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´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ÃÖ®Ö 2021 “µÖÖ ŸÖéŸÖßµÖ (×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖŸÖß»Ö 

ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ“ÖÖ ÆüÖ ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ †Æü¾ÖÖ»Ö †ÖÆêü. 

†×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö ²ÖÖ²ÖàÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“Öß ¾ÖÞÖÔ®ÖÖŸ´ÖÛú ´ÖÖ×ÆüŸÖß µÖÖ 

†Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ £ÖÖê›üŒµÖÖŸÖ ×¤ü»Öß †ÃÖæ®Ö ¿ÖŒµÖ ŸÖê£Öê ×¾ÖÃŸÖéŸÖ ¾Ö ÃÖÖÓ×ÜµÖÛúßµÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤üÖÜÖ×¾ÖÞÖÖ¸üß 

×¾Ö¾Ö¸üÞÖêÆüß ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü Ûêú»Öß †ÖÆêüŸÖ.  

µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖß»Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß µÖÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®ÖÖ ŸÖÃÖê“Ö µÖÖ 

ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖŸÖß»Ö ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖß®Ö ¾ÖÖ¯Ö¸üÖÃÖÖšüß ¤êüÜÖß»Ö †ŸµÖÓŸÖ ˆ¯ÖµÖãŒŸÖ šü¸êü»Ö µÖÖ ¥üÂ™üß®Öê ÃÖÓÛú×»ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. 

µÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓÛú›æü®Ö µÖêÞÖÖ·µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ Ã¾ÖÖÝÖŸÖÖÆÔü †ÃÖæ®Ö ŸµÖÖ ×®Ö×¿“ÖŸÖ“Ö 

×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ •ÖÖŸÖß»Ö. 
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(पाच) 
†®ÖãÛÎú´Ö×ÞÖÛúÖ 

 
 

†®Öã-
ÛÎú´ÖÖÓÛ

ú 

 
×¾Ö¾Ö ü̧ÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 

  
ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö 

 
¯ÖéÂšü 

ÛÎú´ÖÖÓÛú 
 

(1) (2)  (3) (4) 
(1)  .. 

.. 

.. 

.. 

¸üÖ•µÖ ´ÖÓ¡Öß´ÖÓ›üôûÖ“Öß µÖÖ¤üß 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß 
†Ö¾ÖÖÆü®Ö¯Ö¡Ö ¾Ö †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ  
²ÖîšüÛúà“Öß ×¤ü®Ö¤üÙ¿ÖÛúÖ  

(†Ûú¸üÖ) 
(ÃÖŸÖ¸üÖ) 
(†÷üÖ¾ÖßÃÖ) 
(ŸÖêÆüŸÖßÃÖ) 

(2)  .. †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖŸÖß»Ö ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ“Öß ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ 
´ÖÖ×ÆüŸÖß. 

१ 

(3)  .. ×¾Ö×¾Ö¬Ö †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖ®¾ÖµÖê ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü 
šêü¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †Æü¾ÖÖ»Ö. 

4 

(4)  .. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“Öê 
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê 
†Æü¾ÖÖ»Ö. 

१4 

(5) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 1                  .. ²ÖîšüÛúßÓ“ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú ¾Ö ¾Öêôû १6 

(6) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 2                  .. †) ³ÖÖ¸üŸÖÖ“µÖÖ ÃÖÓ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÖ¿Öß ‹Ûú×®ÖÂšü 
¸üÖÆüÞµÖÖ“Öß ¿Ö¯Ö£Ö  
    ØÛú¾ÖÖ ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ ÝÖÏÆüÞÖ Ûú¸üÞÖÖ¸êü ÃÖ¤üÃµÖ. 

१7 

   ²Ö) ÃÖ³ÖÖÝÖéÆü ®ÖêŸÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ‘ÖÖêÂÖÞÖÖ  

   Ûú) ®Ö¾Ö×®Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ.  

   ›üú) ´ÖÓ¡Öß / ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ.  

(7) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 3                 .. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß 
ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞÖÖ¸êü ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Ö 
(´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ˆ¯Ö ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ´ÖÓ¡Öß, 
¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß ¾Ö ×¾Ö ü̧Öê¬Öß ¯ÖõÖ®ÖêŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ 
¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ). 

१8 

(8) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 4                 .. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ 
ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖß“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ ¾Ö ²ÖîšüÛúà“µÖÖ ‹ÛÓú¤ü¸ü 
×¤ü¾ÖÃÖÖ“Öß ™üŒÛêú¾ÖÖ¸üß ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞÖÖ¸êü ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Ö 
(´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ˆ¯Ö ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ´ÖÓ¡Öß, 
¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß ¾Ö ×¾Ö ü̧Öê¬Öß ¯ÖõÖ®ÖêŸÖÖ µÖÖÓ“µÖÖ 
¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ).  

१9 



(9) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 5                  .. ¤îü®ÖÓ×¤ü®Ö ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß“ÖÖ ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ ¾Öé¢ÖÖÓŸÖ 23 

(10) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 6                  .. ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß-ŸÖÖ×»ÖÛúÖ 82 

(11) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 7                  .. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÓ¾Ö¸ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß 
®ÖÖ´Ö×®ÖµÖãŒŸÖß. 

83 

(12) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 8                  .. ×¾Ö¬ÖêµÖÛúÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß¾Ö¸ü 
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ®ÖÖ´Ö×®ÖµÖãŒŸÖß/ ÃÖ×´ÖŸÖß ×®ÖµÖãŒŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö.                           

84 

(13) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 9                  .. ×¾Ö¬ÖêµÖÛúÖÓ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö 
ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ´Öã¤üŸÖ ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö. 

85 

(14) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 10                 .. ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖîšüÛúÖ 86 

(15) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 11                 .. ´ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•Ö®Ö 87 

(16) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 12 .. “Ö“ÖÖÔ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 88 

(17) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 13 .. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×¾Ö¿ÖêÂÖ 
ÆüŒÛú³ÖÓÝÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖæ“Ö®ÖÖ 

89 

(18) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 13(†) .. ÃÖ¡Ö ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß®ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ 
ÆüŒÛú³ÖÓÝÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ“Öê ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Ö 

92 

(19) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 14 .. †Öî×“ÖŸµÖÖ“Öê ´Öã§êü 95 

(20) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 15 .. ×®ÖÛú›üß“µÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ´ÖÆü¢¾ÖÖ“µÖÖ 
²ÖÖ²Öà“Öß “Ö“ÖÖÔ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 
(´Ö.×¾Ö.¯Ö. ×®ÖµÖ´Ö 93 †®¾ÖµÖê) 

99 

(21) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 15(†) .. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×®ÖµÖ´Ö 93 †®¾ÖµÖê 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ“Öß Ã¾ÖßÛúÖ¸ü»Öê»Öß ÃÖæ“Ö®ÖÖ 

101 

(22) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 16 .. ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ 
ˆ»»ÖêÜÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ 

102 

(23) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 17 .. ´Ö.×¾Ö.¯Ö. ×®ÖµÖ´Ö, 259 ¾Ö 260 †®¾ÖµÖê 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

109 

(24) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 18 .. †¬ÖÖÔ-ŸÖÖÃÖ “Ö“Öì“µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ (×®ÖµÖ´Ö 92 
†®¾ÖµÖê)(ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ) 

114 

(25) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 19 .. †¬ÖÖÔ-ŸÖÖÃÖ “Ö“ÖÖÔ (¯ÖÏ¿®ÖÖ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖŸÖæ®Ö 
ˆ¤Ëü³Ö¾ÖÞÖÖ·µÖÖ) 

115 

(26) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 20 .. †»¯ÖÛúÖ»Öß®Öû “Ö“ÖÖÔ (×®ÖµÖ´Ö 97 †®¾ÖµÖê) 116 

(27) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 21 .. »ÖõÖ¾Öê¬Öß ÃÖæ“Ö®ÖÖ (×®ÖµÖ´Ö 101 †®¾ÖµÖê) 117 

(28) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 22 .. ´Ö.×¾Ö.¯Ö. ×®ÖµÖ´Ö 102 †®¾ÖµÖê †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ 
šü¸üÖ¾Ö  

177 

(29) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 23 .. ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ šü¸üÖ¾Ö 178 

(सहा) 

 



(30) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 24 .. ŸÖÖ¸üÖÓ×ÛúŸÖ ¾Ö †ŸÖÖ¸üÖÓ×ÛúŸÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖÓ“µÖÖ 
ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö 

179 

(31) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 25 .. †»¯ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖÓ¾Ö¸üß»Ö ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö 180 

(32) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 26 .. ŸÖÖ¸üÖÓ×ÛúŸÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖÓ“Öß ×¾Ö³ÖÖÝÖ¾ÖÖ¸ü †ÖÛú›êü¾ÖÖ¸üß 
¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞÖÖ¸êü ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Ö 

181 

(33) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 27 .. †ŸÖÖ¸üÖÓ×ÛúŸÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖÓ“Öß ×¾Ö³ÖÖÝÖ¾ÖÖ¸ü †ÖÛú›êü¾ÖÖ¸üß 
¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞÖÖ¸êü ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Ö 

187 

(34) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 28 .. ¯ÖÏ¿®ÖÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖß»Ö ŸÖ¯Ö¿Öß»Ö 189 

(35) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 29 .. ´Ö.×¾Ö.¯Ö. ×®ÖµÖ´Ö 289 †®¾ÖµÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ 
ÃÖæ“Ö®ÖÖ 

190 

(36) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 30 .. ´ÖÓ×¡Ö´ÖÆüÖê¤üµÖÖÓ®Öß Ûêú»Öê»Öß ×®Ö¾Öê¤ü®Öê (×®ÖµÖ´Ö 46 
†®¾ÖµÖê) 

191 

(37) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 31 .. ´ÖÓ¡µÖÖÓ®Öß / ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®Öß Ûêú»Öê»Öß ¾ÖîµÖ×ŒŸÖÛú 
×®Ö¾Öê¤ü®Öê  
(×®ÖµÖ´Ö 47 †®¾ÖµÖê) 

192 

(38) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 32 .. ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛúÖÓÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †ÖÛú›êü¾ÖÖ¸üß 193 

(39) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 33 .. ¯Öã̧ ü:Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ£ÖÔ †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú 205 

(40) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 34 .. ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú 206 

(41) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 35 .. ¾Öî¬Ö×®ÖÛú ¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸üÖÜÖÖ»Öß 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ´ÖÖȩ̂ ü šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß 
µÖÖ¤üß. 

209 

(42) ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 35(†) .. ¯ÖÏ£Ö´Ö (†£ÖÔÃÖÓÛú»¯ÖßµÖ) †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö, 2019 
“µÖÖ ÛúÖµÖÖÔ¾Ö»Öß“Öê ¯Öã̧ ü¾ÖÞÖß ¯Ö¡Ö. 

219 

  .. †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ  

 
***** 

 

 

(सात) 

 



(नऊ) 
´ÖÖ.¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»Ö  :  ³ÖÝÖŸÖ ØÃÖÆü ÛúÖê¿µÖÖ¸üß 

 
¯ÖßšüÖÃÖß®Ö †×¬ÖÛúÖ¸üß  

 
´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü : ÁÖß.¸üÖ´Ö¸üÖ•Öê ®ÖÖ‡ÔÛú-Ø®Ö²ÖÖôûÛú¸ü 

 
´ÖÖ.ˆ¯Ö ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü : ›üÖò. (ÁÖß´ÖŸÖß) ®Öß»Ö´Ö ×¤ü¾ÖÖÛú¸ü ÝÖÖê·Æê 

 
´ÖÖ.×¾Ö¸üÖê¬Öß ¯ÖõÖ ®ÖêŸÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
  

: ÁÖß.¯ÖÏ×¾ÖÞÖ µÖ¿Ö¾ÖÓŸÖ ¤ü¸êüÛú¸ü, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 
 

 
 

***** 
  

 
 





(बारा)



(तेरा)



(पंधरा)



(सतरा)



(अठरा)



(एकोिणस)



(वीस)



(एकवीस)



(बावीस)



(तेवीस)



(चोवीस)



(पंचवीस)



(सव्वीस)



(सतािवस)



(अठािवस)



(एकोणतीस)



(एकतीस)



(ब�ीस)



(तेहतीस)



1 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ŸÖéŸÖßµÖ (×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖŸÖß»Ö  
ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ“ÖÖ ÃÖÓ×õÖ¯ŸÖ †Æü¾ÖÖ»Ö 

 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öê ŸÖéŸÖßµÖ (×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®Ö, ´ÖãÓ²Ö‡Ôü µÖê£Öê 

²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 22 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 ¸üÖê•Öß ÃÖã¹ý —ÖÖ»Öê ¾Ö ´ÖÓÝÖôû¾ÖÖ¸ü ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü,2021 ¸üÖê•Öß ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê. ‹ÛæúÞÖ 5 ²ÖîšüÛúÖ ‘ÖêÞµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ²ÖîšüÛúÖ 
×´Öôæû®Ö 42 ŸÖÖÃÖ 48 ×´Ö×®Ö™êü ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö “ÖÖ»Ö»Öê. (×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 1) 

®ÖÖ´Ö×®ÖµÖãŒŸÖß 
×¤ü®ÖÖÓÛú 22 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 ¸üÖê•Öß ´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖà®Öß ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß ŸÖÖ×»ÖÛêú¾Ö¸ü 4 ÃÖ¤üÃµÖ 

®ÖÖ´Ö×®Ö¤ì×¿ÖŸÖ Ûêú»Öê. (×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 6) 

¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú 
×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³Öê®Öê ÃÖÓ́ ÖŸÖ Ûêú»Öê»Öß 25 ×¾Ö¬ÖêµÖÛú ÃÖÓ́ ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê. ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³Öê®Öê ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûêú»Öê»Öß 5 ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü®Öê ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß ×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ®Ö Ûú¸üŸÖÖ ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖêÛú›êü ¯Ö¸üŸÖ 
¯ÖÖšü×¾Ö»Öß. (×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 32) 

†¿ÖÖÃÖÛúßµÖ šü¸üÖ¾Ö 
†¿ÖÖÃÖÛúßµÖ šü¸üÖ¾ÖÖ“µÖÖ ‹ÛæúÞÖ 53 ÃÖæ“Ö®ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ¯ÖîÛúß  45 ÃÖæ“Ö®ÖÖ 

Ã¾ÖßÛéúŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. (×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 22) 

†¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú 
†¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÛúÖ´ÖÖÛúÖ•ÖÖÓÛú¸üßŸÖÖ ‹Ûú ×¤ü¾ÖÃÖ ®Öế Öæ®Ö ¤êüÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ 

×¾Ö¬ÖêµÖÛêú ‹ÛæúÞÖ 03 ÃÖæ“Ö®ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ŸµÖÖ¯ÖîÛúß 04 ÃÖæ“Ö®ÖÖ ´ÖÖ®µÖ Ûú ü̧ÞµÖÖŸÖ 
†Ö»µÖÖ. 

02 †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú ¯Öã̧ ü:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öß. 

‹ÛæúÞÖ 03 †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ ¤ü¿ÖÔ×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß ÆüÖêŸÖß. ¿ÖãÛÎú¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 
24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021  ¸üÖê•Öß ×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ“µÖÖ ÛÎú´ÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ ¤üÖÜÖ×¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê 
ÆüÖêŸÖê. (×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 33 ¾Ö 34) 

†¬ÖÖÔ-ŸÖÖÃÖ “Ö“ÖÖÔ (×®ÖµÖ´Ö 92 †®¾ÖµÖê) 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×®ÖµÖ´Ö 92 †®¾ÖµÖê ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü 

ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ †¬ÖÖÔ-ŸÖÖÃÖ “Ö“Öì“µÖÖ 20 ÃÖæ“Ö®ÖÖ ¾Ö ¯ÖÏ¿®ÖÖÓ“µÖÖ ˆ¢Ö¸üÖŸÖæ®Ö ˆ¤Ë³Ö¾ÖÞÖÖ·µÖÖ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü 4 
†¬ÖÖÔ-ŸÖÖÃÖ “Ö“Öì“µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ †¿ÖÖ ‹ÛæúÞÖ 24 ÃÖæ“Ö®ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. ŸµÖÖ¯ÖîÛúß ‹ÛæúÞÖ 3 
ÃÖæ“Ö®ÖÖ †Ã¾ÖßÛéúŸÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ ¾Ö ‹ÛæúÞÖ 21 ÃÖæ“Ö®ÖÖ Ã¾ÖßÛéúŸÖ —ÖÖ»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. Ã¾ÖßÛéúŸÖ 
ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ̄ ÖîÛúß ‹ÛúÖ ÃÖæ“Ö®Öê¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß. (×¾Ö¾Ö ü̧ÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 18 ¾Ö 19) 
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तारांिकत �श्न व अतारांिकत �श्न 
 एकूण १४३४ तारां�कत व ३० अतारां�कत (मूळ) प्रश्नांच्या सूचना प्राप्त झाल्या 

होत्या. प्रश्नांची मा�हती खाल�लप्रमाणे आहे.  

�मांक �श्न तारांिकत 
 

अतारांिकत 
(मूळ) 

एकूण 

(१) (२) (३) (४) (५) 
१) एकूण �ाप्त सूचना (तारांिकत) १४३४ ३० १४६४ 
२) कायर्वाहीत घेतलेल्या सूचना १४१७ ३० १४४७ 
३) स्वीकृत ३५८ २३ ३८१ 
४) अस्वीकृत ७७ २ ७९ 
५) सदस्य/ िवभाग िनद�िशत --- --- --- 
६) अतारांिकत म्हणून स्वीकृत ५३३ --- ५३३ 
७) स�म्मिलत ३४२ --- ३४२ 
८) व्यपगत १०७ --- १०७ 
९) तोंडी उ�रीत झालेले  ३३ --- ३३ 
१०) वेळे अभावी/ सदस्य अनुप�स्थत असल्याने 

अतारांिकत (वेळे अभावी अतारांिकत... 
सदस्य अनुप�स्थत असल्याने अतारांिकत.....) 

--- --- --- 

११) अतारांिकत उ�रीत झालेल्या �श्नांची संख्या 
(मागील स�ातील स्वीकृत �श्नांसह) 

--- --- ८५० 

१२) जादा �श्न  १७ --- १७ 
 
(िववरण �. २६ व २७) 

 
×®ÖÛú›üß“µÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ Ûú¸üÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö  

(´Ö.×¾Ö.¯Ö. ×®ÖµÖ´Ö 93) 
×®ÖÛú›üß“µÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öà“Öß “Ö“ÖÖÔ Ûú ü̧ÞµÖÖÃÖÖšüß ‹ÛæúÞÖ 28 ÃÖæ“Ö®ÖÖ 

¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ ¾Ö 11  ÃÖæ“Ö®ÖÖ Ã¾ÖßÛéúŸÖ †ÃÖæ®Ö 2 ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß. ŸÖÃÖê“Ö 2 
ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ¾Ö¸ü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ®Öê ×®Ö¾Öê¤ü®Öê Ûú¸üÖ¾Öê †ÃÖê ´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖà®Öß ×®Ö¤êü¿Ö ×¤ü»Öê ¾Ö ŸµÖÖ¯ÖîÛúß ‹ÛúÆüß 
ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ“Öê ×®Ö¾Öê¤ü®Öê ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ“µÖÖ ¯Ö™ü»ÖÖ¾Ö¸ü šêü¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê ®ÖÖÆüß.     (×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 15)  
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†»¯ÖÛúÖ»Öß®Ö “Ö“ÖÖÔ  
ŸÖÖŸÖ›üß“µÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ²ÖÖ²Öà¾Ö¸üß»Ö †»¯ÖÛúÖ»Öß®Ö “Ö“ÖìÃÖÖšüß ‹ÛæúÞÖ 5 

ÃÖæ“Ö®ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ. ŸµÖÖ¯ÖîÛúß 4 ÃÖæ“Ö®ÖÖ ´ÖÖ®µÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ¾Ö 4 ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ¾Ö¸ü ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ 
“Ö“ÖÖÔ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß ¾Ö 1 ÃÖæ“Ö®ÖÖ ÃÖ×´´Ö×»ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß. (×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 20) 

»ÖõÖ¾Öê¬Öß ÃÖæ“Ö®ÖÖ (×®ÖµÖ´Ö 101) 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×®ÖµÖ´Ö 101 †®¾ÖµÖê ŸÖÖŸÖ›üß“µÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ 
²ÖÖ²ÖàÛú›êü ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“Öê »ÖõÖ ¾Öê¬ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ‹ÛæúÞÖ 433 ÃÖæ“Ö®ÖÖ †Ö»µÖÖ. ŸµÖÖ¯ÖîÛúß 93 ÃÖæ“Ö®ÖÖ 
Ã¾ÖßÛéúŸÖ —ÖÖ»µÖÖ.  (×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 21) 

´Ö.×¾Ö.¯Ö. ×®ÖµÖ´Ö 101-† †®¾ÖµÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆ»»ÖêÜÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ 

´Ö.×¾Ö.¯Ö. ×®ÖµÖ´Ö 101-† †®¾ÖµÖê ×¾Ö¿ÖêÂÖ ˆ»»ÖêÜÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ‹ÛæúÞÖ 88 ÃÖæ“Ö®ÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ, 
ŸµÖÖ¯ÖîÛúß ‹ÛæúÞÖ 70 ÃÖæ“Ö®ÖÖ ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ“µÖÖ ¯Ö™ü»ÖÖ¾Ö¸ü šêü¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ. (×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 16) 

†Öî×“ÖŸµÖÖ“Öê ´Öã§êü 

 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü´Ö¬µÖê †Öî×“ÖŸµÖÖ“ÖÖ ´Öã§êü ‹ÛæúÞÖ 30 ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê †ÃÖæ®Ö, 
ŸµÖÖ¯ÖîÛúß ‹ÛæúÞÖ 30 ´Öã§êü ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ“µÖÖ ¯Ö™ü»ÖÖ¾Ö¸ü šêü¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê. (×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 14) 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×®ÖµÖ´Ö 259 ¾Ö 260 †®¾ÖµÖê ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

´Ö.×¾Ö.¯Ö. ×®ÖµÖ´Ö 259 †®¾ÖµÖê ‹Ûú ŸÖÃÖê“Ö ´Ö.×¾Ö.¯Ö. ×®ÖµÖ´Ö 260 †®¾ÖµÖê ¤üÖê®Ö ×®Ö¾Öê¤ü®Ö 
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ ´ÖÖÓ›üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê. (×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 17 )   

´ÖÓ¡µÖÖÓ®Öß Ûêú»Öê»Öß ×®Ö¾Öê¤ü®Öê 

     ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×®ÖµÖ´Ö 46 †®¾ÖµÖê 01 ×®Ö¾Öê¤ü®Ö ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ ´ÖÖÓ›üÞµÖÖÓŸÖ †Ö»Öê. 
(×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 30) 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×®ÖµÖ´Ö 47 †®¾ÖµÖê  ×®Ö¾Öê¤ü®Ö ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ ´ÖÖÓ›üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê ®ÖÖÆüß. 
(×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 31) ×®Ö¸ÓüÛú 

 
¿ÖÖêÛú ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

श्री.शरद नामदेव रण�पसे, �व.प.स., श्री.मखराम बंडुजी पवार, माजी �व.प.स. व 

माजी मंत्री, सवर्श्री प्रभाकर यशवंत दातार, सुरेश मोरेश्वर भालेराव, माजी �व.प.स. यांच्या 

द:ुखद �नधनाबद्दल शोकप्रस्ताव. 

***** 
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ÃÖ®Ö 2021 ŸÖéŸÖßµÖ (×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö 
×¾Ö×¾Ö¬Ö †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖ®¾ÖµÖê ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖȩ̂ ü šêü¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †Æü¾ÖÖ»Ö 

 
 

†.ÛÎú. ×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö× ü̧ÂÖ¤êüŸÖ šêü¾ÖÞµÖÖŸÖ  
†Ö»Öê»µÖÖ †Æü¾ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ 

×¤ü®ÖÖÓÛú 
(1) (2) (3) 
1. �ी िव�ल ��क्मणी मंिदर सिमती, पंढरपरू  यांचा सन 

२०१९-२०२० या वष�चे लेखापिरक्षण अहवाल व 
त्यावरील अनपुालन अहवाल. 

२२ िडसेंबर, २०२१ 

2. मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आ�थक िवकास 
महामंडळ मय�िदत, मुंबई यांचा सन २०१२-२०१३ या 
वष�चा तेरावा वा�षक अहवाल.  

२२ िडसेंबर, २०२१ 

 

3. महाराष्� नागरी पायाभतू सिुवधा िनधी िवश्वस्त 
कंपनी मय�िदत (MUIFTCL) यांचा सन २०१८-
२०१९ या वष�चा वा�षक अहवाल.  

२२ िडसेंबर, २०२१ 

 

4. महाराष्� नागरी पायाभतू सिुवधा िवकास कंपनी 
मय�िदत (MUIDCL) यांचा सन २०१८-२०१९ या 
वष�चा वा�षक अहवाल.  

२२ िडसेंबर, २०२१ 

 

5. पणु्यश्लोक अिहल्यादेवी महाराष्� मेंढी व शेळी 
िवकास महामंडळ िलिमटेड, पणेु यांचा सन २०१८-
२०१९ या वष�चा चाळीसावा वा�षक अहवाल.  

२२ िडसेंबर, २०२१ 

 

6. महाराष्� माजी सैिनक महामंडळ मय�िदत, पणेु यांचा 
सन २०१६-२०१७ या वष�चा पंधरावा वा�षक 
अहवाल.  

२२ िडसेंबर, २०२१ 

7. महाराष्� जीवन �ािधकरण यांचा सन २०१६-२०१७ 
या वष�चा वा�षक अहवाल, वा�षक लेखे व 
लेखापिरक्षण अहवाल. 

२२ िडसेंबर, २०२१ 

8. नागपरू व वध� िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार 
मंडळ यांचे सन २०१८ ते २०२० या वष�चे अन�ुमे 
पंचेचाळीसावा व सेहेचाळीसावा वा�षक अहवाल.  

२३ िडसेंबर, २०२१ 
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9. लातरू आिण उस्मानाबाद िजल्हा माथाडी व 
असंरिक्षत कामगार मंडळ, लातरू यांचे सन २०१६ ते 
२०१९ या वष�चे अन�ुमे सव्वीसावा, स�ावीसावा व 
अ�ावीसावा वा�षक अहवाल.  

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

10. जालना िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ, 
जालना यांचा सन २०१६-२०१७ या वष�चा 
अ�ावीसावा वा�षक अहवाल.  

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

11. बीड िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ, 
बीड यांचे सन २००८ ते २०१९ या वष�चे अन�ुमे 
बारा ते बावीसावा वा�षक अहवाल.  

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

12. यवतमाळ िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार 
मंडळ, यवतमाळ यांचे सन २०१६ ते २०२० या वष�चे 
वा�षक अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

13. महाराष्� मच्छीमारी उ�ोगातील मच्छीमार आिण इतर 
�मजीवी कामगार मंडळ, यांचे सन २०१५ ते २०१९ 
या वष�चे अन�ुमे दसुरा, ितसरा, चौथा व पाचवा 
वा�षक अहवाल.  

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

14.   चं�परू-गडिचरोली िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत 
कामगार मंडळ, यांचे सन २००७ ते २०२० या वष�चे 
अन�ुमे ितसरा ते पंधरावा वा�षक अहवाल.  

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

15. भंडारा व गोंिदया िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत 
कामगार मंडळ,  यांचे सन २००८ ते २०२१ या वष�चे 
लेखा पिरक्षण व वा�षक अहवाल.  

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

16. सांगली िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ,  
यांचे सन २०१३ ते २०१५ या वष�चे अन�ुमे ितसावा 
व एकितसावा वा�षक अहवाल.  

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

17. माल वाहतकू कामगार मंडळ,  यांचे सन २०१६ ते 
२०१९ या वष�चे अन�ुमे सेहेचाळीसावा ते 
अ�ेचाळीसावा वा�षक अहवाल.  

२३ िडसेंबर, २०२१ 
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18. मुंबई लोखंड व पोलाद कामगार मंडळ,  यांचे सन 
२०११ ते २०१६ या वष�चे अन�ुमे बेचाळीसावा ते 
सेहेचाळीसावा वा�षक अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

19. अमरावती िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार 
मंडळ, अमरावती  यांचे सन २०१३ ते २०१९ या 
वष�चे अन�ुमे बावीसावा ते स�ावीसावा वा�षक 
अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

20. परभणी व िंहगोली िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत 
कामगार मंडळ, परभणी  यांचे सन २००४ ते २००९ 
या वष�चे अन�ुमे पिहला ते पाचवा वा�षक अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

21. नांदेड िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ, 
नांदेड  यांचे सन २०१३ ते २०१८ या वष�चे अन�ुमे 
बावीसावा ते सव्वीसावा वा�षक अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

22. रेल्वे गडु्स �क्लअरींग ॲण्ड फॉरविड�ग एस्ट�ॅब्लशमेंट 
कामगार मंडळ, यांचे सन २०१३ ते २०१६ या वष�चे 
अन�ुमे सदतीसावा ते एकोणचाळीसावा वा�षक 
अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

23. �क्लअिंरग ॲण्ड फॉरविड�ग असंरिक्षत गोदी कामगार 
मंडळ, यांचे सन २०१३ ते २०१८ या वष�चे अन�ुमे 
तेवीसावा ते स�ावीसावा वा�षक अहवाल.  

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

24. धात ू(लोखंड व पोलाद वगळून) आिण कागद बाजार 
व दकुाने माथाडी कामगार मंडळ, यांचे सन २०१३ ते 
२०१९ या वष�चे अन�ुमे एकेचाळीसावा ते 
सेहेचाळीसावा वा�षक अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

25. िद खोका मेकींग अँण्ड िंटबर माक� ट लेबर बोडर् यांचे 
सन २०१८ ते २०२० या वष�चे अन�ुमे 
सेहेचाळीसावा व स�ेचाळीसावा वा�षक अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

26. नािशक िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ, 
यांचे सन २०१८- २०१९ या वष�चा तीसावा वा�षक 
अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 
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27. नागपरू िजल्हा सरुक्षा रक्षक मंडळ, नागपरू यांचे सन 
२०१८ ते २०२० या वष�चे अन�ुमे सतरावा व 
अठरावा वा�षक अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

28. अमरावती िजल्हा सरुक्षा रक्षक मंडळ, अमरावती 
यांचे सन २०१६-२०१७ ते २०१८-२०१९ या वष�चे 
वा�षक अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

29. सांगली िजल्हा सरुक्षा रक्षक मंडळ, सांगली यांचा सन 
२०१९-२०२० या वष�चा वा�षक अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

30. धळेु िजल्हा सरुक्षा रक्षक मंडळ, धळेु (अंतगर्त 
जळगाव, धळेु व नंदरूबार िजल्हे) जळगाव यांचे सन 
२०१२-२०१३ ते २०१५-२०१६ या वष�चे वा�षक 
अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

31. झोपडप�ी पनुवर्सन �ािधकरण, मुंबई यांचा सन 
२०१९-२०२० या वष�चा वा�षक अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

32. झोपडप�ी पनुवर्सन �ािधकरण, पणेु व िंपपरी िंचचवड 
क्षे�, पणेु यांचा सन २०११-२०१२ ते २०१६-२०१७ या 
वष�चे वा�षक लेखा अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

33. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिष िव�ापीठ, परभणी 
यांचे सन २०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ या वष�चे 
वा�षक लेखे व लेखे पिरक्षण अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

34. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिष िव�ापीठ, परभणी 
यांचा सन २०२०-२०२१ या वष�चा वा�षक अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

35. महात्मा फुले कृिष िव�ापीठ, राहुरी यांचा सन २०१७-
२०१८ ते २०१९-२०२० या वष�चा वा�षक अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

36. डॉ. पंजाबराव देशमखु कृिष िव�ापीठ, अकोला यांचा 
सन २०१२-२०१३ ते २०१४-२०१५ या वष�चे वा�षक 
लेखे व वा�षक लेखा पिरक्षण अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 
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37. डॉ. पंजाबराव देशमखु कृिष िव�ापीठ, अकोला यांचा 
सन २०१६-२०१७ ते २०२०-२०२१ या वष�चे वा�षक 
अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

38. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी िव�ापीठ, 
दापोली यांचा सन २०१६-२०१७ ते २०२०-२०२१ या 
वष�चे वा�षक अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

39. महाराष्� राज्य वखार महामडंळ यांचा सन २०२०-
२०२१ या वष�चा �ेसष्टावा वा�षक लेखा अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

40. महात्मा फुले मागासवगर् िवकास महामंडळ मय�िदत, 
मुंबई यांचा सन २०१६-२०१७ ते २०१८-२०१९ या 
वष�चे वा�षक अहवाल. 

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

41. संत रोिहदास चम��ोग व चमर्कार िवकास महामंडळ 
मय�िदत, मुंबई यांचा सन २०१६-२०१७ व २०१७-
२०१८ या वष�चे अन�ुमे �ेचाळीसावा व 
चव्वेचाळीसावा वा�षक अहवाल.  

२३ िडसेंबर, २०२१ 

 

42. महाराष्� पश ुव मत्स्य िवज्ञान िव�ापीठ, नागपरू यांचा 
सन २०२०-२०२१ या वष�चा वा�षक अहवाल. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

 

43. महाराष्� आरोग्य िवज्ञान िव�ापीठ, नािशक यांचा सन 
२०१९-२०२० या वष�चा बावीसावा वा�षक अहवाल 
व सन २०१९-२०२० या वष�चे वा�षक लेखे. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

 

44. मुंबई िव�ापीठ यांचा सन २०१९-२०२० या वष�चा 
वा�षक अहवाल 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

45. राष्�संत तकुडोजी महाराज नागपरू िव�ापीठ यांचा 
सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या वष�चे वा�षक 
अहवाल. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

 

46. �ीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी मिहला िव�ापीठ, 
मुंबई यांचा सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या 
वष�चे वा�षक अहवाल. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 
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47. सािव�ीबाई फुले पणेु िव�ापीठ, पणेु यांचा सन 
२०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या वष�चे वा�षक 
अहवाल. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

 

48. िशवाजी िव�ापीठ, कोल्हापरू यांचे सन २०१७-२०१८ 
व २०१८-२०१९ या वष�चा अन�ुमे पंचावन्नावा व 
छप्पन्नावा वा�षक अहवाल. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

 

49. पणु्यश्लोक अिहल्यादेवी होळकर िव�ापीठ, सोलापरू 
यांचा सन २०१९-२०२० या वष�चा सोळावा वा�षक 
अहवाल. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

 

50. कविय�ी बिहणाबाई चौधरी उ�र महाराष्� िव�ापीठ, 
जळगांव यांचा सन २०१९-२०२० या वष�चा तीसावा 
वा�षक अहवाल. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

51. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव�ापीठ, 
औरंगाबाद यांचे सन २०१९-२०२० या वष�चे वा�षक 
लेखे. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

52. गोंडवाना िव�ापीठ, गडिचरोली यांचा सन २०१९-
२०२० या वष�चा वा�षक लेखे अहवाल. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

53. राष्�संत तकुडोजी महाराज नागपरू िव�ापीठ यांचा 
सन २०१९-२०२० या वष�चे वा�षक लेखे (अंकेक्षण 
अहवालासह). 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

54. संत गाडगे बाबा अमरावती िव�ापीठ, अमरावती 
यांचा सन २०१९-२०२० या वष�चे वा�षक लेखे. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

55. सािव�ीबाई फुले पणेु िव�ापीठ, पणेु यांचे सन २०१९-
२०२० या वष�चे वा�षक लेखे आिण संिवधािनक 
लेखापिरक्षण अहवाल. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

56. िशवाजी िव�ापीठ, कोल्हापरू यांचे सन २०१९-२०२० 
या वष�चे वा�षक लेखे. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

57. पणु्यश्लोक अिहल्यादेवी होळकर सोलापरू िव�ापीठ, 
सोलापरू यांचा सन २०२०-२०२१ या वष�चा वा�षक 
लेखापरीक्षीत लेखे व अहवाल. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 



10 

58. स्वामी रामानंद तीथर् मराठवाडा िव�ापीठ, नांदेड यांचा 
िदनांक १ एि�ल,२०१९ ते ३१ माचर्, २०२० या 
कालावधीचा वा�षक अंकेक्षण अहवाल. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

59. किवकुलग�ु कािलदास संस्कृत िवश्विव�ालय, 
रामटेक यांचा सन २०१८-२०१९ या वष�चा वा�षक 
अहवाल. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

60. किवकुलग�ु कािलदास संस्कृत िवश्विव�ालय, 
रामटेक यांचे सन २०२०-२०२१ या वष�चे वा�षक 
लेखे. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

61. यशवंतराव चव्हाण महाराष्� मकु्त िव�ापीठ, नािशक 
यांचे सन २०१४-२०१५ ते २०१७-२०१८ या वष�चे 
वा�षक लेखे आिण अंतगर्त लेखापरीक्षण अहवाल. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

62. महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ यांचा सन 
२०१८-२०१९ या वष�चा �शासन अहवाल. 

२४ िडसेंबर, २०२१ 

63. महाराष्� राज्य लोकसेवा हक्क आयोग यांचा सन 
२०२०-२०२१ या वष�चा वा�षक अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

64. महाराष्� राज्य मािहती आयोग यांचा िदनांक १ 
जानेवारी, २०१८ ते ३१ िडसेंबर, २०१८ या 
कालावधीतील तेरावा वा�षक अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

65. महाराष्� वन िवकास महामंडळ मय�िदत यांचा सन 
२०१९-२०२० या वष�चा स�ेचाळीसावा वा�षक 
अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

66. महाराष्� राज्य जैविविवधता मंडळ यांचा सन २०१८-
२०१९ या वष�चा वा�षक अहवाल व लेखा. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

67. महाराष्� राज्य खादी व �ामो�ोग मंडळ, मुंबई यांचे 
सन २०१८-२०१९ या वष�चे वा�षक लेखे. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

68. महाराष्� राज्य खादी व �ामो�ोग मंडळ यांचा सन 
२०१६-२०१७ या वष�चा वा�षक अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 
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69. िवदभर् िवकास महामंडळ मय�िदत, नागपरू यांचे  सन 
२०१९-२०२० व २०२०-२०२१ या वष�चे अन�ुमे 
एकोणपन्नासावा व पन्नासावा वा�षक अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

70. मॉयल िलिमटेड यांचा सन २०१९-२०२० व २०२०-
२०२१ या वष�चा अन�ुमे अ�ावन्नावा व 
एकोणसाठावा वा�षक अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

71. महाराष्� राज्य खिनकमर् महामंडळ मय�िदत, नागपरू 
यांचा सन २०१९-२०२० व सन २०२०-२०२१  या 
वष�चे अन�ुमे सेहेचाळीसावा व स�ेचाळीसावा 
वा�षक अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

 

72. 

 

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास महामंडळ, 
औरंगाबाद यांचा सन २०१८-२०१९ या वष�चा लेखा 
अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

 

 

 

तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ, जळगांव यांचा 
सन २०१८-२०१९ या वष�चा एकवीसावा वा�षक 
िव�ीय अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

73. तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ, जळगाव यांचा 
सन २०१८-२०१९ या वष�चा स्वतं� लेखापरीक्षा व 
त्यावरील अनपुालन अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

74. िवदभर् पाटबंधारे िवकास महामंडळ, नागपरू यांचा सन 
२०१८-२०१९ या वष�चा अलग लेखा अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

75. महाराष्� इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळाचा सन २०१९-२०२० या वष�चा 
वा�षक अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

76. महाराष्� राज्य िव�तु िवतरण कंपनी मय�िदत यांचा 
सन २०१९-२०२० या वष�चा पंधरावा वा�षक 
अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

77. महाराष्� िव�तु िनयामक आयोग यांचा सन २०२०-
२०२१ या वष�चा वा�षक अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 
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78. महाराष्� गहृिनम�ण व के्ष�िवकास �ािधकरण, मुंबई 
यांचा सन २०१८-२०१९ या वष�चे वा�षक लेखा 
आिण स्वतं� लेखा पिरक्षण अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

79. मुंबई मे�ो रेल कॉप�रेशन िलिमटेड यांचा सन २०१९-
२०२० व २०२०-२०२१ या वष�चा वा�षक अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

80. महाराष्� मे�ो रेल्वे महामंडळ मय�िदत (महामे�ो) 
यांचा सन २०२०-२०२१ या वष�चा वा�षक अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

81. मुंबई रेल्वे िवकास महामंडळ (मय�.) मुंबई यांचा सन 
२०२०-२०२१ या वष�चा वा�षक अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

82. मुंबई महानगर �देश िवकास �ािधकरण यांचा सन 
२०१९-२०२० या वष�चा वा�षक अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

83. महाराष्� राज्य सहकारी दधू महासंघ मय�िदत, मुंबई 
(महानंद दगु्धशाळा) यांचा सन २०१९-२०२० व 
२०२०-२०२१ या वष�चा वैधािनक लेखा पिरक्षण 
अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

84. महाराष्� सहकार िवकास महामंडळाचा सन २०१९-
२०२० या वष�चा वा�षक अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

85. महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ यांचा सन 
२०१७-२०१८ या वष�चा िहशेब व िहशेब तपासणी 
अहवाल. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

86. महाराष्� राज्य हातमाग महामंडळ मय�िदत, नागपरू 
यांचा सन २०१९-२०२० या वष�चा एकोणपन्नासावा 
वा�षक अहवाल आिण िव�ीय प�के. 

२७ िडसेंबर, २०२१ 

87. "राजीव गांधी िवज्ञान व तं�ज्ञान आयोग यांचा सन 
२०१९-२०२० या वष�चा वा�षक अहवाल"  

२७ िडसेंबर, २०२१ 

88. "महाराष्� िवमानतळ िवकास कंपनी मय�िदत यांचे 
सन २०१७-२०१८, २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या 
वष�चे वा�षक अहवाल"  

२८ िडसेंबर, २०२१ 
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89. महाराष्� लोक आयकु्त आिण उप लोक आयकु्त, 
महाराष्� राज्य यांचे मा.राज्यपाल महोदयांना सादर 
केलेले सन २०१२ चा १, सन २०१३ चे २, सन २०१४ 
चे १६, सन २०१६ चा १, सन २०१७ चे २, सन २०१८ 
चा १ आिण सन २०१९ चे २ असे एकूण २५ िवशेष 
अहवाल त्यावरील शासनाच्या स्पष्टीकरणात्मक 
ज्ञापनासह"  

२८ िडसेंबर, २०२१ 

90. महाराष्� राज्य रस्ते िवकास महामंडळ मय�िदत, यांचा 
सन २०१५-२०१६ व २०१६-२०१७ या वष�चा 
अन�ुमे वीसावा व एकवीसावा वा�षक अहवाल"  

२८ िडसेंबर, २०२१ 

91. "महाराष्� िच�पट, रंगभमूी आिण सांस्कृितक िवकास 
महामंडळ मय�िदत यांचा सन २०२०-२०२१ या वष�चा 
चव्वेचाळीसावा वा�षक अहवाल"  

२८ िडसेंबर, २०२१ 

92. "स्वामी रामानंद तीथर् मराठवाडा िव�ापीठ, नांदेड 
यांचा सन २०१९-२०२० या वष�चा वा�षक अहवाल"  

२८ िडसेंबर, २०२१ 

93. "यशवंतराव चव्हाण महाराष्� मकु्त िव�ापीठ, 
नािशक यांचे सन २००८-२००९ ते २०१८-२०१९ या 
वष�चे वा�षक अहवाल"  

२८ िडसेंबर, २०२१ 

94. महाराष्� राज्य िदव्यांग िव� व िवकास महामंडळ 
मय�िदत यांचा सन २०११-२०१२ या वष�चा वा�षक 
अहवाल"  

२८ िडसेंबर, २०२१ 

95. "महाराष्� �दषूण िनयं�ण मंडळ यांचा सन २०१९-
२०२० या वष�चा वा�षक अहवाल"  

२८ िडसेंबर, २०२१ 

 
**************** 
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ÃÖ®Ö 2021 ŸÖéŸÖßµÖ (×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“Öê ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê †Æü¾ÖÖ»Ö 

 
 

†.ÛÎú. ×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 
šêü¾ÖÞµÖÖŸÖ  
†Ö»Öê»µÖÖ 

†Æü¾ÖÖ»ÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

(1) (2) (3) 
1. लोकलेखा सिमती -  

2. 1.  लोकलेखा सिमती (२०२०-२०२१) चा पिहला अहवाल. २३ िडसेंबर, 
२०२१ 

3. 2.  भारताचे िनयं�क व महालेखापरीक्षक यांचा सन २०१९-
२०२० या आ�थक वष�चे (१) राज्य िव�व्यवस्थेवरील 
लेखापिरक्षा अहवाल (२) िविनयोजन लेखा सन २०२१-
२१ आिण (३) िव�ीय लेखा खंड-१ व खंड-२ सन 
२०२०-२१ 

२८ िडसेंबर, 
२०२१ 

 

4. सावर्जिनक उप�म सिमतीचा पिहला व दसुरा अहवाल. २३ िडसेंबर, 
२०२१ 

5. इतर मागासवगर् कल्याण सिमतीचा पिहला अहवाल. २३ िडसेंबर, 
२०२१ 

6. िवधानपिरषद आश्वासन सिमतीचा �मांक २०३ व 
२०४ अहवाल. 

२३ िडसेंबर, 
२०२१ 

7. पंचायती राज सिमती - २८ िडसेंबर, 
२०२१ 

 3.  सन २०१७-२०१८ चा महाराष्�ातील पंचायती राज 
संस्थांच्या लेख्यावरील स�ेचाळीसावा लेखापरीक्षा 
पुन�वलोकन अहवाल 

२३  िडसेंबर, 
२०२१ 
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 4.  सन २०१८-१९ चे ठाणे / रायगड / रत्नािगरी / िंसधुदगुर् / 
पालघर / नािशक / धुळे / नंदरुबार / जळगाव / 
अहमदनगर / पुणे / सातारा / सांगली / सोलापूर / 
कोल्हापूर / औरंगाबाद / जालना / परभणी / िंहगोली / 
बीड / नांदेड / उस्मानाबाद / लातूर / अमरावती / 
अकोला / वािशम / बुलढाणा / यवतमाळ / नागपूर / 
वध� / भंडारा / गोंिदया / चं�पूर  व गडिचरोली या ३४ 
िजल्हा पिरषदांचे वा�षक �शासन अहवाल 

२३  िडसेंबर, 
२०२१ 

 5.  पंचायती राज सिमतीचा नववा व दहावा अहवाल. २८ िडसेंबर, 
२०२१ 

 
 

**************** 
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´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 1 

²ÖîšüÛúà“Öê ×¤ü®ÖÖÓÛú ¾Ö ¾Öêôû 
 

†-
.ÛÎú.  
(1) 

²ÖîšÛúß“ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 
(2) 

²ÖîšüÛúß“Öß ¾Öêôû 
¯ÖÖÃÖæ®Ö              ¯ÖµÖÕŸÖ 
(3) 

‹ÛæúÞÖ ¾Öêôû 
ŸÖÖÃÖ    ×´Ö×®Ö™êüü 
(4)  

1. 
²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 22 ×›üÃÖë²Ö¸üü, 
2021 

¤ãü¯ÖÖ¸üß 12-00 ŸÖê ¤ãü¯ÖÖ¸üß 02-04 02 - 04 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 02-40 ŸÖê ¤ãü¯ÖÖ¸üß 02-41 00 - 01 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 02-55 ŸÖê ¤ãü¯ÖÖ¸üß 04-01 01 - 06 

2. ÝÖã¹ý¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 23 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 

ÃÖÛúÖôûß 10.00 ŸÖê ÃÖÛúÖôûß 11-01 01 - 01 
ÃÖÛúÖôûß 11-06 ŸÖê ¤ãü¯ÖÖ¸üß 12-40 01 - 34 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 12-50 ŸÖê ¤ãü¯ÖÖ¸üß 02-16 01 - 26 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 03-00 ŸÖê ÃÖÖµÖÓ. 04-40 01 - 40 
ÃÖÖµÖÓ. 04-50 ŸÖê ÃÖÖµÖÓ. 05-15 00 - 25 
ÃÖÖµÖÓ. 05-25 ŸÖê ÃÖÖµÖÓ. 06-17 00 - 52 
ÃÖÖµÖÓ. 6-22 ŸÖê ¸üÖ¡Öß 08-02 01 - 40 

3. 
¿ÖãÛÎú¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÛú 24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

ÃÖÛúÖôûß 11.00 ŸÖê ¤ãü¯ÖÖ¸üß 01-58 02 - 58 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 02-40 ŸÖê ¸üÖ¡Öß 08-31  05 - 51 

4. 
ÃÖÖế Ö¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÛú 27 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

ÃÖÛúÖôûß 11.00 ŸÖê ¤ãü¯ÖÖ¸üß 12-40 01 - 40 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 12-55 ŸÖê ¤ãü¯ÖÖ¸üß 02-26 01 - 31 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 03-00 ŸÖê ¤ãü¯ÖÖ¸üß 03-02 00 - 02 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 03-12 ŸÖê ¤ãü¯ÖÖ¸üß 04-30 01 - 18 
ÃÖÖµÖÓ. 05-00 ŸÖê ¸üÖ¡Öß 07-45 02 - 45 

5. 
´ÖÓÝÖôû¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

ÃÖÛúÖôûß 10.00 ŸÖê ÃÖÛúÖôûß 11.59 01 - 59 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 12.09 ŸÖê ¤ãü¯ÖÖ¸üß 12.32 00 - 23 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 12.45 ŸÖê ¤ãü¯ÖÖ¸üß 2.14  01 - 29 
¤ãü¯ÖÖ¸üß 2.40 ŸÖê ¸üÖ¡Öß 08.06  05 - 26 
¸üÖ¡Öß 08.36 ŸÖê ¸üÖ¡Öß 08.38 00 - 02 
¸üÖ¡Öß 09.08 ŸÖê ¸üÖ¡Öß 09.09 00 - 01 
¸üÖ¡Öß 09.19 ŸÖê ¸üÖ¡Öß 09.47 00 - 28 

‹ÛæúÞÖ :  ÃÖ¤üÖêŸÖßÃÖ ŸÖÖÃÖ ²Öê“ÖÖôûßÃÖ ×´Ö×®Ö™êü ±úŒŸÖ 37 - 42 
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×¾Ö¾Ö ü̧ÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú -2 

ÃÖ®Ö 2021 ŸÖéŸÖßµÖ (×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö 
 
 

(†)    ®Ö¾Ö×®Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ¿Ö¯Ö£Ö / ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ ÝÖÏÆüÞÖ Ûú¸üÞÖÖ ȩ̂ü ÃÖ¤üÃµÖ 
†.ÛÎú. ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ¿Ö¯Ö£Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 

(1) (2) (3) 

 ›üÖò. ¯ÖÏ–ÖÖ ¸üÖ•Öß¾Ö ÃÖÖŸÖ¾Ö 22 ×›üÃÖë²Ö¸ü,2021 

 
 

 
(²Öú)    ÃÖ³ÖÖÝÖéÆü ®ÖêŸÖÖ ÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖß»Ö ‘ÖÖêÂÖÞÖÖ - ´Ö.×¾Ö.¯Ö. 2 (•Öê-1)  

†.ÛÎú. ®ÖêŸµÖÖÓ“Öê ®ÖÖÓ¾Ö ×¤ü®ÖÖÓÛú 

(1) (2) (3) 

 ×®Ö¸ÓüÛú  

 
 
 
(Ûú)    ®Ö¾Ö×®Ö¾ÖÖÔ×“ÖŸÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö× ü̧“ÖµÖ 

†.ÛÎú. ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öê ®ÖÖÓ¾Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 

(1) (2) (3) 

 ›üÖò. ¯ÖÏ–ÖÖ ¸üÖ•Öß¾Ö ÃÖÖŸÖ¾Ö 22 ×›üÃÖë²Ö¸ü,2021 

 
 
(›ü)    ´ÖÓ¡Öß / ¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“ÖÖ ¯Ö×¸ü“ÖµÖ  

†.ÛÎú. ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öê ®ÖÖÓ¾Ö ¯Ö×¸ü“ÖµÖÖ“ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 

(1) (2) (3) 

´ÖÓ¡Öß 

 ×®Ö¸ÓüÛú  
¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß 

 ×®Ö¸ÓüÛú  
***** 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 3 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ŸÖéŸÖßµÖ (×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö 2021 

×¤ü®ÖÖÓÛú 22 ×›üÃÖë²Ö¸ü, ŸÖê 28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖß“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ ¾Ö ²ÖîšüÛúß“µÖÖ 

‹ÛÓú¤ü¸üü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öß ™üŒÛêú¾ÖÖ¸üß 
( ´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ´ÖÖ.ˆ¯Ö ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß,´ÖÖ.´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß, ´ÖÓ¡Öß, ü̧Ö•µÖ´ÖÓ¡Öß, ×¾Ö ü̧Öê¬Öß ¯ÖõÖ ®ÖêŸÖÖ 

¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ) 
‹ÛæúÞÖ ²ÖîšüÛúÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ - 5 

 
                         

†.ÛÎúú. ¾ÖÖ¸ü ¾Ö ×¤üÖÖÓÛúú ‹ÛæúÞÖ 
ÃÖ¤üÃµÖ 
ÃÖÓÜµÖÖ 

ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖß 
ÃÖÓÜµÖÖ 

†®Öã̄ Ö×Ã£ÖŸÖß“Öß 
ÃÖÓÜµÖÖ 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

1.  ²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 22 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 59 52 07 

2.  ÝÖã¹ý¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 23 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 59 50 09 

3.  ¿ÖãÛÎú¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 59 44 15 

4.  ÃÖÖế Ö¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 27 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 59 47 12 

5.  ´ÖÓÝÖôû¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 

2021 

59 46 13 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 4 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ŸÖéŸÖßµÖ (×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö 2021 

×¤ü®ÖÖÓÛú 22 ×›üÃÖë²Ö¸ü, ŸÖê 28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖß“Öê ×¤ü¾ÖÃÖ ¾Ö ²ÖîšüÛúß“µÖÖ  

‹ÛÓú¤ü¸üü ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ“Öß ™üŒÛêú¾ÖÖ¸üß 
( ´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ´ÖÖ.ˆ¯Ö ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß,´ÖÖ. ´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß, ´ÖÓ¡Öß,¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß, ×¾Ö ü̧Öê¬Öß ¯ÖõÖ ®ÖêŸÖÖ 

¾µÖ×ŸÖ×¸üŒŸÖ ) 
‹ÛæúÞÖ ²ÖîšüÛúÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ - 5 

†.ÛÎú. ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖß †®Öã̄ Ö×Ã£ÖŸÖß ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖß“Öß 
™üŒÛêú¾ÖÖ¸üß 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. †ÃÖÝÖÖ¾ÖÛú¸ü, ÁÖß. •ÖµÖÓŸÖ ×¤ü®ÖÛú¸ü 5 0 100% 

2. †ÖÓ²Ö™üÛú¸ü, ›üÖò.¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ³ÖÝÖ¾ÖÖ®Ö•Öß                        2 3 40% 

3. Ûú¤ü´Ö, ÁÖß. ´ÖÖêÆü®Ö¸üÖ¾Ö ÁÖß¯ÖŸÖß 3 2 60% 

4. Ûú¤ü´Ö, ÁÖß. ¸üÖ´Ö¤üÖÃÖ ÝÖÓÝÖÖ¸üÖ´Ö 0  3 40% 

5. Ûú¸üÖ›üü, ÁÖß. ¸ü´Öê¿Ö ÛúÖ×¿Ö¸üÖ´Ö 0 0 0% 

6. ÛúÖµÖÓ¤êü, ›üÖò.´Ö®ÖßÂÖÖ ¿ÖÖ´ÖÃÖãÓ¤ü¸ü 5 0 100% 

7. ÛúÖôêûü, ÁÖß.×¾ÖÛÎú´Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö 4 1 80% 

8. ÜÖÖêŸÖ, ÁÖß.ÃÖ¤üÖ×¿Ö¾Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü 5 0 100% 

9. ÝÖÖÞÖÖ¸ü, ÁÖß. ®ÖÖÝÖÖȩ̂ üÖ¾Ö ¯ÖãÓ›ü×»ÖÛú 5 0 100% 

10. ×ÝÖ¸üÛú¸ü, ÁÖß.×¾Ö•ÖµÖ ‰ú±Ôú ³ÖÖ‡Ô 
×¾Ö÷ü»Ö 

5 0 100% 

11. “Ö¾ÆüÖÞÖ, ÁÖß. ÃÖŸÖß¿Ö ³ÖÖ®Öã¤üÖÃÖ¸üÖ¾Ö  5 0 100% 

12. “ÖŸÖã¾Öì¤üß,ÁÖß.¤ãüÂµÖÓŸÖ ÃÖŸÖßÂÖ 4 1 80% 

13. •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö, ÁÖß. †¹ýÞÖÛúÖÛúÖ 
²Ö»Ö×³Ö´Ö¸üÖ¾Ö 

0 0 00% 

14. •ÖÝÖŸÖÖ¯Ö, ÁÖß. †¿ÖÖêÛú ‰ú±Ôú ³ÖÖ‡Ô 
†•ÖãÔ®Ö¸üÖ¾Ö 

3 2 60% 
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15. •ÖÖ®ÖÛú¸ü, ÁÖß. ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö •ÖÝÖ®®ÖÖ£Ö 4 1 80% 

16. šüÖÛæú¸ü, ÁÖß. ÃÖã×•ÖŸÖØÃÖÆü ´ÖÖ®ÖØÃÖÆü 0 0 100% 

17. ›üÖ¾ÖÜÖ ȩ̂ü, ÁÖß.×®Ö¸Óü•Ö®Ö ¾ÖÃÖÓŸÖ 5 0 100% 

18. ŸÖ™üÛú ȩ̂ü, ÁÖß. †×®ÖÛêúŸÖ ÃÖã×®Ö»Ö 5 0 100% 

19. ŸÖÖÓ²Öê, ›üÖò. ÃÖã¬Öß¸ü ³ÖÖÃÛú¸ü¸üÖ¾Ö 5 0 100% 

20. ¤ü™Ûêú,ÁÖß.¯ÖÏ×¾ÖÞÖ ¯ÖÏ³ÖÖÛú¸ü ü̧Ö¾Öü 4 1 80% 

21. ¤ü¸üÖ›êü, ÁÖß.×Ûú¿ÖÖȩ̂ üü ×³ÖÛúÖ•Öß 5 0 100% 

22. ¤ü¸üÖ›êü, ÁÖß.®Ö ȩ̈ü¦ü ×³ÖÛúÖ•Öß 5 0 100% 

23. ¤üÖ®Ö¾Öêü, ÁÖß. †Ó²ÖÖ¤üÖÃÖ ‹Ûú®ÖÖ£Ö ü̧Ö¾Ö  5  0 100% 

24.
  

¤ãü¸üÖÞÖß, ÁÖß. †²¤ãü»»ÖÖ ÜÖÖ®Ö ‹. 
»Ö×ŸÖ±ú ÜÖÖ®Ö 

2 3 40% 

25. ¤üÖï›ü,ÁÖß.ÃÖÓ•ÖµÖ ¯ÖÓ×›üŸÖ¸üÖ¾Ö 5 00 100% 

26. ¬ÖÃÖ, ÁÖß. ÃÖã̧ êü¿Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü    5 0 100% 

27. ®ÖÖ‡ÔÛú, ÁÖß. ®Öß»ÖµÖ ´Ö¬ÖãÛú¸ü 2  3 40% 

28.
  

¯Ö™êü»Ö, ÁÖß. †´Ö×¸ü¿Ö³ÖÖ‡Ô 
¸ü×ÃÖÛú»ÖÖ»Ö  

2 3 40% 

29. ¯Ö™êü»Ö, ÁÖß. “ÖÓ¤ãü»ÖÖ»Ö ×¾ÖÁÖÖ´Ö³ÖÖ‡Ô 5 0 100% 

30. ¯Ö›üôûÛú¸ü,ÁÖß. ÝÖÖê̄ Öß“ÖÓ¤ü ÛãÓú›ü×»ÖÛú 5 0 100% 

31. ¯Ö×¸ü“ÖÖ¸üÛú, ÁÖß. ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖÛú¸ü 5 0 100% 

32. ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß. Ûú×¯Ö»Ö Æü×¸ü¿“ÖÓ¦ü 5 0 100% 

33. ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß. •ÖµÖÓŸÖ ¯ÖÏ³ÖÖÛú¸ü  5 0 100% 

34. ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß. ²ÖÖôûÖ¸üÖ´Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ 5 0 100% 

35. ¯ÖÖ™üß»Ö, ›üÖò. ¸üÞÖ•ÖßŸÖ ×¾Ö÷ü»Ö¸üÖ¾Ö 5 0 100% 

36. ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß. ¸ü´Öê¿Ö¤üÖ¤üÖ 3 2 60% 

37. ¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß. ¸üÖ´Ö¸üÖ¾Ö ²ÖÖ»ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö 5 0 100% 
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38.
  

¯ÖÖê™êü-¯ÖÖ™üß»Ö, ÁÖß. ¯ÖÏ×¾ÖÞÖ 
¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü•Öß 

4 1 80% 

39. ¯ÖÖêŸÖ×®ÖÃÖ, ÁÖß.×¾Ö»ÖÖÃÖ ×¾Ö®ÖÖµÖÛú 5 0 100% 

40. ±úÖ™üÛú, ÁÖß. ¸üØ¾Ö¦ü ÃÖ¤üÖ®ÖÓ¤ü 3 2 60% 

41. ±ãúÛêú, ›üÖò. ¯Ö×¸üÞÖµÖ ¸ü´Öê¿Ö 5 0 100% 

42.
  

²ÖÖ•ÖÖȩ̂ üßµÖÖ, ÁÖß. ÝÖÖê̄ Öß×ÛúÃÖ®Ö 
¸üÖ¬ÖÖ×ÛúÃÖ®Ö  

5 0 100% 

43. ²ÖÖ•ÖÖȩ̂ üßµÖÖ, ÁÖß. ×¾Ö¯»Ö¾Ö ÝÖÖê̄ Öß×ÛúÃÖ®Ö  5 0 100% 

44. ³ÖÖêÃÖ»Öê, ÁÖß. †×®Ö»Ö ×¿Ö¾ÖÖ•Öß¸üÖ¾Ö 0 0 00% 

45. ×´Ö—ÖÖÔ, ›üÖò.¾Ö•ÖÖÆüŸÖ ×´Ö—ÖÖÔ †£Ö¸ü 5 0 100% 

46. ×´Ö™üÛú¸üß,ÁÖß. †´ÖÖê»Ö ¸üÖ´ÖÛéúÂÞÖ 5 0    100% 

47. ´Öê™êü, ÁÖß.×¾Ö®ÖÖµÖÛú ŸÖãÛúÖ¸üÖ´Ö 4 1 80% 

48.
  

´ÖÖê×ÆüŸÖê-¯ÖÖ™üß»Ö,ÁÖß.¸üÞÖ×•ÖŸÖØÃÖÆü 
×¾Ö•ÖµÖØÃÖÆü 

5 0 100% 

49. ¸üÖ•Öæ̧ üÛú¸ü, ÁÖß. †´Ö ü̧®ÖÖ£Ö †®ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö 4 1 80% 

50. ¸üÖšüÖê›ü, ÁÖß. ¸üÖ•Öê¿Ö ¬ÖÖë›üß¸üÖ´Ö 5 0 100% 

51. ¸üÖ¾ÖŸÖê, ÁÖß. ×¤ü¾ÖÖÛú¸ü ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ 5 0 100% 

52. »ÖÖ›ü, ÁÖß. †¹ýÞÖ ÝÖÞÖ¯ÖŸÖß 5 0 100% 

53. »ÖÖ›,ü ÁÖß. ¯ÖÏÃÖÖ¤ü ×´Ö®Öê¿Ö 4 1 80% 

54. ¾µÖÖÃÖ, ÁÖß. ×ÝÖ¸üß¿Ö“ÖÓ¦ü ²Ö“”û¸üÖ•Ö 5 0 100% 

55. ¾ÖÓ•ÖÖ¸üß, ÁÖß. †×³Ö•ÖßŸÖ ÝÖÖêØ¾Ö¤ü̧ üÖ¾Ö 5 0 100% 

56. ÃÖ¸ü®ÖÖ‡ÔÛú, ÁÖß. ×Ûú¸üÞÖ ¸üÖ´Ö ü̧Ö¾Ö  5 0 100% 

57. ÃÖÖŸÖ¾Ö,›üÖò. ¯ÖÏ–ÖÖ ¸üÖ•Öß¾Ö  5 0 100% 

58.
  

ØÃÖÆü, ÁÖß. ¸üÖ´Ö×®Ö¾ÖÖÃÖ 
ÃÖŸµÖ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ  

0 0 0% 

59. Ø¿Ö¤êü,ÁÖß. ¿Ö×¿ÖÛúÖÓŸÖ •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö 5 00 100% 
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60. ×¸üŒŸÖ    

61. ×¸üŒŸÖ    

62. ×¸üŒŸÖ    

63. ×¸üŒŸÖ    

64. ×¸üŒŸÖ    

65. ×¸üŒŸÖ    

66. ×¸üŒŸÖ    

67. ×¸üŒŸÖ    

68. ×¸üŒŸÖ    

69. ×¸üŒŸÖ    

70. ×¸üŒŸÖ    

71. ×¸üŒŸÖ    
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िववरण �मांक – ५ 

सन 2021 च्या िवधानपिरषदेच्या िडसेंबरमध्ये झालेल्या ितसऱ्या 
(िहवाळी) अिधवेशनातील दैनंिदन कायर्वाहीचा सिंक्षप्त अहवाल 

बुधवार, िदनांक 22 िडसेंबर, 2021  

िवधानपिरषदेची बैठक मंुबई येथील िवधानपिरषदेच्या सभागृहात दुपारी 12 वाजता माननीय 
सभापती �ी. रामराजे नाईक-िंनबाळकर याचं्या अध्यक्षतेखाली सु� झाली.  

अिधवेशनाचा शुभारंभ वंदे मातरम् या गीताच्या समूह गायनाने झाला.  

1. महाराष्� िवधानसभा सदस्या�ंारा िनव�िचत डॉ. �ज्ञा राजीव सातव यानंी िवधानपिरषद 
सदस्यत्वाची शपथ घेतली.  

2. उप मुख्यमं�यानंी, महाराष्� िवधानसभा सदस्या�ंारा िवधानपिरषद सदस्या म्हणून 
िनव�िचत झालेल्या सदस्या डॉ. �ज्ञा राजीव सातव याचंा सभागृहास पिरचय क�न िदला. 

�ी.जयंत �. पाटील िव.प.स. यानंी, महाराष्� एकीकरण सिमती बरखास्त करण्याची 
िंकबहुना त्यावर बंदी आणण्याची भिूमका कन�टक सरकार घेत असणे इ. बाबत मु�ा उप�स्थत 
केला.  

माननीय सभापतींनी, बुधवार, िदनाकं 22 िडसेंबर, 2021 रोजी दोन्ही सभागृहाचे कामकाज 
संपल्यानंतर "मराठी भाषेला अिभजात भाषेचा दज� िमळण्यासाठी जन �बोधनासाठी तयार 
केलेला लघुपट" मध्यवत� सभागहृ, िवधान भवन, मंुबई येथे सन्माननीय सदस्यानंा दाखिवण्यात 
येणार आहे आिण 2000 वष�पूव�च्या मराठी भाषेच्या �वासादरम्यानची मािहती देणाऱ्या िविवध 
सबळ पुराव्याचें आिण सबंंिधत िशलालेख, ता�पट, नाणी, भाषेचे टप्पे, दुम�ळ �ंथ, िनवडक 
गाथा इत्यादींच्या �ितकृतींचे वैिशष्�पूणर् दालन िवधान भवन, मंुबई इमारतीच्या मुख्य 
�वशे�ाराजवळ उभारण्यात आलेले आहे. तसेच मराठी भाषेला अिभजात भाषेचा दज� �ाप्त 
होण्यासंदभ�त महामिहम राष्�पती महोदय यानंा पाठवावयाचे स्व-स्वाक्षरीचे पोस्टकाडर् 
सन्माननीय सदस्यानंा िवतरीत करण्यात येणार आहे. सदर पोस्टकाडर् िवतरणाची व्यवस्था 
सन्माननीय सदस्याचं्या हजेरीपटाजवळ करण्यात आलेली आहे. 

या कायर्�मास आपण सव�नी उप�स्थत राहून महामिहम राष्�पती यानंा पाठिवण्यात येणाऱ्या 
प�ावंर स्वाक्षरी क�न मराठी भाषेला अिभजात भाषेचा दज� �ाप्त क�न देण्यामध्ये आपला 
सहभाग नोंदवावा, अशी घोषणा केली.  

माननीय सभापतींनी, पय�वरण व वातावरणीय बदल िवभाग, मं�ालय, मंुबई याचं्यातफ�  
इंटरगव्हनर्मेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज याचं्या अहवालातील वातावरणीय बदलािवषयीची 
मािहती सन्माननीय िविधमंडळ सदस्यानंा देऊन या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनामंध्ये 

सन्माननीय सदस्याचंा सहभाग रहावा म्हणून "वातावरणीय बदल" या िवषयावर राज्याचे 
पय�वरण व वातावरणीय बदल मं�ी हे गु�वार, िदनाकं 23 िडसेंबर, 2021 रोजी दुपारी 4.00 
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वाजता मध्यवत� सभागृह, िवधान भवन, मंुबई येथे सादरीकरण करणार आहेत. तसेच 
सादरीकरणानंतर िनवृ� जलसपंदा सिचव �ी.िव�ानंद रानडे याचें "जागितक हवामान 

बदलाशी सुसंगत जलसंपदा व्यवस्थापन" या िवषयावर िववेचन होईल. िव.स.पागे संसदीय 
�िशक्षण कें �, िवधान भवन, मंुबई या कायर्�मासाठी संयोजन सहाय्य करीत आहे. 

या कायर्�मास आपणा सव�ची उप�स्थती �ाथर्नीय आहे, अशी घोषणा केली. 

3. (1) चार तारािंकत �श्नाचंी उ�रे देण्यात आली. 

(2) तारािंकत �श्नो�राचं्या यादीतील बासष्ट �श्न वेळेअभावी अतारािंकत झाल.े  

(1) सवर्�ी �वीण दरेकर, िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, सदािशव खोत, सुरेश धस, डॉ.रणिजत 
पाटील व इतर िव.प.स. यानंी, "गेल्या दोन वष�पासून सातत्याने नैस�गक आप�ीमुळे अडचणीत 
आलेल्या शेतकऱ्यानंा सरकारने मदत न करणे आिण ऐन रब्बी हंगामात शेतकऱ्याचें वीज 
कनेक्शन तोडण्याची मोहीम महािवतरण कंपनीकडून सु� करण्यात येणे" इ. बाबत िनयम 289 
अन्वये सूचना िदलेली असून उक्त िवषय आजच्या कामकाज पि�केमध्ये समािवष्ट नसल्यामुळे मी 
ही सूचना अमान्य करीत आहे मा� सन्माननीय िवरोधी पक्ष नेते यानंा पाच िमिनटे बोलण्याची 
परवानगी देण्यात येत असल्याचे माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

�ी. �वीण दरेकर, िवरोधी पक्षनेते यानंी याबाबत आपले म्हणणे माडंल.े  

(2) सवर्�ी �वीण दरेकर, िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, ॲड. िनलय नाईक व इतर िव.प.स. 
यानंी, "एस.टी. महामंडळातील कमर्चाऱ्यानंा न्यायहक्क िमळवनू देणे" इ. बाबत िनयम 289 
अन्वये सूचना िदलेली असून उक्त िवषय आजच्या कामकाज पि�केमध्ये समािवष्ट नसल्यामुळे मी 
ही सूचना अमान्य करीत आहे असे माननीय सभापतींनी सािंगतल.े  

4. (1) �ाम िवकास राज्यमं�यानंी, (क) सन 2021 चा अध्यादेश �माकं 3 - महाराष्� 
�ामपंचायत आिण महाराष्� िजल्हा पिरषद व पंचायत सिमती (सुधारणा) अध्यादेश, 2021व 
(ख) सन 2021 चा अध्यादेश �माकं 14 - महाराष्� �ामपंचायत आिण महाराष्� िजल्हा पिरषद 
व पंचायत सिमती (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2021 सभागृहासमोर ठेवले.  

(2) नगर िवकास राज्यमं�यानंी, (क) सन 2021 चा अध्यादेश �माकं 4 - महाराष्� 
महानगरपािलका (सुधारणा) अध्यादेश, 2021, (ख) सन 2021 चा अध्यादेश �माकं  
5 - महाराष्� नगरपिरषदा, नगरपंचायती व औ�ोिगक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2021,  
(ग) सन 2021 चा अध्यादेश �माकं 6 - मंुबई महानगरपािलका, महाराष्� महानगरपािलका 
आिण महाराष्� नगरपिरषदा, नगर पंचायती व औ�ोिगक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2021 
(घ) सन 2021 चा अध्यादेश �माकं 10 - महाराष्� महानगरपािलका आिण महाराष्� 
नगरपिरषदा, नगर पचंायती व औ�ोिगक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, 2021 (ङ) सन 2021 चा 
अध्यादेश �माकं 11 - मंुबई महानगरपािलका (सुधारणा) अध्यादेश, 2021 (च) सन 2021 चा 
अध्यादेश �माकं 13 - मंुबई महानगरपािलका (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2021 (छ) सन 
2021 चा अध्यादेश �माकं 15 - मंुबई महानगरपािलका, महाराष्� महानगरपािलका आिण 
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महाराष्� नगरपिरषदा, नगर पंचायती व औ�ोिगक नगरी (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, 2021 
सभागृहासमोर ठेवल.े  

(3) संसदीय कायर् राज्यमं�यानंी, (क) सन 2021 चा अध्यादेश �माकं 2 - महाराष्� राज्य 
तं� िशक्षण मंडळ (सुधारणा) अध्यादेश, 2021 (ख) सन 2021 चा अध्यादेश �माकं 8 - 
महाराष्� सावर्जिनक िव�ापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, 2021 सभागृहासमोर ठेवल.े  

(4) सहकार राज्य मं�यानंी, (क) सन 2021 चा अध्यादेश �माकं 7 - महाराष्� सहकारी 
संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, 2021 (ख) सन 2021 चा अध्यादेश �माकं 9 - महाराष्� सहकारी 
संस्था (सुधारणा व िविध�ा�ीकरण) अध्यादेश, 2021 सभागृहासमोर ठेवले  

(5) संसदीय कायर् राज्यमं�यानंी, सन 2021 चा अध्यादेश �माकं 12 - महाराष्� सागरी 
मासेमारी िनयमन (सुधारणा) अध्यादेश, 2021 सभागृहासमोर ठेवला.  

5. (1) उ�ोग राज्यमं�यानंी, �ी िव�ल ��क्मणी मंिदरे सिमती, पंढरपूर याचंा सन 2019-
2020 या वष�चा लेखापरीक्षण अहवाल व त्यावरील अनुपालन अहवाल सभागृहासमोर ठेवल.े  

(2) अल्पसंख्याक िवकास व औकाफ राज्यमं�यानंी, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आ�थक 
िवकास महामंडळ मय�िदत, मंुबई याचंा सन 2012-2013 या वष�चा तेरावा वा�षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवला.  

(3) नगरिवकास राज्यमं�यानंी, (क) महाराष्� नागरी पायाभतू सुिवधा िवकास कंपनी 
मय�िदत (MUIDCL) याचंा सन 2018-2019 या वष�चा वा�षक अहवाल (ख) महाराष्� नागरी 
पायाभतू सुिवधा िनधी िवश्वस्त कंपनी मय�िदत (MUIFTCL) याचंा सन 2018-2019 या वष�चा 
वा�षक अहवाल सभागृहासमोर ठेवले. 

(4) संसदीय कायर् राज्यमं�यानंी, (क) पुण्यश्लोक अिहल्यादेवी महाराष्� मेंढी व शेळी 
िवकास महामंडळ मय�िदत, पुणे याचंा सन 2018-2019 या वष�चा चाळीसावा वा�षक अहवाल 
(ख) महाराष्� माजी सैिनक महामंडळ मय�िदत, पुणे याचंा सन 2016-2017 या वष�चा पंधरावा 
वा�षक अहवाल सभागृहासमोर ठेवले.  

(5) पाणीपुरवठा व स्वच्छता मं�यानंी, महाराष्� जीवन �ािधकरण याचंा सन 2016-2017 या 
वष�चा वा�षक अहवाल, वा�षक लखे ेव लेखापरीक्षण अहवाल सभागहृासमोर ठेवल.े  

6. िव� व िनयोजन राज्यमं�यानंी, सन 2021-2022 पुरवणी मागण्या सभागृहास सादर 
केल्या व भारतीय संिवधानाच्या अनुच्छेद 205 आिण 203(3) मधील तरतुदीस अनुलक्षनू 
िमळालेल्या अिधकारानुसार महाराष्�ाचे राज्यपाल यानंी सन 2021-2022 च्या खच�च्या पुरवणी 
िववरणप�ावर चच� करण्याकिरता सभागृहाला िशफारस केली. 

सन 2021-2022 मधील खच�चे पुरवणी िववरणप� सभागृहाला सादर झाले असून सदरहू 
पुरवणी मागण्याचं्या िववरणप�ाच्या �ती सन्माननीय सदस्यासंाठी राखून ठेवलेल्या 
टपालखणा�ारे िवतिरत करण्यात येत आहेत असे माननीय सभापतींनी सािंगतले. 
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7. दोन्ही सभागृहा�ंारे पािरत केलेल्या िवधेयकानंा राज्यपालाचंी अिधसंमती िमळाल्याची यादी 
सभागृहात वाचून दाखिवण्यात आली.  

8. आज िदनाकं 22 िडसेंबर, 2021 रोजी �ाप्त झालेल्या िनयम 93 अन्वयेच्या सूचना 
दालनात नाकारल्या असल्याचे माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

9. आजच्या लक्षवेधी सूचना उ�ा सकाळी 10 ते 12 या वेळेतील िवशेष बैठकीत घेण्यात येणार 
असल्याचे माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

10. (1) �ी. िवलास पोतनीस िव.प.स. यानंी, "गेल्या वषर्भरात ऑनलाईन खरेदीसह 
नोकरीच्या नावाखाली बेरोजगार युवक-युवतींना फसिवण्यात आल्याच्या सव�िधक घटना मंुबईत 
घडलेल्या असणे" इ. बाबत िवशेष उल्लेखाची सूचना माडंली.  

शासनाने नोंद घ्यावी असे माननीय सभापतींनी सािंगतल.े  

(2) �ी. नागोराव गाणार िव.प.स. यानंी, "अंशत: अनुदािनत शाळेतील अितिरक्त व 
िशक्षके�र कमर्चाऱ्यानंा अन्य शाळेत समायोिजत क�न सेवासंरक्षण देण्याबाबतचा शासन िनणर्य 
तात्काळ िनगर्िमत करणे" इ. बाबत िवशेष उल्लखेाची सूचना माडंली.  

शासनाने नोंद घ्यावी असे माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

(3) �ी. अिभजीत वंजारी िव.प. स. यानंी, "नागपूर येथे शासकीय वै�कीय महािव�ालयात 
िविवध राज्यातून त�ण- त�णी िशक्षणाकिरता तसेच मध्य भारतातून व िवशेष क�न 
मध्य�देश, छ�ीसगढ या राज्यातून मोठया �माणात �ग्ण येतात त्यामुळे या महािव�ालयात 
मुला-ंमुलींकिरता स्वतं� अत्याधुिनक वसितगृहाची आवश्यकता असणे" इ. बाबत िवशेष 
उल्लेखाची सूचना माडंली.  

शासनाने नोंद घ्यावी असे माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

(4) �ी.सुधीर ताबें िव.प.स. यानंी, "अहमदनगर िजल्हयातील संगमनेर तालुक्यातील शाळा 
व महािव�लयातील खेळाडंूना सरावासाठी 400 मीटर धावणी मागर् व िविवध खेळाची मैदानाची 
गरज असणे," इ. बाबत िवशेष उल्लेखाची सूचना माडंली.  

शासनाने नोंद घ्यावी असे माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

(5) �ी.रमेश पाटील िव.प.स. यानंी, "मागील तीन वष�त शासकीय आ�म शाळेतील 
353 िव�ाथ्य�चा िविवध कारणामुळे मृत्य ू झाल्याची बाब उघडकीस येणे" इ. बाबत िवशेष 
उल्लेखाची सूचना माडंली.  

शासनाने नोंद घ्यावी असे माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

(6) �ी.�वीण दटके िव.प.स. यानंी, महाराष्� गृहिनम�ण िवभाग (म्हाडा) ने 14 संवग�तील 
565 िरक्त पदासंाठी जाहीर केललेी भरती परीक्षा पेपर फुटीमुळे शिनवारी िदनाकं 11 िडसेंबर 
2019 रोजी मध्यरा�ी र� करणे" इ. बाबत िवशेष उल्लखेाची सूचना माडंली.  
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शासनाने नोंद घ्यावी असे माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

(7) �ी.जयंत �.पाटील िव.प.स. यानंी, "नादंगाव �ामपचंायत ह�ीत असलेल्या 
स्मशानभमूीचा वापर हा उसरोली �ामपचंायत ह�ीतील खारीकवाडा �ामस्थ करत असल्यामुळे 
सदर स्मशानभमूीच्या 7/12 उताऱ्यावर खारीकवाडा िंहदू स्मशानभमूी अशी नोंद करण्यात यावी" 
इ. बाबत िवशेष उल्लखेाची सूचना माडंली.  

शासनाने नोंद घ्यावी असे माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

(8) डॉ.पिरणय फुके िव.प.स. यानंी, "पूवर् िवदभ�तील भडंारा, गोंिदया, चं�पूर व गडिचरोली 
िजल्हयातील खरीप हंगामातील धानावर राज्य शासनाकडून अ�ापही बोनस जाहीर झाला 
नसणे, धानावर बोनस जाहीर करण्याची शेतकऱ्याकंडून व स्थािनक लोक �ित िनधींकडून होत 
असलेली मागणी" इ. बाबत िवशेष उल्लेखाची सूचना माडंली.  

शासनाने नोंद घ्यावी असे माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

(9) �ी.बाळाराम पाटील िव.प.स. यानंी, रायगड व पालघर िजल्�ातील 
शासकीय, िनमशासकीय काय�लये तसेच शैक्षिणक ससं्था िंबदूनामावली नोंदवही तपासणी 
करीता िजल्�ाकरीता सुधारीत 100 िंबदूनामावली जारी करण्यात यावी" इ. बाबत िवशेष 
उल्लेखाची सूचना माडंली.  

शासनाने नोंद घ्यावी असे माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

11. माननीय सभापतींनी महाराष्� िवधानपिरषद िनयमातील िनयम 8 (1) अन्वये खालील 
सदस्यानंा सभापती तािलकेवर नामिनद�िशत केल.े  

1) डॉ.रणिजत पाटील, िव.प.स. 

2) डॉ.मिनषा कायंदे, िव.प.स. 

3) �ी.अमोल िमटकरी, िव.प.स. 

4) डॉ.वझाहत िमझ�, िव.प.स.  

12. (अ) (1) कौशल्य िवकास व उ�ोजकता राज्यमं�यानंी, सन 2021 चे िव.प.िव. �माकं 6 
– महाराष्� राज्य कौशल्य, व्यवसाय िशक्षण व �िशक्षण मंडळ िवधेयक, 2021 सभागृहाच्या 
अनुमतीने पुर:स्थािपत केल.े  

(ब) (1) नगरिवकास राज्य मं�यानंी, सन 2021 चे िव.प.िव. �माकं 4-मंुबई 
महानगरपािलका, महाराष्� महानगरपािलका आिण महाराष्� नगरपिरषदा, नगर पंचायती व 
औ�ोिगक नगरी (दुसरी सुधारणा) िवधेयक, 2021 सभागृहाच्या अनुमतीने पुर:स्थािपत केल.े  

(2) संसदीय कायर् राज्य मं�यानंी, सन 2021 चे िव.प.िव. �माकं 3 – महाराष्� �ामपंचायत 
आिण महाराष्� िजल्हा पिरषद व पचंायत सिमती (दुसरी सुधारणा) िवधेयक, 2021 सभागृहाच्या 
अनुमतीने पुर:स्थािपत केल.े  
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(3) संसदीय कायर् राज्य मं�यानंी, सन 2021 चे िव.प.िव. �माकं 5 – महाराष्� िजल्हा 
पिरषद व पचंायत सिमती (सुधारणा) िवधेयक, 2021 सभागृहाच्या अनुमतीने पुर:स्थािपत केल.े  

आजच्या कामकाजपि�केतील बाब �माकं तेरा वर दशर्िवण्यात आलेल्या अध� तास चच� पुढे 
ढकलण्यात येत असल्याचे माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

�ी. नवाब मिलक (अल्पसंख्याक िवकास व औकाफ मं�ी) यानंी, जनतेतून, िवधानसभा 
सदस्या�ंारा िंकवा स्थािनक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून सभागृहाचा सदस्य म्हणनू िनवडून 
येताना सन्माननीय सदस्यानंी िनवडणूक शपथप�ात िदलेली असत्य मािहती, इ. बाबत 
मािहतीिवषयक मु�ा उप�स्थत केला.  

उपरोक्त िवषयाच्या सदंभ�त मं�ी महोदयानंी िवरोधी पक्ष नेता पदाचा उल्लेख केला 
असल्यामुळे या संदभ�त आपले म्हणणे माडंावे असे माननीय सभापतींनी सािंगतल.े  

�ी. �वीण दरेकर, िवरोधी पक्ष नेता यानंी उपरोक्त िवषयासंदभ�त आपले म्हणणे माडंल.े  

यासंदभ�त सहकार िवभागाने हा िवषय चौकशीसाठी पाठिवलेला आहे. सदर चौकशीचे उ�र 
आल्यानंतर याबाबत िनणर्य घेऊ असे माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

सभागृहाची बैठक दुपारी 2 वाजून 04 िमिनटानंी स्थिगत झाली. 

स्थिगतीनंतर सभागृहाची बैठक दुपारी 2 वाजून 40 िमिनटानंी पुन्हा सु� झाली.  

सभागृहाची बैठक 15 िमिनटासंाठी स्थिगत करीत असल्याचे माननीय तािलका सभाध्यक्षानंी 
सािंगतल.े   

सभागृहाची बैठक दुपारी 2 वाजून 41 िमिनटानंी स्थिगत झाली. 

स्थिगतीनंतर सभागृहाची बैठक दुपारी 2 वाजून 55 िमिनटानंी पुन्हा सु� झाली. 

नगरिवकास मं�यानंी, "बंगळु�, कन�टक येथे छ�पती िशवाजी महाराजाचं्या पुतळयाची 
केलेली जाणीवपूवर्क िवटंबना" यासंबंधी म.िव.प. िनयम 46 अन्वये िनवेदन केल.े  

उपरोक्त िनवेदनाच्या संदभ�त खालील सन्माननीय सदस्यानंी आपल ेमत व्यक्त केल.े  

(1) �ी.जयंत �.पाटील  (2) �ी. िदवाकर रावते  

(2) �ी. �वीण दरेकर   

उप मुख्यमं�यानंी, �ी. शरद नामदेव रणिपसे, िव.प.स., �ी. मखराम बंडुजी पवार, माजी 
िव.प.स. व माजी मं�ी, सवर्�ी �भाकर यशवतं दातार, सुरेश मोरेश्वर भालेराव, माजी िव.प.स. 
याचं्या िनधनाब�ल शोक �स्ताव माडंला व आपल्या भावना व्यक्त केल्या.  
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खालील सन्माननीय सदस्यानंी देखील आपल्या भावना व्यक्त केल्या. 

(1) �ी. �वीण दरेकर (िवरोधी पक्षनेता) (2) �ी. बाळासाहेब थोरात (महसूल मं�ी)  

(3) �ी. जयंत �. पाटील  (4) डॉ. नीलम गोऱ्हे, माननीय उप सभापती 

(5) �ी. किपल पाटील  

माननीय सभापतींनी देखील आपल्या भावना व्यक्त केल्या. 

सन्माननीय सदस्यानंी दोन िमिनटे उभे राहून िदवगंत सदस्यानंा �ध्दाजंली अपर्ण केली.  

शोक �स्ताव संमत करण्यात आला.  

शोक �स्तावाची एक �त व िविधमंडळाचे स्मृतीप� शोकाकुल कुटंुबीयाकंडे पाठिवण्यात 
येईल असे माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

सभागृहाची बठैक आता स्थिगत होत आहे, सभागृहाची बठैक उ�ा गु�वार, िदनाकं 23 
िडसेंबर, 2021 रोजी सकाळी 10 वाजता पुन्हा भरेल असे माननीय सभापतींनी सािंगतल.े 

  

***** 

गु�वार, िदनांक २३ िडसेंबर, २०२१ 

�ी. अमोल िमटकरी, िव.प.स. यानंी, “मंुबईतल्या एका पंचतारािंकत हॉटेलमध्ये िवधान 
पिरषद सदस्य म्हणून असलेले ओळखप� पुरावा म्हणून �ा� न मानणे,” इ  .बाबत मािहतीचा मु�ा 

उप�स्थत केला .  

िविधमंडळ सदस्यासंाठी ओळखप� तयार करण्याबाबत माननीय उपसभापतींनी मािहती 
िदली . 

संसदीय कायर्मं�यानंी उपरोक्त �करणाची दखल घेतली असल्याचे सािंगतले. 

सवर्�ी  .जयंत � .पाटील ,िगरीशचं� व्यास ,िव.प.स .यानंीही उपरोक्त मु�ाबाबत आपले 
म्हणणे माडंले.   

(बुधवार, िदनांक २२ िडसेंबर, २०२१ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या �मात दशर्िवण्यात 
आलेल्या �लंिबत लक्षवेधी सूचना) 

१) डॉ. मिनषा कायंदे, िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या आिण सावर्जिनक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे गृह मं�याचें लक्ष वेधले.  

“बोईसर येथील एमबीबीएसची िव�ा�थनी स्विदच्छा मनीष साने वय वष� २२ ही परीके्षकिरता 
घराबाहेर पडलेली असताना वा�ें बॅण्डस्टॅण्डव�न िदवसाढवळया गायब झाल्याचे नुकतेच िदनाकं 
२९ नोव्हेंबर,२०२१ मध्ये उघडकीस येणे, सदर घटनेला १५ िदवस उलटूनही अदयाप त�णीचा 
शोध लागलेला नसणे, सदर �करणाची त�ार वा�ें पोलीस ठाण्यात तसेच, बोईसर पोलीस ठाणे 
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येथे नोंदिवण्यात येणे, स्विदच्छा मनीष साने चा अ�ाप शोध न लागल्याने साने कुटंुबीय 
हवालिदल होणे, मंुबईतून गेल्या सहा मिहन्यात ५३४ मुलींच्या अपहरणाची नोंद पोलीस दप्तरी 
असणे, लॉकडाऊनमुळे २०१९ च्या तुलनेत गेल्या वष� याचे �माण घटलेले असणे परंतु गेल्या 
वष�च्या तुलनेत यावष� सहा मिहन्याचं्या कालावधीत १७९ ने वाढ झालेली िदसत असणे, अ�ाप 
अपहरण झालेल्या मुलींचा शोध न लागणे, िदवसाढवळया त�ण मुलींच्या अपहरणाच्या घटनामंध्ये 
होत असलेली वाढ, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दुलर्क्ष, याबाबत शासनाने गाभंीय�ने 
लक्ष घालून करावयाची कायर्वाही, शासनाची �िति�या व भिूमका.” 

गृह )शहरे (राज्यमं�यानंी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली. 

आजच्या कामकाजपि�केवर दशर्िवण्यात आलेली लक्षवेधी सूचना � २ व ३ याचंा िवषय 
सारखाच असल्यामुळे दोन्ही लक्षवधेी सूचनावंर एकि�त चच� घेण्यात येत आहे  ,असे माननीय 
उपसभापतींनी सािंगतले.  

२)  सवर्�ी सदाभाऊ खोत ,गोपीचदं पडाळकर, िव.प.स. पुढील तातडीच्या आिण सावर्जिनक 
महत्त्वाच्या बाबीकडे ऊज� मं�याचें लक्ष वेधले. 

“राज्यात िव�ुत कायदा, २००३ च्या कलम ५६ अन्वये नोटीस न देता िव�ुत पुरवठा 
खंडीत केल्याने काय�ातील तरतुदीनुसार महािवतरणने शेतकऱ्यांना �ती तास पन्नास �पये 
नुकसान भरपाई देण्याची मागणी, शेतकरी संघटनेने राहुरी व देवळाली �वरा येथील 
महािवतरणचे उपअिभयंता व तहिसदारानंा याबाबत िनवेदन िदल्याची बाब माहे िडसेंबर, २०२१ 
च्या दुसऱ्या आठवडयात वा त्या सुमारास िनदशर्नास येणे, राज्यातील िवदभर्, मराठवाडा व 
उवर्रीत महाराष्�ातील सवर् िजल्हयामंध्ये िवजेच्या गैरसोयीमुळे शेतकरी मोठया समस्येत 
असल्याची बाब माहे िडसेंबर, २०२१च्या पिहल्या आठवडयात िनदशर्नास येणे, मराठवाडा 
िवभागातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, नादेंड या िजल्हयातील 
शेतकऱ्यानंी महािवतरण काय�लयावंर वीज जोडणी करण्यासाठी िठकिठकाणी मोच� 
काढणे, सोलापूर, सागंली िवदभ�तील बहुताशं िजल्हयातील शेतकरी िविहरीत पाणी असतानाही 
वीज िवतरण कंपनीने वीज कनेक्शन तोडल्याने िपकानंा पाणी देऊ शकत नसणे, २८ नोव्हेंबर 
पासून तर नवीन डीपी देण्याचे महािवतरण कंपनीने बंद केल्याने शेतक-याचें हाताशी आलेले िपक 
वाया जाण्याची शक्यता िनम�ण झालेली असणे, त्यातच महािवतरण कंपनीवरील शासनाने 
िनयं�ण मुक्त धोरण राबिवल्यास या कंपन्या भाडंवलदाराच्या हातात जाऊन वीजेचे दर मोठया 
�माणात वाढण्याची शक्यता िनम�ण झालेली असणे, िज. प. शाळेचे आिण महािव�ालयातील 
सवर् शैक्षिणक संस्थानंा िवजेचे घरगुतीदराने वीज आकारणी करण्याची गरज असतानाही न 
करणे, शेतीसाठी सौर उज� पंपासाठी आकारण्यात येत असलेली रक्कम मोठी असल्याने शेतकरी 
अडचणीत असणे, सौरऊज�, पवन ऊज�, जल ऊज� व औ�ष्णक ऊज� या माध्यमातून वीजेची 
िन�मती होत असतानाही त्याचे िनयोजन पारदश� नसल्याने उत्पादनाचा खचर् व आकारत 
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असलेले वीज दर यात मोठया �माणात तफावत असून ती कमी करण्याची गरज असणे, वीज 
मंडळातील हजारो कमर्चारी गेल्या अनेक वष�पासून ठेकेदाराच्या माध्यमातून सेवा देत असताना 
त्यानंा िकमान वेतनही देण्यात येत नसणे याची दखलही शासनाने घेऊन संपूणर् राज्यात खाजगी 
ठेकेदारी मुक्त धोरण आणण्याची गरज असणे, महािवतरणकडून राज्यातील लाखो 
शेतकऱ्याचं्या कृषी पंपाचंा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात येणे, यामुळे िपके जाण्याची 
शक्यता िनम�ण होणे व शेतीसाठी देण्यात येणारा वीज पुरवठा हा केवळ रा�ीकिरता असून फक्त 
सात तासच देण्यात येणे, राज्यातील सवर् िजल्हयामंध्ये शेतकऱ्याचं्या वीजेचे कनेक्शन वीज िबल न 
भरल्यामुळे कट करणे तसेच �ान्सफामर्र (डीपी) महामंडळ उतरवत असून वीज िबल भरलेल्या 
शेतकऱ्याचंी वीज खंडीत करण्यात येणे, यामुळे राज्यात महाभयंकर संकट िनम�ण झाल्याने वीज 
मंडळाचे कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता िनम�ण झाल्याने अभतूपूवर् गंभीर पिर�स्थती िनम�ण 
होणे, या महत्वाच्या िवषयावर शासनाने तातडीची दखल घेऊन कायर्वाही करण्याची गरज 
असतानाही त्याकडे जाणीवपूवर्क दुलर्क्ष करणे, यावर शासनाने करावयाची उपाययोजना व 
शासनाची �िति�या.” 

