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महािाष्ट्र  रिधानपरिषद 
रदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 

शकु्रिाि, रदनाांक ४ माचच, २०२२ 
(दपुािी १२.०० िाजता) 

  
एक : निरनिारचत सदसयाांचा परिचय. 
दोन : प्रश्नोत्तिे - 
  (क) तािाांरकत प्रश्न. 
  (ख) अतािाांरकत प्रश्नोत्तिाांची परहली, दसुिी, रतसिी, चौथी, पाचिी, सहािी, 

सातिी, आठिी, नििी, दहािी, अकिािी, बािािी, तेिािी, चौदािी ि 
पांधिािी यादी सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे. 

तीन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 
  (१) मखु्यमांत्री : "लोकआयुक्त आणि उप लोक आयुक्त, महाराष्ट्र 

राज्य याांचा ते्रचाळीसावा  वार्षिक एकणत्रत अहवाल 
स्पष्ट्ीीकरिा्मक ्ापाासह" साा हृहासमोर 
ठेवतील. 

  (२) उद्योग मांत्री : "मराठवाडा णवकास महामांडळ मयाणित, औरांृाबाि 
याांचा सा २०१९-२०२० या विाचा ते्रपन्नावा वार्षिक 
अहवाल" साा हृहासमोर ठेवतील. 

  (३) परििहन मांत्री : "मा.उच्च न्यायालय, मुांबई येथे िाखल णरी याणचका 
क्र. २१६९९/२०२१ महाराष्ट्र राज्य मा गृ पणरवहा 
महामांडळ णवरुध्ि सांघिग एस.ीी. कामृार सांघीाा 
आणि इतर या याणचकेतील मा.उच्च न्यायालय 
याांच्या आिेशााुसार शासा णािगय णिााांक 
८.११.२०२१ ाुसार मुख्य सणचव याांच्या 
अध्यक्षतेखाली स्थापा करण्यात आलेल्या 
त्रिसिस्यीय सणमतीचा अहवाल" साा हृहासमोर 
ठेवतील. 

चाि : म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) – 

  (१) श्री.जयांत पाटील, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावगजणाक मह्वाच्या 
बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
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        "रायृड णजल्यात णवणवध प्रकल्पात प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांाी णजल्हाणधकारी 
कायालयावर णिााांक १६ णडसेंबर, २०२१ रोजी काढलेला मोचा, बल्क ड्रग्ज 
फामा पाकग , जे एस डब्लल्यू या खाजृी कां पाीसाठी शासाााे चालवलेले सक्तीचे 
सांपािा, णवरार, अणलबाृ मल्ल्ीमॉडल कॉणरडॉर या महाकाय व खर्षचक तसेच 
अाावश्यक प्रकल्पासाठी चाललेले तातडीचे सांपािा, ्यासाठी सांसिेाे २०१३ 
मघ्ये पाणरत केलेला ाूमी सांपािा कायिा ृुांडाळूा सरकाराे चालवलेला अन्याय 
सिर प्रकल्पाांाा शेतकऱयाांचा असलेला णवरोध, ते रद्द करण्याची माृिी, 
णजल्यातील वाढते प्रििूि, ााताखालील के्षत्र ृेल्या वीस विात व सध्याच्या 
सांपािाामुळे िीड लाख एकराे घीिे, ्यामुळे उपजीणवका, रोजृार व पयावरि 
यावर होिारा पणरिाम, शेतकऱ्यांची सतत होिारी फसविूक, उद्योृाांसाठी 
यापूवी सांपाणित केलेल्या जणमाी ा वापरता पडूा रहािे, ्यामुळे होिारे राष्ट्रीय 
सांपत्तीचे ाुकसाा, इको सेल्न्सणीव्ह झोा व अायारण्यालृतचे के्षत्र सांपाणित 
केले जािे, ्याचे पयावरिावरील पणरिाम, वाढ्या तापमााामुळे णजल्यावर 
वारांवार ओढविाऱया अणतवहष्ट्ीी व पूर, िरडी कोसळिे इ. आपत्ती, ्यामुळे 
होिारी हााी यामुळे णजल्यात वाढत असलेला असांतोि व यावर शासाााे 
करावयाची कारवाई व उपाययोजाा." 

