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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिार, विनाांक २५ ऑगस्ट, २०२२ 

 

( सकाळी ०९.०० ते १०.३० िाजेपयंत ) 
 
 

 
 
 

 

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

 

 
 

   (बधुिार, विनाांक २४ ऑगस्ट, २०२२ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १ ते 
४) 
 

 (अ) (१) डॉ. विनय कोरे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे िने 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
      “महाराष्ट्र शासनाने दिनाांक १५ दिसेंबर, २०१८ रोजी पश्चिम घाट सांवेिनशील 
के्षत्र दनश्चिीी सांि्भातीील हहवाल सवव  सांबांदती घटक, ग्राम पांिायीी, आमिार, खासिार 
ीसेि इीर लोकप्रदीदनती याांच्याशी ििभात करून कें द्र शासनाकिे पाठदवला हसणे, 
दिनाांक १५ फेबु्रवारी, २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये कें द्र शासनाच्या पयभातवरण 
मांत्रालयाने राज्य शासनाकिून प्रस्तीादवी पयभातवरण सांवेिनशील ाावाांना हनुिान आदण 
दवकासाच्या दृष्ट्टीने कशाप्रकारे राज्य शासन आर्थिक मिी िेईल हिवा हदतकच्या 
सुदवता िेईल याबाबीिे स्तपष्ट्टीकरण सन २०१८ च्या मूळ प्रस्तीावाांव्यदीदरक्ी िेण्यािे 
सुदिी केलेले हसणे, दिनाांक ७ जून, २०१९ रोजी ीत्कालीन कें द्रीय पयभातवरण मांत्री आदण 
महाराष्ट्रािे मुख्यमांत्री याांच्यामध्ये सन २०१८ च्या प्रस्तीावाप्रमाणे महाराष्ट्र पयभातवरण 
सांवेिनशील के्षत्रािी हदतसूिना हांदीम करण्यासांि्भातने ििभात झालेली हसणे, त्यानुसार 
हहवाल ीयार करावयािा हसूनही सन २०२१ मध्ये ीत्कालीन शासनाने ग्रामपांिायीी 
हिवा प्रस्तीादवी के्षत्राीील लोकप्रदीदनती याांच्याशी कसलीही ििभात न करीा ीसेि 
यासांि्भाती पूवी राज्य शासनामाफव ी केलेली प्रदिया दविाराी न घेीा आदण कें द्र शासनाने 
हपेदक्षी केलेले हनुिान हिवा दवकास कामासांि्भातीील सुदवता यावर कसलेही प्रस्तीाव 
न िेीा हदतकिी ाावे हन्यायकारकरीत्या समादवष्ट्ट करून परस्तपर हहवाल सन २०२१ 
मध्ये पयभातवरण मांत्रालयास पाठदवलेला हसणे, सिरिा हहवाल राज्याच्या दवकासाच्या 
दृष्ट्टीने बातक हसून ीाीिीने स्तिदाीी करणे ारजेिे हसणे, पयभातवरण मांत्रालयाने 
दिलेल्या सूिनेनुसार पयभातवरण सांवेिनशील के्षत्रामध्ये समादवष्ट्ट करण्यासाठी प्रस्तीादवी 
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हसलेल्या ाावाांना सुदवता व हनुिान िेण्यासाठीिी प्रदिया पूणव  करणे ारजेिे हसणे, 
जरूर ीर राज्य शासनाच्या स्तीरावर सन २०१८ च्या प्रस्तीावाच्या हनुषांााने स्तिादनक 
सिस्तय आदण लोकप्रदीदनती याांच्यासह ीज््ाांिी सदमीी नेमणे बाबी आदण पश्चिम घाट 
के्षत्राीील पयभातवरणािे सांरक्षण करी हसीानाि प्रस्तीादवी ग्रामपांिायीींना दवकासािी 
जास्तीीी जास्ती सांती दमळावी याबाबी शासनाने प्रातान्याने लक्ष घालण्यािी ारज, 
याबाबी शासनाने ीाीिीने करावयािी कायव वाही व उपायोजना." 
 

  (२) श्री.अब ूआजमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे पयािरण 
ि िातािरणीय मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
      “मुांबई श्स्तिी हसलेल्या एम-पूवव  दव्ाााी एस. एम. एस. एनवोक्लीन नामक 
रासायदनक कां पनीमुळे मानखुिव –दशवाजीनार दव्ाााी मोठ्या प्रिषूणाी दिवसेंदिवस 
प्रिांि वाढ होणे, वेळोवेळी सिनामध्ये सिर कां पनी बांि करण्याी यावी यासाठी प्रचन 
उपश्स्तिी केला हसीा सिर कां पनी लवकराी लवकर स्तिलाांीदरी करण्याी येणार 
हसल्यािे मा. पयभातवरण मांत्री याांनी आचवादसी करूनही हद्यापपयंी कां पनी बांि करण्याी 
आली नसणे, कां पनीिे स्तिलाांीरण करण्याबाबी कोणीेही पाऊल उिलले ाेले नसणे, 
कां पनी बांि करण्याबाबी वेळोवेळी तरणे, आांिोलने स्तिादनक नाादरक, सेवा्ावी सांस्तिा, 
लोकप्रदीदनती याांच्यामाफव ी करण्याी आले हसून सांबांदती दव्ाााांना सुद्धा कां पनी बांि 
करण्याबाबी दनवेिन करण्याी येणे, दव्ाााी वाढी हसलेल्या प्रिषूणामुळे लोकाांच्या 
आरोग्याला तोका होी हसून सिर दव्ाााीील सामान्य नाादरकाांिे आयुष्ट्यमान हे ३९ 
वषव  हसल्यािे एका हहवालाीून दनिशव नास येणे, सिर कां पनीच्या दवरोताी दिनाांक २७ 
जुलै, २०१९ वा त्यासुमारास आांिोलन केले हसीा आांिोलन करणाऱ्या लोकप्रदीदनतींना 
ीुरां ााी टाकणे, सिर घटनाांमुळे जनसामान्याांमध्ये वाढी िाललेली हसांीोषािी ्ावना, 
सिर बाबीीी शासनाने केलेली वा करावयािी उपाययोजना व शासनािी प्रदीदिया.” 
 

  (३) श्री. झीर्ान वसविकी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम िगळून) मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
      “राज्य शासनािे हनेक हदतकारी कमव िारी ाेली हनेक वषभातपासून वाांदे्र 
शासकीय वसाहीीी राही हसणे,  मुांबईी हनदतकृी झोपिपट्टीतारकाांना िेखील 
हक्कािे घर दिले जाणे, ीिादप, शासनािी सन २००५ पासून हनेक वषे सेवा करणाऱ्या 
या हदतकारी/कमव िाऱ्याांना हक्कािे घराकरीीा बाांद्रा पूवव  येिे त्याि दठकाणी जााा 
िेण्याबाबी शासनाने दनणव य घेील्यानांीरही शासनाने त्याबाबी हद्यापही कोणीीही 
कायव वाही न करणे, त्यामुळे शासकीय दनवासस्तिानाी हदतकारी/कमव िाऱ्याांना हक्कािे 
घर दमळावे ही हनेक वषांिी मााणी हद्याप प्रलांदबी राहणे, शासकीय 
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कमव िारी/हदतकाऱ्याांच्या वेीनाीून िेख्ाल िरुस्तीी खिव  कापण्याी येी हसीानाही सन 
२००५ पासून सावव जदनक बाांतकाम दव्ाााकिून या वसाहीीिी िेख्ाल िरुूस्तीीिी 
कामे बांि हसणे, ीिादप काही सिदनका / इमारीी तोकािायक हसणे, त्या बळजबरीने 
दरक्ी करण्याकरीीा दवचवासहीभात नसलेल्या कां पन्याांकिून स्तरक्िरल ऑदिट दव्ाााने 
मनासारखा हहवाल बनवून सांि व्  िेणे, हा हहवाल साशांक वाटल्याने LNT सारख्या 
नामाांदकी कां पनीकिून इमारीीिे स्तरक्िरल ऑदिट करण्यािी रदहवाशाांिी मााणी 
हसीानाही ीी मााणी फक्ी प्रस्तीादवी ठेवी ाी ीीन वषभातपासून या नोटीस दिलेल्या 
इमारीींवर व सिदनकाांवर िरुस्तीीपोटी शासनाने एक रपयाही खिव  न करणे, इमारीीिी 
जाणीवपूवव क ििुव शा करन रदहवाशाांच्या जीवाशी खेळणे, स्तरक्िरल ऑदिट नावाजलेल्या 
कां पनीकिून केले आहे का ? हसल्यास कां पनी कोणीी आहे ? हहवालाबाबी रदहवासी 
हदतकारी / कमव िाऱ्याांनी कोणीीही मादहीी न िेणे, सध्या सिदनका दरक्ी करण्याच्या 
नोटीसा येी हसल्याने रदहवासी स्तिलाांीदरी होण्याकदरीा ीयार हसल्यास काही 
दिवसाांनी स्तिलाांीदरी झालेल्या इमारीी िेखील तोकािायक हसल्यािे हहवालाी नमूि 
हसीानाही हशा इमारीी तोकािायक ठरवून पुन्हा इीर दठकाणी स्तिलाांीदरी केले जाणार 
नाही याबाबी खात्री दव्ाा िेी नसणे व याबाबी दव्ाााकिे दनश्चिी तोरण नसणे, 
त्यामुळे रदहवाशी हवालदिल होणे, इमारीी तोकािायक झाल्याने रदहवाशाांिी ईच्छा 
नसीाना त्याांना स्तिलाांीदरी करणार हसल्यास त्याकदरीा दनती / हनुिानािी कोणीीही 
ीरीूि केली नसीानाही स्तिलाांीर करण्यािी बळजबरी करणे, सांिमण दशदबर म्हणून 
वाांदे्र वसाहीीमतील दरक्ी सिदनकेी हिवा नवीन बाांतकाम सुरू हसलेल्या जााेी 
स्तिलाांीदरी करणार याबाबी स्तपष्ट्टीा नसणे, सुतादरी वाटप आिेश दिल्यानांीर 
स्तिलाांीदरी होण्याच्या सिदनकेच्या िरुूस्तीीिे कामकाज करून नांीर स्तिलाांीदरी होण्यास 
पुरेसा हवती िेण्याकरीीा नाारीकाांच्या दवनांीीकिे िलुव क्ष करणे, ीसेि नवीन उ्ारण्याी 
येणाऱ्या शासकीय दनवासस्तिानाी िीुिव श्रेणीच्या वेीनश्रेणीनुसार फक्ी त्याांच्याकरीीाि 
सिदनका बाांतण्याी येणे, वाव  िोन व वाव  ीीन करीीा सिदनका बाांतणेबाबी कोणीाही 
दनणव य हद्यापही न होणे, त्यामुळे कमी के्षत्रफळाच्या सिदनकेी जाण्याकरीीा रदहवाशाांिा 
हसलेला दवरोत, वसाहीीीील पयभातयी ज्या इमारीी तोकािायक नाहीी फक्ी हशा दरक्ी 
सिदनका सांबांदती हदतकारी / कमव िारी याांना उपलब्त करून िेण्याबाबी 
हदतकारी/कमव िारी याांिी आग्रहािी मााणी, वारांवार स्तिलाांीर करण्यास रदहवाशाांमध्ये 
हसलेला दवरोत, हसांीोष, यामुळे शासकीय वसाहीीीील हदतकारी/कमव िारी 
याांच्यामध्ये दनमभातण झालेला सांभ्रम, याकरीीा शासकीय वसाहीीीील तोकािायक 
इमारीींमतील नोटीस प्राप्ी हदतकारी/कमव िारी याांनी मााणी केल्याप्रमाणे LNT सारख्या 
नामाांदकी कां पनीकिून पुन्हा स्तरक्िरल ऑिीट करणे, ीो पयंी पयभातयी व्यवस्तिा होी नाही 
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ीोपयंी या इमारीींिी ीात्पुरीी िरुस्तीी करन इमारीी हदतक मजबुी होवून रदहवाशाांना 
राहण्यायोग्य करन िेण्यािी दनीाांी आवचयकीा व स्तिलाांीरणाबाबीच्या शासकीय 
वसाहीीीि रदहवाशाांना हक्कािी घरे िेण्याकरीीा पयभातयी जााा िेण्याबाबीच्या तोरणािी 
स्तपष्ट्टीा, वस्तीुश्स्तिीी रदहवाशाांना कळदवण्यािी आवचयकीा, त्यामुळे याबाबी शासनाने 
ीाीिीने करावयािी कायव वाही व शासनािी प्रदीिीया.” 
 

