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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिार, विनांक २३ ऑगस्ट, २०२२ 

 

( सकाळी ०९.३० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 
 

 
 
 

 

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

 

 
 

   (सोमिार, विनांक २२ ऑगस्ट, २०२२ रोजी वििसाच्या कामकाज पविकेिर 
िर्शविण्यात आलेली परंत,ु पढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमांक १) 
 

  (१) सिशश्री. प्रताप सरनाईक, िौलत िरोडा, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे आवििासी विकास मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
         “गेल्या ७५ वर्षात कें द्रात व राज्यात ववववध राजवकय पक्ाांची सरकारे स्थापन 
झालेली असणे, तत्कावलन सरकारने महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यामध्ये व प्रामुख्याने 
आविवासी पाड्याांमध्ये नागरी सुववधा िेण्याची पोकळ आश्वासने िेणे, परांतु राज्यातील 
महानगराांमध्ये सुववधाांसाठी करोडो रूपयाांचा वनधी खचच करीत असताना शहरीकरणाचे 
उिात्तीकरण प्रत्येक सरकारने केलेले असणे, अद्यापही साधे रस्तेही उपलब्ध नसणे, 
वपण्याच्या पाण्यासाठी ववहीरी, सुलभ शौचालय व मवहलाांसाठी शौचालय नसणे, 
सावचजवनक ववद्युत पोलही नसणे, अशा अवस्थेमध्ये स्वातांत्र्याच्या पूवचसांध्येला पालघर 
वजल्यातील मोखाडा येथे रुग्णालयात जाण्यासाठी रस्ता नसल्याने गावातील गावकरी एका 
गभचवती मवहलेला कावडीतून घेऊन जात असताना त्या मवहलेची वाटेतच प्रसूती होऊन 
वतची िोन्ही जुळी मुले मृत होणे, शहरीकरणाने व्यापलेल्या ओवळा-मावजवडा ववधानसभा 
मतिारसांघामध्ये २७ आविवासी पाडे असून कधी वनखात्याची अडचण तर कधी 
शासवकय अवधकाऱयाांची अनास्था असल्यामुळे या आविवासी पाडयाांमध्ये रस्ते, पाणी 
पुरवठा, शौचालय, ववज पुरवठा इ. अनेक कामे होऊ शकलेली नसणे, या िगुचम भागातील 
कामाांसाठी वनधीची व वनखात्यासह इतर शासवकय मांजूरीची एक ववशेर्ष योजना 
राबववण्याबाबत शासनाने तातडीने केलेली वा करावयाची कायचवाही, शासनाची प्रवतविया 
व भुवमका."  
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  (२) श्री.रणधीर सािरकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
  
         “अकोला (वशवणी) येथील ववमानतळ ववस्तारीकरणाचे काम गेल्या अनेक 
वर्षांपासून केवळ खाजगी जमीन भूसांपािनाअभावी रखडलेले असणे, हवाई 
वाहतुकीअभावी पश्श्चम वविभातील औद्योवगक व आर्थथक ववकास खुांटणे, पश्श्चम 
वविभाचा ववकास  साधण्याच्यादृष्ट्टीने अकोला ववमानतळाची स्थापना सन १९४३ साली 
होणे, राज्यातील तत्कालीन २० ववमानतळापैकी एक अकोला ववमानतळ असणे, 
ववमानतळाची धावपट्टी ववस्तावरत करण्यासाठी आवश्यक ६०.६८ हे. जमीन डॉ.पांजाबराव 
िेशमुख कृर्षी ववद्यापीठ, अकोला याांचेकडून हस्ताांतवरत झालेली असणे, तथावप, आवश्यक 
२०.२४ हेक्टर खाजगी जमीन अद्याप सांपावित न झाल्याने ववमानतळ ववस्तारीकरणाचे 
काम रखडणे, खाजगी जमीन सांपािनासाठी सुमारे ७८.९९ कोटी रुपये मागणी प्रस्ताव 
शासन मांजुरीच्या प्रवतके्त असणे,  त्यामुळे राज्य शासनाकडून खाजगी जमीन अवधग्रहण 
करण्यात चालढकल होणे, सिर ववमानतळ तातडीने सुरु झाल्यास पश्श्चम वविभातील 
अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वावशम, हहगोली या पाच वजल्याांचा ववकास साध्य होणे, 
याबाबत शासनाने करावयाची कायचवाही व प्रवतविया.” 
 

  (३) श्रीमती मवनषा चौधरी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
      “कें द्र शासनाने केलेल्या कठोर वनयमाांमुळे मुांबईतील भारतीय ववमान पत्तन 
प्रावधकरणाच्या के्त्रात असलेली वनवासी घरे व इमारतींचे पुनवचसन करणे शक्य होत 
नसल्याची बाब वनिशचनास येणे, भारतीय ववमान पत्तन प्रावधकरणाने काही वववशष्ट्ट 
मयांिेच्या पवरसरात वववशष्ट्ट उांचीवरुन कोणतेही बाांधकाम करण्यात येऊ नये असे वनबंध 
घातले असल्याने या पवरसरात असलेल्या घराांचा व इमारतींचा पुनर्थवकास खोळांबला 
असणे, इमारतींचा पुनर्थवकास होत नसल्याने स्थावनक रवहवाशाांना आहे त्याश्स्थतीत 
विवस काढावे लागणे, याबाबत तेथील नागवरकाांना विलासा िेण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने 
कें द्र शासनाकडे पाठपुरावा करुन सांबांवधत वनबंध वशवथल करण्याची आवश्यकता, 
याबाबत राज्य शासनाने करावयाची कायचवाही व उपाययोजना.” 
 

