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महािाष्ट्र  रिधानपरिषद 
रदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शकु्रिाि, रदनाांक २५ माचच, २०२२ 
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयंत) 

 
  म.वि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 
  (गरुुिाि, रदनाांक २४ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दशचरिण्यात आलले्या म.रि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा) –
[अनकु्रमाांक (१) ि (२)] – 

  (१) सिचश्री शरशकाांत शशदे, अमोल ममटकरी, संजय दौंड, रि.प.स. याांची 
म.वि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

   "कें द्र शासनाने संपूर्ण भारतभर कृमि धोरर् राबमिण्याच्या मनममत्ताने 
३ कृमि कायदे पामरत केले असून या कृमि कायद्ानंा देशातील अनेक 
शेतकऱयांनी मिरोध दशणमिला होता. तर काही राजयांनी हा कायदा लागू 
केलेला नसरे्, सदरील कृमि कायदे रद्द करण्याचा मनर्णय कें द्र शासनाकडून 
घेण्यात येरे्, परंतु अद्ाप महाराष्ट्र राजयामध्ये सदरील कृमि कायदे रद्द 
केल्याबाबत कोर्तीही अंमलबजािर्ी करण्यात ेलेली नसरे्, या रद्द 
केलेल्या कृमि कायद्ाचा अमधकार पर्न मिभाग ककिा राजयातील बाजार 
सममतीकडे देखील देण्यात ेलेला नसरे्, मंुबई कृमि उत्पन्न बाजार सममती 
ेिारामध्ये अन्नधान्य, मसाला, भाजीपाला, फळे ि कांदा बटाटा अशी 
माकेट असरे्, कें द्र शासनाचा कृमि कायद्ाची अंमलबजािर्ी करण्याचे 
मनममत्ताने महाराष्ट्र राजयाच्या पर्न खात्याने िेळोिेळी अनेक कायदे, मनयम 
ि मनर्णय घेतलेले असरे्, सदरील कें द्राचा हा कृमि कायदा रद्द झाल्याने 
राजयाच्या पर्न मिभागाने िेळोिेळी या कायद्ाच्या अनुिंगाने घेतलेला मनर्णय 
रद्द कररे् गरजेचे असरे्, त्याअनुिंगाने ेजममतीपयंत मंुबई कृमि उत्पन्न 
बाजार सममतीच्या पाचही माकेटमध्ये अनेक िस्तुिर बाजार सममतीच्या 
मनयमानातून सुट मदलेली असरे्, त्यामुळे बाजार सममतीच्या ेिारातील 
व्यापारी, कामगार ि इतर सिण घटकांिर त्याचा फार मिपरीत पमरर्ाम झालेला 
असरे्, सुकामेिा, साखर, डाळी, खादयतेल हे सन २०१३ पासून मनयमन 
मुक्त करण्यात ेले असरे्, या िस्तु थेट शेतकऱयांकडून येत नसल्यामुळे 
शेतकऱयांचा काही संबंध येत नसरे्, त्यामुळे बाजार सममतीला त्याचा सेस 
ममळत नसल्यामुळे याचा बाजार सममतीच्या व्यिसायािर पमरर्ाम होत 
असरे्, पमरर्ामी माथाडी कामगारांच्या मजुरीिर त्याचा पमरर्ाम होत असरे्, 
कें द्र शासनाकडून पामरत केलेला कृमि कायदा रद्द केल्यानंतर तो ेपल्या 
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राजय शासनाकडून रद्द करुन राजयातील बाजार सममतीमधील कामगार, 
व्यापारी ि इतर घटकांना न्याय देण्याची मनतांत ेिश्यकता, याबाबत 
शासनाने तातडीने केलेली िा कराियाची उपाययोजना ि शासनाची 
प्रमतमिया." 

  (२) सिचश्री रिनायक मेटे, मनलय नाईक, रर्मजतकसह मोमहते-पाटील, रि.प.स. 
याांची म.रि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 

   "महाराष्ट्रामध्ये मराठा समाजाचे तसेच ओबीसी  समाजाचे राजकीय 
ेरक्षर् रद्द होरे्, मराठा समाजास ेरक्षर् ममळण्यासाठी शासनाने राजय 
मागास िगण ेयोगाकडे सदरील मििय सोपमिण्याची ि पूर्ण सिेक्षर् करुन 
योग्य अहिाल शासनास देण्याची मनमार् झालेली ेिश्यकता, ेताचे 
राजय मागासिगण ेयोग बरखास्त करुन त्या मठकार्ी निीन ेयोग 
नेमण्याची मनमार् झालेली पमरस्स्थती, याबाबत शासनाने त्िरीत मनर्णय 
घेण्याची ेिश्यकता, ओबीसी राजकीय ेरक्षर् संदभात इंमपमरकल डाटा 
संदभात सिोच्च न्यायालयाने मनदेश देरे्, त्यानुसार समर्पपत ेयोग गठीत 
करण्याची अत्यंत ेिश्यकता असरे्, शासनस्तरािर याबाबत गंभीरपरे् 
कायणिाही न कररे्,  याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायणिाही ि  
शासनाची प्रमतमिया." 

 
 

 

(दपुािी १२-०० िाजता) 
 

एक : प्रश्नोत्तिे – 
  (क) शुििार, मदनांक ११ माचण, २०२२ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांमकत 

प्रश्नोत्तरांच्या यादीतील राखून ठेिण्यात ेलेला डॉ.सुधीर तांबे ि इतर 
मि.प.स. यांचा "राजयातील शासकीय ि मनमशासकीय कमणचाऱयांना जुनी 
मनिृत्तीिेतन योजना लागू करण्याबाबत" या मिियािरील तारांमकत प्रश्न 
िमांक १२६०३ 

  (ख) तारांमकत प्रश्न  

  (ग) अतारांमकत प्रश्नोत्तरांची एकमिसािी यादी सभागृहाच्या पटलािर ठेिरे्. 

दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 
  (१) उप मखु्यमांत्री : (क) "भारताचे मनयंत्रक ि महालेखापरीक्षक 

यांचा मदनांक ३१ माचण, २०२१ रोजी 
संपलेल्या ििाचा अनुपालन अहिाल" 
सभागृहासमोर ठेितील. 
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     (ख) "कलगभाि अथणसंकल्प मििरर्पत्र 
(Gender Budget Statement) ि बाल 
अथणसंकल्प मििरर्पत्र (Child Budget 
Statement) २०२२-२०२३ हे प्रकाशन" 
सभागृहासमोर ठेितील. 

  (२) सािचजरनक आिोग्य ि 
कुटुांब कल्याण मांत्री 

: "चांद्रपिू ि गडरचिोली रजल्यात रिरिध 
साथीच्या  आजािाांची झालेली लागण" या 
मिियाबाबत श्रीमती शोभा फडणिीस माजी 
ि इति रि.प.स. यानंी म.मि.प. मनयम १०१ 
अन्िये मदलेल्या लक्षिेधी सूचनेिरील 
चचेच्यािेळी डॉ.रनलम गोऱ्हे रि.प.स. यानंी 
उपस्स्थत केलेल्या "महािाष्ट्रात अनेक 
रुग्णालयात सी.टी. स्कॅन, एक्स िे मशीन 
नादरुुस्त अिस्थेत आहेत." या मुद्ासंदभात 
मदनांक ११ जुलै, २०१२ रोजी मदलेल्या 
ेश्िासनानुसार अमधक मामहती सभागृहासमोर 
ठेितील. 

  (३) अल्पसांख्याक रिकास 
मांत्री 

: "महाराष्ट्र राजय अल्पसंख्याक ेयोग यांचे सन 
२०१३-२०१४, सन २०१४-२०१५ ि सन 
२०१५-२०१६ या ििांचे िार्पिक अहिाल" 
सभागृहासमोर ठेितील. 

तीन : "पांचायती िाज सरमतीचा अकिािा, बािािा, तेिािा ि चौदािा अहिाल सादि 
किणे." 

चाि : "रिधानपरिषदेने सांमत केलेल्या रिधेयकाांना रिधानसभेची सांमती ि दोन्ही 
सभागहृाांनी सांमत केलेल्या रिधेयकाांना िाज्यपालाांची अरधसांमती रमळाल्याचे 
जाहीि किण्यात येईल." 

पाच : म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूनाांची रनिेदने – 
  (१) सिचश्री प्ररिण दिेकि, मिजय ऊफण  भाई मगरकर, डॉ. पमरर्य फुके, सिणश्री 

सुरेश धस, सदामशि खोत, प्रसाद लाड, गोमपचंद पडळकर, अॅड. मनरंजन 
डािखरे, सिणश्री मिनायक मेटे, नागोराि गार्ार, डॉ. रर्मजत पाटील, सिणश्री 
मनलय नाईक, रमेशदादा पाटील, प्रिीर् दटके, चंदभूाई पटेल, रि.प.स. 
याांच्या पुढील निकडीच्या सार्वजनिक महत्र्ाच्या नर्षयार्रील सचूना क्रमाांक 
१८ िर सािचजरनक बाांधकाम (सािचजरनक उपक्रम िगळून) मांत्री निरे्दि 
करतील :- 
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       "ठारे्, पालघर मजल्यातील सािणजमनक बांधकाम मिभागाची कामे 
केलेल्या मजजाऊ कन्स्रक्शन कंपनी, ठारे् या कंपनीच्या कामाचंी गुर्ित्ता 
तपासर्ी पथकामाफण त चौकशी करण्याची होत असलेली मागर्ी." 

