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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिार, विनाांक २२ ऑगस्ट, २०२२ 

 

( सकाळी ०९.३० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 
 

 
 
 

 

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

 

 
 

  (१) श्री. सवुनल काांबळे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   

  
         “अंध, अपंग, निराधार, निधिा ि पनरतक्त्या या सारख्या िंनित घटकांसाठी संजय 
गांधी निराधार योजिा ्यािप्रमाणे िृद्ध व्यक्ततींसाठी श्रािणबाळ या शासिाच्या योजिा 
आधार ठरत असणे, माहे ऑगस्ट, २०१९ च्या शासिािे काढलेल्या आदेशािुसार या सिव 
लाभार्थ्यांिा दरिर्षी २१ हजार रुपयािा उ्पन्नािा दाखला देण्यािी अट घातलेली असणे, 
अंध, अपंग, ज्येष्ठ िागनरक या घटकांिा उ्पन्नािा दाखला नमळनितािा  अिेक 
अडिणींिा सामिा करािा लागत असणे, ्यामुळे दरिर्षी सादर कराव्या लागणाऱ्या 
उ्पन्नाच्या दाखल्यािी अट रद्द करािी अशी मागणी लाभार्थ्यांकडूि केली जात असणे, 
शासिाच्या या योजिांसाठी घातलेली २१ हजार रुपये उ्पन्नािी अट मुळाति अव्यिहायव 
असणे, कारण २१ हजार रुपये उ्पन्नामध्ये कोणताही िागनरक आपली गुजराण करू शकत 
िाही, ्यामुळे या उ्पन्नाच्या अटीमध्ये िाढ करूि उ्पन्नािी मयादा एक लाख रुपयापयंत 
करण्यािी आिश्यकता असणे, सध्याच्या आर्थिक पनरस्स्ितीत या लाभार्थ्यांिा जे मानसक 
मािधि एक हजार रुपये नमळत आहे ते सुद्धा अपुरे पडत असणे म्हणूि ्या मािधिामध्ये 
िाढ करूि २ हजार रुपये करण्यािी आिश्यकता असणे, श्रािणबाळ ि इतर शासकीय 
योजिांसाठी ज्येष्ठ िागनरकांिी ६५ िरे्ष ियािी अट ६० िरे्ष करण्यािी आिश्यकता 
असणे, संजय गांधी निराधार योजिेच्या लाभार्थ्यांिा दरिर्षी उ्पन्नािा दाखला देण्यािी अट 
रद्द करण्यािी आिश्यकता तसेि ्यांिा देण्यात येणारे मािधि एक हजार रुपये िरूि दोि 
हजार रुपये करण्यािी आिश्यकता ि ज्येष्ठ िागनरकांिे लाभार्थ्यािे िय ६५ िर्षािरूि 
कमी करूि साठ िर्षापयंत करण्यािी आिश्यकता, यािर शासिािे तातडीिे कराियािी 
कायविाही ि प्रनतनिया.”  
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  (२) श्री. अवभमन्य ुपिार, श्रीमती नवमता मुांिडा, सिवश्री. छगन भजुबळ, अवजत पिार, 
जयांत पाटील, विलीप-िळसे पाटील, धनांजय मुांडे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड,       
सिवश्री. कैलास घाडगे-पाटील, वधरज िेशमखु, ऋतरुाज पाटील, अवमत िेशमखु, 
अवमत झनक, कुणाल पाटील, विकास ठाकरे, सरेुश िरपडुकर, मोहन हांबडे, 
वजतेश अांतापरूकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मित 
ि पनुिवसन, आपत्ती व्यिस्थापन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
        “लातूर नजल्यात खरीप हंगाम सि २०२२ मध्ये ९०% पेक्षा अनधक के्षत्रािर सोयाबीि 
सह इतर खरीप नपकांिी पेरणी पूणव झाली असणे, माहे जूि ि जुलै मनहन्यामध्ये उगिलेली 
कोिळी नपके शंखी गोगलगायिे खाऊि फस्त केल्यािे सदरील नपके पूणवत: िष्ट झाली 
असणे, िैसर्थगक आपत्ती (NDRF/SDRF) च्या मदतीच्या निकर्षात नपकािर होणारी कीड, 
हल्ले ही बाब समानिष्ट असूि शंखी गोगलगायमुळे झालेल्या िुकसािीिी बाब समानिष्ट 
िसल्यािे शेतकऱ्यािंा िुकसािीपोटी NDRF/SDRF अंतगवत मदतीिा प्रस्ताि शासिास 
सादर करता येत िसल्यािे नजल्हा ि तालुका स्तरीय महसूल प्रशासिाकडूि सांगण्यात 
येणे, खरीप, २०१७ मध्ये बोंडअळीच्या प्रादभुािामुळे कापूस नपकांिे ि तुडतुडे रोगामुळे 
धाि नपकांिे झालेल्या िुकसािीपोटी बानधत शेतकऱ्यािंा िैसर्थगक आपत्तीच्या निकर्षात 
आर्थिक मदत देण्याबाबत राज्य शासिािे महसूल ि िि निभागाच्या नदिांक १७ मािव, 
२०१८ रोजीच्या शासि आदेशािुसार बोंडअळीच्या िुकसािीिी आर्थिक मदत बानधत 
शेतकऱ्यांिा शासिािे नितनरत करणे, सदर बोंडअळीच्या मदतीच्या धतीिर शंखी 
गोगलगायमुळे झालेल्या पीक िुकसािीिी आर्थिक मदत बानधत शेतकऱ्यािंा मंजूर 
करण्याबाबत स्िानिक लोकप्रनतनिधी यांिी शासिाकडे नििेदिाव्दारे मागणी केलेली 
असणे, संततधार पािसामुळे शेतकरी दबुार पेरणी करू ि शकले असणे, खरीप 
हंगामातील मशागत ते पेरणी पयंतिा संपूणव खिव िाया गेल्यािे तसेि खरीप उ्पन्नािी 
आशाि मािळली असल्यािे कुटंुबाच्या उपजीनिकेच्या चितेिे शेतकरी हताश झाला 
असणे, बोंड अळीच्या धतीिर शंखी गोगलगाय मुळे खरीप नपकांच्या िुकसािीिे िैसर्थगक 
आपत्तीअंतगवत पंििामे करूि बानधत शेतकऱ्यांिा NDRF /SDRF अंतगवत िुकसाि 
भरपाई देण्याबाबत शासिािे कराियािी कायविाही ि शासिािी प्रनतनिया.” 
 