  (४) श्री.महेर् लांडगे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
  
         'हपपरी-हचचवड महानगरपावलकेची लोकसांख्या साधारणपणे २८ लाखाांच्या वर 
असणे, औद्योवगक आवण आयटी हब असलेल्या या शहरात िेशाच्या ववववध भागातील 
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सवच जातीधमांचे नागवरक राहत असणे, शहरातील गृहवनमाण सोसायटीची सांख्या सुमारे 
२५ हजाराांच्या आसपास असल्याने हपपरी-हचचवड महानगरपावलकेचा बाांधकाम परवाना 
ववभागाकडून नवीन प्रकल्प पूणचत्वास आल्यानांतर बाांधकाम व्यावसावयकाांना बाांधकाम 
पूणचत्वाचा िाखला िेताना प्रकल्पातील सोयी-सुववधाांचा आढावा न घेता अवैधवरत्या 
बाांधकाम पूणचत्वाचा िाखला िेण्यात येत असल्याचे वनिशचनास येणे, बाांधकाम 
व्यावसावयकाांकडून रवहवासी सोसायट्ाांना प्रकल्प हस्ताांतवरत करताना 
महानगरपावलकेकडून प्रकल्पाचा आराखडा िेण्याच्या बाबतीत वनयम बनववण्याची 
आवश्यकता तसेच, शहरातील गृहवनमाण सोसायटीतील रवहवाशाांना बाांधकाम 
व्यावसावयकाकडून पावकंग व्यवस्था, मैला शुध्िीकरण प्लँन्ट, घनकचरा व्यवस्थापन, 
सीसीटीव्ही इ. मुलभूत सुववधा उपलब्ध करण्याची आवश्यकता, याकवरता राज्य 
शासनाकडून गृहवनमाण सांस्थाांमधील नागवरकाांना विलासा िेण्याच्यादृष्ट्टीने करावयाची 
कायचवाही व उपाययोजना.'' 
 

  (५) श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
  
          “मुांबई शहरातील मागाठाणे ते गोरेगाव पूवच, साईबाबा कॉम्पप्लेक् स येथपयंत 
असणारा १२० फुटी ववकास वनयोजन रस्ता हा “ववशेर्ष पायाभूत सुववधा प्रकल्प” म्पहणून 
घोवर्षत करण्याची मागणी स्थावनक लोकप्रवतवनधीकडून होत असणे, सन १९९२ सालच्या 
ववकास आराखड्यात सिर वनयोजन रस्ता अश्स्तत्वात असणे, परांतू अद्यापावेतो या 
रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवतिमणे असल्याने हा रस्ता ववकवसत झालेला नसणे, 
त्यामध्ये लोखांडवाला, काांविवली येथील ववकास वनयोजन रस्ता केवळ ववकवसत झाला 
असणे, िाांतीनगर,  कुरार,  आप्पापाडा हे ववभाग अत्यांत िाटीवाटीचे असल्याने तेथे 
कायम वाहतुकीच्या समस्या वनमाण होत असणे, त्यामुळे सुकर वाहतुकीच्या दृष्ट्टीने या 
१२० फुटी ववकास वनयोजन रस्त्याचे महत्व लक्ात घेता हा ववशेर्ष प्रकल्प म्पहणून तात्काळ 
घोवर्षत करण्याची गरज असणे, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायचवाही व 
उपाययोजना.” 
 

  (६) सिशश्री. प्रर्ांत ठाकूर, महेर् बालिी, समीर कुणािार, श्रीमती मवनषा चौधरी,  
श्री. अवमत साटम, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
       “नवी मुांबई” के्त्र ववकवसत करताना तसेच पनवेल व उरण तालुक्यात मुलभुत सोयी 
सुववधा िेताना ‘पाणी पुरवठा’ अत्यांत मुलभुत प्रश्नाकडे वसडको प्रशासनाचे िलुचक् झालेले 
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असणे, उक्त तालुक्यात पाणी पुरवठा करण्याकवरता वसडको प्रशासनाला नवी मुांबई 
महापावलका, महाराष्ट्र जीवन प्रावधकरण, एमआयडीसी या घटकाांवर अवलांबून रहावे 
लागत असणे, वसडको प्रशासनाच्या वनयोजन शुन्य कारभारामुळे उरण व पनवेल 
तालुक्यातील नागवरकाांना अनेक वर्षच सातत्याने अपुऱया व कमी पाणीपुरवठयाचा सामना 
करावा लागत असणे, पनवेल, उरण, या तालुक्याांमध्येच नवी मुांबई आांतरराष्ट्रीय 
ववमानतळ, प्रधानमांत्री आवास योजनेअांतगचत तयार होणारे गृहवनमाण प्रकल्प, नैना 
प्रकल्प इ. प्रकल्पाांमुळे वाढती लोकसांख्या पाहता भववष्ट्यात नागवरकाांना ती्र  पाणी 
टांचाईला सामोरे जावे लागणार असणे,  उक्त तालुक्यात सद्यश्स्थतीत अश्स्तत्वात 
असलेल्या लोकसांख्येला पाणी पुरवठा करण्यास वसडको प्रशासन असमथच ठरत असणे,  
अपुऱ या पाणी पुरवठयामुळे नागवरकाांच्या रोर्षाला स्थावनक लोकप्रवतवनधींना सातत्याने 
सामोरे जावे लागत असणे, याबाबत शासनाने उरण व पनवेल तालुक्यातील वसडकोने 
ववकवसत केलेल्या प्रकल्पाांना वसडकोमाफच त सुरळीत पाणीपुरवठा तातडीने करण्याबाबत 
करावयाची वनताांत आवश्यकता, त्यावर शासनाने त्वरीत करावयाची कायचवाही व 
शासनाची प्रवतविया.” 
 