  (२) श्री. चांद्रशेखि बािनकुळे,  रि.प.स. याचं्या पुढील मनकडीच्या सािणजमनक 
महत्िाच्या मिियािरील सचूना क्रमाांक १९ िर सािचजरनक आिोग्य ि 
कुटुांब कल्याण मांत्री मनिेदन करतील :- 

    "राजयातील िाढती स्त्रीभृ्रर् हत्या रोखण्याकमरता प्रमतबंधात्मक 
उपाययोजना कररे्, या संदभातील प्रकरर्ांचा तपास जलदगतीने करून 
गुन्हेगारांिर कारिाई करण्याबाबत." 

सहा : (क) लक्षिेधी सचूना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) – 
   (गरुुिाि, रदनाांक २४ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दशचरिण्यात आलेली प्रलांरबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (१)] – 
   (१) श्री.रिनायक मेटे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािणजमनक 

महत्िाच्या बाबीकडे गहृरनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
         "मंुबई मधील िसोिा भागातील ेरामनगर नािाची म्हाडाची 

िसाहत असरे्, सदरील िसाहत अनेक ििांपासूनची असल्यामुळे 
मतचे पुनणमिकास कररे् ेिश्यक झालेले असरे्, त्या अनुिंगाने 
ेरामनगरच्या स्थामनक असोमसएशनने RNA Construction या 
मिकासाबरोबर सन २००७-२००८ मध्ये करारनामा कररे्, त्यानंतर 
मिकासक, स्थामनक असोमसएशन ि म्हाडा असा मत्रपक्षीय करार 
होरे्, करार होऊनही ेजतागायत १५ ििानंतरही ेरामनगर 
िसाहतीच्या पुनणमिकासाबाबत कोर्तीही हालचाल मिकासकाकडून 
होत नसरे्, यामुळे स्थामनक रमहिाश्यांना मोठा त्रास सहन करािा 
लागरे्, यामुळे काही स्थामनक रमहिाश्यांकडून िेगळया 
मिकासकाबरोबर बोलर्ी सुरू करण्यात येरे्, यामध्ये सिण स्थामनक 
रमहिाश्यांना मिश्िासात न घेरे्, नमिन मिकासकाबरोबर स्थामनक 
रमहिाश्यांनी करारनामा करािा म्हरू्न दडपशाही कररे्, स्थामनक 
प्रशासनाचा िापर करून घेरे्, यामुळे स्थामनकांमध्ये भीतीचे 
िातािरर् मनमार् होरे्, स्थामनक रमहिाश्यानंा ेपल्या हक्काचे घर 
ममळािे यासाठी लिकरात लिकर सदरील िसाहतीचा पुनणमिकास 
व्हािा, याकरीता म्हाडाने पुढाकार घ्यािा ि मंुबईमध्ये काही मठकार्ी 
अनेक िसाहतींचे म्हाडांनी पुनणमिकास करण्याच्या घेतलेल्या 
मनर्णयासारखाच मनर्णय म्हाडाने ेरामनगर िसाहतीबाबत घेण्याची 
ेिश्यकता, त्याकमरता काही लोकप्रमतमनधींनी केलेली मागर्ी, 
याबाबत स्थामनकांमध्ये  असंतोि मनमार् होरे्, याबाबत शासनाने 
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केलेली िा कराियाची कायणिाही ि शासनाची प्रमतमिया." 
   (२) श्री.अरुण लाड, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािणजमनक 

महत्िाच्या बाबीकडे मखु् यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
         ”शासनाच्या २९ प्रमुख मिभागांमध्ये सरळसेिा ि पदोन्नतीच्या 

ममळून तब्बल दोन लाख १९३ जागा मरक्त असून त्यात तब्बल ४६ 
हजार ९६२ जागा मजल्हा पमरिदामंधील असरे्, मरक्त पदांमुळे 
नागमरकानंा ममळर्ाऱया शासकीय सेिा प्रभामित होत असून तहमसल 
कायालयात साध्या उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठीही मिद्ाथी ि पालकांना 
मकमान दोन ेठिडे प्रमतक्षा करािी लागत असरे्, राजयात 
बेरोजगारी प्रचंड िाढली असून तरुर्ांना नोकऱयांची प्रमतक्षा असरे्, 
मात्र शासनाच्या नव्या नोकरभरती ऐिजी ेऊटसोमसंग,कंत्राटी 
पध्दतीिर अमधक जोर असल्याचे मदसून येरे्,  त्यातूनच मनिृत्तांना 
पुन्हा कंत्राटी तत्िािर सेिेत सामािून घेतले जात असरे्, सदरची 
मामहती ही फक्त राजयातील शासकीय मिभागांची ि मजल्हा 
पमरिदांमधील अमधकारी/कमणचारी यासंदभातील असरे्, तथामप 
त्यामध्ये नगरपंचायती, नगरपमरिदा, महानगरपामलका, शासन 
अमधनस्थ मंडळे ि महामंडळे, उद्ोग ि इतर मिभागातील मामहती 
समामिष्ट्ट केली नसल्याचे मनदशणनास येरे्, सरळसेिा भरतीबाबतही 
राजय लोकसेिा ेयोगाची संथगती मदसून येत असल्यामुळे 
सहामजकच कॉललेटर, प्रमशक्षर्, पमरिीक्षाधीन कालािधी याला 
बराच िेळ लागत असरे्, राजयातील बेरोजगारांची िाढलेली संख्या 
मिचारांत घेतां, शासनाने नोकरीच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याची 
कायणिाही कररे् गरजेचे असरे् ि त्यासाठी शासनस्तरािर मरक्त 
असलेली पदे भरण्याची ेिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची 
िा केलेली कायणिाही ि शासनाची प्रमतमिया." 

   (३) श्री.निेंद्र दिाडे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािणजमनक 
महत्िाच्या बाबीकडे मखु् यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

         "मशडी साईबाबा संस्थान (मज.अहमदनगर) येथील श्री साईनाथ 
ि श्री साईबाबा रुग्र्ालयांमध्ये औिध खरेदीमध्ये अमनयममतता ि 
गैरव्यिहार होत असरे्, सदर रुग्र्ालयात िैद्कीय सामहत्य ि औिधे 
खरेदीबाबत संस्थेकडून १०० टक्के औिध खरेदीची ऑडणर देण्यात 
ेलेली असतानाही संबंमधत अमधकारी काही पुरिठादार 
कंपनीकडून केिळ ३० टक्केच औिध मागित असरे्, पमरर्ामी 
रुग्र्ालयात उपचारासाठी येर्ाऱया रुग्र्ांना बाहेरुन औिधे खरेदी 
करािी लागरे्, त्यामुळे त्यांची होर्ारी ेर्पथक मपळिरू्क, अद्ापही 
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या अमनयममततेप्रकरर्ी ऑमडट करण्यात न येरे्, शासनाने 
याप्रकरर्ी तातडीने चौकशी करुन िैद्कीय सामहत्य खरेदी ि औिध 
खरेदीमध्ये अमनयममतता ि गैरव्यिहार करर्ाऱयांिर कठोर कारिाई 
करण्याची ेिश्यकता ि याबाबत शासनाची प्रमतमिया." 

