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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक २४ ऑगस्ट, २०२२ 

 

( सकाळी ०९.३० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 
 

 
 
 

 

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

 

 
 

   (मांगळिार, विनाांक २३ ऑगस्ट, २०२२ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १) 
 

  (१) श्रीमती मवनषा चौधरी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील:-  
  
          “कें द्र शासनाने केलेल्या कठोर ननयमाांमुळे मुांबईतील भारतीय निमान पत्तन 
प्रानिकरणाच्या के्षत्रात असलेली ननिासी घरे ि इमारतींचे पुनिवसन करणे शक्य होत 
नसल्याची बाब ननदशवनास येणे, भारतीय निमान पत्तन प्रानिकरणाने काही निनशष्ट 
मयांदेच्या पनरसरात (रडार यांत्रणा) निनशष्ट उांचीिरुन कोणतेही बाांिकाम करण्यात येऊ 
नये असे ननबंि घातले असल्याने या पनरसरात असलेल्या घराांचा ि इमारतींचा पुनर्विकास 
खोळांबला असणे, इमारतींचा पुनर्विकास होत नसल्याने स्थाननक रनहिाशाांना आहे 
त्यास्स्थतीत नदिस काढािे लागणे, याबाबत तेथील नागनरकाांना नदलासा देण्याच्या दृष्टीने 
शासनाने कें द्र शासनाकडे पाठपुरािा करुन सांबांनित ननबंि नशनथल करण्याची 
आिश्यकता, याबाबत राज्य शासनाने कराियाची कायविाही ि उपाययोजना.” 

 
  (२) श्रीमती मांिा म्हाते्र, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे     

उप मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील:-   
 
      “निी मुांबईमध्ये सरास अननिकृत िांदे होत असल्याच्या तक्रारी िारांिार येत असून 
मटका, लॉटरी, जुगार, गोमाांस तस्करी, अिैि दारू निक्री, डीझेल चोरी, गुटखा िाहतूक, 
रात्री २ िाजेपयंत बार ि पब सुरु ठेिणे, मसाज पालवरच्या नािाखाली देहनिक्री, 
जेएनपीटीतील रक्तचांदन तस्करी याांसारखे अनेक िांदे राजरोसपणे सुरु असणे, निी मुांबईत 
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निनिि नठकाणी रस्त्यािर, हायिेिर रसायनाांनी भरलेल्या सुमारे ५००० गाड्या 
अननिकृतपणे पानकंगच्या नािाखाली उभ्या असून पोलीस निभागाचे या सिांकडे होणारे 
जाणीिपूिवक दलुवक्ष, सायन-पनिेल हायिे िर लक्झरी गाड्याांकडूनही पोलीस एका 
गाडीमागे २०० रुपये घेत असल्याचेही नागनरक खाजगीमध्ये  बोलत असून तेथे तासनतास 
होणारी ट्रानिक, आयपीएल सामनयाांना परिानगी देताना िाहतूक निभागाने ननयोजन करणे 
गरजेचे असताना पोलीस अनिकारी आयपीएल सामनयाांमध्ये गुांतलेले असताना नदसून येणे, 
मनहला पोनलसाांनाही भर उनहात सेिेसाठी निना खाणे-नपणे कायवरत ठेिणे, रुग्णिानहका 
सातत्याने अडकलेल्या नदसूनही त्याकडे दलुवक्ष करणे, निी मुांबईतील सिवच पोलीस 
स्टेशनमिील अनिकाऱयाांना नागनरकाांच्या समस्या ऐकण्यास िेळ नसल्याच्या नागनरकाांच्या 
िारांिार येणाऱया तक्रारी, अनेक नठकाणी चोऱयाांचे प्रमाण िाढले असून मनहला अत्याचार, 
ऑनलाईन गांडा असे सातत्याने घडत असलेले गुनहे, अशा घटनाांिर पोलीस आयुक्त 
तसेच िाहतूक निभागाचे उपायुक्त याांचे ननयांत्रण नसणे, निी मुांबई पोलीस आयुक्त याांच्या 
कारनकदीत सिात मोठा भ्रष्ट्राचार पहाियास नमळत असून िाहतूक निभाग उपायुक्त 
याांच्या कारनकदीतही पानकंगच्या नािाखाली होणारे  गैरव्यिहार ननदशवनास येणे, सदर 
अनिकारी २-३ िेळा बदली होऊन आलेले असल्याने याबाबत सखोल चौकशी करून 
सांबांनित अनिकाऱयाांिर कारिाई करण्याची गरज तसेच चौकशी होईपयंत सदर जागेिर 
निीन पोलीस अनिकारी नेमणूक करण्याची आिश्यकता, यािर शासनाने कराियाची 
कायविाही ि उपाययोजना.”  
 

  (३) श्री.वनतेर् राणे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे        
उप मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
      “अहमदनगर नजल्यातील श्रीरामपूर येथील महात्मा जोतीबा िुले शाळा क्रमाांक ६ 
या नशक्षण सांस्थेत इयत्ता ७ िी मध्ये नशकत असलेली कुमारी सोनाली निजय पगारे या 
अल्पियीन निद्यार्वथनीचे सन २०१९ मध्ये इम्रान कुरेशी याने अपहरण करून जबरदस्तीने 
िमवपनरितवन ि ननकाह करून गेल्या २ िर्षांपासून लैंनगक शोर्षण करीत असल्यामुळे 
सदरहू अल्पियीन निद्यार्वथनीच्या कुटुांबीयाांनी तसेच सामानजक सांघटनाांनी इम्रान कुरेशी 
निरुध्द श्रीरामपूर पोलीस स्थानकात गुनहा नोंदनिण्याचा प्रयत्न केला असता, पोलीस 
ननरीक्षक याांनी प्रथम गुनहा नोंदनिण्यास नदलेला नकार तसेच जाणीिपूिवक अनिकाराचा 
दरुुपयोग करून पाठीशी घालण्याचा केलेले गैरप्रकार, यामुळे तेथील नागनरकाांनी तसेच 
सांघटनाांनी आांदोलन केल्यामुळे अखेर गुनहा दाखल करण्यात येणे, मात्र अजूनही या गुांडा 
निरोिात श्रीरामपूर पोलीस स्थानकाकडून कोणतीही कारिाई न होणे, उलटपक्षी पोलीस 
ननरीक्षक याांच्याकडून नपडीताांच्या कुटुां नबयाांना तडीपार करण्याच्या िारांिार नदलेल्या 
िमक्या, यामुळे या सांपूणव प्रकरणाची निनानिलांब सखोल चौकशी होऊन नपडीत सोनाली 
निजय पगारे ि त्याांच्या कुटुां नबयाांना नयाय तसेच सांरक्षण देण्याच्या दृष्टीने कारिाई 
करण्याची त्याचप्रमाणे श्रीरामपूर पोलीस स्थानकाचे पोलीस ननरीक्षक सांजय सानप याांना 
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निनानिलांब बडतिे करण्याची आिश्यकता, याप्रकरणी शासनाने कराियाची कारिाई ि 
शासनाची प्रनतनक्रया.” 
 

