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महाराष्ट्र विधानसभा 

विसरे अवधिेशन, २०२२ 

सन २०२२-२३ च्या पुरिणी मागणयाांिरील 

माननीय अध्यक्ाांनी मान्य केलेल्या कपाि सचूनाांची यादी 

मांगळिार, वदनाांक २३ ऑगस्ट, २०२२ 
  

शालेय वशक्ण ि क्रीडा विभाग 

कपाि सूचनाांची एकूण सांख्या - १६ 
  

अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      पूरक मागणी क्रमाांक: ई-२ 

मुख्य लेखाशीषष: २२०२, सिषसाधारण वशक्ण 

बाब क्रमाांक: ५२, रूपये:- १,०००/- 

श्री. दौलि दरोडा 

(१) ४३०५ १० वाडा तालकुा जि.पालघर येथील माध्यजमक व उच्चमाध्यजमक आश्रमशाळा परळी 

जवद्यालयाचा इयत्ता १२ वी पररक्षेचे बोडड १००% आजिवासी भागाकररता मंिरू करणे, 

याबाबत तेथील शाळेतील सल्लागार सजमती यांनी जि. ६/०८/२०२२ ठराव शासनाने 

जिलेल्या प्रस्ताव मंिरुीकररता जशक्षण जवभागाकडे सािर करणे, आजिवासी जवभाग 

असल्याकारणाने येथील जवियाथीनी पररक्षेसाठी ससुज्य शाळा इमारत असताना २५ ते ३० 

जकलोमीटर वाहनाने पररक्षेसाठी बाहरे गावी िाणे, वेळेत पररक्षेसाठी वाहने न जमळणे, 

अपघाताचे प्रमाण होणे, त्यामळेु आजिवासी गोरगररब गारगांत-परळी-उज्िैनी  भागातील 

जवद्याथीची शैक्षजणक गैरसोय येथील स्थाजनक लोकप्रजतजनधी व आजिवासी िनतेची, 

जशक्षणपे्रमी परळी येथे आश्रमशाळेमध्ये इयत्ता १२ वी पररक्षा कें द्र मिरुी जमळणेबाबत 

शासनाकडे, जशक्षण जवभागाकडे मागणी याकडे गांभीयाडने लक्ष िणे्याची आवश्यकता व या 

कें द्रात मंिरुी तात्काळ जमळणेबाबत करावयाची उपाययोिना व कायडवाही. 
  

      श्री. विनोद वनकोले 

(२) ४४०० १०० शालेय जशक्षण शालेय जवभागा करीता कें द्र जहस्सा व राज्य जहस्सा ७६ जमळून रुपये १०००/- 

इतका जनधी तरतूि केला आह.े परंतु, माझ्या १२८ डहाण ू(अ.ि.) जवधानसभा मतिारसंघात 

तलासरी तालकु्यात एकूण पट संख्या १८३२१, एकूण मंिरू पि े ७२७, कायडरत पि े ४८८, 

आजण ररक्त पिे २३९ आहते तर डहाणू तालकु्यात मखु्याध्यापक यांचे   एकूण ७६ पि ेररक्त 

आहते. सह जशक्षक १४६ इतकी पि े ररक्त आहते. त्यामळेु आजिवासी जवद्यार्थयाांचा मोठ्या 

प्रमाणावर जशक्षणाची गैरसोय होत आह.े त्या अनषुंगाने ररक्त पि े भरणे बाबत शासनाने 

करावयाची कायडवाही व उपाययोिना. 
  

      श्री. रोवहि पिार 

(३) ४३५५ १०० अहमिनगर जिल्हयासह राज्यात जि.प. जशक्षकांची मोठया प्रमाणावर पि े ररक्त असणे, 

राज्यातील जवस्तार अजधकारी (जशक्षण) कें द्र प्रमखु, मखु्याध्यापक पिवीधर प्राथ. जशक्षक, 

उपाध्यापक अशी पि े ररक्त असल्याने सेवेतील जशक्षकावर त्या पिांचा कारभार सोपजवणे, 

त्यातून त्यांच्यावरील ताण वाढून 3500 हून अजधक जि.प.शाळा असणे, राज्यातील 

जि.प.शाळेत साधारणतः सन 2005 पासनू भरती नसणे, कोरोना आिारामळेु पालकांचा कल 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

