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महािाष्ट्र  रिधानपरिषद 
रदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिाि, रदनाांक २४ माचच, २०२२ 
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयंत) 

 
  (मंगळवाि, रदनाांक २२ माचच, २०२२ ि बधुिाि रदनाांक २३ माचच, २०२२ 

िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चरिण्यात आलेला म.रि.प. रनयम 
२६० अन्िये प्र्ताि) –  

  सिचश्री प्ररिण दिेकि, विजय ऊर्फ  भाई विरकर, प्रसाद लाड, डॉ.पवरणय रु्के,  
सिफश्री चंद्रशेखर बािनकुळे, सुरेश धस, सदावशि खोत, िोवपचंद पडळकर,  विनायक 
मेटे, डॉ.रणवजत पाटील सिफश्री प्रविण पोटे पाटील, महादेि जानकर, रणवजतससह 
मोवहते-पाटील, अॅड.वनरंजन डािखरे, सिफश्री वनलय नाईक, चंदभुाई पटेल, प्रविण 
दटके, रमेशदादा पाटील, नािोराि िाणार, राजहंस ससह, रामदास आंबटकर, रमेश 
कराड, अमरीशभाई पटेल, रामराि पाटील, रि.प.स. याांचा  म.रि.प. रनयम २६० 
अन्िये प्र्ताि – (चचा पढेु सरुु ि मांत्रयाांचे उत्ति) – 

  "राज्याच्या विकासात वनमाण झालेला प्रादेवशक असमतोल, विदभफ, मराठिाडा, 
कोकणात ि खानदेशासाठी स्ितंत्र उद्योि धोरण जाहीर करण्यात येईल, अशी 
वनिडणूकपूिफ घोषणा करुनही उद्योि उभारण्यात सरकारला आलेले अपयश, नािपूर 
कराराचे पालन करण्याबाबत शासनाने दाखविलेली उदावसनता, मािील सरकारने सुरु 
केलेल्या मराठिाडा िॉटर ग्रीड, िैनिंिा-पैनिंिा नदीजोड प्रकल्प, कोकणातील १६७ 
टीएमसी पाणी मराठिाडा ि खानदेशाकडे िळिण्याचा प्रकल्प, अशासारख्या 
प्रकल्पांची थांबलेली अमंलबजािणी, शासकीय योजनात मािास भािाला वमळणारा 
अल्प वनधी, ससचन, वशक्षण, उद्योि, व्यिसाय, सहकारी संस्था अशा के्षत्रात या चारही 
के्षत्रािर वनधी वितरणात होणारा अन्याय, मािास भािाचा अनुशेष दरू करण्यास 
िैधावनक विकास मंडळाचा िाटा मोठा असताना वदनांक ३० एवप्रल, २०२० नंतर मुदत 
संपल्यानंतर सुध्दा सरकारने िैधावनक विकास मंडळांना मुदत िाढ वदलेली नसणे, 
पवरणामी या भािांचा खंुटलेला विकास ि वशल्लक अनुशेषात िाढ झालेली असणे, 
सरकारने तातडीने िैधावनक विकास मंडळांना मुदतिाढ देण्याची आिश्यकता, 
ससचन, पयफटन, उद्योि, रस्ते, प्रविया उद्योि याबाबतीत सिफच विभािांचा अनुशेष 
मोठया प्रमाणािर असणे, उिफवरत महाराष्ट्र िैधावनक विकास मंडळाकडूनही 
कोकणािर अन्याय झाला असणे, त्यामुळे कोकणासाठी स्ितंत्र िैधावनक विकास 
मंडळ स्थापन करण्याबाबत तातडीने वनणफय होण्याची आिश्यकता, तसेच, कोरडिाहू  
वपकांसाठी हेक्टरी रुपये २५,०००/- ि बािायतीसाठी हेक्टरी रुपये ५०,०००/-ची मदत  
देण्याची वनिडणुकीपूिी केलेली घोषणा, सरकारने सन २०२० ि २०२१ मध्ये 



असधुारित प्रत 
 

 ..2..     

 

 

आलेल्या चिीिादळ, अवतिृष्ट्टी, पूर, िारपीट, अिकाळी पािसाने नुकसान झालेल्या 
शेतकऱयांना तुटपंुजी मदत करुन पूणफपणे भ्रमवनरास केलेला असणे, महात्मा रु्ले 
कजफमार्ी योजनेत अनेक पात्र शेतकरी अद्याप िंवचत असणे, प्रोत्साहनपर अनुदान 
देण्याची तसेच एकिेळ समझोता योजनेची २ िषफपुती घोषणेची सरकारने अद्याप 
अंमलबजािणी केलेली नसणे, शेतकऱयानंा वदलेल्या िचनाची पुतफता न करता, भ्रष्ट्ट 
वजल्हा सहकारी बँकांच्या व्यिस्थापनांना शासनाकडून संरक्षण वमळणे, अन्य राज्यांनी 
शेतकऱयांना पॅकेजेस वदलेले असताना महाराष्ट्रात सरकारने कोणतेही पॅकेज वदलेले 
नसणे, शेतकऱयांना पीक विम्याचा लाभ वमळत नसणे, चिीिादळ ि 
अवतिृष्ट्टीग्रस्तांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या दोन्ही िषाच्या पॅकेजचा लाभ बहुतांश 
शेतकऱयांना झालेला नसणे, वनिडणूकपूिफ जाहीरनाम्यामध्ये शेतकरीवहताच्या अनेक 
योजना जाहीर करणे, परंतु ित २ िषात कोणत्याही घोषणेची अंमलबजािणी झालेली 
नसणे, शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे, अवतवरक्त ऊसाचा प्रश्न वनमाण होणे, 
तसेच द्राक्ष, डाळींब ि कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आलेला असणे, ऐन 
हंिामात कृवष पंपाच्या िीज जोडण्या तोडण्यात आल्या असणे, शेती पंपांसाठी पैसे 
भरुन लाखो शेतकऱयानंा विदु्यत जोडणी वमळालेली नसणे, कृवष के्षत्रासाठी सुरु 
असलेल्या योजनांची ठप्प झालेली िा संथ ितीने सुरु असलेली अमंलबजािणी, 
पवरणामी कृषी के्षत्राची पूणफ िाताहत झाली असणे, पवरणामी शेतकरी बांधिामध्ये 
नैराश्य येऊन हजारो शेतकऱयांनी केलेल्या आत्महत्या, पवरणामी संपुणफ महाराष्ट्रातील 
शेतकऱयांमध्ये पसरलेले असंतोषाचे िातािरण तसेच विदभफ, मराठिाडा, कोकण ि 
खानदेशातील जनतेमध्ये भेदभािपूणफ िािणुक वदल्यामुळे पसरलेला तीव्र असंतोष, 
याबाबत शासनाने कराियाची उपयायोजना विचारात घेण्यात यािी." 

 
 

 

(दपुािी १२-०० िाजता) 
 

एक : प्रश्नोत्तिे – 
  (क) िुरुिार, वदनांक १० माचफ, २०२२ रोजीच्या तारावंकत प्रश्नोत्तराचं्या यादीतील 

राखून ठेिण्यात आलेला श्री.प्ररिण दिेकि ि इति रि.प.स. यांचा 
"िाज्यातील ्थारनक ्ििाज्य सां्थेमयेये इति मागासिगायाांच्या 
आिक्षणाकरिता ओबीसी इम्पपरिकल डाटा जमा किण्याबाबत" या 
विषयािरील तािाांरकत प्रश्न क्रमाांक १२७३३ 

  (ख) तािाांरकत प्रश्न. 

  (ग) गरुुिाि, रदनाांक १७ माचच, २०२२ िोजीची तािाांरकत प्रश्नोत्तिाांची यादी 
सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे. 
 
 



असधुारित प्रत 
 

 ..3..     