  (३) सिवश्री. महेश बाल्िी, प्रशाांत ठाकूर, समीर कूणािार, श्रीमती मवनषा चौधरी, 
श्री.अवमत साटम, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे     
उप मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
         “किाळा िागरी सहकारी बँक, पििेल (ता.पििेल, नज.रायगड) या बँकेतील 
अध्यक्ष तसेि प्र्यक्ष ि अप्र्यक्ष सहभागी असणाऱ् या संिालक ि अनधका-यांिी 
कोट्यिधी रुपयांिा आर्थिक घोटाळा केला असल्यािे नसध्द होणे, नरझवव्ह बँक ऑफ 
इंनडयािे उपमुख्य कायवकारी अनधकारी यांिी केलेल्या तपासणीमध्ये बँकेिे मंजूर केलेल्या 
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कजव प्रकरणामध्ये गंभीर आके्षप िोंदनिल्यािे निदशविास आले असणे, सदर आर्थिक 
घोटाळ्यात बँकेच्या अध्यक्षांिा अटक झाली असणे, जिळपास एक िर्षापेक्षा जास्त 
कालािधी होिूिसुध्दा बँकेतील प्र्यक्ष ि अप्र्यक्ष सहभागी असलेल्या संिालक ि 
अनधकाऱ् यांिर अाापपयंत कोणतीि कारिाई झाली िसणे, सदर बँकेतील 
घोटाळ्यासंदभात िारंिार नििेदिाव्दारे ि सभागृहात निदशविास आणूि सुध्दा 
शासिामाफव त जाणूि-बुजूि दलुवक्ष केले जात असणे, सदर घोटाळयािा तपास आर्थिक 
गुन्हे अन्िेर्षण निभागाकडे िगव केला जात असणे, बँकेतील खातेदार ि ठेिीदारांिा ्यांिी 
बँकेत ठेिलेली रक्तकम तातडीिे देण्यािी ि सदर गैरव्यिहारात सहभागी असणाऱ् या 
संिालक ि अनधकाऱ् यांिर कठोर कारिाई कराियािी नितांत गरज, यािर शासिािे 
कराियािी कायविाही ि शासिािी प्रनतनिया.” 
 

  (४) सिवश्री. छगन भजुबळ, अवजत पिार, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, धनांजय 
मुांडे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
उप मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
   
         “ऊध्िव गोदािरी प्रकल्प अहिालाला ितुिव सुधानरत प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 
स्िानिक लोकप्रनतनिधींिी नदिांक ४ ऑगस्ट, २०२२ िा ्यासुमारास शासिाकडे मागणी 
केलेली असणे, िानशक नजल्यातील ऊध्िव गोदािरी प्रकल्प (UGP) अहिालास ितुिव 
सुप्रमा नमळण्यासाठी सदरिा प्रस्ताि माहे मािव, २०२१ मध्ये राज्यस्तरीय तांनत्रक मान्यता 
सनमतीकडूि शासिास सादर झाला असणे, सदरच्या प्रस्तािािर नदिांक २४ फेबु्रिारी, 
२०२२ रोजीच्या व्यय्य अग्रिम सनमती बैठकीत ििा होऊि हा निर्षय राज्य मंनत्रमंडळ 
बैठकीमध्ये मान्यतेसाठी सादर करण्यािा निणवय झालेला असणे,राज्य मंनत्रमंडळ 
बैठकीमध्ये निर्षय घेण्यासाठी मुख्य सनिि यांिी SLTAC च्या तु्रटींिी पूतवता करण्यािी 
सूििा केली असणे, ्यािुसार निभागािे माहे ऑगस्ट, २०२२ मध्ये SLTAC िी मान्यता 
प्राप्त करूि राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीसाठी प्रस्ताि सादर केलेला असणे, या प्रकल्पािर 
मंजूर सुधानरत प्रशासकीय मान्यतेइतका खिव झालेला असणे, सुधानरत प्रशासकीय 
मान्यतेपेक्षा जास्त खिव करण्यास परिािगी िसल्यािे िानशक नजल्यातील ऊध्िव गोदािरी 
प्रकल्पाअंतगवतिी चदडोरी तालुक्तयातील धोंडाळपाडा, ििाशी, मांजरपाडा (देिसािे), 
गोळशी, महाजे यासह इतर प्रिाही िळण योजिांिी अधविट कामे पूणव होऊ शकत िसणे, 
्यािप्रमाणे पुणेगाि-दरसिाडी, दरसिाडी-डोंगरगाि कालिा निस्तारीकरण ि 
काँिीटीकरण आनण ओझरखेड डािा कालव्यािी अपूणव कामे मागी लागण्यासाठी सदर 
प्रकल्पाला सुप्रमा नमळणे अ्यंत आिश्यक असणे, जलचसििाच्या या कामांिा निलंब 
लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निमाण झालेला असंतोर्ष, यािर शासिािे कराियािी 
कायविाही ि शासिािी प्रनतनिया.” 
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  (५) श्री. समाधान अिताडे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
उप मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील:-   