जि.प. शाळेकडे वाढलेला असणे, परंतु जशक्षक संख्या कमी असल्याने वेगवेगळया इयते्ततील 

मलुांना एकाच वगाडत बसवनू जशकजवणे, यामळेु जवद्यार्थयाांच्या मनात शैक्षजणक 

अभ्यासक्रमाबाबत संभ्रम जनमाडण होणे, एकटया यवतमाळ जिल्हयात आिरोिी 18 जनमाडण 

जशक्षकांची 18 हिार पि े ररक्त असणे, जविभाडतील आजिवासी जिल्हयात यवतमाळ जिल्हा 

येत असणे, असे असतांना जशक्षक नसल्याने आजिवासी जवद्यार्थयाांचे शैक्षजणक नकुसान यातून 

होत असणे, या मागणीकडे शासनाचे झालेले अक्षम्य िलुडक्ष व शासनाने करावयाची तातडीची 

कायडवाही व उपाययोिना. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: ई-२ 

मुख्य लेखाशीषष: २२०२, सिषसाधारण वशक्ण 

बाब क्रमाांक: ५३, रूपये:- १,०००/- 

अॅड. अशोक पिार 

(४) ४४४३ १० मौिे वडगाव रासाई, ता. जशरूर, जि. पणेु येथे इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 4 थी पयांत जि.प. 

प्राथजमक शाळा सुरु असनू मागील वषी इयत्ता 5 वी च्या वगाडसाठी मान्यता जमळालेली 

असणे, या शाळेत मलुांचा बौध्िीक ििाड चांगला जिसनू येणे, पालकांच्या आग्रहास्तव या 

जिल्हा पररषि शाळेत इयत्ता 6 वी ते इयत्ता 8 वी पयांतचे वगड सरुु करणेस मान्यता 

जमळणेबाबत शासन िरबारी वारंवार प्रयत्न करणे, परंतु आिजमतीस मान्यता न जमळणे, 

स्थाजनक नागररकांमध्ये शासनाप्रजत असंतोषाच े वातावरण जनमाडण होणे, याबाबत शासनाने 

करावयाची कायडवाही व उपाययोिना 
  

(५) ४४७९ १० जशरूर तालकु्यातील (जि.पणेु) वाबळेवाडी जिल्हा पररषि प्राथजमक शाळेतील मखु्याद्यापकाने 

शाळेमध्ये प्रवेश जिलेल्या जवद्यार्थयाांच्या पालकांकडून शाळा सधुार जनधीच्या नावाखाली 

मोठी रक्कम िमा करणे, असल्यास मा. गटजवकास अजधकारी, जशरुर यांनी शाळेची प्राथजमक 

चौकशी सरुु केलेनंतर शाळेला पालकांनी जिलेल्या िेणगीची रक्कम त्यांना परत केली, जिल्हा 

पररषि पणेु यांनी नेमलेल्या चौकशी सजमती नेमली तसेच शाळा सधुार जनधीच्या नावाखाली 

कंपन्या, जवद्याथी, जवजवध सेवाभावी व स्वयंसेवी संस्था, स्थाजनक स्वराज्य संस्था यांचेकडून 

मोठी रक्कम आिअखेर िणेगी स्वरुपात जमळणे,  प्राप्त झालेला िणेगीचा जवजनयोग कसा केला 

याबाबतची मजहती अद्याप उपलब्ध नसणे, त्यामळेु  याबाबत कोणतीही कायडवाही न 

झाल्यामळेु यामळेु असंतोषाचे वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायडवाही 

व उपाययोिना. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: ई-३ 

मुख्य लेखाशीषष: २२०४, क्रीडा ि युिक सेिा 

बाब क्रमाांक: ५५, रूपये:- ३,३८,४२,०००/- 

श्री. सांजय जगिाप 

(६) ४४३४ १० पणेु जिल्हयातील तालकुा जक्रडा संकुल परंुिर (जिवे) येथील जक्रडा संकुलात सद्यजस्थतीत सरुु 

असणाऱ्या क्रीडा बाबी व त्या व्यजतररक्त अजधकाऱ्याच्या जक्रडा सजुवधा तयार करावयाच्या 

