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महािाष्ट्रमहािाष्ट्र  रिधानपरिषदरिधानपरिषद  
रदिसाच्यारदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

बधुिािबधुिाि,,  रदनाांकरदनाांक  २२ २२ रिसेंबिरिसेंबि,,  २०२०२२११  
(दपुािी (दपुािी १२.०० १२.०० िाजता)िाजता)  

 
शभुािांभ : िांदे मातिम्. 

एक : निरनिारचत सदसयाांचा शपथरिधी.  
दोन : निरनिारचत सदसयाांचा परिचय. 
तीन : प्रश्नोत्तिे. 
चाि : अध्यादेश सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे. 

  (१) ग्रामरिकास मांत्री : (क) "सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ३ - 
महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आणि महाराष्ट्र 
णिल्हा पणरषद व पांचायत सणमती 
(सुधारिा) अध्यादेश, २०२१" 

     (ख) "सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक १४ - 
महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आणि महाराष्ट्र 
णिल्हा पणरषद व पांचायत सणमती 
(दसुरी सुधारिा) अध्यादेश, २०२१" 

  (२) नगिरिकास मांत्री : (क) "सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ४ - 
महाराष्ट्र महानगरपाणिका (सुधारिा) 
अध्यादेश, २०२१" 

     (ख) "सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ५ - 
महाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगरपांचायती व 
औद्योणगक नगरी (सुधारिा) अध्यादेश, 
२०२१" 
 

     (ग) "सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ६ - 
मुांबई महानगरपाणिका, महाराष्ट्र 
महानगरपाणिका आणि महाराष्ट्र 
नगरपणरषदा, नगर पांचायती व 
औद्योणगक नगरी (सुधारिा) अध्यादेश, 
२०२१" 
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     (घ) "सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक १० - 
महाराष्ट्र महानगरपाणिका आणि 
महाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगर पांचायती व 
औद्योणगक नगरी (सुधारिा) अध्यादेश, 
२०२१" 

     (ङ) "सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ११ - 
मुांबई महानगरपाणिका (सुधारिा) 
अध्यादेश, २०२१" 

     (च) "सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक १३ - 
मुांबई महानगरपाणिका (दसुरी 
सुधारिा) अध्यादेश, २०२१" 

     (छ) "सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक १५ - 
मुांबई महानगरपाणिका, महाराष्ट्र 
महानगरपाणिका आणि महाराष्ट्र 
नगरपणरषदा, नगर पांचायती व 
औद्योणगक नगरी (दसुरी सुधारिा) 
अध्यादेश, २०२१" 

  (३) उच्च ि तांत्ररशक्षण 
मांत्री 

: (क) "२०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक २ - 
महाराष्ट्र राज्य तांत्र णशक्षि मांडळ  
(सुधारिा) अध्यादेश, २०२१" 

     (ख) "सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ८ - 
महाराष्ट्र सावविणनक णवद्यापीठ 
(सुधारिा) अध्यादेश, २०२१" 

  (४) सहकाि, पणन  
मांत्री 

: (क) "सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ७ - 
महाराष्ट्र सहकारी सांस्था (सुधारिा) 
अध्यादेश, २०२१" 

     (ख) "सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ९ - 
महाराष्ट्र सहकारी सांस्था (सुधारिा व 
णवणधग्राह्यीकरि) अध्यादेश, २०२१" 

  (५) मत्ससयव्यिसाय मांत्री : "सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक १२ - 
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी णनयमन (सुधारिा) 
अध्यादेश, २०२१" 
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पाच : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 

  (१) मखु्यमांत्री : "श्री णवठ्ठि रुक्ममिी मांणदरे सणमती, पांढरपूर 
याांचा सन २०१९-२०२० या वषांचा 
िेखापणरक्षि अहवाि व त्यावरीि अनुपािन 
अहवाि"  सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (२) अल्पसांख्याांक 
रिकास मांत्री 

: "मौिाना आझाद अल्पसांखयाांक आर्थथक 
णवकास महामांडळ मयाणदत, मुांबई याांचा सन 
२०१२-२०१३ या वषाचा तेरावा वार्थषक 
अहवाि" सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (३) नगिरिकास मांत्री : (क) "महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुणवधा 
णवकास कां पनी मयाणदत (MUIDCL) 
याांचा सन २०१८-२०१९ या वषाचा 
वार्थषक अहवाि" सभागृहासमोर 
ठेवतीि. 

