
       

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

बधुबधुिार,िार,  वदनाांकवदनाांक  २२४४  ऑगस्टऑगस्ट,,  २०२२२०२२  
((सकाळी सकाळी १०.०० १०.०० तेते  ११.४५११.४५  िाजता)िाजता)  

  
  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 

  (सोमिार, वदनाांक २२ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्शविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (१) ते (५)] – 

  (१)  श्री.अरुण लाड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

            "शासिाच्या २९ प्रमुख नवभागाांमध्ये सरळसेवा व पदोन्नतीच्या नमळूि 
तब्बल दोि लाख १९३ जागा नरक्त असूि त्यात तब्बल ४६ हजार ९६२ 
जागा नजल्हा पनरषदाांमधील असणे, नरक्त पदाांमुळे िागनरकाांिा नमळणाऱ्या 
शासकीय सेवा प्रभानवत होत असूि तहनसल कायालयात साध्या उत्पन्नाच्या 
दाखल्यासाठीही नवद्यार्थी व पालकाांिा नकमाि दोि आठवडे प्रनतक्षा करावी 
लागत असणे, राज्यात बेरोजगारी प्रचांड वाढली असूि तरुणाांिा िोकऱ्याांची 
प्रनतक्षा असल्यामुळे मात्र शासिाच्या िव्या िोकरभरतीऐवजी 
आऊटसोससग, कां त्राटी पध्दतीवर अनधक जोर असल्याचे नदसूि येणे,  
त्यातूिच निवृत्ाांिा पुन्हा कां त्राटी तत्वावर सेवेत सामावूि घेतले जात असणे, 
सदरची मानहती ही फक्त राज्यातील शासकीय नवभागाांची व नजल्हा 
पनरषदाांमधील अनधकारी/कमवचारी यासांदभातील असणे, तर्थानप त्यामध्ये 
िगरपांचायती, िगरपनरषदा, महािगरपानलका, शासि अनधिस्र्थ मांडळे व 
महामांडळे, उद्योग व इतर नवभागातील मानहती समानवष्ट केली िसल्याचे 
निदशविास येणे, सरळसेवा भरतीबाबतही राज्य लोकसेवा आयोगाची 
सांर्थगती नदसूि येत असल्यामुळे साहनजकच कॉललेटर, प्रनशक्षण, 
पनरवीक्षाधीि कालावधी याला बराच वेळ लागत असणे, राज्यातील 
बेरोजगाराांची वाढलेली सांख्या नवचाराांत घेताां, शासिािे िोकरीच्या सांधी 
उपलब्ध करुि देण्याची कायववाही करणे गरजेचे असणे व त्यासाठी 
शासिस्तरावर नरक्त असलेली पदे भरण्याची आवश्यकता, याबाबत 
शासिािे करावयाची वा केलेली कायववाही व शासिाची प्रनतनिया." 

  (२) श्री.रणवजतससह मोवहते-पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "२०११ च्या जिगणिेिुसार पांढरपूरची लोकसांख्या ९९ हजार तर 
उपिगरी भागाची लोकसांख्या १० हजाराहूि अनधक असणे, तसेच 
नवठ्ठलाच्या दशविासाठी दररोज येणाऱ्या भानवकाांची वाढती सांख्या लक्षात 
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घेता शहरातील साांडपाण्यावर दैिांनदि प्रनिया करणारा १५ MLD क्षमतेचा 
प्रकल्प वाढत्या लोकसांख्येला अपुरा ठरत असणे, पनरणामी दररोज लाखो 
नलटसव साांडपाणी, प्रनिया ि करताच रे्थट चांद्रभागा िदीत जाऊि नमसळत 
असणे, सद्या शहरात दररोज १३ ते १४ MLD साांडपाणी वापरूि सोडले 
जात असणे, शनिवार, रनववार, एकादशीच्या नदवशी हेच साांडपाणी १५ ते 
१८ MLD पयंत वाढत असणे, अशावेळी हे साांडपाणी प्रनिया ि करताच 
पुष्पावती िदी (गोपाळपूर) आनण मलपे ओढा (इसबावी) येरू्थि रे्थट चांद्रभागा 
िदीला जाऊि नमळत असणे, या साांडपाण्यावरील प्रनियेसाठी शहरातील 
जुन्या पाईप लाईि बदलणे, ३ नठकाणी पांपहाऊस उभा करणे, प्रत्येकी ५ 
MLD पाणी प्रनियेचे २ प्रकल्प उभा करणे, यासाठी ७७ कोटी रुपयाांची 
गरज असणे, पांढरपूर िगरपानलकेची मुदत सांपल्यािे त्यावर प्रशासक 
असणे, पनरणामी साांडपाणी प्रनियेचा ७७ कोटींचा प्रस्ताव िगर नवकास 
खात्याकडे पाठनवण्यात आलेला िसणे, पनरणामी दररोज लाखो नलटर मैला 
नमनित साांडपाणी रे्थट चांद्रभागेत नमसळूि पांढरपूर शहर व उपिगराांिा दनुषत 
पाण्याचा पुरवठा होणे याकडे प्रदषुण नियांत्रण मांडळाचे साफ दलुवक्ष असणे, 
त्यातूि स्र्थानिक लोक व वारकरी नवनवध आजाराांिा बळी पडणे, यामुळे 
पांढरपूरवाशिय व वारकरी याांच्यामध्ये पसरलेला असांतोष, यामुळे पांढरपूर 
शहरातील साांडपाणी प्रनिया प्रकल्प आराखडयास गती देणेबाबत शासिािे 
करावयाची कायववाही व प्रनतनिया." 

  (३) सिशश्री अांबादास दानिे, आमश्या पाडवी, दषु्यांत चतुवेदी, शनशकाांत सशदे, 
अमरिार्थ राजूरकर, सनतश चव्हाण, नविम काळे, अमोल नमटकरी, सनचि 
अनहर, सुनिल सशदे, नवलास पोतिीस, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "मुांबई-पुणे द्रतुगती महामागव मृत्यूचा सापळा बित असल्याची बाब 
माहे ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या दसुऱ्या आठवड्यात उघडकीस आलेली 
असणे, नदिाांक १४ ऑगस्ट, २०२२ रोजी झालेल्या भीषण अपघातात 
नशवसांग्राम सांघटिेचे अध्यक्ष तर्था माजी आमदार याांचा ददैुवी मृत्यू झाला 
असल्यािे या महामागाच्या सुरके्षचा प्रश्ि पुन्हा एकदा समोर येणे, मुांबई - 
पुणे महामागावरील अपघात आनण ते रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेले 
प्रयत्ि आदी मुदे्द ऐरणीवर येणे, पुणे-मुांबई एक्स्पे्रस-वेवर (द्रतुगती मागव) 
गेल्या दीड वषात तीिशे अपघाताांमध्ये १२५ प्रवाशाांचा मृत्यू झाला असणे, 
तर २११ जण गांभीर जखमी झाले असणे, सि २०२२ च्या ऑगस्ट 
मनहन्याांपयंत ३० अपघात घडूि ४० जणाांचा मृत्यू झालेला असणे, 
वाहिाांसाठी घाट पनरसरात प्रनत तास ५० नक.मी. तर अन्य नठकाणी प्रनत 
तास १०० नक.मी. वेगमयादा निश्श्चत केलेली असतािा वाहिचालकाांकडूि 
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वेगमयादेचे पालि करण्यात येत िसणे, सीटबेल्ट ि लावणे असे अिेक 
प्रकार या द्रतुगती मागावर नदसूि येणे, त्याचप्रमाणे अपघात झाल्यास 
तातडीिे ॲम्बब्युलन्स सेवा उपलब्ध होत िसल्यािे अपघातग्रस्ताांिा त्वरीत 
उपचार नमळत िसल्यािे मृत्यू सांख्येत होत असलेली वाढ, पनरणामी भरधाव 
वेगामुळे वाहिावरील नियांत्रण सुटल्यािे मोठ्या प्रमाणावर अपघात या 
महामागावर अपघात िेहमीच होते असणे, वेग मयादेचे पालि ि करणाऱ्या 
वाहिचालकाांवर पोनलसाांकडूि कारवाई करण्यात येत असली, तरी 
वाहिचालक कारवाईस जुमाित िसणे, याव्यनतनरक्त निरनिराळ्या 
प्रकारच्या वाहिाांिा आखूि नदलेल्या मार्गगकाांचा वापर ि करता वाहिे 
बेदरकारपणे चालनवण्यात येणे, हे नह वाढत्या अपघाताचे मुख्य कारण 
असणे, त्यामुळे देशातला पनहला एक्स्पे्रस हायवे अशी ओळख असलेल्या 
या महामागावरूि प्रवाशाांिा जीव मुठीत घेवूि प्रवास करावा लागणे, 
पनरणामी या महामागावरूि प्रवास करणाऱ्या प्रवाशी आनण वाहिचालकाांत 
पसरलेले भीतीचे साम्राज्य, यास्तव मुांबई-पुणे महामागावरील वाढते अपघात 
रोखण्यासाठी तसेच महामागावर ठरानवक अांतरावर ट्रॉमा केअर कें द्र 
उभारण्याबाबत शासिािे तातडीिे हाती घ्यावयाच्या उपाययोजिा आनण 
शासिाची प्रनतनिया." 

  (४) सिशश्री सवतर् चव्हाण, नविम काळे, अब्दलु्ला खाि दरुाणी, अमरिार्थ 
राजूरकर, अांबादास दािवे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे क्रीडा व यिुक कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

           "सि २०१४ साली राज्य शासिािे गांगापूर (नज.औरांगाबाद) तालुका 
निडा सांकुलासाठी १ कोटी ५ लक्ष रुपयाांचा निधी मांजूर करुि सदर काम हे 
१२ टक्के कमी दरािे मे.युिाइटेड कन्सट्रक्शि, औरांगाबाद याांिा देण्यात 
आले असणे, सदर कामात सांरक्षण सभत रु.९.०० लक्ष मीटर ऐवजी ४०० 
मीटर ट्रॅक रु. ८.०० लक्ष बॅडसमटि हॉल कोटींग रु. ३.०० लक्ष ८८ हजार 
असे एकुण रु. १,०६,१७,३७७ कायारांभ आदेश देण्यात आले तसेच सदर 
काम हे बारा मनहिे मुदतीचा आत करण्याबाबत सांबांधीत ठेकेदारास 
आदेनशत करण्यात आले असणे, सदर कामाचे कायारांभ आदेश देऊि 
आज तारखेपयंत ८ वषे उलटूि गेल्यािांतर देखील सदर निडा सांकुलाचे 
काम अपूणव स्वरुपात असूि या सांदभात जितेच्या वाढत्या तिारी असणे, 
निडा सांकुल सनमतीची बैठक नदिाांक ३१ जुलै, २०२१ रोजी घेण्यात आली 
व या बैठकीत सदर निडा सांकुलाच्या आतापयंत झालेल्या कामाांचा 
सनवस्तर आढावा घेण्यात आला असणे, त्यािुसार झालेला सांपूणव कामाचे 
सांयुक्त मोजमाप पाहणी अहवाल घेणेबाबत बैठकीत सवािुमते मान्यता 
नदली होती. त्यािुसार सदर सनमतीिे नदिाांक ०४ ऑगस्ट, २०२१ रोजी 
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पाहणी अहवाल नदला असूि सदर अहवालानुसार मांजूर कायारांभ 
आदेशािुसार मांजूर रु. ८५,२९,१७२ तसेच वाढीव कामाची रक्कम रु.२० 
लक्ष ८८ हजार असे एकनत्रत रु. १,०६,१७,३७७ एवढी रक्कम कामासाठी 
मांजूर करण्यात आलेली होती, यापैकी साववजनिक बाांधकाम नवभागािे 
सांबांधीत ठेकेदारास रु. ९७.०० लक्ष अदा केले असणे, मात्र सदर निडा 
सांकुलात मांजूर असलेले खो-खो ग्राऊां ड, बास्केटबॉल कोटव, अांतगवत रस्ते, 
साववजनिक शौचालय यासह इतर अिेक कामे झालेली िसणे, तसेच 
झालेली कामे ही देखील अपूणव असणे, परांतू सदर कामाचे नबल अनधकारी 
व ठेकेदार याांचे सांगिमतािे काढले असल्यािे सांबांधीत अनधकारी व ठेकेदार 
याांचेवर कारवाई करण्यासाठी होत असलेली मागणी, याबाबत शासिािे 
केलेली कायववाही व प्रनतनिया." 

