
असधुारित प्रत 

 

    

महािाष्ट्र  रिधानपरिषद 
रदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिाि, रदनाांक १४ माचच, २०२२ 
((सकाळी सकाळी १०१०--०० ०० ते ते ११११--४५ ४५ िाजेपयंतिाजेपयंत))  

  
  (मांगळिाि, रदनाांक ८ माचच, २०२२, बधुिाि, रदनाांक ९ माचच, २०२२ ि 

गरुुिाि, रदनाांक १० माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्चरिण्यात ेलेला मिरििपि 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, 
रििपिसि याांचा  मिरििपि 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 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, कायद्याचा िापर स्ितःच्या 
सोयीने केल्याने कोट्यिधी वशिभकतांमध्ये पसरलेला असंतोष, 
लोकप्रवतवनधींना िंुडांकडून वमळत असलेल्या धमकया, राजकीय हस्तके्षपामुळे 
बड्या राजकीय नेत्यांविरोधातील िुन््ांच्या तपासात आलेली वशवथलता, हत्या, 
अपहरण, दरोडे, घरर्ोड्या यासारख्या िुन््ानंा 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, 
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वडस्कोथेक, ऑनलाईन िेसमि, विशेषत: ऑनलाईन लॉटरीमधील भ्रष्टाचाराला 
आळा घालण्यात आलेले अपयश, त्यांच्या चालकांना वमळणारे अभय, 
पोवलसांिर पडणारा ताण ि पोवलसाचं्या 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 वदिसापेंक्षा जास्त 
कालािधी होऊन देखील संप वमटिण्यात सरकारला आलेले अपयश, शेकडो 
कमफचाऱ्यानंी 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 वनिडणूका 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 
घोषणांची 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 त्यांच्यात वनमाण झालेला असंतोष, याबाबत 
शासनाने कराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 
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(दपुािी १२-०० िाजता) 

  
एक : प्रश्नोत्तिेि 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 
  जलसांपदा मांत्री : (क) "विदभफ पाटबंधारे विकास महामंडळ, 

नािपूर यांचे सन २०१५-२०१६, सन 
२०१६-२०१७ ि सन २०१८-२०१९ या 
िषांचे अनुक्रमे एकोणिीसािा, िीसािा 
ि  बािीसािा िार्षषक वित्तीय अहिाल" 
सभािृहासमोर ठेितील.  

     (ख) "तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
जळिाि यांचा सन २०१९-२०२० या 
िषाचा बािीसािा िार्षषक वित्तीय 
अहिाल"  सभािृहासमोर ठेितील. 
 

तीन : (क) मिरििपि रनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास)ि 
  (ख) मिरििपि रनयम ९३ अन्िये सचूनेचे रनिेदन – 

   ॲडिरनिांजन डािखिे, रििपिसि याचं्या पुढील वनकडीच्या सािफजवनक 
महत्िाच्या विषयािरील सचूना क्रमाांक २ िर र्ालेय रर्क्षण मांत्री वनिेदन 
करतील:- 

   "राज्यात शाळेतील विद्यार्थ्यांकडे आधारकाडफ नसलेल्यांची नािे 
शाळेच्या पटािरुन कमी करण्याची सूचना वशक्षण विभािाने वदलेली 
असल्याचे वनदशफनास येणे, त्यामुळे पालकातं वनमाण झालेला असंतोष." 

 
चाि : लक्षिेधी सचूना – (मिरििपि रनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) श्रीिसांजय दौंड, रििपिसि पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 

बाबीकडे ग्रामरिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
        "प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतून सन २०१७-२०१८ ि सन २०१८-

