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महािाष्ट्र  रिधानपरिषद 
रदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिाि, रदनाांक ९ माचच, २०२२ 
((सकाळी सकाळी १०१०--०० ०० ते ते ११११--४५ ४५ िाजेपयंतिाजेपयंत))  

  
  

  (मांगळिाि, रदनाांक ८ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चरिण्यात आलेला म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – (चचा पढेु सरुु ि 
मांत्रयाांचे उत्ति) – 

  सिचश्री  प्ररिण दिेकि, विजय ऊर्फ  भाई विरकर, प्रसाद लाड, चंद्रशेखर बािनकुळे, 
सुरेश धस, डॉ.पवरणय रु्के, सिफश्री सदावशि खोत, विनायक मेटे, डॉ.रणवजत पाटील 
सिफश्री प्रविण पोटे पाटील, महादेि जानकर, रणवजतससह मोवहते-पाटील, अॅड.वनरंजन 
डािखरे, सिफश्री वनलय नाईक, चंदभुाई पटेल, िोवपचंद पडळकर, रमेशदादा पाटील, 
रामराि पाटील, प्रविण दटके, रामदास आबंटकर, रमेश कराड, अमरीशभाई पटेल, 
रि.प.स. याांचा  म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "१९९३ चा बॉम्बस्र्ोट ि २००८ मधील मंुबईिर झालेल्या दहशतिादी 
हल्ल्याचे आअात अपहापही विसरले नसताना वदिसाािळया ख न, बलात्कार, 
चोऱ्या, दरोड्यामुळे सिफसामान्य जनता त्रस्त असताना त्यािर कोणताही मािफ न 
कााता भ्रष्टाचाऱ्यांना संरक्षण वदल्यामुळे राज्यातील कोट्यिधी जनतेचा कायदा 
ि सुव्यिस्थेिरील उडालेला विश्िास, महाराष्राचे आराध्य दैित छत्रपती वशिाजी 
महाराज यांचे जन्मवदनी ५०० नािवरकांपेक्षा अवधकची िदी जमिल्यामुळे हजारो 
वशिभकतांिर दाखल झालेले िुन्हे ि त्याचिेळेस सत्ताधारी पक्षाच्या प्रिकत्यांच्या 
पत्रकार पवरषदेत १५०० नािरीक उपस्स्थत असताना एकाही व्यकतीिर दाखल न 
झालेले िुन्हे, कायपहाचा िापर स्ितःच्या सोयीने केल्याने कोट्यिधी 
वशिभकतांमध्ये पसरलेला असंतोष, लोकप्रवतवनधींना िंुडांकड न वमळत 
असलेल्या धमकया, राजकीय हस्तके्षपामुळे बड्या राजकीय नेत्यांविरोधातील 
िुन््ांच्या तपासात आलेली वशवथलता, हत्या, अपहरण, दरोडे, अरर्ोड्या 
यासारख्या िुन््ांना आळा अालण्यात आलेले अपयश, मंुबई, निी मंुबईसह 
राज्यातील मोठ्या शहरातील िुन््ात झालेली िाा, सायबर हल्ल्यांना ि िुन््ांना 
रोखण्यात आलेले अपयश, अंमली पदाथफ, िुटखा व्यापार, जुिार, मटका या 
अिैध धंपहात झालेली अपवरवमत िाा, अल्पियीन मुले, मुली ि मवहलांिरील 
अत्याचाराच्या अटनामंध्ये झालेली िाा, मृत प जा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाच्या 
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तपासातील संथिती, डान्सबार, पब, वडस्कोथेक, ऑनलाईन िेसमि, विशेषत: 
ऑनलाईन लॉटरीमधील भ्रष्टाचाराला आळा अालण्यात आलेले अपयश, त्यांच्या 
चालकांना वमळणारे अभय, पोवलसांिर पडणारा ताण ि पोवलसांच्या मािण्यांकडे 
शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुफक्ष, मािासििीय समाजािर होणारे हल्ले ि 
त्यांच्यात िाालेली असुरवक्षततेची भािना, राजकीय कायफकते, लोकप्रवतवनधींिर 
होणारी सुडबुध्दीने कारिाई, राज्याची कायदा ि सुव्यिस्था कोलमडल्यामुळे 
िोरिरीब जनता, मवहला ि सिफसामान्यांमध्ये वनमाण झालेले असुरवक्षततेचे ि 
वचडीचे िातािरण, तसेच, एसटी कमफचाऱ्याचं्या संपाला शंभर वदिसांपेक्षा जास्त 
कालािधी होऊन देखील संप वमटिण्यात सरकारला आलेले अपयश, शेकडो 
कमफचाऱ्यानंी केलेल्या आत्महत्या, मा.न्यायालयाने सरकारिर ओालेले ताशेरे, 
संपामुळे राज्यातील ग्रामीण शहरी भािातील प्रिाशांना होत असलेला अतोनात 
त्रास, एसटी कमफचारी ि कुटंुबीयांमध्ये वनमाण झालेले वनराशेचे िातािरण, तसेच, 
सरकारच्या बेपिा धोरणामुळे मराठा ि ओबीसी आरक्षण रद्द होणे, इतर 
मािासििफ आयोिाचा अंतवरम अहिाल मा.सिोच्च न्यायालयाने रे्टाळला 
असणे, अहिाल रे्टाळत असताना न्यायालयाने सांस्ख्यकी अभ्यास आवण 
संशोधनाविनाच अंतवरम अहिाल तयार केला असल्याचे, अहिालात इतर 
मािासििीयांच्या राजकीय प्रवतवनवधत्िाबाबत कोणतीही मावहती नसल्याचे, 
स्थावनक स्िराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रवतवनवधत्िाची मावहती नसल्याचे तसेच 
कोणत्या कालािधीतील मावहतीच्या आधारे हा अहिाल तयार केला याबाबतही 
स्पष्टता नसल्याचे न्यायालयाने नम द केले असणे, तसेच, ओबीसी 
आरक्षणावशिाय वनिडणुका अेण्याचे आदेश वनिडण क आयोिाला ि राज्य 
सरकारला वदलेले असणे, सरकारच्या अनास्थेमुळे ओबीसी आरक्षण 
िमािण्याची आलेली िेळ, सुरुिातीपास नच सरकारी उदासीनतेमुळे मािासििफ 
आयोि स्थापन करण्यात ि आयोिाला कमफचारी ि वनधी देण्यात सरकारकड न 
होणारी टाळाटाळ, मराठा ि ओबीसी समाजासाठी केलेल्या अोषणांची दोन िषात 
न झालेली अंमलबजािणी, यामुळे या दोन्ही समाजात शासनाबद्दल वनमाण 
झालेली तीव्र उदे्रकाची भािना, धनिर आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत सरकारकड न 
कोणतीही कायफिाही न होणे, संविधानानुसार धमाच्या आधारे आरक्षण देता येत 
नसताना, मंवत्रमंडळाचा वनणफय झालेला नसताना मंत्रयांनी आरक्षण देण्याबाबत 
सभािृहात केलेली अोषणा ि पवरणामी नािवरकात वनमाण झालेली संवदग्धतेची 
भािना, तसेच टीईटी ि अन्य स्पधा परीके्षत झालेले अोटाळे, स्पधा परीके्षसाठी सेिा 
पुरिठादार कंपन्यांची वनिड करताना झालेल्या अवनयवमतता, पवरणामी राज्यातील 
लाखो उमेदिारांची नोकरीची संधी वहरािल्यामुळे त्यांच्यात वनमाण झालेला 
असंतोष, याबाबत शासनाने कराियाची उपाययोजना विचारात अेण्यात यािी." 
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(दपुािी १२-०० िाजता) 
 

