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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 
  

सामाविक न्याय ि विशेष सहाय्य विभाग 

कपाि सूचनाांची एकूण सांख्या - १७ 
  

अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      पूरक मागणी क्रमाांक: एन-३ 

मुख्य लेखाशीषष: २२१०, िैद्यकीय सेिा ि सािषिवनक आरोग्य 

बाब क्रमाांक: १५०, रूपये:- १,०४,०४,९१,०००/- 

अॅड. अशोक पिार 

(१) ४४८७ १० शिरुर - हवेली मतदारसंघातील ( शि.पणेु ) राष्ट्रीय ग्रामीण  आरोग्य भशययााा्या 

भंमलबिावणीसाठी शाधीची तरतूद करण्याची आवश्यकता भसणे, परंतु याबाबत कोणतीही 

काययवाही ा होणे यामळेु भसंतोषाचे वातावरण, याबाबत िासाााे तातडीाे करावयाची 

काययवाही वा उपाययोिाा. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एन-३ 

मुख्य लेखाशीषष: २२१०, िैद्यकीय सेिा ि सािषिवनक आरोग्य 

बाब क्रमाांक: १५१, रूपये:- २७,७३,४८,०००/- 

श्री. चेिन िुपे 

(२) ४३६८ १० पणेु िहरात प्रधाामंत्री आयषु्ट्यमाा यारत आरोग्य भशययाााभंतर्यत पात्र ाार्रीकांसाठी 

तयार केलेल्या काडाांचे वाटप ाेमके कोणी करावे, याबाबत भसलेला सावळार्ोंधळ, 

हडपसर मतदारसंघातील ाार्रीकां्या काडाांचे र्ठे्ठ्या र्ठे्ठ काही स्थाशाक पढूाऱयांाी 

स्वत:्या घरी आशण ऑफीसवर ठेवलेले भसणे, तयां्याकडूा काडे घ्या, भसे 

भशधकाऱयांाी सांशर्तल्यामळेु पात्र िेष्ठ ाार्रीकांाा पढुाऱयांकडे हलेपाटे मारावे लार्त भसाू 

४०० ते ५०० रुपये ररक्षा खचायसाठी सहा करावा लार्णारा आशथयक यदूांड, सदर रै्रप्रकारांाा 

आळा घालाू कुठल्याही मध्यस्ताशवाा ही काडे पात्र ाार्ररकांपयांत तातडीाे पोहचशवण्याची 

आवश्यकता व तयाबाबत करावयाची उपाययोिाा. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एन-३ 

मुख्य लेखाशीषष: २२३५, सामाविक सरुक्ा ि कल्याण 

बाब क्रमाांक: १५३, रूपये:- १,०००/- 

कुमारी प्रवणिी वशांदे 

(३) ४३०२ १० लेपे्रसी रुग्णााा शवकलांर् भसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र दते भसतााा तयांाा ४० टक्के्या वर 

भपंर्तव आह े का, भिी शवचारणा व वैद्यकीय तपासणी केली िाणे, तयामळेु तयां्या 

पसरलेली भसंताषोची यावाा, याबाबत राज्य िासाााे तातडीाे शाणयय घेऊा िे िन्मतः  
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

कुष्ठ रुग्णााे ग्रासलेले भसतील तयांाा प्रमाणपत्र दते भसतााा ते कुष्ठरोर्ी रुग्ण आहते खात्री 

करूा तयांाा शवकलांर् प्रमाणपत्र दणे्याबाबत करावयाची काययवाही व याबाबत िासााची 

उपाययोिाा. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एन-३ 

मुख्य लेखाशीषष: ४३८५, सामाविक सरुक्ा ि कल्याण 

बाब क्रमाांक: १५५, रूपये:- ७,८०,००,००,०००/- 

श्री. सांग्राम थोपटे 

(४) ४३८५ १० राज्यात शदवयांर् व दधुयर आिारातील पात्र लायार्थयाांसाठी तसेच शाराधार लोकांसाठी संिय 

र्ांधी शाराधार योिाा श्रावणबाळ सेवा राज्य शावतृ्ती वेता योिाा इतयादी राबशवण्यात येत 