  (४) श्रीमती मेघना साकोरे-बोडीकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे उप मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
       “राज्याीील २३ दजल्याीील १२५ हदी मााास ीालुक्याी मानव दवकास 
दमशनिा कायव िम राबदवला जाी हसल्यािी बाब माहे ऑास्तट, २०२२ च्या पदहल्या 
आठवड्याी वा त्या सुमारास दनिशव नास येणे, यामध्ये नांिरुबार, ािदिरोली, जालना, 
वादशम, नाांिेि, हहाोली, पर्णी, बुलढाणा आदण तुळे हे नऊ दजल्हे प्रामुख्याने हत्यांी 
मााासलेले हसल्यािे मानव दवकास दमशनने स्तपष्ट्ट करणे, मााास दनिेशाांक ठरवीाना 
दशक्षण, आरोग्य आदण रोजाार या ीीन बाबीवर मानव दवकास दनिेशाांक ठरदवण्याी येी 
हसणे, हा दनिेशाांक ठरदवीाना या दठकाणच्या व्यक्ीींिे िरिोई उत्पन्न दकीी आहे यािाही 
उल्लेख हसीो मात्र या नऊ दजल्याांीील िरिोई उत्पन्नाी व दशक्षण, आरोग्य, रोजाार या 
ीीनही बाबींमध्ये हद्यापही सुतारणा झालेली नसणे, त्यामुळे पर्णी दजल्हा हा हदीशय 
मााास दजल्हा म्हणून ाणला जाी हसून मानव दवकास दनिेशाांकाी सुतारणा 
करण्यासाठी शासनाने वेळीि उपाय योजना करण्यािी आवचयकीा हसणे, त्यामुळे 
येिील सवव सामान्य जनीा व नाादरकाांमध्ये हसलेली नाराजी, यावर शासनाने करावयािी 
कायव वाही व उपाययोजना.” 
 

  (५) सिशश्री.रईस रे्ख, अब ू आजमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे अल्पसांख्याांक विकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
       “हल्पसांख्याांक दवकास दव्ाााच्या सन २०२१ -२२ या आर्थिक वषभाती राज्य व 
कें द्र शासनाच्या दवदवत योजनाांसाठी मांजूर दनती पैकी मोठ्या प्रमाणाी दनती खिव  न 
झाल्यािी बाब ११ ऑास्तट २०२२ रोजी उघि होणे, दव्ााामाफव ी राबदवण्याी येणाऱ्या  
जवळपास ३१ योजनाांपैकी हनेक योजनाांमध्ये ला्ार्थ्यांना योग्य ला् न िेण्याी येणे, 
हल्पसांख्याांक दव्ाााच्या हदतपत्याखालील १) महाराष्ट्र राज्य उिूव  सादहत्य हकािमी २) 
मौलाना आझाि हल्पसांख्याांक आर्थिक दवकास महामांिळ ३) महाराष्ट्र राज्य पांजाबी 
सादहत्य हकािमी ४) महाराष्ट्र राज्य हज सदमीी ५) महाराष्ट्र राज्य हल्पसांख्याांक 
आयोा  ६) महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायादतकरण ७) महाराष्ट्र राज्य वक्फ मांिळ व ८) 



 

25-08-2022 03:04:53 

 

5 

खुद्द मांत्रालय या कायभातलयाांमध्ये  मोठ्या प्रमाणाी कमव िाऱ्याांिी पिे दरक्ी हसल्याने 
योजना राबवण्यासाठी दव्ाा सक्षम नसणे, बऱ्याि कायभातलयाांमध्ये योजनाांच्या 
हांमलबजावणी यांत्रणाांह्ावी ला्ािी दनवि न होणे, ीसेि  शासनाच्या दवदवत 
दव्ाााांशी वेळेी समन्वय सातु न शकणे त्यामुळे मााणी ह्ावी काही योजनाांकदरीािा 
०% दनती खिव  होणे, त्यामुळे हल्पसांख्याक समाजाी हसांीोषािे वाीावरण दनमभातण झाले 
हसून त्यावर शासनाने केलेली कायव वाही व प्रदीदिया.” 
 

  (६) डॉ.राजेंद्र शर्गणे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
साांस्कृवतक कायश मांत्र्याचे लक्ष िेधतील:-   
 

     “बुलढाणा दजल्हयाीील माीृदीिव  हसिखेिराजा शहराला ऐदीहादसक वारसा 
ला्लेला हसून हसिखेि राजा हे छत्रपीी दशवाजी महाराज याांिे आजोळ व राजमाीा 
दजजाऊ आईसाहेब याांिे जन्मस्तिळ हसणे, दजजाऊ नारीी ऐदीहादसक वास्तीुांपैकी सुमारे 
५००-६०० वषांपूवी बाांतण्याी आलेल्या प्रदसध्ि िाांिणी ीलावािी ह्ी १ एदप्रल, २०२२ 
मध्ये पिली हसून त्याकिे पुराीत्व दव्ााािे झालेले िलुव क्ष, हसिखेि राजा शहरािे 
ग्रामिैवी हसलेल्या रामेचवर मांदिरािी ह्ी ३ एदप्रल, २०२२ पिलेली हसणे, ीी ह्ी 
नव्याने बाांतण्यािी आवचयकीा, आईसाहेब दजजाऊ जन्मस्तिळ हसलेल्या दजजाऊ 
राजवाियाी दनयदमी रोषणाई करन राजवाियासमोर पयव टकाांच्या वाहनाांसाठी वाहनीळ 
दनमभातण करण्यािी ीसेि इीर सोयीसुदवता करण्यािी आवचयकीा, राजे लाखोजीराजे 
जातव याांच्या समातीकदरीा वापरण्याी आलेला िाि जीणव  होी हसून त्यावर योग्य ीी 
रासायदनक प्रदिया करण्यािी व या पदरसरािे सुशोद्करण करण्यािी आवचयकीा, 
ीसेिां सावकार वाियािा दवकास करणे, रेणुका माीा मांदिर, दनळकां ठेचवर मांदिर व 
बालाजी मांदिराांिा जीणोद्वार करणे, पुीळा बारव व पदरसरािे सुशोद्करण करणे, ीसेि 
या पदरसराी हसलेल्या २२ ीलावाांिा शोत घेऊन त्याांिे उत्खनन करन त्याीील 
पाण्यािा पदरसराीील शेीीसाठी व दपण्याच्या पाण्यासाठी उपयोा करण्यािी 
आवचयकीा, मोीी ीलावाच्या ह्ीीवर मोठया प्रमाणाी वाढलेली काटेरी झुिपे समूळ 
नष्ट्ट करण्यासाठी त्याांच्यावर रासायदनक प्रदिया करन ीलाव पदरसराी रोषणाई करणे व 
पदरसराी सुाांदती झािे लावण्यािी ीेिील जनीेिी होी हसलेली मााणी, या वास्तीुांकिे 
वेळीि लक्ष न दिल्यास त्या नष्ट्ट होण्यािी पयव टक व नाादरकाांमध्ये द्ीी दनमभातण होणे, 
हसिखेि राजा नारीी हसलेल्या सवव  पुराीत्व वास्तीुांकिे पुराीत्व दव्ााािे होी हसलेले 
हक्षम्य िलुव क्षामुळे या ्ाााीील नाादरकाांमध्ये दनमभातण झालेला ीीव्र सांीाप, याबाबी 
शासनाने ीाीिीने करावयािी कायव वाही.” 
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  (७) श्री.वसध्िार्श वर्रोळे, श्रीमती माधरुी वमसाळ, सिशश्री. सवुनल काांबळे, वभमराि 
तापकीर, अॅड. राहूल कुल, सिशश्री.सवुनल शटगरे, चेतन तपेु, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 

     “दशवाजीनार (दज.पुणे) दवद्यापीठ रोि येिे हहजविी–दशवाजीनार मेरोमााभातवर 
उड्डाणपूल बाांतण्यासाठी पीएमआरिीए ने काम हाीी घेणे, सन २०२० मध्ये ीेिील 
उड्डाणपूल हा सिर कामाकदरीा पािण्याी येणे, परांीु नवीन उड्डाणपूलािे काम हदीशय 
सांि ाीीने िालू हसणे, यामुळे त्यादठकाणी िररोज वाहीूक कोंिी होी हसून या वाहीूक 
कोंिीिा नाादरकाांना प्रिांि त्रास होी हसणे, हा िौक पुणे शहराच्या उपनाराांना जोिणारा 
हत्यांी महत्वािा वाहीूक मााव  हसणे, येिील वाहीूक सुरळीी करण्यासाठी केवळ याि 
िौकािा दविार न करीा ािीच्या वेळी बे्रमेन िौक, पाषाण िौक, बाणेर िौक येिपयंी 
दनयोजन करणे आवचयक हसणे, वाहीूक पोदलसाांनी या मााभातवर सकाळी ९ ीे १२ 
आदण सायांकाळी ५ ीे ९ या कालावतीी वाहीूक दनयमन िोन ीे ीीन दकलोमीटर 
आतीपासून करण्यािी आवचयकीा हसणे, या मेरो मााभातवर वाहीुकीसाठी पयभातयी 
मााांिा दविार होणे ारजेिे हसणे, शासनाने उड्डाणपुलािे काम जलिाीीने सुर करून 
दकमान िोन वषभातिे वाहीूकीिे सूक्ष्म दनयोजन (Micro Management) व पयभातयी मााांिा 
दविार ीाीिीने करण्यािी ारज, त्या दृष्ट्टीने शासनाने ााां्ीयभातने व ीाीिीने करावयािी 
कायव वाही व उपाययोजना.” 
 

  (८) ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे        
उप मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     “पुणे दजल्याीील जनाई दशरसाई उपसा हसिन योजनेिी प्रकल्पीय हसिन क्षमीा 
१३८३५ हे.  ीर पुरांिर उपसा हसिन योजनेिे प्रकल्पीय हसिन क्षमीा २५७५३ हेक्टर 
इीके हसणे, िौंि, पुरांिर आदण बारामीी ीालुक्याीील कायमस्तवरूपी िषु्ट्काळी 
्ाााीील दपण्याच्या व हसिनाच्या पाण्यािा प्रचन कायमस्तवरूपी सोिदवण्याच्या उदे्दशाने 
कोट्यवती रपये खिव  करून पुरांिर उपसा हसिन व जनाई-दशरसाई हसिन योजना 
कायभातश्न्वी करण्याी आली हसणे, जनाई दशरसाई योजनेसाठी ३.६० टीएमसी ीर पुरांिर 
उपसा हसिन योजनेसाठी ४ टीएमसी पाणी राखीव करण्याी येऊन िेखील पूणव  क्षमीेने 
पाणी पुरवठा केला जाी नसून, योजना सुरू होऊन पूणव  क्षमीेने िालू नसणे, योजनेसाठी 
करण्याी आलेल्या पाईपलाईनला मोठ्या प्रमाणावर ाळीी हसणे, िौंिच्या िदक्षणेकिील 
्ाााीील हनेक ाावे हद्यापही या पाण्यापासून वांदिी राही हसल्यािे दनिशव नास आले 
हसणे. सरकारिा उिासीनपणा व दनयोजनाच्या ह्ावी योजना कुिकामी ठरी हसणे. 
िौंि ीालुक्याीील खोर, पिवी, िेऊळााव ाािा, कुसेााव, वासुांिे, हहाणीाािा, रोटी, 
दजरेााव व पाांढरेवािी या ाावाांिा समावेश जनाई दशरसाई व पुरांिर उपसा हसिन योजनेी 
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करण्याी आला हसणे, जलसांपिा दव्ाााने यापूवी ीयार करून दिलेले पाझर ीलाव, 
लघु पाटबांतारे ीलाव याांिी सांख्या कमी हसल्याने, त्या ाावामतील काही समादवष्ट्ट परांीु 
्रीा न येणारे ीलाव, समादवष्ट्ट व ्रीा येणारे ीलाव व नव्याने समादवष्ट्ट करण्यािे 
ीलावािे फेर सवेक्षण करण्यािी मााणी मा. लोकप्रदीदनतीनी दि. १० जानेवारी २०२२ 
रोजी वा त्यापूवी िेखील वारांवार केली हसणे, ीसेि बैठकाांमध्ये िेखील केली हसणे, मा. 
उपमुख्यमांत्री याांना िेखील याबाबी दि.१७.०६.२०२२ रोजी वा त्यासुमारास पत्रव्यवहार 
केला हसणे पुरांिर उपसा हसिन योजनेीील िौंि ीालुक्याीील खुपटेवािी फाटा येिील 
ीाांदत्रक हििणी िरू करणे व जनाई दशरसाई उपसा हसिन योजनेीील ीलावाांना 
जोिणाऱ्या जोिकालव्याांिी हपूणव  कामे पूणव  करणे, लाळाेवािी व  पिवी, येिील 
ाायकवािवस्तीी ीलाव जोि कालवा याांिी कामे करणे, खोर, ीा. िौंि येिील िोंबेवािी 
ीलावाी बांि नळीीुन पाणीपुरवठा करणे आिी कामे मााील हनेक दिवसाांपासून प्रलांदबी 
हसल्याने नाादरकाांना पाण्यासाठी मोठा सांघषव  करावा लााी हसणे, यामुळे 
नाादरकाांमध्ये पसरलेले हसांीोषािे वाीावरण याबाबी शासनाने करावयािी कायव वाही 
व उपयोजना.” 
 