एक : प्रश्नोत्तिे - 
  (क) तािाांरकत प्रश्न. 
  (ख) र्रनिाि, रदनाांक ५ माचच, २०२२ िोजीची तािाांरकत प्रश्नोत्तिाांची यादी 

सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 
  (१) गहृ मांत्री : "महाराष्र राज्य पोलीस िृहवनमाण ि कल्याण 

महामंडळ मयावदत, मंुबई यांचा वदनांक ३१ माचफ, 
२०२० रोजी समाप्त होणाऱ्या िषाचा 
सेहेचाळीसािा िार्षषक अहिाल" सभािृहासमोर 
ठेितील. 

  (२) जलसांपदा मांत्री : "विदभफ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नािप र 
यांचा सन २०१६-२०१७ ि सन २०१७-२०१८ या 
िषांचा अलि लेखा अहिाल" सभािृहासमोर 
ठेितील. 

  (३) ग्रामरिकास मांत्री : (क) "सन २०१८-२०१९ चा महाराष्रातील 
पंचायती राज संस्थांच्या लेख्यािरील 
अठे्ठचाळीसािा लेखापवरक्षा पुनर्षिलोकन 
अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 

     (ख) "सन २०१९-२०२० चे ठाणे / रायिड / 
रत्नाविरी / ससधुदिुफ / पालअर / नावशक / 
धुळे / नंदरुबार / जळिाि / अहमदनिर / 
पुणे / सातारा / सािंली / सोलाप र / 
कोल्हाप र / औरंिाबाद / जालना / परभणी 
/ सहिोली / बीड / नांदेड / उस्मानाबाद / 
लात र / अमरािती / अकोला / िावशम / 
बुलााणा / यितमाळ / नािप र / िधा / 
भंडारा / िोंवदया / चंद्रप र  ि िडवचरोली 
या ३४ वजल्हा पवरषदांचे िार्षषक प्रशासन 
अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 
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  (४) गहृरनमाण मांत्री : "महाराष्र स्थािर संपदा वनयामक प्रावधकरण, 
मंुबई प्रावधकरणाचे सन २०१९-२०२० ि सन 
२०२०-२०२१ या िषांचे िार्षषक लेखे" 
सभािृहासमोर ठेितील. 

 

तीन : (क) म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूनेचे रनिेदन – 

   (१) ॲड.रनिांजन डािखिे, वि.प.स. यांच्या पुाील वनकडीच्या सािफजवनक 
महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक १ िर र्ालेय रर्क्षण मांत्री 
वनिेदन करतील:- 

    "१० िी च्या विपहार्थ्यांच्या पवरक्षा काही वदिसांिर आल्या अस न हॉल 
वतकीट वमळण्यास सुरुिात झाली असणे, शाळाकंड न र्ी ची सकती केली 
अस न हॉल वतवकटसाठी अडिण क केली जात असल्याने १० िी च्या 
विपहार्थ्यांना शालेय र्ी भरण्यास सुट ि मुदत वमळण्याबाबत." 

चाि : लक्षिेधी सचूना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) – 
  (मांगळिाि, रदनाांक ८ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दर्चरिण्यात आलेल्या प्रलांरबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (१) ि (२)] – 
  (१)  डॉ.िजाहत रमर्झा, श्री.अमरनाथ राज रकर, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.राजेश राठोड, 

डॉ.सुधीर तांबे, रि.प.स. पुाील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
अल्पसांखयाांक मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