  (४) सिशश्री.राम सातपतेु, मांगेर् चव्हाण, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे उप मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 

       “पोलीस अिीक्षक, पुणे ग्रामीण याांनी काढलेल्या नदनाांक १७ माचव, २०२१ 
रोजीच्या कायालयीन बदली आदेशामध्ये एका मनहलेच्या पदनामाचा ि गािाचा आके्षपाहव 
उल्लेख असल्याचे शासनाने मानय करणे, सदरहू प्रकार अदखल पात्र गुनहा असून 
शासनाने याबाबतीत स्ितःहून सांबांनित पोलीस अिीक्षक पुणे याांच्यािर कारिाई करणे 
आिश्यक असताांना त्याांना केिळ समज देऊन पाठीशी घालण्यात आल्याचा आरोप 
लोकप्रनतननिी याांनी माहे माचव, २०२२ च्या सुमारास केलेला असणे, सांबांनित पोलीस 
अिीक्षक पुणे याांच्यािर मनहलेचा आके्षपाहव उल्लेख केल्या प्रकरणी गुनहा दाखल 
करण्याची मागणी नििानपनरर्षद सदस्य याांनी िारांिार करूनही आजनमतीस सदरहू 
अनिकारी याांच्यािर कोणतीही कारिाई झालेली नसल्यामुळे राज्यातील मनहलाांच्या मनात 
असुरनक्षततेची ननमाण झालेली भािना, उक्त मागणीच्या अनुर्षांगाने पुणे पोलीस अिीक्षक 
याांच्यािर कारिाई करण्याची असलेली आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची 
कायविाही ि शासनाची प्रनतनक्रया.” 
 

  (५) श्री. सहुास काांिे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे        
उप मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
       "महाराष्ट्र शासनाच्या नििी ि नयाय निभागाने त्याांच्याकडील प्रकरण क्र.आर-
९३/२०२१/ए आनण आर.१२८/२०२१/ए ही प्रकरणे नयाय ननिाड्याकरीता नयायालयात 
असताांना नद.३१/०३/२०२२ रोजी सदरचे प्रकरण मागे घेतल्याचे पनरपत्रक काढल्यामुळे 
ननमाण झालेला सांशयी िातािरण, याप्रकरणी उच्च नयायालयात अपील केलेली प्रकरणे 
नििी ि नयाय निभागाने पनरपत्रक काढुन मागे घेतल्याने यामध्ये शासनाचे मोठ्या प्रमाणात 
आर्वथक नुकसान होऊन या प्रकरणातील दोर्षी व्यक्तींना पानठशी घातले जात असणे, 
नििी ि नयाय निभागाने पनरपत्रक काढून घेतलेला ननणवय तात्काळ रद्द करुन दोर्षींना योग्य 
त्या नशक्षा व्हाव्यात याकरीता पुनहा उच्च नयायालयात नेण्याच्या अनुर्षांगाने कराियाची 
कायविाही ि प्रनतनक्रया.’’  
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  (६) श्रीमती मेघना साकोरे-बोडीकर, वि.स.स. सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
सािशजवनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

      “राज्यातील २३ नजल्यातील १२५ अनत मागास तालुक्यात मानि निकास 
नमशनचा कायवक्रम राबनिला जात असल्याची बाब माहे ऑगस्ट, २०२२ च्या पनहल्या 
आठिड्यात िा त्या सुमारास ननदशवनास येणे, यामध्ये नांदरुबार, गडनचरोली, जालना, 
िानशम, नाांदेड, हहगोली, परभणी, बुलढाणा आनण िुळे हे नऊ नजल्हे प्रामुख्याने अत्यांत 
मागासलेले असल्याचे मानि निकास नमशनने स्पष्ट करणे, मागास ननदेशाांक ठरिताना 
नशक्षण, आरोग्य आनण रोजगार या तीन बाबीिर मानि निकास ननदेशाांक ठरनिण्यात येत 
असणे, हा ननदेशाांक ठरनिताना या नठकाणच्या व्यक्तींचे दरडोई उत्पन्न नकती आहे याचाही 
उल्लेख असतो मात्र या नऊ नजल्याांतील दरडोई उत्पन्नात ि नशक्षण, आरोग्य, रोजगार या 
तीनही बाबींमध्ये अद्यापही सुिारणा झालेली नसणे, त्यामुळे परभणी नजल्हा हा अनतशय 
मागास नजल्हा म्हणून गणला जात असून मानि निकास ननदेशाांकात सुिारणा करण्यासाठी 
शासनाने िेळीच उपाय योजना करण्याची आिश्यकता असणे, त्यामुळे येथील सिवसामानय 
जनता ि नागनरकाांमध्ये असलेली नाराजी, यािर शासनाने कराियाची कायविाही ि 
उपाययोजना.” 
 

  (७) श्री.धमशरािबाबा आत्राम, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मित ि पनुिशसन, आपत्ती व्यिस्थापन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील:-   