     (ख) "महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुणवधा णनधी 
णवश्वस्त कां पनी मयाणदत 
(MUIFTCL) याांचा सन २०१८-२०१९ 
या वषाचा वार्थषक अहवाि" 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (४) पशसुांिधधन मांत्री 
 

: "पुण्यश्िोक अणहल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व 
शेळी णवकास महामांडळ मयाणदत, पुिे याांचा 
सन २०१८-२०१९ या वषाचा चाळीसावा 
वार्थषक अहवाि" सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (५) माजी सैरनक 
कल्याण मांत्री 
 

: "महाराष्ट्र मािी सैणनक महामांडळ मयाणदत, 
पुिे याांचा २०१६-२०१७ या वषाचा पांधरावा 
वार्थषक अहवाि" सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (६) पाणीपिुिठा ि 
सिच्छता मांत्री 
 

: "महाराष्ट्र िीवन प्राणधकरि याांचा सन २०१६-
२०१७ या वषाचा वार्थषक अहवाि, वार्थषक 
िेखे व िेखापणरक्षि अहवाि" सभागृहासमोर 
ठेवतीि. 
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सहा : सन २०२१-२०२२ च्या पिुिणी मागण्या सादि किणे. 
सात : दोन्ही सभागहृाांनी सांमत केलेल्या रिधेयकाांना िाज्यपालाांची अरधसांमती 

रमळाल्याचे जारहि किण्यात येईल. 
आठ : म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
नऊ : लक्षिेधी सचूना – (म.रि.प. रनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) िॉ.(श्रीमती) मरनषा कायांदे , रि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावविणनक 

महत्वाच्या बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 
         "बोईसर येथीि एमबीबीएसची णवद्यार्थथनी स्वणदच्छा मनीष साने 

(वय वषे २२) ही पणरके्षसाठी घराबाहेर पडिेिी असताना वाांदे्र बॅण्ड 
स्टँडवरुन णदवसाढवळया गायब झाल्याचे नुकतेच णदनाांक २९ 
नोव्हेंबर,२०२१ मध्ये उघडकीस येिे, सदर घटनेिा १५ णदवस उिटूनही 
अदयाप तरुिीचा शोध िागिेिा नसिे, सदर प्रकरिाची तक्रार वाांदे्र 
पोणिस ठाण्यात तसेच, बोईसर पोणिस ठािे येथे नोंदणवण्यात येिे, 
स्वणदच्छा मनीष साने चा अद्याप शोध न िागल्याने साने कुटुांणबय 
हवािणदि होिे, मुांबईतून गेल्या सहा  मणहन्यात ५३४ मुिींच्या 
अपहरिाची नोंद पोणिस दप्तरी असिे, िॉकडाऊनमुळे २०१९ च्या 
तुिनेत गेल्या वषी याचे प्रमाि घटिेिे असिे परांतु गेल्या वषीच्या 
तुिनेत यावषी सहा मणहन्याांच्या कािावधीत १७९ ने वाढ झािेिी णदसत 
असिे, अदयाप अपहरि झािेल्या मुिींचा शोध न िागिे,  
णदवसाढवळया तरुि मुिींच्या अपहरिाच्या घटनाांमध्ये होत असिेिी 
वाढ, याकडे शासनाचे होत असिेिे अक्षम्य दिुवक्ष, याबाबत शासनाने 
गाांभीयाने िक्ष घािून करावयाची कायववाही, शासनाची प्रणतक्रीया व 
भूणमका" 

  (२) श्री. रिनायकिाि मेटे , रि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावविणनक 
महत्वाच्या बाबीकडे कामगाि मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