  (९) कॅप्टन आर. तवमल सेल्िन, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
उप मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     “मुांबईीील सायन कोळीवािा दव्ाााी ७५ टक्क्याांपेक्षा हदतक के्षत्र हे 
झोपिपट्टीने व्यापलेला हसून यामध्ये बहुीाांश झोपिपट्टट्याांिा पुनर्थवकास करण्यासाठीिे 
प्रकल्प मााील १५ ीे २० वषांपासून प्रलांदबी हसल्यािे दनिशव नास येणे; सिर दव्ाााी 
दवकासकाांनी झोपिपट्टी पुनवव सन प्रकल्प हाीी घेऊन झोपड्याांिे दनष्ट्कासन करण्याी 
येणे; परांीु सिर झोपिी तारकाांना कुठल्याि प्रकारिे सांिमण दशबीर हकवा ्ािे िेण्याी 
न येणे; पदरणामी बहुीाांश ारीब व मध्यम वाीय वाभातीील झोपिीतारक रस्तत्यावर आले 
हसून त्याांच्या िोक्यावरील छत्र दवकासकाकिून दहरावून घेण्याी येणे; झोपिपट्टी 
पुनवव सन प्रकल्प राबदवी हसीाना प्रिम पुनवव सन इमारी बाांतणे बांतनकारक हसीानाही 
दवकासकाने खासाी दविीकरीीा घराांिी दनर्थमीी करून त्याांिी दविी सुरू करण्याी 
आल्यािे दनिशव नास येणे; सिर पुनवव सन प्रकल्प उ्ारण्याकदरीा लााणाऱ्या सवव  प्रदकया 
पूणव  झाल्या हसीानाही दवकासकाकिून प्रकल्प उ्ारण्यासाठी जाणीवपूवव क दिरांााई होी 
हसल्यािे दनिशव नास येणे; पदरणामी दव्ाााीील रदहवाचयाांमध्ये शासनाप्रीी पसरलेला 
ीीव्र हसांीोष; सायन कोळीवािा दव्ाााीील रखिलेले पुनवव सन प्रकल्प लवकराी 
लवकर पूणव  करून रस्तत्यावर आलेल्या झोपिीतारकाांना हक्कािी घरे दमळवून िेण्यािी 
दनीाांी आवचयकीा; याबाबी शासनाने करावयािी कायव वाही व शासनािी प्रदीदिया.” 
 

  (१०) श्री.सवचन कल्याणरे्ट्टी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
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उप मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील:-   
 
     “सोलापूर दजल्याीील हक्कलकोट ीालुक्याीील  हक्कलकोट िदक्षण पोलीस 
ठाणे हद्दीी ाेल्या दकत्येक वषभातपासून ितुनी येिे हसलेल्या शाां्वी लॉजींा,फुटी ऑकेस्तरा 
व  बालाजी दित्र मांदिर (दिएटर) इमारीी मध्ये हवैत तांिे सरभातसपणे सुरू हसल्यािी बाब 
जुलै, २०२२ मध्ये दनिशव नास येणे, हक्कलकोट िदक्षण पोलीस स्तटेशन ने स्तिादनक 
प्रशासनािे वीज दवीरण व दजल्हादतकारी कायभातलय याांना कारवाईसाठी हहवाल 
२२/०२/२०२२ रोजी सािर केल्यािी बाब दनिशव नास येणे, ीरीही सिर स्तिादनक प्रशासन 
िबावाखाली येऊन कोणीीही कायव वाही करी नसल्यािी बाब समोर येणे, त्यामुळे ीेिे 
जुाार सारखे हवैत तांिे सुरू हसणे, सोलापूर हतीक्षक याांच्या पिकाने वारांवार यावर 
कारवाई करणे,परांीु कारवाई झाल्यानांीर िसुऱ्या दिवशी सिरहू तांिे पुन्हा सुरू हसणे, 
पदरणामी दव्ाााीील रदहवाशाांना शासनाप्रदी पसरलेला हसांीोष, यावर शासनाने 
करावयािी कारवाई व उपाय योजना.” 
 

  (११) श्री.अवमत साटम, श्रीमती मवनषा चौधरी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील:-   
 
      "मुांबई महापादलकेने सन २०१४ मध्ये माादवलेल्या हजभातला ९९ हजार फेरीवाल्याांनी 
हजव  केला हसणे, यासाठी दनयुक्ी सदमीीमध्ये लोकप्रदीदनतींिा समावेश करण्याबाबी 
राज्य सरकारकिे हद्प्राय मााण्याी आला हसणे, मात्र मुांबईी प्रत्यक्षाी िोन लाखाांहुन 
हदतक फेरीवाले हसणे, ीरी यापैकी केवळ १५ हजार ३६१ पात्र फेरीवाल्याांना प्रमाणपत्र 
िेण्यास मान्यीा दिली हसणे, फेरीवाल्याांिे पुनवव सन करण्यासाठी कें द्र शासनाने १ मे, 
२०१४ रोजी पिदविेीा हदतदनयम, २०१४ प्रदसध़् केले हसणे, त्यानुसार राज़् शासनाने 
महाराष्ट्र पि दविेीा दनयम २०१६, पिदविेीा महाराष्ट्र योजना २०१७ प्रदसध्ि केली 
हसणे, पादलकेने फेरीवाल्याांिी पदहली पात्रीा यािी जाहीर करीी फेरीवाला के्षत्रही ीयार 
केले हसणे, हे तोरण हांमलाी आणण्यासाठी दनयुक़् फेरीवाला सदमीीी नारसेवक, 
लोकप्रदीदनतींिा समावेश करण्यािा ठराव महास्ेी मांजूर करीी हद्प्रायासाठी राज़् 
सरकारकिे पाठदवला हसणे, परांीु त्यावर हद्यापयंी उत्तर आले नसणे, त्यामुळे हद्प्राय 
आल्यानांीरि हदतदनयमाांिी हांमलबजावणी करन पिदविेत्याांना प्रमाणपत्र िेण्याी 
येीील हसे प्रशासनाने स्तपष्ट़् केले हसणे, मा न्यायालयाच्या दनिेशानुसार लोकसांख्येच्या 
िोन टक्के फेरीवाल्याांना परवानाी हसणे, यानुसार मुांबईी िोन लाख फेरीवाल्याांिे 
पुनवव सन होऊ शकी हसणे, मात्र दव्ाा कायभातलयामाफव ी आलेल्या हरकीी-सूिनाांनुसार 
मुांबईीील ४०४ रस्तत्याांवर ३० हजार ८३२ ओटे दनश्चिी करण्याी आले हसणे, 
फेरीवाल्याांिे पुनवव सन करण्याबाबी ीसेि फेरीवाला तोरण लवकराी लवकर 
ठरदवण्याबाबी शासनाने उपाययोजना करण्याबाबी ीसेि शासनाने करावयािी कायव वाही 
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व शासनािी प्रदीदिया.” 
 

  (१२) श्री. सवुनल प्रभ,ु वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
   
       "मुांबई पश्चिम उपनाराीील मालाि पूवव  पश्चिम द्रीुाीी मााभातवरील पठाणवािी 
येिील जााृीी बस आाारासमोरील झोपिपट्टी व सहकारी ाृहदनमभातण सांस्तिाांच्या इमारीी 
लाी हसलेली सन २००५ मध्ये रस्तीा रां िीकरणासाठी ीोिण्याी आलेली सांरक्षण ह्ी 
एमएमआरिीए प्रादतकरणाने आचवासन िेऊनही हद्याप पूवव वी बाांतून दिली नसल्यािा 
प्रकार दि.२२.०८.२०२२ रोजी दनिशव नास येणे, सिरहू सांरक्षक ह्ी ीोिल्यामुळे येिील 
सांपूणव  ्ाा खुला झाला हसल्याने सिरहू ्ाााी नाारीकाांिी रहिारी व विव ळ वाढली 
हसल्याने त्यािा लाीच्या झोपिपट्टीतारक रदहवाशी कुटुांबे आदण सहकारी ाृहदनमभातण 
सांस्तिेच्या इमारीीमतील रदहवाशी कुटुांबाांना नाहक त्रास सहन करावा लााी आहे, सिरहू 
दठकाणी हसलेली सांरक्षक ह्ी एमएमआरिीए प्रादतकरणाने  सन २००५ साली पािली 
हसून हद्याप पयंी १७ वषे इीका प्रदिघव  कालावती होऊनही आदण या सांि्भाती बादती 
झोपिपट्टी रदहवाशी सांघ आदण सहकारी ाृहदनमभातण सांस्तिा याांनी प्रादतकरणास हनेक वेळा 
लेखी दनवेिन िेऊनही हद्याप त्यािी िखल घेण्याी न येणे,  सिर  दठकाणी पूवव वी 
सांरक्षक ह्ीीिे बाांतकाम करण्याकिे प्रादतकरणािे व शासनािे  झालेले हक्षम्य िलुव क्ष, 
पदरणामी ीेिील स्तिादनक रदहवाशी कुटुांबामध्ये दनमभातण झालेले ीीव्र हसांीोषािे व 
सांीापािे वाीावरण, याबाबी शासनाने ीाीिीने करावयािी कायव वाही व प्रदीदिया." 
 

  (१३) श्री.कैलास घाडगे-पाटील, बाळासाहेब आजबे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे उप मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
  
    “कृष्ट्णा मराठवािा हसिन प्रकल्प हा उस्तमानाबाि व बीि दजल्हयाीील हवषव ण 
प्रमाण िषु्ट्काळी ्ाााीील जनीेसाठी वरिान ठरणारा एक महत्वाकाांक्षी प्रकल्प हसीाांना 
प्रकल्पाच्या दनदविा प्रदियेला िेण्याी आलेली स्तिदाीी,या प्रकल्पाांीाव ी मराठवाियाीील 
उस्तमानाबाि दजल्हयाीील कायम िषु्ट्काळी आठ ीालुक्याीील ९० ाावाांमतील ८७ हजार 
१८८ हेक्टर के्षत्रास व बीि दजल्हयाीील आष्ट्टी ीालुक्यामतील ४४ ाावाांमतील २७ 
हजार ५४३ हेक्टर के्षत्रास २३.६६ ह.घ.फु पाणी उपलब्त होऊन ाावे सुजलाम सुफलाम 
होण्यास मिी होणार हसणे, सिर प्रकल्पािी कामे सन २००७ पासून सुर झाली हसून 
हियापपयंी पूणव  न होणे, उपसा हसिन योजना ि.१ मतील कामे सुर हसून सोनदारी 
साठवण ीलावाच्या टप्पापयंी कामे प्रिम टप्पायाीील पांपाृह, उध्र्वाामी नदलका ही कामे 
हियापी सुर नसणे, सिर उवव दरी कामाच्या एकदत्री दनदविा प्रदसध्ि केलेल्या हसून 
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सियश्स्तिीीमध्ये कामाांना दिलेली स्तिदाीी, प्रकल्पाच्या पूणव त्वािे हनुषांााने सिर दनदविा 
रद्द हिवा स्तिदाीी झाल्यास नव्याने हांिाजपत्रक करणे व त्यास मान्यीा िेणे यासाठी 
आणखीन जािा कालावती लााण्यािी शक्यीा, कृष्ट्णा मराठवािा प्रकल्पाबाबी 
ीत्कादलन मुख्यमांत्री महोियाांच्या हध्यक्षीेखाली आढावा बैठक होऊन प्रकल्प पूणव  
होण्याच्या दृष्ट्टीने आवचयकीी कायव वाही करण्याबाबी दनणव य घेण्याी येणे, ीसेि 
ीत्कादलन जलसांपिा व ला्के्षत्र दवकास मांत्री याांच्या हध्यक्षीेखाली बैठक होऊनही 
शासनाने श्व्िीीय प्रातान्य िमाीील कामे हाीी घेऊन त्यास मांजूरी िेण्याी आलेली 
नसणे, प्रकल्प पूणव त्वास नेण्यास येी हसलेल्या हनेक हििणी, याकिे शासनािे होी 
हसलेले हक्षम्य िलुव क्ष, याबाबी शासनाने प्रातान्याने लक्ष घालून ीाीिीने प्रकल्पािे 
काम पूणव त्वास नेण्याकदरीा दनदविा प्रदियेला दिलेली स्तिदाीी ीात्काळ उठदवण्याबाबी 
करावयािी कायव वाही व याबाबी शासनािी प्रदीिीया व ्ूदमका.’’ 