 
         "गडनचरोली नजल्हयातील गुमलकोंडा, मुकडीगुटटा, मुत्तापूर माल, मुत्तापूर चेक, 
टेकडामोटला, सुांकरअली, असरअल्ली, गोल्लागुडम माल, बोराईगुडम, गेरापल्ली, 
जांगलपल्ली, बालमुत्यमपल्ली, अांकीसा, लक्ष्मीदेिपेठा, कां बलपेठा, हचतारेिला, 
नडीकुडा, कोत्तापल्ली, पोचमपल्ली, रांगिामपेठा, गांजीरामन्नापल्ली आनद २५ गािाांतील 
शेतकऱ याांच्या शेत जनमनीचे गेल्या तीन िर्षांपासून सातत्याने नुकसान होणे, तेलांगणा 
राज्यातील मेडीगट्टा िरणातून तेलांगणा सरकारने पाण्याचा निसगव करुन पाण्याला 
िनहिाट करुन नदल्याने या २५ गािाांतील शेतकऱयाांच्या शेतजनमनी खरडून जाऊन 
जनमनीचा दजा कमी होणे, एकीकडे शासनाकडून ननचरा होणाऱया जनमनीिर पीक 
घेण्याबाबत मागवदशवन केले जाते तर दसुरीकडे नसरोंचा तालुक्यातील शेकडो एकर जमीन 
ही कायम पाण्याखाली राहत असणे, तेलांगणा प्रशासनाच्या दलुवक्षपणामुळे त्या िरणाचे 
पाणी थेट शेतजनमनीमध्ये घुसल्यामुळे शेतकऱयाांच्या शेतजनमनी िाहून गेल्याने शेतीचे 
उत्पादन न झाल्याने  शेतकऱयाांिर उपासमारीची आलेली पाळी, शेतजमीनी व्यनतरीक्त 
घराांचे ि इतर शासकीय मालमते्तचे झालेले नुकसान पनरणामी, त्या भागातील 
शेतजनमनीचे सिेक्षण ि  पांचनामे करुन शेतकऱयाांना शासनाने तातडीने आर्वथक मदत 
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देण्याची होत असलेली मागणी, याप्रकरणी शासनाने केलेली कायविाही ि शासनाची 
भूनमका.” 
 

  (८) डॉ. विनय कोरे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे पयािरण 
ि िातािरणीय बिल मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

      “महाराष्ट्र शासनाने नदनाांक १५ नडसेंबर, २०१८ रोजी पस्श्चम घाट सांिेदनशील 
के्षत्र ननस्श्चती सांदभातील अहिाल सिव सांबांनित घटक, ग्राम पांचायती, आमदार, खासदार 
तसेच इतर लोकप्रनतननिी याांच्याशी चचा करून कें द्र शासनाकडे पाठनिला असणे, 
नदनाांक १५ िेबु्रिारी, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये कें द्र शासनाच्या पयािरण 
मांत्रालयाने राज्य शासनाकडून प्रस्तानित पयािरण सांिेदनशील गािाांना अनुदान आनण 
निकासाच्या दृष्टीने कशाप्रकारे राज्य शासन आर्वथक मदत देईल अथिा अनिकच्या 
सुनििा देईल याबाबतचे स्पष्टीकरण सन २०१८ च्या मूळ प्रस्तािाांव्यनतनरक्त देण्याचे 
सुनचत केलेले असणे, नदनाांक ७ जून, २०१९ रोजी तत्कालीन कें द्रीय पयािरण मांत्री आनण 
महाराष्ट्राचे मुख्यमांत्री याांच्यामध्ये सन २०१८ च्या प्रस्तािाप्रमाणे महाराष्ट्र पयािरण 
सांिेदनशील के्षत्राची अनिसूचना अांनतम करण्यासांदभाने चचा झालेली असणे, त्यानुसार 
अहिाल तयार कराियाचा असूनही सन २०२१ मध्ये तत्कालीन शासनाने ग्रामपांचायती 
अथिा प्रस्तानित के्षत्रातील लोकप्रनतननिी याांच्याशी कसलीही चचा न करता तसेच 
यासांदभात पूिी राज्य शासनामािव त केलेली प्रनक्रया निचारात न घेता आनण कें द्र शासनाने 
अपेनक्षत केलेले अनुदान अथिा निकास कामासांदभातील सुनििा यािर कसलेही प्रस्ताि 
न देता अनिकची गािे अनयायकारकरीत्या समानिष्ट करून परस्पर अहिाल सन २०२१ 
मध्ये पयािरण मांत्रालयास पाठनिलेला असणे, सदरचा अहिाल राज्याच्या निकासाच्या 
दृष्टीने बािक असून तातडीने स्थनगती करणे गरजेचे असणे, पयािरण मांत्रालयाने 
नदलेल्या सूचनेनुसार पयािरण सांिेदनशील के्षत्रामध्ये समानिष्ट करण्यासाठी प्रस्तानित 
असलेल्या गािाांना सुनििा ि अनुदान देण्यासाठीची प्रनक्रया पूणव करणे गरजेचे असणे, 
जरूर तर राज्य शासनाच्या स्तरािर सन २०१८ च्या प्रस्तािाच्या अनुर्षांगाने स्थाननक 
सदस्य आनण लोकप्रनतननिी याांच्यासह तज््ाांची सनमती नेमणे बाबत आनण पस्श्चम घाट 
के्षत्रातील पयािरणाचे सांरक्षण करत असतानाच प्रस्तानित ग्रामपांचायतींना निकासाची 
जास्तीत जास्त सांिी नमळािी याबाबत शासनाने प्रािानयाने लक्ष घालण्याची गरज, 
याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायविाही ि उपायोजना." 
 

  (९) श्री.अब ू आजमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
पयािरण ि िातािरणीय बिल मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   

 

       “मुांबई स्स्थत असलेल्या एम-पूिव निभागात एस. एम. एस. एनिोक्लीन नामक 
रासायननक कां पनीमुळे मानखुदव–नशिाजीनगर निभागात मोठ्या प्रदरू्षणात नदिसेंनदिस 



 

24-08-2022 00:22:30 

 

6 

प्रचांड िाढ होणे, िेळोिेळी सदनामध्ये सदर कां पनी बांद करण्यात यािी यासाठी प्रश्न 
उपस्स्थत केला असता सदर कां पनी लिकरात लिकर स्थलाांतनरत करण्यात येणार 
असल्याचे मा. पयािरण मांत्री याांनी आश्िानसत करूनही अद्यापपयंत कां पनी बांद करण्यात 
आली नसणे, कां पनीचे स्थलाांतरण करण्याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले गेले नसणे, 
कां पनी बांद करण्याबाबत िेळोिेळी िरणे, आांदोलने स्थाननक नागनरक, सेिाभािी सांस्था, 
लोकप्रनतननिी याांच्यामािव त करण्यात आले असून सांबांनित निभागाांना सुद्धा कां पनी बांद 
करण्याबाबत ननिेदन करण्यात येणे, निभागात िाढत असलेल्या प्रदरू्षणामुळे लोकाांच्या 
आरोग्याला िोका होत असून सदर निभागातील सामानय नागनरकाांचे आयुष्यमान हे ३९ 
िर्षव असल्याचे एका अहिालातून ननदशवनास येणे, सदर कां पनीच्या निरोिात नदनाांक २७ 
जुलै, २०१९ िा त्यासुमारास आांदोलन केले असता आांदोलन करणाऱया लोकप्रनतननिींना 
तुरुां गात टाकणे, सदर घटनाांमुळे जनसामानयाांमध्ये िाढत चाललेली असांतोर्षाची भािना, 
सदर बाबतीत शासनाने केलेली िा कराियाची उपाययोजना ि शासनाची प्रनतनक्रया.” 
 