भसाू या योिाे्या पात्रतेसाठी  वाशषयक उतपन्ा रु.२१००० पयांत भसण्याची मयायदा 

भसल्यााे  भाेक लायार्थयाांाा या योिाेपासूा वंशचत राहावे लार्त भसणे, सद्यशस्थतीत 

महार्ाईचा शवचार करतात या योिाेसाठी शाकषांमध्ये बदल करूा वाशषयक उतपन्ााची 

मयायदा वाढशवण्याबाबत िासाााे तातडीाे काययवाही करण्याची शातांत आवश्यकता व 

करावयाची उपायोिाा. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एन-३ 

मुख्य लेखाशीषष: २२३५, सामाविक सरुक्ा ि कल्याण 

बाब क्रमाांक: १५६, रूपये:- ९०,००,००,०००/- 

कुमारी प्रवणिी वशांदे 

(५) ४२९७ १० सामाशिक न्याय शवयार् भंतर्यत येणाऱया संिय र्ांधी शाराधार व श्रावणबाळ या 

योिाांसाठी भियदारास कुटंुबाची सद्याची वाषीक उतपन्ा मयायदा रुपये २१ हिार 

भसल्याबाबतचा उतपन्ा दाखला सादर करण्याची भट भसाू या दोन्ही योिाासाठी 

िासाााे शद. ३० सप्टेंबर २००८ रोिी्या िासा शाणययााुसार तयावेळेस भसलेली १५ 

हिार रुपयाची वाशषयक उतपन्ा मयायदा वाढवाू २१ हिार रुपये इतकी केली भसणे, तयाांतर 

आितार्ायत या उतपन्ा दाखल्या्या मयायदमध्ये वाढ झालेला ासणे, तसेच सद्यशस्थतीमध्ये 

भियदारााा २१ हिारांचा उतपन्ा दाखला शमळत ासल्यामळेु लायाथी योिाे्या 

लायापासूा वंशचत राहत भसल्यााे पररणामी लायार्थयाांमध्ये पसरलेली तीव्र भसंतोषाची 

यावाा, याबाबत िासाााे धोरणातमक शाणयय घेऊा सा २००८ ते सा २०२२ या 

कालावधीमधील झालेल्या सामाशिक व इतर सवय बदलांचा शवचार करूा कौटंुशबक उतपन्ा 

दाखल्याची २१ हिारांची मयायदा वाढशवणे र्रिेचे भसल्यााे िासाााे यावर तातकाळ शाणयय 

घेण्याची आवश्यकता व करावयाची उपाययोिाा. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      पूरक मागणी क्रमाांक: एन-४ 

मुख्य लेखाशीषष: ४२२५, अनुसवूचि िािी, अनुसवूचि िमािी, इिर मागासिगष ि 

अल्पसांख्याांक याांचे कल्याण याांिरील भाांडिली खचष 

बाब क्रमाांक: १६०, रूपये:- १,०००/- 

श्री. सांिय िगिाप 

(६) ४४२९ १० पणेु शिल्हयातील परंुदर तालकु्यातील सासवड ह े कें द्रस्थााी भसलेले शठकाण आह.े येथे 

शिल्हयातील तालकु्यातील शवशवध र्ावांतूा व यार्ातूा शवशवध समािाची मलेु शिक्षण 

घेण्यासाठी येत भसतात, यामध्ये भाुसशूचत िाती्या मलुा-मलुींची संख्या िास्त आह.े  

याकररता सासवड तसेच िेिरूी येथे एमआयडी(औद्योशर्क) वसाहत आह.े याशठकाणी 

भासुचूशत िाती्या मलुा-मलुींसाठी औद्योशर्क प्रशिक्षण संस्था बांधकामाबाबत िासाााे 

करावयाची उपाययोिाा. 
  

      श्री. नगन भुिब  

(७) ४२७९ १० यारतरता डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर सामाशिक शवकास योिाेभंतर्यत िासा शाणयय क्र. 

साशवयो-०२२/प्र.क्र. ३०/भिाक शद. ३ माचय,२०२२ आशण िासा शाणयय क्र. साशवयो- 

२०२२/प्र.क्र. ६६-१/भिाक शद. ३१ माचय,२०२२  या दोा िासा शाणयया भन्वये एकूण 

४२० लक्षची शवकास कामे मिंरू भसणे, मखु्य सशचवांचे पत्र शद. १८ िलैु, २०२२ भन्वये 

ही कामे स्थशर्त झालेली भसणे,ग्रामीण यार्ातील भासुशूचत िाती व ावबौद्ध घटकां्या 

र्ावांचा शवकास करणेसाठी तया शठकाणी र्ावांतर्यत मलुयतू सशुवधा परुशवणेकररता या 

कामांची शातांत र्रि भसणे,  स्थाशाक लोकप्रशतशाधीाी शद. १५ ऑर्स्ट २०२२ रोिी 

शावेदााद्वारे या शवकासकामांाा शदलेली स्थशर्ती रद्द करूा शाधी मंिरू करण्याची मार्णी 