  
          “मंगळिेढा तालुक्तयातील (नज.सोलापूर) दषु्काळी २४ गािांिा प्रश्ि िारंिार 
उद्भिणे, सदर २४ गािांमध्ये मंगळिेढा तालुक्तयातील नशरसी, लेंडिेचििाळे, 
आंधळगाि, लक्ष्मी दहीिाडी,पाटखळ, भाळिणी, हाजापुर, शैलेिाडी, खुपसंगी, रेिेिाडी, 
खडकी, मेटकरिाडी, रडे्ड, चिबोणी, खिे, तळसंगी, जालीहाळ, नहिरगाि, िंदेश्िर, 
जुिोिी, भोसे, नसद्धिकेरी, नजत्ती, येड्राि या गािांिा समािेश असणे, सदर गािामधील 
दषु्काळ कायमस्िरूपी नििारणासाठी मंगळिेढा उपसा चसिि योजिा राबनिण्यािा 
निणवय त्कालीि शासिाकडूि घेण्यात येणे, सदर निणवयामुळे या गािातील तब्बल 
१११२० हेक्तटर के्षत्र ओनलताखाली येणार असणे, सदर निणवयाच्या अिुरं्षगािे दर सूिी सि 
२०१३-१४ िुसार शासि निणवय नदिांक ६ सप्टेंबर, २०१४ अन्िये रुपये ५३०.०४ 
कोटीिी प्रशासकीय मान्यता देणे, परंतु प्रशासकीय मान्यता नमळूि देखील काम िेळेिर 
िालू ि झाल्यामुळे तेिील िागनरकांकडूि उच्ि न्यायालयात जिनहत यानिका दाखल 
करण्यात येणे, सदर यानिकेिर सुिािणीदरम्याि मा.उच्ि न्यायालयािे शासिास सदर 
प्रकल्प ्िनरत मागी लािण्यािे आदेश देणे, सदर आदेशािंतर देखील योजिा 
कागदािरि असल्यािे न्यायालयाच्या आदेशािे पालि केले िसल्यािे उघडकीस येणे, 
सदर योजिा ही उजिी उजिा कालिा नक.मी. ९१ मधूि कालव्याव्दारे गुंजेगाि बॅरेज मध्ये 
पाणी सोडूि गािात दोि टप्प्यात १११२० हेक्तटर चसिि के्षत्र निमाण करण्यािे असणे, 
सदर योजिेस शासि पत्र नदिांक १४ मािव, २०२० अन्िये अटी शतीिुसार त््ितः 
मान्यता नदलेली असणे, सदर अटी शतीिुसार या प्रकल्पास भीमा उजिी प्रकल्प अंतगवत 
पाणी उपलब्ध असूि शासि निणवय नदिांक २६ िोव्हेंबर, २०२१ िुसार पाणी उपलब्ध 
होणे, िव्यािे प्रशासकीय मान्यता, प्रस्तािािी तांनत्रक तपासणी पूणव करूि रुपये 
५७८.१५ कोटी रक्तकमेिा प्रस्ताि महामंडळाकडूि नदिांक १२ जुलै, २०२१ िुसार सादर 
करण्यात येणे, तसेि अटीप्रमाणे शासिाकडे सदरिे प्रकरण िमांक १०१/२०१९ अन्िये 
सुधानरत प्रशासकीय मान्यतेकरीता प्रलंनबत असणे, महामंडळाकडूि महाराष्र जलसंपत्ती 
नियमि प्रानधकरण यांिी मान्यता देण्याबाबतिा प्रस्ताि देखील शासिाकडे प्रलंनबत 
असणे, याबाबत मागील सि २०२१ च्या नहिाळी अनधिेशिात कपात सुििेव्दारे तसेि 
सि २०२२ च्या अिवसंकल्पीय अनधिेशिात मांडूि देखील शासिािे हा प्रकल्प ्िनरत 
िालू करणार असल्यािे आश्िानसत करणे, सदरिा प्रकल्प ्िनरत िालू ि झाल्यास 
येणाऱ्या सािवनत्रक नििडणुकीत पुन्हा बनहष्कार टाकणार असल्यािे ग्रामस्िांिी निस्श्ित 
केलेले असणे, त्कालीि शासिािे अंनतम मान्येतेसाठी सदरच्या प्रकरणाकडे जिळपास 
िर्षवभरापासूि केलेले दलुवक्ष, यामुळे जितेत निमाण झालेला असंतोर्ष, शासिािे 
्यांच्याकडील मंगळिेढा उपसा चसिि योजिेिे संबंनधत सिव मान्यतेच्या प्रस्तािास 
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्िनरत मान्यता देऊि योजिा कायास्न्ित करण्यासंबंधी कराियािी उपाययोजिा ि 
कायविाही.” 