  (१०) श्री. झीर्ान वसविकी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 

      “राज्य शासनाचे अनेक अनिकारी कमवचारी गेली अनेक िर्षापासून िाांदे्र 
शासकीय िसाहतीत राहत असणे,  मुांबईत अननिकृत झोपडपट्टीिारकाांना देखील 
हक्काचे घर नदले जाणे, तथानप, शासनाची सन २००५ पासून अनेक िरे्ष सेिा करणाऱया 
या अनिकारी कमवचाऱयाांना हक्काचे घराकरीता बाांद्रा पूिव येथे त्याच नठकाणी जागा 
देण्याबाबत शासनाने ननणवय घेतल्यानांतरही शासनाने त्याबाबत अद्यापही कोणतीही 
कायविाही न करणे, त्यामुळे शासकीय ननिासस्थानात अनिकारी/कमवचाऱयाांना हक्काचे 
घर नमळािे ही अनेक िर्षांची मागणी अद्याप प्रलांनबत राहणे, शासकीय 
कमवचारी/अनिकाऱयाांच्या िेतनातून देखभाल दरुुस्ती खचव कापण्यात येत असतानाही सन 
२००५ पासून सािवजननक बाांिकाम निभागाकडून या िसाहतीची देखभाल दरुूस्तीची 
कामे बांद असणे, तथानप काही सदननका / इमारती िोकादायक असणे, त्या बळजबरीने 
नरक्त करण्याकरीता निश्िासहता नसलेल्या कां पनयाांकडून स्ट्रक्चरल ऑनडट निभागाने 
मनासारखा अहिाल बनिून सांदभव देणे, हा अहिाल साशांक िाटल्याने LNT सारख्या 
नामाांनकत कां पनीकडून इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑनडट करण्याची रनहिाशाांची मागणी 
असतानाही ती मागणी िक्त प्रस्तानित ठेित गत तीन िर्षापासून या नोटीस नदलेल्या 
इमारतींिर ि सदननकाांिर दरुुस्तीपोटी शासनाने एक रुपयाही खचव न करणे, इमारतीची 
जाणीिपूिवक ददुवशा करुन रनहिाशाांच्या जीिाशी खेळणे, स्ट्रक्चरल ऑनडट नािाजलेल्या 
कां पनीकडून केले आहे का ? असल्यास कां पनी कोणती आहे ? अहिालाबाबत रनहिासी 
अनिकारी / कमवचाऱयाांनी कोणतीही मानहती न देणे, सध्या सदननका नरक्त करण्याच्या 
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नोटीसा येत असल्याने रनहिासी स्थलाांतनरत होण्याकनरता तयार असल्यास काही 
नदिसाांनी स्थलाांतनरत झालेल्या इमारती देखील िोकादायक असल्याचे अहिालात नमूद 
असतानाही अशा इमारती िोकादायक ठरिून पुनहा इतर नठकाणी स्थलाांतनरत केले जाणार 
नाही याबाबत खात्री निभाग देत नसणे ि याबाबत निभागाकडे ननस्श्चत िोरण नसणे, 
त्यामुळे रनहिाशी हिालनदल होणे, इमारती िोकादायक झाल्याने रनहिाशाांची ईच्छा 
नसताना त्याांना स्थलाांतनरत करणार असल्यास त्याकनरता ननिी / अनुदानाची कोणतीही 
तरतूद केली नसतानाही स्थलाांतर करण्याची बळजबरी करणे, सांक्रमण नशनबर म्हणून 
िाांदे्र िसाहतीमिील नरक्त सदननकेत अथिा निीन बाांिकाम सुरू असलेल्या जागेत 
स्थलाांतनरत करणार याबाबत स्पष्टता नसणे, सुिानरत िाटप आदेश नदल्यानांतर 
स्थलाांतनरत होण्याच्या सदननकेच्या दरुूस्तीचे कामकाज करून नांतर स्थलाांतनरत होण्यास 
पुरेसा अििी देण्याकरीता नागरीकाांच्या निनांतीकडे दलुवक्ष करणे, तसेच निीन उभारण्यात 
येणाऱया शासकीय ननिासस्थानात चतुथवश्रेणीच्या िेतनश्रेणीनुसार िक्त त्याांच्याकरीताच 
सदननका बाांिण्यात येणे, िगव दोन ि िगव तीन करीता सदननका बाांिणेबाबत कोणताही 
ननणवय अद्यापही न होणे, त्यामुळे कमी के्षत्रिळाच्या सदननकेत जाण्याकरीता रनहिाशाांचा 
असलेला निरोि, िसाहतीतील पयायी ज्या इमारती िोकादायक नाहीत िक्त अशा नरक्त 
सदननका सांबांनित अनिकारी / कमवचारी याांना उपलब्ि करून देण्याबाबत 
अनिकारी/कमवचारी याांची आग्रहाची मागणी, िारांिार स्थलाांतर करण्यास रनहिाशाांमध्ये 
असलेला निरोि, असांतोर्ष, यामुळे शासकीय िसाहतीतील अनिकारी/कमवचारी 
याांच्यामध्ये ननमाण झालेला सांभ्रम, याकरीता शासकीय िसाहतीतील िोकादायक 
इमारतींमिील नोटीस प्राप्त अनिकारी/कमवचारी याांनी मागणी केल्याप्रमाणे LNT सारख्या 
नामाांनकत कां पनीकडून पुनहा स्ट्रक्चरल ऑडीट करणे, तो पयंत पयायी व्यिस्था होत नाही 
तोपयंत या इमारतींची तात्पुरती दरुुस्ती करुन इमारती अनिक मजबुत होिून रनहिाशाांना 
राहण्यायोग्य करुन देण्याची ननताांत आिश्यकता ि स्थलाांतरणाबाबतच्या शासकीय 
िसाहतीतच रनहिाशाांना हक्काची घरे देण्याकरीता पयायी जागा देण्याबाबतच्या िोरणाची 
स्पष्टता, िस्तुस्स्थती रनहिाशाांना कळनिण्याची आिश्यकता, त्यामुळे याबाबत शासनाने 
तातडीने कराियाची कायविाही ि शासनाची प्रनतक्रीया.” 
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                            ( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 

 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

  (अ) ताराांनकत प्रश्न 
 

  (ब) बुििार, नदनाांक १७ ऑगस्ट, २०२२ रोजीची ताराांनकत प्रश्नोत्तराांची यादी सभागृहाच्या 
पटलािर ठेिणे.  