        "अकोिा येथून िवळच राष्ट्रीय महामागव क्रमाांक सहावर  अकोिा 
ते बाळापूर (णि.अकोिा) दरम्यान  णरधोरा येथे ईगि येथे इन्रा कां पनीने 
डाांबर णनर्थमतीचा प्िाांट सुरू केिेिा असिे, सदर कां पनीमध्ये मिूर व 
कामगाराांच्या सुरके्षबाबत कोितीही उपाययोिना नसिे, ईगि इन्रा 
कां पनी  व्यवस्थापनाच्या हिगिी व बेिबाबदारपिामुळे णदनाांक २४ 
नोव्हेंबर २०२१ रोिी स्फोट होऊन दोन कामगाराांचा मृत्यू होिे, मिूर व 
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कामगाराांच्या सुरके्षअभावी  सदर दोन कामगाराांचा मृत्यू झाल्याचे णनष्ट्पन्न 
होिे, ईगि इन्रा कां पनीवर  िुना शहर पोिीस स्टेशन, अकोिा येथे सदोष 
मनुष्ट्यवधाचा गुन्हा दाखि होिे, सदर कां पनीचे अणधकारी फरार असिे, 
गुन्हेगार अणधकाऱयाांना पकडण्यात आिेिे अपयश, भणवष्ट्यामध्ये अशा  
गांभीर घटना घडू नये याकरीता  शासनाने सदर गांभीर घटनेची दखि 
घेण्याची आवश्यकता, सदर कां पनी व सदोष मनुष्ट्यवध गुन्ह्या सोबतच 
ईगि इन्रा कां पनीिा  काळ्या यादीमध्ये समाणवष्ट्ट करण्याची 
आवश्यकता, याकडे शासनाचे होत असिेिे अक्षम्य दिुवक्ष, पणरिामी 
स्थाणनक मिूर व कामगार याांच्यामध्ये शासनाप्रती णनमाि झािेिा तीव्र 
असांतोष, ईगि इन्रा कां पनीिा   काळ्या यादीमध्ये समाणवष्ट्ट 
करण्याबाबत शासनाने तातडीची करावयाची कायववाही, उपायोिना व 
शासनाची प्रणतणक्रया." 

  (३) सिधश्री सदारशि खोत, गोरपचांद पिळकि , रि.प.स. पुढीि तातडीच्या व 
सावविणनक महत्वाच्या बाबीकडे ऊजा मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

        "राज्यात णवदु्यत कायदा, २००३ च्या किम ५६ अन्वये नोटीस न 
देता णवदु्यत पुरवठा खांडीत केल्याने कायद्यातीि तरतुदीनुसार महाणवतरिने 
शेतकऱयाांना प्रती तास पन्नास रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागिी,  
शेतकरी सांघटनेने राहुरी व देवळािी प्रवरा येथीि महाणवतरिचे 
उपअणभयांता व तहणसदाराांना याबाबत णनवेदन णदल्याची बाब माहे णडसेंबर, 
२०२१ च्या दसुऱया आठवडयात वा त्या सुमारास णनदशवनास येिे, 
राज्यातीि णवदभव, मराठवाडा व उववरीत महाराष्ट्रातीि सवव णिल्हयाांमध्ये 
णविेच्या गैरसोयीमुळे शेतकरी मोठया समस्येत असल्याची बाब माहे 
णडसेंबर, २०२१ च्या पणहल्या आठवडयात णनदशवनास येिे, मराठवाडा 
णवभागातीि औरांगाबाद, िािना, परभिी, उस्मानाबाद, िातूर, बीड, 
नाांदेड या णिल्हयातीि शेतकऱयाांनी महाणवतरि कायाियाांवर वीि 
िोडिी करण्यासाठी णठकणठकािी मोचे काढिे, सोिापूर, साांगिी 
णवदभातीि बहुताांश णिल्हयातीि शेतकरी णवणहरीत पािी असतानाही वीि 
णवतरि कां पनीने वीि कनेमशन तोडल्याने णपकाांना पािी देऊ शकत 
नसिे, २८ नोव्हेंबर पासून तर नवीन डीपी देण्याचे महाणवतरि कां पनीने 
बांद केल्याने शेतक-याांचे हाताशी आिेिे णपक वाया िाण्याची शमयता 
णनमाि झािेिी असिे, त्यातच महाणवतरि कां पनीवरीि शासनाने 
णनयांत्रि मुमत धोरि राबणवल्यास या कां पन्या भाांडविदाराच्या हातात 
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िाऊन वीिेचे दर मोठया प्रमािात वाढण्याची शमयता णनमाि झािेिी 
असिे, णि. प. शाळेचे आणि महाणवद्याियातीि सवव शैक्षणिक सांस्थाांना 
णविेचे घरगुतीदराने वीि आकारिी करण्याची गरि असतानाही न करिे, 
शेतीसाठी सौर उिा पांपासाठी आकारण्यात येत असिेिी रमकम मोठी 
असल्याने शेतकरी अडचिीत असिे, सौरऊिा, पवन ऊिा, िि ऊिा व 
औक्ष्ट्िक ऊिा या माध्यमातून वीिेची णनर्थमती होत असतानाही त्याचे 
णनयोिन पारदशी नसल्याने उत्पादनाचा खचव व अकारत असिेिे वीि दर 
यात मोठया प्रमािात तफावत असून ती कमी करण्याची गरि असिे, 
वीि मांडळातीि हिारो कमवचारी गेल्या अनेक वषांपासून ठेकेदाराच्या 
माध्यमातून सेवा देत असताना त्याांना णकमान वेतनही देण्यात येत नसिे 
याची दखिही शासनाने घेऊन सांपूिव राज्यात खािगी ठेकेदारी मुमत धोरि 
आिण्याची गरि असिे, महाणवतरिकडून राज्यातीि िाखो 
शेतकऱयाांच्या कृषी पांपाांचा वीि पुरवठा खांडीत करण्यात येिे, यामुळे णपके 
िाण्याची शमयता णनमाि होिे व शेतीसाठी देण्यात येिारा वीि पुरवठा हा 
केवळ रात्रीकणरता असून फमत सात तासच देण्यात येिे, राज्यातीि सवव 
णिल्हयाांमध्ये शेतकऱयाांच्या वीिेचे कनेमशन वीि णबि न भरल्यामुळे कट 
करिे तसेच रान्सफामवर (डीपी) महामांडळ उतरवत असून वीि णबि 
भरिेल्या शेतकऱयाांची वीि खांडीत करण्यात येिे, यामुळे राज्यात 
महाभयांकर सांकट णनमाि झाल्याने वीि मांडळाचे  कामकाि ठप्प 
होण्याची शमयता णनमाि झाल्याने अभूतपूवव गांभीर पणरक्स्थती णनमाि 
होिे, या महत्वाच्या णवषयावर शासनाने तातडीची दखि घेऊन कायववाही 
करण्याची गरि असतानाही त्याकडे िािीवपूववक दिुवक्ष करिे, यावर 
शासनाने करावयाची उपाययोिना व शासनाची प्रणतणक्रया." 
 