  (१४) श्री.सरेुर् भोळे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
    “जळााव शहराीील रस्तत्याांिी हवस्तिा हत्यांी ियनीय झालेली हसणे, रस्तत्याांच्या 
िरुावस्तिेमुळे नाादरकाांना रस्तत्याांवर िालणे सुद्धा कठीण झालेले आहे, ीसेि शहराीील 
रस्तत्याांवर लहानमोठे हपघाी सुद्धा होणे, नाादरक आपला जीव तोक्याी टाकून शहराी 
वावरी हसणे, ीसेि शहराीील हनेक ्ाााीील नाादरकाांकिून रस्तत्याांच्या वारांवार 
ीिारींकिे प्राप्ी होणे ीरीही शासनािे या ीिारी िलुव क्ष होणे, करोिो रपये खिव  करून 
सुद्धा रस्तत्याांिी हवस्तिा हत्यांी ियनीय हसणे, सिर रस्तत्याांच्या िरुस्तीीसाठी ीसेि नवीन 
करण्याबाबी शासनाने करावयािी कारवाई व उपाययोजना.” 
 

  (१५) श्री.समीर कुणािार, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मित 
ि पनुिशसन, आपत्ती व्यिस्र्ापन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
        'वतभात दजल्याी ीसेि दवि्ांी हनेक दजल्हयाी जुलै, १६, १७, १८ ीसेि ऑास्तट, 
१२ व १३ ला हदीवृष्ट्टी होणे, हनेक ्ाााी ढाफुटी होणे, २०० ीे २५० मी.मी. पाऊस 
पिणे, त्यामुळे ग्रामीण ्ाााीील शेकिो पुल रस्तीे वाहुन जाणे, जााो-जााी रस्तीे 
खिल्यामुळे वाहीुक बांि होणे, हनेक पुल ीुटल्यामुळे वाहून ाेल्यामुळे बस सेवा बांि 
होणे, हनेक ाावाच्या सांपकव  ीुटणे, यावर शासनाने उपाययोजना करण्यासाठी हदीवृष्ट्टी 
्ाााी रस्तीे व पुलासाठी दवशेष पॅकेज जादहर करण्यािी आवचयकीा, ीसेि पाांिण रस्तीे 
पूणव पणे खिुन जाणे, निी, नाल्याांनी आपले पात्र बिलदवणे, पाांिण रस्तीेसाठी रोजाार हमी, 
माीोश्री पाांिण योजनेीून दवशेष पॅकेज  िेणे, पाांिण रस्तीे ीाीिीने िरुस्ती करण्यािी ारज 
हसणे, हदीवृष्ट्टी काळाी हनेक दवदहरी खिुन जाणे, त्याांच्या पूणव बाांतणीसाठी दनतीिी 
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आवचयकीा हसणे,हदीवृष्ट्टीमुळे दपकाांिे झालेले नुकसान, २०२०-२१ मध्ये वतभात 
दजल्हयाी नादपकीमुळे झालेल्या ३३% पेक्षा १७८ कोटीिी रक्कम जास्ती नुकसानीिी 
मिी शासनाकिून हद्याप न दमळणे, त्यामुळे ग्रामीण ्ाााीील शेीकऱ् याांिी व जनीेिी 
ीीव्र नाराजी दनमभातण झालेली हसणे, यावर शासनाने करावयािी उपाययोजना व 
कायव वाही.'' 
 

  (१६) श्री.रशिद्र िायकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 

      “सांी दशरोमणी ाािाे महाराज मााव  (जोाेचवरी-दविोळी जोिरस्तीा) लाी 
हसलेल्या प्रीापनार हहि ू स्तमशान्ूमीच्या दवकासाबाबी स्तिादनक लोकप्रदीदनतीनी 
केलेल्या मााणीच्या हनुषांााने शासनाने आवचयक दनती मांजूर करून या स्तमशान्ूमीच्या 
दवकासािे काम सुर केलेले हसणे, सिरहू स्तमशान्ूमीच्या दवकास कामामुळे बादती 
झालेल्या जवळपास ८२ झोपिीतारकाांपैकी केवळ ४० झोपिीतारकाांिे पुनवव सन हद्याप 
करण्याी आले हसून उवव रीी ४२ झोपिीतारक हद्याप पुनवव सनाच्या प्रदीके्षी हसणे, 
उक्ी ४२ स्तिादनक सांरदक्षी पात्र झोपिीतारकाांिे शासनाच्या दनयमानुसार पुनवव सन होणे 
प्रलांदबी हसल्याने सिरहू स्तमशान्ूमीच्या दवकासािे काम हद्याप प्रलांदबी रादहलेले 
हसणे, उक्ी ४२ झोपिीतारकाांिे पुनवव सन याि पदरसराी करण्याबाबी स्तिादनक 
लोकप्रदीदनती याांनी आयुक्ी, बृहन्मुांबई महानारपादलका याांना दिनाांक ३० ऑक्टोबर, 
२०१८ रोजी वा त्या सुमारास ीसेि माहे जानेवारी, २०२२ मध्ये वा त्या िरम्यान दनवेिन 
सािर केलेले हसणे, ीिादप सिरहू दनवेिनाच्या हनुषांााने आजवर कोणीीि कायव वाही 
करण्याी न आल्याने या पुनवव सन प्रकल्पाीील पात्र झोपिीतारक त्याांच्या हक्काच्या 
सिदनकाांपासून वांदिी हसल्यािी बाब दनिशव नास येणे, या प्रकरणी होी हसलेल्या 
दवलांबास जबाबिार हसणारे सांबांदती हदतकारी व कमव िारी याांिेवर ीाीिीने कारवाई 
करून  बादतीाांिे ीाीिीने पुनवव सन करण्यािी मााणी या प्रकल्पाीील बादती 
झोपिीतारकाांकिून साीत्याने करण्याी येी हसूनही त्या प्रकरणी हद्याप कोणीीि 
कायव वाही होी नसल्याने नाादरकाांमध्ये ीीव्र नाराजी पसरणे, सिरहू प्रकरणी बादती 
झोपिीतारकाांिे ीाीिीने पुनवव सन करून प्रीापनार हहि ूस्तमशान्ूमीिा ीाीिीने दवकास 
करण्याच्या हनुषांााने आवचयक दनतीिी उपलब्तीा करून सिरहू स्तमशान्ुमीिी 
पुनर्थवकासािे काम पूणव  करण्याबाबी शासनाने ीाीिीने करावयािी कायव वाही व 
उपाययोजना ीसेि याबाबीिी शासनािी नेमकी ्ूदमका.” 

 
  (१७) डॉ. राहूल पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 

सािशजवनक आरोग्य ि कुटूांब कल्याण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
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      “महाराष्ट्र राज्याीील ाोर-ारीब रग्णाांसाठी राज्य शासनामाफव ी महात्मा ज्योीीबा 
फुले आरोग्य योजना राबदवण्याी येणे, सिर योजनेंीाव ी ९७५ आजाराांवर मोफी उपिार 
दमळी हसणे, सिर योजना ह ॅलोपॅिी उपिार घेणाऱ् या रग्णाांसाठी वरिान ठरी हसणे, 
आयुवेि उपिार पध्िीीमध्ये सवव  आजाराांवर औषतोपिार होी हसणे, राज्याी सन २०१७ 
पयंी ६९ आयुवेि महादवद्यालय सुर हसणे, सिरील महादवद्यालयाांीून उत्तीणव  झालेल्या 
िॉक्टराांिी सांख्याही मोठ्या प्रमाणाी हसणे, त्यामुळे िेश पाीळीवर ीसेि राज्यामध्ये 
आयुवेि उपिार घेणाऱ् याांिी रग्णाांच्या सांख्येीही मोठ्या प्रमाणाी वाढ होी हसणे, आयुवेि 
उपिार सवव सामान्य, ाोरारीब रग्णाांपयंी पोहिी हसणे, परांीू आयुवेि उपिार पध्िीीिा 
समावेशन शासनाच्या कोणत्याही आरोग्य योजनेमध्ये नसल्यामुळे आयुवेि उपिार घेणा-
या रग्णाांिी होणारी आर्थिक कुिांबना, शासनाने आयुवेिीक उपिार महात्मा ज्योीीबा फुले 
आरोग्य योजनामध्ये समादवष्ट्ठ करण्यािी आवचयकीा, याबाबी शासनाने करावयािी 
दनणव यात्मक कायव वाही वा शासनािी प्रदीदिया.’’ 
 

  (१८) श्रीमती गीता जैन, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे महसलू 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
      “दमरा ्ाईांिर शहराीील हनेक ाृहदनमभातण सांस्तिाांिे मानीव हद्हस्तीाांीरणािी 
(िीम्ि कन्व्हेन्स) प्रदकया सुरू हसणे सिर सोसायट्याांच्या ७/१२ वर फेरफार करण्याच्या 
वेळी नाारी जमीन कमाल तारणा, हकृदषक िाखला ्ोावटािार वाव  २, इत्याांिींच्या 
बोज्यामुळे ७/१२ वरील फेरफारािी प्रदिया रोखली जाणे, त्यामुळे ाृहदनमभातण सांस्तिाांमतील 
रदहवाचयाांना त्याांच्या सोसायटीिे मानीव हद्हस्तीाांीरणािी नोंिणी झाल्यानांीरही ७/१२ 
वर सोसायटीच्या नावािी नोंि न झाल्यामुळे हक्काच्या घरापासून वांदिी रहावे लााणे, 
महाराष्ट्र राज्याी हनेक दठकाणी बाांतकाम केलेली इमारी ्ोावटासाठी योग्य श्स्तिीीी 
हसेल ीरि नारदवकास दव्ाााकिून ्ोावटा प्रमाणपत्र दिले जाणे, ्ोावटा प्रमाणपत्र 
हसलेल्या ाृहदनमभातण सांस्तिािे नाव ७/१२ वर नोंिवले जाणे, दमरा ्ाईांिर शहराीील हनेक 
ाृहदनमभातण सोसायट्या ३०-४० वषव  जुन्या हसल्याकारणाने त्याांच्याकिे ्ोावटा प्रमाणपत्र 
उपलब्त नसणे, शहराीील प्रमाणपत्र नसलेल्या परांीु जुन्या आदण मोिकळीस आलेल्या 
ाृहदनमभातण सांस्तिािा पुनर्थवकास करणे सुल् व्हावे यासाठी या सोसायट्याांिी नोंि ७/१२ वर 
होणे आवचयक हसणे, शहराीील तोकािायक ाृहदनमभातण सांस्तिामध्ये राहणाऱ्या 
रदहवाचयाांना सुरदक्षी आदण हक्कािे घर दमळावे, यासाठी शासनाने त्याांिा सहानु्ूीीपूवव क 
दविार करून शासनाने ीाीिीने करावयािी कायव वाही व उपाययोजना.”  
 

  (१९) सिशश्री. चांद्रकाांत पाटील, वर्रीष चौधरी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
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       “मुक्ीाईनार (दज.जळााांव) रावेर पांिायी सदमीी येिील स्तवच्छ ्ारी दमशन 
हांीाव ी िेण्याी येी हसलेल्या वैयश्क्ीक व सावव जदनक ला्ाी मोठया प्रमाणाी 
ाैरप्रकार झाल्यािी ीिार स्तिादनक लोकप्रदीदनतींनी माहे एदप्रल, २०२२ रोजीच्या 
सुमारास जळााांव दजल्हा पदरषिेच्या मुख्य कायव कारी हदतकारी याांच्याकिे करण्याी येणे, 
यासांि्भाती िौकशी करण्याकदरीा दज.प.मुख्य कायव कारी हदतकारी याांनी त्रयस्ति सदमीी 
नेमण्याी येणे, सिर सदमीीने आपला हहवाल शासनास सािर करण्याी येणे, सिरच्या 
हहवालानुसार शासनाने ीाीिीने कारवाई करण्यािी आवचयकीा, परांीु हद्यापही 
कोणीीि कारवाई करण्याी न आल्याने सवव सामान्य नाादरकाांमध्ये दनमभातण झालेले 
हसांीोषािे वाीावरण, याबाबी शासनाने ीाीिीने कारवाई करण्यािी आवचयकीा, 
याबाबी शासनाने केलेली व करावयािी कारवाई, याबाबी शासनािी प्रदीदिया व 
्ूदमका.’’ 
 

