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  (गरुुिार, वदनाांक १८ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – (चचा पढेु 
सरुु ि मांत्रयाांचे उत्तर) – 

  सिशश्री अांबादास दानिे, अमरनाथ राजूरकर, ॲड.अननल परब, सर्वश्री नरेंद्र दराडे, 
शनशकाांत शशदे, अनिजीत र्ांजारी, राजेश राठोड, आमश्या पाडर्ी, नर्क्रम काळे, 
डॉ.सुधीर ताांबे, डॉ.मननषा कायांदे, सर्वश्री सतीश चव्हाण, नर्लास  पोतनीस, सतेज 
उर्व  बांटी पाटील, सुननल शशदे, दषु्यांत चतुरे्दी, अशोक उर्व  िाई जगताप, सनचन 
अनहर, अननकेत तटकरे, मोहनरार् कदम, अमोल नमटकरी, डॉ.प्रज्ञा सातर्, सर्वश्री 
अरुण लाड, जयांत आसगार्कर, वि.प.स. याांचा  म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि – 

          "सन २०२२ च्या माहे जुलै-ऑगस्ट मनहन्यात प्रामुख्याने नर्दिव र् 
मराठर्ाड्यासह राज्यातील इतर िागात मोठ्या प्रमाणार्र अनतरृ्ष्टी झाली 
असून नजरायती र् बागायती नपकाांचे, घराांचे, पशुधनाचे नुकसान झाले असणे 
तसेच सुमारे १२५ पेक्षा जास्त लोकाांना आपल्या प्राणास मुकारे् लागले 
असणे,  नर्दिातील गडनचरोली, चांद्रपूर, र्धा, यर्तमाळ तसेच 
मराठर्ाड्यातील नाांदेड, परिणी, शहगोली र् बीड आदी नजल्यात सर्व नपके 
र्ाहून, कुजुन र् सडून गेलेली असणे, सोयाबीन, कापूस र् तूर सारख्या 
नगदी नपकाांचे तसेच नगदी नपकाांबरोबरच केळी, सांत्रा र् तत्सम 
र्ळनपकाांचेही नुकसान झालेले असणे, राज्यातील काही िागात, नर्शेषत: 
बीड, उस्मानाबाद र् लातूर नजल्यात सोयाबीन नपकार्र गोगलगायीचा र् 
हळदया (यलो मोझाक) प्रादिुार् झाला असून शासनाकडून प्रनतबांधात्मक 
उपाययोजना न झाल् यामुळे सोयाबीन उत्पादनात मोठी घट होयायाची शयतयता 
असणे,  पीक नुकसानी बरोबरच हजारो  नठबक र् तुषार शसचन सांच र्ाहून 
गेले असून त्यात  मातीचा गाळ जाऊन ते नादरुुस्त झालेले असणे,  शासन 
ननणवयानुसार पुढील ७ र्षव नर्ीन सांच बसनर्यायास अनुदान देय नसल्यामुळे 
शासनाने सदरची अट नशनथल करयायाची आर्श्यकता असणे, अनतरृ्ष्टीत 
राज्यातील हजारो हेयतटर शेतजमीन र्ाहून र् खरडून गेल्याने त्या पुणवपणे 
नापीक होयायाची िीती ननमाण झाली असणे, अनेक नर्नहरी गाळाने िरुन 
नादरुुस्त झाल्या असणे, मोठे ओढे र् नदी नाले याांनी आपली पाते्र 
बदलल्याने काठार्रील सुपीक जमीन नापीक झाली असणे,  सततच्या र् 
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मोठ्या प्रमाणार्र झालेल्या पार्साने काही नजल्यातील पुलाांचे तसेच पाांदण 
रस्ते, ग्रामीण र् प्रमुख नजल्हा मागव मोठ्या प्रमाणार्र नादरुुस्त झाले असून 
मोठ्या खड्डयाांमुळे अपघाताला सामोरे जारे् लागत आहे र् अनेक गारे् 
अजुनही तालुयतयाच्या प्रमुख गार्ाच्या सांपकात आलेली नसणे, अनेक 
गार्ात नर्जेचे खाांब अद्यापही पडलेले आहेत आनण  ट्रान्सर्ॉमवर र् नर्दु्यत 
र्ानहन्या नादरुुस्त होऊन र्ीज नर्तरण व्यर्स्था पुणवत: कोलमडलेली असणे, 
पनरणामी अनेक गार्ात अद्यापही र्ीज नसणे, पुराचे पाणी घरात नशरल्याने  
घराांची, गोठ्याांची, दकुानाांची, टपऱयाांची मोठया प्रमाणार्र पडझड होऊन 
सांबांनधताांचे नुकसान झाले असणे, बराच काळ पाणी घरात रानहल्याने काही 
घरे पुणवपणे ढासळलेली असून गाई-गुराांसह इतर पशुधन पायायामध्ये र्ाहून 
गेलेले असणे, मजुराांना या सर्व काळात र् पुढील काही काळ मजुरी नमळणार 
नसल्यामुळे नर्शेष बाब म्हणून मजुराांना त्याांच्या झालेल्या नुकसानीसाठी 
आर्थथक मदत करयायाची आर्श्यकता असणे, शासनाने तातडीने लक्ष न 
नदल्याने नाउमेद होऊन अनेक शेतकऱयाांनी आत्महत्या केलेल्या असणे, 
अनेक िागातील धरणे पूणव क्षमतेने िरुन ओसांडून र्ाहत असून 
पूरपनरस्स्थती ननमाण झाली असणे, पनरणामी या िागातील नठकाणाांचे मोठ्या 
प्रमाणात नुकसान झाले असणे, जलसांपदा नर्िागाने आताच पूर पनरस्स्थती 
ननयांत्रणाचे ननयोजन करणे आर्श्यक असणे, तसेच कोकणामध्ये ऐन 
लार्णी करयायाच्या रे्ळी जर्ळपास १५ नदर्स पाऊस नसल्याने िात र् 
नागली नपकाची रोपे सुकून जाणे, तर महाराष्ट्रातील काही िागामध्ये 
पजवन्यमान कमी असल्याने झालेली नपकाांची हानी र् सांिाव्य पाणीटांचाई 
ननमाण होणे, एकां दरीतच नर्दिव, मराठर्ाडा र् इतर नर्िागातील 
अनतरृ्ष्टीमुळे नपके, र्ळनपके, शेतजमीनी, रस्ते, नर्जव्यर्स्था, घरे याांच्या 
नुकसानीसाठी शासनाने जाहीर केलेली मदत अत्यांत तुटपुांजी असून अनेक 
घटकाांचा त्यात समारे्श झालेला नसणे, अनतरृ्ष्टी िागात अद्यापही रु.५० 
हजार सानुग्रह अनुदानाचे र्ाटप न करणे, शासनाने कोरडर्ाहूसाठी हेयतटर 
७५ हजार रुपये तसेच र्ळनपकाांसाठी हेयतटरी दीड लाख रुपयाांचे तसेच सर्व 
घटकाांचा समारे्श करुन त्याांना ठोस मदत जाहीर करयायाची आर्श्यक 
असणे, शेतकऱयाांनी खरीप हांगामाकरीता पीक कजव घेतलेले असून 
अनतरृ्ष्टीमुळे कजव परतरे्ड करणे त्याांना शयतय नसणे, या हांगामासाठी 
घेतलेल्या कजाची मार्ी करयायाची लोकप्रनतननधींची र् शेतकऱयाांचीही 
आग्रही मागणी असणे, तथानप, शासनाकडून याबाबत दलुवक्ष होत 
असल्यामुळे शेतकऱयाांमध्ये पसरलेली तीव्र नाराजी, याबाबत शासनाने 
करार्याची उपाययोजना नर्चारात घेयायात यार्ी." 
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(दपुारी (दपुारी १२.०० १२.०० िाजता)िाजता)  