  (५)  श्री.अर्ोक ऊर्श  भाई जगताप, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे सहकार मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

            " राज्य शासिािे कें द्रीय औद्योनगक िीतीचा पुरेपूर फायदा घेण्यात 
येऊि भाांडवलदाराांिा प्रचांड सवलती देऊि औद्योनगक गुांतवणुकीला 
प्रोत्सानहत करणे, उद्योगाांिा स्वस्तात मजूर व स्वस्तात कच्चा माल नमळावा 
यासाठी शेतकऱ्याांवर शेतमालाला कधीही नजल्हाबांदी, राज्यबांदी तर कधी 
नियातबांदी सारखे अत्यांत अन्यायकारक नियांत्रण लादणे,  जमीि धोरणाचे 
नियांत्रण आणणे, पनरणामी शेतातूि होणाऱ्या उत्पन्नावर िुकसाि होऊि 
शेतकऱ्याांवर कजाचे डोंगर निमाण होणे, हनरतिाांतीमुळे कृषी के्षत्रात 
उत्पादक प्रचांड प्रमाणात वाढले, मात्र राज्य शासिाच्या सापत्ि आर्गर्थक 
िीतीमुळे या शेती उत्पन्नातूि उत्पन्न निमाण झाले िाही पण कजव निमाण होणे, 
पनरणामी राज्यातील शेतकरी आगनतकतेिे कजवबाजारी होऊि 
आत्महत्याच्या उांबरठ्यावर पोहोचणे, राज्यात दररोज कजवबाजारी शेतकरी 
आत्महत्या करीत असणे, त्यामुळे शासिािे यापुढे िव्यािे शेती निधी जाहीर 
करूि नतची पनरणामकारक अांमलबजावणी करणे अत्यांत आवश्यक 
असतािा याबाबत शासिाकडूि कोणतीही  कायववाही ि होणे, यामुळे 
राज्यातील शेतकऱ्याांमध्ये पसरलेले असांतोषाचे  वातावरण व िाराजीची 
भाविा, याबाबत शासिािे तातडीची कारवाई व उपाय योजिा करण्याची 
निमाण झालेली आवश्यकता व राज्य शासिाची प्रनतनिया." 

  (मांगळिार, वदनाांक २३ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्शविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (६) ते (१२)] – 

  

  (६) श्री.जयांत पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
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          "नदिाांक १ सप्टेंबर २००५ रोजी महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीि मुख्यमांत्री 
याांचेकडे पिवेल तालुक्यातील धोधाणी या आनदवासीवाडी जवळूि 
धोधाणी-मारे्थराि रोप-वे (रज्जूरर्थ) मागव शासिािे सुरू करावा असा प्रस्ताव 
िी. सुधाकर लाड, रा.सुकापूर, िवीि पिवेल, ता.पिवेल, नज.रायगड याांिी 
नदलेला असणे, महाराष्ट्र शासिािे धोधाणी-मारे्थराि रोप-वे प्रकल्पाला 
मान्यता नदलेली असूि एमएमआरडीएिेही सदर प्रकल्पाला मांजूरी नदलेली 
असूि सदर प्रकल्पाला अांदाजे १०० कोटी रूपये खचव अपेनक्षत असणे, 
मुांबईजवळ असलेल्या रायगड नजल्यातील निसगवरम्बय मारे्थराि या प्रनसध्द 
र्थांड हवेच्या नठकाणी सातत्यािे होत असलेल्या अनतवृष्टीचा फटका बसत 
असल्यामुळे  रेल्वे मागावर मोठ-मोठ्या दरडी कोसळणे, रेल्वे मागाखालील 
मातीची धुप होणे या कारणाांमुळे मारे्थरािची नमिी रेल्वे सातत्यािे बांद 
पडणे, वाहिाांसाठी असलेला िेरळ-मारे्थराि रस्ता हा दस्तूरीिाका पयंत 
खाजगी वाहिाांिा परवािगी असल्यािे मारे्थरािला जाण्यासाठी नमिी रेल्वे 
मागानशवाय दसुरा पयाय िसणे, त्यामुळे मारे्थरािला जाणाऱ्या पयवटकाांच्या 
सांख्येत घट झाली असणे, निसगवरम्बय मारे्थराि या देश-नवदेशाांतील 
पयवटकाांिा आकषवण असलेल्या पयवटिस्र्थळी जाण्यासाठी भनवष्याचा 
नवचार करता पयायी मागव म्बहणूि मारे्थराि डोंगराच्या कुशीत असलेल्या 
पिवेल तालुक्यातील धोधाणी ते मारे्थराि असा रोप-वे (रज्जूरर्थ) मागव 
करण्याचा शासिािे नवचार करणे आवश्यक असणे, महाराष्ट्रातील एकमेव 
असा नकल्ले रायगड रोप-वे प्रकल्प जोग इांनजनिअसरग कां पिीिे उभारलेला 
असूि जोग इांनजनिअसरग कां पिीसारख्या रोप-वे उभारण्याचा अिुभव 
गाठीशी असलेल्या कां पिीच्या माध्यमातूि आनण खाजगीकरणाच्या 
माध्यमातूि महाराष्ट्र शासिाला धोधाणी-मारे्थराि रोप-वे मागव सुरू करणे 
सहज शक्य होणे, सबब धोधाणी-मारे्थराि रोप-वे मागव सुरू केले तर 
महाराष्ट्रातील एकमेव नकल्ले रायगड रोप-वे प्रमाणे फक्त ५ नमनिटाांत 
धोधाणीवरूि मारे्थरािला जाता येणे शक्य होणे, पिवेल ते मारे्थराि 
रस्त्याची योजिा गेली अिेक वषे शासिाकडे प्रलांनबत असणे, 
पिवेलपासूि २० नक.मी अांतरावर असलेल्या धोधाणीपयंत गेलेला रस्ता 
पुढे मारे्थरािला िेण्याचा शासिाचा नवचार असणे, धोधाणी 
आनदवासीवाडीपासूि मारे्थरािसारख्या उभा कडा असलेल्या दगुवम 
डोंगरावर रस्ता करणे इतके सोपे िसल्यामुळे पिवेल-धोधाणी मागे 
मारे्थराि या रस्त्याची योजिा गेली अिेक वषे रखडलेली असणे, मारे्थराच्या 
कुशीत असलेल्या निसगवरम्बय धोधाणीपयंत रस्त्याचे रूां दीकरण करूि 
धोधाणी-मारे्थराि रोप-वे असा मागव तयार केल्यास िागनरकाांसह पयवटकाांिा 
पिवेल-धोधाणी मागव मारे्थरािला जाणे जलद व सुखकर होणे शक्य असणे, 
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सदर रोप-वे प्रकल्पामुळे अिेक उद्योग करण्याची इर्थल्या आनदवासींिा 
सांधी उपलब्ध होईल तसेच नवकासापासूि शेकडो वषे वांनचत असलेल्या 
आनदवासींच्या नवकासाला पोषक वातावरण तयार होईल व या पनरसरात 
िवीि पयवटि के्षत्र नवकसीत होईल व त्या अिुषांगािे नवनवध उद्योगधांदे या 
पनरसरात सुरू करणे शक्य असणे, सबब धोधाणी-मारे्थराि रोप-वे 
(रज्जूरर्थ) मागव प्रकल्पास मान्यता देऊि सदर रोप-वे मागव सुरू करण्यात 
यावा, यासाठी शासिािे केलेली उपाययोजिा व करावयाची कायववाही."                                                                                                    

  (७) प्रा.राम सर्दे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे  उप मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

           "नदिाांक १४ एनप्रल, २०२२ रोजी वा त्या सुमारास कमल ससघ व 
त्याचा सोबत असलेले काही सहकारी याांिी िगर नजल्यातील गावागावात 
जाऊि लोकाांिा पैशाचे खोटे आनमष दाखवूि अिनधकृतनरत्या धमांतरण 
केल्याची बाब उघडकीस येणे, राहुरी येर्थील प्रगती नवद्यालय आनण ब्राम्बहणी 
येरे्थ मोठ्या प्रमाणात स्र्थानिक लोकाांचे धमांतर करूि िीरामपूर 
तालुक्यातील हरेगाव येरे्थ पुढील कायविम नियोनजत केलेला असणे, तसेच 
याबाबत अहमदिगर नजल्यातील राहुरी पोलीस स्टेशिमध्ये अिनधकृत 
धमांतरासांदभात नवनवध सांघटिाच्या पाठपुराव्यामुळे नदिाांक १५ एनप्रल, 
२०२२ रोजी वा त्या सुमारास िीमती मीराबाई सुभाष हरेल याांिी राहुरी 
पोलीस ठाण्यात तिार देऊि गुन्हा दाखल केला असूि अद्याप पोलीस 
नवभागाकडूि कोणतीही कारवाई केलेली िसणे, तसेच सांबांनधत आरोपी 
कमल ससघ याांिी अहमदिगर नजल्यात धमांतरासाठी ७५० कोटी रुपये 
आणले असूि कमल ससघ याांच्या नवरुद्ध जो आवाज उठवेल त्याच्यानवरुद्ध 
त्याांच्या माणसाकडूि आनण स्र्थानिक पोनलसाांकडूि  ‘atrocity’  गुन्हा 
दाखल करण्याची धमकी देण्यात येणे, यासांदभात आरोपीला मदत 
करण्यासाठी तत्कालीि गृहमांत्री याांिी आरोपी नवरुद्ध कारवाई करु िये 
असे निदेश पोलीस प्रशासिाला नदलेले असणे,  याबाबत राहुरी पोलीस 
स्टेशिचे प्रभारी प्रताप दराडे आनण तपास अनधकारी याांिी आरोपी कमल 
ससघ याांचा कडूि मोठ्या प्रमाणात पैसे घेतलेले असणे, आत्ापयंत 
शासिािे पोनलसाांनवरुद्ध व दोषींनवरुद्ध कोणतीच कारवाई केलेली िसणे, 
या गुन्हयाांसांदभात उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची आवश्यकता, याबाबत 
शासिािे तातडीिे निणवय घेऊि करावयाची कायववाही व शासिाची 
प्रनतनिया." 

