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महाराष्ट्र विधानसभा 

 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शकु्रिार, विनाांक २५ 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 कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेली परांत,ु पढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी क्रमाांक १) 
 

(अ)  (१) सिचश्री. नानाभाऊ पटोले, पथृ् िीराज चहहाण, वशरीष चौधरी, लहू कानडे, सांजय 
जगताप, श्रीमती मवनषा चौधरी, डॉ. भारती लहहेकर, श्री. अवमत साटम, अॅड. 
आवशष शेलार, श्री. अतलु भातखळकर, ॲड. राहुल नािेकर, श्री. कालीिास 
कोळांबकर, श्रीमती सरोज आवहरे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे कामगार मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 

 
     “म ुंबई चित्रपटसृष्टी असोचसएशन ऑफ चसने अँड टेचिव्हिजन आटट डायरेक्टर 
आचि कॉस्च्य म चडझायनर (ACTADCD) िी नोंदिीकृत कामगार सुंघटना गत ५८ 
वर्षापासून कायटरत असून चसनेसृष्टीतीि कामगार सभासद आचि चनमातयाुंमध्ये स सुंवाद 
वाढचविे, तयाुं्या समस्चया सोडचविे व आकव्स्चमक काळात वैद्यकीय व अन्य मदत 
चमळवून देण्यािे काम िी सुंघटना करते, मात्र या सुंघटनेिा चफल्म सेटींग ॲण्ड अिाईड 
मजदरू य चनयन (Allied Mazdur Union) तसेि फेडरेशन ऑफ वेस्चटनट इुंचडया चसने 
एम्प्िॉईज (FWICE) या दोन सुंघटनाुंकडून चवनाकारि त्रास देवून अवैधचरतया तयाुं्या 
कामकाजात अडथळा चनमाि करुन िस्चतके्षप करिे, या दोन्िी सुंघटनाुंवर सारख्याि 
हयक्ती चवराजमान असून कामगाराुं्या समस्चयाु्ं या नावाखािी िाखो रुपयाुंिा गैरहयविार 
तसेि खुंडिी जमा करण्यािे काम या दोन्िी सुंघटनाुंिे पदाचधकारी करीत असिे, उपरोक्त 
दोन्िी सुंघटनाु्ं या पदाचधकाऱयाुं्या जािािा कुं टाळून ACTADCD िे ज्येष्ठ सभासद 
श्री.राजेंद्र सापते याुंनी आतमितया करिे व तयाुं्या स साईड नोटमध्ये या सुंघटनाुं्या 
पदाचधकाऱयाुंना यासाठी जबाबदार ठरचविे, तरीिी या प्रकरिी कोितीिी फौजदारी कारवाई 
अद्यापपयंत न िोिे, अिाईड मजदरू य चनयन्या पदाचधकाऱयाुंनी जवळजवळ ३१ कोटी 
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रुपयाुंिा सभासद चनधीिा गैरहयविार केल्याप्रकरिी आर्थथक ग न्िे शाखेकडे मािे 
ऑक्टोबर, २०२० मध्ये तक्रार नोंदवूनिी यासुंदभात अद्याप कोितीिी कारवाई न िोिे, 
पचरिामी तयाुंिे धाडस अचधकि वाढून आता उपरोक्त दोन्िी सुंघटनाुंिी वाकडी नजर िी 
ACTADCD सुंघटनेकडे वळिी असून या सुंघटनेवर ग ुंडाुंमाफट त अनचधकृत कब्जा 
करण्या्या उदे्दशाने एक बनावट कायटकारिी मुंडळ स्चथापन करुन बनावट िेटरिेड, 
मानचिन्िे व ओळखपते्र छापून तयाुंिी बँक खाती चसि करण्यासुंदभात बँकाुंना पत्र देिे व 
आश्ियािी बाब म्पििजे बँक ऑफ मिाराष्र व एव्क्सस बँकेने ि की्या कागदपत्राुं्या 
आधारे उपरोक्त सुंघटनाुंिा िस्चतके्षप वैध ठरवून गत ६ मचिन्यापासून ACTADCD 
सुंघटने्या बँकेिे हयविार रोखून ठेविे, पचरिामी या सुंघटनेिे सभासद अन जे्ञय 
असिेल्या मदतीपासून वुंचित असिे, या प्रकरिी आुंबोिी पोचिस स्चटेशनमध्ये तक्रार 
दाखि करुनिी अद्यापपयटत उपरोक्त दोन्िी सुंघटनाुंवर कोितीिी कारवाई न िोिे, या 
प्रकरिािी गुंभीर दखि घेवून मा.गृिमुंत्री मिोदयाुंनी चदनाुंक ७ ज िै, २०२१ रोजी बैठक 
घेऊन SIT िावून दोर्षींवर कडक कारवाई करण्यािे आदेश देऊनिी अद्याप कोितीिी 
कारवाई न िोिे, सदरिू प्रकरिािी शासनाने गुंभीर दखि घेवून ACTADCD ्या 
कायाियात अनचधकृत प्रवेश करुन कामकाजात िस्चतके्षप करिाऱया उपरोक्त दोन्िी 
सुंघटनाुं्या पदाचधकाऱयाुंना तवरीत अटक करुन कारवाई करिेबाबत तसेि बँकेिे 
हयविार प न्िा स रु करण्यासुंदभात तातडीने आदेश देण्यािी आवश्यकता, उपरोक्त दोन्िी 
सुंघटनाुंमधीि गैरहयविारासुंदभात तेथे प्रशासकािी नेमिूक करुन आर्थथक ग न्िे 
शाखेकडून सखोि िौकशी व दोर्षींवर कारवाई करण्यािी आवश्यकता, तसेि श्री.राजेंद्र 
सापते याुं्या आतमितयेम ळे तयाुंिे क ट ुंब आर्थथक सुंकटात सापडिे असून तयाुंना मदत 
देवून उपरोक्त सुंपूिट प्रकरिी शासनाने अचतशय गाुंभीयाने व तातडीने कारवाई करण्यािी 
आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने करावयािी कायटवािी व उपाययोजना.” 
 

