रारला मालकाचे नाव कमी होवून सदर िजमनीस आकारी पडीत 
िजमन म्हणून नाव दाखल होणे, महाराष्ट्र शेतिजमन १९६१ च्या तरतदुीनुसार राज्यातील 
११ खासगी साखर कारखान्याांच्या ताब्यातील अजतजरक्त घोषीत झालेल्या  िजमनी या 
देखील ताब्यात घेण्यात येवून सरकार िमा करण्यात आल्यापैकी बेलापूर शुगर अलाअड 
कां पनीकडील अजिक िजमन म्हणून सदर िजमनीचा ताबा महाराष्ट्र सरकारने १९६५ 
साली कां पनीचे नावे कमी करुन, सरकार नाव दाखल करुन, िजमन सरकारने ताब्यात 
घेणे, सदरच्या िजमनी जदनाांक २ ऑगसट, १९६५ रोिी महाराष्ट्र सटेट फामींग 
कॉपोरेशनकडे फक्त उस उत्पादन करुन, बेलापूर शुगर इांडसट्रीला कच्चा माल 
पुरजवण्यासाठी ३ वषांसाठी देणे, ३ वषांचा कालाविी सांपल्यानांतर कोणत्याही प्रकारची 
वाअीव मुदत महामांडळास न देण्यात येणे, वरील िजमनी या महाराष्ट्र सरकारकडून 
र्व्यवसथापन करण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र सटेट फामींग या नावाने महामांडळ जदनाांक 
१३ ऑगसट, १९७० रोिी कलम २८-1AA अजिकाराचा वापर करुन, राज्य सरकारने 
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जसलींग आदेश व १९७० अन्वये औद्योजगक असथापनाांकडून घेतलेल्या िजमनी 
महामांडळाकडे सुपूदत करताना जनयमावली ठरजवणे, सदर िजमनी कोणत्याही प्रकारे 
हसताांतरण करण्यास, ताब्यात देण्यास व कोणत्याही त्रयसत इसमास शासनाच्या परवानगी 
जशवाय देण्यास मज्िाव करण्यात येणे, सदरच्या िजमनी शेतीमहामांडळाकडे वगत असून, 
महाराष्ट्र सटेट फामींग हरेगाव अशी नोंद कब्िेदार सदरी असून, पीकपाहाणी सदरी 
देखील महामांडळाचे नाव दाखल असणे, महाराष्ट्र शासनाने िजमन िारणा कायद्यामध्ये 
दरुुसती करुन शेती महामांडळाकडे असलेल्या िजमनी परत करण्याचा जनणतय पुवी घेण्यात 
येणे, त्या अनुषांगाने श्रीरामपूर तालुक्यातील बऱ याच िजमनी मुळ मालकाांना परत 
करण्यात येणे, परांतू आकारी पडीत िजमनी ६० ते ७० वषे होवूनही मुळ मालकाांना परत 
करण्यात आलेल्या नसणे, त्यामुळे ९ गावातील शेतकरी मुळ मालक भूजमहीन डकवा 
अल्पभूिारक होणे,शेती महामांडळाकडे आकारी पडीत िजमन ७ हिार एकरपेक्षा िासत 
असून, पुवी महामांडळाकडे देण्याचा उदे्दश आता साध्य होत नसल्याने िजमनी 
महामांडळाने ताब्यात ठेवण्याचा आजिकार गमावला असणे, असे असताना अचानकपणे 
सदरच्या िजमनी टेंडर काअून वाटप करण्याचा घाट महामांडळाने चालजवणे, सदर िजमनी 
या इतर र्व्यक्क्तना, सांसथाांना, कां पन्याांना कसण्यासाठी देण्याच्या उदे्दशाने ही प्रक्रीया चालू 
करणे, सामुदायीक शेतीच्या गोंडस नावाखाली िनदाांडग्या र्व्यक्क्तना वाटप करण्याची 
प्रक्रीया सुरु असणे, या सांदभात न्यायालयीन प्रक्रीयाही सुरु असून, शासनाच्या वतीने 
जदनाांक १ जडसेंबर, २०२१ रोिी शपथपत्र दाखल करण्यात येणे, सदर शपथपत्र हे याच 
जवषयामध्ये यापुवी दाखल झालेल्या याजचका क्र.२९१७/२०१५ मध्ये अ पर सजचव 
श्री.प्रकाश बोरवे याांनी दाखल केलेल्या शपथपत्राच्या पुणतपणे जवरोिात असणे, शासनाची 
ही भूजमका दटु पी असून, शेतकऱ याांना न्यायापासून वांजचत ठेवणारी असणे, राज्यात अशा 
सवरुपात शासनाने िारण केलेल्या, िजमनी या शेतकऱ याांना परत देण्यात आलेल्या 
असताना श्रीरामपूर तालुक्यातील अकारी पडीत िजमनींबाबत शासनाची भूजमका जवरोिी 
असणे, याबाबत शासनाने करावयाची कायतवाही व उपाययोिना.” 
 