  (८) श्री.अब्दलु्लाखान दरुाणी, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
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        "परभणी नजल्हयातील पार्थरी तालुक्यातील डाकूसपपरी येरे्थ अनधकारी व 
वाळू तस्कर याांिी सांगनमत करीत शासिाचे कोटयावधी रूपयाचे आर्गर्थक 
िुकसाि करणे, परभणी नजल्यातील पार्थरी तालुक्यातील डाकू सपपरी 
येर्थील वाळू गटाचा नललाव झालेला असणे,  वाळू नललाव धारक हे 
नजल्हानधकारी परभणी याांिी नदिाांक १ फेबु्रवारी, २०२२, रोजीच्या जा. ि. 
२०२२/ महसूल/ गौ.ख/ प्र.ि. ०१  प्रमाणे िमूद केलेल्या अटी व शतीचे 
उल्लांघि करत शासिाच्या गौण खनिजाची लूट व आर्गर्थक िुकसाि करत 
असणे, नललावधारकास या गौणखनिज घोटाळ्यात पाठीशी घालण्यासाठी  
काही स्र्थानिक महसूल अनधकारी हे आर्गर्थक तडजोड करूि सांगनमत 
करीत असणे, व शासिाच्या िुकसािीस कारणीभूत ठरणे, वाळू घाट 
नललाव प्रकरणी नजल्हानधकारी परभणी याांिी डाकू सपपरी तालुका पार्थरी 
नजल्हा परभणी येर्थील  गट िमाांक १२ मधूि ६४३१ ब्रास वाळू 
उत्खििाबाबत परवािगी नदलेली असणे,  १.८२ हेक्टर के्षत्रफळ  मधूि 
५२० मीटर लाांबी, ३५ मीटर रुां दी व एक मीटर खोली अशा  पनरमाणा 
प्रमाणेच  वाळू उत्खिि करणे बांधिकारक असणे, तसेच उत्खिि 
करण्यापूवी तालुका भूनम अनभलेख याांच्या कायालयामाफव त उत्खिि 
के्षत्राचे सीमाांकि निश्श्चत करूि घेणे व त्या परवािा के्षत्रात खाांब (स्तांभ) 
उभारणे त्या के्षत्रात तार फेसिंग करूि त्या आतीलच वाळू उत्खिि करणे 
बांधिकारक असणे, तसेच ठेकेदाराचे िाव,  पत्ा िमूद असलेला ठळक 
फलक त्या जागी लावणे नियमाप्रमाणे असणे त्याांचे कुठेही पालि  
करण्यात आलेले िसणे, कुठेही खाांब, तार फें ससग िसणे, सगळ्या 
िदीपात्रातूि सरासपणे नियमभांग करीत उत्खिि करण्यात येणे,   वाळू 
उत्खिि केवळ हातािेच करावी तसेच वाहिात भरण्यासाठी पोकलेि, 
जेसीबी,  सक्शि बोट सकवा इतर कोणत्याही याांनत्रक साधिाांचा वापर 
करण्यात येऊ िये,  तसेच  कोणतेही मोठी वाहिे िदीपात्रात िेता येणार 
िाहीत,  केवळ ट्रॅक्टर, ट्रॉली द्वारे वाळू डेपो पयंत वाळू वाहतूक करूि 
त्याचा मुख्य रस्त्यावर डेपो करावा असा नियम असतािाही सरासपणे 
िदीपात्रात मोठी-मोठी वाहिे, ट्रक्स, जेसीबी, पोकलेि, लोसडग ट्रक 
िदीपात्रात िेऊि वाळू उपसा व वाहतूक करण्यात येणे,  वाळू गटात 
सीसीटीव्ही बसनवणे व त्याांचे २४/७ असे सलग सीसीटीव्ही फुटेज 
छायानचत्रण करावे व त्याचा एडे्रस नजल्हानधकारी व नवभागीय आयुक्त 
याांिा देणे बांधिकारक असणे जर सीसीटीव्ही फुटेज खांनडत सकवा बांद 
ठेवला सकवा केला असेल तर त्याबाबत दांड आकारण्यात यावा याबाबत 
नजल्हानधकारी परभणी याांिी नियमा प्रमाणे अटी व शतीत िमूद केलेले 
असणेअसे असतािाही कुठेही सीसीटीव्ही बसवलेले िाहीत सकवा त्याचे 
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सलग छायानचत्रण नजल्हानधकारी परभणी याांच्या कायालयात उपलब्ध 
िसणे.  उत्खििाचे अनधकृत परवािगी असलेल्या गट िमाांक १२ ऐवजी 
परवािगी िसलेल्या  िदी पात्रामधील पनरसरातूि सुद्धा अिनधकृतपणे  
वाळूचे उत्खिि करूि सुमारे २५ हजार ब्रास पेक्षा जास्त वाळूचे अवैध 
उत्खिि करूि चोरी करण्यात येणे,  वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहिासोबत 
e-TP वाहतूक पास असणे बांधिकारक करण्यात आलेले  आहे परांतु 
स्र्थानिक महसूल प्रशासि अशा कोणत्याही पासची तपासणी करत 
िसल्यािे केवळ २ नकलोमीटर अांतरावर असलेल्या बीड नजल्हा हद्दीत 
अश्या चोरीच्या वाळूचे  वाहतूक व नविी केली जाणे, वरील सवव 
प्रकरणाांची, नियम भांगाची व आर्गर्थक िुकसाि /  घोटाळ्याची  दक्षता व 
भरारी पर्थकामाफव त जायमोक्यावर पावसाळयापूवी (ON THE SPOT)  
जाऊि ड्रोि कॅमेरा व  ETS मशीििे  प्रत्यक्ष तपासणी करूि  दोषी 
कां त्राटदाराांची मालमत्ा जप्त करूि आर्थिक दांड वसूल करण्यात यावा,  
 अशी मागणी स्र्थानिक लोकप्रनतनिधी याांिी माहे मे, २०२२ दरम्बयाि मुख्य 
सनचव याांच्याकडे ईमेलव्दारे करणे, परांतु त्याांच्या स्तरावरूि कोणतीही 
सक्षम कारवाई ि होणे, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही, 
उपाययोजिा व शासिाची प्रनतनिया." 

  (९) सिशश्री प्रसाद लाड, प्रनवण दरेकर, नवजय ऊफव  भाई नगरकर, डॉ. पनरणय 
फुके, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
मत्सस्यव्यिसाय मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

         "राज्याला ७२० नकलोमीटरचा सागरी नकिारा लाभला असूि राज्याच्या 
नकिारपट्टीवर ७ सागरी नजल्हे असणे,  सागरी नकिाऱ्याांवरील भागात 
ट्रॉसलग, पसवसीि, बॅगिेट,  नगलिेट, हुकलाइि अशा नवनवध पद्धतीिे 
मासेमारी करण्यात येत असणे,  कोकणात सागरी मासेमारी हा प्रमुख 
व्यवसाय असल्यािे साधारणपणे चार लाख मच्छीमार कुटुांबे या 
व्यवसायावर अवलांबूि असणे, मत्स्य व्यवसाय हा कृषीपूरक व्यवसाय 
असल्याचे यापूवीच सरकारिे मान्य केले असणे,  तसेच या व्यवसायाच्या 
माध्यमातूि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्गमती होत असूि परकीय चलिही 
प्राप्त होत असणे, मत्स्यव्यवसायाकनरता मश्च्छमाराांिा िौका बाांधणीसाठी 
मोठ्याप्रमाणावर भाांडवली गुांतवणूक करावी लागत असूि नियनमतपणे 
जाळी, िौका दरुुस्ती, िौकेवरील सानहत्य, सामुग्री दरुुस्ती, खलाशी, 
कमवचारी याांचे वेति, नडझेल, बफव , रेशि यावर आवती खचव करावा लागत 
असणे, मच्छीमाराांची उत्पन्नाची क्षमता लक्षात घेता त्याांिा कजाऊ रक्कम 
उभारण्यानशवाय पयाय िसणे, मच्छीमाराांिा अिेक वेळा िैसर्गगक 
आपत्ीचा सामिा करावा लागत असूि  गेल्या दोि-तीि वषात ‘क्यार’, 
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‘महा’, ‘निसगव’, ‘तौक्ते’ अशा चिीवादळाांमुळे व दरवषी २ मनहिे 
व्यवसायबांदीमुळे मश्च्छमाराांचे उत्पन्न बुडूि बोटी, िौका िादरुुस्त सकवा 
पूणवपणे िष्ट झाल्या असणे, शासिामाफव त शेतकऱ्याांिा सवलतीच्या 
व्याजदरािे पीक कजव नदले जात असले तरी मत्स्यव्यवसायाला 
मत्स्यशेतीला अनधकृत दजा नमळाला िसल्यामुळे त्याांिा सवलतीच्या 
व्याजदरािे कजव नमळत िसणे, त्यामुळेच मच्छीमाराांकडूि 
मत्स्यव्यवसायाला मत्स्यशेतीचा दजा द्यावा, अशाप्रकारची मागणी 
सातत्यािे शासिाकडे केली जात असणे, या सांदभातील प्रस्ताव 
मत्स्यव्यवसाय आयुक्ताांकडूि राज्य शासिाला सादरही झाला असणे, 
तसेच, मासेमारीला मत्स्य शेतीचा दजा द्यावा, अशी मागणी 
लोकप्रनतनिधींिी शासिाला वारांवार केली असणे, यासांदभात शासिािे 
तातडीिे धोरणात्मक निणवय घेण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिािे 
केलेली कायववाही वा करावयाची कायववाही व  प्रनतनिया." 

