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  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (बधुिार, वदनाांक २२ विसेंबर, २०२१ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दर्शविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (१) ते (७)] – 
 
  (१) िॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 

महत्वाच्या बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
         "बोईसर येथील एमबीबीएसची नवद्यार्थथिी स्वनचच्छा मिी  सािे ववय 

व े २२) ही पनरके्षसाठी घराबाहेर पडलेली असतािा वाांदे्र बॅण्ड स्टँडवरुि 
नचवसाढवळया गायब झाल्याचे िुकतेच नचिाांक २९ िोव्हेंबर,२०२१ मध्ये 
उघडकीस येणे, सचर घटिेला १५ नचवस उलटूिही अचयाप तरुणीचा शोध 
लागलेला िसणे, सचर प्रकरणाची तक्रार वाांदे्र पोनलस ठाण्यात तसेच, बोईसर 
पोनलस ठाणे येथे िोंचनवण्यात येणे, स्वनचच्छा मिी  सािे चा अद्याप शोध ि 
लागल्यािे सािे कुटुांनबय हवालनचल होणे, मुांबईतूि गेल्या सहा  मनहन्यात ५३४ 
मुलींच्या अपहरणाची िोंच पोनलस चप्तरी असणे, लॉकडाऊिमुळे २०१९ च्या 
तुलिेत गेल्या व ी याचे प्रमाण घटलेले असणे परांतु गेल्या व ीच्या तुलिेत 
याव ी सहा मनहन्याांच्या कालावधीत १७९ िे वाढ झालेली नचसत असणे, 
अचयाप अपहरण झालेल्या मुलींचा शोध ि लागणे,  नचवसाढवळया तरुण 
मुलींच्या अपहरणाच्या घटिाांमध्ये होत असलेली वाढ, याकडे शासिाचे होत 
असलेले अक्षम्य चलुवक्ष, याबाबत शासिािे गाांभीयािे लक्ष घालूि करावयाची 
कायववाही, शासिाची प्रनतक्रीया व भूनमका" 

  (२) सिशश्री सदावर्ि खोत, गोवपचांद पिळकर , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे ऊजा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "राज्यात नवदु्यत कायचा, २००३ च्या कलम ५६ अन्वये िोटीस ि चेता 
नवदु्यत पुरवठा खांडीत केल्यािे कायद्यातील तरतुचीिुसार महानवतरणिे 
शेतकऱयाांिा प्रती तास पन्नास रुपये िुकसाि भरपाई चेण्याची मागणी,  शेतकरी 
सांघटिेिे राहुरी व चेवळाली प्रवरा येथील महानवतरणचे उपअनभयांता व 
तहनसचाराांिा याबाबत निवेचि नचल्याची बाब माहे नडसेंबर, २०२१ च्या चसुऱया 
आठवडयात वा त्या सुमारास निचशविास येणे, राज्यातील नवचभव, मराठवाडा व 
उववरीत महाराष्ट्रातील सवव नजल्हयाांमध्ये नवजेच्या गैरसोयीमुळे शेतकरी मोठया 
समस्येत असल्याची बाब माहे नडसेंबर, २०२१ च्या पनहल्या आठवडयात 
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निचशविास येणे, मराठवाडा नवभागातील औरांगाबाच, जालिा, परभणी, 
उस्मािाबाच, लातूर, बीड, िाांचेड या नजल्हयातील शेतकऱयाांिी महानवतरण 
कायालयाांवर वीज जोडणी करण्यासाठी नठकनठकाणी मोचे काढणे, सोलापूर, 
साांगली नवचभातील बहुताांश नजल्हयातील शेतकरी नवनहरीत पाणी असतािाही 
वीज नवतरण कां पिीिे वीज किेक्शि तोडल्यािे नपकाांिा पाणी चेऊ शकत 
िसणे, २८ िोव्हेंबर पासूि तर िवीि डीपी चेण्याचे महानवतरण कां पिीिे बांच 
केल्यािे शेतक-याांचे हाताशी आलेले नपक वाया जाण्याची शक्यता निमाण 
झालेली असणे, त्यातच महानवतरण कां पिीवरील शासिािे नियांत्रण मुक्त 
धोरण राबनवल्यास या कां पन्या भाांडवलचाराच्या हातात जाऊि वीजेचे चर 
मोठया प्रमाणात वाढण्याची शक्यता निमाण झालेली असणे, नज. प. शाळेचे 
आनण महानवद्यालयातील सवव शैक्षनणक सांस्थाांिा नवजेचे घरगुतीचरािे वीज 
आकारणी करण्याची गरज असतािाही ि करणे, शेतीसाठी सौर उजा पांपासाठी 
आकारण्यात येत असलेली रक्कम मोठी असल्यािे शेतकरी अडचणीत 
असणे, सौरऊजा, पवि ऊजा, जल ऊजा व औष्ष्ट्णक ऊजा या माध्यमातूि 
वीजेची निर्थमती होत असतािाही त्याचे नियोजि पारचशी िसल्यािे उत्पाचिाचा 
खचव व आकारत असलेले वीज चर यात मोठया प्रमाणात तफावत असूि ती 
कमी करण्याची गरज असणे, वीज मांडळातील हजारो कमवचारी गेल्या अिेक 
व ांपासूि ठेकेचाराच्या माध्यमातूि सेवा चेत असतािा त्याांिा नकमाि वेतिही 
चेण्यात येत िसणे याची चखलही शासिािे घेऊि सांपूणव राज्यात खाजगी 
ठेकेचारी मुक्त धोरण आणण्याची गरज असणे, महानवतरणकडूि राज्यातील 
लाखो शेतकऱयाांच्या कृ ी पांपाांचा वीज पुरवठा खांडीत करण्यात येणे, यामुळे 
नपके जाण्याची शक्यता निमाण होणे व शेतीसाठी चेण्यात येणारा वीज पुरवठा 
हा केवळ रात्रीकनरता असूि फक्त सात तासच चेण्यात येणे, राज्यातील सवव 
नजल्हयाांमध्ये शेतकऱयाांच्या वीजेचे किेक्शि वीज नबल ि भरल्यामुळे कट 
करणे तसेच रान्सफामवर वडीपी) महामांडळ उतरवत असूि वीज नबल भरलेल्या 
शेतकऱयाांची वीज खांडीत करण्यात येणे, यामुळे राज्यात महाभयांकर सांकट 
निमाण झाल्यािे वीज मांडळाचे  कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता निमाण 
झाल्यािे अभूतपूवव गांभीर पनरष्स्थती निमाण होणे, या महत्वाच्या नव यावर 
शासिािे तातडीची चखल घेऊि कायववाही करण्याची गरज असतािाही 
त्याकडे जाणीवपूववक चलुवक्ष करणे, यावर शासिािे करावयाची उपाययोजिा व 
शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (३) श्री.प्रविण पोटे-पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे ऊजा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