  (३) श्रीमती सरोज आवहरे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
महसलू मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "देवसथान इनाम िजमनीबाबतचा प्रश्न अनेक वषापासून प्रलांजबत असून या 
इनाममध्ये िजमनी रेर्व्हेन्युगे्रट डकवा गँ्रट ऑफ रेर्व्हेन्यू व सॉअल गँ्रट या दोन प्रकारात 
मोडतात त्यानुसार ज्या िजमनीचा शेतसारा देवसथानास पूवापार देणेत येतात, त्यास 
रेर्व्हेन्यु ग्रान्ट डकवा ग्रान्ट ऑफ रेर्व्हेन्यु तसेच ज्या िजमनी देवसथानास देखभालीसाठी 
मालकी हक्काने पुवापार जदलेली आहे त्यास सॉअल ग्रान्ट असे सांबोिले िाणे, ज्या 
गावाचा सांपूणत महसूल देवसथानास देणेत येतो म्हणिे सांपूणत गावाचा महसूल हा 
देवसथानाचा इनाम म्हणिे रेर्व्हेन्यु ग्रान्ट असेल तर अशा गावास दमुालागाव (Alienated 
Village) म्हणतात आजण अशा दमुाला गावाच्या नोंदी ॲजलनेशन रजिसटरमध्ये घेणेत 
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आलेल्या आहेत व त्यामध्ये देवसथानास जकती महसूल देणेत येतो त्याची नोंद देखील 
घेणेत आलेली असल्यामुळे या दमुाला गावातील िजमनी देवसथानाच्या मालकीच्या नसून 
त्या त्रयसथ र्व्यक्तीच्या/ शेतकऱयाांच्या मालकीच्या आहेत हे सपष्ट होते ,परांतु असे 
असताना सन १९७२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने पजरपत्रक जनगतजमत करून त्यामध्ये 
इनामदार हे सुजपरीअर होल्डर Superior Holder असतील त्याांच्या नोंदी ७/१२ वर 
कब्िेदार सदरी रेषेवर घेण्याचे जनदेश जदले, परांतु दमुाला गावातील िजमनीमध्ये 
देवसथानाचा मालकी हक्क नसताना देवसथान देखील दमुाला गावातील िजमनीचे 
Superior Holder नसतानाही त्याांना Superior Holder समिून नाजशक जिल्हयातील 
जवजहतगाव, मनोली, बेलतगर्व्हाण,जतरडशेत वगैरे हया गावातील िजमनीचे ७/१२ वर 
कब्िेदार सदरहू रेषेवर घेण्याबाबत श्री. र्व्यांकटेश बालािी देवसथानचे नाव सवतांत्र फेरफार 
घेऊन नमूद करणेत आले, तथाजप सदर फेरफारच्या कोणत्याही नोटीसा िजमनी 
मालक/शेतकरी याांना देणेत आलेल्या नर्व्हत्या, त्यामुळे त्या िजमन मालकाचे िजमनीचे 
खरेदी-जवक्री हसताांतरण यावर कोणतेही बांिन नसणे, त्या िजमनीचे मालकाांना बँकेत कित 
जमळत असणे, िजमनी जबगरशेती परवानगी पण देणेत येत असत. परांतु मिले काही 
काळात तात्काजलन मा.जिल्हाजिकारी नाजशक याांनी जवजहतगाव, मनोली, बेलतगर्व्हाण, 
जतरडशेत गावातील िजमनी देवसथानच्या सांमतीजशवाय जवकता वा जवकजसत करता येणार 
नाही,अशी चुकीची िारणा केल्यामुळे तेर्व्हापासून या गावातील िजमनीचे खरेदी जवक्री 
र्व्यवहार करणेस,िजमनीची जबगरशेती परवानगी देणेस देवसथानाचे ना हरकत 
प्रमाणपत्राची मागणी महसूल जवभागाकडून केली िाऊ लागली व असे ना हरकत 
प्रमाणपत्र देणेस देवसथानाकडून त्याबद्दल पावती देताना “श्री” चरणी अपतण अशी पावती 
देणेत येते. १) जवजहतगाव, २) बेलतगर्व्हाण, ३) मनोली, ४) जतरडशेत ही गावे दमुाला 
गावे असताांना व या गावातील िजमनीचा महसूल फक्त देवसथानास जमळणेचा हक्क 
असताना व या गावातील िजमनी त्रयसथ र्व्यक्तींच्या/शेतकऱयाांच्या मालकीच्या असताना 
शासनाने अजिकाऱयाांचे चुकीचे या गावातील िजमनीचे ७/१२ वर कब्िेदार सदरी 
देवसथानाचे नाव नमुद करण्यात येणे, शेतकऱयाांची अडवणूक करुन िजमनीवर कित 
काअण्यास, िजमनीचे खरेदी जवक्री र्व्यवहार नाहरकत दाखला देणेस शेतकऱयाांकडून 
अनाजिकाराने पैसे घेतले िाणे, त्यामिून देवसथानाने आतापयंत अशा बेकायदेशीरपणे 
शेतकऱयाांकडून लाखो रुपये घेतले िातात त्यामिून ७/१२ चे सांगणक प्रणालीमध्ये 
शेतकऱयाबरोबर सह मालक म्हणून देवसथानचे पण नाव नमूद करण्यात येणे, हा सवत 
महसूल अजभलेखामिील गैरप्रकार हा महसूल अजिकाऱयाचे चुकीमुळे झालेला असणे, 
परांतु सदर अजभलेखामध्ये झालेल्या चुका दरुुसत करुन देवसथानचे अनाजिकाराने ७/१२ 
वर लागलेले नाव कमी करणेकामी िजमन मालकाांनी वारांवार अित जवनवण्या करुनही 
त्याांचे जवनांतीकडे दलुतक्ष केले िाणे, नुकतेच मुांबअ उच्च न्यायालयाने रॉबटत डायस जवरुध्द 
महाराष्ट्र सरकार या जरट जपटीशनमध्ये जनणतय जदलेला असून त्या जनणतयामध्ये देवसथानाचे 
सॉइल ग्रान्ट व रेर्व्हेन्यु ग्रान्ट चा उहापोह करणे, त्यामुळे शासनाने त्वरीत दमुाला 
गावातील िजमनीचे ७/१२ वरील देवसथानाचे नाव कमी करणेच्या सुचना देऊन           
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१) जवजहतगाव, २) बेलतगर्व्हाण, ३) मनोली, ४) जतरडशेत या गावातील शेतकऱयाांना 
न्याय जमळवून देणेबाबत शासनाने करावयाची कायतवाही आजण शासनाची प्रजतजक्रया." 
 