२०१९ मध्ये रा.मा.क्र.२३३ ते नंदनज तसेच इवजमा १०२ ते अस्िलंबा तांडा रोड 
तसेच प्र.वज.मा.५२ ते बहादरूिाडी प्र.वज.मा.५३ ते डाबी तांडा, रा.मा.क्र.२२१ ते 
बेलंबा तांडा रोड, रा.मा.क्र.२३५ ते लेंडेिाडी प्र.वज.मा. ५३ ते इंदपिाडी तांडा 
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रोड, रा.मा.क्र. २३५ ते  वजिानाईक तांडा, इ.वज.मा.१४१ ते कोलदरी तांडा, 
रा.मा.क्र.५५ ते खारी तांडा सिफ तालुका परळी, वज.बीड अशी एकूण ११ कामे 
मंजूर करण्यात आलेली असणे, सदर कामांचा प्रमुख उदे्दश िर नमूद सिफ िािे 
ही बारमाही रस्त्याने जोडणे हा असणे, सदर कामांच्या वनविदा प्रवक्रया पूणफ 
होऊन संबंवधतांना वदनाकं ७/९/२०१८ रोजी कायारंभ आदेश वदलेला असणे, 
तथावप सदर कामे अद्यापही पूणफ झालेली नसणे, तसेच झालेल्या कामांचा दजा 
अत्यंत असमाधानकारक असल्याचे अहिालात नमूद करण्यात आलेले 
असणे, अद्याप काही कामे सुरु देखील केलेली नसून कायारंभ आदेश देऊन 
सुमारे ३ ते ४ िषांचा कालािधी उलटूनही संबंवधतांनी कामे पूणफ केलेली 
नसणे, सदर बाबींमुळे सािफजवनक वनधीचा अपव्यय झालेला असून योजनेच्या 
मूळ वहतास हरताळ र्ासला िेलेला असणे, पवरणामी जनतेमध्ये 
शासनाविरोधात तीव्र असंतोष वनमाण झालेला असणे, शासनाने सदर 
प्रकरणाची तातडीने चौकशी करुन कायफिाही करण्याची आिश्यकता,  
याबाबत शासनाने केलेली ि कराियाची कायफिाही ि शासनाची भूवमका." 

 
  (२) श्रीिकरपल पाटील, रििपिसि पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 

बाबीकडे र्ालेय रर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
        "राज्यातील प्राथवमक, माध्यवमक  ि उच्च माध्यवमक शाळा ि कवनष्ठ 

महाविद्यालयातील िुणिते्तचा दजा कमी होत जाणे, असूनही साडेतीन 
लाखाहून अवधक मुले शाळा बाहय असणे, संचमान्यतेचे वनकष बदलून 
िवणत, विज्ञान, इंग्रजी, सहदी-उदूफ, मराठी, समाजशास्त्र विषयानंा स्ितंत्र वशक्षक 
वमळण्याची आिश्यकता असणे, कला-क्रीडा वशक्षकांची पदे पुनस्थावपत 
करण्याची आिश्यकता असणे, दिुफम ि मािास भािातील कमी पटसंख्येच्या 
शाळांना संरक्षण देण्याची आिश्यकता असणे, कायानुभि विषयातंिफत 
संिणक साक्षरतेचे महत्ि लक्षात घेऊन प्रत्येक शाळेत ICT वशक्षक पद 
वनमाण करण्याची आिश्यकता असणे, शाळेतील अधफिेळ गं्रथपाल पदांिरील 
कायफरत कमफचाऱ्यानंा विषयभार देऊन पूणफिेळ वशक्षक (गं्रथपाल) सकिा 
मोठ्या शाळांमध्ये पूणफिेळ वशक्षक (गं्रथपाल) पदाचा संचमान्यतेत समािेश 
करण्याची आिश्यकता असणे, अशैक्षवणक कामांसाठी अवधग्रवहत करण्यात 
आलेल्या वशक्षक/वशक्षकेत्तर कमफचाऱ्यांना वरकत पदांिर पाठिण्याची 
आिश्यकता असणे, अनुकंपा तत्िािरील भरती तात्काळ सुरु करण्याची 
आिश्यकता असणे,  विनाअनुदावनत शाळा ि तुकडयांची तु्रटी पूतफता करून 
१०० टकके िेतन सुरू करणे, चतुथफश्रेणी कमफचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने सुरु 
केलेली नेमणूक रद्द करून कायम स्िरूपी िेतनश्रेणीिर वनयुकती करण्याची 
आिश्यकता असणे, या प्रश्नांच्याबाबत तातडीने सोडिणूक न झालेल्या 
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वशक्षक/वशक्षकेत्तर कमफचाऱ्यांमध्ये वनमाण झालेला असंतोष, याबाबत तातडीने 
दखल घेऊन शासनाने कराियाची उपाययोजना ि कायफिाही." 