     "राज्यातील अल्पसंख्यांक समाजाच्या हकक ि सिांिीण प्रितीसाठी 
राज्यात अल् पसंख्यांक विकास विभाि कायफरत असणे, अल्पसंख्याक समाजाचे 
प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध सवमतीच्या, मंडळे कायफरत असली तरी तेथे 
प णफिेळ अवधकाऱ्यांची पदे अनेक मवहन्यांपास न वरकत असणे, यामुळे सदर 
विभािाचे कामकाज इतर अवधकाऱ्यांना अवतवरकत कायफभार  सोपि न सुरू 
असणे, मौलाना आझाद आर्षथक विकास महामंडळ येथे व्यिस्थापकीय 
संचालक नसणे, िकर् बोडफ ि अल्पसंख्याकं आयोि येथे कमफचाऱ्यांची 
कमतरता असणे, तसेच महाराष्र राज्य हज कवमटी मध्ये १० पदे मंज र अस नही 
र्कत ४ कमफचारीच कायफरत असणे, येथील कमफचाऱ्यांना ६ व्या िेतन 
आयोिाची थकबाकी ि ७ व्या िेतन आयोिाच्या वशर्ारशी नुसार िेतन ि 
वनिृत्तीचे लाभ वमळालेले नसणे, तसेच अल्पसंख्यांक विकास विभािाच्या 
वदनांक १२ ऑकटोबर, २००९ रोजीच्या अवधस चनेनुसार हज कवमटीतील 
कायफरत कमफचाऱ्यांना लाभ न वमळणे, हज कवमटीत २९ िषे सेिा केलेले 
सहाय्यक पदािरील एका कमफचाऱ्याचा कोविड-१९ मुळे २०२० मध्ये मृत्य  
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झालेला अस नही अपहापही त्यांच्या कुटंुवबयांना कुठलाही मोबदला शासनाकड न 
वमळालेला नसणे, दरिषी १० हजार पेक्षा जास्त याते्रकरू हज याते्रस जात 
असताना र्कत ४ कमफचाऱ्यांिर त्यांच्या व्यिस्थेचा भार असणे, तेलंिणा 
राज्यात दरिषी ४ हजाराच्या आसपास हज याते्रकरू असताना येथील हज 
कवमटीत १४२ कमफचारी कायफरत असणे, अल्पसंख्यांकांचा सामावजक, आर्षथक, 
शैक्षवणक ि सांस्कृवतक अशा प्रकारे सिफसमािेशक उत्कषफ, अल्पसंख्यांकांच्या 
हककाचे संरक्षण हे सच्चर कवमटीच्या वशर्ारशीनुसार मुख्य उवद्दष्ट असणे, परंतु 
विभािातील बहुतांश पदे वरकत अस न त्यातील विविध मंडळे, सवमत्या, 
आयोिाचा अपुरा कमफचारी ििफ ि वनधी अभािी अिस्था ख पच वबकट झालेली 
असणे, कें द्राकड न वमळणाऱ्या अनुदानाची प्रकरणे देखील प्रलंवबत असणे,  तरी 
राज्यातील अल्पसंख्याकं समाजाच्या विकासासाठी असलेल्या सिफ योजनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजािणी करण्याची ि येथील वरकत पदे तातडीने भरण्याची 
वनतांत आिश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली िा कराियाची कायफिाही ि 
शासनाची प्रवतविया." 

  (२) श्री.अरनकेत तटकिे, रि.प.स. पुाील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे कृषी मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

           "शासनाने राज्यात आंबा वपकासंाठी हिामान आधावरत र्ळपीक विमा 
योजना लाि  केलेली असणे, तथावप राज्यातील इतर वजल्हयांच्या तुलनेत रायिड 
वजल्हयात शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्याच्या रककमेत चौपट इतकी िाा करण्यांत 
येणे, राज्यात यंदा आलेल्या अिकाळी पाऊस, वनसिफ िादळे, यामुळे रायिड 
वजल्हयातील आंबा उत्पादनात ५० टकके अट झाल्याचे वदस न येणे, शासनाने 
याच योजनेसाठी रत्नाविरी वजल्हयातील बािायतदारांना हेकटरी १३ हजार ३०० 
तर ससधुदिुामध्ये प्रवत हेकटरी ७ हजाराचा हप्ता तर ठाणे ि पालअर वजल्हयासाठी 
हे  दर रायिड वजल्हयाचे तुलनेत कमी असल्याचे वनदशफनास येणे, मात्र रायिड 
वजल्हयातील शेतकऱ्यानंा हेकटरी २९ हजार ४०० रुपये विमा हप्त्यापोटी भरािे 
लाित असणे, त्यामुळे रायिड वजल्हयातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांिर एक 
प्रकारे अन्याय होणे, सदरचे पीक विम्याचे हप्ते भरण्यासाठी राज्यातील अन्य 
वजल्हयांसाठी शासनाने एचडीएर्सी एिो जनरल इन्श्युरन्स कंपनी, वरलायन्स 
जनरल इन्श्युरन्स कंपन्या वनयुकत करणे, रायिड वजल्हयासाठी मात्र भारतीय 
कृषी विमा कंपनीची शासनाकड न वनयुकती करणे, शासनाने वनयुकत केलेल्या 
सिफ विमा कंपन्यांचे विमा दर हे िेििेिळे अस न शेतकऱ्यांिर अन्याय करणारे 
असणे, त्यामुळे रायिड वजल्हयातील शेतकऱ्यािंर लादण्यात आलेले चौपट दर 
कमी करुन ती इतर विमा कंपन्या प्रमाणेच लाि  करण्यांत यािी अशी 
शेतकऱ्यांनी मािणी असणे, तसेंच शासनाने वरलायन्स कंपनीच्या धतीिर, 
शेतकऱ्यांना भरपाई रककम देण्याचीही मािणी करण्यात येणे, तथावप शासनाने 
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त्याबाबत अपहापही कायफिाही न करणे, पवरणामी याप्रकरणी रायिड 
वजल्हयातील शेतकऱ्यािंर विमा हप्ता दर प्रकरणी झालेला अन्याय द र करुन 
त्यांना भरपाई रककम देण्याबाबत शासनाने कायफिाही करण्याची आिश्यकता ि 
शासनाची प्रवतविया." 