असणे, त्यासाठी राज्य शासनाकडून जनधीची तरतूि करण्याबाबत शासनाने करावयाची 

कायडवाही व उपाययोिना. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

(७) ४४३८ १० मौिे उरुळीिवेी, ता.हवेली, जि.पणेु हा पररसर पुणे शहर व पुणे-पंढरपरू पालखी महामागड तसेच 

मंतरवाडी-कात्रि या बाहयवळण महामागाडलगत असल्याने पररसरात मोठया प्रमाणात उद्योग 

व्यवसाय वाढल्याने झपाटयाने नागरीकरणात वाढ होत आह.े  वाढत्या नागरीकरणाला 

सेवासजुवधा परुजवणे तसेच मलुांच्या बौजध्िक जवकासासह क्रीडा संस्कृतीचा प्रचार, प्रसार व 

िोपासना करणे, ह ेआरोग्यदृष्टया गरिेचे असल्याने मौिे उरुळीिवेाची येथील शासकीय िागा 

उपलब्ध झाल्यास त्यामध्ये हवेली तालकुा जक्रडा संकुल उभारण्याकरीता मौिे उरुळीिेवाची, 

ता.हवेली, जि.पणेु येथील सव्ह े नं.३२१ मधील शासकीय िागा हवेली तालकुा जक्रडा 

संकुलासाठी जनधी उपलब्ध करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायडवाही व उपाययोिना.  

      श्री. सांग्राम थोपटे 

(८) ४४६७ १० भोर जवधानसभा मतिार संघात भोर, वेल्ह े व मळुशी या तीन तालकु्यांचा समावेश असनू 

त्यापैकी वेल्ह े तालकु्यात जक्रडा संकुल होण्याबाबत मागणी होत असनू वेल्ह े येथे महाराष्ट्र 

राज्य मागड पररवहन महामंडळाची समुारे ७ एकर िागा जवनावापर पडून असल्याने उक्त िमीन 

तालकुा जक्रडा संकुलाला िेऊन त्याजठकाणी जक्रडा संकुल उभारण्याबाबत शासनाने 

करावयाची कायडवाही व उपाययोिना. 

      श्री. दौलि दरोडा 

(९) ४४६१ १० मौिे खडी, ता.शहापरू, जि.ठाणे येथे महसलू जवभागाची शेकडो एकर िमीन असनू लगत 

राष्ट्रीय महामागड ०३ व खडी रेल्वे स्टेशन असून शासनाने खडी औद्योजगक वसाहत क्षेत्र मंिूर 

केले असणे, ठाणे जिल्हयामध्ये राज्यस्तरीय क्रीडा स्पधाड आयोजित करणेकररता जिल्हाभरात 

कुठेही क्रीडा संकुल नसणे, जिल्हयातील यवुकांना जिल्हयाबाहरे िावे लागते. सिरील 

जठकाणी शासनाची िागा उपलब्ध असनू या जठकाणी राज्यस्तरीय क्रीडा संकुत झाल्यास 

संपणूड राज्याबरोबरच ठाणे, पालघर, नाजशक, नगर जिल्हयातील लाखो तरुणांना व 

क्रीडापे्रमींना या क्रीडा संकुलाचा फायिा होऊ शकतो, याबाबत महसलू जवभागाच्या ५० एकर 

िागेमध्ये क्रीडा संकुल मंिरू करणेबाबतची योिना मंिरू करण्याबाबत शासनाने तातडीने 

प्रशासकीय मान्यता िणेेबाबत करावयाची कायडवाही व उपाययोिना.  

      श्री. अवजि पिार 

(१०) ४४१९ १०० जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या जवकासाकररता सन-२०२२-२३ या आजथडक वषाडकररता रु.६५ 

कोटी इतक्या जनधीची तरतूि करण्यात आली आह.े आि रोिी खचड जनरंक असताना 

पावसाळी अजधवेशन सन-२०२२ मध्ये बल्लारपरू जि.चंद्रपूर क्रीडा संकुलाचे बांधकाम व 

जवद्यतुीकरण याकररता रु.३.३८ कोटींची परुवणी मागणी सािर करण्यात आली आह.े या 

जनधीतून कपात करुन वाजशम, जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या अपणूड कामासाठी जनधी उपलब्ध 

करुन द्यावा याबाबत शासनाने करावयाची कायडवाही तथा उपाययोिना.  