 

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री 
 

:  शहर ि औद्योनगक निकास महामांडळ महाराष्ट्र 
मयानदत (नसडको) याांचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा 
एकोणपन्नासािा िार्वर्षक अहिाल सभागृहासमोर 
ठेितील. 
 

  (२) उच्च ि तांत्रवर्क्षण 
मांत्री 

: (क) कनिकुलगुरु कानलदास सांस्कृत निश्िनिद्यालय, 
रामटेक याांचा सन २०१९-२०२० ि सन २०२०-२०२१ 
या िर्षांचे िार्वर्षक अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) सांत गाडगे बाबा अमरािती निद्यापीठ याांचा सन 
२०२०-२०२१ या िर्षाचा अडतीसािा िार्वर्षक 
अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ग) सानित्रीबाई िुले पुणे निद्यापीठ, पुणे याांचा सन 
२०२०-२०२१ या िर्षाचा िार्वर्षक अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (घ) नशिाजी निद्यापीठ, कोल्हापूर याांचे सन २०१९-२०२० 
ि २०२०-२०२१ या िर्षांचा अनुक्रमे सत्तािन्नािा ि 
अठ्ठािन्नािा िार्वर्षक अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
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  (३) कृवष मांत्री : (क) महात्मा िुले कृनर्ष निद्यापीठ, राहुरी याांचा सन २०२०-
२०२१ या िर्षाचा िार्वर्षक अहिाल सभागृहासमोर 
ठेितील. 
 

     (ख) डॉ. बाळासाहेब सािांत कोकण कृर्षी निद्यापीठ, 
दापोली, नज. रत्नानगरी याांचा सन २०१७-२०१८ ि 
सन २०१८-२०१९ या िर्षांचे लेखा पनरक्षण अहिाल 
ि िार्वर्षक लेखे सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ग) िसांतराि नाईक मराठिाडा कृनर्ष निद्यापीठ, परभणी 
याांचे सन २०१६-२०१७ ते सन २०१९-२०२० या 
िर्षांचे िार्वर्षक लेखे ि लेखा पनरक्षण अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (घ) महाराष्ट्र राज्य नबयाणे महामांडळ मयानदत, अकोला 
याांचा सन २०१६-२०१७ ते सन २०२०-२०२१ या 
िर्षांचे अनुक्रमे चाळीसािा, एकेचाळीसािा, 
बेचाळीसािा, ते्रचाळीसािा ि चव् िेचाळीसािा िार्वर्षक 
अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

 
 

 

 

तीन : गरुूिार, विनाांक २५ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या अर्ासकीय कामकाजाबाबत घोषणा. 
 

 

 

चार : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये) 
 

 

पाच : मा.अध्यक्ष याांचा प्रस्ताि :- 

 

           “ज्येष्ठ स्िातांत्र्य सेनानी, माजी खासदार ि माजी आमदार डॉ.भाई केशिरािजी 
शांकरराि िोंडगे याांच्या शतकपूती नननमत्त त्याांच्या सांसदीय ि सामानजक कायाचा गौरि 
करण्याबद्दलचा प्रस्ताि.” 
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सहा : र्ासकीय विधेयक : 
 

 

 

   विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

 

   (क) भारताच्या सांनििानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आनण महाराष्ट्र नििानसभा 
ननयम १५९ (२) अनिये सिवश्री अनजत पिार, चेतन तुपे, छगन भुजबळ, अबू 
आजमी, बाळासाहेब पाटील ि अनमत झनक, नि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही नििानसभा सन २०२२ चा अध्यादेश क्रमाांक ७ – मुांबई 
महानगरपानलका आनण महाराष्ट्र महानगरपानलका (सुिारणा) अध्यादेश, २०२२ 
नापसांत 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 :- 
 

      "सन २०२२ चे नििानसभा नििेयक क्रमाांक १९ - मुांबई महानगरपानलका 
आनण महाराष् ट्र महानगरपानलका (सुिारणा) नििेयक, २०२२ नििानपनरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोनही सभागृहाांच्या ३४५ सदस्याांच्या सांयुक्त सनमतीकडे त्यािरील 
प्रनतिृत्त सहा मनहनयाांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथव 
पाठनिण्यात यािे." 
 
 

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

      "सन २०२२ चे नििानसभा नििेयक क्रमाांक १९ - मुांबई महानगरपानलका 
आनण महाराष् ट्र महानगरपानलका (सुिारणा) नििेयक, २०२२ नििानपनरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोनही सभागृहाांच्या ३२३ सदस्याांच्या सांयुक्त सनमतीकडे त्यािरील 
प्रनतिृत्त सहा मनहनयाांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथव 
पाठनिण्यात यािे." 

  
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत झनक, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

       "सन २०२२ चे नििानसभा नििेयक क्रमाांक १९ - मुांबई महानगरपानलका 
आनण महाराष् ट्र महानगरपानलका (सुिारणा) नििेयक, २०२२ नििानपनरर्षदेची 
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सहमती घेऊन दोनही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सनमतीकडे त्यािरील 
प्रनतिृत्त सहा मनहनयाांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथव 
पाठनिण्यात यािे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अब ू आजमी, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

       "सन २०२२ चे नििानसभा नििेयक क्रमाांक १९ - मुांबई महानगरपानलका 
आनण महाराष् ट्र महानगरपानलका (सुिारणा) नििेयक, २०२२ नििानपनरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोनही सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सनमतीकडे त्यािरील 
प्रनतिृत्त सहा मनहनयाांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथव 
पाठनिण्यात यािे." 

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

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे नििानसभा नििेयक क्रमाांक १९ - मुांबई महानगरपानलका 
आनण महाराष् ट्र महानगरपानलका (सुिारणा) नििेयक, २०२२ नििानपनरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोनही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सनमतीकडे त्यािरील 
प्रनतिृत्त सहा मनहनयाांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन निचाराथव 
पाठनिण्यात यािे." 
 