  (३) श्री.अमोल रमटकिी, रि.प.स. पुाील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "अकोला वजल्हयातील वसटी कोतिाली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमधील 
सरार्ा बाजार पवरसरातील अकोल्यातील प्रख्यात सरार्ा व्यािसावयक 
मंुडिांिकर ज्िेलसफ यांनी ग्राहकांची हंुडी वचठ्ठी तसेच मोठया प्रमाणात व्याज 
देण्याच्या आवमषात न तब्बल ४ कोटी ५७ लाख ८२ हजार ८७९ रुपये ठेिीची 
र्सिण क केल्याची अटना  माहे जानेिारी २०२२ मध्ये अडल्याचे वनदशफनास 
येणे, सदर प्रकरणी ९८ नािवरकांकड न र्सिण क झाल्याच्या तिारी पोलीस 
स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात येणे, मात्र या प्रकरणी चारही आरोपीिर िुन्हे 
दाखल करण्यात आलेले असणे, परंतु चारही आरोपी र्रार असणे, तसेच 
मंुडिांिकर ज्िेलसफकडे विविध शासकीय यंत्रणेतील अवधकारी, कमफचारी 
यांनीही िंुतिण क केली असल्याने त्यांचीही र्सिण क झाल्याची बाब समोर 
येणे, चारही आरोपी र्रार असल्याने त्यांचा शोध अेऊन आर्षथक र्सिण क 
झालेल्या नािवरकानंा त्यांची रककम परत वमळण्याच्या अनुषंिाने शासनाने 
तातडीने कारिाई करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली िा 
कराियाची कायफिाही ि शासनाची प्रवतविया." 

  (४) श्री.जयांत आसगािकि, डॉ.सुधीर तांबे, सिफश्री राजेश राठोड, अमरनाथ 
राज रकर, डॉ.िजाहत वमझा, डॉ.प्रज्ञा साति, सिफश्री अवभवजत िंजारी, मोहनराि 
कदम, वििम काळे, बाळाराम पाटील, नािोराि िाणार, प्रविण दरेकर, ॲड. 
वनरंजन डािखरे, सिफश्री विजय ऊर्फ  भाई विरकर, रामदास आंबटकर, चंद्रशेखर 
बािनकुळे, प्रिीण दटके, डॉ.पवरणय रु्के, सिफश्री रमेशदादा पाटील, रमेश 
कराड, सदावशि खोत, रि.प.स. पुाील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे र्ालेय रर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

          "राज्यात खासिी वशक्षण संस्थेच्या प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक 
शाळातील वशक्षक ि वशक्षकेतर कमफचाऱ्यांना वदनांक ९ मे, २०१६ ि वदनांक १९ 
सप्टेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन वनणफयाननुसार २० टकके अनुदान मंज र 
करण्यात आलेले असणे, तसेच सदर शाळांना वदनांक १८ ऑिस्ट, २०१९ च्या 
मंवत्रमंडळाच्या बैठकीत िााीि २० टकके अनुदान वदनांक १ एवप्रल, २०१९ पास न 
देण्याबाबत वनणफय अेण्यात आलेला असणे, तदनंतर वदनाकं १४ ऑकटोबर, 
२०२० रोजीच्या मंवत्रमंडळ बैठकीतील वनणफयानुसार वदनांक १ एवप्रल, २०१९ 
ऐिजी वदनांक १ नोव्हेंबर, २०२० पास न िााीि अनुदान देण्यात आल्याचा वनणफय 
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अेतल्याने कमफचाऱ्यांिर अन्याय झालेला असणे, सदर तुकडयानंा पाचव्या 
िषापास न प्रवतिषी २० टककेप्रमाणे िााीि अनुदान वमळणे िमप्राप्त असणे, 
परंतु अपहापपयंत ते झालेले नसणे, या सिफ शाळेतील कमफचाऱ्यांना वदनांक १ 
एवप्रल, २०१९ पास न प्रचवलत धोरणानुसार िााीि अनुदान वमळण्यासाठी होत 
असलेली आग्रही मािणी, परंतु याबाबत वनणफय अेण्यात शासनाकड न होत 
असलेला प्रदीअफ विलंब, पवरणामी या वशक्षक ि वशक्षकेत्तर कमफचाऱ्यांत 
पसरलेले सचतेचे ि असंतोषाचे िातािरण, यािर शासनाने केलेली िा 
कराियाची कायफिाही ि प्रवतविया." 
 