      अॅड. अशोक पिार 

(११) ४४८१ १० जशरुर - हवेली मतिारसंघातील जि.पणेु जक्रडा संकुलाचे बांधकाम व  जवद्यतुीकरण करण्याची 

आवश्यकता असणे, याकररता शासनस्तरावर पाठपरुावा करुन कोणतीही कायडवाही न होणे, 

पररणामी गररब गरि ूजक्रडापटंूच्या जवकासाला जखळ बसणे, याबाबत कोणतीही कायडवाही न 

होणे यामळेु असंतोषाचे वातावरण, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायडवाही व 

उपाययोिना. 
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  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      श्री. वदलीपराि बनकर 

(१२) ४२८८ १० जनफाड, जि.नाजशक तालकु्यातील जपंपळगाव बसवंत या शहराच्या जठकाणी क्रीडा 

संकुलाकरीता भमूापन क्र.५८८/४/१ पैकी ह.े१.१५ आर इतके क्षेत्र क्रीडा संकुलाकरीता 

आरजक्षत असणे. या आरजक्षत भखूंडावर नवीन क्रीडा संकुल उभारण्याची खेळाडूसह 

लोकप्रजतजनधीची मागणी असणे. परंतु शासनाच्या धोरणाप्रमाणे एका तालकु्यात एक क्रीडा 

संकुल बांधण्याची तरतूि असल्याने अद्यापही या क्रीडा संकुलाला मान्यता न जमळणे 

शासनाच्या क्रीडा धोरणाप्रमाणे तालकु्याच्या जठकाणी एक क्रीडा संकुल मंिरू करण्याची 

तरतूि असणे या नसुार एका मतिार संघात िर िोन तालकेु असतील तर अशा मतिार संघात 

िोन क्रीडा संकुले बांधली िातात. या जवरुद्ध एखाद्या मतिार संघात िरी एकच तालकुा 

असेल परंतु तालकु्याच्या गावाच्या लोकसंख्येपेक्षा अजधक लोकसंख्या असलेली मोठ मोठी 

शहरे असतील तर अशा शहराच्या जठकाणी िेखील िसुरे क्रीडा संकुल बांधण्यास कुठलीही 

हरकत नसावी. जपंपळगाव बसवंत व ओझर जमग जह िोन मोठी शहरे माझ्या मतिार संघात 

असनू िोन्हीही शहराची लोकसंख्या िवळपास ७० ते ७५ हिार इतकी असणे. या शहरातील 

खेळाडूकडून जपंपळगाव बसवंत या जठकाणी नवीन क्रीडा संकुल उभारण्याची सातत्याची 

मागणी असणे, शासनाचे याकडे होणारे िलुडक्ष यावर शासनाने करावयाची कायडवाही व 

शासनाची प्रजतजक्रया.        
  

      श्री. धनांजय मुांडे 

(१३) ४४०४ १० परळी वैद्यनाथ शहरात असंख्य क्रीडा पे्रमींची व खेळाडंूची क्रीडा संकुलाबाबत मागणी असणे 

व शहरालगत महाजनजमडती कडील औजष्ट्णक जवद्यतु कें द्राकडे जशल्लक असलेल्या 5 हके्टर 30 

आर िागेवर परळी तालकुा क्रीडा संकुल उभारणीचा प्रस्ताव बीड जिल्हा क्रीडा जवभागाने जि. 

24/06/2022 रोिी महाजनजमडती व शालेय जशक्षण जवभागास सािर केलेला असणे, 

महाजनजमडती ने सिर िागा क्रीडा संकुल जनजमडतीस अनकूुल असनू सिर िागा तालकुा क्रीडा 

संकुलास उपलब्ध करून िणे्यास तयारी िशडजवलेली असणे, तथाजप सिर क्रीडा संकुल 

उभारणीसाठी अनेक खेळाडू व जवजवध प्रकारातील कवायती व भतीपूवड प्रजशक्षण घेणारे 

जवद्याथी िागेसाठी प्रतीक्षेत असणे, क्रीडा संकुल जनजमडतीबाबत शासनाचे संथ धोरण व िलुडक्ष 

याबाबत शासनाने उजचत व तातडीची कायडवाही व शासनाची प्रजतजक्रया.  