  (२) ॲड. अशोक पिार, श्री. राम सातपतेु, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "मिाराष्र सावटजचनक चवश्वस्चत हयवस्चथा अचधचनयमा्या किम ४१ कक मध्ये 
धमादाय रुग्िाियाने गरीब व चनधटन रुग्िाुंना मोफत तसेि सविती्या दरात उपिार 
करण्यािी तरतूद असनूिी राज्यातीि अनेक धमादाय रुग्िाियामध्ये मनमानी पद्धतीने 
कारभार स रु अस न गरीब रुग्िाुंना १० टक्के राखीव खाटा सवित योजनेतून उपिार 
करण्यास िी  रुग्िािये टाळाटाळ करत असिे, या रुग्िाियाुंना शासनामाफट त अनेक 
सूट व सविती व माफक दरात जागा देण्यात आल्या अस न मिाराष्र चवश्वस्चत हयवस्चथा 
अचधचनयमातीि तरतूदीन सार गरीब सवटसामान्य कष्टकरी जनतेिा आरोग्य स चवधा 
उपिब्ध करुन देिे या रुग्िाियाुंवर बुंधनकारक असतानािी तयािी प्रभावी 
अुंमिबजाविी न िोिे, िी रुग्िािये गरीब रुग्िाुंकडून अवाजवी फी वसूि करिे, 
धमादाय रुग्िाियाुंमध्ये १० टक्के राखीव खाटा सवित योजनेिी प्रभावी अुंमिबजाविी 
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िोिेिी आवश्यकता असिे, या तरत दीिी अुंमिबजाविी करताना या रुग्िाुंिया्या 
दशटनी भागात जनसुंपकट  अचधकारी याुंिे नाव, मोबाईि नुंबर, सचमतीिा बोडट, १० टक्के 
राखीव खाटा व चशल्िक आयपीएफ चनधीबाबतिा तपचशि िाव न वेबसाईटवर देखीि 
जागेिी व चनधीिी उपिब्धता दशटचवण्यािी आवश्यकता, सुंबुंचधत िॉव्स्चपटििे जनसुंपकट  
अचधकारी सायुंकाळी ६.०० नुंतर तसेि रचववार व इतर स ट्ाुं्या चदवशी फोन देखीि न 
उिििे, तयाम ळे रुग्िाुंना िोिारा त्रास तसेि गुंभीर रुग्िाुंना मदत न िोिे तर कािींना 
प्राि गमवावा िागिे, पैशाअभावी उपिार न िोिे, परुंत  याबाबत सुंबुंचधत 
रुग्िाियाुंकडून कायटवािी न िोिे, पचरिामी नागचरकाुंमध्ये पसरिेिे असुंतोर्षािे 
वातावरि, अचधचनयमातीि तरतूदींिी प्रभावी अुंमिबजाविी िोण्यािी आवश्यकता, 
यासुंदभात शासनाने करावयािी कायटवािी व प्रचतचक्रया." 
 

  (३) श्री.भास्कर जाधि, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे गहृ 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "रतनाचगरी चजल्ियातीि बोरज (ता. खेड) येथे गोवुंशातीि दोन पाळीव जनावराुंिी 
घृिास्चपद ितया झाल्यािे चदनाुंक १७ जानेवारी, २०२२ वा तयास मारास चनदशटनास येिे, या 
घटनेम ळे तिावसदृश व्स्चथती चनमाि िोिे, अशाि प्रकारिी घटना मािे जानेवारी, २०१९ 
मध्ये याि भागातीि िोटे (ता. खेड) येथे उघडकीस येवून गुंभीर पचरव्स्चथती चनमाि िोिे, 
िे कृतय करिाऱयाुंना अटक करण्यात यावी या मागिीसाठी चदनाुंक २६ जानेवारी, २०१९ 
रोजी नागचरक शाुंतपिे आुंदोिन करीत असताना पोचिसाुंनी केिेल्या बेछूट 
िाठीिल्ल्याम ळे आुंदोिक सुंत्त िोिे, आुंदोिकाुं्या भावनाुंिा उदे्रक िोवून जाळपोळ 
िोवून दुंगिसदृश व्स्चथती चनमाि िोिे, यामध्ये चकतयेकजि जखमी िोिे, आुंदोिनाम ळे 
सुंपूिट म ुंबई-गोवा राष्रीय मिामागट चकतयेक तास बुंद िोिे, सदर घटनेप्रकरिी 
पोचिसाुंकडून झािेिी तकिाद ूकारवाई, पचरिामी असे कृतय करिाऱयाुंवर कोितीिी 
जरब नसल्याने प न्िा तीन वर्षानुंतर गोवुंशितये्या घटनेिी प नरावृत्ती िोिे, सदर घटना 
घडून एक मचिना उिटिा तरी िे कृतय करिाऱया ग न्िेगाराुंना पकडण्यात पोचिसाुंना 
आिेिे अपयश, तयाम ळे पोचिसि ग न्िेगाराुंना पाचठशी घािण्यािे काम करीत 
असल्यािी नागचरकाुंमध्ये चनमाि झािेिी भावना, पचरिामी नागचरकाुंमध्ये असिेिी 
प्रिुंड िीड आचि सुंतापािी भावना, या भावनाुंिा कधीिी उदे्रक िोण्यािी शक्यता, िी 
गुंभीर बाब िक्षात घेवून शासनाने तातडीने करावयािी कायटवािी व उपाययोजना आचि 
शासनािी प्रचतचक्रया.” 
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  (४) श्री. रोवहत पिार, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे गहृ 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "पोचिसाुं्या कामािे तास जास्चत असल्याने कामािा ताि असिे, इतर कमटिाऱयाुंना 
कामािा आठवडा पाि चदवसािा असिे, पोचिसाुंिा कामािा आठवडा सात चदवसािा 
असिे, पोिीस खातया्या अनेक जचमनी असून देखीि पोचिसाुं्या राितया घरािा तसेि 
पोचिस वसाितीिा प्रश्न साततयाने चनमाि िोत असिे, अनेक पोिीस कमटिारी व तयाुंिे 
क ट ुं चबय मोडकळीस आिेल्या पोचिस वसाितीमध्ये चनवास करत असिे, तयाम ळे तयाु्ं या 
स रचक्षततेिा प्रश्न चनमाि िोिे, पोचिसाुंना िाुंगिी स चवधा प रविाऱया कॅशिेस िॉव्स्चपटि 
(Cashless Hospitals) िी सुंख्या कमी असल्याने पोचिस कमटिाऱयाुंना अनेक 
अडििींना सामोरे जावे िागिे, पोचिसाुंना िक्का्या रजा वचरष्ठ अचधकाऱयाुंकडून न 
चमळिे, चकरकोळ रजाुंिी सुंख्या वर्षािा १२ वरुन २० करण्यािी मागिी पोिीस 
कमटिाऱयाुंकडून िोत  असिे, याबाबत शासनाने तातडीने करावयािी कायटवािी व 
उपाययोजना." 
 