 

 

दोन : कागदपत्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 
  गहृरनमाण मांत्री : "महाराष्ट्र िृहवनमाण ि के्षत्रविकास प्रावधकरण,  

मंुबई यांचा सन २०१९-२०२० या िषाचा िार्षषक 
लेखा आवण स्ितंत्र लेखा परीक्षण अहिाल" 
सभािृहासमोर ठेितील. 

तीन : "मरहला ि बालकाांचे हक्क आरण कल्याण सरमतीचा परहला अहिाल सादि किणे." 

चाि : "अर्ासकीय रिधेयके ि ठिाि सरमतीचे प्ररतितृ्त सादि किणे." 
पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) – 

  (१) श्री. रिक्रम काळे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

        "कन्नड शहरातील मकरणपूर पवरसरात (वज.औरंिाबाद) कमफिीर 
काकासाहेब देशमुख माध्यवमक विद्यालय अनेक िषापासून चालविले जात 
असून तेथे इयत्ता पवहली ते दहािी पयंतचे ििफ भरविण्यात येत असणे, काही 
वदिसांपासून विद्यालयातील मुलींची छेड काढून मुलींशी िैरितफन करण्यात 
येत असल्याच्या तिारी सदर विद्यालयातील मुलींद्वारे विद्यालयाचे 
मुख्याध्यापक यांचेकडे करण्यात येणे, सदर तिारीसंदभात मुलींशी छेडछाड 
करणाऱया तरुणाला विद्यालयाचे मुख्याध्यापकादं्वारे जाब विचारण्यात येऊन 
त्याची समजूत काढण्याचे प्रयत्न करण्यात येणे, तथावप त्याचा राि मनात 
धरुन वदनांक ४ रे्बु्रिारी, २०२२ रोजी सदर तरुणाने तलिारी ि धारदार 
शस्त्रावनशी मुख्याध्यापक,  िसवतिृह अवधक्षक ि अन्य इसमांिर प्राणघातक 
हल्ला केल्याची ददेुिी घटना घडणे, या प्राणघातक हल्ल्यात विद्यालयाचे 
मुख्याध्यापक ि वशक्षक िंभीर जखमी होणे, त्यामुळे त्यांना उपचारासाठी 
रुग्णालयात दाखल करण्यात येणे, मुख्याध्यापक, िसवतिृह अवधक्षक ि 
वशपाई यांचेिर हल्ला करणाऱया िुन्हेिार तरुणाला पोवलसांना पकडण्यात 
आलेले अपयश, पवरणामी शहरातील जनता ि त्या पवरसरातील विद्याथी ि 
पालक यांचेमध्ये वनमाण    झालेली असुरवक्षततेची भािना ि आलेले नैराश्य, 
त्यामुळे हल्लेखोर तरुणांना तातडीने पकडून त्यांचेिर कठोर कारिाई 
करण्याची होत असलेली मािणी ि त्याप्रकरणी शासनाने तातडीने कारिाई 
करण्याची आिश्यकता तसेच शाळा सुरक्षा कायदा करण्याची िरज, याबाबत 
शासनाने केलेली िा कराियाची कारिाई ि शासनाची प्रवतविया." 

  (२) श्री.रिनायक मेटे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे गहृरनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

        "मंुबई मधील िसोिा भािातील आरामनिर नािाची म्हाडाची िसाहत 
असणे, सदरील िसाहत अनेक िषांपासूनची असल्यामुळे वतचे पुनफविकास 
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करणे आिश्यक झालेले असणे, त्या अनुषंिाने आरामनिरच्या स्थावनक 
असोवसएशनने RNA Construction या विकासाबरोबर सन २००७-२००८ 
मध्ये करारनामा करणे, त्यानंतर विकासक, स्थावनक असोवसएशन ि म्हाडा 
असा वत्रपक्षीय करार होणे, करार होऊनही आजतािायत १५ िषानंतरही 
आरामनिर िसाहतीच्या पुनफविकासाबाबत कोणतीही हालचाल 
विकासकाकडून होत नसणे, यामुळे स्थावनक रवहिाश्यांना मोठा त्रास सहन 
करािा लािणे, यामुळे काही स्थावनक रवहिाश्यांकडून िेिळया 
विकासकाबरोबर बोलणी सुरू करण्यात येणे, यामध्ये सिफ स्थावनक 
रवहिाश्यांना विश्िासात न घेणे, नविन विकासकाबरोबर स्थावनक 
रवहिाश्यांनी करारनामा करािा म्हणून दडपशाही करणे, स्थावनक प्रशासनाचा 
िापर करून घेणे, यामुळे स्थावनकांमध्ये भीतीचे िातािरण वनमाण होणे, 
स्थावनक रवहिाश्यांना आपल्या हक्काचे घर वमळािे यासाठी लिकरात 
लिकर सदरील िसाहतीचा पुनफविकास व्हािा, याकरीता म्हाडाने पुढाकार 
घ्यािा ि मंुबईमध्ये काही वठकाणी अनेक िसाहतींचे म्हाडांनी पुनफविकास 
करण्याच्या घेतलेल्या वनणफयासारखाच वनणफय म्हाडाने आरामनिर 
िसाहतीबाबत घेण्याची आिश्यकता, त्याकवरता काही लोकप्रवतवनधींनी 
केलेली मािणी, याबाबत स्थावनकामंध्ये  असंतोष वनमाण होणे, याबाबत 
शासनाने केलेली िा कराियाची कायफिाही ि शासनाची प्रवतविया." 

 
  (३) श्री.करपल पाटील, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 

बाबीकडे नगिरिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
    "निरविकास विभािाने मंुबई शहर ि उपनिरातील झोपडपट्टयांतील 

शाळांच्या विकासासाठी वदनांक २८ जून, २०१३  रोजी Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966. Modification to 
Regulation No.33 (10) of Development control Regulation for 
Gr. Mumbai under section 37(2) of the Act  या अवधसूचनेद्वारे 
आिश्यक सुधारणा झाली असणे, या सुधारणानं्िये प्रत्यक्ष ताब्यातील जािा 
यापेक्षा शाळांच्या ििफखोल्यांसाठी आिश्यक असलेली प्रवतखोली ४१० चौ. 
रू्ट जािा प्रवत  मंजूर ििफतुकडयांनुसार िाढीि FSI उपलब्ध झाल्याने SRA 
अंतिफत या शाळांचा मंुबईच्या मूळ DC रूलनुसार विकास शक्य होणे, 
तथावप, नव्या DP रूलमध्ये या सुधारणांचा उल्लेख नसल्याचे कारण सांिून 
SRA प्रावधकरणाने पुनर्षिकासामध्ये िाढीि FSI ला नकार देणे, या संदभात 
वदनांक २८ जून, २०१३ ची अवधसूचना अंमलात येण्याची आिश्यकता 
असणे, मंुबई महानिरपावलकेतील माध्यवमक  शाळेत सेिावनिृत्त वशक्षक 
आवण वशक्षकेतर कमफचारी यांना सातव्या िेतन आयोिानुसार वनिृत्ती िेतन 
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वमळत नसणे, सदर वशक्षकांची पी.एर्ची रक्कम महानिरपावलकेकडे 
ठेिण्यात येणे,  शासनाच्या वनयमाप्रमाणे पेन्शनची रक्कम ज्या संस्थेकडे 
पी.एर्ची रक्कम ठेिण्यात येते, त्या संस्थेला पेन्शनची रक्कम देणे 
बंधनकारक असणे, राज्य शासनाच्या वहश्याचा विचार न करता  मंुबई 
महानिरपावलका के्षत्रातील १०४ खाजिी विनाअनुदावनत प्राथवमक  
शाळांतील वशक्षक-वशक्षकेतर  कमफचाऱयांना पूणफ िेतन देण्याची आिश्यकता 
असणे, िरीब ि िरजू विद्याथी यांचा विचार करुन रात्रशाळा आवण खाजिी 
वदिस शाळा कायफरत राहण्यासाठी महानिरपावलकेच्या शालेय इमारतीत 
भाडेतत्िािर घेतलेल्या ििफखोल्यासंाठी सन २०२०-२०२१ चे कोरोना 
कालािधीमधील अग्रीम स्िरूपात आकारलेले िार्षषक भाडे संपूणफ मार् 
करण्याची आिश्यकता असणे, सदर ििफखोल्यांकरीता दरिषी होणारी १० 
टक्के िार्षषक भाडेिाढ आकारणी रद्द करण्याची मािणी होत असणे, केिळ 
नाममात्र दरात रात्रशाळांना ििफखोल्या उपलब्ध करून देण्याची आिश्यकता 
असणे, याबाबत तातडीने दखल घेऊन शासनाने कराियाची उपाययोजना ि 
कायफिाही." 