 
एक : प्रश्नोत्तरे. 
  (क) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ख) बधुिार, वदनाांक १७ ऑगस्ट, २०२२ रोजीची ताराांवकत प्रश्नोत्तराची 

यादी सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 
  (१) उप मखु्यमांत्री : "श्री नर्ठ्ठल रुस्यतमणी मांनदरे सनमती, पांढरपूर याांचा 

सन २०२०-२०२१ या आर्थथक र्षांचा 
लेखापनरक्षण अहर्ाल र् त्यार्रील अनुपालन 
अहर्ाल" सिागृहासमोर ठेर्तील. 

  (२) िस्त्रोद्योग मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ मयानदत, 
नागपूर याांचा सन २०२०-२०२१ या र्षाचा 
पन्नासार्ा र्ार्थषक अहर्ाल आनण नर्त्तीय पत्रके" 
सिागृहासमोर ठेर्तील. 

  (३) उद्योग मांत्री : (क) "पस्श्चम महाराष्ट्र नर्कास महामांडळ 
मयानदत, पुणे याांचा सन २०२०-२०२१ या 
र्षाचा पन्नासार्ा र्ार्थषक अहर्ाल" 
सिागृहासमोर ठेर्तील. 

     (ख) "कोंकण नर्कास महामांडळ मयानदत 
याांचा सन २०२०-२०२१ या र्षाचा 
पन्नासार्ा र्ार्थषक अहर्ाल" 
सिागृहासमोर ठेर्तील. 

  (४) मवहला ि 
बालविकास मांत्री 

: "मनहला आर्थथक नर्कास महामांडळ याांचा सन 
२०२०-२०२१ या र्षाचा सेहेचाळीसार्ा र्ार्थषक 
अहर्ाल" सिागृहासमोर ठेर्तील. 

   
तीन : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
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चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 

  (१)  श्री.अरुण लाड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजननक महत्र्ाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