  (५) श्री.िविद्र फाटक, रि.प.स. पुाील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे नगिरिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

          "महाराणा प्रताप चौक, मुलंुड चेक नाका, मंुबई येथे अपअातांचे िााते 
प्रमाण, हजारो नािरीकाचंी या चौकात सतत िदफळ असल्याने पादचारी प ल 
बांधण्याची मािणी लोकप्रवतवनधींनी केलेली असणे, अपअाताचे प्रमाण कमी 
करण्यासाठी तत्कालीन निरविकास राज्यमंत्री, यांनी सदर वठकाणी पादचारी 
प ल बांधण्याचे आश्िासन देऊनही अपहापपयंत कोणतीच कायफिाही झालेली 
नसणे, मंुबई शहरातील लाल बहाद र शास्त्री हा प्रमुख महामािफ अस न या 
महामािािर मोठ्या प्रमाणात िाहनांची िदफळ सुरु असणे, त्यामुळे रस्ता 
ओलाडंतांना अनेक िेळा मोठ-मोठे अपअात होऊन नािरीकांना आपला जीि 
िमिािा लािणे, पवरणामी महाराणा प्रताप चौक, मुलंुड चेक नाका येथे तातडीने 
पादचारी प ल उभारण्याची वनतांत आिश्यकता असणे, त्याबाबत शासनाने 
तातडीने वनणफयात्मक कायफिाही करण्याची आिश्यकता ि शासनाची 
प्रवतविया." 

  (६) श्री.िणरजतवसह मोरहते-पाटील, रि.प.स. पुाील तातडीच्या ि सािफजवनक 
महत्िाच्या बाबीकडे नगिरिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

         "सोलाप र शहराचा पाणीपुरिठा सुरळीत व्हािा यासाठी उजनी ते सोलाप र 
१०५ वक.मी. अंतराच्या समांतर जलिावहनीचे काम कें द्र शासन ि राज्य शासन 
यांच्या वनधीत न िेल्या तीन िषापास न सुरु असणे, जलिावहनीची वनविदा 
वनअाल्यानंतर सहा मवहन्यात राज्य शासनाने जलिावहनी मािातील प्रशासकीय 
बाबींची प तफता करुन कंपनीला जािा ताब्यात देणे अपेवक्षत असणे, जॅकिेल 
आवण पाईपलाईनची जािा स्माटफ वसटीच्या ताब्यात देण्यासाठी स्माटफ वसटीकड न 
राज्य शासनास िारंिार पत्रव्यिहार करुनही आजतािायत उजनी जॅकिेलसाठी 
वरतसर जािा ताब्यात न वमळणे, राष्रीय राजमािाच्या जािेत न जलिावहनी 
टाकण्याचा वनणफय होऊन त्यासाठी राजमािफ प्रावधकरणाने मावितलेले ४२ कोटी 
ि उिफवरत भ संपादनासाठी येणारा खचफ  ६ कोटी असे एक ण ४८ कोटी रुपये 
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निरविकास खात्याने पहािेत अशी महापावलका प्रशासनाची मािणी असणे, 
निरविकास खात्याने सदर वनधी देण्यास नकार देऊन स्थावनक स्िराज्य संस्थांनी 
हा वनधी उभारािा असे कळिणे, एक णच नुकसान भरपाई वनस्श्चतीकरण, 
भ संपादनासाठी शासनाकडे वनधीची मािणी, उजनी येथील जलसंपदा विभािाची 
जािा हस्तांतर, यात होणारा विलंब यामुळे समांतर जलिावहनीचे रखडलेले 
कामकाज याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुफक्ष, यामुळे सोलापूर 
शहरिावसयात पसरलेला असंतोष, यामुळे समांतर जलिावहनीच्या कामाला िती 
देणेबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि शासनाची प्रवतविया." 