   (४) सिचश्री अरनकेत तटकिे, शमशकांत कशदे, मििम काळे, समतश 
चव्हार्, अमोल ममटकरी, संजय दौंड, रि.प.स.  पुढील तातडीच्या ि 
सािणजमनक महत्िाच्या बाबीकडे मखु् यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

    "महाराष्ट्र शासकीय गट अ ि गट ब (राजपमत्रत ि 
अराजपमत्रत) पदािर सरळसेिेने ि पदोन्नतीने मनयुक्तीसाठी महसूल 
मिभाग िाटप मनयम २०२१ या अमधसूचनेमध्ये पूिीच्या महसूल 
मिभाग िाटप मनयम २१५ मधील मनयम १२ मधील  १२ (ब) पती-
पत्नी एकमत्रकरर् ि १२ (क) ेपसात महसूल मिभाग बदलरे् ही 
तरतूद काढून टाकण्यात ेलेली असरे्, ही बाब शासकीय सेिेत 
कायणरत असलेल्या ेमर् जयांचे पती शासकीय सेिेत ेहेत अशा 
सिण ममहला अमधकारी-कमणचारी यांच्यािर अन्याय करर्ारी ि त्यांना 
नोकरीपासून परािृत्त करर्ारी असरे्, पती-पत्नी एकमत्रकरर्ाची 
तरतूद काढून टाकल्यामुळे अनेक ममहलांना याचा नाहक त्रास होरे्, 
पुरुि ि ममहला याचं्या नोकऱया ेमर् संसार उद ध्िस्त होण्याच्या 
मागािर असरे्, ही बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राजयासाठी 
अमतशय गंभीर असून शासनाच्या ममहला सबलीकरर् धोरर्ास बाधा 
ेर्र्ारी असरे्, प्रमतभािंत ि कतृणत्ििान ममहलांचे राजय 
प्रशासनातील प्रमार् िाढते रहािे याकमरता त्यांच्या कौटंुमबक 
ेरोग्यमिियक स्िास्थाकरीता राजय शासनाने िेळोिेळी सिलत 
देण्याचे स्तुत्य धोरर् यापूिी देखील अिलंमबले असरे् ेमर् त्याच 
अनुिंगाने २०१५ च्या अमधमनयमांमध्ये पती-पत्नी एकमत्रकरर्ाची 
तरतूद करण्यात ेलेली असरे्, त्यानुिंगाने शासकीय सेिेत 
कायणरत पती-पत्नी एकमत्रत ठेिण्याच्या धोरर्ानुसार १९९७ 
सालापासून ममहला सबलीकरर्ासाठी अस्स्तत्िात असलेली ि 
२०१५ च्या अमधसूचनेत मनयम १२ मधील (i) ि (ii) या जाचक अटी 
रद्द करण्याच्या सुधाररे्सह २०२१ च्या निीन अमधसूचनेतील मनयम 
१२ मधील १२ (ब) पती-पत्नी एकमत्रकरर् ि १२ (क) ेपसात 
महसूल मिभाग बदलरे् या तरतुदी समामिष्ट्ट करण्याकरीता 
अमधकारी-कमणचारी िगाकडून होत असलेली ेग्रही मागर्ी तथामप 
त्याबाबत शासनाने कायणिाही न कररे्, पमरर्ामी अमधकारी-कमणचारी 
यांच्यामध्ये मनमार् झालेले नैराश्याचे िातािरर्, त्याबाबत शासनाने 
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कराियाची कायणिाही ि शासनाची प्रमतमिया." 
   (५) श्री.चांद्रशेखि बािनकुळे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािणजमनक 

महत्िाच्या बाबीकडे खरनकमच मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
           "राजयातील मजल्हा खमनज प्रमतष्ट्ठान संदभात मदनांक २३ एमप्रल 

२०२१ ला केन्द्रीय खार् ि खर्न मंत्रालयाने मदलेल्या ेदेशानुसार 
संबंमधत मजल्हामधकारी हा प्रमतष्ट्ठानचा अध्यक्ष राहर्ार असून 
मजल्यातील खासदार, राजयसभा सदस्य, मिधानसभा ि मिधान 
पमरिद सदस्य हे सिण सदस्य राहतील ि त्यांच्या सुचनेनुसार प्राप्त 
मनधीचे िाटप करण्याबाबत स्पष्ट्ट ेदेश मदलेला असरे्, या 
ेदेशानुसार राजय शासनाच्या उद्ोग, उजा ि कामगार मिभागाने 
मदनांक ६ मडसेंबर २०२१ ला राजपमत्रय अमधसूचना प्रकामशत करून 
निीन खमनज प्रमतष्ट्ठानमध्ये अध्यक्ष, सदस्य, पदमसध्द सदस्य 
याबाबत ेदेमशत केलेले असरे्, परंतु मदनांक २४/१२/२०२१ ला 
निीन पमरपत्रकानुसार खमनज प्रमतष्ट्ठान अंतगणत मनयामक पमरिद ि 
व्यिस्थापकीय सममतीच्या संरचनेमध्ये बदल करण्याबाबत स्थमगती 
मदलेली असरे्, त्यामुळे शासन ेधी राजपमत्रत अमधसूचना 
प्रकामशत कररे् ि पत्रानुसार स्थमगती देरे् योग्य नसरे्, खमनज 
प्रमतष्ट्ठान अंतगणत अनेक कामे प्रस्तामित असरे्, सदर कामे कररे् 
गरजेचे असरे्, त्यामुळे तातडीने शासनाने मदलेली स्थमगती उठिून 
सममतीची पुनरणचना मंजूर कररे्बाबत शासनाने कराियाची तातडीची 
ि महत्िाची कायणिाही ि प्रमतमिया." 

   (६) श्री.जयांत पाटील, रि.प.स.  पुढील तातडीच्या ि सािणजमनक 
महत्िाच्या बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

         "राजयाच्या सािणभौम सभागृहात जादटुोर्ा कायदा पारीत 
होऊन दशक पूर्ण उलटुनही चंदननगर, पोलीस स्टेशन, पुरे् यांनी 
सदरहू कायद्ास पुर्णपरे् दलुणमक्षत केल्याची गंभीर बाब माहे जानेिारी 
२०२२ साली उघडकीस येरे्, ससारे् िस्ती, महमद िाडी रोड, 
हडपसर, पुरे्-२८ येथील एका मििामहत ममहलेचा रू.३.०० लाखाचा 
हंुडा ि मांमत्रक, तांमत्रक बाबींसाठी त्यांचे सासरकडील मंडळी अघोरी 
छळ करीत असून, त्यांना जीिे मारण्याचा देखील प्रयत्न करीत 
असरे्, सदरहू ममहलेिर अघोरी ि तंत्रमिदे्चे िापर करण्यात येत 
असरे्, ि त्यायोगे पैश्याचा पाऊस पाडरे्, यासारख्या कृत्यात त्यांना 
जीिे मारण्याचा धाक दाखिून मानमसक ि शारीमरक छळ करण्यात 
येरे्, सासरकडील  नातेिाईकांच्या अशा कृत्यांमुळे सदरील ममहलेचा 
हंुड्यासाठी सातत्याने छळ होत असरे् ि त्यांच्या मजिीताला धोका 
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मनमार् झाला असरे्, सदरील ममहलेचे पती यांनी अनेक िेळा 
िेगिेगळ्या मस्त्रयांशी मििाह केल्याची धक्कादायक बाब मनदशणनास 
येरे्, याबाबत सदरील ममहलेने मदनांक १३ फेबु्रिारी, २०२२ रोजी 
चंदननगर, पोलीस स्टेशन, पुरे् या पोलीस स्टेशनला समिस्तर तिार 
मदलेली असरे्, या ममहलेच्या पतीचे चंदननगर पोलीस स्थानकाचे 
प्रभारी पोलीस मनरीक्षक यांचेशी मैत्रीचे ि व्यिसायीक संबंध असरे्, 
सदर बाबतीत तातडीने कायणिाही कररे्बाबत लोकप्रमतमनधीनी 
शासनाला अनेक पत्र मलहूनही अद्ाप त्यािर कोर्तीही कारिाई 
झालेली नसरे्, सबब सदर ेरोपीिर कारिाई झालेली नसल्याने 
अद्ापही गुन्याची नोंद न होरे्, सदर मििामहतेच्या मजिीतास धोका 
मनमार् झालेला असरे्, पमरर्ामी जनतेमध्ये शासनामिरोधात तीव्र 
असंतोि मनमार् झालेला असरे्, सबब शासनाने सदर प्रकरर्ाची 
तातडीने चौकशी करून सिण संबंमधतांिर तातडीने कारिाई 
करण्याची ेिश्यकता." 

   (७) श्री.िाजेश िाठोड, रि.प.स.  पुढील तातडीच्या ि सािणजमनक 
महत्िाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

          "राजयात मिदभात १२३, मराठिाडयात ५५ ि उिणमरत 
महाराष्ट्रात १३५ अशा एकूर् ३१३ कसचन प्रकल्पांची कामे सुरु करुन 
अनेक ििांचा लोटलेला कालािधी, मनधीची उपलब्धता न 
झाल्यामुळे सदर कसचन प्रकल्प गेल्या अनेक ििांपासून रखडलेले 
असरे्, ेता सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सुमारे एक लाख नऊ 
हजार कोटी रुपये एिढया मनधीची ेिश्यकता असरे्, या कसचन 
प्रकल्पांिर झालेला कोट्यिधी रुपयांचा खचण िाया जाऊ नये ि 
खचात ेर्खी िाढ होऊ नये, तसेच राजयातील कसचनाचा प्रश्न 
लिकर सुटािा यासाठी हे रखडलेले ३१३ प्रकल्प पूर्ण करण्याकमरता 
प्राधान्यिम ेमर् कालमयादा मनस्श्चत करण्याची ेिश्यकता 
असरे्, तसेच यासाठी ेिश्यक असलेला मनधी उपलब्ध करण्याची 
गरज, मात्र त्यादृष्ट्टीने प्रयत्न होत नसल्याचे मदसून येत असरे्, 
पमरर्ामी प्रकल्पांिर ि कसचनािर होर्ारा गंभीर पमरर्ाम, यामुळे 
शेतकरी िगात मनमार् होत असलेले कचतेचे िातािरर् यामुळे 
शासनाने कसचन प्रकल्प लिकरात लिकर पूर्ण होण्यासाठी शासनाने 
कराियाची कायणिाही ि यािर शासनाची प्रमतमिया." 