  (३)  श्रीिअरुण लाड, रििपिसि पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे पर्सुांिधचन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "सांिली तालुकयातील पलूस तालुका हा संपूणफ बािायती के्षत्र असणारा 
तालुका असणे, तालुकयातील ३४ िािांत तब्बल ५३ हजार पशुधन असून 
त्यात िाई,म्हशी,शेळी-मेंढी ि इतर पशुधनाचा समािेश असणे, तसेच 
शेतीबरोबरच पशुपालनाचा व्यिसाय देखील मोठया प्रमाणात तालुकयात 
करण्यात येत असणे, तालुकयात ५३ हजार इतके पशुधन असताना उपचार 
करण्यासाठी तालुकयात केिळ ७ पशुिैद्यकीय दिाखाने असून त्यासाठी 
वनयुकत करण्यात आलेले पशुधन विकास अवधकारी, सहाय्यक पशुिैद्यकीय 
अवधकारी यांचे एकेक पद तर पयफिेक्षक ३, डे्रसर ३ ि पवरचारक चार यापैकी 
पाच पदे वरकत असणे, त्यामुळे   पशुधनाचे उपचारांिर पवरणाम होऊन 
उपचाराअभािी जनािरे दिािण्याची शकयता नाकारता  न येणे, त्यामुळे 
पशुधनाच्या तुलनेत पशुिैद्यकीय दिाखाने तसेच पशुिैद्यकीय अवधकारी ि 
कमफचारी यांची वरकत असलेली पदे तातडीने भरण्याची तालुकािावसयाकंडून 
होत असलेली आग्रही मािणी, तथावप, िारंिार मािणी करुनही अद्याप 
दिाखान्यांची संख्या िाढविणे ि वरकत पदे भरण्याबाबत कायफिाही न 
झाल्यामुळे तेथील जनतेमध्ये वनमाण झालेले असंतोषाचे िातािरण ि 
नाराजीची भािना, त्याबाबत शासनाने केलेली िा कराियाची कायफिाही ि 
शासनाची भूवमका." 

  (४) सिचश्री रिजय ऊर्च  भाई रगिकि, प्रविण दरेकर, अॅड.वनरंजन डािखरे, 
श्री.रमेशदादा पाटील, रििपिसि पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 
बाबीकडे क्रीडा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मल्लखांब हा खेळ अस्सल पारंपावरक देशी खेळ असून महाराष्राच्या 
लाल मातीत जन्मलेला हा अस्सल मराठमोळा खेळ आज भारतातील 
जिळजिळ सिफ राज्यात खेळला जात असणे, भारताच्या सीमा ओलांडून 
जिातील पाच पैकी ४ खंडात सुमारे ३५ देशात आता मल्लखांब पोहचला 
असणे, सन २०१९ साली मंुबईच्या वशिाजी पाकफ  येथे मल्लखाबंाची पवहली 
विश्िचषक स्पधा पार पडणे त्यात भारत हा विश्िविजेता ठरला असल्याची 
बाब वनदशफनास येणे, सदर स्पधेमध्ये भारताचे प्रवतवनवधत्ि करणारा मंुबईचा 
खेळाडू कु.वदपक सशदे हा विश्िविजेता (world Champion) ठरणे, त्याने इतर 
प्रकारात दोन सुिणफ ि तीन रौप्य पदक पटकािले असणे, कें द्र सरकारनेही 
मध्य प्रदेशचे मल्लखाबं प्रवशक्षक श्री.योिेश मालिीय यांना ‘द्रोणाचायफ 
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पुरस्कार’ तसेच पवहल्या विश्िचषक स्पधेत भारताचे प्रवतवनवधत्ि करणारी 
विश्िविजेती मंुबईची खेळाडू कु.वहमानी परब वहला ‘अजुफन पुरस्काराने’ 
सन्मावनत करून मल्लखांब या खेळाला आंतरराष्रीय दजा प्राप्त करून वदला 
असणे, मल्लखांब खेळातील खेळाडंूनी केलेल्या उल्लेखनीय कामविरीची 
दाखल घेऊन कें द्र सरकारने मल्लखांब हा खेळ राज्यातील थेट भरतीसाठीच्या 
खेळांमध्ये समािेश करण्यासाठी सिफ राज्यांना आदेश वनिफवमत करणे, याची 
दखल घेत जिळजिळ देशातील सिफ राज्यांनी याची अंमलबजािणी केली 
असल्याची बाब वनदशफनास येणे, परंतु महाराष्र राज्याने कें द्र सरकारच्या 
आदेशाची अद्यापपयंत अंमलबजािणी केली नसल्याची धककादायक बाब 
समोर येणे, पवरणामी विश्िविजेत्या ठरलेल्या कु.वदपक सशदे ि कु.हेमानी परब 
यांसारखे खेळाडू हककाच्या रोजिारापासून िंवचत राहत असणे, राज्य 
शासनाच्या या वढसाळ कारभारामुळे अनेक होतकरू खेळाडू परािृत्त होऊन 
खेळाडंूमध्ये शासनाप्रती पसरलेला तीव्र असंतोष, मल्लखांब या खेळात 
राज्यातील प्राविण्य प्राप्त खेळाडंूना शासन सेिेत थेट वनयुकती देऊन प्रोत्सावहत 
करण्याची वनतांत आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि 
शासनाची भूवमका." 