३) �ी. �वीण पोटे-पाटील, िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या आिण सावर्जिनक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे ऊज� मं�याचें लक्ष वेधले.  

“अमरावती िजल्हात िव�ुत िवतरण कंपनी�ारा शेतकऱ्यानंा शेती किरता देण्यात येणारा 
िव�ुत पुरवठा रा�ी १२ नंतर फक्त ८ तासच िदला जात असणे, वष�तून फक्त ६ मिहन्याकिरताच 
शेतकऱ्याकंडून खारपाण प�ा असल्यामुळे रब्बी िपकाकंिरता िव�ुत पुरव�ाची मागणी 
असली तरी सु�ा िव�ुत पुरवठा िनयिमतपणे सुरळीत होत नसणे, िविवध कारणाने िवज पुरवठा 
खंिडत करणे, िड.पी. जळणे, िव�ुत पोल व सािहत्य िनकृष्ट दज�ची िवतिरत झाल्याने 
पुरवठा खंिडत होणे, मीटर िरडींग न घेणे, भरघोस िबल देणे, शेतकऱ्यानंा मोबदला िमळण्यास 
होत असलेला िवलंब यामुळे शेतकऱ्यामंध्ये पसरलेला ती� असंतोष या�करणी शासनाची भिूमका 
व तातडीने करावयाची कायर्वाही व �ित�ीया.” 

ऊज� राज्यमं�यानंी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली. 

सभागृहात गोंधळस�श पिर�स्थती िनम�ण झाल्यामुळे सभागृहाची बैठक ५ िमिनटासंाठी 
स्थिगत करीत असल्याचे माननीय उपसभापतींनी सािंगतले. 

सभागृहाची बैठक सकाळी ११ वाजून ०१ िमिनटानंी स्थिगत झाली. 

स्थिगतीनंतर सभागृहाची बैठक सकाळी ११ वाजून ०६ िमिनटानंी पुन्हा सु� झाली. 

४) �ी. अिनकेत तटकरे, िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या आिण सावर्जिनक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे मदत व पुनवर्सन मं�याचें लक्ष वेधले.  
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“रायगड िजल्हयात महाड या शहरात जवळपास ३४०० व्यापारी व्यापार करीत असून मागील 
पाच मिहन्यापूव� शहरात आलेल्या महापुरामुळे सवर् व्यापाऱ्याचें संपूणर्पणे नुकसान झाल्याचे 
िनदशर्नास येणे, याबाबत पालकमं�ी महोदय यानंी रायगड िजल्हयात तसेच तत्कालीन 
िजल्हािधकारी,रायगड तसेच पोलीस अधीक्षक याचं्या उप�स्थतीत १०० टक्के नुकसान भरपाई 
देण्याचे सवर् संबंिधत िवमा कंपन्यानंा आदेश देण्यात येऊन सवर् व्यापाऱ्यानंा व नागरीकानंा 
जास्तीत जास्त मदत होईल असे आश्वासन िवमा कंपन्याचं्या अिधकाऱ्याना देखील देण्यात 
येणे, तथािप संबंिधत िवमा कंपन्यानंी भरपाई देतानंा हेअरकट क�न सव�ना सुमारे २५ टक्के 
ते ४० टक्के हेअरकट लावण्यात येणे, व्यापाऱ्याचं्या म्हणण्यानुसार इतर राज्यामंध्ये तसेच इतर 
शहरामंध्ये हेअरकट लावण्यात आलेला नाही मा� महाड शहरांमध्ये महापुरामुळे संपूणर्पणे 
व्यापाऱ्याचें नुकसान झालेले असून तसेच िद. २७ सप्टेंबर, २०२१ रोजी अिलबाग तथा रायगड 
िजल्हािधकारी काय�लय येथे स्थािनक खासदार आिण िजल्हयातील सवर् िव.स.स. व िव.प.स. 
सदस्य तसेच िजल्हािधकारी रायगड,पोलीस अधीक्षक, रायगड व सवर् िवमा कंपन्याचें संबंिधत 
�ितिनधी व िजल्हयातील सवर् व्यापारी व नागिरक याचंी बैठक बोलिवण्यात येवनू त्यावेळी िवमा 
कंपनी �ितिनधीनी मुख्य ऑिफसमधून हे �माण ठरिवण्यात आल्याचे सागंण्यात येऊन संबंिधत 
िवमा कंपन्या व्यापाऱ्यानंा िवमा रक्कम देण्यास जाणीवपूवर्क टाळाटाळ किरत असल्याचे 
िनदशर्नास येणे, यामुळे सवर् व्यापाऱ्यामंध्ये िनम�ण झालेले �चंड असतंोषाचे वातावरण, पिरणामी 
िवमा कंपन्याचं्या अिधकाऱ्यानंा तात्काळ शंभर टक्के नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने 
तातडीने केलेली कायर्वाही व शासनाची �िति�या.” 

मदत व पुनवर्सन मं�यानंी िनवदेन केले. 

काही �श्नो�रे झाली. 

५) �ी. िवलास पोतनीस, िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या आिण सावर्जिनक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे िशक्षण मं�याचें लक्ष वेधले.  

“राज्य िशक्षण मंडळाफत� फे�ुवारी-माचर् मध्ये होणाऱ्या दहावी आिण बारावीच्या परीक्षाचें अजर् 
भरण्याची �ि�या सु� झालेली असणे, नववी आिण अकारावीतून "वग�न्नत" झालेल्या 
िव�ाथ्य�चा ऑनलाईन �णालीवर गुण भरण्यािशवाय वग�न्नत म्हणून िव�ाथ्य�ची नोंद होत 
नसल्याचे तािं�क�ष्टया हे िव�ाथ� नववी आिण अकरावतीच असून अशा िव�ाथ्य�ना दहावी 
आिण बारावीच्या परीक्षाचें अजर् भरण्यापासून वंिचत राहाव ेलागत असल्याबाबतची गंभीर �स्थती, 
राज्य िशक्षण मंडळातफ�  दहावी आिण बारावीच्या परीक्षाचें अजर् ऑनलाईन पध्दतीने सरळ 
�णालीतील मािहती�ारे भराव ेलागणे, कोरोनाच्या �ादुभ�वामुळे गतवष� शासनाच्या िनणर्यानुसार 
नववी आिण अकरावीच्या िव�ाथ्य�चे अंतगर्त मूल्यमापन क�न िनकाल जाहीर केलेला असणे, 
मा� शाळेत न आलेल्या, मूल्यमापनासाठी उपलब्ध न झालेल्या िव�ाथ्य�ना "वग�न्नती 
"देण्याबाबत शासनाच्या िनणर्यात स्पष्टता नसणे, संबंिधत िव�ाथ� दहावी आिण बारावीच्या 
वग�त "वग�न्नत झालेले असतानाही िव�ाथ्य�च्या स्टुडंट पोटर्लवर गुण भरण्यािशवाय वग�न्नत 
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म्हणून नोंद होत नसणे, याबाबत शाळाचं्या मुख्याध्यापक महामंडळाने शासनाकडे लेखी िनवेदने 
देऊन याबाबत मागर्दशर्न करण्याची केलेली मागणी, अ�ापही शासनाकडून मागर्दशर्न देण्यात 
होत असलेला अक्षम्य िवलंब, पिरणामी नववी आिण अकरावीच्या िव�ाथ्य�ना दहावी आिण बारावी 
परीक्षा अजर् भरण्यास व परीक्षा देण्यास येत असलेल्या अडचणीमुळे त्याचें शैक्षिणक वष�चे 
नुकसान होण्याची िनम�ण झालेली भीती, पिरणामी, िव�ाथ� व पालक वग�त वाढत असलेला ती� 
असंतोष व अ�स्थरता, शासनाने तत्काळ याबाबत िनणर्यात्मक कायर्वाही करण्याची असलेली 
आवश्यकता आिण शासनाची �िति�या.” 

शालेय िशक्षण मं�यानंी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली. 

६) �ी. अशोक उफर्  भाई जगताप, डॉ. वजाहत िनझ�, सवर्�ी. राजेश राठोड, जयंत 
आसगावकर, अमरनाथ राजूरकर, डॉ. सुधीर ताबें, �ी. �साद लाड, िव.प.स. याचंी लक्षवेधी 
सूचना. 

�ी. भाई जगताप, िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या आिण सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 
गृहिनम�ण मं�याचें लक्ष वेधले.  

“मंुबई शहर व उपनगरमध्ये जवळपास ५०,००० गृहिनम�ण संस्था असणे, तसेच संपूणर् 
महाराष्�ामध्ये जवळजवळ १ लाख गृहिनम�ण संस्था गेली अनेक वष� कायर्रत असणे, त्यापैकी 
काही गृहिनम�ण संस्थाचं्या इमारती मोडकळीस येणे, गृहिनम�ण संस्था आपल्या इमारतींचा 
िवकास करण्यास तयार असणे, गृहिनम�ण संस्थाच्या इमारतीची चटई के्ष� पूणर् वापरलेले 
असणे, त्यातील बऱ्याच इमारती दु�स्तीसाठी िंकवा त्याचंा िवकास करण्याची गरज 
असणे, यातील जे सभासद आहेत ते आपल्या दु�स्तीचा िंकवा िवकास करण्याकरीता लागणारा 
िनधी जमा क� शकत नसणे, काही इमारती दु�स्ती पिलकडील असणे, ज्या�माणे जुन्या चाळी 
उपकर �ाप्त, िवना उपकर �ाप्त इमारती, झोपडप�ी पािलका वसाहती, सरकारी 
वसाहती, म्हाडा वसाहती यानंा वाढीव चटई के्ष�फळ देऊन िवकिसत करण्यात येत 
असणे, त्याच�माणे जुन्या सहकारी गृहिनम�ण संस्थाचं्या इमारतींच्या िवकासासाठी वाढीव 
चटईके्ष� देण्यासाठी धोरणात्मक िनणर्य घेण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने 
करावयाची उपाययोजना व कायर्वाही आिण यावर शासनाची �िति�या.” 

गृहिनम�ण मं�यानंी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली. 

७) सवर्�ी. िव�म काळे, सतीश चव्हाण, िव.प.स. याचंी लक्षवेधी सूचना. 

�ी. िव�म काळे, िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या आिण सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 
उच्च व तं� िशक्षण मं�याचें लक्ष वेधले.  
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“औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव�ापीठामध्ये सुमारे १२७ कोटी 
�पयाचंा आ�थक घोटाळा झाल्याचे सकृतदशर्नी िनदशर्नास येणे, त्यामध्ये िव�ापीठाच्या शैक्षिणक 
िवभागाकडील संलग्नीकरण शुल्क वसुलीची नोंदवही अ�यावत न ठेवता 
त्यातील १७ कोटी ९६ लाख कोटी �पयाचं्या नोंदीच असणे, िव�ापीठातील िविवध िवभागानंी 
िनिवदा न मागिवताच २६ कोटी ५२ लाख तर सदोष खरेदी �ि�ये�ारा ६ कोटी ८६ लाख तसेच 
सदोष पध्दतीने रक्कमाचें �दान क�न ४ कोटी ६७ लाख �पयाचें अितिरक्त अदा करण्यात 
आल्याचे तसेच अन्य िविवध िवभागानंा सदोष खरेदी �ि�ये�ारे १ कोटी ४८ लाख �पयाचंी खरेदी 
व खरेदी �ि�येत िनिवदा �ाप्त नसतानाही �पये ७ कोटी ७३ लाख रक्कमेची खरेदी करण्यात 
येणे, त्याचबरोबर ६७ कोटी ९७ लाख �पये खरेदी �करणाचें अिभलेखे उपलब्ध करण्यात न 
आल्याचे आढळून येणे तसेच िव�ापीठ स्तरावर छपाई यं�णा असतानादेखील खाजगीिरत्या 
च�ा दराने छपाईची कामे करण्यात येणे, तसेच ऑफलाईन �श्नपि�का 
छपाईसाठी १० कोटी ६४ लाख खचर् केल्याचे दाखिवण्यातं येणे, अशा�कारे यामध्ये १२७ कोटी 
�पयाचंा आ�थक घोटाळा झाल्याचे उघडकीस येणे, याबाबत शासनाने चौकशी सिमती िनयुक्त 
करणे, व सदर चौकशी सिमतीने आपला अहवाल सन २०१७ मध्ये शासनास सादर केलेला 
असतानंा अ�ाप दोषींिवरोधात कारवाई करण्यात न येणे, याबाबत �सार माध्यमानंी देखील 
िव�ापीठातील आ�थक घोटाळा उघडकीस आणल्याचे िनदशर्नास येणे, पिरणामी, या�करणी 
दोषींिव�ध्द कारवाई न झाल्यामुळे िव�ाथ�-पालकवग�मध्ये िनम�ण झालेले असंतोषाचे 
वातावरण, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही व शासनाची �िति�या.” 

उच्च व तं� िशक्षण मं�यानंी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली. 

सभागृहाची िवशेष बैठक दुपारी १२ वाजून ४० िमिनटानंी स्थिगत झाली. 

सभागृहाची िनयिमत बैठक दुपारी १२ वाजून ५० िमिनटानंी माननीय सभापती �ी  .रामराजे 
नाईक िंनबाळकर याचं्या अध्यक्षतेखाली सु� झाली.  

�ी. भाई जगताप, िव.प.स. यानंी, “म.िव.प. िनयम २६० अन्वयेच्या �स्तावाच्या सूचनेमध्ये 
राज्य िविधमंडळाच्या अिधवेशनाचा कालावधी कमी असणे,” इ. बाबत मािहतीचा मु�ा उप�स्थत 
केला. 

�ी  .�वीण दरेकर ,िवरोधी पक्षनेते यानंी आपले म्हणणे माडंले.  

सवर्�ी. जयंत �. पाटील, शिशकातं िंशदे, िवनायक मेटे, िव.प.स. यानंीही आपापली मते 
माडंली. 

उपरोक्त �स्तावात काही आके्षपाहर् असल्यास पाहू  ,असे माननीय सभापतींनी सािंगतले.   
"वातावरणीय बदल" या िवषयाच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या सादरीकरणाच्या वेळेत 

झालेल्या बदलाबाबतची घोषणा – 
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"वातावरणीय बदल" या िवषयासंबंधी माननीय पय�वरण व वातावरणीय बदल मं�ी �ी. 
आिदत्य ठाकरे याचें आज गु�वार, िदनाकं २३ िडसेंबर, २०२१ रोजी दुपारी ४.०० वा. होणारे 
सादरीकरण उ�ा शु�वार, िदनाकं २४ िडसेंबर, २०२१ रोजी सकाळी १०.०० वाजता मध्यवत� 
सभागृह, िवधान भवन, मंुबई येथे आयोिजत केले जाणार आहे. सादरीकरणानंतर िनवृ� 
जलसंपदा सिचव �ी. िव�ानंद रानडे याचें "जागितक हवामान बदलाशी सुसंगत जलसंपदा 
व्यवस्थापन" या िवषयावर िववेचन होईल. कृपया वेळेच्या बदलाची नोंद सवर् सन्माननीय 
सदस्यानंी घ्यावी. या महत्वाच्या िवषयावरील मािहती अवगत क�न घेण्यासाठी उ�ा सकाळी 
१०.०० वाजता या कायर्�मास सवर् सन्माननीय सदस्याचंी उप�स्थती �ाथर्नीय राहील, अशी 
घोषणा माननीय सभापतींनी केली. 

1. (क) आठ तारािंकत �श्नाचंी उ�रे देण्यात आली.  
(ख)  आजच्या तारािंकत �श्नो�राचं्या यादीतील (७७) वेळेअभावी अतारािंकत झाले.  

)ग ( अतारािंकत �श्नो�राचंी पिहली  ,दुसरी ,ितसरी ,चौथी ,पाचवी ,सहावी ,सातवी ,
आठवी ,नववी ,दहावी ,अकरावी ,बारावी ,तेरावी ,चौदावी व पंधरावी यादी  सभागृहाच्या 

पटलावर ठेवण्यात आली . 

2. आजच्या िदवसाच्या कामकाजपि�केतील बाब �माकं दोन वर दशर्िवण्यात आलेली 
खालील कागदप�े माननीय सभापतींनी सभागृहाच्या पटलावर ठेवली.  

१) क) सन २०१७-२०१८ चा महाराष्�ातील पंचायती राज संस्थाचं्या लेख्यावरील 
स�ेचाळीसावा लेखापरीक्षा पुन�वलोकन अहवाल, 

ख) सन २०१८-१९ चे ठाणे / रायगड / रत्नािगरी / िंसधुदुगर् / पालघर / नािशक / धुळे / 
नंदुरबार / जळगाव / अहमदनगर / पुणे / सातारा / सागंली / सोलापूर / कोल्हापूर / औरंगाबाद 
/ जालना / परभणी / िंहगोली / बीड / नादेंड / उस्मानाबाद / लातूर / अमरावती / अकोला / 
वािशम / बुलढाणा / यवतमाळ / नागपूर / वध� / भडंारा / गोंिदया / चं�पूर व गडिचरोली या ३४ 
िजल्हा पिरषदाचें वा�षक �शासन अहवाल, 

ग) नागपूर व वध� िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ याचें सन २०१८ ते २०२० या 
वष�चे अनु�मे पंचेचाळीसावा व सेहेचाळीसावा वा�षक अहवाल, 

घ) लातूर आिण उस्मानाबाद िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ, लातूर याचें सन 
२०१६ ते २०१९ या वष�चे अनु�मे सव्वीसावा, स�ावीसावा व अ�ावीसावा वा�षक अहवाल, 

ड़) जालना िजल्हा माथाडी व असरंिक्षत कामगार मंडळ, जालना याचंा सन २०१६-२०१७ या 
वष�चा अ�ावीसावा वा�षक अहवाल, 

च) बीड िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ, बीड याचें सन २००८ ते २०१९ या वष�चे 
अनु�मे बारावा ते बावीसावा, या वष�चे वा�षक अहवाल, 
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छ) यवतमाळ िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ, यवतमाळ याचें सन २०१६ ते 
२०२० या वष�चे वा�षक अहवाल, 

ज) महाराष्� मच्छीमारी उ�ोगातील मच्छीमार आिण इतर �मजीवी कामगार मंडळ, याचें सन 
२०१५ ते २०१९ या वष�चे अनु�मे दुसरा, ितसरा, चौथा व पाचवा वा�षक अहवाल, 

झ) चं�पूर-गडिचरोली िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ, याचें सन २००७ ते २०२० 
या वष�चे अनु�मे ितसरा ते पंधरावा वा�षक अहवाल, 

ट) भडंारा व गोंिदया िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ, याचें सन २००८ ते २०२१ 
या वष�चे लेखा परीक्षण व वा�षक अहवाल, 

ठ) सागंली िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ, याचें सन २०१३ ते २०१५ या वष�चे 
अनु�मे ितसावा व एकितसावा वा�षक अहवाल, 

ड) माल वाहतूक कामगार मंडळ, याचें सन २०१६ ते २०१९ या वष�चे अनु�मे सेहेचाळीसावा 
ते अ�े चाळीसावा वा�षक अहवाल, 

ढ) मंुबई लोखंड व पोलाद कामगार मंडळ, याचें सन २०११ ते २०१६ या वष�चे अनु�मे 
बेचाळीसावा ते सेहेचाळीसावा वा�षक अहवाल, 

ण) अमरावती िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ, अमरावती याचें सन २०१३ ते 
२०१९ या वष�चे अनु�मे बावीसावा ते स�ावीसावा वा�षक अहवाल, 

त) परभणी व िंहगोली िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ, परभणी याचें सन २००४ ते 
२००९ या वष�चे अनु�मे पिहला ते पाचवा वा�षक अहवाल, 

थ) नादेंड िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ, नादेंड याचें सन २०१३ ते २०१८ या 
वष�चे अनु�मे बावीसावा ते सव्वीसावा वा�षक अहवाल, 

द) रेल्व ेगुड्स �क्लअरींग ॲण्ड फॉरविड�ग एस्टॅ�ब्लशमेंट कामगार मंडळ, याचें सन २०१३ ते 
२०१६ या वष�चे अनु�मे सदतीसावा ते एकोणचाळीसावा वा�षक अहवाल, 

ध) �क्लअिंरग ॲण्ड फॉरविड�ग असंरिक्षत गोदी कामगार मंडळ, याचें सन २०१३ ते २०१८ या 
वष�चे अनु�मे तेवीसावा ते स�ावीसावा वा�षक अहवाल, 

न) धातू (लोखंड व पोलाद वगळून) आिण व कागद बाजार आिण दुकाने माथाडी कामगार 
मंडळ, याचें सन २०१३ ते २०१९ या वष�चे अनु�मे एकेचाळीसावा ते सेहेचाळीसावा वा�षक 
अहवाल, 

प) िद खोका मेकींग अँण्ड िंटबर माक� ट लेबर बोडर् याचें सन २०१८ ते २०२० या वष�चे अनु�मे 
सेहेचाळीसावा व स�ेचाळीसावा वा�षक अहवाल, 

फ) नािशक िजल्हा माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ, याचें सन २०१८- २०१९ या वष�चा 
ितसावा वा�षक अहवाल, 
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ब) नागपूर िजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, नागपूर याचें सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या 
वष�चे अनु�मे सतरावा व अठरावा वा�षक अहवाल, 

भ) अमरावती िजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, अमरावती याचें सन २०१६-२०१७ ते २०१८-२०१९ 
या वष�चे वा�षक अहवाल,  

म) सागंली िजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, सागंली याचंा सन २०१९-२०२० या वष�चा वा�षक 
अहवाल, 

य) धुळे िजल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, धुळे (अंतगर्त जळगाव, धुळे व नंदूरबार िजल्हे) जळगाव 
याचें सन २०१२-२०१३ ते २०१५-२०१६ या वष�चे वा�षक अहवाल,  

(२) (क) झोपडप�ी पुनवर्सन �ािधकरण, मंुबई याचें सन २०१९-२०२० या वष�चे वा�षक 
अहवाल तसेच,  

ख) झोपडप�ी पुनवर्सन �ािधकरण, पुणे व िंपपरी िंचचवड के्ष�, पुणे याचें सन २०११-२०१२ ते 
सन २०१६-२०१७ या वष�चे वा�षक लेखा अहवाल, 

(३) (क) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिष िव�ापीठ, परभणी याचें सन २०१४-२०१५ ते 
२०१५-२०१६ या वष�चे वा�षक लेखे व लेखा परीक्षण अहवाल, 

ख) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी िव�ापीठ, परभणी याचंा सन २०२०-२०२१ या वष�चा 
एकोणपन्नासावा वा�षक अहवाल, 

ग) महात्मा फुले कृिष िव�ापीठ, राहूरी याचंा सन २०१७-२०१८ ते सन २०१९-२०२० या 
वष�चे वा�षक अहवाल, 

घ) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी िव�ापीठ, अकोला याचंा सन २०१२-२०१३ ते २०१४-२०१५ 
या वष�चे वा�षक लेखे व वा�षक लेखा पिरक्षण अहवाल, 

ड़) डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी िव�ापीठ, अकोला याचंा सन २०१६-२०१७ ते २०२०-२०२१ 
वा�षक अहवाल" या वष�चे वा�षक अहवाल, 

च) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी िव�ापीठ, दापोली याचंा सन २०१६-२०१७ ते २०२०-
२०२१ या वष�चे वा�षक अहवाल, 

४) महाराष्� राज्य वखार महामंडळ, पुणे याचंा सन २०१९-२०२०या वष�चा �ेसष्टावा वा�षक 
अहवाल, 

५) िवधानपिरषदेच्या सन २०२१ च्या दुसऱ्या (पावसाळी) अिधवशेनात िदनाकं ५ जुलै, २०२१ 
ते िदनाकं ६ जुलै, २०२१ या कालावधीत मा. मं�ी/मा.राज्यमं�ी महोदयानंी िवधानपिरषद 
सभागृहात िदलेल्या एकूण ०४ आश्वासनाचंी यादी तसेच, सन २०२१ चे दुसरे (पावसाळी) 
अिधवेशन संस्थिगत झाल्यानंतर, पूतर्ता करण्यात आलेल्या एकूण २१८ आश्वासनाचं्या पूतर्तेची 
िववरणप�े यादीसह, 

६) क) महात्मा फुले मागासवगर् िवकास महामंडळ मय�िदत, मंुबई याचंा सन २०१६-२०१७ ते 
सन २०१८-२०१९ या वष�चे वा�षक अहवाल, तसेच 
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ख) संत रोिहदास चम��ोग व चमर्कार िवकास महामंडळ मय�िदत, मंुबई याचंा सन २०१६-
२०१७ व सन २०१७-२०१८ या वष�चा अनु�मे �ेचाळीसावा व चव्वचेाळीसावा वा�षक अहवाल 
सभागृहाच्या पटलावर ठेवले. 

आज म.िव.प. िनयम २८९ अन्वये �स्तावाच्या ३ सूचना �ाप्त झाल्या असून त्या नाकारण्यात 
येत आहेत, तथािप िवरोधी पक्षनेत्यानंा याबाबत त्याचें म्हणणे माडंण्यास अनुमती देत असल्याच ं
माननीय सभापतींनी सािंगतलं.  

�ी. �वीण दरेकर, िवरोधी पक्षनेते यानंी म.िव.प. २८९ अन्वये, “कोकणातील आबंा व इतर 
फळ बागायतदार याचं्याकडे शासनाचे झालेले दुलर्क्ष, फळ उत्पादकाचें आझाद मैदान येथे सु� 
असलेले आंदोलन,” इ. बाबत िदलेल्या सूचनेसंदभ�त आपले मत व्यक्त केले.  

शासनाने नोंद घ्यावी, असे माननीय सभापतींनी सािंगतले. 

�ी. किपल पाटील, िव.प.स. िनयम यानंी म.िव.प. २८९ अन्वये, “सव�च्च न्यायालयाच्या 
िनकालानुसार ओबीसी आरक्षण स्थिगत होणे,” इ. बाबत िदलेल्या सूचनेसंदभ�त आपले मत व्यक्त 
केले.  

शासनाने नोंद घ्यावी, असे माननीय सभापतींनी सािंगतले. 

3. �ी. जयंत �. पाटील, सिमती सदस्य यानंी लोकलेखा सिमतीचा पिहला अहवाल 
सभागृहाला सादर केला. 

4. डॉ. सुधीर ताबें, सिमती सदस्य यानंी सावर्जिनक उप�म सिमतीचा पिहला व दुसरा 
अहवाल सभागृहाला सादर केला. 

5. �ी. अिभिजत वंजारी, सिमती सदस्य यानंी इतर मागास वगर् सिमतीचा पिहला अहवाल 
सभागृहाला सादर केला. 

6. �ी. िवलास पोतनीस, सिमती �मुख यानंी िवधान पिरषद आश्वासन सिमतीचा अहवाल  
�. २०३ व २०४ सभागृहास सादर केला. 

7. अशासकीय िवधेयके व ठराव सिमतीचे �ितवृ� सादर करणे 

�ी. अिभिजत वंजारी, सिमती सदस्य यानंी, शु�वार २४ िडसेंबर, २०२१ रोजीच्या िदवसाच्या 
कामकाजाच्या �मात दाखिवण्यात येणाऱ्या अशासकीय िवधेयकानंा वळे नेमून देणारे अशासकीय 
िवधेयक व ठराव सिमतीचे �ितवृ� सभागृहाला सादर केले व ते संमत कराव,े असा �स्ताव माडंला. 

�स्ताव मतास टाकून संमत झाला. 

8. आज िदनाकं २३ िडसेंबर, २०२१ रोजी िनयम ९३ अन्वये �ाप्त झालेल्या सूचनापैंकी मान्य 
केलेल्या सूचना व त्यावंरील िनणर्य सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याचे माननीय सभापतींनी 
घोिषत केले. 

9. आज गु�वार िदनाकं २३ िडसेंबर रोजी मान्य केलेल्या म.िव.प. िनयम १०१ अन्वये िवशेष 
उल्लेखाच्या सूचना सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याचे माननीय सभापतींनी घोिषत केले. 
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औिचत्याचे मु�े उ�ा शु�वार िदनाकं २४ िडसेंबर, २०२१ रोजी चच�ला घेण्यात येतील, असे 
माननीय सभापतींनी सािंगतले. 

सभागृहाची बैठक मध्यंतरासाठी दुपारी २ वाजून १६ िमिनटानंी स्थिगत झाली. 

मध्यंतरानंतर सभागृहाची बैठक दुपारी ३ वाजता पुन्हा सु� झाली. 

10.(1). कौशल्य िवकास मं�यानंी, सन २०२१ चे िव.प.िव. �. ६ – महाराष्� राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय िशक्षण व �िशक्षण मंडळ िवधेयक, २०२१ िवचारात घेण्यात यावे, असा �स्ताव माडंला व 
भाषण केले.  

�श्न �स्तुत झाला. 

िवधेयकावरील चच�त पुढील सदस्यानंी सहभाग घेतला 

१) �ी �वीण दरेकर, िवरोधी पक्षनेते,  २) �ी. शिशकातं िंशदे 

३) �ी. जयंत �. पाटील   ४) डॉ. रणिजत पाटील 

५) �ी. अिभिजत वंजारी   ६) �ी. किपल पाटील 

(चच� अपूणर्) 

�ी. �वीण दरेकर, िवरोधी पक्षनेते यानंी, “एसटी कमर्चाऱ्याचं्या संपादरम्यान राजापूर 
आगारातील राकेश बातें या कमर्चाऱ्याचा �दय िवकाराचा झटका येऊन मृत्य ू होणे,” इ. बाबत 
मािहतीचा मु�ा उप�स्थत केला. 

शासनाने याबाबत उिचत कायर्वाही करावी, असे िनदेश मा. सभापतींनी िदले. 

सन २०२१ चे िव .प.िव .� .६ – महाराष्� राज्य कौशल्य ,व् यवसाय िशक्षण व �िशक्षण मंडळ 
िवधेयक  ,२०२१ या िवधेयकावरील चच�ला पुन्हा सु�वात झाली.  

िवधेयकावरील चच�त पुढील सन्माननीय सदस्यानंी भाग घेतला. 

(७) �ी. िकरण सरनाईक    (८) �ी. अ�ण लाड 

(९) डॉ. मिनषा कायंदे    (१०) �ी. सदाभाऊ खोत 

(११) �ी. �वीण दटके     

कौशल्य िवकास मं�यानंी चच�ला उ�र िदले. 

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले. 

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले. 

मािहतीचा मु�ा – 
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डॉ. मिनषा कायंदे, िव.प.स. यानंी, “मंुबई महानगरपािलकेच्या अखत्यािरतील वीर माता 
िजजामाता उ�ान व �ािणसं�हायलाचे नाव बदलण्यात आल्याचे खोडसाळ वृ� �सािरत होणे” इ. 
बाबत मािहतीचा मु�ा उप�स्थत केला. 

(२) नगरिवकास राज्यमं�यानंी, सन २०२१ चे िव.प.िव. �माकं ४ - मंुबई महानगरपािलका, 
महाराष्� महानगरपािलका आिण महाराष्� नगरपिरषदा, नगर पचंायती व औ�ोिगक नगरी 
(दुसरी सुधारणा) िवधेयक, २०२१ िवचारात घेण्यात यावे, असा �स्ताव माडंला.  

�श्न �स्तुत झाला. 

िवधेयकावरील चच�त पुढील सदस्यानंी सहभाग घेतला 

१) �ी. जयंत �. पाटील  २) �ी �वीण दरेकर, िवरोधी पक्षनेते,  

३) �ी. अिभिजत वंजारी     

नगर िवकास राज्यमं�यानंी चच�ला उ�र िदले. 

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले. 

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले. 

(३) �ामिवकास राज्यमं�यानंी, सन २०२१ चे िव.प.िव. �माकं ३ - महाराष्� �ामपंचायत 
आिण महाराष्� िजल्हा पिरषद व पंचायत सिमती (दुसरी सुधारणा) िवधेयक, २०२१ िवचारात 
घेण्यात यावे, असा �स्ताव माडंला.  

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले. 

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले. 

(४) �ामिवकास राज्यमं�यानंी, सन २०२१ चे िव.प.िव. �माकं ५ - महाराष्� िजल्हा पिरषद व 
पंचायत सिमती (सुधारणा) िवधेयक, २०२१ िवचारात घेण्यात यावे, असा �स्ताव माडंला.  

�श्न �स्तुत झाला. 

िवधेयकावरील चच�त �ी. अंबादास दानवे, िव.प.स. यानंी सहभाग घेतला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले. 

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले. 

मंि�महोदय सभागृहात उप�स्थत नसल्यामुळे सभागृहाची बैठक १० िमिनटासंाठी स्थिगत 
करीत असल्याचे माननीय सभापतींनी सािंगतले. 

सभागृहाची बैठक दुपारी ४ वाजून ४० िमिनटानंी स्थिगत झाली. 
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स्थिगतीनंतर सभागृहाची बैठक दुपारी ४ वाजून ५० िमिनटानंी पुन्हा सु� झाली. 

११.१) सवर्�ी अमोल िमटकरी, शिशकातं िंशदे, िव�म काळे, सतीश चव्हाण, अब्दुल्लाखान 
दुर�णी, संजय दौंड, अ�ण लाड, िव.प.स. याचंी लक्षवेधी सूचना. 

�ी. अमोल िमटकरी, िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या आिण सावर्जिनक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे गृह मं�याचें लक्ष वेधले.  

“ता .तुळजापूर )िज.सोलापूर (येथे महाराष्�ाचे आराध्य दैवत कुलदैवत आई तुळजाभवानी 
मंिदराच्या पावन नगरीमध्ये दररोज महाराष्�ाच्या कानाकोपऱ्यातून व परराज्यातून लाखो संख्येने 
भािवक दशर्नासाठी येत असणे, मा� या पावननगरीत वाईट �वृ�ीच्या लोकाकंडून स्वत :च्या 
स्वाथ�पोटी घाणेरडे �कार सु� असल्याचे िनदशर्नास येणे, तसेच तुळजापूर तालुक्यातील हंगरग 
तुळ येथील गजगा डान्स बार रा�ौ उशीरापय�त सु� असणे, व त्यािठकाणी िबभत्स नृत्य व िवदेशी 
दा� रा�भर िवकली जात असणे, िद .२९/११/२०२१ रोजी सदर डान्सबारवर छापा टाकून 
पोिलसानंी २५ नृत्यागंनानंा ताब्यात घेऊन १.२१ कोटीचा मु�ेमाल जप्त करण्यात आला असून 
त्या�करणी ९२ जणावंर गुन्हे नोंद केल्याची घटना घडलेली असणे, तुळजापूर हे देवीचे शक्तीपीठ 
आहे अशा पावननगरीमध्ये या डान्सबारसह अनेक अनिधकृत बार व तत्सम अवैध गोष्टीमुळे या 
पावननगरीची मोठी बदनामी व अ�ितष्ठा होत असून येथील पािव�य अबािधत राहाव े व 
आजूबाजूच्या पिरसरातील सदर घाणेरडे �कार कायमस्व�पी बंद व्हावेत अशी जनमानसातून 
होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व शासनाची �िति�या” 

गृह )�ामीण (राज्यमं�यानंी िनवेदन केले.  

काही �श्नो�रे झाली. 

२) डॉ. मिनषा कायंदे, सवर्�ी िवलास पोतनीस, रवीं� फाटक, अंबादास दानव,े िव.प.स. 
याचंी लक्षवेधी सूचना. 

डॉ. मिनषा कायंदे, िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या आिण सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 
गृह मं�याचें लक्ष वेधले.  

“बीडीडी चाळ, वरळी मंुबई येथे िदनाकं ३० नोव्हेंबर, २०२१ रोजी वा त्यासुमारास झालेल्या 
िसलेंडरच्या स्फोटा�करणी काही अपिरहायर् कारणास्तव मंुबईच्या महापौर घटनास्थळी वेळेत 
पोहचू शकल्या नसल्यासंदभ�त एका राजकीय पक्षाच्या पदािधकाऱ्यानंी िदनाकं ४ िडसेंबर, २०२१ 
रोजी घेतलेल्या प�कार पिरषदेमध्ये मंुबईच्या महापौराबंाबत अत्यंत आके्षपाहर् िवधान केल्यामुळे 
त्याचंा व त्यासोबतच समस्त मिहला वग�चा झालेला अवमान, या संदभ�त महापौर यानंी स्थािनक 
पोलीस स्थानकात कलम ३५४ अ )४ (आिण ५०६ अन्वये गुन्हा दाखल क�न राज्याचे मा.गृहमं�ी 
याचं्याकडेही लेखी िनवेदनाव्दारे त�ार करणे, तसेच एका राजकीय पक्षाच्या मिहला आघाडीच्या 
िशष्टमंडळाने मंुबईचे अपर पोलीस आयुक्त )कायदा व सुव्यवस्था (याचं्याकडे लेखी त�ार क�न 
संबंिधत व्यक्तीस अटक करण्याची केलेली मागणी, सदरहू �करणाचे गाभंीयर् लक्षात घेऊन राज्य 
मिहला आयोगाच्या अध्यक्षानंी देखील यासदंभ�त वस्तु�स्थतीदशर्क अहवाल आयोगाला 
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पाठिवण्याचे िनद�श मंुबई पोलीस आयुक्तानंा देणे, सदर �करणी आके्षपाहर् िवधान करणाऱ्या 
व्यक्तीस जािमन मंजूर करतानंा कोणतेही बंध प� िलहून न घेणे, सदरची घटना घडल्यानंतर 
िदनाकं ९ िडसेंबर, २०२१ रोजीच्या सुमारास महापौरानंा त्याचं्या जुन्या घराच्या पत्यावर अत्यंत 
हीन भाषेत िवजें� म्हा�े या नावाने उरण, िज  .रायगड येथून िवकृत प� पाठवनू धमकी देण्यात 
येणे, सदर प�ासंदभ�त भायखळा पोिलसानंा धमकी देणाऱ् याचंा अ�ाप थागंपत्�ाही न लागणे, 
सदरहू �कार अत्यंत गंभीर व िंनदनीय असून मंुबईच्या महापौर, �थम नागरीक व त्यातही मिहला 
असलेल्या व्यक्तीच्या सुरिक्षततेसंदभ�त िनम�ण झालेला �श्न, या �करणाची शासनाने तात्काळ 
दखल घेऊन यासंदभ�त करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना” 

गृह (शहरे) राज्यमं�यानंी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली. 

सभागृहाची बैठक सायंकाळी ५ वाजून १५ िमिनटानंी स्थिगत झाली. 

स्थिगतीनंतर सभागृहाची बैठक सायंकाळी ५ वाजून २५ िमिनटानंी पुन्हा सु� झाली. 

आजच्या िदवसाच्या कामकाजपि�केतील बाब �माकं नऊ मधील लक्षवधेी सूचना �माकं ३ 
पुढे ढकलण्यात आली असल्याचे माननीय सभापतींनी सािंगतले. 

३) �ी अंबादास दानव,े िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या आिण सावर्जिनक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे वै�कीय िशक्षण मं�याचें लक्ष वेधले.  

“औरंगाबाद शहरातील शासकीय घाटी �ग्णालयात मनमानी कारभार, आ�थक घोटाळे, आदी 
�कार मोठया �माणात सु� असल्याचे नुकतेच माहे नोव्हेंबर,२०२१ मध्ये उघडकीस येणे, 
शहरातील शासकीय वै�कीय व �ग्णालयाकडून गेल्या तीन वष�त ४८ .६३ कोटी �पयाचंी यं� 

खरेदी झाली असून अदयाप २१.६५ कोटी �पयाचंी यं� खरेदी रखडलेली असणे , िजल्हा वा�षक 
योजनेचा १७ कोटी �पयाचंा िनधी अख�चत असणे, मंजूर असलेला िनधी खचर् केला जात 
नसल्यामुळे यं�ाचंी खरेदी रखडणे,घाटी �ग्णालयाला २४ व्हेंिटलेटर, िसटी स्कॅन, अ ॅनेस्थेिशया 
वकर् स्टेशन, कलर डॉपरलरसह महत्वाच्या यं�सामु�ीची असलेली �तीक्षा घाटी �ग्णालय आिण 
िजल्हा सामान्य �ग्णालयातील अ�ग्नशमन यं�णा िनधीअभावी कुचकामी ठरत असणे, ऑिडट 
होउन �ुटीची पूतर्ता करण्यासाठी आवश्यक िनधी न िमळणे, सरकारी �ग्णालयातील अ�ग्नशमन 
यं�णा अिधक सक्षम करण्याची गरज, सध्य�स्थतीमध्ये अ�ग्नशम िसिंलडरच्या भरवशावरच 
असणे, त्यामुळे एखादी आगीची घटना घडली तर अ�ग्नशमन दलाचीच वाट पाहावी लागणार 
असणे, अहमदनगर िजल्हा �ग्णालयातील आगीच्या दुद�वी घटना पाहता औरंगाबाद शहरातील 
सरकारी �ग्णालयातंील अ�ग्नसुरक्षा �श्न स� :�स्थतीमध्ये ऐरणीवर असणे , घाटीतील स�जकल 
इमारतीची वायिंरग जुनाट असून वाढलेल्या िव�ुत भारामुळे अनेकदा घडत असलेले अपघात, 
कोरोना काळात घाटी �ग्णालयात तातडीने उभारण्यात आलेले ८० ऑ�क्सजन बेडच्या ितन्ही 
वॉड�चा प्लटँ बंद असणे, िवशेष म्हणजे ऑगस्ट, माहे सप्टेंबर,२०२१ मिहन्यात एक कोटी �पये 
खचर् क�न बाहे�न िल�क्वड ऑ�क्सजन मागवण्यात येणे, याबाबत अिधक तपासणीअंती केली 
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असता खासगी �ग्णालयात हवेतून तयार होणारा ऑ�क्सजन वापरला जात असल्याचे समोर 
येणे, घाटीत उ�ोजकानंी दीड कोटीचा सीएसआर देऊन ऑ�क्सजन प्लटँ सु� केला असणे, 
ऑ�क्सजन प्लटँ बरोबरच येथील अ�ग्नशमन यं�णा देखील बेभरवशाची झालेली असणे, आिद 
सवर् बाबीकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दुलर्क्ष, घाटी �ग्णालयाचा कारभाराकडे गाभंीय�ने 
लक्ष घालनू कायर्वाही करण्याची िनतातं आवश्यकता, याबाबत शासनाची �िति�या व भिूमका.” 

वै�कीय िशक्षण मं�यानंी िनवदेन केले. 

काही �श्नो�रे झाली. 

आजच्या कामकाज पि�केतील बाब �माकं नऊ वरील लक्षवेधी सूचना �माकं ४ बाबत 
माननीय सभापतींनी िदलेल्या िनदेशानुसार माननीय मं�ी, सन्माननीय सदस्य �ी भाई िगरकर व 
इतर सन्माननीय सदस्य याचं्या समवेत त्याचं्या दालनात बैठक घेण्यात येईल, असे माननीय 
उपसभापतींनी सािंगतले. 

५) �ी अिभिजत वंजारी, डॉ. सुधीर ताबें, सवर्�ी भाई जगताप, अमरनाथ राजूरकर, डॉ. 
वजाहत िमझ�, �ी. राजेश राठोड, िव.प.स. याचंी लक्षवेधी सूचना. 

�ी. अिभिजत वंजारी, िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या आिण सावर्जिनक महत्त्वाच्या 
बाबीकडे उच्च व तं� िशक्षण मं�यांचे लक्ष वेधले.  

“राज्यात असलेल्या शासकीय िव�ापीठामध्ये सलं�ग्नत महािव�ालयाचंी गेल्या काही वष�त 
मोठया �माणात वाढ होणे, एकटया नागपूर िव�ापीठामध्ये गोंडवना िव�ापीठाच्या पूव� ८०० पेक्षा 
जास्त संल�ग्नत महािव�ालय कायर्रत असणे, अजूनही आपल्या राज्यात अिभयािं�की, वै�कीय 
िशक्षण व इतर शाखाचं्या तुलनेत पारंपिरक अभ्यास�मामंध्ये �वेश घेणा -या िव�ाथ्य�ची संख्या 
मोठया �माणात असणे म्हणून त्याचा भार सवर् िव�ापीठावंर येणे, सवर् शाखाचंा सवर् 
अभ्यास�मानंा न्याय िमळावा या उ�ेशाने राज्यात डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर , टे�क्नकल 
युिनव्ह�सटीची स्थापना करण्यात येणे, राज्यातील अिभयािं�की महािव�ालयानंा या िव�ापीठात 
संल�ग्नत करण्याची मुभा देण्यात येणे, आतापयर्त या िव�ापीठात २०० च्या आसपास 
महािव�ालये आपापले मूळ िव�ापीठातले सलंग्नीकरण र� क�न या टे�क्नकल युिनव्ह�सटीमध्ये 
संल�ग्नकरण क�न घेणे, परंतु अिभयािं�की महािव�ालयाचंी राज्यातील संख्या लक्षात घेता व 
तसेच अिभयािं�की शाखेमध्ये सुसू�ता आणण्यासाठी सवर् महािव�ालयानंा या िव�ापीठामंध्ये 
संल�ग्नकरण कराव ेव त्या िव�ापीठाच्या माध्यमातून अिभयािं�की शाखेचा िवकास करावा तसेच 
या िव�ापीठाचे राज्यातील सवर् िवभागामध्ये उपकें � स्थापन करणे आिण राज्याचा िवचार करता 
अिभयािं�की शाखेचा वेगळा पस्प�िटव्ह प्लॅन तयार करण्याची िनम�ण झालेली आवश्यकता परंतु 
याबाबत िनणर्य घेण्यात शासनाकडून होत असलेला िवलंब  ,पिरणामी अिभयािं�की शाखेतील 
िव�ाथ्य�मध्ये पसरलेला असंतोष व नाराजीची भावना याबाबत शासनाने करावयाची तातडीची 
कायर्वाही व शासनाची �िति�या.” 

उच्च व तं� िशक्षण मं�यानंी िनवेदन केले. 
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काही �श्नो�रे झाली. 

१२. सवर्�ी �िवण दरेकर, िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, �साद लाड, महादेव जानकर, सुरेश 
धस, डॉ.पिरणय फुके, सवर्�ी सदािशव खोत, िवनायक मेटे, डॉ.रणिजत पाटील, सवर्�ी �िवण 
पोटे पाटील, अमरीशभाई पटेल, रणिजतिंसह मोिहते पाटील, िगरीशचं� व्यास, िनलय नाईक, 
चंदुभाई पटेल, गोिपचंद पडळकर, रमेश दादा पाटील, रामराव पाटील, �िवण दटके, रामदास 
आंबटकर, रमेश कराड, ॲड. िनरंजन डावखरे, डॉ.रामिनवास िंसह िव.प.स. यांचा म.िव.प. 
िनयम २६० अन्वये �स्ताव – 

�ी  .�वीण दरेकर ,िवरोधी पक्षनेते यांनी पुढील �स्ताव मांडला व भाषण केले.  

“देशपातळीवर संसदेचे अिधवेशन मिहनाभराच्या कालावधीसाठी होत असताना राज्यातील 
िविधमंडळाच्या अिधवेशनाचा कालावधी चार -पाच िदवस एवढा कमी असल्यामुळे राज्यातील 

�श्नाचंी सोडवणूक होण्यात मोठा अडथळा िनम�ण झाला असणे ,कोरडवाहू िपकासंाठी हेक्टरी 
�पये २५,००० व बागायती िपकासंाठी हेक्टरी �पये ५०,००० ची मदत देण्याची घोषणा 

िनवडणुकीपूव� शेतकऱ्याचं्या बाधंावर जाऊन िदल्यानंतर �त्यक्षात मा� महािवकास आघाडी 
सरकारने सन २०२० व २०२१ मध्ये आलेल्या च�ीवादळ  ,अितवृष्टी ,पूर ,गारपीट ,अवकाळी 
पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यानंा तुटपुंजी मदत क�न पूणर्पणे �मनि◌रास केलेला असणे, 
महात्मा फुले कजर्माफी योजनेमध्ये देण्यात आलेल्या कजर्माफीपासून राज्यातील अनेक पा� 
शेतकरी अ�ापही वंिचत असणे, िनयिमत कजर्फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यानंा �ोत्साहनपर अनुदान 
देण्याच्या घोषणेची सरकारने अ�ाप अंमलबजावणी केलेली नसणे  ,कोरोना संकटा चा फटका 
समाजातील अन्य घटकाबंरोबरच शेतकऱ्यानंाही बसलेला असणे, अन्य राज्यानंी शेतकऱ्यानंा 
पॅकेजेस िदलेले असताना महाराष्�ात सरकारने कोणतेही पॅकेज िदलेले नसणे  ,राज्यातील  
शेतकऱ्यानंा पीक िवम्याचा लाभ िमळत नसणे, च�ीवादळ व अितवृष्टी�स्तासंाठी जाहीर 
करण्यात आलेल्या ११ हजार कोटी �पये पॅकेजचा लाभ बहुताशं शेतकऱ्यानंा झालेला नसणे, 
कृिष उत्पन्न बाजार सिमत्यामंधील शेतकऱ्यानंा मतदानाचा अिधकार िहरावनू घेतला असणे, पीक 
कज� देण्यास बँका टाळाटाळ करत असणे, करोना काळात अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्याचं्या 
थिकत वीज िबलात सवलत देण्याची घोषणा सरकारने पाळली नसणे, शेतकऱ्यानंा वाढीव िबले 
देण्यात आली असणे  ,तसेच सक्तीने िबले वसूल करीत असताना रब्बी हंगामाच्या तोंडावर कृिष 

पंपाच्या वीज जोडण्या तोडण्यात आल्या असणे ,शेती पंपासंाठी पैसे भ�न लाखो शेतकऱ्यानंा 
िव�ुत जोडणी िमळालेली नसणे, सहकारी साखर कारखान्याकंडील थिकत कज�चे �माण मो�ा 
�माणावर वाढले असणे  ,अवसायनातील कारखान्याचंी कवडीमोल दराने िव�ी क�न 

शेतकऱ्याचंी फसवणूक केली असणे ,�ष्ट कारभारामुळे राज्यातील अनेक सहकारी बँका 
अडचणीत आल्या असणे ,कोिवड- १९ िवषाणू साथरोगाचा �ितबंध करण्यात सरकारला आलेले 

अपयश  ,उपाययोजना व खरेदीत झालेला �चंड �ष्टाचार ,कें � सरकारने को�वधीची पॅकेज 
िदली असताना राज्यसरकारने कोणत्याही घटकासाठी भरीव पॅकेज िदलेले नसणे ,कें �ाने भरीव 

मदत क�नही राज्यसरकारने सातत्याने कें �ाकडेच अंगुलीिनद�श करणे ,कें द ◌्राने 
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पे�ोल /िडझेलवरील अबकारी कर कमी केल्यानंतरही ,महािवकास आघाडीने पे�ोल/िडझेलवरील 
अबकारी कर कमी न केल्यामुळे देशात सव�त महागडे पे�ोल/िडझेल घेण्याची नामुष्की 

महाराष्�ातील सवर्सामान्य जनतेवर आलेली असणे ,ओमाय�ॉनचा धोका िनम�ण झालेला 
असताना राज्यसरकारकडून उपाययोजनाबंाबत पाऊल उचलले गेले नसणे  ,िवदभर् ,मराठवाडा ,

उवर्िरत महाराष्� ,कोकण यासह मागास भागातील अनुशेष पूणर् करण्यासाठी सरकारकडून होत 
असलेली चालढकल ,वैधािनक िवकास मंडळानंा मुदतवाढ देण्याबाबत तसेच कोकणासाठी 

स्वतं� वैधािनक मंडळाचा �स्ताव सरक◌ारने बासनात गुडंाळून ठेवला असणे  ,ओबीसी समाजाचे 
राजकीय आरक्षण सरकारच्या अकायर्क्षमतेमुळे स्थिगत झाले असणे ,मराठा आरक्षण पुनस्थ�िपत 

करण्याबाबत सरकारकडून अक्षम्य हलगज�पणा दाखवला जात असणे ,दीड मिहन्यापंासून सु� 
असलेला एसटी संपाचा ितढा सोडिवण्यात सरकार अपयशी ठरले असणे  ,या �श्नाबंाबत राज्य 
सरकारने तातडीने िनणर्य घेण्याची आवश्यकता िवचारात घेण्यात यावी. ” 

�स्तावातील िवषयाशी संबिंधत मं�ी महोदय उप�स्थत नसल्यामुळे सभागृहाची बैठक ५ 
िमिनटाकंिरता स्थिगत करीत असल्याचे माननीय उपसभापतींनी सािंगतले. 

सभागृहाची बैठक सायंकाळी ६ वाजून १७ िमिनटानंी स्थिगत झाली. 

स्थिगतीनंतर सभागृहाची बैठक सायंकाळी ६ वाजून २२ िमिनटानंी पुन्हा सु� झाली. 

म.िव.स. िनयम २६० अन्वये �स्ताव – (पुढे सु�) 

�स्ताव �स्तुत झाला. 

�स्तावावरील चच�त पुढील सन्माननीय सदस्यानंी भाग घेतला. 

१) �ी. शिशकातं िंशदे २) �ी. अंबादास दानव े(भाषण अपूणर्) 

(चच� अपूणर्) 

महाराष्� शासनाने पय�वरण व वातावरणीय बदल याचं्या वतीने इंटरगव्हनर्मेंटल पॅनल ऑन 
क्लायमेट चेंज (आयपीसीसी) याचं्या अहवालातील वातावरणीय बदलािवषयी मािहती राज्य 
िवधान मंडळाच्या सवर् सदस्यानंा क�न देण्याच्या अनुषगंाने करावयाच्या उपाययोजनामंध्ये 
सन्माननीय सदस्याचंा सहभाग िमळावा याकिरता शु�वार,िदनाकं २४ िडसेंबर,२०२१ रोजी 
सकाळी १०.०० वाजता मध्यवत� सभागृह, पाचवा मजला, िवधान भवन,मंुबई येथे सादरीकरण 
आयोिजत करण्यात आले आहे. तरी सदर कायर्�मास आपली उप�स्थती �ाथर्नीय आहे. माननीय 
मं�ी �ी.आिदत्य ठाकरे, �ी.संजय बनसोड, राज्यमं�ी महोदय, संयोजन सहाय्य, िव.स.पागे 
संसदीय �िशक्षण कें �, िवधान भवन, मंुबई याकिरता आपण सव�नी दहा वाजता ज�र उप�स्थत 
राहाव,े अशी घोषणा माननीय उपसभापतींनी केली. 

शु�वार, िदनांक २४ िडसेंबर, २०२१ 

१. (१) सात तारािंकत �श्नाचंी उ�रे देण्यात आली. 

(२) तारािंकत �श्नो�राचं्या यादीतील पासष्ट �श्न वेळेअभावी अतारािंकत झाले. 
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२. संसदीय कायर् मं�यानंी, सोमवार, िदनाकं २७ िडसेंबर, २०२१ व मंगळवार, िदनाकं २८ 
िडसेंबर, २०२१ पय�तच्या सभागृहाच्या कामकाजाबाबतचे �ितव�ृ सभागृहाला सादर केले व संमत 
करावे असा �स्ताव माडंला. 

�स्ताव मतास टाकून संमत झाला. 

�ितवृ� संमत झाले. 

३. (१) अथर् राज्यमं�यांनी, लोकलेखा सिमतीच्या सन २००१-२००२ च्या आठव्या अहवालातील 
पिरच्छेद �माकं १.२८ नुसार मं�ालयीन िवभागानंी केलेल्या सन २०२०-२०२१ या वष�तील 
पुन�विनयोजनाबाबतचे मािहतीचे एकि�त िववरणप� सभागृहासमोर ठेवले. 

(२) पशुसवंधर्न मं�यांनी, महाराष्� पशु व मत्स्य िवज्ञान िव�ापीठ, नागपूर याचंा सन २०२०-
२०२१ या वष�चा वा�षक अहवाल सभागृहासमोर ठेवला. 

(३) गृह राज्यमं�यांनी, महाराष्� आरोग्य िवज्ञान िव�ापीठ, नािशक याचंा सन २०१९-२०२० 
या वष�चा बावीसावा वा�षक अहवाल व सन २०१९-२०२० या वष�चे वा�षक लेखे सभागृहासमोर 
ठेवले. 

(४) उच्च् व तं� िशक्षण मं�यानंी पुढील अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवले. 

(क) मंुबई िव�ापीठ याचंा सन २०१९-२०२० या वष�चा वा�षक अहवाल. 

(ख) राष्�संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव�ापीठ याचंा सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० 
 या वष�चे वा�षक अहवाल. 

(ग) �ीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी मिहला िव�ापीठ, मंुबई याचंा सन २०१८-२०१९ ते 
२०१९-२०२० या वष�चे वा�षक अहवाल. 

(घ) सािव�ीबाई फुले पुणे िव�ापीठ, पुणे याचंा सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या वष�चे 
वा�षक अहवाल. 

(ङ) िशवाजी िव�ापीठ, कोल्हापूर याचें सन २०१७-२०१८ व २०१८-२०१९ या वष�चा अनु�मे 
पंचावन्नावा व छपन्नावा वा�षक अहवाल. 

(च) पुण्यश्लोक अिहल्यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर याचंा सन २०१९-२०२० 
या वष�चा सोळावा वा�षक अहवाल. 

(छ) कविय�ी बिहणाबाई चौधरी उ�र महाराष्� िव�ापीठ, जळगावं याचंा सन २०१९-२०२० 
या वष�चा तीसावा वा�षक अहवाल. 

(ज) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव�ापीठ, औरंगाबाद याचें सन २०१९-२०२० या 
वष�चे वा�षक लेखे. 

(झ) गोंडवाना िव�ापीठ, गडिचरोली याचंा सन २०१९-२०२० या वष�चा वा�षक लेख े
अहवाल. 
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(ट) राष्�संत तुकडोजी महाराज नागपूर िव�ापीठ याचंा सन २०१९-२०२० या वष�चे वा�षक 
लेख े(अंकेक्षण अहवालासह). 

(ठ) संत गाडगेबाबा अमरावती िव�ापीठ, अमरावती याचंा सन २०१९-२०२० या वष�चे 
वा�षक लेखे. 

(ड) सािव�ीबाई फुले िव�ापीठ, पुणे याचें सन २०१९-२०२० या वष�चे वा�षक लेखे. 

(ढ) िशवाजी िव�ापीठ, कोल्हापूर याचें सन २०१९-२०२० या वष�चे वा�षक लेखे. 

(ण) पुण्यश्लोक अिहल्यादेवी होळकर सोलापूर िव�ापीठ, सोलापूर याचें सन २०२०-२०२१ 
या वष�चे वा�षक लेखापरीिक्षत लेखे व अहवाल. 

(त) स्वामी रामानंद तीथर् मराठवाडा िव�ापीठ, नादेंड याचंा िदनाकं १ एि�ल, २०१९ ते ३१ 
माचर्, २०२० या कालावधीचा वा�षक अंकेक्षण अहवाल. 

(थ) किव कुलगु� कािलदास संस्कृत िवश्विव�ालय, रामटेक याचंा सन २०१८-२०१९ या 
वष�चा वा�षक अहवाल.  

(द) किव कुलगु� कािलदास संस्कृत िवश्विव�ालय, रामटेक याचें सन २०२०-२०२१ या 
वष�चे वा�षक लेखे. 

(ध) यशवंतराव चव्हाण महाराष्� मुक्त िव�ापीठ, नािशक याचें सन २०१४-२०१५ ते २०१७-
२०१८ या वष�चे वा�षक लेख ेआिण अंतगर्त लेखापरीक्षण अहवाल. 

(५) पिरवहन मं�यानंी, महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ याचंा सन २०१८-२०१९ या 
वष�चा �शासन अहवाल सभागृहासमोर ठेवला. 

माननीय सभापतींनी, आज, शु�वार, िदनाकं २४ िडसेंबर २०२१ रोजी माडंण्यात आलेल्या 
म.िव.प. िनयम ९३ अन्वये सूचना सभागृहाच्या पटलावर ठेवल्याचे घोिषत केले. 

४. माननीय सभापतींनी, आज शु�वार, िदनाकं २४ िडसेंबर, २०२१ रोजी मान्य केलेल्या 
म.िव.प. िनयम १०१ अन्वये िवशेष उल्लेखाच्या सूचना सभागृहाच्या पटलावर ठेवल्याचे घोिषत 
केले. 

माननीय सभापतींनी, िदनाकं २३ िडसेंबर व िदनाकं २४ िडसेंबर, २०२१ रोजी मान्य केलेले 
औिचत्याचे मु�े सभागृहाच्या पटलावर ठेवल्याचे घोिषत केले. 

माननीय सभापतींनी, आजच्या कामकाजपि�केत दशर्िवण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचना पुढे 
ढकलण्यात आल्याचे घोिषत केले. 

५. िव� राज्यमं�यानंी, म.िव.प. िनयम २८९ अन्वये पुढील �स्ताव माडंला – 

"महाराष्� िवधानपिरषद िनयमातील िनयम २८९ अन्वये पुरवणी मागण्यावंरील चच�च्या 
संदभ�त, िवधानपिरषद िनयमातील २३० (२) मधील तीन िदवसाचं्या कालावधीची जी तरतूद आहे 
ती स्थिगत करण्यात यावी ."  
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�स्ताव मतास टाकून संमत झाला. 

६. माननीय सभापतींनी पुरवणी मागण्यावंरील चच�ची कायर्प�ती िवशद केली व खालील 
मं�याचं्या िवभागाचं्या मागण्यावंर चच� होईल, असे सािंगतले. 

१) मुख्यमं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं - ए-२, ए-३, ए-४, सी-७, जे-१, 

२) उप मुख्यमं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं - जी-१, जी-५, जी-६, ओ-१,  
ओ-९, ओ-१०, ओ-१४, ओ-१६, ओ-१७, ओ-१८, ओ-२०, ओ-२२, ओ-२४, ओ-२६, ओ-२८, 
ओ-३०, ओ-३२, ओ-३३, ओ-३४, ओ-३६, ओ-३८, ओ-४०, ओ-४२, ओ-४४, ओ-४६, ओ-४८, 
ओ-५०, ओ-५२, ओ-५४, ओ-५५, ओ-५६, ओ-५८, ओ-६०, ओ-६२, ओ-६४, ओ-६६, ओ-६८, 
ओ-७०, ओ-७२, ओ-७३, ओ-७४, ओ-७६, ओ-७८, ओ-७९, ओ-८०, ओ-८२, ओ-८४, ओ-८५ 

३) उ�ोग, खिनकमर्, मराठी भाषा मं�याचं्या िवभागाची मागणी �माकं - के-७ 

४) सावर्जिनक बाधंकाम (सावर्जिनक उप�म वगळून) मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या 
�माकं - एच-३, एच-५, एच-६, एच-७, एच-८, एच-९ 

५) अन्न, नागरी पुरवठा व �ाहक संरक्षण मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं - 
एम-२, एम-३ 

६) गृह मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं - बी-१, बी-४, बी-६, बी-१० 

७) जलसंपदा व लाभके्ष� िवकास मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं - आय-३, आय-५ 

८) महसूल मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं - सी-१, सी-२, सी-४ 

९) सावर्जिनक आरोग्य व कुटंुब कल्याण मं�याचं्या िवभागाची पुरवणी मागणी �माकं - आर-१ 

१०) अल्पसंख्याक िवकास व औकाफ, कौशल्य िवकास, रोजगार व उ�ोजकता मं�याचं्या 
िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं - झेडई-१, झेडए-२ 

११) �ामिवकास, कामगार मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं - एल-२, एल-३, 
एल-४, एल-७ 

१२) ऊज� आिण नवीन व नवीकरणीय ऊज� मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं -
के-६, के-११ 

१३) शालेय िशक्षण मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं - ई-२, ई-४ 

१४) गृहिनम�ण मं�याचं्या िवभागाच्या पुरवणी मागण्या �माकं - क्य-ू३ 

१५) नगरिवकास, सावर्जिनक बाधंकाम (सावर्जिनक उप�म) मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी 
मागण्या �माकं - एफ- २, एफ- ३, एफ-४, एफ-७, एफ-८ 

१६) पशुसंवधर्न, दुग्धव्यवसाय िवकास, �ीडा व युवक कल्याण मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी 
मागण्या �माकं - डी-४, डी-५, ई-३ 
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१७) इतर मागास बहुजन कल्याण, खार जमीन िवकास, आप�ी व्यवस्थापन, मदत व 
पुनवर्सन मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं - सी-५, सी-६, सी-९, आय-५, झेडजी-३ 

१८) वै�कीय िशक्षण, सासं्कृितक कायर् मं�याचं्या िवभागाची पुरवणी मागणी �माकं - एस-१ 

१९) उच्च व तं�िशक्षण मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं - डब्ल्य-ू२, डब्ल्य-ू३, 
डब्ल्य-ू४ 

२०) कृषी, माजी सैिनकाचें कल्याण मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं - ए-५, डी-३ 

२१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता मं�याचं्या िवभागाची पुरवणी मागणी �माकं - वाय-६ 

२२) आिदवासी िवकास मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं - टी-५, टी-६ 

२३) सहकार, पणन मं�याचं्या िवभागाची पुरवणी मागणी �माकं - व्ही-२ 

२४) पिरवहन, संसदीय कायर् मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं - बी-३, पी-१ 

२५) वस्�ो�ोग, मत्स्यव्यवसाय, बंदरे मं�याचं्या िवभागाची पुरवणी मागणी �माकं - डी-६ 

२६) मिहला व बाल िवकास मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं – एक्स-१, एक्स-३ 

२७) सामािजक न्याय व िवशेष सहाय्य मं�याचं्या िवभागाचं्या पुरवणी मागण्या �माकं-एन-२, 
एन-३ 

मागण्यावंरील चच�त पुढील सन्माननीय सदस्यानंी भाग घेतला- 

१) �ी. अमोल िमटकरी २) �ी. �वीण दरेकर, िवरोधी पक्ष नेता 

(चच� अपूणर्) 

सामािजक न्याय मं�यानंी, 'कोरेगाव भीमा, िज.पुणे येथील शौयर् िदन अिभवादन कायर्�म' इ. 
बाबत म.िव.प.िनयम ४६ अन्वये िनवेदन केले. 

मागण्यावंरील चच�त पुढील सन्माननीय सदस्यानंी भाग घेतला- 

३) �ी.सुधीर ताबें 

�ी. �वीण दरेकर,िवरोधी पक्षनेता यानंी, "राज्यातील िशक्षकानंा जुनी पेन्शन योजना लाग ू
करावी या मागणीसाठी आझाद मैदान, मंुबई येथे आंदोलन सु� करणे" इ.बाबत मािहतीचा मु�ा 
माडंला. 

मागण्यावंरील चच�त पुढील सन्माननीय सदस्यानंी भाग घेतला- 

४) �ी. भाई िगरकर ५) �ी. अंबादास दानव े

६) �ी. जयंत �.पाटील ७) �ी. रामदास कदम 

सभागृहाची बैठक दुपारी ०१ वाजून ५८ िमिनटानंी मध्यंतरासाठी स्थिगत झाली. 

मध्यंतरानंतर सभागृहाची बैठक दुपारी ०२ वाजून ३५ िमिनटानंी पुन्हा सु� झाली. 



50 

सभागृहाची बैठक दुपारी ०२ वाजून ३५ िमिनटानंी, ५ िमिनटासंाठी स्थिगत झाली. 

स्थिगतीनंतर सभागृहाची बैठक दुपारी ०२ वाजून ४० िमिनटानंी पुन्हा सु� झाली. 

मागण्यावंरील चच�त पुढील सन्माननीय सदस्यानंी भाग घेतला- 

८) �ी.जयंत �.पाटील ९) डॉ. रणिजत पाटील 

१०) �ी.िकरण सरनाईक  ११) �ी.नरें� दराडे 

१२) �ी.अिभिजत वंजारी  १३) �ी. �वीण दटके 

१४) �ी.अरण लाड  १५) �ी.किपल पाटील 

१६) �ी.जयंत आसगावकर १७) ॲड.िनरंजन डावखरे 

१८) �ी.अिनकेत तटकरे  १९) �ी.नागोराव गाणार 

२०) डॉ. �ज्ञा सातव २१) �ी. �शातं पिरचारक 

२२) �ी.रमेश पाटील २३) �ी.राजेश राठोड 

२४) �ी.सदाभाऊ खोत २५) �ी.गोपीचदं पडळकर 

२६) �ी.िगरीशचं� व्यास 

गृह (�ामीण) राज्य मं�यानंी पुरवणी मागण्यावंरील चच�स उ-तर िदले. 

सन २०२१-२०२२ च्या पुरवणी मागण्यावंरील चच� संपली असल्याचे माननीय उपसभापतींनी 
सािंगतले. 

७. िवधानसभेने समंत केल्या�माणे-िवचार, खंडश: िवचार व समंत करणे- 

(१) गृह मं�यानंी, सन २०२० चे िव.स.िव. �माकं-५१-श�क्त फौजदारी कायदे (महाराष्� 
सुधारणा) िवधेयक, २०२१ िवचारात घेण्यात यावे, असा �स्ताव मांडला व भाषण केले. 

�श्न �स्तुत झाला. 

िवधेयकावरील चच�त पुढील सन्माननीय सदस्यानंी भाग घेतला- 

१) �ी. �वीण दरेकर, िवरोधी पक्षनेता  २) डॉ. �ज्ञा सातव  

३) डॉ. मिनषा कायंदे    ४) �ी.भाई जगताप 

गृह मं�यानंी उपरोक्त िवधेयकावरील चच�स उ�र िदले. 

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले. 

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले. 

(२) अनन्य िवशेष न्यायालये (शक्ती काय�ाखालील मिहलाचं्या व बालकाचं्या िव��च्या 
िवविक्षत अपराधासंाठी) िवधेयकमु.शी. सन २०२० चे िव.स.िव.�माकं-५२, अनन्य िवशेष 



51 

न्यायालये (शक्ती काय�ाखालील मिहलाचं्या व बालकाचं्या िव��च्या िवविक्षत अपराधासंाठी) 
िवधेयक, २०२०, दोन्ही सभागृहाचं्या संयुक्त सिमतीकडे िवचाराथर् पाठिवण्यात याव,े या 
िवधानसभेने पारीत केलेल्या �स्तावास िवधानपिरषदेने सहमती देण्याची िवनंती करणारा 
िवधानसभेचा संदेश व �स्तावास सहमती. 

 उपसिचवानंी िवधानसभेकडून आलेला पुढील संदेश सभागहृास वाचून दाखिवला- 

"कळिवण्यात येत आहे की, महाराष्� िवधानसभेने िदनाकं २३ िडसेंबर, २०२१ रोजी झालेल्या 
बैठकीत संमत केलेला खालील �स्ताव िवधानपिरषदेच्या सहमतीसाठी महाराष्� िवधानसभा 
िनयमातंील िनयम १२९ व १९८ (२) अन्वये पाठिवण्याचा मला िनदेश देण्यात आला आहे. 

उपसिचवानंी िवधानसभेकडून आलेला पुढील �स्ताव सभागृहास वाचून दाखिवला- 

सन २०२० चे िव.स.िव. �माकं-५२, महाराष्� अनन्य िवशेष न्यायालये (शक्ती काय�ाखालील 
मिहलाचं्या व बालकाचं्या िव��च्या िवविक्षत अपराधासंाठी) िवधेयक, २०२०, िवधानपिरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाचं्या २१ सदस्याचं्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील �ितवृ� पुढील 
अिधवेशनाच्या अखेरच्या िदवसापय�त सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे. 

गृह मं�यानंी, िदनाकं २३ िडसेंबर, २०२१ रोजी िवधानसभेने संमत केलेल्या पुढील �स्तावास 
सभागृहाने अनुमती �ावी, असा �स्ताव माडंला. 

"सन २०२० चे िव.स.िव. �माकं-५२, महाराष्� अनन्य िवशेष न्यायालये (शक्ती 
काय�ाखालील मिहलाचं्या व बालकाचं्या िव��च्या िवविक्षत अपराधासंाठी) िवधेयक, २०२०, 
िवधानपिरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाचं्या २१ सदस्याचं्या संयुक्त सिमतीकडे त्यावरील 
�ितवृ� पुढील अिधवेशनाच्या अखेरच्या िदवसापय�त सादर करण्याचा अनुदेश देऊन िवचाराथर् 
पाठिवण्यात यावे." 

�स्ताव एकमताने संमत झाला. 

गृह मं�यानंी, िवधानसभेने िनयुक्त करावयाच्या �स्तािवत संयुक्त सिमतीवर या सभागृहाचे 
पुढील सदस्य नामिन�दष्ट करण्यात यावेत, असा �स्ताव माडंला 

१. ॲड.अिनल परब, माननीय ससंदीय कायर् मं�ी 

२. �ी.शिशकातं िंशदे, िव.प.स. 

३. डॉ .�ज्ञा सातव, िव.प.स. 

४. �ी.अमोल िमटकरी, िव.प.स.    

५. �ी.िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 

६. �ी.िवनायक मेटे, िव.प.स. 

७. �ी.किपल पाटील, िव.प.स.�ी.िदलीप वळसे-पाटील 

८.डॉ.मिनषा कायंदे, िव.प.स.( िवशेष िनमंि�त) 
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�स्ताव एकमताने संमत झाला. 

(३) �ामिवकास मं�यानंी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �माकं -२३ �ामपंचायत आिण महाराष्� 
िजल्हा पिरषद व पंचायत सिमती (सुधारणा) िवधेयक, २०२१ िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव 
माडंला व भाषण केले. 

�श्न �स्तुत झाला. 

िवधेयकावरील चच�त पुढील सन्माननीय सदस्यानंी भाग घेतला- 

१) डॉ. पिरणय फुके  

�ामिवकास मं�यानंी उपरोक्त चच�स उ�र िदले. 

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले. 

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले. 

(४) नगर िवकास राज्यमं�यानंी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �माकं-२१-महाराष्� महानगरपािलका 
(सुधारणा) िवधेयक, २०२१ िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव माडंला व भाषण केले. 

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले. 

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले.  

८. 'शेतकऱ्याचं्या िविवध �श्नाचं्या संदभ�त तसेच कोिवड-१९ िवषाणू साथरोगाचा �ितबंध 
करण्यात सरकारला आलेले अपयश' या िवषयावरील सवर्�ी �वीण दरेकर व इतर िव.प.स. याचंा 
�स्ताव पुन्हा �स्तुत झाला. 

उपरोक्त �स्तावावरील चच�त पुढील सन्माननीय सदस्यानंी भाग घेतला- 

१) �ी. अंबादास दानव े २) डॉ. पिरणय फुके 

३) �ी. अमोल िमटकरी  ४) �ी. सदाभाऊ खोत 

५) �ी. रामराव पाटील 

सामािजक न्याय मं�यानंी उपरोक्त चच�स उ�र िदले. 

�ी. �वीण दरेकर, िवरोधी पक्ष नेता यानंी उ�रादाखल भाषण केले. 

सभागृहाने �स्तावावर िवचार केला असल्याचे माननीय सभापतींनी सािंगतले. 

९. (१) �ी. किपल पाटील ,िव.प.स. यानंी, सन २०२१ चे िव.प.िव. �माकं २- राज्य िवशेष 
मागास �वगर्-अ (एसबीसी-ए) किरता (राज्यातील शैक्षिणक संस्थामंधील जागाचं्या �वेशाचे 
आिण राज्याच्या िनयं�णाखालील लोकसेवामंधील िनयुक्त्याचें िंकवा पदाचें) आरक्षण िवधेयक , 
२०२१ सभागृहाच्या अनुमतीने पुर:स्थािपत केले. 
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(२) �ी. किपल पाटील ,िव.प.स. यानंी, सन २०२१ चे िव.प.िव. �माकं ७-महाराष्� धमर् 
�ेषास आिण �ेिषत, पैगबंर व धमर्स्थाने याचंी िवडंबना करण्यास �ितबंध करण्यास िवधेयक , 
२०२१ सभागृहाच्या अनुमतीने पुर:स्थािपत केले. 

म.िव.प. िनयम ४६ अन्वये िनवेदन- 

आप�ी व्यवस्थापन राज्यमं�यानंी, 'नैस�गक आप�ी म्हणून अिधसूिचत कोरोनािवषयक 
िनब�धाबाबत नवीन िनद�श िनगर्िमत करणे' इ. बाबत म.िव.प. िनयम ४६ अन्वये िनवेदन केले. 

१०. (१) डॉ. मिनषा कायंदे, िव.प.स. यानंी, सन २०२१ चे िव.प.िव.�माकं १- महाराष्� 
देवदेवता, संत, महात्मे, राष्�पु�ष याचं्या नावाचा व छायािच�ाचंा वापर िबअर बार, परिमट �म, 
देशी व िवदेशी दा� िव�ी कें �, हॉटेल्स, उपाहार गृह याचं्या नावाच्या फलकावर करण्यास 
�ितबंध करणे िवधेयक, २०२१ िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव माडंला व भाषण केले. 

पयर्टन राज्यमं�यानंी उपरोक्त िवधेयकावरील चच�स उ�र िदले.  

सभागृहाच्या अनुमतीने िवधेयक मागे घेण्यात आले.  

सोमवार, िदनांक 27 िडसेंबर, 2021 

िवधानपिरषदेची िवशेष बैठक मंुबई येथील िवधानपिरषदेच्या सभागृहात सकाळी 11-00 
वाजता माननीय उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे याचं्या अध्यक्षतेखाली सु� झाली. 

मिहतीचा मु�ा - 

�ी.जयंत �. पाटील, िव.प.स. यानंी, "रायगड िजल्�ातील माणगाव तालुक्यामध्ये नळगाव 
या गावात अंगणवाडी सेिवका नेमण्याची आवश्यकता" इ.बाबत मािहतीचा मु�ा उप�स्थत केला. 

उपरोक्त मािहतीच्या मु�ासंदभ�त शासनाने नोंद घ्यावी असे माननीय उपसभापतींनी 
सािंगतले. 

(बुधवार, िदनांक २२ िडसेंबर, २०२१ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या �मात दशर्िवण्यात 
आलेली �लंिबत लक्षवेधी सूचना) –  

(१) �ी. िवनायक मेटे, िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
कामगार मं�याचें लक्ष वेधले - 

"अकोला येथून जवळच राष्�ीय महामागर् �माकं सहावर अकोला ते बाळापूर )िज.अकोला (
दरम्यान िरधोरा येथे ईगल येथे इन्�ा कंपनीने डाबंर िन�मतीचा प्लाटं सु� केलेला असणे, सदर 
कंपनीमध्ये मजूर व कामगाराचं्या सुरके्षबाबत कोणतीही उपाययोजना नसणे, ईगल इन्�ा कंपनी 
व्यवस्थापनाच्या हलगज� व बेजबाबदारपणामुळे िदनाकं २४ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी स्फोट होऊन 
दोन कामगाराचंा मृत्य ू होणे, मजूर व कामगाराचं्या सुरके्षअभावी सदर दोन कामगाराचंा मृत्य ू
झाल्याचे िनष्पन्न होणे, ईगल इन्�ा कंपनीवर जुना शहर पोलीस स्टेशन, अकोला येथे सदोष 
मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होणे, सदर कंपनीचे अिधकारी फरार असणे, गुन्हेगार अिधकाऱ्यानंा 
पकडण्यात आलेले अपयश, भिवष्यामध्ये अशा गंभीर घटना घडू नये याकरीता शासनाने सदर 
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गंभीर घटनेची दखल घेण्याची आवश्यकता, सदर कंपनी व सदोष मनुष्यवध गुन्�ासोबतच ईगल 
इन्�ा कंपनीला काळ्या यादीमध्ये समािवष्ट करण्याची आवश्यकता, याकडे शासनाचे होत 
असलेले अक्षम्य दुलर्क्ष, पिरणामी स्थािनक मजूर व कामगार याचं्यामध्ये शासना�ती िनम�ण 
झालेला ती� असंतोष, ईगल इन्�ा कंपनीला काळ्या यादीमध्ये समािवष्ट करण्याबाबत शासनाने 
तातडीची करावयाची कायर्वाही, उपायोजना व शासनाची �िति�या." 

कामगार राज्यमं�यानंी िनवदेन केले. 

काही �श्नो�रे झाली. 

(गु�वार, िदनांक २३ िडसेंबर, २०२१ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या �मात दशर्िवण्यात 
आलेली �लंिबत लक्षवेधी सूचना) – 

(२) डॉ  .सुधीर ताबें , �ी. अशोक ऊफर्  भाई जगताप, डॉ .वजाहत िमझ� , सवर्�ी अमरनाथ 
राजूरकर, राजेश राठोड, अिभिजत वंजारी, मोहनराव कदम, जयंत आसगावकर, िव.प.स. याचंी 
लक्षवेधी सूचना- 

डॉ. सुधीर ताबें, िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे शालेय 
िशक्षण मं�याचें लक्ष वेधले – 

"शालेय िशक्षण िवभागाच्या शासन िनणर्यामध्ये काही कागदप�ाअभावी अनेक शाळा �ुटीमध्ये 
आलेल्या असणे, अशा शाळा तथा वगर्तुक�ानंी शासन आदेशामध्ये नमूद केल्या�माणे ३० 
िदवसाचं्या आत या िन�श्चत कालावधीत �स्ताव दाखल क�न ६ ते ७ मिहने झाले तरी पा�तेचा 
शासनिनणर्य िनगर्िमत करण्यासाठी शालेय िशक्षण िवभाग अथर् िवभागाकडे अंगुिलिनद�श करीत 
असणे, त्यामुळे िवनाकारण �ु�ा दाखिवल्यामुळे िशक्षकानंा नाहक िवनावेतनाचा मन :स्ताप सहन 
करावा लागत असणे, याबाबत िशक्षक समन्वय संघ, महाराष्� राज्य यानंी मा  .मुख्यमं�ी व मा .
शालेय िशक्षण मं�ी याचेंकडे िनवदेन देऊन लक्ष वेधले असतानाही याबाबत अ�ाप कोणतीच 

कायर्वाही न झाल्याने शाळा, वगर् तुक�ाचें भिवतव्य अंधारात असणे, पिरणामी िशक्षकामंध्ये 
पसरलेली ती� असंतोषाची भावना, याबाबत राज्य शासनाने तातडीने चौकशी क�न सदर �ुटी 
�स्तावावर तात्काळ िनणर्य घेऊन शाळा व वगर् तुक�ानंा अनुदानास पा� घोिषत करण्यासाठी 
करावयाची तातडीची कायर्वाही व याबाबत शासनाची �िति�या." 

शालेय िशक्षण मं�यानंी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली. 

(शु�वार, िदनांक २४ िडसेंबर, २०११ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या �मात दशर्िवण्यात 
आलेल्या �लंिबत लक्षवेधी सूचना) – [अनु�मांक (३) ते (८)] – 

(३) सवर्�ी िवनायक मेटे व अशोक ऊफर्  भाई जगताप, िव.प.स. याचंी लक्षवेधी सूचना- 

�ी.िवनायक मेटे, िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
सावर्जिनक बाधंकाम )सावर्जिनक उप�म वगळून(  मं�याचें लक्ष वेधले- 
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"अरबी समु�ामध्ये मंुबई येथे छ�पती �ी िशवाजी महाराजाचं्या स्मारकाचा िवषय गेली अनेक 
वष�पासून अडकून असणे, सदर िशवस्मारकाच्या बाधंकामाला स्थिगती िमळाल्यानंतर सदर 
स्थिगती उठिवण्यासाठी गेली दोन वषर् राज्य सरकारकडून कोणतीही कायर्वाही व हालचाल न 
होणे, िशवस्मारक बाधंकाम या महत्त्वपूणर् िवषयाच्या अनुषंगाने घेण्यासाठी राज्य शासनाला दहा 
िमिनटाचा वेळ देखील न िमळणे, राज्य शासनाला व सावर्जिनक बाधंकाम िवभागाला कोणताही 
अिधकार नसताना सदर बाधंकाम करणाऱ्या कं�ाटदार एल अडँ टी कंपनीस मुदतवाढ देण्याचा 
चुकीचा िनणर्य सावर्जिनक बाधंकाम िवभागाचे अितिरक्त सिचव यानंी घेतला असणे, मागील 
सरकारच्या कालावधीत िशवस्मारकाच्या बाधंकामासंबिंधत असलेले िनणर्य िशवस्मारक सिमती व 
तत्कालीन मुख्यमं�ी याचं्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या सिमती�ारे घेतले जात असणे, तथािप या 
राज्य शासनाच्या कायर्काळात राज्याचे सावर्जिनक बाधंकाम मं�ी याचं्याकडे याबाबतचे िनणर्य 
घेण्याचा अिधकार �दान करणे तसेच संबिंधताचं्या �स्तावावर अंितम िनणर्याचा अिधकार  
मा. मुख्यमं�ी महोदय याचं्याकडे असणे, या दोन्ही सिमतीच्या मान्यतेिशवाय कोणतेही 
धोरणात्मक िनणर्य घेण्याचा अिधकार सावर्जिनक बाधंकाम खात्याला नसताना िशवस्मारक 
बाधंकाम करण्यास मुदतवाढ देण्याचा अत्यंत चुकीचा व दुद�वी िनणर्य सावर्जिनक बाधंकाम 
िवभागाकडून परस्पर घेतला जाणे, िशवस्मारक बाधंकामासंबंधात िदनाकं ५ ऑक्टोबर, २०२१ 
रोजी काढलेला शासन आदेश वरील पाश्वर्भमूीवर बेकायदेशीर असल्याचा राज्य शासनावर 
आरोप होणे, राज्याच्या सावर्जिनक बाधंकाम िवभागाचे अितिरक्त सिचव यानंी राज्याचे मुख्यमं�ी, 
सावर्जिनक बाधंकाम मं�ी यानंा अधंारात ठेवनू िशवस्मारक बाधंकामास मुदतवाढ देण्याचा िनणर्य 
घेतला असल्याचे िनदशर्नास येणे, सदरच्या मुदत वाढीनुसार जर वषर्भराने िशवस्मारकाचे 
बाधंकाम �त्यक्ष सु� झाले तर िशवस्मारक बाधंकाम करणाऱ्या एल अँड टी कंपनीला दरवष� 
१०  %भाववाढ करण्याचा हक्क काय�ाने �ाप्त होणे , त्यामुळे राज्य शासनाच्या ितजोरीवर सुमारे 
दोन -तीन हजार कोटींचा अितिरक्त भदु�ड पडण्याची िनम�ण झालेली पिर�स्थती , हा भदु�ड ही 
जनतेची सवर्सामान्याचंी गोरगरीब जनतेची पैशाचंी लूट होत असल्याने या लुटीच्या ष्डयं�ामागे 
फक्त सावर्जिनक बाधंकाम खात्याचे अितिरक्त सिचव याचंा सहभाग की जनतेच्या पैशाचा 
अपव्यय असा गंभीर �श्नं जनतेमध्ये िनम�ण होणे, अ�ापपय�त शासनस्तराव�न छ�पती 
स्मारकाचे काम सु� करण्यासंदभ�त कोणतीही कारवाई न करणे, मा मुख्यमं�ी महोदय यानंी 
अनेक वेळा आश्वासन देऊनही काम सु� करणे संदभ�त आढावा बठैक न घेणे, आश्वासनाची 
पूतर्ता न करणे, छ�पती िशवरायाबंाबतची राज्य शासनाची असणारी अनास्था, अक्षम्य दुलर्क्ष 
यामुळे काम सु� न होणे, पिरणामी राज्यातील तमाम िशव�ेमी जनतेमध्ये शासन �ती िनम�ण 
झालेला ती� असंतोष, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दुलर्क्ष, अरबी समु�ात मंुबई येथे 
छ�पती िशवाजी महाराजाचें िशवस्मारक कोणतीही मुदतवाढ न देता तातडीने सु� करणेबाबत 
राज्य शासनाने तातडीची करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना" 

सावर्जिनक बाधंकाम (सावर्जिनक उप�म वगळून) मं�यानंी िनवदेन केले. 

काही �श्नो�रे झाली. 
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(४) सवर्�ी �वीण दरेकर, िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, डॉ  .पिरणय फुके , सवर्�ी सुरेश धस, 
�साद लाड, गोिपचंद पडळकर, िनलय नाईक, �वीण दटके, रमेशदादा पाटील, अॅड  .िनरंजन 
डावखरे, �ी  .चदूंभाई पटेल , िव.प.स. याचंी लक्षवेधी सूचना –  

�ी. �वीण दरेकर, िवरोधी पक्षनेते यानंी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
महसूल मं�याचें लक्ष वधेले - 

"उप अधीक्षक, भिूम अिभलेख, मंुबई उपनगर काय�लयाअंतगर्त मंुबईतील मौजे एरंगळ व 
उपनगरीय गावे ता .बोरीवली येथील ह� कायम मोजणीचे जवळपास ८३० हून अिधक नकाशे 
बनावटिरत्या तयार क�न भिूम अिभलेख िवभागाच्या अिधकृत मूळ अिभलेखात छेडछाड क�न 
खो�ा नोंदी नोंदवनू महाराष्� शासनाची, मा .उच्च न्य ◌ायालयाची आिण मूळ जमीनधारकाचंी 
सुिनयोिजत फसवणूक करण्यात आली असणे, याबाबतची कागदोप�ी पुराव्यािनशी त�ार 
�ी .वैभव मोहन ठाकूर , कोपरी, ठाणे )पूवर्(  यानंी िजल्हािधकारी, मंुबई उपनगर िजल्हा, िजल्हा 
अधीक्षक, भिूम अिभलेख, मंुबई उपनगर िजल्हा, तसेच पोलीस आयुक्ताकंडे सन २०२० मध्ये केली 
असणे, उप अधीक्षक, भमूी अिभलेख, मंुबई उपनगर, मंुबई यानंी चौकशी क�न अशा�कारे 
बनावट नकाशे तयार केल्याचा अहवाल िदलेला असणे, तथािप, गुन्हा दाखल करण् याबाबत भिूम 
अिभलेख िवभागाकडून अ�ापपय�त कोणतीही कायर्वाही झालेली नसणे, �श्नाधीन एरंगळ या 
गावातील आणखी एक बाधंकाम नकाशा घोटाळा उघडकीस आला असणे, एरंगळ के्ष� नािवकास 
के्ष�ात असून सीआरझेडचे िनयम लाग ू असणे, कोणतेही नवीन बाधंकाम करण्यास परवानगी 
नसणे, तथािप, भमूीपु�ाचंी पूव�पासून घरे असून त्याची नोंद मूळ आलेख नकाशात असणे, एरंगळ 
हे समु� िकनाऱ्यावरील मढ -आयलडं भागातील गाव असून धना� लोकानंी जिमनी िगळंकृत 
क�न, भिूमपु�ाचं्या जिमनीवर अित�मण क�न अनिधकृत बंगले बाधंले असून ही बाधंकामे 
िनयमानुकूल क�न घेण्यासाठी ती मूळ आलेख नकाशातीलच आहेत, हे दाखवण्यासाठी मूळ 
आलेख नकाशात फेरफार क�न त्याचे दाखले संबंिधताना देण्यात आले असणे, अशा बोगस 
नकाशाचंी संख्या ८३० एवढी असणे, याबाबतीत िदनाकं १०/०३/२०२१ व िदनाकं २१/०२/२०२० 
रोजी एफआयआर गोरेगावं पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाला असला तरी त्याचा कोणताही तपास 
झालेला नसणे, तसेच, याच गावातील शासकीय जमीन िमळकत सीटीएस ५३१, ६४० मूळ 
आलेख नकाशात छेडछाड क�न एका मिहलेने स्वत :च्या नावाने खरेदी खत क�न त्याची 
नोंदणीही केली असणे एवढेच नव्हे तर सदर िमळकत भाडे कराराने देऊन दीड कोटी �पयापेक्षा 
अिधकचे उत्पन्न �ाप्त केले असणे, याच मालम�ेशेजारील सीटीएस ५३१ ही मालम�ा देखील 
बेकायदेशीरिरत्या नोंदणीकृत दस्ताने िव�ी करण्यात आली असणे, या घोटाळ्याची अितिरक्त 
मुख्य सिचव, महसूल याचं्या अध्यक्षतेखाली चौकशी सिमती नेमून चौकशी करण्याची मागणी 
िवधानपिरषद िवरोधी पक्ष नेता यानंी त्याचं्या २०/१२/२०२१ रोजीच्या प�ान्वये शासनास केली 
असणे, तथािप, शासनाचे याकडे होत असलेले अक्षम्य दुलर्क्ष, पिरणामी शासनाचे होणारे �चंड 
नुकसान, शासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व �िति�या" 
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महसूल मं�यानंी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली. 

(५) डॉ. वजाहत िमझ�, डॉ. सुधीर ताबें, सवर्�ी अिभिजत वंजारी, अमरनाथ राजूरकर 
िव.प.स. याचंी लक्षवेधी सूचना – 

डॉ.वजाहत िमझ�, िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे शालेय 
िशक्षण मं�याचें लक्ष वेधले : 

"अल्पसंख्याक िशक्षण संस्थानंा आपल्या िनवडी�माणे िशक्षक व िशक्षके�र कमर्चाऱ्याचंी 
िनवड क�न नेमणूक करण्याचा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३० अन्वये मूलभतू हक्क असणे, 
याबाबतचे िनरीक्षणे नोंदवनू नुकतेच मंुबई उच्च न्यायालयाने अल्पसखं्याक संस्थानंा असलेल्या 
स्वाय�तेला िशक्षक -िशक्ष के�र कमर्चारी याचं्या भरतीला बदंी घालनू धक्का लावला जाऊ शकत 
नाही, असे िनरीक्षण नोंदिवलेले असणे, तसेच माननीय उच्च न्यायालयाने कल्याण मधील होली 
�ासँ कानँ्व्हेंट स्कूल �करणामंध्ये अशा�कारे अल्पसंख्याक संस्थेमध्ये िशक्षके�र कमर्चाऱ्याच्या 
भरतीबाबत शासनाने घातलेली बदंी ही चुकीची असून त्या िशक्षके�र कमर्चाऱ्याला िनयुक्ती 
देण्याचे िद .११ िडसेंबर , २०२० रोजी िदलेल्या िनणर्यानुसार आदेश िदलेले असणे, िशक्षक व 
िशक्षकेतर कमर्चाऱ्याचं्या भरतीवरील बंदीमुळे अल्पसखं्याक समाजातील अनेक सुिशिक्षत 
रोजगाराच्या संधी पासून विंचत राहात आहेत, कोरोना काळात अल्पसंख्याक शाळामंध्ये कायर्रत 
असलेल्या व मरण पावलेल्या िशक्षक, िशक्षके�र कमर्चाऱ्यानंा भरती वरील बंदीमुळे कोणतेच लाभ 
िमळालेले नसणे, अल्पसंख्याक िशक्षण संस्थामंधील िशक्षण व िशक्षके�र कमर्चाऱ्याचं्या 
भरतीवरील बंदी मुळे अल्पसंख्याक समाजामध्ये शासना�ती संताप व िचडीची भावना िनम�ण 
झालेली असणे, राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३० नुसार व नुकत्याच मा  .मंुबई उच्च न्यायालयाने 
िदलेल्या िनणर्यानुसार राज्यातील अल्पसंख्याक िशक्षण संस्थाचं्या स्वाय�ता अबािधत ठेवनू या 
संस्थामंध्ये िशक्षक व िशक्षकेतर कमर्चाऱ्याचं्या भरतीवर असलेली बंदी उठवण्याची िनतातं 
आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही व शासनाची �िति�या. 

शालेय िशक्षण मं�यानंी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली. 