 
  (४) श्री.अरभरजत िांजािी, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 

बाबीकडे नगिरिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
        ” पूिफ नािपूर विधानसभा के्षत्रातील मौजा पुनापूर, मौजा पारडी, मौजा 

भांडेिाडी येथे महाराष्ट्र निर रचना योजना वनयम १९७४ च्या वनयमानुसार 
स्माटफ वसटी प्रकल्प योवजला असणे,राज्यामध्ये समृध्दी महामािफ, नािपूर 
शहरातील मेरो रेल्िे प्रकल्प, पुणे येथील मेरो रेल्िे प्रकल्प आवण इतर अन्य 
राष्ट्रीय ि राज्यस्तरीय प्रकल्पग्रस्त प्लॉट, जमीन अथिा शेती  धारकांना 
रेडीरेकनरप्रमाणे चारपट मोबदला देण्यात आलेला असणे, परंतु स्माटफ वसटी 
प्रकल्पामध्ये प्रकल्पग्रस्ताला कुठलाही मोबदला न वमळता त्याची ४० टक्के 
जमीन, शेती अथिा प्लॉट या प्रकल्पांतिफत हस्तित केल्या जात असून 
वशल्लक ६० टक्के जािेला वनयमानुकूल करण्यासाठी प्रती चौरस रू्टाप्रमाणे 
रक्कम भरािी लाित असणे, ही बाब अन्यायकारक असल्याने बाधीत 
प्रकल्पग्रस्तांमध्ये  शासनाप्रती वनमाण झालेली असंतोषाची भािना याबाबत 
राज्य शासनाने पुनफविचार करुन  राज्यातील आवण देशातील इतर 
योजनांप्रमाणे प्लॉट, शेती, जमीनधारकाला मोबदला देण्यासाठी  कराियाची 
कायफिाही ि याबाबत शासनाची प्रवतविया ” 
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  (५) डॉ.परिणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.वनरंजन डािखरे, सिफश्री सुरेश धस, 
प्रसाद लाड, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मदत ि पनुिचसन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

        ”अवलकडेच राज्यात सिफत्र अिकाळी पािसासह िारपीट होऊन 
शेतकऱयांच्या वपकांचे प्रचंड नुकसान झालेले असणे, हजारो हेक्टर के्षत्रािरील 
िहू, हरभरा, कांदा, तूर, संत्रा, केळी, आंबा या वपकांचे तसेच भाजीपाला 
वपकांचे सुध्दा राज्यात सिफत्र मोठ्या प्रमाणािर नुकसान झालेले असणे, 
यावशिाय या नैसर्षिक आपत्तीत वजिीतहानी होऊन जनािरांचाही मृत्यू झाला 
असणे, अचानक आलेल्या अिकाळी पािसाने विदभफ, मराठिाडा यासह 
राज्यात सिफत्र रब्बी वपकांचे अतोनात नुकसान झालेले असणे, यंदाच्या खरीप 
हंिामात सोयाबीन, कापूस ि तूर या वपकानंी आधीच दिा वदल्याने 
शेतकऱयांचे प्रचंड नुकसान होऊन त्यांचा उत्पादनखचफही वनघू शकला नसणे, 
तर आता अिकाळी पाऊस ि िारपीट यामुळे रब्बी हंिामही नैसर्षिक 
संकटाच्या सािटाखाली आल्याने हंिामाच्या आरंभीच शेतकऱयांना र्टका 
बसणे, राज्यात सिफत्र ढिाळ ि थंडीचे िातािरण कायम असल्याने रब्बीतील 
हरभरा ि िहू सारखी प्रमुख वपकेही धोक्यात आलेली असणे, राज्यात 
अिकाळी पाऊस ि िारपीट यामुळे झालेले नुकसान याचे पंचनामे पूणफ 
झालेले नसणे, शासनाने मदतीची घोषणा करून देखील शेतकऱयांकडे 
आर्षथक मदत पोहचलेली नसणे, करोनाची टाळेबंदी ि विविध प्रकारच्या 
वनबंधांमुळे उपलब्ध आहे तोही शेतीमाल बाजारपेठेत नेता येत नसल्याने 
शेतातच सडून जाण्याची, रस्त्यािर रे्कून देण्याची िेळ अनेक शेतकऱयांिर 
आलेली असणे, नैसर्षिक आपत्तीची भरपाई नाही आवण बाजारपेठही उपलब्ध 
नाही, असा दहेुरी र्टका शेतकऱयानंा बसलेला असणे, शासनाने िाढीि 
दराने नुकसानभरपाई देण्याचे केिळ आश्िासन वदलेले असणे, िाढीि दराने 
नुकसान भरपाई अद्याप शेतकऱयानंा वमळालेली नसणे, राज्यातील या 
आपदग्रस्त शेतकऱयानंा तातडीची मदत वमळण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने 
कराियाची कायफिाही ि उपाययोजना.” 

 
  (६) सिचश्री अमोल रमटकिी, शवशकांत सशदे, वििम काळे, सवतश चव्हाण, 

रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या बाबीकडे कृषी मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :- 

   "अकोला येथील डॉ.पंजाबराि देशमुख कृषी विद्यापीठातील हंिामी 
रोजंदार मजुरांना कायफमुक्त करण्याचा वनणफय शासनाद्वारे घेण्यात येणे, सन 
२०१८ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या यादीमध्ये १ हजार ३७१ मजुर कायफरत 
असणे, मात्र त्यापैकी ४५० ते ५०० मजुरच कामािर कायफरत असून, यामध्ये 
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वनम्मे मजूर प्रकल्पग्रस्त असणे, अथात त्यांच्या उदरवनिाहाचे साधन 
असलेल्या सुवपक जमीनी प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्या असणे, सद्यस्स्थतीत 
डॉ.पंजाबराि देशमुख कृषी विद्यापीठातील ६५० ते ७०० पदे वरक्त असणे, 
तरी सदर रोजंदार मजूरानंा कायम करुन त्यांना काम वदल्यानंतरही पदे वरक्त 
राहत असणे, तरी शासनाच्या रोजंदार मजूरांना कायफमुक्त करण्याच्या 
धोरणामुळे डॉ.पंजाबराि देशमुख कृषी विद्यापीठातील िेल्या २५ िषांपासून 
कायफरत असणाऱया हजारो मजुरांच्या उदरवनिाहाचा मोठा प्रश्न उभा रावहलेला 
असणे, यासाठी महसूलात तूट, आस्थापनेिरील िाढता खचफ, राज्याच्या 
विकासकामािर याचा होत असलेला पवरणाम तसेच कल्याणकारी योजना 
राबविण्यासाठी पुरेसा वनधी उपलब्ध होत नसल्याचे कारण वदलेले असणे, 
मात्र या रोजंदार मजुरांना पोटापाण्यासाठी कोणताही पयाय नसल्याने 
शासनाचा धोरणांिर सिफच स्तरांिर संतप्त प्रवतविया ि असंतोषाचे 
िातािरण उमटत असून शासनाने डॉ.पंजाबराि देशमुख कृषी विद्यापीठात 
रोजंदार मजूरांच्या बाबतीत सहानुभूतीपूिफक सकारात्मक रे्रविचार करुन 
मजूरांना न्याय देण्याबाबत धोरणात्मक वनणफय घेण्याची आिश्यकता, 
याबाबत शासनाची भूवमका ि प्रवतविया." 