 

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

 
 
 

 

 

  (मांगळिार, विनाांक २३ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

सात : ॲड. आवर्ष रे्लार, सिशश्री भरतरे्ट गोगािले, अवमत साटम, महेंद्र थोरिे, योगेर् 
सागर, सिानांि सरिणकर, अतलु भातखळकर, प्रताप सरनाईक, सांजय केळकर, 
प्रकार् सिेु, सवुनल राणे, श्रीमती मवनषा चौधरी, श्री.मांगेर् कुडाळकर,        
श्रीमती यावमनी यर्िांत जाधि, सिशश्री विलीप लाांडे, महेंद्र िळिी, वनतेर् राणे,       
कॅ.आर तवमल सेल्िन, श्री.राम किम, श्रीमती विद्या ठाकूर, सिशश्री कावलिास 
कोळांबकर, पराग शाह, मिमहर कोटेचा, गणपत गायकवाड, मकसन कथोरे, प्रशाांत 
ठाकूर, वसध्िाथश वर्रोळे, श्रीमती माधरुी वमसाळ, सिशश्री िािाराि केचे, गणेर् 
नाईक, विनोि अग्रिाल, मव.स.स. याांचा ि.मव.स. मनयि २९३ अन्वये प्रस्ताव :- 
(मांत्र्याांचे उत्तर) 
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 "मुांबई ही भारताची आर्वथक राजिानी असून मुांबई शहराच्या तसेच एमएमआर 
भागातील मुलभूत पायाभूत सुनििाांची दरूिस्था झालेली असणे, मुांबई शहरामध्ये 
गृहननमाण हकिा पनरिहन (गतीशीलता) हे महत्िाचे मुदे्द असून मुांबई शहराकनरता २८६ 
नक. मी. च्या मेट्रोचे काम निम्या गतीने झाल्याची बाब ननदशवनास येणे, पनरणामी मेट्रोचा 
खचव १० हजार कोटीने िाढणे, झोपडपट्टी पुनिवसन प्रानिकरणाच्या माध्यमातून १५ लाख 
घरे उपलब्ि होण्याची आिश्यकता असताना िक्त २ लाख घराांची ननर्वमती होणे, 
भ्रष्टाचारामुळे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प प्रलांनबत असून त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची 
प्रगती न होणे, सन २०११ पयंत सिव झोपडपट्टीतील घराांना प्रिानमांत्री आिास योजनेंतगवत 
घरे देण्याचा कायदा होऊनही सदर कायद्याची अांमलबजािणी न होणे, पत्राचाळ 
पुनर्विकास प्रकल्पातील भाडेकरूां ना बेघर करून त्याांना भाडे न नमळणे, तसेच बी.डी.डी. 
चाळ, तसेच िारािीचा खोळांबलेला पुनर्विकास, पोलीसाांकनरता मोित घराांच्या िोरणाची 
अांमलबजािणी न होणे, मुांबई शहरातील गािठाण ि कोळीिाडयाकनरता निनशष्ट डी.सी. 
आर. अद्याप तयार न होणे, निमानतळाच्या आजूबाजूच्या पनरसरातील िनेल झोनमिील 
पुनर्विकास प्रलांनबत असणे, नगरणी कामगार ि पोलीसाांच्या घरकुल योजनेमध्ये सांथगतीने 
झालेली कायविाही, कें द्र शासनाच्या जनमनीिर असलेल्या झोपडपट्ट्ाांचा पुनर्विकास न 
होणे, रेल्िेच्या जनमनीिरील झोपडपट्टीिानसयाांना सांरक्षण न नमळणे, िन जनमनीिरील 
रनहिाशाांना पायाभूत सुनििाांपासून िांनचत रहािे लागणे, झोपडपट्टी पुनिवसन प्रानिकरण ि 
म्हाडामध्ये निशेर्ष करून गेल्या अडीच िर्षांमध्ये प्रनत चौरस िुटाच्या हकमतीचा बाजार 
माांडलेला असणे, तसेच, गेल्या २५ िर्षांमध्ये मोठया प्रमाणािर बृहनमुांबई 
महानगरपानलकेमध्ये झालेला आर्वथक गैरव्यिहार ि गैरव्यिस्थापन, पनरणामी 
मुांबईकराांच्या स्िप्नातील मुांबई दृष्टोत्पतीस न येणे, रस्ते, चरभरणी, उद्यान, बाजार तसेच 
कोनिडमध्ये सुध्दा मोठया प्रमाणात गैरव्यिहार उघडकीस आला असून गेल्या २५ 
िर्षांतल्या मुांबई महापानलकेच्या आर्वथक व्यिहाराची मा. उच्च नयायालयाच्या ननिृत्त 
नयायािीशामािव त चौकशी करण्याची तसेच निशेर्ष सीएजी (कॅग) ऑनडट करण्याची 
आिश्यकता, गेल्या २ मनहनयाांमध्ये मुांबई महानगरपानलकेच्या सांगणक खरेदीमध्ये घोटाळा 
झाल्याची बाब ननदवशनास येणे, मुांबई महानगरपानलका शाळेतील निद्यार्थ्यांना आिश्यक 
२७ िस्तू अद्यापपयंत नमळालेल्या नसणे, त्यामुळे मुलाांच्या नशक्षणािर होणारा दषु्पनरणाम, 
तसेच मुांबईची मेट्रो ही मास ग्रीन ट्रानसस्पोटवटेशन नसस्टीम असून मेट्रोचे काम थाांबल्यामुळे 
मुांबईच्या पयािरणाचा झालेला ऱहास तसेच पिई तलािामध्ये सायकल ट्रॅक करण्याचा 
अट्टाहास, मुांबई शहराच्या कचऱ याची िै्ाननक पध्दतीने निल्हेिाट होत नसल्यामुळे 
मुांबईचे िातािरण ि हिामान प्रदनुर्षत होणे, मुांबई शहरातील शासकीय जमीनीिर 
असलेल्या गृहननमाण सोसायटयाांना आकारण्यात आलेला अकृर्षक कर पूणवपणे 
िगळण्याची आिश्यकता, मुांबईच्या कोळीिाडा ि गािठाणाकनरता िेगळा डीसीआर 
तयार करण्याची प्रनक्रया प्रलांनबत रानहल्यामुळे मुांबईचे कोळीिाडे ि गािठाणाांची झालेली 
दरुिस्था, मुांबई शहरामध्ये पोनलसाांची सांख्या कमी असल्यामुळे खास करुन मुांबई 
पोनलसाांची भरती करण्याकनरता स्ितांत्र यांत्रणा राबनिण्याची आिश्यकता, नोव्हेंबर, २०१९ 
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ते जून २०२२ या कालाििीमध्ये गृह निभागात मोठया प्रमाणात झालेला भ्रष्टाचार, 
गैरव्यिहार ि अननयनमतता झालेली असून यासांदभात शासनाने कराियाची कारिाई ि 
उपाययोजना." 