  (२) सिचश्री प्ररिण दिेकि, रिजय ऊर्च  भाई रगिकि, डॉ.परिणय रु्के, सिचश्री 
सिेुश धस, सदारशि खोत, प्रसाद लाड, गोरपचांद पडळकि, डॉ.िणरजत 
पाटील, सिचश्री रनलय नाईक, प्रिीण दटके, िमेशदादा पाटील, 
अॅड.रनिांजन डािखिे, श्री.चांदभूाई पटेल, रि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
सावगजणाक मह्वाच्या बाबीकडे सािचजरनक बाांधकाम (सािचजरनक उपक्रम 
िगळून) मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "मुांबई-ृोवा महामाृाचे काम सा २०११ मध्ये सुरू झाले असूा िोा वेळा 
कां त्राीिार बिलूाही मोठ्या प्रमािात काम अद्याप अपूिग असिे, अाेक णठकािी 
कामे अधगवी अवस्थेत असिे, ्यामुळे रस््यावरूा प्रवास करिाऱया प्रवाशाांाा 
धुळीचा व खड्ड्ाांचा सामाा करावा लाृत असूा पावसाळ्यात या सांपूिग 
ााृात णचखलाचे साम्राज्य पसरत असल्यामुळे अपघाताचे प्रमािही वाढलेले 
असिे, माृील िशकापासूा मुांबई-ृोवा महामाृाच्या रुां िीकरिाचे काम सुरू 
असूाही ते पूिग ा झाल्यामुळे कोकिचा णवकास रखडला असिे, महामाृाच्या 
णसमेंी कााँक्रीीच्या रस््याांमुळे णपण्याच्या पाण्याच्या वाणहन्या ाािरुुस्त झाल्या 
असूा लृतच्या ृावाांमध्ये पािी ीांचाईची ाीिि पणरल्स्थती णामाि झाली 
असिे, कां त्राीिाराकडूा ाािरुुस्त पािी पुरवठा वाणहन्या िरुुस्त करुा 
घेण्याबाबत शासााकडूा कोिताही पुढाकार घेतला जात ासिे, महामाृाचे 
काम तातडीाे पूिग होण्याची तसेच ाािरुुस्त पािी पुरवठा वाणहन्या िरुुस्त करुा 
णिल्याणशवाय कां त्राीिाराांाा िेयक अिा ा करण्याचा णािगय घेण्याची 
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आवश्यकता, तथाणप, शासााचे याकडे होत असलेले अक्षम्य िलुगक्ष, पणरिामी 
कोकिवाणसयाांमध्ये पसरलेला तीव्र असांतोि, याबाबत शासाााे केलेली वा 
करावयाची उपाययोजाा व प्रणतणक्रया." 

  (३) सिचश्री सरुनल शशदे, रिलास पोतनीस, िशिद्र र्ाटक, रि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व सावगजणाक मह्वाच्या बाबीकडे सािचजरनक आिोग् य ि कुटुांब 
कल् याण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "मोखाडा तालुक्यातील (णज.पालघर) पायरवाडीतील पणहलीत णशकिाऱया 
कु. अजय युवराज पारधी या ६ विीय बालकाचा जव्हार कुीीर रुग्िालयात णि. 
२५ जााेवारी, २०२२ रोजी उपचारािरम्याा झालेला मह्यू, सिर बालकास 
्याच्या कुीुांणबयाांाी णि. २४ जााेवारी, २०२२ रोजी उपचारासाठी त्र्यांबकेश्वर 
येथील िवाखान्यात ाेिे, तेथे एक णिवसाच्या उपचारााांतर ्याला सरकारी 
िवाखान्यात िाखल करण्याचा त्र्यांबकेश्वर येथील डॉक्ीराांाी णिलेला सल्ला, 
तिाुसार  मुलाच्या पालकाांाी ्याला मोखाडा येथील ग्रामीि रुग्िालयात ाेले 
असता तेथील डॉक्ीराांाीही बालकाला जव्हार येथील कुीीर रुग्िालयात िाखल 
करण्यास सााृं िे, पालकाांाी जव्हार येथील कुीीर रुग्िालयात िाखल 
केल्यााांतर ्या बालकावर उपचार णमळण्यास णवलांब झाल्यामुळे णि.२५ 
जााेवारी, २०२२ रोजी उपचारािरम्याा झालेला मह्यू, महत बालकाचा महतिेह घरी 
ाेण्यासाठी कुीुांबाकडे पैसे ासल्यााे ्याांाा रुग्िवाहीका उपलब्लध करुा िेण्यास 
जव्हार येथील कुीीर रुग्िालयातील डॉक्ीर व कमगचाऱ्यांकडूा झालेला 
हलृजीपिा, महतिेह रुग्िवाहीकेतूा ाेण्यासाठी पैसे ा णिल्यास रुग्िवाहीका 
णमळिार ााही, असे रुग्िवाहीकेच्या चालकााे महत बालकाच्या वणडलाांाा 
साांृिे, पणरिामी मुलाचा महतिेह ३५ ते ४० णकमी अांतरावर असलेल्या 
स्वतःच्या घरी िचुाकीवरुा ाेण्यात येिे, या ििेुवी घीाेला जबाबिार असलेल्या 
रुग्िालयाच्या प्रशासााच्या कारााराणवियी जामाासात वाढता तीव्र असांतोि, 
शासाााे या ििेुवी घीाेची व प्रशासााच्या मामााी कारााराची चौकशी करुा 
जबाबिार असिाऱ्यांणवरुध्ि कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आणि 
शासााची प्रणतणक्रया."  