पाच : म.रि.प. रनयम १०१ – अ अन्िये रिरे्ष उल्लेख – (असल्यास). 
   

- मध्यांति - 
 

सहा : र्ासकीय रिधेयक – 

  रिधानसभेने सांमत केल्यास – रिचाि, खांडर्: रिचाि ि सांमत किणे. 
   "सन २०२२ चे वि.स.वि. िमांक १ - महाराष्र दकुाने ि आस्थापना (नोकरीचे ि 

सेिाशतींचे विवनयमन) (सुधारणा) विधेयक, २०२२" 
   ------------------------------------------------------------------------ 

सात : अधा-तास चचा – म.रि.प. रनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 
  (१) सिचश्री सदारर्ि खोत, िोवपचंद पडळकर, महादेि जानकर, रि.प.स. पढुील 

सािचजरनक महत्िाच्या बाबींिि चचा उपस्स्ित कितील. 
        "आवदिासी विकास महामंडळ ि शबरी वित्त विकास महामंडळाच्या नावशक 

येथील नोकरभरतीस शासनाची स्थविती असताना महाव्यिस्थापक यांनी नोकर 
भरती केल्याचे प्रकरण लोकप्रवतवनधींनी वनदशफनास आणणे, या दोन्ही 
महामंडळांत सरळसेिा भरतीसाठी ५८४ विविध पदांची जावहरात देण्यात येणे, 
महाराष्र राज्य आवदिासी विकास  महामंडळाच्या सरळ सेिा पदभरती २०१४ 
बाबतचा विभािीय आयुकत, नावशक यांचा उच्चस्तरीय चौकशी अहिाल 
शासनास प्राप्त होणे, कुणाल आय.टी. प्रायव्हेट वलवमटेड, पुणे या पवरक्षा प्रविया 
केलेल्या कंपनीिर चौकशी सवमतीने िंभीर वनष्कषफ नोंदविले असुनही  कंपनीिर 
कोणतीही कारिाई झालेली नसणे, तसेच सदर सवमती अंतिफत दोषींिर कारिाई 
करण्याची मािणी लोकप्रवतवनधी यांच्याकड न होत असणे, याकडे शासनाचे  
दलुफक्ष होत असल्याने विपहाथी ि तरुणांमध्ये असंतोष वनमाण होणे, सदर 
प्रकरणी  दोषी असणाऱ्यांविरूध्द कराियाची कारिाई  तसेच याबाबत शासनाने 
केलेली  कायफिाही ि प्रवतविया." 
 



असधुारित प्रत 
 

 ..9..     

 

 

  (२) डॉ.सधुीि ताांबे, सिफश्री जयंत आसिािकर, राजेश राठोड रि.प.स. पढुील 
सािचजरनक महत्िाच्या बाबींिि चचा उपस्स्ित कितील. 

        "राज्याच्या शैक्षवणक के्षत्रातील हजारो वशक्षकांच्या जािा वरकत अस न पवित्र 
पोटफल भरती बद्दल अनेक प्रश्न, समस्या असणे, मराठी माध्यमाच्या शाळांना 
अनुदान नसणे, शाळा अअोवषत असणे, संच मान्यतेच्या वनकषात सुधारणा होणे 
िरजेचे असणे,  शाळांना पुरेसे िेतनेत्तर अनुदान नसल्याने शाळांची ददुफशा होणे, 
जुनी वनिृत्ती िेतन योजना सिांना लाि  करणे, वजल्हा पवरषद शाळांमध्ये पुरेश्या 
ििफ खोल्या नसणे, शालाथफ ि अन्य प्रशासकीय बाबींमध्ये अडिण क ि विलंब 
होत असल्यामुळे वशक्षणाच्या िुणिते्तिर पवरणाम होणे, कोरोनामुळे लाखो मुले 
शाळाबा् होणे,  मंुबईत रात्रशाळा बंद असणे, अशा समस्यांमुळे वनमाण 
झालेला असंतोष, याबाबत शासनाने केलेली िा कराियाची कायफिाही ि 
उपाययोजना." 

 
रिधान भिन, 
मंुबई, 
वदनांक : ८ माचफ, २०२२. 

         िाजेन्द्र भागित 
                प्रधान सवचि, 

               महाराष्र विधानपवरषद 
 