  (१०) श्री.अांबादास दानिे, डॉ.मनिषा कायांदे, सवविी अनिकेत तटकरे, अमोल 
नमटकरी, आमश्या पाडवी, नविम काळे, बाळाराम पाटील, सनतश चव्हाण, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे सािशजवनक 
आरोग् य ि कुटुांब कल् याण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "बाल आनण माता याांच्या आरोगयाांसांबांधी शासिाच्या पातळीवर सुमारे 
डझिभर योजिा राबनवण्यात येत असताांिाही मेळघाटात कोवळी पािगळ 
सुरु असल्याची धक्कादायक बाब माहे ऑगस्ट, २०२२ रोजी च्या दसुऱ्या 
आठवड्यात वा त्यासुमारास उघडकीस आलेली असणे, माहे एनप्रल ते जूि 
या तीि मनहन्याांच्या कालावधीत शून्य ते सहा वषाच्या जवळपास ५३ 
बालकाांचा आनण १९ अभवकाांचा मृत्यू झालेला असणे, आरोगय नवभागाच्या 
अहवालािुसार मेळघाटात सववसाधारण िेणीत अांदाजे ३२ हजार ५७६, 
तीव्र कुपोनषत (सॅम) ४०९ तर मध्य कुपोनषत (मॅम) िेणीत अांदाजे ३ हजार 
३४६ बालके असल्याचे निदशविास आलेले असणे, मेळघाटात कुपोनषत 
बालके, गभववती तसेच स्तिदा माताांिा बालरोग आनण स्त्री रोग तज्ाांची 
सेवा उपलब्ध करुि देण्यास शासि स्तरावरुि होत असलेली नदरांगाई, 
उपलब्ध  करुि देण्यात आलेल्या स्त्रीरोग तज् कायाच्या नठकाणी पोहोचत 
िसणे सकवा आठवड्यातूि २-३ नदवस हजेरी लावत असणे, पनरणामी 
स्र्थानिक िागनरकाांमध्ये पसरलेला तीव्र स्वरुपाचा असांतोष व सांतापाची 
भाविा, स्र्थानिकाांकडूि मेळघाटातील प्रार्थनमक आरोगय कें द्रामध्ये बालरोग 
तज्, स्त्रीरोग तज्ाांची कायमस्वरुपी िेमणूक करावी अशी होत असलेली 
मागणी, कोवळी पािगळ र्थाांबनवण्यासाठी शासिािे करावयाची तातडीने 
उपाययोजिा व याबाबत शासिाची भुनमका." 
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  (११) सिशश्री सवुनल सर्दे, नवलास पोतिीस, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे अन् न ि नागरी परुिाा आवण ्ाहक 
सांरक्षण विभाग मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

         "मुांबई शहर आनण उपिगरात वास्तव्य करणाऱ्या नशधापनत्रकाधारकाांिा 
नशधावाटप दकुािाांत कधीच पूणव धान्य नमळत िसल्याची गांभीर बाब माहे 
ऑगस्ट, २०२२ च्या पनहल्या सप्ताहात वा त्या सुमारास समोर येणे, 
त्यामुळे सामान्य मुांबईकर जिता मेटाकुटीस आलेली असणे, मुांबई आनण 
उपिगरात अिेक नशधापनत्रकाधारकाांकडे केवळ िावाला नशधापनत्रका 
असणे, मुांबई व उपिगरातील सुमारे दीड ते दोि लाख नशधापनत्रका काडव 
सद्यश्स्र्थतीत बांदवस्रे्थत असणे, सदर काडव पुिश्च सुरु करण्यात 
िागनरकाांिा अिांत अडचणींचा सामिा करावा लागणे, गत सात ते आठ 
मनहन्याांपासूि याबाबतची ऑिलाईि सेवा पूणव क्षमतेिे कायवरत िसणे, 
त्यामुळे नशधा नमळण्यासाठी नशधापनत्रका धारकाांिा आधारकाडव िमाांक 
सादर करण्यासाठी देण्यात आलेली नद. ३० जूि, २०२२ पयंतच्या मुदतीत 
वाढ करण्याची असलेली निताांत आवश्यकता, परांतु याकडे शासिाचे होत 
असलेले दलुवक्ष, पनरणामी मुांबई व उपिगरातील गोरगरीब 
नशधापनत्रकाधारकाांत शासिाप्रती पसरत चाललेला असांतोष आनण 
िाराजीची भाविा, यास्तव आगामी सणासुदीच्या पाश्ववभूमीवर मुांबई शहर 
आनण उपिगरातील नशधावाटप दकुािात पुरेसा नशधा उपलब्ध करूि 
देण्यासह बांद असलेली नशधापनत्रकाकाडव पुिश्च सुरु करण्यासाठी 
सववसामान्य िागनरकाांिा येत असलेल्या अिांत अडचणी दरू करण्याबाबत 
शासिािे करावयाची कायववाही, उपाययोजिा आनण शासिाची प्रनतनिया." 

  (१२) श्री.अमरनाथ राजरूकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे कृषी मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

           "िाांदेड नजल्हयात सोयाबीिच्या उभ्या नपकावर गोगलगाईांचा प्रादभुाव 
झाला असूि शेतातील उभे पीक िष्ट होण्याच्या मागावर असल्याचे माहे 
ऑगस्ट,२०२२ च्या नतस-या आठवडयात निदशविास येणे, यानशवाय येरे्थ 
शेतातील भाजीपाल्यावरही गोगलगाईचा प्रादभुाव होणे, तसेच नहरव्या 
अळयाांनीही शपके फस्त केली असणे, आधीच अनतवृष्टीमुळे नपके धोक्यात 
असणे, त्यात आता गोगलगाई व अळयाांिी नपकाांवर आिमण केल्यामुळे 
येर्थील शेतकरी पुन्हा सांकटात सापडणे, त्यामुळे आता येरे्थ सोयाबीिच्या 
उत्पादिात मोठी घट निमाण होण्याची शक्यता  यावर उपायोजिा म्बहणूि 
येर्थील शेतकऱ्याांिी सोयाबीि व इतर नपकाांवर महागडी औषधे फवारणे, 
मात्र त्याचा उपयोग ि होणे, त्यामुळे आता नपकाांचा उत्पादि खचवही निघेल 
की िाही या सचतेत येर्थील शेतकरी असणे, यामुळे या शेतनपकाांच्या 
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िुकसािीचे शासिािे तातडीिे पांचिामा करुि बानधत शेतकऱ्याांिा तातडीिे 
िुकसाि भरपाई देणे आवश्यक असतािाही त्यावरील कारवाईस 
शासिाकडूि होत असलेला नवलांब पनरणामी येर्थील शेतकऱ्याांत पसरलेले 
असांतोषाचे वातावरण व िाराजीची भाविा, याबाबत शासिािे करावयाची 
कायववाही व शासिाची प्रनतनिया." 

  
  

 
 

(दपुारी (दपुारी १२.००१२.००  िाजिाजता)ता)  
 
 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ाेिणे – 
  (१) मखु्यमांत्री : "शहर व औद्योनगक नवकास महामांडळ महाराष्ट्र 

मयानदत (नसडको) याांचा सि २०१८-२०१९ या 
वषाचा एकोणपन्नासावा वार्गषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (२) उच्च ि तांत्र 
वर्क्षण मांत्री 

: (क) "कनवकुलगुरु कानलदास सांस्कृत 
नवश्वनवद्यालय, रामटेक याांचे सि २०१९-
२०२० व २०२०-२०२१ या वषांचे वार्गषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "सांत गाडगे बाबा अमरावती नवद्यापीठ 
याांचा सि  २०२०-२०२१ या वषाचा 
अडतीसावा वार्गषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ग) "सानवत्रीबाई फुले पुणे नवद्यापीठ, पुणे 
याांचा सि २०२०-२०२१ या वषाचा 
वार्गषक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (घ) "नशवाजी नवद्यापीठ, कोल्हापूर याांचे सि 
२०१९-२०२० व २०२०-२०२१ या वषांचे 
अिुिमे सत्ावन्नावा व अठावन्नावा 
वार्गषक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (३) कृषी मांत्री : (क) "महात्मा फुले कृषी नवद्यापीठ, राहुरी याांचा 
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सि २०२०-२०२१ या वषाचा वार्गषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "डॉ. बाळासाहेब सावांत कोकण कृनष 
नवद्यापीठ, दापोली याांचा सि २०१७-
२०१८ व सि २०१८-२०१९ या वषाचे 
वार्गषक लेखा पनरक्षण अहवाल व वार्गषक 
लेखे" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ग) "वसांतराव िाईक मराठवाडा कृनष 
नवद्यापीठ, परभणी याांचे सि २०१६-
२०१७  ते सि २०१९-२०२० या वषाचे 
वार्गषक लेखे व लेखा पनरक्षण अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (घ) "महाराष्ट्र राज्य नबयाणे महामांडळ 
मयानदत, अकोला याांचा सि २०१६-
२०१७, ते सि २०२०-२०२१ या वषांचा 
अिुिमे चाळीसावा, एकेचाळीसावा, 
बेचाळीसावा, ते्रचाळीसावा व 
चव्वेचाळीसावा वार्गषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : "अर्ासकीय विधेयके ि ाराि सवमतीचे प्रवतितृ्त सादर करणे." 

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

पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 

  (१) श्री.नागोराि गाणार, अॅड.निरांजि डावखरे, िंर्वश्री नवजय ऊफव  भाई 
नगरकर, प्रनवण दरेकर, डॉ.रणनजत पाटील, सवविी रामदास आांबटकर,  
रमेशदादा पाटील, प्रवीण दटके, डॉ.पनरणय फुके, वि.प.स. पुढील तातडीच्या 
व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

           "राज्यात शालेय बस आनण व्हॅि मधूि होणारी नवद्यार्थ्यांची वाहतूक 
असुरनक्षत असल्याचे माहे ऑगस्ट २०२२ च्या पनहल्या आठवड्यात व 
त्या सुमारास निदशविास येणे, शाळेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या हजारो 
शालेय व्हॅि वाहिाांची रचिा नियमाांिा झुगारूि करण्यात आले असूि 
बहुताांश वाहिाांमध्ये अश्गिशमि यांत्रणेचा, वैद्य योगयता प्रमाणपत्रानशवाय 
क्षमतेिे  अनधक नवद्यार्थ्यांची वाहतूक बहुताांश नठकाणी केली जात असणे, 
अिेक शालेय व्हॅि आनण बस नियमावली मधील तरतुदींचा भांग करूि 
नवद्यार्थ्यांची धोकादायकरीत्या वाहतूक केली जात असणे ,राज्यभरातील 
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शालेय व्हॅि आनण बससाठी आवश्यक असणारे परवािे िसणे, वेग 
नियांत्रणा बाहेर असणे , आसि क्षमतेपेक्षा अनधक नवद्यार्थ्यांची वाहतूक व 
वैद्य योगयता प्रमाणपत्र िसलेली वाहिे, वैद्य नवमा प्रमाणपत्र िसणे 
,वाहिात पनरचारक िसणे ,वाहिाांचे लोकेशि ि नमळणे, सीसीटीव्ही ि 
बसवणे, अश्गिशामि सुनवधा अशा अिेक समस्या त्याचबरोबर  व्हॅि व 
बससाठी जे कमवचारी सतत कायवरत असतात त्याांिा नमळणारा मोबदलाही 
नकमाि वेतिापेक्षा कमी असणे, तसेच या सवव कमवचाऱ्याांिा शासकीय 
नियमाप्रमाणे नकमाि वेति आनण इतर मूलभूत सेवा सुनवधा ज्या 
आवश्यक आहेत त्या उपलब्ध करूि देण्याची आवश्यकता असणे, 
उदाहरणार्थव पानकंग व्यवस्र्था शौचालय, नपण्याच्या पाण्याची व्यवस्र्था 
आदी इतर महत्त्वाच्या सेवा सुनवधा उपलब्ध करूि देण्याची गरज असणे 
यावर शासिािे करावयाची कारवाई व उपाययोजिा." 

