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महाराष्ट्र विधानसभा 

विसरे अवधिेशन, २०२२ 

सन २०२२-२३ च्या पुरिणी मागणयाांिरील 

माननीय अध्यक्ाांनी मान्य केलेल्या कपाि सचूनाांची यादी 

सोमिार, वदनाांक २२ ऑगस्ट, २०२२ 
  

वनयोजन विभाग 

कपाि सूचनाांची एकूण सांख्या - ८ 
  

अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      पूरक मागणी क्रमाांक: ओ-९ 

मुख्य लेखाशीषष: ३६०४, स्थावनक सांस्था ि पांचायिराज सांस्था याांना 

नुकसानभरपाईच्या ि अवभहांस्िावकि रकमा देणे 

बाब क्रमाांक: १६५, रूपये:- ५,००,००,००,०००/- 

श्री. चेिन िुपे 

(१) ४३६६ १० पणेु शहरातील मेट्रो प्रकल्पाच्या स्वारगेट-हडपसर-लोणी मागीकेच्या सुरु 

असलेल्या DPR च्या कामासाठी परेुसा निधी उपलब्ध करण्याची आवश्यकता, ही 

मागीका िागपरू मेट्रोप्रमाणे दमुजी व्हावी, अशी स्थानिक लोकप्रतीनिधींची मागणी 

असणे, हा पणेु-सोलापरू महामागााचा भाग असल्यािे मागीकेचा खालचा मजला 

स्थानिक वाहतूकीसाठी आनण वरचा मजला बाहरे जाणाऱ्या वाहिाांसाठी असावा, 

अशा स्वरुपाची लेखी मागणी हडपसरच्या लोकप्रतीनिधींिी महामेट्रो, नवभागीय 

आयकू्त, नजल्हानधकारी याांच्याकडे केलेली असणे, या मागणीवर तातडीिे निणाय 

होऊि कायावाही सुरु होण्याची आवश्यकता व त्यासाठी करावयाची कायावाही व 

उपाययोजिा. 
  

(२) ४३६७ १० पणु्यामधील स्वारगेट ते कात्रज, मेट्रो प्रकल्पाचे काम वेगािे पुणा होण्यासाठी राज्य 

सरकारकडूि परेुसा निधी तातडीिे उपलब्ध करुि दणे्याची आवश्यकता व त्यासाठी 

करावयाची कायावाही व उपाययोजिा. 
  

      श्री. दौलि दरोडा 

(३) ४३०८ १० ठाणे व पालघर नजल्हा नियोजि नवभागाकडूि शहापरू मतदारसांघावर  सवा 

नवभागवार निधी नवतरण होत असलेला  सतत अन्याय याबाबत योजिाची पवूा 

कल्पिा नियोजि अनधकारी ठाणे / चार वेळेत ि नमळते अिेक वेळा निनध मागणी 

पत्रव्यवहार करुिही मांजरुी नमळत िसल्यामळेु मतदार सांघातील जितेवर होत 

असलेला अन्याय पयाायी नवकासपासिू गावे वांनचत राहणे नदलेला पत्राला उत्तरही ि 

दणेे याबाबत शासिािे करावयाची कायावाही व उपाययोजिा. 
  

      श्री. अवजि पिार 

(४) ४४१३ १०० िागरी स्थानिक स्वराज्य सांस्थामध्ये िागरी सेवा व सुनवधाांची कामे करण्यासाठी 

मा.मांत्री (नियोजि) याांचे मान्यतेिे लोकप्रनतनिधींच्या नशफारसीिुसार त्याांचे 
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मतदारसांघात नवकास कामाांिा निधी नवतरीत करण्यात येणे, या अिषुांगािे पावसाळी 

अनधवेशि सि-२०२२ मध्ये सादर झालेल्या रुपये ३५० कोटीमधिू 

िगरपानलका/िगरपररषदा/िगरपांचायत क्षेत्रात िागरी सेवा व सनुवधाांच्या नवकासाची 

कामे हाती घ्यावयाची आहते. यातूि सवा नवधीमांडळ सदस्याांच्या मतदारसांघ निहाय 

समन्यायी वाटप करण्यात येईल नकां वा कसे, याबाबत शासिािे करावयाची 

तातडीची कायावाही व उपाययोजिा. 
  

      अॅड. अशोक पिार 

(५) ४४५० १० महाराष्ट्ट्राची अनस्मता, स्फूतीस्थाि स्वराज्यरक्षक श्री छत्रपती सांभाजी महाराज 

याांच्या कायाकततात्वाला साजेसे जागनतक दजााचे स्मारक वढु ब.ु ता. नशरूर व 

तुळापरू ता. हवेली येथे उभारण्यात येणे, त्यािसूार जागनतक दजााच्या आराखडयास 

रुपये २६९.२४ कोटी एवढी रक्कमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदाि करण्यात आली 

असणे, सदरहू आराखडयास कुठलीही स्थनगती ि दतेा त्याांचे काम जलद गनतिे 

करण्याबाबत आपण सचूिा दणे्यात येणे, स्वराज्यरक्षक श्री छत्रपती सांभाजी महाराज 

याांचे जागनतक दजााचे स्मारक होणे ह ेखपू गरजेचे असिू महाराजाांचा बनलदािाचा 

इनतहास सवा जगापढेु माांडला जाईल अशा लोकोत्तर राजाांचे स्मारक माह े माचा, 

२०२५ पवूी करणेबाबत शासिािे शासि निणायाद्वारे सनूचत केले असणे, मा. 