 
  (५) श्रीिनिेंद्र दिाडे, रििपिसि पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या 

बाबीकडे मदत ि पनुिचसन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   "उत्त्तर महाराष्रात वदनांक ८ ि ९ माचफ, २०२२ रोजी झालेल्या 

अिकाळी पाऊस ि िारपीटमुळे नावशक, जळिािं ि नंदरूबार या वजल््ामंध्ये 
द्राक्ष, कांदा, हरभरा, मका आवण िहू या वपकांचे र्ार मोठ्या प्रमाणात झालेले 
नुकसान, शेतकऱ् यांच्या हाता-तोंडाशी आलेल्या या वपकांचा नाश झाल्याने 
शेतकरी ििात पसरलेले सचतेचे, असुरवक्षततेचे ि असंतोषाचे िातािरण, 
तसेच नावशक वजल््ातील चांदिड तालुकयातील िाकी बुद्रकु येथील 
श्री.कैलास सुयफभान किडे या एका शेतकऱ् याचा िीज पडून वदनांक ९ माचफ, 
२०२२ रोजी झालेला मृत्यू, शासनाने अिकाळी पािसामुळे वपकाचं्या झालेल्या 
नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करुन नुकसानग्रस्त शेतकऱ् यांना आर्षथक मदत 
जावहर करण्याची तसेच िीज पडून मृत्यू झालेल्या तरुणाच्या कुटंुवबयांना 
नैसर्षिक आपत्त्तीच्या अनुषंिाने आर्षथक मदत देण्याबाबत शासनाने तातडीने 
वनणफयात्मक कायफिाही करण्याची आिश्यकता ि शासनाची भूवमका." 
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  (६) डॉिसधुीि ताांबे, सिफश्री जयंत आसिािकर, अवभवजत िंजारी, डॉ. िजाहत 
वमझा, सिफश्री राजेश राठोड, अमरनाथ राजूरकर, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.मोहनराि 
कदम, रििपिसि पुढील तातडीच्या ि सािफजवनक महत्िाच्या बाबीकडे 
ेरदिासी रिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यातील आवदिासी विभािाच्या अनुदानातील आश्रमशाळानंा 
िेल्या दोन िषांपासून शासनाच्या आवदिासी ि वित्त विभािांकडून 
विद्यार्थ्यांच्या भोजनापोटी देय पवररक्षण वमळण्यास िारंिार होणारी वदरंिाई ि 
अडिणूक, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षवणक ि इतर सोयी सिलतीिर होणारे 
पवरणाम, त्यामुळे शासनाबाबत वनमाण झालेला असंतोष, नावशक संच अप्पर 
आयुकत के्षत्रातील आश्रमशाळांचे िेल्या दोन िषांपासून पवररक्षण अनुदान 
वनधारण करण्यास झालेली वदरंिाई, त्यामुळे पवरपोषण अनुदान वमळण्यास 
येणाऱ् या अडचणी ि त्यािर कराियाची उपाययोजना, आश्रमशाळा 
संवहतेप्रमाणे मान्यतेबाबत शासनाने वनणफय न घेणे, आवदिासी आश्रमशाळांच्या 
उच्च माध्यवमक आश्रमशाळेत िवणत/भौवतकशास्त्र या विषयासाठीच्या एका 
पदास मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेचे शासनाचे आदेश वनघालेले असताना ते पद 
भरण्यास मान्यता न वदल्याने आवदिासी विद्यार्थ्याना र्कत एकाच म्हणजे 
मेवडकल सकिा इंवजवनयरींिला जाता येत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे 
नुकसान, महािाईच्या काळात पहारेकरी पदास २४ तासासाठी र्कत दरमहा 
र्कत ५००० हे तुटपंुजे मानधन वमळत असल्यामुळे कोणीही व्यकती या पदािर 
काम करण्यास तयार नसणे, मानधन िाढविण्याबाबत आवदिासी विभािाने 
कोणताही वनणफय न घेणे, कोरोना काळात आश्रमशाळांमधील मृत्यूमुखी 
पडलेल्या वशक्षक ि वशक्षकेत्तर कमफचारी यांच्या वरकत जािािर ि 
सेिावनिृत्तीमुळे वशक्षक ि वशक्षकेत्तर कमफचारी यांची वरकत झालेली पदे न 
भरल्यामुळे विद्यार्थ्याचे शैक्षवणक नुकसान होत असणे, ही पदे तात्काळ 
भरण्यास मान्यता देण्याबाबत वनणफय अपेवक्षत असणे, आश्रमशाळांतील लहान 
मुलांसाठी सर्ाईदाराचे पद नसल्यामुळे मुलाचं्या आरोग्यािर होणारे पवरणाम 
लक्षात घेता मानधन तत्िािर मवहला ि पुरुष सर्ाईदार पदास तात्काळ 
मान्यता वमळण्याची आिश्यकता, विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता ि 
आरोग्याच्या दृष्टीने सहाय्यक अवधक्षक ि सहायक अवधवक्षका हे पद भरतीस 
प्राधान्याने मान्यता वमळण्याची आिश्यकता इ. अनेक मािण्यांिर िारंिार 
शासनाकडे वनिेदने वदली असता त्याकडे शासनाचे होणारे अक्षम्य दलुफक्ष, 
यािर शासनाने कराियाची उपाययोजना ि कराियाची कायफिाही." 