(६) सवर्�ी सितश चव्हाण, िव�म काळे, बाळाराम पाटील, िकशोर दराडे, डॉ.सुधीर ताबें, 
सवर्�ी नागोराव गाणार, �वीण दटके, िव.प.स. याचंी लक्षवेधी सूचना – 

�ी.िव�म काळे, िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे शालेय 
िशक्षण मं�याचें लक्ष वेधले – 

"राज्यात खाजगी िशक्षण संस्थेच्या �ाथिमक, माध्यिमक व उच्च माध्यिमक शाळातंील िशक्षक 
व िशक्षके�र कमर्चा -यानंा अनुदान देण्यासाठी िद.१ व २ जुलै, २०१६ रोजी �ाथिमक, माध्यिमक 
व उच्च माध्यिमक शाळा अनुदानासाठी घोिषत केले असणे, िद. ९ मे, २०१६ व १९ सप्टेंबर, २०१६ 
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रोजीच्या शासन िनणर्यानुसार सदर शाळानंा २० टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आलेले असणे, 
तसेच सदर शाळानंा िद. २८ .०८.२०१९ रोजीच्या मं�ी मंडळ बैठकीत घोिषत व अघोिषत 
शाळातंील ४३११२ िशक्षक व िशक्षके�र कमर्चा -यानंा वाढीव २० टक्के अनुदान िद.०१.०४.२०१९ 
पासून देण◌्याबाबत िनणर्य घेण्यात आलेला असणे, तदनंतर िद .१४.१०.२०२० रोजीच्या 
मं�ीमंडळ बैठकीतील िनणर्यानूसार िद. ०१ .०४.२०१९ ऐवजी िद.०१ .११.२०२० पासून वाढीव 

अनुदान देण्याचा िनणर्य घेतल्याने कमर्चा -यावंर अन्याय झाला असणे , सन २०१२ -१३ या 
शैक्षिणक वष�साठी राज्यात नैस�गक वाढीने अथवा अितिरक्त तुकडया मान्यतेसाठी शासनाकडे 
�ाप्त झालेल्या �स्तावावर िनणर्य घेऊन िद .१७.१२.२०१२ व िद. १३ .०८.२०१४ च्या शासन 

िनणर्यान्वये माध्यिमक व उच्च माध्यिमक शाळेच्या तुक�ानंा मान्यता िदल्या असणे, 
िद .११.११.२०२० च्या शासन िनणर्यानुसार सदर तुक �ानंा पाचव्या वष�पासून �ितवष� २० 
टक्के�माणे वाढीव अनुदान िमळणे �म�ाप्त होते  .परंतू ते अ�ाप झाले नसणे , राज्यात चतुथर् 
�ेणी कमर्चा -याचंी पदे कं�ाटी प�तीने भरण्यासाठी िद .११.१२.२०२० रोजीच्या शासन 

िनणर्यान्वये घेतल्याने राज्यातील ५२ हजार िशप ◌ाई पदे धोक्यात आलेली असणे, सदर शासन 
िनणर्य र� करण्याची होत असलेली मागणी, घोिषत /अघोिषत शाळा व तुकड ◌्यानंा २० टक्के तर 
पूव� २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळेतील कमर्चा -यानंा वाढीव २० टक्के अनुदान 

िद.०१.०४.२०१९ पासून �चिलत धोरणानूसार िमळणेसाठी होत असलेली मागणी तसेच चतुथर् 
�ेणी कमर्चाऱ्याबंाबत घेतलेला िनणर्य तात्काळ र� करण्यासाठी होत असलेली मागणी यावर 
शासनाने केलेली व करावयाची कायर्वाही व �िति�या." 

शालेय िशक्षण मं�यानंी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली. 

सभागृहातील गोंधळस�श पिर�स्थती िनम�ण झाल्यामुळे सभागृहाची िवशेष बैठक दुपारी १२ 
वाजून ५५ िमिनटापंय�त स्थिगत करीत असल्याचे माननीय उपसभापतींनी सािगतले.  

सभागृहाची बैठक दुपारी १२ वाजून ४० िमिनटानंी स्थिगत झाली. 

सभागृहाची िनयिमत बैठक दुपारी १२ वाजून ५५ िमिनटानंी माननीय सभापती �ी.रामराजे 
नाईक-िंनबाळकर याचं्या अध्यक्षतेखाली सु� झाली. 

1. )1( आजच्या िदवसाच्या तारािंकत �श्नो�राचं्या यादीतील सात तारािंकत �श्नाचंी उ�रे 
देण्यात आली .  

(2) आजच्या िदवसाच्या तारािंकत �श्नो�राचं्या यादीतील एक तारािंकत �श्न �माकं बहा�र 
हा माननीय सभापतींच्या आदेशानुसार राखून ठेवण्यात आला. 

(2) आजच्या िदवसाच्या तारािंकत �श्नो�राचं्या यादीतील बहा�र �श्न हे वळेेअभावी 
अतारािंकत झाले. 
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आजच्या �श्नो�राच्या यादीतील अनु�माकं - ८ वरील ता. �. �. १०७३३ हा सव�त 
महत्त्वाचा �श्न असून वळेेअभावी आज तो �श्नो�राच्या तासामध्ये चच�ला येऊ शकला 
नसल्यामुळे माननीय वातावरणीय बदल मं�यानंी, ज्या सन्माननीय सदस्यानंी ता. �. �. १०७३३ 
सादर केलेला आहे त्याचं्या �श्नाचंी उ�रे देण्यासाठी त्याचं्यासमवेत बैठक आयोिजत करावी असे 
माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

�ी.िदवाकर रावते, िव.प.स. यानंी, "आिखल भारतीय सािहत्य समेंलनात उप�स्थत करण्यात 
आलेले मु�े" इ.बाबत मािहतीचा मु�ा उप�स्थत केला. 

२. उपमुख्यमं�यानंी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �माकं ४० - महाराष्� (तृतीय पुरवणी) 
िविनयोजन िवधेयक, २०२१ िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव माडंला व भारतीय संिवधानाच्या 
अनुच्छेद २०७, खंड (१) �ारे महाराष्�ाच्या राज्यपालानंा �दान करण्यात आलेल्या शक्तींचा 
वापर क�न त्यानंी हे िवधेयक महाराष्� िवधानपिरषदेसमोर माडंण्यासाठी िशफारस केली. 

�श्न मतास टाकून समंत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले. 

(खंड २ व ३, अनुसूची, खंड १, संपूणर् शीषर्क व हेतुवाक्य हे एका पाठीमागनू एक या�माणे 
िवचारात घेण्यात आले. त्याचं्याबाबतीत कोणतीही िशफारस करण्यात आली नाही.) 

ज्याअथ�, पिरषदेस कोणतीही िशफारस करावयाची नाही, त्याअथ�, कोणत्याही 
िशफारशीिशवाय हे िवधेयक िवधानसभेकडे परत पाठिवण्यात येईल असे माननीय सभापतींनी 
सािंगतले. 

उपमुख्यमं�यानंी, "छ�पती सभंाजी महाराजाचें स्मारक उभारणे." इ.बाबत सभागृहाच्या 
अनुमतीने िनयम ४६ अन्वये िनवेदन केले. 

३. �ामिवकास मं�यानंी सभागृहाच्या अनुमतीने िनयम १०६ अन्वये पुढील ठराव माडंला –  
"ज्याअथ�, राज्यातील स्थािनक स्वराज्य संस्थाचं्या अिधिनयमामंधील संबिंधत िव�मान 

तरतुदींनुसार स्थािनक स्वराज्य ससं्थामंध्ये नागिरकाचं्या मागास वग�च्या �वग�तील व्यक्तींसाठी 
िनवडणूकीं�ारे भरावयाच्या जागाचं्या एकूण सखं्येच्या २७ टक्क्याचं्या मय�देपय�त आरक्षणाची 
तरतूद आहे; आिण  

ज्याअथ�, राज्य िनवडणूक आयोगाने इतर मागासवग�च्या व्यक्तींसाठी आरक्षण िन�श्चत न 
करता िनवडणुका जाहीर केलेल्या आहेत;  

आिण ज्याअथ�, राज्य िनवडणकू आयोगाच्या िनणर्यामुळे इतर मागासवग�तील व्यक्ती 
स्थािनक स्वराज्य संस्थामंध्ये �ितिनिधत्व िमळण्यापासून विंचत राहतील;  

आिण म्हणनू, इतर मागासवग�तील व्यक्तींना स्थािनक स्वराज्य संस्थामंध्ये �ितिनिधत्व िमळणे 
आवश्यक असल्याने ''राज्यातील स्थािनक स्वराज्य संस्थाचं्या िनवडणुका इतर मागासवग�तील 
व्यक्तींना वगळून घेण्यात येऊ नयेत" अशी िशफारस, ही िवधानपिरषद राज्य िनवडणूक 
आयोगाला करीत आहे. 
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ठराव �स्तुत झाला. 
ठराव एकमताने संमत झाला. 

"आज �ाप्त झालेल्या िनयम २८९ अन्वये �स्तावाच्या सूचना �माकं १ ते ४ दालनात 
नाकारलेल्या आहेत. यामध्ये िवरोधी पक्ष नेते �ी. �वीण दरेकर यानंी, "सन्माननीय सदस्य �ी. 
गोिपचंद पडळकर याचं्यावर झालेला हल्ला" इ.बाबत उप�स्थत केलेला िवषय असून आज अंितम 
आठवडा �स्तावात कायदा व सुव्यवस्था हा िवषय आहे त्यावेळी हा मु�ा उप�स्थत केल्यास 
शासनाकडून त्यावर उ�र देण्यात येईल असे माननीय सभापतींनी सािंगतले.  

मध्यंतरासाठी सभागृहाची बैठक दुपारी २ वाजून २६ िमिनटानंी स्थिगत झाली. 
मध्यंतरानंतर सभागृहाची बैठक दुपारी ३.०० वाजता सु� झाली. 

सभागृहात कोणत्याही िवभागाचे मं�ी व राज्यमं�ी उप�स्थत नसल्यामुळे सभागृहाची बठैक 
दुपारी ३ वाजून २ िमिनटानंी, १० िमिनटाकंिरता स्थिगत झाली. 

सभागृहाची बैठक दुपारी ३ वाजून १२ िमिनटानंी पुन्हा सु� झाली. 

�ी.जयंत �. पाटील, िव.प.स. यानंी, "राज्यात १५ वष�नंतर िरक्षा चालिवण्यास बंदी असून 
कोरोनामुळे त्यामध्ये ३ वष�ची वाढ करण्यासदंभ�त पिरवहन मं�यानंी िदलेले आश्वासन" इ.बाबत 
मु�ा उप�स्थत केला. 

या संदभ�तील बाब तपासून घेतो व उ�ा सदनामध्ये उ�र देण्यात येईल असे पिरवहन मं�यानंी 
सािंगतले. 

आज सोमवार, िदनाकं २७ िडसेंबर, २०२१ रोजी मान्य झालेल्या म.िव.प. िनयम ९३ अन्वये 
सूचना सदनाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याचे माननीय सभापतींनी घोिषत केले. 

आज सोमवार, िदनाकं २७ िडसेंबर, २०२१ रोजी मान्य झालेल्या म.िव.प. िनयम १०१ अन्वये 
िवशेष उल्लेखाच्या सूचना सदनाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याचे माननीय सभापतींनी घोिषत 
केले. 

आज सोमवार, िदनाकं २७ िडसेंबर, २०२१ रोजी मान्य केलेले औिचत्याचे मु�े सदनाच्या 
पटलावर ठेवण्यात आल्याचे माननीय सभापतींनी घोिषत केले. 

४. �ी.शिशकातं िंशदे, सिमती सदस्य यानंी खालील �स्ताव माडंला - 

िवधानपिरषद िवशेषािधकार सिमतीकडे िवचाराथर् �लंिबत असलेल्या, 

(१) सन्माननीय िवधानपिरषद सदस्या �ा.डॉ.मनीषा कायंदे तसेच सन्माननीय िवधानपिरषद 
सदस्य �ी. भाई जगताप यानंी �ी.अणर्ब गोस्वामी, संपादक, वृ� िनवेदक व कायर्�म सू� 
संचालक िरप�ब्लक िटव्ही वृ�वािहनी याचेंिव�ध्द िदनाकं ०८ सप्टेंबर, २०२० रोजी उप�स्थत 
केलेले िवशेषािधकार भगं व अवमानाचे �करण. 
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(२) सन्माननीय िवधानपिरषद सदस्य �ी.भाई जगताप यानंी िंहदी िसनेअिभने�ी कंगना 
राणावत याचेंिव�� िदनाकं ०८ सप्टेंबर, २०२० रोजी उप�स्थत केलेले िवशेषािधकार भगं व 
अवमानाचे �करण. 

या दोन �करणावंरील िवशेषािधकार सिमतीचे अहवाल सादर करण्याकिरता महाराष्� 
िवधानपिरषद िनयम १७८ च्या पोट िनयम (१) च्या परंतुकान्वये पुढील अिधवेशनाच्या शेवटच्या 
िदवसापय�त मुदत वाढवनू देण्यात यावी. 

�स्ताव मतास टाकून समंत झाला. 

५. माननीय सभापती यानंी, सवर्�ी रामदास कदम, अमरीशभाई पटेल, सतेज उफर्  बंटी 
डी.पाटील, अशोक उफर्  भाई जगताप, गोपीिकसन बाजोिरया, अ�णकाका जगताप, �शातं 
पिरचारक व िगरीशचं� व्यास, िव.प.स. हे िदनाकं १ जानेवारी, २०२२ रोजी िनवृ� होत 
असल्याचे सािंगतले. 

डॉ.नीलम गोऱ्हे, माननीय उपसभापती, �ी.�वीण दरेकर, िवरोधी पक्ष नेते आिण 
�ी.शिशकातं िंशदे, िव.प.स. यानंी िनवृ� होणाऱ्या सदस्याबंाबत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. 

�ी.रामदास कदम, �ी.िगरीशचं� व्यास आिण �ी.गोपीिकसन बाजोिरया या िनवृ� होणाऱ्या 
सदस्यानंी आपले मनोगत व्यक्त केले. 

माननीय सभापतींनी देखील िनव�ृ होणाऱ्या सदस्याबंाबत आपल्या भावना व्यक्त केल्या व 
�थे�माणे िवधानसभेच्या मुख्य �वेश�ाराजवळ एकि�त छायािच� काढण्याचा कायर्�म होईल 
असे सािंगतले. 

सभागृहाची बैठक दुपारी ४ वाजून ३० िमिनटानंी, अध्य� तासाकिरता स्थिगत झाली. 
सभागृहाची बैठक सायंकाळी ५.०० वाजता पुन्हा सु� झाली. 

६. नगर िवकास राज्यमं�यानंी, "सन २०२१ चे िव.स.िव. �माकं २० - मंुबई महानगरपािलका, 
महाराष्� महानगरपािलका आिण महाराष्� नगरपिरषदा, नगर पचंायती व औ�ोिगक नगरी 
(सुधारणा) िवधेयक, २०२१ िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव माडंला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला 
िवधेयक िवचारात घेण्यात आले. 

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्� िवधेयक संमत झाले. 
७. सवर्�ी �िवण दरेकर, िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, �साद लाड, महादेव जानकर, सुरेश धस, 

डॉ.पिरणय फुके, सवर्�ी सदािशव खोत, िवनायक मेटे, डॉ.रणिजत पाटील, सवर्�ी गोिपचंद 
पडळकर, �िवण पोटे पाटील, अमरीश भाई पटेल, रणिजतिंसह मोिहते-पाटील, िगरीशच�ं 
व्यास, िनलय नाईक, चंदुभाई पटेल, रमेश दादा पाटील, रामराव पाटील, �िवण दटके, रामदास 
आंबटकर, रमेश कराड, ॲड.िनरंजन डावखरे, �ी.रामिनवास िंसह, िव.प.स. याचंा म.िव.प. 
िनयम २५९ अन्वये अंितम आठवडा �स्ताव - 
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�ी �िवण दरेकर, िवरोधी पक्ष नेते यानंी म.िव.प. िनयम २५९ अन्वये पुढील अंितम आठवडा 
�स्ताव माडंला व भाषण केले - 

"राज्यातील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था , हत्या, अपहरण, दरोडे, घरफो�ा यासारख्या 
गुन्�ानंा आळा घालण्यात आलेले अपयश, गृह िवभागाने कायदा, िनयम, संकेताचे पालन न 
करणे, अंमली पदाथर्, गुटखा व्यापार, जुगार, मटका या अवैध धं�ात झालेली अपिरिमत वाढ, 
अल्पवयीन मुले, मुली व मिहलावंरील अत्याचाराच्या घटनामंध्ये झालेली वाढ व �ुरतेने गाठलेला 
कळस, पुणे येथील पुजा चव्हाण आत्महत्या �करणाच्या तपासातील संथगती, डान्सबार, पब, 
िडस्कोथेक, ऑनलाईन गेिंमग, िवशेषत  :ऑनलाईन लॉटरीमधील �ष्टाचाराला आळा घालण्यात 
आलेले अपयश, त्याचं्या चालकानंा िमळणारे अभय, सायबर गुन्�ाचें वाढते �माण, पोिलसावंर 
पडणारा ताण, पुणे, नागपूर, नािशक यासारख्या शहरात संघिटत गुन्हेगारीत झालेली वाढ, 
वाळूमािफयाकंडून व अनिधकृत बाधंकाम करणाऱ्यािंवरोधात करावयाच्या कारवाईत आलेली 
िशिथलता, मागासवग�य समाजावर होणारे हल्ले व त्याचं्यात वाढलेली असुरिक्षततेची भावना, 
जातीय िंहसाचार व दंगलींचे वाढलेले �माण, मिहला अिधकाऱ्याचें होणारे शोषण व त्यानंा 
विरष्ठाकंडून िदला जाणारा �ास, पोलीस दलातील वाहतुक शाखेमाफर् त टोईंग व्हॅनच्या 
नावाखाली होणारा को�वधीचा घोटाळा, राजकीय कायर्कत�, लोक�ितिनधींवर होणारी 
सुडबुध्दीने कारवाई, सवर्सामान्य जनता भयभीत असताना, अितरेक्यासंमवेत सबंधं असणाऱ्यानंा 
िमळत असलेले पोलीस संरक्षण, पोलीस संरक्षण देण्यात होत असलेला दुजाभाव, पोलीस 
आयुक्तासंारख्या विरष्ठ अिधकाऱ्याकंडून होत असलेली बेजबाबदार व हतबल वक्तव्ये, 
लोक�ितिनधींना गुंडाकंडून िमळत असलेल्या धमक्या, अितरेक्याशंी जिमनीचे व्यवहार 
करणाऱ्यानंा िमळत असलेले अभय, यामुळे महाराष्�ातील सवर् गोरगरीब जनतेमध्ये िनम�ण झालेले 
असुरिक्षततेचे वातावरण, तसेच, मंुबई महानगर �देश िवकास �ािधकरण के्ष�ातील अनेक मो�ा 
व जनउपयोगी �कल्पाचें रखडलेले काम, वाहतुकीचा िनम�ण झालेला गंभीर �श्न, मंुबई 
महानगरपािलकेतील �ष्टाचार व अिनयिमततेची �करणे, पुन�वकास �कल्पाचंी रखडलेली कामे, 
मंुबईच्या िविवध समस्यानंी धारण केलेले उ� स्व�प, मंुबईतील रखडलेली िवकास कामे, 
महानगरपािलकेने गेल्या १० वष�त केलेला खचर् व त्यात झालेल्या �ष्टाचाराबाबत श्वे�पि�का 
जाहीर करण्याची होत असलेली मागणी, तसेच राज्यातील िविवध िवभागातं उघड झालेले 
�ष्टाचार, जलसंपदा िवभागातील िनिवदा �ष्टाचार, आिदवासींच्या खावटी योजनेच्या वस्तू 
खरेदीत झालेली अिनयिमतता, महसूल िवभागाच्या मु�ाकं शुल्क वसुलीत झालेला घोटाळा, 
सामािजक न्याय िवभागातील सािहत्य खरेदीत झालेला घोटाळा, आिदवासींच्या जिमनी िबगर 
आिदवासींनी खरेदी करण्यास िदलेली बेकायदेशीर परवानगी, तसेच हाफकीन महामंडळातफ�  
२००० कोटी �पये िनयमबा� पध्दतीने औषध खरेदी करण्याची बाब िनदशर्नास येणे, जेम पोटर्ल 
वर ऑनलाईन िनिवदा काढून उवर्िरत सवर् �ि�या ऑफलाईन राबिवणे, िनिवदाधारकानंा कुठलेच 
कागदप� संकेतस्थळावर न िदसणे, �ेया पॅकेिंजग या एकाच कंपनीला १५ कोटी मास्क 
पुरवठासाठी काय�देश देणे, इतरानंा पा� असताना सुध्दा डावलले जाणे, �ेया कंपनीमाफर् त 
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आयएसआय मानािंकत मास्क बनिवले नसल्याची बाब िनदशर्नास येणे व कोरोना काळात िनकृष्ट 
माल पुरवठा करणे, िनयमानुसार िनिवदेसाठी िकमान तीन काय�लयीन िदवस आवश्यक 
असताना संगनमताने १ िदवसाची िनिवदा �कािशत करणे, अल्प मुदतीची िनिवदा �कािशत 
क�न कागदप� पडताळणीसाठी २ ते ४ मिहन्याचा कालावधी लावणे  ,कोरोना काळातील खरेदी 
कोिवड केअर सेंटर उभारणीत झालेला �ष्टाचार तसेच �त्येक िवभागात बदली, जमीन, 
िनयुक्तीचे रॅकेट कायर्रत असल्याचे िनदशर्नास आलेले असणे, एव�ा मो�ा �माणात �ष्टाचार 
होऊनही शासनाने साधी चौकशी न लावणे, त्यामुळे को�वधी जनतेमध्ये पसरलेला ती� 
असंतोष, याबाबत शासनाने करावयाची उपाययोजना िवचारात घेण्यात यावी". 

�स्ताव �स्तुत झाला. 

उपरोक्� �स्तावावरील चच�त खालील सन्माननीय सदस्यानंी भाग घेतला – 

(१) �ी. अंबादास दानव े     (२) �ी. �वीण दटके 

(३) �ी. शिशकातं िंशदे (भाषण पूणर्) 

(चच� अपूणर्) 

�ी.अमोल िमटकरी, िव.प.स. यानंी, "कालीचरण महाराजानंी केलेले वाद�स्त वक्तव्य" 
इ.बाबत मािहतीचा मु�ा उप�स्थत केला.  

सदर मु�ा इतर राज्यातील असल्यामुळे या मु�ासंदभ�त माननीय सभापतींकडून परवानगी 
आणून सभागृहात उ�ा माडंावा असे माननीय उपसभापतींनी सािंगतले. 

सवर्�ी �वीण दरेकर व इतर िव.प.स. यानंी, "राज्यात ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था 
तसेच मो�ा �माणावर �ष्टाचार होऊनही शासनाने चौकशी न करणे" इ.बाबत म.िव.प. िनयम 
२५९ अन्वये िदलेला अंितम आठवडा �स्ताव – चच� पुढे सु� 

उपरोक्त �स्तावावरील चच�त खालील सन्माननीय सदस्यानंी भाग घेतला – 

(४) �ी.सदाभाऊ खोत (भाषण अपूणर्) 

(चच� अपूणर्) 

 

मंगळवार, िदनांक 28 िडसेंबर, 2021  
)१ ( �ी. किपल पाटील, िव.प.स. यांनी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे  

शालेय िशक्षण मं�यांचे लक्ष वेधले.  
"मंुबई महानगरपािलका के्ष�ातील खाजगी िवनाअनुदािनत �ाथिमक शाळांतील िशक्षक - िशक्ष के�र 

कमर्चाऱ्यांना वेतन अनुदान देणे, खाजगी अनुदािनत �ाथिमक शाळांतील िशक्षक - िशक्ष के�रांना सातवा 
वेतन आयोग लागू करणे, सवर् िव�ाथ्य�ना महानगरपािलकेतील शाळां�माणे २७ वस्तू मोफत देण्याची 
मागणी यासाठी गेले ८२ िदवस सु� ठेवलेले धरणे आंदोलन, िव�ाथ� बस वाहतूक उपलब्ध क�न 
देण्याच्या नावाखाली दगुर्म व मागास भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे, राज्यात अजूनही साडे 
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तीन लाखाहून मुले शाळा बाहय असणे, संचमान्यतेत गिणत, िवज्ञान, इं�जी, िंहदी -उदूर् , मराठी, समाजशास्तर्, 
कला, �ीडा, संगीत, काय�नुभव )आयटी (या िवषयानंा स्वतं� िशक्षक िमळण्याची आवश्यकता असणे , 
अितिरक्त िशक्षकांना मूळ शाळेत व िरक्त पदांवर पाठवण्याची आवश्यकता असणे, अितिरक्त िशक्षकांच्या 
समायोजनासाठी कमी करण्यात आलेल्या सवर् अधर्वेळ दबुार अनुभवी िशक्षकांना रा�शाळेत पुन्हा स्थािपत 
करण्याची आवश्यकता असणे, रा�शाळांवर िकमान ५ वष�च्या अनुभवी िशक्षकांची नेमणूक बंधनकारक 
करणे, संस्थेने कमी न केलेले परंतु १७ मे २०१७च्या शासन िनणर्याचा गैर अथर् काढून रा�शाळा व रा� 
ज्युिनअर कॉलेजमधील कायर्रत िशक्षकांच्या पगाराची थकबाकी अदा करणे, रा�शाळा िव�ाथ्य�ना मोफत 
पाठयपुस्तके देणे, िशक्षकांचे ऑनलाईन �िशक्षण मोफत करणे, सािव�ीबाई फुले -फाितमा शेख आरोग्य 

�ितपूत� योजना कॅशलेस करणे , मंुबईतील िवनाअनुदािनत शाळा व तुकडयांची �ुटी पूतर्ता क�न १०० 
टक्के वेतन सु� करणे, १ नोव्हेंबर २००५ पूव� िनयुक्त सवर् िशक्षकांना िवनाअट जुनी पेन्शन योजना 
समन्यायाने लागू करणे, या �श्नांच्याबाबत तातडीने सोडवणूक न झालेल्या िशक्षक  /िशक्ष के�र यांच्यामध्ये 
िनम�ण झालेला असंतोष, याबाबत तातडीने दखल घेऊन शासनाने करावयाची उपाययोजना व कायर्वाही."  

शालेय िशक्षण राज्य मं�यांनी िनवेदन केले. 
काही �श्नो�रे झाली.  

)२ ( �ी. अंबादास दानवे, िव.प.स. यांनी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे मदृ व 
जलसंधारण मं�यांचे लक्ष वेधले.  

"औरंगाबाद िजल्हयातील जलसंधारण िवभागात सन २०१७ ते २०२० या कालावधीत बोगस िबलांवर 
स्टेशनरी खरेदी क�न मोठया �माणात घोटाळा केल्याचे नुकतेच माहे नोव्हेंबर,२०२१मध्ये उघडकीस येणे, 
उक्त स्टेशनरी पुरवठा करणा -या दोन एजन्सीनी एकाच व्हॅट �मांकाची िबले सादर क�न ती मंजूरही होणे , 
�त्यक्षात खरेदी न करता केवळ कागदोप�ी दाखवून घोटाळा केल्याचे समोर येणे, सन २०१७ -२०२० या 
कालावधीमध्ये िम�नगर येथील जय वैष्णवी एंटर�ायझेस, जवाहर कॉलनीतील ओम एंटर�ायझेस तसेच 
कांता एंटर�ायझेस आिण स्व�स्तक एंटर�ायझेस या चार कंपन्याकडे जीएसटी �मांक असणे अिनवायर् 
असतानाही या कंपन्याकडे स्वतं� चार ऐवजी दोनच व्हॅट �मांक असणे, उक्त तीन वष�च्या कालावधीत 
जवळजवळ १५ ते २० लाख �पयाचंी स्टेशनरी खरेदी केल्याचा अंदाज असणे, याकडे शासनाचे होत 
असलेले अक्षम्य दलुर्क्ष, जलसंधारण िवभागात झालेल्या घोटाळा�करणी शासनाने सखोल चौकशी क�न 
यास जबाबदार असणा -या अिधकारी व  संबंिधत कंपन्यािव�ध्द कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता, 
याबाबत शासनाची �िति�या व भूिमका." 

मृद व जलसंधारण मं�यांनी िनवेदन केले. 
काही �श्नो�रे झाली.  

(३) �ी  .अ�ण लाड , िव.प.स. यांनी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
मखु्यमं�यांचे लक्ष वेधले.  

"राज्यात वृक्षलागवडीसाठी शासन को�वधी �पये खचर् करीत असणे, तर दसुरीकडे वृक्षतोड मो�ा 
�माणात सु� असणे, सांगली िजल्�ातील कडेगांव -पलूस वनपिरके्ष� या वनके्ष�ात जैविविवधता वाढावी , 
वृक्ष संपदा वाढून कडेगांव तालुक्यातील उजाड डोंगर िहरवेगार व्हावेत, बेकायदेशीर वृक्षतोडीला चाप 
बसावा, यासाठी खास बाब म्हणून वनपिरके्ष� अिधकारी काय�लय सु� केलेले असणे, परंतु, कडेगांव पलूस 
वनपिरके्ष�ात मो�ा �माणात बेकायदेशीर वृक्षतोड सु� असल्याची बाब िद .८/११/२०२१ रोजी वा 
त्यासुमारास उघडकीस येणे, या वृक्षतोडीमुळे शासनाचा झाडे लावा, झाडे जगवा या संकल्पनेला हरताळ 
फासला जात असणे, कडेगांव पलूस वनपिरके्ष� अिधकारी काय�लयाच्या दलुर्क्षामुळे बेकायदेशीर 
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वृक्षतोडीला उधाण आल्याची भावना तेथील नागिरकांच्या मनात उप�स्थत झालेली असणे, अशीच 
बेकायदेशीर वृक्षतोड सु� रािहल्यास तालुक्यातील जैविविवधता नष्ट होण्याचा धोकाही उप�स्थत झाल्यामुळे 
तेथील नागरीकांमध्ये ती� असंतोष पसरलेला असणे, ही बेकायदा वृक्षतोड थांबिवण्याबाबत शासनाने 
केलेली वा करावयाची उपाययोजना व शासनाची �िति�या."  

मृद व जलसंधारण राज्यमं�यांनी िनवेदन केले. 
काही �श्नो�रे झाली.  

(४) सवर्�ी अमोल िमटकरी, शिशकांत िंशदे, िव�म काळे, सितश चव्हाण, अब्दलु्लाखान 
दरु�णी, संजय दौंड, अ�ण लाड, िव .प.स . यांची लक्षवेधी सचूना.  

सवर्�ी अमोल िमटकरी व इतर िव.प.स. यांनी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
सावर्जिनक बांधकाम )सावर्जिनक उप�म वगळून ( मं�यांचे लक्ष वेधले.  

"अकोला -शेगावं  या वारी माग�ची सन २०१६ मध्ये रस्त्याच्या कामाबाबत िनिवदा काढण्यात येऊन सदरचे 
काम एका खासगी कं�ाटदार कंपनीला देण्यात येणे, तसेंच सदरचे काम संबंिधत कं�ाटदाराने सन २०१८ मध्ये 
पूणर् करणे, अपेिक्षत असल्याचे िनदशर्नास येणे, तथािप या रस्त्याचे काम अधर्वट �स्थतीत असल्यामुळे 
रस्त्यांवरील िग�ी व धूळ उडत असल्याने वाहनचालक तसेंच त्या पिरसरातील �ामस्थ व नागिरक �स्त 
झाल्याचे िनदशर्नास येणे, त्यानंतर सन २०२० मध्ये सदरचे काम दसुऱ्या एका खासगी कं�ाटदार कंपनीला 
देण्यांत येणे, परंतु दोन -तीन वष� उलटूनही रस्त्याचे काम माग� लागले नसल्यामुळे कं�ाटदारांने रस्त्याच्या एका 
बाजून◌े िग�ी पसरवून ठेवल्यामुळे सध्या रस्त्याच्या एकाच बाजूने वाहतूक सु� करावी लागणे, तसेंच 
िठकिठकाणी रस्ता खोदनू ठेवल्यामुळे रस्त्यावर धुळीचे लोट उठत असल्याने डोळयांमध्ये, तोंडामध्ये धूळ जात 
असल्याने �ामस्थ,वाहनचालकांना व भािवकांना आरोग्य िवषयक त�ारही केल्याचे माहे सप्टेंबर, २०२१ मध्ये 
िनदशर्नास येणे, इतकेच नव्हेतर रस्त्याच्या कामात मातीिमि�त मु�म टाकत असल्यामुळे �चंड �माणात धूळ 
उडत असून शेतकऱ्यानंा या धुळीचा फटका बसत असणे, त्यामुळे तेथील �ामस्थ, नागिरक व 
वाहनचालकांमध्ये िनम�ण झालेले असंतोषाचे वातावरण, पिरणामी सदर रस्त्याचे तातडीने काम पूणर् करण्याची 
होत असलेली आ�ही मागणी व त्याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही व शासनाची �िति�या." 

सावर्जिनक बांधकाम )सावर्जिनक उप�म वगळून ( राज्य मं�यांनी िनवेदन केले.  
 

काही �श्नो�रे झाली.  
( चच� अपूणर् )  

(५) �ी.रणिजतिंसह मोिहते-पाटील, िव.प.स. यांनी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या 
बाबीकडे जलसंपदा मं�यांचे लक्ष वेधले.  

"पावसाळ्यात कृष्णा खोऱ्यातून वाहून जाणारे अितिरक्त पाणी अडवून ते िभमा खोऱ्यात आणून 
प�श्चम महाराष्�ासह मराठवा�ातील दषु्काळी भागाला पुरवण्याच्या उ�ेशाने फे�ुवारी २००४ साली 
कृष्णा -िभमा �स्थरीकरण योजनेला �शास कीय मंजुरी देणे, पूरपिरस्थती आिण दषु्काळ यावर पय�य असूनही 
�बळ इच्छाशक्ती अभावी योजनेच्या कामास गती न िमळणे, पिरणामी योजनेच्या पूणर्त्वासाठीचा खचर् 
वाढून सुमारे २७ हजार कोटी �पये होणे, सदर खचर् उभारणीसाठी शासनाकडे उजनी धरणातील गाळ 
काढून महसूल जमा करण्याचा पय�य असूनही शासन याकडे करीत असलेले अक्षम्य दलुर्क्ष, पिरणामी 
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पूर�स्त व दषु्काळ�स्त शेतकऱ्यांमध्ये ती� असंतोषाचे वातावरण यामुळे शासनाने या कामाला गती 
देण्याबाबत करावयाची कायर्वाही व शासनाची �िति�या."  

जलसंपदा व लाभके्ष� िवकास राज्य मं�यांनी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली.  

(६) �ी.अशोक ऊफर्  भाई जगताप, डॉ. वजाहत िमझ�, सवर्�ी राजेश राठोड, जयंत 
आसगावकर, अमरनाथ राजरूकर, डॉ. सधुीर तांबे , िव.प.स. यांची लक्षवेधी सचूना.  

डॉ. सधुीर तांबे, िव.प.स. यांनी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे सावर्जिनक 
आरोग् य व कुटंुब कल् याण मं�यांचे लक्ष वेधले.  

मागील सुमारे पाच ते सहा वष�त आरोग्य सेवेकडे काही �माणात दलुर्क्ष झाल्याचे उघडकीस आलेले 
असणे, राज्यात २३ िजल्हा �ग्णालये, आठ सामान्य �ग्णालये, ३० ते १०० खाटा असलेली ४५० उपिजल्हा 
व �ामीण �ग्णालये तसेच १८२८ �ाथिमक आरोग्य कें �े व १०६६८ उपकें �े या�ारे राज्य शासनामाफर् त 
राज्यात �ग्णसेवा देण्यात येत असणे, यापैकी अधर्वट असलेली बांधकामे, बंद पडलेली आरोग्य तपासणी 
यं�े, डॉक्टर, कमर्चारी यांची पदे मोठया �माणात िरक्त असणे, पुरेशा ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध नसणे, इत्यादी 
कारणांमुळे आरोग्य सेवेची दरुवस्था झालेली असणे, राज्यात सुमारे २९९ िठकाणी सु� असलेली बांधकामे, 
ती पूणर् करण्याची गरज, �ग्णालयांच्या इमारती जीणर् असून त्या नव्याने बांधणे िंकवा त्या द�ुस्त करण्याची 
गरज, डॉक्टरांची व कमर्चाऱ्यांची सुमारे ५० टक्के पदे िरक्त असणे, यापैकी िवशेषतज्ञांची ९१३ पदे तर तज्ञ 
डॉक्टरांच्या ११५२ जागा िरक्त असणे, ५० टक्के �ग्णवािहका बदलण्याची आवश्यकता, राज्यात िकमान 
७५ नवीन डायिलसीस कें � सु� करण्याची गरज, राज्यातील आरोग्य सेवेच्या �ग्णालयांसाठी सुमारे ३७०० 
कोटी �पयांहून जास्त िनधीची आवश्यकता असताना वष�साठी गेल्या काही वष�त जवळपास २५० कोटी 
�पये एवढीच तरतूद करण्यात आल्याचे िदसून आलेले असणे, राज्यातील काही �ामीण �ग्णालये व 
�ाथिमक आरोग्य कें �े, सावर्जिनक खाजगी भागीदारी )पीपीपी (तत्वावर िदलेली असून राज्यातील ३०० 

खाटांची �ग्णालये व त्या अंतगर्त शासकीय वै�कीय महािव�ालयाचे पीपीपी तत्त्वावर खाजगी संस्थेस 
चालिवण्यास देण्याचा शासनाचा सु� असलेला िवचार, त्यामुळेही आरोग्य सेवेवर पिरणाम होण्याची 
शक्यता, जागितक आरोग्य संघटनेच्या मागर्द�शकेनुसार दर दहा हजार लोकसंख्येमागे डॉक्टर व 
पिरचारीकांचे �माण ४४ असणे आवश्यक असताना राज्यात दर दहा हजार लोकसंख्येमागे केवळ आठ 
डॉक्टर आिण दहा पिरचारीका असल्याचे कें �ीय आ�थक पाहणी अहवालाव�न उघडकीस आलेले असणे, 
�ाण्यापासून मानवाला होणाऱ्या आजारांवर संशोधन करण्यासाठी नागपूरात सु� करण्यात आलेले 
देशातील पिहले “वन हेल्थ सेंटर” राज्य शासनाच्या अनास्थेमुळे सु� होऊ शकलेले नसणे, यासाठी कें � 
शासनाने १०० कोटी �पये मंजूर केलेले असणे, त्यापैकी सुमारे १० कोटी �पयांचा िनधी कें � शासनाने राज्य 
शासनास िवतरीत केलेला असणे, त्याचा िविनयोग न होणे, राज्यातील आरोग्य यं�णा अिधक सक्षम 
करण्यासाठी चार हजार चारशे कोटी �पयांचे कजर् उभारण्याचा �स्ताव “एिशयन डेव्हलपमेंट बँके” कडे 
माचर्, २०२० पूव� सादर केलेला असणे, असे असले तरी त्यामुळे कज�चा व्याजासह भार राज्य शासनावर 
पडणारा असणे, त्यामुळे राज्य शासनाने पुरेशी तरतूद उपलब्ध क�न आरोग्य यं�णा सक्षम करण्याची गरज 
व यावर शासनाची �िति�या. 
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सावर्जिनक आरोग्य मं�यांनी िनवेदन केले.  

काही �श्नो�रे झाली.    

(७) �ी.िकशोर दराडे, िव.प.स. यानंी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे शालेय 
िशक्षण मं�यांचे लक्ष वेधले.  

जळगाव िजल्�ातील माध्यिमक िशक्षणािधकारी यांच्याकडून सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत 
मो�ा �माणात �ष्टाचार केल्याचे उघडकीस आलेले असणे, सदर कालावधीत सुमारे ७५० वैय�क्तक 
मान्यता देण्यात आलेले असणे त्या पैकी ३५० मान्यता देत असताना िलिपक, अधीक्षक, उपिशक्षणािधकारी 
यांची कोणतीही िटपणी नसताना िशक्षणािधकाऱ्यांनी या वैय�क्तक मान्यता िदलेल्या असणे, सदर 
मान्यतेच्या वेळी शाळेतील आरक्षण धोरण, पद मान्यता नसताना, संस्था ठराव नसतानाही, वैय�क्तक 
मान्यता देण्यात येणे, सदर मान्यतेमध्ये मो�ा �माणात आ�थक गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस येत 
असणे, सदर िशक्षणािधकाऱ्यांनी िवनाअनुदािनत जागेवर बदली देत असताना एका जागेवर दोन बदली 
िनयुक्त िदलेला असणे, शाळेत पद नसतानाही िवनाअनुदानीतची मान्यता देण्यात आलेली असणे, मान्यता 
देत असताना िशक्षणािधकाऱ्यांनी िदव्यांग �माणप� नाहीत तरीही त्यांना िदव्यांग �वग�तून मान्यता िदलेली 
असणे, राज्यात िशक्षकेतर कमर्चारी भरतीला बंदी असतानाही तसेच शाळेत िशपाई पद नसतानाही 
िशक्षणािधकाऱ्यांनी िशपाई पदाच्या मान्यता िदलेल्या असणे, तसेच अनुकंपा मान्यता देत असताना 
अनुकंपाचा दावा एका शाळेत असेल तर त्यास दसुऱ्या शाळेत मान्यता िदलेली असणे, अशा�कारे िविवध 
मान्यतेमध्ये सदर िशक्षणािधकाऱ्यांनी लाखो �पयांचा �ष्टाचार केल्याचे उघडकीस येत असणे,सुमारे ७५० 
मान्यता �स्ताव बेकायदेशीर आहेत असे िनष्प� होत असणे या कालावधीतील िशक्षणािधकारी शालाथर् 
�करणात िनलंिबत असणे ,तसेच याबाबत चौकशी केली असता िशक्षणािधकारी यांनी स्कॅन क�न मान्यता 
देण्यात आल्या आहेत अशी खोटे जबाब देणे,तसेच याबाबत उपसंचालक िशक्षण नािशक यांनी ३५० च्या 
वर मान्यता फाईल जप्त केलेले असणे सदर मान्यता फाईल उपसंचालक काय�लयात जमा केलेले असणे, 
अशा प�तीचा मो�ा �माणात केलेला �ष्टाचार असतानाही सदर िशक्षणािधकारी यांना पदो�ती देण्यात 
आलेली असणे, तरी सदर िशक्षणािधकारी यांनी केलेल्या अिनयिमत कारभाराची चौकशी क�न तात्काळ 
िनलंबनाची कायर्वाही करणे, याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व शासनाची �िति�या .  

शालेय िशक्षण राज्य मं�यांनी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली.  

 

आजच्या िदवसाच्या कामकाज पि�केतील लक्षवेधी सचूना �मांक ८ याबाबत मं�ी महोदयांना 
दालनात बैठक आयोिजत करण्याबाबत सांगण्यात येईल असे माननीय उप सभापतींनी सांिगतले.  

"अकोला -शेगावं  वारी माग�च्या रस्त्याचे काम अधर्वट �स्थतीत असणे  "यासंबंधी सवर्�ी अमोल 
िमटकरी, शिशकांत िंशदे, िव�म काळे, सितश चव्हाण, अब्दलु्लाखान दरु�णी, संजय दौंड, अ�ण 
लाड, िव .प.स . यांनी िदलेली लक्षवेधी सूचना - )चच� पुढे सु�(..   

काही �श्नो�रे झाली. 
)९(  अॅड. िनरंजन डावखरे, सवर्�ी �िवण दरेकर, �साद लाड, डॉ.पिरणय फुके, िव.प.स. यांची 

लक्षवेधी सचूना.  
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अॅड  .िनरंजन डावखरे  िव.प.स. यांनी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
नगरिवकास मं�यांचे लक्ष वेधले :-  

ठाणे महापािलकेच्या महासभा ठराव �  .११३ िद . १६ .०७.२०१३ अन्वये कौसा �ग्णालयाच्या 
उभारणीच्या �स्तावाला मंजुरी देण्यात येणे, त्यासाठी �शासकीय व िव�ीय मंजुरीचा �स्ताव जुलै २०१३ 
च्या सवर्साधारण सभेमध्ये मंजूर करण्यात येणे, त्यानंतर फे�ुवारी २०१४ च्या सवर्साधारण सभेत आयत्या 
वेळचा �स्ताव म्हणून सुधारीत �शासकीय व िव�ीय मान्यता �ाप्त होणे, या �कल्पासाठी तीन िनिवदाकार 
पा� ठरणे, त्यापैकी लघु�म िनिवदाकाराची िनिवदा रक्कम ५४ कोटी ३८ लाख ८१ हजार ६५ �पये एवढी 
असणे, �ग्णालयाच्या बांधकामासाठी २७ .०८.२०१४ रोजी काय�देश देण्यात आला येणे , पावसाळा वगळून 
२४ मिहन्यांत काम पूणर् करण्याची अट ठेवण्यात आली असणे, त्यानंतर के्ष�फळामध्ये वाढ होणे, तर 
वाढीव कामांसाठी टप्पा - २ अंतगर्त स्वतं� �स्ताव सादर करण्यात आला असणे , वाढीव कामांसाठी 
अथर्संकल्पात तरतूद उपलब्ध नसणे, महासभा ठराव �  .२९३६ अन्वये १३.०४.२०१८ रोजी तरतूद 
उपलब◌्ध क�न देण्यात येणे, स��स्थतीत सात वष�नंतरही काम पूणर् झालेले नसणे, आतापय�त 
कं�ाटदाराला ५६ कोटी १३ लाख ५८ हजार ५६ �पये अदा करण्यात आले असणे, त्यामुळे या �करणी 
चौकशी क�न कं�ाटदाराला अपूणर् काम असतानाही रक्कम अदा करणाऱ्यांिव�� करावयाची कारवाई, 
सदरहू �ग्णालयाचे काम तातडीने पूणर् करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना." 

नगरिवकास राज्यमं�यांनी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली.  

(१०) सवर्�ी गोिपिकशन बाजोरीया, अमोल िमटकरी, शिशकांत िंशदे, िव�म काळे, सितश 
चव्हाण, अब्दलु्लाखान दरु�णी, संजय दौंड, अ�ण लाड िव.प.स. यांची लक्षवेधी सचूना.  

�ी गोिपिकशन बाजोरीया, िव.प.स. यांनी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
नगरिवकास मं�यांचे लक्ष वेधले :  

अकोला महानगरपािलकेच्या मागील ५ वष�पासून सातत्याने खोटे ठराव िवषय सूचीवर न घेऊन वेळेवर 
येणारे िवषय घेऊन सभागृहामध्ये चच� न करता ठराव िविशष्ठ पदािधकाऱ्यानंा िवश्वासात घेऊन त्याच घरी 
बसून िलहून घेणे, िवशेषतः मागील ३ वष�मध्ये सवर्साधारण सभेतील वेळेवर येणा -या िवषयामध्ये अनेक 
नगरसेवकांना िवश्वासात न घेता व तत्कालीन अिधका -यांशी सं गनमत क�न मोठया �माणात आ�थक 
ठराव मंजूर क�न घेणे .तसेच ठरावांच्या �तीची मागणी केल्यास देण्यास टाळाटाळ करणे , याबाबत काही 
पदािधकाऱ्यांनी शासनाकडे त�ार करणे, त�ारीच्या अनुषंगाने शासनाने िवभागीय आयुक्तांना तात्काळ 
चौकशी करण्याचे आदेश देणे, िवभागीय आयुक्तांनी उपरोक्त गंभीर िवषयाची तात्काळ दखल घेऊन 
अप्पर िजल्हािधकारी, उपिवभागीय अिधकारी, लेखा अिधकारी व िजल्हा �शासन अिधकारी या  
४ सदस्यीय सिमतीची स्थापना क�न चौकशीचे आदेश देणे, ४ सदस्यीय सिमतीने िदनांक ०७ /१०/२०२१ 
रोजी आपला चौकशी अहवाल सादर क�न त्यामध्ये तत्कालीन आयुक्त व पदािधकारी यांना दोषी ठरवून 

चुकीच्या पध्दतीने घेण्यात आलेले १३९ ठराव िवखंडीत करण्याचे नमूद करणे, तसेच चौकशी सिमतीने 
अकोला महानगरपािलकेच्या सवर्साधारण सभेमध्ये घेण्यात आलेल्या ठरावाबाबत कलम ४४ ची सुध्दा 
अवहेलना केल्याचे नमूद करणे, िद .०७/१०/२०२१ रोजी ४ सदस्यीय सिमतीने शासनाकडे चौकशी अहवाल 

दाखल केलेला असतांना सुध्दा शासनाने २ मिहन्यांपयर्त यावर कोणतीही कायर्वाही न करणे , त्यानंतर 
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घाईघाईने शासनाने िदनांक १४ /१२/२०२१ रोजी पिरप�क काढून कलम ४५१ )१ (नुसार १३९ ठराव 
िवखंडीत करणे, तसेच तत्कालीन पदािधकारी व अिधकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे 
आदेश देणे, परंतु ४५१ )२ (मध्ये जाणून-बुज ◌ून पदािधकारी यांना आपल्या बचावाची संधी देणे, या संधीचा 
फायदा घेऊन कांही पदािधकारी मा.मंुबई उच्च न्यायालयाच्या, नागपूर खंडपीठामध्ये यािचका दाखल करणे, 
शासनाची याबाबत कोणतीही तयारी नसल्यामुळे व शासनाच्या बोटचेपी धोरणामुळे संबंिधत पदािधकारी 
यांना मा .न्यायालयातून स्थिगती िमळणे , सुमारे २०० कोटीचा �ष्टाचार होऊन सुध्दा कोणत्याही 
पदािधकाऱ्याचे िंकवा अिधकाऱ्यांचे िनलंबन न होणे, अकोला महानगरपािलकेला मोठया �माणात होत 
असलेल्या �ष्टाचारामुळे व गैरकारभारामुळे अकोला महानगरपािलकेला शासन तात्काळ बरखास्त 
करणार का, तसेच मा .उच्च न्यायालयामध्ये शासनाची बाजू खंबीरपणे मांडण्याकिरता विरष्ठ िवधी तज्ञांची 
नेमणूक करण्याची आवश्यकता, तसेच महानगरपािलकेला व शासनाला झालेल्या आ�थक नुकसानीची 

वसुली क�न संबंिधत पदािधकाऱ्याला ६ वष�साठी िनलंबन करण्याची तसेच दोषी अिधकाऱ्यांवर 
कायर्वाही करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाची भूिमका व �िति�या . 

नगरिवकास राज्यमं�यांनी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली.  

(चच� अपूणर्..) 

गोंधळस�श्य पिर�स्थतीत सभागृहाचे कामकाज चालिवणे शक्य होत नसल्यामुळे सभागृहाची बैठक १० 
िमिनटांकरीता स्थिगत करीत असल्याचे माननीय उप सभापतींनी सांिगतले.  

सभागृहाची बैठक सकाळी ११ वाजून ५९ िमिनटांनी स्थिगत झाली. 

स्थिगतीनंतर सभागृहाची बैठक दपुारी १२ वाजून ०९ िमिनटांनी पुन्हा सु� झाली.  
"अकोला महापािलकेत होत असलेला अनागोंदी कारभार," इ. बाबत िदलेल्या लक्षवेधी सूचनेवरील 

चच� पुढे सु� झाली.  

काही �श्नो�रे झाली. 

)११ ( �ी . शिशकांत िंशदे, िव.प.स. यांनी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
नगरिवकास मं�यांचे लक्ष वेधले.   

सातारा िजल्�ातील कोरेगांव तालुक्यातील कोरेगांव नगरपंचायतीअंतगर्त बरीच कामे करण्यात येत 
असणे सु� असलेल्या िवकासकामामंध्ये पूव� केलेली कामे नव्याने केली असल्याचे दाखवून त्यात 
करण्यात आलेला लाखो �पयांचा गैरव्यवहार ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये वा त्यासुमारास उघड होणे, सदर 
कामे प्लॅन व एस्टीमेटनुसार करण्यात आलेली नसणे, शांतीनगरमध्ये गटसर् बांधकाम करणे, आझाद नगर 
चौक ते बनसोडे घर गटसर् बांधकाम करणे, स्वच्छ सव�क्षण  २०१९-२० व २०२०-२१ योजनेअंतगर्त 
रंगरंगोटी केलेल्या एकाच कामाचे देयक दोनदा काढण्यात येऊन करण्यात आलेला �ष्टाचार, 
नगरपंचायतीमाफर् त िविवध कामांसाठी कं�ाट िदले जाणे, कामासाठी घेण्यात येणारे कमर्चारी �त्यक्ष 
कामाला असणाऱ्या कमर्चाऱ्यांच्या संख्येत तफावत आढळून येणे, मुख्यािधकारी यांनी िवकास कामासाठी 
असलेला िनधी इतर� वापरणे, शहरामध्ये जमा होणारा कचरा घंटागाडयांमाफर् त गोळा क�न िनवारा 
शेडमध्ये जमा करणे या कामासाठी शासनाने को�वधी �पये नगरपंचायतीला िदले असून कोणतीही 
�ि�या न करता ठेकेदारांचे देयक अदा करण्यांत येणे, इत्यादी �कारे करण्यात आलेला लाखो �पयांचा 
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�ष्टाचार, यासंदभ�त िजल्हािधकारी, सातारा यांच्याकडे वारंवार तकारी क�नसुध्दा त्याकडे करण्यात येणारे 
दलुर्क्ष, त्यामुळे तेथील नागरीकांत पसरलेला ती� असंतोष या कामासंदभ�त उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची 
व संबंिधतांिव�� कायर्वाही करण्याची तेथील नागरीकांची होत असलेली मागणी यावर शासनाने केलेली 
कायर्वाही व करावयाची उपाययोजना." 

नगरिवकास राज्यमं�यांनी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली.  

(१२) सवर्�ी सितश चव्हाण, िव�म काळे, िव.प.स. यांची लक्षवेधी सचूना.  
�ी सितश चव्हाण, िव.प.स. यांनी पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे कृषी 

मं�यांचे लक्ष वेधले.  

राज्यात परभणी, राहुरी, अकोला व दापोली या कृषी िव�ापीठातील िशक्षक /िशक्षके�रची १२४७७ पदे 
मान्य असून त्यापैकी ५८४२ ) ४६ .८२ (%पदे िरक्त असणे , एवढया मोठया �माणात िरक्त पदे असल्याने 

िव�ाथ्य�चे शैक्षिणक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत असणे, िशक्षके�रांच्या िरक्त पदामुळे 
कमर्चाऱ्यांवर कामाचा अितिरक्त ताण पडत असणे, नुकतीच शासन िनणर्यान्वये िशक्षक वग�य 
अिधकारी /कमर्चा ऱ्यांच्या शैक्षिणक पा�तेत बदल करण्यात आला असणे, िशक्षक /कमर्चारी यांच्या 

शैक्षिणक पा�तेत केलेले बदल लागू करणेसाठी महाराष्� िव�ापीठ पिरणीयम १९९० मध्ये सुधारणा 
केल्यानंतरच लागू केलेल्या सुधािरत पा�तेनुसार िशक्षक वग�य अिधकारी /कमर्चा ऱ्यांना पदो�ती िंकवा 
सरळ सेवेची जािहरात देऊन पद भरती करता येईल म्हणून िद .१२/०८/२०२१ च्या शासन िनणर्यान्वये 

शैक्षिणक पा�तेत केलेले बदल महाराष्� कृिष िव�ापीठ पिरिनयमांमध्ये �िसध्द क�न िरक्त असलेली पदे 
तात्काळ भरणेसाठी कायर्वाही करण्यासाठी होत असलेली मागणी याबाबतीत शासनाने केलेली व 

करावय◌ाची कायर्वाही व �िति�या.  

कृषी मं�यांनी िनवेदन केले. 

काही �श्नो�रे झाली.  

सभागहृाची िवशेष बैठक दपुारी 12 वाजनू 32 िमिनटांनी स्थिगत झाली. 

सभागहृाची िनयिमत बैठक दपुारी 12 वाजनू 45 िमिनटांनी माननीय सभापती �ी. रामराजे नाईक-
िंनबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखली स�ु झाली.  

�ी. �वीण दरेकर, िवरोधी पक्षनेते यांनी, एसटीचा िवषय न्याय�िवष्ट असताना त्यावर सभागहृात चच� 
झाली नाही. मा� त्याच�माणे अकोला महापािलकेचा िवषय न्याय�िवष्ट असतानाही त्यावर सभागहृात 
चच� होते. याबाबत स्पष्टीकरण होण्याची आवश्यकता, इ. बाबत म�ुा उप�स्थत केला.  

कालचा आिण आजचा िनणर्य तपासनू योग्य असेल ते करण्यात येईल असे माननीय सभापतींनी 
सांिगतले.  

�ी.जयंत �.पाटील िव.प.स. यांनी, "िवधानमंडळातील सवर् सन्माननीय सदस्यांच्या वतीने स्व. 
ग.आ.देशमखु यांचा पतुळा िविधमंडळ आवारात उभा करण्यात यावा," इ. बाबत म�ुा उप�स्थत केला.  

उपरोक्त म�ुाच्या संदभ�त खालील सन्माननीय सदस्यांनी आपले मत व्यक्त केले.  

(1) �ी. गोिपचंद पडळकर  (2) �ी. �वीण दरेकर 

(3) �ी. �शांत पिरचारक  (4) �ी. िवजय वडे�ीवार (मदत व पनुवर्सन मं�ी) 
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माननीय सभापतींनी देखील आपले मत व्यक्त केले.  

उ�ोग, खनीकमर्, मराठी भाषा मं�यांनी याबाबत याबाबत मत व्यक्त केले.  

या अनषंुगाने माझ्या अध्यक्षतेखाली एक सिमती गठीत करण्यात येईल व या सिमतीत सवर्पक्षीय 
लोकांनी सहभागी क�न घेण्यात येईल असे माननीय सभापतींनी सांिगतले.  

�ी. �वीण दरेकर, िवरोधी पक्षनेते यांनी, "रायगड िजल्�ात मिहला सरपंचाची झालेली हत्या," या बाबत 
औिचत्याचा म�ुा उप�स्थत केला.  

िवधी व न्याय राज्य मं�यांनी याबाबत खलुासा केला.  
१. (क) सोमवार, िदनांक 27 िडसेंबर, 2021 रोजीच्या तारांिकत �श्नो�रांच्या  यादीतील राखनू ठेवण्यात 
आलेला �ी.िव�म काळे व इतर िव.प.स. यांचा "राज्यातील अघोिषत असणाऱ्या सवर् �ाथिमक, माध्यिमक 
व उच्च माध्यिमक शाळांना िनधीसह घोिषत करण्याबाबत" या िवषयावरील तारांिकत �श्न �मांक-10370 
चे उ�र देण्यात आले.  

(ख) (1) तारांिकत �श्न �मांक 10779, 10837, 11219, 11248, 10871, 11191 व 10398 
यांची उ�रे देण्यात आली.  

(2) आजच्या तारांिकत �श्नो�रांच्या यादीतील अन�ुमांक (8) ते (61) वरील �श्न वेळेअभावी 
 अतारांिकत झाले.  

(ग) उप सिचवांनी अतारांिकत �श्नो�रांची सोळावी व सतरावी यादी सभागहृाच्या पटलावर ठेवली.  

(घ) "मुंबईतील इमारती पनु�वकासाचे िवकास शलु्क िवकासकांनी थकिवल्याबाबत" या िवषयावरील 
सवर्�ी िकरण पावसकर, �ी.अिनल भोसले, �ी.संिदप बाजोिरया, �ी.िदपकराव साळंुखे-पाटील, �ी.नरें� 
पाटील माजी िव.प.स. �ी.सितश चव्हाण, िव.प.स., तसेच �ी.�काश िबनसाळे, �ीमती िव�ा चव्हाण, ॲङ 
आिशष शेलार, �ी. चं�कांत पाटील, �ी.िवनोद तावडे माजी िव.प.स. यांच्या तारांिकत �श्न �मांक 
42272 ला िदनांक 24 जलैु, 2013 रोजी अनपुरुक �श्नो�राच्या वेळी िदलेल्या आश्वासनानसुार अिधक 
मािहती सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याचे माननीय सभापतींनी घोिषत केले.  

२. आजच्या कामकाजपि�केत अनु�मांक-दोन वर "कागदप�े सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे" या 
शीषर्कांतगर्त दशर्िवण्यात आलेली पुढील कागदप�े सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याचे माननीय 
सभापतींनी घोिषत केले.  

१) महाराष्� िवमानतळ िवकास कंपनी मय�िदत यांचे सन २०१७-२०१८, २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० 
या वष�चे वा�षक अहवाल. 

२) महाराष्� लोक आयुक्त आिण उप लोक आयुक्त, महाराष्� राज्य याचें मा.राज्यपाल महोदयांना 
सादर केलेले सन २०१२ चा १, सन २०१३ चे २, सन २०१४ चे १६, सन २०१६ चा १, सन २०१७ चे २, सन 
२०१८ चा १ आिण सन २०१९ चे २ असे एकूण २५ िवशेष अहवाल त्यावरील शासनाच्या स्पष्टीकरणात्मक 
ज्ञापनासह. 

३) भारताचे िनयं�क व महालेखापरीक्षक यांचा सन २०१९-२०२० या आ�थक वष�चे (१) राज्य िव� 
व्यवस्थेवरील लेखापरीक्षा अहवाल (२) िविनयोजन लेखा सन २०२०-२१ आिण (३) िव�ीय लेखा खंड-१ व 
खंड-२ सन २०२०-२१. 
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४) महाराष्� राजकोषीय उ�रदाियत्व व अथर्संकल्पीय व्यवस्थापन अिधिनयम, २००५ च्या कलम- ६ 
(१) नुसार सन २०२१-२०२२ च्या अथर्संकल्पाच्या संदभ�त जमा व खच�च्या अधर्वा�षक आढाव्याचे िनष्कषर् 
दशर्िवणारे िववरणप� तसेच अिधिनयमातील कलम ६(२) व ६(३) नुसार िनवेदन. 

५) महाराष्� राज्य रस्ते िवकास महामंडळ मय�िदत, यांचा सन २०१५-२०१६ व २०१६-२०१७ या वष�चा 
अनु�मे वीसावा व एकवीसावा वा�षक अहवाल. 

६) महाराष्� िवनाअनुदािनत खाजगी व्यावसाियक शैक्षिणक संस्था (पूणर्वेळ व्यावसाियक पदव्यु�र 
वै�कीय व दंतवै�क पा��मांच्या �वेशाचे िविनयमन) िनयम, २०१६ �िस� करणारी अिधसूचना �माकं 
सीईटी. १२१५ / �.�.४१२ / १५ / िशक्षण-२, िदनांक ११ एि�ल, २०१६. 

७) महाराष्� िवनाअनुदािनत खाजगी व्यावसाियक शैक्षिणक संस्था (पूणर्वेळ व्यावसाियक पदवीपूवर् 
वै�कीय व दंत पा��मांच्या �वेशाचे िविनयमन) िनयम, २०१६ �िस� करणारी अिधसूचना �मांक 
एमईडी १०१६ / �.�.६९ / १६ / िशक्षण-२, िदनांक १८ ऑगस्ट, २०१६.  

८) महाराष्� िवनाअनुदािनत खाजगी व्यावसाियक शैक्षिणक संस्था भौितकोपचार (एम.पी.टीएच.), 
व्यवसायोपचार (एम.ओ.टीएच.), ऑिडयोलॉजी, स्पीच व लँग्वेज पॅथोलॉजी (एम.ए.एस.एल.पी.) आिण 
�ॉस्थोिटक्स व ऑथ�िटक्स [एम.एस्सी. (पी.ॲण्ड ओ.)] यामधील पूणर्वेळ व्यावसाियक पदव्यु�र पदवी 
पा��मांच्या �वेशांचे िविनयमन िनयम, २०१६ �िस� करणारी अिधसूचना �मांक सीईटी 
३५१६/�.�.३११/१६/िशक्षण-२, िदनांक १८ एि�ल, २०१७. 

९) महाराष्� िच�पट, रंगभूमी आिण सांस्कृितक िवकास महामंडळ मय�िदत यांचा सन २०२०-२०२१ या 
वष�चा चव्वेचाळीसावा वा�षक अहवाल. 

१०) स्वामी रामानंद तीथर् मराठवाडा िव�ापीठ, नांदेड यांचा सन २०१९-२०२० या वष�चा वा�षक 
अहवाल. 

११) यशवंतराव चव्हाण महाराष्� मुक्त िव�ापीठ, नािशक यांचे सन २००८-२००९ ते २०१८-२०१९ या 
वष�चे वा�षक अहवाल. 

१२) महाराष्� राज्य िदव्यांग िव� व िवकास महामंडळ मय�िदत यांचा सन २०११-२०१२ या वष�चा 
वा�षक अहवाल. 

१३) महाराष्� �दषूण िनयं�ण मंडळ यांचा सन २०१९-२०२० या वष�चा वा�षक अहवाल.  

आजच्या कामकाजपि�केत अनु�माकं-दोन वर "कागदप�े सभागृहासमोर ठेवणे" या शीषर्कांतगर्त 
�मांक-६ वर दशर्िवण्यात आलेली "पुणे िजल्�ातील फुलवडे आिण वडेश्वर येथील मुलींच्या 
आ�मशाळेमध्ये मुलींशी झालेले असभ्य वतर्न" या िवषयावरील डॉ.िनलम गोऱ्हे व इतर िव.प.स. यांनी 
उप�स्थत केलेल्या म.िव.प. िनयम १०१ अन्वये लक्षवेधी सूचना �मांक ३१० बाबत िदनांक ३० माचर्, २०१७ 
रोजी झालेल्या चच�च्या वेळी तत्कालीन आिदवासी िवकास मं�ी यांनी िदलेल्या आश्वासनानुसार अिधकची 
मािहती सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याचे माननीय सभापतींनी घोिषत केले.  

३. �ी. िव�म काळे, सिमती सदस्य यांनी, पंचायती राज सिमतीचा नववा व दहावा अहवाल सभागृहास 
सादर केला.  
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४. आज मंगळवार, िदनांक २८ िडसेंबर, २०२१ रोजी म.िव.प. िनयम ९३ अन्वये �ाप्त झालेल्या 
सूचनांपैकी मान्य करण्यात आलेल्या सूचना व त्यावरील िनणर्य सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याचे 
माननीय सभापतींनी घोिषत केले.  

५. आज मान्य केलेल्या म.िव.प. िनयम १०१-अ अन्वये िवशेष उल्लेखाच्या सूचना सभागृहाच्या 
पटलावर ठेवण्यात आल्याचे माननीय सभापतींनी घोिषत केले.  

६. औिचत्याचे मु�े सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याचे माननीय सभापतींनी घोिषत केले. तसेच 
अगोदर जाहीर केल्यानुसार आवश्यकता वाटल्यास माझ्या दालनात बैठक आयोिजत केली जाईल असे 
सांिगतले.  

 सभागृहाची बैठक दपुारी २ वाजून १४ िमिनटांनी मध्यंतरासाठी स्थिगत झाली. मध्यंतरानंतर सभागृहाची 
बैठक्   दपुारी २ वाजून ४० िमनटांनी पुन्हा सु� झाली.  

७. (क) (१) महसूल मं�यांनी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �मांक ३८ - महाराष्� मु�ांक (दसुरी सुधारणा व 
िविध�ा�ीकरण) िवधेयक, २०२१ िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव मांडला व भारतीय संिवधानाच्या 
अनुच्छेद २०७, खंड (१) �ारे महाराष्�ाच्या राज्यपालांना �दान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर क�न 
त्यांनी हे िवधेयक महाराष्� िवधानपिरषदेसमोर मांडण्यासाठी िशफारस केली. 

�श्न मतास टाकून संमत झाला.  

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले. 

खंड २ ते ४ (दोन्ही स�म्मिलत), खंड १, संपूणर् शीषर्क व हेतुवाक्य हे एका पाठीमागून एक या�माणे 
िवचारात घेण्यात आले. त्यांच्या बाबतीत कोणतीही िशफारस करण्यात आली नाही.◌े 

ज्याअथ�, पिरषदेस कोणतीही िशफारस करावयाची नाही, त्याअथ�, कोणत्याही िशफारशीिशवाय हे 
िवधेयक िवधानसभेकडे परत पाठिवण्यात येत आहे असे माननीय सभापतींनी सांिगतले.  

(२) महसूल मं�यांनी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �माकं ३७ - महाराष्� मु�ांक (सुधारणा) िवधेयक, २०२१ 
िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव मांडला व भारतीय संिवधानाच्या अनुच्छेद २०७, खंड (१) �ारे 
महाराष्�ाच्या राज्यपालांना �दान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर क�न त्यांनी हे िवधेयक महाराष्� 
िवधानपिरषदेसमोर मांडण्यासाठी िशफारस केली. 

�श्न मतास टाकून संमत झाला.  

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले. 

 खंड १, संपूणर् शीषर्क व हेतुवाक्य हे एका पाठीमागून एक या�माणे िवचारात घेण्यात आले. 
त्यांच्या बाबतीत कोणतीही िशफारस करण्यात आली नाही. 

 ज्याअथ�, पिरषदेस कोणतीही िशफारस करावयाची नाही, त्याअथ�, कोणत्याही िशफारशीिशवाय 
हे िवधेयक िवधानसभेकडे परत पाठिवण्यात येत आहे असे माननीय सभापतींनी सांिगतले. 

 (ग) (१) उच्च व तं�िशक्षण मं�यांनी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �मांक ४१ - महाराष्� शैक्षिणक संस्था 
(अध्यापक संवग�तील आरक्षण) िवधेयक, २०२१ मांडले व सदर िवधेयक िवचारात घेण्यात यावे असा 
�स्ताव मांडला. 
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�श्न �स्तुत झाला.  

आता िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीच्या �श्नावर चच� होईल. तद्नंतर माननीय मं�यांचे उ�र 
झाल्यानंतर िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकला जाईल. आता सन्माननीय सदस्यांनी 
िवधेयकावरील भाषणास सु�वात करावी असे माननीय सभापतींनी सांिगतले. 

(सन्माननीय सदस्यांची भाषणे झाली नाहीत.)  

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले.  

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले.  

(ख) (१) नगरिवकास राज्य मं�यांनी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �मांक २२ - महाराष्� नगरपिरषदा, नगर 
पंचायती व औ�ोिगक नगरी (सुधारणा) िवधेयक, २०२१ मांडले व सदर िवधेयक िवचारात घेण्यात यावे 
असा �स्ताव मांडला. 

�श्न �स्तुत झाला.  

 आता िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीच्या �श्नावर चच� होईल. तद्नंतर माननीय मं�यांचे उ�र 
झाल्यानंतर िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकला जाईल. आता सन्माननीय सदस्यांनी 
िवधेयकावरील भाषणास सु�वात करावी असे माननीय सभापतींनी सांिगतले. 

(सन्माननीय सदस्यांची भाषणे झाली नाहीत.)  

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले.  

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले.  

(२) उच्च् व तं�िशक्षण राज्यमं�यानंी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �मांक २९ - महाराष्� राज्य तं� िशक्षण 
मंडळ (सुधारणा) िवधेयक, २०२१ मांडले व सदर िवधेयक िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव मांडला. 

�श्न �स्तुत झाला.  

 आता िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीच्या �श्नावर चच� होईल. तद्नंतर माननीय मं�यांचे उ�र 
झाल्यानंतर िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकला जाईल. आता सन्माननीय सदस्यांनी 
िवधेयकावरील भाषणास सु�वात करावी असे माननीय सभापतींनी सांिगतले. 

(सन्माननीय सदस्यांची भाषणे झाली नाहीत.)  

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले.  

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले.  

 (३) उच्च व तं�िशक्षण राज्य मं�यांनी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �मांक २६ - महाराष्� सावर्जिनक 
िव�ापीठ (दसुरी सुधारणा) िवधेयक, २०२१ मांडले व सदर िवधेयक िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव 
मांडला.  
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�श्न �स्तुत झाला.  

 आता िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीच्या �श्नावर चच� होईल. तद्नंतर माननीय मं�यांचे उ�र 
झाल्यानंतर िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकला जाईल. आता सन्माननीय सदस्यांनी 
िवधेयकावरील भाषणास सु�वात करावी असे माननीय सभापतींनी सांिगतले. 

(सन्माननीय सदस्यांची भाषणे झाली नाहीत.)  

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले.  

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले.  

(ग) (१) नगरिवकास राज्य मं�यांनी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �मांक २८ - महाराष्� महानगरपािलका 
आिण महाराष्� नगरपिरषदा, नगर पंचायती व औ�ोिगक नगरी (दसुरी सुधारणा) िवधेयक, २०२१ मांडले व 
सदर िवधेयक िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव मांडला. 

�श्न �स्तुत झाला.  

 आता िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीच्या �श्नावर चच� होईल. तद्नंतर माननीय मं�यांचे उ�र 
झाल्यानंतर िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकला जाईल. आता सन्माननीय सदस्यांनी 
िवधेयकावरील भाषणास सु�वात करावी असे माननीय सभापतींनी सांिगतले. 

(सन्माननीय सदस्यांची भाषणे झाली नाहीत.)  

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले.  

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले.  

(२) नगरिवकास राज्य मं�यांनी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �मांक २७ – मंुबई महानगरपािलका 
(सुधारणा) िवधेयक, २०२१ मांडले व सदर िवधेयक िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव मांडला. 

�श्न �स्तुत झाला.  

 आता िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीच्या �श्नावर चच� होईल. तद्नंतर माननीय मं�यांचे उ�र 
झाल्यानंतर िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकला जाईल. आता सन्माननीय सदस्यांनी 
िवधेयकावरील भाषणास सु�वात करावी असे माननीय सभापतींनी सांिगतले. 

 उपरोक्त िवधेयकाच्या संदभ�त �ी. �वीण दरेकर, िवरोधी पक्षनेते यांनी आपले मत मांडले.  

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले.  

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले.   

(३) संसदीय कायर् राज्य मं�यांनी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �मांक २४ – महाराष्� सहकारी संस्था 
(दसुरी सुधारणा) िवधेयक, २०२१ मांडले व सदर िवधेयक िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव मांडला.  
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�श्न �स्तुत झाला.  

 आता िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीच्या �श्नावर चच� होईल. तद्नंतर माननीय मं�यांचे उ�र 
झाल्यानंतर िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकला जाईल. आता सन्माननीय सदस्यांनी 
िवधेयकावरील भाषणास सु�वात करावी असे माननीय सभापतींनी सांिगतले. 

  (सन्माननीय सदस्यांची भाषणे झाली नाहीत.)  

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले.  

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले.  

(४) संसदीय कायर् राज्यमं�यांनी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �मांक २५ – महाराष्� सहकारी संस्था 
(सुधारणा व िविध�ा�ीकरण) िवधेयक, २०२१ मांडले व सदर िवधेयक िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव 
मांडला.  

�श्न �स्तुत झाला.  

 आता िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीच्या �श्नावर चच� होईल. तद्नंतर माननीय मं�यांचे उ�र 
झाल्यानंतर िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकला जाईल. आता सन्माननीय सदस्यांनी 
िवधेयकावरील भाषणास सु�वात करावी असे माननीय सभापतींनी सांिगतले. 

 उपरोक्त िवधेयकाच्या संदभ�त सन्माननीय सदस्य �ी. �वीण दरेकर, िवरोधी पक्षनेते यांनी 
आपले मत मांडले.  

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला.  

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले.  

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले.  

८. सवर्�ी �वीण दरेकर, िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, �साद लाड, महादेव जानकर, सुरेश धस, 
डॉ.पिरणय फुके, सवर्�ी सदािशव खोत, िवनायक मेटे, डॉ.रणिजत पाटील, सवर्�ी गोिपचंद पडळकर, 
�िवण पोटे पाटील, अमरीश भाई पटेल, रणिजतिंसह मोिहते-पाटील, िगरीशचं� व्यास, िनलय नाईक, 
चंदभुाई पटेल, रमेश दादा पाटील, रामराव पाटील, �िवण दटके, रामदास आंबटकर, रमेश कराड, 
ॲड.िनरंजन डावखरे, �ी.रामिनवास िंसह िव.प.स. यांचा म.िव.प. िनयम २५९ अन्वये अंितम आठवडा 
�स्ताव – 

राज्यातील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, हत्या, अपहरण, दरोडे, घरफो�ा यासारख्या गुन्�ांना 
आळा घालण्यात आलेले अपयश, गृह िवभागाने कायदा, िनयम, संकेताचे पालन न करणे, अंमली पदाथर्, 
गुटखा व्यापार, जुगार, मटका या अवैध धं�ात झालेली अपिरिमत वाढ, अल्पवयीन मुले, मुली व 
मिहलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ व �ुरतेने गाठलेला कळस, पुणे येथील पुजा चव्हाण 
आत्महत्या �करणाच्या तपासातील संथगती, डान्सबार, पब, िडस्कोथेक, ऑनलाईन गेिंमग, िवशेषत :
ऑनलाईन लॉटरीमधील �ष्टाचाराला आळा घालण्यात आलेले अपयश, त्यांच्या चालकांना िमळणारे 
अभय, सायबर गुन्�ांचे वाढते �माण, पोिलसांवर पडणारा ताण, पुणे, नागपूर, नािशक यासारख्या शहरात 
संघिटत गुन्हेगारीत झालेली वाढ, वाळूमािफयांकडून व अनिधकृत बांधकाम करणाऱ्यांिवरोधात 
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करावयाच्या कारवाईत आलेली िशिथलता, मागासवग�य समाजावर होणारे हल्ले व त्यांच्यात वाढलेली 
असुरिक्षततेची भावना, जातीय िंहसाचार व दंगलींचे वाढलेले �माण, मिहला अिधकाऱ्यांचे होणारे शोषण व 
त्यांना विरष्ठांकडून िदला जाणारा �ास, पोलीस दलातील वाहतुक शाखेमाफर् त टोईंग व्हॅनच्या नावाखाली 
होणारा को�वधीचा घोटाळा, राजकीय कायर्कत�, लोक�ितिनधींवर होणारी सुडबुध्दीने कारवाई, 
सवर्सामान्य जनता भयभीत असताना, अितरेक्यांसमवेत संबंध असणाऱ्यांना िमळत असलेले पोलीस 
संरक्षण, पोलीस संरक्षण देण्यात होत असलेला दजुाभाव, पोलीस आयुक्तांसारख्या विरष्ठ 
अिधकाऱ्याकंडून होत असलेली बेजबाबदार व हतबल वक्तव्ये, लोक�ितिनधींना गंुडांकडून िमळत 
असलेल्या धमक्या, अितरेक्यांशी जिमनीचे व्यवहार करणाऱ्यांना िमळत असलेले अभय, यामुळे 
महाराष्�ातील सवर् गोरगरीब जनतेमध्ये िनम�ण झालेले असुरिक्षततेचे वातावरण, तसेच, मंुबई महानगर 
�देश िवकास �ािधकरण के्ष�ातील अनेक मो�ा व जनउपयोगी �कल्पांचे रखडलेले काम, वाहतुकीचा 
िनम�ण झालेला गंभीर �श्न, मंुबई महानगरपािलकेतील �ष्टाचार व अिनयिमततेची �करणे, पुन�वकास 
�कल्पांची रखडलेली कामे, मंुबईच्या िविवध समस्यांनी धारण केलेले उ� स्व�प, मंुबईतील रखडलेली 
िवकास कामे, महानगरपािलकेने गेल्या १० वष�त केलेला खचर् व त्यात झालेल्या �ष्टाचाराबाबत 
श्वे�पि�का जाहीर करण्याची होत असलेली मागणी, तसेच राज्यातील िविवध िवभागांत उघड झालेले 
�ष्टाचार, जलसंपदा िवभागातील िनिवदा �ष्टाचार, आिदवासींच्या खावटी योजनेच्या वस्तू खरेदीत 
झालेली अिनयिमतता, महसूल िवभागाच्या मु�ांक शुल्क वसुलीत झालेला घोटाळा, सामािजक न्याय 
िवभागातील सािहत्य खरेदीत झालेला घोटाळा, आिदवासींच्या जिमनी िबगर आिदवासींनी खरेदी करण्यास 
िदलेली बेकायदेशीर परवानगी, तसेच हाफकीन महामंडळातफ�  २००० कोटी �पये िनयमबा� पध्दतीने 
औषध खरेदी करण्याची बाब िनदशर्नास येणे, जेम पोटर्ल वर ऑनलाईन िनिवदा काढून उवर्िरत सवर् �ि�या 
ऑफलाईन राबिवणे, िनिवदाधारकांना कुठलेच कागदप� संकेतस्थळावर न िदसणे, �ेया पॅकेिंजग या 
एकाच कंपनीला १५ कोटी मास्क पुरवठासाठी काय�देश देणे, इतरांना पा� असताना सुध्दा डावलले जाणे, 
�ेया कंपनीमाफर् त आयएसआय मानांिकत मास्क बनिवले नसल्याची बाब िनदशर्नास येणे व कोरोना 
काळात िनकृष्ट माल पुरवठा करणे, िनयमानुसार िनिवदेसाठी िकमान तीन काय�लयीन िदवस आवश्यक 
असताना संगनमताने १ िदवसाची िनिवदा �कािशत करणे, अल्प मुदतीची िनिवदा �कािशत क�न 
कागदप� पडताळणीसाठी २ ते ४ मिहन्याचा कालावधी लावणे  ,कोरोन ◌ा काळातील खरेदी कोिवड केअर 
सेंटर उभारणीत झालेला �ष्टाचार तसेच �त्येक िवभागात बदली, जमीन, िनयुक्तीचे रॅकेट कायर्रत 
असल्याचे िनदशर्नास आलेले असणे, एव�ा मो�ा �माणात �ष्टाचार होऊनही शासनाने साधी चौकशी 
न लावणे, त्यामुळे को�वधी जनतेमध्ये पसरलेला ती� असंतोष, याबाबत शासनाने करावयाची 
उपाययोजना िवचारात घेण्यात यावी. 

(�स्ताव पुन्हा �स्तुत झाला.) 

�स्तावावरील चच�त खालील सन्माननीय सदस्यांनी भाग घेतला.  

(१) �ी.सदाभाऊ खोत   (२) �ी.अिभिजत वंजारी  

(३) �ी.�साद लाड    (४) �ी. अमोल िमटकरी  

(५) �ी.िगरीशचं� व्यास   (६) �ी.िवनायक मेटे  

(७) �ी. गोिपचंद पडळकर   (८) ॲड. िनलय नाईक  
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(९) ॲड.िनरंजन डावखरे   (१०) �ी.रामराव पाटील  

(११) �ी.जयंत �.पाटील  

गृह राज्यम�ी ( �ामीण ), महसूल राज्यमं�ी, नगरिवकास राज्यमं�ी यांनी �स्तावावरील चच�स उ�र 
िदले.  

�ी. �वीण दरेकर, िवरोधी पक्ष नेते यांनी उ�रादाखल भाषण केले.  

सभागृहाने �स्तावावर िवचार केला असल्याचे माननीय उप सभापतींनी सांिगतले. 

 राज्य िवधानमंडळांच्या नविनव�िचत सदस्यांना लोकसभा सिचवालयातील "पाल�मेंटरी िरसचर् ॲण्ड 
�ेिंनग इ�न्स्टटयूट फॉर डेमॉ�ॉसी ( �ाईड )" या �िशक्षण संस्थे माफर् त �िशक्षण देणे अिनवायर् आहे, असा 
ठराव पािरत करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने सवर् सन्माननीय सदस्यांन कळिवण्यात येते की, माहे, 
फे�ुवारी,२०२२ मध्ये नविनव�िचत सन्माननीय सदस्यांसाठी लोकसभा सिचवालयातील "पाल�मेंटरी िरसचर् 
ॲण्ड �ेिंनग इ�न्स्टटयूट फॉर डेमॉ�ेसी (�ाईड)" या �िशक्षण संस्थेतफ�  संसद भवन,नवी िदल्ली येथे संसदीय 
अभ्यास वगर् आयोिजत करण्यात येत आहे. या अभ्यास वग�चे संयोजन िव.स.पागे संसदीय �िशक्षण व 
राष्�कुल संसदीय मंडळ, सीपीए सेल िवधान भवन, मंुबई करणार आहे. या संसदीय अभ्यास वग�त 
सहभागी होण्याकिरता नविनव�िचत सदस्य, अन्य इच्छूक सन्माननीय सदस्यांनी आपली नावे �धान सिचव, 
महाराष्� िविधमंडळ यांच्या काय�लयात िदनांक १२ जानेवारी,२०२२ रोजी पय�त प�ाद् वारे कळवावी असे 
माननीय सभापतींनी घोिषत केले.  

म.िव.प.िनयम १०१ अन्वये लक्षवेधी सूचना स्वीकारण्याची मुदत आज मंगळवार, िदनांक २८ 
िडसेंबर,२०२१ रोजी वाढिवण्यात आल्याने सभागृहात चच�किरता न आलेल्या स्वीकृत लक्षवेधी सूचनांचे 
जोडप� सभागृहाच्या पटलावर न ठेवता स� समाप्तीनंतर सदस्यांना टपाल�ारे पाठिवण्यात येईल असे 
माननीय सभापतींनी सांिगतले.  

(ग) (५) सहकार मं�यांनी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �मांक ३९ – महाराष्� सहकारी संस्था (ितसरी 
सुधारणा ) िवधेयक, २०२१ मांडले व सदर िवधेयक िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव मांडला.  

�श्न �स्तुत झाला.  

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले.  

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले.  

(६) पणन मं�यांनी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �मांक ३६ – महाराष्� कृिष उत्प� पणन (िवकास व 
िविनयमन) (सुधारणा) िवधेयक, २०२१ मांडले व सदर िवधेयक िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव 
मांडला.  

�श्न �स्तुत झाला.  

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले.  

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले.  
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(७) मत्स्यव्यवसाय मं�यांनी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �मांक ३१ – महाराष्� सागरी मासेमारी िनयमन 
(सुधारणा) िवधेयक, २०२१ मांडले व सदर िवधेयक िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव मांडला.  

�श्न �स्तुत झाला.  

 आता िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीच्या �श्नावर चच� होईल. तद्नंतर माननीय मं�यांचे उ�र 
झाल्यानंतर िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकला जाईल. आता सन्माननीय सदस्यांनी 
िवधेयकावरील भाषणास सु�वात करावी असे माननीय सभापतींनी सांिगतले. 

(सन्माननीय सदस्यांची भाषणे झाली नाहीत.)  

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले.  

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले.   

(८) नगरिवकास राज्य मं�यांनी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �मांक ३३ – मंुबई महानगरपािलका (दसुरी 
सुधारणा) िवधेयक, २०२१ मांडले व सदर िवधेयक िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव मांडला.  

�श्न �स्तुत झाला.  

 आता िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीच्या �श्नावर चच� होईल. तद्नंतर माननीय मं�यांचे उ�र 
झाल्यानंतर िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकला जाईल. आता सन्माननीय सदस्यांनी 
िवधेयकावरील भाषणास सु�वात करावी असे माननीय सभापतींनी सांिगतले. 

(सन्माननीय सदस्यांची भाषणे झाली नाहीत.)  

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले.  

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले.  

आजच्या कामकाजपि�केवर दशर्िवण्यात आलेला स�ाधारी पक्षाचा िनयम २६० चा �स्ताव वेळेअभावी 
आज होऊ शकणार नाही. त्यामुळे तो पुढे ढकलण्यात येत आहे. 

तसेच म.िव.प. िनयम ९२ अन्वये अनु�मांक-१ वरील अध�-तास चच� िदलेले सन्माननीय सदस्य 
�ी.नागोराव गाणार सभागृहात उप�स्थत नाहीत. त्यामुळे आता अनु�मांक-२ वरील अध�-तास चच� 
सन्माननीय सदस्य �ी.िवलास पोतनीस यांनी उप�स्थत करावी असे माननीय सभापतींनी सांिगतले. 

�ी.िवलास पोतनीस िव.प.स. यांनी "मंुबई दिहसर येथे आगरी कोळी भवन बांधण्याबाबत" िदलेल्या 
अध�-तास चच�चा िवषय मं�ी महोदयानंा लेखी स्व�पात देतो असे सांिगतले. 

सभागृहाला िवधानसभेने संमत केलेले अजून एक िवधेयक संमत करावयाचे आहे. परंतु 
िवधानसभेकडून सदरहू िवधेयक अ�ापपय�त संमत करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे िवधानसभेकडून 
सदरहू िवधेयक संमत होत नाही तोपय�त ते या सभागृहाकडे मंजुरीसाठी येणार नाही. उक्त िवधेयक या 
सभागृहाकडे मंजुरीसाठी येईपय�त मी सभागृहाची बैठक अध्य� तासासाठी स्थिगत करीत आहे असे माननीय 
सभापतींनी सांिगतले.  
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सभागृहाची बैठक रा�ी ८ वाजून ०६ िमिनटांनी स्थिगत झाली. 

स्थिगतीनंतर सभागृहाची बैठक रा�ौ ८ वाजून ३६ िमिनटांनी पुन्हा सु� झाली. 

सभागृहाची बैठक ३० िमिनटांसाठी स्थिगत करीत करीत असल्याचे माननीय उप सभापतींनी सांिगतले. 

सभागृहाची बैठक रा�ी ८ वाजून ३८ िमिनटांनी स्थिगत झाली. 

स्थिगतीनंतर सभागृहाची बैठक रा�ौ ९ वाजून ०८ िमिनटांनी पुन्हा सु� झाली. 

सभागृहाची बैठक १० िमिनटांसाठी स्थिगत करीत करीत असल्याचे माननीय उप सभापतींनी सांिगतले. 

सभागृहाची बैठक रा�ी ९ वाजून ०९ िमिनटांनी स्थिगत झाली. 

स्थिगतीनंतर सभागृहाची बैठक रा�ौ ९ वाजून १९ िमिनटांनी पुन्हा सु� झाली. 

(ग) (९) उच्च व तं� िशक्षण मं�यांनी, सन २०२१ चे िव.स.िव. �मांक ३५ – महाराष्� सावर्जिनक 
िव�ापीठ (ितसरी सुधारणा) िवधेयक, २०२१ मांडले व सदर िवधेयक िवचारात घेण्यात यावे असा �स्ताव 
मांडला.  

�श्न �स्तुत झाला.  

आता िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीच्या �श्नावर चच� होईल. तद्नंतर माननीय मं�यांचे उ�र 
झाल्यानंतर िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकला जाईल. आता सन्माननीय सदस्यांनी 
िवधेयकावरील भाषणास सु�वात करावी असे माननीय सभापतींनी सांिगतले. 

�ी. िदवाकर रावते, �ी. �वीण दरेकर िव.प.स. यांनी उपरोक्त िवधेयकाच्या संदभ�त आपले मत मांडले.  

(िवरोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य जागेवर उभे राहून एकाच वेळी बोलण्याचा �यत्न करतात ) 

 (िवरोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य सभात्याग करतात.) 

िवधेयक िवचारात घेण्यासंबंधीचा �श्न मतास टाकून संमत झाला. 

िवधेयक िवचारात घेण्यात आले.  

खंडश: िवचारानंतर उपरोक्त िवधेयक संमत झाले.  

माननीय सभापतींनी, महाराष्� िवधानपिरषद िहवाळी अिधवेशन, २०२१ या स�काळातील झालेल्या 
कामकाजाचा संिक्षप्त आढावा सभागृहासमोर ठेवला. 

माननीय सभापतींनी, महाराष्� िवधानपिरषदेचे पुढील अिधवेशन सोमवार,िदनांक २८ फे�ुवारी,२०२२ 
पासून नागपूर येथील िवधान भवनात बोलवावे, अशी िशफारस राज्यपालांकडे करण्याचे ठरले आहे, असे 
घोिषत केले. 

माननीय सभापतींनी स�-समाप्ती संबंधीचा राज्यपालांचा पुढील संदेश सभागृहात वाचून दाखिवला.  

"भारतीय संिवधानाच्या अनुच्छेद १७४, खंड(२) उपखंड (क) अन्वये �दान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर क�न मी भगतिंसह कोश्यारी महाराष्�ाचा राज्यपाल, या�ारे महाराष्� िवधानपिरषदेचे स� 
संस्थिगत करीत आहे."  

यांनतर राष्�गीत म्हणण्यात आले.  
िवधानपिरषदेचे स� रा�ौ ९ वाजून ४७ िमिनटांनी संस्थिगत झाले. 
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िववरण �मांक ६ 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú - 6 

 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×®ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö ×®ÖµÖ´Ö 8(1) †®¾ÖµÖê,  

´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖà®Öß ®ÖÖ´Ö×®Ö¤ìü¿ÖŸÖ Ûêú»Öê»Öß ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß ŸÖÖ×»ÖÛúÖ- 

 
 

†.ÛÎú.         ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö 

1.  ›üÖò.¸üÞÖ×•ÖŸÖ ¯ÖÖ™üß»Ö,×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 

2.  ¯ÖÏÖ.›üÖò.´Ö×®ÖÂÖÖ ÛúÖµÖÓ¤êü, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 

3.  ÁÖß.†´ÖÖê»Ö ×´Ö™üÛú¸üß, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 

4.  ›üÖò.¾Ö•ÖÖÆüŸÖ ×´Ö—ÖÖÔ, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 

 
***** 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 7  
×¾Ö×¾Ö¬Ö ×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖÓ¾Ö¸ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ®ÖÖ´Ö×®ÖµÖãŒŸÖß 

 
 
 

 
 

 
×®Ö¸ÓüÛú 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 8 
×¾Ö¬ÖêµÖÛúÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß¾Ö¸ü ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ®ÖÖ´Ö×®ÖµÖãŒŸÖß/ÃÖ×´ÖŸÖß ×®ÖµÖãŒŸÖß Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö  
  "ÃÖ®Ö 2020 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 52 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †®Ö®µÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ ®µÖÖµÖÖ»ÖµÖê (¿ÖŒŸÖß 

ÛúÖµÖªÖÜÖÖ»Öß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ“µÖÖ ×¾Ö¹ý¨ü“µÖÖ ×¾Ö¾Ö×õÖŸÖ †¯Ö¸üÖ¬ÖÖÓÃÖÖšüß) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 

2020" ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß ÃÖÆü´ÖŸÖß ‘Öê‰ú®Ö ¤üÖê®Æüß ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÓ“µÖÖ 21 ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖßÛú›êü 

ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¯ÖÏ×ŸÖ¾Öé¢Ö ¯Öãœüß»Ö †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖ“µÖÖ †ÜÖê¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞµÖÖ“ÖÖ †®Öã¤êü¿Ö ¤ê‰ú®Ö ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ 

¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖŸÖ µÖÖ¾Öê. µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü®Öê ×¤ü®ÖÖÓÛú 24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 ¸üÖê•Öß“µÖÖ ²ÖîšüÛúßŸÖ 

ÃÖÓ´ÖŸÖß ×¤ü»Öß †Ö×ÞÖ ÊÖ ÃÖ×´ÖŸÖß¾Ö¸ü µÖÖ ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ“Öê ÜÖÖ»Öß»Ö ÃÖ¤üÃµÖ ®ÖÖ´Ö×®ÖÙ¤üÂ™ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê :- 

1. †ò’û †×®Ö»Ö ¯Ö¸ü²Ö, ÃÖÓÃÖ¤üßµÖ ÛúÖµÖÔ ´ÖÓ¡Öß 

2. ÁÖß.¿Ö×¿ÖÛúÖÓŸÖ Ø¿Ö¤êü, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 

3. ›üÖò.¯ÖÏ–ÖÖ ÃÖÖŸÖ¾Ö, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 

4. ÁÖß.†´ÖÖê»Ö ×´Ö™üÛú¸üß, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 

5. ÁÖß.×¾Ö•ÖµÖ ‰ú±Ôú ³ÖÖ‡Ô ×ÝÖ¸üÛú¸ü, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 

6. ÁÖß.×¾Ö®ÖÖµÖÛú ´Öê™êü, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 

7. ÁÖß.Ûú×¯Ö»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 

×¾Ö¿ÖêÂÖ ×®Ö´ÖÓ×¡ÖŸÖ 

  ›üÖò.´Ö×®ÖÂÖÖ ÛúÖµÖÓ¤êü, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 

 

****** 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 9 

×¾Ö¬ÖêµÖÛúÖ¾Ö¸üß»Ö ÃÖÓµÖãŒŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ´Öã¤üŸÖ¾ÖÖœüß“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 
 

 

 
×®Ö¸ÓüÛú 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 10 
×¾Ö×¾Ö¬Ö ÃÖ×´ÖŸµÖÖÓ“µÖÖ ²ÖîšüÛúÖ 

 

ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê ®ÖÖ¾Ö ²ÖîšüÛúß“ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú  ²ÖîšüÛúßŸÖ —ÖÖ»Öê»Öê ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö 

 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö 
ÃÖ»»ÖÖÝÖÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß 

 
×¤ü®ÖÖÓÛú 29 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 

2021 
 
 
 

×¤ü®ÖÖÓÛú 24 ×›üÃÖëü²Ö¸ü, 
2021 

 

 
ÛúÖê×¾Ö›ü-2019 ×¾ÖÂÖÖÞÖæ“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“µÖÖ 
¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¸ ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê ÃÖ®Ö 2021 “µÖÖ  ŸÖéüŸÖßµÖ 
(×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü-×¾Ö×®Ö´ÖµÖ Ûú¹ý®Ö  
²Öã¬Ö¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 22 ×›üÃÖë²Ö¸ü,2021  ŸÖê ´ÖÓÝÖôû¾ÖÖ¸ü, 
×¤ü®ÖÖÓÛú 28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ“Öê 
ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ×®Ö×¿“ÖŸÖ Ûêú»Öê. 
 