 
  (६) सिवश्री. प्रताप सरनाईक, िौलत िरोडा, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक 

महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
         “गेल्या ७५ िर्षात कें द्रात ि राज्यात निनिध राजनकय पक्षांिी सरकारे स्िापि 
झालेली असणे, त्कानलि सरकारिे महाराष्राच्या खेड्यापाड्यामध्ये ि प्रामुख्यािे 
आनदिासी पाड्यांमध्ये िागरी सुनिधा देण्यािी पोकळ आश्िासिे देणे, परंतु राज्यातील 
महािगरांमध्ये सुनिधांसाठी करोडो रूपयांिा निधी खिव करीत असतािा शहरीकरणािे 
उदात्तीकरण प्र्येक सरकारिे केलेले असणे, अाापही साधे रस्तेही उपलब्ध िसणे, 
नपण्याच्या पाण्यासाठी निहीरी, सुलभ शौिालय ि मनहलांसाठी शौिालय िसणे, 
सािवजनिक निाुत पोलही िसणे, अशा अिस्िेमध्ये स्िातंत्र्याच्या पूिवसंध्येला पालघर 
नजल्यातील मोखाडा येिे रुग्णालयात जाण्यासाठी रस्ता िसल्यािे गािातील गािकरी एका 
गभविती मनहलेला कािडीतूि घेऊि जात असतािा ्या मनहलेिी िाटेति प्रसूती होऊि 
नतिी दोन्ही जुळी मुले मृत होणे, शहरीकरणािे व्यापलेल्या ओिळा-मानजिडा निधािसभा 
मतदारसंघामध्ये २७ आनदिासी पाडे असूि कधी ििखा्यािी अडिण तर कधी 
शासकीय अनधकाऱ्यांिी अिास्िा असल्यामुळे या आनदिासी पाडयांमध्ये रस्ते, पाणी 
पुरिठा, शौिालय, निज पुरिठा इ. अिेक कामे होऊ शकलेली िसणे, या दगुवम भागातील 
कामांसाठी निधीिी ि ििखा्यासह इतर शासकीय मंजूरीिी एक निशेर्ष योजिा 
राबनिण्याबाबत शासिािे तातडीिे केलेली िा कराियािी कायविाही, शासिािी प्रनतनिया 
ि भुनमका."   
 

  (७) सिवश्री. सवुनल केिार, विजय िडेट्टीिार, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. अवजत 
पिार, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, हसन मशु्रीफ, अवनल 
पाटील, यशिांत माने, शेखर वनकम, विपक चव्हाण, श्रीमती यावमनी जाधि, 
सिवश्री.प्रताप सरनाईक, अब ू आजमी वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे उप मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
  
         "नदिांक १४ ऑगस्ट, २०२२ रोजी िा ्यासुमारास नशिसंग्राम संघटिेिे अध्यक्ष ि 
मराठा समाजािे िेते नििायक मेटे मंुबईत असलेल्या बैठकीसाठी जात असतांिा ्यांच्या 
गाडीला मंुबई-पुणे द्रतुगती मागािर भीर्षण अपघात होणे, ्यांिा उपिारासाठी रुग्णालयात 
दाखल करण्यात येणे, उपिारादरम्याि रुग्णालयात नििायक मेटे यांिे निधि होणे, मात्र 
या अपघातािंतर गोल्डि अिर मध्ये कै.मेटे यांिा मदत नमळालेली िसल्यािे निदशविास 
येणे, १०० िंबर िर अिेकदा फोि करुि सुध्दा फोि उिलला िसणे, एक तासािंतर 
रुग्णिानहका येणे, िेळेिर उपिार ि नमळाल्यािे आनण एक तास कोणतीही मदत 
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नमळालेली िसल्यामुळेि नििायक मेटेंिा मृ्यु घातपातामुळे झालेला असल्यािी भाििा 
िागनरकांत निमाण होणे, तसेि िंद्रपूर-गडनिरोली मागािर सािली तालुक्तयातील 
नकसाििगर जिळ नदिांक १२ ऑगस्ट, २०२२ रोजी रात्री गाईला िािनिण्याच्या प्रय्िात 
बोलेरो या िाहिािे रस््यािर उभा असलेल्या रकला जोरदार धडक नदल्यािे ्यात पती-
प्िीसह िार जणांिा मृ्यू होणे, या गंभीर अपघातात अिुप ताडूरिार ि ्यािी प्िी 
माहेश्िरी ताडूरिार तसेि मिोज तीिवनगरिार, व्यािसानयक पंकज बागडे या िार 
व्यक्ततींिा घटिास्िळीि मृ्यू होणे, अिुप आनण ्याच्या प्िीिा या अपघातात मृ्यू 
झाल्यािे ्यांिा तीि िर्षीय मुलगा ि िृध्द आई पोरके होणे तसेि पंकज बागडे हा सुध्दा 
एकूलता एक मुलगा असल्यािे ्यािे कुटंूब सुध्दा पोरके होणे, ्यामुळे सदर 
अपघातातील ठार झालेल्या िार जणांच्या कुटंूबाला मुख्यमंत्री सहायता निधीमधूि प्र्येकी 
१० लाख रुपये आर्थिक मदत नमळण्यािी मागणी असणे, तसेि माजी आमदार नििायक 
मेटे यांच्या झालेल्या अपघातािी सखोल िौकशी करुि दोर्षींिर ता्काळ कारिाई 
करण्यािी जिमािसातूि होत असलेली मागणी, याबाबत शासिािे तातडीिे कराियािी 
कायविाही ि शासिािी प्रनतनिया." 
 