   (८) श्री.िसांत खांडेलिाल, रि.प.स.  पुढील तातडीच्या ि सािणजमनक 
महत्िाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

    "अकोला शहर िाढीि पार्ी पुरिठा योजनेकरीता िान 
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प्रकल्पातुन २४ दलघमी पार्ी मपण्याच्या पाण्याकरीता ेरमक्षत 
करण्यात ेले असरे्, सदरबाबतच्या शासन मनर्णयास स्थमगती 
देण्यात येरे्, कें द्र शासन पुरस्कृत अमृत योजनेअंतगणत अकोला 
िाढीि पार्ी पुरिठा योजना टप्पा-१ ची कामे अंमतम टप्प्यात असुन 
टप्पा-२ करीता अकोला शहराला अमतरीक्त पाण्याची गरज लक्षात 
घेता DPR तयार करतेिेळी उद्भि मनश्चीती ेिश्यक असरे्, 
सद्ाची लोकसंख्या पाहता काटेपुर्ा प्रकल्पातुन ेरमक्षत असलेले 
पार्ी कमी पडत असल्याने िान प्रकल्पामधुन पार्ी ेरमक्षत कररे् 
ेिश्यक असरे्, अकोला मजल्यात िान प्रकल्प िगळता अकोला 
शहराकरीता पयायी कुठलाही शाश्ित उद्भि उपलब्ध नसरे्, तसेच 
मनयममत पार्ी पुरिठा कररे्करीता अमतरीक्त पार्ी ेिश्यक 
असरे्, िान प्रकल्पामध्ये दरििीचे उन्हाळयामध्ये ३० ते ४० टक्के 
पार्ी मशल्लक राहत असल्याने अकोला शहरास िान प्रकल्पातुन 
पार्ी ेरमक्षत केल्यास शहराचा िाढता मिस्तार पाहता 
लोकसंख्येनुसार भमिष्ट्यात अकोला शहराची पाण्याची ेिश्यकता 
पाहता िान प्रकल्पातून पार्ी ेरमक्षत कररे् योग्य ठरर्ार असरे्, 
िान प्रकल्पातुन पार्ी उचल केल्यास ेिश्यक असलेल्या मिजेच्या 
खचात देखील संभाव्य बचत होर्ार असरे्, अमृत २ करीता 
शहराच्या मिस्तारासाठी पार्ी पुरिठा योजना तयार करण्यासाठी 
मनस्श्चत उद्भि ेिश्यक असरे्, शासन मनर्णयानुसार अकोला 
शहरात िाढीि पार्ी पुरिठा योजनेकरीता िान प्रकल्पातुन २४ 
दलघमी मपण्याचे पार्ी ेरमक्षत केलेले पार्ी ि मदलेल्या 
स्थमगतीबाबत पुनर्पिचार करुन अकोला शहराचा िाढलेला मिस्तार 
पाहता िान प्रकल्पामध्ये कायमस्िरुपी पार्ी ेरमक्षत करण्याबाबत 
शासनाने कराियाची कायणिाही ि उपाययोजना." 

   (९) श्री.िशिद्र फाटक, रि.प.स.  पुढील तातडीच्या ि सािणजमनक 
महत्िाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

    "मौजे िडिली, ता. अंबरनाथ, मज. ठारे् येथील सिे नं. ४१ या 
शासनाच्या जममनीिरील १८ एकर जागेत मशिाजी नगर रमहिाशी 
संघ असून स्थामनक रमहिाशी हे सन १९७७-७८ पासून या मठकार्ी 
िास्तव्यास असरे्, या रमहिाश्यांनी शासकीय जममनीिर अमतिमर् 
केले असल्याने राहत्या घरांची अमतिमरे् मनयामानुकुल 
करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासन स्तरािर गेल्या अनेक ििांपासून 
प्रलंमबत असरे्, या जागेिर िास्तव्यास असलेल्या रमहिाश्यांनी 
अमतिमरे् मनयमानुकूल करण्यासंदभात सबळ पुरािे मजल्हामधकारी 
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कायालय, ठारे् ि तहमसलदार कायालय, अंबरनाथ यांच्याकडे सादर 
केलेले असरे्, तसेच सदर अमतिमरे् मनयमानुकूल करण्याबाबत 
तत्कालीन महसूल राजयमंत्री यांच्या दालनात बैठक देखील घेण्यात 
ेलेली असरे्, परंतु, या बैठकीच्या ि स्थामनक रमहिाश्यांनी सादर 
केलेल्या कागदपत्राचं्या अनुिंगाने सदर अमतिमरे् मनयामानुकुल 
करण्याबाबत अद्ापपयंत कोर्तीही कायणिाही शासन स्तरािर 
करण्यात ेलेली नसल्याने स्थामनक रमहिाश्यामंध्ये मनमार् झालेले 
असंतोिाचे िातािरर्, सदर अमतिमर् मनयममत करण्याकमरता 
शासनाकडून कायणिाही होण्याची ेिश्यकता ि याबाबत शासनाची 
प्रमतमिया." 

   (१०)  सिचश्री नागोिाि गाणाि, प्रमिर् दरेकर, अॅड.मनरंजन डािखरे, 
सिणश्री मिजय ऊफण  भाई मगरकर, रामदास ेंबटकर, चंद्रशेखर 
बािनकुळे, प्रिीर् दटके, डॉ.पमरर्य फुके, सिणश्री रमेशदादा पाटील, 
रमेश कराड,  रि.प.स.  पुढील तातडीच्या ि सािणजमनक महत्िाच्या 
बाबीकडे शालेय रशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

    "सीबीएसई संलस्ग्नत शाळेतील सुमारे १ लाखापेक्षा जास्त 
मशक्षक ि मशक्षकेत्तर कमणचारी याचं्या सेिा संरमक्षत करर्ारा कायदा 
कररे् ि शाळा न्यायामधकरर् गठीत कररे् या मागण्यासंाठी 
सीबीएसई स्कूल स्टाफ िेलफेअर असोमसएशन या संघटनेने “जन 
ेंदोलनाची” सूचना शासनाला मदलेली असरे्, तसेच कायदा ि 
मनयमाचे संरक्षर् नसलेले एक लाखापेक्षा जास्त मशक्षक/कमणचारी 
मिद्ार्थ्यांचे भमिष्ट्य ि भमितव्य घडमिण्याचे कायण प्रामामर्कपरे् 
करीत असरे्, मशक्षक/कमणचाऱयाचं्या सेिांचे मनधारर् करर्ारा 
कायदा ि मनयम अस्स्तत्िात नसून ही बाब भारतीय राजयघटनेशी 
मिसंगत असरे्, ही बाब ेर.टी.ई. कायद्ाचे उल्लंघन करर्ारी 
असरे्,  ेर.टी.ई. कायदा २००९ नुसार इयत्ता १ ते ८ िी च्या िगाला 
शासनाने मनस्श्चत केलेला अभ्यासिम राबमिण्याचे बंधन असताना 
खाजगी संस्थानी प्रकामशत केलेला अभ्यासिम  राबिून पैसा 
उकळण्याचा गोरखधंदा सुरु असरे्, सीबीएसई बोडाचे कायणके्षत्र 
इयत्ता ९ ते १२ चा अभ्यासिम मनधामरत कररे् ि परीक्षा घेरे् 
यापुरतेच मयामदत असरे्, त्यामुळे सीबीएसई संलस्ग्नत शाळेतील 
सुमारे १ लाखापेक्षा जास्त मशक्षक ि मशक्षकेत्तर कमणचारी याचं्या सेिा 
संरमक्षत करर्ारा कायदा कररे्. यािर शासनाने कराियाची 
कायणिाही ि शासनाची प्रमतिीया.” 