  (२०) श्री. भास्कर जाधि, वि.स.स. सािशजवनक तातडीच्या ि महत्िाच्या बाबीकडे 
मत्स्यव्यिसाय मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
      “राज्याीील मच्छीमाराांच्या दवदवत प्रचनाांिा हभ्यास व मत्स्तयिषु्ट्काळािे दनकष 
ठरदवण्यासाठी सदमीी नेमण्यािी घोषणा मा. मांत्री, मत्स्तयव्यवसाय याांनी फेबु्रवारी २०२० 
मध्ये दवतानमांिळाी करणे, त्या हनुषांााने दि. ९/१२/२०२० रोजीच्या शासन दनणव याद्वारे 
प्रतान सदिव (पिमु) याांच्या हध्यक्षीेखाली सदमीी ाठीी करण्याी आलेली हसणे, 
परांीु, सिर सदमीीिा हहवाल हियाप शासनाला प्राप्ी न होणे, शेीकऱ्याांना िेण्याी 
येणाऱ्या कजव माफीच्या तीीवर मच्छीमाराांना कजव माफी िेण्याबाबी शासन दविारातीन 
हसून यासाठी मच्छीमाराांिे सवेक्षण करून हहवाल सािर करण्यािी सूिना मा. 
मुख्यमांत्री याांनी दि. १८ फेबु्रवारी २०२० रोजी दजल्हादतकारी कायभातलय, हसतुिाुव  येिे 
घेीलेल्या बैठकीी करणे, परांीु हद्याप हे सवेक्षण झालेले नसणे, कोकणाीील मच्छीमार 
बाांतव हा ाेल्या काही वषांपासून समुद्राी होणारी सीीिी वािळे, ििीवािळे, कोरोनािे 
सांकट, मासेमारी बांिी हशा वेावेाळया सांकटामध्ये सापिलेला हसीाना शासनाकिून 
मिी होण्याऐवजी हेीूपुरस्तसर िलुव क्ष केले जाी हसल्यािी मच्छीमाराांमध्ये दनमभातण झालेली 
्ावना, काही वषांपासून रखिलेला दिझेल परीावा, घराांखालील जदमनी नावावर 
करण्याी होी हसलेला दवलांब, मच्छीमाराांच्या मुलाांना त्याांच्या व्यवसायानुरूप दशक्षण 
घेण्यासाठी स्तवीांत्र मत्स्तय दवद्यापीठािी सीी मााणी होी हसीाना हकबहुना दि. ९ जुलै 
२०१८ रोजी ीत्कादलन मांत्री, मत्स्तयव्यवयाय याांनी हदतवेशनकाळाी स्ााृहामध्ये 
आचवासन िेवूनही सिर दवद्यापीठ स्तिापन करण्याबाबी कोणीीही कायव वाही न होणे, 
समुद्राी हपघाीी मृत्यू होवूनही मच्छीमाराांच्या कुटुांबाला ीाीिीने मिी न होणे, मिी 
दमळदवण्यासाठीिी दकिकट व ाुांीााुांीीिी प्रदिया, त्यामध्ये हसलेल्या हनेक हटी शीी 
यामुळे हनेक मच्छीमार कुटुांबे मिीीपासून वांदिी राहणे, समुद्रामध्ये बोटीिा हपघाी 
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होवून िघुव टना घिल्यास त्यािा ीपास जलिाीीने न होणे हशा हनेक दववांिनेी आदण 
आर्थिकदृष्ट्ट्या मेटाकुटीला आलेल्या मच्छीमार समाजाला दवदवत मााभातने आतार िेण्यािी 
ारज, याबाबी शासनाने ीाीिीने करावयािी कायव वाही व उपाययोजना आदण शासनािी 
प्रदीदिया.” 
 

  (२१) सिशश्री. अवभमन्य ुपिार, राणाजगजीतशसह पाटील, श्रीमती नवमता मुांिडा, सिशश्री. 
ज्ञानराज चौगलुे, छगन  भजुबळ, अवजत पिार, जयांत  पाटील, विलीप िळसे-
पाटील, धनांजय मुांडे, डॉ. वजतेंद्र  आव्हाड, श्री. राजन साळिी, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे कृषी मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 

      “महाराष्ट्र राज्याीील शेीकऱ्याांसाठी कें द्र शासनाने सुरू केलेल्या प्रतानमांत्री 
दकसान सन्मान दनती योजना (PM KISAN) या योजनेच्या कामकाजावर ीहदसलिार व 
नायब ीहदसलिार सांघटना, महाराष्ट्र राज्य व महाराष्ट्र राज्य ीलाठी सांघ याांनी सन २०२१ 
मध्ये  बदहष्ट्कार घाीला हसणे, सिरील योजनेीील हनेक शेीकर  याांच्या तु्रटीिी पूीव ीा 
होी नसल्याने शेीकरी या योजनेच्या मांजुरीपासून ीसेि दनयदमी दमळी हसलेल्या 
मिीीपासून वांदिी राही हसल्यािे माहे फेबु्रवारी, २०२२ मध्ये दनिशव नास येणे, सिर 
योजनेिे  महसूल दव्ाााच्या पाीळीवरील १००% कामकाज पूणव  झाल्याने सिरील 
योजना ीाांदत्रक हििणी सांि्भाती कामे व योजना राबदवण्याबाबीिी कायव वाही कृषी 
दव्ाााने करावी हशी मााणी महाराष्ट्र राज्य ीलाठी व पटवारी मांिळ याांनी मुख्य 
सदिव,महाराष्ट्र राज्य याांच्याकिे माहे  सप्टेंबर, २०२१ मध्ये दनवेिनाद्वारे  केली हसणे, 
कृषी मांत्री महोिय याांनी सिरील योजना कृषी दव्ााामाफव ी राबवली जाईल हशी घोषणा 
केली हसणे, महसूल दव्ाााने सिरील कामकाजावर बदहष्ट्कार घाीला हसल्याने  
साईट बांि हसल्याने शेीकऱ्याांिी तु्रटी पूीव ीा होी नसल्याने ीसेि शेीकऱ्याांना त्याांच्या 
खात्याी मिी जमा होी नसल्याने शेीकरी ीहसील कायभातलयाी खेटे मारी हसणे, कृषी 
मांत्री महोिय याांनी २५ मािव , ीे ३१ मािव , २०२२ या कालावतीी िाटा िरुूस्तीी, केवायसी 
करणे, प्रलांदबी हसलेली प्रकरणे दनकाली काढणे ीसेि पात्र हसलेल्या शेीकऱ्याांिे 
हजव  ्रून घेणे यासाठी राज्याी कृषी, महसूल, ग्रामदवकास दव्ाााच्या वीीने ग्राम 
पाीळीवर मोहीम राबदवण्यािे आिेश दनाव दमी केले हसणे, सिरील मोदहमेी ्ाा न 
घेीा पीएम दकसान योजनेिे कामकाज महसूल व ग्रामदवकास दव्ाााने नाकारले 
हसणे,त्यामुळे सिरील मोहीम हयशस्तवी झाली हसणे, राज्याीील ग्रामीण ्ाााीील 
हजारो शेीकरी या योजनेपासून वांदिी हसणे, नारपादलका, महानारपादलका व 
नारपांिायी मतील रदहवाशी शेीकरी याांिा समावेश या योजनेी दिसून येी नसल्याने 
सिरील नारपदरषि हद्दीीील शेीकरी या योजनेपासून वांदिी हसणे, योजनेच्या 
हमलबजावणीी राज्य शासनािी उिादसनीा दिसून येी हसल्याने शेीकरी वाभाती ीीव्र 
हसांीोष व दििीिी ्ावना दनमभातण झाली हसणे, सिरील योजना सक्षमपणे 
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राबदवण्यासाठी सांाायो इांाायो योजनेप्रमाणे या योजनेसाठी राज्य शासनाने पूणव वेळ 
हदतकारी व कमव िारी दनयुक्ी करून सिरील योजनेी राज्याीील सवव  शेीकऱ्याांिा 
समावेश करण्याबाबी व त्याांच्या तु्रटीिी पूीव ीा करण्याबाबी शासनाने ीाीिीने 
करावयािी कायव वाही व शासनािी प्रदीदिया.” 

 
  (२२) श्री.हसन मशु्रीफ, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे सहकार 

मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-    

         "सन २०१९-२० या कालावतीी कोरोना या सांसाव जन्य आजारामुळे शासनाने 
वेळोवेळी टाळेबांिी जाहीर केलेली हसणे, पदरणामी या वषभाती कोल्हापूर दजल्याीील 
बऱ्याि शेीकऱ्याांना दपक कजभातिी उिल करीा आलेली नसणे, या शेीकऱ्याांनी कजभातिी 
उिल एदप्रल, २०२० ीे ३० जून, २०२० मध्ये केलेली हसणे, कोरोना आजारामुळे 
९२,०८८ शेीकऱ्याांनी २०१९-२०२० या वषभाती उिल केली नसल्यास हे शेीकरी महात्मा 
ज्योदीराव फुले कजव मुक्ीी योजना २०१९ या ला्ापासून वांदिी राहीलेले हसणे, या 
योजनेसाठी सन २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० हा कालावती शासनाने दविाराी 
घेीलेला हसणे, या ३ आर्थिक वषभातपैकी कोणत्याही २ आर्थिक वषभाती दपक कजभातिी 
उिल करन दनयदमी परीफेि केलेल्या शेीकऱ्याांना या योजनेिा ला् िेण्याी येणे, ज्या 
शेीकऱ्याांनी या ३ वषांपैकी एकि वषव  पीक कजभातिी उिल करन परीफेि केली आहे, 
हसे शेीकरी सिर योजनेच्या ला्ापासून वांदिी राहीलेले हसणे, हशा शेीकऱ्याांना या 
योजनेिा ला् िेण्याबाबी मा. उपमुख्यमांत्री याांना दि. २०/०८/२०२२ रोजी 
लोकप्रदीदनतींनी दनवेिन िेऊन दवनांीी केलेली हसणे, वांदिी राहीलेल्या शेीकऱ्याांना या 
योजनेिा ला् िेण्याबाबी शासनाने केलेली वा करावयािी उपाययोजना." 
 

  (२३) श्री.सनुील राणे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्िाच्या बाबीकडे महसलू 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-    

 
         "मुांबई उपनाराीील मौजे ाोराई, ीा. बोदरवली (प) येिील स.नां. ४६, ५३, ५४, 
५६, ५७, ५९ न.्ू.ि. ४९, १, २, ५९, ८५, ८८, ९८, ९९, १८६९, व १९६० के्षत्र 
५२.१३.४२ हे.आर. (१२८.३३ एकर) स.न. २६७ पै व २७१ पै. न.्ू.ि. १८६९ व १९६० 
के्षत्र १०६.०५.५९ हे.आर. (२६२.०७ एकर) येिील महाराष्ट्र पयव टन दवकास महामांिळ 
(MTDC) याांना मा. दजल्हादतकारी, मुांबई उपनार दजल्हा, याांनी फेरफार ि. २१५९ व 
फेरफार ि. १६१५ दि. २७/०४/२००४ ्ािे पट्याने िेणे मांजूर केलेले हसणे, सिरहू 
जदमनींिे महाराष्ट्र पयव टन दवकास महामांिळ याांनी दि. २९/१०/२०२१ रोजीिे पत्रान्वये मा. 
उच्ि न्यायालय, मुांबई याांिे दि. २८/०८/२०१६ रोजीच्या आिेशानुसार मौजे ाोराई येिील 
काही सवे नांबरिी मोजणी जून २०१७ मध्ये व हद्द कायम सन २०१८ मध्ये केलेली हसणे, 
सिरहू शासकीय जदमनीवर समाजकां टकाांनी जााा बळकावून त्या जदमनी लोकाांना दवकून 



 

25-08-2022 03:04:53 

 

16 

त्याांिी फसवणूक केल्याबाबी स्तिादनक पोलीस ठाणेंमध्ये हनेक ाुन्हे िाखल केलेले 
हसणे, परांीु आजदमीीस सिरहू जदमनींवर दिवसेंदिवस मोठ्याप्रमाणावर हदीिमण व 
खरेिी दविी होी हसून, मौजे ाोराई येिील महाराष्ट्र पयव टन दवकास महामांिळािे 
(MTDC) वषोनुवषे हक्षम्य िलुव क्ष झालेले हसून सिर ्ूखांिाबाबी महाराष्ट्र पयव टन 
दवकास महामांिळ (MTDC) दव्ााामाफव ी पयव टन दवकासासांि्भाती कोणीेही ठोस 
दनणव य घेण्याी आलेले नसणे, स्तिादनक लोकप्रदीदनतींनी सिरहू ्ािेपट्टट्यावर दिलेले 
्ूखांि सांरदक्षी करणेबाबी दि. ३०/१२/२०२१ रोजी बैठक घेऊन ीसेि दिनाांक 
२०/०७/२०२२ रोजी मा. दजल्हादतकारी, मुांबई उपनार याांना महाराष्ट्र पयव टन दवकास, 
मौजे ाोराई, ीा. बोदरवली याांना दिलेले शासकीय ्ूखांि ीात्काळ ीाब्याी घेणेबाबी 
दनवेिनात्मक मााणी केलेली हसणे, शासनाने मौजे ाोराई, ीा. बोदरवली येिील 
्ािेपट्यावर दिलेले ्ूखांि ीात्काळ ीाब्याी घेण्याबाबी ीाीिीने दनणव यात्मक कारवाई 
करण्यािी आवचयकीा वा याबाबी शासनािी प्रदीिीया.” 
 

  (ब) लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) सांबांवधत वनिेिने सभागहृासमोर 
ठेिणे :-  
(या लक्षवेती सूिनाांिी सूिी जोिपत्राद्वारे वेाळी दवीरीी करण्याी येईल.) 
 