  (७) श्री. कुणाल पाटील, श्रीमती मेघना बोडीकर-साकोरे, सिशश्री. अवमत िेर्मखु, 
वधरज िेर्मखु, बाळासाहेब थोरात, ऋतरुाज पाटील, पथृ्िीराज चव्हाण, प्रा.िषा 
गायकिाड, श्री.नाना पटोले, ॲङ यर्ोमती ठाकूर, कुमारी प्रवणती शर्िे, 
श्री.झीर्ान वसद्दीकी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
पर्सुंिधशन, िगु्ध व्यिसाय विकास मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
  

         “धुळे वजल्यातील िगु्ध व्यवसाय सांबांवधत पशुपालकाांच्या अनेक मागण्या शासन 
िरबारी प्रलांवबत असणे, गेल्या १८ वर्षात राज्यस्तरावर पशुधन पयचवेक्काचे एकही पि 
भरण्यात आलेले नसून जे पशुवैद्यकीय सेवेचे अवधकारीही नाहीत अशा व्यक्तींकडे 
शासनाने िवाखाने सोपवलेले असणे, अशा पिवीधारक पशुवैद्यकीय लोकाांना पशु 
वचवकत्साशास्त्राववर्षयी पुरवणी अभ्यासिम िेऊन सक्म करणे गरजेचे असणे, पशुसांवधचन 
ववभागात शेकडो पिे वरक्त असून त्यात पशुधन पयचवेक्क, पशुधन ववकास अवधकारी या 
पिाांचा समावेश असणे, हजतूर तालुक्यातील (वज.परभणी) पशुवचवकत्सालयामध्ये िेखील 
पुरेशा सुववधा व अवधकारी / कमचचारी वगच नसणे, लातूर वजल्यात पशुधनाची सांख्या ५ 
लाख १२ हजार असून राज्य शासनाचे केवळ ७ आवण वजल्हापवरर्षि अांतगचत १२२ 
पशुवैद्यकीय िवाखाने असणे, शेतकऱयाांना जोडव्यवसाय व आत्महत्यापासून 
वाचवण्यासाठी व त्याांच्या आर्थथक गरजा पूणच करण्यासाठी िगु्ध व्यवसाय हा महत्त्वाचा 
व्यवसाय असणे, मात्र त्याांना योग्य त्या सेवा वमळत नसणे, त्यामुळे शेतकऱयाांचे अतोनात 
नुकसान होत असताना विसणे, या बाबींकडे शासनाचे िलुचक् होत असल्याने पशुपालक 
शेतकऱयाांमध्ये शासनाववर्षयी असांतोर्ष वनमाण झालेला असणे, पशुपालकाांच्या समस्या 
सोडववण्याबरोबरच पशुसांवधचन ववभागातील वरक्त पिे तातडीने भरणे तसेच पशुवैद्यकीय 
िवाखान्याांची सांख्या वाढववण्याबाबत शासनाने करावयाची कायचवाही व उपाययोजना.” 
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  (८) सिशश्री. विपक चव्हाण, सवुनल शटगरे, वसध्िाथश वर्रोळे, वभमराि तापकीर, चेतन 

तपेु, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे सािशजवनक आरोग्य 
ि कुटंूब कल्याण मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
  
       “पुणे वजल्यातील ससुन सवोपचार रुग्णालयातील न्याय वैद्यक शास्त्र ववभागाचे 
ववभाग प्रमुख रुग्णालयातील रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानांतर मृत्यूचा अांवतम िाखला िेताना 
त्यामध्ये फेरफार करुन आपल्या सोयीनूसार सुधारीत िाखला िेण्यासाठी रुग्णाांचे 
नातेवाईक तसेच पोवलसाांकडेही पैशाची मागणी करीत असल्याची बाब माहे मे, २०२२ 
मध्ये उघडकीस येणे, या डॉक्टर ववरुध्ि या पूवीसूध्िा त्या रुग्णालयातील राजपवत्रत 
अवधकारी, न्याय वैद्यकशास्त्र ववभागातील अवधकारी व कमचचाऱयाांनी सांचालक, वैद्यवकय 
वशक्ण व सांशोधन, मुांबई याांचेकडे तसेच आयुक्त, वैद्यकीय वशक्ण व सांशोधन, मुांबई 
याांचेकडे तिार करुनसूध्िा या डॉक्टराववरुध्ि कारवाई करण्याची होत असलेली 
टाळाटाळ, त्यामुळे या रुग्णालयातील अवधकारी-कमचचारी तसेच रुग्णाांच्या नातेवाईकात 
पसरलेला असांतोर्ष, या डॉक्टरववरुध्ि चौकशी करुन त्याांचेवर कारवाई करण्याची 
आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायचवाही व उपाययोजना." 
 