   (११) सिचश्री प्ररिण दिेकि, मिजय ऊफण  भाई मगरकर, डॉ.पमरर्य फुके, 
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सिणश्री सुरेश धस, सदामशि खोत, प्रसाद लाड, गोमपचंद पडळकर, 
डॉ.रर्मजत पाटील, सिणश्री मनलय नाईक, प्रिीर् दटके, रमेशदादा 
पाटील, अॅड.मनरंजन डािखरे, सिणश्री चंदभूाई पटेल, नागोराि 
गार्ार, मिनायकराि मेटे, रि.प.स.  पुढील तातडीच्या ि सािणजमनक 
महत्िाच्या बाबीकडे गहृरनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

         "मंुबईमधील अनेक झोपडपट्टट्यांचे पुनिणसन प्रकल्प हे 
मालकी हक्काच्या अनुिंगाने रखडलेले असरे्, मिशेित: खाजगी 
मालकीच्या जममनी, तसेच धमादाय संस्था, शासन मनयंमत्रत 
कल्यार्कारी संस्था यांच्या मालकीच्या जममनीिरील प्रकल्प 
राबमिताना असंख्य अडचर्ी येत असरे्, या धमादाय संस्था, 
लोककल्यार्कारी संस्था यांना मिमशष्ट्ट उदे्दशपुतीसाठी काही खाजगी 
जमीन मालकांकडून जममनी या दान स्िरूपात ममळालेल्या असरे्, 
तर काही िेळेस शासनाकडून जममनी िाटप केलेल्या असरे्, 
यासंस्थेचे संचालन/व्यिस्थापन हे काही लोकाचं्या मिश्िस्त सममत्या, 
तर काहींच्या शासन मनयुक्त प्रमतमनधी तर काही शासनाच्या मिमिध 
खात्यांमाफण त चालमिले जारे्, या जममनींिरील प्रकल्प 
राबमिण्यासाठी झोपडपट्टी पुनिणसन प्रामधकरर्ांच्या मनयमानुसार 
संबंमधत जमीन धारकाकंडून ना-हरकत प्रमार्पत्र प्राप्त करािे 
लागरे्, सदर संस्था अशा प्रकारे ना-हरकत प्रमार्पत्र न देता 
उलटपक्षी कोटात जाऊन पुनिणसनासाठी त्या प्रकल्पास मिरोध करीत 
असल्याचे मनदशणनास येरे्, कायद्ानुसार पात्र झोपडपट्टीधारकांना 
ेहे त्याच मठकार्ी पुनिणमसत करण्याचे धोरर् असरे्, त्यामशिाय 
दसुरा पयाय नसेल तर त्यांना ना-हरकत प्रमार्पत्रासाठी का बाध्य 
केले जात असरे्, असे प्रमार्पत्र प्राप्त करण्याची अट टाकून 
प्रकल्पाचा मिलंब करण्यासाठीचे कारर् मनमार् केले जात असरे्, 
जसे शासकीय, मनमशासकीय जममनींिर प्रकल्प राबमिताना 
जममनीच्या रेडीरेकनरनुसार येर्ाऱया ककमतींच्या २५ टक्के रक्कम 
मप्रममयम म्हरू्न घेण्याचे असलेले धोरर् अशा धमादाय संस्था, शासन 
मनयंमत्रत कल्यार्कारी संस्था यांच्याकरीता लागू नसरे्, यासाठी हिे 
असेल तर २५ टक्के पेक्षा जास्त मप्रममयमची ेकारर्ी करण्याबाबत 
मिचार करण्याची ेिश्यकता असरे्, जर पात्र झोपडपट्टीधारकांना 
कायद्ानुसार संरक्षर् मदले गेले तर अशा प्रकारे मप्रममयमची 
ेकारर्ी करून ना-हरकत प्रमार्पत्र देण्याबाबतचे अमधकार 
स्थामनक मजल्हामधकारी अथिा झोपडपट्टी पुनिणसन प्रामधकरर्ास 
देण्यास कोर्तीही अडचर् नसरे्, जर मप्रममयमची ेकारर्ी होत 
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असेल तर ना-हरकत प्रमार्पत्राची सक्ती रद्द कररे् ेिश्यक 
असरे्, मालकी हक्काच्या संबंधाने पात्र प्रकल्प रखडले जार्ार 
नाहीत याकरीता शासनाने त्िमरत कराियाची कायणिाही ि यािर 
शासनाची प्रमतमिया." 

   (१२) श्री.िाजहांस शसह, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािणजमनक 
महत्िाच्या बाबीकडे नगिरिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

    "मंुबई महापामलकेने सन २०१४ मध्ये मागमिलेल्या अजाला 
९९ हजार फेरीिाल्यांनी अजण केला असरे्, यासाठी मनयुक्त 
सममतीमध्ये लोकप्रमतमनधींचा समािेश करण्याबाबत राज़ 
सरकारकडे अमभप्राय मागण्यात ेला असरे्, मात्र मंुबईत प्रत्यक्षात 
दोन लाखांहुन अमधक फेरीिाले असले तरी यापैकी केिळ १५ हजार 
३६१ पात्र फेरीिाल्यांना प्रमार्पत्र देण्यास मान्यता मदली असरे्, 
फेरीिाल्यांचे पुनिणसन करण्यासाठी कें द्र शासनाने १ मे २०१४ रोजी 
पथमििेता अमधमनयम २०१४ प्रमसध़् केले असरे्, त्यानुसार राज़ 
शासनाने महाराष्ट्र पथ मििेता मनयम २०१६, पथमििेता महाराष्ट्र 
योजना २०१७ प्रमसध्द केली असरे्, पामलकेने फेरीिाल्यांची पमहली 
पात्रता यादी जाहीर करीत फेरीिाला के्षत्रही तयार केले असरे्,हे 
धोरर् अंमलात ेर्ण्यासाठी मनयुक़् फेरीिाला सममतीत 
नगरसेिक, लोकप्रमतमनधींचा समािेश करण्याचा ठराि महासभेत 
मंजूर करीत अमभप्रायासाठी राजय सरकारकडे पाठमिला असरे्,परंतु 
त्यािर अद्ापयंत उत्तर ेले नसरे्, त्यामुळे अमभप्राय ेल्यानंतरच 
अमधमनयमांची अंमलबजािर्ी करुन पथमििेत्यांना प्रमार्पत्र देण्यात 
येतील असे प्रशासनाने स्पष्ट्ट केले असरे्, मा.न्यायालयाच्या 
मनदेशानुसार लोकसंख्येच्या दोन टक्के फेरीिाल्यांना परिानगी 
असरे्, यानुसार मंुबईत दोन लाख फेरीिाल्यांचे पुनिणसन होऊ शकत 
असरे्, मात्र मिभाग कायालयामाफण त ेलेल्या हरकती-सूचनांनुसार 
मंुबईतील ४०४ रस्त्यािंर ३० हजार ८३२ ओटे मनस्श्चत करण्यात 
ेले असरे्, फेरीिाल्यांचे पुनिणसन करण्याबाबत तसेच  फेरीिाला 
धोरर् लिकरात लिकर ठरमिण्याबाबत शासनाने कराियाची 
उपाययोजना तसेच शासनाने कराियाची कायणिाही ि शासनाची 
प्रमतमिया." 

   (१३) अॅड.रनिांजन डािखिे, श्री.प्रमिर् दरेकर, डॉ.पमरर्य फुके, सिणश्री 
प्रसाद लाड, नागोराि गार्ार, डॉ.रर्मजत पाटील,  रि.प.स. पुढील 
तातडीच्या ि सािणजमनक महत्िाच्या बाबीकडे उच् च ि तांत्ररशक्षण 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
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         "मंुबई मिद्ापीठाच्या अंतगणत तब्बल १७८ महामिद्ालये ही मिना 
प्राचायण असून प्रभारींच्या सहाय्याने येथील कारभार सुरू असल्याचे 
जानेिारी २०२२ मध्ये मनदशणनास येरे्, मंुबई मिद्ापीठाच्या 
महामिद्ालयीन मशक्षक मान्यता कक्षाने ३८ पानांची यादी मदली 
असून या यादीत एकूर् ८०८ महामिद्ालयांची नोंद असून यापैकी 
८१ महामिद्ालयात प्राचायाऐिजी संचालक हे पद अस्स्तत्िात 
असल्याचे नमूद ेहे तर उरलेल्या ७२७ पैकी १७८ 
महामिद्ालयांमध्ये कायमस्िरूपी प्राचायांची मनयुक्तीच झालेली 
नसरे्, तर २३ महामिद्ालयांची मामहतीच मिद्ापीठाच्या 
अमभलेखािर उपलब्ध नसल्याचेही उघड होरे्, प्राचायांची मनिड 
झाली नसल्याने महामिद्ालयातील मिद्ार्थ्यांमध्ये पसरलेला 
असंतोि, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुणक्ष, शासनाने 
तातडीने प्राचायांची मरक्त पदे भरण्याबाबत कराियाची कायणिाही ि 
यािर शासनाची प्रमतमिया." 