  (४) सिचश्री. जयकुमार गोरे, अवभमन्य ुपिार, ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे महसलू मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
       "दजहवडी (ता. माण) येथे उपजवभागीय अजिकारी माण-खटाव याांनी अवैि गौण 
खजनि व वाहतूक रोखण्यासाठी तलाठी व मांडल अजिकारी याचे गसत पथकाांची नेमणूक 
केली असणे, वाकी (ता. माण) येथे जदनाांक २२ फेबु्रवारी, २०२२ रोिी रात्रीच्या सुमारास 
माणगांगा नदी पात्र येथे १ टॅ्रक्टर वाळू चोरी करताना पकडला असून त्याांना कोणत्याही 
शासकीय प्रजक्रया न करता सोडण्यात आले असणे, त्याचे ऑजडओ व जवजडओ समाि 
माध्यमाांवर प्रसाजरत झाले असणे, त्यानांतर सांबांजित तहसीलदार याांना सक्तीच्या रिेवर 
पाठजवण्यात येणे, त्या अगोदर तहसीलदार याांचेवर लाचलुचपत प्रजतबांि खातेची 
कायतवाही झाली असणे, शासनाकडून तहसीलदार, मांडल अजिकारी व ट्रॅक्टर मालकावर 
कोणतीही कायतवाही झालेली नसणे, यामध्ये फक्त ४ तलाठीचे जनलांबन झाले असणे, 
तसेच कडेगाव, जि. साांगली येथे येरळा नदीतील वाडीयेराबाग येथे देखील असा प्रकार 
घडल्याचे जनदशतनास आले असणे, येथील एका पत्रकाराने वाळू तसकरीची माजहती 
अजिकाऱयाांना जदली म्हणून त्याच्यावर वाळू तसकराांनी हल्ला केल्याची िक्कादायक बाब 
जदनाांक २० फेबु्रवारी, २०२२ रोिी घडलेली असणे, सांबांजित पत्रकाराने तहसीलदार व 
उपजवभागीय अजिकारी याांचेकडे तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला असणे, परांतु सांबांजित 
अजिकाऱयाांकडून त्याांना कोणताही प्रजतसाद जमळाला नसणे, यामुळे सथाजनक 
ग्रामसथाांमध्ये मोठ्या प्रमाणवर भीतीचे वातावरण व नारािीची भावना पासरलेली असणे, 
याबाबत शासनाने करावयाची कायतवाही व उपाययोिना." 
 

  (५) श्री. रशिि िायकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "िोगेश्वरी (पूवत) रेल्वे सथानकािवळ असलेल्या महानगरपाजलकेच्या नवलकर 
मांडअचे सांरचनात्मक सल्लागार व बृहन्मुांबअ महानगरपाजलकेचे ताांजत्रक सल्लागार 
सजमतीने जदलेल्या अहवालानुसार सदरहू मांडअ ही िोकादायक घोजषत करून मांडअ जरक्त 
करून तोडण्याचे अजभप्राय जदले असल्याची बाब माहे जडसेंबर, २०२० मध्ये वा त्या 
दरम्यान जनदशतनास येणे, सदरहू मांडअच्या पुनर्थवकासाच्या दृष्टीकोनातून सथाजनक 
लोकप्रजतजनिी याांनी आयुक्त, बृहन्मुांबअ महानगरपाजलका याांचेसमवेत घेतलेल्या सांयुक्त 
बैठकीत सदरहू पुनर्थवकासाच्या कामाच्या अनुषांगाने सूचना करून सदरहू पुनर्थवकासाचे 
काम तातडीने पूणत करण्याबाबतच्या सूचना जदलेल्या असणे, तसेच सदरहू मांडअतील 
अनुज्ञापनिारकाांना मांडअमध्येच तात्पुरते सांक्रमण जशजबर बाांिुन देण्याच्या अनुषांगाने 
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महापाजलका वासतुजवशारद याांच्याकडे आराखडे बनजवण्याचे काम माहे जडसेंबर, २०२० 
रोिीपासून सुरू असून सदरहू काम अद्यापपयंत पूणत झालेले नसणे, पजरणामी सदरहू 
मांडअच्या पुनर्थवकासाचे काम नाहक प्रलांजबत राजहलेले असल्याची बाब जनदशतनास येणे, 
अद्याप सदरहू आराखडे तयार झालेले नसल्यास या प्रकरणी आराखडे तयार करण्यास 
होत असलेल्या जवलांबाची कारणे िाणून सदरहू जवलांबास िबाबदार असलेल्याांवर 
िबाबदारी जनस्श्चत करून त्याांचेवर कारवाअ करून तसेच सदरहू आराखडे तातडीने 
तयार करून मांडअतील अनुज्ञापनिारकाांना मांडअमध्येच तात्पुरते सांक्रमण जशजबर बाांिून 
देण्याबाबत अद्याप कोणतीच कायतवाही केलेली नसून या प्रकरणातील दोषी 
अजिकाऱयाांना हेतू:पुरससरपणे पाजठशी घालण्यात येत असल्याची बाब जनदशतनास येणे, 
तसेच जकरकोळ मांडअकजरता आरजक्षत असलेल्या या जठकाणचे नगर भूमापन क्रमाांक 
२५५, २५६, २५७, २५८ व २५९ पैकी नगर भूमापन क्रमाांक २५६, २५७ व २५८ हे 
भूखांड बृहन्मुांबअ महानगरपाजलकेच्या नावावर झाल्यानांतर मांडअच्या मुख्य इमारतीचे 
आराखडे मांिुरीकजरता सादर करण्यात येणार असल्याने सदरहू भूखांड बृहन्मुांबअ 
महानगरपाजलकेच्या नावावर करण्याबाबतही शासनाकडून कोणतीच कायतवाही करण्यात 
आलेली नसणे, सदरहू मांडअच्या पुनर्थवकासाच्या कामास होत असलेल्या जवलांबामुळे 
येथील सथाजनक नागजरक व मांडअतील गाळेिारक याांना अनेक अडचणींचा सामना 
करावा लागत असून त्याांचेमध्ये तीव्र नारािी पसरलेली असणे, सदरहू मांडअचा 
पुनर्थवकास तातडीने करण्याबाबत सथाजनक नागरीक तसेच मांडअतील गाळेिारक याांच्या 
मागणीच्या अनुषांगाने या प्रकरणी तातडीने कायतवाही करण्याबाबत शासनाने या प्रकरणी 
करावयाची कायतवाही व उपाययोिना." 
 