  
(२) 

श्री.सवचन अवहर, डॉ.मनिषा कायांदे वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

             ”मुांबई मेट्रोची कारशेड काांजूरमागव येरू्थि पुन्हा  आरेच्या जांगलात 
करण्यासांदभात शासिािे घेतलेला निणवय, सदर निणवयास पयावरणवादी 
याांिी केलेला नवरोध, मेट्रो ६ मार्गगककेचे कारशेड काांजूरमागव येर्थील 
जागेवर प्रस्तानवत असणे, मेट्रो कारशेडसाठी काांजूर येर्थील सुमारे १५ 
हेक्टर  जागेची आवश्यकता असणे, तत्कानलि महानवकास आघाडी 
सरकारिे मेट्रो ३ चे कारशेड आरे येरू्थि काांजूरमागवला स्र्थलाांतनरत 
करण्याचा घेतलेला निणवय, मुांबईतील मेट्रो रेल्वेचे कारशेड कोणत्या 
नठकाणी असावे, याबाबत अभ्यास करुि राज्याच्या मुख्य सनचवाांच्या 
अध्यक्षतेखाली िऊ सदस्याांच्या उच्चस्तरीय सनमतीिे नदिाांक ६ जािेवारी, 
२०२१ रोजी वा त्यासुमारास अहवाल तयार करणे, अभ्यासपूणव 
अहवालासाठी सनमतीिे गोरेगाांव आरे येर्थील प्रस्तानवत नठकाणी भेटी देणे, 
मेट्रो रेल्वेचे टप्पा-३ कारशेड आरे येरे्थ उभारल्यास त्यानठकाणी एक हजार 
झाडे तोडल्यािे जांगलाची हािी होणे, असा निष्कषव सनमतीिे काढणे, 
अनतनरक्त कारशेड साठी पुढील काळात पुन्हा वृक्ष तोड होण्याची शक्यता, 
त्यामुळे मेट्रो रेल्वेची कारशेड आरे ऐवजी काांजूरमागव येरे्थ केल्यास 
सांयुश्क्तक होईल, अशी नशफारस सदर सनमतीिे करणे, राज्यात िुकतेच 
सत्त्ाांतर झाल्यािांतर काांजूरमागव ऐवजी आरे गोरेगाांव येरे्थ कारशेड 
उभारण्याचा निणवय घेण्यात येणे, पनरणामी सामान्य जितेच्या पैशाांचा होत 
असलेला अपव्यय, मुांबईतील हनरतपटे्ट, पाणर्थळ जागा तसेच िद्याांचे 
पाणलोट के्षत्रही िष्ट करण्याची शासिाची भूनमका, शासिाची 
पयावरणनवरोधी भूनमका असल्यािे पयावरणपे्रमीमध्ये प्रचांड सांतापाची व 
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नचडीची निमाण झालेली भाविा, शासिाच्या बदललेल्या निणवयामुळे 
राज्याच्या नतजोरीवर अनतनरक्त बोजा पडणे, आरे येर्थील वृक्षाांची हािी 
होणे, मेट्रोची कारशेड उभारण्याच्या सांदभात फेरनवचार करण्याची 
आवश्यकता, याबाबत शासिािे केलेली व करावयाची कायववाही, 
याबाबत शासिाची प्रनतनकया व भूनमका." 

  (३) सिशश्री विक्रम काळे, सनतश चव्हाण, कनपल पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, 
सवविी जयांत आसगावकर, नकरण सरिाईक, बाळाराम पाटील, नकशोर 
दराडे,  वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "राज्यातील डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर कें नद्रय निवासी २८८ 
आिमशाळाांिा राज्यसरकारिे मान्यता देणे, या सवव शाळा नियनमत सुरु 
असूि त्यामधूि हजारो नवद्यार्थी नशक्षण घेत असणे, या सवव शाळाांिा 
शासिािे अिुदाि द्यावे, ही सातत्यािे मागणी होत असणे, मराठवाड्याचा 
नशक्षक लोकप्रनतनिधीिी यापूवी प्रत्येक अनधवेशिामध्ये यानवषयी 
शासिाचे लक्ष वेधले, तत्कालीि मांत्रीमहोदयाांिी या सवव शाळाांची 
तपासणी करुि अिुदाि देण्याबाबत निणवय घेण्यात येईल असे, 
आश्वानसत करणे, त्यािुसार वारांवार तपासणी करुि अ, ब, क, ड अशी 
िेणी करणे, या िणेीिूसार शाळाांिा २० टक्के वेति अिुदाि देण्याचा 
तत्कालीि शासिािे निणवय घेणे, अिेक वषाचा कालावधी उलटूिही 
अद्याप या शाळाांिा प्रत्यक्षात वेतिअिुदाि नमळत िसणे, यामुळे नशक्षक-
कमवचाऱ्याांची होत असलेली उपासमार व उववनरत सवव शाळाांिा वेति 
अिुदाि देण्याबाबत शासिािे केलेली वा करावयाची उपाययोजिा." 

  (४) श्री.अवभवजत िांजारी, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे  मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "नदिाांक २१ नडसेंबर,२०१९ च्या शासि निणवयाद्वारे अिुसूनचत 
जमातीच्या कायम कमवचाऱ्याांिा अनधसांख्य पदावर वगव केल्यामुळे हजारो 
कमवचारी लाभापासूि आनण ३१ मनहिे होऊिही पेन्शि व फॅनमली 
पेन्शिपासूि वांनचत झाले असणे, मा. सवोच्च न्यायालयािे नसव्हील 
अपील ि.८९२८/२०१५FCL v/s Jagdish Dahira & Other यामध्ये 
नदलेल्या निणवयामध्ये पूववलक्षी प्रभावािे लागू करण्यासांदभािे शासिाला 
आदेश नदलेला िसताांिा सुध्दा जात प्रमाणपत्राच्या खरेखोटेपणाची 
तपासणी ि करता सरसकट जात प्रमाणपत्र अवैध करण्याचा सपाटा 
लावणे, त्यामुळे हजारो न्यायालयीि प्रकरणे दाखल करण्यात आली 
असणे, तसेच शासिािे मािवतेचा दृष्टीकोि गृहीत ि धरता राज्यातील 
वेगवेगळया नवभागातील सेवानिवृत् कमवचाऱ्याांच्या पेन्शिवर गदा आली 
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असणे, हे अन्यायकारक असूि मागील सरकारच्या मांत्रीमहोदयाांच्या 
सनमतीचा अहवाल शासिाकडूि सुपूदव करण्यात आला असणे, 
त्यासांदभात मागील सरकारच्या मांत्रीमांडळाचा हा अहवाल ठेवण्यापूवीच 
सरकार बदलल्यामुळे हा मुद्दा प्रलांनबत असणे, हजारो कमवचाऱ्याांच्या 
कुटूांबाला पेन्शि आनण इतर लाभ ि नमळाल्यामुळे त्याांिा हालअपेष्टा 
सहि कराव्या लागणे, याबाबत आपल्या राज्यातील सववसामान्य 
कमवचाऱ्याांच्या कुटूांबाचा सहािुभूनतपूववक नवचार करुि त्याबाबत 
लवकरात लवकर निणवय घेण्याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व 
यावर प्रनतनिया." 

  (५) सिशश्री अांबादास दानिे, कनपल पाटील, डॉ.मनिषा कायांदे, सवविी 
नवलास पोतिीस, सुनिल सशदे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "ठाणे महािगरपानलका के्षत्रामध्ये नवद्यार्थ्यांिा वैद्यकीय, अनभयाांनत्रकी 
आनण उच्च नशक्षणाकनरता भाडे तत्वावर भूखांड घेऊिही त्यावर 
कोणत्याही स्वरुपाचे बाांधकाम केलेले िसल्याचे बाब माहे ऑगस्ट, 
२०२२ च्या दसुऱ्या आठवड्यात उघडकीस आलेली असणे, सदरहू 
आरनक्षत भूखांड हे नवनवध सांस्र्थाांिा सि २०१० मध्ये महािगरपानलकेिे 
नवकास योजिेतील भूखांड तसेच सुनवधा भूखांड, शैक्षनणक प्रयोजिासाठी 
आरनक्षत करुि नवतरीत केलेले असणे, महािगरपानलकेिे सांस्रे्थशी 
केलेल्या भाडेपट्टा कराराच्या तारखेपासूि पुढील दोि वषांच्या कालावधीत 
इमारत बाांधकाम पूणव करुि नशक्षण सुरु केले िाहीतर भाडेपट्टा करार रद्द 
समजण्यात येईल अशा अटींचा समावेश उक्त करारात असो, सदरहू 
भूखांडावर कोणतेही बाांधकाम करण्यात आलेले िसल्यामुळे स्र्थानिक 
नवद्यार्थ्यांिा उच्च नशक्षणापासूि वांनचत राहावे लागणार असल्यािे 
स्र्थानिक नवद्यार्थ्यांमध्ये तसेच त्याांच्या पालकाांमध्ये पसरलेला तीव्र 
स्वरुपाचा असांतोष व सांतापाचे वातावरण, भूखांड नवतरीत केल्यािांतर 
आजपावेतो उक्त भूखांडावर कोणत्याही प्रकारचे बाांधकाम ि करणाऱ्या 
सांस्र्थाांकडूि भूखांड परत घेण्याची होत असलेली मागणी, या मागणीच्या 
अिुषांगािे शासिािे केलेली कारवाई व याबाबतची शासिाची भूनमका." 

  (६) अॅड.वनरांजन डािखरे, सवविी प्रनवण दरेकर, प्रसाद लाड, डॉ.पनरणय 
फुके, िी.रमेशदादा पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे  उप मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

           "नदिाांक ३० एनप्रल, २०२० रोजी राज्यातील वैधानिक नवकास 
मांडळाांची मुदत सांपली असणे,  प्रामुख्यािे मराठवाडा, नवदभव आनण 
उववनरत महाराष्ट्र या नवभागातील सवव के्षत्रातील असमतोल दरू 
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करण्यासाठी घटिेत नवशेष तरतूद करुि या मांडळाांची स्र्थापिा करण्यात 
आलेली असणे, अद्याप या सवव नवभागातील अिुशेष नशल्लक असतािा 
अवैधानिक कारणाांसाठी राज्यातील वैधानिक नवकास मांडळाांच्या 
मुदतवाढीचा प्रस्ताव मागील सरकारिे प्रलांनबत ठेवला असणे, मराठवाडा 
नवकास मांडळास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी मराठवाडय़ातील ३५ 
खासदार-आमदाराांिी व मराठवाडा जिता नवकास पनरषदेच्या वतीिे 
केलेली असणे, तसेच कोकण आनण उत्र महाराष्ट्रासाठी वेगळी नवकास 
मांडळे निमाण करण्यास कुणाचाही नवरोध िसणे, तशाप्रकारचा स्वतांत्र 
प्रस्ताव पाठवण्याचा पूणव अनधकार सरकारला असणे, तर्थानप, 
मुदतवाढीचा प्रस्ताव प्रलांनबत ठेवण्याच्या मागील सरकारच्या कृतीमुळे 
मागास भागातील जितेवर प्रचांड मोठा अन्याय  होत असणे, राज्य 
सरकारिे तातडीची बाब म्बहणूि वैधानिक नवकास मांडळाांिा मुदतवाढ 
देण्याबाबतचा तसेच कोकणासाठी स्वतांत्र वैधानिक नवकास मांडळ स्र्थापि 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव अनतशीघ्रतेिे कें द्र सरकारकडे पाठवावा, अशी 
मागणी सवव स्तरातूि होत असणे, याबाबत शासिाची भूनमका व 
प्रनतनिया." 