            ”शासनाच्या २९ प्रमुख नर्िागाांमध्ये सरळसेर्ा र् पदोन्नतीच्या 
नमळून तब्बल दोन लाख १९३ जागा नरयतत असून त्यात तब्बल ४६ हजार 
९६२ जागा नजल्हा पनरषदाांमधील असणे, नरयतत पदाांमुळे नागनरकाांना 
नमळणाऱया शासकीय सेर्ा प्रिानर्त होत असून तहनसल कायालयात 
साध्या उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठीही नर्द्याथी र् पालकाांना नकमान दोन 
आठर्डे प्रनतक्षा करार्ी लागत असणे, राज्यात बेरोजगारी प्रचांड र्ाढली 
असून तरुणाांना नोकऱयाांची प्रनतक्षा असल्यामुळे मात्र शासनाच्या नव्या 
नोकरिरतीऐर्जी आऊटसोशसग, कां त्राटी पध्दतीर्र अनधक जोर 
असल्याचे नदसून येणे,  त्यातूनच ननरृ्त्ताांना पुन्हा कां त्राटी तत्र्ार्र सेरे्त 
सामारू्न घेतले जात असणे, सदरची मानहती ही र्यतत राज्यातील 
शासकीय नर्िागाांची र् नजल्हा पनरषदाांमधील अनधकारी/कमवचारी 
यासांदिातील असणे, तथानप त्यामध्ये नगरपांचायती, नगरपनरषदा, 
महानगरपानलका, शासन अनधनस्थ मांडळे र् महामांडळे, उद्योग र् इतर 
नर्िागातील मानहती समानर्ष्ट केली नसल्याचे ननदशवनास येणे, सरळसेर्ा 
िरतीबाबतही राज्य लोकसेर्ा आयोगाची सांथगती नदसून येत असल्यामुळे 
साहनजकच कॉललेटर, प्रनशक्षण, पनरर्ीक्षाधीन कालार्धी याला बराच 
रे्ळ लागत असणे, राज्यातील बेरोजगाराांची र्ाढलेली सांख्या नर्चाराांत 
घेताां, शासनाने नोकरीच्या सांधी उपलब्ध करुन देयायाची कायवर्ाही करणे 
गरजेचे असणे र् त्यासाठी शासनस्तरार्र नरयतत असलेली पदे िरयायाची 
आर्श्यकता, याबाबत शासनाने करार्याची र्ा केलेली कायवर्ाही र् 
शासनाची प्रनतनक्रया." 

  (२) श्री.रणवजतससह मोवहते-पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् 
सार्वजननक महत्र्ाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

          "२०११ च्या जनगणनेनुसार पांढरपूरची लोकसांख्या ९९ हजार तर 
उपनगरी िागाची लोकसांख्या १० हजाराहून अनधक असणे, तसेच 
नर्ठ्ठलाच्या दशवनासाठी दररोज येणाऱया िानर्काांची र्ाढती सांख्या लक्षात 
घेता शहरातील साांडपायायार्र दैनांनदन प्रनक्रया करणारा १५ MLD क्षमतेचा 
प्रकल्प र्ाढत्या लोकसांख्येला अपुरा ठरत असणे, पनरणामी दररोज लाखो 
नलटसव साांडपाणी, प्रनक्रया न करताच थेट चांद्रिागा नदीत जाऊन नमसळत 
असणे, सद्या शहरात दररोज १३ ते १४ MLD साांडपाणी र्ापरून सोडले 
जात असणे, शननर्ार, रनर्र्ार, एकादशीच्या नदर्शी हेच साांडपाणी १५ ते 
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१८ MLD पयंत र्ाढत असणे, अशारे्ळी हे साांडपाणी प्रनक्रया न करताच 
पुष्पार्ती नदी (गोपाळपूर) आनण मलपे ओढा (इसबार्ी) येथून थेट 
चांद्रिागा नदीला जाऊन नमळत असणे, या साांडपायायार्रील प्रनक्रयेसाठी 
शहरातील जुन्या पाईप लाईन बदलणे, ३ नठकाणी पांपहाऊस उिा करणे, 
प्रत्येकी ५ MLD पाणी प्रनक्रयेचे २ प्रकल्प उिा करणे, यासाठी ७७ कोटी 
रुपयाांची गरज असणे, पांढरपूर नगरपानलकेची मुदत सांपल्याने त्यार्र 
प्रशासक असणे, पनरणामी साांडपाणी प्रनक्रयेचा ७७ कोटींचा प्रस्तार् नगर 
नर्कास खात्याकडे पाठनर्यायात आलेला नसणे, पनरणामी दररोज लाखो 
नलटर मैला नमनश्रत साांडपाणी थेट चांद्रिागेत नमसळून पांढरपूर शहर र् 
उपनगराांना दनुषत पायायाचा पुरर्ठा होणे याकडे प्रदषुण ननयांत्रण मांडळाचे 
सार् दलुवक्ष असणे, त्यातून स्थाननक लोक र् र्ारकरी नर्नर्ध आजाराांना 
बळी पडणे, यामुळे पांढरपूरर्ाशिय र् र्ारकरी याांच्यामध्ये पसरलेला 
असांतोष, यामुळे पांढरपूर शहरातील साांडपाणी प्रनक्रया प्रकल्प 
आराखडयास गती देणेबाबत शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् 
प्रनतनक्रया." 