  (६) श्री. प्रमोि पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
      “ठाणे जिल्यातील १४ गावे आजण पजरसर गेल्या अनेक वषापासून 
जवकासापासून वांजचत असणे, जिल्यामध्ये पाणी, जशक्षण, आरोग्य, रुग्णालय, रसते अशा 
मूलभूत सुजविाांची ही असलेली वाणवा, भौगोजलक पजरस्सथतीने ही सवत गावे नवी मुांबअ 
महानगरपाजलकेला िोडलेली असल्यामुळे या गावातील नागजरकाांचा नवी मुांबअ 
महानगरपाजलकेत समाजवष्ट होण्यासाठी असलेला कल, त्यासाठी गेली अनेक वषत 
शासन सतरावर सुरू असलेले प्रयत्न, त्यासाठी वारांवार ग्रामपांचायत जनवडणूकाांवर 
घातला गेलेला बजहष्कार, सवत ग्रामपांचायतींनी जरतसर ठराव करून शासनाकडे पाठजवला 
असणे, नवी मुांबअ मनपा ही याबाबत सकारात्मक असल्याने महासभेत १४ गावे 
समाजवष्ट करण्यासाठी केलेला प्रशासकीय ठराव, जदनाांक २३ िुलै, २०१९ रोिी 
तत्कालीन राज्यमांत्री (नगर जवकास) याांच्यासमवेत जदनाांक १५ ऑगसट, २०१९ रोिी ही 
सवत गावे नवी मुांबअ मनपा मध्ये समाजवष्ट केल्याचे घोषणा करण्यात येअल असे जदलेले 
आश्वासन,  भौगोजलक पजरस्सथती, सवत गावाांचे एकमत नवी मुांबअ मनपा सकारात्मक 
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असताना शासनाकडून जनणतय घेण्यास होत असलेली जदरांगाअ व वारांवार आश्वासन 
देऊनही होत असलेली फसवणूक यामुळे ग्रामसथाांचा शासनावरील उडत चाललेला 
जवश् वास व जनमाण झालेली चीड पाहता शासनाने याबाबत तातडीने जनणतय घेऊन या 
गावाांच्या भजवतर्व्यासाठी व जवकासासाठी तातडीने नवी मुांबअ महानगरपाजलकेत समाजवष्ट 
करण्यासाठी घ्यावयाचे जनणतय, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायतवाही व 
उपाययोिना.” 
 

 
 

 
 

 

 

 

सहा : र्ासकीय विधेयक : 
 
 

   विधानपवरषिेने सांमत केल्यास विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०२२ चे जविानपजरषद जविेयक क्रमाांक ३ – डॉ. पी. ए. इनामदार जवद्यापीठ, 
पुणे जविेयक, २०२२. 
 

 

 

 

 

  (बधुिार, विनाांक २३ माचच, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

सात : सिचश्री सवुनल प्रभ,ू अवमन पटेल, अवनल पाटील, रशिि िायकर, नाना पटोले, 
यर्िांत माने, अजय चौधरी, पथृ्िीराज चव्हाण, प्रकार् सोळां के, सिा सरिणकर, 
सरेुर् िरपडुकर, ॲङ अर्ोक पिार, सिचश्री मांगेर् कुडाळकर, झीर्ान वसिीकी, 
रोवहत पिार, सनुील राऊत, सांग्राम र्ोपटे, िीपक चव्हाण, प्रकार् सिेु, कैलास 
गोरांट याल, िौलत िरोडा, रमेर् लटके, अवमत झनक, ॲङ मावणकराि कोकाटे, 
सिचश्री सांजय पोतनीस, कुणाल पाटील, श्रीमती सरोज अवहरे, सिचश्री प्रकार् 
फातपेकर,  वर्रीष चौधरी, रे्खर वनकम, प्रताप सरनाईक, श्रीमती सलुभा खोडके, 
सिचश्री बाबासाहेब पाटील, भास्कर जाधि, सभुाष धोटे, बाळासाहेब आजबे, रमेर् 
कोरगािकर, माधिराि जिळगाांिकर-पाटील, सांग्राम जगताप, राजन साळिी, 
पी.एन.पाटील (सडोलीकर), सांजय राठोड, वर्रीषकुमार नाईक, डॉ. वकरण 
लहामटे, डॉ.बालाजी वकणीकर, सिचश्री राजेर् एकडे, वनलेर् लांके, ज्ञानराज चौगलुे, 
बळिांत िानखडे, सांविप क्षीरसागर, डॉ. सांजय रायमलुकर, सिचश्री विकास ठाकरे, 
सवुनल रे्ळके, अवनल बाबर, रणवजत काांबळे, सांजय जगताप, भरतरे्ठ गोगािले, 
वनतीन पिार, धीरज िेर्मखु, िैभि नाईक, श्रीमती प्रवतभा धानोरकर,       
सिचश्री सवुनल शटगरे, विलीप लाांडे, विक्रमशसग सािांत, वजतेर् अांतापरूकर, विपक 
केसरकर, चेतन तपेु, सांजय वर्रसाट, राज ू पारिे, सहसराम कोरोटे, वचमणराि 
पाटील, मोहनराि हांबडे, लहु कानडे, प्रकार् आवबटकर, ऋतरुाज पाटील, राज ू
आिळे, वकर्ोर पाटील, चांिकाांत निघरे, र्ाांताराम मोरे, डॉ.राहुल पाटील, 
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श्री.श्रीवनिास िनगा, ॲड.र्हाजी पाटील, सिचश्री सांजय गायकिाड, वनतीन 
िेर्मखु, बालाजी कल्याणकर, उियशसग राजपतू, रमेर् बोरनारे, सहुास काांिे, महेंि 
र्ोरिे, विश्िनार् भोईर, सांतोष बाांगर, योगेर् किम, श्रीमती लता सोनिणे,   
सिचश्री कैलास घाडगे-पाटील, महेर् शर्िे, महेंि िळिी, वि.स.स. याांचा म.वि.स. 
वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (चचा पढेु सरुू ि मांत्र्याांचे उत्तर) 
  