 
  (७) सिचश्री प्ररिण दिेकि, विजय ऊर्फ  भाई विरकर, डॉ.पवरणय रु्के, सिफश्री 

सुरेश धस, सदावशि खोत, प्रसाद लाड, िोवपचंद पडळकर, डॉ.रणवजत 
पाटील, सिफश्री वनलय नाईक, प्रिीण दटके, रमेशदादा पाटील, चंदभूाई पटेल, 
अॅड.वनरंजन डािखरे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे मत्स्यव्यिसाय मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

    "राज्याला ७२० वकलोमीटरचा सािरी वकनारा लाभला असून 
राज्याच्या वकनारपट्टीिर ७ सािरी वजल्हे असणे,  सािरी वकनाऱयांिरील 
भािात रॉसलि, पसफसीन, बॅिनेट,  विलनेट, हुकलाइन अशा विविध पद्धतीने 
मासेमारी करण्यात येत असणे,  कोकणात सािरी मासेमारी हा प्रमुख 
व्यिसाय असल्याने साधारणपणे चार लाख मच्छीमार कुटंूबे या व्यिसायािर 
अिलंबून असणे, मत्स्य व्यिसाय हा कृषीपूरक व्यिसाय असल्याचे यापूिीच 
सरकारने मान्य केलेले असणे,  तसेच या व्यिसायाच्या माध्यमातून मोठ्या 
प्रमाणािर रोजिार वनर्षमती होत असून परकीय चलनही प्राप्त होत असणे, 
मत्स्यव्यिसायाकवरता मस्च्छमारांना नौका बाधंणीसाठी मोठ्याप्रमाणािर 
भांडिली िंुतिणूक करािी लाित असून वनयवमतपणे जाळी, नौका दरुुस्ती, 
नौकेिरील सावहत्य, सामुग्री दरुुस्ती, खलाशी, कमफचारी यांचे िेतन, वडझेल, 
बर्फ , रेशन यािर आिती खचफ करािा लाित असणे, मच्छीमारांची उत्पन्नाची 
क्षमता लक्षात घेता त्यांना कजाऊ रक्कम उभारण्यावशिाय पयाय नसणे, 
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मच्छीमारांना अनेक िेळा नैसर्षिक आपत्तीचा सामना करािा लाित असून  
िेल्या दोन-तीन िषात ‘क्यार’, ‘महा’,  ‘वनसिफ’, ‘तौक्ते’ अशा 
चिीिादळांमुळे ि  दरिषी २ मवहने व्यिसायबंदीमुळे मस्च्छमारांचे उत्पन्न 
बुडून बोटी, नौका नादरुुस्त सकिा पूणफपणे नष्ट्ट झाल्या असणे, राज्य शासनाने 
आपत्तीग्रस्तांना मदत जाहीर केली असली तरी ती अवतशय तुटपंुजी 
असल्यामुळे पुन्हा व्यिसाय उभा करणे त्यांना शक्य होणारे नसणे, राज्य 
शासनामार्फ त शेतकऱयानंा सिलतीच्या व्याजदराने पीक कजफ वदले जात 
असले तरी मत्स्यव्यिसायाला मत्स्यशेतीला अवधकृत दजा वमळाला 
नसल्यामुळे त्यांना सिलतीच्या व्याजदराने कजफ वमळत नसणे, त्यामुळेच 
मच्छीमारांकडून मत्स्यव्यिसायाला मत्स्यशेतीचा दजा द्यािा, अशाप्रकारची 
मािणी सातत्याने शासनाकडे केली जात असणे, या संदभातील प्रस्ताि 
मत्स्यव्यिसाय आयुक्तांकडून राज्य शासनाला सादरही झाला असणे, तसेच, 
मासेमारीला मत्स्यशेतीचा दजा द्यािा, अशी मािणी विधानपवरषद विरोधी 
पक्षनेते यांनी शासनाला त्यांच्या वदनांक ६ जुलै, २०२१ च्या पत्रान्िये केली 
असणे, यासंदभात शासनाने तातडीने धोरणात्मक वनणफय घेण्याची 
आिश्यकता, तथावप, शासनाचे याकडे होत असलेले अक्षम्य दलुफक्ष, पवरणामी 
राज्यातील मस्च्छमारांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष, याबाबत शासनाने 
केलेली  िा कराियाची कायफिाही ि  प्रवतविया." 

 
  (८) सिचश्री रिजय ऊफच  भाई रगिकि, प्रविण दरेकर, अॅड.वनरंजन डािखरे, 

सिफश्री रमेशदादा पाटील, नािोराि िाणार, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि 
सािफजवनक महत्िाच्या बाबीकडे सामारजक न् याय मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यातील मािासििीय विद्यार्थ्यांना दजेदार कौशल्य प्राप्त होण्यासाठी 
महाराष्ट्र शासनाच्या बाटी या संस्थेकडून कौशल्य प्रवशक्षण कें द्र वनमाण 
करण्यात येणे, सदर कौशल्य प्रवशक्षण कें द्र हे सामावजक संस्थांमारं्त 
चालविण्यात येत असणे, या सामावजक संस्थामारं्त मािासििीय विद्यार्थ्यांना 
कौशल्य प्रवशक्षण देण्यात येत असून सदर योजना मािील अनेक िषांपासून 
मंुबईसह राज्यभरात कायास्न्ित असणे, या कौशल्य प्रवशक्षण कें द्रांतून अनेक 
मािासििीय विद्यार्थ्यांनी कौशल्य प्रवशक्षण घेतले असल्याची बाब समोर 
येणे, परंतु या विद्यार्थ्यांना वमळणारे अनुदान हे मािील अनेक मवहन्यांपासून 
प्रलंवबत असल्याने सदर सामावजक संस्थांना अडचणी वनमाण झाल्यााचे 
वनदशफनास येणे, यामुळे सदर कौशल्य प्रवशक्षण कें द्र बंद पडण्याची शक्यता 
वनमाण होणे, पवरणामी मािासििीय विद्याथी हक्काच्या कौशल्य 
प्रवशक्षणापासून िंवचत राहत असणे, शासनाच्या या धोरणामुळे संस्थाचालक 
ि मािासििीय विद्यार्थ्यांमध्ये शासनाप्रती पसरलेला तीव्र असंतोष, 
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मािासििीय विद्यार्थ्यांना वनयवमतपणे कौशल्य प्रवशक्षण वमळण्यासाठी सदर 
संस्थांचे प्रलंवबत अनुदान तातडीने मंजुर करण्याची वनतांत आिश्यकता, 
याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि शासनाची भूवमका." 

 
  (९) श्री.अांबादास दानिे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 

बाबीकडे पयाििण ि िाताििणीय बदल मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
     "भोकरदन (वज.जालना) शहरातून िाहणाऱया केळणा नदीपात्रात 

मोठ्या प्रमाणात घाणीचे साम्राज्य पसरल्याचे नुकतेच माहे रे्बु्रिारी, २०२२ 
मध्ये वनदशफनास येणे, नदीपात्रात साचलेल्या पाण्यािर वहरिे शेिाळ तयार 
झाले असून पात्रात सिफत्र अस्िच्छता पसरल्याने नदीला िटाराचे आलेले 
स्िरुप, पवरणामी नदीचे अस्स्तत्ि धोक्यात येणे, शहरातील साडंपाणी 
नदीपात्रात सोडले जात असणे, तसेच  कचरा, जािोजािी साचलेल्या घाण 
पाण्यात डुकरे, मोकाट जनािरे बसत असल्याने आजूबाजूच्या नािवरकाचं्या 
आरोग्याला धोका वनमाण होणे, पवरसरात रोिराई पसरण्याची वनमाण झालेली 
वभती, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुफक्ष, पवरणामी नािवरकामंध्ये 
पसरलेले असंतोषाचे िातािरण, याबाबत शासनाने िांभीयाने लक्ष घालून 
नदी स्िच्छता अवभयान राबविण्याची आिश्यकता, याबाबत शासन स्तरािर 
कराियाची कायफिाही, शासनाची प्रवतविया ि भूवमका." 
 