 
िोन : अल्पकालीन चचा (म.वि.स. वनयम १०१ अन्िये) : 

 

   सिशश्री अवजत पिार, जयांत पाटील, धनांजय मुांडे, बाळासाहेब र्ोरात, अजय 
चौधरी, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्स्र्त करतील :- 
 

       "हमरावीी दजल्याी मेळघाट हा हदीिाुव म आदिवासी पट्टा हसणे, मेळघाटामध्ये 
हद्यापही मुल्ुी सोई सुदवताांिा ह्ाव हसून दिनाांक १५ जुलै ीे १५ ऑास्तट, २०२२ 
िरम्यानच्या एका मदहन्याी १८ मुलाांिा कुपोषणाने मृत्यु झालेला हसणे, याबाबी मा. उच्ि 
न्यायालयाने नाराजी व्यक्ी केलेली हसून शासनाने त्वरीी कायव वाही करण्यािी सुिना 
केलेली हसणे, या ्ाााी पिस्तिापना दिलेले ५० टक्के िॉक्टर कमी मानतन दमळी 
हसल्यामुळे कामावरि येी नसणे, स्त्रीरोा ी् व बालरोा ी् ाेल्या ६ मदहन्यापासून 
मेळघाटामध्ये आलेले नसणे, िॉक्टराांच्या दनवासाच्या समस्तया हे प्रमुख कारण हसणे, मात्र 
आरोग्य दव्ाााीील समन्वयािा ह्ाव ही मुख्य समस्तया हसणे, मेळघाटमतील आरोग्य 
सुदवताांदवषयी उच्ि न्यायालयाी हनेक यादिका प्रलांदबी हसणे, या यादिकाांमध्ये मेळघाट 
्ाााीील बालके आदण ारोिर माीाांसाठी ी्, पोषण आदण आरोग्य सुदवताांिी मााणी 
केलेली हसणे, या दठकाणी बरेिसे मृत्यु पाण्याशी सांबांदती समस्तयाांमुळे झाल्यािे दिसून 
येी हसणे, दपण्यायोग्य पाणी उपलब्त होी नसल्यािे स्तिादनक नाारीकाांच्या ्ेटीहांीी 
दिसून येणे, एकूणि आदिवासींच्या मिीीसाठी ीाीिीने काय उपाययोजना करीा येीील 
याबाबी मा. उच्ि न्यायालयाने दनिेश दिलेले हसणे, हल्पमुिीीच्या योजना राबदवण्यािी 
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सुिना केलेली हसणे, यामध्ये काही सामादजक सांस्तिाांिा सह्ाा करन घेण्यादवषयीही 
सुदिी केलेले हसणे, मेळघाटमतील आदिवासींच्या मुल्ूी प्रचनाांदवषयी शासनाने 
करावयाच्या उपाययोजना व शासनािी प्रदीदिया." 

    
                             

 

                            ( िपुारी १२.०० िाजता ) 

 

 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

  (अ) बुतवार, दिनाांक २४ ऑास्तट, २०२२ रोजी उत्तरीी झालेल्या ीाराांदकी प्रचनोत्तराांच्या 
यािीीील मा. हध्यक्षाांच्या दनिेशानुसार राखून  ठेवण्याी  आलेला श्री. कुणाल पाटील, 
दव.स.स. याांिा ीाराांदकी प्रचन िमाांक ४४७८५ "राज्यातील आवििासी वजल्यातील 
बालक आवण माता याांचे आरोग्य सरुवक्षत ठेिण्यासाठी निसांजीिनी योजना 
सरुू करण्याबाबत". 
 

  (ब) ीाराांदकी प्रचन 
 

िोन : अवभनांिनपर प्रस्ताि – 
 

        मााभातदरटा रूिोदमनो ऑल रदशया स्तटेट लायब्ररी फॉर फॉरेन दलटरेिर मॉस्तको, रदशया 
याांनी सादहत्यरत्न, लोकशाहीर हण्णा्ाऊ साठे याांिा हतभातकृीी पुीळा सांस्तिेच्या प्राांाणाी 
बसदवल्याबद्दल या सांस्तिेिे हद्नांिन करण्याबाबीिा प्रस्तीाव. 
 

तीन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री : 
 
 

 महाराष्ट्र राज्य मादहीी आयोा याांिा दिनाांक १ 
जानेवारी, २०१९ ीे ३१ दिसेंबर, २०१९ या 
कालावतीीील िौिावा वार्थषक हहवाल 
स्ााृहासमोर ठेवीील. 
 

  (२) उप मखु्यमांत्री 
तर्ा वित्त मांत्री 
 

: (क) ्ारीािे दनयांत्रक व महालेखापरीक्षक याांिा "सन 
२०२०-२०२१ या वषभातिा राज्य दवत्तव्यवस्तिेवरील 
लेखापरीक्षा हहवाल" स्ााृहासमोर ठेवीील. 
 

     (ख) ्ारीािे दनयांत्रक व महालेखापरीक्षक याांिा 
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"महाराष्ट्राी िौऱ्याहत्तरावी सांदवतान सुतारणा 
हदतदनयमाच्या हांमलबजावणीिी पदरणामकारकीा 
यावरील हहवाल" स्ााृहासमोर ठेवीील. 
 

     (ग) शासनाच्या ाृह दव्ाा, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योा 
दव्ाा व उद्योा, ऊजभात व कामाार दव्ाा या 
दव्ाााांीाव ी सांस्तिाांनी दिनाांक १ एदप्रल, २०२१ ीे ३१ 
मािव , २०२२ या कालावतीी घेीलेले कजव  व 
त्यावरील व्याजास िेण्याी आलेल्या हमी दवषयीिे 
दववरणपत्र स्ााृहासमोर ठेवीील. 
 

     (घ) ाोिावरी मराठवािा पाटबांतारे दवकास महामांिळ, 
औरांााबाि याांिा सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ 
या वषांिा स्तवीांत्र लेखा हहवाल स्ााृहासमोर 
ठेवीील. 
 

     (ङ) महाराष्ट्र राज्य वीज दनर्थमीी कां पनी मयभातदिी याांिा सन 
२०२०-२१ या वषभातिा वार्थषक हहवाल स्ााृहासमोर 
ठेवीील. 
 

     (च) महाराष्ट्र राज्य दवद्युी मांिळ सूत्रतारी कां पनी मयभातदिी 
याांिा सन  २०१९-२० या वषभातिा पांतरावा वार्थषक 
हहवाल स्ााृहासमोर ठेवीील. 
 

     (छ) महाराष्ट्र ाृहदनमभातण व के्षत्रदवकास प्रादतकरण  याांिा 
सन २०१२-२०१३, सन २०१३-२०१४, सन २०१८-
२०१९ व सन २०१९-२०२० या वषांिे वार्थषक 
प्रशासन हहवाल स्ााृहासमोर ठेवीील. 
 

     (ज) महाराष्ट्र राज्य दवद्युी दवीरण कां पनी मयभातदिी याांिा 
सन २०२०-२०२१ या वषभातिा सोळावा वार्थषक 
हहवाल स्ााृहासमोर ठेवीील. 
 

     (झ) महाराष्ट्र दवद्युी दनयामक आयोा याांिा सन २०२०-
२०२१ या वषभातिा वार्थषक लेखा हहवाल 
स्ााृहासमोर ठेवीील. 
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     (त्र) दशवशाही पुनवव सन प्रकल्प मयभातदिी याांिा सन 

२०१५-२०१६ व २०१६-२०१७  या वषांिा हनुिमे 
सीरावा व हठरावा  वार्थषक हहवाल स्ााृहासमोर 
ठेवीील. 
 

  (३) उच्च ि तांत्रवर्क्षण 
आवण िस्त्रोद्योग 
मांत्री 

: (क) ाोंिवाना दवद्यापीठ, ािदिरोली याांिा सन २०२०-२१ 
या वषभातिा वार्थषक लेखे हहवाल स्ााृहासमोर 
ठेवीील. 
 

     (ख) कवदयत्री बदहणाबाई िौतरी उत्तर महाराष्ट्र दवद्यापीठ, 
जळााांव याांिा सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या 
वषांिे लेखा पदरक्षण हहवाल स्ााृहासमोर 
ठेवीील. 
 

     (ग) महाराष्ट्र राष्ट्रीय दवदत दवद्यापीठ, मुांबई याांिा सन 
२०१५-२०१६ ीे सन २०१९-२०२० या वषांिे वार्थषक 
हहवाल स्ााृहासमोर ठेवीील. 
 

     (घ) श्रीमीी नािीबाई िामोिर ठाकरसी मदहला दवद्यापीठ, 
मुांबई याांिा दिनाांक १ एदप्रल, २०१५ ीे ३१ मािव , 
२०१६, १ एदप्रल, २०१६ ीे ३१ मािव , २०१७, १ एदप्रल, 
२०१७ ीे ३१ मािव , २०१८ व १ एदप्रल, २०१८ ीे ३१ 
मािव , २०१९ या कालावतीिे लेखापदरक्षण हहवाल 
स्ााृहासमोर ठेवीील. 
 

     (ङ) सादवत्रीबाई फुले पुणे दवद्यापीठ, पुणे याांिे सन २०२०-
२०२१ या वषभातिे वार्थषक लेखे आदण सांदवतादनक 
लेखापदरक्षण हहवाल स्ााृहासमोर ठेवीील. 
 

     (च) महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योा महामांिळ मयभातदिी याांिा 
सन २०१८-२०१९ या वषभातिा ते्रपन्नावा वार्थषक 
हहवाल  स्ााृहासमोर ठेवीील. 
 

  (४) बांिरे आवण 
खवनकमश मांत्री 

: 
 

(क) महाराष्ट्र साारी मांिळ याांिे सन २०१७-२०१८, सन 
२०१८-२०१९ व सन २०१९-२०२० या वषांिे 
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प्रशासकीय हहवाल स्ााृहासमोर ठेवीील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र साारी मांिळ याांिा सन २०१७-२०१८, सन 
२०१८-२०१९ व सन २०१९-२०२० या वषांिा स्तवीांत्र 
लेखापरीक्षा हहवाल स्ााृहासमोर ठेवीील. 
 

  (५) रोजगार हमी योजना 
मांत्री 

: 
 

 महात्मा ााांती राष्ट्रीय ग्रामीण रोजाार हमी योजना - 
महाराष्ट्र याांिा सन २०२१-२०२२ या वषभातिा वार्थषक 
हहवाल स्ााृहासमोर ठेवीील. 
 

  (६) उद्योग मांत्री : 
 

(क) राजीव ााांती दव्ान व ीांत्र्ान आयोा याांिा सन 
२०२०-२०२१  या वषभातिा वार्थषक हहवाल 
स्ााृहासमोर ठेवीील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र औद्योदाक दवकास महामांिळ याांिा सन 
२०१७-२०१८ व सन २०१८-२०१९ या वषांिा 
हनुिमे छप्पन्नावा व सत्तावन्नावा वार्थषक हहवाल 
स्ााृहासमोर ठेवीील. 

 
 

चार : वि. स. पागे सांसिीय प्रवर्क्षण कें द्राचा आठिा, नििा ि िहािा एकवत्रत अहिाल 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

 

 

पाच : स्र्गन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये) 
 

 

सहा : औवचत्याचे मिेु. 
 

 

सात : र्ासकीय विधेयके : 
 
 

  (अ) परु:स्र्ापनार्श :- 
 

   (१) सन २०२२ िे दवतानस्ा दवतेयक िमाांक २६ – महाराष्ट्र दवतानपदरषि 
(स्ापीी व उप स्ापीी) आदण महाराष्ट्र दवतानस्ा (हध्यक्ष व उपाध्यक्ष) याांिे 
वेीन व ्ते्त, महाराष्ट्र मांत्रयाांिे वेीन व ्ते्त, महाराष्ट्र दवतानमांिळाच्या सिस्तयाांिे 
वेीन व ्ते्त आदण महाराष्ट्र दवतानमांिळाीील दवरोती पक्ष नेत्याांिे वेीन व ्ते्त 
(सुतारणा) दवतेयक, २०२२. 
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   (२) सन २०२२ िे दवतानस्ा दवतेयक िमाांक २७ – महाराष्ट्र हदतसांख्य पिाांिी 
दनर्थमीी व दनवि केलेल्या उमेिवाराांिी दनयुक्ीी दवतेयक, २०२२. 
 

  (ब) विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

   (१) सन २०२२ िे दवतानस्ा दवतेयक िमाांक २७ – महाराष्ट्र हदतसांख्य पिाांिी 
दनर्थमीी व दनवि केलेल्या उमेिवाराांिी दनयुक्ीी दवतेयक, २०२२. 
 

   (२) सन २०२२ िे दवतानस्ा दवतेयक िमाांक २६ – महाराष्ट्र दवतानपदरषि 
(स्ापीी व उप स्ापीी) आदण महाराष्ट्र दवतानस्ा (हध्यक्ष व उपाध्यक्ष) याांिे 
वेीन व ्ते्त, महाराष्ट्र मांत्रयाांिे वेीन व ्ते्त, महाराष्ट्र दवतानमांिळाच्या सिस्तयाांिे 
वेीन व ्ते्त आदण महाराष्ट्र दवतानमांिळाीील दवरोती पक्ष नेत्याांिे वेीन व ्ते्त 
(सुतारणा) दवतेयक, २०२२. 