 

  (९) सिशश्री. नाना पटोले ि विनोि अग्रिाल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे अन्न, नागरी परुिठा ि ग्राहक संरक्षण मंत्र्याचे लक्ष िेधतील 
:-   
 
       “भांडारा व गोंविया वजल्हयात यांिा रब्बी हांगामातील धानाची पूणचपणे मोजणी झाली 
नसताना शासनाने आधारभूत धान खरेिी कें द्र लवकर बांि करण्यात येणे, त्यामुळे अनेक 
शेतकऱ याांचे धान वविीववना घरीच पडून असणे, त्यामुळे शासनाने तात्काळ धान खरेिी 
सुरु करुन धान खरेिी करावे व मोजणी झालेल्या धानाचे चूकारे तात्काळ शेतकऱ याांना 
िेण्यात यावे अशी येथील शेतकरी वारांवार मागणी करीत असणे, शासनाचे पोटचल बांि 
असल्याने धान खरेिी थाांबलेली असणे, त्यामुळे धान खरेिीत कें द्रचालकाकडून 
कोटयवधीचा भ्रष्ट्टाचार होत असणे, व्यापारी अत्यल्प भावात धान खरेिी करीत असणे, 
सध्या पावसाळा सूरु असुन अनेक शेतकऱ याांनी शेतात धानाची लागवड करणे, परांतू रब्बी 
धान कोणत्या वठकाणी ववकावे असा येथील धान उत्पािक शेतकऱयाांना प्रश्न असणे, ज्या 
शेतकऱ याांना चूकारे वमळाले नाहीत त्याांच्यासमोर कजच करुन केलेला धान उत्पािनाचा 
उत्पािन खचाची परतफेड कशी करावी याची हचता, या िोन्ही वजल्हयात धान खरेिीत 
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मोठया प्रमाणात शेतकऱ याांची व शासनाची आर्थथक फसवणूक करण्यात येणे, यामुळे 
येथील शेतकऱ याांमध्ये पसरलेला असांतोर्ष, धान खरेिी कें द्रावर शेतकऱ याांची अडवणूक 
करणाऱ या व शेतकऱ याांची व शासनाची आर्थथक फसवणूक करणाऱ या धान खरेिी 
कें द्रावर शासनाने तातडीने करावयाची कायचवाही व उपाययोजना.” 

 
                             

 

                            ( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 

 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

  (अ) तारांवकत प्रश्न 
 

  (ब) अतारांवकत प्रश्नोत्तरांची यािी क्रमांक  ९१ ते १०३ सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

 

 

िोन : कागिपिे सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) उच्च ि तंिवर्क्षण 
आणि संसिीय कायश 
मंिी 

: (क) ववधानसभेच्या सन २०२२ च्या पवहल्या 
(अथचसांकल्पीय) अवधवेशनात विनाांक ३ माचच, २०२२ 
ते विनाांक २५ माचच, २०२२ या कालावधीत 
मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री महोियाांनी ववधानसभा 
सभागृहात विलेल्या एकूण १५३ आश्वासनाांची यािी 
तसेच, सन २०२२ चे पवहले (अथचसांकल्पीय) 
अवधवेशन सांस्थवगत झाल्यानांतर आतापयंत पूतचता 
करण्यात आलेल्या एकूण १९० आश्वासनाांच्या 
पूतचतेची वववरणपते्र यािीसह सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ, 
औरांगाबाि याांचा सन २०२०-२०२१ या वर्षाचा 
चौसष्ट्ठावा वार्थर्षक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ग) राष्ट्रसांत तुकडोजी महाराज नागपूर ववद्यापीठ, नागपूर 
याांचा सन २०२०-२०२१ या वर्षाचा वार्थर्षक अहवाल 

सभागृहासमोर ठेवतील. 



 

22-08-2022 23:40:22 

 

7 
 

     (घ) स्वामी रामानांि तीथच मराठवाडा ववद्यापीठ, ववष्ट्णुपुरी, 
नाांिेड याांचा सन २०२०-२०२१ या वर्षाचा वार्थर्षक 

अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) उद्योग मंिी :  महाराष्ट्र पेरोकेवमकल्स महामांडळ मयावित याांचा सन 
२०१८-२०१९ व सन २०१९-२०२० या वर्षांचा 
अनुिमे अडतीसावा व एकोणचाळीसावा वार्थर्षक 

अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

 

  (सोमिार, विनांक २२ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

तीन : सिशश्री अवजत पिार, बाळासाहेब थोरात, भास्कर जाधि, जयंत पाटील, नाना 
पटोले, पथृ्िीराज चव्हाण, अर्ोकराि चव्हाण, छगन भजुबळ, आवित्य ठाकरे, 
विलीप िळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, अजय चौधरी, धनंजय मुंडे, डॉ. वनतीन 
राऊत, ॲङ यर्ोमती ठाकूर, सिशश्री अब ुआजमी, हसन मशु्रीफ, अवमत िेर्मखु, 
डॉ. राजेंद्र शर्गणे, ॲङ के.सी.पाडिी, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिशश्री सवुनल केिार, 
संजय बनसोडे, सवुनल प्रभ,ू सरेुर् िरपडुकर, अवनल पाटील, रईस रे्ख, प्रकार् 
सोळंके, मनोहर चंवद्रकापरेु, धमशरािबाबा आिाम, िौलत िरोडा, ित्तािय भरणे, 
सिशश्रीमती सलुभा खोडके, प्रवतभा धानोरकर, कु. आविती तटकरे, डॉ. विश्िजीत 
किम, कु. प्रवणती शर्िे, सिशश्री रणवजत कांबळे, विलीपराव बनकर, संजयमामा 
शर्िे, राज ुकारेमोरे, रे्खर वनकम, सवुनल भसुारा, वनतीन पिार, श्रीमती सरोज 
अवहरे, सिशश्री रोवहत पिार, राजन साळिी, चंद्रकांत निघरे, कैलास गोरंटयाल, 
विकास ठाकरे, डॉ. राहुल पाटील, सिशश्री धीरज िेर्मखु, िैभि नाईक, अवमत 
झनक, कुणाल पाटील, कैलास घाडगे-पाटील, राज ूआिळे, वजतेर् अंतापरूकर, 
वनतीन िेर्मखु, उियशसग राजपतू, सभुाष धोटे, वर्रीषिािा चौधरी, पी.एन. 
पाटील-सडोलीकर, सहसराम कोरोटे, बाळासाहेब पाटील, राजेर् टोपे, णव.स.स. 
याांचा म.णव.स. णियम २९३ अन्वये प्रस्ताव :- (मंत्र्यांचे उत्तर)  
  