केलेली भसणे, येवला शि.ााशिक या ग्रामीण यार्ातील र्ावांतर्यत मलुयतू सशुवधांसाठी या 

कामांची शातांत र्रि भसल्यामळेु सदर कामांची स्थशर्ती रद्द करूा शाधी उपल्ध करूा 

दणेेसाठी िासाााे करावयाची काययवाही व उपाययोिाा 
  

      श्री. धनांिय मुांडे 

(८) ४४०५ १० महाराष्ट्र राज्यात भासुशूचत िाती व ावबौध्द घटकातील शवद्यार्थयाांसाठी सवय सशुवधायकु्त 

स्वतंत्र शावासी िाळा बांधण्याची तरतूद भसणे व तयाासुार सामाशिक न्याय शवयार्ाची 

पंचतारांशकत व भद्ययावत िाळा एक आदिय म्हणाू राज्या्या कें द्रस्थळी उयारणे भपेशक्षत 

भसणे, सदर िाळेतील भभ्यासक्रम हा स्पधायतमक दृष््टया राष्ट्रीय पातळीवरील भसणे 

भपेशक्षत भसतााा व याकररता औरंर्ाबाद िहरालर्त सामाशिक न्याय शवयार्ाची स्वतःची 

िार्ा उपल्ध भसणे, सदर िारे्त सामाशिक न्याय शवयार्ामाफय त भासुशूचत िाती व 

ावबौध्द घटकातील मलुा-मलुींसाठी स्वतंत्र प्रिस्त पंचतारांशकत व सीबीएसई बोडायची 

िाळा उयारण्याबाबत हिारो शवद्यार्थयाांची व संघटाांची भपेक्षा भसणे, यास भासुरूा 

औरंर्ाबाद येथील उपल्ध िारे्त भासुशूचत िाती व ावबौध्द घटकातील मलुा-मलुींसाठी 

पंचतारांशकत मोफत शावासी सीबीएसई िाळा बांधकाम करूा सरुू करणेबाबत िासाााे 

करावयाची काययवाही व उपाययोिाा. 
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अ.क्र. कपाि कपाि सदस्याांचे नाि ि विषय 

  सचूना 

क्र. 

रूपये   

      कुमारी प्रवणिी वशांदे 

(९) ४२९९ १० िासााचा योिाांचा लाय घेण्यासाठी लायार्थयाांाा प्रथमतः स्वतःच ेपैसे खचय करूा संबंशधत 

वस्तु (उदा. रॅक्टर शकंवा इतर वस्तु घ्यावी लार्त भसाू तयाांतर तयांाा िासाातफे महा 

DBT प्रणालीवदारे भादुाा लायार्थयाय्या खातयावर शवतरीत करण्यात येणे, यामळेु 

लायार्थयायला  लाय घेण्याआधीच कियबािारी होवाू वस्तु शवकत घ्यावी लार्णे , पररणामी 

लायार्थयाांमध्ये पसरलेली तीव्र भसंतोषाची यावाा, याबाबत िासाााे करावयाची काययवाही 

व याबाबत िासााची प्रशतशक्रया. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एन-४ 

मुख्य लेखाशीषष: ४२२५, अनुसवूचि िािी, अनुसवूचि िमािी, इिर मागासिगष ि 

अल्पसांख्याांक याांचे कल्याण याांिरील भाांडिली खचष 

बाब क्रमाांक: १६१, रूपये:- १,०००/- 

श्री. सांिय िगिाप 

(१०) ४३५१ १० ”ता.हवेली, शि.पणेु येथील आंबेर्ाव ब.ु, ख ुव फुरसुंर्ी ही र्ावे पणेु िहरालर्त व ावयााे 

पणेु महाार्रपाशलका हद्दीत समाशवष्ठ होणे, या दोन्ही शठकाणापासाू िवळच ाामांशकत 

िाळा, महाशवद्यालये भसणे, व पणेु िहर शवदे्यचे माहरेघर व येथे सवय प्रकारचे शिक्षण 

उपल्ध भसल्याचे बाहरे र्ावाहूा येणाऱया शवद्यार्थयाांची संख्या िास्त भसणे, मात्र येथे 

वसशतर्हृांची संख्या कमी भसणे, तयामळेु पणेु िहरात शिक्षणाकरीता इतर मार्ास प्रवर्ायतील 

हुखार, र्रि,ू र्रीब शवद्यार्थयाांाा शिक्षणापासूा वंशचत रहावे लार्त भसणे, राज्य िासाााे 