 
पाच : मिरििपि रनयम १०१ – अ अन्िये रिरे्ष उल्लेख – (असल्यास)ि 
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- मध्यांति - 
 

सहा : उप मखु्यमांत्री तथा रित्त मांत्रयाांचा प्रस्ताि :- 

        "महाराष्र विधानपवरषद वनयमांतील वनयम २८९ अन्िये अथफसंकल्पािरील 
सिफसाधारण चचेच्या संदभात विधानपवरषद वनयमांतील वनयम २२८ (१) मधील सात 
वदिसांच्या कालािधीबाबतची जी तरतूद आहे, ती स्थवित करण्यात यािी." 
 

सात : सन २०२२-२०२३ च्या अथचसांकल्पािि सिचसाधािण चचा (परहला रदिस)ि 
 

ेठ : र्ासकीय रिधेयक – 

  रिधानसभेने कोणत्याही सधुािणाांरर्िाय पनु्हा सांमत केलेल्या रिधेयकािि 
रे्िरिचाि पढेु सरुु ि सांमत किणेि 

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

नऊ : अधा-तास चचा – मिरििपि रनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 
  (१) (सोमिाि, रदनाांक ०७ माचच, २०२२ िोजीच्या रदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दर्चरिण्यात ेलेली पिांत ु प्रलांरबत असलेली अधा-तास चचेची 
सचूना) [अनकु्रमाांक (१)] – 

   सिचश्री चांद्ररे्खि बािनकुळे, रामदास आंबटकर, प्रिीण दटके, रििपिसि 
पुढील सािफजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 

   "नािपूर वजल््ात प्रधानमंत्री खवनज के्षत्र कल्याण योजनेन्िये १३ 
तालुकयातील लाभार्थ्यांकरीता रोजिार वनर्षमती कायफक्रमांतिफत दगु्धविकास ि 
शेळीपालन िट िाटप योजनेस वजल्हा खवनज प्रवतष्ठान अंतिफत मान्यता प्राप्त 
केलेली असणे, सदर योजनेंतिफत रुपये १०.४५ कोटी वनधी देण्यात आलेला 
असणे, वजल्हयातील सिफ तालुकयाला समान तत्िािर योजनेचा लाभ न देता 
आर्षथकदृष्टया प्रबळ व्यकतीची लाभाथी म्हणून वनिड करण्यात येणे, त्यामुळे 
िरजू व्यकतींची नािे यादी मध्ये समाविष् ट करण्यात आलेली नसणे, प्रत्येक 
तालुकयासाठी समान िाटपाचे धोरणान्िये लाभाथी वनिडण्याबाबत तसेच 
नव्याने यादी तयार करण्याबाबत वजल्हा पवरषद सदस्यांनी मािणी केलेली 
असणे, रोजिार वनर्षमतीचा लाभ िरजू लाभार्थ्यांना देण्याबाबत शासनाने 
कराियाची कायफिाही ि उपाययोजना." 
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  (र्कु्रिाि, रदनाांक ११ माचच, २०२२ िोजी बलॅटद्वािे काढण्यात ेलेल्या   