 "मुांबअतील बऱयाच इमारती ५० वषांपेक्षा िासत िुन्या झाल्यामुळे सदर इमारतींचा 
पुनर्थवकास करण्याची आवश्यकता, मुांबअतील हवाअमागात (फनेल झोन) येणाऱया 
जवमानतळाच्या पजरसरातील इमारतींना उांचीची मयादा असणे, त्यामुळे या इमारतींचा 
जवकास व पुनर्थवकास आर्थथकदृष्या अर्व्यवहायत असणे, मुांबअ महापाजलकेने सदर 
इमारतींचा नमूना गणनेच्या आिारे पुनर्थवकास करण्यासाठी नगरजवकास जवभागाने योग्य 
जनणतय घेण्याची आवश्यकता, मुांबअ महानगरपाजलका हद्दीत भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या 
व वषानुवषे प्रजतके्षत असलेल्या इमारतींचा भोगवटा प्रमाणपत्राांबाबत "क्षमाजपत" जनणतय 
घेणे व मध्यम वगीय नागरीकाांना जदलासा देणे, राज्यातील शहराांमिील एसआरएच्या 
सक्षम प्राजिकाऱयाने झोपडीिारकाांची पात्रता प्रजक्रया ९० जदवसात पूणत करण्याची 
आवश्यकता, मुांबअ उपनगर, ठाणे व पुणे जिल्यातील सवतसामान्य नागजरक तसेच 
सहकारी गृहजनमाण सांसथा व अन्य वेगवेगळ्या सांसथाांना सन १९९६ पासून २०२१ पयंत 
२५ वषांच्या कालाविीच्या एकजत्रत अकृजषक आकारणीच्या नोटीसा देण्यात येणे, सदर  
नोटीसाांमिील  अकृजषक आकारणीचे प्रमाणदर अवािवी असणे, सदर रक्कम 
भरण्यासाठी देण्यात आलेला अल्प कालाविी, सदर रक्कम न भरल्यास सांबांजिताांची बँक 
खाती/कायालये सील करणे, कोजवड- १९ िागजतक महामारीच्या पाश्वतभूमीवर सवतसामान्य 
नागरीक/र्व्यावसाजयक अडचणीच्या काळातून िात असताांना शासनाकडून या अकृजषक 
आकारणीमध्ये मदतीची अपेक्षा, पी.एम.िी.पी. प्रकल्पाांतगतत शासनाच्या / खािगी 
िजमनीवरील व म्हाडाच्या ५६ वसाहतीमिील सोसाययाांना लावण्यात आलेल्या 
र्व्यािासहीत एन. ए. टॅक्स रद्द करण्याबाबत जनणतय घेण्याची आवश्यकता, म्हाडाच्या 
थकीत सेवा शुल्काबाबत उपाययोिना िाहीर करणे, प्रत्येक तालुक्यात म्हाडा प्रकल्पाची 
आवश्यकता, पुणे येथील िुन्या व िीणत झालेल्या म्हाडा इमारतींच्या पुनर्थवकासाची 
आवश्यकता, राज्यभरातील िजमनीवरील म्हाडाचे असलेले आरक्षण व त्या िजमनींचा 
जवकास व पुनर्थवकास, म्हाडामाफत त नोकरदार मजहलाांसाठी वसतीगृह व मुला-मुलींकरीता 
वसतीगृह बाांिण्याबाबत कायतवाही, पस्श्चम उपनगरात आरजक्षत भूखांडावर म्हाडामाफत त 
मोठ्या रुग्णालयाची उभारणी करणे, मुांबअतील वाांदे्र (पस्श्चम) येथे म्हाडाच्या िागेवर 
पशुवैद्यकीय दवाखान्याांची उभारणी, शासकीय िजमनीवर असलेल्या गृहजनमाण 
सोसाययाांच्या इमारतींचा पुनर्थवकास म्हाडामाफत त करण्याचा पयाय उपलब्ि 
करण्याबाबत, रखडलेल्या झोपडपट्टयाांचा जवकास करण्यासाठी अॅमनेसटी स्सकम त्वरीत 
अांमलात आणण्याची आवश्यकता, कें द्र शासनाच्या िागेवर असलेला झोपडपट्टयाांचा 
रखडलेला पुनर्थवकास, एसआरए योिना सांपूणत महाराष्ट्राला लागू करणे, िारावी 
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झोपडपट्टी व बीडीडी चाळीचा पुनर्थवकास करणे, याबाबत राज्य शासनाने करावयाची व 
केलेली जनणतयात्मक कायतवाही जवचारात घेण्यात यावी. " 

 

 

 

आठ : अंवतम आठिडा प्रस्ताि : 
 

  सिचश्री िेिेंि फडणिीस, चांिकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, ॲङ आवर्ष 
रे्लार, सिचश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, वगरीष महाजन, वनतेर् राणे, श्रीमती माधरुी 
वमसाळ, सिचश्री गणेर् नाईक, मांगलप्रभात लोढा, अतलु भातखळकर, अवमत साटम, 
योगेर् सागर, रणधीर सािरकर, प्रर्ाांत ठाकूर, ॲङ पराग अळिणी, ॲङ राहूल 
नािेकर, श्रीमती मवनषा चौधरी, सिचश्री सनुील राणे, सांजय केळकर, रशिि चव्हाण, 
वमवहर कोटेचा, कॅ. आर. तवमल सेल्िन, सिचश्री पराग र्हा, राम किम, डॉ. भारती 
लव्हेकर, श्रीमती मांिा म्हािे, सिचश्री महेर् बालिी, सभुाष िेर्मखु, हवरभाऊ बागडे, 
श्रीमती विद्या ठाकूर, सिचश्री कावलिास कोळांबकर, विजय िेर्मखु, वसध्िार्च वर्रोळे, 
वभमराि तापकीर, सवुनल काांबळे, लक्ष्मण जगताप, महेर् लाांडगे, सांभाजी पाटील-
वनलांगेकर, अवभमन्य ु पिार, राणाजगवजतशसह पाटील, सवचन कल्याणरे्ट्टी, राम 
सातपतेु, डॉ.सरेुर् खाडे, श्री मोहन मते, सिचश्रीमती सीमा वहरे, नवमता मुांिडा, श्िेता 
महाले, ॲङ राहूल कुल, श्री िािाराि केचे, श्रीमती मोवनका राजळे, सिचश्री.वर्िेंिराजे 
भोसले, जयकुमार रािल, जयकुमार गोरे, डॉ.विजयकुमार गावित, डॉ.सांजय कुटे, 
सिचश्री राजेंि पाटणी, समीर कुणािार, डॉ.िेिराि होळी, श्री. सांजीिरेड्डी बोिकुरिार, 
प्रा.डॉ.अर्ोक उईके, सिचश्री मिन येरािार, राजेर् पिार, सांतोष िानिे, बबनराि 
लोणीकर, डॉ.तषुार राठोड, डॉ. सांिीप धिेु, सिचश्री. अतलु सािे, प्रर्ाांत बांब, वकसन 
कर्ोरे, श्रीमती िेियानी फराांिे, सिचश्री. गणपत गायकिाड, कुमार आयलानी, प्रकार् 
आिाडे, समाधान आिताडे, धनांजय गाडगीळ, प्रताप अडसड, सवमर मेघे, हवरष 
शपपळे, नामिेि ससाने, अॅड. आकार् फुां डकर, सिचश्री. राजेर् पाडिी, कीतीकुमार 
भाांगवडया, वभमराि केराम, गोिधचन र्मा, प्रकार् भारसाकळे, लखन मवलक,       
डॉ. पांकज भोयर, सिचश्री. टेकचांि सािरकर, विजय रहाांगडाले, कृष्ट्णा गजबे, विकास 
कुां भारे, कृष्ट्णा खोपडे, श्रीमती मेघना साकोरे बोडीकर, डॉ. राहूल आहेर,  
श्री. विलीप बोरसे, अॅड. राहुल वढकले, सिचश्री. मांगेर् चव्हाण, नारायण कुचे, तान्हाजी 
मटुकुळे, महेर् चौघलुे, रविरे्ठ पाटील, लक्ष्मण पिार, कावर्राम पािरा, सांजय 
सािकारे, सरेुर् भोळे, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि :-    
     