  (४) श्री.प्ररिण पोटे-पाटील, रि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावविणनक 
महत्वाच्या बाबीकडे ऊजा मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

         "अमरावती णिल्हात णवदु्यत णवतरि कां पनीद्वारा शेतकऱयाांना शेती 
कणरता देण्यात येिारा णवदु्यत पुरवठा रात्री १२ नांतर फमत ८ तासच णदिा 
िात असिे, वषातून फमत ६ मणहन्याकणरताच शेतकऱयाांकडून खारपाि 
पट्टा असल्यामुळे रब्बी णपकाांकणरता णवदु्यत पुरवठ्याची मागिी असिी तरी 
सुद्धा णवदु्यत पुरवठा णनयणमतपिे सुरळीत होत नसिे, णवणवध कारिाने 
णवि पुरवठा खांणडत करिे, णड.पी. िळिे, णवदु्यत पोि व साणहत्य णनकृष्ट्ट 
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दिाची णवतणरत झाल्याने पुरवठा खांणडत होिे, मीटर णरडींग न घेिे, 
भरघोस णबि देिे, शेतकऱयाांना मोबदिा णमळण्यास होत असिेिा णविांब 
यामुळे शेतकऱयाांमध्ये पसरिेिा तीव्र असांतोष याप्रकरिी शासनाची 
भूणमका व तातडीने करावयाची कायववाही व प्रणतक्रीया" 
 

  (५) श्री.रिलास पोतनीस, रि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावविणनक 
महत्वाच्या बाबीकडे शालेय रशक्षण मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