  (५) श्री. प्रकाश आवबटकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
सहकार मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

        "मिाराष्र राज्य सि.बँक िी मिाराष्रातीि सि. कजट प रवठा युंत्रिेतीि चशखर 
(ॲपेक्स) बँक असिे, या चशखर सुंस्चथे्या माध्यमातून राज्यातीि सि.साखर कारखाने, 
स तचगरण्या व चजल्िा मध्यवती बँकाुंना अल्प व मध्यम म दती्या कजांिे वाटप करण्यात 
येिे, बँके्या कामकाजामध्ये झािेल्या अचनयचमततेम ळे चरझहिट बँके्या स िनेन सार 
शासना्या सिकार चवभागाने चदनाुंक ७ मे, २०११ रोजी बँकेिे ततकाचिन सुंिािक 
मुंडळ बरखास्चत करून बँकेवर प्रशासकीय मुंडळािी चनय क्ती करिे, यावेळी वेळोवेळी 
स धारिा करून प्रशासकाुंिी चनवड करिे, चदनाुंक १९ एचप्रि, २०१८ रोजी ततकािीन 
प्रशासक मुंडळािे अध्यक्ष व सदस्चय याुंनी राजीनामा चदिेनुंतर सिकार आय क्त मिाराष्र 
राज्य याुंनी बँके्या प्रशासकीय मुंडळा्या अध्यक्षपदी चवद्याधर अनास्चकर तर सदस्चय पदी 
श्री.भेंडे व श्री.मिागावकर याुंिी चनय क्ती करिे, परुंतू प्रशासकीय मुंडळातीि सदस्चयाुंनी 
राजीनामा चदल्याने मिाराष्र राज्य सि. बँकेिे सवट कामकाज प्रशासचकय मुंडळािे 
अध्यक्ष याुंिेकडून एकाचधकारशािी पध्दतीने स रू असिे, प्रतयक्षात बँके्या माध्यमातून 
अडििीत आिेल्या सि.साखर कारखाने स तचगरण्या व चजल्िा माध्यचमक बँकाुंना 
कजटप रवठा करण्याबाबत चनिटय िोिे अपेक्षीत असताना, प्रशासक याुंिेकडून कोितयािी 
प्रकारिे कामकाज न िोिे, सध्या बँकेिी आर्थथक पचरव्स्चथती स धारत अस न या सवट बाबी 
चविारात घेता राज्यशासनाने सदरीि सुंस्चथेिी चनवडिूक प्रचक्रया जािीर िोईपयंत बँकेवर 
राज्य शासनातीि वचरष्ठ अचधकाऱयाुंिी तातप रती चनय क्ती करुन मिाराष्र राज्य 
सि.बँकेिी चनवडि क कायटक्रम जािीर करिेबाबत शासनाने करावयािी कायटवािी व 
शासनािी भूचमका." 
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  (६) श्री. िेिेंद्र फडणिीस, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 

नगरविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "नागपूर मिानगरपाचिके्या मािकी्या भूखुंडाुंिे नूतनीकरि, िस्चताुंतरिाबाबत 
मिाराष्र शासन राजपत्र असाधारि भाग-िार-ब चदनाुंक १३ स्टेंबर, २०१९ नगरचवकास 
चवभाग याुं्या अचधसूिनेन सार भूखुंडाुंिे नूतनीकरि व िस्चताुंतरि करण्याबाबत 
िागिारे "भूभाटक" िे ०.०२% वरून ८% केल्याम ळे भूखुंडधारकाुंना प्रिुंड भ दंड पडून 
चवकासकाुंना अडिि चनमाि झािी असिे, चदनाुंक २५ मािट, २०२१ रोजी नागपूर 
मिानगरपाचिके्या सवटसाधारि सभेत सुंबुंचधत चवर्षयावर ििा िोिे व सभागृिाने 
एकमताने ठराव क्र.६६ पाचरत करुन, नगरचवकास चवभाग, मिाराष्र शासनािे चदनाुंक १३ 
स्टेंबर, २०१९ रोजी्या अचधसूिनेतीि "मिाराष्र मिानगरपाचिका (स्चथावर मािमत्ता 
भाडेपट्टा नूतनीकरि अथवा िस्चताुंतरि) चनयम २०१९, ् या तरत दीबाबत फेरचविार 
करण्याबाबत शासनाकडे परत पाठचवण्यात यावा, असा चनिटय घेण्यात येिे, नागपूर 
मिानगरपाचिका सभागृिाने एकमताने ठराव करुन घेतिेल्या उपरोक्त अचधसूिनेबाबत 
शासनाने फेरचविार करुन चनिटय घेण्यािी आवश्यकता, िा प्रश्न राज्यातीि सवटि 
मिानगरपाचिकाुंमध्ये तयार िोिे, मिापाचिके्या भोगवटादार मध्यमवगीय असल्याने 
तयाुंना अनुंत अडििींिा सामना करावा िागिे, याकचरता या चनिटयािा प नर्थविार करुन 
नचवन चनिटय घेण्यािी आवश्यकता व जोपयंत नचवन चनिटय िोत नािी तोपयंत सदर 
चनिटय स्चथचगत ठेवून भोगवटादाराुंकडून िमी पत्र घेऊन चदनाुंक १३ स्टेंबर, २०१९ 
पूवीं्या तरतूदी प्रमािे ०.०२% इतकेि भूभाटक वसूि करण्याबाबत चनिटय घेण्यािी 
आवश्यकता, या प्रकरिी शासनाने तातडीने करावयािी कायटवािी व उपाययोजना." 
 