"मुांबअ हे आांतरराष्ट्रीय दिाचे शहर असूनही मूलभूत पायाभूत सुजविा या आांतरराष्ट्रीय 
दिाच्या नसणे, गेल्या पांचवीस वषात मुांबअ महानगरपाजलकेच्या सथायी सजमतीमाफत त जकमान 
अडीच लाख कोटींपेक्षा िासत कामाांच्या जनजवदा मांिूर होऊन मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होणे, 
कोर्व्हीडच्या काळामध्ये मुांबअ महानगरपाजलकेमध्ये हिारो कोटींचा भ्रष्टाचार झालेला 
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जनदशतनास येणे, मुांबअ महानगरपाजलकेतील इमारत प्रसताव व बाांिकाम जवभागामाफत त ५० 
हिार कोटींपेक्षा िासत रकमेचा भ्रष्टाचार होणे, मुांबअ महानगरपाजलकेच्या सथायी सजमती 
अध्यक्षाांच्या जवजवि मालमत्ताांवर आयकर जवभागाच्या िाडी पडल्यावर त्याांच्या ३८ बेनामी 
मालमत्ता ि त केल्या असल्याचे उघडकीस येणे, रािकीय आश्रयाजशवाय हे सवत शक्य नसणे, 
टॅब खरेदी, सफाअ कामगार वसाहत पुनर्थवकासाच्या आश्रय योिनेमध्ये १८०० कोटींचा 
भ्रष्टाचार, जििामाता उद्यान व प्राणीसांग्रहालयाच्या आिुजनकीकरणाचा प्रकल्प, ९०० इलेस्क्ट्रक 
बसेसचे कां त्राट यासारख्या प्रजक्रयाांमध्ये घोटाळा झाला असणे, मुांबअच्या कोळीवाडा व 
गावठाणाकजरता वेगळा डीसीआर तयार करण्याची प्रजक्रया प्रलांजबत राजहल्यामुळे मुांबअचे 
कोळीवाडे व गावठाणाांची झालेली दरुावसथा, तत्कालीन सरकारच्या कालाविीमध्ये मुांबअ 
मेट्रोपॉजलटन जरिनमध्ये २५६ जकलोमीटरच्या मेट्रोच्या िाळ्याचे काम सुरू होणे, मात्र या 
सरकारच्या कायतकाळात मेट्रोच्या कामाचा झालेला खोळांबा व मेट्रोच्या कामाांच्या  डकमतीमध्ये 
१० हिार कोटींपेक्षा िासत वाअ झालेली असणे, मुांबअ महानगरपाजलकेच्या वृक्ष प्राजिकरणाने 
गेल्या १० वषांमध्ये ३८,८९९ झाडे तोडण्याची परवानगी जदलेली असतानाही फक्त २७०० 
झाडाांसाठी व अहांकारापोटी आरेची कारशेड रोखली असल्यामुळे मेट्रोचा खोळांबा होऊन हा 
प्रकल्प दीघत काळाकजरता प्रलांजबत राहणार असणे, १५ लाख घराांची आवश्यकता असताना 
झोपडपट्टी पुनवतसन प्राजिकरणामाफत त फक्त सुमारे २ लाख घरे तयार झालेली असणे, मोठ्या 
प्रमाणावर झोपडपट्टी पुनवतसन प्राजिकरणाच्या कायालयाांमध्ये व खात्यामध्ये होणारा भ्रष्टाचार, 
सन २०११ पयंतच्या सवत झोपडपट्टयाांमिील घराांना प्रिानमांत्री आवास योिनेच्याअांतगतत घरे 
देण्याचा कायदा सन २०१८ मध्ये पाजरत होऊनही सदर कायद्याची अांमलबिावणी न होणे, 
पत्राचाळ पुनर्थवकास प्रकल्पातील भाडेकरुां ना बेघर करुन त्याांना भाडेही न जमळणे, म्हाडामध्येही 
मोठ्या प्रमाणावर होत असलेला भ्रष्टाचार, मुांबअचे डबेवाला भवन व मराठी भाषा भवन अद्याप 
दृस्ष्टपथातही नसणे, मुांबअ महानगरपाजलकेच्या मराठी शाळाांची पटसांख्या रोडावून ७० 
टक्क्याांपेक्षा खाली गेलेली असणे, मुांबअकराांच्या सोयीसुजविाांकडे दलुतक्ष करत असताना मुांबअ 
क्लायमेट ॲक्शन  लॅनच्यामाफत त पयावरण जवभागाचे दटु पी िोरण हे मुांबअकराांच्या समोर 
आलेले असणे, पवअ तलावामध्ये भराव टाकून पयावरणाचे नुकसान करुन हट्टापायी पवअ 
सायकल ट्रॅकचा प्रसताव आणणे, सदर सायकल ट्रॅकला मुांबअ हायकोटाकडून चपराक जमळणे, 
मुांबअ शहरातील कचऱयाची वैज्ञाजनक पद्धतीने जवल्हेवाट होत नसल्यामुळे मुांबअचे वातावरण व 
हवामान दजूषत झालेले असणे, मुांबअ शहरातील ग्रीन जबक्ल्डग् िना मालमत्ता करातून सूट 
देण्याचा प्रसताव प्रलांजबत असणे, ठाणे शहरातील समाटत जसटी व अन्य प्रकल्पाांतगतत झालेल्या 
अजनयजमततेची  चौकशी  करण्याची होत असलेली  मागणी,  मुांबअ  महानगर प्रदेश जवकास 
प्राजिकरण के्षत्रातील अनेक मोठ्या व िनोपयोगी प्रकल्पाांमध्ये होत असलेला भ्रष्टाचार व 
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अजनयजमतता, नवी मुांबअ आांतरराष्ट्रीय जवमानतळाला ज्येष्ठ नेते जदवांगत श्री.जद.बा.पाटील याांचे 
नाव देण्याबाबत सथाजनक िनता व भूजमपुत्राांकडून सातत्याने होत असलेली मागणी, या 
मागणीबाबत तातडीने जनणतय होण्याची आवश्यकता, राज्यातील कायदा व सुर्व्यवसथेची स्सथती 
ही किी नर्व्हे एवअी खालच्या सतराला गेलेली असणे, मुांबअमध्ये झालेल्या बॉम्बसफोटामिील 
आरोपींशी या सरकारमिील मांत्रयाांनी केलेल्या आर्थथक र्व्यवहाराच्या सांदभामध्ये सदर मांत्रयाना 
अटक होऊनही त्याांचा रािीनामा न घेऊन सरकार त्याांना पाठीशी घालत असणे, सजचन वाझे व 
ॲन्टीजलया प्रकरणाांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पोजलसाांच्या प्रजतमेला तडा गेलेला असणे, 
अजलकडेच मुांबअतील एक पोलीस उपायुक्त एका वसुली प्रकरणामध्ये फरार असणे, नुकतेच 
सोलापूर येथे पोलीस उप जनरीक्षकच वजरष्ठाांतफे वसुली करत असल्याचे माजहती अजिकार 
कायतकत्यांने केलेल्या क्सटग ऑपरेशनमध्ये उघड होणे, जवदभत, मराठवाडा या मागास भागाचा 
अनुशेष दरू करण्यास वैिाजनक जवकास मांडळाचा मोठा वाटा असताना जदनाांक ३० एजप्रल, 
२०२० रोिी मुदत सांपल्यानांतर सरकारने वैिाजनक जवकास मांडळाांना मुदतवाअ जदलेली नसणे, 
पजरणामी या भागाांचा खुांटलेला जवकास व जशल्लक अनुशेषात झालेली वाअ, सरकारने तातडीने 
वैिाजनक जवकास मांडळाांना मुदतवाअ देण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची 
उपाययोिना जवचारात घेण्यात यावी." 
 