          "राज्य णशक्षि मांडळातफे फेबु्रवारी-माचव मध्ये होिाऱया १० वी 
आणि १२ वीच्या पणरक्षाांचे अिव भरण्याची प्रणक्रया सुरु झािेिी असिे, ९ 
वी आणि ११ वी तून "वगोन्नत" झािेल्या णवद्यार्थ्यांचा ऑनिाईन 
प्रिािीवर गुि भरण्याणशवाय वगोन्नत म्हिून णवद्यार्थ्यांची नोंद होत 
नसल्याने ताांणत्रक दृष्ट्टया हे णवद्याथी ९ वी आणि ११ वीतच असून अशा 
णवद्यार्थ्यांना १० वी आणि १२ वीच्या पणरक्षाांचे अिव भरण्यापासून वांणचत 
रहावे िागत असल्याबाबतची गांभीर क्स्थती,  राज्य णशक्षि मांडळातफे १० 
वी आणि १२ च्या पणरक्षाांचे अिव ऑनिाईन पध्दतीने सरि प्रिािीतीि 
माणहतीव्दारे भरावे िागिे, कोरोनाच्या प्रादभुावामुळे गतवषी शासनाच्या 
णनिवयानुसार ९ आणि ११ वीच्या णवद्यार्थ्यांचे अांतगवत मुल्यमापन करुन 
णनकाि िाहीर केिेिा असिे, मात्र शाळेत न आिेल्या, मुल्यमापनासाठी 
उपिब्ध न झािेल्या णवद्यार्थ्यांना "वगोन्नती" देण्याबाबत शासनाच्या 
णनिवयात स्पष्ट्टता नसिे, सांबांणधत णवद्याथी १० वी आणि १२ वी च्या वगात 
"वगोन्नत" झािेिे असताांनाही णवद्यार्थ्यांच्या  स्टुडांट पोटविवर गुि 
भरण्याणशवाय वगोन्नत म्हिून नोंद होत नसिे, याबाबत शाळाांच्या 
मुखयाध्यापक महामांडळाने शासनाकडे  िेखी णनवेदने देऊन याबाबत 
मागवदशवन करण्याची केिेिी मागिी, अद्यापही शासनाकडून मागवदशवन 
देण्यात होत असिेिा अक्षम्य णविांब, पणरिामी ९ वी आणि ११ वीच्या 
णवद्यार्थ्यांना १० वी आणि १२ वी पणरक्षा अिव भरण्यास व पणरक्षा देण्यास 
येत असिेल्या अडचिीमुळे त्याांचे शैक्षणिक वषाचे नुकसान होण्याची 
णनमाि झािेिी णभती, पणरिामी, णवद्याथी व पािक वगात वाढत असिेिा 
तीव्र असांतोष व अक्स्थरता, शासनाने तात्काळ याबाबत णनिवयात्मक 
कायववाही करण्याची असिेिी आवश्यकता आणि शासनाची प्रणतणक्रया" 
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  (६) सिधश्री अशोक ऊर्ध  भाई जगताप, डॉ. विाहत णमझा, सववश्री. रािेश 
राठोड, ियांत आसगावकर, अमरनाथ रािूरकर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.प्रसाद 
िाड रि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावविणनक महत्वाच्या बाबीकडे 
गहृरनमाण मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

         "मुांबई शहर व उपनगरमध्ये िवळपास ५०,००० गृहणनमाि सांस्था 
असिे, तसेच सांपूिव महाराष्ट्रामध्ये िवळिवळ १ िाख गृहणनमाि सांस्था 
गेिी अनेक वषे कायवरत असिे, त्यापैकी काही गृहणनमाि सांस्थाांच्या 
इमारती मोडकळीस येिे, गृहणनमाि सांस्था आपल्या इमारतींचा णवकास 
करण्यास तयार असिे, गृहणनमाि सांस्थाच्या इमारतीची चटई के्षत्र पूिव 
वापरिेिे असिे, त्यातीि बऱयाच इमारती  दरुुस्तीसाठी ककवा त्याांचा 
णवकास करण्याची गरि असिे, यातीि िे सभासद आहेत ते आपल्या 
दरुुस्तीचा ककवा णवकास करण्याकरीता िागिारा णनधी िमा करु शकत 
नसिे, काही इमारती दरुुस्ती पणिकडीि असिे, ज्याप्रमािे िुन्या चाळी 
उपकर प्राप्त, णवना उपकर प्राप्त इमारती, झोपडपट्टी पाणिका वसाहती, 
सरकारी वसाहती, म्हाडा वसाहती याांना वाढीव चटई के्षत्रफळ देऊन 
णवकणसत करण्यात येत असिे, त्याचप्रमािे िुन्या सहकारी गृहणनमाि 
सांस्थाांच्या इमारतींच्या णवकासासाठी वाढीव चटईके्षत्र देण्यासाठी 
धोरिात्मक णनिवय घेण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने 
करावयाची उपाययोिना व कायववाही आणि यावर शासनाची प्रणतणक्रया."  
 