भथयसंकल्पीय भशधवेिा,२०२२ मध्ये िाशहर केल्याप्रमाणे कें द्र सरकार्या बाबू 

िर्िीवाराम छात्र आवास योिाेतूा सदरील र्ावांत राज्यातील इतर मार्ास वर्ायतील 

मेशक्रकोत्तर शिक्षण घेणाऱया शवद्यार्थयाांसाठी वसतीर्हृ े सरुु करण्यासाठी काययवाही वहावी, 

भिी येथील िातेची मार्णी भसताााही तयावरील काययवाहीत िासााकडूा होत भसलेला 

शवलंब, पररणामी येथील िातेत पसरलेले भसंतोषाचे वातावरण िासाााे याबाबत 

करावयाची काययवाही व उपययोिाा.” 
  

      श्री. चेिन िुपे 

(११) ४३६९ १० पणेु िहरातील मार्ासवर्ीय मलुा-मलुींसाठी्या िासकीय वसतीर्हृांची मोठ्या प्रमाणावर 

झालेली ददूयिा, मोडूा पडलेली दारे-शखडक्या, भतयंत ाादरुुस्त भवस्थेतील स्व्छतार्हृ,े 

वारंवार तुंबणाऱया स्व्छतार्हृांमळेु रशहवासी शवद्यार्थयाां्या आरोग्याला शामायण झालेला 

धोका, शवद्यार्थयाांाा भतयंत शाकृष्ठ दिायचे योिा परुशवले िात भसल्या्या साततयााे समोर 

येत भसलेल्या तक्रारी, या बाबी्या शवरोधात शवद्यार्थयाांाा वारंवार आंदोलाे उपोषण करावे 

लार्ण,े तयामळेु भभ्यासाचे होत भसलेले ाकुसाा, वसतीर्हृातील रै्रवयवस्थे्या प्रकारांाा 

आळा घालाू शवद्यार्थयाांाा दिेदार सेवा परुशवण्याची आवश्यकता आशण तयाबाबत तातडीाे 

करावयाची उपाययोिाा. 
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      श्री. सांग्राम थोपटे 

(१२) ४३८८ १० पणेु शिल्यातील योर तालकु्यात  मौिे योलावडे ह ेर्ाव योर िहरापासाू िवळ भसाू या 

पररसरात भाेक शिक्षण संस्थांची महाशवद्यालये भसाू भाेक मार्ासवर्ीय शवद्याथीही 

बाहरेर्ावावरूा योर येथे शिक्षण घेत भसाू शवद्यार्थयाांची राहण्यासाठी भतयंत भडचण होत 

भसल्यामळेु यावर िासाााे तातडीाे शाणयय घेऊा र्ावातील र्ट क्रमांक 610 मध्य े

िासकीय िारे्वर मंिरू भसलेल्या मार्ासवर्ीय शवद्यार्थयाांसाठी वाढीव 200 बेड्या 

वसतीर्हृ उयारणीसाठी तातडीाे शाधीची तरतूद करण्याची शातांत आवश्यकता व याबाबत 

करावयाची काययवाही. 
  

      श्री. वििय िडेट्टीिार 

(१३) ४३४९ १० चंद्रपरू शिल्हयातील ब्रम्हपरूी येथे मार्ासवर्ाीय मलुांसाठी वसतीर्हृ मंिरू करण्यात येणे, 

मात्र या वसतीर्हृास भद्याापही शाधी भप्राप्त भसल्यााे या वसतीर्हृाचे बांधकाम करण्यात 

आलेले ासणे, ब्रम्हपरूी ह ेिहर शिक्षणाचे माहरे घर म्हणाू ओळखले िात भसल्यााे या 

िहरात सवय प्रकार्या उ्च शिक्षणाची सोय उपल्ध भसणे, तयामळेू या शठकाणी शवद्यााथी 

मोठया प्रमाणात शिक्षण घेण्यासाठी येत भसणे, मात्र वसतीर्हृ भयावी र्ररब शवद्याार्थयाांाा 

आथीक व मााशसक त्रास सहा करावे लार्त भसाू यामळेू उ्च शिक्षणापासाू वंशचत 

राहावे लार्त भसल्यामळेू ाार्ररकांत पसरत भसलेले शतव्र भसंतोष व संतापाचे वातावरण 

तयामळेू चंद्रपरू शिल्हयातील ब्रम्हपरूी येथे मंिरू भसेल्या वसतीर्हृास शाधी उपल्ध 

होण्यासाठी िासाााे तातडीाे करावयाची काययवाही, उपाययोिाा व िासााची प्रशतशक्रया. 
  