  (७) सिशश्री अमोल वमटकरी, शनशकाांत सशदे, नविम काळे, सनतश चव्हाण, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे महसलू 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

         "अकोट उपनवभागातील अकोट ते पोपटखेड (नज.अकोला) 
रस्त्यावर बेकायदेशीर व अवैधनरत्या गौण खनिजाची वाहतूक होत 
असल्याचे नदिाांक १२ ऑगस्ट, २०२२ रोजी वा त्यादरम्बयाि निदशविास 
येणे, सदर बेकायदेशीर वाहतुकीमुळे अकोट तालुक्यातील व अकोला 
नजल्हयातील घरकुलाांच्या बाांधकामासाठी रेती नमळत िसल्यािे 
खाजगीनरत्या अव्वाचे सव्वा भावािे िागनरकाांिा रेती नवकत घ्यावयाची 
येत असलेली पाळी, अवैधनरतीिे मुरुम, नगट्टीचे उत्खिि करण्याांत येत 
असतािा वाहतूक करणाऱ्या वाहिाांवर िांबर प्लेट िसल्याचे निदशविास 
येणे, त्यामुळे शासिाला स्वानमत्वधिापासूि (रॉयल्टी) करोडो रुपयाांचे 
होत असलेले िुकसाि, तसेंच अकोट-पोपटखेड रस्त्याांवर होणाऱ्या अवैध 
वाहतुकीमुळे सदर रस्त्याांची बाांधकाम नवभागाला करावी लागत असलेली 
डागडुजी व त्यामध्ये निनवदाच्या िावाांखाली अनधकारीवगांकडूि होत 
असलेला आर्गर्थक गैरव्यवहार, पनरणामी, याप्रकरणाची शासिािे गांभीर 
दखल घेऊि चौकशी करण्याची आवश्यकता व त्यािुसार करण्याांत 
आलेली वा करावयाची कायववाही." 
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  (८) डॉ.पवरणय रु्के, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे िने मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

         "गोंनदया नजल्यातील तेंदपूत्ा कामगाराांिा गेल्या २ वषांपासूि 
बोिस नदला जात िसल्याचे माहे मे, २०२२ मध्ये निदशविास येणे, सि 
२०२० मध्ये तेंदपूत्ापासूि वि नवभागाला रॉयल्टीच्या रूपात कमी महसूल 
नमळाल्यािे सरकारिे अद्याप बोिस सकवा यासांबांधीची कोणतीही मानहती 
जाहीर केली िसणे, त्यामुळे तेंदपूत्ा मजूर बोिसच्या प्रनतके्षत असणे, वि 
नवभागाला बहुताांश महसूल तेंदपूत्ाच्या माध्यमातूि रॉयल्टीच्या स्वरूपात 
नमळणे, मनहिाभर कामगाराांिा तेंदपूत्ा गोळा करण्यासाठी रोजगार 
उपलब्ध करण्यात येणे, एका मनहन्यात एका मजुराला १५ हजाराांहूि 
अनधक मजुरी नमळणे, नवकलेल्या तेंदपूत्ावरील बोिस विनवभागामाफव त 
तेंदपूत्ा मजुराांच्या खात्यात जमा केला जाणे, परांतु सि २०२० चा बोिस 
अद्यापही मजुराांिा देण्यात आलेला िसल्यािे त्याांच्यावर उपासमारीची 
वेळ येणे, शासिािे तातडीिे या मजुराांिा बोिस देऊि त्याांिा नदलासा 
देण्याची आवश्यकता, यावर शासिािे घ्यावयाचा निणवय व करावयाची 
कायववाही." 

  (९) श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "राज्यातील सरकारी-निमसरकारी आनण खाजगी अिुदानित 
प्रार्थनमक, माध्यनमक शाळा आनण ज्युनियर आनण सीनियर कॉलेजातील 
नशक्षक व नशक्षकेतर कमवचाऱ्याांची हजारो पदे नरक्त असणे, नरक्त पदाांची 
मानहती दडवूि ठेवण्यात येणे, शालेय नशक्षण नवभागातील मांजूर पदाांिा 
३० टक्के कपात लावणे,  कला-िीडा नशक्षकाांची पदे सांपुष्टात आणणे, 
सांचमान्यतेचे निकष बदलूि भाषा व गनणत-नवज्ािाचे  नवषयनिहाय 
नशक्षकाांची पदे सांपुष्टात आणणे, समाजशास्त्र नवषयाची पदे सांपुष्टात 
आणणे, आरटीईिुसार प्रार्थनमक नवभागासाठी मुख्याध्यापक पदाांची 
निर्गमती ि करणे, पनरणामी लक्षावधी नवद्यार्थ्यांचे नवज्ाि, गनणत, इांग्रजी, 
समाजशास्त्र या नवषयाांचे अतोिात िुकसाि होणे, अनतर्थी निदेशक आनण 
कां त्राटी नशक्षक िावािे नशक्षकाांचे शोषण करणे, आयसीटी-आयटी 
नशक्षकाांिा अिुदानित मांजूर पदाांिा मान्यता ि देणे, आरटीई कायद्यािुसार 
नविाअिुदानित इांग्रजी माध्यमाच्या शाळाांिा नशक्षण फी प्रनतपूती करण्याची 
आवश्यकता असणे, एससी, एसटी, ओबीसी, भटके नवमुक्त, अजात 
नवद्यार्थ्यांची महानवद्यालयीि फी प्रवेशाच्या वेळी अदा  ि करणे, अप्पर 
प्रायमरी  आनण माध्यनमक शाळाांिा आरटीई आनण राज्य 
अनधनियमािुसार नवषय नशक्षक व कला, िीडा नशक्षकाांसह सांचमान्यता 
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मांजूर करण्याची गरज असणे, व्यपगत करण्यात आलेली नशपाई व 
नशक्षकेतर पदे तात्काळ पुिवस्र्थानपत करण्यात ि येणे, िागपूर खांडपीठाच्या 
आदेशािुसार वेतिेतर अिुदाि सातव्या वेति आयोगािुसार देण्याची 
आवश्यकता असणे, मािसेवी नशक्षकाांच्या नियुक्ती कालावधीत व 
मािधिात वाढ ि करणे, आयसीटी-आयटी नशक्षकाांिा िाममात्र वेति 
देणे, समग्र नशक्षा अांतगवत नमनडया अँड एांटरटेिमेंट हा नवषय सुरु 
ठेवण्याची NSQF िे मान्यता देऊिही  व्यवसाय प्रनशक्षकाांिा नियुक्ती 
देण्यात ि येणे, १ लाख ९२ हजार डी.एड./बी.एड./टीईटी धारक उमेदवार 
िोकरीच्या प्रनतके्षत असणे, दीड लाख नशक्षक/नशक्षकेतर नरक्त पदाांची 
भरती  प्रनिया बांद असणे,  यामुळे महाराष्ट्राच्या शैक्षनणक दजावर 
पनरणाम होणे, बेरोजगार डी.एड./बी.एड. धारकाांमध्ये पसरलेला प्रचांड 
असांतोष व सांताप, याबाबत शासिाची भूनमका आनण शासिािे 
करावयाची कायववाही." 

  (१०) डॉ.प्रज्ञा साति, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मवहला ि बालविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

       "राज्यातील आनदवासी भागात रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध िसणे, 
त्यामुळे हाताला कामे िसणे, रोजगारासाठी सतत स्र्थलाांतर करावे लागणे, 
त्यामुळे लहाि मुलाांची हेळसाांड होऊि ही मुले कुपोषणाला बळी पडूि ती 
मृत्यूांच्या दारात पोहचणे, राज्यातील आनदवासी भागातील लहाि मुलाांचे 
कुपोषणामुळे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होत  असूि गेल्या दोि मनहन्यात 
कुपोषणामुळे ३९ बालकाांचा मृत्यू झाला असल्याचे नदिाांक ५ जुलै, 
२०२२ रोजी वा त्यासुमारास निदशविास येणे, या लहाि मुलाांचे वास्तवात 
कुपोषणामुळे मृत्यू झालेले असतािाही शासि-प्रशासि ते मान्य करीत 
िसणे, या लहाि मुलाांच्या मृत्यूला वैद्यकीय कारणे देऊि हे बालमृत्यू 
लपनवले जाणे, राज्यातील काही भागात ही कुपोनषत  आनण गभववती 
उपचार  नमळण्यासाठी शासिािे नवनवध नठकाणी सेंटसव उभारण्यात येणे, 
आनदवासींसाठी आरोगय सुनवधा पुरनवण्यासाठी त्या-त्या भागात जागाही 
देण्यात येणे, पण तेरे्थ काम करायला कोणी शासकीय अनधकारी/कमवचारी 
तयार िसणे, यामुळे शासिाप्रती  जितेत पसरलेले असांतोषाचे वातावरण 
व िाराजीची भाविा, याबाबत शासिािे  तातडीिे करावयाची कायववाही व 
उपाययोजिा आनण राज्य शासिािे प्रनतनिया." 
 

सहा : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विरे्ष उल्लेख – (असल्यास). 
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सात : मा. उप सभापती याांचा प्रस्ताि – 
       "ज्येष्ठ स्वातांत्र्य सेिािी, माजी खासदार व माजी आमदार डॉ.भाई केशवरावजी 

धोंडगे याांच्या शतकपूती निनमत् त्याांच्या सांसदीय व सामानजक कायाचा गौरव 
करण्याबद्दलचा प्रस्ताव" 

 

 

आा : म.वव.प. वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 
  सिशश्री सवचन अवहर, िरेंद्र दराडे, डॉ. मिीषा कायांदे, वि.प.स. याांची म.वव.प. 

वनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 
  "मुांबईतील तसेच मुांबई बाहेरील नगरण्या अिेक वषापासूि बांद असूि या बांद 

नगरण्याांच्या जनमिीवर असलेल्या इमारतीमध्ये जवळजवळ दोि नपढया म्बहणजेच 
५० वषापेक्षा जास्त काळ ४००० भाडेकरु वास्तव्यास असणे, परांतु सध्या या 
इमारतीची अवस्र्था कोणत्याही क्षणी कोसळूि मोठी नजवीतहािी होण्याचा धोका 
निमाण होणे, याकनरता मुांबई नवकास नियमावली ५८ (७) १९९१ अांतगवत नगरणी 
मालकाांिी या इमारतीचे पुिवसवि करुि भाडेकरुां िा देण्याची अट घालण्याची 
आवश्यकता, याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्बय दलुवक्ष, यासांदभात शासिािे 
लक्ष घालूि ज्याप्रमाणे घरकुल योजिेअांतगवत घरे बाांधूि नदली त्याच धतीवर 
नगरण्याांमधील कामगाराांचे म्बहाडा अांतगवत पुिवसवि करण्याचे धोरण आखण्याची 
आवश्यकता, याबाबत शासिाची कायववाही व भूनमका." 
 

 
 

  - मध्यांतर – 
 

 

नऊ : र्ासकीय विधेयके – 
 

  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे. 