  (३) सिशश्री अांबादास दानिे, आमश्या पाडर्ी, दषु्यांत चतुरे्दी, शनशकाांत 
शशदे, अमरनाथ राजूरकर, सनतश चव्हाण, नर्क्रम काळे, अमोल नमटकरी, 
सनचन अनहर, सुननल शशदे, नर्लास पोतनीस, वि.प.स. पुढील तातडीच्या 
र् सार्वजननक महत्र्ाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

          "मुांबई-पुणे द्रतुगती महामागव मृत्यूचा सापळा बनत असल्याची बाब 
माहे ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या दसुऱया आठर्ड्यात उघडकीस आलेली 
असणे, नदनाांक १४ ऑगस्ट, २०२२ रोजी झालेल्या िीषण अपघातात 
नशर्सांग्राम सांघटनेचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार याांचा ददैुर्ी मृत्यू झाला 
असल्याने या महामागाच्या सुरके्षचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर येणे, मुांबई - 
पुणे महामागार्रील अपघात आनण ते रोखयायासाठी करयायात येत 
असलेले प्रयत्न आदी मुदे्द ऐरणीर्र येणे, पुणे-मुांबई एयतस्पे्रस-रे्र्र (द्रतुगती 
मागव) गेल्या दीड र्षात तीनशे अपघाताांमध्ये १२५ प्रर्ाशाांचा मृत्यू झाला 
असणे, तर २११ जण गांिीर जखमी झाले असणे,सन २०२२ च्या ऑगस्ट 
मनहन्याांपयंत ३० अपघात घडून ४० जणाांचा मृत्यू झालेला असणे, 
र्ाहनाांसाठी घाट पनरसरात प्रनततास ५० नक.मी. तर अन्य नठकाणी प्रनत 
तास १०० नक.मी. रे्गमयादा ननस्श्चत केलेली असताना 
र्ाहनचालकाांकडून रे्गमयादेचे पालन करयायात येत नसणे, सीटबेल्ट न 
लार्णे असे अनेक प्रकार या द्रतुगती मागार्र नदसून येणे, त्याचप्रमाणे 
अपघात झाल्यास तातडीने ॲम्ब्युलन्स सेर्ा उपलब्ध होत नसल्याने 
अपघातग्रस्ताांना त्र्रीत उपचार नमळत नसल्याने मृत्यू सांख्येत होत 
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असलेली र्ाढ,पनरणामी िरधार् रे्गामुळे र्ाहनार्रील ननयांत्रण सुटल्याने 
मोठ्या प्रमाणार्र अपघात या महामागार्र अपघात नेहमीच होते असणे, 
रे्ग मयादेचे पालन न करणाऱया र्ाहनचालकाांर्र पोनलसाांकडून कारर्ाई 
करयायात येत असली, तरी र्ाहनचालक कारर्ाईस जुमानत नसणे, 
याव्यनतनरयतत ननरननराळ्या प्रकारच्या र्ाहनाांना आखून नदलेल्या 
मार्थगकाांचा र्ापर न करता र्ाहने बेदरकारपणे चालनर्यायात येणे, हे नह 
र्ाढत्या अपघाताचे मुख्य कारण असणे, त्यामुळे देशातला पनहला एयतस्पे्रस 
हायरे् अशी ओळख असलेल्या या महामागार्रून प्रर्ाशाांना जीर् मुठीत 
घेरू्न प्रर्ास करार्ा लागणे, पनरणामी या महामागार्रून प्रर्ास करणाऱया 
प्रर्ाशी आनण र्ाहनचालकाांत पसरलेले िीतीचे साम्राज्य, यास्तर् मुांबई – 
पुणे महामागार्रील र्ाढते अपघात रोखयायासाठी तसेच महामागार्र 
ठरानर्क अांतरार्र ट्रॉमा केअर कें द्र उिारयायाबाबत शासनाने तातडीने 
हाती घ्यार्याच्या उपाययोजना आनण शासनाची प्रनतनक्रया." 

  (४) डॉ.मवनषा कायांदे, सर्वश्री अरुण लाड, अमरनाथ राजूरकर, वि.प.स. 
पुढील तातडीच्या र् सार्वजननक महत्र्ाच्या बाबीकडे उप मखु्यमांत्रयाांचे 
लक्ष रे्धतील :- 

          "राज्यात ऑनलाईनच्या माध्यमातून सायबर गुन्हात झालेली र्ाढ, 
गेल्या पाच मनहन्याांत राज्यात नोंदनर्लेल्या सायबर गुन्हयाांची आकडेर्ारी 
पाहता ऑनलाईन बँनकग र्सर्णुकीचे गुन्हे प्रथम क्रमाांकार्र असणे, 
केर्ायसी अपडेट, ओटीपी, कजव नमळरू्न देयायाची बतार्णी अशा 
कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे बँशकगशी सांबांनधत र्सर्णूक केली जात 
असणे, सायबर पोलीस ठायायात गुन्ह्यांची सांख्या र्ाढत चाललेली 
असताना मुांबईतील सायबर पोनलसाांच्या पूर्व प्रादेनशक सायबर पोलीस 
ठायायाचे नचत्र नर्दारक असणे, सायबर कक्षात प्ररे्श करताच सर्वत्र 
गळती, दगंुधी अस्र्च्छता  नदसत असणे, त्याच अर्स्थेत अनधकारी, 
कमवचारी आउटडेटेड झालेल्या कॉम््युटरर्र काम कनरत असणे, 
आर्श्यक यांत्रणा नसल्यामुळे सायबर कक्षात काम करयायासाठी 
अनधकारी उत्सुक नसणे,  अपुऱया यांत्रसामुग्रीमुळे सायबर गुन्ह्यांची उकल 
करयायात मुांबई पोनलस कमी पडत असल्याचे धयतकादायक र्ास्तर् समोर 
येणे, सायबर पोनलसाांनी कामाची गती र्ाढनर्यायाची आर्श्यकता, गेल्या 
र्षविरात २,८८३ गुन्ह्यांची नोंद झाली, त्यापैकी अर्घ्या ४५५ गुन्ह्यांची 
उकल करयायात येणे, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, 
सायबर गुन्ह्यांत होत असलेली र्ाढ रोखयायाकनरता शासनाने ठोस पार्ले 
उचलयायाची ननताांत आर्श्यकता, याबाबत शासनाने सत्र्र कायवर्ाही 
करयायाची गरज, याबाबत शासनाची प्रनतनक्रया र् िूनमका." 
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  (५) श्री.गोवपचांद पडळकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजननक 
महत्र्ाच्या बाबीकडे पर्सुांिधशन मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