  (७) श्री. अवनल बाबर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे कृषी 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
        "साुंगिी चजल्ियात द्राक्ष व डाळळब चपकाुंिे मोठया प्रमािात िागवड िोत असून 
शेतकऱ याुंनी चजल्ियात नवनवीन आध चनक प्रयोग करुन चनयातक्षम द्राके्ष व डाळींब 
चपकविेिी असिे, परुंत  साततयाने अवेळी पाऊस व अचतवृष्टी, गारपीट याम ळे शेती 
धोक्यात आिेिी असिे, वारुंवार िोिाऱ या शेती न कसानीम ळे शेतकरी आर्थथक सुंकटात 
सापडिे, यावर ठोस उपाययोजना आखण्याकचरता शासनाने द्राक्ष व डाळळब चपकाुं्या 
उर्थजतावस्चथा व सुंरक्षि चमळण्याकचरता बागेवरती ्िास्चटीक आ्छादन करिे व 
शेटनेटसाठी अन दान देण्यािी आवश्यकता असिे, याबाबत स्चथाचनक िोकप्रचतचनळधनी 
सुंबुंचधत मुंत्रीमिोदयाुंकडे पत्रहयविार, बैठका घेतल्या असतानािी तसेि चवचवध 
आय धाुंहदारे चवधानसभा सभागृिात शासनािे िक्ष वेधूनिी अदयाप शासन स्चतरावर 
कोितीि ठोस कायटवािी न िोिे, पचरिामी शेतकरी वगामध्ये प्रिुंड असुंतोर्ष पसरिे, 
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याबाबत शासनाने गाुंभीयाने िक्ष घािण्यािी आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने 
करावयािी कायटवािी व याबाबत शासनािे प्रचतचक्रया व भूचमका." 

 
 

  
(ब)  लक्षिेधी सचूना (म.वि.स.  वनयम १०५ अन्िये) सांबांवधत वनिेिने          

सभागहृासमोर    ठेिणे  :-  
 

(या िक्षवेधी सूिनाुंिी सूिी जोडपत्राद्वारे वेगळी चवतरीत करण्यात येईि.) 
 

 
        

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
      
                       

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) उप मखु्यमांत्री : (क) “भारतािे चनयुंत्रक व मिािेखापरीक्षक याुंिा चदनाुंक 
३१ मािट, २०२१ रोजी सुंपिेल्या वर्षािा अन पािन 
अिवाि” सभागृिासमोर ठेवतीि. 
 

     (ख) “ळिगभाव अथटसुंकल्प चववरिपत्र (Gender 
Budget Statement) व बाि अथटसुंकल्प चववरिपत्र 
(Child Budget Statement) २०२२-२०२३” िे 
प्रकाशन सभागृिासमोर ठेवतीि. 
 

  (२) अल्पसांख्याक 
विकास मांत्री 

:  मिाराष्र राज्य अल्पसुंख्याक आयोग याुंिे सन 
२०१३-२०१४, २०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ या 
वर्षांिे वार्थर्षक अिवाि सभागृिासमोर ठेवतीि. 
 

 

तीन : चवधानसभेने सुंमत केिेल्या चवधेयकाुंना चवधानपचरर्षदेिी सुंमती व दोन्िी सभागृिाुंनी सुंमत 
केिेल्या चवधेयकाुंना राज्यपािाुंिी अचधसुंमती चमळाल्यािे जािीर करण्यात येईि. 

 

 

चार : पांचायती राज सवमतीचा अकरािा, बारािा, तेरािा ि चौिािा अहवाल सादर करणे. 
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पाच : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये) 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

सहा : मा.सवमती प्रमखु, विधानसभा विशेषावधकार सवमती याांचा प्रस्ताि 

   चवधानसभा चवशेर्षाचधकार सचमतीकडे चविाराथट प्रिुंचबत असिेल्या,  
 

   (१) सन्माननीय चवधानसभा सदस्चय श्री.प्रताप सरनाईक याुंनी श्री.अिटब गोस्चवामी, 
सुंपादक, वृत्त चनवेदक व कायटक्रम सूत्र सुंिािक, चरपव्ब्िक चटहिी वृत्तवाचिनी 
याुंिेचवरुद्ध चदनाुंक ७ स्टेंबर, २०२० रोजी उपव्स्चथत केिेिे चवशेर्षाचधकार भुंग व 
अवमानािे प्रकरि. 
 

   (२) सन्माननीय चवधानसभा सदस्चय श्री.प्रताप सरनाईक याुंनी ळिदी चसने अचभनेत्री 
कुं गना रािावत याुंिेचवरुद्ध चदनाुंक ७ स्टेंबर, २०२० रोजी उपव्स्चथत केिेिे 
चवशेर्षाचधकार भुंग  व अवमानािे प्रकरि. 
 

              या दोन प्रकरिाुंवरीि चवशेर्षाचधकार सचमतीिे अिवाि सादर करण्याकचरता                       
मिाराष्र चवधानसभा चनयम १८३(१) ्या परुंत कान्वये प ढीि अचधवेशना्या शेवट्या 
चदवसापयंत म दत वाढवून देण्यात यावी. 
 

 

 
 

 
 

 

 

सात : शासकीय विधेयक : 
 
 

   
 

   विधानपवरषिेने सांमत केल्याप्रमाणे विचार पढेु सरुु, खांडश: विचार ि सांमत 
करणे :-  
 

    सन २०२२ िे चवधानपचरर्षद चवधेयक क्रमाुंक ३ – डॉ. पी. ए. इनामदार चवद्यापीठ, 
प िे चवधेयक, २०२२. 