  (८) डॉ. वकरण लहामटे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
आवििासी विकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
         “भारतीय राज्यघटिेच्या मागवदशवक त्िातील अिुच्छेद ४६ िुसार समाजातील 
दबुवल घटकांच्या निशेर्षत: अिुसूनित जाती आनण अिुसूनित जमाती यांच्या शैक्षनणक, 
सामानजक आनण आर्थिक निकास करण्याकनरता आनण ्यांच्यािर होणारा सामानजक 
अन्याय आनण सिव प्रकारिे शोर्षण यापासूि संरक्षण देण्यास शासि कनटबद्ध आहे अशी 
तरतूद असणे, शासिािे िेमलेल्या सुकििकर सनमतीच्या नशफारशीिुसार आनदिासी 
समाजास ्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नियतव्यय देण्यािी तरतूद राज्यािे सि १९९३-
९४ च्या अिवसंकल्पापासूि स्स्िकारलेली असतािाही नित्त निभागाच्या नदिांक २७ 
जािेिारी, २०१७ च्या शासि निणवयािुसार खिािे िगीकरण अनििायव खिव आनण 
कायविम खिव असे करणे, सि २०१७-२०१८ च्या अिवसंकल्पापासूि आनदिासी उप 
योजिेत कायविम खिात अनििायव स्िरूपािा खिव (िेति, पेन्शि इ.) िगीकृत करण्यास 
सुरुिात करणे, ्यामुळे कायविम खिात या अनििायव खिािा समािेश झाल्यािे 
आनदिासी निकासािे निनिध कायविम आनण योजिा राबनिण्यास अल्प प्रमाणात निधी 
उपलब्ध होणे, आनदिासी समाजाच्या उन्नतीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध 
होत आहे असे जरी प्र्यक्ष नदसत असले तरी तो निकासा्मक कामािर ि नदसता 
आस्िापिा निर्षयक बाबी या अनििायव खिात ि दाखिता कायविम खिात 
दाखनिल्यामुळे नदसणे, सि २०२०-२०२१ च्या अिवसंकल्पात या आस्िापिा निर्षयक 
अनििायव खिािे प्रमाण २२.६१% असणे आनण ्यात दरिर्षी िाढ होत असणे, 
निभागािा आश्िानसत नियतव्यय यात मात्र फक्तत ५% िाढ होणे, साहनजकि आस्िापिा 
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निर्षयक अनििायव खिाच्या दबािामुळे हळू-हळू कायविम खिव कमी होत असल्यािे 
आनदिासी समाज पुढील काळात शासिाच्या निनिध निकासा्मक योजिांपासूि िंनित 
राहण्यािी शक्तयता निमाण होणे, यामुळे आनदिासी समाज, लोकप्रनतनिधी, बुध्दीिंत, 
अभ्यासक यांच्यामध्ये पसरलेली िाराजी ्यामुळे आनदिासी उप योजिेतील हे िगीकरण 
सि २०१७-२०१८ च्या पूिीप्रमाणे ठेिण्यािी आिश्यकता असणे, याबाबत शासिािे 
तातडीिे कराियािी कायविाही आनण उपाययोजिा.”  
                              

 

                            ( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 

 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

  (अ) गुरुिार, नदिांक १८ ऑगस्ट, २०२२ रोजी उत्तरीत झालेल्या तारांनकत प्रश्िोत्तरांच्या 
यादीतील मा. अध्यक्षांच्या निदेशािुसार राखूि  ठेिण्यात  आलेला श्री. राजेश रघुिाि 
पाटील ि इतर नि.स.स. यांिा तारांनकत प्रश्ि िमांक ४६२८६ "पालघर                    
वजल्हयात हत्तीरोगाचा प्रािभुाि रोखण्यासाठी कराियाच्या उपाययोजना". 
 

  (ब) तारांनकत प्रश्ि. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) उप मखु्यमांत्री :  श्री निठ्ठल रूस्क्तमणी मंनदर सनमती, पंढरपूर यांिा सि 
२०२०-२०२१ या आर्थिक िर्षािा लेखापनरक्षण 

अहिाल ि ्यािरील अिुपालि अहिाल 

सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) िस्त्रोद्योग मांत्री :  महाराष्र राज्य हातमाग महामंडळ मयानदत िागपूर 

यांिा सि २०२०-२०२१ या िर्षािा पन्नासािा िार्थर्षक 

अहिाल आनण नित्तीय पत्रके सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (३) उद्योग मांत्री : (क) पस्श्िम महाराष्र निकास महामंडळ मयानदत, पुणे 

यांिा सि २०२०-२०२१ या िर्षािा पन्नासािा िार्थर्षक 

अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
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     (ख) कोकण निकास महामंडळ मयानदत, मंुबई यांिा सि 

२०२०-२०२१ या िर्षािा पन्नासािा िार्थर्षक अहिाल 

सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (४) मवहला ि 

बालविकास मांत्री 
:  मनहला आर्थिक निकास महामंडळ यांिा सि २०२०-

२०२१ िा सेहेिाळीसािा िार्थर्षक अहिाल 

सभागृहासमोर ठेितील. 
 

 

तीन : शासकीय विधेयके : 
 
 

 

   विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

 

 

  (१) (क) भारताच्या संनिधािाच्या अिुच्छेद २१३ (२) (अ) आनण महाराष्र निधािसभा 
नियम १५९ (२) अन्िये सिवश्री अनजत पिार, िेति तुपे, छगि भुजबळ, अबू 
आजमी, बाळासाहेब िोरात, िािा पटोले, अस्लम शेख, अनमत झिक ि 
बाळासाहेब पाटील, नि.स.स. यांिा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही निधािसभा सि २०२२ िा अध्यादेश िमांक ५ – महाराष्र ग्रामपंिायत 
(सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ िापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १८ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 
(सधुारणा) विधेयक, २०२२. 