            "राज्यात मेंढपाळ बाांधर्ाांना अनेक अडचणींना सामोरे जारे् लागत 
असून नाहक त्रास बाांधर्ाांना सहन करार्ा लागत असणे, महाराष्ट्र मध्ये 
गेली अनेक र्षव धनगर समाज आपला पारांपानरक मेंढीपालन व्यर्साय 
करून आपली उपजीनर्का चालर्त असणे, या व्यर्सायामुळे मेंढपाळ 
बाांधर् महाराष्ट्रिर िटकां ती करत असणे, परांतु गेल्या काही काळामध्ये 
मेंढपाळ आनण र्न खात्याचे अनधकारी तसेच गार्गुांडाांमध्ये सातत्याने 
सांघषाची पनरस्स्थती  उद्िर्त असणे, मेंढपाळाांना जांगली चराई साठी खुली 
करणे, धरण बुडीत के्षत्र खुले करणे, रृ्क्ष लागर्डीस पाच र्षे पूणव 
झाल्यानांतर र्नीकरणाच्या जनमनीसाठी खुल्या करणे, १००-१०० 
र्षापासून लािके्षत्र मध्ये मेंढपाळ र्ास्तव्यास असून त्याांना र्न 
अनधकाऱयाांकडून नाहक त्रास सहन करार्ा लागत असणे,गायरानार्रती 
अनतक्रमण झाल्यामुळे मेंढ्याच्या साठी जनमनी नशल्लक रानहल्या नसणे, 
तरी ती अनतक्रमण काढणे, तसेच पार्साळ्यात दनूषत पाणी नपल्याने र् 
रस्ते अपघातात शेळ्या मेंढ्या मरण पार्तात अशारे्ळी नैसर्थगक आपत्ती 
घोनषत करून मेंढपाळाांना आर्थथक िरपाई देयायात यार्ी, अशा अनेक 
मागणी राज्यातील मेंढपाळ बाांधर्ाांच्या शासनाकडे असणे, उयतत 
मागयायाच्या अनुषांगाने योय य उपाययोजना करयायाची मागणी 
लोकप्रनतननधी याांनी २६ जुलै, २०२२ रोजी राज्याचे उपमुख्यमांत्री 
याांच्याकडे केलेली असणे या मागणीच्या अनुषांगाने शासनाने तातडीने 
योय य ती कायवर्ाही करयायाची आर्श्यकता र् शासनाची प्रनतनक्रया." 

  (६) सिशश्री विजय ऊर्श  भाई वगरकर, प्रनर्ण दरेकर, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या र् सार्वजननक महत्र्ाच्या बाबीकडे दगु् ध व्यिसाय विकास 
मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