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

- मयेयांति - 
 

सात : म.वव.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 
  (१) सिचश्री र्रर्काांत शर्दे, अमोल वमटकरी, संजय दौंड, रि.प.स. याांची 

म.वव.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 
   "कें द्र शासनाने संपूणफ भारतभर कृवष धोरण राबविण्याच्या वनवमत्ताने 

३ कृवष कायदे पावरत केले असून या कृवष कायद्यानंा देशातील अनेक 
शेतकऱयांनी विरोध दशफविला होता. तर काही राज्यानंी हा कायदा लािू 
केलेला नसणे, सदरील कृवष कायदे रद्द करण्याचा वनणफय कें द्र शासनाकडून 
घेण्यात येणे, परंतु अद्याप महाराष्ट्र राज्यामध्ये सदरील कृवष कायदे रद्द 
केल्याबाबत कोणतीही अंमलबजािणी करण्यात आलेली नसणे, या रद्द 
केलेल्या कृवष कायद्याचा अवधकार पणन विभाि सकिा राज्यातील बाजार 
सवमतीकडे देखील देण्यात आलेला नसणे, मंुबई कृवष उत्पन्न बाजार सवमती 
आिारामध्ये अन्नधान्य, मसाला, भाजीपाला, र्ळे ि कांदा बटाटा अशी 
माकेट असणे, कें द्र शासनाचा कृवष कायद्याची अंमलबजािणी करण्याचे 
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वनवमत्ताने महाराष्ट्र राज्याच्या पणन खात्याने िेळोिेळी अनेक कायदे, वनयम 
ि वनणफय घेतलेले असणे, सदरील कें द्राचा हा कृवष कायदा रद्द झाल्याने 
राज्याच्या पणन विभािाने िेळोिेळी या कायद्याच्या अनुषंिाने घेतलेला 
वनणफय रद्द करणे िरजेचे असणे, त्याअनुषंिाने आजवमतीपयंत मंुबई कृवष 
उत्पन्न बाजार सवमतीच्या पाचही माकेटमध्ये अनेक िस्तुिर बाजार सवमतीच्या 
वनयमानातून सुट वदलेली असणे, त्यामुळे बाजार सवमतीच्या आिारातील 
व्यापारी, कामिार ि इतर सिफ घटकांिर त्याचा र्ार विपरीत पवरणाम झालेला 
असणे, सुकामेिा, साखर, डाळी, खादयतेल हे सन २०१३ पासून वनयमन 
मुक्त करण्यात आले असणे, या िस्तु थेट शेतकऱयांकडून येत नसल्यामुळे 
शेतकऱयांचा काही संबंध येत नसणे, त्यामुळे बाजार सवमतीला त्याचा सेस 
वमळत नसल्यामुळे याचा बाजार सवमतीच्या व्यिसायािर पवरणाम होत 
असणे, पवरणामी माथाडी कामिारांच्या मजुरीिर त्याचा पवरणाम होत असणे, 
कें द्र शासनाकडून पावरत केलेला कृवष कायदा रद्द केल्यानंतर तो आपल्या 
राज्य शासनाकडून रद्द करुन राज्यातील बाजार सवमतीमधील कामिार, 
व्यापारी ि इतर घटकांना न्याय देण्याची वनतांत आिश्यकता, याबाबत 
शासनाने तातडीने केलेली िा कराियाची उपाययोजना ि शासनाची 
प्रवतविया." 

  (२) सिचश्री रिनायक मेटे, वनलय नाईक, रणवजतससह मोवहते-पाटील, रि.प.स. 
याांची म.रि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

   "महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाचे तसेच ओबीसी  समाजाचे राजकीय 
आरक्षण रद्द होणे, मराठा समाजास आरक्षण वमळण्यासाठी शासनाने राज्य 
मािास ििफ आयोिाकडे सदरील विषय सोपविण्याची ि पूणफ सिेक्षण करुन 
योग्य अहिाल शासनास देण्याची वनमाण झालेली आिश्यकता, आताचे 
राज्य मािासििफ आयोि बरखास्त करुन त्या वठकाणी निीन आयोि 
नेमण्याची वनमाण झालेली पवरस्स्थती, याबाबत शासनाने त्िरीत वनणफय 
घेण्याची आिश्यकता, ओबीसी राजकीय आरक्षण संदभात इंवपवरकल डाटा 
संदभात सिोच्च न्यायालयाने वनदेश देणे, त्यानुसार समर्षपत आयोि िठीत 
करण्याची अत्यंत आिश्यकता असणे, शासनस्तरािर याबाबत िंभीरपणे 
कायफिाही न करणे,  याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायफिाही ि  
शासनाची प्रवतविया." 

आठ : र्ासकीय रिधेयके – 
  (क) पिु:्थापनाथच – रिचाि, खांडर्: रिचाि ि सांमत किणे. 
   "सन २०२२ चे वि.प.वि. िमांक ३ - डॉ. पी.ए. इनामदार विद्यापीठ, पुणे 

विधेयक, २०२२" 
  ------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (ख) रिधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे –  रिधेयक रिचािात घेणे. 
   "सन २०२२ चे वि.स.वि.िमांक ११ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा) विधेयक, 

२०२२"  
  ------------------------------------------------------------------------------------- 
  (ग) रिधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – रिचाि, खांडर्: रिचाि ि सांमत 

किणे. 
   "सन २०२२ चे वि.स.वि.िमांक १० - महाराष्ट्र सािफजवनक विद्यापीठ 

(सुधारणा) विधेयक, २०२२" 
  ------------------------------------------------------------------------------------- 
  (घ) रिधानसभेने सांमत केल्यास – रिचाि, खांडर्: रिचाि ि सांमत किणे. 
   "सन २०२२ चे वि.स.वि.िमांक १३ - महाराष्ट्र स्थावनक प्रावधकरणे 

(राजभाषा) विधेयक, २०२२" 
  ------------------------------------------------------------------------------------- 

नऊ : सिचश्री प्ररिण दिेकि, विजय ऊर्फ  भाई विरकर, प्रसाद लाड, डॉ.पवरणय रु्के,  
सिफश्री चंद्रशेखर बािनकुळे, सुरेश धस, सदावशि खोत, िोवपचंद पडळकर,  विनायक 
मेटे, डॉ.रणवजत पाटील सिफश्री प्रविण पोटे पाटील, महादेि जानकर, रणवजतससह 
मोवहते-पाटील, अॅड.वनरंजन डािखरे, सिफश्री वनलय नाईक, चंदभुाई पटेल, प्रविण 
दटके, रमेशदादा पाटील, नािोराि िाणार, राजहंस ससह, रामदास आंबटकर, रमेश 
कराड, अमरीशभाई पटेल, रामराि पाटील, रि.प.स. याांचा म.रि.प. रनयम २५९ 
अन्िये अांरतम आठिडा प्र्ताि – 