(१४) ४४४८ १० बीड जिल्यातील केि, गेवराई व जशरूर कासार तालकु्यात असंख्य क्रीडा पे्रमींची व 

खेळाडंूची क्रीडा संकुलाबाबत मागणी असणे व संबंजधत शहरालगत जशल्लक असलेल्या 

िागेवर त्या-त्या तालकुा क्रीडा संकुल उभारणीचा प्रस्ताव बीड जिल्हा क्रीडा जवभागाने 

शालेय जशक्षण जवभागास सािर केलेला असणे, महसलू जवभागाने सिर िागा क्रीडा संकुल 

जनजमडतीस अनकूुल असनू सिर िागा तालकुा क्रीडा संकुलास उपलब्ध करून िणे्यास तयारी 

िशडजवलेली असणे, तथाजप सिर क्रीडा संकुल उभारणीसाठी अनेक खेळाडू व जवजवध 

प्रकारातील कवायती व भतीपूवड प्रजशक्षण घेणारे जवद्याथी िागेसाठी प्रतीक्षेत असणे, क्रीडा 

संकुल जनजमडतीबाबत शासनाचे संथ धोरण व िलुडक्ष याबाबत उजचत व तातडीची कायडवाही व 

शासनाची प्रजतजक्रया. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      श्री. बळिांि िानखडे 

(१५) ४४०२ १० तालकुा क्रीडा  संकुल ियाडपरू येथे िलतरण तलावाची आवश्यकता आह.े तालकु्यात मोठ्या 

प्रमाणात खेळाडू असनू िवळपासच्या भागात िलतरण तलाव नसल्याने त्यांची गैरसोय होत 

आह.े तालकुा क्रीडा  संकुल ियाडपरू येथे िलतरण तलाव बांधकामासाठी आवश्यक जनधी 

उपलब्ध करून िणे्याबाबत शासनाने करावयाची कायडवाही व उपाययोिना 
  

      श्री. अस्लम शेख 

(१६) ४२६० १० जिल्हा पररषि प्राथजमक शाळा, नागठाणा, ता. अहमिपरू, जि. लातूर येथे असनु जिल्हा 

पररषिचे्या शाळेला जकं्रडागण नसणे, खेळाचे मैिान नसल्याने जवद्यार्थयाडची गैरसोय होत 

असणे, पावसाळयात  इमारतीला गळती लागणे, गळती िरू करणे, िखेभाल व िरुुस्ती 

करण्याची आवश्यकता जनमाडण झाली असणे, खेळाच्या मैिाणा संिभाडत व इमारतींची 

िखेभाल व िरुुस्ती करण्यासंिभाडत संबंजधत जि. प. शाळेच्या मखु्याध्यापकाने व स्थाजनक 

रजहवाशांनी जि. २१ जडसेंबर, २०२० व १७ िलैु, २०२२ रोिी वा त्या समुारास 

गटजशक्षणाजधकारी, पंचायत सजमती अहमिपरू  , जि. लातूर व मा. मखु्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, 

मखु्य कायडकारी अजधकारी, जि. प. लातूर यांच्याकडे मागणी केली असणे तथाजप संबंजधत 

अजधका-यांने त्याकडे केलेले अक्षम्य िलुडक्ष, पररणामी जवद्यार्थयाडमध्ये व पालकांत जनमाडण 

झालेला तीव्र असंतोष , याबाबत शासनाने करावयाची कायडवाही व तातडीची  उपाययोिना . 
  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

विधान भिन   राजेन्र भागिि, 

मुांबई,   प्रधान सवचि, 

वदनाांक : २३ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
  

याची प्रि : 

(१) मंत्री व राज्यमंत्री 

(२) जवधानसभचेे सवड सिस्य. 

(३) शालेय जशक्षण व क्रीडा जवभाग (१० प्रती) 

(४) संसिीय कायड जवभाग. 

(५) जवत्त जवभाग. 

  
_____________________________________________ 

शासकीय मध्यवती मदु्रणालय, मुंबई 