  (१) "सि २०२२ चे नव.स.नव. िमाांक १६ - महाराष्ट्र नजल्हा पनरषद व पांचायत 
सनमत्या (सुधारणा) नवधेयक, २०२२" 

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

    "सि २०२२ चे नव.स.नव. िमाांक १६ - महाराष्ट्र नजल्हा पनरषद व 
पांचायत सनमत्या (सुधारणा) नवधेयक, २०२२ नवधािसभेची सहमती 
घेऊि दोन्ही सभागृहाांच्या ७५ सदस्याांच्या सांयुक्त सनमतीकडे 
त्यावरील प्रनतवृत् सहा मनहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश 
देऊि नवचारार्थव पाठनवण्यात यावे." 

   --------------------------------------------------------------------------- 
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  (२) "सि २०२२ चे नव.स.नव. िमाांक १७ - महाराष्ट्र नजल्हा पनरषद व पांचायत 
सनमत्या (दसुरी सुधारणा) नवधेयक, २०२२" 

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

    "सि २०२२ चे नव.स.नव. िमाांक १७ - महाराष्ट्र नजल्हा पनरषद व 
पांचायत सनमत्या (दसुरी सुधारणा) नवधेयक, २०२२ नवधािसभेची 
सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहाांच्या ७५ सदस्याांच्या सांयुक्त सनमतीकडे 
त्यावरील प्रनतवृत् सहा मनहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश 
देऊि नवचारार्थव पाठनवण्यात यावे." 

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

दहा : सिशश्री अांबादास दानिे, अमरिार्थ राजूरकर, एकिार्थ खडसे, अनभनजत वांजारी, 
अशोक उफव  भाई जगताप, ॲड.अनिल परब, सवविी सतीश चव्हाण, सुनिल सशदे, 
अमोल नमटकरी, डॉ.सुधीर ताांबे, सवविी नवलास  पोतिीस, जयांत आसगावकर, 
नकरण सरिाईक, डॉ.प्रज्ा सातव, डॉ.वजाहत नमझा, सवविी शनशकाांत सशदे, सतेज 
उफव  बांटी पाटील, अब्दलुाखाि दरुाणी, आमश्या पाडवी,  राजेश राठोड, सनचि 
अनहर, िरेंद्र दराडे, डॉ.मनिषा कायांदे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २५९ 
अन्िये अांवतम आािडा प्रस्ताि – 

   "राज्याची ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्र्था, हत्या, घरफोड्या, 
जुगार व अपहरणाच्या गुन्याांिा आळा घालण्यात आलेले अपयश, ज्येष्ठ  
िागनरकाांच्या फसवणुकीच्या गुन्यात झालेली वाढ, गुटख्याची तस्करी, 
वाहतूक, साठवण  व नविी जोमात सुरु असणे, अल्पवयीि मुले, मुली व 
मनहलाांवरील अत्याचाराच्या घटिाांमध्ये झालेली वाढ, पोनलसाांच्या बेदरकार 
वृत्ीमुळे गोंनदया नजल्यात एका मनहलेवर िराधमाांिी वारांवार केलेला 
अत्याचार, पुणे नजल्यातील मावळ तालुक्यातील कोरू्थणे गावातील 
अल्पवयीि मुलीवर अमािुष अत्याचार करुि मृतदेह झुडपात फेकूि नदला 
असणे, सांपूणव देश स्वातांत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करीत असतािा 
औरांगाबाद नजल्यातील कन्नड तालुक्यातील १७ वषीय अल्पवयीि मुलीवर 
सहा िराधमाांिी अत्याचार केल्याची घटिा उघडकीस आली असणे, 
भद्रावती येरे्थ आिमशाळेत नशक्षकािे नवद्यार्थीिीवर चाकूचा धाक दाखवूि 
बलात्कार करणे, अशाच प्रकारच्या घटिा बीड, मावळ, मुांबई व अन्य  
नठकाणी  एकामागोमाग घडल्यामुळे मनहला, मुली याांच्यात पसरलेले 
भीतीचे व नचडीचे वातावरण, ठाणे येरे्थ मनहला पोलीस कमवचाऱ्यािे केलेली 
आत्महत्या, डान्स बारला आळा घालण्यात आलेले अपयश, खुद्द 
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मुख्यमांत्र्याांच्या ठाण्यातील निवासस्र्थािापासूि हाकेच्या अांतरावर कोपरी, 
कापुरबावडी व इतर पनरसरात डान्सबार सुरु असल्याची बाब माध्यमाांिी 
उघडकीस आणलेली असणे, पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाची स्वतांत्र 
एसआयटी िेमूि चौकशी करण्याची आवश्यकता, सायबर गुन्हेगाराांिी 
अिेकाांची केलेली फसवणूक, मुांबईतील खार येरे्थ नदवसाढवळ्या गोळीबार 
करुि दहशत निमाण करण्याचा केलेला प्रयत्ि, गुांड टोळ्याांच्या वाढत्या 
प्रमाणामुळे निमाण झालेले दहशतीचे वातावरण, सत्ाबदल झाल्यािांतर 
सत्ारुढ पक्षाच्या लोकप्रनतनिधी व कायवकत्यांकडूि शासकीय अनधकारी 
याांिा करण्यात आलेली मारहाण तसेच नचर्थावणीखोर वक्तव्याांमुळे कायदा 
व सुव्यवस्र्था नबघडण्याची निमाण झालेली शक्यता, गुांडाांचे झालेले 
उदात्ीकरण, कोर्थरुड, पुणे येरे्थ कामगाराला वनरष्ठ पोलीस 
अनधकाऱ्याकडूि लार्थाबुक्क्यािे अमािूष मारहाण करण्यात आलेली 
असणे, भ्रष्टाचार, खांडणी व अन्य कारणाांसाठी निलांनबत करण्यात 
आलेल्या काही वनरष्ठ पोलीस अनधकाऱ्याांिा चौकशी पूणवत्वास 
जाण्याअगोदरच सेवेत घेतल्यािे, प्रामानणक अनधकाऱ्याांचे झालेले 
खच्चीकरण तसेच भ्रष्ट अनधकाऱ्याांचे वाढलेले मिोबल, मागील काळात 
सामानजक तेढ निमाण करण्याच्या घटिा घडल्या असूि त्यास कारणीभूत 
असलेल्याांनवरुध्द कारवाई करण्याची आवश्यकता असणे, मुांबई व 
आसपासच्या पनरसरात अांमली पदार्थांचा झालेला सुळसुळाट, रेल्वे 
हद्दीतील गुन्हेगारीत झालेली प्रचांड वाढ, लोकप्रनतनिधीना दलालाांमार्व त 
दाखशर्ण्यात आलेले अशमष, पोलीस कमवचाऱ्याांच्या घराांच्या प्रश्िासांदभात 
घेण्यात आलेल्या निणवयाांची अांमलबजावणी होत िसणे, मुांबई  व उपिगरात 
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसनवण्याचा प्रकल्प दोि वषांपासूि प्रलांनबत असणे, 
तसेच, मुांबईतील झोपडपट्टी पुिर्गवकासाच्या योजिा, सेसच्या इमारतींच्या 
पुिर्गवकास योजिा आनण अन्य पुिर्गवकास, अिेक वषांपासूि नवनवध 
कारणाांमुळे अधववट श्स्र्थतीत असूि नवस्र्थानपत झालेल्या रनहवाश्याांिा 
नवकासकाांकडूि घरभाडे देखील अदा केले जात िसणे, झोपडपट्टी 
पुिर्गवकास करतािा एक अनधक एक मजला असल्यास पनहल्या 
मजल्यावरील रनहवासी मालमत्ा कर, लाईट नबल भरत असल्यामुळे 
त्याांिाही पात्र समजूि लाभ देण्याचा निणवय घेण्याची आवश्यकता असणे, 
अवैध वाळू व मुरुम उत्खिि मानफयाांचा सरास गैरप्रकार व दादानगरी वाढणे 
तसेच उप नवभागीय अनधकारी, प्राांत व तहसीलदार याांच्यावर वाळू 
मानफयाांकडूि प्राणघातक हल्ले वाढणे, मुांबई, व राज्यातील इतर अिेक 
भागात, नवशेषत: ठाणे शिल्ह्याच्या प्रवेश मागात खडे्डमय रस्त्यामुळे वाहतुक 
खोळां बूि सववसामान्याांिा होणारा प्रचांड त्रास, मुांबईच्या पश्श्चम व पूवव 
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द्रतुगती महामागावर सकाळी व सायांकाळी होणारी वाहतूक कोंडी, 
अपघाताांचे वाढलेले प्रमाण, िगरपानलका व महािगरपानलका प्रभाग रचिा 
बदल करण्याच्या सरकारच्या निणवयामुळे यांत्रणेवर पडलेला बोजा, खचात 
झालेली वाढ व राजकीय कारणासाठी निणवय घेतला असल्याबाबत 
जितेच्या मिात शांका निमाण झाली असणे, अिावश्यक बुलेट ट्रेिकनरता 
मुांबई व आसपासच्या कोट्यवधी रुपयाांच्या जागा कवडीमोल भावािे नदल्या 
जाणे आनण शासकीय नतजोरीवर िाहक सहा हजार कोटी रुपयाांचा बोजा 
पडला असणे, पयावरण तज्ज् व पयावरणपे्रमींचा ठाम नवरोध असतािाही 
आरे येरे्थ कारशेड उभारण्याकनरता पुन्हा बेकायदेशीरनरत्या झाडे तोडण्याचे 
काम सुरु केले असणे, तसेच राज्यात कोनवड नवषाणू प्रादभुाव पुन्हा जोर 
धरु लागला असणे आनण मांकी पॉक्स, नझका व्हायरस, लेप्टो व मलेरीया, 
हत्ीरोग, स्वाईि फ्लल्युच्या आजाराांिी रै्थमाि घातले असतािा प्रनतबांधात्मक 
उपाययोजिा राबनवण्यात सरकारला आलेले अपयश, पालघर नजल्यातील 
मोखाडा तालुक्यातील एका आनदवासी गभववती मनहलेला आरोगय व 
दळणवळणाच्या सुनवधा वेळेत ि नमळाल्यािे िवजात जुळ्या मुलाांचा 
डोळ्यादेखत झालेला ददेुवी मृत्यू, राज्यात कोणत्याच शासकीय नवभागाांिा 
४६  नदवस मांत्री िसल्यामुळे एकां दरीत साववजनिक आरोगय व्यवस्रे्थचा 
उडालेला बोजवारा, तसेच राज्यात शालेय नशक्षण नवभागामाफव त 
नशक्षकाांच्या टीईटी परीके्षत, निवड व भरती प्रनियेत सिदी अनधकारी, 
सांचालक, सांस्र्था चालक व त्याांचे पदानधकारी याांचे आर्गर्थक नहतसांबांध 
असल्याची गांभीर बाब निदशविास आलेली असणे, लोकप्रनतनिधींच्या मुला-
मुलींच्या िावाचा समावेश असल्याचेही उघड झाले अिंणे, तसेच पेट्रोल व 
नडझेलची केलेली अपुरी करकपात आनण कें द्र व राज्यसरकारच्या चुकीच्या 
धोरणामुळे, प्रचांड प्रमाणात वाढलेली महागाई, पनरणामी हातावर पोट 
असणाऱ्या, गरीब, सामान्य िागनरकाांिा दैिांनदि जीवि जगणे शिकरीचे 
झाले असणे,  याबाबत शासिािे करावयाची उपाययोजिा नवचारात घेण्यात 
यावी."   