अधा-तास चचेच्या सचूना) [अनकु्रमाांक (२) ि (३)] – 
   (२) सिचश्री चांद्ररे्खि बािनकुळे, रामदास आबंटकर, प्रिीण दटके, 

रििपिसि पुढील सािफजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 

    "राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतिफत १०० लोकसंख्येची 
िािे मुख्य रस्त्याला जोडण्यासाठी ग्रामसडक योजनेचा पवहला टप्पा 
सन २०१५ ते २०१९ पयंत राबविला असणे, नािपूर वजल्हयातील ८२४ 
वक.मी. रस्ते बांधकामाला मंजूरी वमळाली असून ६३७ वक.मी. ची 
रस्त्याची कामे पूणफ होिून १८४ वक.मी. रस्त्याची कामे वनधी अभािी 
पूणफ झालेली नसणे, ग्रामसडक योजनेच्या दसुरा टप् प्याला मंजूरी प्राप्त 
असतानाही शासनाकडून वनधीबाबत कोणतीही तरतूद केलेली नसणे, 
सन २०१९-२०२० मध्ये अनेक रस्त्याची कामे कंत्राटदाराने सुरू केलेली 
असून वनधी प्राप्त न झाल्याने रस्त्त्यांची कामे अपूणफ अिस्थेत असणे, 
येरणिाि ते खापा वनपानी येथे ९ वक.मी. डांबरी रस्त्याचे काम वदनांक 
०२/०६/२०२० रोजी पूणफ होणे आिश्यक असतानाही अद्यापही अपूणफ 
असणे, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतिफत केलेल्या रस्त्याचं्या अनेक 
कामांबाबत तक्रारी प्राप्त होत असूनही बांधकाम विभािामार्फ त 
कोणतीही कायफिाही करण्यात येत नसणे, ग्रामीण भािाच्या दृष्टीने 
महत्िाच्या असलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामानंा वनधी 
वमळण्याबाबत तसेच रस्त्यांचे काम वनकृष्ट दजाचे करणाऱ्या 
कंत्राटदारांिर कारिाई करण्याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि 
उपाययोजना." 

   (३) सिचश्री सरुनल शर्दे, श्री.विलास पोतनीस, डॉ.मवनषा कायंदे, 
रििपिसि पुढील सािफजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 

    "मंुबईतील धोकादायक इमारतींमधील रवहिाशांना पयायी घरे 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी संक्रमण वशवबराची संकल्पना येणे, 
धोकादायक इमारतीतील रवहिाशांना वनिारा देण्याचा संक्रमण 
वशवबराचा मूळ हेतू असणे, परंतु म्हाडा मधील िैरव्यिहारामुळे संक्रमण 
वशवबराचा मूळ हेतू साध्य न होणे, सुमारे ४० ते ५० िषांपासून अनेक 
रवहिाशी पुनर्षिकासातून हककाचे घर वमळण्याच्या प्रवतके्षत असणे, 
संक्रमण वशवबरांची वबकट स्स्थती वनमाण झाल्यामुळे मूळ इमारतीतून 
एकदा संक्रमण वशवबरात रिानिी झाल्यािर िषानुिषे वतथेच रहािे 
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लाित असणे, त्यामुळे या संक्रमण वशवबरात जाण्यास धोकादायक 
इमारतीतील रवहिासी तयार नसणे, मंुबई शहरातील भेंडीबाजार मधील 
हुसैनी इमारत कोसळून ३२ रवहिाशांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेची 
पुनरािृत्ती होण्याची शकयता वनमाण झाली असणे, संक्रमण वशवबरातील 
मूळ रवहिाशांचे त्याच जािी पुनिफसन करण्याची घोषणा शासनाने 
करुनही त्याची अमंलबजािणी झाली नसून याकडे शासनाचे दलुफक्ष 
होत असणे, याबाबत मंुबईतील संक्रमण वशवबरातील मूळ रवहिाशांचे 
पुनिफसन करण्याबाबत शासनाने कराियाची कायफिाही ि प्रवतवक्रया." 

 
 

रिधान भिन, 
मंुबई, 
वदनांक : ११ माचफ, २०२२. 

         िाजेन्द्र भागित 
                प्रधान सवचि, 

               महाराष्र विधानपवरषद 
 