ÛúÖê×¾Ö›ü-2019 ×¾ÖÂÖÖÞÖæ“µÖÖ ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö ¯ÖÏÃÖÖ¸üÖ“µÖÖ 
¯ÖÖÀ¾ÖÔ³Öæ´Öß¾Ö¸ ÃÖ×´ÖŸÖß®Öê ÃÖ®Ö 2021 “µÖÖ  ŸÖéüŸÖßµÖ 
(×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬ÖÖŸÖ ×¾Ö“ÖÖ¸ü-×¾Ö×®Ö´ÖµÖ Ûú¹ý®Ö  
ÃÖÖê´Ö¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 27 ×›üÃÖë²Ö¸ü,2021  ¾Ö ´ÖÓÝÖôû¾ÖÖ¸ü, 
×¤ü®ÖÖÓÛú 28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 ¯ÖµÖÕŸÖ“Öê ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ“Öê 
ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö ×®Ö×¿“ÖŸÖ Ûêú»Öê. 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 11 
 

´ÖŸÖ ×¾Ö³ÖÖ•Ö®Ö  
(´Ö.×¾Ö.¯Ö.×®ÖµÖ´Ö 41) 

 
×¤ü®ÖÖÓÛú ¾Ö 
¯ÖÏ³ÖÖ¸üß 
ÃÖ¤üÃµÖ 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö/ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ/ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖê»ÖÖ 
†®ÖãÛãú»Ö ´ÖŸÖ 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖ»ÖÖ/ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖê»ÖÖ 
¯ÖÏ×ŸÖÛæú»Ö ´ÖŸÖ 

ŸÖ™üÃ£Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö/ 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ Ûúß 
†ÃÖÓ´ÖŸÖ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
      
   

×®Ö Ó̧üÛú 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 12 
 “Ö“ÖÖÔ ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖß“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

(´Ö.×¾Ö.¯Ö.×®ÖµÖ´Ö 38) 
 
 
 

×®Ö Ó̧üÛú 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ 13 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü³ÖÓÝÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ 

(´Ö.×¾Ö.¯Ö. ×®ÖµÖ´Ö 240 †®¾ÖµÖê)  
¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü³ÖÓÝÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ“Öê ×¾Ö¾Ö¸üÞÖ¯Ö¡Ö. 

 
 

†.ÛÎú. 
(1) 

ÃÖã“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛ 
(2) 

ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öê 
®ÖÖ¾Ö 
(3) 

×¾ÖÂÖµÖ 
(4) 

ÃÖã“Ö®ÖÖ 
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ 
´ÖÖÓ›ü»µÖÖ“ÖÖ 

×¤ü®ÖÖÓÛú 

ÃÖª×Ã£ÖŸÖß / 
×®ÖÞÖÔµÖ 
(5) 

ÃÖ®Ö 2020 “Öê (ŸÖéŸÖßµÖ †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö ) ¾Ö ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ. 

1 213 ¯ÖÏÖ.›üÖò.´Ö®ÖßÂÖÖ 
ÛúÖµÖÓ¤êü, 

 ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

8/09/2020 

 ÁÖß.†ÞÖÔ²Ö ÝÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß, ÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÛú, ¾Öé¢Ö ×®Ö¾Öê¤üÛú ¾Ö 
ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö ÃÖæ¡Ö ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú ×¸ü¯Ö×²»ÖÛú  ×™ü¾Æüß 
¾Öé¢Ö¾ÖÖ×Æü®Öß µÖÖÓ“Öê×¾Ö¹ý¨ü. 
  ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖÖ 
¯ÖÏÖ.›üÖò.´Ö®ÖßÂÖÖ ÛúÖµÖÓ¤êü µÖÖÓ®Öß ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖã“Ö®ÖêŸÖ 
ÜÖÖ»Öß»Ö ¯ÖḮ ÖÖÞÖê ®Ö´Öæ¤ü Û ¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü :-
ÃÖæ“Ö®ÖêŸÖ ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ Ûêú»Öê»ÖÖ ´ÖãÜµÖ ´Öã§üÖ ´ÆüÞÖ•Öê, 
ÁÖß.†ÞÖÔ²Ö ÝÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß, ÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÛú, ¾Öé¢Ö ×®Ö¾Öê¤üÛú ¾Ö 
ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö ÃÖæ¡Ö ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ×¸ü¯Ö×²»ÖÛú ×™ü¾Æüß  
¾Öé¢Ö¾ÖÖ×Æü®Öß µÖÖÓ“Öê«üÖ ȩ̂üü †®ÖêÛú ÛúÖµÖÔÛÎú´ÖÖÓ́ Ö¬µÖê 
ÝÖê»µÖÖ †®ÖêÛú ×¤ü¾ÖÃÖÖÓ̄ ÖÖÃÖæ®Ö ‹ÛúÖ ×“Ö¡Ö¯Ö™ü 
†×³Ö®ÖêŸµÖÖ“µÖÖ †ÖŸ´ÖÆüŸµÖÖ ¯ÖÏÛú¸üÞÖÖ¾Ö¹ý®Ö 
×¸ü¯Ö×²»ÖÛú ×™ü¾Æüß µÖÖ ¾Öé¢Ö¾ÖÖ×Æü®Öß¾Ö¸ü ÃÖÖŸÖŸµÖÖ®Öê 
Ûú¯ÖÖê»ÖÛú×»¯ÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ ‘Ö›ü¾Öæ®Ö †ÖÞÖÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖ 
†ÃÖæ®Ö µÖÖ “Ö“Öì́ Ö¬µÖê µÖÖ ¸üÖ•µÖÖ“Öê ¯ÖḮ ÖãÜÖ 
†ÃÖ»Öê»Öê ´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß, ÁÖß.ˆ¬¤ü¾Ö 
²ÖÖôûÖÃÖÖÆêü²Ö šüÖÛú ȩ̂ü µÖÖÓ“Öê¾Ö¸ü ¾Ö ´ÖÓ×¡Ö´ÖÓ›üôûÖ“Öê 
´ÖÓ¡Öß, ¿ÖÖÃÖ®Ö µÖÖÓ“Öê²ÖÖ²ÖŸÖ •ÖÖÞÖæ®Ö²Öã•Öæ®Ö, 
ÆêüŸÖã̄ Öã̧ üÃÃÖ¸ü ¾Ö ¤ãüÂ™ü²Öã¬¤üß®Öê †ŸµÖÓŸÖ †ÖõÖê̄ ÖÖÆÔü ¾Ö 
†¾Ö´ÖÖ®ÖÛúÖ¸üÛú ×¾Ö¬ÖÖ®Öê Ûêú»µÖÖ´Öãôêû —ÖÖ»Öê»ÖÖ 
×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ³ÖÓÝÖ ¾Ö †¾Ö´ÖÖ®Ö ÆüÖ ÆüÖêµÖ. 
ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖ ÁÖß. ³ÖÖ‡Ô 
•ÖÝÖŸÖÖ¯Ö µÖÖÓ®Öß ×¤ü»Öê»µÖÖ ÃÖã“Ö®ÖêŸÖ ÜÖÖ»Öß»Ö 
¯ÖḮ ÖÖÞÖê ®Ö´Öæ¤ü Û ¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê †ÖÆêü ÃÖæ“Ö®ÖêŸÖ 
ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ Ûêú»Öê»ÖÖ ´ÖãÜµÖ ´Öã§üÖ ´ÆüÞÖ•Öê, 
ÁÖß.†ÞÖÔ²Ö ÝÖÖêÃ¾ÖÖ´Öß, ÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÛú, ¾Öé¢Ö ×®Ö¾Öê¤üÛú ¾Ö 
ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö ÃÖæ¡Ö ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, ×¸ü¯Ö×²»ÖÛú ×™ü¾Æüß  
¾Öé¢Ö¾ÖÖ×Æü®Öß µÖÖÓ“Öê«üÖ ȩ̂üü †®ÖêÛú ÛúÖµÖÔÛÎú´ÖÖÓ́ Ö¬µÖê 
‹ÛúÖ ´ÖéŸÖ ´Ö×Æü»Öê“Öß  ×¾Ö›Óü²Ö®ÖÖ Ûú¹ý®Ö 
“ÖÖ×¸ü¡µÖÆü®Ö®Ö Ûú¹ý®Ö ŸÖÃÖê“Ö ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö 
Ûòú×²Ö®Öê™ü ´ÖÓ¡µÖÖ¾Ö¸ü ¾Ö  ´ÖÖ.´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß, 
µÖÖÓ“µÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ²ÖêŸÖÖ»Ö ²ÖÖŸÖ´µÖÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¹ý®Ö 
•ÖÖÞÖæ®Ö²Öã•Öæ®Ö, ÆêüŸÖã̄ Öã̧ üÃÃÖ¸ü ¾Ö ¤ãüÂ™ü²Öã¬¤üß®Öê 
†ŸµÖÓŸÖ †ÖõÖê̄ ÖÖÆÔü ¾Ö †¾Ö´ÖÖ®ÖÛúÖ¸üÛú ×¾Ö¬ÖÖ®Öê 
Ûêú»µÖÖ´Öãôêû —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ³ÖÓÝÖ ¾Ö 
†¾Ö´ÖÖ®Ö ÆüÖ ÆüÖêµÖ. 

×¤ü®ÖÖÓÛú 
8/09/2020 

†Æü¾ÖÖ»Ö 
ÃÖÖ¤ü¸ü 

Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß 
ÃÖ×´ÖŸÖßÛú›êü 

ÃÖã¯Öæ¤Ôü 
8/09/2020 2 214 ÁÖß. ³ÖÖ‡Ô 

•ÖÝÖŸÖÖ¯Ö 
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

8/09/2020 
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3 215 ÁÖß. ³ÖÖ‡Ô 
•ÖÝÖŸÖÖ¯Ö 
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

8/09/2020 

ØÆü¤üß ×ÃÖ®Öê †×³Ö®Öê¡Öß ÛÓúÝÖ®ÖÖ ¸üÖÞÖÖ¾ÖŸÖü 
µÖÖÓ“Öê×¾Ö¹ý¨ü  ÃÖæ“Ö®ÖêŸÖ ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ Ûêú»Öê»ÖÖ ´ÖãÜµÖ 
´Öã§üÖ ´ÆüÞÖ•Öê, "ØÆü¤üß ×ÃÖ®Öê †×³Ö®Öê¡Öß µÖÖÓ®Öß 
´ÖãÓ²Ö‡Ô ²Ö¤Ëü»Ö †ŸµÖÓŸÖ ×Æü®Ö ÛúÖ¸üÛú ¾µÖŒŸÖ¾µÖ 
Ûêú»Öê †ÃÖæ®Ö ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¯ÖÖÛú ¾µÖÖ¯ÖÛú 
ÛúÖ¿´Öß¸üÃÖÖ¸üÜÖß ¾ÖÖ™üŸÖê †ÃÖê ²ÖêŸÖÖ»Ö ¾µÖŒŸÖ¾ÖµÖ 
™Ëü¾Öß™ü«üÖ ȩ̂ü  Ûú¹ý®Ö  ÃÖÓ̄ ÖæÞÖÔ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü“ÖÖ 
†¾Ö´ÖÖ®Ö Ûêú»µÖÖ®Öê —ÖÖ»Öê»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ³ÖÓÝÖ 
¾Ö †¾Ö´ÖÖ®Ö ÆüÖ ÆüÖêµÖ." 
 

×¤ü®ÖÖÓÛú 
08/09/2020 

†Æü¾ÖÖ»Ö 
ÃÖÖ¤ü¸ü 

Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß 
ÃÖ×´ÖŸÖßÛú›êü 

ÃÖã¯Öæ¤Ôü 
8/09/2020 

2021 “Öê ¯Ö×Æü»Öê (†£ÖÔÃÖÓÛú×»¯ÖµÖ ) †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö. 

4 2 ÁÖß. Ûú×¯Ö»Ö 
¯ÖÖ™üß»Ö, 
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

24/03/2021 

ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖÓ¤ü®ÖÖ ÛéúÂÞÖÖ, †¯Ö¸ü ´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö, 
¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖõÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö. 
ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖÓ¤ü®ÖÖ ÛéúÂÞÖÖ, †¯Ö¸ü ´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö, 
¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖõÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö, 
´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ, ´ÖãÓ²Ö‡Ô µÖÖÓ®Öß ´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖÓ®ÖÖ 
ÁÖß. Ûú×¯Ö»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“ÖêÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 
¯ÖÖšü×¾Ö»Öê»µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ“µÖÖ †®ÖãÂÖÓÝÖÖ®Öê ¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö 
†ÖõÖê̄ ÖÖÆÔü ²ÖÖ²ÖßÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ Ã¯ÖÂ™üßÛú¸üÞÖ ¤êüŸÖÖ®ÖÖ 
ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÁÖß. Ûú×¯Ö»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö µÖÖÓ®Öß 
ÃÖ¤ü¸ü ¯Ö¡ÖÖŸÖß»Ö †ÖõÖê̄ ÖÖÆÔü ²ÖÖ²Öà´Öãôêû 
×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ³ÖÓÝÖ ¾Ö †¾Ö´ÖÖ®Ö —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿®Ö 
ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ Ûêú»ÖÖ †ÖÆêü.  

 ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®Öß 
ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ Ûêú»Öê»ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸üÖÓ“ÖÖ ´ÖãÜµÖ ´Öã§üÖ 
´ÆüÞÖ•Öê, ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖ¤üÃµÖ ×¿ÖõÖÛú 
´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖ“Öê ¯ÖÏ×ŸÖ×®Ö¬Öß µÖÖ ®ÖÖŸµÖÖ®Öê 
×¿ÖõÖÛúÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ »ÖÖêÛúŸÖÖÓ×¡ÖÛú ¾Ö 
†ØÆüÃÖÛú ´ÖÖÝÖÖÔ®Öê ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®ÖÖÛú›êü ¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ 
Ûú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ÁÖß´ÖŸÖß ¾ÖÓ¤ü®ÖÖ ÛéúÂÞÖÖ, †¯Ö¸ü 
´ÖãÜµÖ ÃÖ×“Ö¾Ö, ¿ÖÖ»ÖêµÖ ×¿ÖõÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ, 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖ®Ö, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ µÖÖÓ®Öß 
»ÖÖêÛú¯ÖÏ×ŸÖ×®Ö¬Öß ´ÆüÞÖæ®Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ¯Ö¡ÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÖê“Ö ®Ö 
¤êüŸÖÖ, ¿ÖÖÃÖ®ÖÖ“µÖÖ ¬ÖÖȩ̂ üÞÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ¾ÖŸÖÔ®Ö Ûú¸üßŸÖ, 
®µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“Öê ×®ÖÞÖÔµÖ ¤ü›ü¾Öæ®Ö šêü¾ÖŸÖ ŸµÖÖÓ“Öß 
†Ó́ Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÞÖß ®Ö Ûú¸üŸÖÖ ŸµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ 
¯ÖÖšü¯Öã̧ üÖ¾ÖÖ Ûú¸üÞÖÖ·µÖÖ ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ 
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ×¾Ö¹ý¬¤“Öü ´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖÓ“ÖêÛú›êü †ÖõÖê̄ ÖÖÆÔü ¿Ö²¤üÖŸÖ 
†¾Ö´ÖÖ®ÖÖÃ¯Ö¤ü ŸÖÛÎúÖ¸ü Ûú¸üßŸÖ †ÃÖŸÖÖ®ÖÖ ŸµÖÖ 
ŸÖÛÎúÖ¸ü ¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖß®Ö ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖß»Ö 
†×¬ÖÛúÖ·µÖÖÓ“µÖÖ ÃÖŒŸÖß®Öê Ã¾ÖÖõÖ·µÖÖ ‘Öê‰ú®Ö 
ŸµÖÖ«üÖ ȩ̂ü ×¤ü¿ÖÖ³Öæ»Ö Ûú¸üÞÖÖ¸üß ´ÖÖ×ÆüŸÖß 
´ÖÖ.ÃÖ³ÖÖ¯ÖŸÖß, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü µÖÖÓ®ÖÖ 
¤êü‰ú®Ö ×¾Ö¬Öß´ÖÓ›üôûÖ“µÖÖ ¾Öî¬ÖÖ×®ÖÛú †×¬ÖÛúÖ¸üÖÓ®ÖÖ 
†Ö¾ÆüÖ®Ö ¤êüŸÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ †¯Ö´ÖÖ®Ö Ûêú»µÖÖ®Öê  
—ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî́ Ö 

 †Æü¾ÖÖ»Ö 
ÃÖÖ¤ü¸ü 

Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß 
ÃÖ×´ÖŸÖßÛú›êü 

ÃÖã¯Öæ¤Ôü 
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ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ“ÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ³ÖÓÝÖ ¾Ö †¾Ö´ÖÖ®Ö ÆüÖ 
ÆüÖêµÖ." 

5 4 ÁÖß. ÝÖÖê̄ Öß“ÖÓ¤ü 
¯Ö›üôûÛú¸ü,  
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

10/12/2021 

×•Ö»ÆüÖ ÛÎúß›üÖ †×¬ÖÛúÖ¸üß, ÃÖÖÓÝÖ»Öß, ×•Ö.ÃÖÖÓÝÖ»Öß 
µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¨üü  ÃÖã“Ö®ÖêŸÖ ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ Ûêú»Öê»ÖÖ 
´ÖãÜµÖ ´Öã§üÖ ´ÆüÞÖ•Öê, ‹ÛúÖ ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ 
´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖ ¤üÖê®Ö ŸÖÖ»ÖãÛêú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¤üÖê®Ö 
ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÃÖÖšüß  ¤üÖê®Ö ÛÎúß›üÖ ÃÖÓÛãú»Ö ÃÖ×´ÖŸµÖÖ 
ÝÖšüßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖêŸÖÖŸÖ. ŸµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ×¤ü®ÖÖÓÛú 
29 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2016 ¸üÖê•Öß“µÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö 
×®ÖÞÖÔµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ¬ÖßŸÖ ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÓ“Öê †Ö´Ö¤üÖ¸ü 
ÛÎúß›üÖ †¬µÖõÖ ´ÆüÞÖæ®Ö ÛÎúß›üÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †¬µÖõÖ 
†ÃÖŸÖß»Ö. ŸÖÃÖê“Ö ‹ÛúÖ“Ö ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ 
´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖ 2 ŸÖÖ»ÖãÛêú †ÃÖ»µÖÖÃÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ 
ŸÖÖ»ÖãÛúÖ ÛÎúß›üÖ ÃÖÓÛãú»ÖÖÃÖÖšüß ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü“µÖÖ 
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ †¬µÖõÖ ´ÆüÞÖæ®Ö ¯ÖÏÖ¬ÖÖ®µÖÖ®Öê ×¾Ö“ÖÖ¸ü 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö ŸÖÃÖê“Ö Ã£ÖÖ×®ÖÛú †Ö´Ö¤üÖ¸ü •Öê 
†Ö´Ö¤üÖ¸ü ¾Ö¸üßÂšü †ÃÖŸÖß»Ö ŸÖê ÛÎúß›üÖ ÃÖÓÛãú»Ö 
ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †¬µÖõÖ †ÃÖŸÖß»Ö †¿Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü  
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü.  

ÜÖÖ®ÖÖ¯Öæ̧ ü-†Ö™ü¯ÖÖ›üß ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ 
´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖŸÖ ÜÖÖ®ÖÖ¯Öæ̧ ü ¾Ö †Ö™ü¯ÖÖ›üß †ÃÖê 
¤üÖê®Ö ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖÃÖÖšüß ¤üÖê®Ö ÛÎúß›üÖ ÃÖÓÛãú»Ö 
ÃÖ×´ÖŸµÖÖ ÝÖšüßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ †ÃÖæ®Ö 
ÜÖÖ®ÖÖ¯Öæ̧ ü ÛÎúß›üÖ ÃÖÓÛãú»Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ †¬µÖõÖ¯Ö¤üß 
ÁÖß. †×®Ö»Ö ²ÖÖ²Ö¸ü, ×¾Ö.ÃÖ.ÃÖ. µÖÖÓ“Öß ×®ÖµÖãŒŸÖß 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öß †ÖÆêü. ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤ÃµÖÖÓ®Öß ¤êüÜÖß»Ö †Ö™ü¯ÖÖ›üß 
ÛÎúß›üÖ ÃÖÓÛãú»Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ †¬µÖõÖ 
×®ÖµÖãŒŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 29 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2016 
¸üÖê•Öß“µÖÖ ¿ÖÖÃÖ®Ö ×®ÖÞÖÔµÖÖ®ÖãÃÖÖ¸ü ×•Ö»ÆüÖ ÛÎúß›üÖ 
†×¬ÖÛú¸üß µÖÖÓ®ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 17 ´ÖÖ“ÖÔ, 2021 
¸üÖê•Öß“µÖÖ ¯Ö¡ÖÖ®¾ÖµÖê ×¾Ö®ÖÓŸÖß Ûêú»Öß ÆüÖêŸÖß. ´ÖÖ¡Ö 
†Ö™ü¯ÖÖ›üß ŸÖÖ»ÖãŒµÖÖŸÖß»Ö ÛÎúß›üÖ ÃÖÓÛãú»Ö 
ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ †¬µÖõÖ¯Ö¤üß ¤êüÜÖß»Ö ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ 
×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ ÃÖ¤üÃµÖ ÁÖß. †×®Ö»Ö ²ÖÖ²Ö¸ü µÖÖÓ“Öß 
×®ÖµÖãŒŸÖß Ûú¸üÞÖÖ¸ü †ÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö 
†ÖµÖãŒŸÖ, ÛÎúß›üÖ ¾Ö µÖã¾ÖÛú ÃÖê¾ÖÖ µÖÖÓ®ÖÖ 
¯ÖÖšü×¾Ö»µÖÖ®Öê  ŸÖÃÖê“Ö ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖ¤üÃµÖ 
¾Ö×¸üÂšü ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ“Öê ÃÖ¤üÃµÖ †ÃÖæ®ÖÆüß ÛÎúß›üÖ 
ÃÖÓÛãú»Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ †¬µÖõÖ¯Ö¤üß ®Öế ÖÞÖæÛúü ®Ö 
Ûêú»µÖÖ´Öãôêû —ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“ÖÖ 
×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ³ÖÓÝÖ ¾Ö †¾Ö´ÖÖ®Ö ÆüÖ ÆüÖêµÖ." 
 

 ÜÖã»ÖÖÃÖÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ  
¯Öãœüß»Ö 

ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüßÃÖÖšüß 
¯ÖÏÃŸÖãŸÖ. 
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´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü  
ÃÖ®Ö 2021 ×«üŸÖßµÖ (¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö ¾Ö ŸµÖÖ®ÖÓŸÖ¸ü †®Öã´ÖŸÖß ®ÖÛúÖ¸ü»Öê»µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü³ÖÓÝÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ 

. 
†.ÛÎú. 
(1) 

ÃÖã“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛ 
(2) 

ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öê 
®ÖÖ¾Ö 
(3) 

×¾ÖÂÖµÖ 
(4) 

ÃÖã“Ö®ÖÖ 
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ 
´ÖÖÓ›ü»µÖÖ“ÖÖ 

×¤ü®ÖÖÓÛú 

ÃÖª×Ã£ÖŸÖß / 
×®ÖÞÖÔµÖ 
(5) 

1 3 †ò›ü.×®Ö¸Óü•Ö®Ö 
¾ÖÃÖÓŸÖ 

›üÖ¾ÖÜÖ ȩ̂ü, 
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

23/08/2021 

ÁÖß. ÝÖÓÝÖÖ£Ö¸ü®Ö ›üß, †ÖµÖãŒŸÖ ŸÖ£ÖÖ ¯ÖÏ¿ÖÖÃÖÛú, 
¾ÖÃÖ‡Ô-×¾Ö¸üÖ¸ü ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ µÖÖÓ“Öê×¾Ö¹ý¬¤ 
ÃÖæ“Ö®ÖêŸÖ ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ Ûêú»Öê»ÖÖ ´ÖãÜµÖ ´Öã§üÖ ´ÆüÞÖ•Öê, 
"¾ÖÃÖ‡Ô-×¾Ö¸üÖ¸ü ¿ÖÆü¸ü ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛêú“µÖÖ 
Æü§üß´Ö¬Öß»Ö ×¾ÖÛúÖÃÖÛúÖ´ÖÖÓ“ÖÖ ³Öǽ Öß¯Öæ•Ö®Ö ¾Ö 
»ÖÖêÛúÖ¯ÖÔÞÖ ÃÖÖêÆüôûÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 19/08/2021 ¸üÖê•Öß 
†ÖµÖÖê×•ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´ÖÖ¡Ö 
ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖ¤üÃµÖ Æêü ÛúÖêÛúÞÖ ¯Ö¤ü¾Öß¬Ö¸ü 
´ÖŸÖ¤üÖ¸üÃÖÓ‘ÖÖ“Öê »ÖÖêÛú¯ÖÏ×ŸÖ×®Ö¬Öß †ÃÖæ®ÖÆüß ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö 
¯Ö×¡ÖÛêú¾Ö¸ü ŸµÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ”ûÖ¯ÖÞµÖÖŸÖ ®Ö †Ö»µÖÖ®Öê  
—ÖÖ»Öê»ÖÖ ÃÖÖ¾ÖÔ³ÖÖî́ Ö ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖ“ÖÖ †¾Ö´ÖÖ®Ö ¾Ö 
×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü³ÖÓÝÖ ÆüÖ ÆüÖêµÖ". 

 

 ÃÖã“Ö®ÖÖ 
´ÖÖÝÖê ‘ÖêŸÖ»µÖÖ®Öê 

¯ÖÏÛú¸üÞÖ / 
ÃÖæ“Ö®ÖÖ ¤ü¯ŸÖ¸ü 

¤üÖÜÖ»Ö 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
†Ö»Öß. 

×¤ü®ÖÖÓÛú 
29/11/2021 
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´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ÃÖ×´ÖŸÖß. 
´ÖÖ. ´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ×Ã¾ÖÛúÖ¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †¯ÖÏÖ¯ŸÖ †ÃÖ»µÖÖ®Öê ¯ÖÏÓ»Ö×²ÖŸÖ  †ÃÖ»Öê»Öß ¯ÖÏÛú¸üÞÖê 

†. ÛÎú.  ×¾ÖÂÖµÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ / ¯ÖÏÛú¸üÞÖ 
ÃÖ×´ÖŸÖßÛú›êü ÃÖã̄ Öæ¤Ôü 
Ûêú»µÖÖ“ÖÖ ×¤ü®ÖÖÓÛú 

†Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ 
ÃÖÖ¤ü¸ 

ü Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

ÃÖª:×Ã£ÖŸÖß 

1. ÁÖß. ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ÜÖê›êüÛú¸ü ×»Ö×ÜÖŸÖ 
"´ÖÆüÖ¸üÖ•Ö, ´ÖÖ±ú Ûú¸üÖ..!!ü" µÖÖ  
¯ÖãÃŸÖÛúÖŸÖß»Ö †¾Ö´ÖÖ®Ö•Ö®ÖÛú 
×»ÖÜÖÖÞÖÖ´Öãôêû ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öê»Öê 
×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ³ÖÓÝÖ ¾Ö †¾Ö´ÖÖ®ÖÖ“Öê 
¯ÖÏÛú¸üÞÖ. (Ã¾Öê“”ûÖ×¬ÖÛúÖ ȩ̂ ü- SUO 
MOTU) 

 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

4/4/2012 

 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

18/12/2012 

´ÖÖ. ´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“ÖÖ 
†Æü¾ÖÖ»Ö 

×Ã¾ÖÛúÖ¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †¯ÖÏÖ¯ŸÖ 

 

2. ÁÖß. ¯Öã¹ýÂÖÖê¢Ö´Ö ÜÖê›êüÛú¸ü ×»Ö×ÜÖŸÖ 
"×¿Ö¾Ö¸üÖµÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¤ü®ÖÖ´Öß“Öß 
Ûëú¦êü"µÖÖ ¯ÖãÃŸÖÛúÖŸÖß»Ö 
´Ö•ÖÛãú¸üÖÓ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ  
"»ÖÖêÛú¯ÖÏ³ÖÖ" †ÓÛúÖ´Ö¬Öß»Ö ¯ÖÏÖ.Æü¸üß 
®Ö¸üÛêú µÖÖÓ“µÖÖ "±òú×ÃÖÃ™ü 
¿ÖŒŸÖßÓ́ Öãôêû ²ÖÆæü•Ö®ÖÖÓ“Öê 
×¾Ö³ÖÖ•Ö®Ö"µÖÖ »ÖêÜÖÖŸÖß»Ö 
†¾Ö´ÖÖ®Ö•Ö®ÖÛú ×»ÖÜÖÖÞÖÖ´Öãôêû 
ˆ¤Ëü³Ö¾Ö»Öê»Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ³ÖÓÝÖ ¾Ö 
†¾Ö´ÖÖ®ÖÖ“Öê ¯ÖÏÛú¸üÞÖ. 
(Ã¾Öê“”ûÖ×¬ÖÛúÖ ȩ̂ ü- SUO MOTU) 

 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

12/8/2011 

 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

17/12/2015 

´ÖÖ. ´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“ÖÖ 
†Æü¾ÖÖ»Ö 

×Ã¾ÖÛúÖ¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †¯ÖÏÖ¯ŸÖ 

 

3. ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö× ü̧ÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖ 
ÁÖß.†¿ÖÖêÛú ‰ú±Ôú ³ÖÖ‡Ô •ÖÝÖŸÖÖ¯Öü ¾Ö 
‡ŸÖ¸ü ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®Öß 
×¤ü®ÖÖÓÛú 21 ´ÖÖ“ÖÔ, 2013 ¸üÖê•Öß 
ÁÖß.×®Ö×ÜÖ»Ö ¾ÖÖÝÖôêû, ŸÖŸÛúÖ»Öß®Ö 
ÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÛú, †ÖµÖ.²Öß.‹®Ö. »ÖÖêÛú´ÖŸÖ 
¾Ö ÁÖß.¸üÖ•Öß¾Ö ÜÖÖÓ›êüÛú¸ü,  
ÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÛú, ‹.²Öß.¯Öß. ´ÖÖ—ÖÖ 
µÖÖÓ“Öê×¾Ö¹ý¬¤ü ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ 
×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ³ÖÓÝÖ ¾Ö †¾Ö´ÖÖ®ÖÖ“Öê 
¯ÖÏÛú¸üÞÖ. 

 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

21/3/2013 

 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

22/ 06/2016 

´ÖÖ. ´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“ÖÖ 
†Æü¾ÖÖ»Ö 

×Ã¾ÖÛúÖ¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †¯ÖÏÖ¯ŸÖ 

 

4. ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
ÃÖ¤üÃµÖ ÁÖß. •ÖµÖ¾ÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö •ÖÖ¬Ö¾Ö, 
µÖÖÓ®Öß ÁÖß.¸üŸ®ÖÖÛú¸ü ÝÖã¼êü, 
“Öê†¸ü´Ö®Ö, ÝÖÓÝÖÖÜÖê›ü ¿ÖãÝÖ¸ü †òÞ›ü 
‹®Ö•Öá ¯ÖÏÖ.×»Ö., ¯Ö¸ü³ÖÞÖß, 
×•Ö.¯Ö¸ü³ÖÞÖß µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ü 
ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ Ûêú»Öê»Öê ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü 
³ÖÓÝÖ ¾Ö †¾Ö´ÖÖ®ÖÖ“Öê ¯ÖÏÛú¸üÞÖ. 

×¤ü®ÖÖÓÛú 
1 /8/2017 

×¤ü®ÖÖÓÛú  
28 /11/ü2018  

´ÖÖ. ´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“ÖÖ 
†Æü¾ÖÖ»Ö 

×Ã¾ÖÛúÖ¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †¯ÖÏÖ¯ŸÖ 

 

5. ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ÃÖ¤üÃµÖ 
ÁÖß. ²ÖÖôûÖ¸üÖ´Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, µÖÖÓ®Öß ÁÖß. 
‹ÃÖ. ‹ÃÖ. ¯ÖÖ™üß»Ö, †×ŸÖ×¸üŒŸÖ 
´ÖãÜµÖÛúÖµÖÔÛúÖ¸üß †×³ÖµÖÓŸÖÖ 

 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

18/ 12/2017 
 

 
×¤ü®ÖÖÓÛú  

28 /11/2018  

 
´ÖÖ. ´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“ÖÖ 

†Æü¾ÖÖ»Ö 
×Ã¾ÖÛúÖ¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ 
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(†×ŸÖÛÎú´ÖÞÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖ), ×ÃÖ›üÛúÖê ¾Ö 
ÁÖß. ÃÖÓŸÖÖêÂÖ ®ÖÖ¸üÖµÖÞÖ Ø¯Ö¯Öôêû, 
¯ÖÖê×»ÖÃÖ ˆ¯Ö×®Ö×¸üõÖÛú, ÛÓúôû²ÖÖê»Öß 
¯ÖÖê»ÖßÃÖ Ã™êü¿Ö®Ö µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü 
ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü 
³ÖÓÝÖ ¾Ö †¾Ö´ÖÖ®ÖÖ“Öê ¯ÖÏÛú¸üÞÖ. 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †¯ÖÏÖ¯ŸÖ 
 

6 ÁÖß.¬Ö®ÖÓ•ÖµÖ ´ÖãÓ›êü, ´ÖÖ.×¾Ö¸üÖê¬Öß 
¯ÖõÖ®ÖêŸÖê, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
µÖÖÓ®Öß "®µÖæ•Ö 18-»ÖÖêÛú´ÖŸÖ" µÖÖ 
´Ö¸üÖšüß ¾Öé¢Ö¾ÖÖ×Æü®Öß“Öê ´ÖÖ»ÖÛú, 
ÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÛú, ¾Öé¢ÖÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÛú, ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ 
¾ÖÖŸÖÖÔÆü¸ ¾Ö ÁÖß.¯ÖḮ ÖÖê¤ü ¯Öã̧ Óü¤ü ȩ̂ü, 
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛúßµÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, 
‹“Ö›üß†ÖµÖ‹»Ö ÛÓú¯Ö®Öß 
µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ 
×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ³ÖÓÝÖ ¾Ö †¾Ö´ÖÖ®ÖÖ“Öê 
¯ÖÏÛú¸üÞÖ. 

 
 

×¤ü®ÖÖÓÛú 
1 /03/ 2018 

 

 
 

×¤ü®ÖÖÓÛú  
26 /06 /2019 

 
 

´ÖÖ. ´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß µÖÖÓ“ÖÖ 
†Æü¾ÖÖ»Ö 

×Ã¾ÖÛúÖ¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö †¯ÖÏÖ¯ŸÖ 

 

7  ÃÖ®´ÖÖ®Ö®ÖßµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
ÃÖ¤üÃµÖ Æêü´ÖÓŸÖ ™üÛú»Öê, ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 
µÖÖÓ®Öß "®µÖæ•Ö 18-»ÖÖêÛú´ÖŸÖ" µÖÖ 
´Ö¸üÖšüß ¾Öé¢Ö¾ÖÖ×Æü®Öß“Öê ´ÖÖ»ÖÛú, 
ÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÛú, ¾Öé¢ÖÃÖÓ̄ ÖÖ¤üÛú, ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ 
¾ÖÖŸÖÖÔÆü¸ ¾Ö ÁÖß.¯ÖḮ ÖÖê¤ü ¯Öã̧ Óü¤ü ȩ̂ü, 
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÛúßµÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, 
‹“Ö›üß†ÖµÖ‹»Ö ÛÓú¯Ö®Öß 
µÖÖÓ“µÖÖ×¾Ö¹ý¬¤ü ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ Ûêú»Öê»µÖÖ 
×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ³ÖÓÝÖ ¾Ö †¾Ö´ÖÖ®ÖÖ“Öê 
¯ÖÏÛú¸üÞÖ. 
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सन २०२१ चे ितसरे (िहवाळी) अिधवेशन 

िववरण क्रमांक – १४ 

उपि थत केलेले व पटलावर ठेवलेले औिच याचे मु दे – ३० 
 

अ.क्र. 
 

(१) 

सद यांचे नाव व थोडक्यात िवषय 
 

(२) 

मु ा सभागहृात 
उपि थत के याचा 
तसेच पटलावर 
ठेव याचा िदनांक 

(३) 
१  अॅड.  िनरंजन  डावखरे,  ी.  नागोराव  गाणार,  

ी. प्रिवण दरेकर, िव.प.स. 
    िशक्षकावर  होत  असले या  अनािधकृत  कामांचा  भार  र द 
करणेबाबत. 

२३ िडसबर, २०२१ 

२  ी. नागोराव गाणार, िव.प.स. 
    रा यातील ओबीसी समाजाचा इि पिरकल डाटा गोळा कर याचे 
काम रा य मागासवगर् आयोगाला िदले अस याबाबत. 

२३ िडसबर, २०२१ 

३  ी. सितश च हाण,  ी. िवक्रम काळे, िव.प.स. 
    िवज िबल भर यास शेतकर् यांना ३ मिह याचा अवधी देणेबाबत. 

२३ िडसबर, २०२१ 

४  ी. अंबादास दानवे, िव.प.स. 
    औरंगाबाद शहरातील दधू डअेरी पिरसराशेजारी ८९.८३ कोटीचा 
उभारला  जात  असलेले  २००  खाटांचे  मिहला  व  नवजात  िशशु 
ग्णालय िनधीअभावी रखडलेले अस याबाबत. 

२३ िडसबर, २०२१ 

५  डॉ.( ीमती) मिनषा कायंदे, िव.प.स. 
    िनयमाचे  उ लघंन  क न  होत  असले या  औषधां या  िवक्री 
करणार्या  फामार्िस टची  सखोल  चौकशी  क न  यां यावर  कडक 
कारवाई कर यात. 

२३ िडसबर, २०२१ 

६  ी. बाळाराम पाटील, िव.प.स. 
    पनवेल महापािलके या कळंबोलीतील रोडपाली-बौ धवाडी येथील 
िसडको या  मालकी या  पाच  एकर  जागेवर  अितक्रमण  क न  ५०० 
कोटींची जमीन हडप के याबाबत. 

२३ िडसबर, २०२१ 

७  ी. रमेशदादा पाटील, िव.प.स. 
    रा यातील मासेमारांना िडझेल परतावा िमळणेबाबत. 

२३ िडसबर, २०२१ 

८  ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 
    कोरोना  काळात  मृ यू  पावले या  कोरोनाबळीं या  कुटंुिबयांना 
तातडीने आिथर्क सहा य कर  याबाबत. 

२३ िडसबर, २०२१ 
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९  ी. अंबादास दानवे, िव.प.स. 
    मराठवा याचा  अनुशेष  भ न  काढ यासाठी  िवशेष  पॅकेज 
दे याची आव यकता. 

२४ िडसबर, २०२१ 

१०  ी. नागोराव गाणार, िव.प.स. 
    रा यातील अंगणवाडी सेिवकांनी मोबाईल वापसी आंदोलन केले 
अस याबाबत. 

२४ िडसबर, २०२१ 

११  अॅड. िनरंजन डावखरे,  ी. प्रिवण दरेकर, िव.प.स. 
    ठाणे  शहरातील  झोपडप टी  पुनर्वसन  योजनेतील  प्रलंिबत 
कामांबाबत. 

२४ िडसबर, २०२१ 

१२  ी. बाळाराम पाटील, िव.प.स. 
    मौज े िस धी करवले  ते मौजे नागझरी  पनवेल  येथील  र या 
लगत  रामके  वे ट  मॅनेजमट  या  कंपनीने  मौ.चाळ  येथे  नदी 
पात्रालगत  पाच  एकरात अनिधकृतपणे भराव क न नवीन  डि पंग 
ग्राउंड सु  करणार अस याबाबत. 

२४ िडसबर, २०२१ 

१३  ी. सदािशव खोत,  ी. गोिपचंद पडळकर, िव.प.स. 
    रा यातील  शहरा या  म यवतीर्  िठकाणावर  असले या  कृषी 
उ प न बाजार सिमती मधून असणारे र ते हे सावर्जिनक लोकां या 
वापरासाठी खुले कर यासाठी होत असलेली मागणी. 

२४ िडसबर, २०२१ 

१४  ी. गोिपचंद पडळकर, िव.प.स. 
    पि चम  महारा ट्रातील  रखडलेले  िसचंन  प्रक प  पूणर्  क न 
वंिचत गावांना िसचंन योजनेत समावेश क न घेणे बाबत. 

२४ िडसबर, २०२१ 

१५  ी. प्रवीण दटके, िव.प.स. 
    रा यातील  हलबा  (अनुसूिचत  जमाती)  समाजा  या  अनेक 
माग यांबाबत. 

२४ िडसबर, २०२१ 

१६  डॉ. पिरणय फुके,  ी. प्रवीण दटके, िव.प.स. 
    नागपूर  मेट्रो  येथील  कंत्राटी  एज सी  गे्रटवॉल  कंपनीअंतगर्त 
कामगारां या प्र नांबाबत. 

२४ िडसबर, २०२१ 

१७  ी. िकरण सरनाईक, िव.प.स. 
    वािशम  येथ े शासकीय  वै यकीय  महािव यालय  िनमार्ण 
कर याबाबत. 

२४ िडसबर, २०२१ 

१८  ी. राजेश राठोड, िव.प.स. 
    िद यांग  िव या यार्ं या  िशक्षणासाठी  सुमारे  १८७६  िवशेष 
प्रिशक्षीत िशक्षकांना शासन सेवेत सामावून घे याबाबत. 

२७ िडसबर, २०२१ 
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१९  ी. िगरीशचंद्र  यास, िव.प.स. 
    अवाछनीय  लोकांकडून  होणार्या  गैर  यवहारावर  आळा 
घाल याबाबत. 

२७ िडसबर, २०२१ 

२०  अॅड.  िनरंजन  डावखरे,  ी.  प्रिवण  दरेकर,  ी.  प्रसाद  लाड,  डॉ. 
पिरणय फुके,  ी. नागोराव गाणार, िव.प.स. 
    सेवािनवृ ी  वेतन  व  कायर्रत  कमर्चारी  हे  सात यावेतन 
आयोगापासून  वंिचत  अस याने  िशक्षकेतर  कमर्चार् यांना 
अ यायकारक असलेला शासन िनणर्य (िद.७.१२.२०१८ व १६.२.२०१९) 
र द क न सुधािरत आ वािसत प्रगती योजना लागू कर याबाबत. 

२७ िडसबर, २०२१ 

२१  ी. नागोराव गाणार, िव.प.स. 
    रा यात  प्राथिमक आिण मा यिमक शाळांम ये  ७४  हजाराहून 
अिधक  िशक्षकांची  कमतरता  अस याची  बाब  युने को या 
अहवालातून समोर आ याबाबत. 

२७ िडसबर, २०२१ 

२२  ी. अंबादास दानवे, िव.प.स. 
    औरंगाबाद शहर वळण र ता भाग २  िमटिमटा ते सावंगी या 
र या या कामासाठी िनधी दे याबाबत. 

२८ िडसबर, २०२१ 

२३  ी. िगरीशचंद्र  यास, िव.प.स. 
    आिदवासी  िव याथीर्  जाताहेत  शैक्षिणक  प्रवाहा  पासून  दरु 
अस याबाबत. 

२८ िडसबर, २०२१ 

२४  ी. नागोराव गाणार, िव.प.स. 
    ३०  जून  ला  सेवािनवृ   होणार्या  िशक्षक  व  िशक्षके र 
कमर्चार्यांना  िद  १  जूलै  रोजी  दे य  असलेली  वािषर्क  वेतनवाढ 
दे याबाबतचा शासन िनणर्य िनगर्िमत कर याबाबत. 

२८ िडसबर, २०२१ 

२५  डॉ. प्रज्ञा सातव, िव.प.स. 
    िवदभार्तील  अमरावती,अकोला,बुलढाणा  या  िज हयांमधील 
पानिपपंरी (लडी िपपंरी) उ पादन घेणार् या शेतकर् यावंर आलेले संकट. 

२८ िडसबर, २०२१ 

२६  डॉ. प्रज्ञा सातव, िव.प.स. 
    कोरोना या  कालावधीत  मु यू  पावले या  मुद्रांक  िवके्रते या 
वारसांना ह तांतर कर याबाबत. 

२८ िडसबर, २०२१ 

२७  ी. गोिपचंद पडळकर, िव.प.स. 
    कै. मा. आ. गणपतराव देशमुख यांचे  मारक उभार याबाबत 

२८ िडसबर, २०२१ 

२८  ी. सदािशव खोत, िव.प.स. 
    भंगाराम  तळोधी  तहसील  गोडिपपंरी  िज.  चंद्रपुर  येथील 
आिदवासी  मिहलेसह  अनेक  आिदवासी या  जमीन  यांना  परत 
िमळ याबाबत. 

२८ िडसबर, २०२१ 
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२९  डॉ .पिरणय फुके ,िव.प.स .  
  अंधेरी  पोलीस  टेशन   ,२१५मंुबई  येथे  / २०१९  हा 
एफ .आय .आर  .दाखल  असून  गु यातील  आरोपींना  अटक 
कर याबाबत .  

२८ िडसबर, २०२१ 

३०  ी.रमेशदादा पाटील, िव.प.स. 
  िभवंडी-वाडा-मनोर  महामागार् या  िनकृ ट  दजार् या 
कामांची  एसआयटी  चौकशी  क न  टेकेदार  व  कतर् यात  कसुराई 
कर यारे  पीड यूडी  या  अिधकार्यांवर  कारवाई  कर याची  केलेली 
मागणी. 

२८ िडसबर, २०२१ 

 

------------- 
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सन २०२१ चे ितसरे (िहवाळी) अिधवेशन  
िववरण क्रमांक - १५ 

िनकडी या व सावर्िनक मह वा या बाबींची चचार् कर यासाठी प्र ताव 

(म.िव.प.िनयम ९३ अ वये प्र ताव) 
 

(१) प्रा त झाले या सूचनाचंी संख्या :  

(२) िनवेदन कर याबाबत िनदेश िदले या सूचनांची संख्या : ११ 

(३) अनुमती नाकारले या सूचनांची संख्या : 17 

(४) िनवेदनावर चचार् झाले या सूचनांची संख्या : - 
(५) िनवेदन पटलावर ठेवले या सूचनांची संख्या : - 

 

सचूना 
कर्माकं 

 

सद याचें नांव व िवषय   शेरा 
 

१ ी. िवण दरेकर, ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर,डॉ. पिरणय फुके, ी. सरेुश धस, ी. साद 
लाड, ी. गोिपचंद पडळकर, ी. सदािशव खोत, ी. िनलय नाईक, ी. वीण दटके, ी. 
रमेशदादा पाटील,अॅड. िनरंजन डावखरे, िव.प.स. 
    भुसावळ नगरपिरषदे अंतगर्त र त्यांचे काम िनकृ ट व दजार्िहन करणाऱ् या कंतर्ाटदारावर कारवाई 
करणेबाबत. 
 

- 

२ अॅड. िनरंजन डावखरे, ी. िवण दरेकर, िव.प.स. 
    ठाणे महापािलकेच्या कौसा रुग्णालयाचे काम अपूणर् असतानाही रक्कम अदा करण्यांिवरु  
कारवाई करण्यासह रुग्णालयाचे काम पूणर् करणेबाबत. 
 

- 

३ ी. सदािशव खोत, िव.प.स. 
    कनवाड (ता. िशरोळ, िज.को हापूर) येथील गट नंबर २६८ मधील अनिधकृत माती उत्खननातील 
संबंिधत अिधकारी व माती माफीया यांच्यावर कारवाई करणे बाबत. 
 

- 

४ ी. रमेशदादा पाटील, िव.प.स. 
    नवी मंुबई येथील वाशी ते मानखुदर् मागार्वर न याने बांधण्यात येणाऱ्या चौथ्या पुलामुळे बािधत 
होणाऱ्या मिच्छमार बांधवांना नुकसान भरपाई िमळणेबाबत. 
 

- 

५ ी. नागोराव गाणार, ी. िवण दरेकर, ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 
    महारा  टर् राज् य पिरक्षा पिरषदेसारख् या महत् वाच् या सं  थेतील मुख् य पदे िरक् त ठेवून पदांचा अितिरक् त 
कायर्भार दसुऱ् या अिधकाऱ् यांकडे सोपिव  याने राज् यभरातील पिरक्षांमध् ये ग धळ िनमार्ण 
झा  याबाबत. 
 

- 

६ ी. िवण दरेकर, ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर,डॉ. पिरणय फुके, ी. सरेुश धस, ी. साद 
लाड, ी. सदािशव खोत, ी. गोिपचंद पडळकर, ी. िनलय नाईक, ी. वीण दटके, ी. 
रमेशदादा पाटील,अॅड. िनरंजन डावखरे, िव.प.स. 
    राज्यातील पिरचािरकांच्या संवेदनशील मागण्यांच्या पूतर्तेबाबत. 
 

- 

७ ी. साद लाड, िव.प.स. 
    विश टी व ितच्या उपन ांच्या उगम थानापासून ते मुखापयत िनयोजनब  प तीने शासकीय 
अध्यादेश काढून त्याची आिर्थक तरतूद करून गाळ काढून िचपळूण शहर पुरमुक्त करण्याबाबत. 
 

- 
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८ ी. िवण दरेकर, ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर,डॉ. पिरणय फुके, ी. सरेुश धस, ी. साद 
लाड, ी. गोिपचंद पडळकर, ी. िनलय नाईक, ी. वीण दटके, ी. रमेशदादा पाटील,अडॅ. 
िनरंजन डावखरे, ी. सदािशव खोत,डॉ. रणिजत पाटील, िव.प.स. 
    रत्नािगरी िज हा पिरषदअंतगर्त सीआरटी आ थापनेवरील कमर्चाऱ्यांना वेतन व िनवृ ी वेतन 
िमळणेबाबत. 
 

- 

९ अॅड. िनरंजन डावखरे, ी. िवण दरेकर, िव.प.स. 
    मंुबई-ठाण्यासह राज्याच्या िविवध भागांमध्ये बेकायदेशीर प तीने ऑनलाईन लॉटरी सरुू 
अस याबाबत. 
 

- 

१० ी. िवनायकराव मेटे, िव.प.स. 
    बीड िज ात अवै  वाळू यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत. 
 

- 

११ ी. नागोराव गाणार, ी. िवण दरेकर, ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 
    मंुबई िव ापीठाच्या कािलना संकुलातील ६३ पैकी ३८ इमारतींचे भोगवटा माणपतर् (ओसी) 
नस याबाबत. 
 

- 

 
------- 
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सन २०२१ चे ितसरे (िहवाळी) अिधवेशन  
िववरण क्रमांक – १५ † 

 
महारा ट्र िवधानपिरषद िनयम ९३ अ वये  थगन प्र तावाची ि वकारलेली सुचना 

 

अ.क्र. सद यांचे नाव व िवषय सुचना  या तारखेस सभागहृात 
घेतली ती तारीख 

शेरा 

िनरंक 
 
 

------ 
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सन २०२१ चे ितसरे (िहवाळी) अिधवशेन 

िववरण क्रमांक – १६ 

िवशेष उ लेख  हणून उपि थत कर यात आले या तसेच पटलावर ठेवले या सूचना – ६८ 

 
अ.क्र. 
 

(१) 

सद यांचे नाव व थोडक्यात िवषय 
 

(२) 

मा.सद यांनी 
सभागहृात 
मांडले या 
सुचानेचा 
िदनांक  
(३) 

१  ी. िवलास पोतनीस, िव.प.स. 
    मंुबईतील सायबर गु यांचे प्रमाण िदवसिदवस वाढत आहे. मंुबईतील 
सायबर  गु यांना  आळा  घाल यासाठी,  तसेच  सायबर  गु यांचा  तपास 
जलदगतीने हो यासाठी शासनाने प्रभावी उपाययोजना कर याबाबत. 

 
२२ िडसबर ,

२०२१ 

२  ी. नागोराव गाणार, िव.प.स. 
    अंशत:  अनुदािनत  शाळेतील  अितिरक्त  व  िशक्षके र  कमर्चार्यांना 
अ य शाळेत समायोिजत क न  सेवासंरक्षण  दे याबाबतचा शासन  िनणर्य 
ता काळ िनगर्िमत कर याबाबत. 

 
२२ िडसबर ,

२०२१ 

३  ी. अिभिजत वंजारी, िव.प.स. 
    नागपूर  वै यकीय  महािव यालयात  मुलां-मुलींकिरता  वतंत्र 
अ याधुिनक वसितगहृाची आव यकता आहे तसेच, या महािव यालयात १ 
हजार िव याथीर् बसतील अशा वातानुकूलीत क हशन सटरची आव यकता 
असणे. 

 
२२ िडसबर ,

२०२१ 

४  डॉ. सुधीर तांबे, िव.प.स. 
    संगमनेर (िज.अहमदनगर) तालुक्याला अ यावत िक्रडा संकुल व ४०० 
मीटर धावणी मागर् तयार कर याबाबत. 

 
२२ िडसबर ,

२०२१ 
५  ी. रमेशदादा पाटील, िव.प.स. 

    मागील  तीन  वषार्त  शासकीय  आ म  शाळेतील  ३५३  िव या यार्ंचा 
िविवध कारणामुळे झालेला मृ यू. 

 
२२ िडसबर ,

२०२१ 
६  ी. प्रवीण दटके, िव.प.स. 

    महारा ट्र  गहृिनमार्ण  िवभाग  ( हाडा)  ने  १४  संवगार्तील  ५६५  िरक्त 
पदांसाठी जाहीर केले या भरतीम ये गैर यवहार झा याबाबत. 

 
२२ िडसबर ,

२०२१ 
७  ी. जयंत पाटील, िव.प.स. 

    मु ड  तालुक्यातील  (िज.रायगड)  उसरोली  ग्रामपंचायत  ह दीतील 
खारीकवाडा िहदं ू मशानभूमी  हणून ७/१२ उतार्यावर न द होणेबाबत. 

 
२२ िडसबर ,

२०२१ 
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८  डॉ. पिरणय फुके, िव.प.स. 
    धान िपकावर बोनस जाहीर कर याबाबत. 

२२ िडसबर ,
२०२१ 

९  ी. बाळाराम पाटील, िव.प.स. 
    रायगड  व  पालघर  िज यातील  शासकीय,  िनमशासकीय  कायार्लये 
तसेच  शैक्षिणक  सं था  िबदंनुामावली  न दवही  तपासणी  करीता 
िज याकरीता सुधारीत १०० िबदंनुामावली जारी कर याबाबत. 

२२ िडसबर ,
२०२१ 

१०  अॅड. िनरंजन डावखरे, िव.प.स. 
    र नािगरी शहरातील मराठी शाळांची झालेली दयनीय अव था. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

११  ी. रमेशदादा पाटील, िव.प.स. 
    मराठवा यातील  अनुसूिचत  जमाती  या  २०७  खाजगी   यक् तीिव  द 
वेष बु  दीने एकतफीर् अहवाल शासनास सादर के  याबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

१२  डॉ. वजाहत िमझार्, िव.प.स. 
    रा यातील  अ पसंख्यांक  समाजा या  िवकासासाठी  असले या  सवर् 
योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी कर याबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

१३  ी. अमोल िमटकरी, िव.प.स. 
    रा य  शासना या  रा ट्रपु ष/थोर  यक्तीं या  जयंती  व  रा ट्रीय  िदन 
िवशेष  यादीम ये  छत्रपती  संभाजी  महाराजांची  जयंती  समािव ट 
करणेबाबतचा िनणर्य घे याबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

१४  ी. नागोराव गाणार, िव.प.स. 
    रा यात प्राथिमक आिण मा यिमक शाळांम ये ७४ हजाराहून अिधक 
िशक्षकांची  कमतरता  अस याची  बाब  युने को या  अहवालातून  समोर 
आ याबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

१५  ी. िकरण सरनाईक, िव.प.स. 
    शालेय  िशक्षण  िवभागातील  सेवािनवृ   कमर्चार्यांना  अंितम  देयक 
सादर  केले या  िदनांकापासून  यांना  शासन  िनयमानुसार  िमळणारे  याज 
देखील िमळ याबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

१६  ी. सितश च हाण, िव.प.स. 
    सातारा  (औरंगाबाद)  पिरसरात  शासकीय  ग्णालयाची  उभारणी 
करणेबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

१७  ी. शिशकांत िशदें, िव.प.स. 
    कद्र  शासनाकडून  पािरत  केलेला  कृिष  कायदा  र द  के यानंतर  तो 
आप या  रा य  शासनाकडून  र द  करणे  व  यासंबंधी  पणन  व  इतर 
िवभागांकडून  घेतलेले  सवर्  िनणर्य  व  कायदे  र द  क न  बाजार 
सिमतीमधील कामगार,  यापारी व इतर घटकांना सहकायर् कर याबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 
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१८  डॉ.( ीमती) मिनषा कायंदे, िव.प.स. 
    अिभयांित्रकी या  अनेक  िशक्षणसं था  बंद  पड या या  मागार्वर 
अस याबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

१९  ी. जयंत पाटील, िव.प.स. 
    खालापूर  तालुक्यातील  नंदनपाडा,  गोठीवली,  खरीवली,  गोहे  या 
गावातील शेतकर्यां या जिमनी या  ७/१२ वरील खरेदीची न दणी ता काळ 
थांबिव याबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

२०  ी. नरद्र दराड,े िव.प.स. 
    रा यातील  माजी  सैिनकां या  िवधवा  प नींना  मो या  शहरात  दधु 
िवक्रीचे  टॉल  यावेत व प्र येक एस.टी. टॅ डवर दगु्धज य पदाथर् िवक्रीचे 
टॉल  देवून  यांना  वतः या  पायावर  उभे  क न  आप या  रा याचे 
पुरागािम व िस द कर याबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

२१  ी. बाळाराम पाटील, िव.प.स. 
    रा यातील  १००  टक्के  अनुदानीत  किन ठ  महािव यालयातील  सन 
२००३-०४  ते  सन  २०१८-१९  मधील  िशक्षकां या  वाढीव  पदांना  वेतनासह 
मंजुरी देणेबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

२२  ी. अंबादास दानवे, िव.प.स. 
    मराठवा यातील शाळांबाबत  िनणर्य  घेऊन शाळांची वीज  देयके  रा य 
शासनाने भर याबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

२३  ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िव.प.स. 
    बहृ  मंुबई  महानगरपािलका  वै यकीय  व  दंत  महािव यालयातील 
अ  यापकीय कमर्चार् यांना  िनयत वयोमानानुसार  सेवािनवृ  तीची वयोमयार्दा 
वाढिवणेबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

२४  ी. सदािशव खोत, िव.प.स. 
    रा यातील  कणर्बिधर  शाळेम ये  असले या  िव या यार्ंचे  भिव य 
उ वल कर याबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

२५  ी. प्रवीण दटके, िव.प.स. 
    नागपूर सुधार प्र यास (NIT) बरखा त करणेबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

२६  ी. गोिपचंद पडळकर, िव.प.स. 
    यशवंतराव  होळकर  यांचा  वाफगाव  िज.पुणे  येथील  रयत  िशक्षण 
सं थे या  ता यात असलेला  वाडा  शासनाने  ता यात  घेऊन  या  वा याची 
डागडुजी व शुशोभीकरण करणेबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

२७  ी. प्रसाद लाड, िव.प.स. 
    वसई  तालुक्यातील  अनार्ळा  येथे  मि छमारां या  राखीव  जागेवरील 
अितक्रमण दरू करणेबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 
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२८  ी. िवलास पोतनीस, िव.प.स. 
    िद ली या  धतीर्वर  मंुबईसह  रा यातील  सवार्िधक  प्रदिूषत  शहरात 
‘ मॉग टॉवर’ उभार याबाबत. 

२३ िडसबर ,
२०२१ 

२९  ी. अंबादास दानवे, िव.प.स. 
    ब्र हग हाण  उपसा  िसचंन  योजना  भाग-३,  ता.गंगापुर  िज.औरंगाबाद 
ही योजना जायकवाडी जलाशयावरील गंगापूर तालुक्यातील जुने लखमापूर 
गावठाणा  लगत  उभा न  या  म ये  गंगापूर  तालुक्यातील  १००००  हेक्टर 
िसचंन के्षत्र िठबक वारे प्र तािवत कर याबाबत. 

२४ िडसबर ,
२०२१ 

३०  ी. िवलास पोतनीस, िव.प.स. 
    अकरावी या प्रवेशापासून वंिचत असले या िव या यार्ंसाठी अजून एक 
संधी दे याबाबत. 

२४ िडसबर ,
२०२१ 

३१  अॅड. िनरंजन डावखरे, िव.प.स. 
    मिहला  अ याचारािव ध  कामिगरी  करणारे  नागिरक  िनभर्या 
पुर कारापासून वंिचत अस याबाबत. 

२४ िडसबर ,
२०२१ 

३२  ी. अमोल िमटकरी, िव.प.स. 
    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यां या अप्रकाशीत सािह यास मंजूरी दे यासह 
इतर अप्रकाशीत सािह य प्रकाशीत कर याची िशफारस कर याबाबत. 

२४ िडसबर ,
२०२१ 

३३  ी. जयंत पाटील, िव.प.स. 
    रायगड िज यातील माथेरान मधील झोपडप टी अिधकृत करणेबाबत. 

२४ िडसबर ,
२०२१ 

३४  ी. सितश च हाण, िव.प.स. 
    पोलीस  उपिनरीक्षक  पदी  उ ीणर्  झालेले  उमेदवारांची  मैदानी  चाचणी 
प्रलंिबत अस याबाबत. 

२४ िडसबर ,
२०२१ 

३५  डॉ. वजाहत िमझार्, िव.प.स. 
    यवतमाळ  िज यातील  रा यमागर्,  िज हा  मागर्,  ग्रामीण  र यांवर 
पडलेले  ख ड े यांसाठी  िववािषर्क  योजनेतंगर्त  यवतमाळ  िज याला 
मागणीनुसार आिथर्क मदत कर याबाबत. 

२४ िडसबर ,
२०२१ 

३६  ी. अिनकेत तटकरे, िव.प.स. 
    ग्रामपंचायत संदेरी (ता.  हसळ, िज. रायगड) येथील खारभूमी रक्षण 
िभतंीचे काम पूणर् कर याबाबत. 

२४ िडसबर ,
२०२१ 

३७  ी. प्रिवण दरेकर, िव.प.स. 
    रा यांतील वाढ या हवा प्रदषूणासारख् या गंभीर सम याबाबत. 

२४ िडसबर ,
२०२१ 

३८  ी. बाळाराम पाटील, िव.प.स. 
    बीडीएस प्रणालीवरील असणारे िनबर्ंध शासनाने उठिव याबाबत. 

२४ िडसबर ,
२०२१ 
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३९  ी. सदािशव खोत, िव.प.स. 
    रा यातील  अकृषी  िव यापीठ  व  व  शासकीय  अनुदािनत 
महािव यालयीन िशक्षकेतर कमर्चार्यां या प्रलंिबत मागणीबाबत. 

२४ िडसबर ,
२०२१ 

४०  ी. गोिपचंद पडळकर, िव.प.स. 
    पि चम  महारा ट्रातील  रखडलेले  िसचंन  प्रक प  पूणर्  क न  वंिचत 
गावांना िसचंन योजनेत समावेश क न घे याबाबत. 

२४ िडसबर ,
२०२१ 

४१  अॅड. िनरंजन डावखरे, िव.प.स. 
    पणेु  िज यातील  वाबळेवाडी  (ता.िश र)  येथील  व.अटलिवहारी 
वाजपेयी शाळेवर होत असले या अ यायाबाबत. 

२७ िडसबर ,
२०२१ 

४२  डॉ.( ीमती) मिनषा कायंदे, िव.प.स. 
    एमएमआरडीएला स लागार नेम याबाबतची कायर्वाही. 

२७ िडसबर ,
२०२१ 

४३  ी. राजेश राठोड, िव.प.स. 
    रा यातील  बंजारा  समाजाचे  अनुसूिचत  जमाती  प्रवगार्त  ST-B 
समावेश कर याबाबत. 

२७ िडसबर ,
२०२१ 

४४  ी. अमोल िमटकरी, िव.प.स. 
    रा यातील वारकरी संप्रदायाचा वसा व वारसा जतन करीत सामािजक 
प्रबोधन  करणार्या  वारकरी  संप्रदायातील  िकतर्नकार,  प्रवचनकार,  गायक, 
िवणेकरी,  मु ंगमणी, टाळकरी इ. कलावंताना व  सं थान कोिवड-19  या 
पा वर्भूमीवर अथर्सहा य दे याबाबत. 

२७ िडसबर ,
२०२१ 

४५  ी. िगरीशचंद्र  यास, िव.प.स. 
    नागपूर  येथील  मेडीकल  ग्णालयातील  एम.आर.आई.  मशीन  दोन 
वषार्पासून बंद अस याबाबत. 

२७ िडसबर ,
२०२१ 

४६  ी. अिनकेत तटकरे, िव.प.स. 
    रायगड  िज यातील  शेतकर्यांवर  चौपट  प्रमाणात  िव याची  रक्कम 
लाद याबाबत. 

२७ िडसबर ,
२०२१ 

४७  ी. िकरण सरनाईक, िव.प.स. 
    रा यात बहृत आराखडा िशवाय शाळा वाटप न कर याबाबत. 

२७ िडसबर ,
२०२१ 

४८  ी. बाळाराम पाटील, िव.प.स. 
    जे.एन.पी.टी.  मॅनेजमटने  हे  िवदयालय  ह तारण  केले या  तोमजी 
केरावाला  फाउंडशेन,  मालाड,  मंुबई  या  सं थेनी  िशक्षकावर  केले या 
अ यायाबाबत. 

२७ िडसबर ,
२०२१ 

४९  ी. सितश च हाण, िव.प.स. 
    पदवीधर अंशकालीन कमर्चार् यांना कंत्राटी प दतीने शासन सेवेत घेणे 
बाबत. 

२७ िडसबर ,
२०२१ 
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५०  ी. अ ण लाड, िव.प.स. 
    कृिषपपंाचे  नवीन  सवलतीचे  वीज  दर  िनि चत  कर याबाबत  तसेच 
उपसा िसचंन योजनांची शासकीय सबिसडी पूवीर्प्रमाणे सु  कर याबाबत. 

२७ िडसबर ,
२०२१ 

५१  ी. नागोराव गाणार, िव.प.स. 
    इय ा  ६  वी  ते  ८  वी  या  वगार्वरील  पदवीधर  िशक्षकांना  प्रिशिक्षत 
पदवीधर िशक्षकांची वेतन  ेणी दे य घोिषत क न िशक्षकांमधील भेदभाव 
संपु टात आण याबाबत. 

२७ िडसबर ,
२०२१ 

५२  ी. रमेशदादा पाटील, िव.प.स. 
    अनुसूिचत  जमाती  प्रमाणपत्र  तपासणी  सिमती  औरंगाबाद  सरकारी 
वकील  ॲड.  प्रवीण  पाटील  यांची  जात  पडताळणी  सिमती  पॅनल  वरील 
िनयुक्ती र द करणे व सहआयुक्त डी.जे पावरा यांची बदली करणेबाबत. 

२७ िडसबर ,
२०२१ 

५३  ी .सदािशव खोत, िव .प.स .  
    सोमठाण  )ता .नायगाव िज .नांदेड (येथे तलावासाठी संपािदत केले या 
जिमनीचा मोबदला िमळणेबाबत.  

२७ िडसबर ,
२०२१ 

५४  डॉ. वजाहत िमझार्, िव.प.स. 
    अ पसंख्याक  शाळांमधील  मुख्या यापक,  िशक्षक  तसेच  िशक्षके र 
कमर्चारी  िह  मह वाचे  पदे  कायम  राख याकिरता  व  भरती  कर यािवषयी 
शासनाने योग्य ती कारवाई कर याबाबत. 

२७ िडसबर ,
२०२१ 

५५  ी. गोिपचंद पडळकर, िव.प.स. 
    ता. िशराळा, िज. सांगली येथील ७/१२ नावे असले या  लॉट धारकांना 
लॉट ता यात िमळणेबाबत. 

२७ िडसबर ,
२०२१ 

५६  ी. प्रसाद लाड, िव.प.स. 
    दापोली तालुक्यातील आंजल येथे समुद्रिकनारी सन २०१८-१९ या वषीर् 
धूपप्रितबंधक बंधारा मंजूर कर याबाबत. 

२८ िडसबर ,
२०२१ 

५७  ी. नागोराव गाणार, िव.प.स. 
    सीबीएसई  संलिग्नत शाळेतील  सुमारे  १ लाखापेक्षा जा त  िशक्षक व 
िशक्षके र कमर्चारी यां या  सेवा  संरिक्षत करणारा कायदा करणे व शाळा 
यायािधकरण गठीत करणेबाबत. 

२८ िडसबर ,
२०२१ 

५८  अॅड. िनरंजन डावखरे, िव.प.स. 
    आिदवासी समाजातील एक थोर क्रांतीकारक िबरसा मंुडा यांचा पुतळा 
पालघर िज हा मुख्यालय संकुला या आवारात उभार याबाबत. 

२८ िडसबर ,
२०२१ 

५९  ी. रणिजतिसहं मोिहते-पाटील, िव.प.स. 
    उजनी  धरणात  होणारे  प्रदषुण  रोख यासंदभार्त  करावया या 
उपाययोजना. 

२८ िडसबर ,
२०२१ 
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६०  ी. जयंत पाटील, िव.प.स. 
    गडिचरोली  िज हयातील  वन  िनवासी  अिधिनयम  २००६  चे  कलम 
३(१)-(ड)  अ वये  आिदम  जनजाती  समूह  आिण  कॄषीपूवर्  समुह  यां या 
व यां या कृषीपूवर् समाजाचे धारणािधकारी मा यता िमळ याबाबत. 

२८ िडसबर ,
२०२१ 

६१  ी. रिवदं्र फाटक, िव.प.स. 
    िशक्षणािधकारी (प्राथ.) िज हा पिरषद, पालघर, व उप मुख्य कायर्कारी 
अिधकारी (सामा य) यां या मनमानी कारभाराबाबत. 

२८ िडसबर ,
२०२१ 

६२  डॉ. वजाहत िमझार्, िव.प.स. 
    मौजे  मंगळवेढा,  (ता.  मंगळवेढा,  िज.  सोलापूर)  येथील  ी.अकील 
अहमद स यद अहमद काझी  व  इतर यां या  इनामी  व  देव थान  इनाम 
जिमनी अनिधकृतपणे काही  यक्ती व सं थांनी ता यात घेत याबाबत. 

२८ िडसबर ,
२०२१ 

६३  ी. िगरीशचंद्र  यास, िव.प.स. 
    संपर्दंश झाले या मुलाचा उपचारािवना झालेला मृ यू. 

२८ िडसबर ,
२०२१ 

६४  ी. िवलास पोतनीस, िव.प.स. 
    मंुबईतील  हाडा या संक्रमण िशिबरांची झालेली दयनीय अव था. 

२८ िडसबर ,
२०२१ 

६५  ी. रमेशदादा पाटील, िव.प.स. 
    मंुबईतील भाऊ या धक्काव न लहान बोटीं वारे अवैध वाहतुक  केली 
जात अस याबाबत. 

२८ िडसबर ,
२०२१ 

६६  ी. अमोल िमटकरी, िव.प.स. 
    रोजगार  हमी  योजन याअंतगर्त  अकोला  िज यातील  सामािजक 
वनीकरणाअंतगर्त  कर यात आले या  वकृ्ष  लागवडीम ये  मो या  प्रमाणात 
झालेली अिनयिमतता. 

२८ िडसबर ,
२०२१ 

६७  ी. गोिपचंद पडळकर, िव.प.स. 
    आंतररा ट्रीय  खेळाडूनंा  शासकीय  सेवेत  थेट  िनयुक्ती  देणे  व 
खेळाडूं या इतर माग यांबाबत. 

२८ िडसबर ,
२०२१ 

६८  ी. सदािशव खोत, िव.प.स. 
    रा यातील भूमी अिभलेख कायार्लयातील अनाग दी कारभाराबाबत. 

२८ िडसबर ,
२०२१ 

 

--------- 
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†.ÛÎ ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öê 

®ÖÖÓ¾Ö  
×¾ÖÂÖµÖ “Ö“Öì“ÖÖ 

×¤ü®ÖÖÓÛú 
¿Öê¸üÖ 

1. 2. 3. 4. 5. 

´Ö.×¾Ö.¯Ö.×®ÖµÖ´Ö 259 †®¾ÖµÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

1.  ÁÖß.¯ÖÏ×¾ÖÞÖ 
¤ü ȩ̂üÛú¸ü ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“ÖÖ 
´Ö.×¾Ö.¯Ö. ×®ÖµÖ´Ö 
259 †®¾ÖµÖê 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö - 

"राज्यातील ढासळलेली कायदा व सु यव था, 
हत्या, अपहरण, दरोडे, घरफो ा यासारख्या गुन् ांना आळा 
घालण्यात आलेले अपयश, गृह िवभागाने कायदा, िनयम, 
संकेताचे पालन न करणे, अंमली पदाथर्, गुटखा यापार, 
जुगार, मटका या अवैध धं ात झालेली अपिरिमत वाढ, 
अ पवयीन मुले, मुली व मिहलांवरील अत्याचाराच्या 
घटनांमध्ये झालेली वाढ व कुर्रतेने गाठलेला कळस, पुणे 
येथील पुजा च हाण आत्महत्या करणाच्या तपासातील 
संथगती, डान्सबार, पब, िड कोथेक, ऑनलाईन गेिंमग, 
िवशेषत: ऑनलाईन लॉटरीमधील टाचाराला आळा 
घालण्यात आलेले अपयश, त्यांच्या चालकांना िमळणारे 
अभय,  सायबर गुन् ांचे वाढते माण, पोिलसांवर पडणारा 
ताण, पुणे, नागपूर, नािशक यासारख्या शहरात संघिटत 
गुन्हेगारीत झालेली वाढ, वाळूमािफयांकडून व अनिधकृत 
बांधकाम करणाऱ्यांिवरोधात करावयाच्या कारवाईत 
आलेली िशिथलता, मागासवगीर्य समाजावर होणारे ह ले व 
त्यांच्यात वाढलेली असुरिक्षततेची भावना, जातीय िंहसाचार 
व दंगलींचे वाढलेले माण, मिहला अिधकाऱ्यांचे होणारे 
शोषण व त्यांना विर ठांकडून िदला जाणारा तर्ास, पोलीस 
दलातील वाहतुक शाखेमाफर् त टोईंग हॅनच्या नावाखाली 
होणारा को वधीचा घोटाळा, राजकीय कायर्कत, 
लोक ितिनधींवर होणारी सुडबुध्दीने कारवाई, सवर्सामान्य 
जनता भयभीत असताना, अितरेक्यासमवेत संबंध 
असणाऱ्यांना िमळत असलेले पोलीस संरक्षण, पोलीस 
संरक्षण देण्यात होत असलेला दजुाभाव, पोलीस 
आयुक्तांसारख्या विर ठ अिधकाऱ्यांकडून होत असलेली 

×¤ü®ÖÖÓÛú 
27 ¾Ö 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021  

 “Ö“ÖÖÔ  
—ÖÖ»Öß. 
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बेजबाबदार व हतबल वक्त ये, लोक ितिनधींना गंुडांकडून 
िमळत असले या धमक्या, अितरेक्यांशी जिमनीचे यवहार 
करणाऱ्यांना िमळत असलेले अभय, यामुळे महारा टर्ातील 
सवर् गोरगरीब जनतेमध्ये िनमार्ण झालेले असुरिक्षततेचे 
वातावरण, तसेच, मंुबई महानगर देश िवकास ािधकरण 
के्षतर्ातील अनेक मो ा व जनउपयोगी क पांचे रखडलेले 
काम, वाहतुकीचा िनमार्ण झालेला गंभीर न, मंुबई 
महानगरपािलकेतील टाचार व अिनयिमततेची करणे, 
पुनिर्वकास क पांची रखडलेली कामे, मंुबईच्या िविवध 
सम यांनी धारण केलेले उगर् वरुप, मंुबईतील रखडलेल◌ी 
िवकास कामे, महानगरपािलकेने गे या १० वषार्त केलेला 
खचर् व त्यात झाले या टाचाराबाबत वेतर्पितर्का जाहीर 
करण्याची होत असलेली मागणी, तसेच राज्यातील िविवध 
िवभागा◌ंत उघड झालेले टाचार, जलसंपदा िवभागातील 
िनिवदा टाचार, आिदवासींच्या खावटी योजनेच्या व तू 
खरेदीत झालेली अिनयिमतता, महसूल िवभागाच्या मुदर्ांक 
शु क वसुलीत झालेला घोटाळा, सामािजक न्याय 
िवभागातील सािहत्य खरेदीत झालेला घोटाळा, 
आिदवासींच्या जिमनी िबगर आिदवासींनी खरेदी करण्यास 
िदलेली बेकायदेशीर परवानगी, तसेच हाफकीन 
महामंडळातफ २००० कोटी रुपये िनयमबा  पध्दतीने औषध 
खरेदी करण्याची बाब िनदशर्नास येणे, जेम पोटर्ल वर 
ऑन»ÖÖ‡Ôन िनिवदा काढून उवर्िरत सवर् िकर्या   
†Öò±ú»ÖÖ‡Ôन राबिवणे, िनिवदाधारकांना कुठलेच कागदपतर् 
संकेत थळावर न िदसणे, ेया पॅकेिंजग या एकाच कंपनीला 
१५ कोटी मा क पुरवठासाठी कायार्देश देणे, इतरांना पातर् 
असताना सुध्दा डावलले जाणे, ेया कंपनीमाफर् त 
आयएसआय मानांिकत मा क बनिवले नस याची बाब 
िनदशर्नास येणे व कोरोना काळात िनकृ ट माल पुरवठा 
करणे, िनयमानुसार िनिवदेसाठी िकमान तीन कायार्लयीन 
िदवस आव यक असताना संगनमताने १ िदवसाची िनिवदा 
कािशत करणे, अ प मुदतीची िनिवदा कािशत करून 
कागदपतर् पडताळणीसाठी २ ते ४ मिहन्याचा कालावधी 
लावणे, कोरोना काळातील खरेदी, कोिवड केअर सटर 
उभारणीत झालेला टाचार तसेच त्येक िवभागात बदली, 
जमीन, िनयुक्तीचे रॅकेट कायर्रत अस याचे िनदशर्नास 
आलेले असणे, एव ा मो ा माणात टाचार होऊनही 
शासनाने साधी “ÖÖîÛú¿Öß न लावणे, त्यामुळे को वधी 
जनतेमध्ये पसरलेला ती  असंतोष, याबाबत शासनाने 
करावयाची उपाययोजना िवचारात घेण्यात यावी." 
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´Ö.×¾Ö.¯Ö.×®ÖµÖ´Ö 260 †®¾ÖµÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 
1. ÁÖß.¯ÖÏ×¾ÖÞÖ 

¤ü ȩ̂üÛú¸ü ¾Ö 
‡ŸÖ¸ü ×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 
µÖÖÓ“ÖÖ ´Ö.×¾Ö.¯Ö. 
×®ÖµÖ´Ö 260 
†®¾ÖµÖê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 
- 

      "देशपातळीवर संसदेचे अिधवेशन मिहनाभराच्या 
कालावधीसाठी होत असताना राज्यातील िविधमंडळाच्या 
अिधवेशनाचा कालावधी चार-पाच िदवस एवढा कमी 
अस यामुळे राज्यातील नांची सोडवणूक होण्यात मोठा 
अडथळा िनमार्ण झाला असणे, कोरडवाहू िपकांसाठी हेक्टरी 
रुपये २५,००० व बागायती िपकांसाठी हेक्टरी रुपये ५०,००० 
ची मदत देण्याची घोषणा िनवडणुकीपूवीर् शेतकऱ्यांच्या 
बांधावर जाऊन िद यानंतर त्यक्षात मातर् महािवकास 
आघाडी सरकारने सन २०२० व २०२१ मध्ये आले या 
चकर्ीवादळ, अितवृ टी, पूर, गारपीट, अवकाळी पावसाने 
नुकसान झाले या शेतकऱ्यांना तुटपंुजी मदत करुन पूणर्पणे 
मिनरास केलेला असणे, महात्मा फुले कजर्माफी 

योजनेमध्ये देण्यात आले या कजर्माफीपासून राज्यातील 
अनेक पातर् शेतकरी अ ापही वंिचत असणे, िनयिमत 
कजर्फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ोत्साहनपर अनुदान 
देण्याच्या घोषणेची सरकारने अ ाप अंमलबजावणी केलेली 
नसणे, कोरोना संकटाचा फटका समाजातील अन्य 
घटकांबरोबरच शेतकऱ्यांनाही बसलेला असणे, अन्य 
राज्यांनी शेतकऱ्यांना पॅकेजेस िदलेले असताना महारा टर्ात 
सरकारने कोणतेही पॅकेज िदलेले नसणे, राज्यातील 
शेतकऱ्यांना पीक िव याचा लाभ िमळत नसणे, चकर्ीवादळ 
व अितवृ टीगर् तांसाठी जाहीर करण्यात आले या ११ हजार 
कोटी रुपये पॅकेजचा लाभ बहुतांश शेतकऱ्यांना झालेला 
नसणे, कृिष उत्प  बाजार सिमत्यांमधील शेतकऱ्यांना 
मतदानाचा अिधकार िहरावून घेतला असणे, पीक कज 
देण्यास बँका टाळाटाळ करत असणे,  करोना काळात 
अडचणीत असले या शेतकऱ्यांच्या थिकत िबलात सवलत 
देण्याची घोषणा सरकारने पाळली नसणे, शेतकऱ्यांना 
वाढीव िबले देण्यात आली असणे, तसेच सक्तीने िबले 
वसूल करीत असताना र बी हंगामाच्या त डावर कृिष 
पंपाच्या वीज जोडण्या तोडण्यात आ या असणे, शेती 
पंपांसाठी पैसे भरुन लाखो शेतकऱ्यांना िव ुत जोडणी 
िमळालेली नसणे, सहकारी साखर कारखान्यांकडील थिकत 
कजार्चे माण मो ा माणावर वाढले असणे, 
अवसायनातील कारखान्यांची कवडीमोल दराने िवकर्ी करुन 

×¤ü®ÖÖÓÛú 
23 ¾Ö 24 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

“Ö“ÖÖÔ  
—ÖÖ»Öß. 
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शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असणे, ट कारभारामुळे 
राज्यातील अनेक सहकारी बँका अडचणीत आ या असणे, 
कोिवड-१९ िवषाणू साथरोगाचा ितबंध करण्यात सरकारला 
आलेले अपयश, उपाययोजना व खरेदीत   
झालेला चंड टाचार, कदर् सरकारने को वधीची पॅकेज 
िदली असताना राज्यसरकारने कोणत्याही घटकासाठी भरीव 
पॅकेज िदलेले नसणे, कदर्ाने भरीव मदत करुनही 
राज्यसरकारने सातत्याने कदर्ाकडेच अंगुलीिनदश करणे, 
कदर्ाने पेटर्ोल/िडझेलवरील अबकारी कर कमी के यानंतरही, 
महािवकास आघाडीने पेटर्ोल/िडझेलवरील अबकारी कर 
कमी न के यामुळे देशात सवार्त महागडे पेटर्ोल/िडझेल 
घेण्याची नामु की महारा टर्ातील सवर्सामान्य जनतेवर 
आलेली असणे, ओमायकर्ॉनचा धोका िनमार्ण झालेला 
असताना राज्यसरकारकडून उपाययोजनांबाबत पाऊल 
उचलले गेले नसणे, िवदभर्, मराठवाडा, उवर्िरत महारा टर्, 
कोकण यासह मागास भागातील अनुशेष पूणर् करण्यासाठी 
सरकारकडून होत असलेली चालढकल, वैधािनक िवकास 
मंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबत तसेच कोकणासाठी वतंतर् 
वैधािनक मंडळाचा ताव सरकारने बासनात गंुडाळून 
ठेवला असणे, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण 
सरकारच्या अकायर्क्षमतेमुळे थिगत झाले असणे, मराठा 
आरक्षण पुनर् थािपत करण्याबाबत सरकारकडून अक्ष य 
हलगजीर्पणा दाखवला जात असणे, दीड मिहन्यांपासून सुरु 
असलेला एसटी संपाचा ितढा सोडिवण्यात सरकार अपयशी 
ठरले असणे, या नांबाबत राज्य सरकारने तातडीने िनणर्य 
घेण्याची आव यकता िवचारात घेण्यात यावी." 

2. ÁÖß.×¤ü¾ÖÖÛú¸ü 
¸üÖ¾ÖŸÖê ¾Ö ‡ŸÖ¸ü 
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. µÖÖÓ“ÖÖ 
´Ö.×¾Ö.¯Ö. ×®ÖµÖ´Ö 
260 †®¾ÖµÖê 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö - 

           “महािवकास आघाडीचे राज्यात सरकार थापन 
झा यानंतर " करोना " या रोगाची साथ राज्यात अचानक 
मोठया माणावर होणे, या संकटावर मात करण्यासाठी 
विर ठ डॉक्टरांचे “राज्य कृती दल” थापन करून राज्यात 
योगशाळा व िवशाल ज बो रुग्णालय थापन करणे, 
राज्यातील गरजंूसाठी पाच रुपयांमध्ये िशवभोजन थाळी 
योजना सुरु करुन दररोज एक लाख था या उपल ध करुन 
देण्याची सुिवधा, करोना रोगामुळे मृत्यू पावले या यक्तींच्या 
कुटंुिबयांना आिर्थक मदत व इतर लाभ देण्याच्या योजना 
आखणे, राज्यातील १५ ते १८ वष वयोमयार्देच्या िव ाथ्यार्ना 
करोनाची लस देणे तसेच ६० वषार्वरील विर ठ नागिरकांना 

---- “Ö“ÖÖÔ  
—ÖÖ»Öß 
®ÖÖÆüß. 
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डॉक्टरांच्या स याने बु टर डोस देणे आिण के्षतर्ीय तरावर 
काम करणाऱ्या डॉक्टर, पिरचािरका, कमर्चारी, पोिलस, 
शासकीय/ िनमशासकीय व थािनक वराज्य सं थामधील 
कमर्चाऱ्यांना तसेच सामािजक सं थामधील काम करणारे 
करोना योध्यांना बु टर डोस देणे, करोना रोगाची साथ 
आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य शासनाने केलेली व 
करावयाची कायर्वाही िवचारात घेण्यात यावी.” 
 

 
****** 
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िववरण कर्मांक १८ 
अधार्-तास चचच्या सूचना (िनयम ९२ अन्वये)(सवर्साधारण) 

महारा टर् िवधानपिरषद िनयम ९२ अन्वये सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबींवर ा त 
झाले या (सवर्साधारण)    अधार्-तास चचच्या सूचना. 

 
(1)  एकूण आले या सूचनांची संख्या   --- २० 
(2)  वीकृत झाले या सूचनांची संख्या   --- १७ 
(3)  सद यांनी मागे घेतले या सूचनांची संख्या   --- ० 
(4)  अ वीकृत झाले या सूचनांची संख्या   --- ३ 
(5)  चचार् झाले या सूचनांची संख्या     --- ० 
(6)  बॅलट मध्ये आले या पंरतू चचार् न झाले या सूचनाचंी संख्या  --- ६ 
(7)  िवभाग/ सद य िनदिशत संख्या   --- ० 
(8)  मा.सद यांनी िदले या परंतु कायर्वाहीत न घेतले या सूचना --- ० 
(9)  यपगत झाले या सूचना    --- ० 

 
   

सन २०२१ च्या तृतीय (िहवाळी) अिधवशेनात एकूण २० अधार्-तास चचच्या सूचना ा त 
झा या असून त्यापैकी १७ सूचना वीकृत झाले या आहेत. वीकृत सूचनांपैकी बॅलटमध्य े
आले या ६ सूचना चचसाठी ठेवण्यात आले या होत्या. परंतु, अधार्-तास चचच्या सूचनांवर चचार् 
झालेली नाही. 
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िववरण कर्मांक १९ 
अधार्-तास चचच्या सूचना (िनयम ९२ अन्वये)( ातून उ  भवले या) 

 
महारा टर् िवधानपिरषद िनयम ९२ अन्वये सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबींवर ा त झाले या ( ांच्या 

उ रातून उ वणाऱ्या) अधार्-तास चचच्या सूचना. 
 

(1) एकूण आले या सूचनांची संख्या    --- ४ 
(2) वीकृत झाले या सूचनांची संख्या   --- ४ 
(3) सद यांनी मागे घेतले या सूचनांची संख्या   --- ० 
(4) अ वीकृत झाले या सूचनांची संख्या   --- ० 
(5) चचार् झाले या सूचनांची संख्या     --- १ 
(6) बॅलट मध्ये आले या पंरतू चचार् न झाले या सूचनांची संख्या  --- १ 
(7) िवभाग/ सद य िनदिशत संख्या    --- ० 
(8) मा.सद यांनी िदले या परंतु कायर्वाहीत न घेतले या सूचना --- ० 
(9) यपगत झाले या सूचना    --- ० 

 
   

सन २०२१ च्या तृतीय (िहवाळी) अिधवेशनात एकूण ४ अधार्-तास चचच्या सूचना ा त झा या असून 
त्यापैकी ४ सूचना वीकृत झाले या आहेत. वीकृत सूचनांपैकी बॅलटमध्ये आलेली १ सूचना चचसाठी 
ठेवण्यात आलेली होती. सदर एका अधार्-तास चचच्या सूचनेवर चचार् झाली. 
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िववरण कर्मांक २० 
 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×®ÖµÖ´Ö 97 †®¾ÖµÖê †»¯ÖÛúÖ»Öß®Ö “Ö“ÖÖÔ ˆ¯Ö×Ã£ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ 
 
 

(1) †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ -  
(2) Ã¾ÖßÛéúŸÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ -  
(3) †Ã¾ÖßÛéúŸÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ -  
(4) ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ - िनरंक 
(4) ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ “Ö“ÖÖÔ ®Ö —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ -  
(5) ÃÖ×´´Ö×»ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ -  

    
†.ÛÎ. ´ÖÓ¡Öß ¾Ö ×¾ÖÂÖµÖ •µÖÖ ŸÖÖ¸üÜÖêÃÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ 

ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ŸÖß 
ŸÖÖ¸üßÜÖ 

¿Öê¸üÖ 

1 2 3 4 
 
 

 
िनरंक 

 

  

 

 
*************** 
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िववरण कर्मांक २१ 
 

सन २०२१ चे ततृीय (िहवाळी) अिधवेशन 
 

महारा टर् िवधानपिरषद िनयम १०१ अन्वये तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे मंत्र्यांचे लक्ष 
वेधण्यासाठी आले या लक्षवेधी सचूना  

 

(१) ा त झाले या एकूण लक्षवेधी सचूना  - 431 
(२) वीकृत करण्यात आले या एकूण लक्षवेधी सचूना - 103 
(३) सभागहृात चचार् झाले या एकूण लक्षवेधी सचूना  - 30 
(४) सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आले या एकूण वीकृत 

लक्षवेधी सचूनांचे जोडपतर् 
- 58 

(५) शेवटच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या कर्मात दशर्िवण्यात 
आले या सचूना 

- 24 
     
 

 
 
अ.कर्. लक्षवेधी 

सचूना कर्. 
सद यांचे नांव व िवषय ज्या तारखेस 

सचूना सभागहृात 
घेतली ती तारीख 

शेरा 

(१) (२) (३) ४. ५. 
1. ९० डॉ ).ीमती (मिनषा कायंदे , िव .प .स . पुढील तातडीच्या व 

सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे गहृ मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 
२३ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

        "बोईसर येथील एमबीबीएसची िव ािर्थनी विदच्छा मनीष 
साने )वय वष २२ ( ही पिरके्षसाठी घराबाहेर पडलेली असताना वांदेर् 
बॅण्ड टँडवरुन िदवसाढवळया गायब झा याचे नुकतेच िदनांक २९ 
नो हबर,२०२१ मध्ये उघडकीस येणे, सदर घटनेला १५ िदवस 
उलटूनही अदयाप तरुणीचा शोध लागलेला नसणे, सदर करणाची 
तकर्ार वांदेर् पोिलस ठाण्यात तसेच, बोईसर पोिलस ठाणे येथे 
न दिवण्यात येणे, विदच्छा मनीष साने चा अ ाप शोध न लाग याने 
साने कुटंुिबय हवालिदल होणे, मंुबईतून गे या सहा  मिहन्यात ५३४ 
मुली◌चं्या अपहरणाची न द पोिलस द तरी असणे, लॉकडाऊनमुळे 
२०१९ च्या तुलनेत गे या वषीर् याचे माण घटलेले असणे परंतु गे या 
वषीर्च्या तुलनेत यावषीर् सहा मिहन्यांच्या कालावधीत १७९ ने वाढ 
झालेली िदसत असणे, अदयाप अपहरण झाले या मुलींचा शोध न 
लागणे,  िदवसाढवळया तरुण मुली◌चं्या अपहरणाच्या घटनांमध्ये 
होत असलेली वाढ, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, 
याबाबत शासनाने गांभीयार्ने लक्ष घालून करावयाची कायर्वाही, 
शासनाची ितकर्ीया व भूिमका" 

   

2. १९ सवर् ी सदािशव खोत, गोिपचंद पडळकर , िव .प .स . पुढील 
तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे ऊजार् मंत्र्याचें लक्ष 
वेधतील :- 

२३ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

       "राज्यात िव ुत कायदा, २००३ च्या कलम ५६ अन्वये नोटीस    
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न देता िव ुत पुरवठा खंडीत के याने काय ातील तरतुदीनसुार 
महािवतरणने शेतकऱ्यांना ती तास प ास रुपये नुकसान भरपाई 
देण्याची मागणी,  शेतकरी संघटनेने राहुरी व देवळाली वरा येथील 
महािवतरणचे उपअिभयंता व तहिसदारांना याबाबत िनवेदन िद याची 
बाब माहे िडसबर, २०२१ च्या दसुऱ्या आठवडयात वा त्या सुमारास 
िनदशर्नास येणे, राज्यातील िवदभर्, मराठवाडा व उवर्रीत 
महारा टर्ातील सवर् िज हयांमध्ये िवजेच्या गैरसोयीमुळे शेतकरी 
मोठया सम येत अस याची बाब माहे िडसबर, २०२१ च्या पिह या 
आठवडयात िनदशर्नास येणे, मराठवाडा िवभागातील औरंगाबाद, 
जालना, परभणी, उ मानाबाद, लातूर, बीड, नांदेड या िज हयातील 
शेतकऱ्यांनी महािवतरण कायार्लयांवर वीज जोडणी करण्यासाठी 
िठकिठकाणी मोच काढणे, सोलापूर, सांगली िवदभार्तील बहुतांश 
िज हयातील शेतकरी िविहरीत पाणी असतानाही व◌ीज िवतरण 
कंपनीने वीज कनेक्शन तोड याने िपकांना पाणी देऊ शकत नसणे, 
२८ नो हबर पासनू तर नवीन डीपी देण्याचे महािवतरण कंपनीने बंद 
के याने शेतक -यांचे हाताशी आलेले िपक वाया जाण्याची शक्यता 
िनमार्ण झालेली असणे, त्यातच महािवतरण कंपनीवरील शासनाने 
िनयंतर्ण मुक्त धोरण राबिव यास या कंपन्या भांडवलदाराच्या हातात 
जाऊन वीजेचे दर मोठया माणात वाढण्याची शक्यता िनमार्ण 
झालेली असणे, िज  .प .शाळेचे आिण महािव ालयातील सवर् 
शैक्षिणक सं थांना िवजेचे घरगुतीदराने  वीज आकारणी करण्याची 
गरज असतानाही न करणे, शेतीसाठी सौर उजार् पंपासाठी 
आकारण्यात येत असलेली रक्कम मोठी अस याने शेतकरी 
अडचणीत असणे, सौरऊजार्, पवन ऊजार्, जल ऊजार् व औि णक 
ऊजार् या माध्यमातून वीजेची िनिर्मती होत असतानाही त्याचे िनयोजन 
पारदशीर् नस याने उत्पादनाचा खचर् व आकारत असलेले वीज दर 
यात मोठया माणात तफावत असून ती कमी करण्याची गरज 
असणे, वीज मंडळातील हजारो कमर्चारी गे या अनेक वषार्ंपासून 
ठेकेदाराच्या माध्यमातून सेवा देत असताना त्यांन◌ा िकमान वेतनही 
देण्यात येत नसणे याची दखलही शासनाने घेऊन संपूणर् राज्यात 
खाजगी ठेकेदारी मुक्त धोरण आणण्याची गरज असणे, 
महािवतरणकडून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपा◌ंचा 
वीज प◌रुवठा खंडीत करण्यात येणे, यामुळे िपके जाण्याची शक्यता 
िनमार्ण होणे व शेतीसाठी देण्यात येणारा वीज पुरवठा हा केवळ 
रातर्ीकिरता असनू फक्त सात तासच देण्यात येणे, राज्यातील सवर् 
िज हयांमध्ये शेतकऱ्यांच्या वीजेचे कनेक्शन वीज िबल न 
भर यामुळे कट करणे तसेच टर्ान्सफामर्र )डीपी (महामंडळ उतरवत 
असनू  वीज िबल भरले या शेतकऱ्यांची वीज खंडीत करण्यात येणे, 
यामुळे राज्यात महाभयंकर संकट िनमार्ण झा याने वीज 
मंडळाचे  कामकाज ठ प होण्याची शक्यता िनमार्ण झा याने 
अभूतपूवर् गंभीर पिरि थती िनमार्ण होणे, या महत्वाच्या िवषयावर 
शासनाने तातडीची दखल घेऊन कायर्वाही करण्याची गरज 
असतानाही त्याकडे जाणीवपूवर्क दलुर्क्ष करणे, यावर शासनाने 
करावयाची उपाययोजना व शासनाची ितिकर्या ." 