  (४) सिचश्री सरतश चव्हाण, रिक्रम काळे, अमिनाथ िाजिूकि, रि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व सावगजणाक मह्वाच्या बाबीकडे ग्रामरिकास मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

        "मराठवाडा णवााृात णजल्हा पणरििेच्या १२ हजार ६४५ शाळा असिे. 
्यातील ५ हजार २७९ शाळेची वीज िेयके थकीत असिे, म्हिजे ४१.७४ 
ीक्के शाळाांकडे वीज थकबाकी असिे, िर मणहन्याला पाचशे ते सातशे रुपये 
वीज णबल येत असूा सिर रक्कम साणिल अाुिााातूा ारिे अपेणक्षत असिे. 
परांतू सा २०१२-२०१३ पासूा शासाााे शाळाांाा साणिल अाुिाा णिले ासिे, 
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कोरोाामुळे बांि असलेल्या शाळा सुरु झाल्यााांतर वीज मांडळाकडूा 
शाळाांमधील वीज काेक्शा कापण्याचा सपाीा लावला असूा मराठवाडयातील 
१ हजार २४३ शाळाांची वीज की करण्यात आली असिे, ्यामुळे शाळेतील 
सांृिक, उपकरि बांि पडली असिे, शासााकडूा साणिल रक्कम वेळेवर 
णमळत ासल्यााे थकीत वीज णबलाची रक्कम कोिी व कधी ारावयाची असा 
पेच मुख्याध्यापकाांाा पडला असिे, एका बाजूला ऑालाईा णशक्षि णिले जात 
असल्याचा िावा केला जात असतााा व शाळाांच्या सांृिकीकरिावर 
कोट्यवधींचा खचग होत असतााा शाळेत वीज ासल्यााे णशक्षकाांाा ावीा 
समस्याांाा सामोरे जावे लाृत  असिे, ग्रामीि ााृातील शाळेतील णवद्यार्थ्यांाा 
शैक्षणिक सुणवधा उपलब्लध होण्याच्या दृष्ट्ीीाे मराठवाडयातील सवगच शाळाांमध्ये 
सौरऊजा प्रकल्प बसणवण्याची ृरज असिे, ५ हजार २७९ शाळाांची थकीत 
वीजणबल ता्काळ ारण्याची कायगवाही करण्यासाठी होत असलेली माृिी, 
्यावर शासाााे केलेली व करावयाची कायगवाही व प्रणतक्रया." 

सहा : म.रि.प. रनयम १०१ – अ अन्िये रिशेष उल्लेख – (असल्यास). 
  - मध्यांति - 

सात : िाज्यपालाांच्या अरभभाषणािि चचा (परहला रदिस). 

   – अशासकीय कामकाज – 
(बैठकीच्या अखेिचे २ १/२ तास) 

आठ : अशासकीय ठिाि :- 
   (सोमिाि, रदनाांक २८ रे्ब्रिुािी, २०२२ िोजीच्या बलेॅटद्वािा ठिरिलेल्या 

प्राथम्यक्रमानसुाि खालील ठिाि दाखरिण्यात आले आहेत) - 
  (१) श्री.सतीश चव्हाण, रि.प.स. याांचा ठिाि क्रमाांक १ - 
           "राज्यातील ग्रामीि ााृातील णजल्हापणरिि शाळाांची झालेली ियाीय 

अवस्था णवचारात घेवूा शाळाांसाठी सांरक्षक भात, पाण्याची सुणवधा, मुले व 
मुलींसाठी स्वतांत्र स्वच्छता हृह, वहक्षारोपि यासाठी शासाााे णजल्हा पणरििाांाा 
आवश्यक तो णवशेि णाधी िेण्याच्या दृष्ट्ीीाे कायगवाही करावी, अशी णशफारस ही 
णवधाापणरिि शासाास करीत आहे". 

  (२) ॲड.रनिांजन डािखिे, रि.प.स. याांचा ठिाि क्रमाांक २१ - 
        "णाजामी राजवीीच्या पाऊलखुिा सांपुष्ट्ीात आिूा स्थाणाक वैणशष्ट्ट्य 

असलेल्या लेण्याांची ख्याती सवगिरू वहध्िींृत करण्याच्या दृष्ट्ीीाे उस्माााबाि या 
शहराचे "धाराशीव" असे ाामाांतर करण्यात यावे, असा प्रस्ताव राज्य शासाााे 
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कें द्र शासााकडे पाठवावा, अशी णशफारस ही णवधाापणरिि शासाास करीत 
आहे." 

  (३) श्री.गोरपचांद पडळकि, रि.प.स. याांचा ठिाि क्रमाांक ११०- 
          ''परकीय मुघल राजवीीच्या खािाखुिा पुसूा महाराष्ट्राच्या जाज्वल्य 

इणतहासाच्या स्महती जा हृत ठेवण्यासाठी  व राज्याची अल्स्मता जपण्यासाठी 
औरांृाबाि या शहराचे "सांााजीाृर" असे ाामाांतर करण्यात यावे, अशी 
णशफारस ही णवधाापणरिि शासाास करीत आहे.'' 
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                प्रधाा सणचव, 

               महाराष्ट्र णवधाापणरिि 
 


