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महािाष्ट्र  रिधानपरिषद 
रदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिाि, रदनाांक १० माचच, २०२२ 
((सकाळी सकाळी १०१०--०० ०० ते ते ११११--४५ ४५ िाजेपयंतिाजेपयंत))  

  
  (मांगळिाि, रदनाांक ८ माचच, २०२२ ि बधुिाि, रदनाांक ९ 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 आंबटकर, रमेश कराड, अमरीशभाई पटेल, 
रि.प.स. याांचा  म.रि.प. रनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "१९९३ चा बॉम्बस्र्ोट ि २००८ मधील मंुबईिर झालेल्या दहशतिादी 
हल्ल्याचे आघात अद्यापही विसरले नसताना वदिसाढिळया खून, बलात्कार, 
चोऱ्या, दरोड्यामुळे सिफसामान्य जनता त्रस्त असताना त्यािर कोणताही मािफ न 
काढता भ्रष्टाचाऱ्यानंा संरक्षण वदल्यामुळे राज्यातील कोट्यिधी जनतेचा कायदा 
ि सुव्यिस्थेिरील उडालेला विश्िास, महाराष्राचे आराध्य दैित छत्रपती 
वशिाजी महाराज याचें जन्मवदनी ५०० नािवरकापेंक्षा अवधकची िदी 
जमिल्यामुळे हजारो वशिभकतांिर दाखल झालेले िुन्हे ि त्याचिेळेस सत्ताधारी 
पक्षाच्या प्रिकत्यांच्या पत्रकार पवरषदेत १५०० नािरीक उपस्स्थत असताना 
एकाही व्यकतीिर दाखल न झालेले िुन्हे, कायद्याचा िापर स्ितःच्या सोयीने 
केल्याने कोट्यिधी वशिभकतांमध्ये पसरलेला असंतोष, लोकप्रवतवनधींना 
िंुडांकडून वमळत असलेल्या धमकया, राजकीय हस्तके्षपामुळे बड्या राजकीय 
नेत्यांविरोधातील िुन््ाचं्या तपासात आलेली वशवथलता, हत्या, अपहरण, दरोडे, 
घरर्ोड्या यासारख्या िुन््ांना आळा घालण्यात आलेले अपयश, मंुबई, निी 
मंुबईसह राज्यातील मोठ्या शहरातील िुन््ात झालेली िाढ, सायबर हल्ल्यांना 
ि िुन््ानंा रोखण्यात आलेले अपयश, अंमली पदाथफ, िुटखा व्यापार, जुिार, 
मटका या अिैध धंद्यात झालेली अपवरवमत िाढ, अल्पियीन मुले, मुली ि 
मवहलांिरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये झालेली िाढ, मृत पूजा चव्हाण 
आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासातील संथिती, डान्सबार, पब, वडस्कोथेक, 
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ऑनलाईन िेसमि, विशेषत: ऑनलाईन लॉटरीमधील भ्रष्टाचाराला आळा 
घालण्यात आलेले अपयश, त्यांच्या चालकांना वमळणारे अभय, पोवलसांिर 
पडणारा ताण ि पोवलसांच्या मािण्यांकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य 
दलुफक्ष, मािासििीय समाजािर होणारे हल्ले ि त्यांच्यात िाढलेली 
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 कमफचाऱ्यांनी 
केलेल्या आत्महत्या, मा.न्यायालयाने सरकारिर ओढलेले 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 नमूद केले असणे, तसेच, ओबीसी 
आरक्षणावशिाय वनिडणुका घेण्याचे आदेश वनिडणूक आयोिाला ि राज्य 
सरकारला वदलेले असणे, सरकारच्या अनास्थेमुळे ओबीसी आरक्षण 
िमािण्याची आलेली िेळ, सुरुिातीपासूनच सरकारी उदासीनतेमुळे मािासििफ 
आयोि स्थापन करण्यात ि आयोिाला कमफचारी ि वनधी देण्यात सरकारकडून 
होणारी टाळाटाळ, मराठा ि ओबीसी समाजासाठी केलेल्या घोषणाचंी दोन 
िषात न झालेली अंमलबजािणी, यामुळे या दोन्ही समाजात शासनाबद्दल 
वनमाण झालेली तीव्र उदे्रकाची भािना, धनिर आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत 
सरकारकडून कोणतीही कायफिाही न होणे, संविधानानुसार धमाच्या आधारे 
आरक्षण देता येत नसताना, मंवत्रमंडळाचा वनणफय झालेला नसताना मंत्रयांनी 
आरक्षण देण्याबाबत सभािृहात केलेली घोषणा ि पवरणामी नािवरकात वनमाण 
झालेली संवदग्धतेची भािना, तसेच टीईटी ि अन्य स्पधा परीके्षत झालेले घोटाळे, 
स्पधा परीके्षसाठी सेिा पुरिठादार कंपन्यांची वनिड करताना झालेल्या 
अवनयवमतता, पवरणामी राज्यातील लाखो उमेदिारांची नोकरीची संधी 
वहरािल्यामुळे त्याचं्यात वनमाण झालेला असंतोष, याबाबत शासनाने 
कराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 
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(दपुािी १२-०० िाजता) 