 

 

 

 

 

  (गरुूिार, विनाांक २४ माचच, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि) 
 

आठ : अंतिम आठवडा प्रस्िाव : 
 

  सिचश्री िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, ॲङ आवशष 
शेलार, सिचश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, वगरीष महाजन, वनतेश राणे, श्रीमती माधरुी 
वमसाळ, सिचश्री गणेश नाईक, मांगलप्रभात लोढा, अतलु भातखळकर, अवमत साटम, 
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योगेश सागर, रणधीर सािरकर, प्रशाांत ठाकूर, ॲङ पराग अळिणी, ॲङ राहूल 
नािेकर, श्रीमती मवनषा चौधरी, सिचश्री सनुील राणे, सांजय केळकर, रविद्र चहहाण, 
वमवहर कोटेचा, कॅ. आर. तवमल सेल्िन, सिचश्री पराग शहा, राम किम, डॉ. भारती 
लहहेकर, श्रीमती मांिा म्हाते्र, सिचश्री महेश बालिी, सभुाष िेशमखु, हवरभाऊ बागडे, 
श्रीमती विद्या ठाकूर, सिचश्री कावलिास कोळांबकर, विजय िेशमखु, वसध्िाथच वशरोळे, 
वभमराि तापकीर, सवुनल काांबळे, लक्ष्मण जगताप, महेश लाांडगे, सांभाजी पाटील-
वनलांगेकर, अवभमन्य ु पिार, राणाजगवजतवसह पाटील, सवचन कल्याणशेट्टी, राम 
सातपतेु, डॉ.सरेुश खाडे, श्री. मोहन मते, सिचश्रीमती सीमा वहरे, नवमता मुांिडा, श्िेता 
महाले, ॲङ राहूल कुल, श्री. िािाराि केचे, श्रीमती मोवनका राजळे, सिचश्री.वशिेंद्रराजे 
भोसले, जयकुमार रािल, जयकुमार गोरे, डॉ.विजयकुमार गावित, डॉ.सांजय कुटे, 
सिचश्री राजेंद्र पाटणी, समीर कुणािार, डॉ.िेिराि होळी, श्री. सांजीिरेड्डी बोिकुरिार, 
प्रा.डॉ.अशोक उईके, सिचश्री मिन येरािार, राजेश पिार, सांतोष िानिे, बबनराि 
लोणीकर, डॉ.तषुार राठोड, डॉ. सांिीप धिेु, सिचश्री. अतलु सािे, प्रशाांत बांब, वकसन 
कथोरे, श्रीमती िेियानी फराांिे, सिचश्री. गणपत गायकिाड, कुमार आयलानी, प्रकाश 
आिाडे, समाधान आिताडे, धनांजय गाडगीळ, प्रताप अडसड, सवमर मेघे, हवरष 
वपपळे, नामिेि ससाने, अॅड. आकाश फुां डकर, सिचश्री. राजेश पाडिी, कीतीकुमार 
भाांगवडया, वभमराि केराम, गोिधचन शमा, प्रकाश 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. मांगेश चहहाण, नारायण कुचे, तान्हाजी 
मटुकुळे, महेश चौघलुे, रविशेठ पाटील, लक्ष्मण पिार, कावशराम पािरा, सांजय 
सािकारे, सरेुश भोळे, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि :-  (चचा 
पढेु सरुू ि मांत्र्याांचे उत्तर)  
     