 "सन २०२२ च्या माहे जुलै-ऑगस्ट मवहन्यात प्रामुख्याने वविभच व मराठवाड्यासह 
राज्यातील इतर भागात मोठ्या प्रमाणावर अवतवृष्ट्टी झाली असून वजरायती व बागायती 
वपकाांचे, घराांचे, पशुधनाचे नुकसान झाले असणे, तसेच सुमारे १२५ पेक्ा जास्त लोकाांना 
आपल्या प्राणास मुकावे लागले असणे,  वविभातील गडवचरोली, चांद्रपूर, वधा, यवतमाळ, 
तसेच मराठवाड्यातील नाांिेड, परभणी, हहगोली व बीड आवि वजल्यात सवच वपके वाहून व 
सडून गेलेली असणे,  सोयाबीन, कापूस व तूर सारख्या नगिी वपकाांचे तसेच नगिी 
वपकाांबरोबरच केळी, सांत्रा  व तत्सम फळवपकाांचेही नुकसान झालेले असणे, राज्यातील 
काही भागात, ववशेर्षत: बीड, उस्मानाबाि व लातूर वजल्यात सोयाबीन वपकावर 
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गोगलगायीचा व हळिया (यलो मोझॅक) रोगाचा प्रािभुाव झाला असून शासनाकडून 
प्रवतबांधात्मक उपाययोजना न झाल् यामुळे सोयाबीन उत्पािनात मोठी घट होण्याची शक्यता 
असणे,  पीक नुकसानीबरोबरच हजारो  वठबक व तुर्षार हसचन सांच वाहून गेले असून 
त्यात  मातीचा गाळ जाऊन ते नािरुुस्त झालेले असणे,  शासन वनणचयानुसार पुढील ७ वर्षच 
नवीन सांच बसववण्यास अनुिान िेय नसल्यामुळे शासनाने सिरची अट वशवथल करण्याची 
आवश्यकता असणे, अवतवृष्ट्टीत राज्यातील हजारो हेक्टर शेतजमीन वाहून व खरडून 
गेल्याने त्या पुणचपणे नापीक होण्याची भीती वनमाण झाली असणे, अनेक वववहरी गाळाने 
भरुन नािरुुस्त झाल्या असणे, मोठे ओढे व निी, नाले याांनी आपली पाते्र बिलल्याने 
काठावरील सुपीक जमीन नापीक झाली असणे,  सततच्या पावसाने काही वजल्यातील 
पुलाांचे तसेच पाांिण रस्ते, ग्रामीण व प्रमुख वजल्हा मागच मोठ्या प्रमाणावर नािरुुस्त झाले 
असून मोठ्या खड्डयाांमुळे अपघात होणे, अनेक गावे अजुनही तालुक्याच्या सांपकात 
आलेली नसणे, अनेक गावात ववजेचे खाांब अद्यापही पडलेले असणे आवण रान्सफॉमचर व 
ववद्युत वावहन्या नािरुुस्त होऊन वीज ववतरण व्यवस्था पुणचत: कोलमडलेली असणे, पुराचे 
पाणी घरात वशरल्याने घर, जनावराांचे गोठे, दकुान, टपऱ्या याांची मोठया प्रमाणावर पडझड 
होणे, बराच काळ पाणी घरात रावहल्याने काही घरे पुणचपणे ढासळलेली असून गाई-गुराांसह 
इतर पशुधन पाण्यामध्ये वाहून गेलेले असणे, मजुराांना या सवच काळात व पुढील काही 
काळ मजुरी वमळणार नसल्यामुळे ववशेर्ष बाब म्पहणून मजुराांना त्याांच्या झालेल्या 
नुकसानीसाठी आर्थथक मित करण्याची आवश्यकता असणे, शासनाने तातडीने लक् न 
विल्याने नाउमेि होऊन अनेक शेतकऱयाांनी आत्महत्या केलेल्या असणे, अनेक भागातील 
धरणे पूणच क्मतेने भरुन ओसांडून वाहत असून भववष्ट्यात पूरपवरश्स्थती वनमाण झाल्यास या 
भागाचे पुन्हा नुकसान होण्याची शक्यता असणे, जलसांपिा ववभागाने आताच पूर 
पवरश्स्थती वनयांत्रणाचे वनयोजन करणे आवश्यक असणे तसेच कोकणामध्ये ऐन पीक 
लावणी करण्याच्या वेळी जवळपास १५ विवस पाऊस नसल्याने भात व नागली वपकाची 
रोपे सुकून जाणे, तर महाराष्ट्रातील काही भागामध्ये पजचन्यमान कमी असल्याने झालेली 
वपकाांची हानी व सांभाव्य पाणीटांचाई वनमाण होणे, एकां िरीतच वविभच, मराठवाडा व इतर 
भागातील अवतवृष्ट्टीमुळे वपके, फळवपके, शेतजमीनी, रस्ते, ववजव्यवस्था, घरे याांच्या 
नुकसानीसाठी शासनाने जाहीर केलेली मित अत्यांत तुटपुांजी असून अनेक घटकाांचा त्यात 
समावेश झालेला नसणे, अवतवृष्ट्टी झालेल्या भागात अद्यापही रु. ५० हजार सानुग्रह 
अनुिानाचे वाटप न करणे, शासनाने कोरडवाहूसाठी हेक्टरी ७५ हजार रुपये तसेच 
फळवपकाांसाठी हेक्टरी िीड लाख रुपयाांचे तसेच सवच घटकाांचा समावेश करुन त्याांना ठोस 
मित जाहीर करण्याची आवश्यकता, शेतकऱयाांनी खरीप हांगामाकरीता पीक कजच घेतलेले 
असून अवतवृष्ट्टीमुळे कजच परतफेड करणे त्याांना शक्य नसणे, या हांगामासाठी घेतलेल्या 
कजाचीही कजचमाफी करण्याची लोकप्रवतवनधींची व शेतकऱयाांची आग्रही मागणी असणे, 
तथावप, शासनाकडून याबाबत िलुचक् होत असल्यामुळे शेतकऱयाांमध्ये पसरलेली नाराजी, 
याबाबत शासनाने करावयाची कायचवाही व उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी." 
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चार : सि २०२२-२०२३ या िषाच्या परुिणी मागणयाांवर चचा व मतदाि (िसुरा ि रे्िटचा 
णदवस). 
 