  
एक : प्रश्नोत्तिे - 
  (क) तारांवकत प्रश्न. 

  (ख) िुरुिार, वदनांक ३ माचफ, २०२२ रोजीची तारांवकत प्रश्नोत्तरांची यादी 
सभािृहाच्या पटलािर ठेिणे. 

दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 
  (१) उप मखु्यमांत्री : "महाराष्राची आर्थथक पाहणी सन २०२१-२०२२ 

हे प्रकाशन" सभािृहासमोर ठेितील. 
  (२) पर्सुांिधचन मांत्री 

 
: "पुण्यश्लोक अवहल्यादेिी महाराष्र मेंढी ि शेळी 

विकास महामंडळ मयावदत, पुणे यांचा सन 
२०१९-२०२० या िषाचा एककेचाळीसािा 
िार्थषक अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 

  (३) िोजगाि हमी मांत्री : "महात्मा िांधी राष्रीय ग्रामीण रोजिार हमी 
योजना - महाराष्र ि राज्य रोजिार हमी योजना 
या योजनांचा सन २०२०-२०२१ या िषाचा 
िार्थषक अहिाल" सभािृहासमोर ठेितील. 

  (४) परििहन मांत्री 
 

: "महाराष्र राज्य मािफ पवरिहन महामंडळ यांचा 
सन २०१९-२०२० या िषाचा प्रशासन अहिाल" 
सभािृहासमोर ठेितील. 

तीन : (क) म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) (बधुिाि, रदनाांक ९ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्चरिण्यात आलेल्या म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूनेचे 
रनिेदन) 

   ॲड.रनिांजन डािखिे, रि.प.स. यांच्या पुढील वनकडीच्या सािफजवनक 
महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक १ िर र्ालेय रर्क्षण मांत्री वनिेदन 
करतील:- 

   "१० िी च्या विद्यार्थ्यांच्या पवरक्षा काही वदिसािंर आल्या असून हॉल 
वतकीट वमळण्यास सुरुिात झाली असणे, शाळांकडून र्ी ची सकती केली 
असून हॉल वतवकटसाठी अडिणूक केली जात असल्याने १० िी च्या 
विद्यार्थ्यांना शालेय र्ी भरण्यास सुट ि मुदत वमळण्याबाबत." 
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चाि : लक्षिेधी सचूना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) (मांगळिाि, रदनाांक ८ माचच, २०२२ ि बधुिाि, रदनाांक ९ माचच, २०२२ 

िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दर्चरिण्यात आलेली प्रलांरबत 
लक्षिेधी सचूना) –  