  (७) श्री.अरनकेत तटकिे, रि.प.स. पुढीि तातडीच्या व सावविणनक 
महत्वाच्या बाबीकडे मदत ि पनुिधसन मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

        "रायगड णिल्हयात महाड या शहरात िवळपास ३४०० व्यापारी 
व्यापार करीत असून मागीि पाच मणहन्यापूवी शहरात आिेल्या 
महापुरामुळे सवव व्यापाऱयाांचे सांपूिवपिे नुकसान झाल्याचे णनदशवनास येिे, 
याबाबत पािकमांत्री महोदय याांनी रायगड णिल्हयात तसेच तत्कािीन 
णिल्हाणधकारी,रायगड तसेच पोिीस अणधक्षक याांच्या उपक्स्थतीत १०० 
टमके नुकसान भरपाई देण्याचे सवव सांबांणधत णवमा कां पन्याांना आदेश 
देण्यात येऊन सवव व्यापाऱयाांना व नागरीकाांना िास्तीत िास्त मदत होईि 
असे आश्वासन णवमा कां पन्याांच्या अणधकाऱयाना देखीि देण्यात येिे, 
तथाणप सांबांणधत णवमा कां पन्याांनी भरपाई देताांना हेअरकट करुन सवाना 
सुमारे २५ टमके ते ४० टमके हेअरकट िावण्यात येिे, व्यापाऱयाांच्या 
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म्हिण्यानुसार इतर राज्याांमध्ये तसेच इतर शहराांमध्ये हेअरकट िावण्यात 
आिेिा नाही मात्र महाड शहराांमध्ये महापुरामुळे सांपूिवपिे व्यापाऱयाांचे 
नुकसान झािेिे असून तसेच णद. २७ सप्टेंबर, २०२१ रोिी अणिबाग तथा 
रायगड णिल्हाणधकारी कायािय येथे स्थाणनक खासदार आणि 
णिल्हयातीि सवव णव.स.स. व णव.प.स. सदस्य तसेच णिल्हाणधकारी 
रायगड,पोिीस अणधक्षक,रायगड व सवव णवमा कां पन्याांचे सांबांणधत प्रणतणनधी 
व णिल्हयातीि सवव व्यापारी व नागरीक याांची बैठक बोिणवण्यात येवून 
त्यावेळी णवमा कां पनी प्रणतणनधीनी मुखय ऑणफस मधून हे प्रमाि  
ठरणवण्यात आल्याचे साांगण्यात येऊन सांबांणधत णवमा कां पन्या व्यापाऱयाांना 
णवमा रमकम देण्यास िािीवपूववक टाळाटाळ कणरत असल्याचे णनदशवनास 
येिे, यामुळे सवव व्यापाऱयाांमध्ये णनमाि झािेिे प्रचांड असांतोषाचे 
वातावरि, पणरिामी णवमा कां पन्याांच्या अणधकाऱयाांना तात्काळ शांभर टमके 
नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने तातडीने केिेिी कायववाही व 
शासनाची प्रणतक्रीया." 

  (८) सिधश्री रिक्रम काळे, सरतश चव्हाण, रि.प.स. पुढीि तातडीच्या व 
सावविणनक महत्वाच्या बाबीकडे उच् च ि तांत्ररशक्षण मांत्रयाांचे िक्ष वेधतीि :- 