 

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

  (मांगळिार, विनाांक १५ माचच, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेली तर्ावप, चचा न झालेली अधा-तास चचेची सचूना) (क्र.१)   

 
 (१) श्री.अवभमन्य ुपिार, वि.स.स. 

 
 "औसा व जनलांगा (जि.लातूर) तालुक्यातील गायरान, गावठाण व शासकीय 
िजमनीवरील बाांिलेली घरे व  लॉट जनयजमत करण्याबाबत" या जवषयावरील श्री.अजभमन्यु 
पवार, जव.स.स. याांचा ताराांजकत प्रश्न क्रमाांक १०९५ ला जदनाांक २८ फेबु्रवारी, २०२० रोिी 
जदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अिा-तास चचा उपस्सथत करतील. 
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  (मांगळिार, विनाांक २२ माचच, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेल्या तर्ावप, पढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना) 
(क्रमाांक २ ते ६) 
 

 (२) श्री.सनुील राणे, वि.स.स. 
 
         "बोरीवली (मुांबअ उपनगर) जवभागातील चारकोप व गोराअ शासकीय भूखांडावर 
अजतक्रमण होत असल्याबाबत" या जवषयावरील श्री.सुनील राणे, जव.स.स. याांचा ताराांजकत 
प्रश्न क्रमाांक ३४३५५ ला जदनाांक २२ जडसेंबर, २०२१ रोिी जदलेल्या उत्तराच्या सांदभात 
अिा-तास चचा उपस्सथत करतील. 
 

 (३) श्री.सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. 
 

 "राज्य पजरवहन महामांडळाच्या बसेसमध्ये आवश्यक सुिारणा करुन प्रवाशाांना 
योग्य सुजविा उपलब्ि करुन देण्याबाबत तसेच एस.टी. कमतचाऱयाांच्या मागण्याांची पुततता 
करण्याबाबत" या जवषयावरील श्री.सुिीर मुनगांटीवार, जव.स.स. याांचा जदनाांक २४ जडसेंबर, 
२०२१ रोिी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांजकत प्रश्नोत्तराची यादी 
क्रमाांक ६२ मिील प्रश्न क्रमाांक २८०४ ला जदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अिा-तास चचा 
उपस्सथत करतील. 
 

 (४) ॲड.राहुल कुल, वि.स.स. 
 

"राज्यातील ग्रामपांचायत कमतचाऱयाांच्या मागण्याबाबत" या जवषयावरील 
श्री.जकशोर िोरगेवार व इतर जव.स.स. याांचा जदनाांक २४ जडसेंबर, २०२१ रोिी 
सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांजकत प्रश्नोत्तराची यादी क्रमाांक ७५ 
मिील प्रश्न क्रमाांक ३८४० ला जदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अिा-तास चचा उपस्सथत 
करतील. 

 
 (५) श्री.सनुील राऊत, वि.स.स. 