   (१४) श्री.सरतश चव्हाण, मििम काळे, अमरनाथ राजूरकर रि.प.स.  
पुढील तातडीच्या ि सािणजमनक महत्िाच्या बाबीकडे कृषी मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :- 

    "मराठिाडयातील मका मपकाच्या िाढत्या के्षत्रामुळे 
संशोधनाच्या दृष्ट्टीकोनातून गल्लेबोरगाि येथे मका संशोधन कें द्र सुरु 
करण्याचा प्रस्ताि १० ििापूिी िसंतराि नाईक कृिी मिद्ापीठ, 
परभर्ी यांनी शासनाकडे सादर केला असरे्, औरंगाबाद ि जालना 
मजल्यात गेल्या काही ििापासून मका मपकाच्या के्षत्रात प्रचंड िाढ 
झाली असून याििी मकमान २ लाख हेक्टर के्षत्रािर शेतकऱयांनी मका 
मपकाची लागिड केली असरे्, शेतकऱयांना एकरी सरासरी ३० 
क्क्िटल उत्पन्न अपेमक्षत असरे्, परंतू मकड ि लष्ट्करी अळीच्या 
प्रादभुािामुळे ५० टक्के उत्पादन घटरे्, मका मपकाच्या संरक्षर्ासाठी 
तसेच मपकािर येर्ाऱया रोगाचे मनदान ि उपाययोजना करण्याचे 
दृष्ट्टीकोनातून मका संशोधन प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताि तयार केला 
असरे्, गल्लेबोरगाि येथील कृिी मिभागाच्या जममनीिर ८ एकर 
जागा मका संशोधन प्रकल्पासाठी संमती ममळाली असरे्, तत्कालीन 
गृहमंत्री मदिंगत ेर.ेर. पाटील यांनी या संदभात बैठक घेिून 
प्रकल्प तात्काळ मंजूर करण्याचे ेदेश मदले असरे्, मका संशोधन 
कें द्राची उभारर्ी झाल्यास मका मपकािरील रोग ि मकडीचा अभ्यास 
करुन त्यािर तात्काळ उपाय योजना झाल्यास मकड/ अमेमरकन 
लष्ट्कर अळीचा बंदोबस्त करण्यास मदत होर्ार असरे्, १० ििापूिी 
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प्रकल्प उभा राहीला असता तर लष्ट्करी अळीिर संशोधन होऊन 
मका मपके िाचमिरे्साठी उपाय योजनाचंी सखोल मामहती 
शेतकऱयांना ममळून उत्पादनात िाढ होण्यास मदत होऊ शकली 
असरे्, मौजे गल्लेबोरगांि येथील मनयोमजत मका संशोधन कें द्र 
तात्काळ सुरु करण्यासाठी होत असलेली मागर्ी यािर शासनाने 
केलेली िा कराियाची कायणिाही ि प्रमतमिया." 

   (१५) श्री.सदारशि खोत, रि.प.स.  पुढील तातडीच्या ि सािणजमनक 
महत्िाच्या बाबीकडे सहकाि मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

    "सांगली मजल् हा मध् यिती बँकेच् या १८६ कोटी रुपये 
व् याजमाफी ि राईट ऑफ योजना तयार करुन कजणमाफ करण् याचा 
डाि असरे्, १०० कोटीच् या व् याजमाफी योजनेमध् ये मजल्यातील काही 
संस् था ि कारखान् यांच् या िाहतूक यंत्ररे्ची कजे, व् याज माफ 
करण् याचा मनर्णय घेरे्, मजल् हा बँकेत िाढत चाललेल् या एनपीए 
खात् याची िसूली न होरे्, एनपीए मध् ये बँकेने ताब् यात घेतलेल् या 
संस् था, पुन् हा कमी ककमतीत खरेदी करण् याचा प्रयत् न कररे्, साखर 
कारखाने, सुत मगरण् या यांनी काढलेल् या हजारो कोटींच् या कजामुळे 
संस् था बंद पडरे् ि बँका तोट्यात येरे्, सदर कजांना िन टाईप 
सेटलमेंट योजना लागू असरे्, परंतु शेतकऱयानंा मात्र सदर योजना 
लागू नसरे्, शेतकऱयांची मपक कजे, मध् यम मुदत कजे, िाहन कजे 
थकली की जप् तीची कारिाई, रॅक् टर ओढून नेण् याची कारिाई, कजण 
पुरिठा बंद करण्यात येरे्, परंतु िरील संस् थांची कजे थकली की 
त् यांना चोर दरिाजाने कायद्ाच् या पळिाटा काढून कजण देरे्, सन 
२०१९-२०२० च् या महापुरामुळे ि कोरोनामुळे बाजारपेठा उध्िस्त 
झाल् याने त् या शेतकऱयानंा मदलासा देण् याऐिजी बड्या नेत् यानंा ि 
संस् थांना मदलासा देरे्, यामुळे शेतकऱयांमध् ये शासनाप्रती नाराजी 
मनमार् होरे्, याबाबत शासनाने तातडीने कायणिाही करण् याची 
ेिश् यकता ि शासनाची प्रमतमिया." 

   (१६) डॉ.सधुीि ताांबे, रि.प.स.  पुढील तातडीच्या ि सािणजमनक 
महत्िाच्या बाबीकडे पयाििण ि िाताििणीय बदल मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :- 

    "राजयाच्या अहमदनगर मजल्यातील राहता तालुक्यातून 
प्रिरा मह प्रमुख जलस्त्रोत असलेली नदी िहात असुन पुढे या नदीतील 
पार्ी िाहून नाथसागर या प्रमुख जलाशयात ममळत असरे्, राहता या 
के्षत्रातील डॉ. मि. मि. पाटील सहकारी साखर कारखान्यांतून स्पॅट 
िॉश हा अनेक स्त्रोतामाफण त ेमर् बेकायदेमशरपरे् रक, टँकर च्या 
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माध्यमातुन प्रिरा नदीच्या पात्रात सोडल्याने, तसेच या के्षत्रातील 
ेसिानी प्रकल्प या उद्ोगांनी देखील सांडपार्ी प्रमिया न करता 
नदी पात्रात सोडल्याने नदी पात्रातील पार्ी दमुित होरे्, दमुित 
पाण्यामुळे नदी पात्रात मृत माशांचा ि इतर जलचरांचा खच पडलेला 
असरे्, मृत मासे ि जलचर खाल्ल्याने अनेक जनािरे मृत्युमुखी 
पडरे् या सारख्या कारर्ांमुळे नदीपात्रातील पार्ी मोठ्या प्रमार्ािर 
प्रदमुित झालेले असरे्, अशा प्रदमुित पाण्याचा पाझर थेट शेतकरी 
यांच्या किधन मिमहरी यामध्ये येरे्, त्यामुळे नदीपात्रा लगतच्या ेमर् 
ेजुबाजूच्या गािांच्या मपण्याच्या ेमर् कसचनाच्या पाण्याचा गंभीर 
प्रश्न मनमार् होरे्, याबाबत  स्थामनक नागमरकानंी  डॉ. मि.मि.पाटील 
सहकारी साखर कारखाना ेमर् ेसिानी प्रकल्पांच्या मिरोधात 
महाराष्ट्र प्रदिूर् मनयंत्रर् मंडळास माहे फेबु्रिारी, २०२१ च्या दरम्यान 
तिार कररे्, प्राप्त तिारीच्या अनुिंगाने महाराष्ट्र प्रदिूर् मनयंत्रर् 
मंडळाने नमुने तपासर्ीसाठी घेिून असे नमुने सदोि ेढळुन 
येऊनही या के्षत्रातील कारखान्यांस जुजबी दंड कररे्, त्यामुळे त्या 
पमरसरातील सदर कारखाना ेमर् ेसिानी प्रकल्प या उद्ोगांचे 
प्रमिया न केलेले सांडपार्ी, स्पॅट िॉश नदी पात्रात सोडण्याच्या 
प्रिृत्तीला ेळा न बसरे्, येथील डॉ. मि.मि.पाटील सहकारी साखर 
कारखाना ेमर् ेसिानी प्रकल्प यांच्याकडे दमुित पार्ी ेमर् 
सांडपार्ी याचं्यािर प्रमिया करण्याकरीता ेिश्यक कोर्तीही 
सक्षम व्यिस्था ि त्याचे मनयोजन नसरे्, त्यामुळे प्रमिया मिना 
सांडपार्ी नदीपात्रात सोडण्यामशिाय अन्य पयाय त्यांच्याकडे नसरे्, 
याकारर्ामुंळे नदीपात्रातील पाण्याच्या प्रदिूर्ात सारखी भरच पडत 
राहरे्, नदी पमरसरातील गािांतील मपण्याच्या ेमर् कसचनाच्या 
पाण्याचा प्रश्न अमधकच गंभीर होरे्, त्यामुळे स्थामनक नागमरकांचे 
ेरोग्य धोक्यात येरे्, कोव्हीड-१९ च्या जागमतक महामारीच्या 
पाश्िणभूमीिर सिणसामान्य नागरीक अडचर्ींच्या काळातून जात 
असताना त्याच्या अडचर्ीत ेर्खी भर पडरे्, त्यामुळे त्रस्त 
स्थामनक नागमरकानंी डॉ. मि.मि.पाटील सहकारी साखर कारखाना 
ेमर् ेसिानी प्रकल्प याचं्या मिरोधात पुनःश्च माहे मडसेंबर, 
२०२१ च्या दरम्यान तसेच िारंिार महाराष्ट्र प्रदिूर् मनयंत्रर् मंडळास 
तिार कररे्, त्यािर याप्रकरर्ी उप प्रादेमशक कायालय, महाराष्ट्र 
प्रदिूर् मनयंत्रर् मंडळ यांनी संबंमधत मठकार्ी कोर्तेही नमुने 
तपासर्ीसाठी न घेता, केिळ िरीष्ट्ठ कायालयास स्थळ पाहर्ी 
अहिाल सादर केल्याने कडक कारिाई न होरे्, त्यामुळे दरम्यानच्या 
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कालािधीत कांही नागमरकांनी त्रस्त होिुन कें द्रीय प्रदिूर् मनयंत्रर् 
मंडळास याबाबत तिार कररे्, या तिारीस अनुसरुन कें मद्रय प्रदिूर् 
मनयंत्रर् मंडळाने महाराष्ट्र प्रदिूर् मनयंत्रर् मंडळास या प्रकरर्ी 
तपासर्ी करुन उमचत कायणिाही करण्याचे मनदेश मदलेले असरे्, या 
सिण पाश्िणभुमीिर राजय प्रदिूर् मनयंत्रर् मंडळाने कायद्ानुसार कडक 
कारिाई कररे् अपेमक्षत असताना अद्ाप कोर्तीही कडक कारिाई 
न कररे्, या पमरसरातील स्थामनक नागमरकानंा शासनाकडून मदतीची 
अपेक्षा असताना शासनाचे त्याकडे होत असलेले अक्षम्य दलुणक्ष, 
पमरर्ामी सिणसामान्याचं्या मनात शासनाबद्दल मनमार् झालेला तीव्र 
असंतोि ेमर् घबराट, या घटनेमुळे स्थामनक सिणसामान्य 
नागमरकांिर होत असलेला अन्याय, त्यामुळे या प्रकरर्ी शासनाने 
तातडीने हस्तके्षप करुन केलेली िा कराियाची उपाययोजना ि 
शासनाची प्रमतमिया." 