        ”महाराष्ट्र राज्य दधू महासांघ मयानदत, मुांबई (महानांद दयु धशाळा) नह 
सांस्था दयु धव्यर्सायातील र् सहकार के्षत्रातील नोंदणीकृत नशखर सांस्था 
असणे, महानांद दधू र् दयु धपदाथांची नर्क्री मुांबई महानगर के्षत्रातील मुख्य 
शहराांच्या बाजारपेठेमध्ये होत असून सन २००४-०५ पयंत सुमारे ०८ लक्ष 
नलटर प्रनतनदन नर्क्रीचा उच्चाांक गाठला असणे, तद्नांतर माहे जानेर्ारी 
२०२१ पयंत नर्क्रीमध्ये कमालीची घट होऊन ती १.४ लक्ष नलटर (सर्व 
युननटसह) प्रनतनदन इतकी झालेली असणे, नर्द्यमान लोकननयुयतत 
सांचालक मांडळ आल्यानांतर दधुाचे खरेदी दर र्ाढरू्न घेयायासाठी कृनत्रम 
दधू टांचाई ननमाण करून दधू खरेदी दरर्ाढ करून घेयायात येणे, यामुळे 
बाजारपेठेत महानांद दधुाचे दर र्ाढणे, पनरणामी दधुाच्या नर्क्रीर्र पनरणाम 
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झाल्यामुळे दधू महासांघाला मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करार्ा लागणे, 
सन २०१६-१७ मध्ये ७.७३ कोटी, सन २०१७-१८ मध्ये १.२८ कोटी 
इतका तोटा झाला असणे, सन २०१८-१९ या र्षात चुकीच्या पद्धतीने रु. 
१ लक्ष नर्ा दाखनर्ला असल्याची बाब ननदशवनास येणे, तसेच सन २०१९-
२० या र्षात दधुाचा दर रु. ३६ इतका असल्यामुळे रु. ५० कोटी इतका 
तोटा होणार असल्याची बाब समोर येणे, सध्या नडसेंबर २०२० पयवत 
महासांघाने रु. ४५ कोटीचा ओर्र ड्राफ्ट काढून कारिार सुरु ठेर्ला 
असल्याचे ननदशवनास येणे, सन २०१८ मध्ये शेतकऱयाांपुढे अनतनरयतत 
दधुाचा प्रश्न ननमाण झाल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने दधू िुकटी र् 
दयु धजन्यपदाथव रूपाांतरणासाठी रु. ५ प्रती नलटर अनुदान देयायाचा ननणवय 
घेणे, परांतु सदर शासन ननणवयात नपशर्ी बांद दधुाला अनुदान नसतानाही 
सांचालक मांडळाने चुकीच्या पद्धतीने ठरार् पानरत करून रु. २८ कोटी 
नपशर्ी बांद दधुाला अनुदान र्ाटप केले असल्याची बाब समोर येणे, सदर 
ठरार् पानरत करताना दधू महासांघास होणाऱया आर्थथक तोट्यास सांचालक 
मांडळ जबाबदार राहणार नसून शासन जबाबदार राहील अशा आशयाचा 
ठरार् पानरत करयायात येणे, परांतु शासनाकडून सदरचा ननधी नामांजूर 
करयायात येणे, यामुळे दधू महासांघास अनधकचा तोटा सहन करार्ा 
लागणे, दधू महासांघास होणाऱया तोट्यामुळे सांस्थेर्र अर्लांबून 
असणाऱया कामगाराांचे रे्तना व्यनतनरयतत इतर देणी थकले असणे, 
पनरणामी कामगाराांमध्ये नितीचे र्ातार्रण पसरले असून शासनाप्रती 
पसरलेला तीव्र असांतोष, एम.एस.सी. सहकारी बँकेर्र प्रशासक 
नेमल्यानांतर बँकाांची आर्थथक स्स्थती सुधारली असणे, याच धतीर्र दधू 
महासांघाांर्र देखील प्रशासक नेमयायाची आर्श्यकता, याबाबत शासनाने 
करार्याची कायवर्ाही र् शासनाची प्रनतनक्रया. ” 

  (७) सिशश्री सवतर् चव्हाण, नर्क्रम काळे, अब्दलु्ला खान दरुाणी, अमरनाथ 
राजूरकर, अांबादास दानरे्, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजननक 
महत्र्ाच्या बाबीकडे क्रीडा व यिुक कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

           "सन २०१४ साली राज्य शासनाने गांगापूर (नज.औरांगाबाद) तालुका 
नक्रडा सांकुलासाठी १ कोटी ५ लक्ष रुपयाांचा ननधी मांजूर करुन सदर काम 
हे १२ टयतके कमी दराने मे.युनाइटेड कन्सट्रयतशन, औरांगाबाद याांना देयायात 
आले असणे, सदर कामात सांरक्षण शित रु.९.०० लक्ष मीटर ऐर्जी ४०० 
मीटर ट्रॅक रु. ८.०० लक्ष बॅडशमटन हॉल कोटींग रु. ३.०० लक्ष ८८ हजार 
असे एकुण रु. १,०६,१७,३७७ कायारांि आदेश देयायात आले तसेच सदर 
काम हे बारा मनहने मुदतीचा आत करयायाबाबत सांबांधीत ठेकेदारास 
आदेनशत करयायात आले असणे, सदर कामाचे कायारांि आदेश देऊन 
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आज तारखेपयंत ८ र्षे उलटून गेल्यानांतर देखील सदर नक्रडा सांकुलाचे 
काम अपूणव स्र्रुपात असून या सांदिात जनतेच्या र्ाढत्या तक्रारी असणे, 
नक्रडा सांकुल सनमतीची बैठक नदनाांक ३१ जुलै, २०२१ रोजी घेयायात आली 
र् या बैठकीत सदर नक्रडा सांकुलाच्या आतापयंत झालेल्या कामाांचा 
सनर्स्तर आढार्ा घेयायात आला असणे, त्यानुसार झालेला सांपूणव कामाचे 
सांयुयतत मोजमाप पाहणी अहर्ाल घेणेबाबत बैठकीत सर्ानुमते मान्यता 
नदली होती. त्यानुसार सदर सनमतीने नदनाांक ०४ ऑगस्ट, २०२१ रोजी 
पाहणी अहर्ाल नदला असून सदर अहर्ालानुसार मांजूर कायारांि 
आदेशानुसार मांजूर रु. ८५,२९,१७२ तसेच र्ाढीर् कामाची रयतकम रु.२० 
लक्ष ८८ हजार असे एकनत्रत रु. १,०६,१७,३७७ एर्ढी रयतकम कामासाठी 
मांजूर करयायात आलेली होती, यापैकी सार्वजननक बाांधकाम नर्िागाने 
सांबांधीत ठेकेदारास रु. ९७.०० लक्ष अदा केले असणे, मात्र सदर नक्रडा 
सांकुलात मांजूर असलेले खो-खो ग्राऊां ड, बास्केटबॉल कोटव, अांतगवत रस्ते, 
सार्वजननक शौचालय यासह इतर अनेक कामे झालेली नसणे, तसेच 
झालेली कामे ही देखील अपूणव असणे, परांतू सदर कामाचे नबल अनधकारी 
र् ठेकेदार याांचे सांगनमताने काढले असल्याने सांबांधीत अनधकारी र् 
ठेकेदार याांचेर्र कारर्ाई करयायासाठी होत असलेली मागणी, ययबयबत 
शासनाने केलेली कायवर्ाही र् प्रनतनक्रया." 