नजल्हानधकारी, पणेु याांच्या निखाती नवकास आराखडयािुसार कामे पणूा करणेबाबत 

आदनेशत करण्यात येणे, तरी  वरील कामे प्राधान्यािे मांजरू करण्याबाबत शासिािे 

तातडीिे करावयाची कायावाही व उपाययोजिा. 
  

      श्री. छगन भुजबळ 

(६) ४२८३ १० श्री सांत सावता महाराज समाधी स्थळ, अरण नज.सोलापरू या स्थळाचा तीथाक्षेत्र 

नवकास आराखडा मांजरु करण्याची आवश्यकता असणे, पांढरपरूला जाताांिा वषाभर 

लक्षावधी भक्तमांडळी अरणभेंडी येथे थाांबतात आनण सावता महाराजाांच्या सांजीवि 

समाधीचे दशाि घेत असणे, या तीथाक्षेत्रास भटे दणेारे पयाटक व भानवकाांिा सुनवधा 

परुनवण्याच्या दृष्टीिे या नठकाणी अिेक पायाभतू सोयीसनुवधा उपलब्ध करूि 

दणे्याची गरज असणे,यासाठी या क्षेत्राचा तीथाक्षेत्र नवकास आराखडा करण्याची 

आवश्यकता असणे,तीथाक्षेत्र नवकास आराखड्यामध्ये पढुील कामाांचा समावेश 

करण्याची मागणी असणे,श्री.सांत सावता महाराज सांजीवि समाधीचा नवकास, श्री. 

सांत सावता महाराज ज्या घरात राहत होते त्या पररसराचा नवकास, त्याांच्या 

अभांगातील नवनहरीचे जति व पिुनवाकास , नशांदवेाडा पिुनवाकास , यात्री निवास 

बाांधकाम करणे , अन्िछत्र उभारणे , सुांदर वास्तुनशल्प प्रवेशद्वार, ऐनतहानसक 

पार्श्ाभमूी कां पाऊां ड वॉल , वाहितळ सनुवधा , बस स्टँड, पोलीस मदत कें द्र, पयाटक 

स्वागत कक्ष, उपहारगतह कॅफेटेररया, फुले - िारळ , हस्तकला नवक्री इत्यादी दकुािे, 

नियांत्रण कक्ष, डीजीटल लॉकर, सांस्थाि कायाालय, आरोग्य कक्ष, स्वच्छतागतह,े 

नतकीट कक्ष, पररसर सौंदयीकरण, लॉि / गाडाि, वतक्ष लागवड, मानहती फलके , 
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एलईडी स्क्रीि, सीसीटीव्ही, सांगीत कारांजे, साऊां ड व स्पीकर नसस्टीम, अनग्िशमि 

व्यवस्था, साांडपाणी व्यवस्था, नपण्यासाठी पाणीपरुवठा/आरओ नफल्टर, अांतगात व 

पररसरातील नवद्यतु व्यवस्था, सौर उजाा वापर या बाबींचा सदर तीथाक्षेत्र नवकास 

आराखड्यामध्ये समावेश करण्याची आवश्यकता असणे, सदर आराखडा मांजरू 

करणेसाठी शासिािे करावयाची कायावाही व उपाययोजिा. 
  

(७) ४२८५ १० ज्ञािज्योती सानवत्रीबाई फुले याांचे जन्मस्थाि मौजे िायगाव ता.खांडाळा नज.सातारा 

या स्थळाचा  नवकास आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता असणे,भारतातील 

पनहल्या स्री नशनक्षका ज्ञािज्योती सानवत्रीबाई फुले याांचे जन्मगाव मौजे 

िायगाव,ता.खांडाळा नज.सातारा या ऐनतहानसक ‘क’वगा पयाटि/नतथास्थळाच्या 

नठकाणी सि २००४ मध्ये शासिातफे सानवत्रीबाई फुले याांचे राज्य सांरनक्षत राष्ट्ट्रीय 