 

 

 

 
 

 

 

आठ : अांमति आठवडा प्रस्ताव : 
 

  सिशश्री अवजत पिार, बाळासाहेब थोरात, आवित्य ठाकरे, जयांत पाटील, नाना पटोले, 
पथृ्िीराज चव्हाण, अर्ोकराि चव्हाण, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, विजय 
िडेट्टीिार, अजय चौधरी, धनांजय मुांडे, डॉ. वनतीन राऊत, सिशश्री राजेर् टोपे, सवुनल 
प्रभ,ू ॲङ यर्ोमती ठाकूर, सिशश्री हसन मशु्रीफ, अवमत िेर्मखु, डॉ. राजेंद्र शर्गणे, 
ॲङ के.सी.पाडिी, सिशश्री भास्कर जाधि, बाळासाहेब पाटील, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, 
सिशश्री सवुनल केिार, सांजय बनसोडे, सरेुर् िरपडुकर, अवनल पाटील, रईस रे्ख, 
प्रकार् सोळांके, मनोहर चांवद्रकापरेु, धमशरािबाबा आत्राम, िौलत िरोडा, ित्तात्रय भरणे, 
सिशश्रीमती सलुभा खोडके, प्रवतभा धानोरकर, कु. आविती तटकरे, डॉ. विश्िजीत 
किम, कु. प्रवणती शर्िे, सिशश्री रणवजत काांबळे, विलीपराव बनकर, सांजयमामा शर्िे, 
राज ु कारेमोरे, रे्खर वनकम, सवुनल भसुारा, वनतीन पिार, श्रीमती सरोज अवहरे, 
सिशश्री रोवहत पिार, राजन साळिी, चांद्रकाांत निघरे, कैलास गोरांटयाल, विकास 
ठाकरे, डॉ. राहुल पाटील, सिशश्री धीरज िेर्मखु, िैभि नाईक, अवमत झनक, कुणाल 
पाटील, कैलास घाडगे-पाटील, प्रकाश फातपेकर, राज ू आिळे, वजतेर् अांतापरूकर, 
वनतीन िेर्मखु, उियशसग राजपतू, सभुाष धोटे, वर्रीषिािा चौधरी, पी.एन. पाटील-
सडोलीकर, रिेश कोरगाांवकर, सहसराम कोरोटे, िानससग नाईक, अतलु बेनके, मिपक 
चव्हाण, श्री. अवमन पटेल, ॲङ अर्ोक पिार, सिशश्री. अस्लम रे्ख, आर्तुोष काळे, 
इांद्रवनल नाईक, ऋतरुाज पाटील, डॉ वकरण लहामटे, श्री. चेतन तपेु, श्रीमती जयश्री 
जाधि, सिशश्री झीर्ान वसिीकी, विलीप मोवहते-पाटील, प्राजक्त तनपरेु, बबनराि 
शर्िे, बाबासाहेब पाटील, बाळासाहेब आजबे, मकरांि जाधि-पाटील, ॲङ मावणकराि 
कोकाटे, सिशश्री यर्िांत माने, रशिद्र िायकर, राजेर् पाटील, प्रा. िषा गायकिाड, 
सिशश्री सांग्राम थोपटे, सांग्राम जगताप, सांजय जगताप, सांविप वक्षरसागर, सवुनल राऊत, 
सवुनल रे्ळके, सवुनल शटगरे, श्रीमती समुन पाटील, सिशश्री वहरामण खोसकर, अण्णा 
बनसोडे, बळिांत िानखेडे, वि.स.स. याांचा ि.मव.स. मनयि २९२ अन्वये प्रस्ताव :-     
     