  (८)  श्री.अर्ोक ऊर्श  भाई जगताप, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् 
सार्वजननक महत्र्ाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

            " राज्य शासनाने कें द्रीय औद्योनगक नीतीचा पुरेपूर र्ायदा घेयायात 
येऊन िाांडर्लदाराांना प्रचांड सर्लती देऊन औद्योनगक गुांतर्णुकीला 
प्रोत्सानहत करणे, उद्योगाांना स्र्स्तात मजूर र् स्र्स्तात कच्चा माल 
नमळार्ा यासाठी शेतकऱयाांर्र शेतमालाला कधीही नजल्हाबांदी, राज्यबांदी 
तर कधी ननयातबांदी सारखे अत्यांत अन्यायकारक ननयांत्रण लादणे,  जमीन 
धोरणाचे ननयांत्रण आणणे, पनरणामी शेतातून होणाऱया उत्पन्नार्र नुकसान 
होऊन शेतकऱयाांर्र कजाचे डोंगर ननमाण होणे, हनरतक्राांतीमुळे कृषी 
के्षत्रात उत्पादक प्रचांड प्रमाणात र्ाढले, मात्र राज्य शासनाच्या सापत्न 
आर्थथक नीतीमुळे या शेती उत्पन्नातून उत्पन्न ननमाण झाले नाही पण कजव 
ननमाण होणे, पनरणामी राज्यातील शेतकरी आगनतकतेने कजवबाजारी 
होऊन आत्महत्याच्या उांबरठ्यार्र पोहोचणे, राज्यात दररोज कजवबाजारी 
शेतकरी आत्महत्या करीत असणे, त्यामुळे शासनाने यापुढे नव्याने शेती 
ननधी जाहीर करून नतची पनरणामकारक अांमलबजार्णी करणे अत्यांत 
आर्श्यक असताना याबाबत शासनाकडून कोणतीही  कायवर्ाही न होणे, 
यामुळे राज्यातील शेतकऱयाांमध्ये पसरलेले असांतोषाचे  र्ातार्रण र् 
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नाराजीची िार्ना, याबाबत शासनाने तातडीची कारर्ाई र् उपाय योजना 
करयायाची ननमाण झालेली आर्श्यकता र् राज्य शासनाची प्रनतनक्रया." 

  (९) श्री.अवभवजत िांजारी, वि.प.स. पुढील तातडीच्या र् सार्वजननक 
महत्र्ाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष रे्धतील :- 

          "महाराष्ट्र राज्याच्या प्रगतीमध्ये अनेक बाबतीत नर्दिाचा 
अनुशेष अजूनपयंत पूणवत: दरू करयायात न येणे, नर्शेषत: 
औद्योनगकीकरणाच्या दृष्टीकोनातून र् पयायाने रोजगार ननर्थमतीच्या 
दृष्टीकोनातून नर्दिात मोठया प्रमाणात अनुशेष असणे, त्यामुळे 
नर्दिातील सर्व नजल्यात मोठया प्रमाणात बेरोजगारी पसरणे, त्यामुळे 
अनेक तरुण-तरुणी नैराश्यात असल्याचे नदसून येणे, राज्यात 
औद्योनगकीकरणामध्ये मुांबई, पुणे, नानशक, औरांगाबाद इतर काही नर्िाग 
सक्षम झाले असून त्यामुळे त्या त्या नर्िागाच्या नर्कासाला मोठया 
प्रमाणात चालना नमळणे, परांतु नर्दिात उद्योगाचे प्रमाण कमी 
असल्यामुळे या िागात स्थाननक नर्कासाला त्याप्रमाणात चालना न 
नमळणे, म्हणून राज्याच्या सर्वच नर्िागामध्ये नर्कासाचा समतोल साधून 
नर्दिात औद्योनगकीकरणाचे प्रमाण र्ाढनर्यायासाठी नर्ीन औैद्योनगक 
धोरण स्र्ीकारयायाची गरज लक्षात घेता या िागात नमहान आनण 
एम.आय.डी.सी.च्या जागा उद्योग के्षत्रातील  कां पन्याना देयायासांबांधी ननयम 
आनण दर यामध्ये सूट नदल्यास या िागात उद्योग र्ाढयायास उते्तजन 
नमळणे, तसेच औद्योनगक के्षत्राला लागणारी, र्ीज, पाणी आनण इतर 
सांसाधन यामध्ये सुध्दा राज्याच्या इतर नर्िागाच्या तुलनेमध्ये सूट नदल्यास 
अनेक राष्ट्रीय र् बहुराष्ट्रीय कां पन्या नर्दिात आपले उद्योग स्थापयायासाठी 
आकर्थषत होईल, यासाठी राज्यामध्ये औद्योनगकीकरणाच्या बाबतीत 
समतोल साधयायासाठी आनण नर्दिातील नर्कासाचा अनुशेष िरुन  
काढयायासाठी आनण बेरोजगाराांना रोजगार नमळरू्न देयायासाठी 
नर्दिासाठी नर्शेष औद्योनगक धोरण अर्लांबनर्यायाबाबत तातडीने 
कायवर्ाही करणे आर्श्यक असतानाही याबाबत शासनाकडून होत 
असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, पनरणामी येथील जनतेत पसलेले असांतोषाचे 
र्ातार्रण र् नाराजीची िार्ना, ययबयबत शासनाने तातडीने करयवययची 
कायवर्ाही र् शासनाची प्रनतनक्रया." 
 