        "औरांगाबाद येथीि डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर मराठवाडा 
णवद्यापीठामध्ये सुमारे १२७ कोटी रुपयाांचा आर्थथक घोटाळा झाल्याचे 
सकृतदशवनी णनदशवनास येिे, त्यामध्ये णवद्यापीठाच्या शैक्षणिक 
णवभागाकडीि सांिग्नीकरि शुल्क वसुिीची नोंदवही अद्ययावत न ठेवता 
त्यातीि १७ कोटी ९६ िाख कोटी रुपयाांच्या नोंदीच असिे, 
णवद्यापीठातीि णवणवध णवभागाांनी णनणवदा न मागणवताच २६ कोटी ५२ 
िाख तर सदोष खरेदी प्रणक्रयेद्वारा ६ कोटी ८६ िाख तसेच सदोष पध्दतीने 
रमकमाांचे प्रदान करुन ४ कोटी ६७ िाख रुपयाांचे अणतणरमत अदा 
करण्यात आल्याचे तसेच अन्य णवणवध णवभागाांना सदोष खरेदी प्रणक्रयेद्वारे 
१ कोटी ४८ िाख रुपयाांची खरेदी व खरेदी प्रणक्रयेत णनणवदा प्राप्त 
नसतानाही रुपये ७ कोटी ७३ िाख रमकमेची खरेदी करण्यात येिे, 
त्याचबरोबर ६७ कोटी ९७ िाख रुपये खरेदी प्रकरिाांचे अणभिेखे 
उपिब्ध करण्यात न आल्याचे आढळून येिे तसेच णवद्यापीठ स्तरावर 
छपाई यांत्रिा असतानादेखीि खािगीणरत्या चढ्या दराने छपाईची कामे 
करण्यात येिे, तसेच ऑफिाईन प्रश्नपणत्रका छपाईसाठी १० कोटी ६४ 
िाख खचव केल्याचे दाखणवण्याांत येिे, अशाप्रकारे यामध्ये १२७ कोटी 
रुपयाांचा आर्थथक घोटाळा झाल्याचे उघडकीस येिे, याबाबत शासनाने 



असधुारित प्रत 

..10.. 
 

 

 

चौकशी सणमती णनयुमत करिे, व सदर चौकशी सणमतीने आपिा 
अहवाि सन २०१७ मध्ये शासनास सादर केिेिा असताांना अद्याप 
दोषींणवरोधात कारवाई करण्यात न येिे, याबाबत प्रसार माध्यमाांनी देखीि 
णवद्यापीठातीि आर्थथक घोटाळा उघडकीस आिल्याचे णनदशवनास येिे, 
पणरिामी, याप्रकरिी दोषींणवरुध्द कारवाई न झाल्यामुळे णवद्याथी-
पािकवगामध्ये णनमाि झािेिे असांतोषाचे वातावरि, याबाबत शासनाने 
केिेिी वा करावयाची कायववाही व शासनाची प्रणतणक्रया." 

दहा : म.रि.प. रनयम १०१ – अ अन्िये रिशेष उल्लेख – (असल्यास). 
अकिा : सभापती, सभापती-तारलका नामरनदेरशत कितील. 

  - मध्यांति - 
बािा : शासकीय रिधेयके – 

  (अ) पिु:सथापनाथध :- 
   

 
       "सन २०२१ चे णव.प.णव. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, 
व्यवसाय णशक्षि व प्रणशक्षि मांडळ णवधेयक, २०२१" 

  (ब) पिु:सथापनाथध - रिचाि, खांिश: रिचाि ि सांमत किणे. 
   (१)        "सन २०२१ चे णव.प.णव. क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपाणिका, 

महाराष्ट्र महानगरपाणिका आणि महाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगर 
पांचायती व औद्योणगक नगरी (दसुरी सुधारिा) णवधेयक, २०२१" 

   (२)          "सन २०२१ चे णव.प.णव. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 
आणि महाराष्ट्र णिल्हा पणरषद व पांचायत सणमती (दसुरी सुधारिा) 
णवधेयक, २०२१"  

   (३)       "सन २०२१ चे णव.प.णव. क्रमाांक ५ - महाराष्ट्र णिल्हा पणरषद 
व पांचायत सणमती (सुधारिा) णवधेयक, २०२१" 

तेिा : अधा-तास चचा – म.रि.प. रनयम ९२ अन्िये – 

  (१) श्री.गोरपचांद पिळकि ि इति रि .प. स. पुढीि सावविणनक महत्वाच्या 
बाबींवर चचा उपक्स्थत करतीि. 