3. १५४ ी .िवण पोटे-पाटील , िव .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे ऊजार् मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२३ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

        "अमरावती िज हात िव ुत िवतरण कंपनी ारा शेतकऱ्यांना    
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शेती किरता देण्यात येणारा िव ुत पुरवठा रातर्ी १२ नंतर फक्त ८ 
तासच िदल◌ा जात असणे, वषार्तून फक्त ६ मिहन्याकिरताच 
शेतकऱ्यांकडून खारपाण प ा अस यामुळे र बी िपकांकिरता िव ुत 
पुरव ाची मागणी असली तरी सु ा िव ुत पुरवठा िनयिमतपणे 
सुरळीत होत नसणे, िविवध कारणाने िवज पुरवठा खंिडत करणे, 
िड .पी .जळणे , िव ुत पोल व सािहत्य िनकृ ट दजार्ची िवतिरत 
झा याने पुरवठा खंिडत होणे, मीटर िरडींग न घेणे, भरघोस िबल देणे, 
शेतकऱ्यांना मोबदला िमळण्यास होत असलेला िवलंब यामुळे 
शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेला ती  असंतोष या करणी शासनाची 
भूिमका व तातडीने करावयाची कायर्वाही व ितकर्ीया" 

4 १५६ ी .िवलास पोतनीस , िव .प.स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे शालेय िशक्षण मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२३ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

         "राज्य िशक्षण मंडळातफ फे ुवारी -माचर् मध्ये होणाऱ्या १० 
वी आिण १२ वीच्या पिरक्षांचे अजर् भरण्याची िकर्या सुरु झालेली 
असणे, ९ वी आिण ११ वी तून "वग त" झाले या िव ाथ्यार्ंचा 
ऑनलाईन णालीवर गणु भरण्यािशवाय वग त हणनू िव ाथ्यार्ंची 
न द होत नस याने तांितर्क दृ टया हे िव ाथीर् ९ वी आिण ११ वीतच 
असनू अशा िव ाथ्यार्ंना १० वी आिण १२ वीच्या पिरक्षांचे अजर् 
भरण्यापासून वंिचत रहावे लागत अस याबाबतची गंभीर 
ि थती,  राज्य िशक्षण मंडळातफ १० वी आिण १२ च्या पिरक्षांचे अजर् 
ऑनलाईन पध्दतीने सरल णालीतील मािहती दारे भरावे लागणे, 
कोरोनाच्या ादभुार्वामुळे गतवषीर् शासनाच्या िनणर्यानसुार ९ आिण 
११ वीच्या िव ाथ्यार्ंचे अंतगर्त मु यमापन करुन िनकाल जाहीर 
केलेला असणे, मातर् शाळेत न आले या, मु यमापनासाठी उपल ध 
न झाले या िव ाथ्यार्ंना "वग ती" देण्याबाबत शासनाच्या िनणर्यात 
प टता नसणे, संबंिधत िव ाथीर् १० वी आिण १२ वी च्या वगार्त 

"वग त" झालेले असतांनाही िव ाथ्यार्ंच्या  टुडंट पोटर्लवर गुण 
भरण्यािशवाय वग त हणून न द होत नसणे, याबाबत शाळांच्या 
मुख्याध्यापक महामंडळाने शासनाकडे  लेखी िनवेदने देऊन 
याब◌ाबत मागर्दशर्न करण्याची केलेली मागणी, अ ापही 
शासनाकडून मागर्दशर्न देण्यात होत असलेला अक्ष य िवलंब, 
पिरणामी ९ वी आिण ११ वीच्या िव ◌ाथ्यार्ंना १० वी आिण १२ वी 
पिरक्षा अजर् भरण्यास व पिरक्षा देण्यास येत असले या अडचणीमुळे 
त्यांचे शैक्षिणक वषार्चे नुकसान होण्याची िनमार्ण झालेली िभती, 
पिरणामी, िव ाथीर् व पालक वगार्त वाढत असलेला ती  असंतोष व 
अि थरता, शासनाने तात्काळ याबाबत िनणर्यात्मक कायर्वाही 
करण्याची असलेली आव यकता आिण शासनाची ितिकर्या" 

   

5. १९५ ी.अशोक ऊफर्  भाई जगताप, डॉ  .वजाहत िमझार् , सवर् ी .
राजेश राठोड, जयंत आसगावकर, अमरनाथ राजरूकर, 
डॉ .सधुीर तांबे , ी. साद लाड िव  .प .स .  पुढील तातडीच्या व 
सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे गहृिनमार्ण मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

२३ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

        "मंुबई शहर व उपनगरमध्ये जवळपास ५०,००० गृहिनमार्ण 
सं था असणे, तसेच संपूणर् महारा टर्ामध्ये जवळजवळ १ लाख 
गृहिनमार्ण सं था गेली अनेक वष कायर्रत असणे, त्यापैकी काही 
गृहिनमार्ण सं थांच्या इमारती मोडकळीस येणे, गृहिनमार्ण सं था 
आप या इमारतींचा िवकास करण्यास तयार असणे, गहृिनमार्ण 
सं थाच्या इमारतीची चटई के्षतर् पूणर् वापरलेले असणे, त्यातील 
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बऱ्याच इमारती  दरुु तीसाठी िंकवा त्यांचा िवकास करण्याची गरज 
असणे, यातील जे सभासद आहेत ते आप या दरुु तीचा िंकवा 
िवकास करण्याकरीता लागणारा िनधी जमा करु शकत नसणे, काही 
इमारती दरुु ती पिलकडील असणे, ज्या माणे जुन्या चाळी उपकर 
ा त, िवना उपकर ा त इमारती, झोपडप ी पािलका वसाहती, 
सरकारी वसाहती, हाडा वसाहती यांना वाढीव चटई के्षतर्फळ देऊन 
िवकिसत करण्यात येत असणे, त्याच माणे जुन्या सहकारी 
गृहिनमार्ण सं थांच्या इमारतींच्या िवकासासाठी वाढीव चटईके्षतर् 
देण्यासाठी धोरणात्मक िनणर्य घेण्याची आव यकता, याबाबत 
शासनाने तातडीने करावयाची उपाययोजना व कायर्वाही आिण यावर 
शासनाची ितिकर्या."  

6 १६७ ी .अिनकेत तटकरे , िव .प.स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे मदत व पनुवर्सन मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

२३ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

       "रायगड िज हयात महाड या शहरात जवळपास ३४०० यापारी 
यापार करीत असून मागील पाच मिहन्यापूवीर् शहरात आले या 
महापुरामुळे सवर् यापाऱ्यांचे संपूणर्पणे नुकसान झा याचे िनदशर्नास 
येणे, याबाबत पालकमंतर्ी महोदय यांनी रायगड िज हयात तसेच 
तत्कालीन िज हािधकारी,रायगड तसेच पोलीस अिधक्षक यांच्या 
उपि थतीत १०० टक्के नुकसान भरपाई देण्याचे सवर् संबंिधत िवमा 
कंपन्यांना आदेश देण्यात येऊन सवर् यापाऱ्यांना व नागरीकांना 
जा तीत जा त मदत होईल असे आ वासन िवमा कंपन्यांच्या 
अिधकाऱ्याना देखील देण्यात येणे, तथािप संबंिधत िवमा कंपन्यांनी 
भरपाई देतांना हेअरकट करुन सवार्ना सुमारे २५ टक्के ते ४० टक्के 
हेअरकट लावण्यात येणे, यापाऱ्याचं्या हणण्यानसुार इतर 
राज्यांमध्ये तसेच इतर शहरांमध्ये हेअरकट लावण्यात आलेला नाही 
मातर् महाड शहरांमध्ये महापुरामुळे संपूणर्पणे यापाऱ्यांचे नुकसान 
झालेले असून तसेच िद .२७ स टबर, २०२१ रोजी अिलबाग तथा 
रायगड िज हािधकारी कायार्लय येथे थािनक खासदार आिण 
िज हयातील सवर् िव  .स .स .व िव.प .स .सद य तसेच िज हािधकारी 
रायगड,पोलीस अिधक्षक,रायगड व सवर् िवमा कंपन्यांचे संबंिधत 
ितिनधी व िज हयातील सवर् यापारी व नागरीक यांची बैठक 
बोलिवण्यात येवून त्यावेळी िवमा कंपनी ितिनधीनी मुख्य ऑिफस 
मधून ह◌ े माण  ठरिवण्यात आ याचे सांगण्यात येऊन संबंिधत 
िवमा कंपन्या यापाऱ्यांना िवमा रक्कम देण्यास जाणीवपूवर्क 
टाळाटाळ किरत अस याचे िनदशर्नास येणे, यामुळे सवर् 
यापाऱ्यांमध्ये िनमार्ण झालेले चंड असंतोषाचे वातावरण, पिरणामी 
िवमा कंपन्यांच्या अिधकाऱ्यांना तात्काळ शंभर टक्के नुकसान 
भरपाई देण्याबाबत शासनाने तातडीने केलेली कायर्वाही व शासनाची 
ितकर्ीया." 

  

7. २२५ सवर् ी िवकर्म काळे, सितश च हाण, िव .प .स . पुढील तातडीच्या 
व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे उच् च व तंतर्िशक्षण मंत्र्यांचे 
लक्ष वेधतील :- 

२३ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

       "औरंगाबाद येथील डॉ  .बाबासाहेब आबेंडकर मराठवाडा 
िव ापीठामध्ये समुारे  १२७ कोटी रुपयांचा आिर्थक घोटाळा झा याचे 
सकृतदशर्नी िनदशर्नास येणे, त्यामध्ये िव ापीठाच्या शैक्षिणक 
िवभागाकडील संलग्नीकरण शु क वसुलीची न दवही अ यावत न 
ठेवता त्यातील १७ कोटी ९६ लाख कोटी रुपयांच्या न दीच असणे, 

   



121 

िव ापीठातील िविवध िवभागांनी िनिवदा न मागिवताच २६ कोटी ५२ 
लाख तर सदोष खरेदी िकर्ये ारा ६ कोटी ८६ लाख तसेच सदोष 
पध्दतीने रक्कमांचे दान करुन ४ कोटी ६७ लाख रुपयांचे 
अितिरक्त अदा करण्यात आ याचे तसेच अन्य िविवध िवभागांना 
सदोष खरेदी िकर्ये ारे १ कोटी ४८ लाख रुपयांची खरेदी व खरेदी 
िकर्येत िनिवदा ा त नसतानाही रुपये ७ कोटी ७३ लाख रक्कमेची 
खरेदी करण्यात येणे, त्याचबरोबर ६७ कोटी ९७ लाख रुपये खरेदी 
करणांचे अिभलेखे उपल ध करण्यात न आ याचे आढळून येणे 
तसेच िव ापीठ तरावर छपाई यंतर्णा असतानादेखील खाजगीिरत्या 
च ा दराने छपाईची कामे करण्यात येणे, तसेच ऑफलाईन 
नपितर्का छपाईसाठी १० कोटी ६४ लाख खचर् के याचे 

दाखिवण्यांत येणे, अशा कारे यामध्ये १२७ कोटी रुपयांचा आिर्थक 
घोटाळा झा याचे उघडकीस येणे, याबाबत शासनाने चौकशी सिमती 
िनयुक्त करणे, व सदर चौकशी सिमतीने आपला अहवाल सन 
२०१७ मध्ये शासनास सादर केलेला असतांना अ ाप दोषींिवरोधात 
कारवाई करण्यात न येणे, याबाबत सार माध्यमांनी देखील 
िव ापीठातील आिर्थक घोटाळा उघडकीस आण याचे िनदशर्नास 
येणे, पिरणामी, या करणी दोषींिवरुध्द कारवाई न झा यामुळे 
िव ाथीर् -पालकवगार्मध्ये िनमार्ण झालेले असंतोषाचे वातावरण , 
याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही व शासनाची 
ितिकर्या." 

8. १५१ सवर् ी अमोल िमटकरी, शिशकांत िंशदे, िवकर्म काळे, सितश 
च हाण, अ दु लाखान दरुार्णी, संजय द ड, अरुण लाड 
िव .प.स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे गहृ 
मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

२३ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

       "ता .तुळजापूर  )िज .सोलापूर (येथे महारा टर्ाचे आराध्य दैवत 
कुलदैवत आई तुळजाभवानी मंिदराच्या पावन नगरीमध्ये दररोज 
महारा टर्ाच्या कानाकोपऱ्यातून व परराज्यातून  लाखो संख्येने भािवक 
दशर्नासाठी येत असणे, मातर् या पावननगरीत वाईट वृ ीच्या 
लोकांकडून वत :च्या  वाथार्पोटी घाणेरडे कार सरुु अस याचे 
िनदशर्नास येणे, तसेच तुळजापूर तालुक्यातील हंगरग तुळ येथील 
गजगा डान्स बार रातर्ौ उशीरापयत सुरु असणे, व त्यािठकाणी 
िबभत्स नृत्य व िवदेशी दारु रातर्भर िवकली जात असणे,          िद .
२९/११/२०२१ रोजी सदर डान्सबारवर छापा टाकून पोिलसांनी २५ 
नृत्यांगनांना ता यात घेऊन १.२१ कोटीचा मु ेमाल ज त करण्यात 
आला असून त्या करणी ९२ जणांवर गुन्हे न द के याची घटना 
घडलेली असणे, तुळजापूर हे देवीचे शक्तीपीठ आहे अशा 
पावननगरीमध्ये या डान्सबारसह अनेक अनिधकृत बार व तत्सम 
अवैध गो टीमुळे या पावननगरीची मोठी बदनामी व अ ित ठा होत 
असनू येथील पािवत्र्य अबािधत राहावे व आजुबाजूच्या पिरसरातील 
सदर घाणेरडे कार कायम वरुपी बंद हावेत अशी जनमानसातून 
होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची 
कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या." 

   

9. २६२ डॉ ).ीमती (कायंदेमिनषा , सवर् ी िवलास पोतनीस, रिंवदर् 
फाटक, अंबादास दानवे, िव  .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे गहृ मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

   

       "बीडीडी चाळ, वरळी मंुबई येथे िदनांक ३० नो हबर, २०२१ रोजी    
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वा त्यासुमारास झाले या िसलडरच्या फोटा करणी काही अपिरहायर् 
कारणा तव मंुबईच्या महापौर घटना थळी वेळेत पोहचू शक या 
नस यासंदभार्त एका राजकीय पक्षाच्या पदािधकाऱ्यांनी िदनांक ४ 
िडसबर, २०२१ रोजी घेतले या पतर्कार पिरषदेमध्ये मंुबईच्या 
महापौरांबाबत अत्यंत आके्षपाहर् िवधान के यामुळे त्यांचा व 
त्यासोबतच सम त मिहला वगार्चा झालेला अवमान, या संदभार्त  
महापौर यांनी थािनक पोिलस थानकात कलम ३५४ अ )४ (आिण 

५०६ अन्वये गुन्हा दाखल करुन राज्याचे मा.गहृमंतर्ी यांच्याकडेही 
लेखी िनवेदना दारे तकर्ार करणे, तसेच एका राजकीय पक्षाच्या 
मिहला आघाडीच्या िश टमंडळाने मंुबईचे अपर पोिलस आयुक्त 

)कायदा व सु यव था (यांच्याकडे लेखी तकर्ार करुन संबंिधत 
यक्तीस अटक करण्याची केलेली मागणी, सदरहू करणाचे गांभीयर् 
लक्षात घेऊन राज्य मिहला आयोगाच्या अध्यक्षांनी देखील यासंदभार्त 
व तुि थतीदशर्क अहवाल आयोगाला पाठिवण्याचे िनदश मंुबई 
पोिलस आयकु्तांना देणे, सदर करणी आके्षपाहर् िवधान करणाऱ्या 
यक्तीस जािमन मंजूर करतांना कोणतेही बंध पतर् िलहून न घेणे, 
सदरची घटना घड यानंतर िदनांक ९ िडसबर, २०२१ रोजीच्या 
समुारास महापौरांना त्यांच्या जुन्या घराच्या पत्यावर अत्यंत हीन 
भाषेत िवजदर् हातेर् या नावाने उरण, िज  .रायगड येथून िवकृत पतर् 
पाठव◌ून धमकी देण्यात येणे, सदर पतर्ासंदभार्त भायखळा पोिलसांना 
धमकी देणाऱ् यांचा अ ाप थांगपत् ाही न लागणे, सदरहू कार 
अत्यंत गंभीर व िंनदनीय असून मंुबईच्या महापौर, थम नागरीक व 
त्यातही मिहला असले या यक्तीच्या सुरिक्षततेसंदभार्त िनमार्ण 
झालेला न, या करणाची शासनाने तात्काळ दखल घेऊन 
यासंदभार्त करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना" 
 

1. ६२ सवर् ी िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, िवण दरेकर, रामिनवास 
िंसह, रमेशदादा पाटील, िव .प .स  पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे नगरिवकास मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२३ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

       ”मंुबईतील २८ हजार सफाई कामगारांना आ य योजनतगर्त 
वसाहतींच् या पुनर्िवकासासाठी महापािलकेने १७०० कोटींच् या 
कामांच् या  तावाला मंजुरी िदली अस  याची माहे ऑक् टोबर, २०२१ 
च् या समुारास िनदशर्नास येणे, सन २०१७ साली सुरु करण्यात 
आलेली योजना अत्यंत धी या गतीने सुरु अस याची बाब समोर 
येणे, सदर मंुबईतील २८ हजार सफाई कामगारांसाठी मालकी 
तत्वावर उभारण्यात येणाऱ्या घरांबाबत महारा टर् िविधमंडळ िहवाळी 
अिधवेशन २०२० मध्ये उपि थत करण्यात आले या तारांिकत न 
कर्  .५२०२ या नाला उ र देताना नगरिवकास िवभागाने सदर 

कामगारांना मालकी तत्वावर घरे देण्याचा महानगरपािलकेचा  सफाई
कोणताही िवचार नस याचे हटले अस याची बाब आढळून 
येणे,  महारा टर् शासनाच्या नगरिवकास िवभागाने शासन 
िनणर्य  कर्मांक सकाका -२०१५ सं. कर् .४२ /.निव-३४ , िदनांक 
१२ /६/कामगारांना मालकी २०१५ नसुार मंुबईतील २८ हजार सफाई 
हक्काची घरे देण्याचा िनणर्य घेतला असणे, असे असतानाही 
नगरिवकास िवभागाकडून िदशाभूल करणारी मािहती पुरवण्यात 
आली असून याबाबत सखोल चौकशी करण्याची आव यकता, 
पिरणामी मंुबईतील २८००० सफाई कामगारांमध्ये शासना ती 
पसरलेला ती  असंतोष, मंुबईतील २८ हजार सफाई कामगारांना 
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लवकरात लवकर मालकी हक्काची घरे उपल ध करून देण्यासाठी 
शासनाने ठोस उपाययोजना करण्याची िनतांत आव यकता, याबाबत 
शासनाने करावयाची कायर्वाही व शासनाची भूिमका." 

11. १३९ ी .अंबादास दानवे , िव .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे वै कीय िशक्षण मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२३ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

       "औरंगाबाद शहरातील शासकीय घाटी रुग्णालयात मनमानी 
कारभार, आिर्थक घोटाळे, आदी कार मोठया माणात सुरु 
अस याचे नुकतेच माहे नो हबर,२०२१ मध्ये उघडकीस येणे, 
शहरातील शासकीय वै िकय व रुग्णालयाकडून गे या तीन वषार्त 
४८ .६३ कोटी रुपयांची यंतर् खरेदी झाली असनू अदयाप २१. ६५ 
कोटी रुपयांची यंतर् खरेदी रखडलेली असणे, िज हा वािर्षक योजनेचा 
१७ कोटी रुपयांचा िनधी अखिर्चत असणे, मंजुर असलेला िनधी खचर् 
केला जात नस यामुळे यंतर्ांची खरेदी रखडणे,घाटी रुग्णालयाला २४ 
ह◌◌ेंिटलेटर, िसटी कॅन, अ नेॅ थेिशया वकर् टेशन, कलर 
डॉपरलरसह महत्वाच्या यंतर्सामुगर्ीची असलेली ितक्षा  घाटी 
रुग्णालय आिण ि ज ह ा  स ा म ा न् य  रु ग् ण ा ल य ा त ी ल  अ ि ग् न श म न  य ं तर् ण ा  
ि न ध ी अ भ ा व ी   कुचकामी ठरत असणे, ऑिडट होउन तुर्टीची पूतर्ता 
करण्यासाठी आव यक िनधी न िमळणे, सरकारी रुग्णालयातील 
अिग्नशमन यंतर्णा अिधक सक्षम करण्याची गरज, सध्यि थतीमध्ये 
अिग्नशम िसिंलडरच्या भरवशावरच असणे, त्यामुळे एखादी आगीची 
घटना घडली तर अिग्नशमन दलाचीच वाट पाहावी लागणार असणे, 
अहमदनगर िज हा रुग्णालयातील आगीच्या ददुवी घटना पाहता 
औरंगाबाद शहरातील सरकारी रुग्णालयांतील अिग्नसरेुक्षा न 
स :ि थतीमध्ये ऐरणीवर असणे, घाटीतील सिर्जकल इमारतीची 
वायिंरग जुनाट असनू वाढले या िव ुत भारामुळे अनेकदा घडत 
असलेले अपघात, कोरोना काळात घाटी रुग्णालयात तातडीने 
उभारण्यात आलेले ८० ऑिक्सजन बेडच्या ितन्ही वॉडार्चा लँट बंद 
असणे, िवशेष हणजे ऑग ट, माहे स टबर,२०२१ मिहन्यात एक 
कोटी रुपये खचर् करुन बाहेरुन िलिक्वड ऑिक्सजन मागवण्यात 
येणे, याबाबत अिधक तपासणीअंती  केली असता खासगी 
रुग्णालयात हवेतून तयार होणारा ऑिक्सजन वापरला जात 
अस याचे समोर येणे, घाटीत उ ोजकांनी दीड कोटीचा सीएसआर 
देऊन ऑिक्सजन लँट सुरु केला  असणे, ऑिक्सजन लॅ◌ंट 
बरोबरच येथील अिग्नशमन यंतर्णा देखील बेभरवशाची झालेली 
असणे, आिद सवर् बाबीकडे शासनाचे होत असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, 
घाटी रुग्णालयाचा कारभाराकडे गांभीयार्ने लक्ष घालून  कायर्वाही 
करण्याची िनतांत आव यकता, याबाबत शासनाची ितकर्ीया व 
भूिमका  ." 

   

12. २०६ ी. अिभिजत वंजारी, डॉ .सधुीर तांबे , सवर् ी अशोक ऊफर्  भाई 
जगताप, अमरनाथ राजरूकर, डॉ .वजाहत िमझार् , ी .राजेश 
राठोड, िव .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या 
बाबीकडे उच्च व तंतर् िशक्षण मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२३ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

       "राज्यात असले या शासकीय िव ापीठामध्ये संलिग्नत 
महािव ालयांची गे या काही वषार्त मोठया माणात वाढ होणे, 
एकटया नागपूर िव ापीठामध्ये ग डवना िव ापीठाच्या पूवीर् ८०० 
पेक्षा जा त संलिग्नत महािव ालय कायर्रत असणे, अजूनही 
आप या राज्यात अिभयांितर्की, वै कीय  िशक्षण व इतर शाखांच्या 
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तुलनेत पारंपािरक अ यासकर्मांमध्ये वेश घेणा -या िव ाथ्यार्ची 
संख्या मोठया माणात असणे हणनू त्याचा भार सवर् िव ापीठांवर 
येणे, सवर् शाखांचा सवर् अ यासकर्मांना न्याय िमळावा या उ ेशाने 
राज्यात डॉ  .बाबा साहेब आंबेडकर, टेिक्नकल यिुन हिर्सटीची थापना 
करण्यात येणे, राज्यातील अिभयांितर्की महािव ालयांना या 
िव ापीठात संलिग्नत करण्याची मुभा देण्यात येणे, आतापयर्त या 
िव ापीठात २०० च्या आसपास महािव ालये आपापले मूळ 
िव ापीठातले संलिग्नकरण र  करुन या टेिक्नकल युिन हिर्सटीमध्ये 
संलिग्नकरण करुन घेणे, परंत◌ु अिभयांितर्की महािव ालयांची 
राज्यातील संख्या लक्षात घेता व तसेच अिभयांितर्की शाखेमध्ये 
सुसतूर्ता आणण्यासाठी सवर् महािव ालयांना या िव ापीठांमध्ये 
संलिग्नकरण करावे व त्या िव ापीठाच्या माध्यमातून अिभयांितर्की 
शाखेचा िवकास करावा तसेच या िव ापीठाचे राज्यातील सवर् 
िवभागामध्ये उपकदर् थापन करणे आिण राज्याचा िवचार करता 
अिभयांितर्की शाखेचा वेगळा प पिट ह ल◌नॅ तयार करण्याची 
िनमार्ण झालेली आव यकता परंतू याबाबत िनणर्य घेण्यात 
शासनाकडून होत असलेला िवलंब, पिरणामी अिभयांितर्की 
शाखेतील िव ाथ्यार्मध्ये पसरलेला असंतोष व नाराजीची भावना 
याबाबत शासनाने करावयाची तातडीची कायर्वाही व शासनाची 
ितिकर्या ” 

 
13. १८१ ी  .िवनायकराव मेटे , िव .प.स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 

महत्वाच्या बाबीकडे कामगार मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 
२७ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

         "अकोला येथून जवळच रा टर्ीय महामागर् कर्मांक 
सहावर  अकोला ते बाळापूर )िज .अकोला (दर यान   िरधोरा येथे 
ईगल येथे इन् ा कंपनीने डांबर िनिर्मतीचा लांट सुरू केलेला असणे, 
सदर कंपनीमध्ये मजूर व कामगारांच्या सुरके्षबाबत कोणतीही 
उपाययोजना नसणे, ईगल इन् ा कंपनी  यव थापनाच्या हलगजीर् व 
बेजबाबदारपणामुळे िदनांक २४ नो हबर २०२१ रोजी फोट होऊन 
दोन कामगारांचा मृत्यू होणे, मजूर व कामगारांच्या 
सुरक्ष◌अेभावी  सदर दोन कामगारांचा मृत्यू झा याचे िन प  होणे, 
ईगल इन् ा कंपनीवर  जुना शहर पोलीस टेशन, अकोला येथे सदोष 
मनु यवधाचा गुन्हा दाखल होणे, सदर कंपनीचे अिधकारी फरार 
असणे, गुन्हेगार अिधकाऱ्यांना पकडण्यात आलेले अपयश, 
भिव यामध्ये अश◌ा  गंभीर घटना घडू नये याकरीता  शासनाने सदर 
गंभीर घटनेची दखल घेण्याची आव यकता, सदर कंपनी व सदोष 
मनु यवध गुन् ासोबतच ईगल इन् ा कंपनीला  का या यादीमध्ये 
समािव ट करण्याची आव यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले 
अक्ष य दलुर्क्ष, पिरणामी थािनक मजूर व कामगार यांच्यामध्ये 
शासना ती िनमार्ण झालेला ती  असंतोष, ईगल इन् ा 
कंपनीला   का या यादीमध्ये समािव ट करण्याबाबत शासनाने 
तातडीची करावयाची कायर्वाही, उपायोजना व शासनाची ितिकर्या." 

   

14. १८३ डॉ  .सधुीर तांबे , ी. अशोक ऊफर्  भाई जगताप, डॉ .वजाहत 
िमझार्, सवर् ी अमरनाथ राजरूकर, राजेश राठोड, अिभिजत 
वंजारी, मोहनराव कदम, जयंत आसगावकर िव .प .स.  पुढील 
तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे शालेय िशक्षण 
मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

२७ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 
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         "शालेय िशक्षण िवभागाच्या शासन िनणर्यामध्ये काही 
कागदपतर्ाअभावी अनेक शाळा तुर्टीमध्ये आले या असणे, अशा 
शाळा तथा वगर्तुकडयांनी शासन आदेशामध्ये नमूद के या माणे ३० 
िदवसाच्या आत या िनि चत कालावधीत ताव दाखल करुन ६ ते 
७ मिहने झाले तरी पातर्तेचा शासनिनणर्य िनगर्िमत करण्यासाठी 
शालेय िशक्षण िवभाग अथर् िवभागाकडे अंगुलीिनदश करीत असणे, 
त्यामुळे िवनाकारण तुर्टया दाखिव यामुळे िशक्षकांना नाहक 
िवनावेतनाचा मन :ताप सहन करावा लागत असणे , याबाबत िशक्षक 
समन्वय संघ, महारा टर् राज्य यांनी मा  .मुख्यमंतर्ी व मा .शालेय 

देऊन लक्ष वेधले असतानाही याबाबत  िशक्षण मंतर्ी यांचेकडे िनवेदन
अ ाप कोणतीच कायर्वाही न झा याने शाळा, वगर् तुकडयांचे 
भिवत य अंधारात असणे, पिरणामी िशक्षकांमध्ये पसरलेली ती  
असंतोषाची भावना, याबाबत राज्य शासनाने तातडीने चौकशी करुन 
सदर तुर्टी तावावर तात्काळ िनणर्य घेऊन शाळा व वगर् तुकडयांना 
अनुदानास पातर् घोिषत करण्यासाठी करावयाची तातडीची कायर्वाही 
व याबाबत शासनाची ितिकर्या." 

   

15. १७१ सवर् ी िवनायकराव मेटे, अशोक ऊफर्  भाई जगताप, िव .प .स . 
पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे सावर्जिनक 
बांधकाम )सावर्जिनक उपकर्म वगळून (  मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२७ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

       "अरबी समुदर्ामध्ये मंुबई येथे छतर्पती ी िशवाजी 
महाराजांच्या  मारकाचा िवषय गेली अनेक वषार्पासनू अडकून 
असणे, सदर िशव मारकाच्या बांधकामाला थिगती 
िमळा यानंतर  सदर थिगती उठिवण्यासाठी गेली दोन वषर्  राज्य 
सरकारकडून कोणतीही कायर्वाही व हालचाल न होणे,  िशव मारक 
बांधकाम या महत्त्वपूणर् िवषयाच्या अनुषंगाने  घेण्यासाठी राज्य 
शासनाला  दहा िमिनटाचा वेळ देखील न िमळणे, राज्य शासनाला व 
सावर्जिनक बांधकाम िवभागाला कोणताही अिधकार नसताना  सदर 
बांधकाम  करणाऱ्या कंतर्ाटदार  एल अँड टी कंपनीस  मुदतवाढ 
देण्याचा चुकीचा िनणर्य सावर्जिनक बांधकाम िवभागाचे अितिरक्त 
सिचव यांनी घेतला असणे, मागील सरकारच्या कालावधीत 
िशव मारकाच्या बांधकामासंबंिधत  असलेले िनणर्य िशव मारक 
सिमती व  तत्कालीन मुख्यमंतर्ी यांच्या अध्यक्षतेखाली असले या 
सिमती ारे घेतल◌ े जात असणे, तथािप या राज्य शासनाच्या 
कायर्काळात  राज्याचे  सावर्जिनक बांधकाम मंतर्ी  यांच्याकडे 
याबाबतचे िनणर्य घेण्याचा अिधकार दान करणे  तसेच संबंिधताचं्या 
तावावर अंितम िनणर्याचा अिधकार  मा  .मुख्यमंतर्ी महोदय 

यांच्याकडे असणे, या दोन्ही सिमतीच्या मान्यतेिशवाय  कोणतेही 
धोरणात्मक िनणर्य घेण्याचा अिधकार सावर्जिनक बांधकाम 
खात्याला  नसताना   िशव मारक बांधकाम  करण्यास मुदतवाढ 
देण्याचा  अत्यंत चुकीचा व ददुवी िनणर्य  सावर्जिनक बांधकाम 
िवभागाकडून पर पर घेतला जाणे,  िशव मारक 
बांधकाम◌ासंबंधात  िदनांक ०५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी काढलेला 
शासन आदेश  वरील पा वर्भूमीवर बेकायदेशीर अस याचा राज्य 
शासनावर आरोप होणे,  राज्याच्या सावर्जिनक बांधकाम 
िवभागाचे   अितिरक्त सिचव  यांनी  राज्याचे मुख्यमंतर्ी,  सावर्जिनक 
बांधकाम मंतर्ी यांना अंधारात ठेवून िशव मारक बांधकामास 
मुदतवाढ देण्याचा  िनणर्य घेतला अस याचे िनदशर्नास येणे, सदरच्या 
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मुदत वाढीनसुार जर वषर्भराने िशव मारकाचे बांधकाम त्यक्ष सुरू 
झाले तर िशव मारक बांधकाम करणाऱ्या एल अँड टी कंपनीला 
दरवषीर् १०  %भाववाढ करण्याचा हक्क काय ाने ा त होणे , त्यामुळे 
राज्य शासनाच्या ितजोरीवर सुमारे दोन -तीन  हजार कोटींचा 
अितिरक्त भुदड पडण्याची िनमार्ण झालेली पिरि थती,  हा भुदड ही 
जनतेची सवर्सामान्यांची गोरगरीब जनतेची पैशाची लूट होत 
अस याने  या लुटीच्या डयंतर्ामागे फक्त सावर्जिनक बांधकाम 
खात्याचे अितिरक्त सिचव यांचा सहभाग की जनतेच्या पैशाचा 
अप यय असा गंभीर नं जनतेमध्ये िनमार्ण होणे, अ ापपयत 
शासन तरावरून छतर्पती मारकाचे काम सुरू करण्यासंदभार्त 
कोणतीही कारवाई न करणे, मा मुख्यमंतर्ी महोदय यांनी अनेक वेळा 
आ वासन देऊनही काम सरुू करणे संदभार्त आढावा बैठक न घेणे, 
आ वासनाची पूतर्ता न करणे, छतर्पती  िशवरायांबाबतची 
राज्यशासनाची असणारी अना था, अक्ष य दलुर्क्ष यामुळे काम सुरू 
न होणे, पिरणामी राज्यातील तमाम िशव ेमी जनतेमध्ये  शासन ती 
िनमार्ण झालेल◌ा ती  असंतोष, याकडे शासनाचे होत असलेले 
अक्ष य दलुर्क्ष,  अरबी समुदर्ात मंुबई येथे  छतर्पती िशवाजी 
महाराजांचे िशव मारक  कोणतीही मुदतवाढ न देता  तातडीने सरुू 
करणेबाबत राज्य शासनाने तातडीची करावयाची कायर्वाही व 
उपाययोजना" 

16. ३४० सवर् ी िवण दरेकर, िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, डॉ  .पिरणय 
फुके, सवर् ी सरेुश धस, साद लाड, गोिपचंद पडळकर, िनलय 
नाईक, वीण दटके,  रमेशदादा पाटील, अॅड  .िनरंजन 
डावखरे, ी  .चंदभूाई पटेल , िव .प.स . पुढील तातडीच्या व 
सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे महसलू मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२७ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

         "उप अधीक्षक, भूिम अिभलेख, मंुबई उपनगर कायार्लयाअंतगर्त 
मंुबईतील मौजे एरंगळ व उपनगरीय गावे ता .बोरीवली येथील ह  
कायम मोजणीचे जवळपास  ८३० हून अिधक नकाशे बनावटिरत्या 
तयार करुन  भूिम अिभलेख िवभागाच्या अिधकृत मूळ अिभलेखात 
छेडछाड करुन खो ा न दी न दवून महारा टर् शासनाची, मा .उच्च 
न्यायालयाची आिण मूळ जमीनधारकांची सुिनयोिजत फसवणूक 
करण्यात आली असणे, याबाबतची कागदोपतर्ी पुरा यािनशी तकर्ार 
ी .वैभव मोहन ठाकूर , कोपरी, ठाणे )पूवर्(   यांनी िज हािधकारी, 

मंुबई उपनगर िज हा, िज हा अधीक्षक, भूिम अिभलेख, मंुबई 
उपनगर िज हा, तसेच पोलीस आयुक्तांकडे सन २०२० मध्ये केली 
असणे,  उप अधीक्षक, भूमी अिभलेख, मंुबई उपनगर, मंुबई यांनी 
चौकशी करुन अशा कारे बनावट नकाशे तयार के याचा अहवाल 
िदलेला असणे, तथािप, गुन्हा दाखल करण् याबाबत भूिम अिभलेख 
िवभागाकडून अ ापपयत कोणतीही कायर्वाही झालेली नसणे, 
नाधीन एरंगळ या गावातील आणखी एक बांधकाम नकाशा 

घोटाळा उघडकीस आला असणे, एरंगळ के्षतर् नािवकास के्षतर्ात 
असनू सीआरझेडचे िनयम लाग ूअसणे, कोणतेही नवीन बांधकाम 
करण्यास परवानगी नसणे, तथािप, भूमीपुतर्ांची पूवीर्पासून घरे असून 
त्याची न द मूळ आलेख नकाशात असणे,  एरंगळ हे समुदर् 
िकनाऱ्यावरील मढ  -लोकांनी आयलंड भागातील गाव असून धना  
जिमनी िगळंकृत करुन, भूिमपुतर्ांच्या जिमनीवर अितकर्मण करुन 
अनिधकृत बंगले बांधले असून  ही बांधकामे िनयमानकुुल करुन 
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घेण्यासाठी ती मूळ आलेख नकाशातीलच आहेत, हे दाखवण्यासाठी 
मूळ आलेख नकाशात फेरफार करुन त्याचे दाखले संबंिधताना 
देण्यात आले असणे, अशा बोगस नकाशांची संख्या ८३० 
एवढी  असणे, याबाबतीत १०/०३/२०२१ व  २१/०२/२०२० रोजी 
एफआयआर गोरेगांव पोलीस टेशनमध्ये दाखल झाला असला तरी 
त्याचा कोणताही तपास झालेला नसणे, तसेच, याच गावातील 
शासकीय जमीन िमळकत सीटीएस ५३१, ६४० मूळ आलेख 
नकाशात छेडछाड करुन एका मिहलेने वत :च्या नावाने खरेदी खत 
करुन त्याची न दणीही केली असणे एवढेच न हे तर सदर िमळकत 
भाडे कराराने देऊन दीड कोटी रुपयापेक्षा अिधकचे उत्प  ा त केले 
असणे,  याच मालम ेशेजारील सीटीएस ५३१ ही मालम ा देखील 
बेकायदेशीरिरत्या न दणीकृत द ताने िवकर्ी करण्यात आली असणे, 
या घोटा याची अितिरक्त मुख्य सिचव, महसलू यांच्या 
अध्यक्षतेखाली चौकशी सिमती नेमून चौकशी करण्याची मागणी 
िवधानपिरषद िवरोधी पक्ष नेता यांनी त्यांच्या २०/१२/२०२१ रोजीच्या 
पतर्ान्वये शासनास केली असणे, तथािप, शासनाचे याकडे होत 
असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, पिरणामी शासनाचे होणारे चंड नकुसान, 
शासनाने केलेली वा करावयाची उपाययोजना व ितिकर्या" 

17. २१५ डॉ .वजाहत िमझार् , डॉ  .सधुीर तांबे , सवर् ी अिभिजत वंजारी, 
अमरनाथ राजरूकर िव .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे शालेय िशक्षण मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२७ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

       "अ पसंख्याक िशक्षण सं थांना आप या िनवडी माणे 
िशक्षक व िशक्षके र कमर्चाऱ्यांची िनवड करून नेमणूक करण्याचा 
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३० अन्वये  मूलभूत हक्क असणे, याबाबतचे 
िनरीक्षणे न दवून नकुतेच मंुबई उच्च न्यायालयाने अ पसंख्यांक 
सं थांना असले या वाय तेला िशक्षक -िशक्ष के र कमर्चारी यांच्या 
भरतीला बंदी घालून धक्का लावला जाऊ शकत नाही,असे िनिरक्षण 
न दिवलेले असणे, तसेच माननीय उच्च न्यायालयाने क याण मधील 
होली कर्ाँस काँन् हट कूल करणांमध्ये अशा कारे अ पसंख्यांक 
सं थेमध्ये िशक्षके र कमर्चाऱ्याच्या भरतीबाबत शासनाने घातलेली 
बंदी ही चुकीच◌ी असून त्या िशक्षके र कमर्चाऱ्याला  िनयुक्ती 
देण्याचे िद .११ िडसबर २०२० रोजी िदले या िनणर्यानुसार आदेश 
िदलेले असणे, िशक्षक व िशक्षकेतर कमर्चाऱ्यांच्या भरती वरील 
बंदीमुळे अ पसंख्याक समाजातील अनेक सुिशिक्षत रोजगाराच्या 
संधी पासनू वंिचत राहात आहेत, कोरोना काळात अ पसंख्याक 
शाळांमध्ये कायर्रत असले या व मरण पावले या िशक्षक, िशक्षके र 
कमर्चाऱ्यांना भरती वरील बंदीमुळे कोणतेच लाभ िमळालेले नसणे, 
अ पसंख्याक िशक्षण सं थांमधील िशक्षण व िशक्षके र 
कमर्चाऱ्यांच्या भरतीवरील बंदी मुळे अ पसंख्याक समाजामध्ये 
शासना ती संताप व िचडीची भावना िनमार्ण झालेली असणे, राज्य 
घटनेच्या अनुच्छेद ३० नसुार व नुकत्याच मा  .मंुबई उच्च 
न्यायालयाने िदले या िनणर्यानसुार राज्यातील अ पसंख्यांक िशक्षण 

ठेवून या सं थांमध्ये िशक्षक व  सं थांच्या वाय ता अबािधत
िशक्षके र कमर्चाऱ्यांच्या भरतीवर असलेली बंदी उठवण्याची िनतांत 
आव यकता, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही व 
शासनाची ितिकर्या." 

   

18. २६१ सवर् ी सितश च हाण, िवकर्म काळे, बाळाराम पाटील, िकशोर २७ िडसबर, चचार् 
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दराडे, डॉ.सधुीर तांबे, सवर् ी नागोराव गाणार, वीण दटके, 
िव .प.स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
शालेय िशक्षण मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२०२१ झाली . 

        "राज्यात खाजगी िशक्षण सं थेच्या ाथिमक, माध्यिमक व उच्च 
माध्यिमक शाळांतील िशक्षक व िशक्षके र कमर्चा -यांना अनदुान 
देण्यासाठी  िद.१ व २ जुलै २०१६ रोजी ाथिमक, माध्यिमक व उच्च 
माध्यिमक शाळा अनुदानासाठी घोिषत केले असणे, िद .०९ मे २०१६ 

सार सदर शाळांना २० व १९ स टबर २०१६ रोजीच्या शासन िनणर्यानु
टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आलेले असणे, तसेच सदर शाळांना 
िद .२८.०८.२०१९ च्या मंतर्ी मंडळ ब ◌ैठकीत घोिषत व अघोिषत 
शाळांतील ४३११२ िशक्षक व िशक्षके र कमर्चा -यांना वाढीव २० 

टक्के अनुदान िद.०१.०४.२०१९ पासनू देण्याबाबत िनणर्य घेण्यात 
असणेआलेला , तदनंतर िद .१४.१०.२०२० रोजीच्या मंतर्ीमंडळ 

बैठकीतील िनणर्यानूसार िद. ०१ .०४.२०१९ ऐवजी ०१.११.२०२० 
पासून वाढीव अनदुान देण्याचा िनणर्य घेत याने कमर्चा  -यांवर 
अन्याय झाला असणे, सन २०१२ -१३ या शैक्षिणक वषार्साठी राज्यात 

तेसाठी शासनाकडे नैसिर्गक वाढीने अथवा अितिरक्त तुकडया मान्य
ा त झाले या तावावर िनणर्य घेऊन िद . १७ .१२.२०१२ व 
िद. १३ .०८.२०१४ च्या शासन िनणर्यान्वये  माध्यिमक व उच्च 
माध्यिमक शाळेच्या तुकडयांना मान्यता िद या असणे, 
िद .११.११.२०२० च्या शासन िनणर्यानसुार सदर तुकडयांना पाच या 

 २० टक्के माणे वाढीव अनुदान िमळणे कर्म ा त वषार्पासनू ितवषीर्
होते . परंतू ते अ ाप झाले नसणे, राज्यात चतुथर् ेणी कमर्चा-यांची 

पदे कंतर्ाटी पध्दतीने भरण्यासाठी िद  .११ .१२.२०२० रोजीच्या शासन 
िनणर्यान्वये घेत याने राज्यातील ५२ हजार िशपाई पदे धोक्यात 
आलेली असणे, सदर शासन िनणर्य रदद करण्याची होत असलेली 
मागणी, घोिषत /अघोिषत शाळा व तुकडयांना २० टक्के तर पुवीर् २० 
टक्के अनुदान घेत असले या शाळेतील कमर्चा -यांना वाढीव २० 

टक्के अनुदान िद.०१ .०४.२०१९ पासून चिलत धोरणानसूार 
िमळणेसाठी होत असलेली मागणी तसेच चतुथर् ेणी 
कमर्चाऱ्यांबाबत घेतलेला िनणर्य तात्काळ रदद करणेसाठी होत 
असलेली मागणी यावर शासनाने केलेली व करावयाची कायर्वाही व 
ितिकर्या." 

   

19. ४०५ 	 ी  .किपल पाटील , िव .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे शालेय िशक्षण मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

       "मंुबई महानगरपािलका के्षतर्ातील खाजगी िवनाअनुदािनत 
ाथिमक शाळांतील िशक्षक - िशक्ष के र कमर्चाऱ्यांना  वेतन अनुदान 
देणे, खाजगी अनुदािनत ाथिमक शाळांतील िशक्षक - िशक्ष के रांना 
सातवा वेतन आयोग लाग ू करणे, सवर् िव ाथ्यार्ंना 
महानगरपािलकेतील शाळां माणे २७ व तू मोफत देण्याची मागणी 
यासाठी गेले ८२ िदवस सरुू ठेवलेले धरणे आदंोलन, िव ाथीर् बस 
वाहतूक उपल ध करून देण्याच्या नावाखाली दगुर्म व मागास 
भागातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणे, राज्यात अजूनही साडे 
तीन लाखाहून मुले शाळा बाहय असणे, संचमान्यतेत गिणत, िवज्ञान, 
इंगर्जी, िंहदी -उदूर् , मराठी, समाजशास्तर्, कला, कर्ीडा, संगीत, 
कायार्नुभव )आयटी (य ◌ा िवषयांना वतंतर् िशक्षक िमळण्याची 
आव यकता असणे, अितिरक्त िशक्षकांना मूळ शाळेत व िरक्त 
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पदांवर पाठवण्याची आव यकता असणे, अितिरक्त िशक्षकांच्या 
समायोजनासाठी कमी करण्यात आले या सवर् अधर्वेळ दबुार 
अनुभवी िशक्षकांना रातर्शाळेत पुन्हा थािपत करण्याची आव यकता 
असणे, रातर्शाळांवर िकमान ५ वषार्ंच्या अनुभवी िशक्षकांची नेमणूक 
बंधनकारक करणे, सं थेने कमी न केलेले परंतु १७ मे २०१७च्या 
शासन िनणर्याचा गैर अथर् काढून रातर्शाळा व रातर् ज्युिनअर 
कॉलेजमधील कायर्रत िशक्षकांच्या पगाराची थकबाकी अदा करणे, 
रातर्शाळा िव ाथ्यार्ंना मोफत पाठयपु तके देणे, िशक्षकांचे ऑनलाईन 
िशक्षण मोफत करणे, सािवतर्ीबाई फुले -फाितमा शेख आरोग्य 
ितपूतीर् योजना कॅशलेस करणे, मंुबईतील िवनाअनुदािनत शाळा व 
तुकडयांची तुर्टी पूतर्ता करून १०० टक्के वेतन सरुू करणे, १ नो हबर 
२००५ पूवीर् िनयुक्त सवर् िशक्षकांना िवनाअट जुनी पेन्शन योजना 
समन्यायाने लाग ूकरणे, या नांच्याबाबत तातडीने सोडवणूक न 
झाले या िशक्षक / िशक्ष के र यांच्यामध्ये िनमार्ण झालेला असंतोष, 
याबाबत तातडीने दखल घेऊन शासनाने करावयाची उपाययोजना व 
कायर्वाही." 

20. १३६ ी.अंबादास दानवे, िव .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे मदृ व जलसधंारण मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

       "औरंगाबाद िज हयातील जलसंधारण िवभागात सन २०१७ 
ते २०२० या कालावधीत बोगस िबलांवर टेशनरी खरेदी करुन 
मोठया माणात घोटाळा के याचे नुकतेच माहे नो हबर,२०२१मध्ये 
उघडकीस येणे, उक्त टेशनरी पुरवठा करणा  -या दोन एजन्सीनी 
एकाच हॅट कर्मांकाची िबले सादर करुन ती मंजूरही होणे, त्यक्षात 
खरेदी न करता केवळ कागदोपतर्ी दाखवून घोटाळा के याचे समोर 
येणे, सन २०१७-२०२० या कालावधीमध्ये िमतर्नगर येथील जय 
वै णवी एंटर ायझेस, जवाहर कॉलनीतील ओम एंटर ायझेस तसेच 
कांता एंटर ायझेस आिण वि तक एंटर ायझेस या चार कंपन्याकडे 
जीएसटी कर्मांक असणे अिनवायर् असतानाही या कंपन्याकडे वतंतर् 
चार ऐवजी दोनच हॅट कर्मांक  असणे, उक्त तीन वषार्च्या 
कालावधीत जवळजवळ १५ ते २० लाख रुपयांची टेशनरी खरेदी 
के याचा अदंाज असणे, याकडे शासनाचे होत असलेले 
अक्ष य  दलुर्क्ष, जलसंधारण िवभागात झाले या घोटाळा करणी 
शासनाने सखोल चौकशी करुन  यास जबाबदार असणा -या 
अिधकारी व  संबंिधत कंपन्यािवरुध्द कडक कारवाई करण्याची 
आव यकता, याबाबत शासनाची ितकर्ीया व भूिमका ." 

   

21. ५५ ी  .अरुण लाड , िव .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

         "राज्यात वृक्षलागवडीसाठी शासन को वधी रुपये खचर् 
करीत असणे, तर दसुरीकडे वृक्षतोड मो ा माणात सुरु असणे, 
सांगली िज ातील कडेगांव -पलूस वनपिरके्षतर् या वनके्षतर्ात 
जैविविवधता वाढावी, वृक्ष संपदा वाढून कडेगांव तालुक्यातील 
उजाड ड गर िहरवेगार हावेत, बेकायदेशीर वृक्षतोडीला चाप बसावा, 
यासाठी खास बाब हणनू वनपिरके्षतर् अिधकारी कायार्लय सुरु केलेले 
असणे, परंतू, कडेगांव पलूस वनपिरके्षतर्ात मो ा माणात 
बेकायदेशीर वृक्षतोड सरुु अस याची बाब िद .८/११/२०२१ रोजी वा 
त्यासूमारास उघडकीस येणे, या वृक्षतोडीमुळे शासनाचा झाडे लावा, 
झाडे जगवा या संक पनेला हरताळ फासला जात असणे, कडेगांव 
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पलूस वनपिरके्षतर् अिधकारी कायार्लयाच्या दलुर्क्षामुळे बेकायदेशीर 
वृक्षतोडीला उधाण आ याची भावना तेथील नागिरकांच्या मनात 
उपि थत झालेली असणे, अशीच बेकायदेशीर वृक्षतोड सुरु 
रािह यास तालुक्यातील जैविविवधता न ट होण्याचा धोकाही 
उपि थत झा यामुळे तेथील नागरीक◌ा◌ंमध्ये ती  असंतोष 
पसरलेला असणे, ही बेकायदा वृक्षतोड थांबिवण्याबाबत शासनाने 
केलेली वा करावयाची उपाययोजना व शासनाची ितिकर्या." 

22. १९७ सवर् ी अमोल िमटकरी, शिशकांत िंशदे, िवकर्म काळे, सितश 
च हाण,  अ दु लाखान दरुार्णी, संजय द ड, अरुण लाड, 
िव .प.स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे 
सावर्जिनक बाधंकाम )सावर्जिनक उपकर्म वगळून (  मंत्र्याचें 
लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

         "अकोला -शेगांव  या वारी मागार्ची सन २०१६ मध्ये र त्याच्या 
कामाबाबत िनिवदा काढण्यात येऊन सदरचे काम एका खासगी 
कंतर्ाटदार कंपनीला देण्यात येणे, तसच सदरचे काम संबंिधत 
कंतर्ाटदाराने सन २०१८ मध्ये पूणर् करणे, अपेिक्षत अस याचे 
िनदशर्नास येणे, तथािप या र त्याचे काम अधर्वट ि थतीत 
अस यामुळे र त्यांवरील िग ी व धूळ उडत अस याने वाहनचालक 
तसच त्या पिरसरातील गर्ाम थ व नागिरक तर् त झा याचे िनदशर्नास 
येणे, त्यानंतर सन २०२० मध्ये सदरचे काम दसुऱ्या एका खासगी 
कंतर्ाटदार कंपनीला देण्यांत येणे, परंतु दोन -तीन वष उलटूनही 

काम मागीर् लागले र त्याचे  नस यामुळे कंतर्ाटदारांने र त्याच्या एका 
बाजूने िग ी पसरवून ठेव यामुळे सध्या र त्याच्या एकाच बाजूने 
वाहतूक सुरु करावी लागणे, तसच िठकिठकाणी र ता खोदनू 
ठेव यामुळे र त्यावर धुळीचे लोट उठत अस याने डोळयांमध्ये, 
त डामध्ये धूळ जात अस याने गर्ाम थ,वाहनचालकांना व भािवकांना 
आरोग्य िवषयक  तकर्ारही के याचे माहे स टबर, २०२१ मध्ये 
िनदशर्नास येणे, इतकेच न हेतर र त्याच्या कामात मातीिमि त मुरुम 
टाकत अस यामुळे चंड माणात धूळ उडत असनू शेतकऱ्यांना या 
धुळीचा फटका बसत असणे, त्यामुळे तेथील गर्ाम थ, नागिरक व 
वाहनचालकांमध्ये िनमार्ण झालेले असंतोषाचे वातावरण, पिरणामी 
सदर र त्याचे तातडीने काम पूणर् करण्याची होत असलेली आगर्ही 
मागणी व त्याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही व 
शासनाची ितिकर्या ." 

   

23. २९३ ी .रणिजतिंसह मोिहते-पाटील , िव  .प .स . पुढील तातडीच्या व 
सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे जलसंपदा मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

         "पावसा यात कृ णा खोऱ्यातून वाहून जाणारे अितिरक्त 
पाणी अडवून ते िभमा खोऱ्यात आणून पि चम महारा टर्ासह 
मराठवा ातील दु काळी भागाला पुरवण्याच्या उ ेशाने फे ुवारी 
२००४ साली कृ णा -िभमा ि थरीकरण योजनेला शास कीय मंजुरी 
देणे, पूरपिर थती आिण दु काळ यावर पयार्य असूनही बळ 
इच्छाशक्ती अभावी योजनेच्या कामास गती न िमळणे, पिरणामी 
योजनेच्या प◌ूणर्त्वासाठीचा खचर् वाढून समुारे २७ हजार कोटी रुपये 
होणे, सदर खचर् उभारणीसाठी शासनाकडे उजनी धरणातील गाळ 
काढून महसलू जमा करण्याचा पयार्य असनूही शासन याकडे करीत 
असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, पिरणामी पुरगर् त व दु काळगर् त 
शेतकऱ्यांमध्ये ती  असंतोषाचे वातावरण यामुळे शासनाने या 

   



131 

कामाला गती देण्याबाबत करावयाची कायर्वाही व शासनाची 
ितकर्ीया." 

24. ४८ 	 ी .अशोक ऊफर्  भाई जगताप , डॉ  .िमझार्वजाहत , सवर् ी 
राजेश राठोड, जयंत आसगावकर, अमरनाथ राजरूकर, डॉ .
सधुीर तांबे , िव .प.स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या 
बाबीकडे सावर्जिनक आरोग् य व कुटंुब क  याण मंत्र्याचें लक्ष 
वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

          ”मागील सुमारे पाच ते सहा वषार्त आरोग्य सेवेकडे काही 
माणात दलुर्क्ष झा याचे उघडकीस आलेले असणे, राज्यात २३ 
िज हा रुग्णालये, आठ सामान्य रुग्णालये, ३० ते १०० खाटा 
असलेली ४५० उपिज हा व गर्ामीण रुग्णालये तसेच १८२८ 
ाथिमक आरोग्य कदेर् व १०६६८ उपकदेर् या ारे राज्य शासनामाफर् त 
राज्यात रुग्णसेवा देण्यात येत असणे, यापैकी अधर्वट असलेली 
बांधकामे, बंद पडलेली आरोग्य तपासणी यंतेर्, डॉक्टर, कमर्चारी 
यांची पदे मोठया माणात िरक्त असणे, पुरेशा ॲ युलन्स उपल ध 
नसणे, इत्यादी कारणांमुळे आरोग्य सेवेची दरुव था झालेली असणे, 
राज्यात सुमारे २९९ िठकाणी सुरु असलेली बांधकामे, ती पूणर् 
करण्याची गरज, रुग्णालयांच्या इमारती जीणर् असनू त्या न याने 
बांधणे िंकवा त्या दरुु त करण्याची गरज, डॉक्टरांची व कमर्चाऱ्यांची 
सुमारे ५० टक्के पदे िरक्त असणे, यापैकी िवशेषतज्ञांची ९१३ पदे तर 
तज्ञ डॉक्टरांच्या ११५२ जागा िरक्त असणे, ५० टक्के रुग्णवािहका 
बदलण्याची आव यकता, राज्यात िकमान ७५ नवीन डायिलसीस 
कदर् सुरु करण्याची गरज, राज्यातील आरोग्य सेवेच्या 
रुग्णालयांसाठी सुमारे ३७०० कोटी रुपयांहून जा त िनधीची 
आव यकता असताना वषार्साठी गे या काही वषार्त जवळपास २५० 
कोटी रुपये एवढीच तरतूद करण्यात आ याचे िदसून आलेले असणे, 
राज्यातील काही गर्ामीण रुग्णालये व ाथिमक आरोग्य कदेर्, 
सावर्जिनक खाजगी भागीदारी )पीपीपी (तत्वावर िदले ली असून 
राज्यातील ३०० खाटाचंी रुग्णालये व त्या अंतगर्त शासकीय 
वै कीय महािव ालयाचे पीपीपी तत्त्वावर खाजगी सं थेस 
चालिवण्यास देण्याचा शासनाचा सुरु असलेला िवचार, त्यामुळेही 
आरोग्य सेवेवर पिरणाम होण्याची शक्यता, जागितक आरोग्य 
संघटनेच्या मागर्दिर्शकेनसुार दर दहा हजार लोकसंख्येमागे डॉक्टर व 
पिरचारीकांचे माण ४४ असणे आव यक असताना राज्यात दर 
दहा हजार लोकसंख्येमागे केवळ आठ डॉक्टर आिण दहा पिरचारीका 
अस याचे कदर्ीय आिर्थक पाहणी अहवालावरुन उघडकीस 
आलेले  असणे, ाण्यापासनू मानवाला होणाऱ्या आजारांवर 
संशोधन करण्यासाठी नागपूरात सुरु करण्यात आलेले देशातील 
पिहले  “वन हे थ सटर” राज्य शासनाच्या अना थेमुळे सुरु होऊ 
शकलेले नसणे, यासाठी कदर् शासनाने १०० कोटी रुपये मंजूर केलेले 
असणे, त्यापैकी सुमारे १० कोटी रुपयांचा िनधी कदर् शासनाने राज्य 
शासनास िवतरीत केलेला असणे, त्याचा िविनयोग न होणे, 
राज्यातील आरोग्य यंतर्णा अिधक सक्षम करण्यासाठी चार हजार 
चारशे कोटी रुपयांचे कजर् उभारण्याचा ताव “एिशयन डे हलपमट 
बँके” कडे माचर्, २०२० पूवीर् सादर केलेला असणे, असे असले तरी 
त्यामुळे कजार्चा याजासह भार राज्य शासनावर पडणारा असणे, 
त्यामुळे राज्य शासनाने पुरेशी तरतूद उपल ध करुन आरोग्य यंतर्णा 
सक्षम करण्याची गरज व यावर शासनाची ितिकर्या.” 
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25. ३४६ ी .िकशोर दराडे , िव .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे शालेय िशक्षण मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

         "जळगाव िज ातील माध्यिमक िशक्षणािधकारी 
यांच्याकडून सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत मो ा माणात 
टाचार के याचे उघडकीस आलेले असणे, सदर कालावधीत 

सुमारे ७५० वैयिक्तक मान्यता देण्यात आलेले असणे त्या पैक◌ी 
३५०  मान्यता देत असताना िलिपक, अधीक्षक, उपिशक्षणािधकारी 
यांची कोणतीही िटपणी नसताना िशक्षणािधकाऱ्यांनी या वैयिक्तक 
मान्यता िदले या असणे, सदर मान्यतेच्या वेळी शाळेतील आरक्षण 
धोरण, पद मान्यता नसताना, सं था ठराव नसतानाही, वैयिक्तक 
मान्यता देण्यात येणे, सदर मान्यतेमध्ये मो ा माणात आिर्थक 
गैर यवहार झा याचे उघडकीस येत असणे, सदर िशक्षणािधकाऱ्यांनी 
िवनाअनुदािनत जागेवर बदली देत असताना एका जागेवर दोन 
बदली िनयकु्त िदलेला असणे, शाळेत पद नसतानाही 
िवनाअनुदान◌ीतची मान्यता देण्यात आलेली असणे, मान्यता देत 
असताना िशक्षणािधकाऱ्यांनी िद यांग माणपतर् नाहीत तरीही त्यांना 
िद यांग वगार्तून मान्यता िदलेली असणे, राज्यात िशक्षकेतर 
कमर्चारी भरतीला बंदी असतानाही तसेच शाळेत िशपाई पद 
नसतानाही िशक्षणािधकाऱ्यांनी िशपाई पदाच्या मान्यता िदले या 
असणे, तसेच अनुकंपा मान्यता देत असताना अनुकंपाचा दावा एका 
शाळेत असेल तर त्यास दसुऱ्या शाळेत मान्यता िदलेली असणे, 
अशा कारे िविवध मान्यतेमध्ये सदर िशक्षणािधकाऱ्यांनी लाखो 
रुपयांचा टाचार के याचे उघडकीस येत असणे,समुारे ७५० 
मान्यता ताव बेकायदेशीर आहेत असे िन प  होत असणे या 
कालावधीतील िशक्षणािधकारी शालाथर् करणात िनलंिबत असणे 
,तसेच याबाबत चौकशी केली असता िशक्षणािधकारी यांनी कॅन 
करून मान्यता देण्यात आ या आहेत अशी खोटे जबाब देणे,तसेच 
याबाबत उपसंचालक िशक्षण नािशक यांनी ३५० च्या वर मान्यता 
फाईल ज त केलेले असणे सदर मान्यता फाईल उपसंचालक 
कायार्लयात जमा केलेले असणे, अशा प तीचा मो ा माणात 
केलेला टाचार असतानाही सदर िशक्षणािधकारी यांना पदो ती 
देण्यात आलेल◌ी असणे, तरी सदर िशक्षणािधकारी यांनी केले या 
अिनयिमत कारभाराची चौकशी करून तात्काळ िनलंबनाची 
कायर्वाही करणे, याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व 
शासनाची ितकर्ीया " 

   

26. ४०२ ी .सरनाईकिकरण , िव .प.स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे शालेय िशक्षण मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

         "राज्यामध्ये िशक्षक भरती िकर्या पिवतर् पोटर्ल णाली ारे 
होत असणे, मध्यंतरीच्या काळात पारदशर्क नोकरी भरती या ग डस 
नावाखाली िशक्षकांची लेखी परीक्षा घेऊन त्यातील गुणांच्या आधारे 
थेट भरतीचा ताव शासनाने तयार केलेला असणे, परंतु िशक्षक 
भरती किरता आव यक असणारी टी .ई.टी .परीके्षमध्ये होत 
असले या टाचाराच्या आरोपात तसेच ऑनलाईन प तीने ज्या 
परीक्षा होत आहेत जसे की आरोग्य सेवा, हाडा आिण टी .ई.टी .पेपर 
फुटीचे करण समोर येत असणे, तसेच बोगस टी .ई.टी .
माणपतर्ामुळे अपातर् िव ाथीर् िशक्षक हणनू रुजू झालेले असणे, 
याचा पिरणाम िव ाथ्यार्ंच्या गुणव ेवर होत असणे व पातर् िव ाथ्यार्ंना 
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अन्याय होत असणे, िशक्षक भरती िकर्या जुन्या पारदशर्क प तीने 
राबिव यास िवभागातील पातर् िशक्षकांना िशक्षण िवभागात संधी 
िमळेल त्याचा फायदा शाळेला व िव ाथ्यार्ंना होईल या तव पिवतर् 
पोटर्ल ारे िशक्षक भरती िकर्या बंद करून जुन्या प तीने िशक्षक 
भरती चालू करण्याची आव यकता, याबाबत शासनाने केलेली व 
करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या." 

27. ११० 	अडॅ  .िनरंजन डावखरे , सवर् ी िवण दरेकर, साद लाड, 
डॉ .पिरणय फुके , िव .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे नगरिवकास मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

         "ठाणे महापािलकेच्या महासभा ठराव कर्  .११३ िद .
१६ .०७.२०१३ अन्वये कौसा रुग्णालयाच्या उभारणीच्या  तावाला 
मंजुरी देण्यात येणे, त्यासाठी शासकीय व िव ीय मंजुरीचा ताव 
जुलै २०१३ च्या सवर्साधारण सभेमध्ये मंजूर करण्यात येणे, त्यानंतर 
फे ुवारी २०१४ च्या सवर्साधारण सभेत आयत्या वेळचा ताव 
हणून सधुारीत शासकीय व िव ीय मान्यता ा त होणे, या 
क पासाठी तीन िनिवदाकार पातर् ठरणे, त्यापैकी लघु म 
िनिवदाकाराची िनिवदा रक्कम ५४ कोटी ३८ लाख ८१ हजार ६५ 
रुपये एवढी असणे, रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी २७ .०८.२०१४ 
रोजी कायार्देश देण्यात आला येणे, पावसाळा वगळून २४ मिहन्यांत 
काम पूणर् करण्याची अट ठेवण्यात आली असणे, त्यानंतर 
के्षतर्फळामध्ये वाढ होणे, तर वाढीव कामांसाठी ट पा - २ अंतगर्त 
वतंतर् ताव सादर करण्यात आला असणे, वाढीव कामांसाठी 
अथर्संक पात तरतूद उपल ध नसणे, महासभा ठराव कर्  .२९३६ 

अन्वये १३.०४.ण्यात येणे२०१८ रोजी तरतूद उपल ध करून दे , 
स ि थतीत सात वषार्नंतरही काम पूणर् झालेले नसणे, आतापयत 
कंतर्ाटदाराला ५६ कोटी १३ लाख ५८ हजार ५६ रुपये अदा करण्यात 
आले असणे, त्यामुळे या करणी चौकशी करून कंतर्ाटदाराला 
अपूणर् काम असतानाही रक्कम अदा करणाऱ्यांिवरु  करावयाची 
कारवाई, सदरहू रुग्णालयाचे काम तातडीने पूणर् करण्याबाबत 
शासनाने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना ." 

   

28. ३७३ सवर् ी गोिपिकशन बाजोरीया, अमोल िमटकरी, शिशकांत 
िंशदे, िवकर्म काळे, सितश च हाण, अ दु लाखान दरुार्णी, 
संजय द ड, अरुण लाड िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे नगरिवकास मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

         "अकोला महानगरपािलकेच्या मागील ५ वषार्पासनू सातत्याने 
खोटे ठराव िवषय सूचीवर न घेऊन वेळेवर येणारे  िवषय घेऊन 
सभागहृामध्ये चचार् न करता ठराव िविश ठ पदािधकाऱ्यांना 
िव वासात घेऊन ठराव त्याच घरी बसून िलहून घेणे, िवशेषतः 
मागील ३ वषार्मध्ये सवर्साधारण सभेतील वेळेवर येणा -या 
िवषयामध्ये अनेक नगरसेवकांना िव वासात  न घेता व तत्कािलन 
अिधका  -यांशी संगनमत करुन   मोठया माणात आिर्थक ठराव मंजूर 
करुन घेणे .च्या तीची मागणी केतसेच ठरावां यास देण्यास 
टाळाटाळ करणे, याबाबत काही पदािधकाऱ्यांनी शासनाकडे 
तकर्ार  करणे, तकर्ारीच्या अनुषंगाने शासनाने िवभागीय आयुक्तांना 
तात्काळ चौकशी करण्याचे आदेश देणे, िवभागीय आयुक्तांनी 
उपरोक्त गंभीर िवषयाची तात्काळ दखल घेऊन अ पर 
िज हािधकारी, उपिवभागीय अिधकारी, लेखा अिधकारी व िज हा 
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शासन अिधकारी या ४ सद यीय सिमतीची थापना करुन 
चौकशीचे आदेश देणे, ४ सद यीय सिमतीने िदनांक ०७ /१०/२०२१ 
रोजी आपला चौकशी अहवाल सादर करुन त्यामध्ये तत्कािलन 

पध्दतीने घेण्यात आयुक्त व पदािधकारी यांना दोषी ठरवून चुकीच्या 
आलेले १३९ ठराव वि◌खंडीत करण्याचे नमूद करणे, तसेच चौकशी 
सिमतीने अकोला महानगरपािलकेच्या सवर्साधारण सभेमध्ये घेण्यात 
आले या ठरावाबाबत कलम ४४ ची सधु्दा अवहेलना के याचे 
नमूद  करणे, िद .०७ /१०/२०२१ रोजी ४ सद यीय सिमतीने 

केलेला असतांना सधु्दा  शासनाकडे चौकशी अहवाल दाखल
शासनाने २  मिहन्यांपयर्त यावर कोणतीही कायर्वाही न करणे, 

त्यानंतर घाईघाईने शासनाने िदनांक १४  /१२/२०२१ रोजी पिरपतर्क 
काढून कलम ४५१  )१ (नुसार १३९ ठराव िवखंडीत करणे , तसेच 

तत्कािलन पदािधकारी व अिधकारी यांच्यावर फौजदारी गनु्हे दाखल 
करण्याचे आदेश देणे, परंतु ४५१ )२ (मध्ये जाण ◌ून  -बुज ◌नू 
पदािधकारी यांना आप या बचावाची संधी देणे, या संधीचा फायदा 
घेऊन कांही पदािधकारी मा.मंुबई उच्च न्यायालयाच्या, नागपूर 
खंडप◌ीठामध्ये यािचका दाखल करणे, शासनाची याबाबत कोणतीही 
तयारी नस यामुळे व शासनाच्या बोटचेपी धोरणामुळे  संबंिधत 
पदािधकारी यांना मा .न्यायालयातून थिगती िमळणे , सुमारे २०० 
कोटीचा टाचार होऊन सुध्दा कोणत्याही पदािधकाऱ्याचे िंकवा 
अिधकाऱ्यांचे िनलंबन न होणे, अकोला महानगरपािलकेला मोठया 
माणात होत असले या टाचारामुळे व गैरकारभारामुळे अकोला 
महानगरपािलकेला शासन तात्काळ बरखा त करणार का, तसेच 
मा .उच्च न्यायालयामध्ये शासनाची बाजू खंबीरपणे मांडण्याकिरता 
विर ठ िवधी तज्ञांची नेमणकू  करण्याची आव यकता, तसेच 

महानगरपािलकेला व शासनाला झाले या आिर्थक नुकसानीची 
वसुली करुन संबंिधत पदािधकाऱ्याला ६ वषार्साठी िनलंबन 
करण्याची तसेच दोषी अिधकाऱ्यांवर कायर्वाही करण्याची 
आव यकता, याबाबत शासनाची भूिमका व ितकर्ीया" 

29. ४३० 	 ी .शिशकांत िंशदे , िव .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे नगरिवकास मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

         "सातारा िज ातील कोरेगा◌ंव तालुक्यातील कोरेगा◌ंव 
नगरपंचायतीअंतगर्त बरीच कामे करण्यात येत असणे सुरु 
असले या िवकासकामांमध्ये पूवीर् केलेली कामे न याने केली 
अस याचे दाखवून त्यात करण्यात आलेला लाखो रुपयांचा 
गैर यवहार ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये वा त्यासुमारास उघड होणे, सदर 
कामे लॅन व ए टीमेटनसुार करण्यात आलेली नसणे, शांतीनगरमध्ये 
गटसर् बांधकाम करणे, आझाद नगर चौक ते बनसोडे घर गटसर् 
बांधकाम करणे, वच्छ सवक्षण     २०१९-२० व २०२०-२१ 
योजनेअंतगर्त रंगरंगोटी केले या एकाच कामाचे देयक दोनदा 
काढण्यात येऊन करण्यात आलेला टाचार, नगरपंचायतीमाफर् त 
िविवध कामांसाठी क◌तंर्ाट िदले जाणे, कामासाठी घेण्यात येणारे 
कमर्चारी त्यक्ष कामाला असणाऱ्या कमर्चाऱ्यांच्या संख्येत तफावत 
आढळून येणे, मुख्यािधकारी यांनी िवकास कामासाठी असलेला िनधी 
इतरतर् वापरणे, शहरामध्ये जमा होणारा कचरा घंटागाडयांमाफर् त 
गोळा करुन िनवारा शेडमध्ये जमा करणे या कामासाठी शासनाने 
को वधी रुपये नगरपंचायतीला िदले असून कोणतीही िकर्या न 
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करता ठेकेदारांचे देयक अदा करण्यांत येणे, इत्यादी कारे करण्यात 
आलेला लाखो रुपयांचा टाचार, यासंदभार्त िज हािधकारी, सातारा 
यांच्याकडे वारंवार तकारी करुनसधू्दा त्याकडे करण्यात येणारे 
दलुर्क्ष, त्यामुळे तेथील नागरीकांत पसरलेला ती  असंतोष या 
कामासंदभार्त उच्च तरीय चौकशी करण्याची व संबंिधतांिवरु  
कायर्वाही करण्याची तेथील नागरीकांची होत असलेली मागणी यावर 
शासनाने केलेली कायर्वाही व करावयाची उपाययोजना." 

30.  	सवर् ी सितश च हाण, िवकर्म काळे, िव .प .स . पुढील तातडीच्या 
व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे कृषी मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली . 

         "राज्यात परभणी, राहुरी, अकोला व दापोली या कृषी 
िव ापीठातील िशक्षक /िशक्षके रची १२४७७ पदे मान्य असनू 
त्यापैकी ५८४२  ) ४६  .८२ (%पदे िरक्त असणे , एवढया मोठया 
माणात िरक्त पदे अस याने िव ाथ्यार्ंचे शैक्षिणक नुकसान होण्याची 
िभती यक्त होत असणे, िशक्षके रांच्या िरक्त पदामुळे   
कमर्चाऱ्यांवर कामाचा अितिरक्त ताण पडत असणे, नुकतीच शासन 
िनणर्यान्वये िशक्षक वगीर्य अिधकारी /कमर्चा ऱ्यांच्या शैक्षिणक 
पातर्तेत बदल करण्यात आला असणे, िशक्षक /कमर्चारी यांच्या 

लागू करणेसाठी महारा टर् िव ापीठ शैक्षिणक पातर्तेत केलेले बदल 
पिरणीयम १९९० मध्ये सधुारणा के यानंतरच लागू  केले या सधुािरत 
पातर्तेनसुार िशक्षक वगीर्य अिधकारी  /कमर्चा ऱ्यांना पदो ती िंकवा 
सरळ सेवेची जािहरात देऊन पद भरती करता येईल हणनू 
िद .१२/०८/पातर्तेत केलेले २०२१ च्या शासन िनणर्यान्वये शैक्षिणक 
बदल महारा टर् कृिष िव ापीठ पिरिनयमांमध्ये िसध्द करुन िरक्त 
असलेली पदे त◌ात्काळ भरणेसाठी कायर्वाही करण्यासाठी होत 
असलेली मागणी याबाबतीत शासनाने केलेली व करावयाची 
कायर्वाही व ितिकर्या." 

   

31. ३७ सवर् ी अशोक ऊफर्  भाई जगताप, िवनायक मेटे, डॉ  .वजाहत 
िमझार्, सवर् ी राजेश राठोड, जयंत आसगावकर, अमरनाथ 
राजरूकर, डॉ .सधुीर तांबे , सवर् ी िवण दरेकर, िवजय ऊफर्  
भाई िगरकर, डॉ.पिरणय फुके, सवर् ी सरेुश धस, साद लाड, 
गोिपचंद पडळकर, िनलय नाईक, िवण दटके, रमेशदादा 
पाटील, ॲड. िनरंजन डावखरे, ी.चंदभुाई पटेल िव .प.स . 
पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्याचें 
लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली 
नाही. 

         "मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत िद .२९ 
नो हबर,२०१८ रोजी महारा टर् िवधीमंडळात कायदा मंजूर झा यानंतर 
िद  .१ िडसबर ,२०१८ रोजी पासनू राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण 
लागू करण्याची कायर्वाही सुरु झालेली असणे, त्यास मा  .सव च्च 
न्यायालयात काही यक्तींनी िदलेले आ हान, सदर यािचकेसंदभार्त 
मा .सव च्च न्यायालयात कायर्वाही सुरु झा यामुळे मराठा समाजाच्या 
आरक्षणाबाबत िनमार्ण झालेले गंभीर न, मराठा समाजास 
आरक्षणापासून वंिचत रहावे लागण्यासारखी िनमार्ण झालेली ि थती, 
त्यामुळे राज्यात अनेक भागात आरक्षण समथर्नाथर् दीघर् काळापासून 
सुरु झालेली ती  वरुपाची आदंोलने, काही िठकाणी आंदोलनास 
लागलेले िंहसक वळण, अ ापही आंदोलने सुरु असणे, यात तोडगा 
न िनघा यास पिरि थती फोटक होण्याचा िनमार्ण होणारा धोका, 
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राज्य शासनाने केले या काय ाची अंमलबजावणी सुरु रहावी व 
मराठा समाजास आरक्षण िमळावे यासाठी िवशेष यत्न करण्याची 
गरज, तसेच आिर्थकदृ टया मागास वगार्च्या आरक्षणा माणे मराठा 
समाजाच्या आरक्षणाला कदर् शासनाने घटनात्मक संरक्षण देण्याची 
कायर्वाही करावी, यासाठी राज्य शासनाने कदर् शासनाकडे आगर्ही 
मागणी करण्याची आव यकता व यावर राज्य शासनाची ितिकर्या." 

32. २९८ ी  .रणिजतिंसह मोिहते-पाटील , िव .प .स . पुढील तातडीच्या व 
सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे महसलू मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली 
नाही. 

            "तलाठी संवगार्तुन नायब तहिसलदाराची पदे मयार्िदत 
िवभागीय परीके्ष ारे भरली जावीत अशी मागणी तलाठी पटवारी 
समन्वय महासंघ व इतर संघटना यांची शासनाकडे मागणी, सदर 
मागणीनसुार तालुका तरावरून राज्यातील ५० पेक्षा अिधक 
आमदार महोदयांची शासनास िशफारस असणे. याबाबत अवर 
सिचव महारा टर् शासन यांनी िद २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या 
बैठकीत नायब तहिसलदार◌ाची पदे ६५  %पदो ती ,२०  %

सरळसेवा व १५   % मयार्िदत िवभागीय परीके्ष ारे भरण्याबाबत 
सकारात्मकता दाखवुन सेवा वेश िनयमात बदल करण्यासाठी 
महसुल िवभाग ई-९ कक्ष यांना ताव सादर करणे व तसे २ नो हबर 
२०२१ च्या इितवृ  अहवालात नमुद करणे, त्यानुसार सदर पदे 
िवभागीय मयार्िदत परीके्षदवारे भरण्याबाबत शासनाने करावयाची 
कायर्वाही व शासनाची ितकर्ीया." 

   

33. ४२९ ी .संजय द ड , िव  .प.स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे महसलू मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली 
नाही. 

            "मौजे अंबाजोगाई,िज .येथील इनाम जमीन सबीड .नं . १८४ 
के्षतर् ५ हेक्टर ०४ आर च्या महसूली अिभलेखानसुार मालकी 
रकान्यात ी योगे वरी  देव थान अबंाजोगाई असे नमूद असून 
पदिसध्द अध्यक्ष तहिसलदार अंबाजोगाई असणे, सदर करणी 
अजर्दार ी .िवलास पी .रामचंदर् ऊफर्  रामराव फुलारी वगैरे यांनी 

हािधकारीउपिज  )सामान्य (भुसुधार बीड यांचेकडे गैर अिधकाराने व 
दरूहेतुने सदर िमळकतीसाठी हक्क िमळणेकिरता अजर् सादर करणे, 
सदर करणी हैदर्ाबाद इनाम िनमुर्लन व रोख अनुदाने कायदा १९५४ 
च्या तरतुदी लाग ूहोत नसणे, तसेच या करणात अितयात चौकशी 
कायदा १९५२ व इतर अनुषंिगक काय ातील तरतुदीचा अंतभार्व 
होत असतानाही त्याकडे जाणीवपूवर्क व हेतुपुर सर डोळेझाक 
करण्यात येणे,  सदर करणी ी योगे वरी देव थान अबंाजोगाई 
यांची मालकी रकान्यात न द असतानाही तसेच तहिसलदासर 
अंबाजोगाई हे पदिसध्द अध्यक्ष असतानाही त्यांना जाणीवपूवर्क 
ितवादी न करण्यांत येणे, या करणी सवर् संबंिधतांची बाजु ऐकून न 
घेता संगनमताने अजर्दार व उपिज हािधकारी )सामान्य (भुस ◌ुधार 
बीड यांनी अजर्दारांची मालकी हक्क मान्य करणे, त्यामुळे सदर 
देव थान, थािनक जनता व भािवक यांच्यामध्ये शासना ती िनमार्ण 
झालेला ती  असंतोष व त्यामुळे शासनाने तात्काळ करावयाची 
कायर्वाही, उपाययोजना व शासनाची ितिकर्या ." 

   

34. ४३१ ी  .शिशकातं  िंशदे, िव .प.स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक २८ िडसबर, चचार् 
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महत्वाच्या बाबीकडे महसलू मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- २०२१ झाली 
नाही. 

           "इंदापूर )िज .पुणे (येथील तसेच राज्यात पुणे , अहमदनगर, 
सोलापूर, नािशक, को हापूर, सातारा व औरंगाबाद या सात 
िज ांमध्ये महारा टर् शेती महामंडळाच्या एकूण १४ म यावर हजारो 
कामगारांपैकी ८०% कामगार  अनसुूिचत जाती /जमाती , 
मागासवगीर्य, इतर मागासवगीर्य वगार्तील असणे, हे कामगार 
कच्च्या घरांमध्ये व झोप ांमध्ये राहत असून या घरांची अव था 
अत्यंत दयनीय असणे, त्यांच्या राहत्या घरांची पडझड झा याने त्यांचे 
संसार उघ ावर आले असून हे कामगार आपला जीव धोक्यात 
घालून त्याच पडक्या घरात राहून संसाराचा गाडा चालवत असणे, 
शासनाच्या माध्यमातून त्यांना इंिदरा आवास घरकुल योजनेतून घरेही 
मंजूर झाली असनू त्यांच्याकडे घर बांधण्यासाठी वत :च्या मालकीची 
जागा उपल ध नस याने अनेकांना घरकुल मंजूर असतानाही 
जागेअभावी शासनाच्या घरकुल योजनेपासून वंिचत राहावे लागत 
असणे, या शेती महामंडळाच्या राज्यातील कामगारांनी िनवृ  व 
रोजंदार कामगार कामावर असलेले व मयत कामगारांचे वारसदार 
यांना राहण्यासाठी शेती महामंडळाकडे िश लक असले या 
जिमनीपैकी दोन गुंठे जागा देऊन पंत धान घरकुल योजनेच्या 
माध्यमातून घर बांधून िमळणेबाबत वेळोवेळी मागणी, मोच, 
आंदोलने करुन देखील अ ापही त्यांना राहण्यासाठी दोन गुंठे जागा 
न िमळणे, त्या कामगारांच्या नावर तत्कालीन महारा टर् शासनाने 
िद .५ मे, १९९८ रोजी तत्कालीन महसूल राज्यमंतर्ी यांची सिमती 
नेमलेली असणे, या सिमतीने कामगारांना जिमन व घर देण्यासाठी 
सकारात्मक िशफारशी केले या असणे, या िशफारशी शासनाने 
वीकारण्याबाबत व या िशफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत 
या कामागारांनी मागणी केलेली असणे, त्यामुळे महारा टर् शेती 
महामंडळाच्या १४ म यांमधील हजारो कामगारांना घर बांधण्यासाठी 
शेती महामंडळाकडे िश लक असले या जिमनीपैकी २ गुंठे जिमनी 
देण्याची व तत्कालीन महसूल राज्यमंतर्ी यांच्या सिमतीच्या िशफारशी 
वीकारुन या कामगारांना न्याय देण्याची िनतांत आव यकता, यावर 
शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या." 

   

35. २०४ 	 ी .अिभिजत वंजारी , डॉ .तांबेसधुीर , सवर् ी अशोक ऊफर्  भाई 
जगताप, अमरनाथ राजरूकर, डॉ  .वजाहत िमझार् , ी  .राजेश 
राठोड, िव  .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या 
बाबीकडे कौश य िवकास मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली 
नाही. 

         "राज्यात कोरोनाच्या पा वर्भूमीवर तसेच पदभरतीच्या 
बाबतीत शासकीय उदािसनता व कंतर्ाटी प तीच्या धोरणामुळे 
राज्यातील तरुणांसमोर बेरोजगारीचा गंभीर न िनमार्ण होणे, अशा 
पिरि थतीत राज्यशासनाने १० लाखापयर्तचे शासकीय कामे ई -टडर 

चे धोरण ि वकारणेपध्द्तीने न करता कोटेशन पध्द्तीने करण्या , हे 
धोरण वागताहर् असणे, परंतु सध्या महागाईमुळे १० लाख रुपयांत 
िवकासाचे खूप काही होत नसणे, त्यात सधु्दा १८ टक्के जी .एस.टी 
त्या कंतर्ाटदाराला त्याच्या िमळकतीमधून भरावा लागत असणे, 
त्यामुळेही िवकासाच्या कामांना िखळ बसणे, नागिरकांच्या 
मागण्यानसुार मुलभूत िवकासकामांवर तातडीने तोडगा 
काढण्यासाठी १० लाखाची अट र  करुन बेरोजगार तरुणांना 
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अिधकािधक काम िमळण्याच्या उ ेशाने ही मयार्दा २५ लाखांपयत 
वाढिवण्याची िनमार्ण झालेली आव यकता, यासंदभार्त िनणर्य 
घेण्यास शासनाकडून होत असलेला िवलंब, पिरणामी राज्यातील 
होतकरु तर◌णुांमध्ये पसरलेले असंतोषाचे वातावरण व नाराजीची 
भावना, याबाबतीत शासनाने करावयाची तातडीची कायर्वाही व 
शासनाची ितिकर्या." 

36. १८६ सवर् ी िवकर्म काळे, बाळाराम पाटील, डॉ  .सधुीर तांबे , सवर् ी 
किपल पाटील, सितश च हाण, जयंत आसगावकर, नागोराव 
गाणार  ,िवण दटके ,जयंत आसगावकर,  िव .प .स . पुढील 
तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे शालेय िशक्षण 
मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली 
नाही. 

        "िद .१ नो हबर, २००५ पुवीर् सेवेत आले या परंतु, ती शाळा 
िंकवा वगर्तुकडी िवनाअनुदान, अंशत  :अनदुान िंकवा ट पा 
अनुदानावर असणे व िद . १ नो हबर, २००५ नंतर ती शाळा िंकवा 

वगर्तुकडी १००% अनदुानावर येणे, या िशक्षकांची जुन्या पेन्शन 
योजनेची खाती उघडणे, त्या खात्यावर जुन्या पेन्शन योजने माणे 
वेतनातून जी .पी.एफ . ह त्याची रक्कम कपात होणे, यामधील 
सेवािनवृ  झाले या काही िशक्षकांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ 
िमळणे, त्यानंतर काही िशक्षकांची त डी आदेशाने जी .पी.एफ . कपात 
बंद करणे, परंतु जुन्या पेन्शनची खाते सुरु ठेवणे, िद .१ नो हबर, 
२००५ पासनू निवन पेन्शन योजना लागू करण्याचा िनणर्य शासनाने 
घेणे असे असतांना िनयमानुसार िद .१ नो हबर, २००५ पूवीर् सेवेत 
आले या िशक्षकांची शाळा िंकवा वगर्तूकडी िद .१ नो हबर, २००५ 
पूवीर् १००% अनुदानावर नाही हणून त्यांना जुनी पेन्शन योजना लाग ू
न करणे, हे अन्यायकारक असणे, यासाठी िशक्षक लोक ितिनधींनी 
वेळोवेळी शासनाकडे पाठपुरावा करणे, शासनाने यासंबंधीची 
काढलेली िद .१० जुलै,२०२० ची अिधसूचना र  करणे, यासाठी 
स यक अ यास सिमतीचे गठन करणे, परंतु तरीही आजपावेतो 
शासनाकडून सकारात्मक िनणर्य न होणे, पेन्शन हा िवषय 
िशक्षकांच्या जीवनाशी व कुटंुबाशी िनगडीत अस यामुळे शासनाने 
करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या." 

   

37. १६३ ी .िवलास पोतनीस , िव .प.स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे नगरिवकास मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली 
नाही. 

         "मंुबई शहर व उपनगरात तसेच िमराभाईंदर, ठाणे, पुणे, 
नािशक व नवी मंुबई या भागात असले या खाजगी िवकासकांनी 
बांधले या उत् ुंग इमारती तसेच यापारी संकुल व रुग्णालये यामध्ये 
सुरक्षतेसाठी कोणत्याच अिग्नशमन यंतर्णा बसिवण्यात आले या 
नसणे वा असले या यंतर्णा नादरुु त असणे, शासनाने गृहिनमार्ण 
सं था, रुग्णालये, शासकीय  -खा जगी आ थापनांमध्ये सक्षम 
अिग्नशमन यंतर्णा कायार्न्वीत असणे हे बंधनकारक करुनही या 
आ थापनांमधून बेजबाबदारपणे अिग्नशमन यंतर्णांची देखभाल 
करण्यात न येणे,  ही यंतर्णा आग लाग यानंतर कायार्न्वीत होत 
नस याने वा यंतर्णाच अि त त्वात नस याने गे या २ वषार्त मो ा 
माणात झालेली जीिवत व िवत्  हानी, अिग्नशमन यंतर्णा सुसज्य 
ठेवण्याची जबाबदारी िनरिनरा या आ थापना अमंलबजावणी किरत 
नस याने आिण अिग्नशमन दल ही दलुर्क्ष किरत 
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अस याने  जनमानसात िनमार्ण झालेली असरुिक्षतेची भावना व 
अि थरता, शासनाने गृहिनमार्ण सं था, रुग्णालय, शासकीय  -खा जगी 
आ थापना यामध्ये आगीच्या दघुर्टना टाळण्यासाठी अिग्नशमन 
यंतर्णेकडे दलुर्क्ष करणाऱ्या  आ थापनांवर कठोर कारवाई 
करण्याच्या अनुषंगाने तात्काळ करावयाची  कायर्वाही, उपाययोजना 
आिण शासनाची ितिकर्या " 

38. २५ सवर् ी सदािशव खोत, गोिपचंद पडळकर, िव .प .स . पुढील 
तातडीच्या व सावर्जिनक महत्वाच्या बाबीकडे कर्ीडा मंत्र्यांचे लक्ष 
वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली 
नाही. 

  "अपुऱ्या सखु सुिवधेमुळे राज्यातील खेळाडंूना ोत्साहन 
िमळत नसणे, कर्ीडा सुिवधा िनिर्मतीसाठी आिर्थक सहा य करणे ही 
राज्य कर्ीडा धोरणातील एक महत्वाची असलेली िशफारस .
राज्यातील शैक्षिणक सं था, थािनक वराज्य सं था, थािनक 
ािधकरण, खाजगी कर्ीडा सं था यामध्ये दजदार कर्ीडा सुिवधा 
िनमार्ण करून त्या ारे खेळाडंूच्या कामिगरीत  वाढ करून रा टर्ीय व 
आंतररा टर्ीय खेळाडू िनमार्ण करण्यास चालना देणे हे या योजनेचे 
मुख उि ट असणे, या योजने अंतगर्त कर्ीडा सुिवधा िनमार्ण 
करण्यासाठी त्याच माणे सािहत्यासाठी आिर्थक सहा य उपल ध 
करण्यात येणार असणे या अंतगर्त कर्ीडा सुिवधा िनिर्मती व कर्ीडा 
सािहत्याच्या खरेदीसाठी अपेिक्षत अंदािजत खचार्च्या ७५:२५ ( 
शासनाचा िह सा ७५% व संबंिधत सं थेचा िह सा २५% ) या 
माणात शासनाकडून अनुदान उपल ध करून देण्याबाबत शासन 
िनणर्य, शालेय िशक्षण व कर्ीडा िवभाग कर्  .कर्ीडीसु  - ३०२०/  .
कर्. १६६/कर्ीयसेु  -१ िद.१ माचर् २०१४ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली 
असणे, मागील तीन वषार्पासून )२०१९ पासनू (हे अनुदान रखडलेले 

सणेअ .हे अनुदान रखड यामुळे अनेक कामे अपूणर् अव थेत असून 
अपुरे काम पूणर् करण्यासाठी िनधी वषार्नुवष उपल ध होत 
नस यामुळे खेळाडंूसमोर मो या अडचणी िनमार्ण होणे  .उत्कृ ट 
खेळाडंूच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी आव यक असणाऱ्या 

होत नस यामुळे आंतररा टर्ीय सुिवधा वेळेत शासनाकडून उपल ध 
पातळीवर राज्यातील खेळाडंूचा सहभाग कमी असनू राज्यासाठी हे 
मोठे अपयश असणे, त्यामुळे राज्यातील खेळाडंूना ोत्साहन िमळावे 
व दजदार खेळाडू िनमार्ण हावेत यासाठी राज्य शासनाने उत्कृ ट 
सुख सुिवधा  िनमार्ण करून उपाययोजना करण्याची आव यकता, 
याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या." 

   

39. २८५ ी .जयंत पाटील , िव .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे खार जिमनी िवकास मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली 
नाही. 