  "मंुबई महानिर प्रदेश विकास प्रावधकरण के्षत्रातील अनेक मोठ्या ि 
जनउपयोिी प्रकल्पांचे काम कासिितीने सुरु असणे,  िाहतुकीचा वनमाण झालेला 
िंभीर प्रश्न, मंुबई महानिरपावलकेच्या मेिा प्रोजेक्टमध्ये तसेच कोरोना उपाययोजना 
कामात उघडकीस आलेली भ्रष्ट्टाचाराची प्रकरणे, पुनर्षिकास प्रकल्पांची  प्रलंवबत 
कामे, मंुबई महानिरपावलकेने सन २००५ ते २०२२ या १७ िषांच्या काळात रुपये ३ 
लाख ५२ हजार ९९० कोटी एिढी अिाढव्य रक्कम खचफ करुनही मंुबईच्या समस्या 
सोडिण्यात ि मंुबईकरांना वकमान सुविधा पुरिण्यात महानिरपावलकेला आलेले 
प्रचंड अपयश, मालमत्ता करात सूट देण्याबाबत मंुबईकरांची झालेली घोर र्सिणूक, 
मंुबईतील मराठी शाळांत ि पटसंख्येत कमालीची झालेली घसरण, मंुबई 
महानिरपावलकेकडून अनवधकृत बांधकामे पाठीशी घातली जात असल्यामुळे 
अनवधकृत बाधंकामांचे रु्टलेले पेि, वमठी नदी पुनरुज्जीिन प्रकल्पाचा दसुरा टप्पा 
२०१९ मध्ये सुरु होऊनही दोन िषात एक टक्काही काम झालेले नसणे, मंुबई 
महानिराची शान असलेल्या बेस्टचे खाजिीकरण करण्याचा घालण्यात आलेला घाट, 
मंुबई महानिरपावलकेच्या विविध कामातील कोट्यिधींचे िैरव्यिहार वनदशफनास 
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येऊन देखील चौकशी न करण्याच्या सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे भ्रष्ट्टाचाऱयांना 
वमळत असलेले प्रोत्साहन, मंुबईच्या विविध समस्यांनी धारण केलेले उग्र स्िरुप, ठाणे 
स्माटफ वसटी प्रकल्पात झालेल्या अवनयवमततेची तातडीने चौकशी पूणफ करण्याची होत 
असलेली मािणी, तसेच महसूल विभािाच्या मुद्रांक शुल् क िसुलीत झालेला 
िैरव्यिहार वनदशफनास येऊन देखील दोषींिर कारिाई करण्यात होत असलेली 
वदरंिाई, आवदिासी  समाजाच्या मालमत्ता वििीबाबत लािण्यात आलेले कठोर 
वनबंध वशवथल करण्याची होत असलेली मािणी, महामािांसाठी लािणाऱया जवमनी 
भूसंपादन करताना झालेला भ्रष्ट्टाचार, शासकीय जवमनी भाडेपट्टा ि कब्जेहक्काने 
प्रदान केल्यानंतर वदलेल्या प्रयोजनाव्यवतवरक्त अन्य प्रयोजनासाठी होत असलेला 
िापर, करारनाम्यांची ऑनलाईन नोंदणी करण्याबाबतचे सॉफ्टिेअर कायफरत 
असतानाही राज्यातील उपवनबंधक, नोंदणी कायालयांकडून आर्षथक र्ायद्यासाठी 
ऑनलाईन सेिेला वदलेला र्ाटा, के्षत्रीय िवरष्ट्ठ महसूल अवधकाऱयांच्या बदल्या 
करताना शासनाने बदलीच्या कायद्याचा केलेला भंि, तसेच पयफटन उद्योिािर 
अिलंबून असणाऱयांना टाळेबंदीत मदतीचा हात न वदल्यामुळे या के्षत्राला बसलेला 
र्टका, कोकण ि राज्यातील पयफटन विकासाकडे सरकारचे झालेले अक्षम्य दलुफक्ष, 
महालक्ष्मी येथील रेसकोसफिर आंतरराष्ट्रीय दजाचे थीम पाकफ  उभारण्याची घोषणा 
करुनही प्रत्यक्षात अंमलबजािणी झाली नसणे, अथफसंकल्पात िरळी डेअरीच्या 
जािेिर पयफटन कें द्र आवण आंतरराष्ट्रीय दजाचे मत्स्यालय उभारण्याची घोषणा 
करुनही अद्याप तांवत्रक बाबीही पूणफ केल्या िेलेल्या नसणे, राज्यातील अनेक भािात 
प्रदषूणात झालेली िाढ, मेरो प्रकल्पाची अमंलबजािणी रखडल्याने िाहनांमधून 
होणाऱया प्रदषूणाने िाठलेला उच्चांक, हिामान बदलाबाबत अभ्यासिम विकवसत 
करण्याची घोषणा झाली असली तरी दोन िषात कोणतीही प्रिती झालेली नसणे, 
लोकप्रवतवनधी ि स्थावनकांना विश्िासात न घेता डोंवबिली एमआयडीसीमधील १५६ 
कारखान्यांचे स्थलांतर करण्याचा एकतर्ी घेतलेला वनणफय, एकूणच नािरी ि अन्य 
समस्यांबाबत सरकार िंभीर नसल्यामुळे कोट्यिधी जनतेमध्ये पसरलेला तीव्र 
असंतोष, याबाबत शासनाने कराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी."  

दहा : (मांगळिाि, रदनाांक २२ माचच, २०२२ ि बधुिाि, रदनाांक २३ माचच, २०२२ 
िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चरिण्यात आलेला म.रि.प. रनयम 
२६० अन्िये प्र्ताि) – 