    डॉ.िजाहत रमर्झा, श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.राजेश राठोड, 
डॉ.सुधीर तांबे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
अल्पसांख्याांक 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 पूणफिेळ अवधकाऱ्याचंी पदे अनेक मवहन्यांपासून वरकत असणे, यामुळे सदर 
विभािाचे कामकाज इतर अवधकाऱ्यांना अवतवरकत कायफभार  सोपिून सुरू 
असणे, मौलाना आझाद आर्थथक विकास महामंडळ येथे व्यिस्थापकीय 
संचालक नसणे, िकर् बोडफ ि अल्पसंख्यांक आयोि येथे कमफचाऱ्यांची 
कमतरता असणे, तसेच महाराष्र राज्य हज कवमटी मध्ये १० पदे मंजूर असूनही 
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 अवधसूचनेनुसार हज कवमटीतील 
कायफरत कमफचाऱ्यांना लाभ न वमळणे, हज कवमटीत २९ िषे सेिा केलेले 
सहाय्यक पदािरील एका कमफचाऱ्याचा कोविड-१९ मुळे २०२० मध्ये मृत्यू 
झालेला असूनही अद्यापही त्यांच्या कुटंुवबयांना कुठलाही मोबदला 
शासनाकडून 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, 
आर्थथक, शैक्षवणक ि सांस्कृवतक अशा प्रकारे सिफसमािेशक उत्कषफ, 
अल्पसंख्यांकाचं्या हककाचे संरक्षण हे सच्चर कवमटीच्या वशर्ारशीनुसार मुख्य 
उवद्दष्ट असणे, परंतु विभािातील बहुतांश पदे वरकत असून त्यातील विविध 
मंडळे, सवमत्या, आयोिाचा अपुरा कमफचारी ििफ ि वनधी अभािी अिस्था 
खूपच वबकट झालेली असणे, कें द्राकडून वमळणाऱ्या अनुदानाची प्रकरणे 
देखील प्रलंवबत असणे,  तरी राज्यातील अल्पसंख्याकं समाजाच्या 
विकासासाठी असलेल्या सिफ योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजािणी 
करण्याची ि येथील वरकत पदे तातडीने भरण्याची वनतांत आिश्यकता, 



असधुारित प्रत 
 

 ..5..     

 

 

याबाबत शासनाने केलेली िा कराियाची कायफिाही ि शासनाची प्रवतविया." 
  (२) श्री.अरभरजत िांजािी, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 

बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   "नािपूर येथील नािपूर वजल्हा ि सत्र न्यायालयाच्या निीन इमारतीचे 

काम िेली तीन िषापासून रखडले असल्याचे माहे वडसेंबर, २०२१ दरम्यान 
वनदशफनास येणे, नािपूर वजल्हा ि सत्र न्यायालयाची जुनी इमारत जीणफ होणे, 
त्यामुळे नव्या इमारतीची मािणी सन २००८ पासून होणे, सुरुिातीला या नव्या 
इमारतीचा प्रस्तावित खचफ ८० कोटी रुपये असणे, मात्र दप्तर वदरंिाईने हा खचफ 
िाढत जाणे ि तब्बल १० िषांनी सन २०१८ मध्ये नव्या इमारतीला मंजूरी 
वमळणे, नव्या इमारतीसाठी ९६ कोटी रुपयांची अथफसंकल्पात तरतूदही 
करण्यात येणे, या इमारतीच्या कामाला सुरुिात होऊन तीन िषांचा कालािधी 
उलटूनही अद्याप काम अपूणफ असणे, या इमारतीचे काम तातडीने पूणफ करािे 
अशी येथील जनतेची मािणी असतानांही त्यािर कायफिाहीस शासनाकडून 
होत असलेला विलंब, पवरणामी येथील जनतेत पसरलेले असंतोषाचे 
िातािरण ि नाराजीची भािना, त्यामुळे शासनाने याबाबत कराियाची 
कायफिाही ि प्रवतविया." 

  (३) श्री.र्रर्काांत शर्दे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

          "कोरेिाि (वज.सातारा) येथे महाराष्र राज्य औद्योविक विकास 
महामंडळाद्वारे देिांि (ता.सातारा) येथील शेतकऱ्याचं्या जवमनी औद्योविक 
िसाहतीसाठी संपावदत करण्यात येणे, सदर जवमन संपादनानंतर 
महामंडळाकडून जवमनींच्या ७/१२ उताऱ्यािर वशकके मारण्यात येणे, त्यामुळे 
संबंवधत सिफ शेतकऱ्यानंा आर्थथक व्यिहार करताना बँक कजे ि इतर 
बाबीसाठी अडचणी वनमाण होत असल्याच्या तिारी शेतकऱ्यांकडून करण्यात 
येणे, सदर शेतकरी हे अल्पभूधारक असल्याने ि शेती हेच त्यांचे उदरवनिाहाचे 
साधन असल्याने त्याचें जवमनीच्या ७/१२ उताऱ्यांिर महामंडळाकडून 
मारण्यात आलेले वशकके उठविण्याची शेतकऱ्यांद्वारे अनेक वदिसापंासून 
मािणी करण्यात येणे, तथावप त्याबाबत अद्याप कायफिाही न झाल्यामुळे 
शेतकऱ्यांमध्ये वनमाण झालेले असंतोषांचे िातािरण ि नाराजीची भािना, 
शासनाने या प्रकरणी तातडीने कायफिाही करण्याची आिश्यकता ि शासनाची 
भूवमका." 