   
     "सोिापूर णिल्हा पुनववसन अणधकाऱयाांनी णिल्ह्यातीि कोयना, धोम, 
कन्हेर, वीर अशा णवणवध धरिाखािीि धरिग्रस्ताांना एिांटमाफव त िणमनी 
मांिूर करून त्याांची खरेदी-णवक्री केल्याचे माहे णडसेंबर, २०२१ मध्ये वा 
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त्यादरम्यान णनदशवनास येिे, सदरहू िणमनी मांिूर नसताना सांबांणधत 
अणधकाऱयाांनी िमीन मांिूरीचे बनावट आदेश, पणरणशष्ट्ट तयार करुन एस 
आर नांबर बनावट टाकून िणमनी वाटप केल्या असिे, तसेच काही 
आदेशाांवर एस आर क्रमाांक नसिे, काही प्रकरिाांमध्ये फमत आर.आर. 
क्रमाांक असिे तर काही प्रकरिाांमध्ये एकच क्रमाांक दोन णठकािी देण्यात 
येवून हिारो एकर िणमनींचे वाटप करण्यात येिे, मौिे 
बोराळे (ता.मांगळवेढा) येथीि प्िॉटचेही अशाच पध्दतीने वाटप करण्यात 
येवून एकाच्या नावे दोन प्िॉट वाटप करण्यात आल्याचे णनदशवनास येिे, 
धरिग्रस्ताांची िमीन णवक्री केल्यानांतर प्िॉट वाटप करता येत नसताना 
सांबांणधत अणधकारी याांनी खोटी कागदपते्र तयार करुन एिांटमाफव त िमीन व 
भूखांड/प्िॉट वाटप केिेिे असिे, त्यामुळे सोिापूर णिल्हा पुनववसन 
अणधकारी याांच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करुन त्याांच्यावर कायदेशीर 
कारवाई करण्याबाबतची मागिी RPI (A) या पक्षाचे पदाणधकारी श्री.णदपक 
चांदनणशवे याांनी णिल्हाणधकारी, सोिापूर याांच्याकडे णदनाांक २३/०९/२०२१ 
रोिी णनवेदनाद्वारे केिी असिे, त्यामुळे सोिापूर णिल्हा पुनववसन 
अणधकारी याांच्या गैरकारभाराची चौकशी करुन त्याांचेवर कारवाई 
करण्याची आवश्यकता व शासनाची प्रणतक्रया" 

  (२) श्री.सदारशि खोत ि इति रि.प.स. पुढीि सावविणनक महत्वाच्या 
बाबींवर चचा उपक्स्थत करतीि. 

        "राज्यात आणदवासी बाांधवाांच्या िणमनी आणदवासींनाच णवकता 
येतीि असा आणदवासीच्या णहताचा कायदा शासनाने केिा असिे, असे 
असताांना देखीि गरीब आणदवासींच्या असहाय्यतेचा फायदा घेऊन 
राज्यातीि आणदवासींच्या िणमनी बेकायदेशीरणरत्या इतर श्रीमांत व्यमतींच्या 
नावे हस्ताांतणरत झाल्या असिे, शासनाने अशा प्रकरिाांची चौकशी करुन 
कारवाई करिे अपेणक्षत असताना महसूि णवभागाकडून अशा श्रीमांत 
व्यमतींना सहकायव करुन त्याांना सांरक्षि णदल्याचे णनदशवनास आिे असिे, 
त्यामुळे महसूि णवभागाकडून आणदवासी बाांधवाांची फसविूक झािेिी 
असिे, आणदवासींची फसविूक करिाऱया महसूि णवभागातीि अणधकारी 
व आणदवासींच्या िणमनी णमळणविेल्या श्रीमांत व्यमतींची चौकशी करुन 
त्याांच्यावर कारवाई करण्याची तसेच इतराांकडे हस्ताांतणरत झािेल्या 
आणदवासी बाांधवाांच्या िणमनी आणदवासींना परत णमळवून देण्याबाबत 
शासनाने करावयाची कायववाही व प्रणतणक्रया" 
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चौदा : शोक प्रसताि :- 
        श्री.शरद नामदेव रिणपसे, णव.प.स., श्री.मखराम बांडुिी पवार, मािी णव.प.स. 

व मािी मांत्री, सववश्री प्रभाकर यशवांत दातार, सुरेश मोरेश्वर भािेराव, मािी 
णव.प.स. याांच्या द:ुखद णनधनाबद्दि शोकप्रस्ताव. 

 
   

रिधान भिन, 
मुांबई, 
णदनाांक : २१ णडसेंबर, २०२१. 

िाजेन्र भागित, 
प्रधान सणचव, 

महाराष्ट्र णवधानपणरषद. 
 