  (ख) लक्षिेधी सचूनेििील रनिेदने सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे. (जोडपत्र 
पहािे.) 
 

सात : म.रि.प. रनयम १०१ – अ अन्िये रिशेष उल्लेख – (असल्यास). 
आठ : सरमती सदस्य रिधानपरिषद  रिशेषारधकाि सरमती याांचा प्रस्ताि 

  मिधानपमरिद मिशेिामधकार सममतीकडे मिचाराथण प्रलंमबत असलेल्या, 
  (१) सन्माननीय मिधानपमरिद सदस्या प्रा.डॉ.मनीिा कायंदे तसेच तत्कालीन 

सन्माननीय मिधानपमरिद सदस्य श्री. भाई जगताप यांनी श्री.अर्णब 

गोस्िामी, संपादक, िृत्त मनिेदक ि कायणिम सूत्र संचालक मरपस्ब्लक  

मटव्ही िृत्तिामहनी यांचेमिरुध्द मदनांक ०८ सप्टेंबर, २०२० रोजी उपस्स्थत 

केलेले मिशेिामधकार भंग ि अिमानाचे प्रकरर्. 

  (२) तत्कालीन सन्माननीय मिधानपमरिद सदस्य श्री.भाई जगताप यांनी कहदी 

मसने अमभनेत्री कंगना रार्ाित यांचेमिरुद्ध मदनाकं ०८ सप्टेंबर, २०२० रोजी 

उपस्स्थत केलेले मिशेिामधकार भंग ि अिमानाचे प्रकरर्. 

       या दोन प्रकरर्ांिरील मिशेिामधकार सममतीचे अहिाल सादर करण्याकमरता 
महाराष्ट्र मिधानपमरिद मनयम १७८ च्या पोट मनयम (१) च्या परंतुकान्िये पुढील 
अमधिेशनाच्या शेिटच्या मदिसापयंत मुदत िाढिून देण्यात यािी. 

   

 



असधुारित प्रत 
 

 ..17..     

 

 

- मध्यांति - 
 

नऊ : (गरुुिाि, रदनाांक २४ माचच, २०२२, िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचरिण्यात आलेला म.रि.प. रनयम २५९ अन्िये प्रस्ताि) – (चचा पढेु सरुु 
ि मांत्रयाांचे उत्ति) – 

  सिचश्री प्ररिण दिेकि, मिजय ऊफण  भाई मगरकर, प्रसाद लाड, डॉ.पमरर्य फुके,  
सिणश्री चंद्रशेखर बािनकुळे, सुरेश धस, सदामशि खोत, गोमपचंद पडळकर,  मिनायक 
मेटे, डॉ.रर्मजत पाटील सिणश्री प्रमिर् पोटे पाटील, महादेि जानकर, रर्मजतकसह 
मोमहते-पाटील, अॅड.मनरंजन डािखरे, सिणश्री मनलय नाईक, चंदभुाई पटेल, प्रमिर् 
दटके, रमेशदादा पाटील, नागोराि गार्ार, राजहंस कसह, रामदास ेंबटकर, रमेश 
कराड, अमरीशभाई पटेल, रामराि पाटील, रि.प.स. याांचा म.रि.प. रनयम २५९ 
अन्िये अांरतम आठिडा प्रस्ताि – 

  "मंुबई महानगर प्रदेश मिकास प्रामधकरर् के्षत्रातील अनेक मोठ्या ि 
जनउपयोगी प्रकल्पांचे काम कासिगतीने सुरु असरे्,  िाहतुकीचा मनमार् झालेला 
गंभीर प्रश्न, मंुबई महानगरपामलकेच्या मेगा प्रोजेक्टमध्ये तसेच कोरोना उपाययोजना 
कामात उघडकीस ेलेली भ्रष्ट्टाचाराची प्रकररे्, पुनर्पिकास प्रकल्पांची  प्रलंमबत 
कामे, मंुबई महानगरपामलकेने सन २००५ ते २०२२ या १७ ििांच्या काळात रुपये ३ 
लाख ५२ हजार ९९० कोटी एिढी अिाढव्य रक्कम खचण करुनही मंुबईच्या समस्या 
सोडिण्यात ि मंुबईकरांना मकमान सुमिधा पुरिण्यात महानगरपामलकेला ेलेले 
प्रचंड अपयश, मालमत्ता करात सूट देण्याबाबत मंुबईकरांची झालेली घोर फसिरू्क, 
मंुबईतील मराठी शाळांत ि पटसंख्येत कमालीची झालेली घसरर्, मंुबई 
महानगरपामलकेकडून अनमधकृत बाधंकामे पाठीशी घातली जात असल्यामुळे 
अनमधकृत बाधंकामांचे फुटलेले पेि, ममठी नदी पुनरुजजीिन प्रकल्पाचा दसुरा टप्पा 
२०१९ मध्ये सुरु होऊनही दोन ििात एक टक्काही काम झालेले नसरे्, मंुबई 
महानगराची शान असलेल्या बेस्टचे खाजगीकरर् करण्याचा घालण्यात ेलेला घाट, 
मंुबई महानगरपामलकेच्या मिमिध कामातील कोट्यिधींचे गैरव्यिहार मनदशणनास 
येऊन देखील चौकशी न करण्याच्या सरकारच्या ेडमुठ्या धोरर्ामुळे भ्रष्ट्टाचाऱयांना 
ममळत असलेले प्रोत्साहन, मंुबईच्या मिमिध समस्यांनी धारर् केलेले उग्र स्िरुप, ठारे् 
स्माटण मसटी प्रकल्पात झालेल्या अमनयममततेची तातडीने चौकशी पूर्ण करण्याची होत 
असलेली मागर्ी, तसेच महसूल मिभागाच्या मुद्रांक शुल् क िसुलीत झालेला 
गैरव्यिहार मनदशणनास येऊन देखील दोिींिर कारिाई करण्यात होत असलेली 
मदरंगाई, ेमदिासी  समाजाच्या मालमत्ता मििीबाबत लािण्यात ेलेले कठोर 
मनबंध मशमथल करण्याची होत असलेली मागर्ी, महामागांसाठी लागर्ाऱया जममनी 
भूसंपादन करताना झालेला भ्रष्ट्टाचार, शासकीय जममनी भाडेपट्टा ि कब्जेहक्काने 
प्रदान केल्यानंतर मदलेल्या प्रयोजनाव्यमतमरक्त अन्य प्रयोजनासाठी होत असलेला 
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िापर, करारनाम्यांची ऑनलाईन नोंदर्ी करण्याबाबतचे सॉफ्टिेअर कायणरत 
असतानाही राजयातील उपमनबंधक, नोंदर्ी कायालयांकडून ेर्पथक फायद्ासाठी 
ऑनलाईन सेिेला मदलेला फाटा, के्षत्रीय िमरष्ट्ठ महसूल अमधकाऱयाचं्या बदल्या 
करताना शासनाने बदलीच्या कायद्ाचा केलेला भंग, तसेच पयणटन उद्ोगािर 
अिलंबून असर्ाऱयांना टाळेबंदीत मदतीचा हात न मदल्यामुळे या के्षत्राला बसलेला 
फटका, कोकर् ि राजयातील पयणटन मिकासाकडे सरकारचे झालेले अक्षम्य दलुणक्ष, 
महालक्ष्मी येथील रेसकोसणिर ेंतरराष्ट्रीय दजाचे थीम पाकण  उभारण्याची घोिर्ा 
करुनही प्रत्यक्षात अंमलबजािर्ी झाली नसरे्, अथणसंकल्पात िरळी डेअरीच्या 
जागेिर पयणटन कें द्र ेमर् ेंतरराष्ट्रीय दजाचे मत्स्यालय उभारण्याची घोिर्ा 
करुनही अद्ाप तांमत्रक बाबीही पूर्ण केल्या गेलेल्या नसरे्, राजयातील अनेक भागात 
प्रदिूर्ात झालेली िाढ, मेरो प्रकल्पाची अमंलबजािर्ी रखडल्याने िाहनांमधून 
होर्ाऱया प्रदिूर्ाने गाठलेला उच्चांक, हिामान बदलाबाबत अभ्यासिम मिकमसत 
करण्याची घोिर्ा झाली असली तरी दोन ििात कोर्तीही प्रगती झालेली नसरे्, 
लोकप्रमतमनधी ि स्थामनकांना मिश्िासात न घेता डोंमबिली एमेयडीसीमधील १५६ 
कारखान्यांचे स्थलांतर करण्याचा एकतफी घेतलेला मनर्णय, एकूर्च नागरी ि अन्य 
समस्यांबाबत सरकार गंभीर नसल्यामुळे कोट्यिधी जनतेमध्ये पसरलेला तीव्र 
असंतोि, याबाबत शासनाने कराियाची उपाययोजना मिचारात घेण्यात यािी." 