  (४) सिचश्री रिलास पोतनीस, सुवनल सशदे, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि 
सािफजवनक महत्िाच्या बाबीकडे िैद्यकीय रर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यातील ग्रामीण भािात वदिसेंवदिस बोिस डॉकटरांकडून रुग्णांिर 
करण्यात येत असलेल्या बेकायदेशीर िैद्यकीय उपचारांमुळे अनेक रुग्णांचे 
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नाहक जात असलेले बळी, मुरबाड तालुकयातील (वज.ठाणे) घसई प्राथवमक 
आरोग्य कें द्रात िेली अनेक िषे वशपाई म्हणून कायफरत असलेल्या पांडुरंि 
घोलप यांनी सेिेतून वनिृत्त झाल्यानंतर राजरोसपणे  सुरु केलेला खासिी 
दिाखान्याचा बोिस धंदा, या बोिस डॉकटर प्रकरणी नािरीकानंी िारंिार 
आरोग्य विभािाच्या प्रशासनाकडे तिारी करुनही या बोिस डॉकटरािर 
कारिाई न झाल्याने वदनांक २४ ि २६ जानेिारी, २०२२ रोजी घसईतील 
इंवदरानिर िाडीतील ५ वनष्पाप रुग्णांचे िेलेले  बळी, आरोग्य विभािाकडून 
तिारीच्या अनुषंिाने िेळीच कारिाई करण्यात न आल्याने मुरबाड 
तालुकयातील िािांमध्ये पसरलेले वभतीचे ि सचतेचे िातािरण, शासनाने 
याप्रकरणी तात्काळ चौकशी करुन संबंवधत बोिस डॉकटर ि तिारीची दखल 
न घेणाऱ्या आरोग्य विभािाच्या अवधकाऱ्यांिर कठोर कारिाई करण्याची 
आिश्यकता आवण शासनाची प्रवतविया." 

  (५) सिचश्री सदारर्ि खोत, िोवपचंद पडळकर, रि.प.स. पुढील तातडीच्या ि 
सािफजवनक महत्िाच्या बाबीकडे सहकाि मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

         "उसाची एर्.आर.पी. दोन टप्प्यात देण्याच्या राज्य शासनाच्या 
वनणफयाविरोधात शेतकरी संघटनानंी आंदोलनाची भूवमका घेतल्याचे माहे 
रे्बु्रिारी, २०२२ च्या शेिटच्या आठिड्यात वनदशफनास येणे, शुिरकेन कंरोल 
ॲक टनुसार शेतकऱ्यांना कें द्र सरकारने जाहीर केलेली एर्.आर.पी. ऊस 
कारखान्याला वदल्यानंतर १४ वदिसाचं्या आत एक रकमी वमळाली पावहजे 
असा कायदा असताना या कायद्याची पायमल्ली करण्याचे काम शासनाच्या 
वदनांक २१ रे्बु्रिारी, २०२२ रोजीच्या शासन वनणफयामुळे होत असणे, राज्य 
शासनाने नव्याने काढलेल्या  वदनांक २१ रे्बु्रिारी, २०२२ रोजीच्या शासन 
वनणफयामुळे एर्.आर.पी. आता दोन टप्प्यांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 
वमळणार असणे, पवहला टप्पा हा पस्श् चम महाराष्र, खानदेश यासाठी १०% ि 
दसुरा टप्पा मराठिाडा विदभासाठी ९.५% उताऱ्याचा असणे, वशिाय यातून 
तोडणी आवण िाहतूक खचफ िजा कराियाचा असणे, तर दसुरा हप्ता साखर 
कारखान्यांचा िाळप हंिाम संपल्यानंतर पंधरा वदिसानंी कारखाना देणार 
असणे, अनेक कारखान्यांनी केलेले जे खचफ आहेत ते सिफ खचफ िजा करून 
रावहलेले पैसे शेतकऱ्याला द्यायचे असणे, याचा अथफ शेतकऱ्यांना मोठ्या 
प्रमाणात नुकसान होणार असून या वनणफयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सरकारच्या प्रती 
वनमाण झालेली संतापाची लाट, त्यामुळे शेतकऱ्यांना एक रकमी एर्.आर.पी. 
देण्याबाबत निीन शासन वनणफयात सुधारणा करण्याची आिश्यकता, याबाबत 
शासनाने कराियाची कायफिाही ि शासनाची प्रवतविया." 