 
 

 

 

 
 

आठ : मा.मखु्यमांत्री याांचा म.वि.स वनयम ११० अन्िये र्ासकीय ठराि :- 
 

        ज्याअर्ी, नाारी दवमानिालन महासांिालक, नाारी दवमानिालन मांत्रालय, 
्ारी सरकार, नवी दिल्ली याांनी कायभातलयीन ्ापन िमाांक. ए व्ही. २४०११/१/९५- व्ही बी 
(खांि सहा), दिनाांक ६ जुलै, २००७ व्िारे नवी मुांबई, महाराष्ट्र येिे सावव जदनक-खाजाी 
्ााीिारीीून (पीपीपी) नवीन (ग्रीनदफल्ि) दवमानीळ उ्ारण्यास ‘ीत्त्वीः मान्यीा दिली 
आहे; 

आवण ज्याअर्ी, नवी मुांबई येिील उक्ी दवमानीळाला "लोकनेीे दि. बा. पाटील 
नवी मुांबई दवमानीळ" हसे नाव िेणे इष्ट्ट आहे आदण त्या प्रयोजनािव , राज्य 
दवतानमांिळाच्या िोन्ही स्ााृहाांिी मान्यीा दमळाल्यानांीर, हसा प्रस्तीाव, ्ारी 
सरकारच्या नाारी दवमानिालन मांत्रालयाकिे पाठवणे आवचयक आहे; 
      त्याअर्ी आता, महाराष्ट्र दवतानस्ा दनयमाांच्या दनयम ११० नुसार, महाराष्ट्र 
दवतानस्ा याव्िारे, नवी मुांबई येिील उक्ी दवमानीळाला “लोकनेीे दि. बा. पाटील नवी 
मुांबई दवमानीळ” हसे नाव िेण्यािी दशफारस ्ारी सरकारला करीे. 
 

नऊ : मा. उद्योग मांत्र्याांचा म.वि.स. वनयम ११० अन्िये र्ासकीय ठराि :- 
 

   ज्याअर्ी, ्ूदमसांपािन, पुनवव सन व पुनवव साही करीाना उदिी ्रपाईिा आदण 
पारिशव कीेिा हक्क हदतदनयम, २०१३ (२०१३ िा ३०) (याी यापुढे ज्यािा दनिेश, 
"्ूदमसांपािन हदतदनयम" हसा केला आहे) महाराष्ट्र राज्याला लााू हसीाना, त्याच्या 
कलम १०५क च्या पोट-कलम (२) मध्ये हशी ीरीूि आहे की, राज्य शासनास, राज्य 
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दवतानमांिळाच्या िोन्ही स्ााृहाांनी ठराव सांमी केल्यानांीर, शासकीय राजपत्राीील 
हदतसूिनेव्िारे, हसा दनिेश िेीा येईल की, पदहल्या हनुसूिीनुसार नुकसान्रपाईिे 
दनतभातरण करण्याशी सांबांदती हसणाऱ्या ्ूदमसांपािन हदतदनयमाच्या कोणत्याही ीरीुिी, 
महाराष्ट्र औद्योदाक दवकास हदतदनयम, १९६१ (१९६२ िा महा. ३) (याी यापुढे ज्यािा 
दनिेश, "मऔदव हदतदनयम" हसा केला आहे) यािा समावेश हसलेल्या, पािव्या 
हनुसूिीमध्ये दवदनर्थिष्ट्ट केलेल्या हदतदनयदमीींखालील ्ूमी सांपािन करण्याच्या 
प्रकरणाांना लााू होीील, हकवा यिाश्स्तिदी, ज्यामुळे नुकसान्रपाई कमी होणार नाही 
हकवा नुकसान्रपाई, पुनवव सन व पुनवव साही याांच्याशी सांबांदती हसलेल्या ्ूदमसांपािन 
हदतदनयमाच्या ीरीुिींिे सौम्यीकरण होणार नाही हशा हदतसूिनेमध्ये दवदनर्थिष्ट्ट 
करण्याी येीील हशा हपवािाांसह हकवा फेरबिलाांसह लााू होीील; 

आवण ज्याअर्ी, हशी हदतसूिना काढल्यावर, उक्ी कलम १०५क च्या पोट-
कलम (१) च्या ीरीुिींनुसार, ्ूदमसांपािन हदतदनयमाच्या ीरीुिी, पािव्या हनुसूिीमध्ये 
दवदनर्थिष्ट्ट केलेल्या हदतदनयदमीींखालील ्ूमी सांपािन करण्यासाठी लााू हसणार नाही; 

आवण ज्याअर्ी, सन २०१९ िा महाराष्ट्र हदतदनयम िमाांक २७ व्िारे सुतारणा 
करण्याी आलेल्या, मऔदव हदतदनयमामध्ये हशी ीरीूि आहे की, दजल्हादतकाऱ्यास, 
नुकसान्रपाईिी रक्कम दनतभातदरी करीाना, ्ूदमसांपािन हदतदनयमाच्या कलम २६ ीे 
३० यामध्ये हांी्ूव ी हसलेल्या ीरीुिी आदण इीर सांबांदती ीरीुिी, त्यामध्ये दवदनर्थिष्ट्ट 
केलेल्या फेरबिलाांस हतीन राहून, मााव िशव क राहीील; 

आवण ज्याअर्ी, मऔदव हदतदनयमाच्या ीरीुिींनुसार प्रिेय हसलेल्या नुकसान 
्रपाईदशवाय, महाराष्ट्र औद्योदाक दवकास महामांिळाने, त्याच्या दिनाांक २६ ऑास्तट, 
२०१९ च्या पदरपत्रकाव्िारे, सवव समावेशक पुनवव सन तोरण, २०१९ ीयार केले आहे; 

आवण ज्याअर्ी, नुकसान्रपाई व पुनवव सना सांबांतीच्या मऔदव हदतदनयमाच्या 
आदण ीयार केलेल्या उक्ी तोरणाच्या ीरीुिी, ्ूदमसांपािन हदतदनयमाच्या 
नुकसान्रपाईच्या व पुनवव सनाच्या ीरीुिींपेक्षा हदतक ला्िायक आहेी; 

त्याअर्ी आता, ्ूदमसांपािन हदतदनयमाच्या कलम १०५क च्या पोट-कलम (२) 
िे परांीुक आदण महाराष्ट्र दवतानस्ा दनयमाांिे दनयम ११० याांनुसार, महाराष्ट्र दवतानस्ा 
हसा ठराव करीे की, ्ूदमसांपािन हदतदनयमाच्या कलम १०५क च्या पोट-कलम (२) च्या 
प्रयोजनािव , हदतसूिना काढण्याी यावी. 
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  (बधुिार, विनाांक २४ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि) 
 

िहा : अंतिम आठवडा प्रस्िाव : 
 

  सिशश्री अवजत पिार, बाळासाहेब र्ोरात, 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 रोहीत 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 फािरे्पकर, राज ू आिळे, वजतेर् 
अांतापरूकर, वनतीन िेर्मखु, उियशसग राजपतू, सभुाष धोटे, वर्रीषिािा चौधरी, 
पी.एन. पाटील-सडोलीकर, रमेश कोरगांवकर, सहसराम कोरोटे, मानसिंग नाईक, 
अिलु बेनके, तिर्पक 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 र्ोपटे, 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. यांचा म.तव.िं. तनयम 
२९२ अन्वये प्रस्िाव : (मांत्र्याांचे उत्तर) 
     
        "राज्यािी ढासळलेली कायिा व सुव्यवस्तिा, हत्या, घरफोड्या, जुाार व हपहरणाच्या 
ाुन्याांना आळा घालण्याी आलेले हपयश, ज्येष्ट्ठ  नाादरकाांच्या फसवणुकीच्या ाुन्याी 
झालेली वाढ, ाुटख्यािी ीस्तकरी, वाहीूक, साठवण व दविी जोमाी सुर हसणे, हल्पवयीन 
मुले, मुली व मदहलाांवरील हत्यािाराच्या घटनाांमध्ये झालेली वाढ, पोदलसाांच्या बेिरकार 
वृत्तीमुळे ाोंदिया दजल्याी एका मदहलेवर नरातमाांनी वारांवार केलेला हत्यािार, पुणे 
दजल्याीील मावळ ीालुक्याीील कोिूणे ाावाीील हल्पवयीन मुलीवर हमानुष हत्यािार 
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करन मृीिेह झुिपाी फेकून दिलेला हसणे, सांपूणव  िेश स्तवाीांत्रयािा हमृी महोत्सव साजरा 
करीी हसीाना औरांााबाि दजल्याीील कन्नि ीालुक्याीील १७ वषीय हल्पवयीन मुलीवर 
सहा नरातमाांनी हत्यािार केल्यािी घटना उघिकीस आलेली हसणे, हशािप्रकारच्या घटना 
बीि, मावळ, मुांबई व हन्य  दठकाणी  एकामााोमाा एक घिल्यामुळे मदहला, मुली याांच्याी 
पसरलेले ्ीीीिे व दििीिे वाीावरण,  त्याीि ठाणे येिे मदहला पोलीस कमव िाऱ्याने केलेली 
आत्महत्या, िान्सबारला आळा घालण्याी आलेले हपयश, खुद्द मुख्यमांत्रयाांच्या ठाण्याीील 
दनवासस्तिानापासून हाकेच्या हांीरावर कोपरी, कापुरबाविी व इीर पदरसराी िान्सबार सुर 
हसल्यािी बाब माध्यमाांनी उघिकीस आणलेली हसणे, सायबर ाुन्हेााराांनी हनेकाांना 
घाीलेला ाांिा,  मुांबईीील खार येिे दिवसाढवळ्या ाोळीबार करन िहशी दनमभातण करण्यािा 
केलेला प्रयत्न, ाुांि टोळ्याांनी उिल खाल्ल्याने दनमभातण झालेले िहशीीिे वाीावरण, सत्ताबिल 
झाल्यानांीर सत्तारढ पक्षाच्या लोकप्रदीदनती व कायव कत्यांकिून शासकीय हदतकारी याांना 
करण्याी आलेली मारहाण ीसेि दििावणीखोर वक्ीव्याांमुळे कायिा व सुव्यवस्तिा 
दबघिण्यािी दनमभातण झालेली शक्यीा, सरकारपुरस्तकृी ाुांिाराजिां होी हसलेलां उिात्तीकरण, 
कोिरि, पुणे येिे कामााराला वदरष्ट्ठ पोलीस हदतकाऱ्याकिून लािाबुक्क्याने करण्याी 
आलेली हमानुष मारहाण, भ्रष्ट्टािार, खांिणी व हन्य हदनयदमीीाांसाठी दनलांदबी करण्याी 
आलेल्या काही वदरष्ट्ठ पोलीस हदतकाऱ्याांना िौकशी पूणव त्वास जाण्याहाोिरि सेवेी 
घेील्याने प्रामादणक हदतकाऱ्याांिे झालेले खच्िीकरण ीसेि भ्रष्ट्ट हदतकाऱ्याांिे वाढलेले 
मनोबल, मााील काळाी सामादजक ीेढ दनमभातण करण्याच्या घटना घिल्या हसून त्यास 
कारणी्ूी हसलेल्याांदवरध्ि कारवाई करण्यािी आवचयकीा हसणे, मुांबई व आसपासच्या 
पदरसराी हांमली पिािांिा झालेला सुळसुळाट, रेल्वे हद्दीीील ाुन्हेाारीी झालेली प्रिांि वाढ, 
आमिाराांना मांत्री पि िेण्यािे हदमष िाखवून िलालाांमाफव ी आर्थिक ाैरव्यवहार केल्यािी बाब 
उघिकीस आली हसून लोकप्रदीदनतीं्ोवीी सांशयािे वाीावरण दनमभातण झाले हसल्यामुळे 
एसआयटी नेमून ीपास करण्यािी आवचयकीा हसणे, पोलीस कमव िाऱ्याांच्या घराांच्या 
प्रचनासांि्भाती घेण्याी आलेल्या दनणव याांिी हांमलबजावणी होी नसणे, मुांबई  व उपनाराी 
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसदवण्यािा प्रकल्प िोन वषांपासून रेंााळलेला हसणे, ीसेि, मुांबईीील 
झोपिपट्टी पुनर्थवकासाच्या योजना, सेसच्या इमारीींच्या पुनर्थवकास योजना आदण हन्य 
पुनर्थवकास हनेक वषांपासून दवदवत कारणाांमुळे हतव वट श्स्तिीीी रखिलेला हसून दवस्तिादपी 
झालेल्या रदहवाचयाांना दवकासकाांकिून घर्ािे िेखील हिा केले जाी नसणे, झोपिपट्टी 
पुनर्थवकास करीाना एक हदतक एक मजला हसल्यास पदहल्या मजल्यावरील रदहवासी 
मालमत्ता कर, लाईट दबल ्री हसल्यामुळे त्याांनाही पात्र समजून ला् िेण्यािा दनणव य 
घेण्यािी आवचयकीा हसणे, मुांबई व राज्याीील इीर हनेक ्ाााी, दवशेषी: ठाण्याच्या 
प्रवेश मााभाती खडे्डमय रस्तत्यामुळे वाहीुक खोळांबून सवव सामान्याांना होणारा प्रिांि त्रास, मुांबईच्या 
पश्चिम व पूवव  द्रीुाीी महामााभातवर सकाळी व सायांकाळी होणारी वाहीूक कोंिी, हपघाीाांिे 
वाढलेले प्रमाण, नारपादलका व महानारपादलका प्र्ाा रिना बिल करण्याच्या सरकारच्या 
दनणव यामुळे यांत्रणेवर पिलेला प्रिांि बोजा, खिभाती झालेली वाढ व राजकीय कारणासाठी 
दनणव य घेीला हसल्याबाबी जनीेच्या मनाी शांका दनमभातण झाली हसणे, हनावचयक बुलेट 
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रेनकदरीा मुांबई व आसपासच्या कोट्यवती रपयाांच्या जााा कविीमोल ्ावाने दिल्या जाणे 
आदण शासकीय दीजोरीवर नाहक सहा हजार कोटी रपयाांिा बोजा पिला हसणे, पयभातवरण 
ीज्् व पयभातवरणपे्रमींिा ठाम दवरोत हसीानाही आरे येिे कारशेि उ्ारण्याकदरीा पुन्हा 
बेकायिेशीरदरत्या झािे ीोिण्यािे काम सुर केलेले हसणे, ीसेि राज्याी कोदवि दवषाणू 
प्रािु् भातव पुन्हा जोर तर लााला हसणे आदण मांकी पॉक्स, दझका व्हायरस, लेप्टो व मलेरीया, 
हत्तीरोा, स्तवाईन फ्लल्युच्या आजाराांनी िैमान घाीले हसीाना प्रदीबांतात्मक उपाययोजना 
राबदवण्याी सरकारला हपयश आलेले हसणे, पालघर दजल्याीील मोखािा ीालुक्याीील 
एका आदिवासी ा व् वीी मदहलेला आरोग्य व िळणवळणाच्या सुदवता वेळेी न दमळाल्याने 
नवजाी जुळ्या मुलाांिा िोळ्यािेखी झालेला ििेुवी मृत्यू, राज्याी ४६ दिवस दव्ाााला मांत्री 
नसल्यामुळे एकां िरीी सावव जदनक आरोग्य व्यवस्तिेिा उिालेला बोजवारा, ीसेि राज्याी 
शालेय दशक्षण दव्ााामाफव ी दशक्षकाांच्या टीईटी परीके्षी, दनवि व ्रीी प्रदियेी सनिी 
हदतकारी, सांिालक, सांस्तिा िालक व त्याांिे पिादतकारी याांिे आर्थिक दहीसांबांत हसल्यािी 
ाां्ीर बाब दनिशव नास आलेली हसणे, लोकप्रदीदनतींच्या मुला-मुलींच्या नावािा समावेश 
हसल्यािेही उघि झालेले हसीाना सिर लोकप्रदीदनतीला मांदत्रमांिळाी स्तिान दिल्यामुळे 
राज्याी ीीव्र हसांीोष पसरला हसणे, ीसेि पेरोल व दिझेलिी केलेली प्रिांि वाढ आदण कें द्र 
व राज्यसरकारच्या िुकीच्या तोरणामुळे, प्रिांि प्रमाणाी वाढलेली महाााई, पदरणामी हाीावर 
पोट हसणाऱ्या, ारीब, सामान्य नाादरकाांना िैनांदिन जीवन जाणे मुश्चकल झाले हसणे, 
याबाबी शासनाने करावयािी उपाययोजना दविाराी घेण्याी यावी." 
 