 

   (१) शालेय वशक्ण व िीडा ववभाग 
 

   (२) ग्रामववकास ववभाग  
 

   (३) आविवासी ववकास ववभाग 
 
 

   (मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सचूी स्वतांत्रपिे णवतरीत केल्याप्रमािे) 
[चचारोध (णगलोटीि) सायांकाळी ०५.३० वाजता] 

 

 

 

 

 

पाच : र्ासकीय विधेयके : 
 

 

  (अ) परु:स्थापनाथश, विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 
 

    सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक २३ - महाराष्ट्र (वितीय पुरवणी) 
वववनयोजन ववधेयक, २०२२. 
 

 

  (ब) विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 
 

 

  (१) (क) भारताच्या सांववधानाच्या अनुच् ेि २१३ (२) (अ) आवण महाराष्ट्र ववधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्वये सवचश्री अवजत पवार, चेतन तुपे,  गन भुजबळ, अबू 
आजमी, बाळासाहेब पाटील व अवमत झनक, वव.स.स. याांचा प्रस्ताव :- 
  
 

      "ही ववधानसभा सन २०२२ चा अध्यािेश िमाांक ७ – मुांबई 
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) अध्यािेश, २०२२ 
नापसांत करते." 
 

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

 
 

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

      "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १९ - मुांबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट् र महानगरपावलका (सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची 
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सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३४५ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील 
प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच 
पाठववण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अवजत पिार ि धनंजय 
मुंडे, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १९ - मुांबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट् र महानगरपावलका (सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३२३ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील 
प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच 
पाठववण्यात यावे." 

  
 

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

       "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १९ - मुांबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट् र महानगरपावलका (सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३१५ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील 
प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच 
पाठववण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत झनक, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

       "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १९ - मुांबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट् र महानगरपावलका (सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील 
प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच 
पाठववण्यात यावे." 
 

   ( ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अब ू आजमी, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

       "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १९ - मुांबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट् र महानगरपावलका (सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील 
प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच 
पाठववण्यात यावे." 
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   (ज) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.छगन भजुबळ, वि.स.स. 

यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १९ - मुांबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट् र महानगरपावलका (सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील 
प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच 
पाठववण्यात यावे." 
 
 

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

 

 

  (२) (क) भारताच्या सांववधानाच्या अनुच् ेि २१३ (२) (अ) आवण महाराष्ट्र ववधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्वये सवचश्री अवजत पवार, चेतन तुपे,  गन भुजबळ, अबू 
आजमी, बाळासाहेब पाटील व अवमत झनक, वव.स.स. याांचा प्रस्ताव :- 
  
 

      "ही ववधानसभा सन २०२२ चा अध्यािेश िमाांक ८ – महाराष्ट्र वजल्हा 
पवरर्षि व पांचायत सवमत्या (िसुरी सुधारणा) अध्यािेश, २०२२ नापसांत करते." 
 

   (ख) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १७ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरषि 
ि पंचायत सवमत्या (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०२२. 

 
 

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

      "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १७ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि व 
पांचायत सवमत्या (िसुरी सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची सहमती 
घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३४५ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच पाठववण्यात 
यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अवजत पिार, धनंजय 
मुंडे ि बाळासाहेब पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १७ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि व 
पांचायत सवमत्या (िसुरी सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहाांच्या ३२३ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच पाठववण्यात यावे." 
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   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. यांचा 

प्रस्ताि :- 
 
       "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १७ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि व 
पांचायत सवमत्या (िसुरी सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहाांच्या ३१५ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच पाठववण्यात यावे." 

 
   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. अवमत झनक, वि.स.स. 

यांचा प्रस्ताि :- 
 
       "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १७ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि व 
पांचायत सवमत्या (िसुरी सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच पाठववण्यात यावे." 

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

यांचा प्रस्ताि :- 
 
       "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १७ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि व 
पांचायत सवमत्या (िसुरी सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच पाठववण्यात यावे." 

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

यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १७ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि व 
पांचायत सवमत्या (िसुरी सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच पाठववण्यात यावे." 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (३) (क) भारताच्या सांववधानाच्या अनुच् ेि २१३ (२) (अ) आवण महाराष्ट्र ववधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्वये सवचश्री अवजत पवार, चेतन तुपे, अबू आजमी व अवमत 
झनक, वव.स.स. याांचा प्रस्ताव :- 
  
 

      "ही ववधानसभा सन २०२२ चा अध्यािेश िमाांक ३ – महाराष्ट्र वजल्हा 
पवरर्षि व पांचायत सवमत्या (सुधारणा) अध्यािेश, २०२२ नापसांत करते." 
 