"म ुंबई िे आुंतरराष्रीय दजािे शिर असूनिी मूिभूत पायाभूत स चवधा या आुंतरराष्रीय 
दजा्या नसिे, गेल्या पुंिवीस वर्षात म ुंबई मिानगरपाचिके्या स्चथायी सचमतीमाफट त चकमान 
अडीि िाख कोटींपेक्षा जास्चत कामाुं्या चनचवदा मुंजूर िोऊन मोठ्या प्रमािावर भ्रष्टािार िोिे, 
कोहिीड्या काळामध्ये म ुंबई मिानगरपाचिकेमध्ये िजारो कोटींिा भ्रष्टािार झािेिा 
चनदशटनास येिे, म ुंबई मिानगरपाचिकेतीि इमारत प्रस्चताव व बाुंधकाम चवभागामाफट त ५० 
िजार कोटींपेक्षा जास्चत रकमेिा भ्रष्टािार िोिे, म ुंबई मिानगरपाचिके्या स्चथायी सचमती 
अध्यक्षाुं्या चवचवध मािमत्ताुंवर आयकर चवभागा्या धाडी पडल्यावर तयाुं्या ३८ बेनामी 
मािमत्ता ज्त केल्या असल्यािे उघडकीस येिे, राजकीय आश्रयाचशवाय िे सवट शक्य नसिे, 
टॅब खरेदी, सफाई कामगार वसाित प नर्थवकासा्या आश्रय योजनेमध्ये १८०० कोटींिा 
भ्रष्टािार, चजजामाता उद्यान व प्रािीसुंग्रिािया्या आध चनकीकरिािा प्रकल्प, ९०० इिेव्क्रक 
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बसेसिे कुं त्राट यासारख्या प्रचक्रयाुंमध्ये घोटाळा झािा असिे, म ुंबई्या कोळीवाडा व 
गावठािाकचरता वेगळा डीसीआर तयार करण्यािी प्रचक्रया प्रिुंचबत राचिल्याम ळे म ुंबईिे 
कोळीवाडे व गावठािाुंिी झािेिी द रावस्चथा, ततकािीन सरकार्या कािावधीमध्ये म ुंबई 
मेरोपॉचिटन चरजनमध्ये २५६ चकिोमीटर्या मेरो्या जाळ्यािे काम स रू िोिे, मात्र या 
सरकार्या कायटकाळात मेरो्या कामािा झािेिा खोळुंबा व मेरो्या कामाु्ं या  ळकमतीमध्ये 
१० िजार कोटींपेक्षा जास्चत वाढ झािेिी असिे, म ुंबई मिानगरपाचिके्या वृक्ष प्राचधकरिाने 
गेल्या १० वर्षांमध्ये ३८,८९९ झाडे तोडण्यािी परवानगी चदिेिी असतानािी फक्त २७०० 
झाडाुंसाठी व अिुंकारापोटी आरेिी कारशेड रोखिी असल्याम ळे मेरोिा खोळुंबा िोऊन िा 
प्रकल्प दीघट काळाकचरता प्रिुंचबत राििार असिे, १५ िाख घराुंिी आवश्यकता असताना 
झोपडपट्टी प नवटसन प्राचधकरिामाफट त फक्त स मारे २ िाख घरे तयार झािेिी असिे, मोठ्या 
प्रमािावर झोपडपट्टी प नवटसन प्राचधकरिा्या कायाियाुंमध्ये व खातयामध्ये िोिारा भ्रष्टािार, 
सन २०११ पयंत्या सवट झोपडपट्टट्ाुंमधीि घराुंना प्रधानमुंत्री आवास योजने्याअुंतगटत घरे 
देण्यािा कायदा सन २०१८ मध्ये पाचरत िोऊनिी सदर कायद्यािी अुंमिबजाविी न िोिे, 
पत्रािाळ प नर्थवकास प्रकल्पातीि भाडेकरुुं ना बेघर करुन तयाुंना भाडेिी न चमळिे, म्पिाडामध्येिी 
मोठ्या प्रमािावर िोत असिेिा भ्रष्टािार, म ुंबईिे डबेवािा भवन व मराठी भार्षा भवन अद्याप 
दृव्ष्टपथातिी नसिे, म ुंबई मिानगरपाचिके्या मराठी शाळाुंिी पटसुंख्या रोडावून ७० 
टक्क्याुंपेक्षा खािी गेिेिी असिे, म ुंबईकराुं्या सोयीस चवधाुंकडे द िटक्ष करत असताना म ुंबई 
क्िायमेट ॲक्शन ्िॅन्यामाफट त पयावरि चवभागािे द ट्पी धोरि िे म ुंबईकराुं्या समोर 
आिेिे असिे, पवई तिावामध्ये भराव टाकून पयावरिािे न कसान करुन िट्टापायी पवई 
सायकि रॅकिा प्रस्चताव आििे, सदर सायकि रॅकिा म ुंबई िायकोटाकडून िपराक चमळिे, 
म ुंबई शिरातीि किऱयािी वैज्ञाचनक पद्धतीने चवल्िेवाट िोत नसल्याम ळे म ुंबईिे वातावरि व 
िवामान दचूर्षत झािेिे असिे, म ुंबई शिरातीि ग्रीन चबल्ल्डग् जना मािमत्ता करातून सूट 
देण्यािा प्रस्चताव प्रिुंचबत असिे, ठािे शिरातीि स्चमाटट चसटी व अन्य प्रकल्पाुंतगटत झािेल्या 
अचनयचमततेिी  िौकशी  करण्यािी िोत असिेिी  मागिी,  म ुंबई  मिानगर प्रदेश चवकास 
प्राचधकरि के्षत्रातीि अनेक मोठ्या व जनोपयोगी प्रकल्पाुंमध्ये िोत असिेिा भ्रष्टािार व 
अचनयचमतता, नवी म ुंबई आुंतरराष्रीय चवमानतळािा ज्येष्ठ नेते चदवुंगत श्री.चद.बा.पाटीि याुंिे 
नाव देण्याबाबत स्चथाचनक जनता व भूचमप त्राुंकडून साततयाने िोत असिेिी मागिी, या 
मागिीबाबत तातडीने चनिटय िोण्यािी आवश्यकता, राज्यातीि कायदा व स हयवस्चथेिी व्स्चथती 
िी कधी नहिे एवढी खाि्या स्चतरािा गेिेिी असिे, म ुंबईमध्ये झािेल्या बॉम्पबस्चफोटामधीि 
आरोपींशी या सरकारमधीि मुंत्रयाुंनी केिेल्या आर्थथक हयविारा्या सुंदभामध्ये सदर मुंत्रयाना 
अटक िोऊनिी तयाुंिा राजीनामा न घेऊन सरकार तयाुंना पाठीशी घाित असिे, सचिन वाझे व 
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ॲन्टीचिया प्रकरिाुंमध्ये मोठ्या प्रमािावर पोचिसाुं्या प्रचतमेिा तडा गेिेिा असिे, 
अचिकडेि म ुंबईतीि एक पोिीस उपाय क्त एका वस िी प्रकरिामध्ये फरार असिे, न कतेि 
सोिापूर येथे पोिीस उप चनरीक्षकि वचरष्ठाुंतफफे  वस िी करत असल्यािे माचिती अचधकार 
कायटकतयांने केिेल्या ल्स्चटग ऑपरेशनमध्ये उघड िोिे, चवदभट, मराठवाडा या मागास भागािा 
अन शेर्ष दरू करण्यास वैधाचनक चवकास मुंडळािा मोठा वाटा असताना चदनाुंक ३० एचप्रि, 
२०२० रोजी म दत सुंपल्यानुंतर सरकारने वैधाचनक चवकास मुंडळाुंना म दतवाढ चदिेिी नसिे, 
पचरिामी या भागाुंिा ख ुंटिेिा चवकास व चशल्िक अन शेर्षात झािेिी वाढ, सरकारने तातडीने 
वैधाचनक चवकास मुंडळाुंना म दतवाढ देण्यािी आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयािी 
उपाययोजना चविारात घेण्यात यावी." 

 

 

 

 

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

  (गरुूिार, विनाांक २४ माचच, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेल्या तथावप, चचा न झालेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना)   

 
 (१) श्री.अवभमन्य ुपिार, वि.स.स. 

 
 "औसा व चनिुंगा (चज.िातूर) ताि क्यातीि गायरान, गावठाि व शासकीय 
जचमनीवरीि बाुंधिेिी घरे व ्िॉट चनयचमत करण्याबाबत" या चवर्षयावरीि श्री.अचभमन्य  
पवार, चव.स.स. याुंिा ताराुंचकत प्रश्न क्रमाुंक १०९५ िा चदनाुंक २८ फेब्र वारी, २०२० रोजी 
चदिेल्या उत्तरा्या सुंदभात अधा-तास ििा उपव्स्चथत करतीि. 

 
 (२) श्री.सनुील राणे, वि.स.स. 

 
         "बोरीविी (म ुंबई उपनगर) चवभागातीि िारकोप व गोराई शासकीय भूखुंडावर 
अचतक्रमि िोत असल्याबाबत" या चवर्षयावरीि श्री.स नीि रािे, चव.स.स. याुंिा ताराुंचकत 
प्रश्न क्रमाुंक ३४३५५ िा चदनाुंक २२ चडसेंबर, २०२१ रोजी चदिेल्या उत्तरा्या सुंदभात 
अधा-तास ििा उपव्स्चथत करतीि. 
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 (३) श्री.सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. 
 

 "राज्य पचरविन मिामुंडळा्या बसेसमध्ये आवश्यक स धारिा करुन प्रवाशाुंना 
योग्य स चवधा उपिब्ध करुन देण्याबाबत तसेि एस.टी. कमटिाऱयाुं्या मागण्याुंिी प तटता 
करण्याबाबत" या चवर्षयावरीि श्री.स धीर म नगुंटीवार, चव.स.स. याुंिा चदनाुंक २४ चडसेंबर, 
२०२१ रोजी सभागृिा्या पटिावर ठेवण्यात आिेल्या अताराुंचकत प्रश्नोत्तरािी यादी 
क्रमाुंक ६२ मधीि प्रश्न क्रमाुंक २८०४ िा चदिेल्या उत्तरा्या सुंदभात अधा-तास ििा 
उपव्स्चथत करतीि. 
 