          "राज्याची ढासळलेली कायदा ि सुव्यिस्था, हत्या, घरिोड्या, जुगार ि अपहरणाच्या 
गुनयाांना आळा घालण्यात आलेले अपयश, ज्येष्ठ  नागनरकाांच्या िसिणुकीच्या गुनयात 
झालेली िाढ, गुटख्याची तस्करी, िाहतूक, साठिण ि निक्री जोमात सुरु असणे, अल्पियीन 
मुले, मुली ि मनहलाांिरील अत्याचाराच्या घटनाांमध्ये झालेली िाढ, पोनलसाांच्या बेदरकार 
िृत्तीमुळे गोंनदया नजल्यात एका मनहलेिर नरािमाांनी िारांिार केलेला अत्याचार, पुणे 
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नजल्यातील मािळ तालुक्यातील कोथूणे गािातील अल्पियीन मुलीिर अमानुर्ष अत्याचार 
करुन मृतदेह झुडपात िेकून नदलेला असणे, सांपूणव देश स्िातांत्र्याचा अमृत महोत्सि साजरा 
करीत असताना औरांगाबाद नजल्यातील कन्नड तालुक्यातील १७ िर्षीय अल्पियीन मुलीिर 
सहा नरािमाांनी अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आलेली असणे, अशाचप्रकारच्या घटना 
बीड, मािळ, मुांबई ि अनय  नठकाणी  एकामागोमाग एक घडल्यामुळे मनहला, मुली याांच्यात 
पसरलेले भीतीचे ि नचडीचे िातािरण,  त्यातच ठाणे येथे मनहला पोलीस कमवचाऱयाने केलेली 
आत्महत्या, डानसबारला आळा घालण्यात आलेले अपयश, खुद्द मुख्यमांत्र्याांच्या ठाण्यातील 
ननिासस्थानापासून हाकेच्या अांतरािर कोपरी, कापुरबािडी ि इतर पनरसरात डानसबार सुरु 
असल्याची बाब माध्यमाांनी उघडकीस आणलेली असणे, सायबर गुनहेगाराांनी अनेकाांना 
घातलेला गांडा,  मुांबईतील खार येथे नदिसाढिळ्या गोळीबार करुन दहशत ननमाण करण्याचा 
केलेला प्रयत्न, गुांड टोळ्याांनी उचल खाल्ल्याने ननमाण झालेले दहशतीचे िातािरण, सत्ताबदल 
झाल्यानांतर सत्तारुढ पक्षाच्या लोकप्रनतननिी ि कायवकत्यांकडून शासकीय अनिकारी याांना 
करण्यात आलेली मारहाण तसेच नचथािणीखोर िक्तव्याांमुळे कायदा ि सुव्यिस्था 
नबघडण्याची ननमाण झालेली शक्यता, सरकारपुरस्कृत गुांडाराजचां होत असलेलां उदात्तीकरण, 
कोथरुड, पुणे येथे कामगाराला िनरष्ठ पोलीस अनिकाऱयाकडून लाथाबुक्क्याने करण्यात 
आलेली अमानुर्ष मारहाण, भ्रष्टाचार, खांडणी ि अनय अननयनमतताांसाठी ननलांनबत करण्यात 
आलेल्या काही िनरष्ठ पोलीस अनिकाऱयाांना चौकशी पूणवत्िास जाण्याअगोदरच सेिेत 
घेतल्याने प्रामानणक अनिकाऱयाांचे झालेले खच्चीकरण तसेच भ्रष्ट अनिकाऱयाांचे िाढलेले 
मनोबल, मागील काळात सामानजक तेढ ननमाण करण्याच्या घटना घडल्या असून त्यास 
कारणीभूत असलेल्याांनिरुध्द कारिाई करण्याची आिश्यकता असणे, मुांबई ि आसपासच्या 
पनरसरात अांमली पदाथांचा झालेला सुळसुळाट, रेल्िे हद्दीतील गुनहेगारीत झालेली प्रचांड िाढ, 
आमदाराांना मांत्री पद देण्याचे अनमर्ष दाखिून दलालाांमािव त आर्वथक गैरव्यिहार केल्याची बाब 
उघडकीस आली असून लोकप्रनतननिींभोिती सांशयाचे िातािरण ननमाण झाले असल्यामुळे 
एसआयटी नेमून तपास करण्याची आिश्यकता असणे, पोलीस कमवचाऱयाांच्या घराांच्या 
प्रश्नासांदभात घेण्यात आलेल्या ननणवयाांची अांमलबजािणी होत नसणे, मुांबई  ि उपनगरात 
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसनिण्याचा प्रकल्प दोन िर्षांपासून रेंगाळलेला असणे, तसेच, मुांबईतील 
झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या योजना, सेसच्या इमारतींच्या पुनर्विकास योजना आनण अनय 
पुनर्विकास अनेक िर्षांपासून निनिि कारणाांमुळे अिविट स्स्थतीत रखडलेला असून निस्थानपत 
झालेल्या रनहिाश्याांना निकासकाांकडून घरभाडे देखील अदा केले जात नसणे, झोपडपट्टी 
पुनर्विकास करताना एक अनिक एक मजला असल्यास पनहल्या मजल्यािरील रनहिासी 
मालमत्ता कर, लाईट नबल भरत असल्यामुळे त्याांनाही पात्र समजून लाभ देण्याचा ननणवय 
घेण्याची आिश्यकता असणे, मुांबई ि राज्यातील इतर अनेक भागात, निशेर्षत: ठाण्याच्या 
प्रिेश मागात खडे्डमय रस्त्यामुळे िाहतुक खोळांबून सिवसामानयाांना होणारा प्रचांड त्रास, मुांबईच्या 
पस्श्चम ि पूिव द्रतुगती महामागािर सकाळी ि सायांकाळी होणारी िाहतूक कोंडी, अपघाताांचे 
िाढलेले प्रमाण, नगरपानलका ि महानगरपानलका प्रभाग रचना बदल करण्याच्या सरकारच्या 
ननणवयामुळे यांत्रणेिर पडलेला प्रचांड बोजा, खचात झालेली िाढ ि राजकीय कारणासाठी 
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ननणवय घेतला असल्याबाबत जनतेच्या मनात शांका ननमाण झाली असणे, अनािश्यक बुलेट 
ट्रेनकनरता मुांबई ि आसपासच्या को्ििी रुपयाांच्या जागा किडीमोल भािाने नदल्या जाणे 
आनण शासकीय नतजोरीिर नाहक सहा हजार कोटी रुपयाांचा बोजा पडला असणे, पयािरण 
तज्् ि पयािरणपे्रमींचा ठाम निरोि असतानाही आरे येथे कारशेड उभारण्याकनरता पुनहा 
बेकायदेशीरनरत्या झाडे तोडण्याचे काम सुरु केलेले असणे, तसेच राज्यात कोनिड निर्षाणू 
प्रादभुाि पुनहा जोर िरु लागला असणे आनण मांकी पॉक्स, नझका व्हायरस, लेप्टो ि मलेरीया, 
हत्तीरोग, स्िाईन फ्लल्युच्या आजाराांनी थैमान घातले असताना प्रनतबांिात्मक उपाययोजना 
राबनिण्यात सरकारला अपयश आलेले असणे, पालघर नजल्यातील मोखाडा तालुक्यातील 
एका आनदिासी गभविती मनहलेला आरोग्य ि दळणिळणाच्या सुनििा िेळेत न नमळाल्याने 
निजात जुळ्या मुलाांचा डोळ्यादेखत झालेला ददेुिी मृत्यू, राज्यात ४६ नदिस निभागाला मांत्री 
नसल्यामुळे एकां दरीत सािवजननक आरोग्य व्यिस्थेचा उडालेला बोजिारा, तसेच राज्यात 
शालेय नशक्षण निभागामािव त नशक्षकाांच्या टीईटी परीके्षत, ननिड ि भरती प्रनक्रयेत सनदी 
अनिकारी, सांचालक, सांस्था चालक ि त्याांचे पदानिकारी याांचे आर्वथक नहतसांबांि असल्याची 
गांभीर बाब ननदशवनास आलेली असणे, लोकप्रनतननिींच्या मुला-मुलींच्या नािाचा समािेश 
असल्याचेही उघड झालेले असताना सदर लोकप्रनतननिीला मांनत्रमांडळात स्थान नदल्यामुळे 
राज्यात तीव्र असांतोर्ष पसरला असणे, तसेच पेट्रोल ि नडझेलची केलेली प्रचांड िाढ आनण कें द्र 
ि राज्यसरकारच्या चुकीच्या िोरणामुळे, प्रचांड प्रमाणात िाढलेली महागाई, पनरणामी हातािर 
पोट असणाऱया, गरीब, सामानय नागनरकाांना दैनांनदन जीिन जगणे मुस्श्कल झाले असणे, 
याबाबत शासनाने कराियाची उपाययोजना निचारात घेण्यात यािी." 
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