   (ख) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १६ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरषि ि 
पंचायत सवमत्या (सधुारणा) विधेयक, २०२२. 

 
 

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

      "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १६ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि व 
पांचायत सवमत्या (सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहाांच्या ३४५ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच पाठववण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अवजत पिार, धनंजय 
मुंडे ि बाळासाहेब पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १६ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि व 
पांचायत सवमत्या (सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२३ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच पाठववण्यात यावे." 

 
   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. यांचा 

प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १६ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि व 
पांचायत सवमत्या (सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१५ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच पाठववण्यात यावे." 
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   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत झनक, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १६ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि व 
पांचायत सवमत्या (सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच पाठववण्यात यावे." 

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

यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०२२ चे ववधानसभा ववधेयक िमाांक १६ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि व 
पांचायत सवमत्या (सुधारणा) ववधेयक, २०२२ ववधानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ३५ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन ववचाराथच पाठववण्यात यावे." 

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

 

 
 

 
 

 

सहा : ॲड. आवर्ष रे्लार, सिशश्री भरतरे्ट गोगािले, अवमत साटम, महेंद्र थोरिे, योगेर् 
सागर, सिानंि सरिणकर, अतलु भातखळकर, प्रताप सरनाईक, संजय केळकर, 
प्रकार् सिेु, सवुनल राणे, श्रीमती मवनषा चौधरी, श्री.मंगेर् कुडाळकर,        
श्रीमती यावमनी यर्िंत जाधि, सिशश्री विलीप लांडे, महेंद्र िळिी, वनतेर् राणे,       
कॅ.आर तवमल सेल्िन, श्री.राम किम, श्रीमती विद्या ठाकूर, सिशश्री कावलिास 
कोळंबकर, पराग शाह, णमणहर कोटेचा, गिपत गायकवाड, णकसि कथोरे, प्रशाांत 
ठाकूर, वसध्िाथश वर्रोळे, श्रीमती माधरुी वमसाळ, सिशश्री िािाराि केचे, गणेर् 
नाईक, विनोि अग्रिाल, णव.स.स. याांचा म.णव.स. णियम २९३ अन्वये प्रस्ताव :-  
  
 "मुांबई ही भारताची आर्थथक राजधानी असून मुांबई शहराच्या तसेच एमएमआर 
भागातील मुलभूत पायाभूत सुववधाांची िरूवस्था झालेली असणे, मुांबई शहरामध्ये 
गृहवनमाण हकवा पवरवहन (गतीशीलता) हे महत्वाचे मुदे्द असून मुांबई शहराकवरता २८६ 
वक. मी. च्या मेरोचे काम वधम्पया गतीने झाल्याची बाब वनिशचनास येणे, पवरणामी मेरोचा 
खचच १० हजार कोटीने वाढणे, झोपडपट्टी पुनवचसन प्रावधकरणाच्या माध्यमातून १५ लाख 
घरे उपलब्ध होण्याची आवश्यकता असताना फक्त २ लाख घराांची वनर्थमती होणे, 
भ्रष्ट्टाचारामुळे झोपडपट्टी पुनर्थवकास प्रकल्प प्रलांवबत असून त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची 
प्रगती न होणे, सन २०११ पयंत सवच झोपडपट्टीतील घराांना प्रधानमांत्री आवास योजनेंतगचत 
घरे िेण्याचा कायिा होऊनही सिर कायद्याची अांमलबजावणी न होणे, पत्राचाळ 
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पुनर्थवकास प्रकल्पातील भाडेकरूां ना बेघर करून त्याांना भाडे न वमळणे, तसेच बी.डी.डी. 
चाळ, तसेच धारावीचा खोळांबलेला पुनर्थवकास, पोलीसाांकवरता मोफत घराांच्या धोरणाची 
अांमलबजावणी न होणे, मुांबई शहरातील गावठाण व कोळीवाडयाकवरता वववशष्ट्ट डी.सी. 
आर. अद्याप तयार न होणे, ववमानतळाच्या आजूबाजूच्या पवरसरातील फनेल झोनमधील 
पुनर्थवकास प्रलांवबत असणे, वगरणी कामगार व पोलीसाांच्या घरकुल योजनेमध्ये सांथगतीने 
झालेली कायचवाही, कें द्र शासनाच्या जवमनीवर असलेल्या झोपडपट्टट्ाांचा पुनर्थवकास न 
होणे, रेल्वेच्या जवमनीवरील झोपडपट्टीवावसयाांना सांरक्ण न वमळणे, वन जवमनीवरील 
रवहवाशाांना पायाभूत सुववधाांपासून वांवचत रहावे लागणे, झोपडपट्टी पुनवचसन प्रावधकरण व 
म्पहाडामध्ये ववशेर्ष करून गेल्या अडीच वर्षांमध्ये प्रवत चौरस फुटाच्या हकमतीचा बाजार 
माांडलेला असणे, तसेच, गेल्या २५ वर्षांमध्ये मोठया प्रमाणावर बृहन्मुांबई 
महानगरपावलकेमध्ये झालेला आर्थथक गैरव्यवहार व गैरव्यवस्थापन, पवरणामी 
मुांबईकराांच्या स्वप्नातील मुांबई दृष्ट्टोत्पतीस न येणे, रस्ते, चरभरणी, उद्यान, बाजार तसेच 
कोववडमध्ये सुध्िा मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार उघडकीस आला असून गेल्या २५ 
वर्षांतल्या मुांबई महापावलकेच्या आर्थथक व्यवहाराची मा. उच्च न्यायालयाच्या वनवृत्त 
न्यायाधीशामाफच त चौकशी करण्याची तसेच ववशेर्ष सीएजी (कॅग) ऑवडट करण्याची 
आवश्यकता, गेल्या २ मवहन्याांमध्ये मुांबई महानगरपावलकेच्या सांगणक खरेिीमध्ये घोटाळा 
झाल्याची बाब वनिचशनास येणे, मुांबई महानगरपावलका शाळेतील ववद्यार्थ्यांना आवश्यक 
२७ वस्तू अद्यापपयंत वमळालेल्या नसणे, त्यामुळे मुलाांच्या वशक्णावर होणारा िषु्ट्पवरणाम, 
तसेच मुांबईची मेरो ही मास ग्रीन रान्सस्पोटचटेशन वसस्टीम असून मेरोचे काम थाांबल्यामुळे 
मुांबईच्या पयावरणाचा झालेला ऱहास तसेच पवई तलावामध्ये सायकल रॅक करण्याचा 
अट्टाहास, मुांबई शहराच्या कचऱ याची वैञानावनक पध्ितीने ववल्हेवाट होत नसल्यामुळे 
मुांबईचे वातावरण व हवामान प्रिवुर्षत होणे, मुांबई शहरातील शासकीय जमीनीवर 
असलेल्या गृहवनमाण सोसायटयाांना आकारण्यात आलेला अकृर्षक कर पूणचपणे 
वगळण्याची आवश्यकता, मुांबईच्या कोळीवाडा व गावठाणाकवरता वेगळा डीसीआर 
तयार करण्याची प्रविया प्रलांवबत रावहल्यामुळे मुांबईचे कोळीवाडे व गावठाणाांची झालेली 
िरुवस्था, मुांबई शहरामध्ये पोवलसाांची सांख्या कमी असल्यामुळे खास करुन मुांबई 
पोवलसाांची भरती करण्याकवरता स्वतांत्र यांत्रणा राबववण्याची आवश्यकता, नोव्हेंबर, २०१९ 
ते जून २०२२ या कालावधीमध्ये गृह ववभागात मोठया प्रमाणात झालेला भ्रष्ट्टाचार, 
गैरव्यवहार व अवनयवमतता झालेली असून यासांिभात शासनाने करावयाची कारवाई व 
उपाययोजना." 
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सात : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :- 
 