 
अकरा : (मांगळिार, वदनाांक २३ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्शविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – (चचा पढेु 
सरुु ि मांत्रयाांचे उत्तर) – 

  सिशश्री प्रविण दरेकर, नवजय ऊफव  भाई नगरकर, प्रसाद लाड, राजहांस ससह, 
चांद्रशेखर बाविकुळे, अडॅ.निरांजि डावखरे, सवविी िीकाांत भारतीय  सुरेश धस, 
डॉ.पनरणय फुके, डॉ.रणनजत पाटील, िी.रमेशदादा पाटील, िीमती उमा खापरे, 
सवविी गोनपचांद पडळकर, प्रनवण दटके, प्रा.राम सशदे, सवविी प्रनवण पोटे पाटील, 
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निलय िाईक, वसांत खांडेलवाल, वि.प.स. याांचा  म.वि.प. वनयम २६० अन्िये 
प्रस्ताि –  

          "मुांबई ही भारताची आर्गर्थक राजधािी असूि मागील काळात मुांबई 
शहराच्या तसेच एमएमआर भागातील मुलभूत पायाभूत सुनवधाांची पुणवपणे 
दरुवस्र्था झालेली असणे, मुांबई शहरामध्ये गृहनिमाण नकवा पनरवहि 
(गतीशीलता) हे महत्वाचे मुदे्द असूि मुांबई शहराकनरता २८६ नक.मी.च्या 
मेट्रोचे काम धीम्बया गतीिे झाल्याची बाब निदशविास येणे, पनरणामी मेट्रोचा 
खचव १० हजार कोटीिे वाढूि मुांबईकराांिा मेट्रोपासूि वांनचत ठेवण्यात येणे, 
मागील काळात एसआरएच्या माध्यमातूि १५ लाख घरे उपलब्ध होण्याची 
आवश्यकता असतािा फक्त २ लाख घराांची निर्गमती एसआरएच्या 
माध्यमातूि झाल्याचे निदवशिास येणे, एसआरएमध्ये होत असलेल्या 
भ्रष्टाचारामुळे झोपडपट्टी पुिवनवकास प्रकल्प प्रलांनबत असूि त्यामध्ये 
कोणत्याही प्रकारची प्रगती ि होणे, २०११ पयंत सवव झोपडपट्टीतील घराांिा 
प्रधािमांत्री आवास योजिेंतगवत घरे देण्याचा कायदा होऊिही सदर 
कायद्याची अांमलबजावणी ि होणे, पत्राचाळ पुिर्गवकास प्रकल्पातील 
भाडेकरूां िा बेघर करूि त्याांिा भाडे ि नमळणे, तसेच, बी.डी.डी. चाळीचा 
खोळांबलेला पुिर्गवकास, धारावीचा खोळांबलेला पुिर्गवकास पोलीसाांकनरता 
मोफत घराांच्या धोरणाची अांमलबजावणी ि होणे, मुांबई शहरातील गावठाण 
व कोळीवाडयाकनरता नवनशष्ट डी.सी. आर. अद्याप तयार ि होणे, तसेच 
नवमाितळाच्या आजूबाजूच्या पनरसरातील फिेल झोिमधील पुिर्गवकास 
खोळांबला असणे, नगरणी कामगार व पोलीसाांच्या घरकुल योजिेमध्ये 
सांर्थगतीिे झालेली प्रगती, कें द्र शासिाच्या जनमिीवर असलेल्या 
झोपडपट्याांचा पुिर्गवकास ि होणे, तसेच रेल्वेच्या जनमिीवरील 
झोपडपट्टीवानसयाांिा सांरक्षण ि नमळणे व वि जनमिीवरील रनहवाशाांिा 
पायाभूत सुनवधाांपासूि वांनचत रहावे लागणे, अशा अिेक प्रकारच्या घरकुल 
योजिाांमध्ये व एसआरए आनण म्बहाडामध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे हा 
नवकास खोळांबलेला असणे, एसआरए व म्बहाडामध्ये नवशेष करूि गेल्या 
अडीच वषामध्ये प्रनत चौरस फुटाच्या सकमतीचा बाजार माांडलेला असणे, 
तसेच, गेल्या २५ वषांमध्ये मोठया प्रमाणावर बृहन्मुांबई 
महािगरपानलकेमध्ये झालेला आर्गर्थक गैरव्यवहार व गैरव्यवस्र्थापि 
पनरणामी मुांबईकराांच्या स्वप्िातील मुांबई दृष्टोत्पतीस ि येणे, रस्त्याांमधील 
चरभरणी, उद्यािे व बाजाराांमध्ये तसेच कोनवड कालावधीत सुध्दा मोठया 
प्रमाणात गैरव्यवहार उघडकीस आला असूि गेल्या २५ वषातल्या मुांबई 
महािगरपानलकेच्या आर्गर्थक व्यवहाराची मा.उच्च न्यायालयाच्या निवृत् 
न्यायाधीशामाफव त चौकशी िेमण्याची आवश्यकता, तसेच, नवशेष सीएजी 
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(कॅग) ऑनडट करण्याची आवश्यकता, मोठया प्रमाणावर गेल्या २ 
मनहन्याांमध्ये मुांबई महािगरपानलकेच्या सांगणक खरेदीमध्ये घोटाळा 
झाल्याची बाब निदिविास येणे, मुांबई महािगरपानलका शाळेतील 
नवद्यार्थ्यांिा आवश्यक २७ वस्तू अद्यापपयंत नमळाल्या िसणे, त्यामुळे 
मुलाांच्या नशक्षणावर होणारा दषु्पनरणाम, तसेच मुांबईची मेट्रो ही मास ग्रीि 
ट्रान्सपोटेशि नसस्टीम असूि मेट्रोचे काम र्थाांबल्यामुळे मुांबईच्या 
पयावरणाचा झालेला ऱ्हास तसेच पवई तलावामध्ये सायकल ट्रकॅ 
करण्याचा अट्टाहास, त्यामुळे मुांबईच्या पयावरणाचा झालेला ऱ्हास, मुांबई 
शहराच्या कचऱ्याची वैज्ानिक पध्दतीिे नवल्हेवाट होत िसल्यामुळे मुांबईचे 
वातावरण व हवामाि प्रदनुषत होत असल्याचे निदशविास येणे, तसेच मुांबई 
शहरातील शासकीय जनमिीवर असलेल्या गृहनिमाण सोसायट्याांिा 
आकारण्यात आलेला अकृषीक कर पूणवपणे वगळण्याची आवश्यकता, 
मुांबईच्या कोळीवाडा व गावठाणाकनरता वेगळा डीसीआर तयार करण्याची 
प्रनिया प्रलांनबत रानहल्यामुळे मुांबईचे कोळीवाडे व गावठाणाांची झालेली 
दरुवस्र्था, मुांबई शहरामध्ये पोनलसाांची सांख्या कमी असल्यामुळे खास करुि 
मुांबई पोनलसाांची भरती करण्याकनरता स्वतांत्र यांत्रणा राबनवण्याची 
आवश्यकता, तसेच माहे िोव्हेंबर, २०१९ ते जुि २०२२ या कालावधीमध्ये 
गृहनवभागात मोठया प्रमाणात झालेला भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार व 
अनियनमतता झालेली असूि यासांदभात शासिािे करावयाची कारवाई व 
उपाययोजिा." 
 

 
 

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

  (१) सिशश्री सवतर् चव्हाण, नविम काळे, अमरिार्थ राजूरकर, नव.प.स. पुढील 
साववजनिक महत्त्वाच्या बाबींवर चचा उपश्स्र्थत करतील :- 

         "खुलताबाद ते म्बहैसमाळ (नज.औरांगाबाद) या ११ नक.मी.रस्त्याच्या 
कामासाठी ४ वषापुवी रुपये ३४ कोटी शासिािे मांजूर केले असणे, सदर 
कामाांवर रुपये ११ कोटी खचव करण्यात आला असणे, तरीही सदरहू 
रस्त्याची दरुवस्र्था झालेली असणे, रस्त्याांच्या कामापोटी ठेकेदारास रुपये ११ 
कोटींचे देयक अदा करुिही ठेकेदारािे रस्त्याांची कामे अपूणव ठेवली असणे, 
रस्त्याांच्या दरुवस्रे्थमुळे म्बहैसमाळ येरे्थ येणाऱ्या भानवकाांचे व पयवटकाांचे 
प्रमाण घटले असणे, त्यामुळे स्र्थानिकाांचा रोजगाराचा प्रश्ि निमाण झाला 
असणे, सदर रस्त्याचे काम अपूणव ठेवणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करुि 
रस्त्याचे काम पूणव करण्याची स्र्थानिकाांकडूि मागणी होत असणे, याबाबत 
खुलताबाद ते म्बहैसमाळ रस्त्याचे काम पूणव करण्याबाबत शासिािे 
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करावयाची कायववाही व प्रनतनिया." 
  (२) सिशश्री विलास पोतनीस, सुनिल सशदे, िरेंद्र दराडे, वि.प.स. पुढील 

साववजनिक महत्त्वाच्या बाबींवर चचा उपश्स्र्थत करतील :- 
            "मुांबईत म्बहाडाच्या अिेक उपकर प्राप्त इमारती जुन्या व जीणव 

झाल्यािे इमारती कोसळूि अपघात होण्याची शक्यता निमाण झाली असणे, 
याप्रकरणी शासिाकडे अिेकदा तिारी करुिही कोणतीही कायववाही झाली 
िसणे, नवकास नियांत्रण नियमावली (डीसीआर) मध्ये झालेल्या बदलामुळे 
नवकासकाांकडूि पुिर्गवकासामध्ये नवलांब होत असणे, मुांबईतील नवशेषत: 
दनक्षण मुांबईतील इमारतींची देखभाल, दरुुस्ती झाली िसल्यािे दरुवस्रे्थत 
असलेल्या धोकादायक इमारतीत रनहवाशाांिा वास्तव्य करावे लागत असणे, 
पावसाळ्यापूवी सवेक्षणात यातील अिेक इमारती धोकादायक असल्याचे 
निष्पन्न झाले असणे, सदरहू इमारतींच्या दरुुस्तीसाठी शासिािे भरीव नवशेष 
निधी म्बहाडास उपलब्ध करुि देण्याची आवश्यकता, सदरहू इमारतींच्या 
दरुुस्तीकडे शासिाचे दलुवक्ष होत असल्यािे िागनरकाांमध्ये शासिाप्रती 
असांतोष निमाण झाला असणे, याबाबत मुांबईतील मोडकळीस आलेल्या 
शेकडो उपकर प्राप्त इमारतींच्या दरुुस्तीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध 
करुि देण्याबाबत शासिािे निणवय घेऊि करावयाची कायववाही व 
प्रनतनिया." 

    
तेरा : "वनितृ्त होणाऱ्या सदस्याांना वनरोप" 
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नदिाांक : २३ ऑगस्ट, २०२२ 
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