  "अिलबाग तालुक्यातील )िज.रायगड (भोनंग खाडी पिरसरात 
नवखार, भागवाडी, तळवली, भोनंग, ताजपूर, बापळे, फणसापूर, 
िदवी पारंगी, वरसगाव आदी गावांतील शेतकऱ्यांच्या भातशेत 
जिमनी असणे,  शेतीच्या संरक्षणासाठी बांधण्यात आले या 
खारबंिद त बंधाऱ्याच्या बा का ाला समुदर्ाच्या उधानाच्या भरतीचे 
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पाणी तसेच अितवृ टी व पुरामुळे सदर बा का ांना खांडी 
)भगदाडे (पड यामुळे खाडीतील समुदर्ाचे पाणी शेतीत िशरणे , सदर 

भात शेती ा खाडी िकनारी अस याने समुदर्ाचे खारे पाणी शेतात 
घुसून भात शेतीचे नकुसान व शेत जमीन नापीक होऊ नये यासाठी 
येथील शेतकरी आपाप या परीने बा का ाचे जतन करण्यासाठी 
यत्न करीत असणे, सदरचे बा काठा दरुू ती करण्यासाठी 
कायम वरूपी उपाययोजना हणून खारभूमी िवभागाने बा का ाची 
डागडुजी करणे अपेिक्षत असताना खारभूमी िवभागाने त्याकडे दलुर्क्ष 
के याने भोनंग खाडी पिरसरात असणारी सुमारे ५०० हेक्टर भात 
पीक शेत जमीन नापीक होण्याच्या मागार्वर असणे, वारंवार खारभूमी 
िवभागाकडे गर्ाम थानंी संरक्षक बंधाऱ्यांचे व बा का ाची डागडुजी 
करण्याची मागणी करूनही या मागणीकडे खारभूमी िवभागाकडून 
दलुर्क्ष करण्यात येणे, भोनंग व वरसगाव खारभूमी योजनेतील खार 
बंदी त बंधाऱ्याच्या बा का ाला पडले या खांडीचे कामे हे 
सुडकोली गर्ामपंचायत ह ीतील शेतकरी गर्ाम थांनी केलेली असून 
त्याचा मोबदला त्या गर्ाम थांना अ ाप देण्यात आलेला नस यामुळे 
त्यांनी केले या कामाचा मोबदला िमळणे आव यक असणे, तसेच 
सदर काम हे एजन्सी माफर् त न करता गुर्प गर्ामपंचायत सुडकोली 
माफर् त करण्यात आले तर तेथील गर्ाम थांना रोजगारही उपल ध 
होईल, कोरोनाचा ादभुार्व, अितवृ टी, चकर्ीवादळे, अवकाळी 
पाऊस अशा अनेक संकटाला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागणे, 
त्यातच समुदर्ाचे खारे पाणी शेतात घुसून शेती नापीक होण्याच्या 
मागार्वर असणे, शेती हेच उदरिनवार्हाचे साधन असणाऱ्या शेतकरी 
कुटंुबांवर उपासमारीची वेळ येणे, तसेच रायगड िज ातील खारेपाट 
भागातील शेतकऱ्यांच्या शेत जिमनीचीही ही अव था अशीच असणे, 
सबब भोनंग खाडी िकनारी असणाऱ्या शेत जिमनीत समुदर्ाचे खारे 
पाणी िशरू नये यासाठी शेत जिमनीचे संरक्षण करण्यासाठी बांधण्यात 
आले या खारबंिद ती बंधाऱ्यांची व खांडी )भगदाड (पडले या 
बा का ाची तातडीने दरुू ती करून सदर न कायम वरूप◌ी 
सोडिवण्यासाठी शासनाने केलेली उपाययोजना व करावयाची 
कायर्वाही." 

40. ३३६ डॉ .पिरणय फुके , ी  .िवण दरेकर , अडॅ .िनरंजन डावखरे , 
सवर् ी सरेुश धस, नागोराव गाणार, िनलय नाईक, रमेशदादा 
पाटील, रमेश कराड, िव  .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे मदत व पनुवर्सन मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली 
नाही. 

  "गोसीखुदर् )ता .पवनी , िज .भंडारा (रा टर्ीय िंसचन क पामुळे बािधत 
झाले या ८५ गावठाणांतील ११,६७६ कुटंुबांचे पुनवर्सन झाले 
असणे, तरीही अ ापही ३,३०८ कुटंुबाचे पुनवर्सन झाले नस याचे 
माहे ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये वा त्या दर यान िनदशर्नास आले असणे, 
क पगर् तांचे पुनवर्सन करण्याची मागणी थािनक लोक ितिनधी व 
क पगर् तांनी शासनाकडे केली असणे, या करणी शासनाने 
चौकशी करुन क पगर् त असले या ३,३०८ कुटंुबाचे पुनवर्सन 
तातडीने करण्याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व ितिकर्या." 

   

41. ३५५ ी  .राजेश राठोड , िव .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे आिदवासी िवकास मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली 
नाही. 

  ”राज्यातील बंजारा समाज िवमुक्त जाती व भटक्या जमाती वगार्त    
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समािव ट असनू तेलंगणा व आंधर् देशमध्ये त्यांचे अनसुूिचत जमाती 
वगार्त समावेश आहे तर कनार्टक राज्यात अनसुूिचत जातीमध्ये 
समावेश असणे, त्यामुळे राज्यातील बंजारा समाजातील 
समाजबांधवांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून 
आरक्षणाचा ज्या माणे िमळणे आव यक आहे तसा िमळत नस याने 
बंजारा समाजाला अनसुूिचत जमाती वगार्त ST-B समावेश 
करण्याबाबत वारंवार होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाचे होत 
असलेले दलुर्क्ष, त्यामुळे बंजारा समाजात पसरलेली  ती  
असंतोषाची भावना, याबाबत राज्य शासनाने तातडीने िनणर्य घेऊन 
बंजारा समाजाचे अनसुूिचत जमाती वगार्त ST-B समावेश 
करण्याबाबत करावयाची तातडीची कायर्वाही व याबाबत शासनाची 
ितिकर्या.” 

42. २०२ ी .दटकेवीण , िव .प .स . पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 
महत्वाच्या बाबीकडे सामािजक न्याय मंत्र्याचें लक्ष वेधतील :- 

२८ िडसबर, 
२०२१ 

चचार् 
झाली 
नाही. 

  "संजय गांधी िनराधार व ावण बाळ योजनेतील लाभाथ्यार्ंना माहे 
स टबर २०२० पासून अनुदान राश◌ीचे वाटप होत नसणे, यासोबतच 
हजारो लाभाथ्यार्ंना माहे एि ल २०१९ पासून अथर्सहा य िवतिरत 
झालेले नसणे, संजय गांधी िनराधार व ावणबाळ योजनेतील 
लाभाथीर् हे िवधवा, िद यांग, वृ , दधुर्र आजाराने पीिडत यक्ती 
असतात अशा गरजंूना अनुदान राशी वाटप करण्यात िदरंगाई होत 
अस याचा कार िंनदनीय असणे, यासोबतच नवीन लाभाथीर् न दणी 
करण्यासाठी टाळाटाळ होत अस याचे िनदशर्नास आले असणे, 
योजनेतील यादीत नाव आ यानंतरही मंजुरी आदेश व इतर 
कागदपतर्ांच्या पूतर्तेसाठी अडवणूक होत असणे, राज्य सरकारच्या 
िनयमानसुार नोकरदारांसाठी िनवृ ीचे वय ६० असताना ावणबाळ 
व संजय गांधी लाभासाठी ६५ वषार्ची अट ठेवली जाणे अत्यंत 
चुकीचे असणे, याकामी ५ वषार्चे अंतर कमी होऊन लाभाथ्यार्ंना ६० 
वयाची अट लागू करण्याची मागणी नागिरकांकडून होत असणे, 
तसेच िनयमात िशिथलता आणनू लाभाथीर् न दणी सुलभ हावी व 
अनुदान वाटप योग्य वेळेत हावे याकामी लोक ितिनधींनी लेखी 
तकर्ार िनवेदना ारे तसेच सामान्य नागिरकांनी शासनाकडे 
आंदोलनाच्या माध्यमातून मागणी केलेली असणे, या कामी गरीब व 
गरजू जनतेची भावना लक्षात घेऊन शासनाने करावयाची कायर्वाही 
व उपाययोजना ." 

   

43. ९ ी  .गोिपचंद पडळकर , ी  .सदािशव खोत  िव  .प .स.  िक ा.   
       महारा टर् पोलीस सधुारणा अध्यादेश /२०१५ , िद .१६/०२/२०१५ व 

महारा टर् शासन गृहिवभाग यांचेकडील अिधसूचना िद. ०९/११/२०१५ 
च्या आदेशान्वये शासनाने पोलीस िशपाई ते पोलीस िनरीक्षक दजार्चा 
पयतचा आमदारांच्या बद या व पद थापना करण्यासाठी आ थापना 
मंडळाची थापना करण्याचे िनदश िदलेले असणे, त्यास अनुसरून 
या घटकाचे आ थापनेवरील पोिलस कमर्चाऱ्याचं्या िज हा अंतगर्त 
बद या, पद थापना करण्यासाठी पुणे िज हा पोलीस आ थापना 
मंडळाची थापना करण्यात आलेली असणे, त्यानसुार जा .कर् .
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आशा-१ / िल  /सवर्साधारण बद या  /आदेश कर्.४ ४/पोिश-
सपोफौ/४७७९ /२०२१ अन्वये पोलीस अमंलदार रामचंदर् जोितराम 

कानगुड बक्कल नंबर पोना १९३८ यांची कामशेत पोलीस टेशन 
येथून ओतूर पोलीस टेशन येथे बदली करण्यात आलेली असणे, 
परंतू बदली करत असताना बदली आदेशामध्ये बदलीचे कारण नमूद 
करताना एका मिहलेच्या गावाचे व ितच्या पदाचे नाव टाकून पुढे 
ितच्याब ल अपमाना पद उ लेख िज हा पोिलस आ थापना 
मंडळाच्या अध्यक्षांकडून करण्यात आ याचे माहे माचर्  ,२०२१ च्या 
सुमारास िनदशर्नास येणे , एका उच्च पदावर तसेच काय ाचे ज्ञान 

असले या अिधकाऱ्यांकडून एका स्तर्ीब ल अपमाना पद उ लेख 
बदली आदेशात के यामुळे समाजात व शासनात संबंिधत 
अिधकाऱ्यांिवरोधात िनमार्ण झालेली ती  िचडीची भावना  ,एकीकडे 

मा .िवरोधी पक्षनेता ,िवधान पिरषद यांच्यावर मिहलेचा अपमान 
के याच्या वक्त यावरुन शासनाने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला 
असणे तर दसुरीकडे काय ाचे ज्ञान असले या विर ठ अिधकाऱ्यांने 
मिहलेचा अपमाना पद उ लेख करूनही शासनाकडून त्याला पाठीशी 
घालण्यात येत अस यामुळे शासनाच्या मिहला ती असले या 
असंवेदनशील भूिमकेवर निचन्ह उपि थत होणे, त्यामुळे सदर 
करणाची संपूणर् चौकशी करून बदली आदेशात एका मिहलेचा 
अपमाना पद लेखी उ लेख करणाऱ्या पुणे िज हा पोलीस 
आ थापना मंडळाचे अध्यक्ष तथा पुणे गर्ामीण पोलीस अधीक्षक 
यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची असलेली िनतांत आव यकता, 
याबाबत शासनाने करावयाची कारवाई व शासनाची ितिकर्या. 

44. १२८ ी  .रामदास आंबटकर , ी .नागोराव गाणार, ी  .िगरीशचंदर् 
यास, ी  .वीण दटके िव  .प .स.  

िक ा.   

       राज्यात िवशेषत  :िवदभार्त अ पवयीन मुली व शाळकरी मुलींना 
करण्याचे पळवून नेवून त्यांना देह िवकर्ी करीता परराज्यात िवकर्ी 

कार मोठया माणात घडत असणे, त्यातच १२ ते    १८ वषार्च्या 
मुलींची िवकर्ी होणे, सन २०२१ च्या ऑग ट  मिहन्यांपयत ४४ 
मुलीची िवकर्ी झा याचे आयटीपी अंतगर्त न दिवले जाणे, त्यातच 
यवतमाळ व अकोला मिहला व बाल िवभागाच्या संयुक्त कारवाईत 
माहे ऑक्टोबर २०२१ ला बाळ द क उपल ध आहे असा संदेश 
हायरल झा याने  सदर िवकर्ीचा कार वणी येथे उघडिकस येणे, 
त्यात अकोला यथील बाल क याण सिमतीच्या अध्यक्षा सदर 
करणाचा पडदाफास करुन सदर गुन्हेगाराना पकडून देण्यात येणे, 
त्यामुळे  राज्यात मोठया माणात घडत असलेले गुन्हेगारीचे कार, 
त्यामुळे राज्यात अ पवयीन मुलींची बाहेर राज्यात नेवून त्यावर 
अत्याचाराच्या माणात झालेली वाढ, त्यामुळे िनमार्ण होणारा 
सुरके्षचा  न, गृह िवभागाचे याकडे होत असलेले दलुर्क्ष, शासनाने 
यावर तातडीने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना . 

   

45. १७४ ी  .िवनायकराव मेटे िव  .प .स .  िक ा.   
       बीड िज हा हा पूणर्पणे मागासलेला िज हा असून, ऊसतोड 

कामगारांचा िज हा, सुिशिक्षत बेरोजगारांचा िज हा  हणून 
ओळखला जात असणे, तथािप आता अवैधधंदे यांचा बीड िज हा  
अशी  िज ाची  ओळख िनमार्ण होण्याची भीती वतर्वली जाणे, बीड 
िज ात मागील काही मिहन्यापासून अवैधधं ांचा यांनी सुळसुळाट 
असणे, अवैध वाळूची वाहतूक, जुगाराचे अ े, अवैध गुटखा िवकर्ी, 
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वरली मटका यवसाय, बनावट दारूची िनिर्मती करून अवैध िवकर्ी,  
अवैध वासी वाहतूक, कायदा व सु यव था िनमार्ण झालेला न 
यासह इतर अवैध बाबी बीड िज ात मो ा माणात सुरु असणे, 
बीड शहरालगतच्या िमनी बायपास पिरसरामध्ये मो ा माणात 
अवैध देशी दारू, बॉबी संतर्ा, टँगो, िंभगरी या कारच्या अवैध व 
बनावट दारूचे कारखाने राजरोसपणे सुरू असणे, या अवैध धं ांवर  
कोणत्याही कारची कारवाई केली न जाणे, पिरणामी  बीड िज हा 
पोिलस शासनाच्या बाबतीत निचन्ह िनमार्ण होणे, अवैध धंदे व 
बनावट दारू िवकर्ी  यामुळे िज ातील सवर्सामान्य नागिरक, 
मिहला, अबाल वृ , सुिशिक्षत बेरोजगार तरुण  यांच्यामध्ये 
शासना ती िनमार्ण झालेला ती  असंतोष  ,याकडे शासनाचे होत 
असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, बीड िज ातील अवैध धंदे व बनावट दारू 
िनिर्मती करणारे कारखाने यांच्यावर कारवाई करण्याची आव यकता 
त्यातच शासनाकडून होत असलेली िदरंगाई बीड िज ातील अवैध 
धं ांना आळा घालून  कायदा व सु यव थेच्या अनुषंगाने शासनाने 
तातडीने करावयाची कायर्वाही, उपाययोजना व शासनाचे ितिकर्या . 

46. ३४३ ी  .रिंवदर् फाटक िव  .प .स.  िक ा.   
       डहाणू तालुक्यातील )िज.पालघर (कासा पिरसरात राहणाऱ्या 

आले या ६ आिदवासी पोटाची खळगी भरण्यासाठी वसईत 
मिहलांना चोर समजून केवळ संशयावरुन वसई पोलीसांनी 

िद.१९/११/२०२१  रोजी वा त्यासमुारास पकडून कोणतीही सखोल 
चौकशी न करता केलेली बेदम मारहाण, पोलीसांच्या ही चुक लक्षात 
आ यानंतर त्यांनी त्या मिहलांना सोडून देणे, इतकेच न हे तर त्या 
मिहलांना ता यात घेत याची कोणतीच न द पोलीस द तरी न करणे, 
पिरणामी आिदवासी समाजात पोलीसांच्या िन काळजीपणामुळे व 
अमानुष मारहाणीबाबत वाढता ती  असंतोष व कायदा 
सु यव थेवरील उडालेला िव वास, पालघर िज ातील आिदवासी 
संघटनांनी अमानुष मारहाण करणाऱ्या पोलीसांना िनलंिबत करुन 
त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा अशी पोलीस उपायुक्त यांच्याकडे 
केलेली मागणी, या करणी पोलीसांिवरुध्द कारवाई न झा यास वसई 
पोलीस ठाण्यावर मोचार् काढण्याचा िदलेला गंभीर इशारा, शासनाने 
तात्काळ या करणी अमानुष मारहाण करणाऱ्या पोलीसांवर गुन्हा 
दाखल करुन त्यांचे िनलंबन करण्याकरीता िनणर्यात्मक कायर्वाही 
करण्याची आव यकता . 

   

47. १९८ ी  .अमोल िमटकरी , ी  .शिशकांत िंशदे , ी  .िवकर्म काळे , ी .
सितश च हाण, ी  .अ दु लाखान दरुार्णी , ी  .संजय द ड , ी  .अरुण 
लाड िव  .प .स.  

िक ा.   

       अकोला िज हयातील िशवनी येथे सन १९४३ मध्ये ि िटश 
शासनाच्या काळात शासनाने िवमानतळाची उभारणी करण्यांत येणे, 
सदर िवमानतळाचे िव तारीकरणाकिरता माहे िडसबर, २०१९ मध्ये 
िज हािधकारी, अकोला यांनी २२ .२४ हेक्टर जिमनीची आव यकता 
अस याचे प ट करणे व त्याच माणे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी 
िव ािपठाच्या मालकीची एकूण ६० .६८ हेक्टर जिमनी संपािदत 
करण्यात येणे, त्याकिरता जवळपास १०० कोटी रु  .िनधीची 
आव यकता असणे, तसेच त्यासंदभार्त मा .मुख्यमंतर्ी महोदयांच्या 

अध्यक्षतेखाली िद .०७ फे ुवारी , २०२१ रोजी झाले या बैठकीत, 
अकोला )वनीिश (िवमानतळाच्या िवकास व िव तारीकरणाबाबत 
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यवहायर्तेबाबतचा अ यास करुन त्याबाबतचा अहवाल करण्याचे 
सुचिवणे, त्याअनुषंगाने िवमानतळाच्या यवहायर्ता अ यास अहवाल 
भारतीय िवमानपतन ािधकरण यांनी करावा असे महारा टर् 
िवमानतळ िवकास कंपनीने त्यांना कळिवलेले असणे, याबाबतचे 
िवमानपतन ािधकरणाकडून उ र ा त झाले नस याचे सांगण्यात 
येणे, अकोला शहरापासनू लगतच शेगांव ितथर्के्षतर्,कारंजा येथील ी 
गुरु मंिदर ितथर्के्षतर्, कोटोल, बुलढाणा येथे ी संत गुलाबबाबा 
ितथर्के्षतर् तसेच नरनाळा अभयारण्यासारखे पयर्टनाची थळे असणे, 
डॉ .पंजाबराव देशमुख कृषी िव ापीठ वा तू असणे , तसेच अकोला व 
खामगांव येथील एमआयडीसीमध्ये मोठया माणात उ ोग असनू 
औ ोिगकीकरणाची वाढ करण्याचे व त्याचबरोबर बेरोजगारांना 
रोजगार उपल ध होण्याच्या अनषंुगाने अकोला िवमानतळाचे 
िव तारीकरण करण्याची िनतांत आव यकता व त्याबाबत थािनक 
नागिरक व उ ोजकांकडून होत असलेली मागणी, सबब 
िवमानतळाची गरज याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची 
कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या. 

48. ३२ ी  .अशोक ऊफर्  भाई जगताप ,डॉ  .सधुीर तांबे , ी  .अमरनाथ 
राजूरकर,डॉ  .वजाहत िमझार् ,       ी  .मोहनराव कदम िव  .प .स.  

िक ा.   

       राज्यात बलात्कार आिण लिगक अत्याचार झाले या मिहला-
मुलींना आधार देण्यासाठी राबिवण्यात येणारी मनोधैयर् योजना, मातर् 
गे या ४ वषार्पासून बलात्कार व लिगक अत्याचा -यांच्या गुन्हयांमध्ये 

असताना िपडीत मिहला व मुलींना अथर्सहा य िमळणे वाढ होत 
तांितर्क अडचणी आिण शासकीय उदासीनतेमुळे दरुाप त होणे, या 
योजनेतील तरतूदीनसुार पूवीर् बलात्कारीत मिहलांना अथर्सहा य 
देण्याचे अिधकार िज हयािधका  -यांना देण्यात आले होते परंतु आता 
हे अिधकार िडसबर, २०१७ पासून िज हा न्यायािधशाचं्या 
अध्यक्षतेखालील  िज हा िवधीसेवा ािधकरणास देण्यात येणे, 
ते हापासनू या योजनेच्या अंमलबजावणीचा वेग मंदाव याचे 
आढळून येणे तसेच या योजनेची जागृती नस याने सुमारे ५० टक्के 
करणांमध्ये अथर्सहा याचे तावच िज हा सिमतीकडे येत 
नस याचे िदसून येणे, तरीदेखील या योजनेची जागृती, बदल व तुर्टी 
दरू करण्याबाबत शासनाकडून होत असलेला िवलंब  ,पिरणामी 
राज◌य्ातील मिहला व मुलींमध्ये पसरलेले असंतोषाचे वातावरण व 
नाराजीची भावना त्यामुळे शासनाने याबाबत करावयाची तातडीची 
कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या. 

   

49. २६५ ी  .िकशोर दराडे िव  .प .स.  िक ा.   
       राज्यात सन २०१८ ते २०२० या कालावधीत सरकारकडून ३३ 

कोटी व १३ कोटी वृक्ष लागवड योजना हाती घेण्यात आलेली असणे, 
या योजनेअंतगर्त पंढरपूर तालुक्यातील िस ेवाडी, गादेगाव, 
भंडीशेगाव, करकंब, ध डेवाडी, गादेगाव कासेगाव, कोसेवाडी, 
नेमतवाडी, गोपाळपूर, एकलासपूर, सु ते, फुलिंचचोली, पंढरपूर, 
खडीर्, पटवधर्न कुरोली, भाळवणी या गावांमध्ये वृक्ष लागवड 
करण्यात आलेली असणे, ही वृक्ष लागवड करत असताना संबंिधत 
वनके्षतर्पाल िकशोर सुभाष अिहरे व कायम वनमजूर अंबणा िसदर्ाम 
जेउरे या दोघांकडून मो ा माणात हेराफेरी करून या वृक्ष लागवडी 
मध्ये मोठा टाचार के याच्या बात या तसेच तकर्ारी शासनापयत 
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सादर झालेले असणे, सदर कार घडले या गावांमध्ये संबंिधत 
अिधकारी व कमर्चारी यांनी लोकांना वन खात्यात कायम कमर्चारी 
घेतो आिमषाने लोकांच्या नातेवाईकाच्या नावे अनेक रकमेचे चेक 
काढून व त्या रकमा परत कायम हणून कायर्रत असणारे जेऊर यांनी 
फोन पे, गगुल पे च्या माध्यमातून वतःकडे घेतले या असणे, 
वृक्षलागवड करत असताना ज्या वन मजुरांच्या नावे चेक काढले 
आहेत त्या वन मजुरांनी ही शासनाकडे तकर्ारी केले या असणे, जे 
मजूर कधीही कामावर आले नाहीत अशाही वन मजुराच्या नावे या 
अिधकाऱ्यांनी बोगस चेक काढून लाख रुपयांचा अपहार केलेला 
असणे, कॉलेज िव ाथीर्, िवशेष हणजे ज्या यक्तीला दोन्ही हात 
नाहीत अशा यक्तींच्या नावे ही बोगस चेक काढलेले असणे, 
घडले या कणाची चौकशी करण्यासाठी िवभागीय वन अिधकारी 
सोलापूर यांच्याकडे तकर्ार केली असता संबंिधतावर केलेले 
टाचाराचे आरोप तत्कालीन वनािधकारी यांनी फेटाळून लावून 

त्यांना िनद ष मुक्त केलेले असणे, पंढरपूर तालुक्यात सन २०१८ ते 
२०२० या कालावधीत तालुका वनरक्षक व त्याच्या इतर साथीदाराने 
शासनाच्या को वधी रकमेचा अपहार केलेला असणे, संबंिधत 
अिधकाऱ्याला बडतफर्  करण्याऐवजी त्याची बदली गारगोटी 
को हापूर येथे केलेली असणे, सवर् बाबीचा िवचार करून संबंिधत 
अिधकारी व याबाबतीत जे कोणी सामील आहेत त्या अिधका -यांची 
चौकशी करून दोषी असणाऱ्या सवर् अिधकाऱ्यांना तात्काळ 
िनलंिबत करून या अिधकाऱ्यांच्या संप ीची ही चौकशी 
करण्याबाबत शासनाने करावयाची व शासनाची ितकर्या. 

50. २२० ी  .जयंत पाटील , ी  .बाळाराम पाटील िव  .प .स .  िक ा.   
       रायगड िज हयात िविवध क पांसाठी चालले या सक्तीच्या 

जिमन संपादनाला िवरोध करण्यासाठी रायगड िज हािधकारी 
कायार्लयावर शेतकऱ्यांनी मो ा संख्येने काढलेला मोचार्, पेण 
तालुक्यातील जेएसड यु व िवरार अिलबाग म टीमॉडल 
कॉरीडोअरसाठी तसेच रोहा मुरुड तालुक्यातील ब क डर्ग्स 
फामार्पाकर् साठी शेतकऱ्यांच्या जमीनी सक्तीने संपािदत के या जात 
असणे, त्येक क पाच्या िवरोधाची सिव तर कारणे देणारी 
क पिनहाय िनवेदने शासनाकडे पाठिवण्यात येणे, भूमीसंपादन 
कायदा २०१६ च्या कलम १० नुसार िज हयामध्ये संपादनाखालील 
के्षतर् िविश ट मयार्देच्या पिलकडे असता कामा नये, असे असतानाही 
भूमीसंपादनाच्या अिधसचूना काढण्यात येणे, या भूमीसंपादनामुळे 
शेतकरीवगर् भूमीहीन होणे, ब क फामार् पाकर्  हा केिमकल क प 
असनू, या क पासाठी संपािदत करण्यात येणाऱ्या शेतजिमनीमुळे 
शेतकऱ्यांचे उपिजिवकेचे साधन संपु टात येवून शेतकरी देशोधडीला 
लागला असणे, गडव, डोलवी, वडखळ व वोरी या     ४ 
गर्ामपंचायतीच्या के्षतर्ात तािवत एमआयडीसीला जागा उपल ध 
करून िद याने शेतकऱ्यांचे मो ा माणात नुकसान होणे, 
राज्यशासन रायगड िज हयातील अनेक िठकाणच्या िविवध जिमनी 
संपािदत करून िविवध क पांना देण्याचा घाट घालणे, मोना 
अॅटला ट फॉर साईटींग इंड टर्ीज या अहवालात रायगड िज हयातील 
वाढत्या दषूणाबाबत िंचता यक्त करण्यात येणे, अनाव यक 
औ ोिगकीकरण व िवनाशकारी क पांना आळा घालण्यासाठी 
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भूसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १० चे उ लंघन न होता राज्य 
शासनाने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना . 

51. ३८९ ी  .िवलास पोतनीस िव  .प .स.  िक ा.   
       देशात सन २०१४ नंतर कदर्ात शासन आ यानंतर मंुबई व 

महारा टर्ातील महत्वाच्या सं था महारा टर्ाबाहेर हलिवण्याचा कदर्ाचा 
कुटील डाव, मंुबईतच्या बी .के .सी .मध्ये होणारे आंतररा टर्ीय आिर्थक 
सेवा कदर् गुजरात राज्यातील गांधीनगरला हलिवण्यात येणे, पेटंट, 
िडझाईन आिण टेर्डमाकर् चे ऑिफस िद लीला हलिवणे, नॅशलन मिरन 
पोलीस अकादमी पालघरहून गुजरात मधील दारकेला हलिवण्यात 
येणे, मंुबईच्या पोटर्टर् टमध्ये होत असलेले "िशपींग रेिंकग"  चे काम 
गुजरातमध या अलंगला नेण्याचा घाट घातला जात असणे, 
मंुबईमध्ये पंचरत्न िब डींगमध्ये असलेला िहऱ् यांचा मोठा उ ोग 
गुजरातला हलिवणे, तसेच आता नागपूरमधील कदर्ीय कामगार 
िशक्षण मंडळाचे मुख्यालय िद लीला नेण्याचा कदर् सरकारने िनणर्य 
घेणे, नागपूरमध्ये असले या या कदर्ीय कामगार िशक्षण मंडळाची 
थापना १९५८ मध्ये  होऊन िविवध सामािजक, आिर्थक सम यांवर 
जागृकता िनमार्ण करुन संघटीत आिण असंघटीत कामगारांच्या 
सक्षमीकरण करण्यासाठी या सं थेचे बहुमोल काम सुरु असतानाही 
व मुख्यालयाबाबत नागपूरमध्ये कोणतीही अडचण नसताना 
कदर्ातील शासनाने कदर्ात सत् ेवर आ यानंतर अशा महारा टर्ातील 
महत्वाची कदेर् िद लीला घेऊन जाण्याच्या िनणर्यामुळे 
महारा टर्ाब लचा कदर् शासनाचा आकस उघडकीस येणे, पिरणामी 
महारा टर्ातील जनतेमध्ये वाढता ती  असंतोष, मंुबई ही राज्याचीच 
न हे तर देशाची आिर्थक राजधानी अस याने महारा टर्ाची होणारी 
अवहेलना व अन्याय, राज्य शासनाने महारा टर्ातील मोठ -मोठे उ ोग 
व कायार्लय◌े महारा टर्ा बाहेर नेण्याच्या कदर् शासनाच्या 
अप वृत् ीचा िनषेध करण्यासाठी घ्यावयाची ठोस भूिमका, याबाबत 
शासनाने खुलासा करण्याची आव यकता . 

   

52.  ी  .रणिजतिंसह मोिहते-पाटील िव  .प .स.  यांच्या लक्षवेधी 
सचूना कर् .२९४  वरील िनवेदन सावर्जिनक बाधंकाम )सावर्जिनक 

उपकर्म वगळून (मंतर्ी  सभागहृासमोर ठेवतील :-  

िक ा.   

       लातूर -सातारा महामागर् कर्मांक ५४८ सी या महामागार्चे काम 
जाने २०१७ रोजी सुरु होऊन स ा टभुणीर्-अकलुज या ट यात 

र त्याची चाळण झाली असनू वाशांना जीव मुठीत धरुन वास 
लागणेकरावा , हा मागर् ऊस प ातून जात अस याने उसाच्या 

वाहतुकीदर यान र त्यातील ख ांमुळे उसाच्या टर्ॉली पलटी होणे, 
भूसंपासनाचा न िमटलेला असूनही महामागार्च्या कामाला गित न 
िमळणे, कामासाठी उखडून ठेवलेला र ता, पुलांची अपूणर् कामे, या 
बाबींमुळे अपघाताचे माण वाढलेले असतानाही शासन याकडे 
करीत असलेले अक्ष य दलुर्क्ष  ,पिरणामी या मागार्वरुन वास 
करणाऱ्या जनतेमध्ये पसरलेला ती  असंतोष, यामुळे शासनाने या 
र त्याची तातडीने दरुु ती करुन या महामागार्च्या कामाला गती 
देण्याबाबत करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितकर्ीया. 

   

53. २०१ ी  .वीण दटके िव  .प .स .  िक ा.   
       राज्यात कोिवड १९ महामारीच्या काळात  िवशेषतः नागपूर 

शहरात सावर्जिनक िवतरण णाली माफर् त होणारा अ धान्य पुरवठा 
िव कळीत झालेला असणे, वारंवार लेखी तकर्ारीनंतरही 
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शासनामाफर् त सावर्जिनक िवतरण णाली सुरळीत होणेकामी 
अंमलबजावणी होत नसणे, एन पी एच योजनेतील )ाधान्य घटक न 

मोडणाऱ्या (२ लाख ६७ हजार कुटंुबांना हणजेच अंदाजे ९ लाख 
लोकसंख्या असणाऱ्या केशरी िशधापितर्काधारकांना धान्य उपल ध 
कर◌नू देण्याची आव यकता असणे, NER अंतगर्त बऱ्याच 
काडर्धारकांना ाधान्य गटात समािव ट न करता अ धान्य 
लाभापासनू वंिचत ठेवण्यात आले असणे, यासह ाधान्य कुटंुबांचे 
लाभाथीर् व अंत्योदय योजनेत लाभाथीर् संख्या िश लक नस याने 
लंिबत िशधापितर्काधारकांना योजनेत समािव ट करण्यासाठी 
योजन नसणे, िशधापितर्का धारकांना योजनेत समािव ट के यानंतर 
त्यक्ष अ धान्याचा लाभ िमळण्यासाठी २ मिहने तीक्षा करावी 
लागत अस याने हा कालावधी कमी करून िशधापितर्का िमळताच 
तात्काळ धान्य देण्याची कायर्वाही होण्याची आव यकता असणे, 
िशधापितर्काधारकांचे आधार संलग्न नस याने काळाबाजार होत 
अस याचे िनदशर्नास येणे, तसेच ऑनलाईन राशनकाडर् न दणी 

)आरसीएमएस िस टीम (िकर्येतील अडचणी दरू करून यंतर्णा 
सुि थतीत आणणे, याबाबत गांभीयर् लक्षात आणनू देणे कामी 
नागपुरातील जनतेने र त्यावरून मोठे आंदोलन उभारलेले असणे व 
लोक ितिनधींनी वेळोवेळी लेखी िनवेदना ारे मागणी केली असणे, 
यावर शासनाने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना . 

54. २४८ डॉ  .पिरणय फुके , ी  .िवण दरेकर ,अॅड  .िनरंजन डावखरे , ी  .सुरेश 
धस, ी  .नागोराव गाणार , ी  .िनलय नाईक , ी  .वीण  दटके, ी .
रमेश कराड, ी  .रमेशदादा पाटील िव  .प .स.  

िक ा.   

       पूवर् िवदभार्तील भंडारा, ग िदया, चंदर्पूर व गडिचरोली िज हे 
तांदळाचे कोठार हणून ओळखले जाणे, िज ातील शेतक -यांचे 
एकमेव शेती उत्प  हणून धानाकडे पािहले जात असणे, खरीप 
हंगामातील धानाच्या िपकाची काढणी सुरू झाली असनू धान 
िवकर्ीसाठी शासकीय धान खरेदी कदर्ावर धान नेत असणे, युती 
शासनाच्या काळामध्ये धान उत्पादक शेतक -यांना खरीप हंगामात 
ोत्साहनपर बोनस देण्याचा िनणर्य झाला असणे, त्यामुळे 
हमीभावासह बोनस िमळत अस याने शेतकरी देखील क ट करून 
िवकर्मी धानाचे उत्पादन घेणे सरुू केले असणे, खरीप हंगामातील 
धान घेणे सरुू झाले असनू राज्य शासनाकडून अ ापही धानावर 
बोनस जाहीर झाला नसणे, धानावर बोनस जाहीर करण्याची 
शेतकऱ्यांकडून व थािनक लोक ितिनधींकडून मागणी होत असणे, 
या महत्वाच्या िवषयाबाबत शासनाने तातडीने िनणर्य घेण्याची 
आव यकता व यावर शासनाची ितिकर्या . 

   

55. ४१० डॉ  .पिरणय फुके , ी  .िवण दरेकर , ी  .सरेुश धस ,अॅड  .िनरंजन 
डावखरे, ी  .िगरीशचंदर् यास    िव  .प .स.  

िक ा.   

       भंडारा -ग िदया या िज ांमध्ये आधारभूत िंकमतीचे धान्य शासन  
खरेदी करत असणे, मागील एक वषार्पासून सदर धान्य िनकृ ट दजार्चे 
पुरवठा होत अस याची तकर्ार शासनाकडे होत असणे, सदर 
तकर्ारीच्या अनुषंगाने शासनाने नागपूर -भंडारा , ग िदया, गडिचरोली 
या िज ातील राईस िमलची चौकशी करणे, सदर चौकशी 
यवि थत न होणे, तसेच यामध्ये काही ठरािवक िमल धारकांना 
त्यांच्यापेक्षा जा त धान्याचा कोटा )लाट (देण्यात येणे , याबाबत 
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िवधानसभेतही चचार् होणे, याबाबत एसआयटीमाफर् त चौकशी 
करण्याचे आदेश तत्कालीन िवधानसभा अध्यक्षांनी देणे, सदर 
एसआयटी माफर् त कोणत्याही कारची चौकशी अ ापही न होणे, 
कदर्ीय पथकाने सु ा  ११० िमलसर् यांची चौकशी करून धान्य िनकृ ट 
दजार्चे अस याचा अहवाल सादर करणे, शासनाने फक्त तांदळू 
बदलून मालकांवर कोणतीही कारवाई न करणे, तथािप सदर िमल 
मालकांनी महारा टर्ातील हक्काचे तांदळू बाहेरील राज्यांत िवकून 
टाकणे, या िमल मालकांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करणे 
कर्म ा त असताना अ ापही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न होणे, 
त्यामुळे त्या कायम वरूपी िमल जागेसोबत काळया यादीत 
टाकण्याची कायर्वाही करण्याची आव यकता, यावर शासनाने 
करावयाची कायर्वाही शासनाची ितिकर्या . 

56. ४०७ डॉ  .पिरणय फुके , ी  .िवण दरेकर , ी  .सरेुश धस ,अडॅ  .िनरंजन 
डावखरे, ी  .नागोराव गाणार , ी  .िगरीशचंदर् यास िव  .प .स.  

िक ा.   

       भंडारा िज ातील गोसेखुदर् क पात वैनगंगा नदीवरील गावांना 
मो ा माणात पाऊस झा यास महापुराचा धोका िनमार्ण होत 
असणे, कारण या क पात पाणी िवसगार्ची संपूणर् यंतर्णा कायार्िन्वत 
नस याने १० क प आिण ४ न ांचे पाणी एक ा गोसेखुदर् 
क पात येत असणे, त्यासोबत मध्य देशातील संजय सरोवर, 
ग दीया िज ातील िसरपूर, पुजारी टोला, काली सराटा, धापेवाडी 
आिण आंतरराज्यीय बावनथडी क पांसह कन्हान नदीवरील पच, 
तोतलाडोह, पवनारखैरी आिण चवराई या क पांचे पाणीही गोसेखुदर् 
क पामध्ये जमा होणे, या संपूणर् न ांच्या पातर्ातले पाणी गोसेखुदर् 
क पात जमा होत अस याने पाणी िवसगर् के यास महारा टर्ातील 
चंदर्पूर, व गडिचरोली िज ांत पुर पिरि थती पावसाळा नसताही 
िनमार्ण होणे, यामुळे गोसेखुदर् क पातील बॅक वॉटरमुळे भंडारा 
शहरासह अनेक गावांमध्ये पुराचा फटका बसत असणे, त्यामुळे 
गोसेखुदर् क पात जमा होणारे पाणी व त्याचा िवसगर् समयानुसार 
करण्यासाठी शासनाने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना, यावर 
शासनाची ितिकर्या . 

   

57. ८ ी  .गोिपचंद पडळकर िव  .प .स.  िक ा.   
       मौजे साठेगाव, िहवरखेड पूणार्, तढगाव तालुका िंसदखेड राजा 

िज हा बुलढाणा व मौजे िनमगाव गरुू देऊळगाव मही व नारायणखेड 
ता  .देऊळगाव राजा िज .बुलडाणा या सवर् रेती  घाटातून रेती घाट 
सोडून अवैधरीत्या झालेले उत्खनन तसेच अवैधरीत्या रेती 
साठवणूक के याचे माहे स टबर  ,२०२१ मध्ये वा त्या दर यान 
िनदशर्नास येणे , याबाबत ी वैभव हाद टेकाळे राहणार सावंगी 

टेकाळे यांनी िदनांक २५/६/२०१९ रोजी तहसीलदार देऊळगाव राजा 
यांच्याकडे िनमगाव गुरु, देऊळगाव मही, नारायणखेड या गटातील 
शासकीय रेतीच्या अवैध उत्खननाबाबत केलेली तकर्ार, सदर 
तकर्ारीच्या अनुषंगाने नायब तहसीलदार )महसूल (तहसीलदार 
कायार्लय देऊळगाव राजा ी राणे यांनी िदनांक ०३/०८/२०१९ रोजी 
तकर्ारदारांनी केलेली तकर्ार ही खरी व कायदेशीर अस याचे 
अहवालात प ट के याचे िनदशर्नास येणे, परंतू असे 
असतानाही तत्कालीन तहसीलदार देऊळगाव राजा यांनी सदर 
संबंिधत दोषींना पाठीशी घालून त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केलेली 
नसणे, त्यामुळे सदरहू करणाची संपूणर् चौकशी 
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करून  संबंिधत  दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी रयत कर्ांती 
संघटनेचे युवा िज हाध्यक्ष, बुलडाणा यांनी िज हािधकारी, बुलढाणा 
यांच्याकडे िनवेदना ारे केलेली असणे  ,उक्त मागणीच्या अनुषंगाने 

करावयाची तातडीने शासनाने चौकशी करून संबंिधत दोषींवर 
कारवाई व शासनाची ितिकर्या.  

58. १७३ ी .िवनायकराव मेटे िव  .प .स.  िक ा.   
       बीड िज ामध्ये मो ा माणात  अवैध वाळू उपसा  करून 

जा त भावाने ीित िवकर्ी चा यवसाय सुरू असणे, बीड िज ामध्ये 
२०१८ -वषार्साठी पाच वाळू घाटांचा िललाव करण्यात १९ या आिर्थक 
आला असणे, त्या माध्यमातून शासनाला ०१ कोटी ८० लक्ष रुपयाचा 
महसूल ा त होणे, ज्या कंतर्ाटदारांना सदर वाळू घाटाचे 
िललाव िदलेले आहेत त्यांना वाळू उपसा करण्यासंदभार्त काही िनयम 
व अटी शासनाने ठरवून देणे, मातर् या सवर् िनयम व अटी पायदळी 
तुडवली जात असणे, बीड िज ामध्ये त बल १४७ अवैध वाळू 
वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणे, त्यामधील नऊ जणांवर 
गुन्हे दाखल  असनू दंड वसूल करण्यात आलेले असणे, माजलगाव 
तालुक्यातील तीन बीड तालुक्यातील दोन व आंबेजोगाई एक असे 
पाच वाळू घाट अिधकृतरीत्या वाळू उपसा करण्याची परवानगी 
असणे  ,मातर् या िठकाणी देखील रोज  राजरोसपणे त्यापेक्षा अिधक 
वाळू साठा काढला जात अस याचे िनदशर्नास येणे, गेवराई 
तालुक्यातील राक्षस भुवन आिण पिरसरामध्ये केर्नच्या 
सहा याने  अवैध उपसा होत असणे, इथूनच मो ा माणात अवैध 
वाळूची वाहतूक राजरोसपणे होत असणे, महसूल िवभागाच्या 
अक्ष य दलुर्क्षामुळे  राजरोसपणे सुरु असलेला अवैध रेती यवसाय, 
सदर िठकाणी एसटी बस च्या लॅटफॉमर्वर ज्या माणे बसेस उ या 
राहतात त्या माणे अवैध वाहतूक करणारी वाहने उभे राहून अवैध 
वाळूची वाहतूक होणे, वाळूच्या अवैध वाढत्या उत्खननामुळे 
न ांमध्ये मोठमोठे ख े पडले असणे, तसेच या गावामधून वाळूचे 
वाहने जातात या गावातील नागिरकांना मो ा माणात तर्ास सहन 
करावा लागणे , शासनाकडे वारंवार तकर्ारी करून देखील वाळू 
मािफयांवर कोणतीही कारवाई न होणे, बीड िज ातील रंजेगाव, 
खुडसर, िहवरा नाथापूर गोदावरी काठावरील गावांमधून अवैध वाळू 
उपसा होत असणे, बीड तालुक्यातील रंजेगाव येथे  कलम १४४ 
लागू असतानादेखील राजरोसपणे अवैध वाळू उपसा करण्यात येणे, 
सदर िठकाणी अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांकडून पोलीस शासन व 
महसूल िवभाग यांचे अथर्पूणर् दलुर्क्ष करणे, अवैध रेती वाहतूक 
करणाऱ्या वाहन मालकांकडून राजरोसपणे ह ता वसुली करणे, बीड 
िज ातील महसलू शासनाच्या अक्ष य दलुर्क्षामुळे सदर अवैध 
वाळू यवसाय जोमात सुरू असणे  ,याकडे  शासनाचे होत असलेले 
दलुर्क्ष  पिरणामी  वाढत्या वाळूच्या िंकमती बाबत  िनि चत धोरण 
ठरवण्याची आव यकता,बीड िज ातील  अवै  वाळू उपसा 
करण्याऱ्या वाळू मािफयांवर कारवाई करणे बाबत शासनाने 
करावयाची तातडीची कायर्वाही व उपायोजना . 

   

59. १७५ ी  .िवनायकराव मेटे िव  .प .स.  िक ा.   
       राज्यासह बीड िज ातील देव थान व मि जद ईनाम जिमनी 

मो ा माणात असणे, बीड िज ातील देव थान व मि जद ईनाम 
जिमनी संदभार्त  महसलू शासनातील काही ट अिधकारी  व 
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तर्य त यक्तींनी संगनमत करून बीड, आ टी, गेवराई व अंबेजोगाई 
तालुक्यात देव थान व मि जद ईनाम जिमन िखदमतमाश असताना 
व बाबतची न द सवर् महसूली अिभलेख्यावर असताना देखील 
िनयमबा  प तीने अशा महसलुी द तावेज याकडे दलुर्क्ष करीत 
उपरोक्त इनाम जिमनी बेकायदेशीर पणे तर्य त लोकांच्या नावावर 
करण्यात येणे, पिरणामी बीड िज ातील देव थान व मि जद ईनाम 
जिमनी संदभार्त महसूल शासनातील काही ट अिधकारी  व 
तर्य त यक्तीशी संगनमत करून सदर देव थान व मि जद ईनाम 
जिमन खरेदी िवकर्ी करणात चंड आिर्थक गैर यवहार होऊन 
टाचार झा याचे िनदशर्नास येणे, सदर बाबत महसलू 
शासनाकडे मो ा माणात तकर्ारी दाखल झा या असनू देखील 
सदर तकर्ारीवर कोणतीही कायर्वाही न होणे, उपरोक्त अशा जमीन 
खरेदी िवकर्ी यवहाराला थिगती देण्याची थािनक 
लोक ितिनधी  (िवधान पिरषद  (यांनी िदनांक २७ जुलै ,२०२१ रोजी 
केलेली मागणी याकडे महसूल शासनाने केलेले दलुर्क्ष, 
पिरणामी जनमानसात शासना ती िनमार्ण झालेली ती  असंतोषाची 
भावना, राज्यासह बीड िज ातील देव थान व मि जदच्या ईनाम 
जिमनीच्या खरेदी िवकर्ी झाले या गैर यवहाराची सखोल चौकशी 
करणेबाबत व आिर्थक गैर कार करणाऱ्या संबंिधत ट अिधकारी 
व तर्य थ यक्तींवर कारवाई करण्याबाबत शासनाने करावयाची 
तातडीची कायर्वाही उपाययोजना व शासनाची ितिकर्या. 

60. २७५ डॉ  .पिरणय फुके , ी  .िवण दरेकर ,अॅड  .िनरंजन डावखरे , ी  .सुरेश 
धस, ी  .नागोराव गाणार ,    ी  .िनलय नाईक , ी  .वीण दटके , ी .
रमेशदादा पाटील, ी  .रमेश कराड िव  .प .स.  

िक ा.   

       भंडारा िज ातील िढवरवाढा ते ड गरगावामध्ये वैनगंगा 
नदीपातर्ातून, िदघोरी )ता .साकोली (येथे चुलबंद नदीपातर्ातून , 
बावनथडी आिण वैनगंगा नदीपातर्ातून तसेच चु हाड )िसहोरा (येथील 
वैनगंगा नदी काठावर असले या तातसवाडी, सीतेपार गावांचे 
िशवारात नदीच्या पातर्ातून अवैधिरत्या वाळूची चोरी व क्षमतेपेक्षा 
जा त वाळूची वाहतूक होत अस याचे माहे स टबर, २०२१ मध्ये वा 
त्यादर यान िनदशर्नास आले असणे, अवैध वाळू उत्खननामुळे 
शासनाचा महसूल बुडत असून क्षमतेपेक्षा जा त वाळूची वाहतुक 
के यामुळे रहदारीचे र ते, शेतात जाणारे र त्यांची दरुव था झाली 
असणे, अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुक रोखण्याबाबत थािनक 
लोक ितिनधी व नागिरकांनी थािनक पोलीस िवभाग, िज हा 
खिनकमर् िवभागाकडे यांचेकडे तकर्ार येणे, या करणी तकर्ार करण्यात 
येवूनही अवैध रेती वाहतुकीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली 
नसणे, उक्त करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनुषंगाने वाळूमािफया तसेच वाळू उत्खनन व वाहतुकीकडे दलर्क्ष 
करणाऱ्या दोषी अिधकाऱ्यांवर कारवाई करुन अवैध वाळू उत्खनन व 
वाहतुक रोखण्याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व ितिकर्या . 

   

61. ११ ी  .गोिपचंद पडळकर , ी  .सदािशव खोत , ी  .अशोक ऊफर्  भाई 
जगताप,डॉ .वजाहत िमझार्,     ी  .राजेश राठोड , ी  .जयंत 
आसगावकर, ी  .अमरनाथ राजूरकर ,डॉ  .सधुीर तांबे ,डॉ  .पिरणय 
फुके, ी  .िवण दरेकर ,अॅड  .िनरंजन डावखरे , ी  .सरेुश धस , ी .
िनलय नाईक, ी  .नागोराव गाणार , ी  .रमेशदादा पाटील , ी  .रमेश 
कराड, ी  .वीण दटके , ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर,    ी  .साद 
लाड, ी  .चंदभूाई पटेल  िव  .प .स.  

िक ा.   
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       राज्य आरोग्य िवभागाच्या वतीने गट  क व गट ड संवगार्तील 
परीक्षा राज्यभरात पार पड या त्यामध्ये मो ा माणात 
पेपरफुटी करणी समोर आ याचे माहे नो हबर  ,२०२१ च्या  सुमारास 
िनदशर्नास येणे  ,अनेक उमेदवारांकडे परीक्षा कदर्ावरील पेपर हाती 
येण्याच्या आधीच नपितर्का हॉट्सअप वर आ याचे अनेक 

करणे समोर येणे ,सदरहू करणात अनेक आरोपी देिखल ता यात 
घेतले असून पेपर फुटीचे जाळे हे राज्यभरात पसरली अस याचे 

िदसून येणे ,त ◌य्ामुळे यामध्ये मो ा माणात आिर्थक उलाढाल 
झा याची शंका आरोग्य िवभाग भरती िकर्येतील पेपरफुटी 
करणात सहसंचालक )यानतांितर्क रा टर्ीय आरोग्य अिभ(  महेश 
सत्यवान बोटले )५३(   यांना सायबर पोिलसांनी अटक केली असणे, 
याच करणात लातूरच्या पसंचालक कायार्लयातील मुख्य 
शासकीय अिधकारी शांत बडिगरे यांनाही अटक करण्यात आली 
असणे, या करणात संशियत डॉ  .संदीप जोगदंड , राजदर् सानप व 
याम म के यांची साखळी असनू त्येक करणाची डील ही बडिगरे 
यांच्या कायार्लयात लातूरमध्ये होत अस याचे िनदशर्नास येणे, तर 
पैशांची देवाणघेवाण ही अंबाजोगाईत होत अस याचे िनदशर्नास येणे, 
हे सवर् जण ऑनलाइन अथवा धनादेशा ारे कधीच पैसे घेत नसनू 
रोख असेल तरच या अन्यथा आपले काम लंिबत ठेवले जाईल, 
असा इशारा देत असणे, डॉ  .जोगदंड हे डॉक्टरांची तर सानप हे 
कमर्चाऱ्यांची कामे करण्यासाठी एजंटची भूिमका बजावत असणे, 
याम म के हा िशपाई केवळ वसलुीचे काम करत अस याचे 
िनदशर्नास येणे, पेपर सेट किमटीवर महेश बोटले सद य होते, पेपर 
सेट करून ज्या संगणकावर ठेवला होता, त्या संगणकाचा अॅक्सेस 
त्याच्याकडे होता, त्यांनी या संगणकातून तो पेपर त्याच्या दालनातील 
संगणकावर कॉपी करुन तेथून त्यांनी वतःच्या फाय ासाठी 
परीके्षपूवीर् िवतिरत केला असणे, बडिगरे यांनी आप याला रुपये १५ 
लाख िमळा याचे सांिगतले होते, चौकशीअंती त्यांनी रुपये ३३ लाख 
िमळा याची कबुली िदली असणे, ज्यांच्याकडून पैसे घेऊन पेपर 
पुरिवला त्यांनी यातून रुपये ८० लाख उकळ याची मािहती 
िनदशर्नास आली असणे, आरोग्य िवभागातील गट ड पदासाठी ३१ 
ऑक्टोबर रोजी घेतले या परीके्षचा शासकीय अिधकारी ि मता 
कारेगावकर यांच्या िफयार्दीवरुन सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा 
दाखल झाला असणे, या करणात शांत बडिगरे 
यांच्यासह डॉ .संदीप जोगदंड , िशपाई याम म के, भूमचा सहायक 
अधीक्षक राजदर् सानप, िशरुरचा िशक्षक उध्दव नागरगोजे यांना 
अटक झाली असणे आरोग्य सेवा परीके्षच्या नपितर्का नो हबर -
2021 रोजी फुटणे, पेपर फुटीमुळे परीक्षा र  करण्यामुळे याचा ती  
मन ताप िवदयाथ्यार्ंना होणे, आरोग्य सेवा गट ड मधील परीके्षच्या 
नपितर्का फुट याच्या करणी आ ापयत चौदा जणांना अटक 

करण्यात येणे, त्यामध्ये आरोग्य िवभागातीलच विर ठ सरकारी 
अिधकाऱ्यांचाही समावेश असणे, कोणतीही परीक्षा पारदशर्क 
प तीने न करीता त्या पिरक्षा खासगी कंपन्यांना करुन घेत अस याने 
नोकरी िमळण्यासाठीच्या परीके्षची अगदी कसनू तयारी के यानंतर 
अशा कारे पेपर फुटीमुळे परीक्षा र  करण्याचा िनणर्य जाहीर होत 
अस याने उमेदवारांमध्ये व जनमानसात ती  असंतोष व िचडीची 
भावना िनमार्ण होणे, शासनाने या करणातील दोषींवर कडक 
कारवाई करुन पिरक्षा पारदशर्क पध्दतीने पार पाडण्यासाठी 
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करावयाची कायर्वाही व याबाबत राज्यशासनाची ितकर्ीया. 
62. ८१ डॉ ).ीमती (कायंदेमिनषा  िव  .प .स.  िक ा.   

       कोरोना काळात खाजगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटांवर 
कोरोना रुग्णांसाठी दरिनयंतर्णाचे आदेश महारा टर् शासनाने देऊनही 
त्यास केराची टोपली दाखवून अिधक दराने उपचार लूट केली जात 
अस याचे नुकतेच माहे स टबर, २०२१ मध्ये उघडकीस येणे, कोरोना 
एकल मिहला पुनवसर्न सिमती .जन आरोग्य अिभयान आिण 
महारा टर् व जन आरोग्य समन्वय सिमतीच्या माध्यमातून राज्यतील 
३४ िज हयांतील २०५ तालुक्यांमध्ये केले या सवक्षणात  त बल 
७५ टक्के रूग्णांकडून वारेमाप िबल आकारणी के याचा 
धक्कादायक कार सवक्षणातून समोर येणे, कोरोना एकल मिहला 
पुनवसर्न सिमती  ,जन आरोग्य अिभयान आिण महारा टर् व जन 
आरोग्य समन्वय सिमतीने केले या सरवे्क्षणाचा अहवाल 
नािशकमधील एका कायर्कर्मात काशन करण्यात येणे, सदर 
अहवालाच्या अनुषंगाने सखोल चौकशी होण्याची िनतांत 
आव यकता, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, सदर 
करणी दोषी आढळून आले या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करुन 
रुग्णांना परतावा देण्याची करावयाची कायर्वाही व याबाबत 
शासनाची ितकर्ीया व भूिमका . 

   

63. ११४ अॅड  .िनरंजन डावखरे , ी  .िवण दरेकर , ी  .साद लाड ,डॉ .
पिरणय फुके िव  .प .स.  

िक ा.   

       राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योितराव फुले जनआरोग्य योजनेतून 
गरजू रुग्णांना मोठा िदलासा िमळत असणे, या माध्यमातून राज्यात 
गे या दोन वषार्ंत एकूण १४ लाख ३४ हजार ६०४ रुग्णांवर मोफत 
शस्तर्िकर्या आिण उपचार करण्यात येणे, यासाठी शासनाने त बल २ 
हजार    ६०७ कोटी रुपये खचर् के याची मािहती समोर येणे, 
रत्नािगरी िज ातील अपेक्स हॉि पटल जन आरोग्य योजनेत 
समािव ट करण्याबाबत िवरोधी पक्षनेते यांनी मागणी करून सु ा 
अ ापपयत या रुग्णालयाचा समावेश करण्यात न येणे, सदर 
हॉि पटल शासनाच्या सवर् िनकषात बसून सु ा त्यास डावलण्यात 
येत अस याने रुग्णांना त्याचा फायदा होत नसणे, त्यामुळे रत्नािगरी 
िज ातील नागिरकांच्या मनात शासना ती िनमार्ण झालेली चीडेची 
भावना, शासनाचे याकडे होत असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, यावर 
शासनाने करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या. 

   

64. १८७ ी  .िवकर्म काळे , ी  .शिशकांत िंशदे , ी  .अमोल िमटकरी , ी  .सितश 
च हाण, ी  .अ दु लाखान  दरुार्णी, ी  .अरुणकाका जगताप , ी .
अिनकेत तटकरे, ी  .संजय द ड , ी  .अरुण लाड  िव  .प .स.  

िक ा.   

       िदनांक ६ नो हबर, २०२१ रोजी अहमदनगर िज हा सामान्य 
रुग्णालयास लागले या आगीत अितदक्षता कक्षातील १७ रुग्णांपकी 
११ रुग्णांचा होरपळून मृत्य ु होऊन व उवर्िरत ६ रुग्ण अत्यंत 
गंभीरिरत्या जखमी होणे, गे या दीड वषार्त राज्यातील िविवध 
रुग्णालयांमध्ये आगी लागून त्यामध्ये ७७ रुग्णांचे मृत्यु झा याचे 
िनदशर्नास येणे, त्यामुळे शासनाने राज्यातील सवर् रुग्णालयांमध्ये 
फायर ऑडीट करुन त्यासाठी लागणारी साधनसामुगर्ी खरेदी 
करण्याचे रुग्णालय शासनांना आदेिशत करण्यात येणे, इतकेच 
न हेतर अहमदनगर िज हा सामान्य रुग्णालयात एकही आगरोधक 
सयंतर् बसिवण्यात आले नस याचेही आढळून येणे, तसेच राज्यातील 
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५५० शासकीय रुग्णालयांच्या आग ितबंधक सुिवधांसाठी २१७ 
कोटी रुपयांची आव यकता अस याचे िनदशर्नास येणे, सदर आग 
दघुर्टनेत मृत्यु झाले या रुग्णांच्या वारसदार नातेवाईकांना राज्य 
शासनाकडून ५ लाख रुपये व रा टर्ीय आप ी िनधीमधून २ लाख 
अशी ७ लाख रुपयांची आिर्थक मदत देण्याचे जाहीर करण्यांत येणे, 
तसच सवर् िज हा रुग्णालयामध्ये “फायर से टी ऑिफसर” या नवीन 
पदाची पदिनिर्मती करण्याचा ताव शासनाकडे पाठिवण्याबाबत 
रुग्णालय शासनांना सुचना देण्यात येणे, सदर या आगीच्या 
दघुर्टनेची िवभागीय आयुक्त, नािशक यांचे अध्यक्षतेखाली ८ 
अिधकाऱ्यांची चौकशी सिमती नेमून, सदर सिमतीला करणाधीन 
चौकशी करुन आठ िदवसांत शासनास अहवाल सादर करण्याचे 
आदेिशत करण्यात येणे, तथािप सदरचा अहवाल अ ा त असणे, 
पिरणामी जनतेमध्ये िनमार्ण झालेले असुरिक्षततेचे वातावरण, त्यामुळे 
शासनाने या करणी कायर्वाही करण्याची आव यकता व शासनाची 
ितिकर्या. 

65. २४६ ी  .िवनायकराव मेटे िव  .प .स .  िक ा.   
       राज्यासह मंुबईमध्ये ओमीकर्ोन चा ादभुार्व वाढत असताना 

देखील मंुबई मधील सुमारे   सात लक्ष पंचेचाळीस हजार नागिरकांनी 
कोरोनाची दसुरी लस घेतलेली नसणे, मंुबईमध्ये पिह या ट यामध्ये 
१०० टक्के लसीकरण पूणर् झालेले असणे, पिहली लस घेत यानंतर 
आव यक कालावधी पूणर् झा यावर देखील मंुबई मधील सदर 
नागिरक दसुरी लस घेण्यासाठी येत नसणे, पिरणामी मंुबई शहरामध्ये 
आरोग्य िवभाग व महानगरपािलकेची िंचता वाढणे, मंुबईमध्ये 
आतापयत ७६ टक्के नागिरकांनी कोरोनाची दसुरी लस घेतलेली 
असणे, सात लक्ष पंचेचाळीस हजार नागिरकांच्या लसीकरणा मध्ये 
सहा लक्ष ७९,००० नागिरकांनी कोिवशी ड तर सुमारे ६५,००० 
नागिरकांनी को हॅिक्सन घेतलेली असणे, कोरोनाची दसुरी लस न 
घेतले या नागिरकांचे माण जा त अस याने कोरोना व 
ओमीकर्ॉनचा ादभुार्व वाढण्याची शक्यता, मंुबईमध्ये कोरोनाची 
दसुरी लस नागिरकांना देणेबाबत शासनाचे होत असलेले अक्ष य 
दलुर्क्ष, पिरणामी नागिरकांनमध्ये िनमार्ण भीतीचे व िंचतेचे वातावरण, 
थािनक नागिरकांनमध्ये शासना ती वाढत  असलेला ती  असंतोष, 
मंुबई मधील कोरोनाच्या दसुऱ्या लसीपासनू वंिचत असले या 
नागिरकांना कोरोनाची दसुरी लस तातडीने देणेबाबत शासनाने 
करावयाची तातडीची कायर्वाही उपायोजना व शासनाची ितिकर्या . 

   

66. ३८४ ी  .िवलास  पोतनीस िव  .प .स.  िक ा.   
       राज्यात मंुबईसह महारा टर्ात नागपूरमध्ये ओमायकर्ॉनचे १८ रुग्ण 

आढळणे, नागपूरमध्ये आढळले या रुग्णांनी कोरोना ितबंधक 
लसीची एकही मातर्ा घेतलेली नसणे, कोरोना ितबंधक लसीची 
पिहली आिण दसुरी मातर्ा न घेतले यांची संख्या राज्यात पावणे दोन 
कोटी असणे, त्यामुळे लसमातर्ा टाळणाऱ्यांवर कठोर बंधणे 
आणण्याचा िवचार शासन तरावर सुरु असणे, राज्यातील काही 
ठरावीक भागात राहणाऱ्या नागरीकांकडून जाणून बुजून कोरोनाची 
लस घेण्यास होणारे अक्ष य दलुर्क्ष, त्यामुळे मंुबईसह राज्यात न याने 
आलेला ओमायकर्ॉनचा ादभुार्व वाढण्याची िनमार्ण झालेली भयावह 
पिरि थती, त्यामुळे जनमानसात वाढती असुरिक्षतता, शासनाने 
ज्यांनी पिहली व दसुरी कोरोना ितबंधक लस घेतलेली नाही 
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त्यांच्यावर काय कठोर बंधणे घालण्यात येणार याचा खुलासा 
करण्याची आव यकता व याबाबत तात्काळ िनणर्य घेण्याचीही 
आव यकता . 

67. ३८ ी. अशोक ऊफर्  भाई जगताप, डॉ. वजाहत िमझार्, ी. राजेश 
राठोड, ी. जयंत आसगावकर,   ी. अमरनाथ राजरूकर,डॉ. 
सधुीर तांबे, ी. िवण दरेकर, ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, 
डॉ. पिरणय फुके, ी. सरेुश धस, ी. साद लाड, 
ी. गोिपचंद पडळकर, ी. िनलय नाईक, ी. वीण दटके,   
ी. रमेशदादा पाटील, अॅड. िनरंजन डावखरे, ी. चंदभूाई 

पटेल, ी. िवनायकराव मेटे िव. प. स. 

िक ा.   

       राज्यात इतर आरक्षणावरूनही ग धळ िनमार्ण झालेला असताना 
मुि लम आरक्षणाचा मु ा पुन्हा एकदा ऐरणीवर येणे, मुि लम 
आरक्षणासाठी एमआयएम कडून िद .११ .१२.२०२१ रोजी मंुबई येथे 
िवराट मोचार् काढून चांिदवली येथे सभा घेण्यात येणे, या मोचार्ला 
औरंगाबादेतून सुरूवात होऊन राज्यात या वेगवेग या िज ातून 
मोचार्साठी कायर्कत मंुबईत दाखल होणे, वक्फ मालम ा 
करणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ बैठक घेण्याची होत असलेली 
मागणी, िदनांक  ९ जुलै, २०१४ रोजी तत्कालीन राज्य शासनाने 
मु लीम समाजासाठी नोकरीमध्ये व शैक्षिणक सं थांमध्ये वेशासाठी 
पाच टक्के आरक्षण देण्याचा घेतलेला िनणर्य, सदर िनणर्याच्या 
अंमलबजावणीसाठी त्यावेळी काढलेला अध्यादेश, मा  .उच्च 
न्यायालयाने मु लीम समाजास आरक्षण लागू करण्यास मान्यता 
िदलेली असणे, असे असतानाही सन २०१४ ते २०१९ या पाच 
वषार्च्या कालावधीत तत्कालीन राज्य शासनाने मु लीम समाजास 
आरक्षण लागू करण्याबाबत कोणतीही कायर्वाही केलेली नसणे, 
तसेच याबाबतची कायर्वाही अ ापही लंिबत असणे, मु लीम या 
अ पसंख्यांक समाजाचे सामािजक, आिर्थक आिण शैक्षिणक 
मागासलेपणा दरू करण्यासाठी या समाजास आरक्षण लागू करण्याची 
गरज, ही बाब िव मान शासनाच्या िवचाराधीन असणे, याबाबत 
िदनांक २९ जानेवारी, २०२० रोजी वा त्यासुमारास झाले या 
मंतर्ीमंडळ बैठकीत झालेली चचार्, मातर् अंितम िनणर्य घेण्यात 
आलेला नसणे, मु लीम समाजाची ि थती सुधारण्यासाठी तत्कालीन 
राज्य शासनाच्या िदनांक ९ जुलै, २०१४ रोजीच्या आदेशानसुार 
मु लीम समाजास आरक्षण लागू करण्याची िनतांत गरज, यावर 
शासनाची ितिकर्या व करावयाची कायर्वाही . 

   

68. १०४ ी  .नागोराव गाणार , ी  .िवण दरेकर , ी  .वीण दटके , ी  .िवजय 
ऊफर्  भाई िगरकर, ी  .रामदास आबंटकर , ी  .रमेश कराड , ी .
िगरीशचंदर् यास,डॉ  .पिरणय फुके , ी  .रमेशदादा पाटील ,अॅड  .िनरंजन 
डावखरे िव  .प .स.  

िक ा.   

       उच्च व तंतर् िशक्षण िवभागाच्या िद  .२५ माचर् १९९४ च्या व िद .
१७ जानेवारी २००४ च्या शासन िनणर्यानसुार पूणर्वेळ िशक्षकांना 
ि तरीय व तर्ी तरीय वेतन ेणी लागू करण्यात आली असणे, या 
शासन िनणर्याच्या अटीची पुतर्ता के यानंतरच १२ वषार्ची वेतन ेणी 
देण्यात येत असणे, िद  .२६ /०९/२००८ च्या उच्च व तंतर् िशक्षण 
िवभागाच्या शासन िनणर्यानसुार कालब  पदो ती /योजना/सेवांतगर्त 

गती योजना  )तांितर्क /अतांितर्क (संवगार्तील पदांना लाग ूअस याचे 
णेकळिवले अस , याच शासन िनणर्याचा आधार घेवून यवसाय 

िशक्षण व िशक्षण संचालनालय, महारा टर् राज्य, मंुबई यांनी िद  .२४ 
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नो हबर,   २००८ रोजी ज्या पूणर्वेळ िशक्षकांनी पदो ती नाकारली 
अशा पूणर्वेळ िशक्षकांची विर ठ वेतन णेी काठून घेण्याचे 
सहसंचालक यवसाय िशक्षण व िशक्षण यांना िदले असणे, ७ या 
वेतन आयोगात िशक्षकीय संवगार्ंना सधुािरत सेवांतगर्त आ वािसत 
गती योजना लागू नस याचे प टपणे नमूद केलेले असणे, ७ या 
वेतन आयोगाच्या करण ५ मध्ये व ४ थ्या आयोगाच्या कालावधीत 
कालब  पदो ती योजना ही राज्य शासकीय कमर्चारी तसेच िज हा 
पिरषदेचे िशक्षके र कमर्चारी यांनाच लागू अस याचे नमूद केलेले 
असणे, त्याब ल िव  िवभागाच्या शासन िनणर्य कर्  .वेतन-
१११९/ .कर्.२०१९ / .कर् .३ /२०१९/सेवा -३ खो. कर् ) .िव तार (ितसरा 

माळा मंतर्ालय मंुबई-३२ , िद २ माचर्  ,२०१९ अन्वये 
चौथ्या/ पाच या  /सहा या आयोगामध्ये राज्य शासकीय व िज हा 
पिरषदेच्या िशक्षके र कमर्चारी यांच्याकिरता यथाि थती कालब  
पदो ती योजना  /सेवांतगर्त आ वािसत गती योजना लागू के या 
होत्या हे प टपणे नमूद केलेले आहे पूणर्वेळ िशक्षक हे पद िशक्षकीय 

त असणेसंवगार्त ये , राज्य शासनात अ ब क ड  हे इतर संवगर् सणे, 
तांितर्क व अतांितर्क असा कुठलाही संवगर् नसणे, किरता या 
महत्वाच्या िवषयाबाबत शासनाने तातडीने िनणर्य घेण्याची 
आव यकता व यावर शासनाची ितिकर्या . 

69. १७७ ी  .िवनायकराव मेटे िव  .प .स.  िक ा.   
       पालघर िज ाची थापना होऊन सात वष पूणर् होणे,पालघर 

िज हा पिरषदेच्या िनि कर्य कारभारामुळे  गर्ामपंचायत कमर्चाऱ्यांवर 
मो ा माणात अन्याय होणे, सदर िज हा पिरषदेकडून गर्ामपंचायत 
कमर्चारीबाबत िदले या शासन आदेशाची अंमलबजावणी होत 
नसणे, पालघर िज हा पिरषदेकडून गर्ामपंचायत कमर्चाऱ्यांच्या 
तकर्ारींना केराची टोपली दाखवली जाणे, िज हा पिरषद व पंचायत 
सिमती यांच्याकडून गर्ामपंचायत कमर्चाऱ्यांच्या तकर्ारीची दखल न 
घेत यास जाणे कमर्चाऱ्यांच्या तकर्ारीचे िनवारण न होणे, पालघर 
िज हा पिरषदेकडून त्यांना िकमान वेतन अदा केले ना जाने भिव य 
िनवार्ह िनधी गर्ामपंचायत कमर्चाऱ्यांच्या खात्यात जमा न होणे दहा 
टक्के ज्ये ठता यादीनसुार गर्ामपंचायत कमर्चारी वगर् िज हा पिरषद 
सेवेत सामावून घेणे शासन िनणर्य २००५ च्या अिधसूचनेनसुार 
गर्ामपंचायत कमर्चारी संघटनाच्या सभा या तकर्ारीचे िनवारण न करणे 
कमर्चारी भरतीबाबात संघटनेच्या तकर्ारी करून देखील त्यांच्यावर 
कारवाई न करणे िनयमबा  नोकर भरती करणाऱ्या अिधकाऱ्यावर 
कायर्वाही न करणे, िज हा पिरषदेकडून गर्ामपंचायत 
कमर्चाऱ्यावर कोणतीही नोटीस न बजावता  आकस ठेऊन कारवाई 
करणे, मुख्यािधकारी िज हा पिरषद पालघर यांच्याकडून गर्ामपंचायत 
कमर्चारी वगार्च्या नाची तातडीने दखल घेणेबाबत आदेश देऊन 
सु ा अिधकाऱ्यांकडून सदर बाब ितची अंमलबजावणी न होणे, 
१०  %ज्ये ठता यादीत की मागील एक वषार्च्या वषार्त तयार होत 

नाही ,दी तयार करण्यासाठी २५० गर्ामपंचायत कमर्चारी जे ठता या
एक वषार्चा कायर्काळ पूणर् होऊन देखील आजपयत सदर यादी तयार 
न करणे पिरणामी गर्ामपंचायत कमर्चायार्ंदच्या िनयुक्त्या रखड या 
जाणे, िज हा पिरषद पालघर व त्या अंतगर्त येणाऱ्या पंचायत 
सिमती अंतगर्त गर्ामपंचायतीमधील कमर्चाऱ्यांवर अन्याय होणे, 
पिरणामी गर्ामपंचायत कमर्चाऱ्यांमध्ये िज हा पिरषद ित तथा शासन 
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आप ी िनमार्ण झाले या ती  असंतोष याकडे शासनाचे होत 
असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, िज हा पिरषद पालघर अंतगर्त  गर्ामपंचायत 
कमर्चारी वगार्च्या मागण्या व त्यांचे अिधकार पूणर् करण्याबाबत 
शासनाने करावयाची तातडीची कायर्वाही व उपायोजना . 

70. १२० ी  .रामदास आंबटकर , ी  .नागोराव गाणार , ी  .वीण दटके  िव  .प .स.  िक ा.   
71.       राज्यात िवशेषतः िवदभार्तील नागपूर िवभागातील नागपूर, चंदर्पूर, 

गडिचरोली, वधार्, भंडारा, गोिदया िज हयातील शेतक -यांचे कृषी 
पंपाचे िवज देयके चुकीच्या पध्दतीने दु पटीने देवून शेतकऱ्यांची  
महािवतरणकडून सरुू असलेली लुट, महािवतरण कंपनीकडून 
िदसणारी िवज गळती कमी दाखिवण्याच्या नादात शेतीसाठी िवजेचा 
वापर अिधक दाखवून शेतकऱ्यांची सरुू असलेली फसवणकू, 
वा तिवकता ३० टक्के गळती व १५ टक्के िवज वापर ही व तुि थती 
असताना महािवतरणकडून १५ टक्के गळती तर वापर ३० टक्के 
दाखवून दु पट व अ वाच्या स वा िवजिबल शेतकऱ्यांच्या कृषी 
पंपाची आकारणी दाखिव या जाणे, त्यातच ३ एच .पी .पंप असणा-या 

शेतकऱ्यांना ५ एच .पी .पंपाचे तर ५ एच.पी .ना पंपाच्या शेतकऱ्यां
७. ५० एच  .पी .पंपाची वापर िरडींग दाखवून िवज देयके देवून 
शासनाचे अनदुान  दु पटीने लाटण्याचा कार महािवतरणकडून 

सरार्स सुरू असणे, त्यातच कृषी िवज गर्ाहकांना ३ .२९ पैसे युिनट 
िवज आकारणी पैकी १ .७० पैसे अनुदान शासन महािवतरणला देत 

डून चाललेली फसवणूकअसताना शेतकऱ्यांची महािवतरणक , 
शेतकऱ्यांना सटुच्या नावाखाली महािवतरणकडून होणारी 
शेतकऱ्यांची फसवणूक, त्यामूळे शेतक -यांना आिर्थक भुदड सहन 
करण्याची येत असलेली वेळ, शासनाचे याकडे होत असलेले दलुर्क्ष, 
शासनाने महािवतरण कंपनीवर कायर्वाही करण्याची शेतकरी व 
िविवध संघटनेकडून होत असलेली मागणी, शासनाने यावर तातडीने 
करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना . 

   

72. २८७ ी  .बाळाराम पाटील , ी  .िवकर्म काळे ,डॉ  .सधुीर तांबे , ी  .िकशोर 
दराडे िव  .प .स.  

िक ा.   

       आर  .सी.ए .माध्यिमक व उच्च माध्यिमक शाळा-कुरुळ , ता .
अिलबाग, िज  .रायगड ही शाळा आर .सी.ए.िल .थळ कंपनीच्या 
मालकीची असून कंपनीतील  कमर्चाऱ्यांच्या पा यांना उ म दजार्चे 
िशक्षण िमळावे, यासाठी कंपनीने महारा टर् शासनाच्या िशक्षण 
उपसंचालक, पुणे -०१ यांचे िद . २६ /०६/१९८१ च्या ए .
ए /१०८१/३७७५-ए  ए ई- १ च्या आदेशाने िद. ०६ /७०/१९८१ 
पासून शाळा संिहतेच्या अिधन राहून िशक्षण उपसंचालकांच्या 
परवानगीने कायम िवनाअनदुािनत तत्वावर शाळा सुरु केलेली 
असणे, या शाळेचे यव थापन डेक्कन एज्यूकेशन सोसायटी, पुणे -४ 
या सं थेकडे असून महारा टर् खाजगी शाळा अिधिनयम १९७७, 
िनयमावली १९८१ मधील िनयमानुसार िशक्षक व िशक्षके रांचे वेतन 
अदा करण्याचे दाियत्व आर .सी.ए.िल .थळ कंपनीने ि वकारले 
असणे, असे असतानाही उपरोक्त संदिर्भय कर्मांक -१ , 
िद .२२/०२/२०१९ च्या शासन आदेशानसुार िशक्षक व िशक्षके रांना 

र वेतन अनुजे्ञय असणाऱ्या सात या वेतन आयोगाच्या िशफारशीनुसा
िमळणेकिरता आजपयत मागील २ वषार्ंपासनू िशक्षक िशक्षकेत◌्तर 
कमर्चारी यांनी अनेक वेळा सनदशीर मागार्ने आपणांस लेखी 
वरुपात िनवेदने सादर केलेली असनू, त्याचबरोबर शालेय 
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कामकाजात कोणत्याही कारचा अडथळा न आणता व िव ाथ्यार्ंचे 
शैक्षिणक हीत लक्षात घेऊन यव थापनास सहकायर् केलेले असणे, 
मातर् यव थापनाने िशक्षक व िशक्षके र कमर्चाऱ्यांनी केले या अजर् 
िवनंत्यांची कोणत्याही कारची दखल न घेता फक्त आ वासने 
देऊन, िदशाभुल करुन, आिर्थक शोषण केले असणे,  सबब िशक्षक 
व िशक्षके र कमर्चाऱ्यांची सहनशीलता संपली असून नाईलाजाने 
त्यांच्या न्याय हक्कासाठी सवर् िशक्षक व िशक्षके र कमर्चारी िदनांक 
२२ /१२/२०२१ पासून िज हािधकारी , रायगड यांच्या कायार्लयासमोर 
बेमुदत आमरण उपोषण सुरु करीत असणे, सादर उपोषणामुळे 
िव ाथ्यार्ंचे शैक्षिणक नकुसान होत असणे, सबब सदर करणी 
शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना . 

73. २८९ ी .नागोराव गाणार, ी  .वीण दटके ,अॅड  
 .िनरंजन डावखरे िव  .प .स.  

िक ा.   

       महारा टर् राज्य परीक्षा पिरषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांच्यासह 
तांितर्क स लागार अिभषेक सावरीकर याला पोलीस िवभागाने िद .
१७ िडसबर , २०२१ रोजी अटक करणे, िशक्षक पातर्ता परीके्षत 

मागील ३ वषार्पासनू को वधींचा गैर यवहार झा याचे ाथिमक 
तपासात उघड होणे, तुकाराम सुपे कडून १ कोटी ७० लाख रुपये डॉ .
ि ती देशमुख तसेच अिभषेक सावरीकर यांना त्येकी स वा कोटी 
िमळा याचे िन प  होणे, िशक्षक पातर्ता परीके्षचा बाजार मांडून 
िव ाथ्यार्ंच्या भिव याशी खेळ करणे, िशक्षक पातर्ता परीके्षचे बनावट 
माणपतर् िवकणे,  िशक्षक पातर्ता परीके्षतील उमेदवाराकडून पैसे 
ि वकारून िनकालात फेरफार करणे, इत्यादी गैर व ट कार 
झा याचे तपासात िन प  होणे, शासनाचे शासनावर िनयंतर्ण नसणे, 
सदर गैर कार व टाचारात मंतर्ालयातील अिधकाऱ्यांचा सहभाग 
अस याचा संशय िनमार्ण होणे, शासन िनणर्य िद  .२ मे , २०१२ मधील 
तरतुदीचे उ लंघन करून मो ा माणात बोगस व बनावट 
िनयुक्त्या करणे, िनयुक्त्यांना मान्यता देणे, शालाथर् आयडी देणे, 
मंतर्ालयातील अिधकारी व नील कापडनीस व माने यांनी 
िनयुक्तीच्या ना -हरकत माणपतर्ासाठी आदेश देणे , बनावट आदेश 
िवकणे, त्येकी २० ते २५ लाख रुपये आिर्थक लुबाडणूक करुन 
िनयुक्त्या िदले या िशक्षकांच्या मान्यता र  करणे, िनयुक्त्या करणारे 
सं थाचालक व िनयुक्तीस मान्यता देणारे िशक्षणािधकारी यांचेिवरू  
फौजदारी गुन्हे सादर न करणे, िशक्षणािधकाऱ्या िवरू  बडतफीर्ची 
वा अन्य दंडात्मक कारवाईबाबतचे ताव मंतर्ालय तरावर लंिबत 
असणे, काही करणे चौकशी अिधकाऱ्याकडे लंिबत असणे, 
गैर कार व टाचार करणाऱ्या सं थाचालक व िशक्षणािधकारी 
यांना दंडीत न करून टाचाराला संरक्षण देवून ात्सािहत करणे, 
बीड िज ाच्या िशक्षणािधकाऱ्यांना अटक होणे, ग िदया िज ातील   
५२ िनयुक्ती मान्यता र  करणे, परंतु मान्यता देणाऱ्या 
िशक्षणािधकाऱ्यांिवरू  आिण सं था चालकािवरू  फौजदारी गुन्हे 
दाखल न करणे, नागपूर िज ातील  बनावट व बोगस िनयकु्त्यांना 
िशक्षणािधकारी नागपूर यांनी प.िज. (माध्य.) िदले या मान्यता 
करणी अध्यक्ष महारा टर् राज्य माध्यिमक व उच्च माध्य िशक्षण 
मंडळ अमरावती िवभाग यांनी चौकशी करून अहवाल सादर करणे, 
चौकशी अहवालावर आयुक्त िशक्षण यांनी कारवाई न करणे, डॉ. 
नागपूर यांनी आप या प.िज. पटवे (माध्य.) िशक्षणािधकारी 
कायार्काळात िनयुक्ती मान्यता करणात केले या गैर कार व  
टाचारची उच्च तरीय चौकशी न करणे, पिरणामी िशक्षण के्षतर्ात 
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टाचाराचे थैमान िनमार्ण होणे, िशक्षण के्षतर्ाचे पािवत्र्य संपु टात येणे, 
िव ाथ्यार्ंचे भिव य व भिवत य धोक्यात येणे, िशक्षण िवभागातील 
टाचाराला संपु टात आणण्यासाठी एसीबी ारा चौकशी करण्याची 

आव यकता िनमार्ण होणे, या महत्वाच्या िवषयाबाबत तातडीने 
िनणर्य घेण्याची आव यकता व यावर शासनाची ितिकर्या. 

74. ११८ अॅड  .िनरंजन डावखरे , ी  .िवण दरेकर , ी  .साद लाड ,डॉ .
पिरणय फुके, ी  .िवनायकराव मेटे ,   ी  .सदािशव खोत , ी  .गोिपचंद 
पडळकर, ी  .िवजय ऊफर्  भाई िगरकर , ी  .सुरेश धस , ी  .िनलय 
नाईक, ी  .वीण दटके , ी  .रमेशदादा पाटील , ी  .चंदभूाई पटेल , ी .
िवलास पोतनीस, ी  .अशोक ऊफर्  भाई जगताप  िव  .प .स .  

िक ा.   

       आरोग्य िवभाग भरती परीक्षा नपितर्का फुटीचे करण ताजे 
असतानाच पुणे पोिलसांच्या सायबर गुन्हे शाखेने महारा टर् गृहिनमार्ण 
व के्षतर्िवकास ािधकरणाच्या )हाडा (परीके्षतील  गैर कार 
िद .१२.१२.२०२१ रोजी वा त्या दर यान उघडकीस आणणे , हाडातील 
िविवध पदांच्या  ५६५ िरक्त जागा भरण्याची िकर्या काही 
मिहन्यापासून सरुू असणे  ,त्यासाठी सदर भरती िकर्येचे कंतर्ाट जी .

ए .सॉ टवेअर टेक्नॉलॉजीस देण्यात आलेले असणे त्यानसुार १२ , 
१५, १९, २० िडसबर २०२१ रोजी हाडाच्या सवर् िवभागीय 
मंडळातील िविवध कदर्ावर परीक्षा घेण्याचे िनयोजन केले जाणे  ,१४ 
पदांच्या ५६५ जागांसाठी जवळपास २ लाख ७५ िव ाथीर् 
हजार  झालेले असणे  ,असे असताना परीके्षच्या दोन-तीन िदवस 
आधीच परीक्षाथीर्ंनी कडून पैसे घेत याच्या  तकर्ारी िनदशर्नास येणे ,

अटक  या करणी कंतर्ाटदार कंपनीच्या संचालकासह सहा जणांना
करण्यात येणे, त्यामुळे हाडाने सवर्च परीक्षा र  के या असणे, 
त्यामुळे अनेक परीक्षाथीर् चंड नाराज होणे, आयत्यावेळी परीक्षा र  
झा याने िव ाथ्यार्ंनी केलेली मेहनत वाया जाणे, परीक्षा कदर्ांवर 
पोहचले या िव ाथ्यार्ंची झालेली गैरसोय व झालेले आिर्थक 
नुकसान, मन :ताप , ताणतणाव, यामुळे शासनाच्या परीक्षा 
यव थापनात असलेली कमतरता समोर येणे, िढसाळ िनयोजन व 
िव ाथ्यार्ंचे होणारे अतोनात नकुसान या सवर् बाबींकडे शासनाने 
गांभीयार्ने लक्ष देण्याची आव यकता, केवळ पिरके्षचा पेपर फुटला 
हणून पिरक्षा र  करण्याबरोबरच ज्या कंपन्यांना पिरक्षा घेण्याचे 
कंतर्ाट देण्यात आले त्यांना का या यादीत टाकून त्यांच्यावर कठोर 
कारवाई करण्याचा िनणर्य शासनाने घेण्याची असलेली आव यकता 
यावर शासनाने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना, यावर 
शासनाची ितिकर्या . 

   

75. ३३९ ी  .िवण दरेकर , ी  .िवजय ऊफर्  भाई िगरकर , डॉ  .पिरणय 
फुके, ी  .सरेुश धस , ी  .साद लाड , ी  .गोिपचंद पडळकर , ी .
िनलय नाईक, ी  .वीण दटके , ी  .रमेशदादा पाटील ,अॅड  .िनरंजन 
डावखरे, ी  .चंदभूाई पटेल , िव  .प .स.  

िक ा.   

        मंुबईमधील अनेक झोपडपट् ांचे पुनवर्सन क प हे मालकी 
हक्काच्या अनुषंगाने रखडलेले असणे, िवशेषत  :खाजगी मालकीच्या 
जिमनी, तसेच धमार्दाय सं था, शासन िनयंितर्त क याणकारी सं था 
यांच्या मालकीच्या जिमनीवरील क प राबिवताना असंख्य 
अडचणी येत असणे, या धमार्दाय सं था, लोकक याणकारी सं था 
यांना िविश ट उ ेशपूतीर्साठी काही खाजगी जमीन मालकांकडून 
जिमनी या दान वरूपात िमळाले या असणे, तर काही वेळेस 
शासनाकडून जिमनी वाटप केले या असणे, यासं थेचे 
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संचालन  /यव थाप न हे काही लोकांच्या िव व त सिमत्या, तर 
काहींच्या शासन िनयकु्त ितिनधी तर काही शासनाच्या िविवध 
खात्यांमाफर् त चालिवले जाणे, या जिमनींवरील क प 
राबिवण्यासाठी झोपडप ी पुनवर्सन ािधकरणांच्या िनयमानुसार 
संबंधीत जिमन धारकांकडून ना  -हरकत माणपतर्  ा त करावे 
लागणे, सदर सं था अशा कारे ना -कत माणपतर् न देता हर
उलटपक्षी कोटार्त जाऊन पुनवर्सनासाठी त्या क पास िवरोध करीत 
अस याचे िनदशर्नास येणे, काय ानुसार पातर् झोपडप ीधारकांना 
आहे त्याच िठकाणी पुनवर्सन करण्याचे धोरण असणे, त्यािशवाय 
दसुरा पयार्य नसेल तर त्यांना ना -बाध्य  हरकत माणपतर्ासाठी का
केले जात असणे, असे माणपतर् ा त करण्याची अट टाकून 
क पाचा िवलंब करण्यासाठीचे कारण िनमार्ण केले जात असणे, 
जसे शासकीय, िनमशासकीय जिमनींवर क प राबिवताना 
जिमनीच्या रेडीरेकनरनसुार येणा  -या िंकम तींच्या २५ टक्के रक्कम 
ि िमयम हणनू घेण्याचे असलेले धोरण अशा धमार्दाय सं था, शासन 
िनयंितर्त क याणकारी सं था यांच्याकरीता लागू नसणे, यासाठी हवे 
असेल तर २५ टक्के पेक्षा जा त ि िमयमची आकारणी करण्याबाबत 
िवचार करण्याची आव यकता असणे, जर पातर् झोडप ीधारकांना 
काय ानसुार संरक्षण िदले गेले तर अशा कारे ि िमयमची 
आकारणी करून ना -हरकत माणपतर् देण्याबाबतचे अिधकार 
थािनक िज हािधकारी अथवा झोपडप ी पुनवर्सन ािधकरणास 
देण्यास कोणतीही अडचण नसणे, जर ि िमयमची आकारणी होत 
असेल तर ना -हरकत माणपतर्ाची स क्ती र  करणे आव यक 
असणे, मालकी हक्काच्या संबंधाने पातर् क प रखडले जाणार 
नाहीत याकरीता शासनाने त्विरत करावयाची कायर्वाही व यावर 
शासनाची ितिकर्या . 

76. ११३ अॅड  .िनरंजन डावखरे , ी  .िवण दरेकर , ी  .साद लाड ,डॉ .
पिरणय फुके िव  .प .स.  

िक ा.   

       ठाणे महापािलका ह ीतील ५०० चौ .के्षतर्फळापयतच्या घरांना फूट 
करमाफी देण्याचा ठराव माहे नो हबर २०२१ मध्ये महापािलका 
महासभेत मंजूर करण्यात येणे, महापािलकेने मंजूर केलेला ठराव 
राज्य शासनाकडे मंजुरीकरीता पाठिवण्यात येणे, परंतु अ ाप त्यास 
मंजूरी देण्यात आलेली नसणे, यापूवीर्ही ठाणे महानगरपािलकेने 
करमाफीची घोषणा करून ठाण्यातील जनतेला आ वासन देणे, परंतु 
अ ापही करमाफी न होणे, वारंवार केवळ आ वासनेच देत 
अस याने नागिरकांची फसवणूक होत असणे, त्यामुळे ठाणे 
शहरातील नागिरकांच्या मनात शासनािवषयी पसरलेला ती  
असंतोष व चीडीची भावना, शासनाचे याकडे होत असलेले अक्ष य 
दलुर्क्ष, यावर शासनाने तातडीने िनणर्य घेऊन ठाणे महापािलका 
ह ीतील ५०० चौ .फूट के्षतर्फळापयतच्या घरांना करमाफी देण्याचा 
ठराव मंजूर करण्याची आव यकता, यावर शासनाची ितिकर्या . 

   

77. १६० ी. िवलास पोतनीस िव  .प .स.: -  िक ा.   
       ठाणे ते बोरीवली हे अंतर पार करण्यासाठी सध्या लागणारा वास 

अवधी स वातास िंकवा त्याहून अिधक कमी होऊन, केवळ २० 
िमिनटात ठाणे ते बोरीवली अंतर सखुकरिरत्या पार पाडण्याच्या 
अनुषंगाने महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळाने या मागार्चा 
केलेला यवहायर्ता अ यास, तदनसुार सदर मागर् जंगलाच्या खालून 
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जाणार अस याने पयार्वरणाला आिण वन के्षतर्ाला त्याचा धक्का लाग ू
नये या दृ टीने क पाचा तयार केलेला आराखडा, परंतु मंुबई 
महानगर देश िवकास ािधकरणाने )एमएमआरडीए (पुन्ह ◌ा 
न याने या मागार्चा बहृत आराखडा तयार करण्याचा घेतलेला िनणर्य, 
पिरणामी र ते िवकास महामंडळाने आराखडा तयार करण्यासाठी 
केलेला खचर् वाया जाणे व पुन्हा एमएमआरडीए कडून बृहत 
आराखडा तयार करण्यासाठी येणारा खचर् यामुळे िनधीच अप यय 
होणार असणे, तसेच हा भूिमगत मागर् िकती कालावधीत पूणर् होणार 
हे िनि चत नस याने जनमानसात पसरलेले अि थरतेचे व 
असंतोषाचे वातावरण, शासनाने तातडीने याबाबत खुलासा 
करण्याची आिण ितिकर्या देण्याची असलेली आव यकता . 

78. २२६ ी  .अिभिजत वंजारी ,डॉ  .सुधीर तांबे , ी  .अशोक ऊफर्  भाई 
जगताप, ी .अमरनाथ राजूरकर, डॉ  .वजाहत िमझार् , ी  .राजेश राठोड  
िव  .प .स.  

िक ा.   

       िसटी स ह कर् .२०/७६ , दादर, नायगाव िडि हजन, शारदा मेन्शन, 
डॉ  .बाबासाहेब आंबेडकर मागर् , दादर )पूवर्( , मंुबई -४०० ०१४ हा 
भूखंड महारा टर् ादेिशक रचना अिधिनयम १९६६ च्या   कलम १२६ 
अन्वये सावर्जिनक आरोग्य हेतूसाठी )Pubilc Sanitary 
Convenience and Road Depot) राखीव असणे, परंतु या 
भूखंडावर १९८६ पासनू बेकायदेशीर इमारत उभी करुन या 
इमारतीचा वापर सुरुवातीपासून औ ोिगक तत्वावर करण्यात येणे, 
या इमारतीमध्ये असले या काही मज यांवर िबयरबार, डान्सबार, 
वे या यवसाय चालत अस याचे उघडकीस येणे, सहा यक पािलका 
आयुक्त, एफ /साऊथ , परेल तसेच आयुक्त मंुबई मनपा, माजी 
मुख्यमंतर्ी, धान सिचव, नगरिवकास यांचेकडे या िवरोधात करण्यात 
आले या असंख्य तकर्ारी, सहा यक पािलका आयुक्त एफ /साऊथ 
यांनी बार मालक व अन्य यक्तींशी केले या आिर्थक हात 
िमळवणीमुळे कोणत्याही कारची कारवाई करण्यात आलेले 
अपयश, तकर्ारदार महेश सुव यांना मंुबई मनपा सहा यक अिभयंता 

)ई. (.यांनी  ENG/5532/(B.P.)/३  .४.१८ रोजी भूखंड २०
कर्. २० /७६ दादर नायगाव िड हीजन वरील इमारतीच्या धािरणीम ध्ये 

)Addition/Alteration) चा ताव वा तुिवशारदाने सादर के याचे 
आढळते , मातर् धािरणीतील न दीनसुार सदर तावाला इमारत 
ताव िवभाग )शहर (या कायार्लयाने कुठलीही मंजूरी िदलेली 

चे कळिवणेनस या , तसेच २६ /४/२०१९ रोजी पतर् कर् .
ACFS/270/P4/CO/BF पतर्ामध्ये शारदा मेन्शन व शारदा 
मेन्शनमागील इमारत बेकायदेशीर असताना ठरािवक भागांना नोटीस 
काढून एफ /दिक्षण िवभाग दोन्ही इमारती वाचवण्याचा यत्न करणे , 
यामध्ये महेश कािशनाथ सुव यांनी मनपाकडे वारंवार तकर्ारी करुनही 
या बेकायदेशीर बांधकामा िवरोधात व बेकायदेशीर बांधले या जागेत 
सुरु असले या डान्सबार, िबयरबार व देशी दारु िवकर्ीच्या धं ांना 
देण्यात आलेली परवानगी, यामुळे मंुबई मनपावरील दादर मधील 
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उडालेला िव वास, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही 
व ितिकर्या. 