दहा : (मांगळिाि, रदनाांक २२ माचच, २०२२, बधुिाि, रदनाांक २३ माचच, २०२२ ि 
गरुुिार, विनाांक २४ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशचरिण्यात आलेला म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

  श्री.रदिाकि िािते, डॉ.सुधीर ताबें, सिणश्री शमशकांत कशदे, मिलास पोतनीस, 
अमरनाथ राजूरकर, मििम काळे,  डॉ.ममनिा कायंदे, सिणश्री मोहनराि कदम, सतीश 
चव्हार्, सुमनल कशदे, डॉ.िजाहत ममझा, सिणश्री अमनकेत तटकरे, रकिद्र फाटक, राजेश 
राठोड, अमोल ममटकरी, नरेंद्र दराडे, अमभमजत िंजारी, संजय दौंड, मिप्लि बाजोमरया, 
जयंत ेसगािकर, डॉ.प्रज्ञा साति, सिणश्री अंबादास दानिे, दषु्ट्यंत चतुिेदी, मकशोर 
दराडे, रि.प.स. याांचा म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

  "मंुबईतील बऱयाच इमारती ५० ििापेक्षा जास्त जुन्या झाल्यामुळे सदर इमारतींचा 
पुनर्पिकास करण्याची ेिश्यकता, मंुबईतील हिाईमागात (फनेल झोन) येर्ाऱया 
मिमानतळाच्या पमरसरातील इमारतींना उंचीची मयादा असरे्, त्यामुळे या इमारतींचा 
मिकास ि पुनर्पिकास ेर्पथकदृष्ट्ट्या अव्यिहायण असरे्, मंुबई महापामलकेने सदर 
इमारतींचा नमूना गर्नेच्या ेधारे पुनर्पिकास करण्यासाठी नगरमिकास मिभागाने 
योग्य मनर्णय घेण्याची ेिश्यकता, मंुबई महानगरपामलका हद्दीत भोगिटा प्रमार्पत्र 
नसलेल्या ि ििानुििे प्रमतके्षत असलेल्या इमारतींचा भोगिटा प्रमार्पत्राबंाबत 
"क्षमामपत" मनर्णय घेरे् ि मध्यम िगीय नागरीकांना मदलासा देरे्, राजयातील 
शहरांमधील एसेरए सक्षम प्रामधकाऱयाने झोपडीधारकांची पात्रता ९० मदिसात 
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प्रमिया पूर्ण करण्याची ेिश्यकता, मंुबई उपनगर, ठारे् ि पुरे् मजल्यातील 
सिणसामान्य नागमरक तसेच सहकारी गृहमनमार् संस्था अन्य िेगिेगळ्या संस्थांना सन 
१९९६ पासून २०२१ पयंत २५ ििाचा कालािधीच्या एकमत्रत अकृमिक ेकारर्ीच्या 
नोटीसा देण्यात येरे्, सदर नोटीसांमधील अकृमिक ेकारर्ीचे प्रमार्दर अिाजिी 
असरे्, सदर रक्कम भरण्यासाठी देण्यात ेलेला अल्प कालािधी, सदर रक्कम न 
भरल्यास संबंमधतांची बँक खाती/कायालये सील कररे्, कोमिड-१९ जागमतक 
महामारीच्या पाश्िणभूमीिर सिणसामान्य नागरीक/ व्यािसामयक अडचर्ीच्या काळात 
जात असतांना शासनाकडून या अकृमिक ेकारर्ीमध्ये मदतीची अपेक्षा, 
पी.एम.जी.पी. प्रकल्पांतगणत शासनाच्या, खाजगी जममनीिरील ि म्हाडाच्या ५६ 
िसाहतीमधील सोसायट्यांना लािण्यात ेलेला व्याजासहीत एन.ए.टॅक्स रद्द 
करण्याबाबत मनर्णय घेण्याची ेिश्यकता,  म्हाडाच्या थकीत सेिा शुल्काबाबत 
उपाययोजना जाहीर कररे्, तालुका तेथे म्हाडा प्रकल्पाची ेिश्यकता, पुरे् येथील 
जुन्या ि जीर्ण झालेल्या म्हाडा इमारतींच्या पुनर्पिकासाची ेिश्यकता, राजयभरातील 
जममनीिरील म्हाडाचे असलेले ेरक्षर् ि त्या जममनींचा मिकास ि पुनर्पिकास, 
म्हाडामाफण त नोकरदार ममहलासंाठी िसतीगृह ि मुला-ंमुलींकरीता िसतीगृह 
बांधण्याबाबत कायणिाही, पस्श्चम उपनगरात ेरमक्षत भूखंडािर म्हाडामाफण त मोठ्या 
रुग्र्ालयांची उभारर्ी, मंुबईतील िांदे्र (पस्श्चम) येथे म्हाडाच्या जागेिर पशुिैद्कीय 
दिाखान्यांची उभारर्ी, शासकीय जममनींिर असलेल्या गृहमनमार् सोसायट्याचं्या 
इमारतींचा पुनर्पिकास म्हाडामाफण त करण्याचा पयाय उपलब्ध करण्याबाबत, प्रलंमबत 
असलेल्या झोपडपट्टट्याचंा मिकास करण्यासाठी अ ॅमनेस्टी स्स्कम त्िरीत अंमलात 
ेर्ण्याची ेिश्यकता, कें द्र शासनाच्या जागेिर असलेला झोपडपट्टट्याचंा प्रलंमबत 
पुनर्पिकास, एसेरए योजना संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू कररे्, धारािी झोपडपट्टी ि 
बीडीडी चाळींचा पुनर्पिकास कररे्, याबाबत कराियाची मनर्णयात्मक कायणिाही 
मिचारात घेण्यात यािी." 

 

– अशासकीय कामकाज – 
(बैठकीच्या अखेिचे २ १/२ तास) 

 

अकिा : अशासकीय रिधेयके – 
  (क) पिु:स्थापनाथच -  
   "सन २०२२ चे मि.प.मि. िमांक २ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारर्ा)  

मिधेयक, २०२२" - श्री.प्रमिर् दरेकर, मि.प.स. यांचे 
  ------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (ख) रिचािाथच - 
   (१) "सन २०२० चे मि.प.मि. िमांक २ - डॉ. बाबासाहेब ेबेंडकर 

तंत्रशास्त्र मिद्ापीठ (सुधारर्ा) मिधेयक, २०२०" - श्री.नागोराि गार्ार, 
मि.प.स. यांचे 

   (२) "सन २०१९ चे मि.प.मि. िमांक २ - महाराष्ट्र शैक्षमर्क पमरसंस्था 
(व्यिस्थापन) (सुधारर्ा) मिधेयक, २०१९" - श्री.नागोराि गार्ार, 
मि.प.स. यांचे 

   (३) "सन २०२१ चे मि.प.मि. िमांक ७ - महाराष्ट्र धमण दे्विास ेमर् पे्रमित, 
पैगंबर ि धमणस्थाने यांची मिडंबना करण्यास प्रमतबंध करण्यास 
मिधेयक, २०२१" - श्री.कमपल पाटील, मि.प.स. यांचे 

  ------------------------------------------------------------------------------------- 
  "िाष्ट्रगीत." 
 

 

रिधान भिन, 
मंुबई, 
मदनांक : २४ माचण, २०२२. 

         िाजेन्द्र भागित 
                प्रधान समचि, 

               महाराष्ट्र मिधानपमरिद 
 