  (र्कु्रिार, विनांक २५ माचश, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेल्या तथावप, पढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना)   

 
 (१) श्री.अवभमन्य ुपिार, वि.स.स. 

 
 "औसा व वनलांगा (वज.लातूर) तालुक्यातील गायरान, गावठाण व शासकीय 
जवमनीवरील बाांधलेली घरे व प्लॉट वनयवमत करण्याबाबत" या ववर्षयावरील श्री.अवभमन्यु 
पवार, वव.स.स. याांचा ताराांवकत प्रश्न िमाांक १०९५ ला विनाांक २८ फेबु्रवारी, २०२० रोजी 
विलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास चचा उपश्स्थत करतील. 

 
 (२) श्री.सनुील राणे, वि.स.स. 

 
         "बोरीवली (मुांबई उपनगर) ववभागातील चारकोप व गोराई शासकीय भूखांडावर 
अवतिमण होत असल्याबाबत" या ववर्षयावरील श्री.सुनील राणे, वव.स.स. याांचा ताराांवकत 
प्रश्न िमाांक ३४३५५ ला विनाांक २२ वडसेंबर, २०२१ रोजी विलेल्या उत्तराच्या सांिभात 
अधा-तास चचा उपश्स्थत करतील. 
 

 (३) ॲड.राहुल कुल, वि.स.स. 
 

"राज्यातील ग्रामपांचायत कमचचाऱयाांच्या मागण्याबाबत" या ववर्षयावरील 
श्री.वकशोर जोरगेवार व इतर वव.स.स. याांचा विनाांक २४ वडसेंबर, २०२१ रोजी 
सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांवकत प्रश्नोत्तराची यािी िमाांक ७५ 
मधील प्रश्न िमाांक ३८४० ला विलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास चचा उपश्स्थत 
करतील. 

 
 (४) श्री.सनुील राऊत, वि.स.स. 

 
"मौजे वनळजे (ता.कल्याण, वज.ठाणे) येथील ववकासकाने भाडे तत्त्वावरील घरे 

प्रकल्पात केलेला गैरव्यवहार" या ववर्षयावरील श्री.सुनील राऊत, वव.स.स. याांचा 
ताराांवकत प्रश्न िमाांक ३९९८४ ला विनाांक १५ माचच, २०२२ रोजी विलेल्या उत्तराच्या 
सांिभात अधा-तास चचा उपश्स्थत करतील. 
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 (५) श्री.प्रकार् आवबटकर, वि.स.स. 
 

"राज्यातील ग्रामपांचायतीकडे कायचरत असणाऱया कमचचाऱयाांना पात्रतेनुसार वगच 
३ व वगच ४ ची पिोन्नती व आकृवतबांधाची अट रद्द करणेबाबत" या ववर्षयावरील 
श्री.प्रकाश आवबटकर व इतर वव.स.स. याांचा विनाांक २४ वडसेंबर, २०२१ रोजी 
सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांवकत प्रश्नोत्तराची यािी िमाांक ७५ 
मधील प्रश्न िमाांक ५९८८ ला विलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास चचा उपश्स्थत 
करतील. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

विधान भिन, 
मुांबई, 
विनाांक : २२ ऑगस्ट, २०२२ 

राजेन्द्र भागित, 
प्रधान सवचव, 

 महाराष्ट्र ववधानसभा 
 