(१४) ४३५० १० चंद्रपरू शिल्यातील ब्रम्हपरूी येथे भाेक र्ावातील शवद्याथी उ्च शिक्षणासाठी मोठया 

प्रमाणात भसणे, या शठकाणी भसलेले वसतीर्हृात प्रवेि क्षमता कमी भसल्यााे भाेक 

शवद्याथी वसतीर्हृापासूा वंशचत राहत भसल्यााे तयां्या पररवारास आशथयक व माणशसक 

त्रास सहा करावा लार्त भसणे, यामळेू ाार्ररकात पसरत भसलेले शतव्र भसंतोष व 

संतापाचे वातावरण पररणामी ब्रम्हपरूी येथे पनु्हा  ावीा वसतीर्हृ मंिरू करुा तयाचे बांधकाम 

करण्यासाठी पयायतप शाधी उपल्ध होण्यासाठी िासाााे करावयाची काययवाही, उपाययोिाा 

व िासााची प्रशतशक्रया. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एन-४ 

मुख्य लेखाशीषष: ४२२५, अनूसवूचि िािी, अनूसवूचि िमािी, इिर मागासिगष ि 

अल्पसांख्याक याांचे कल्याण यािरील भाांडिली खचष 

बाब क्रमाांक: १६२, रूपये:- १,०००/- 

श्री. सांिय िगिाप 

(१५) ४४३१ १० पणेु शिल्हयातील परंुदर येथील सासवड येथे भाुसशूचत िाती व ावबौध्द मलुा-मलुींकरीता 

िासकीय शावासी िाळा भसूा ही िाळा याडेततवावर चालू भसणे, या िासकीय शावासी 

िाळांाा स्वत:ची इमारत ााही, तरी िासााकडूा चालवत भसणाऱया या िाळेला इमारत 

बांधण्याकरीता शाधीची तरतूद करावी. 
  

      पूरक मागणी क्रमाांक: एन-४ 
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मुख्य लेखाशीषष: ४२२५, अनुसवूचि िािी, अनुसवूचि िमािी, इिर मागासिगष ि 

अल्पसांख्याक याांचे कल्याण यािरील भाांडिली खचष 

बाब क्रमाांक: १६३, रूपये:- १,०००/- 

श्री. अविि पिार 

(१६) ४४१८ १०  ’’शयमा-कोरेर्ांव (शि.पणेु) येथे दरवषी लाखो लोक शवियस्तंयाचे दिया घेण्यासाठी येत 

भसणे, येथे येणाऱया याशवकांसाठी मलुयतू सोयी-सशुवधा पुरशवण्यासाठी, कोरेर्ाव शयमा 

येथील सा 1818 ्या लढाईतील िरुशवरांाा भशयवादा करुा हा िौयाचा आशण 

पराक्रमाचा इशतहास पढुील शपढयांाा माशहती होण्यासाठी समािकल्याण आयकु्त, पणेु 

यांचेकडूा स्मारकाचा सवयकष बहृत शवकास आराखडा िासा स्तरावर प्रलंशबत भसणे, 

िासाााे शयमा-कोरेर्ाव शवियस्तंय स्मारकाचा शवकास आशण सौंदययकरणासाठी 

उ्चस्तरीय सशमती र्ठीत केललेी भसणे, स्मारकासाठी आवश्यक भसलेली यसंूपादााची 

प्रशक्रया तातडीाे पूणय करण्याची आवश्यकता तसेच आवश्यकता तया शाधीची तरतूद परुवणी 

मार्ण्याद्वारे करावयाची काययवाही तथा उपाययोिाा.’’ 
  

      अॅड. अशोक पिार 

(१७) ४४८८ १० शिरुर - हवेली मतदारसंघातील ( शि.पणेु ) डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर सामाशिक न्याय यवा 

बांधकामासाठी शाधीची तरतूद करण्याची आवश्यकता भसणे, परंतु याबाबत कोणतीही 

काययवाही ा होणे यामळेु भसंतोषाचे वातावरण, याबाबत िासाााे तातडीाे करावयाची 

काययवाही वा उपाययोिाा 
  

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  

विधान भिन   रािेन्र भागिि, 

मुांबई,   प्रधान सवचि, 

वदनाांक : २२ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
  

याची प्रि : 

(१) मंत्री व राज्यमंत्री 

(२) शवधाासयचेे सवय सदस्य. 

(३) सामाशिक न्याय व शविेष सहाय्य शवयार् (१० प्रती) 

(४) संसदीय कायय शवयार्. 

(५) शवत्त शवयार्. 

  
_____________________________________________ 

िासकीय मध्यवती मदु्रणालय, मुंबई 