 (४) ॲड.राहुल कुल, वि.स.स. 
 

"राज्यातीि ग्रामपुंिायत कमटिाऱयाुं्या मागण्याबाबत" या चवर्षयावरीि 
श्री.चकशोर जोरगेवार व इतर चव.स.स. याुंिा चदनाुंक २४ चडसेंबर, २०२१ रोजी 
सभागृिा्या पटिावर ठेवण्यात आिेल्या अताराुंचकत प्रश्नोत्तरािी यादी क्रमाुंक ७५ 
मधीि प्रश्न क्रमाुंक ३८४० िा चदिेल्या उत्तरा्या सुंदभात अधा-तास ििा उपव्स्चथत 
करतीि. 

 
 (५) श्री.सनुील राऊत, वि.स.स. 

 
"मौजे चनळजे (ता.कल्याि, चज.ठािे) येथीि चवकासकाने भाडे तततवावरीि घरे 

प्रकल्पात केिेिा गैरहयविार" या चवर्षयावरीि श्री.स नीि राऊत, चव.स.स. याुंिा 
ताराुंचकत प्रश्न क्रमाुंक ३९९८४ िा चदनाुंक १५ मािट, २०२२ रोजी चदिेल्या उत्तरा्या 
सुंदभात अधा-तास ििा उपव्स्चथत करतीि. 

 
 (६) श्री.प्रकाश आवबटकर, वि.स.स. 

 
"राज्यातीि ग्रामपुंिायतीकडे कायटरत असिाऱया कमटिाऱयाुंना पात्रतेन सार वगट 

३ व वगट ४ िी पदोन्नती व आकृचतबुंधािी अट रद्द करिेबाबत" या चवर्षयावरीि 
श्री.प्रकाश आचबटकर व इतर चव.स.स. याुंिा चदनाुंक २४ चडसेंबर, २०२१ रोजी 
सभागृिा्या पटिावर ठेवण्यात आिेल्या अताराुंचकत प्रश्नोत्तरािी यादी क्रमाुंक ७५ 
मधीि प्रश्न क्रमाुंक ५९८८ िा चदिेल्या उत्तरा्या सुंदभात अधा-तास ििा उपव्स्चथत 
करतीि. 
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 (७) श्री. प्रकाश आवबटकर, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीबर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
 
        “राज्यात मिाचवतरि कुं पनीकडून शेतकऱयाुं्या कृचर्ष पुंपािी चवजचबिे सक्तीने 
खुंडीत करण्यािे काम स रू असल्याम ळे शेतकऱयामध्ये मोठ्या प्रमािात असुंतोर्षािे 
वातावरि पसिेिे  असिे, मिाचवतरिकडून आकारण्यात आिेिी चवजचबिे वाढीव व 
द ् पट आकारिी असिे, सदर चवज चबिाुंमध्ये द रुस्चती करण्यािी मागिी शेतकरी व 
िोकप्रचतचनधींनी मिाचवतरि कुं पनीकडे करिे, याबाबत शेतकऱयाुंिे मािे स्टेंबर, २०१५ 
पासून आजचमतीपयंत चवज चबि द रूस्चत करण्यािी आवश्यकता असिे व द रूस्चत 
दरान सार सवित द्यावी अशी मिाचवतरि कुं पनीिे चदनाुंक २५ जानेवारी व १५ फेब्र वारी 
२०२१ रोजी्या पचरपत्रकामध्ये स्चपष्ट चनदफे श चदिेिे असिे, तयािप्रमािे उपचवभागीय 
पातळीवर १ िाखापयंत व चवभागीय पातळीवर ५ िाखापयंत द रूस्चती करण्यािे अचधकार 
देण्यात येऊन िी याबाबतिी अुंमिबजाविी न िोिे, शेतकऱयाुंनी वेळोवेळी पाठप रावा 
करून िी मिाचवतरि कुं पनी्या अचधकाऱयाुंकडून कोितीिी कायटवािी न िोिे, शासनाने 
चवज चबिे द रूस्चती करण्यासाठी चवशेर्ष मोचिम राबवण्यािी आवश्यकता असिे, याबाबत 
शासनाने करावयािी कायटवािी व उपाययोजना." 
 

 (८) श्री. लक्ष्मण जगताप, वि.स.स. पढुील सािचजवनक महत्िाच्या बाबीबर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
 
        "प िे म ुंबई द्र तगती मागावर मागीि १४ वर्षात पाि िजार पेक्षा जास्चत अपघात 
झािेिे असिे, व तयामध्ये १४०० वािन िािक व प्रवासी  मृतय म खी पडिेिे असिे, सदर 
अपघातातीि ८५ टक्के अपघात मानवी ि काुंम ळे व १५ टक्के अपघात िे गाडी्या इुंचजन 
मधीि चबघाडाम ळे झािेिे असिे, एक्सपे्रस िायवेिे सेफ्टी ऑचडट िोण्यािी आवश्यकता 
असिे, राज्यातीि इतर टोि तयाप्रमािे वािन िािकािा एक चदवसािा एक्सपे्रस िायवेवर 
ये-जा करण्या्या सविती दरातीि पास देण्यािी आवश्यकता असिे, अपघात 
झाल्यानुंतर के्रन मोठ्या क्षमतेिे असल्याने वाित कीिी िोिारी कोंडी, वाित की्या 
मानकाप्रमािे मिामागावर अपघात झाल्यावर द सऱ या चदशेने वािने आल्याने िे अपघात 
िोिे, जड वािने उजहया िेनमध्ये जाऊ नयेत म्पििून जड वािनाुंसाठी िाईट बॅचरयर 
िावण्यािी आवश्यकता, वेगा्या मयादा िावण्याबाबत साततयािी आवश्यकता,  
एक्सपे्रसवे्या ९४ चकिोमीटर मागावर स्चपीडगन कायमस्चवरूपी ट््यावर कायाव्न्वत 
करण्यािी आवश्यकता, एक्सपे्रस िायवेवर िोचडंग पॉिीसी्या चनयमाुंिे मोठे फिक 
िावण्यात येिे, अवजड वािन िािकाुंवर ग न्िे दाखि करण्यािे प्रमाि वाढवण्यािी 
आवश्यकता असिे, टोि नाक्या्या दोन्िी बाजूस व मिामागािे स रुवातीिा दोन्िी बाजूस 
टर्थमनि पाचकंगिी सोय करण्यािी चनताुंत आवश्यकता, रोड सेफ्टी सवफे  चरपोटट मधीि १२ 
चवचवध प्रकार्या कारिाुंम ळे अपघातात वाढ िोण्यािे चनदशटनास आिून चदल्यानुंतरिी 
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तयाबाबत कोितीिी कारवाई झािी नसल्याने सदर सवफे  चरपोटटिी अुंमिबजाविी करिेिी 
तातडीिी आवश्यकता, द्र तगती मागावर चझरो अपघातािे स्चव्न साकार करण्याकरीता 
वािन िािकाुं्या व प्रवाशाुंमध्ये स रचक्षतता चनमाि करण्याकरीता शासनाने करावयािी  
कायटवािी व उपाययोजना." 
 