  श्री.रदिाकि िािते, डॉ.सुधीर तांबे, सिफश्री शवशकांत सशदे, विलास पोतनीस, 
अमरनाथ राजूरकर, वििम काळे,  डॉ.मवनषा कायंदे, सिफश्री मोहनराि कदम, सतीश 
चव्हाण, सुवनल सशदे, डॉ.िजाहत वमझा, सिफश्री अवनकेत तटकरे, रसिद्र र्ाटक, राजेश 
राठोड, अमोल वमटकरी, नरेंद्र दराडे, अवभवजत िंजारी, संजय दौंड, विप्लि बाजोवरया, 
जयंत आसिािकर, डॉ.प्रज्ञा साति, सिफश्री अंबादास दानिे, दषु्ट्यंत चतुिेदी, वकशोर 
दराडे, रि.प.स. याांचा म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्र्ताि – 
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  "मंुबईतील बऱयाच इमारती ५० िषापेक्षा जास्त जुन्या झाल्यामुळे सदर इमारतींचा 
पुनर्षिकास करण्याची आिश्यकता, मंुबईतील हिाईमािात (र्नेल झोन) येणाऱया 
विमानतळाच्या पवरसरातील इमारतींना उंचीची मयादा असणे, त्यामुळे या इमारतींचा 
विकास ि पुनर्षिकास आर्षथकदृष्ट्ट्या अव्यिहायफ असणे, मंुबई महापावलकेने सदर 
इमारतींचा नमूना िणनेच्या आधारे पुनर्षिकास करण्यासाठी निरविकास विभािाने 
योग्य वनणफय घेण्याची आिश्यकता, मंुबई महानिरपावलका हद्दीत भोििटा प्रमाणपत्र 
नसलेल्या ि िषानुिषे प्रवतके्षत असलेल्या इमारतींचा भोििटा प्रमाणपत्राबंाबत 
"क्षमावपत" वनणफय घेणे ि मध्यम ििीय नािरीकांना वदलासा देणे, राज्यातील 
शहरांमधील एसआरए सक्षम प्रावधकाऱयाने झोपडीधारकांची पात्रता ९० वदिसात 
प्रविया पूणफ करण्याची आिश्यकता, मंुबई उपनिर, ठाणे ि पुणे वजल्यातील 
सिफसामान्य नािवरक तसेच सहकारी िृहवनमाण संस्था अन्य िेििेिळ्या संस्थांना सन 
१९९६ पासून २०२१ पयंत २५ िषाचा कालािधीच्या एकवत्रत अकृवषक आकारणीच्या 
नोटीसा देण्यात येणे, सदर नोटीसांमधील अकृवषक आकारणीचे प्रमाणदर अिाजिी 
असणे, सदर रक्कम भरण्यासाठी देण्यात आलेला अल्प कालािधी, सदर रक्कम न 
भरल्यास संबंवधतांची बँक खाती/कायालये सील करणे, कोविड-१९ जािवतक 
महामारीच्या पाश्िफभूमीिर सिफसामान्य नािरीक/ व्यािसावयक अडचणीच्या काळात 
जात असतांना शासनाकडून या अकृवषक आकारणीमध्ये मदतीची अपेक्षा, 
पी.एम.जी.पी. प्रकल्पांतिफत शासनाच्या, खाजिी जवमनीिरील ि म्हाडाच्या ५६ 
िसाहतीमधील सोसायट्यांना लािण्यात आलेला व्याजासहीत एन.ए.टॅक्स रद्द 
करण्याबाबत वनणफय घेण्याची आिश्यकता,  म्हाडाच्या थकीत सेिा शुल्काबाबत 
उपाययोजना जाहीर करणे, तालुका तेथे म्हाडा प्रकल्पाची आिश्यकता, पुणे येथील 
जुन्या ि जीणफ झालेल्या म्हाडा इमारतींच्या पुनर्षिकासाची आिश्यकता, राज्यभरातील 
जवमनीिरील म्हाडाचे असलेले आरक्षण ि त्या जवमनींचा विकास ि पुनर्षिकास, 
म्हाडामार्फ त नोकरदार मवहलांसाठी िसतीिृह ि मुला-ंमुलींकरीता िसतीिृह 
बांधण्याबाबत कायफिाही, पस्श्चम उपनिरात आरवक्षत भूखंडािर म्हाडामार्फ त मोठ्या 
रुग्णालयांची उभारणी, मंुबईतील िांदे्र (पस्श्चम) येथे म्हाडाच्या जािेिर पशुिैद्यकीय 
दिाखान्यांची उभारणी, शासकीय जवमनींिर असलेल्या िृहवनमाण सोसायट्याचं्या 
इमारतींचा पुनर्षिकास म्हाडामार्फ त करण्याचा पयाय उपलब्ध करण्याबाबत, प्रलंवबत 
असलेल्या झोपडपट्टट्यांचा विकास करण्यासाठी अ ॅमनेस्टी स्स्कम त्िरीत अंमलात 
आणण्याची आिश्यकता, कें द्र शासनाच्या जािेिर असलेला झोपडपट्टट्यांचा प्रलंवबत 
पुनर्षिकास, एसआरए योजना संपूणफ महाराष्ट्राला लािू करणे, धारािी झोपडपट्टी ि 
बीडीडी चाळींचा पुनर्षिकास करणे, याबाबत कराियाची वनणफयात्मक कायफिाही 
विचारात घेण्यात यािी." 
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अकिा : अधा-तास चचा – म.रि.प. रनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 
  (बधुिाि, रदनाांक १६ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दर्चरिण्यात आलेली पिांत,ु पढेु ढकलण्यात आलेली अधा-तास चचेची सचूना) 
[अनकु्रमाांक (१)] - 

  (१) सिचश्री गोरपचांद पडळकि, सदावशि खोत, महादेि जानकर, रि.प.स. 
पुढील सािफजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 

         मौजे शेरेिाडी (आिळाई), (ता.आटपाडी, वज.सािंली) येथील श्रीराम 
स् टोन िशर यांचेकडून अिैधवरत् या दिड ि मुरुमाचे उत् खनन होत असणे, 
उत्खननाकरीता पयािरण ि प्रदषूण विभािाची तसेच, भूजल विज्ञान 
विभािाची परिानिी घेण् यात आली नसणे, सदर खाणपट्टा मंजूर करतांना 
वनयम ि अटींची पूतफता करण्यात आली नसल्याने हा खाणपट्टा अनवधकृत 
असणे, खाणपट्टट्याच्या शेजारील वपण् याचा पाण् याच्या तलािामध् ये मोठया 
प्रमाणात उत् खनन केले असणे, त् यामुळे तलािाचे जलप्रदषूण होऊन पाण् याचा 
स्त्रोत संपण् याची शक्यता वनमाण झाली असणे, साधारण  ३ वक.मी. पयंत 
मोठ्या प्रमाणात धूळ िातािरणात पसरल्यामुळे २०० हेक् टर के्षत्रातील 
शेतवपकांचे नुकसान झालेले असणे, तसेच परिाना ि पाससि नसलेली 
रॅक् टर, जेसीबी ि लोसडिची िाहने इत्यादींच्या सहाय्याने अिैधवरत् या उत्खनन 
केलेला दिड ि मुरुम रक ि वटप्परमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त भरणे, ओव् हरलोड 
िाड्ांमुळे रस् त् यािरील िाहतुकीला ि नािवरकांना त्रासाला सामोरे जािे 
लाित असणे, दिड ि मुरुमाचे अिैधवरत्या उत् खनन ि प्रदषूण करणाऱ या 
श्रीराम स् टोन िशर यांचेिर कारिाई करण्याबाबत शेरेिाडी ग्रामस् थांनी 
विभािीय आयुक् त, पुणे यांचेकडे वदनाकं १५ रे्बु्रिारी, २०२२ रोजी तिार 
केली असणे, तिार करुनही दोषींिर अद्याप कोणतीही कारिाई करण्यात 
आली नसणे, त् यामुळे सदर प्रकरणाची तातडीने चौकशी करुन दोषींिर 
कारिाई करण् याची आिश् यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि 
शासनाची प्रवतविया’’ 

  (सोमिाि, रदनाांक २१ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चरिण्यात आलेली पिांत,ु पढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा-तास चचेच्या 
सचूना) [अनकु्रमाांक ( २ ते ४)] - 

  (२) सिचश्री चांद्ररे्खि बािनकुळे, रामदास आंबटकर, प्रविण दटके, रि.प.स. 
पढुील सािचजरनक महत्सिाच्या बाबींिि चचा उपम््थत कितील. 

           "राज्य िन्यजीि मंडळाच्या १६ व्या बैठकीत दहा पैकी आठ राखीि 
संिधफन के्षत्राची अवधसूचना प्रवसध्द करण्यात आलेली असणे, या निीन 
संिधफन राखीि के्षत्राचा व्यिस्थापन आराखडा तयार करण्याच्या सूचना 
शासनाने वदलेल्या असणे, सदर राखीि के्षत्रास अभयारण्याचा दजा 
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देण्याबाबत विभािीय स्तरािर सवमती िठीत करण्यात आली असणे, 
सवमतीचे कायफ संथितीने सुरु असल्याने माहे जानेिारी, २०२२ च्या अखेरीस 
झालेल्या राज्य िन्यजीि मंडळाच्या बैठकीत राखीि के्षत्रास अभयारण्याचा 
दजा देण्यात आलेला नसणे, िन्यजीि (संरक्षण) अवधवनयम, १९७२ मधील 
तरतूदीनुसार िन्यजीिांच्या संरक्षण आवण संिधफनाच्या दृष्ट्टीने योग्यता ठरविणे 
सवमतीचा उदे्दश असणे, परंतू सवमतीच्या संथ कायफिाहीमुळे दजा प्राप्त 
करण्यास अडचणी वनमाण होणे, त्यामुळे संिधफन राखीि के्षत्राला अभयारण्य 
घोवषत करणेबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि प्रवतविया." 

  (३) सिचश्री सरुनल शर्दे, विलास पोतनीस, डॉ.मवनषा कायंदे, रि.प.स. पढुील 
सािचजरनक महत्सिाच्या बाबींिि चचा उपम््थत कितील. 