 

 
 
 

 

अकरा : "भारतीय स्िातांत्र्याचा अमतृ महोत्सि" या विषयािर चचा.   
 

 

बारा :   अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :- 
 

  (मांगळिार, विनाांक २३ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या बलॅटद्वारे ठरविण्यात आलेल्या 
प्रार्म्यक्रमानसुार िर्शविण्यात आलेल्या सचूना)  
 

 (१) श्री. राजन साळिी, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबीबर चचा उपस्स्र्त 
करतील. 
 
          "रत्नादारी दजल्हयाीील सहयादद्रच्या पायर्थ्याशी व िऱ् याखोऱ् याी वसलेल्या 
तनारवािया आजीााायी मुल्ूी सोयी-सुदवताांपासून वांदिी हसणे, सिरहू 
तनारवाियाांना मुल्ूी सोयी-सुदवता पुरदवण्याकदरीा स्तिादनक लोकप्रदीदनतींनी दिनाांक 
२ दिसेंबर, २०२१ रोजी मा. राज्यमांत्री सावव जदनक बाांतकाम दव्ाा याांच्याकिे पत्रव्यवहार 
करन वसांीराव नाईक ीाांिावस्तीीिी साीत्याने मााणी करणे, लोकप्रदीदनहतच्या पत्राच्या 
हनुषांााने तनारवाियाांना मुल्ूी सोयी-सुदवता पुरदवण्याकदरीा वसांीराव नाईक 
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ीाांिावस्तीी सुतार योजनेहांीाव ी दनती उपलब्त करन िेण्याबाबी शासनाने प्रातान्याने लक्ष 
घालून ीाीिीने कायव वाही करण्यािी आवचयकीा." 
 

 (२) श्री. कुणाल पाटील, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबीबर चचा उपस्स्र्त 
करतील. 

 
          ”तुळे दजल्याीील दजल्हा पदरषिेच्या २६ शाळाांच्या एकूण ६१ वाव  खोल्या 
मोिकळीस आलेल्या हसणे, ीसेि ५ ीे ६ शाळाांिी इमारी दखळदखळी झालेली हसणे, 
मोिकळीस आलेल्या इमारीी व वाव  खोल्या पािून त्या जााी नव्याने बाांतकाम करण्यािी 
आवचयकीा, त्यासाठी तुळे दजल्हा पदरषिेने फेबु्रवारी, २०२२ मध्ये शासनास वाव  खोल्या 
दनलेखनाच्या प्रस्तीाव दिलेला हसून ५ मदहन्याांिा कालावती उलटूनही या प्रस्तीावाला 
शासनािी मान्यीा दमळालेली नसणे, ीरी सिर प्रस्तीावास ीाीिीने मान्यीा िेऊन 
त्यासाठी लााणारा दनती ीाीिीने मांजूर करण्यािी आवचयकीा, याबाबी शासनाने 
करावयािी कायव वाही व उपाययोजना.” 

 
 

  अशािंकीय कामकाज 

(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ िािं) 
 

तेरा : अशािंकीय तवधेयके :- 
 

 

  र्परु:स्थार्पनाथथ : 

   (१) सन २०२१ िे दवतानस्ा दवतेयक िमाांक ३० - महाराष्ट्र महानारपादलका 
(सुतारणा) दवतेयक, २०२१ – श्री.सांजय सािकारे, वि.स.स. याांचे. 
 

   (२) सन २०२१ िे दवतानस्ा दवतेयक िमाांक ३२ - महाराष्ट्र राज्यातील बेरोजगार 
युवक-युवतींना बेरोजगारी भत्ता ववधेयक, २०२१ - श्री. प्रकाश आतबटकर, 
वि.स.स. याांचे. 
 

   (३) सन २०२१ िे दवतानस्ा दवतेयक िमाांक ३४ - महाराष्ट्र प्रािीन स्तमारके व 
पुराणवस्तीुशास्त्रदवषयक स्तिळे व हवशेष (सुतारणा) दवतेयक, २०२१ -         
श्री. सहुास (आण्णा) काांिे, वि.स.स. याांचे. 
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   (४) सन २०२२ िे दवतानस्ा दवतेयक िमाांक २ - ्ारीीय िांि सांदहीा आदण 
फौजिारी प्रदिया सांदहीा (महाराष्ट्र  सुतारणा) दवतेयक,  २०२२ - श्री.सांजय 
सािकारे, वि.स.स. याांचे. 
 

   (५) सन २०२२ िे दवतानस्ा दवतेयक िमाांक ८ - महाराष्ट्र सावव जदनक दवचवस्ती 
व्यवस्तिा (सुतारणा) दवतेयक, २०२२  - ॲड. राहुल कुल, वि.स.स. याांचे. 
 

   (६) सन २०२२ िे दवतानस्ा दवतेयक िमाांक २४ - महाराष्ट्र ग्रामपांिायी  (सुतारणा) 
दवतेयक, २०२२ – श्री. सांजय सािकारे, वि.स.स. याांचे. 
 

   (७) सन २०२२ िे दवतानस्ा दवतेयक िमाांक २५ - महाराष्ट्र जमीन महसूल सांदहीा 
(सुतारणा) दवतेयक, २०२२ - ॲड. राहुल कुल, वि.स.स. याांचे. 
 
 

चौिा : अशािंकीय ठराव (म.तव.िं. तनयम १०६ अन्वये) :- 
 
 

 

   विनाांक २२ ऑगस्ट, २०२२ रोजी बलॅटव्िारे काढण्यात आलेल्या अर्ासकीय 
ठरािाच्या सचूना (क्रमाांक १ ते ३) 
 
 

   (१) श्री. प्रताप अडसड, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. १३३ 
 
 

       "राज्याीील सुदशदक्षी बेरोजााराांिे वाढीे प्रमाण व त्याांच्याी रोजााराह्ावी 
दनमभातण झालेले वैफल्य लक्षाी घेीा बेरोजााराांिी समस्तया पदरणामकारक पध्िीीने 
सोिदवण्यासाठी सेवायोजन आदण रोजाार व स्तवयांरोजाार कायभातलये हदतक कायव क्षम 
करण्यासाठी ीसेि सांबांदती प्रचनाांवर उपाययोजना सुिदवण्यासाठी दवतीमांिळाच्या 
िोन्ही स्ााृहाीील सिस्तयाांिी एक सांयुक्ी सदमीी स्तिापन करण्याी यावी, हशी 
दशफारस ही दवतानस्ा शासनास करीी आहे."  
 

   (२) श्री. चेतन तपेु, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. १७ 
 
 

           "राज्याीील पुणे, नादशक, कोल्हापूर, औरांााबाि, हमरावीी आदण इीर 
महानारपादलकामतील लोकसांख्येी झालेली ्रमसाठ वाढ, नव्याने दनमभातण झालेल्या 
मोठया वसाहीी, त्यामुळे दनमभातण होणाऱ्या किऱ्यािी योग्य दवल्हेवाट लावण्यािी 
दनमभातण झालेली ाां्ीर समस्तया, लाीच्या ग्रामीण पदरसराी महानाराांमतील किरा 
टाकीाना या किऱ्यावर योग्य प्रदिया न झाल्यामुळे किरा िेपोच्या पदरसराीील 
नाारीकाांच्या आरोग्यास दनमभातण झालेला तोका, होणारे प्रिषूण, त्यामुळे ग्रामीण ्ाााी 
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किरा टाकण्यास ग्रामस्तिाांिा होणारा ीीव्र दवरोत, या बाबींना आळा घालण्यासाठी 
राज्य पाीळीवर स्तवीांत्र किरा प्रदिया आदण किरा व्यवस्तिापन महामांिळ स्तिापन 
करण्याी यावे, हशी दशफारस ही दवतानस्ा शासनास करीी आहे." 
 

   (३) डॉ. अर्ोक उईके, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. ५९ 
 
 

          "राज्याी राष्ट्रीय व राज्य महामााभातवर मोठया प्रमाणाी होी हसलेले हपघाी, 
हपघाीस्तिळी हपघाीग्रस्तीाांवर उपिार करण्यासाठी शासकीय रग्णालये नसणे, या 
हपघाीग्रस्तीाांवर उपिार करण्यासाठी राज्यमााव , राष्ट्रीय महामााभातवर सावव जदनक 
आरोग्य दव्ाााच्या माध्यमाीून लहान-लहान उपिार कें दे्र सुर करणे, सिरिी उपिार 
कें दे्र सुर झाल्यास ीेिे वैियकीय हदतकारी, स्तटाफ नसेस व इीर कमव िारी याांिी 
नेमणूक केली ाेली ीर सुदशदक्षी बेरोजााराांना रोजाार दमळणे, राज्याीील बेरोजाारी 
िरू होण्यास मिी होणे, ीसेि हपघाीग्रस्तीाांना वेळीि उपिार दमळणे, यासाठी 
राज्यमााव  व राष्ट्रीय महामााभातवर प्रत्येक ५० दक.मी. हांीरावर एक उपिार कें द्र 
उघिण्याी यावे, हशी दशफारस ही दवतानस्ा शासनास करीी आहे." 
 

 

 

       " राष्ट्रगीत " 
 

 

 

 

 

 

विधान भिन, 
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दिनाांक : २४ ऑास्तट, २०२२ 
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