 
"मौिे जनळिे (ता.कल्याण, जि.ठाणे) येथील जवकासकाने भाडे तत्त्वावरील घरे 

प्रकल्पात केलेला गैरर्व्यवहार" या जवषयावरील श्री.सुनील राऊत, जव.स.स. याांचा 
ताराांजकत प्रश्न क्रमाांक ३९९८४ ला जदनाांक १५ माचत, २०२२ रोिी जदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभात अिा-तास चचा उपस्सथत करतील. 
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 (६) श्री.प्रकार् आवबटकर, वि.स.स. 
 

"राज्यातील ग्रामपांचायतीकडे कायतरत असणाऱया कमतचाऱयाांना पात्रतेनुसार वगत 
३ व वगत ४ ची पदोन्नती व आकृजतबांिाची अट रद्द करणेबाबत" या जवषयावरील 
श्री.प्रकाश आजबटकर व इतर जव.स.स. याांचा जदनाांक २४ जडसेंबर, २०२१ रोिी 
सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांजकत प्रश्नोत्तराची यादी क्रमाांक ७५ 
मिील प्रश्न क्रमाांक ५९८८ ला जदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अिा-तास चचा उपस्सथत 
करतील. 

 
  (विनाांक १५ माचच, २०२२ रोजी बलॅटव्िारे काढण्यात आलेल्या अधा-तास चचेच्या 

सचूना) (क्रमाांक ७ ि ८)  
 

 (७) श्री. प्रकार् आवबटकर, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीबर चचा 
उपस्स्र्त करतील. 
 
        “राज्यात महाजवतरण कां पनीकडून शेतकऱयाांच्या कृजष पांपाची जविजबले सक्तीने 
खांडीत करण्याचे काम सुरू असल्यामुळे शेतकऱयामध्ये मोठ्या प्रमाणात असांतोषाचे 
वातावरण पसलेले  असणे, महाजवतरणकडून आकारण्यात आलेली जविजबले वाअीव व 
द ुपट आकारली असणे, सदर जवि जबलाांमध्ये दरुुसती करण्याची मागणी शेतकरी व 
लोकप्रजतजनिींनी महाजवतरण कां पनीकडे करणे, याबाबत शेतकऱयाांचे माहे स टेंबर, २०१५ 
पासून आिजमतीपयंत जवि जबल दरुूसत करण्याची आवश्यकता असणे व दरुूसत 
दरानुसार सवलत द्यावी अशी महाजवतरण कां पनीचे जदनाांक २५ िानेवारी व १५ फेबु्रवारी 
२०२१ रोिीच्या पजरपत्रकामध्ये सपष्ट जनदेश जदलेले असणे, त्याचप्रमाणे उपजवभागीय 
पातळीवर १ लाखापयंत व जवभागीय पातळीवर ५ लाखापयंत दरुूसती करण्याचे अजिकार 
देण्यात येऊन ही याबाबतची अांमलबिावणी न होणे, शेतकऱयाांनी वेळोवेळी पाठपुरावा 
करून ही महाजवतरण कां पनीच्या अजिकाऱयाांकडून कोणतीही कायतवाही न होणे, शासनाने 
जवि जबले दरुूसती करण्यासाठी जवशेष मोजहम राबवण्याची आवश्यकता असणे, याबाबत 
शासनाने करावयाची कायतवाही व उपाययोिना." 
 

 (८) श्री. लक्ष्मण जगताप, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीबर चचा 
उपस्स्र्त करतील. 
 
        "पुणे मुांबअ द्रतुगती मागावर मागील १४ वषात पाच हिार पेक्षा िासत अपघात 
झालेले असणे, व त्यामध्ये १४०० वाहन चालक व प्रवासी  मृत्युमुखी पडलेले असणे, सदर 
अपघातातील ८५ टक्के अपघात मानवी चुकाांमुळे व १५ टक्के अपघात हे गाडीच्या इांजिन 
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मिील जबघाडामुळे झालेले असणे, एक्सपे्रस हायवेचे सेफ्टी ऑजडट होण्याची आवश्यकता 
असणे, राज्यातील इतर टोल त्याप्रमाणे वाहन चालकाला एक जदवसाचा एक्सपे्रस हायवेवर 
ये-िा करण्याच्या सवलती दरातील पास देण्याची आवश्यकता असणे, अपघात 
झाल्यानांतर के्रन मोठ्या क्षमतेचे असल्याने वाहतुकीची होणारी कोंडी, वाहतुकीच्या 
मानकाप्रमाणे महामागावर अपघात झाल्यावर दसुऱ या जदशेने वाहने आल्याने हे अपघात 
होणे, िड वाहने उिर्व्या लेनमध्ये िाऊ नयेत म्हणून िड वाहनाांसाठी हाअट बॅजरयर 
लावण्याची आवश्यकता, वेगाच्या मयादा लावण्याबाबत सातत्याची आवश्यकता,  
एक्सपे्रसवेच्या ९४ जकलोमीटर मागावर सपीडगन कायमसवरूपी ट  यावर कायास्न्वत 
करण्याची आवश्यकता, एक्सपे्रस हायवेवर होजडंग पॉलीसीच्या जनयमाांचे मोठे फलक 
लावण्यात येणे, अविड वाहन चालकाांवर गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाअवण्याची 
आवश्यकता असणे, टोल नाक्याच्या दोन्ही बािूस व महामागाचे सुरुवातीला दोन्ही बािूस 
टर्थमनल पाजकंगची सोय करण्याची जनताांत आवश्यकता, रोड सेफ्टी सवे जरपोटत मिील १२ 
जवजवि प्रकारच्या कारणाांमुळे अपघातात वाअ होण्याचे जनदशतनास आणून जदल्यानांतरही 
त्याबाबत कोणतीही कारवाअ झाली नसल्याने सदर सवे जरपोटतची अांमलबिावणी करणेची 
तातडीची आवश्यकता,  द्रतुगती मागावर जझरो अपघाताचे सव न साकार करण्याकरीता 
वाहन चालकाांच्या व प्रवाशाांमध्ये सुरजक्षतता जनमाण करण्याकरीता शासनाने करावयाची  
कायतवाही व उपाययोिना." 
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