 

पाच : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विरे्ष उल्लेख – (असल्यास). 
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  - मध्यांतर – 
 

सहा : सन २०२२-२०२३ च्या परुिणी मागण्याांिर चचा – (पवहला वदिस). 

  खालील मांत्रयाांच्या मागण्याांिर चचा होईल. 
  १. महसूल, पशुसांर्धवन, दयु ध व्यर्साय नर्कास मांत्री 
  २. र्ने, साांस्कृनतक काये, मत्स्यव्यर्साय मांत्री 
  ३. उच्च र् तांत्रनशक्षण, र्स्त्रोद्योग, सांसदीय काये मांत्री 
  ४. आनदर्ासी  नर्कास मांत्री 
  ५. ग्रामनर्कास र् पांचायत राज, रै्द्यकीय नशक्षण, क्रीडा र् युर्क कल्याण 

मांत्री 
  ६. पाणी पुरर्ठा र् स्र्च्छता मांत्री 
  ७. अन्न र् औषध प्रशासन मांत्री 
  ८. शालेय नशक्षण, मराठी िाषा मांत्री 

 

सात : र्ासकीय विधेयके – 

  (१) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – विधेयक विचारात घेणे. 

   "सन २०२२ चे नर्धानसिा नर्धेयक क्रमाांक २२ -  महाराष्ट्र र्स्तू र् सेर्ा 
कर  (सुधारणा) नर्धेयक, २०२२." 

  (२) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – विचार, खांडर्: विचार ि सांमत 
करणे. 

   "सन २०२२ चे नर्धानसिा नर्धेयक क्रमाांक २१ -  महाराष्ट्र सार्वजननक 
नर्द्यापीठ (दसुरी सुधारणा) नर्धेयक, २०२२." 
 

    विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अांबादास 
दानिे, सवतर् चव्हाण, अवभजीत िांजारी, वि.प.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 

     "सन २०२२ चे नर्धानसिा नर्धेयक क्रमाांक २१ -  महाराष्ट्र 
सार्वजननक नर्द्यापीठ (दसुरी सुधारणा) नर्धेयक, २०२२ 
नर्धानसिेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ५० 
सदस्याांच्या सांयुयतत सनमतीकडे त्यार्रील प्रनतरृ्त्त सहा 
मनहन्याांच्या आत सादर करयायाचा अनुदेश देऊन नर्चाराथव 
पाठनर्यायात यारे्." 

   --------------------------------------------------------------------------- 
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आठ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 

  सिशश्री गोवपचांद पडळकर, रामरार् पाटील, रमेश कराड, वि.प.स. पुढील 
सार्वजननक महत्त्र्ाच्या बाबींर्र चचा उपस्स्थत करतील. 

         "राज्यात राज्य कीटक शास्त्रज्ञ या पदार्र शैक्षनणक अहवता नसलेल्या व्ययततीची 
चुकीच्या पद्धतीने ननर्ड करयायात आल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये र्ा 
त्यादरम्यान ननदशवनास आले असणे, ननयुयतत झालेल्या अनधकारी याांची ननयुयतती 
शासनातील तसेच महाराष्ट्र लोकसेर्ा आयोगातील काही अनधकाऱयाांशी सांगनमत 
करुन झाली असल्याच्या तक्रारी अनेक तक्रारदाराांनी केलेल्या असणे,  सांचालक, 
आरोय य सेर्ा (नहर्ताप, हत्तीरोग र् जलजन्य रोग), पुणे येथील राज्य कीटक शास्त्रज्ञ 
याांचे शैक्षनणक अहवता त्याांच्या पदाकनरता अनुरूप नसून या प्रकरणाची चौकशी 
करून त्याांच्यार्र कारर्ाई करयायाबाबत प्रयोगशाळा रै्ज्ञाननक अनधकारी, सहाय्यक 
सांचालक नहर्ताप, कोल्हापूर याांनी मा. सार्वजननक आरोय यमांत्री याांना नदनाांक ३० 
नोव्हेंबर, २०२१ रोजी ननरे्दन नदलेले असणे, सदर ननरे्दनाच्या अनुषांगाने राज्य 
कीटक शास्त्रज्ञ या पदासाठी आर्श्यक असलेली शैक्षनणक अहवता नसलेल्या 
व्ययततीची चुकीच्या पद्धतीने ननर्ड केलेल्या सांबांनधताांची चौकशी करून सांबांनधत 
दोषींर्र कारर्ाई करयायाची आर्श्यकता असणे, याबाबत शासनाने करार्याची 
कायवर्ाही र् उपाययोजना." 
 

   
 

   

विधान भिन : 
मुांबई, 
नदनाांक : २१ ऑगस्ट, २०२२ 

         राजेन्र भागित 
प्रधान सनचर्, 

महाराष्ट्र नर्धानपनरषद. 
 
 