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

सहा : र्ासकीय रिधेयके – 

  (अ) रिधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – रिचाि, खांडर्: रिचाि ि सांमत 
किणे. 

   (१) "सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक िमांक ३ – मंुबई 
महानिरपावलका, महाराष्र वशक्षण ि रोजिार हमी (उपकर) आवण 
महाराष्र (नािरी के्षते्र) झाडांचे संरक्षण ि जतन (सुधारणा) विधेयक, 
२०२२" 

   (२) "सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक िमांक ४ – मंुबई 
महानिरपावलका (सुधारणा) विधेयक, २०२२" 

  (ब) रिधानसभेने कोणत्याही सधुािणाांरर्िाय पनु्हा सांमत केलेल्या 
रिधेयकािि फेिरिचाि ि सांमत किणे. 

   "भारताच्या संविधानाच्या अनुच् छेद २०० अन्िये राज्यपालांच्या 
अवधसंमतीसाठी पाठविलेले ि राज्यपालांनी रे्रविचाराथफ पाठविलेले सन 
२०२१ चे विधानसभा विधेयक िमांक ३९- महाराष्र सहकारी संस्था (वतसरी 
सुधारणा) विधेयक, २०२१" 

सात : अधा-तास चचा – म.रि.प. रनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 
  (१) सिचश्री चांद्ररे्खि बािनकुळे, रामदास आंबटकर, प्रविण दटके, 

रि.प.स.पुढील सािफजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 
   "नािपूर शहरातील मेयो रूग्णालयात मािील पाच िषात ििफ-२, ३ ि ४ 

चे १०० कमफचारी सेिावनिृत्त होिून तीन िषे झाल्यानंतरही त्यानंा वनिृत्तीिेतन, 
भविष्य वनिाह वनधी (जीपीएर्), मृत्यू-वन-उपदान (गॅ्रज्युएटी) आवण रजा 
रोखीकरणचे पैसे वमळालेले नसणे, काही कमफचाऱ्यांचा मृत्यु होिूनही त्यांच्या 
कुटंुवबयानंा कुटंुब वनिृत्तीिेतन न वमळणे, याबाबत सेिावनिृत्त कमफचाऱ्यांनी 
मेयो रूग्णालयासमोर साखळी उपोषण सुरू केलेले असणे, मािणीची पुतफता न 
झाल्यास बेमुदत आमरण उपोषण करण्याची घोषणा केलेली असणे, मेयो 
रुग्णालयातील सेिावनिृत कमफचाऱ्यानंा वनिृत्तीिेतन तसेच इतर अनुषंविक 
लाभांचे पैसे वमळण्याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायफिाही ि 
उपाययोजना." 

  (२) सिचश्री सरुनल शर्दे, विलास पोतनीस, डॉ.मवनषा कायंदे, रि.प.स.पुढील 
सािफजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 

   "मंुबई शहर आवण उपनिरात बहुसंख्य झोपडपट्टया ित अनेक 
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िषांपासून पुनर्थिकासाच्या प्रवतके्षत असणे, सदरहू झोपडपट्टया कें द्र ि राज्य 
शासनाच्या परिानिी अभािी रखडलेल्या असणे, यातील अनेक झोपडपट्ट्ट्या 
बृहन्मंुबई महानिरपावलकेच्या भूखंडािर असणे, त् याव्यवतवरकत ज्या 
झोपडपट्टया रेल्िे, भूदल सकिा कें द्रीय प्रावधकरणाच्या भूखंडािर िसलेल्या 
आहेत त्या संबंवधत विभािांच्या परिानग्या वमळवितांना अडचणी येत असणे, 
त्यामुळे झोपडपट्टया पुनर्थिकास प्रकल्प रखडला असणे, सदर प्रकल्पांना िती 
वमळण्याकवरता तसेच झोपडपट्टीधारकांना घरे वमळण्याकवरता बृहन्मंुबई 
महानिरपावलका ि एसआरए ने एकवत्रत येऊन झोपडपट्टी पुनर्थिकासाचा प्रश्न 
मािी लािण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि 
उपाययोजना." 

 
 

रिधान भिन, 
मंुबई, 
वदनांक : ९ माचफ, २०२२. 

         िाजेन्द्र भागित 
                प्रधान सवचि, 

               महाराष्र विधानपवरषद 
 