 

 

  
 

अशासकीय कामकाज 

(बैठकीच्या अखेररे् २ १/२ िास) 
 

 

 

िहा : अशासकीय तवधेयके :- 
 

 

  परु:स्थापनाथच : 

   (१) सन २०२१ िे चवधानसभा चवधेयक क्रमाुंक ३०- मिाराष्र मिानगरपाचिका 
(स धारिा) चवधेयक, २०२१ – श्री.सांजय सािकारे, वि.स.स. याांचे. 
 
 

   (२) सन २०२१ िे चवधानसभा चवधेयक क्रमाुंक ३२- मिाराष्र राज्यातीि बेरोजगार 
य वक-य वतींना बेरोजगारी भत्ता चवधेयक, २०२१ – श्री.प्रकाश आवबटकर, 
वि.स.स. याांचे. 
 

   (३) सन २०२१ िे चवधानसभा चवधेयक क्रमाुंक ३४- मिाराष्र प्रािीन स्चमारके व 
प रािवस्चत शास्त्रचवर्षयक स्चथळे व अवशेर्ष (स धारिा) चवधेयक, २०२१ – श्री.सहुास 
(आण्णा) काांिे, वि.स.स. याांचे. 
 

   (४) सन २०२२ िे चवधानसभा चवधेयक क्रमाुंक २ – भारतीय दुंड सुंचिता आचि 
फौजदारी प्रचक्रया सुंचिता (मिाराष्र स धारिा) चवधेयक, २०२२ – श्री.सांजय 
सािकारे, वि.स.स. याांचे. 
 
 

   (५) सन २०२२ िे चवधानसभा चवधेयक क्रमाुंक ८ – मिाराष्र सावटजचनक चवश्वस्चत 
हयवस्चथा (स धारिा) चवधेयक, २०२२ – ॲङ राहुल कुल, वि.स.स. याांचे. 
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अकरा : अशासकीय ठराव (म.तव.स. तनयम १०६ अन्वये) :- 
 

   विनाांक १६ मार्च, २०२२ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशचविण्यात आलेले 
तथावप, चचा न झालेल्या अशासकीय ठरािाच्या सचूना (क्रमाांक १ ते ३) 
 
 

   (१) श्रीमती यावमनी जाधि, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. ९ 
 
      "राज्यात अनेक नद्याुं्या पचरसरात रासायचनक कारखाने, साखर कारखाने व 
अनेक प्रकारिे उद्योग उभारण्यात आिे असून या कारखान्यातीि प्रदूचर्षत साुंडपािी 
नदीत सोडण्यात येत असल्याम ळे नदी काठावरीि अनेक गावाुंमध्ये चवशेर्षत: कोकि 
व पव्श् िम मिाराष्रात नद्याुंिे पािी चपण्यास अयोग्य झािे असून तयाम ळे रचिवाशाुं्या 
आरोग्यावर आचि म्छीमार बाुंधवाुं्या उपजीचवके्या साधनाुंवर िोिारा चवपरीत 
पचरिाम िक्षात घेता राज्यातीि जिप्रदरू्षि समस्चयेवर उपाय शोधून तयावर 
प्रभावीरीतया आळा घािण्यासाठी शासनाने उपाययोजना करावी, अशी चशफारस िी 
चवधानसभा शासनास करीत आिे." 
 

   (२) श्री.राजेश एकडे, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. १८५  
 
     "चवदभात नाचपकी, अचतवृष्टी, जिप्रकोप, द बार पेरिी, चतबार पेरिी, ओिा 
कोरडा द ष्काळ असूनिी चपक चवमा न कसान भरपाईपासून आिेवारी व उुंबरठा 
उतपन्ना्या जािक चनकर्षाुंम ळे शेतकरी वुंचित राित असिे, यास शुंभर वर्षफे  ज नी 
चब्रटीश कािीन आिेवारी व उुंबरठा काढण्यािे चनकर्ष कारिीभूत असल्याने तयात 
बदि करून स धाचरत आिेवारी व उुंबरठा उतपन्न काढण्यािे चनकर्ष तयार करण्यासाठी 
राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे आग्रिी भूचमका घ्यावी, अशी चशफारस िी चवधानसभा 
शासनास करीत आिे." 
 

   (३) श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २५५ 
 

"शेतकऱयाुंना शेती हयवसायासाठी िागिारी रासायचनक खते, अवजारे, 
कीटकनाशके याुं्या चकमतीमध्ये सतत िोिारी वाढ तसेि शेतकऱयाुंना शेती मािािे 
न परवडिारे भाव चविारात घेता, शेतकऱयाुंना उतपादन खिावर आधाचरत असे शेती 
मािािे भाव चमळण्या्या दृष्टीने राज्य शासनाने कें द्र शासनाकडे आग्रिी भूचमका 
घ्यावी, अशी चशफारस िी चवधानसभा शासनास करीत आिे." 
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       " राष्ट्रगीत " 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

विधान भिन, 
म ुंबई, 
चदनाुंक : २४ मािट, २०२२ 

राजेन्द्र भागित, 
प्रधान सचिव, 

 मिाराष्र चवधानसभा 
 