79. ३६३ डॉ  .पिरणय फुके िव  .प .स .  िक ा.   
       िज .पालघर येथील वसई तालुक्यातील वािलव िवभागातील 

िंचचोटी, बापाणे, हातेर्वाडी, हसोबानगर, वाघराळपाडा, धुमाळनगर 
आदी भागात मोठया माणात अनिधकृत बांधकामे झा याचा 
धक्कादायक कार नुकताच उघडकीस येणे, वसई -िवरार 

महापािलकेचे सहा यक आयुक्त ी .सुभाष जाधव व  अितिरक्त 
आयुक्त ी  .आिशष पाटील यांच्या अखत्यािरत मोठया माणात 
अनिधकृत बांधकामे झालेली असतानाही, अ ाप त्याची जबाबदारी 
वीकारुन राजीनामा देणेबाबत कोणतीच कायर्वाही न करणे, 
वािलव, पे हार, चंदनसार या भागातील अनिधकृत बांधकामांवर 
सहायक आयुक्त व अितिरक्त आयुक्त यांनी कारवाई करण्याऐवजी 
आिर्थक तडजोड करुन अनिधकृत बांधकामांना संरक्षण देत 
अस याचा गंभीर कार िनदशर्नास येणे, अनिधकृत बांधकामातून 
होणाऱ्या मोठया माणावरील वसु यांना हे दोघेच जबाबदार असून, 
सदरहू ट अिधकाऱ्याला शासनातून त्विरत काढून टाकण्याची 
थािनक नागिरकांकडून महापािलका आयुक्तांकडे मागणी करण्यात 
येणे, अनिधकृत बांधकाम करणी मा  .सव च्च न्यायालय व मा .उच्च 
न्यायालय यांनी देखील कठोर कारवाई करण्याचे आदेश वेळोवेळी 
गर्मीत केले असतानाही वसई तालुक्यातील उपरोक्त भागात िन
मोठया माणात अनिधकृत  बांधकामे करण्यात येऊन संबंधीत 

महापािलका अिधिनयम व िनयमांचे सऱ्हास उ लंघन के याची बाब 
प ट होणे, या सवर् करणाची दखल घेऊन शासनाने सभुाष जाधव 
व आिशष पाटील यांना तात्काळ िनलंबीत करुन त्यांची लाचलूचपत 
ितबंधक िवभागामाफर् त चौकशी सुरु करण्याची होत असलेली 
मागणी, सदर करण शासनाच्या िनदशर्नास येऊनही यावर कोणतीच 
कारवाई न करता राज्य शासनाने घेतलेली बघ्याची भूिमका, पिरणामी 
जनतेत िनमार्ण झालेला ती  असंतोष व संतापाचे वातावरण, 
याबाबत शासनाने उच्च तरावरुन ह तके्षप व चौकशी करुन 
तातडीने करावयाची कायर्वाही व ितिकर्या . 

   

80. ३७५ अॅड  .िनरंजन डावखरे िव  .प .स.  िक ा.   
       कळवा पुलाचे काम अनेक वषार्ंपासून रखडले अस यामुळे, 

दररोज सकाळी व सायंकाळी मो ा वाहतूक क डीला नागिरकांना 
सामोरे जावे लागते  ,संबंिधत काम माहे िडसबर २०१८ पयत पूणर् 
होण्याची अपेक्षा  होती  ,मातर् , पावणेतीन वषार्ंपासून काम रखडले 
असनू त्यामुळे हजारो वाशांचे हाल होत असणे, कळवा पुलाच्या 
रखडले या कामासंदभार्त िवधीमंडळाच्या माचर् मिहन्यात झाले या 
अिधवेशनात िवधानपिरषदेत िनयम ९३ अन्वये चचार् करण्यात आली 
असणे, त्यानंतर पुलाचा १०० मीटर लांब व १७ .५ मीटर रंुदीचा 
सांगाडा ठेवण्यात येणे, त्यावेळी महापािलकेकडून जुलै  -ऑग टपयत 
पुलावरून वाहतूक सुरू होणार अस याचे सांगण्यात येत होते मातर्, 
अ ािप वाहतूक सुरू न झा यामुळे वाशांचे हाल सुरू असणे, परंतु, 
महापािलकेकडून कंतर्ाटदाराला आतापयत को वधी रुपये वेळेत 
िदले जाणे, १८६ कोटी ६६ लाख रुपये पुलाला खचर् येणार असताना, 
माहे माचर्  ,२०२१ पयत कंतर्ाटदाराला त बल १३२ कोटी रुपये 
िमळाले असणे, या कामाच्या िदरंगाईमुळे वाशांचे होत असणे, 
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याकडे शासनाचे होत असलेले दलुर्क्ष, त्यामुळे नागिरकांच्या मनात 
िनमार्ण झालेली चीड व संतापाची भावना, यावर शासनाने तातडीने 
करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या . 

81. ४१९ डॉ  .पिरणय फुके िव  .प .स.  िक ा.   
       राज्यात नागपूर सुधार न्यास )NIT) ािधकरणाची िनिर्मती 

१९३७ मध्ये झालेली असणे, शहराचा िनयोजनब  िवकास हावा हा 
NIT चा मूळ उ ेश असणे, परंतू पुरेशी यंतर्णा नस याने ािधकरण 
सक्षमपणे कायर्रत नसणे, एकाच शहरात महानगरपािलका व 
ािधकरण या दोन अिधकार सं था कायर्रत अस याने शासनाला 
अंमलबजावणी करताना िक्ल टता येऊन कामात िदरंगाई होत 
असणे, नागपूर शहरात हजारो अनिधकृत बांधकामे होत असतानाही 
NIT त्याकडे दलुर्क्ष करीत असणे, त्यामुळे त्याचा तर्ास 
महानगरपािलका शासनाला होत असणे, महानगरपािलकेतील 
लोक ितिनधींच्या अिधकारावर NIT च्या माध्यमातून मयार्दा येत 
असणे, NIT मधील केवळ आठ ते दहा ितिनधी िनणर्य घेत 
अस याने पंचायत राज िवधेयकामध्ये थािनक वराज्य सं थांना 
अिधक सक्षम करण्याचे धोरण असतानाही त्याची अंमलबजावणी 
होत नस याचे िनदशर्नास येत असणे, NIT ािधकरणामुळे 
महापािलका व लोक ितिनधींच्या अिधकारांवर मयार्दा येत असणे, 
तत्कालीन सरकारने NIT बरखा त केली हे उिचत असतानाही 
शासनाने ती पुनरुज्जीिवत केली ही बाब अनुिचत असणे, 
महानगरपािलका व NIT अशा दोन अिधकारी सं था कायर्रत 
अस याने कर एका सं थेकडे भरायचा व कामांसाठी परवानगी 
दसुऱ्या सं थेकडे मागायची अशी पिरि थती िनमार्ण झालेली असणे, 
त्यामुळे सदर NIT ािधकरण तात्काळ र  करण्याची आव यकता . 

   

82. ४२० डॉ  .पिरणय फुके , ी  .िगरीशचंदर् यास , ी  .वीण दटके  िव  .प .स .  िक ा.   
       नागपूर मेटर्ो टेशन करीता गेर्ट वॉल ा .िल .या कंपनीकडे 

सुरक्षारक्षक, सफाई कमर्चारी नेमण्याचा परवाना असताना त्यांना 
िनयमबा  प तीने एफ .एम.एस .कमर्चारी िनयुक्तीचे अिधकार 
महामेटर्ोमाफर् त देण्यात आले तसेच सदर कंपनीने कंतर्ाटी कमर्चा -
यांचे िनयमबा  प तीने पगार कपात केले अस याचे माहे स टबर ,
२०२१ मध्ये िनदशर्नास येणे, महामेटर्ोने वन्डर ई हॅ युएशन िकर्या न 
राबिवता व बोडर् िमटींगमध्ये मंजूरी न घेता मनमानी िनणर्य घेत 
कंपनीला सातत्याने मुदतवाढ िदली असणे, गेर्ट वॉल कंपनीला 
कायार्देश िमळा यापासनू आजपयत िनकृ ट दजार्च्या कामिगरीमुळे 
दरवषीर् अंदाजे रु  .३० लाखांचा दंड लागत असतानाही सदर कंपनीस 
वारंवार मुदतवाढ देण्यात येणे, सदर कमर्चाऱ्यांना लागू असले या 
वेतनात कंपनीमाफर् त मनमानी प तीने कपात केली जात असनू 
कमर्चाऱ्यांना सूिचत केले जात नसणे, शासन गेर्ट वॉल कंपनी व 
महामेटर्ो यांच्यातील कराराची चौकशी करून चौकशीनुसार िनकृ ट 
दजार्ची कामिगरी करणाऱ्या अशा कंपन्यांवर कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही . 

   

83. ४३२ ी  .बाळाराम पाटील िव  .प .स.     
       नवी मंुबई इंटरनॅशनल एअरपोटर्साठी िद .१०/०१/२००१ रोजी 

िवमानतळ सभोतालच्या       २५ िक .मी .के्षतर्ासाठी  Special 
Planning Authority (S.P.A.) हणून अिधकार देण्यात आले 
असणे  ,हया के्षतर्ात रायगड व ठाणे िज हयातील २२४ गावे समािव ठ 
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करण्यात आलेले असणे, हया के्षतर्ाला िसडको -नैना के्षतर् हणनू 
िसडकोच्या हया महत्वाच्या कामांसाठी नैना क प ओळखले जाते 

कायार्लयास िवकास आराखडा, िवकास िनयंतर्ण िनयमन आिण 
शहरी तरावरील भौितक व सामािजक संरचना करणे तसेच िवकास 
परवानगी, िबनशेती ना  -हरकत दाखला व झोन माणपतर् देणे इत्यादी 
कामांची जबाबदारी देण्यात येणे, परंतू हे कायार्लय गेली ९ वषार्पेक्षा 
अिधककाळ अपयार् तिरत्या कायर्रत अस याचे िनदशर्नास येणे ,

िद.२७/०४/२०१७ रोजी  IDP NAINA यांस मंजुरी िमळणे ,
मंजूरीच्या ७ ते १० वषार्च्या कालावधीमध्ये सवर् कारच्या सामािजक 

ल व भौितक पायाभूत सुिवधा या िसडको नैना के्षतर्ात पुरिवण्याचे कबु
करण्यात आले असून आजतगायत येथील नागिरकांना कोणत्याही 
कारच्या पायाभूत सुिवधांची कामे संबिधत कायार्लयाकडून के याचे 
िनदशर्नास येत नसणे,  नवी मंुबई व पनवेलमध्ये गे या काही वषार्त 
मान्यता ा त झाले या िवकास आराखडे व िवकास िनयमन 
िनयमावली माणे िवकसनिशल भुखंडावर िकमान १ चटई के्षतर् 
देण्यात आलेले असणे, परंतू I.D.P. NAINA मध्ये िवकास 
आराखडा आिण िवकास िनयंतर्ण िनयमावली माणे िवकसनिशल 
भुखंडासाठी चटई के्षतर् ० .५० इतके देण्यात येणे , िसडको -नैना 
सवर्साधारण चटई के्षतर् ०. ५ जरी पुवीर्च्या मंुबई मेटर्ोपॉिलटन िरजन 
िवकास आराखडया माणे उपल ध असले या चटई के्षतर्ापेक्षा जा त 
असला, तरी देखील स :ि थतीत िसडको-नैना चे  सवर्सामान्य चटई 
के्षतर् असमानता िनमार्ण करणारे असणे, िसडको  -नैना के्षतर्ात उपल ध 
असलेले सवर् साधारण चटई के्षतर् ०. ५ िमळिवण्यासाठी F.L.P 
हणजेच F.S.I. Linked Premium जो की िबनशेती जिमनीच्या 
वािर्षक सरकारी िंकमतीच्या ३० टक्के इतका भरावा लागणे  ,त्यामुळे 
िवकास खचर् अिधक वाढणे, पिरणामी घराच्या िंकमती देखील 
अिधक वाढणे  ,स  पिरि थतीमुळे लाखो लोकांचे माफक दरात घर 
घेण्याचे व न अपूणर् राहणे, िसडको  - ि कम अंतगर्त सयुोग्य असे नैना

१ चटई के्षतर् िवकिसनिशल भुखंडावर देण्यात येणे  ,परंतू पायाभूत 
सुिवधांची कमतरता असलेल◌य्ा हया के्षतर्ात मोठया माणात 
गुंतवणूक करण्यात िवकासक इच्छा दाखिवत नसणे, िसडको -नैना 

तर्ाचा ि कमची परवानगी िमळिवताना संपूणर् भुखंडापैकी आरिक्षत के्ष
समावेश असलेले ४० टक्के भुखंड िसडको -नैना यांस दयावयाचा 

असणे, उवर्रीत ६० टक्के भुखंडावर िवकासकाने पिरणामी    १ .७ 
िंकवा अिधक चटई के्षतर्ाचा वापर करावयाचा असणे , ज्यामुळे अित 

उंच इमारती बांध या जाणे  ,पिरणामी वाढीव बांधकामांची िंकमत या 
ने सवर्सामान्य जनतेचे माफक दरातील घरांचे ोजेक्टमध्ये अस या

व न अपूणर् राहणे ,िसडको -नैनाच्या संबंधीत कायार्लयाने 
िद.१७/०६/२०२ १ पयत त्यांच्या कायार्लयीन वेबसाईटवर 

दशर्िव या माणे फारच कमी माणात िवकास परवानगी िद या 
असणे, या कायार्लयास िवकास परवानगी देण्यासाठी लागणारा 
सवर्साधारण कालावधी इतर S.P.A. च्या तुलनेने अिधक असणे, 
ज्यामुळे हया कायार्लयाकडून िवकास परवानगी िमळताना होणाऱ्या 
अडचणीची िचती येणे  ,या के्षतर्ात गावठाणामध्ये िपढयान िपढया 

राहत असलेले गावकरी/शेतकरी/जिमनमालक यांना निवन घराचे 
ची दरुू ती करण्यासाठी लागत असले या बांधकाम िंकवा जुन्या घरां

िवकास परवानगी िमळिवण्याची िकर्या अितशय जटील, महाग 
आिण वेळ खाऊ असणे  ,तसेच  गावकऱ्यांना /शेतकऱ्यांना वतःच्या 
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पातळीवर िकत्येक ना-हरकत दाखले जसे की , एअरपोटर्, िपड युडी, 
झेडपी, हायवे, रे वे, एम .एस .आर .डी.सी , 
एम .एस.ई .बी. ,जी .एस.डी.ए .इत्यादी िमळिवणे फार कठीण असणे ,
शेतकऱ्यांसाठी वािर्षक िपक हेच उदर िनवार्हाचे एकमेव साधन 
अस याने हि◌च शेत जिमन िवकासकामासाठी वापरली जात 
असताना हया िवकासामधून िमळणाऱ्या मोबद या दर यांतील 
कालावधीत शेतकरी /ने गावकरी यांना उदर िनवार्हाचे साधन नस या

त्यांच्या अि तत्वािवषयी न िचन्ह िनमार्ण होणे , T.P.S. 
िद .११/०८/२०१७ रोजी घोिषत करण्यात आली , T.P.S. ाथिमक 
दृ टया जिमन मालकांनी वेच्छेने जिमन क पामध्ये देण्याच्या 
िसध्दांतावर आधारीत असणे  ,जिमन मालकास पिरणामी संपूणर् 

 के्षतर्फळाचा सुयोग्य आकाराचा भुखंड जिमनीच्या ४० टक्के इतक्या
देवू केला जाणार असणे ,ज्यावर २. ५ चटई के्षतर् उपल ध असणे ,   

२ .५ चटई के्ष तर्ाचा वापर करण्यासाठी िकमान १५ मजले िंकवा 
अिधक अशा वरूपात या टोले जंग इमारतींचे बांधकाम करावे 
लागणार असणे ,T.P.S.मध्ये E.W.S. आिण L.I.G. घटकांकरीता 
िनवासी भुखंड उपल ध असला तरी त्याचे माण इतर िवकासाच्या 
तुलनेने फार कमी असणे  ,जिमन मालकांना  T.P.S. अंतगत देण्यात 
आले या अंितम भुखंडावर E.W.S. आिण L.I.G. घटकांसाठी 
कोणत्याही कारचे बांधकाम अिनवायर् नस यामुळे आिर्थक दृ टया 
दबुर्ल घटकासाठी घरांची िनिर्मती होणार नसणे  ,आिर्थक दृ टया दबुर्ल 
घटक हया योजनेतून बाहेर फेकले जातील असे िचतर् उभे राहणे ,
मंुबईमध्ये देखील आशा कारे िवषमता िदसून येणे  ,त्यामुळे निवन 
शहरांची िनिर्मती करीत असतांना समाजातील सवर् घटकांना समान 

थान िमळणे , ती खबरदारी घेणे अपेिक्षत असणेयाची योग्य , T.P.S. 
पॉिलसी सरुूवातीला मंजुर झाले या िवकास आराखडा व िवकास 
िनयमन िनयमावली सेाबत िवरोधाभास िनमार्ण करणे, िसडको -
नैनामध्ये िवकसनिशल भुखंडावर देऊ केलेला सवर्सामान्य चटई के्षतर् 
०. ५० व न याने T.P.S. अंतगर्त अंितम भूखंडावर उपल ध असलेला 
२ .५० चटई के्षतर् या मधून िनमार्ण होणारया िवकासात अंतगर्त 
िवरोधाभास िनदशर्नास येणे . िसडको -नैना  T.P.S. अंतगर्त ४० टक्के 
जमीन शेतकऱ्यांना अंितम भूखंडाच्या वरूपात िमळून, उवर्िरत ६० 
टक्के शेतकऱ्यांची जमीन िसडको -नैना कायार्लयास सामािजक , 
भौितक, पायाभूत सुिवधा देण्याकरीता घेतली जात असणे  ,या ६० 
टक्के जिमनीतील सवर्साधारणपणे िन याहून अिधक जमीन गर्ोथ 
सेन्टर, E.W.S. ,L.I.G. लॉट तसेच सामािजक सुिवधांचे लॉट या 
नावाखाली िसडको नैना ारे टडर लॉटच्या वरूपात िवकण्याचा 
मानस असणे  ,थािनक शेतकरऱ्यांची चक्क फसवणूक ही अक्षरशा 

असणे ,भूसंपादन कायदा २०१३ माणे ही जमीन शेतकऱ्यांकडून 
संपादन करून घेण्यासाठी िसडको-नैनाला िकत्येक  पटीने पैसे मोजावे 

लागणे  ,पण   T.P.S. च्या नावाखाली ही जमीन िसडको -नैना ारे 
िवनामू य संपादीत केली जात असणे ,िसडको-नैना  T.P.S. 

आराखडा बनवण्यापूवीर् थािनक शेतकऱ्यांची संमती घेणे अिनवायर् 
होणे  ,परंतू तसेनाकारता िसडको-नैना कायार्लया ारे थािनक 
शेतऱ्यांवर सदरचा T.P.S. आरखडा लादण्यात येणे  ,ही बाब 
शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी असणे , T.P.S. अंतगर्त िनमार्ण के या 
जाणाऱ्या पायाभूत सुिवधा सवार्ंना उपल ध अस या तरी 
गावठाणामध्ये राहणाऱ्या गावकरी /शेतकरी/जिमनमालक ज्यांच्या 
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जिमनी या िवकास योजनेमध्ये वापर या जाणार असणे त्यांना 
गावठाणा भोवताली समिर्पत िवशेष वरूपाच्या सामािजक व भौितक 
पायाभूत सुिवधा ाधान्याने लवकरात लवकर िमळवून देणे अपेिक्षत 
होणे  ,नुकताच महारा टर्ामध्ये आमलात आले या  Unified 
Development control and Promotion Regulations for 
Maraharashtra state (UDCPR) िसडको  -नैना या के्षतर्ात लागू 

करण्यात आलेला नसणे ,सवर्सामान्यपणे या के्षतर्ातील 
गावकरी/शेतकरी/जमीन/तर्ातमालकांना िसडको नैना के्ष  UDCPR 

लागू होण्याची अपेक्षा होती, पण  शासनाने िसडको नैना के्षतर् वगळून 
संपूणर् महारा टर् एकाच तरावर िसडको -नैना के्षतर् वेगव ◌गेळया 
तरावर ठेवून अनपेिक्षत असमानता िनमार्ण केलेली 
असणे,  िसडको  -नैनाच्या संबंधीत कायार्लयाचे या के्षतर्ातील 
िवकासाबाबतचा दृ टीकोन समाजातील सवर्घटकांना एकितर्त पुढे 

घेऊन जाण्यात अपयशी ठरणे ,तसेच या के्षतर्ातील गावकरी/शेतकरी 
यांना िवकास िनयोजनामध्ये कोण याही कारची िवशेष सवलत 
िंकवा ाधान्य देण्यात आलेले नसणे, सातत्याने िनमार्ण होत 
असलेला िवकास िनयोजनातील िवरोधाभास िविवध बाबीतून 
कशार्ने जाणवणे  ,या के्षतर्ात  U.D.C.P.R. कायदयाची िवशेषता 
तरतूदीसह अंमलबजावणी करणे अपेिक्षत असणे  ,हे करीत असताना 

िसडको-नैना ारे िवकास आराखडयात नमूद केले या गर्ोथ सेन्टर 
आराखडा पूणर् पणे रद  करणे अपेिक्षत असणे ,T.P.S. च्या 
नावाखाली शेतकऱ्यांच्या संमती िशवाय िसडको -नैना ारे के या 

जाणाऱ्या भूसंपादन िकर्येला पूणर्पणे रद  करून िसडको-नैना 
क पगर् तांच्या  िवकासासाठी लादण्यात आले या जाचक अटी व 

शतीर् रद  करून त्यांच्या िहताच्या व आिर्थक पिरि थतीचा िवचार 
करून िवकास करता येईल अशी िनयामवली करण्यात यावी ,
यासाठी शासनाने करावयाची उपाययोजना व कायर्वाही .  

84. १२ ी  .गोिपचंद पडळकर , ी  .सदािशव खोत , ी  .िवण दरेकर , ी .
िवजय ऊफर्  भाई िगरकर,       डॉ  .पिरणय फुके , ी  .सुरेश धस , ी .
साद लाड, ी  .िनलय नाईक , ी  .वीण दटके , ी  .रमेशदादा 
पाटील,अॅड  .िनरंजन डावखरे , ी  .चंदभूाई पटेल  िव  .प .स.  

िक ा.   

       मा  .सव च्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल 
करण्यासाठी  इ पेरीकल डाटा तयार करण्याचे िनदश राज्याला िदलेले 
असणे  ,ते करण्याऐवजी अध्यादेशाची पळवाट शोधणारी कारणे 

शासनाकडून देण्यात येणे ,या संबंिधत २०१० मधील के कुलकणीर् 
िवरु  खट याचा िनवाडा घटनापीठाने केला अस यामुळे या अटी 

अिनवायर् अस याचे मा .सव च्च न्याय ◌ालयाने प ट केलेले 
असणे, राज्यातील थािनक वराज्य सं थांमधील अन्य जागांसाठीची 
िनवडणूक िकर्या सरुू ठेऊन इतर मागासवगीर्य उमेदवारांसाठी 
राखीव असले या २७ टक्के जागांवर िनवडणूक घेण्यास मा  .सव च्च 
न्यायालयाने िदनांक ६ िडसबर, २०२१ रोजी थिगती िदली 
असणे, यापूवीर्च्या यािचकेसंदभार्त तीन न्यायमूतीर्ंच्या खंडपीठाने 
िनकाल देताना ओबीसी वगार्साठी आरक्षणाची तरतूद करण्यापूवीर् 
‘ितहेरी चाचणी’ चा अवलंब करावा, अशा प ट सूचना िद या 
असताना या सूचनांची अंमलबजावणी करून ओबीसी आरक्षण 
वाचवण्याचा यत्न करण्याऐवजी मा  .सव च्च न्यायालयाचा िनकाल 
िन भ करण्यासाठी शासनाने संिदग्ध व न्यायालयात न िटकणारा 

असणेअध्यादेश काढला , शासनाच्या संिदग्ध अध्यादेशानसुारच 
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राज्य िनवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचा समावेश िनवडणूक 
कायर्कर्मात केला असणे, एि पिरकल डाटा संकिलत के यािशवाय 
ओबीसी वगार्साठी आरक्षणाची तरतूद करण्याची मुभा राज्य 
िनवडणूक आयोगाला नाही, असेही खंडपीठाने प ट केले असणे, 
शासनाने माहे जूनमध्ये आयोग थापन केला असला तरी आयोगाला 
मागणी माणे िनधी, कायार्लय, आ थापनािवषयक साधनसामुगर्ी, 
मनु यबळ उपल ध करुन देण्यास राज्यशासनाने अक्ष य िदरंगाई व 
िन काळजीपणा केलेला असणे, पिरणामी आयोगाला आपले 
कामकाज सुरु करण्यात अडथळा िनमार्ण झाला असणे, दसुऱ्या 
बाजूला आयोगाचा अहवाल, इ पेिरकल डाटा आिण िनरीक्षणांची 
वाट न पाहता अध्यादेश जारी करण्याची घाई शासनाने केली असणे, 
ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार ामािणक 
यत्न करण्याऐवजी    २०११ च्या सामािजक, आिर्थक आिण 
जातिनहाय जनगणनेनसुार )एसईसीसी (ओबीसी जातींच्या कच्च्या 
यादीची दरुागर्ही मागणी कदर् शासनाकडे करुन मोठा कालावधी वाया 
घालिवला असणे, त्यासाठीच मा .न्यायालयात दाखल केले ली 
यािचकाही न्यायालयाने फेटाळली असणे, यामध्येही शासनाने 
कालाप यय केला असणे, ओबीसी आरक्षणाची तरतूद करण्यापूवीर् 
‘ितहेरी चाचणी’ (िटर्पल टे ट  (चा अवलंब करण्याचा िनकाल िन भ 
ठरिवण्यासाठी राज्य सरकारतफ संिदग्ध अध्यादेश जारी करण्यात 
आ याचा ठपकाही न्यायालयाने सरकारवर ठेवला असणे, शासनाने 
राज्य मागासवगर् आयोगाची थापना केली असली तरी मिहने उलटून 
गे यावरही अ ाप शासनाकडून याबाबत कोणतीही ठोस कायर्वाही 
केलेली नसणे  ,जर डाटा गोळा करावे व ते कोणी गोळा करावे 
याबाबत  ४ माचर् अध्यादेशात सु ीम न्यायालयाने सु प ट सांिगतले 
असताना देखील राज्य शासनाने मागासवगर् आयोग नेमायला केलेला 
उशीर त्यावरील सद यही िनयकु्त करायला केलेला उशीर एवढेच 
न हे तर त्यासाठी आव यक असलेला िनधी देण्यासही सरकारकडून 
झालेला उशीर  ,तसेच आयोगातील सद यांची सरकार ित असलेली 
नाराजी ओबीसी आरक्षणब◌ाबत शासनाची झालेली अनुत्सुकता ,

०यामुळे जनतेमध्ये िनमार्ण झालेला ती  असंतोष ५ % च्या अधीन 
राहून ओबीसी आरक्षण देण्याबाबतचा शासनाने उिशरा काढले या 
अध्यादेशाबाबत सव च्च न्यायालयाकडून इंिटिरयम ऑडर्र िदलेली 
अस याचे माहे िडसबर  ,२०२१ च्या पिह या आठव ात 
नि◌दशर्नास येणे  ,त्यामुळे ओबीसींच्या सवर्समावेशक िवकासासाठी 

महत्त्वाच्या असले या बाबींची शासनाने  आरक्षण िटकवण्यासाठी
पूतर्ता करून िवनािवलंब कायदेशीर िकर्या राबिवण्याची 
आव यकता याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व शासनाची 
ितिकर्या.  

85. २५४ ी .नागोराव गाणार, ी  .िवण दरेकर , ी  .िवजय ऊफर्  भाई 
िगरकर,अॅड  .डावखरेिनरंजन ,      ी  .रामदास आबंटकर , ी .
िगरीशचंदर् यास, ी  .वीण दटके ,डॉ  .रणिजत पाटील , ी  .रमेश 
कराड,डॉ  .पिरणय फुके , ी  .रमेशदादा पाटील  िव  .प .स.  

िक ा.   

       राज्यातील ओबीसी समाजाचा इि पिरकल डाटा गोळा करण्याचे 
काम राज्य मागासवगर् आयोगाला िदले अस याची बाब माहे स टबर 
२०२१ मध्ये वा त्या दर यान िनदशर्नास येणे, यासाठी शासनाने ४३१ 
कोटीची तरतूद करुन ही एक रुपयाचा िनधीही अ ाप न िद याने 
इि पिरकल डाटा गोळा करण्याच्या कामाला सुरुवातच झालेली 
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नसणे  ,कार पिरषदेत याची मािहती आयोगाच्या सद याने एका पतर्
िदलेली असणे, राज्य मागासवगीर्य आयोगाच्या अध्यक्षाची व 
सद यांची नेमणूक होऊन अनेक मिहने होऊन ही त्यांना अ ाप 
कायार्लय ही उपल ध करुन    न देणे, यामुळे आयोगाच्या सद यांना 
कामकाज सुरु करण्यासाठी पुरेशा सुिवधा उपल ध न झा याने 
आयोगाचे कामकाज ठ प असण राज्या मागासवगीर्य आयोगाचे 
अध्यक्ष दनिदन कामकाजासाठी मंुबईत बसणार असनू त्यासाठी फोटर् 
येथील बांधकाम भवनात एक खोली तात्पुरते कायार्लय देण्यात येणार 
असनू ते पूणर् अपुरे असून मोठे कायार्लय देण्याची गरज असणे, 
ओबीसी समाजातील िविवध जातींचा इि पिरकल डाटा गोळा झाला 
तर त्याचा फायदा राजकारणातील आरक्षणा सोबत सामािजक, 
शैक्षिणक व नोकरीसाठी व क याणकारी योजनांचा लाभ होणार 
असणे, तसेच त्येक िज ात िज हािधकाऱ्यांची तर तालुक्यात 
तहसीलदारांची नोडल अिधकारी नेमणकू करावी अशी मागणी 
असणे, यावर शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व 
उपाययोजना . 

86. १७ ी  .शिशकातं िंशदे , ी  .अशोक ऊफर्  भाई जगताप ,डॉ  .वजाहत 
िमझार्, ी  .राजेश राठोड , ी  .जयंत आसगावकर , ी  .अमरनाथ 
राजूरकर,डॉ  .सधुीर तांबे , ी  .रामदास आबंटकर , ी  .िगरीशचंदर् 
यास,     ी  .नागोराव गाणार , ी  .वीण दटके , ी  .अमोल 
िमटकरी, ी  .िवकर्म काळे , ी  .सितश च हाण ,     ी  .अ दु लाखान 
दरुार्णी, ी  .संजय द ड , ी  .अरुण लाड , ी  .सदािशव खोत , ी .
गोिपचंद पडळकर,   डॉ  .पिरणय फुके , ी  .िवण दरेक र,अॅड .
िनरंजन डावखरे, ी  .सरेुश धस , ी  .नाईकिनलय , ी  .रमेशदादा 
पाटील, ी  .रमेश कराड , ी  .िवजय ऊफर्  भाई िगरकर , ी  .साद 
लाड, ी  .चंदभूाई पटेल , ी  .रिंवदर् फाटक , ी  .िवलास पोतनीस , ी .
शांत पिरचारक, ी  .अरुणकाका जगताप , ी  .अिनकेत तटकरे  िव .
प  .स.  

िक ा.   

       िदनांक १ व २  िडसबर, २०२१ रोजी राज्यात मान्सूनो र 
अवकाळी पाऊस पड याने तसेच ढगाळ वातावरण िनमार्ण होऊन 
त्याचबरोबर कडाक्याच्या थंडीचे वातावरण िनमार्ण होणे, या 
अवकाळी पाऊस व कडाक्याच्या थंडीमुळे कोकण, पि चम महारा टर् 
व मराठवा ातील खिरप व र बी हंगामातील िपके व फळबागा 
तसेच सांगली, सातारा िज ातील खटाव, िंशगणापूर,     वाई 
तालुक्यातील ज्वारी व भात, नािशक मधील दर्ाक्ष, कांदा, डाळींब तर 
खान्देशातील िपकांसह कोकणातील रत्नािगरी व िंसधुदगूर् िज ात 
आंबा व काजू यांना आलेला मोहर आिण झालेली फळधारणा गळून 
पड याचे तर पुणे िज ात िवशेषत  :जु र तालुक्यासह सातारा व 
अहमदनगर िज ातील शेतावर मुक्कामावर असले या ५ 
हजारापेक्षा अिधक शे या म ा व दभुती जनावरे मृत्युमूखी 
पड याचे िनदशर्नास येणे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे फार मो ा माणात 
आिर्थक नुकसान झा याचे आढळून येणे तसेच िवदभार्तील वधार्, 
गडिचरोली, नागपूर, भंडारा, ग िदया िज हयात मोठया माणात धान, 
सोयाबीन, कपास उत्पादन घेणारे शेतकरी असनू सदर शेतकऱ्यांनी 
खरीप हंगामाकरीता सोयाबीन, कपास, धान िपकाची लागवड केली 
जाणे  ,परंतु अितव ◌ृ टी व नदी -च्या ना यांना पूर आ याने शेतकऱ्यां
शेतात पाणी साचून राह याने शेतकऱ्यांची मोठया माणात नुकसान 
होणे, त्याचबरोबर तूर, ब डअळी कपाशीचे, दर्ाक्ष, भात, भाजीपाला 
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सह आबंा आिण फळ िपकांच्या बहारावर पिरणाम होणे, डािंळब, 
मोसंबी उत्पादकांचीही िंचता वाढणे, नािशक, सांगली आिण पुणे 
िज ातील अंजीर आिण दर्ाक्ष िपकांचे, फुलशेतीचेही नुकसान होणे ,
खिरप हंगामानंतर र बी हंगामावरही अवकाळी पाऊस आिण ढगाळ 
हवामानाचा िवपरीत पिरणाम िदसनू येणे, पालघर, ठाणे, रायगड, 
धुळे, नंदरूबार आिण नािशक िज ातील शेतकऱ्यांनी र बी िपकात 
भाजीपाला व फळबागांचे अतोनात नुकसान होणे, मराठवाडय़ात 
अवकाळी पावसामुळे तूर, कांदा, हरभरा िपकाला फटका बसणे, या 
पावसामुळे आंबा, भाजीपाला यावर कीडरोगाचा ादभुार्व होण्याचा 
धोका िनमार्ण होणे, कोकणात भातपीक आिण अवकाळी पावसामुळे 
तसेच थंडीने गारठून राज्यातील समुारे ३ हजार ४०० मढयांचा मृत्य ू
होणे, पुणे िज हयात २ हजार १३३ शेळयामढया पाऊस आिण 
कडाक्याच्या थंडीमुळे मृत्यू होणे, शेळीमढी मालकाचे मोठे नुकसान 
होणे, शासनाकडून मदत देणेबाबत केलेली मागणी, कोकणात आंबा 
बागायतदारांचे अवकाळी पावसामुळे अतोनात नुकसान होणे, िपक 
भात शेतीचे चंड माणात नुकसान होणे, सातारा व अहमदनगर 
िज ातील शेतावर मुक्कामावर असले या ५ हजारापेक्षा अिधक 
शे या म ा व दभुती जनावरे मृत्युमूखी पड याचे िनदशर्नास येणे, 
या करणी शासनाने तातडीने मदत देण्याबाबत केलेली मागणी 
नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनाकडून होत असले या 
िवलंबामुळे शेतकरी व बागायतदारांमध्ये चंड माणात असंतोष व 
िचडीची भावना िनमार्ण होणे, शासनाने तातडीने याबाबत आढावा व 
पंचनामे करुन  नुकसानगर् त शेतकरी, बागायतदार, शेळीमढी 
मालकांना तातडीने आिर्थक मदत देण्याबाबत करावयाची कायर्वाही 
व याबाबत शासनाची ितकर्ीया. 

87. २४१ ी  .नागोराव गाणार , ी  .िवण दरेकर , ी  .िवजय ऊफर्  भाई 
िगरकर,अॅड  .िनरंजन डावखरे , ी  .रामदास आबंटकर , ी  .िगरीशचंदर् 
यास, ी  .वीण दटके ,डॉ  .रणिजत पाटील , ी  .रमेश कराड ,डॉ .
पिरणय फुके, ी  .रमेशदादा पाटील िव  .प .स .  

िक ा.   

       राज्यात कोरोनाने दगावले या रुग्णांच्या वारसांना ५० हजार रुपये 
आिर्थक मदत    )सानुगर्ह अनुदान (देण्याचा िनणर्य शासनाने 
घेत याची बाब माहे िडसबर २०२१ वा त्यादर यान िनदशर्नास येणे, 
राज थान, आसाम, िबहार या राज्यामध्ये कोरोनाने मृत्यू झाले या 
नागिरकांच्या वारसांना १ .५ लाखापासनू ४ लाखापयत मदत 
करण्यात येत असताना राज्यातील कोरोना वारसांना देण्यात येणारी 
मदत तुटपंुजी असणे, खाजगी रुग्णालयात ज्या कोरोनागर् त 
नागिरकांचा मृत्यू झाला त्यांच्या कोरोना उपचारासाठी लाखो रुपये 
खचर् करणे, यामुळे राज्य शासनाकडून कोरोनाने मृत्यू झाले या 
नागिरकांच्या वारसदारांना िकमान २ लाख रुपये आिर्थक मदत 
देण्याची गरज असतानाही न देणे  ,यावर शासनाने करावयाची 
कायर्वाही व उपाययोजना.  

   

88. ३०० ी  .अमोल िमटकरी , ी  .शिशकांत िंशदे , ी .िवकर्म काळे, ी .
सितश च हाण, ी  .अ दु लाखान दरुार्णी , ी  .संजय द ड , ी  .अरुण 
लाड िव  .प .स.  

िक ा.   

       राज्य शासनाने िदनांक १५ माचर्, १९७४ रोजी डॉ  .बाबासाहेब 
आंबेडकर चिरतर् साधने काशन सिमतीची थापना करणे, या 
सिमतीवर डॉ  .बाबासाहेब यांचे  अ काशीत सािहत्य छापून ते 
लोकांसमोर आणण्याची जबाबदारी शासनाने सोपिवण्यात 
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येणे, त्याअन्वये या सिमतीने सुमारे   २२ खंडाचे काशन करणे, 
उक्त २२ काशने लोकांच्या चंड पसंतीस उतरणे व या काशीत 
सािहत्यातून अनेक िवचारवंत, ाध्यापक व िशक्षक यांनी शोध िनबंध 
सादर करणे, हे सािहत्य लोकांच्या पसंतीस आ याने अजूनही 
अ काशीत असलेले सािहत्य काशीत करण्याची जनतेकडून होत 
असलेली मागणी, तथािप सन २००६ पासून या सिमतीने डॉ .
बाबासाहेब आबेंडकरांचे कोणतेही अ काशीत सािहत्य काशीत न 
करणे  “ ॉ लेम ऑफ रुपी” हा गंर्थ काशीत करण्यात येणे तसेच 
अन्य दहा गंर्थ काशीत झालेले असणे, परंतू, शासनाकडून त्यास 
मान्यता न िमळणे तसेच आजवर काशीत झाले या इंगर्जी 
काशनांची मराठी या मातृभाषेतून काशीत करण्याची िवचारवंत, 
अ यासक व िव ाथीर् यांच्याकडून सातत्याने होत असलेली मागणी, 
या करणी     मा  .उच्च न्यायालयाने देखील वत:हून दखल घेऊन 
अ काशीत सािहत्य तसेच काशीत सािहत्य लोकांपयत 
पोहचिवण्याच्या जबाबदारीचे महत्व शासनास पटावे हणनू  “स ू

मोटो” यािचका दाखल करण्यात येणे, एकूणच शासनाचे या 
महत्वपूणर् बाबीकडे होत असलेले अक्ष य दलुर्क्ष, त्यामुळे जनतेत 
पसलरलेले नैरा य, याबाबत शासनाने तातडीने अ काशीत 
सािहत्यास मंजूरी देण्याची तसेच इतर अ काशीत सािहत्य काशीत 
करण्याची िनतांत आव यकता, याबाबत तातडीने करावयाची 
उपाययोजना व शासनाची भुिमका . 

89. .१०  ी  .गोिपचंद पडळकर िव  .प . स . िक ा.   
       राहुरी कृषी िव ापीठात अिभयंता पदाची भरती िकर्या राबवून 

त्यांना काय ाच्या णाली माणे भरती न करता िनयमबा  पदो ती 
देण्यात येणे  ,या बेकायदेशीर भरती व पदो तीची तकर्ारी दादासाहेब 

पवार यांनी केलेली असणे ,तकर्ारीच्या अनुषंगाने संबंिधत 
अिभयंत्याची  चौकशी करण्यात येणे  ,झाले या चौकशीत देण्यात 
आलेली पदो ती चुकीच्या प तीने िदली अस याचे कृषी संशोधन 
पिरषद पुणे यांनी शासनास सादर केले या अहवालात नमूद करण्यात 

येणे ,मेची कृषी या चुकीच्या प तीमुळे एक कोटी पेक्षा जा त रक
िव ापीठाचे नुकसान झालेले असून  संबंिधत अिभयंता या पदावर 
काम करत असताना उरमोडी धरणातून कृषी कॉलेज व जिमनीसाठी 
पाइपलाइनच्या योजनेमध्ये को वधी रुपयांचा फटका िव ािपठाला 
बसला अस याचा ठपका ठेवत सन २०१९ मध्ये औरंगाबाद 
खंडपीठाने याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे िनदश शासनाला 
िदले असतानाही शासनाकडून तसेच िव ापीठाकडून आजवर 
कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसणे  ,राज्यातील तीनही कृषी 
िव ापीठांमध्ये अिभयंता हे पद  ितिनयुक्ती ने भरण्यात येणे  ,परंतू 

ले असा राहुरी कृषी िव ापीठात हे पद पदो तीने कसे भरण्यात आ
न सवर्दरू उपि थत केला जात असण◌े  ,तसेच गे या सहा 

वषार्पेक्षा जा त कालावधी होऊनही संबंिधत अिभयंत्याला एकाच 
पदावर एकाच िठकाणी कसे ठेवण्यात आले असे देखील अनेक 

आरोप होत अस याचे िनदशर्नास येणे ,त्यामुळे िनयमबा  प तीने 
संबंिधत अिभयंत्यावर तातडीने  अिभयंता या पदावर असले या

कायदेशीर कारव◌ाई करून त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या व औरंगाबाद 
खंडपीठाच्या आदेशाचा अवमान करणाऱ्या शासनातील व 
िव ापीठातील अिधकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची िनतांत 
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आव यकता याबाबत शासनाने करावयाची कारवाई व शासनाची 
ितिकर्या. 

90. २९१ ी  .गोिपचंद पडळकर िव  .प .स.  िक ा.   
       महात्मा फुले कृषी िव ापीठ राहुरी अंतगर्त कृषी िव ालय 

बोरगाव  ता  .िज .सातारा येथे पाइपलाइनच्या कामामध्ये   मो ा 
माणात टाचार झा याचे माहे जून २०२१ मध्ये वा त्यादर यान 
िनदशर्नास येणे  ,शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइनच्या  
कामाची सुरुवात बोरगाव येथील कृषी िव ालय येथे २०१२ -१३ 
साली झालेले असणे , सदरील योजना ही पूणर् झा याचे कागदोपतर्ी 

दाखवण्यात आली असणे  ,परंतु त्यक्षात मातर् अ ापही योजना 
कायार्िन्वत झालेली नसणे , त्यामुळे शासनाच्या करोडो रुपयांचे 

नुकसान होत असणे, या िनकृ ट दजार्च्या कामासाठी जबाबदार 
असणारा संबंिधत अिधकारी व ठेकेदारांवर कारवाई करावी यासाठी 
वारंवार तकर्ारी िव ापीठ शासनाकडे करण्यात आले या असणे ,
सदरहू तकर्ारीच्या अनुषंगाने आजवर कोणतीही कारवाई संबंिधत 

ठेकेदार यांच्यावर झालेली नसणेअिधकारी व , शासनाचे या बाबीकडे 
झालेले दलुर्क्ष त्यामुळे सदरहू कामाची तातडीने चौकशी करून 
जबाबदार संबंिधत अिधकारी व ठेकेदार यांच्यावर कारवाई 
करण्याची िनतांत आव यकता त्याबाबत शासनाने करावयाची 
कारवाई व शासनाची ितिकर्या. 

   

91. ३९ ी  .अशोक ऊफर्  भाई जगताप ,डॉ  .वजाहत  िमझार्, ी  .राजेश 
राठोड, ी  .जयंत आसगावकर ,      ी  .अमरनाथ राजूरकर ,डॉ .
सुधीर तांबे, ी  .िवण दरेकर , ी  .िवजय ऊफर्  भाई िगरकर ,डॉ .
पिरणय फुके, ी  .सुरेश धस , ी  .साद लाड , ी  .गोिपचंद 
पडळकर, ी  .िनलय नाईक , ी  .वीण दटके ,   ी  .रमेशदादा 
पाटील,अॅड  .िनरंजन डावखरे , ी  .चंदभूाई पटेल , ी  .िवनायकराव 
मेटे िव  .प .स.  

िक ा.   

       धनगर समाजाला िशक्षण आिण नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण 
देण्याबाबत गे या अनेक वषार्ंपासून शासनाच्या िवचाराधीन 
असले या न्याय मागणीवर अ ापही िनणर्य घेण्यात आलेला नसणे, 
या मागणीच्या पाठपुरा यासाठी राज्यात अनेक वषार्ंपासनू झालेली 
आंदोलने, यासाठी ती  आंदोलने होण्यासारखी िनमार्ण झालेली 
ि थती, महारा टर् िवधानपिरषदेच्या सन २०१५ मधील पावसाळी 
अिधवेशनात िवधानपिरषद सभागहृात याबाबत झालेली चचार्, 
त्यावेळी तत्कालीन मा  .मुख्यमंतर्ी य ◌ा◌नंी टाटा इिन् टटयुट ऑफ 
सोशल सायन्सेस, मंुबई या वाय  सं थेकडून अ यासपूणर् संशोधन 
अहवाल ा त करुन घेऊन िनणर्य घेण्याचे घोिषत केलेले असणे, 
त्यानुसार टाटा इिन् ट टु ऑफ सोशल सायन्सेस, मंुबई यांना िदनांक 
२२ .०९.२०१५ रोजीच्या पतर्ान्वये संशोधन करुन अ हवाल सादर 
करण्याबाबत शासनाने कळिवलेले असणे, त्यानंतर महारा टर् 
िवधीमंडळाच्या अिधवेशानांमध्ये अनेक वेळा धनगर समाजास 
आरक्षण देण्याबाबतच्या मागणी संदभार्त झाले या चचार्, मातर् 
त्येकवेळी शासनाकडून  सदर संशोधन अहवाल ा त झा यानंतर 
कायर्वाही करण्याची सभागृहात देण्यात आलेली आ वासने, त्यानंतर 
शासनास यासंदभार्त आव यक असलेला टाटा इिन् ट टू ऑफ 
सोशल सायन्सेस, मंुबई या सं थेचा अहवाल िदनांक ३१ ऑग ट, 
२०१८ रोजी ा त झालेला असणे, मातर् याबाबत िनणर्य घेण्यात 
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आलेला नसणे, यावरुन या िवषयाबाबत तत्कालीन शासनाची िदसून 
आलेली अना था, अ ापही याबाबतचा िनणर्य लंिबत असणे, 
पिरणामी धनगर समाजात पसरलेली नैरा याची भावना, याबाबत 
राज्यात पुन्हा यासाठी ती  आंदोलने होण्यासारखी  िनमार्ण झालेली 
ि थती, शासनाने याबाबत त्वरीत िनणर्य घेण्याची आव यकता व 
यावर शासनाची ितिकर्या . 

92. ७३ ी  .रमेशदादा पाटील िव  .प .स.  िक ा.   
       मागील तीन वषार्त शासकीय आ म शाळेतील ३५३ िव ाथ्यार्ंचा 

िविवध कारणांमुळे मृत्य ूझा याची बाब उघडकीस येणे, आिदवासी 
िव ाथ्यार्ंना आपला जीव गमवावा लागला मृत्यूबाबत अ ाप 
कारवाई करण् यात आलेली नसणे, अनेक मृत्य ू पावले या 
िव ाथ्यार्ंच्या पालकांना सानुगर्ह अनुदान व नुकसान भरपाई 
िमळालेली नाही  ,अनेक िव ाथीर् आधार अनुदानापासून वंिचत 

चे समोर येणेअस  या , आ म शाळेमध्ये अधीक्षक गृहपाल गायब 
असणे  ,िव ाथ्यार्ंची काळजी घेतली जात नसणे ,गे या त ◌ीन वषार्त 
अनेक िव ाथ्यार्ंना आपले जीवन गमवावे लागले यावर शासनाने 
तातडीने उपाययोजना करण् याची आव  यकता व शासनाची 
ितिकर्या. 

   

93. १२१ ी  .रामदास आंबटकर , ी  .नागोराव गाणार , ी  .वीण दटके , ी .
िगरीशचंदर् यास िव  .प .स.  

िक ा.   

       राज्यात िवशेषतः नागपूर आिदवासी िवभागाअंतगर्त अनसुूिचत 
जमातीतील आिदवासी लोकाच्या उ तीकरीता न्यूिक्लअस बजेट 
अंतगर्त राबिवली जाणारी कदर्ातील अथर्संक प योजने अंतगर्त 
िविवध िशक्षणाच्या योजना राबिव या जाणे, सदर योजना तीन 
गटामध्ये राबिवली जाणे, अ  -गट उत्प  िनिम तीर् व वाढीसाठी 
लघुउ ोग करणे, ब  -गटाकरीता िशक्षण सीईटी , जेईई, बॅिंकग, 
पोलीस िशक्षण यासारखे, तर क -गटाकरीता मानव साधनसपंती 

िवकास-बेरोजगाची नेमणूकमानधनावर सिुशक्षीत , वै िकय 
आपतकाली पिरि थती अथर्सहा य या सारखे योजना राबिव या 
जाणे, परंतु सदर योजना राबिवताना सन २०१९ ते २०२१ या तीन 
वषार्त एकूण १५४३ अजर् ा त झाले असताना केवळ ९६ 
लाभाथ्यार्ंना लाभ िदला जाणे, तर सन २०२१ मध्ये सदर योजनेतील 
४९,५७,२१८ रूपये िनधी खचर् न झा याने लाभाथीर् असनूही त्यांचा 
लाभ लाभाथ्यार्ंना न िमळणे, शासनाने आिदवासी करीता िविवध 
योजना राबवूनही अिधका -यांच्या िनयोजन शुन्य कारभारामूळे 
आिदवासी सदर योजनेपासून वंिचत राहणे, त्यामूळे िनधी परत 
जाण्याची वेळ उद्भवली जाणे, त्यामूळे आिदवासींची उ तीचा 
िनमार्ण होणारा न, शासनाचे याकडे होत असलेले दलुर्क्ष, शासनाने 
यावर तातडीने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना . 

   

94. १७८ ी  .िवनायकराव मेटे िव  .प .स .  िक ा.   
       राज्य शासनाच्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना 

अंतगर्त परभणी िज ामध्ये सामािजक वनीकरण िवभाग व वन 
िवभाग यांच्यामाफर् त शेतकऱ्यांच्या खाजगी जिमनीवर िमलीया डुिबया 
झाडांचे वृक्ष लागवड करण्याचे िनदशर्नास येणे, तथािप ज्या 
शेतकऱ्यांनी ामािणकपणे झाडांची लागवड करून सदरची झाडे 
वाढिवली अशा शेतकऱ्यांना त्याची देयके अ ाप पयत न देणे, 
तसेच वन िवभागाच्या अिधकाऱ्यांशी संगनमत करून काही खाजगी 
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एजंटने कोणतीही वृक्ष लागवड न करता कागदपतर्ांवर वृक्ष लागवड 
के याचे  दशर्िवणे, िमलीया डुिबया झाडाची वृक्ष लागवड न करता 
काही दलालांनी वनिवभाग व सामािजक वनीकरण िवभाग 
च्या अिधकाऱ्यांशी संगनमत करून कोणतीही वृक्षलागवड न 
करता एफ टी ओ ऑनलाइन केले असणे, अशा 
बोगस लाभाथ्यार्ंकडून कोणतीही वृक्षलागवड न 
करता अ पावधीत योग्य तो मोबदला अिधकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे 
िमळवून रोजगार हमी िवभागाची फसवणकू करणे, शासनाची 
िदशाभूल करणे, सदर टाचाराची २९ /०९/२०२१ व १८ /१०/२०२१ 
रोजी  िवभागीय वनअिधकारी सामािजक वनीकरण िवभाग परभणी 
यांच्याकडे तकर्ार करून  देखील कोणतीही कायर्वाही न होणे, 
पिरणामी पातर् लाभाथ्यार्ंनमध्ये वन िवभाग व शासन आप ी िनमार्ण 
झाले या ती  असंतोष याकडे शासनाचे होत असलेले दलुर्क्ष, 
परभणी िज ात सामािजक वनीकरण िवभाग व नव िवभाग 
यांच्यामाफर् त खाजगी जिमनीवर वृक्ष लागवड केले या िमलीया 
डुिबया झाडांची तर्य थ यंतर्णेमाफर् त चौकशी करणेबाबत तसेच सदर 
टाचार करणाऱ्या संबंिधत अिधकारी बोगस लाभाथ्यार्ंवर  कारवाई 

करण्याबाबत शासनाने करावयाची तातडीची कायर्वाही व 
उपाययोजना . 

95. २०७ ी  .अमोल िमटकरी , ी  .शिशकांत िंशदे , ी  .िवकर्म काळे , ी .
सितश च हाण, ी .अ दु लाखान दरुार्णी, ी  .संजय द ड , ी  .अरुण 
लाड िव  .प .स.  

िक ा.   

       रोजगार हमी योजनेच्या अंतगर्त अकोला िज ातील सामािजक 
वनीकरणाअंतगर्त करण्यात आले या वृक्ष लागवडीमध्ये मो ा 
माणात अिनयिमतता झा याच्या घटना उघडकीस येणे, 
तालुक्यातील वृक्ष लागवडीच्या नावाने लाभाथ्यार्ंची बँक खाती 
उघडण्यात येणे, मातर् रोजगार हमी योजनेच्या लाभाथ्यार्ंना डावलून 
अन्य तालुक्यातील लाभाथ्यार्ंच्या नावावर पैसे काढण्याचा कार 
सामािजक वनीकरण िवभागाच्या अंतगर्त होत अस याचे िनदशर्नास 
येणे, अकोट तालुक्यात पोपटखेळ, अकोटखेळ येथील सामािजक 
वनीकरण िवभागाच्या नसर्रीमध्ये मो ा माणात घोळ अस याचे 
िनदशर्नास येणे, झाडे मृताव थेत असताना झाडांच्या नावाने लाखो 
रुपयांची बीले काढण्यात येणे, सदर करणी मो ा माणात होत 
असले या गैर यवहराबाबत थािनक जनतेने याबाबत शासनाकडे 
तकर्ारी करण्यात येणे, शासनाकडे तकर्ारी करुनही अिधकाऱ्यांवर 
कोणतीही कारवाई करण्यात येत नस यामुळे थािनक जनतेमध्ये, 
गर्ाम थांमध्ये िनमार्ण झालेली नाराजीची भावना, पिरणामी या करणी 
चौकशी करुन कारवाई करण्याबाबत होत असलेली मागणी, 
याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही व शासनाची 
ितिकर्या. 

   

96. २२७ ी  .अिभिजत वंजारी , डॉ  .सुधीर तांबे , ी  .अशोक ऊफर्  भाई 
जगताप, ी  .अमरनाथ राजूरकर ,    डॉ  .वजाहत िमझार् , ी  .राजेश 
राठोड िव  .प .स .  

िक ा.   

       मंुबईतील िद साहेबराव देशमुख को  .ऑप .बँक िलिम . मध्ये गे या 
अनेक वषार्पासनू गैर यवहाराबाबत व बोगस कजार्बाबत संचालक 
मंडळास सूिचत करुनही संचालक मंडळाने बँक वाचिवण्यासाठी 
कोणतीही ठोस कारवाई न के याने बँक आिर्थक अडचणीत येणे, 
सदर बँकेने करोडो रुपयांची बोगस व कमी तारण घेऊन कज 
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िद याने व कजर् वसलूी न झा याने बँक आिर्थक अडचणीत आली 
असनू गेली पाच वष ऑिडट वगर् ३ देण्यात येत असनू सभासदांना 
गेली ५ वष लाभांश िदलेला नसणे, िरझ हर् बँकेने २०१३ पासून 
बँकेवेर बँॅकींग ॲक्ट अतंगर्त कलम ३५ -ए नुसार आिर्थक िनबध 
लावले असणे, यामध्ये सुमारे १०० कोटीच्या वर गैर यवहार झा याचे 
उघड होणे, या करणी पोिलस तकर्ारी व िकर्िमन स केसेस दाखल 
के या असता ४ बँक अिधकारी यांचे खातेिनहाय चौकशी करुन 
त्यांची बँकेच्या सेवेतून बडतफर्  करण्यात येणे, परंतु या 
गैर यहार करणी उक्त कायर्कारी अिधकारी व तत्कालीन संचालक 
मंडळ व अध्यक्षांवर फौजदारी कारवाई करण्यात न येणे, तसेचे 
िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था, बेलापूर यांनी सदरचे करण 
पुढील आदेशासाठी बंद करण्याचे सूिचत करणे, त्यामुळे ठेवीदारांच्या 
व सभासदांच्या िहतासाठी या करणी त्वरीत कारवाई होणे आव यक 
असताना अ ाप यावर िनणर्य न होणे, बँक बुडिवणाऱ्या संचालक 
मंडळावर कारवाई होत नस याने बँकेच्या ठेवीदारांचे पैसे गैर कारे 
खचर् होत असून तोटा वाढतच असनू बँक अिधकच आिर्थक 
अडचणीत येत अस याने ठेवीदार व सभासद वगार्त पसरलेला ती  
असंतोष, या करणी सखोल चौकशी करुन सदर बँकेच्या ठेवीदार व 
सभासदांच्या िहतासाठी बँकेस आिर्थक अडचणीत आणणारे 
संचालक मंडळ बरखा त करुन त्यांच्यावर आिर्थक जबाबदारी 
िनि चत करण्याची व त्यांचेवर कठोर कारवाई करण्याची 
आव यकता व याबाबत शासनाची ितिकर्या . 

97. १४ ी  .गोिपचंद पडळकर , ी  .सदािशव खोत , ी  .अशोक ऊफर्  भाई 
जगताप,डॉ .सधुीर तांबे,        ी  .अमरनाथ राजूरकर ,डॉ  .वजाहत 
िमझार्, ी  .मोहनराव कदम , ी  .राजेश राठोड , ी  .अिभिजत 
वंजारी, ी  .जयंत आसगावकर , ी  .िवनायकराव मेटे , ी  .िवण 
दरेकर, ी  .िवजय ऊफर्  भाई िगरकर ,डॉ  .पिरणय फुके , ी  .सरेुश 
धस, ी  .साद लाड , ी  .िनलय  नाईक, ी  .वीण दटके ,  ी .
रमेशदादा पाटील,अॅड  .िनरंजन डावखरे , ी  .चंदभूाई पटेल  िव  .प .
स.  

िक ा.   

       एसटी महामंडळाचे शासनात िवलीनीकरण हावे यासाठी गे या 
दीड मिहन्यापासून आजाद मैदान मंुबई सह राज्यभरात कमर्चार् यांचे 
कामबंद आंदोलन सरुू असणे ,एसटी महामंडळाचे कमर्चारी हे ऊन 
वारा, पाऊस, सण, वार, उत्सव याचा िवचार न करता अहोरातर् 
सवर्सामान्य जनतेला सेवा देत असणे  ,परंतू त्यांना िमळत असले या 
तुटपंुज्या वेतनामुळे सध्याच्या आिर्थक पिरि थती एसटी कमर्चारी 
अितशय िबकट अव थेत जीवन जगत असनू त्यांच्या मुला◌ंचे 
िशक्षण, वयोवृ  आई -विडलांचे वै कीय उपचार , वाढती मागणी 
यामुळे ९० टक्के कमर्चारी कजर्बाजारी असणे  ,त्यामुळे 
कमर्चाऱ्यांच्या आत्महत्येचे माण वाढीस लागले असनू गे या दोन 

मिहन्यात   ५१ एसटी कमर्चाऱ्यांनी आत्महत्या केलेले असणे ,राज्य 
शासनाने २२ नो हबर २०२१ रोजी वेतन वाढीची घोषणा 
के यानंतरही एसटी कमर्चा -असनू यांनी संप सुरुच ठेवला 
िवलीनीकरणाच्या मागणीवर आदंोलनकर ठाम असणे, एसटी 
कमर्चा -यांच्या मूळ वेतनात मोठी वाढ करण्याची घोषणा करतानाच 
दर मिहन्याला दहा तारखेपयत पगार देण्याची हमी देणे, एसटीच्या 
इितहासातील ही सवार्त मोठी वेतन वाढ असणे, कमर्चाऱ्यांनी संप 
मागे घेण्याचे आवाहन करणे, शासनाने संपकरी कामगारांना 
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पगारवाढ देऊनही कमर्चारी िवलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम 
असणे, एसटी कामगारांच्या संपामुळे वाशांचा खोळंबा होणे, 
वासाची क डी वाढणे, शासनाच्या घोषणेनंतर राज्यातील काही 
आगारातील कमर्चारी कामावर रुजू होणे, जे कमर्चारी हजर होणार 
नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा शासनाने िदलेला इशारा, 
महामंडळाने आतापयत ८ हजार १९५ कमर्चाऱ्यांवर िनलंबनाची तर 
१ हजार ८२७ जणांवर सेवासमा तीची कारवाई करणे, शासनाने 
कारवाई सुरु केली असती तरी कमर्चारी त्यास दाद देत नसणे, 
अजूनही ७३ हजार १८० कमर्चारी संपात सहभागी असणे, १९ हजार 
८६ कमर्चारी महामंडळात कामावर रुजू असले तरी शासकीय 
कमर्चाऱ्यांची संख्या जा त असणे, चालक -वाहकांची संख्या फारच 
कमी अस याने काही भागात एसटीच्या फेऱ्या चाल या असणे, 
काही भागात एसटी सेवा बंद अस याने गर्ामीण भागातील शालेय व 
महािवदयालयीन िवदयाथ्यार्ंना िशक्षणापासून वंिचत राहावे लागत 
असणे, खाजगी वाहनाने दररोज वास करणे शक्य नस याने 
िवदयाथ्यार्ंचे शैक्षिणक नुकसान होत असणे, संप कालावधीत 
एसटी सेवा बंद अस याने एसटी महामंडळाला सुमारे ४४५ कोटीचे 
नुकसान होणे, पूणर् क्षमतेने एसटीसेवा सुरु नस याने वाशांचे चंड 
हाल होत अस याने सवर्सामान्य जनतेमध्ये ती  असंतोष व नाराजी 
असणे, शासनाने तातडीने एसटी सेवा पूणर् क्षमतेने सुरु करण्याबाबत 
करावयाची कायर्वाही व याबाबत शासनाची ितकर्ीया. 

98. २९५ ी  .रणिजतिंसह मोिहते-पाटील िव  .प .स.  िक ा.   
       सहा यक मोटार वाहन िनरीक्षक पदासाठी MPSC माफर् त २०१७ 

साली परीक्षा होऊन     ३१ माचर् २०१८ रोजी सदर पिरके्षचा अंितम 
िनकाल लागणे  ,परंतु िडसबर २०१८ च्या शासन िनणर्याला  पुवर्लक्षी 
भावाने लागु करुन स टबर २०१९ मध्ये िनकालात फेरबदल होऊन   
११८ िव ाथीर् बाहेर फेकले जाणे, िव ाथ्यार्ंच्या तकर्ारीवरुन 
तत्कालीन महसुल मंतर्ी यांच्या मध्य तीनंतर मा .पिरवहन मंतर्ी व 
संबंिधत िव ाथ्यार्ंबरोबर िमटींग होऊन िनयमानुसार वेटींग िल ट 
आिण समावेशन अशा दोन ट यात ११८ िव ाथ्यार्ंना अितिरक्त 
पदावर िनयुक्ती देण्याचा िनणर्य होणे, तद्नंतर १० जुलै २०२० रोजी 
MPSC माफर् त १०१ उमेदवारांची ितक्षा यादी जाहीर होऊन त्यात 
११८ पैकी केवळ ४४ उमेदवार यादीत समािव ट करणे व राहीले या 
उमेदवारांना सेवेत घेण्याबाबत शासनाकडून कोणतेच िनदश नसणे, 
याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितकर्ीया. 

   

99. १७६ ी  .िवनायकराव मेटे िव  .प .स .  िक ा.   
       समाजातील त्येक लहानात या लहान घटकांनाही िशक्षणाचा 

लाभ िमळावा याकिरता शासन नेहमी यत्नशील असणे, सामािजक 
न्याय िवभागामाफर् त राज्यातील इतर मागासवगर्, अनसुुिचत जाती व 
अनसुुिचत जमाती या वगार्तील िव ाथ्यार्ंना िशक्षण घेण्याकरीता 
िश यवृ ीच्या माध्यामातून आिर्थक मदत देत असणे, सन २०१० ते 
२०१७ पयत ही मदत ऑफलाईन पध्दतीने देत असणे, सन २०१८ 
पासून सवर् शाळा, महािव ालयांना संगणीकृत करुन ऑनलाईन 
पध्दतीने िश यवृ ी िदली जात असणे, िद  .१२ /१०/२०१९ रोजी 
सामािजक न्याय िवभागाने पुणे िज हयातील सवर् सं था व 
महािव ालयांना सन २०१० पासूनची सवर् मािहती १४ नो हबर ,

करावी २०१९ पयत तात्काळ जमा  असे आदेश िदलेले असणे, 
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ऑफलाइन पध्दतीमध्ये असताना सामािजक न्याय िवभाग सं था व 
महािव ालयाच्या नावे िश यवृ ी देत असत परंतु सदरील िश यवृ ी 
िव ाथ्यार्ंना िमळत नसे याबाबत सक्त संचालनालय )E.D.) कडून 
सामािजक न्याय िवभागाचे ादेिशक उपायुक्त, पुणे यांना आिर्थक 
यवहारांची तात्काळ मािहती देण्यासंदभार्त आदेश िदलेले असणे, 
परंतू अ ापपयतही १५८० सं थेपैकी त बल ७८० सं थेनी 
िदलेली नसणे, या करणात कोटयवधींचा टाचार झालेला 
अस याची चचार् मोठया माणात असणे, या घोटाळयात राज्यातील 
अत्यंत ित ठीत सं था व महािव ालये असणे, मध्यंतरीच्या काळात 
ईडीच्या चौकशीने सं था चालक घाबरलेले असणे, सदर करणी 
चौकशी सिमतीची िनयकु्ती करण्याची शासनाने केलेली घोषणा, 
चौकशी सािमतीने उपरोक्त करणाची सखोल चौकशी करून या 
करणातील संबंिधत दोषी यक्तींनवर कारवाई करण्याबाबतचा 
अहवाल शासनास सादर  ,तथािप सिमतीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने 
संबिधत दोषींवर कोणतीही कारवाई न होणे, सदर टाचाराबाबत 
उपरोक्त करणात आिर्थक अिनयिमतता करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल 
करण्याची मागणी असतानाही गुन्हे दाखल न होणे व त्या मागील 
व तुि थती समोर आणण्यास शासन करीत असलेली िदरंगाई, 
यामध्ये सं थाचालक, सामािजक न्याय िवभागाचे अिधकारी व ईडीचे 
अिधकारी यांच्यामध्ये संगनमत अस याचे उघड होणे, िश यवृ ीमध्ये 
िविवध सं था वन िवभागाचे अिधकारी यांनी संगनमताने िकमान 
२००० कोटी  रूपयांचा टाचार के याचे िन प  झाले असून 
सामािजक न्याय िवभाग याकडे जाणून बुजून हेतूपूर पर व मु ाम 
दलुर्क्ष करीत असणे  ,िव ाथ्यार्ंचा शासनाब ल ती  असंतोष , 
उपरोक्त करणी संबिधत दोषीवर गुन्हे दाखल करून कडक 
कारवाई करणेबाबत शासनाने करावयाची तातडीची कायर्वाही व 
उपाययोजना व शासनाची ितिकर्या. 

100. १८० ी  .िवनायकराव मेटे िव  .प .स .  िक ा.
मागील अनेक वषार्पासनू ऊसतोड कामगार, मुकादम व 

वाहतूकदारांच्या अनेक मागण्या लंिबत असणे, ऊसतोड 
कामगारांसाठी मागील शासनाने वगीर्य गोपीनाथराव मंुडे ऊसतोड 
कामगार महामंडळ  त्विरत सुरू करून त्यासाठी आव यक िनधी 
अथर्संक पात तरतूद करण्याची आव यकता, कामगार, 
मुकादम यांना त्यांचा क टाचा घामाचा पैसा देखील न िमळणे, जय 
महारा टर् ऊसतोड, कामगार मुकादम वाहतूकदार व सवर् कामगार 
संघटना महारा टर् राज्य यांच्या वतीने मागील तीन वषार्पासनू सदर 
बाबात िविवध मागण्यांसाठी सरुू असलेला लढा, ामुख्याने 
ऊसतोड, कामगार मुकादम वाहतूकदार  यांना माथाडी माणे कायदा 
लागू न करणे, साखर कारखानदार व कामगार ितिनधी यांच्यातील 
लवाद कालबा  झा याने व यामध्ये शासनाचा ितिनधी नस याने 
हा अन्यायकारक लवाद र  करण्यासाठी शासनाने पुढाकार न 
घेणे, सामािजक न्याय मंतर्ी यांच्या अध्यक्षतेखाली सिमती गठीत 
करून त्यामध्ये सरकार, साखर कारखानदार ितिनधी, ऊसतोड 
कामगार व मुकादम यांना ितिनिधत्व देण्याची आव यकता, सदर 
सिमतीत ऊसतोड मजूर मुकादम व वाहतूकदार यांचे दर ठरवणे व 
काय ानसुार करार कारखानदार सोबत करून मजुरांचे आरोग्य 
त्यांचा व त्यांच्या पा यांच्या िवमाबाबत सिमतीने िनणर्य घेण्याची 
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आव यकता, साखर कारखानदार ितिनधी कामगार ितिनधी व 
शासनाच्या ितिनधींनी एकतर् येऊन करारनामा करताना बैलगाडी 
टॅर्क्टर व टर्क यांचे ऊस तोडणीचे दरवाढ िकमान १५० %  करण्याची 
आव यकता त्याच माणे ऊसतोड मुकादम यांचा एकूण खचर् पाहता 
सध्याचे १८  .५०   %पासनू ३०  %   पयत वाढिवण्याची 
आव यकता, वगीर्य गोपीनाथरावजी मंुडे ऊसतोड कामगार 
महामंडळ व सवर् संघटनांचे ितिनधी घेण्याची आव यकता यासह 
िविवध मागण्या याकडे शासनाचे होत असलेले अक्ष य दलुर्क्ष 
पिरणामी ऊसतोड कामगार, मुकादम व मालवाहतुकदार यांच्यामध्ये 
व त्यांच्या पिरवारामध्ये शासना ती िनमार्ण झालेला ती  असंतोष, 
व  .गोपीनाथराव मंुडे ऊसतोड कामगार महामंडळ त्विरत 
सुरू  करून त्यासाठी आव यक िनधी अथर्संक पात तरतूद 
करण्याची आव यकता, अशा ऊसतोड कामगार, मुकादम व 
वाहतूकदारांच्या लंिबत मागण्या तात्काळ पूणर् करणेबाबत शासनाने 
करावयाची कायर्वाही, उपायोजना व शासनाची ितिकर्या. 

 ****** 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 22 
ÃÖ®Ö 2021 “Öê ŸÖéŸÖßµÖ (×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×®ÖµÖ´Ö 102 †®¾ÖµÖê †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ šü¸üÖ¾Ö  
(1) †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ - 53 
(2) Ã¾ÖßÛéúŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ - 45 
(3) “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ - -- 

†.ÛÎ. ´ÖÓ¡Öß ¾Ö ×¾ÖÂÖµÖ •µÖÖ ŸÖÖ¸üÜÖêÃÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ŸÖß ŸÖÖ¸üßÜÖ 

¿Öê¸üÖ 

1 2 3 4

िनरंक 

 

--
 

--

 

*********   
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 23 
ÃÖ®Ö 2021 “Öê ŸÖéŸÖßµÖ (×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×®ÖµÖ´Ö 106 †®¾ÖµÖê ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ šü¸üÖ¾Ö 

(1) †Ö»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö‐ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ - 1
(2) Ã¾ÖßÛéúŸÖ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ - 1
(3) “Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öê»µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ - 1

†.ÛÎ. ´ÖÓ¡Öß ¾Ö ×¾ÖÂÖµÖ •µÖÖ ŸÖÖ¸üÜÖêÃÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ŸÖß

ŸÖÖ¸üßÜÖ 

¿Öê¸üÖ 

1 2 3 4

1 
 गर्ामिवकास मंतर्ी यांचा म.िव.प. िनयम १०६ अन्वये शासकीय ठराव : 

“ज्याअथीर्, राज्यातील थािनक वराज्य सं थांच्या 
अिधिनयमांमधील संबंिधत िव मान तरतुदींनुसार थािनक वराज्य सं थांमध्ये 
नागिरकांच्या मागास वगार्च्या वगार्तील यक्तींसाठी िनवडणूकी दारे भरावयाच्या 
जागांच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्क्यांच्या मयार्देपयत आरक्षणाची तरतुद आहे; 

आिण ज्याअथीर्, राज्य िनवडणूक आयोगाने इतर मागास वगार्च्या 
यक्तींसाठी आरक्षण िनि चत न करता िनवडणूका जाहीर केले या आहेत; 

 आिण ज्याअथीर्, राज्य िनवडणूक आयोगाच्या िनणर्यामुळे इतर 
मागास वगार्तील यक्ती थािनक वराज्य सं थांमध्ये ितिनिधत्व िमळण्यापासून 
वंिचत राहतील; 

आिण हणून, इतर मागास वगार्तील यक्तींना थािनक वराज्य 
सं थांमध्ये ितिनिधत्व िमळणे आव यक अस याने "राज्यातील थािनक वराज्य 
सं थांच्या िनवडणूका इतर मागास वगार्तील यक्तींना वगळून घेण्यात येऊ नयेत" 
अशी िशफारस, ही िवधानपिरषद राज्य िनवडणूक आयोगाला करीत आहे.” 

×¤ü®ÖÖÓÛú  
27 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021 

´ÖÖ.ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÓ¡Öß 
µÖÖÓ®Öß ´ÖÖÓ›ü»Öê»ÖÖ šü¸üÖ¾Ö 

‹Ûú´ÖŸÖÖ®Öê ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ.. 

******************* 
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िववरण कर्माकं २४ 
 

तारािंकत व अतारांिकत नाचं्या सचूनांवरील कायर्वाही 
 

नांचा 
कार 

ा त 
झाले या 
सचूना 

कायर्वाहीत 
घेतले या 
सचूना 

जादा 
सचूना 

तारांिकत 
वीकृत 
सचूना 

सद य / 
िवभाग 
िनदिशत 

*अतारांिकत 
हणनू 
वीकृत 
सचूना 

वीकृत 
नांसोबत 
जोडलेले 

(संि मिलत) 

अ वीकृत 
सचूना 

यपगत 
झाले या 
सचूना 

सद य 
अनपुि थतीमळेु
अनु रीत 

त डी 
उ रीत 

झालेले न 

सभागहृात 
उ रीत 
झाले या 
नांची 
एकूण 

टक्केवारी 
)१(  )२(  )३(  )४(  )५(  )६(  )७(  )८(  )९(  )१०(  )११(  )१२(  )१३(  

तारांिकत न १४३४ १४१७ १७ ३५८ - ५३३ ३४२ ७७ १०७ - ३३ ०९.२२% 

अतारांिकत 
न 

३० ३० - २३ - - - २ - - - - 

 
* मळू तारांिकत हणनू आलेले परंतू अतारािंकत हणनू वीकृत. 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú -25 

†»¯Ö ÃÖæ“Ö®ÖÖ ¯ÖÏ¿®ÖÖÓ²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö 

 

 
×®Ö Ó̧üÛú 

 
 

 

  



 
िववरण कर्माकं २६ 

तारािंकत नाचंी िवभागिनहाय सांिख्यकीय मािहती 

अ .कर् .  िवभाग 
आले या 
नांची 
संख्या 

अ वीकृत जादा 
न 

सद य / 
िवभाग 
िनदिशत 
केलेले 

सि मलीत अतारांिकत 
वीकृत 

तारांिकत 
वीकृत 

त डी 
उ रीत 

न 

सद य 
अनपुि थती 
मळुे झालेले 
अतारांिकत  

वेळे 
अभावी 

अतारांिकत  
यपगत 

त डी 
उ राचा 
शेकडा 
माण  

१ उच् च व तंतर् िशक्षण ५० २ - - १० २० ९ - - ९ ९ - 

२ तंतर् िशक्षण - - - - - - - - - - - - 

३ सं  कृती - - - - - - - - - - - - 

५ शालेय िशक्षण १६२ ४ - - ६० ४० ३१ ५ - २६ २७ १६.१३ 

६ युवक क याण - - - - - - - - - - - - 

७ कर्ीडा ११ २ - - ३ १ ५ - - ५ - - 

८ मिहला व बालिवकास २१ १ - - ९ १ ७ - - ६ ३ - 

९ दारुबंदी चार कायर् - - - - - - - - - - - - 

१० िवमुक्त जाती /भटक्या जमाती व इतर 
मागासवगीर्यांचे क याण - - - - - - - - - - - - 

११ यसनमुक्ती कायर् - - - - - - - - - - - - 

१२ लाभक्षतर् िवकास िवभाग - - - - - - - - - - - - 

१३ पशुसंवधर्न ९ - - - ३ ४ २ - - २ - - 

१४ दग् धिवकास ६ - - - ३ १ २ १ - १ - ५० 

१५ मत् यिवकास १५ १ - - ६ ४ ४ १ - ३ - २५ 

181 
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अ .कर् .  िवभाग 
आले या 
नांची 
संख्या 

अ वीकृत जादा 
न 

सद य / 
िवभाग 
िनदिशत 
केलेले 

सि मलीत अतारांिकत 
वीकृत 

तारांिकत 
वीकृत 

त डी 
उ रीत 

न 

सद य 
अनपुि थती 
मळुे झालेले 
अतारांिकत  

वेळे 
अभावी 

अतारांिकत  
यपगत 

त डी 
उ राचा 
शेकडा 
माण  

१६ सामान्य शासन )राजिश टाचार 
िवषयक बाबी वगळून( - - - - - - - - - - - - 

१७ शासकीय सुधारणा - - - - - - - - - - - - 

१८ रचना व कायर् पध् दती - - - - - - - - - - - - 

१९ मािहती तंतर्ज्ञान १ - - - - - १ १ - - - १०० 

२० सामािजक िवकास समन् वय - - - - - - - - - - - - 

२१ माजी सैिनकांचे क याण २ - - - १ १ - - - - - - 

२२ सामान्य शासन ३० २ - - १३ ५ ७ १ - ६ ३ १४.२९ 

२३ नगर िवकास १५० ८ - - ११ ८१ ३५ - - ३६ १५ - 

२४ गृहिनमार्ण १५ १ - - २ ७ ४ १ - ३ १ २५ 

२५ राज् य उत् पादन शु  क - - - - - - - - - - - - 

२६ पिरवहन ३७ ४ - - १३ ८ १० १ - ९ २ १० 

२७ बंदरे २ - - - १ - १ - - १ - - 

२८ गृह १२० २ - - २५ ६३ २५ १ - २५ ५ ४ 

२९ मराठी भाषा ४ १ - - १ २ - - - - - - 

३० िवधी व न् याय ४ - - - - ३ १ - - १ - - 

३१ इतर कोणत्याही मंत्र्यांना िवविक्षतपणे 
नेमून न िदलेले िवषय - - - - - - - - - - - - 

३२ उ ोग ११ - २ - - ३ ४ २ - २ २ ५० 
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अ .कर् .  िवभाग 
आले या 
नांची 
संख्या 

अ वीकृत जादा 
न 

सद य / 
िवभाग 
िनदिशत 
केलेले 

सि मलीत अतारांिकत 
वीकृत 

तारांिकत 
वीकृत 

त डी 
उ रीत 

न 

सद य 
अनपुि थती 
मळुे झालेले 
अतारांिकत  

वेळे 
अभावी 

अतारांिकत  
यपगत 

त डी 
उ राचा 
शेकडा 
माण  

३३ ऊजार् २२ १ १ - ९ ४ ६ - - ६ १ - 

३४ कामगार ११ - - - २ ३ ५ - - ५ १ - 

३५ खाणकाम व भूशा  तर्ीय स  हक्षण - - - - - - - - - - - - 

३६ खिनकमर् १ - - - - - १ - - १ - - 

३७ अपारंपिरक उजार् - - - - - - - - - - - - 

३८ नवीन व नवीकरणीय उजार् १ - १ - - - - - - - - -

३९ कामगार - - - - - - - - - - - - 

४० रोजगार व  वयंरोजगार - - - - - - - - - - - - 

४१ पयर्टन ५ - - - - २ ३ - - ३ - - 

४२ सां  कृितक कायर् १४ - - - ५ ५ ३ - - ३ १ - 

४३ अन् न व नागरी पुरवठा आिण गर्ाहक 
संरक्षण १२ - - - १ ५ ५ - - ४ १ - 

४४ पाणीपुरवठा व वच्छता १४ - - - - ४ ७ - - ७ ३ - 

४५ सावर्जिनक आरोग् य व कुटुंब 
क  याण ९१ ३ - - २७ ३३ १९ ४ - १६ ९ २१.०५ 

४६ पयार्वरण व वातावरणीय बदल २० २ - - ३ १ १२ १ - १० २ ८.३३ 

४७ खारजमीन - - - - - - - - - - - - 

४८ जलसंपदा ३२ ५ - - १ १६ ९ - - ९ १ - 

४९ खार जिमनी िवकास १ - - - - - १ - - १ - - 
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अ .कर् .  िवभाग 
आले या 
नांची 
संख्या 

अ वीकृत जादा 
न 

सद य / 
िवभाग 
िनदिशत 
केलेले 

सि मलीत अतारांिकत 
वीकृत 

तारांिकत 
वीकृत 

त डी 
उ रीत 

न 

सद य 
अनपुि थती 
मळुे झालेले 
अतारांिकत  

वेळे 
अभावी 

अतारांिकत  
यपगत 

त डी 
उ राचा 
शेकडा 
माण  

५० वै कीय िशक्षण ४७ ४ - - १२ २० ९ २ - ७ २ २२.२२ 

५१ अ  व औषधी दर् ये - - - - - - - - - - - - 

५२ अ  व औषध शासन २ १ - - - - १ - - १ - - 

५३ यापार व वािणज्य - - - - - - - - - - - - 

५४ महसूल ६५ ५ - - ११ ३३ १५ २ - १४ १ १३.३३ 

५५ वने ३५ २ - - ८ १९ ६ १ - ४ - १६.६७ 

५६ मदत व पुनवर्सन ४३ १ - - १२ १५ १४ ३ - ११ १ २१.४३ 

५७ भूकंप पुनवर्सन - - - - - - - - - - - - 

५८ आप ी यव थापन ६ - - - २ १ २ १ - १ १ ५० 

५९ िनयोजन ११ - - - ५ ६ - - - - - - 

६० रोजगार हमी योजना १७ १ - - १ ९ ६ १ - ५ - १६.६७ 

६२ कौश य िवकास व उ ोजकता - - - - - - - - - - - - 

६३ कौश य िवकास ९ २ - - २ २ २ - - २ १ - 

६४ उ ोजकता िवकास - - - - - - - - - - - - 

६५ मािहती व जनसंपकर् - - - - - - - - - - - - 

६६ मदत व पुनवर्सन - - - - - - - - - - - - 

६७ कृषी ३७ २ - - ९ १४ ११ १ - १० १ ९.०९ 
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अ .कर् .  िवभाग 
आले या 
नांची 
संख्या 

अ वीकृत जादा 
न 

सद य / 
िवभाग 
िनदिशत 
केलेले 

सि मलीत अतारांिकत 
वीकृत 

तारांिकत 
वीकृत 

त डी 
उ रीत 

न 

सद य 
अनपुि थती 
मळुे झालेले 
अतारांिकत  

वेळे 
अभावी 

अतारांिकत  
यपगत 

त डी 
उ राचा 
शेकडा 
माण  

६८ फलोत् पादन ३ - - - १ २ - - - - - - 

६९ गर्ामिवकास ६२ ३ - - ६ ३१ १८ २ - १७ ४ ११.११ 

७० आिदवासी िवकास २८ २ ३ - ६ ८ ८ - - ८ १ - 

७१ राजिश टाचार - - - - - - - - - - - - 

७२ 
िवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर 
मागासवगर् व िवशेष मागास वगर् 
क याण 

- - - - - - - - - - - - 

७३ सामािजक व शैक्षिणक मागास वगर् - - - - - - - - - - - - 

७४ इतर मागास बहुजन क याण १२ - ३ - २ ४ ३ - - ४ - - 

७५ िवत् त १५ १ - - ४ ४ ५ - - ५ १ - 

७६ मत् य  यवसाय - - - - - - - - - - - - 

७७ अ पसंख्यांक िवकास  ६ - - - २ - ४ - - २ - - 

७८ औकाफ - - - - - - - - - - - - 

७९ वक्फ २ - - - - १ - - - - १ - 

८० मृद व जलसंधारण ११ १ - - ३ ५ १ - - १ १ - 

८१ खारभूमी िवकास - - - - - - - - - - - - 

८२ संसदीय कायर् - - - - - - - - - - - - 

८३ सावर्जिनक बांधकाम )सावर्जिनक 
उपकर्म वगळून( ३६ ५ - - ६ १३ ९ - - ९ ३ - 

८४ र  ते - - - - - - - - - - - - 
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अ .कर् .  िवभाग 
आले या 
नांची 
संख्या 

अ वीकृत जादा 
न 

सद य / 
िवभाग 
िनदिशत 
केलेले 

सि मलीत अतारांिकत 
वीकृत 

तारांिकत 
वीकृत 

त डी 
उ रीत 

न 

सद य 
अनपुि थती 
मळुे झालेले 
अतारांिकत  

वेळे 
अभावी 

अतारांिकत  
यपगत 

त डी 
उ राचा 
शेकडा 
माण  

८५ सावर्जिनक बांधकाम )सावर्जिनक 
उपकर्म(  १६ १ - - ५ ५ ४ - - ४ १ - 

८६ सहकार १६ १ ३ - ७ - ५ - - ५ - - 

८७ पणन ११ - - - ३ ४ ४ - - ४ - - 

८८ व  तर्ो ोग २ - - - - २ - - - - - - 

८९ िवशेष सहा य - - - - - - - - - - - - 

९० सामािजक न् याय ६८ ६ ४ - २६ १८ १२ १ - ११ २ ९.०९ 

एकूण १४३४ ७७ १७ - ३४२ ५३३ ३५८ ३३ - ३२५ १०७ ९.२२ 
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िववरण कर्माकं २७ 

अतारांिकत नाचंी िवभागिनहाय आकडेवारी दशर्िवणारे िववरणपतर् 

अ  .कर् .  िवभागाचे नाव 
गत सतर्ात लंिबत रािहले यांपैकी 

लेखी उ र ा त झाले या 
अतारांिकत न 

1) अन् न व नागरी पुरवठा आिण गर्ाहक संरक्षण िवभाग १९ 
2) अ पसंख्यांक िवकास िवभाग १ 
3) आिदवासी िवकास िवभाग २८ 
4) इतर मागास बहुजन क याण िवभाग ६ 
5) उच् च व तंतर् िशक्षण िवभाग ३६ 
6) उ ोग िवभाग १५ 
7) ऊजार् िवभाग २७ 
8) कामगार िवभाग १८ 
9) कृषी िवभाग २० 
10) कौश य िवकास िवभाग ६ 
11) कर्ीडा िवभाग ४ 
12) खिनकमर् िवभाग २ 
13) खार जिमनी िवकास िवभाग २ 
14) गृह िवभाग ५१ 
15) गृहिनमार्ण िवभाग ८ 
16) गर्ामिवकास िवभाग ४१ 
17) जलसंपदा िवभाग २६ 
18) दगु् धिवकास िवभाग १ 
19) नगर िवकास िवभाग ११५ 
20) िनयोजन िवभाग ५ 
21) पणन िवभाग १० 
22) पिरवहन िवभाग १७ 
23) पयर्टन िवभाग २ 
24) पयार्वरण िवभाग २२ 
25) पशुसंवधर्न िवभाग ५ 
26) पाणीपुरवठा व वच्छता िवभाग १४ 
27) बंदरे िवभाग २ 
28) मत् यिवकास िवभाग ९ 
29) मदत व पुनवर्सन िवभाग १० 
30) मराठी भाषा िवभाग २ 
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अ  .कर् .  िवभागाचे नाव 
गत सतर्ात लंिबत रािहले यांपैकी 

लेखी उ र ा त झाले या 
अतारांिकत न 

31) महसूल िवभाग २६ 
32) मिहला व बालिवकास िवभाग ९ 
33) मािहती तंतर्ज्ञान िवभाग २ 
34) मृद व जलसंधारण िवभाग ८ 
35) राजिश टाचार िवभाग १ 
36) राज् य उत् पादन शु  क िवभाग २ 
37) रोजगार हमी िवभाग ११ 
38) वक्फ िवभाग १ 
39) वने िवभाग २६ 
40) व  तर्ो ोग िवभाग १ 
41) िवत् त िवभाग ९ 
42) िवधी व न् याय िवभाग २ 
43) वै कीय िशक्षण िवभाग १३ 
44) शालेय िशक्षण िवभाग ७३ 
45) सहकार िवभाग १४ 
46) सां  कृितक कायर् िवभाग ७ 
47) सामािजक न् याय िवभाग २२ 
48) सामान्य शासन िवभाग ९ 
49) सावर्जिनक आरोग् य व कुटंुब क  याण िवभाग ६६ 
50) सावर्जिनक बांधकाम )सावर्जिनक उपकर्म वगळून (िवभाग  १५ 
51) सावर्जिनक बांधकाम )सावर्जिनक उपकर्म (िवभाग  ९ 

एकूण ८५० 



189 

िववरण कर्माकं २८ 
तारांिकत नाबाबची कायर्वाही 

अनकुर्मांक 
(१) 

तपशील 
(२) 

संख्या 
(३) 

१. सभागृहासमोर नो रे चचकरीता दाखिवण्यात आले या िदवसांची संख्या ५ 
२. सभागृहासमोर नो रे चचकरीता न ठेवले या िदवसांची - 
३. नांच्या सूचना िदले या सद यांची संख्या ४५ 
४. (अ) त डी उ रे िदली गेले या नांची संख्या ३३ 

(ब) त डी उ रे िदली गेले या अ प सूचना नांची संख्या  -- 
५. एका सद याकडून जा तीत जा त आले या नांची संख्या 

ी.नागोराव गाणार, िव.प.स. ८७ 

६. एका सद यांचे जा तीत जा त वीकृत झाले या नाची संख्या 

ी.िवलास पोतनीस, िव.प.स. १६ 

७. एकाच िदवशी जा तीत जा त उ रे िदले या नांची संख्या ८ 
८. एकाच िदवशी कमीत कमी उ रे िदले या नाची संख्या ४ 
९. एकाच िदवशी एका मंतर्ी महोदयांकडून जा तीत जा त उ रे िदले या नांची संख्या ५ 
१०. त्येक िदवसाला उ रे िदली गेले या नांची सरासरी संख्या ६ 
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िववरणपतर् कर्मांक २९ 
िनयम २८९ अन्वये ा त झाले या सूचनांचा तक्ता 

अ .कर् . िदनांक सद यांची नावे िवषय िनणर्य
)१(  )२( )३( )४( )५(  
)१(  २२/१२/२०२१ ी. िवण यशवंत 

दरेकर व इतर 
सद य 

राज्यात र बी हंगामात शेतकऱ्यांचे िवज कनेक्शन तोडण्याची 
मोिहम महािवतरण कंपनीकडून सरुु करण्यात आ याबाबत 

अमान्य 

)२(  २२/१२/२०२१ ी. िवण यशवंत 
दरेकर 

एसटी महामंडळ कमर्चाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबत अमान्य 

)३(  २३/१२/२०२१ ी. िवण यशवंत 
दरेकर, 

एसटी महामंडळाच्या कमर्चाऱ्यांना त्यांचे न्यायहक्क िमळवून 
देण् याबाबत 

अमान्य 

)४(  २३/१२/२०२१ ी. िवण यशवंत 
दरेकर, व इतर 
सद य 

कोकणातील आबंा व इतर फळ उ ोगाला पुन्हा उभारणी 
िमळावी  आिण कोकणच्या मुख्य अथर् यव थेला आधार 
िमळण्यासाठी शासनाने तातडीने मदतीचा िनणर्य घेण्याबाबत 

अमान्य 

)५(  २३/१२/२०२१ ी. किपल 
हिर चंदर् पाटील 

राज्यातील ओबीसी आरक्षण िमळण्याबाबत अमान्य 

)६(  २७/१२/२०२१ ी. िवण यशवंत 
दरेकर व इतर 
सद य 

िशक्षक िशक्षकेतर कमर्चाऱ्यांना जुनी पेन् शन योजना लाग ू
करणेबाबत 

अमान्य 

)७(  २७/१२/२०२१ ी. िवण यशवंत 
दरेकर  

ी गोपीचंद पडळकर, िवधान पिरषद सद य यांचेवर
झाले या ह याबाबत 

अमान्य 

)८(  २७/१२/२०२१ अॅड. िनरंजन 
डावखरे 

शासकीय आयटीआयमधील कंतर्ाटी िनदेिशकीय /गट 
िनदेिशकीय या िशक्षकीय कमर्चा-यांना िनयिमत करण्याबाबत 

अमान्य 

)९(  २७/१२/२०२१ ी. किपल 
हिर चंदर् पाटील व 
इतर सद य 

िवनाअनुदािनत िशक्षकांच्या लंिबत मागण्यांबाबत अमान्य 

)१०(  २८/१२/२०२१ ी. िवण दरेकर आिदवासी भागातील माता-अभर्क-बालक मृत्यदुराबाबत अमान्य 

)११(  २८/१२/२०२१ ी. किपल पाटील अको यातील नथुरामी भ द ू बाबा कािलचरण याच्यावर 
देशदर्ोहाच्या आरोपाखाली आिण Unlawful Activities 
Prevention Act या काय ाखाली कारवाई करणेबाबत 

अमान्य 

)१२(  २८/१२/२०२१ ी. सदािशव खोत 
व इतर सद य  

सुळेवाडी िज. सोलापूर गर्ामपंचायत येथील गट क व 
उपिवभाग कर् ७८८ येथील जमीन सदर गर्ामपंचायत ला परत 
िमळणेबाबत 

अमान्य 

)१३(  २८/१२/२०२१ ी. सदािशव खोत नंदरुबार िज ातील अमृत आहारातील घोटा याची चौकशी 
करून दोषींवर कारवाई करण्याबाबत 

अमान्य 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 30 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×®ÖµÖ´Ö 46 †®¾ÖµÖê ´ÖÓ¡Öß ´ÖÆüÖê¤üµÖÖÓ®Öß Ûêú»Öê»Öß ×®Ö¾Öê¤ü®Öê 

†.ÛÎú. ´ÖÓ¡Öß ×¾ÖÂÖµÖ ×®Ö¾Öê¤ü®ÖÖ“ÖÖ
×¤ü®ÖÖÓÛú 

(1) (2) (3) (4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

®ÖÝÖ¸ü×¾ÖÛúÖÃÖ ´ÖÓ¡Öß. 

ÃÖÖ´ÖÖ×•ÖÛú ®µÖÖµÖ 
´ÖÓ¡Öß. 

†Ö¯Ö¢Öß ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö  
¸üÖ•µÖ´ÖÓ¡Öß. 

´ÖÖ. ˆ¯Ö´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß. 

²ÖÓÝÖôãû¹ý, Ûú®ÖÖÔ™üÛú µÖê£Öê ”û¡Ö¯ÖŸÖß ×¿Ö¾ÖÖ•Öß  
´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖãŸÖôûµÖÖ“Öß Ûêú»Öê»Öß •ÖÖÞÖß¾Ö¯Öæ¾ÖÔÛú  
×¾Ö™Óü²Ö®ÖÖ. 

ÛúÖê¸êüÝÖÖ¾Ö ³Öß´ÖÖ, ×•Ö.¯ÖãÞÖê µÖê£Öß»Ö ¿ÖÖîµÖ ×¤ü®Ö  
†×³Ö¾ÖÖ¤ü®Ö ÛúÖµÖÔÛÎú´Ö µÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß Ûú¸ÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öê 
×®ÖµÖ´Ö.  