 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.चेतन तपेु, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १८ - महाराष्र ग्रामपंिायत 
(सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या 
३४५ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या आत 
सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अवजत पिार, धनांजय 
मुांडे ि बाळासाहेब पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १८ - महाराष्र ग्रामपंिायत 
(सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या 
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३२३ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या आत 
सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 

 
   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. याांचा 

प्रस्ताि :- 
 
       "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १८ - महाराष्र ग्रामपंिायत 
(सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या 
३१५ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या आत सादर 
करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 

 
   (ि) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख ि अवमत 

झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १८ - महाराष्र ग्रामपंिायत 
(सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ४३ 
सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या आत सादर 
करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 

 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अब ू आजमी, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
       "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १८ - महाराष्र ग्रामपंिायत 
(सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३५ 
सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या आत सादर 
करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 

 
   (ज) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.छगन भजुबळ, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १८ - महाराष्र ग्रामपंिायत 
(सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३२ 
सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या आत सादर 
करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 
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   (झ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री नाना पटोले ि 
बाळासाहेब थोरात वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १८ - महाराष्र ग्रामपंिायत 
(सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या आत सादर 
करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  (२) (क) भारताच्या संनिधािाच्या अिुच्छेद २१३ (२) (अ) आनण महाराष्र निधािसभा 
नियम १५९ (२) अन्िये सिवश्री अनजत पिार, िेति तुपे, छगि भुजबळ, अबू 
आजमी, बाळासाहेब िोरात, िािा पटोले, अस्लम शेख ि अनमत झिक, नि.स.स. 
यांिा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही निधािसभा सि २०२२ िा अध्यादेश िमांक ४ – महाराष्र िगरपनरर्षदा, 
िगर पंिायती ि औाोनगक िगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ िापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २० - महाराष्ट्र नगरपवरषिा, 
नगर पांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०२२. 

 

 
   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.चेतन तपेु, वि.स.स. याांचा 

प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक २० - महाराष्र िगरपनरर्षदा, िगर 
पंिायती ि औाोनगक िगरी (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती 
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३४५ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त 
सहा मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात 
यािे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अवजत पिार, धनांजय 
मुांडे ि बाळासाहेब पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक २० - महाराष्र िगरपनरर्षदा, िगर 
पंिायती ि औाोनगक िगरी (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती 
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३२३ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त 
सहा मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात 
यािे." 
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   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक २० - महाराष्र िगरपनरर्षदा, िगर 
पंिायती ि औाोनगक िगरी (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती 
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३१५ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त 
सहा मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात 
यािे." 

 
   (ि) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख ि अवमत 

झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
  

      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक २० - महाराष्र िगरपनरर्षदा, िगर 
पंिायती ि औाोनगक िगरी (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती 
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त 
सहा मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात 
यािे." 

 
   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अब ू आजमी, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक २० - महाराष्र िगरपनरर्षदा, िगर 
पंिायती ि औाोनगक िगरी (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती 
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त 
सहा मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात 
यािे." 

 
   (ज) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.छगन भजुबळ, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक २० - महाराष्र िगरपनरर्षदा, िगर 
पंिायती ि औाोनगक िगरी (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती 
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 
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   (झ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री नाना पटोले ि 
बाळासाहेब थोरात वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
"सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक २० - महाराष्र िगरपनरर्षदा, िगर 
पंिायती ि औाोनगक िगरी (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती 
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त 
सहा मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात 
यािे." 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  (३) (क) भारताच्या संनिधािाच्या अिुच्छेद २१३ (२) (अ) आनण महाराष्र निधािसभा 
नियम १५९ (२) अन्िये सिवश्री अनजत पिार, िेति तुपे ि अबू आजमी,  नि.स.स. 
यांिा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही निधािसभा सि २०२२ िा अध्यादेश िमांक ३ – महाराष्र नजल्हा 
पनरर्षद ि पंिायत सनम्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ िापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १६ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरषि ि 
पांचायत सवमत्तया (सधुारणा) विधेयक, २०२२. 

 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.चेतन तपेु, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १६ - महाराष्र नजल्हा पनरर्षद ि 
पंिायत सनम्या (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती घेऊि 
दोन्ही सभागृहांच्या ३४५ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अवजत पिार, धनांजय 
मुांडे ि बाळासाहेब पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १६ - महाराष्र नजल्हा पनरर्षद ि 
पंिायत सनम्या (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती घेऊि दोन्ही 
सभागृहांच्या ३२३ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 
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   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १६ - महाराष्र नजल्हा पनरर्षद ि 
पंिायत सनम्या (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती घेऊि दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१५ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 

 
   (ि) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अब ू आजमी, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १६ - महाराष्र नजल्हा पनरर्षद ि 
पंिायत सनम्या (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती घेऊि दोन्ही 
सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या 
आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

  (४) (क) भारताच्या संनिधािाच्या अिुच्छेद २१३ (२) (अ) आनण महाराष्र निधािसभा 
नियम १५९ (२) अन्िये सिवश्री अनजत पिार, िेति तुपे, छगि भुजबळ, अबू 
आजमी ि बाळासाहेब पाटील,  नि.स.स. यांिा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही निधािसभा सि २०२२ िा अध्यादेश िमांक ८ – महाराष्र नजल्हा 
पनरर्षद ि पंिायत सनम्या (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ िापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १७ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरषि 
ि पांचायत सवमत्तया (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०२२. 

 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.चेतन तपेु, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १७ - महाराष्र नजल्हा पनरर्षद ि 
पंिायत सनम्या (दसुरी सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती 
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३४५ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त 
सहा मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात 
यािे." 
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   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अवजत पिार, धनांजय 
मुांडे ि बाळासाहेब पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १७ - महाराष्र नजल्हा पनरर्षद ि 
पंिायत सनम्या (दसुरी सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती घेऊि 
दोन्ही सभागृहांच्या ३२३ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 

 
   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. याांचा 

प्रस्ताि :- 
 
       "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १७ - महाराष्र नजल्हा पनरर्षद ि 
पंिायत सनम्या (दसुरी सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती घेऊि 
दोन्ही सभागृहांच्या ३१५ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 

 
   (ि) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अब ू आजमी, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
       "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १७ - महाराष्र नजल्हा पनरर्षद ि 
पंिायत सनम्या (दसुरी सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती घेऊि 
दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 