स्मारक उभारण्यात आले असणे, तसेच या नठकाणी आद्य स्री नशनक्षका सानवत्रीबाई 

फुले याांच्या जीविातील घडलेल्या निवडक प्रसांगाांची उठावदार नशल्पे असणारी 

नशल्पसतष्टी उभारण्यात आली असणे, ज्ञािज्योती सानवत्रीबाई फुले याांच्या शैक्षनणक 

व सामानजक कायााची मानहती घेण्यासाठी नवनवध सामानजक सांस्था,शैक्षनणक 

सहली वषाभर मौजे िायगाव ता.खांडाळा नज.सातारा या नठकाणी भटे दते असणे, 

त्यामळेु या नठकाणी आनधकाररक पायाभतू सोयीसुनवधा उपलब्ध होण्यासाठी या 

स्थळाचा नवकास आराखडा  तयार करण्याची निताांत आवश्यकता असणे,सदर 

नवकास आराखड्यामध्ये सानवत्रीसतष्टी प्रकल्पाची उभारणी व सानवत्रीसतष्टी 

प्रकल्पासाठी भसूांपादि, पनहली ते डॉक्टरेट पयंत उच्च नशक्षणाची 

सनुवधा,अद्ययावत वाहितळ सुनवधा,रस्त्याांचे कॉ ांक्रीटीकरण व भयुारी गटार योजिा, 

ऐनतहानसक पाणवठ्यावर घाट बाांधणे,सुांदर वास्तूनशल्प प्रवेशद्वार,पोलीस मदत 

कें द्र,पयाटक स्वागत कक्ष,अद्ययावत ग्रांथालय,शासकीय नवश्रामगतह, 

उपहारगतह,कन्व्हने्शि सेंटर,स्वच्छतागतह,ेपररसर सौंदयीकरण, सानवत्रीबाई फुले स्मतती 

उद्याि,लॉन्स,वतक्ष लागवड, मानहती फलके, सीसीनटव्ही, नपण्यासाठी पाणीपरुवठा, 

भनूमगत साांडपाणी व्यवस्था,पररसरातील रस्त्याांची सधुारणा,नवद्यतु व्यवस्था,सौर 

उजाा वापर, ग्रामसनचवालय,िायगाव डॅम िां २ लगत बोट क्लब,निवासी अध्यासि 

कें द्र,पयाटक निवास इ. चा समावेश असलेला नवकास आरखडा तयार करण्याची 

मागणी असणे, यावर शासिािे करावयाची कायावाही व उपाययोजिा. 
  

      श्री. विजय िडेट्टीिार 

(८) ४३५४ १० चांद्रपरू नजल्हयातील नजल्हा वानषाक योजिा (सवासाधारण) च्या अांतगात सि 

२०२१-२०२२ या आथीक वषाात लहाि ग्रामपांचायतीला जिसनुवधाची कामे मांजरू 

करण्यात येणे, चांद्रपरू नजल्हा पररषदिेे प्रस्तानवत केलेल्या यादीतील कामाांिाच मांजरू 

दणे्यात येणे, मात्र या कामािाां सरुवातच करण्यात आलेली िसताांिा सधु्दा, या 

कामामध्ये अनियनमता आढळूि येत असल्याची तसेच या कामामध्ये प्रांचड 

आथीक गैरव्यवहार झाल्याचे खोटी तक्रार मा.उपमखु्यमांत्री याांच्याकडे नदांिाक ६ 
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जलैु, २०२२ ला एका पक्षाच्या नजल्हा अध्यक्षाांिी करणे, या तक्रारी सांदभाात 

कोणतीही चौकशी ि करता चांद्रपरू नजल्हयात मांजरू झालेल्या जिसनुवधेच्या 

कामाांिा उपसनचव नियोजि नवभाग, मांत्रालय मुांबई याांिी नदांिाक १४ जलैु, २०२२ 

च्या पत्रान्वये स्थनगती दणेे, त्यामळेु ग्रामीण भागातील महत्वाचा दवुा असलेल्या 

ग्रामपांचायतीला मांजरू करण्यात आलेले जिसनुवधेच्या कामे ठप्प पडल्यािे 

िागररकाांत पसरत असलेले नतव्र असांतोष व सांतापाच ेवातावरण, त्यामळेू नदांिाक 

१४ जलैु, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये नियोजि नवभाग मांत्रालय मुांबई याांिी नदलेला 

स्थनगती रद्द करुि चांद्रपरू नजल्हयातील नजल्हा वानषाक योजिा (सवासाधारण) सि 

२०२१-२०२२ या आथीक वषाात मांजरू करण्यात आलेल्या जिसनुवधेचे काम े

पवुावत सरुू ठेवण्यासाठी राज्य शासिािे तातडीिे करावयाची कायावाही व 

उपाययोजिा. 
  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

विधान भिन   राजेन्र भागिि, 

मुांबई,   प्रधान सवचि, 

वदनाांक : २२ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
  

याची प्रि : 

(१) मांत्री व राज्यमांत्री 

(२) नवधािसभचेे सवा सदस्य. 

(३) नियोजि नवभाग (१० प्रती) 

(४) सांसदीय काया नवभाग. 

(५) नवत्त नवभाग. 

  
_____________________________________________ 

शासकीय मध्यवती मदु्रणालय, मुांबई 