®ÖîÃÖÙÝÖÛú †Ö¯Ö¢Öß ´ÆüÞÖæ®Ö †×¬ÖÃÖæ×“ÖŸÖ ÛúÖê¸üÖê®ÖÖ  
×¾ÖÂÖµÖÛú ×®Ö²ÖÕ¬ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ®Ö¾Öß®Ö ×®Ö¤ìü¿Ö ×®ÖÝÖÔ×´ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê. 

Ã¾Ö¸üÖ•µÖ ¸üõÖÛú ”û¡Ö¯ÖŸÖß ÃÖÓ³ÖÖ•Öß ´ÖÆüÖ¸üÖ•ÖÖÓ“Öê  
Ã´ÖÖ¸üÛú ˆ³ÖÖ¸üÞµÖÖÃÖÓ¤ü³ÖÖÔŸÖ ×®Ö¾Öê¤ü®Ö.    

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü,2021 

24 
×›üÃÖë²Ö¸ü,2021 

24 
×›üÃÖë²Ö¸ü,2021 

27 
×›üÃÖë²Ö¸ü,2021 

************** 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 31 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×®ÖµÖ´Ö 47 †®¾ÖµÖê ´ÖÓ¡µÖÖÓ®Öß / ÃÖ¤üÃµÖÖÓ®Öß Ûêú»Öê»Öß ¾ÖîµÖ×ŒŸÖÛú ×®Ö¾Öê¤ü®Öê 

×®Ö Ó̧üÛú  



193 

×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 32 
ÃÖ®Ö 2021 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ŸÖéŸÖßµÖ (×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖŸÖß»Ö  

¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛúÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß †ÖÛú›êü¾ÖÖ¸üß 
 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ 
Ü 

†.ÛÎú. ×¾Ö¬ÖêµÖÛúÖ“Öß 
ÃÖÓ–ÖÖ 

×¾Ö³ÖÖÝÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß 
´ÖÓ¡Öß 

¯Öã̧ ü:Ã£ÖÖ¯
Ö®Öê“ÖÖ 

×¤ü®ÖÖÓÛú 

¯Öã̧ ü:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ 
—ÖÖ»Öê»µÖÖ 

×¾Ö¬ÖêµÖÛúÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 
ÃÖÓ´ÖŸÖ 

—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖêŸÖ 
ÃÖÓ´ÖŸÖ 

—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

ÃÖã¬ÖÖ ü̧Þ
ÖÖ 

ÃÖã“Ö×¾Ö»
Öê»µÖÖ 

ÃÖ¤üÃµÖÖÓ
“Öß 

ÃÖÓÜµÖÖ 

ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ 
ÃÖÖ¤ü̧ ü 

Ûêú»Öê»µÖÖ 
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß 

ÃÖÓÜµÖÖ 

ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ 
´ÖÖÓ›üÞµÖÖŸÖ 
†Ö»Öê»µÖÖ 
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß 

ÃÖÓÜµÖÖ 

ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
†Ö»Öê»µÖÖ 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖÓ

“Öß 
ÃÖÓÜµÖÖ 

¿Öê¸üÖ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 3 
- ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †Ö×ÞÖ
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×•Ö»ÆüÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¾Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ
ÃÖ×´ÖŸÖß ü(¤ãüÃÖ¸üß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú,
2021"

ÝÖÏÖ´Ö-
×¾ÖÛúÖÃÖ 

ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ 
´ÖÓ¡Öß  

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

23 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

24 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³Öê®Öê 
ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ ®Ö 
Ûú¸üŸÖÖ 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö 
¯Ö×¸üÂÖ¤êü®Öê 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûêú»µÖÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
×¤ü®ÖÖÓÛú 24 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ Ûêú»Öê. 
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2. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 4 
- ´ÖãÓ²Ö‡Ô
´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ,
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ
†Ö×ÞÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
®ÖÝÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ®ÖÝÖ¸
ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¾Ö
†ÖîªÖê×ÝÖÛú ®ÖÝÖ¸üß
(¤ãüÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ)
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021"

®ÖÝÖ¸ü-
×¾ÖÛúÖÃÖ 

®ÖÝÖ¸ü-
×¾ÖÛúÖÃÖ 
´ÖÓ¡Öß  

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê.

23 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021

24 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³Öê®Öê 
ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ ®Ö 
Ûú¸üŸÖÖ 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö 
¯Ö×¸üÂÖ¤êü®Öê 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûêú»µÖÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
×¤ü®ÖÖÓÛú 24 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ Ûêú»Öê. 

3. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 5 
- ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×•Ö»ÆüÖ
¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¾Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ
ÃÖ×´ÖŸÖß ü(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ)
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021"

ÝÖÏÖ´Ö-
×¾ÖÛúÖÃÖ 

ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ 
´ÖÓ¡Öß  

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê.

23 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021

28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³Öê®Öê 
ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ ®Ö 
Ûú¸üŸÖÖ 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö 
¯Ö×¸üÂÖ¤êü®Öê 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûêú»µÖÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ Ûêú»Öê. 

4. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 6 
- ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ
ÛúÖî¿Ö»µÖ, ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖ

ÛúÖî¿Ö»µÖ 
×¾ÖÛúÖÃÖ, 
¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü 

¾Ö 

ÛúÖî¿Ö»µÖ 
×¾ÖÛúÖÃÖ, 

¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü ¾Ö 
ˆªÖê•ÖÛúŸÖÖ 

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 

23 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021

28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³Öê®Öê 
ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ ®Ö 
Ûú¸üŸÖÖ 
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×¿ÖõÖÞÖ ¾Ö ¯ÖÏ×¿ÖõÖÞÖ 
´ÖÓ›üôû ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2021" 

ˆªÖê•ÖÛú
ŸÖÖ 

´ÖÓ¡Öß  ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê.

×¾Ö¬ÖÖ®Ö 
¯Ö×¸üÂÖ¤êü®Öê 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûêú»µÖÖ¯ÖḮ ÖÖÞÖê 
×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ Ûêú»Öê. 

5. "ÃÖ®Ö 2020 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
51 - ¿ÖŒŸÖß 
±úÖî•Ö¤üÖ¸üß ÛúÖµÖ¤êü 
(´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ)ü ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2020"  

ÝÖéÆü  ÝÖéÆü ´ÖÓ¡Öß 15 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2020

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021

23 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 24 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê (ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 

6. "ÃÖ®Ö 2020 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
52 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
†®Ö®µÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ 
®µÖÖµÖÖ»ÖµÖê (¿ÖŒŸÖß 
ÛúÖµÖªÖÜÖÖ»Öß»Ö 
´Ö×Æü»ÖÖÓ“µÖÖ ¾Ö 
²ÖÖ»ÖÛúÖÓ“µÖÖ 

ÝÖéÆü  ÝÖéÆü ´ÖÓ¡Öß 14 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2020

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö-
¯Ö×¸üÂÖ¤êü“Öß 
ÃÖÆü´ÖŸÖß 
‘Öê‰ú®Ö 
¤üÖê®Æüß 
ÃÖ³ÖÖ-
ÝÖéÆüÖÓ“µÖÖ 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
ÃÖÓµÖãŒŸÖ 

ÃÖ×´ÖŸÖßÛú›êü 
¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖ- 
-²ÖÖ²ÖŸÖ

×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³Öê®Öê 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûêú»Öê»µÖÖ 

×¤ü®ÖÖÓÛú 
23 

×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 
¸üÖê•Öß 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
¤üÖê®Æüß 

ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÓ

-- -- --- -- --- 
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×¾Ö¹ý¨ü“µÖÖ ×¾Ö¾Ö×õÖŸÖ 
†¯Ö¸üÖ¬ÖÖÓÃÖÖšüß) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2020" 

21 
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“µÖÖ 
ÃÖÓµÖãŒŸÖ 

ÃÖ×´ÖŸÖßÛú›êü 
ŸµÖÖ¾Ö¸üß»Ö 
¯ÖÏ×ŸÖ¾Öé¢Ö 
¯Öãœüß»Ö 

†×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖ
“µÖÖ 

†ÜÖȩ̂ ü¯ÖµÖÕŸÖ 
ÃÖÖ¤ü¸ü 

Ûú¸üÞµÖÖ“ÖÖ 
†®Öã¤êü¿Ö 
¤ê‰ú®Ö 

×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ 
¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖŸ
Ö µÖÖ¾Öê. 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÃÖ 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êü
®Öê ×¤ü®ÖÖÓÛú 
24 ×›üÃÖë²Ö¸ 
2021ü ¸üÖê•Öß 
ÃÖÆü´ÖŸÖß 
×¤ü»Öß. 

“µÖÖ 21 
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“

µÖÖ 
ÃÖÓµÖãŒŸÖ 
ÃÖ×´ÖŸÖßÛú

›êü
×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ 
¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖ

Ö- 
-²ÖÖ²ÖŸÖ“ÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö
ÃÖÓ́ ÖŸÖ
—ÖÖ»ÖÖ.

7. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
20 - ´ÖãÓ²Ö‡Ô
´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ, 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ 
†Ö×ÞÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
®ÖÝÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ®ÖÝÖ¸ 
ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¾Ö
†ÖîªÖê×ÝÖÛú ®ÖÝÖ¸üß 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2021" 

®ÖÝÖ¸ü×¾ÖÛú
ÖÃÖ 

®ÖÝÖ¸ü×¾ÖÛúÖÃ
Ö ´ÖÓ¡Öß  

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

27 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

24 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 27 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê (ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
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8. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
21 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2021" 

®ÖÝÖ¸ü×¾ÖÛú
ÖÃÖ 

®ÖÝÖ¸ü×¾ÖÛúÖÃ
Ö 

´ÖÓ¡Öß 

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

23 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 24 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê (ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 

9. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
22 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
®ÖÝÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, 
®ÖÝÖ¸ü¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¾Ö 
†ÖîªÖê×ÝÖÛú ®ÖÝÖ¸üß 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2021" 

®ÖÝÖ¸ü×¾ÖÛú
ÖÃÖ 

®ÖÝÖ¸ü×¾ÖÛúÖÃ
Ö 

´ÖÓ¡Öß 

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

27 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê (ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
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10. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
23 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †Ö×ÞÖ 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×•Ö»ÆüÖ 
¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¾Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ 
ÃÖ×´ÖŸÖß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021" 

ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖ
ÃÖ 

ÝÖÏÖ´Ö×¾ÖÛúÖÃÖ 
´ÖÓ¡Öß 

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

23 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 24 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê (ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 

11. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
24 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ 
(¤ãüÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021" 

ÃÖÆüÛúÖ¸ü  ÃÖÆüÛúÖ¸ü 
´ÖÓ¡Öß 

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê (ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 

12. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
25 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 

ÃÖÆüÛúÖ¸ü  ÃÖÆüÛúÖ¸ü 
´ÖÓ¡Öß 

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
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ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ ¾Ö 
×¾Ö×¬ÖÝÖÏÖÊßÛú¸üÞÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021" 

µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê (ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 

13. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
26- ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú
×¾ÖªÖ¯Ößšü (¤ãüÃÖ¸üß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú,
2021"

ˆ““Ö ¾Ö 
ŸÖÓ¡Ö×¿ÖõÖÞ

Ö 

ˆ““Ö ¾Ö 
ŸÖÓ¡Ö×¿ÖõÖÞÖ 

´ÖÓ¡Öß 

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

27 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê (ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 

14. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
27 - ´ÖãÓ²Ö‡Ô
´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 

®ÖÝÖ¸ü×¾ÖÛú
ÖÃÖ  

®ÖÝÖ¸ü×¾ÖÛúÖÃ
Ö ´ÖÓ¡Öß 

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
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2021" ‘µÖÖ¾Öê,
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê (ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 

15. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
28 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ 
†Ö×ÞÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
®ÖÝÖ¸ü¯Ö×¸üÂÖ¤üÖ, ®ÖÝÖ¸ü 
¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¾Ö
†ÖîªÖê×ÝÖÛú ®ÖÝÖ¸üß 
(¤ãüÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021" 

®ÖÝÖ¸ü×¾ÖÛú
ÖÃÖ  

®ÖÝÖ¸ü×¾ÖÛúÖÃ
Ö ´ÖÓ¡Öß 

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê (ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 

16. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
29- ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
¸üÖ•µÖ ŸÖÓ¡Ö ×¿ÖõÖÞÖ
´ÖÓ›üôû (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ)
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021"

ˆ““Ö ¾Ö 
ŸÖÓ¡Ö×¿ÖõÖÞ

Ö 

ˆ““Ö ¾Ö 
ŸÖÓ¡Ö×¿ÖõÖÞÖ 

´ÖÓ¡Öß 

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

27 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
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µÖÖ¾Öê. ‘µÖÖ¾Öê
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê (ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 

17. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
31 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
ÃÖÖÝÖ¸üß ´ÖÖÃÖế ÖÖ¸üß 
×®ÖµÖ´Ö®Ö (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021" 

´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾
ÖÃÖÖµÖ 

´ÖŸÃµÖ¾µÖ¾ÖÃ
ÖÖµÖ ´ÖÓ¡Öß 

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê (ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 

18. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
33 - ´ÖãÓ²Ö‡Ô
´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ 
(¤ãüÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021" 

®ÖÝÖ¸ü×¾ÖÛú
ÖÃÖ  

®ÖÝÖ¸ü×¾ÖÛúÖÃ
Ö ´ÖÓ¡Öß 

22 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 



202 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê (ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 

19. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
35- ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü
ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú
×¾ÖªÖ¯Ößšü (×ŸÖÃÖ¸üß
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú,
2021"

ˆ““Ö ¾Ö 
ŸÖÓ¡Ö×¿ÖõÖÞ

Ö 

ˆ““Ö ¾Ö 
ŸÖÓ¡Ö×¿ÖõÖÞÖ 

´ÖÓ¡Öß 

23 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê (ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 

20. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
36 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
Ûéú×ÂÖ ˆŸ¯Ö®®Ö ¯ÖÞÖ®Ö 
(×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö
×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2021" 

¯ÖÞÖ®Ö ¯ÖÞÖ®Ö ´ÖÓ¡Öß 23 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê 
(ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê (ÃÖÓ́ ÖŸÖ) 
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21. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
37 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
´Öã¦üÖÓÛú (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021" 

´ÖÆüÃÖæ»Ö ´ÖÆüÃÖæ»Ö 
´ÖÓ¡Öß 

23 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

27 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 27 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß 
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ®Ö 
Ûú¸üŸÖÖ 
×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖêÛú
›êü ¯Ö¸üŸÖ
¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖŸÖ
†Ö»Öê.

22. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
38 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
´Öã¦üÖÓÛú (¤ãüÃÖ¸üß 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ ¾Ö 
×¾Ö×¬ÖÝÖÏÖÊßÛú¸üÞÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021" 

´ÖÆüÃÖæ»Ö ´ÖÆüÃÖæ»Ö 
´ÖÓ¡Öß 

23 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

27 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß 
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ®Ö 
Ûú¸üŸÖÖ 
×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖêÛú
›êü ¯Ö¸üŸÖ
¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖŸÖ
†Ö»Öê.

23. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
39 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ 
(×ŸÖüÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021" 

ÃÖÆüÛúÖ¸ü ÃÖÆüÛúÖ¸ü 
´ÖÓ¡Öß 

24 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- --- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß 
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ®Ö 
Ûú¸üŸÖÖ 
×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖêÛú
›êü ¯Ö¸üŸÖ
¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖŸÖ
†Ö»Öê.

24. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê ×¾Ö¢Ö ˆ¯Ö 27 ×¾Ö¬ÖêµÖÛú 27 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 27 -- -- -- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 27 
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×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
40 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
(ŸÖéŸÖßµÖ ¯Öã̧ ü¾ÖÞÖß) 
×¾Ö×®ÖµÖÖê•Ö®Ö  
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021" 

´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

2021 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß 
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ®Ö 
Ûú¸üŸÖÖ 
×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖêÛú
›êü ¯Ö¸üŸÖ
¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖŸÖ
†Ö»Öê.

25. "ÃÖ®Ö 2021 “Öê 
×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 
41 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ 
(†¬µÖÖ¯ÖÛú 
ÃÖÓ¾ÖÝÖÖÔŸÖß»Ö 
†Ö¸üõÖÞÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2021" 

ÃÖÖ´ÖÖ®µÖ 
¯ÖÏ¿ÖÖÃÖ®Ö 

´ÖãÜµÖ´ÖÓ¡Öß 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê, 
ÜÖÓ›ü¿Ö: 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ 
‘µÖÖ¾Öê, 
ÃÖÓ́ ÖŸÖ 

Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
µÖÖ¾Öê. 

28 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

-- -- -- -- ×¤ü®ÖÖÓÛú 28 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
ÛúÖêÞÖŸÖßÆüß 
×¿Ö±úÖ¸üÃÖ ®Ö 
Ûú¸üŸÖÖ 
×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖêÛú
›êü ¯Ö¸üŸÖ
¯ÖÖšü×¾ÖÞµÖÖŸÖ
†Ö»Öê.

***** 



×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 33 
ÃÖ®Ö 2021 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ŸÖéŸÖßµÖ (×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖŸÖß»Ö  

¯Öã¸ü:Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ£ÖÔ †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú 

†®ÖãÛÎú´ÖÖÓÛú 

(1) 

×¾Ö¬ÖêµÖÛúÖ“Öß ÃÖÓ–ÖÖ 

(2) 

×¾Ö³ÖÖÝÖ 

(3) 

¯ÖÏ³ÖÖ¸üß ÃÖ¤üÃµÖ 

(4) 

¯Öã̧ ü:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ 
Ûêú»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

(5) 

¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü 
Ûêú»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

(6) 

¿Öê¸üÖ 

(7) 

1. ÃÖ®Ö 2021 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 2 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖ ×¾Ö¿ÖêÂÖ 
´ÖÖÝÖÖÃÖ ¯ÖÏ¾ÖÝÖÔ-† (‹ÃÖ²ÖßÃÖß-‹) Ûú×¸üŸÖÖ (¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö 
¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö •ÖÖÝÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öê †Ö×ÞÖ ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ 
×®ÖµÖÓ¡ÖÞÖÖÜÖÖ»Öß»Ö »ÖÖêÛúÃÖê¾ÖÖÓ´Ö¬Öß»Ö ×®ÖµÖãŒŸµÖÖÓ“Öê ØÛú¾ÖÖ 
¯Ö¤üÖÓ“Öê) †Ö¸üõÖÞÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021 

†»¯ÖÃÖÓÜµÖÖÓÛú ÁÖß.Ûú×¯Ö»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, 
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 

24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

ÃÖ¤ü¸ü ×¾Ö¬ÖêµÖÛú ×¤ü®ÖÖÓÛú 24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß ¯Öã¸ü:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. 

2. ÃÖ®Ö 2021 “Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 7 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¬Ö´ÖÔ «êüÂÖÖÃÖ 
†Ö×ÞÖ ¯ÖÏê×ÂÖŸÖ, ¯ÖîÝÖÓ²Ö¸ü ¾Ö ¬Ö´ÖÔÃ£ÖÖ®Öê µÖÖÓ“Öß ×¾Ö›Óü²Ö®ÖÖ Ûú¸üÞµÖÖÃÖ 
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö Ûú¸üÞµÖÖÃÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2021 

ÝÖéÆü ÁÖß.Ûú×¯Ö»Ö ¯ÖÖ™üß»Ö, 
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 

24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

ÃÖ¤ü¸ü ×¾Ö¬ÖêµÖÛú ×¤ü®ÖÖÓÛú 24 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß ¯Öã¸ü:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ —ÖÖ»Öê †ÖÆêü. 

***** 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 34 
ÃÖ®Ö 2021 ´Ö¬µÖê —ÖÖ»Öê»µÖÖ ŸÖéŸÖßµÖ (×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖŸÖß»Ö 

×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêÞµÖÖÃÖÖšüß †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú 

†®Öã 
ÛÎú´ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖêµÖÛúÖ“Öß 
ÃÖÓ–ÖÖ 

×¾Ö³ÖÖÝÖ ¯ÖÏ³ÖÖ¸üß 
ÃÖ¤üÃµÖ 

¯Öã̧ ü:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ 
Ûêú»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

मागील 
†×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖŸÖ 
¯Öã¸ü:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
†Ö»Öê»µÖÖ 

×¾Ö¬ÖêµÖÛúÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 

“ÖÖ»Öæ 
†×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖŸÖ 
¯Öã¸ü:Ã£ÖÖ×¯ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
†Ö»Öê»µÖÖ 

×¾Ö¬ÖêµÖÛúÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß 

ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ 
ÃÖæ“Ö×¾Ö»Öê»µÖÖ 
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß 

ÃÖÓÜµÖÖ 

ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖÓ“Öß ÃÖÓÜµÖÖ ÃÖÓ´ÖŸÖ 
Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
†Ö»Öê»µÖÖ 

ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖÓ“Öß 
ÃÖÓÜµÖÖ 

 

¿Öê¸üÖ 

¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö   ×¤ü®ÖÖÓÛú ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö  ×¤ü®ÖÖÓÛú ÃÖÖ¤ü¸ü 
Ûêú»Öê»µÖÖ 

ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖÓ“Öß 
ÃÖÓÜµÖÖ 

´ÖÖÓÓ›üÞµÖÖŸÖ 
†Ö»Öê»µÖÖ 

ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖÓ“Öß 
ÃÖÓÜµÖÖ 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6†)   (6²Ö)   (7†)   (7²Ö) (8) (9†)  (9²Ö) (10) (11)

1. ÃÖ®Ö 2019 
“Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. 
ÛÎú´ÖÖÓÛú 2 - 
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
¿ÖîõÖ×ÞÖÛú 
¯Ö×¸üÃÖÓÃ£ÖÖ 
(¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö) 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2019 

¿ÖÖ»ÖêµÖ 
×¿ÖõÖÞÖ  

ÁÖß.®ÖÖÝÖÖȩ̂ üÖ¾Ö 
ÝÖÖÞÖÖ¸ü, 
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 

21 •Öæ®Ö, 
2019 

-- -- -- -- -- -- -- -- ÃÖ¤ü¸üÆæü 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú ×¤ü. 
24 ×›üÃÖë²Ö ü̧, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ 
ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ“µÖÖ 
ÛÎú´ÖÖŸÖ 
×¾Ö“ÖÖ ü̧Ö£ÖÔ 
¤üÖÜÖ×¾ÖÞµÖÖŸÖ 
†Ö»Öê ÆüÖêŸÖê 
¯Ö Ó̧üŸÖã “Ö“Öì»ÖÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê 
®ÖÖÆüß. 
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2. ÃÖ®Ö 2020 “Öê 
×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. 
ÛÎú´ÖÖÓÛú 2 - 
›üÖò.
²ÖÖ²ÖÖÃÖÖÆêü²Ö
†ÖÓ²Öê›üÛú¸ü
ŸÖÓ¡Ö¿ÖÖÃ¡Ö
×¾ÖªÖ¯Ößšü
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ)
×¾Ö¬ÖêµÖÛú,
2020

ˆ““Ö ¾Ö 
ŸÖÓ¡Ö×¿ÖõÖÞÖ  

ÁÖß.®ÖÖÝÖÖȩ̂ üÖ¾Ö 
ÝÖÖÞÖÖ¸ü, 
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ. 

13 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2020 

-- -- -- -- -- -- -- -- ÃÖ¤ü¸üÆæü 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú ×¤ü. 
24 ×›üÃÖë²Ö ü̧, 
2021 ¸üÖê•Öß 
×¤ü¾ÖÃÖÖ“µÖÖ 
ÛúÖ´ÖÛúÖ•ÖÖ“µÖÖ 
ÛÎú´ÖÖŸÖ 
×¾Ö“ÖÖ ü̧Ö£ÖÔ 
¤üÖÜÖ×¾ÖÞµÖÖŸÖ 
†Ö»Öê ÆüÖêŸÖê 
¯Ö Ó̧üŸÖã “Ö“Öì»ÖÖ 
‘ÖêÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê 
®ÖÖÆüß. 

3. ÃÖ®Ö 2021 
“Öê ×¾Ö.¯Ö.×¾Ö. - 
1 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
¤êü¾Ö¤êü¾ÖŸÖÖ, 
ÃÖÓŸÖ, ´ÖÆüÖŸ´Öê, 
¸üÖÂ™Òü¯Öã¹ýÂÖ 
µÖÖÓ“µÖÖ 
®ÖÖ¾ÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö 
”ûÖµÖÖ×“Ö¡ÖÖÓ“ÖÖ 
¾ÖÖ¯Ö¸ü ×²Ö†¸ü 
²ÖÖ¸ü, ¯Ö¸ü×´Ö™ü 
¹ý´Ö, ¤êü¿Öß ¾Ö 
×¾Ö¤êü¿Öß ¤üÖ¹ý 
×¾ÖÛÎúß Ûëú¦ü, 
ÆüÖò™êü»ÃÖ, 
ˆ¯ÖÆüÖ¸üÝÖéÆü 

ÝÖéÆü  ›üÖò.´Ö×®ÖÂÖÖ
ÛúÖµÖÓ¤êü,
×¾Ö.¯Ö.ÃÖ.

5 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2021 

-- -- -- -- -- -- -- -- ÃÖ¤ü¸ü 
×¾Ö¬ÖêµÖÛúÖ¾Ö ü̧ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 24 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 ¸üÖê•Öß 
“Ö“ÖÖÔ —ÖÖ»Öß 
¾Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛú 
´ÖÖÝÖê ‘ÖêÞµÖÖŸÖ 
†Ö»Öê. 
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µÖÖÓ“µÖÖ 
®ÖÖ¾ÖÖ“µÖÖ 
±ú»ÖÛúÖ¾Ö¸ü 
Ûú¸üÞµÖÖÃÖ 
¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö 
Ûú¸üÞÖê 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2021 

***** 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 35  
´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 

¾Öî¬ÖÖ×®ÖÛú ¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸üÖÜÖÖ»Öß ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾Ö»Öê»µÖÖ ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡ÖÖÓ“Öß µÖÖ¤üß ŸÖéŸÖßµÖ (×Æü¾ÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö, 2021 
 

™üß¯Ö :- ‹Ûú : †®ÖãÛÎú´ÖÖÓÛú 1 ŸÖê 31 ¾Ö¸üß»Ö †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÃÖ®Ö 2021 “µÖÖ ×«üŸÖßµÖ (¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®Ö ÛúÖ»ÖÖ¾Ö¬ÖßŸÖ ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü 
×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüÃÖ´ÖÖê ü̧ šêü¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ ÆüÖêŸµÖÖ. ¯Ö¸ÓüŸÖã ÃŸÖÓ³Ö (5) ´Ö¬µÖê ×®ÖÙ¤üÂ™ü Ûêú»Öê»µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖŸÖß»Ö 
ŸÖ¸üŸÖã¤üß®ÖãÃÖÖ ü̧ µÖÖ †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖŸÖ ¤êüÜÖß»Ö µÖÖ †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖÓ´Ö¬µÖê ±êú ü̧±úÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ØÛú¾ÖÖ ŸµÖÖ ü̧§ü Ûú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.

 ¤üÖê®Ö :  µÖÖ¤üß“µÖÖ ÃŸÖÓ³Ö (5) ´Ö¬µÖê ×®ÖÙ¤üÂ™ü Ûêú»Öê»µÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß®ÖãÃÖÖ¸ü ÃŸÖÓ³Ö (2) ´Ö¬µÖê ˆ»»Öê×ÜÖ»Öê»µÖÖ 
•µÖÖ ×®ÖµÖ´ÖÖŸÖ ±êú¸ü±úÖ¸ü Ûú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö ØÛú¾ÖÖ ŸÖê ¸ü§ü Ûú¸üŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö, ŸµÖÖ ×®ÖµÖ´ÖÖŸÖ ±êú ü̧±úÖ¸ü Ûú ü̧ÞµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß“µÖÖ
¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ÃÖæ“Ö®ÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö× ü̧ÂÖ¤ü ×®ÖµÖ´Ö 257 †®¾ÖµÖê ¤êüŸÖÖ µÖêŸÖß»Ö.

†.ÛÎú. ×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû 
ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ 

ÃÖÖ¤ü¸ü 
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü 

šêü¾Ö»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 
šêü¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Öî¬ÖÖ×®ÖÛú 

¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸ü 

(1) (2) (3) (4)  (5) 

1. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †òŒµÖǣ ÖÓŒ“Ö¸ü ¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×®ÖµÖ´Ö, 
2019 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú †òŒµÖãÓ¯Ö-1118/ÃÖß.†Ö¸ü.287/³ÖÖÝÖ-
1/†òŒ™ü, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 20 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü,2019. 

13 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2020 

14 ´ÖÖ“ÖÔ, 2020 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †òŒµÖǣ ÖÓŒ“Ö¸ü 
×“Ö×ÛúŸÃÖÖ ¯Ö¬¤üŸÖß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2015 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 35 “Öß 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (3) †®¾ÖµÖê 

2. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤êü¿Öß ´Öª ×®ÖµÖ´Ö (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×®ÖµÖ´Ö, 2017 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß¯Öß‹.0417 
/¯ÖÏ.ÛÎú.71 /¸üÖˆ¿Öã-2,  
×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 6 •Öæ®Ö, 2017. 

14 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

3. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤êü¿Öß ´Öª ×®ÖµÖ´Ö (×ŸÖÃÖ¸üß 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2017 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß¯Öß‹.0417 / 
¯ÖÏ.ÛÎú.71 / ¸üÖˆ¿Öã-2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 29 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 2017. 

14 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

4. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®Öê ¾Ö †®Öã–Ö¯ŸµÖÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×®ÖµÖ´Ö, 2017 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß¯Öß‹.0417 
/¯ÖÏ.ÛÎú.71 /¸üÖˆ¿Öã-2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 6 •Öæ®Ö, 
2017. 

14 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

5. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾Ö¤êü¿Öß ´Öª ×®ÖµÖ´Ö (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×®ÖµÖ´Ö, 2017 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß¯Öß‹.0417 
/¯ÖÏ.ÛÎú.71 /¸üÖˆ¿Öã-2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 6 •Öæ®Ö, 
2017. 

14 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 
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†.ÛÎú. ×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû 
ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ 

ÃÖÖ¤ü¸ü   
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü 

šêü¾Ö»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 
šêü¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Öî¬ÖÖ×®ÖÛú 

¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸ü 

(1) (2) (3) (4)   (5) 

6. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾Ö¤êü¿Öß ´Öª ×®ÖµÖ´Ö (×ŸÖÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×®ÖµÖ´Ö, 2017 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß¯Öß‹.0417 
/¯ÖÏ.ÛÎú.71/ ¸üÖˆ¿Öã-2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 29 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 2017. 

14 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

7. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®Öê ¾Ö †®Öã–Ö¯ŸµÖÖ (¤ãüÃÖ¸üß 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2017 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß¯Öß‹.0417 / 
¯ÖÏ.ÛÎú.71 / ¸üÖˆ¿Öã-2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 29 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 2017. 

14 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

8. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¤êü¿Öß ´Öª (†ÖµÖÖŸÖ †Ö×ÞÖ 
×®ÖµÖÖÔŸÖ) (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2019 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü 
Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 
²Öß¯Öß‹.0819/ ¯ÖÏ.ÛÎú.146/ ¸üÖ.ˆ.¿Öã-2, 
×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 16 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 2019. 

14 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

9. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß (×¾Ö¿ÖêÂÖÖ×¬ÖÛúÖ¸ü ¿Öã»Ûú) 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2019 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß¯Öß‹.0819/ 
¯ÖÏ.ÛÎú.146/ ¸üÖ.ˆ.¿Öã-2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 16 
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 2019. 

14 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

10. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾Ö¤êü¿Öß ´Öª ×®ÖµÖ´Ö (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×®ÖµÖ´Ö, 2019 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß¯Öß‹.0819 / ¯ÖÏ.ÛÎú.146 / 
¸üÖ.ˆ.¿Öã-2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 16 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 2019. 

14 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

11. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×²Ö†¸ü †Ö×ÞÖ ¾ÖÖ‡Ô®Ö ×®ÖÙ´ÖŸÖß 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2019 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß¯Öß‹-0819/¯ÖÏ.ÛÎú-
146/ ¸üÖ.ˆ.¿Öã-2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 16 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2019. 

14 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

12. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖêµÖ ´Öª (×Ûú¸üÛúÖêôû ×¾ÖÛÎúß“Öß 
Ûú´ÖÖ»Ö ØÛú´ÖŸÖ) (ÃÖã¬ÖÖ ü̧ÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2018 
¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 
‹´Ö†ÖµÖ‹ÃÖ 0118 / ¯ÖÏ.ÛÎú.29 (³ÖÖÝÖ-1) / 
¸üÖ.ˆ.¿Öã-2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 31 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2018. 

14 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 
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†.ÛÎú. ×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû 
ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ 

ÃÖÖ¤ü¸ü   
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü 

šêü¾Ö»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 
šêü¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Öî¬ÖÖ×®ÖÛú 

¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸ü 

(1) (2) (3) (4)   (5) 

13. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¤êü¿Öß ´Öª (¸üÖêÜÖß®Öê ×¾ÖÛÎúß, 
×¾ÖÛÎúß“Öß ®ÖÖë¤ü¾ÖÆüß) (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 
2019 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß¯Öß‹.0919 / ¯ÖÏ.ÛÎú.184 / 
¸üÖˆ¿Öã-2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 25 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 2019 

14 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

14. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾Ö¤êü¿Öß ´Öª (¤ãüÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 
2017 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú ‹±ú‹»Ö†Ö¸ü-0917 / ¯ÖÏ.ÛÎú.202 / 
‡Ô‹ŒÃÖÃÖß-2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 23 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2017. 

14 ´ÖÖ“ÖÔ, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

15. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾Ö¤êü¿Öß ´Öª  ×®ÖµÖ´Ö (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×®ÖµÖ´Ö, 2020 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß†Ö¸ü‹»Ö. 0620 / ¯ÖÏ.ÛÎú.76 (2) 
/ ¸üÖˆ¿Öã-3, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 15 •Öæ®Ö, 2020. 

17 †ÖòÝÖÃ™ü, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

16. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×²Ö†¸ü †Ö×ÞÖ ¾ÖÖ‡Ô®Ö ×®ÖÙ´ÖŸÖß 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2020 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß†Ö¸ü‹»Ö.0620 / 
¯ÖÏ.ÛÎú.76(1) / ¸üÖˆ¿Öã-3, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 15 
•Öæ®Ö, 2020.

17 †ÖòÝÖÃ™ü, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

17. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®Öê †Ö×ÞÖ †®Öã–Ö¯ŸÖß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×®ÖµÖ´Ö, 2020 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú  ²Öß†Ö¸ü‹»Ö.0620 / ¯ÖÏ.ÛÎú.76 (3) 
/ ¸üÖˆ¿Öã-3, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 15 •Öæ®Ö, 2020. 

17 †ÖòÝÖÃ™ü, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

18. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×²Ö†¸ü ¾Ö ¾ÖÖ‡Ô®Ö ×®ÖÙ´ÖŸÖß (¤ãüÃÖ¸üß 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2020 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß›ü²»Öæ†Ö¸ü 0419 / 
¯ÖÏ.ÛÎú.98 / ¸üÖˆ¿Öã-3, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 13 •Öã»Öî, 
2020. 

17 †ÖòÝÖÃ™ü, 
2020 

7 ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

19. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ã¾ÖµÖÓ †£ÖÔÃÖÆüÖ×µµÖŸÖ ¿ÖÖôûÖ 
(Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ¾Ö ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) ×®ÖµÖ´Ö,2020 
¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 
‹ÃÖ‹±ú‹ÃÖ-1114/¯ÖÏ.ÛÎú.299/‹ÃÖ‹´Ö-2, 
×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 5 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,2020. 

28 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 
2020 

14 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2020 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ã¾ÖµÖÓ 
†£ÖÔÃÖÆüÖ×µµÖŸÖ ¿ÖÖôûÖ 
(Ã£ÖÖ¯Ö®ÖÖ ¾Ö ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2012 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 23 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê. 
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†.ÛÎú. ×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû 
ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ 

ÃÖÖ¤ü¸ü   
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü 

šêü¾Ö»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 
šêü¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Öî¬ÖÖ×®ÖÛú 

¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸ü 

(1) (2) (3) (4)   (5) 

20. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾Ö¯ÖÏÛéúŸÖ ´ÖªÖÛÔú (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 
2020 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß†Ö¸ü‹»Ö 1020/¯ÖÏ.ÛÎú.132(2)/ 
¸üÖˆ¿Öã-3, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 7 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2020 

6 •ÖÖ®Öê¾ÖÖ¸üß, 
2021 

1 ´ÖÖ“ÖÔ, 2021 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

21. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×²Ö†¸ü †Ö×ÞÖ ¾ÖÖ‡Ô®Ö ×®ÖÙ´ÖŸÖß 
(×ŸÖÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2020 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü 
Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß†Ö¸ü‹»Ö 
1020/¯ÖÏ.ÛÎú.132(1)/¸üÖˆ¿Öã-3, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 7 
×›üÃÖë²Ö¸ü, 2020 

6 •ÖÖ®Öê¾ÖÖ¸üß, 
2021 

1 ´ÖÖ“ÖÔ, 2021 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

22. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¤êü¿Öß ´Öª (†ÖµÖÖŸÖ ¾Ö ×®ÖµÖÖÔŸÖ) 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö,2020 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ‹±ú‹»Ö†Ö¸ü 
0620/¯ÖÏ.ÛÎú.90/¸üÖˆ¿Öã-2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 6 
®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü,2020. 

4 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 

2021 

1 ´ÖÖ“ÖÔ,2021 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

23. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖêµÖ ´Öª (×Ûú¸üÛúÖêôû ×¾ÖÛÎúß“Öß 
Ûú´ÖÖ»Ö ØÛú´ÖŸÖ ×®Ö¬ÖÖÔ¸üÞÖ) (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×®ÖµÖ´Ö,2020 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú ‹±ú‹»Ö†Ö¸ü 0620/¯ÖÏ.ÛÎú.90/ 

¸üÖˆ¿Öã-2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 6 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü,2020. 

4 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 

2021 

1 ´ÖÖ“ÖÔ,2021 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

24. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾Ö¤êü¿Öß ´Öª †Ö×ÞÖ ¿Öã¬¤ü ´ÖªÖÛÔú 
(¾ÖÖÆüŸÖæÛú ¿Öã»Ûú)  (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö,2020 
¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 
‹±ú‹»Ö†Ö¸ü 0620/¯ÖÏ.ÛÎú.90/¸üÖˆ¿Öã-2, 
×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 6 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü,2020. 

4 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 

2021 

1 ´ÖÖ“ÖÔ,2021 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

25. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß 
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖæÞÖÔ¾Öêôû 
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¯Ö¤ü¾Öß¯Öæ¾ÖÔ ¥ü¿µÖÛú»ÖÖ 
¯ÖÖšü¶ÛÎú´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öê ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2020 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ‹›üß†Ö¸ü-
2020/¯ÖÏ.ÛÎú.35/ ŸÖÖÓ×¿Ö-6, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 23 
•Öæ®Ö, 2020.

26 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 
2021 

1 ´ÖÖ“ÖÔ, 2021 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ 
ÜÖÖ•ÖÝÖß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú 
¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
¾Ö ¿Öã»Ûú µÖÖÓ“Öê 
×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
2015 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 23 
“µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê 
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†.ÛÎú. ×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû 
ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ 

ÃÖÖ¤ü¸ü   
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü 

šêü¾Ö»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 
šêü¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Öî¬ÖÖ×®ÖÛú 

¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸ü 

(1) (2) (3) (4)   (5) 

26. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß 
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖæÞÖÔ¾Öêôû 
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü ¯Ö¤ü¾Öß ŸÖÖÓ×¡ÖÛú 
¯ÖÖšüµÖÛÎú´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öê ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2020 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ÃÖÓÛúßÞÖÔ-
2019/¯ÖÏ.ÛÎú.367/2019/ ŸÖÖÓ×¿Ö-4, 
×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 9 •Öã»Öî, 2020. 

26 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 
2021 

1 ´ÖÖ“ÖÔ, 2021 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ 
ÜÖÖ•ÖÝÖß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú 
¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
¾Ö ¿Öã»Ûú µÖÖÓ“Öê 
×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
2015 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 23 
“µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê 

27. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß 
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖæÞÖÔ¾Öêôû 
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¯Ö¤ü¾Öß¯Öæ¾ÖÔü ŸÖÖÓ×¡ÖÛú 
¯ÖÖšüµÖÛÎú´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öê ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2020 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ÃÖÓÛúßÞÖÔ-2019/ 
¯ÖÏ.ÛÎú.368/ 2019/ ŸÖÖÓ×¿Ö-4, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 9 
•Öã»Öî, 2020.

26 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 
2021 

1 ´ÖÖ“ÖÔ, 2021 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ 
ÜÖÖ•ÖÝÖß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú 
¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
¾Ö ¿Öã»Ûú µÖÖÓ“Öê 
×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
2015 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 23 
“µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê 

28. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß 
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
¿Öã»Ûú µÖÖÓ“Öê ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2015 
†®¾ÖµÖê ×¤ü®ÖÖÓÛú 4 •Öæ®Ö, 2019 ¸üÖê•Öß 
¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûêú»Öê»Öß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ †×¬ÖÛÎú×´ÖŸÖ 
Ûúºþ®Ö ¯Ö¤ü¾Öß¯Öæ¾ÖÔ ¯ÖÖšü¶ÛÎú´Ö (†®ÖãÃÖæ“Öß-Ûú) 
¾Ö ¯Ö¤ü¾µÖã¢Ö¸ü ¯Ö¤ü¾Öß ¯ÖÖšü¶ÛÎú´Ö (†®ÖãÃÖæ“Öß-
ÜÖ) µÖÖ ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¯ÖÖšü¶ÛÎú´ÖÖÓ“µÖÖ 
¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÖ¡ÖŸÖê“µÖÖ †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü 
Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ™üß‡Ô‹´Ö-
2020/ ¯ÖÏ.ÛÎú.71/ŸÖÖÓ×¿Ö-4, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 8 
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 2020. 

26 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 
2021 

1 ´ÖÖ“ÖÔ, 2021 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ 
ÜÖÖ•ÖÝÖß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú 
¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
¾Ö ¿Öã»Ûú µÖÖÓ“Öê 
×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
2015 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 23 
“µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê 

29. ´ÖÆüÖü¸üÖÂ™Òü ¤êü¿Öß ´Öª ×®ÖµÖ´Ö (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×®ÖµÖ´Ö, 2021 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú ‹´Ö†ÖµÖ‹ÃÖ 0920/¯ÖÏ.ÛÎú.107/ 
¸üÖˆ¿Öã-3, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 23 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß,2021.

31 ´Öê,2021 5 •Öã»Öî,2021 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

30. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾Ö¤êü¿Öß ´Öª ×®ÖµÖ´Ö (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×®ÖµÖ´Ö, 2021 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú ‹´Ö†ÖµÖ‹ÃÖ 0920/¯ÖÏ.ÛÎú.107/ 
¸üÖˆ¿Öã-3, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 23 ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß, 2021.

31 ´Öê,2021 5 •Öã»Öî,2021 ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖºþ²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 
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†.ÛÎú. ×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû 
ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ 

ÃÖÖ¤ü¸ü   
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü 

šêü¾Ö»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 
šêü¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Öî¬ÖÖ×®ÖÛú 

¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸ü 

(1) (2) (3) (4)   (5) 

31. ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ®Ö ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
(×¿Ö›üá) (¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯Ö®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“µÖÖ 
ÃÖ¤üÃµÖÖÓ“Öß ×®ÖµÖãŒŸÖß †Ö×ÞÖ ¯ÖÏ×ŸÖ–ÖÖ¯Ö¡ÖÖ“Öê 
®Ö´Öã®Öê) (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2021 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü 
Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ÃÖÖÃÖ×¾Ö 
2021/¯ÖÏ.ÛÎú.118/ÛúÖµÖÖÔ-16, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 5 
•Öã»Öî,2021.

5 •Öã»Öî,2021 6 •Öã»Öî,2021 ÁÖß ÃÖÖ‡Ô²ÖÖ²ÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖ®Ö 
×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
(×¿Ö›üá) 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö,2014 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 25 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê

32. ´ÖÆüÖ ü̧ÖÂ™Òü ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖ 
(®ÖæŸÖ®Ö¿Öß»Ö ‰ú•ÖÖÔ ÜÖ ȩ̂ü¤üß“Öê ²ÖÓ¬Ö®Ö ŸµÖÖ“Öê 
¯ÖÖ»Ö®Ö ¾Ö ®ÖæŸÖ®Ö¿Öß»Ö ‰ú•ÖÖÔ ¯ÖḮ ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö 
“ÖÖîÛú™üß“Öê ÛúÖµÖÖÔ®¾ÖµÖ®Ö) ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö, 2019 
¯ÖÏ×ÃÖ ü̈ Ûú ü̧ÞÖÖ ü̧ß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 
´Ö×¾Ö×®Ö†Ö/ŸÖÖÓ×¡ÖÛú/2019/1232, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 
27 ×›üÃÖë²Ö ü̧, 2019. 

30 •Öã»Öî, 2021 22 ×›üÃÖë²Ö¸üü, 
2021 

×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
2003 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 182 
†®¾ÖµÖê 

33. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖ 
(®ÖæŸÖ®Ö¿Öß»Ö ˆ•Öì“ÖÖ ¤ü¸ü ×®Ö×¿“ÖŸÖßÛú¸üÞÖÖ“µÖÖ 
†™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá) ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö, 2019 ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü 
Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ´Ö×¾Ö×®Ö†Ö/ 
ŸÖÖ×¡ÖÛú/ ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö/ 2019/ 1235/ 
×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 30 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2019. 

30 •Öã»Öî, 2021 22 ×›üÃÖë²Ö¸üü, 
2021 

×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
2003 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 182 
†®¾ÖµÖê 

34. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖ (ÝÖÏß›ü»ÖÖ 
•ÖÖê›ü»Öê»Öß ¯Ö¸üÃ¯Ö¸ü ÃÖÛÎúßµÖ ”û¯Ö¸üÖ¾Ö¸üß»Ö
®ÖæŸÖ®Ö¿Öß»Ö ‰ú•ÖÖÔ ×®ÖÙ´ÖŸÖß µÖÓ¡ÖÞÖÖ) ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö,
2019 ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ
ÛÎú´ÖÖÓÛú
´Ö×¾Ö×®Ö†Ö/ŸÖÖÓ×¡ÖÛú/×¾Ö×®ÖµÖ´Ö/2019/1234,
×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 30 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2019.

30 •Öã»Öî, 2021 22 ×›üÃÖë²Ö¸üü, 
2021 

×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
2003 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 182 
†®¾ÖµÖê 

35. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖ (¸üÖ•µÖ 
×ÝÖÏ› ÃÖÓ×ÆüŸÖÖü) ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö, 2020 ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü 
Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ´Ö×¾Ö×®Ö†Ö/ 
×»ÖÝÖ»Ö 319, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 2 ÃÖ¯™ëü²Ö¸üü, 2020 

30 •Öã»Öî, 2021 22 ×›üÃÖë²Ö¸üü, 
2021 

×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
2003 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 182 
†®¾ÖµÖê 
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†.ÛÎú. ×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû 
ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ 

ÃÖÖ¤ü¸ü   
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü 

šêü¾Ö»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 
šêü¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Öî¬ÖÖ×®ÖÛú 

¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸ü 

(1) (2) (3) (4)   (5) 

36. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤êü¿Öß ¤üÖºþ (¤ãüÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×®ÖµÖ´Ö,2021 ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß¯Öß‹, 0819/¯ÖÏ.ÛÎú.146/ ¸üÖ‰ú¿Öã-
2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 7 •Öæ®Ö, 2021. 

30 •Öã»Öî, 2021 22 ×›üÃÖë²Ö¸üü, 
2021 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

37. ×¾Ö¿ÖêÂÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ®Öê †Ö×ÞÖ †®Öã–Ö¯ŸÖß 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö,2021 ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ²Öß¯Öß‹.0819/¯ÖÏ.ÛÎú. 
146/ ¸üÖ‰ú¿Öã-2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 7 •Öæ®Ö, 
2021. 

30 •Öã»Öî, 2021 22 ×›üÃÖë²Ö¸üü, 
2021 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

38. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¤êü¿Öß ´Öª (¸üÖêÜÖß®Öê ×¾ÖÛÎúß, 
×¾ÖÛÎúß“µÖÖ ®ÖÖë¤ü¾ÖÊÖ ‡.) (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö 
2021 ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 
²Öß¯Öß‹.0819/¯ÖÏ.ÛÎú.146/¸üÖ‰ú¿Öã-2, 
×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 7 •Öæ®Ö, 2021. 

30 •Öã»Öî, 2021 22 ×›üÃÖë²Ö¸üü, 
2021 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

39. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ´ÖÖêÆü±ãú»Öê (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2021 
¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 
‹´Ö‹±ú‹»Ö.0221/ ¯ÖÏ.ÛÎú. 25/ ¸üÖ‰ú¿Öã-2, 
×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 3 ´Öê, 2021.  

30 •Öã»Öî, 2021 22 ×›üÃÖë²Ö¸üü, 
2021 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

40. ´ÖãÓ²Ö‡Ô ×¾Ö¤êü¿Öß ´Öª ×®ÖµÖ´Ö (¤ãüÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×®ÖµÖ´Ö,2021 ¯ÖÏ×ÃÖ¨ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú ‹±ú‹»Ö†Ö¸ü 0521/ ¯ÖÏ.ÛÎú.65/ 
¸üÖ‰ú¿Öã-2, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 11 •Öæ®Ö, 2021. 

4 •Öã»Öî, 2021 22 ×›üÃÖë²Ö¸üü, 
2021 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

41. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖ (ÝÖÏÖÆüÛú 
ÝÖÖ·ÆÖÞÖê ×®Ö¾ÖÖ¸üÞÖ ´ÖÓ“Ö ¾Ö ×¾ÖªãŸÖ 
»ÖÖêÛú¯ÖÖ»Ö) ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö, 2020 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü
Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ´Ö×¾Ö×®Ö†Ö/
×»ÖÝÖ»Ö/ 2020/ 336, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 21
ÃÖ¯™ëü²Ö¸ü, 2020.

8 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 
2021  

22 ×›üÃÖë²Ö¸üü, 
2021 

×¾ÖªãŸÖ †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
2003 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 182 
†®¾ÖµÖê 

42. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÝÖÏÖÆüÛú ÃÖÓ¸üõÖÞÖ (´Ö¬µÖÃ£Öß) 
×®ÖµÖ´Ö,2021 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú ÝÖÏÖÃÖÓ†-2021/ ¯ÖÏ.ÛÎú.30/ ÝÖÏÖ.ÃÖÓ.-
4,×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 1 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,2021. 

24 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 
2021 

22 ×›üÃÖë²Ö¸üü, 
2021 

ÝÖÏÖÆüÛú ÃÖÓ¸üõÖÞÖ 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö,2019 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 105 (2) †®¾ÖµÖê 
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†.ÛÎú. ×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû 
ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ 

ÃÖÖ¤ü¸ü   
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü 

šêü¾Ö»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 
šêü¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Öî¬ÖÖ×®ÖÛú 

¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸ü 

(1) (2) (3) (4)   (5) 

43. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÝÖÏÖÆüÛú ÃÖÓ¸üõÖÞÖ (¸üÖ•µÖ †ÖµÖÖêÝÖ 
×•Ö»ÆüÖ †ÖµÖÖêÝÖÖ“Öê †¬µÖõÖ ¾Ö ÃÖ¤üÃµÖ µÖÖÓ“Öê 
¾ÖêŸÖ®Ö, ³Ö¢Öê ¾Ö ÃÖê¾ÖÖ¿ÖŸÖá) ×®ÖµÖ´Ö, 2021 
¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 
ÝÖÏÖÃÖÓ†-2020/¯ÖÏ.ÛÎú.47/ÝÖÏÖÃÖÓ-4, 
×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 1 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,2021. 

24 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 
2021 

22 ×›üÃÖë²Ö¸üü, 
2021 

ÝÖÏÖÆüÛú ÃÖÓ¸üõÖÞÖ 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 2019 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 105 (2) †®¾ÖµÖê 

44. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾ÖªãŸÖ ×®ÖµÖÖ´ÖÛú †ÖµÖÖêÝÖ 
(•Ö¾ÖÖÆü¸ü»ÖÖ»Ö ®ÖêÆü¹ý ¯ÖÖê™Ôü ™ÒüÃ™ü“µÖÖ 
•Ö¾ÖÖÆü¸ü»ÖÖ»Ö ®ÖêÆü¹ý ¯ÖÖê™Ôü, ŸÖÖ»ÖãÛúÖ ˆ¸üÞÖ,
×•Ö.¸üÖµÖÝÖ›ü µÖê£Öß»Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ †ÖÙ£ÖÛú
õÖê¡ÖÖÃÖÖšüß »ÖÖÝÖæ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ¾Öß•Ö ×¾ÖŸÖ¸üÞÖ
¯Ö¸ü¾ÖÖ®µÖÖ“µÖÖ ×¾Ö×¿ÖÂ™ü †™üß)
×¾Ö×®ÖµÖ´Ö,2018  ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú
´Ö×¾Ö×®Ö†Ö/ŸÖÖÓ×¡ÖÛú/¯Ö¸ü¾ÖÖ®ÖÖ
†™üß/•Öê‹®Ö¯Öß™üß/ 2018/5036, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ
13 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü,2018.

02 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

22 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

×¾ÖªãŸÖ 
†Ø¬Ö×®ÖµÖ´Ö,2003 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 182 †®¾ÖµÖê   

45. ´ÖÆüÖü¸üÖÂ™Òü ¤êü¿Öß ´Öª ×®ÖµÖ´Ö (×ŸÖÃÖ¸üß 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2021 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ÃÖß‹»Ö†Ö¸ü- 
0621/¯ÖÏ.ÛÎú.90/ ¸üÖˆ¿Öã-3, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 8 
®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 2021. 

06 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

22 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 

2021 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

46. ´ÖãÓ²Ö‡Ôü ×¾Ö¤êü¿Öß ´Öª ×®ÖµÖ´Ö (×ŸÖÃÖ¸üß 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2021 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ÃÖß‹»Ö†Ö¸ü- 
0621/¯ÖÏ.ÛÎú.90/ ¸üÖˆ¿Öã-3, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 8 
®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 2021. 

06 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

22 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 

2021 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¤üÖ¹ý²ÖÓ¤üß 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 143 “µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê 

47. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ (ÃÖ×´ÖŸÖß“Öß 
×®Ö¾Ö›üÞÖæÛú) (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö,2019 
¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 
ÃÖß‹ÃÖ†Ö¸ü-0818/ ¯ÖÏ.ÛÎú.83/ 13-ÃÖ, 
×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 15 ®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 2021. 

15 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

22 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 

2021 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1960 “µÖÖ 
Ûú»Ö´Ö 165 “Öê 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (4) †®¾ÖµÖê. 
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†.ÛÎú. ×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû 
ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ 

ÃÖÖ¤ü¸ü   
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü 

šêü¾Ö»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 
šêü¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Öî¬ÖÖ×®ÖÛú 

¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸ü 

(1) (2) (3) (4)   (5) 

48. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß 
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖæÞÖÔ¾Öêôû 
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¯Ö¤¾µÖã¢Ö¸ü ¯Ö¤ü¾Ößü ŸÖÖÓ×¡ÖÛú 
¯ÖÖšüµÖÛÎú´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öê ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2021 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ‹´Ö†ÖµÖ‹ÃÖ-2021/ 
¯ÖÏ.ÛÎú.96/ŸÖÖÓ×¿Ö-4, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 18 
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü,2021. 

16 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

22 ×›üÃÖë²Ö¸ü 
2021 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ 
ÜÖÖ•ÖÝÖß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú 
¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
¾Ö ¿Öã»Ûú µÖÖÓ“Öê 
×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
2015 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 23 
“µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê. 

49. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ ÜÖÖ•ÖÝÖß 
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖæÞÖÔ¾Öêôû 
¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ¯Ö¤ü¾Öß¯Öæ¾ÖÔü ŸÖÖÓ×¡ÖÛú 
¯ÖÖšüµÖÛÎú´ÖÖÓ“µÖÖ ¯ÖÏ¾Öê¿ÖÖ“Öê ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×®ÖµÖ´Ö, 2021 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü Ûú¸üÞÖÖ¸üß 
†×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ‹´Ö†ÖµÖ‹ÃÖ-2021/ 
¯ÖÏ.ÛÎú.90/ŸÖÖÓ×¿Ö-4, ×¤ü®ÖÖÓ×ÛúŸÖ 18 
†ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 2021. 

16 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

22 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 

ú2021 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö®ÖÖ†®Öã¤üÖ×®ÖŸÖ 
ÜÖÖ•ÖÝÖß ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú 
¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¯ÖÏ¾Öê¿Ö 
¾Ö ¿Öã»Ûú µÖÖÓ“Öê 
×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
2015 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 23 
“µÖÖ 
¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö (2) †®¾ÖµÖê. 

50. ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖÓ´Ö¬Öß»Ö ´ÖãÜµÖ »ÖêÜÖÖ 
†×¬ÖÛúÖ¸üß Æêü ¯Ö¤ü ¯ÖÏ×ŸÖ×®ÖµÖãŒŸÖß®Öê 
³Ö¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×ŸÖ×®ÖµÖãŒŸÖßÃÖÖšüß“ÖÖ ¯Öã¸üÛú 
ÃÖÓ¾ÖÝÖÔ ´ÆüÞÖæ®Ö ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¢Ö ¾Ö »ÖêÜÖÖ ÃÖê¾ÖÖ 
ÃÖÓ¾ÖÝÖÖÔŸÖß»Ö †×¬ÖÛúÖ·µÖÖÓ´Ö¬Öæ®Ö ³Ö¸üÞµÖÖÃÖÖšüß 
†×¬ÖÃÖæ“ÖßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü 
Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ‹´ÖÃÖß†Öê-
2018 / ¯ÖÏ.ÛÎú.48 (³ÖÖÝÖ-1) / ®Ö×¾Ö-14, 
×¤ü®ÖÖÓÛú 23 ´Öê, 2018. 

20 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

22 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “ÖÖ 
(59) “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 45-
(²Ö) “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö
(1) †®¾ÖµÖê

51. ´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖÓ´Ö¬Öß»Ö ˆ¯ÖÖµÖãŒŸÖ / 
ÃÖÆüÖµÖÛú †ÖµÖãŒŸÖ Æüß ¯Ö¤êü ¯ÖÏ×ŸÖ×®ÖµÖãŒŸÖß®Öê 
³Ö¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ¯ÖÏ×ŸÖ×®ÖµÖãŒŸÖßÃÖÖšüß“ÖÖ ¯Öã¸üÛú 
ÃÖÓ¾ÖÝÖÔ ´ÆüÞÖæ®Ö ´ÖãÜµÖÖ×¬ÖÛúÖ¸üß ÃÖÓ¾ÖÝÖÔ 
†×¬ÖÃÖæ“ÖßŸÖ Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öß ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü 
Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ‹´ÖÃÖß†Öê - 
2021 / ¯ÖÏ.ÛÎú.182 / ®Ö×¾Ö-14, ×¤ü®ÖÖÓÛú 1 
®ÖÖê¾Æëü²Ö¸ü, 2021. 

20 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021  

22 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü 
´ÖÆüÖ®ÖÝÖ¸ü¯ÖÖ×»ÖÛúÖ 
†×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 1949 “ÖÖ 
(59) “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 45-
(²Ö) “µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö
(1) †®¾ÖµÖê
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†.ÛÎú. ×¾ÖÂÖµÖ ×¾Ö¬ÖÖ®Ö´ÖÓ›üôû 
ÃÖ×“Ö¾ÖÖ»ÖµÖÖÃÖ 

ÃÖÖ¤ü¸ü   
—ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü 
ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü 

šêü¾Ö»µÖÖ“ÖÖ 
×¤ü®ÖÖÓÛú 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤êüŸÖ 
šêü¾ÖÞµÖÖÃÖÖšüß ¾Öî¬ÖÖ×®ÖÛú 

¯ÖÏÖ×¬ÖÛúÖ¸ü 

(1) (2) (3) (4)   (5) 

52. ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ µÖê£Öß»Ö ŸÖß®Ö ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖÖÓ“Öê 
×´Öôæû®Ö Ûú´ÖÔ¾Öß¸ü ³ÖÖ‰ú¸üÖ¾Ö ¯ÖÖ™üß»Ö ×¾ÖªÖ¯Ößšü, 
ÃÖÖŸÖÖ¸üÖ Ã£ÖÖ¯Ö®Ö Ûú¸üÞÖÖ¸üß †×¬ÖÃÖæ“Ö®ÖÖ 
ÛÎú´ÖÖÓÛú ÃÖÓÛúßÞÖÔ-2019 / ¯ÖÏ.ÛÎú.185 / 
×¾Ö×¿Ö-3,       ×¤ü®ÖÖÓÛú 27 †ÖòŒ™üÖê²Ö¸ü, 
2021. 

20 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021  

22 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 
2021 

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú 
×¾ÖªÖ¯Ößšü †×¬Ö×®ÖµÖ´Ö, 
2016 “µÖÖ Ûú»Ö´Ö 3 
“µÖÖ ¯ÖÖê™ü-Ûú»Ö´Ö 6 
†®¾ÖµÖê 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®Ö,  ¸üÖ•Öê®¦ü ÝÖ. ³ÖÖÝÖ¾ÖŸÖ, 
´ÖãÓ²Ö‡Ô, ¯ÖÏ¬ÖÖ®Ö ÃÖ×“Ö¾Ö,
×¤ü®ÖÖÓÛ  : 22 ×›üÃÖë²Ö¸ü, 2021. ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤üüü. 
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×¾Ö¾Ö¸üÞÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú 35 † 
महारा टर् िवधानपिरषद 

ततृीय (िहवाळी) अिधवेशन, २०२१ च्या कायार्वलीचे परुवणी पतर् 
कायार्वलीतील बाब कर्मांक "बावीस" सभागहृासमोर ठेवण्यात आले या 

कागदपतर्ांच्या यादीचे परुवणी पतर्.  
(अनकुर्मांक "बावन्न" नंतर पढुील बाबी वाचा यात.) 

अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 

अिधसचूना 

५३) महारा टर् िवनाअनुदािनत खाजगी 
यावसाियक शैक्षिणक सं था (पूणर्वेळ 
यावसाियक पद यु र वै कीय व 
दंतवै क पा कर्मांच्या वेशाचे 
िविनयमन) िनयम, २०१६ िसध्द 
करणारी अिधसूचना कर्मांक 
सीईटी.१२१५ / .कर्.४१२ / १५ / 
िशक्षण-२, िदनांक ११ एि ल, २०१६. 

२८ िडसबर, २०२१ महारा टर् िवनाअनुदािनत 
खाजगी यावसाियक 
शैक्षिणक सं था ( वेश व 
शु क यांचे िविनयमन) 
अिधिनयम, २०१५ च्या  
कलम २३ चा पोट-कलम २ 
अन्वये 

५४) महारा टर् िवनाअनुदािनत खाजगी 
यावसाियक शैक्षिणक सं था (पूणर्वेळ 
यावसाियक पदवीपूवर् वै कीय व दंत 
पा कर्मांच्या वेशाचे िविनयमन) 
िनयम, २०१६ िसध्द करणारी 
अिधसूचना कर्मांक एमईडी १०१६ / 

.कर्.६९ / १६ / िशक्षण-२, िदनांक १८ 
ऑग ट, २०१६. 

२८ िडसबर, २०२१ महारा टर् िवनाअनुदािनत 
खाजगी यावसाियक 
शैक्षिणक सं था ( वेश व 
शु क यांचे िविनयमन) 
अिधिनयम, २०१५ च्या  
कलम २३ चा पोट-कलम २ 
अन्वये 

५५) महारा टर् िवनाअनुदािनत खाजगी 
यावसाियक शैक्षिणक सं था 
भौितकोपचार (एम.पी.टीएच.), 
यवसायोपचार (एम.ओ.टीएच.), 
ऑिडयोलॉजी, पीच व लँ◌ॅग्वेज 

२८ िडसबर, २०२१ महारा टर् िवनाअनुदािनत 
खाजगी यावसाियक 
शैक्षिणक सं था ( वेश व 
शु क यांचे िविनयमन) 
अिधिनयम, २०१५ च्या  
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 
पॅथोलॉजी (एम.ए.एस.एल.पी.) आिण 
ॉ थोिटक्स व ऑथ िटक्स       

[एम.ए सी.(पी.अँड ओ.)] यामधील 
पुणर्वेळ यावसाियक पद यु र पदवी 
पा कर्मांच्या वेशांचे िविनयमन) 
िनयम, २०१६ िसध्द करणारी 
अिधसूचना कर्मांक सीईटी ३५१६ / 

.कर्.३११ / १६ / िशक्षण-२, िदनांक 
१८ एि ल, २०१७. 

कलम २३ चा पोट-कलम २ 
अन्वये 

िविवध महामंडळाचे अहवाल इत्यादी कागदपतेर् 
५६) ी िव ल रूिक्मणी मंिदर सिमती, 

पंढरपूर  यांचा सन २०१९-२०२० या 
वषार्ंचे लेखापिरक्षण अहवाल व 
त्यावरील अनुपालन अहवाल.  

२२ िडसबर, २०२१ पंढरपूर मंिदरे अिधिनयम, 
१९७३ च्या कलम    ४९ (१) 
व (२) च्या अन्वये 

५७) मौलाना आझाद अ पसंख्यांक आिर्थक 
िवकास महामंडळ मयार्िदत, मंुबई यांचा 
सन २०१२-२०१३ या वषार्चा तेरावा 
वािर्षक अहवाल.  

२२ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम 
(२) अन्वये 

५८) महारा टर् नागरी पायाभूत सुिवधा िनधी 
िव व त कंपनी मयार्िदत 
(MUIFTCL) यांचा सन २०१८-२०१९ 
या वषार्चा वािर्षक अहवाल.  

२२ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम 
(२) अन्वये, 

५९) महारा टर् नागरी पायाभूत सुिवधा 
िवकास कंपनी मयार्िदत (MUIDCL) 
यांचा सन २०१८-२०१९ या वषार्चा 
वािर्षक अहवाल.  

२२ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम 
(२) अन्वये, 

६०) पुण्य लोक अिह यादेवी महारा टर् मढी 
व शेळी िवकास महामंडळ िलिमटेड, 
पुणे यांचा सन २०१८-२०१९ या वषार्चा 
चाळीसावा वािर्षक अहवाल.  

२२ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम 
(२) अन्वये 
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 

६१) महारा टर् माजी सैिनक महामंडळ 
मयार्िदत, पुणे यांचा सन २०१६-२०१७ 
या वषार्ंचा पंधरावा वािर्षक अहवाल.  

२२ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम 
(२) अन्वये 

६२) महारा टर् जीवन ािधकरण यांचा सन 
२०१६-२०१७ या वषार्चा वािर्षक 
अहवाल, वािर्षक लेखे व लेखापिरक्षण 
अहवाल. 

२२ िडसबर, २०२१ महारा टर् जीवन ािधकरण 
अिधिनयम, १९७६ च्या कलम 
६१ (१) अन्वये 

६३) नागपूर व वधार् िज हा माथाडी व 
असंरिक्षत कामगार मंडळ यांचे सन 
२०१८ ते २०२० या वषार्ंचे अनुकर्मे 
पंचेचाळीसावा व सेहेचाळीसावा 
वािर्षक अहवाल.  

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

६४) लातूर आिण उ मानाबाद िज हा 
माथाडी व असंरिक्षत कामगार मंडळ, 
लातूर यांचे सन २०१६ ते २०१९ या 
वषार्ंचे अनुकर्मे स वीसावा, 
स ावीसावा व अ ावीसावा वािर्षक 
अहवाल.  

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

६५) जालना िज हा माथाडी व असंरिक्षत 
कामगार मंडळ, जालना यांचा सन 
२०१६-२०१७ या वषार्चा अ ावीसावा 
वािर्षक अहवाल.  

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

६६) बीड िज हा माथाडी व असंरिक्षत 
कामगार मंडळ, बीड यांचे सन २००८ 
ते २०१९ या वषार्ंचे अनुकर्मे बारा ते 
बावीसावा वािर्षक अहवाल.  

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 

६७) यवतमाळ िज हा माथाडी व असंरिक्षत 
कामगार मंडळ, यवतमाळ यांचे सन 
२०१६ ते २०२० या वषार्ंचे वािर्षक 
अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

६८) महारा टर् मच्छीमारी उ ोगातील 
मच्छीमार आिण इतर मजीवी 
कामगार मंडळ, यांचे सन २०१५ ते 
२०१९ या वषार्ंचे अनुकर्मे दसुरा, 
ितसरा, चौथा व पाचवा वािर्षक 
अहवाल.  

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

६९)   चंदर्पूर-गडिचरोली िज हा माथाडी व 
असंरिक्षत कामगार मंडळ, यांचे सन 
२००७ ते २०२० या वषार्ंचे अनुकर्मे 
ितसरा ते पंधरावा वािर्षक अहवाल.  

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

७०) भंडारा व ग िदया िज हा माथाडी व 
असंरिक्षत कामगार मंडळ,  यांचे सन 
२००८ ते २०२१ या वषार्ंचे लेखा 
पिरक्षण व वािर्षक अहवाल.  

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

७१) सांगली िज हा माथाडी व असंरिक्षत 
कामगार मंडळ,  यांचे सन २०१३ ते 
२०१५ या वषार्ंचे अनुकर्मे ितसावा व 
एकितसावा वािर्षक अहवाल.  

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

७२) माल वाहतूक कामगार मंडळ,  यांचे 
सन २०१६ ते २०१९ या वषार्ंचे अनुकर्मे 
सेहेचाळीसावा ते अ ेचाळीसावा 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 
वािर्षक अहवाल.  अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 

७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

७३) मंुबई लोखंड व पोलाद कामगार मंडळ,  
यांचे सन २०११ ते २०१६ या वषार्ंचे 
अनुकर्मे बेचाळीसावा ते सेहेचाळीसावा 
वािर्षक अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

७४) अमरावती िज हा माथाडी व असंरिक्षत 
कामगार मंडळ, अमरावती  यांचे सन 
२०१३ ते २०१९ या वषार्ंचे अनुकर्मे 
बावीसावा ते स ावीसावा वािर्षक 
अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

७५) परभणी व िंहगोली िज हा माथाडी व 
असंरिक्षत कामगार मंडळ, परभणी  
यांचे सन २००४ ते २००९ या वषार्ंचे 
अनुकर्मे पिहला ते पाचवा वािर्षक 
अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

७६) नांदेड िज हा माथाडी व असंरिक्षत 
कामगार मंडळ, नांदेड  यांचे सन २०१३ 
ते २०१८ या वषार्ंचे अनुकर्मे बावीसावा 
ते स वीसावा वािर्षक अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

७७) रे वे गुड्स िक्लअरींग ॲण्ड फॉरविडग 
ए टॅि लशमट कामगार मंडळ, यांचे 
सन २०१३ ते २०१६ या वषार्ंचे अनुकर्मे 
सदतीसावा ते एकोणचाळीसावा 
वािर्षक अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

७८) िक्लअिंरग ॲण्ड फॉरविडग असंरिक्षत 
गोदी कामगार मंडळ, यांचे सन २०१३ 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 
ते २०१८ या वषार्ंचे अनुकर्मे तेवीसावा 
ते स ावीसावा वािर्षक अहवाल.  

(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

७९) धातू (लोखंड व पोलाद वगळून) आिण 
कागद बाजार व दकुाने माथाडी 
कामगार मंडळ, यांचे सन २०१३ ते 
२०१९ या वषार्ंचे अनुकर्मे 
एकेचाळीसावा ते सेहेचाळीसावा 
वािर्षक अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

८०) िद खोका मेकींग अँण्ड िंटबर माकट 
लेबर बोडर् यांचे सन २०१८ ते २०२० 
या वषार्ंचे अनुकर्मे सेहेचाळीसावा व 
स ेचाळीसावा वािर्षक अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

८१) नािशक िज हा माथाडी व असंरिक्षत 
कामगार मंडळ, यांचे सन २०१८- 
२०१९ या वषार्चा तीसावा वािर्षक 
अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् माथाडी, हमाल व 
इतर मजीवी कामगार 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९६९ च्या कलम 
७ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

८२) नागपूर िज हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, 
नागपूर यांचे सन २०१८ ते २०२० या 
वषार्ंचे अनुकर्मे सतरावा व अठरावा 
वािर्षक अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् खाजगी सुरक्षा रक्षक 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९८१ च्या कलम 
८ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

८३) अमरावती िज हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, 
अमरावती यांचे सन २०१६-२०१७ ते 
२०१८-२०१९ या वषार्ंचे वािर्षक 
अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् खाजगी सुरक्षा रक्षक 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९८१ च्या कलम 
८ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 

८४) सांगली िज हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, 
सांगली यांचा सन २०१९-२०२० या 
वषार्चा वािर्षक अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् खाजगी सुरक्षा रक्षक 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९८१ च्या कलम 
८ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

५८) धुळे िज हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, धुळे 
(अंतगर्त जळगाव, धुळे व नंदरूबार 
िज हे) जळगाव यांचे सन २०१२-
२०१३ ते २०१५-२०१६ या वषार्ंचे 
वािर्षक अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् खाजगी सुरक्षा रक्षक 
(नोकरीचे िनयमन व क याण) 
अिधिनयम, १९८१ च्या कलम 
८ च्या पोट-कलम (३) अन्वये 

८६) झोपडप ी पुनवर्सन ािधकरण, मंुबई 
यांचा सन २०१९-२०२० या वषार्चा 
वािर्षक अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् झोपडप ी (सुधारणा, 
िनमुर्लन व पुनिर्वकास) 
अिधिनयम, १९७१ च्या कलम 
३ पी च्या पोट-कलम (४) 
अन्वये 

८७) झोपडप ी पुनवर्सन ािधकरण, पुणे व 
िंपपरी िंचचवड के्षतर्, पुणे यांचा सन 
२०११-२०१२ ते २०१६-२०१७ या 
वषार्ंचे वािर्षक लेखा अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् झोपडप ी (सुधारणा, 
िनमुर्लन व पुनिर्वकास) 
अिधिनयम, १९७१ च्या कलम 
३ पी च्या पोट-कलम (४) 
अन्वये 

८८) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिष 
िव ापीठ, परभणी यांचे सन २०१४-
२०१५ व २०१५-२०१६ या वषार्ंचे 
वािर्षक लेखे व लेखे पिरक्षण अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् कृिष िव ापीठ 
अिधिनयम, १९८३ च्या कलम 
५५(३)  अन्वये, 

८९) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृिष 
िव ापीठ, परभणी यांचा सन २०२०-
२०२१ या वषार्चा वािर्षक अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् कृिष िव ापीठ 
अिधिनयम, १९८३ च्या कलम 
६९  अन्वये 
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 

९०) महात्मा फुले कृिष िव ापीठ, राहुरी 
यांचा सन २०१७-२०१८ ते २०१९-
२०२० या वषार्चा वािर्षक अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् कृिष िव ापीठ 
अिधिनयम, १९८३ च्या कलम 
६९  अन्वये 

९१) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृिष िव ापीठ, 
अकोला यांचा सन २०१२-२०१३ ते 
२०१४-२०१५ या वषार्ंचे वािर्षक लेखे 
व वािर्षक लेखा पिरक्षण अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् कृिष िव ापीठ 
अिधिनयम, १९८३ च्या कलम 
५५(३)  अन्वये 

९२) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृिष िव ापीठ, 
अकोला यांचा सन २०१६-२०१७ ते 
२०२०-२०२१ या वषार्ंचे वािर्षक 
अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् कृिष िव ापीठ 
अिधिनयम, १९८३ च्या कलम 
६९  अन्वये 

९३) डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी 
िव ापीठ, दापोली यांचा सन २०१६-
२०१७ ते २०२०-२०२१ या वषार्ंचे 
वािर्षक अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् कृिष िव ापीठ 
अिधिनयम, १९८३ च्या कलम 
६९  अन्वये 

९४) महारा टर् राज्य वखार महामंडळ यांचा 
सन २०२०-२०२१ या वषार्चा तेर्स टावा 
वािर्षक लेखा अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ महारा टर् राज्य वखार 
महामंडळ अिधिनयम, १९६२ 
च्या कलम ३१ च्या पोट-
कलम ११ अन्वये 

९५) महात्मा फुले मागासवगर् िवकास 
महामंडळ मयार्िदत, मंुबई यांचा सन 
२०१६-२०१७ ते २०१८-२०१९ या 
वषार्चे वािर्षक अहवाल. 

२३ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम 
(२) अन्वये 

९६) संत रोिहदास चम ोग व चमर्कार 
िवकास महामंडळ मयार्िदत, मंुबई यांचा 
सन २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ या 
वषार्ंचे अनुकर्मे तेर्चाळीसावा व 
च वेचाळीसावा वािर्षक अहवाल.  

२३ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम 
(२) अन्वये 
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 

९७) महारा टर् पश ुव मत् य िवज्ञान 
िव ापीठ, नागपूर यांचा सन २०२०-
२०२१ या वषार्चा वािर्षक अहवाल. 

२४ िडसबर, २०२१ महारा टर् पश ुव मत् यिवज्ञान 
िव ापीठ अिधिनयम १९९८ 
च्या कलम ६० अन्वये 

९८) महारा टर् आरोग्य िवज्ञान िव ापीठ, 
नािशक यांचा सन २०१९-२०२० या 
वषार्चा बावीसावा वािर्षक अहवाल व 
सन २०१९-२०२० या वषार्चे वािर्षक 
लेखे. 

२४ िडसबर, २०२१  महारा टर् आरोग्य िवज्ञान 
िव ापीठ अिधिनयम १९९८ 
च्या कलम ८५ च्या पोट-
कलम (२ अ) व कलम ८६ 
च्या पोट-कलम (२) अन्वये 

९९) मंुबई िव ापीठ यांचा सन २०१९-२०२० 
या वषार्चा वािर्षक अहवाल. 

२४ िडसबर, २०२१ महारा टर् सावर्जिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, २०१६ च्या कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) 
अन्वये 

१००) रा टर्संत तुकडोजी महाराज नागपूर 
िव ापीठ यांचा सन २०१८-२०१९ व 
२०१९-२०२० या वषार्ंचे वािर्षक 
अहवाल. 

२४ िडसबर, २०२१ महारा टर् सावर्जिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, २०१६ च्या कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) 
अन्वये 

१०१) ीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी 
मिहला िव ापीठ, मंुबई यांचा सन 
२०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या 
वषार्ंचे वािर्षक अहवाल. 

२४ िडसबर, २०२१ महारा टर् सावर्जिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, २०१६ च्या कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) 
अन्वये 

१०२) सािवतर्ीबाई फुले पुणे िव ापीठ, पुणे 
यांचा सन २०१८-२०१९ व २०१९-
२०२० या वषार्ंचे वािर्षक अहवाल. 

२४ िडसबर, २०२१ महारा टर् सावर्जिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, २०१६ च्या कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) 
अन्वये 
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 

१०३) िशवाजी िव ापीठ, को हापूर यांचे सन 
२०१७-२०१८ व २०१८-२०१९ या 
वषार्ंचा अनुकर्मे पंचाव ावा व 
छ प ावा वािर्षक अहवाल. 

२४ िडसबर, २०२१ महारा टर् सावर्जिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, २०१६ च्या कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) 
अन्वये 

१०४) पुण्य लोक अिह यादेवी होळकर 
िव ापीठ, सोलापूर यांचा सन २०१९-
२०२० या वषार्चा सोळावा वािर्षक 
अहवाल. 

२४ िडसबर, २०२१ महारा टर् सावर्जिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, २०१६ च्या कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) 
अन्वये 

१०५) कवियतर्ी बिहणाबाई चौधरी उ र 
महारा टर् िव ापीठ, जळगांव यांचा सन 
२०१९-२०२० या वषार्चा तीसावा 
वािर्षक अहवाल. 

२४ िडसबर, २०२१ महारा टर् सावर्जिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, २०१६ च्या कलम 
१३६ च्या पोट-कलम (२) 
अन्वये 

१०६) डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर मराठवाडा 
िव ापीठ, औरंगाबाद यांचे सन २०१९-
२०२० या वषार्चे वािर्षक लेखे. 

२४ िडसबर, २०२१  महारा टर् सावर्जिनक 
िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ 
च्या कलम १३५ च्या पोट-
कलम (४) अन्वये 

१०७) ग डवाना िव ापीठ, गडिचरोली यांचा 
सन २०१९-२०२० या वषार्चा वािर्षक 
लेखे अहवाल. 

२४ िडसबर, २०२१  महारा टर् सावर्जिनक 
िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ 
च्या कलम १३५ च्या पोट-
कलम (४) अन्वये 

१०८) रा टर्संत तुकडोजी महाराज नागपूर 
िव ापीठ यांचा सन २०१९-२०२० या 
वषार्चे वािर्षक लेखे (अंकेक्षण 
अहवालासह). 

२४ िडसबर, २०२१  महारा टर् सावर्जिनक 
िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ 
च्या कलम १३५ च्या पोट-
कलम (४) अन्वये 

१०९) संत गाडगे बाबा अमरावती िव ापीठ, 
अमरावती यांचा सन २०१९-२०२० या 
वषार्चे वािर्षक लेखे. 

२४ िडसबर, २०२१  महारा टर् सावर्जिनक 
िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ 
च्या कलम १३५ च्या पोट-
कलम (४) अन्वये 
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 

११०) सािवतर्ीबाई फुले पुणे िव ापीठ, पुणे 
यांचे सन २०१९-२०२० या वषार्चे 
वािर्षक लेखे आिण संिवधािनक 
लेखापिरक्षण अहवाल. 

२४ िडसबर, २०२१  महारा टर् सावर्जिनक 
िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ 
च्या कलम १३५ च्या पोट-
कलम (४) अन्वये 

१११) िशवाजी िव ापीठ, को हापूर यांचे सन 
२०१९-२०२० या वषार्चे वािर्षक लेखे. 

२४ िडसबर, २०२१  महारा टर् सावर्जिनक 
िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ 
च्या कलम १३५ च्या पोट-
कलम (४) अन्वये 

११२) पुण्य लोक अिह यादेवी होळकर 
सोलापूर िव ापीठ, सोलापूर यांचा सन 
२०२०-२०२१ या वषार्चा वािर्षक 
लेखापरीक्षीत लेखे व अहवाल. 

२४ िडसबर, २०२१  महारा टर् सावर्जिनक 
िव ापीठ अिधिनयम, २०१६ 
च्या कलम १३५ च्या पोट-
कलम (४) अन्वये 

११३) वामी रामानंद तीथर् मराठवाडा 
िव ापीठ, नांदेड यांचा िदनांक १ 
एि ल,२०१९ ते ३१ माचर्, २०२० या 
कालावधीचा वािर्षक अंकेक्षण 
अहवाल. 

२४ िडसबर, २०२१ महारा टर् सावर्जिनक िव ापीठ 
अिधिनयम, २०१६ च्या कलम 
१३५ च्या पोट-कलम (४) 
अन्वये 

११४) किवकुलगुरु कािलदास सं कृत 
िव विव ालय, रामटेक यांचा सन 
२०१८-२०१९ या वषार्चा वािर्षक 
अहवाल. 

२४ िडसबर, २०२१ किवकुलगुरु कािलदास 
सं कृत िव विव ालय 
(िव ापीठ) अिधिनयम, १९९७ 
च्या कलम ८३ अन्वये 

११५) किवकुलगुरु कािलदास सं कृत 
िव विव ालय, रामटेक यांचे सन 
२०२०-२०२१ या वषार्चे वािर्षक लेखे. 

२४ िडसबर, २०२१ किवकुलगुरु कािलदास 
सं कृत िव विव ालय 
(िव ापीठ) अिधिनयम, १९९७ 
च्या कलम ८२ च्या पोट-
कलम (२) अन्वये 
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 

११६) यशवंतराव च हाण महारा टर् मुक्त 
िव ापीठ, नािशक यांचे सन २०१४-
२०१५ ते २०१७-२०१८ या वषार्चे 
वािर्षक लेखे आिण अंतगर्त 
लेखापरीक्षण अहवाल. 

२४ िडसबर, २०२१  यशवंतराव च हाण महारा टर् 
मुक्त िव ापीठ अिधिनयम, 
१९८९ मधील कलम २७ 
पोटकलम ३ (क) अन्वये 

११७) महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ 
यांचा सन २०१८-२०१९ या वषार्चा 
शासन अहवाल. 

२४ िडसबर, २०२१ मागर् पिरवहन महामंडळ 
अिधिनयम, १९५० च्या कलम 
३५ च्या पोट-कलम (३) 
अन्वये 

११८) महारा टर् राज्य लोकसेवा हक्क आयोग 
यांचा सन २०२०-२०२१ या वषार्चा 
वािर्षक अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ महारा टर् राज्य लोकसेवा 
हक्क अिधिनयम, २०१५ च्या 
कलम १९ च्या पोट-कलम 
(२)  मधील तरतुदीनुसार 

११९) महारा टर् राज्य मािहती आयोग यांचा 
िदनांक १ जानेवारी, २०१८ ते ३१ 
िडसबर, २०१८ या कालावधीतील 
तेरावा वािर्षक अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ मािहतीचा अिधकार 
अिधिनयम, २००५ मधील 
कलम २५ च्या पोट-कलम 
(४) अन्वये 

१२०) महारा टर् वन िवकास महामंडळ 
मयार्िदत यांचा सन २०१९-२०२० या 
वषार्चा स ेचाळीसावा वािर्षक 
अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ च्या पोट-कलम 
(१) मधील खंड (ब) अन्वये 

१२१) महारा टर् राज्य जैविविवधता मंडळ 
यांचा सन २०१८-२०१९ या वषार्चा 
वािर्षक अहवाल व लेखा. 

२७ िडसबर, २०२१ जैिवक िविवधता अिधिनयम, 
२००२ च्या कलम २१ अन्वये 

१२२) महारा टर् राज्य खादी व गर्ामो ोग 
मंडळ, मंुबई यांचे सन २०१८-२०१९ या 
वषार्चे वािर्षक लेखे. 

२७ िडसबर, २०२१ मंुबई खादी व गर्ामो ोग 
अिधिनयम, १९६० च्या कलम 
२५ च्या पोट-कलम (४अ) 
अन्वये 
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 

१२३) महारा टर् राज्य खादी व गर्ामो ोग मंडळ 
यांचा सन २०१६-२०१७ या वषार्चा 
वािर्षक अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ मंुबई खादी व गर्ामो ोग 
अिधिनयम, १९६० च्या कलम 
२३ अन्वये 

१२४) िवदभर् िवकास महामंडळ मयार्िदत, 
नागपूर यांचे  सन २०१९-२०२० व 
२०२०-२०२१ या वषार्ंचे अनुकर्मे 
एकोणप ासावा व प ासावा वािर्षक 
अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ (२) अन्वये 

१२५) मॉयल िलिमटेड यांचा सन २०१९-
२०२० व २०२०-२०२१ या वषार्चा 
अनुकर्मे अ ाव ावा व एकोणसाठावा 
वािर्षक अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ च्या पोट-कलम 
(१) अन्वये 

१२६) महारा टर् राज्य खिनकमर् महामंडळ 
मयार्िदत, नागपूर यांचा सन २०१९-
२०२० व सन २०२०-२०२१  या वषार्चे 
अनुकर्मे सेहेचाळीसावा व 
स ेचाळीसावा वािर्षक अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ च्या पोट-कलम 
(१) मधील खंड (ब) अन्वये 

१२७) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे िवकास 
महामंडळ, औरंगाबाद यांचा सन 
२०१८-२०१९ या वषार्चा लेखा 
अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 
िवकास महामंडळ अिधिनयम, 
१९९८ च्या कलम ४७ च्या 
पोट-कलम (४) अन्वये 

१२८) तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ, 
जळगांव यांचा सन २०१८-२०१९ या 
वषार्चा एकवीसावा वािर्षक िव ीय 
अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ तापी पाटबंधारे िवकास 
महामंडळ अिधिनयम, १९९८ 
च्या  कलम ४६ चे पोट-
कलम (४) व कलम ४७ चे 
पोट-कलम (४) अन्वये 
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 

१२९) तापी पाटबंधारे िवकास महामंडळ, 
जळगाव यांचा सन २०१८-२०१९ या 
वषार्चा वतंतर् लेखापरीक्षा व त्यावरील 
अनुपालन अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ तापी पाटबंधारे िवकास 
महामंडळ अिधिनयम, १९९८ 
च्या कलम ४७ च्या पोट-
कलम (४) अन्वये 

१३०) िवदभर् पाटबंधारे िवकास महामंडळ, 
नागपूर यांचा सन २०१८-२०१९ या 
वषार्चा अलग लेखा अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ िवदभर् पाटबंधारे िवकास 
महामंडळ अिधिनयम, १९९७ 
च्या कलम ४७ च्या पोट-
कलम (४) अन्वये 

१३१) महारा टर् इमारत व इतर बांधकाम 
कामगार क याणकारी मंडळाचा सन 
२०१९-२०२० या वषार्चा वािर्षक 
अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ इमारत व इतर बांधकाम 
कामगार (रोजगार िनयमन व 
सेवाशतीर्) अिधिनयम, १९९६ 
च्या कलम २७ च्या पोट-
कलम (५) अन्वये 

१३२) महारा टर् राज्य िव तु िवतरण कंपनी 
मयार्िदत यांचा सन २०१९-२०२० या 
वषार्चा पंधरावा वािर्षक अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ 
मधील कलम ३९५ च्या पोट-
कलम (१) अन्वये 

१३३) महारा टर् िव ुत िनयामक आयोग यांचा 
सन २०२०-२०२१ या वषार्चा वािर्षक 
अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ िव ुत अिधिनयम, २००३ च्या 
कलम १०५ च्या पोट-कलम 
(२) अन्वये 

१३४) महारा टर् गृहिनमार्ण व के्षतर्िवकास 
ािधकरण, मंुबई यांचा सन २०१८-
२०१९ या वषार्चे वािर्षक लेखा आिण 
वतंतर् लेखा पिरक्षण अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ महारा टर् गृहिनमार्ण व 
के्षतर्िवकास अिधिनयम, 
१९७६ च्या कलम ३९ च्या 
पोट-कलम (४) अन्वये 

१३५) मंुबई मेटर्ो रेल कॉप रेशन िलिमटेड 
यांचा सन २०१९-२०२० व २०२०-
२०२१ या वषार्चा वािर्षक अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१  कंपनी अिधिनयम, २०१३ 
च्या कलम ३९४ च्या पोट-
कलम (२) अन्वये 
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 

१३६) महारा टर् मेटर्ो रे वे महामंडळ मयार्िदत 
(महामेटर्ो) यांचा सन २०२०-२०२१ या 
वषार्चा वािर्षक अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१  कंपनी अिधिनयम, २०१३ 
च्या कलम ३९४ च्या पोट-
कलम (२) अन्वये 

१३७) मंुबई रे वे िवकास महामंडळ (मयार्.) 
मंुबई यांचा सन २०२०-२०२१ या 
वषार्चा वािर्षक अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम 
(२) अन्वये 

१३८) मंुबई महानगर देश िवकास 
ािधकरण यांचा सन २०१९-२०२० या 
वषार्चा वािर्षक अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ मंुबई महानगर देश िवकास 
ािधकरण अिधिनयम, १९७४ 
च्या कलम २४ अन्वये 

१३९) महारा टर् राज्य सहकारी दधू महासंघ 
मयार्िदत, मंुबई (महानंद दगु्धशाळा) 
यांचा सन २०१९-२०२० व २०२०-
२०२१ या वषार्चा वैधािनक लेखा 
पिरक्षण अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ महारा टर् राज्य सहकारी सं था 
िनयम ६९(१) (ब) व (क) 
अन्वये 

१४०) महारा टर् सहकार िवकास महामंडळाचा 
सन २०१९-२०२० या वषार्चा वािर्षक 
अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ च्या पोट-कलम 
(२) अन्वये 

१४१) महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ 
यांचा सन २०१७-२०१८ या वषार्चा 
िहशेब व िहशेब तपासणी अहवाल. 

२७ िडसबर, २०२१ महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन 
महामंडळ अिधिनयम, १९५० 
च्या कलम ३३ च्या पोट-
कलम (४) अन्वये 

१४२) महारा टर् राज्य हातमाग महामंडळ 
मयार्िदत, नागपूर यांचा सन २०१९-
२०२० या वषार्चा एकोणप ासावा 
वािर्षक अहवाल आिण िव ीय पतर्के. 

२७ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ च्या पोट-कलम 
(१) मधील खंड (ब) अन्वये  
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 

१४३) "राजीव गांधी िवज्ञान व तंतर्ज्ञान 
आयोग यांचा सन २०१९-२०२० या 
वषार्चा वािर्षक अहवाल"  

२७ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ च्या पोट-कलम 
(१) मधील खंड (ब) अन्वये 

१४४) "महारा टर् िवमानतळ िवकास कंपनी 
मयार्िदत यांचे सन २०१७-२०१८, 
२०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या 
वषार्ंचे वािर्षक अहवाल"  

२८ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ (१) (अ) अन्वये 

१४५) महारा टर् लोक आयुक्त आिण उप 
लोक आयुक्त, महारा टर् राज्य यांचे 
मा.राज्यपाल महोदयांना सादर केलेले 
सन २०१२ चा १, सन २०१३ चे २, सन 
२०१४ चे १६, सन २०१६ चा १, सन 
२०१७ चे २, सन २०१८ चा १ आिण 
सन २०१९ चे २ असे एकूण २५ िवशेष 
अहवाल त्यावरील शासनाच्या 
प टीकरणात्मक ज्ञापनासह"  

२८ िडसबर, २०२१ महारा टर् लोक आयुक्त आिण 
उप लोक आयुक्त अिधिनयम, 
१९७१ च्या कलम १२ (७) 
अन्वये 

१४6) महारा टर् राज्य र ते िवकास महामंडळ 
मयार्िदत, यांचा सन २०१५-२०१६ व 
२०१६-२०१७ या वषार्ंचा अनुकर्मे 
वीसावा व एकवीसावा वािर्षक 
अहवाल"  

२८ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ (२) अन्वये 

१४7) "महारा टर् िचतर्पट, रंगभूमी आिण 
सां कृितक िवकास महामंडळ मयार्िदत 
यांचा सन २०२०-२०२१ या वषार्चा 
च वेचाळीसावा वािर्षक अहवाल"  

२८ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९४ (६) १४३ अन्वये 

१48) " वामी रामानंद तीथर् मराठवाडा 
िव ापीठ, नांदेड यांचा सन २०१९-
२०२० या वषार्चा वािर्षक अहवाल"  

२८ िडसबर, २०२१ महारा टर् सावर्जिनक िव ापीठ 
अिधिनयम २०१६ मधील 
कलम १३६ (२)  अन्वये, 
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अ.कर् िवषय िवधानपिरषदेत 
ठेवण्यात  

आलेला िदनांक  

िवधानपिरषदेत ठेवण्यासाठी 
वैधािनक ािधकार 

(१) (२) (३) (४) 

१49) "यशवंतराव च हाण महारा टर् मुक्त 
िव ापीठ, नािशक यांचे सन २००८-
२००९ ते २०१८-२०१९ या वषार्ंचे 
वािर्षक अहवाल"  

२८ िडसबर, २०२१ महारा टर् यशवंतराव च हाण 
महारा टर् मुक्त िव ापीठ, 
नािशक अिधिनयम, १९८९ 
च्या कलम २८(३) अन्वये 

१50) महारा टर् राज्य िद यांग िव  व िवकास 
महामंडळ मयार्िदत यांचा सन २०११-
२०१२ या वषार्चा वािर्षक अहवाल"  

२८ िडसबर, २०२१ कंपनी अिधिनयम, २०१३ च्या 
कलम ३९५ (२)  अन्वये 

151) "महारा टर् दषूण िनयंतर्ण मंडळ यांचा 
सन २०१९-२०२० या वषार्चा वािर्षक 
अहवाल"  

२८ िडसबर, २०२१ जल ( दषुण ितबंध व 
िनयंतर्ण) अिधिनयम, १९७४ 
च्या कलम ३९ (२) व हवा 
( दषुण ितबंध व िनयंतर्ण) 
अिधिनयम, १९८१ च्या कलम 
३५ (२) अन्वये 

िवधान भवन, राजेन्दर् भागवत, 
मंुबई, धान सिचव, 
िदनांक :  २८ िडसबर, २०२१ महारा टर् िवधानपिरषद. 
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