 
   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.छगन भजुबळ, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १७ - महाराष्र नजल्हा पनरर्षद ि 
पंिायत सनम्या (दसुरी सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी सहमती घेऊि 
दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील प्रनतिृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव पाठनिण्यात यािे." 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (५) (क) भारताच्या संनिधािाच्या अिुच्छेद २१३ (२) (अ) आनण महाराष्र निधािसभा 
नियम १५९ (२) अन्िये सिवश्री अनजत पिार, िेति तुपे, छगि भुजबळ, अबू 
आजमी ि बाळासाहेब पाटील, नि.स.स. यांिा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही निधािसभा सि २०२२ िा अध्यादेश िमांक ७ – मंुबई 
महािगरपानलका आनण महाराष्र महािगरपानलका (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ 
िापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १९ - मुांबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट् र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०२२. 

 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.चेतन तपेु, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १९ - मंुबई महािगरपानलका 
आनण महाराष् र महािगरपानलका (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी 
सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३४५ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील 
प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव 
पाठनिण्यात यािे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अवजत पिार ि धनांजय 
मुांडे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १९ - मंुबई महािगरपानलका 
आनण महाराष् र महािगरपानलका (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी 
सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३२३ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील 
प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव 
पाठनिण्यात यािे." 

  
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

       "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १९ - मंुबई महािगरपानलका 
आनण महाराष् र महािगरपानलका (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी 
सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३१५ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील 
प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव 
पाठनिण्यात यािे." 
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   (ि) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अब ू आजमी, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

       "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १९ - मंुबई महािगरपानलका 
आनण महाराष् र महािगरपानलका (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी 
सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील 
प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव 
पाठनिण्यात यािे." 

 
   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.छगन भजुबळ, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०२२ िे निधािसभा निधेयक िमांक १९ - मंुबई महािगरपानलका 
आनण महाराष् र महािगरपानलका (सुधारणा) निधेयक, २०२२ निधािपनरर्षदेिी 
सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्तत सनमतीकडे ्यािरील 
प्रनतिृत्त सहा मनहन्यांच्या आत सादर करण्यािा अिुदेश देऊि नििारािव 
पाठनिण्यात यािे." 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

चार : सन २०२२-२०२३ या िषाच्या परुिणी मागण्ाांवर चचा व मतदान (पवहला ददवस). 
 

 

   (१) नगरविकास विभाग  
 

   (२) सािवजनिक बांधकाम निभाग 
 

   (३) सामानजक न्याय ि निशेर्ष सहाय्य विभाग 
 

   (४) नियोजि निभाग 
 

   (मतास टाकाव्ाच््ा मागण्ाांची सचूी स्वतांत्रपणे दवतरीत केल््ाप्रमाणे) 
 

 

 

 

  (गरुूिार, विनाांक १८ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

पाच : सिवश्री अवजत पिार, बाळासाहेब थोरात, भास्कर जाधि, जयांत पाटील, नाना 
पटोले, पथृ्िीराज चव्हाण, अशोकराि चव्हाण, छगन भजुबळ, आवित्तय ठाकरे, 
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विलीप िळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, अजय चौधरी, धनांजय मुांडे, डॉ. वनतीन 
राऊत, ॲङ यशोमती ठाकूर, सिवश्री अब ुआजमी, हसन मशु्रीफ, अवमत िेशमखु, 
डॉ. राजेंद्र शशगणे, ॲङ के.सी.पाडिी, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री सवुनल केिार, 
सांजय बनसोडे, सवुनल प्रभ,ू सरेुश िरपडुकर, अवनल पाटील, रईस शेख, प्रकाश 
सोळां के, मनोहर चांवद्रकापरेु, धमवरािबाबा आत्राम, िौलत िरोडा, ित्तात्रय भरणे, 
सिवश्रीमती सलुभा खोडके, प्रवतभा धानोरकर, कु. आविती तटकरे, डॉ. विश्िजीत 
किम, कु. प्रवणती शशिे, सिवश्री रणवजत काांबळे, विलीपराव बनकर, सांजयमामा 
शशिे, राज ुकारेमोरे, शेखर वनकम, सवुनल भसुारा, वनतीन पिार, श्रीमती सरोज 
अवहरे, सिवश्री रोवहत पिार, राजन साळिी, चांद्रकाांत निघरे, कैलास गोरांटयाल, 
विकास ठाकरे, डॉ. राहुल पाटील, सिवश्री धीरज िेशमखु, िैभि नाईक, अवमत 
झनक, कुणाल पाटील, कैलास घाडगे-पाटील, राज ूआिळे, वजतेश अांतापरूकर, 
वनतीन िेशमखु, उियशसग राजपतू, सभुाष धोटे, वशरीषिािा चौधरी, पी.एन. 
पाटील-सडोलीकर, सहसराम कोरोटे, बाळासाहेब पाटील, राजेश टोपे, दव.स.स. 
्ाांचा म.दव.स. दन्म २९३ अन्व्े प्रस्ताव :- (चचा पढेु सरुू ि मांत्र्याांचे उत्तर)  
  