     "मंुबईत म्हाडाच्या अनेक उपकर प्राप्त इमारती जुन्या ि जीणफ झाल्याने 
इमारती कोसळून अपघात होण्याची शक्यता वनमाण झाली असणे, याप्रकरणी 
शासनाकडे अनेकदा तिारी करुनही कोणतीही कायफिाही होत नसणे, सदरहू 
इमारतींच्या दरुुस्तीकवरता महानिरपावलकेने रुपये ५०० कोटींची तरतूद 
करािी अशी मािणी सिफ स्तरािरुन होत असणे, विकास वनयंत्रण वनयमन 
(डीसीआर) मध्ये झालेल्या बदलामुळे विकासकांकडून पुनर्षिकासामध्ये 
विलंब होत असणे, दवक्षण मंुबईतील इमारतीची दरुिस्था झाल्याने देखभाल, 
दरुुस्तीअभािी रवहिाशानंा धोकादायक इमारतीत िास्तव्य करािे लाित 
असणे, सदरहू इमारतींच्या दरुुस्तीकडे शासनाचे दलुफक्ष होत असल्याने 
नािवरकामंध्ये शासनाप्रती असंतोष वनमाण झाला असणे, याबाबत मंुबईतील 
मोडकळीस आलेल्या शेकडो उपकर प्राप्त इमारतींच्या दरुुस्तीसाठी 
आिश्यक वनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने वनणफय घेऊन 
कराियाची कायफिाही ि प्रवतविया." 

  (४) सिचश्री चांद्ररे्खि बािनकुळे, रामदास आंबटकर, प्रविण दटके, रि.प.स. 
पढुील सािचजरनक महत्सिाच्या बाबींिि चचा उपम््थत कितील. 

   "उपसंचालक आरोग्य विभाि, नािपूर अंतिफत पदोन्नती पात्र ९७ 
आरोग्य कमफचाऱ यांची आरोग्य सहाय्यक पदािर तथा ४९ के्षत्र कायफकता या 
पदािरून आरोग्य कमफचारी पदािर पदोन्नतीकवरता कमफचाऱ यांनी वदनांक 
२८/१०/२०२१ रोजी आमरण उपोषण केले असणे, मा.सािफजवनक आरोग्य 
मंत्री महोदयांनी दोन वदिसात पदोन्नतीचे आदेश देण्यात येतील असे 
आश्िासन वदलेले असणे,  वदनाकं ०९/११/२०२१ रोजीच्या पत्रानुसार सिफ पात्र 
उमेदिारांच्या दस्ताऐिजाची पडताळणी पूणफ झालेली असूनही पदोन्नतीचे 
आदेश वनिफवमत केलेले नसणे तसेच, जळिांि, पुणे, चंद्रपुर ि नािपूर  येथील 
वजल्हा पवरषदेच्या आरोग्य विभािातील कमफचाऱयांना “आरोग्य सहाय्यक” 
पदािर पदोन्नतीचे आदेश वदलेले असणे, त्यामुळे उपसंचालक, आरोग्य 



असधुारित प्रत 
 

 ..16..     

 

 

विभाि, नािपूर येथील  पात्रता यादीतील १४६ कमफचाऱयांनी पदोन्नतीचे 
आदेश न झाल्यामुळे आंदोलन करण्याचा वनणफय घेतलेला असणे, याबाबत 
कमफचाऱयानंा पदोन्नतीचे आदेश देण्याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि 
उपाययोजना." 

  (बधुिाि, रदनाांक २३ माचच, २०२२ िोजी बलॅटद्वािे काढण्यात आलेल्या अधा-
तास चचेच्या सचूना) [अनकु्रमाांक (५ ि ६) ] – 

  (५) सिचश्री चांद्ररे्खि बािनकुळे, रामदास आंबटकर, प्रविण दटके, रि.प.स. 
पुढील सािफजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 

                 "विदभातील ससचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सन २०२१-२०२२ 
करीता  रुपये ४९०० कोटींची मािणी विदभफ पाटबंधारे विभािाकडून 
जलसंपदा विभािाला करण्यात आलेली असणे, विदभात जिळपास २०० 
छोटे ि मोठे प्रकल्प कायास्न्ित असून त्यातील ५० प्रकल्प नािपूर तसेच १५० 
प्रकल्प अमरािती विभािात येत असणे,  मंजूर प्रकल्पांपैकी अनेक प्रकल्प 
अपूणािस्थेत असणे, शेतकऱयांच्या शेतजवम नी प्रकल्पाकवरता संपावद त 
होिूनही ससचनाचा लाभ शेतकऱयांना होत नसणे, विदभातील अनेक प्रकल्प 
हे वनधी वमळाला नसल्यामुळे प्रलंवबत असणे, सन २०२१-२०२२ करीता 
आतापयंत रुपये २५०० कोटींची तरतूद उपलब्ध करून वदलेली असणे, 
मािणी केलेल्या वनधीपेक्षा कमी वनधी वमळाल्यामुळे प्रकल्प पूणफ होण्याबाबत 
तसेच शेतकऱयानंा ससचनाचा र्ायदा वमळण्याबाबत साशंकता वनमाण होणे, 
सन २०२२ ि २०२३ या आर्षथक िषात विदभातील ५२८० ससचन प्रकल्पांची 
कामे पूणफ करण्याबाबतचा प्रस्ताि जलसंपदा विभािाकडे सादर केलेला 
असणे, ससचनाचा विदभातील अनुशेष पूणफ करण्याकवरता वनधी  उपलब्ध 
करण्याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि उपाययोजना." 

  (६) डॉ.िजाहत रमर्झा, सिफश्री अवभवजत िंजारी, अमरनाथ राजूरकर, रि.प.स. 
पुढील सािफजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 

                 "अनुदावनत िसतीिृहातील कमफचारी ित ३० ते ४० िषांपासून कायफरत 
असणे, सदर कमफचाऱयानंा अल्प मानधनािर उदरवनिाह करणे शक्य होत 
नसल्याने त्यांना मानधनाऐिजी िेतनश्रेणी लािू करण्याची आिश्यकता 
असणे, अनुदावनत िसवतिृह सेिाभािी संस्थेमार्फ त चालविण्यात येणे, या 
संस्थांना शासनाकडून शंभर टक्के अनुदान वमळते परंतु सन २०२०-२०२१ ि 
२०२१-२०२२ या कालािधीमध्ये शासनाकडून विद्याथी पवरपोषण अनुदान 
प्राप्त झालेले नसणे, शासनाच्या अवधपत्याखालील आश्रमशाळांना अनुदान 
प्राप्त होणे, त्यानुषंिाने अनुदावनत िसतीिृहानंा त्िवरत अनुदान वितवरत 
करण्याची आिश्यकता असल्याचे वनदशफनास येणे, शासनाने माहे वडसेंबर, 
२०१९ मध्ये वनिफवमत केलेल्या पवरपत्रकांनुसार राज्यातील िसतीिृहांचे 
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अनुदान थांबविण्यात आले असणे, कोरोना प्रादभुािानंतर सिफ शैक्षवणक 
संस्था सुरू झाल्या असून विद्याथी िसतीिृहात राहण्यासाठी येत असणे, परंतु 
िसवतिृह चालक शासनाच्या पवरपत्रकाची पूतफता करू शकत नसल्याने 
राज्यातील एक लाख मािासििीय िोरिरीब विद्यार्थ्यांचा राहण्याचा प्रश्न 
वनमाण झाला असून माहे वडसेंबर, २०१९ चे पवरपत्रक रद्द करण्यात  येऊन 
वदनांक १६ माचफ, १९९८ नुसार इमारत भाडे अदा करण्याची वनतांत 
आिश्यकता असणे, िसतीिृहातील कमफचारी यांचे मानधन िाढविणे, 
अनुदावनत िसतीिृहानंा अनुदान प्राप्त होणे तसेच अनुदावनत िसतीिृहामंध्ये 
विद्यार्थ्यांच्या राहण्याचा प्रश्न सोडविण्याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची 
कायफिाही ि उपाययोजना.”    

 

 
 

रिधान भिन, 
मंुबई, 
वदनांक : २३ माचफ, २०२२. 

         िाजेन्द्र भागित 
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