 "सि २०२२ च्या माहे जुलै-ऑगस्ट मनहन्यात प्रामुख्यािे निदभव ि मराठिाड्यासह 
राज्यातील इतर भागात मोठ्या प्रमाणािर अनतिृष्टी झाली असूि नजरायती ि बागायती 
नपकांिे, घरांिे, पशुधिािे िुकसाि झाले असणे, तसेि सुमारे १२५ पेक्षा जास्त लोकांिा 
आपल्या प्राणास मुकािे लागले असणे,  निदभातील गडनिरोली, िंद्रपूर, िधा, यितमाळ, 
तसेि मराठिाड्यातील िांदेड, परभणी, चहगोली ि बीड आनद नजल्यात सिव नपके िाहूि ि 
सडूि गेलेली असणे,  सोयाबीि, कापूस ि तूर सारख्या िगदी नपकांिे तसेि िगदी 
नपकांबरोबरि केळी, संत्रा  ि त्सम फळनपकांिेही िुकसाि झालेले असणे, राज्यातील 
काही भागात, निशेर्षत: बीड, उस्मािाबाद ि लातूर नजल्यात सोयाबीि नपकािर 
गोगलगायीिा ि हळदया (यलो मोझॅक) रोगाचा प्रादभुाि झाला असूि शासिाकडूि 
प्रनतबंधा्मक उपाययोजिा ि झाल् यामुळे सोयाबीि उ्पादिात मोठी घट होण्यािी शक्तयता 
असणे,  पीक िुकसािीबरोबरि हजारो  नठबक ि तुर्षार चसिि संि िाहूि गेले असूि 
्यात  मातीिा गाळ जाऊि ते िादरुुस्त झालेले असणे,  शासि निणवयािुसार पुढील ७ िर्षव 
ििीि संि बसनिण्यास अिुदाि देय िसल्यामुळे शासिािे सदरिी अट नशनिल करण्यािी 
आिश्यकता असणे, अनतिृष्टीत राज्यातील हजारो हेक्तटर शेतजमीि िाहूि ि खरडूि 
गेल्यािे ्या पुणवपणे िापीक होण्यािी भीती निमाण झाली असणे, अिेक निनहरी गाळािे 
भरुि िादरुुस्त झाल्या असणे, मोठे ओढे ि िदी, िाले यांिी आपली पाते्र बदलल्यािे 
काठािरील सुपीक जमीि िापीक झाली असणे,  सततच्या पािसािे काही नजल्यातील 
पुलांिे तसेि पांदण रस्ते, ग्रामीण ि प्रमुख नजल्हा मागव मोठ्या प्रमाणािर िादरुुस्त झाले 
असूि मोठ्या खड्डयांमुळे अपघात होणे, अिेक गािे अजुिही तालुक्तयाच्या संपकात 
आलेली िसणे, अिेक गािात निजेिे खांब अाापही पडलेले असणे आनण रान्सफॉमवर ि 
निाुत िानहन्या िादरुुस्त होऊि िीज नितरण व्यिस्िा पुणवत: कोलमडलेली असणे, पुरािे 
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पाणी घरात नशरल्यािे घर, जनािराांचे गोठे, दकुान, टपऱ्या याांची मोठया प्रमाणािर पडझड 
होणे, बराि काळ पाणी घरात रानहल्यािे काही घरे पुणवपणे ढासळलेली असूि गाई-गुरांसह 
इतर पशुधि पाण्यामध्ये िाहूि गेलेले असणे,  मजुरांिा या सिव काळात ि पुढील काही 
काळ मजुरी नमळणार िसल्यामुळे निशेर्ष बाब म्हणूि मजुरांिा ्यांच्या झालेल्या 
िुकसािीसाठी आर्थिक मदत करण्यािी आिश्यकता असणे, शासिािे तातडीिे लक्ष ि 
नदल्यािे िाउमेद होऊि अिेक शेतकऱ्यांिी आ्मह्या केलेल्या असणे, अिेक भागातील 
धरणे पूणव क्षमतेिे भरुि ओसंडूि िाहत असूि भनिष्यात पूरपनरस्स्िती निमाण झाल्यास या 
भागािे पुन्हा िुकसाि होण्यािी शक्तयता असणे, जलसंपदा निभागािे आताि पूर 
पनरस्स्िती नियंत्रणािे नियोजि करणे आिश्यक असणे तसेि कोकणामध्ये ऐि पीक 
लािणी करण्याच्या िेळी जिळपास १५ नदिस पाऊस िसल्यािे भात ि िागली नपकािी 
रोपे सुकूि जाणे, तर महाराष्रातील काही भागामध्ये पजवन्यमाि कमी असल्यािे झालेली 
नपकांिी हािी ि संभाव्य पाणीटंिाई निमाण होणे, एकंदरीति निदभव, मराठिाडा ि इतर 
भागातील अनतिृष्टीमुळे नपके, फळनपके, शेतजमीिी, रस्ते, निजव्यिस्िा, घरे यांच्या 
िुकसािीसाठी शासिािे जाहीर केलेली मदत अ्यंत तुटपंुजी असूि अिेक घटकांिा ्यात 
समािेश झालेला िसणे, अनतिृष्टी झालेल्या भागात अाापही रु. ५० हजार सािुग्रह 
अिुदािािे िाटप ि करणे, शासिािे कोरडिाहूसाठी हेक्तटरी ७५ हजार रुपये तसेि 
फळनपकांसाठी हेक्तटरी दीड लाख रुपयांिे तसेि सिव घटकांिा समािेश करुि ्यांिा ठोस 
मदत जाहीर करण्यािी आिश्यकता, शेतकऱ्यांिी खरीप हंगामाकरीता पीक कजव घेतलेले 
असूि अनतिृष्टीमुळे कजव परतफेड करणे ्यांिा शक्तय िसणे, या हंगामासाठी घेतलेल्या 
कजािीही कजवमाफी करण्यािी लोकप्रनतनिधींिी ि शेतकऱ्यांिी आग्रही मागणी असणे, 
तिानप, शासिाकडूि याबाबत दलुवक्ष होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेली िाराजी, 
याबाबत शासिािे कराियािी कायविाही ि उपाययोजिा नििारात घेण्यात यािी." 
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