         "अमरावती नजल्हात नवदु्यत नवतरण कां पिीद्वारा शेतकऱयाांिा शेती 
कनरता चेण्यात येणारा नवदु्यत पुरवठा रात्री १२ िांतर फक्त ८ तासच नचला जात 
असणे, व ातूि फक्त ६ मनहन्याकनरताच शेतकऱयाांकडूि खारपाण पट्टा 
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असल्यामुळे रब्बी नपकाांकनरता नवदु्यत पुरवठ्याची मागणी असली तरी सुद्धा 
नवदु्यत पुरवठा नियनमतपणे सुरळीत होत िसणे, नवनवध कारणािे नवज पुरवठा 
खांनडत करणे, नड.पी. जळणे, नवदु्यत पोल व सानहत्य निकृष्ट्ट चजाची नवतनरत 
झाल्यािे पुरवठा खांनडत होणे, मीटर नरडींग ि घेणे, भरघोस नबल चेणे, 
शेतकऱयाांिा मोबचला नमळण्यास होत असलेला नवलांब यामुळे शेतकऱयाांमध्ये 
पसरलेला तीव्र असांतो  याप्रकरणी शासिाची भूनमका व तातडीिे करावयाची 
कायववाही व प्रनतक्रीया" 

  (४) श्री.विलास पोतनीस, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "राज्य नशक्षण मांडळातफे फेबु्रवारी-माचव मध्ये होणाऱया १० वी आनण 
१२ वीच्या पनरक्षाांचे अजव भरण्याची प्रनक्रया सुरु झालेली असणे, ९ वी आनण 
११ वी तूि "वगोन्नत" झालेल्या नवद्यार्थ्यांचा ऑिलाईि प्रणालीवर गुण 
भरण्यानशवाय वगोन्नत म्हणूि नवद्यार्थ्यांची िोंच होत िसल्यािे ताांनत्रक दृष्ट्टया हे 
नवद्याथी ९ वी आनण ११ वीतच असूि अशा नवद्यार्थ्यांिा १० वी आनण १२ 
वीच्या पनरक्षाांचे अजव भरण्यापासूि वांनचत रहावे लागत असल्याबाबतची गांभीर 
ष्स्थती,  राज्य नशक्षण मांडळातफे १० वी आनण १२ च्या पनरक्षाांचे अजव 
ऑिलाईि पध्चतीिे सरल प्रणालीतील मानहतीव्चारे भरावे लागणे, कोरोिाच्या 
प्राचभुावामुळे गतव ी शासिाच्या निणवयािुसार ९ आनण ११ वीच्या नवद्यार्थ्यांचे 
अांतगवत मुल्यमापि करुि निकाल जाहीर केलेला असणे, मात्र शाळेत ि 
आलेल्या, मुल्यमापिासाठी उपलब्ध ि झालेल्या नवद्यार्थ्यांिा "वगोन्नती" 
चेण्याबाबत शासिाच्या निणवयात स्पष्ट्टता िसणे, सांबांनधत नवद्याथी १० वी आनण 
१२ वी च्या वगात "वगोन्नत" झालेले असताांिाही नवद्यार्थ्यांच्या  स्टुडांट पोटवलवर 
गुण भरण्यानशवाय वगोन्नत म्हणूि िोंच होत िसणे, याबाबत शाळाांच्या 
मुख्याध्यापक महामांडळािे शासिाकडे  लेखी निवेचिे चेऊि याबाबत मागवचशवि 
करण्याची केलेली मागणी, अद्यापही शासिाकडूि मागवचशवि चेण्यात होत 
असलेला अक्षम्य नवलांब, पनरणामी ९ वी आनण ११ वीच्या नवद्यार्थ्यांिा १० वी 
आनण १२ वी पनरक्षा अजव भरण्यास व पनरक्षा चेण्यास येत असलेल्या 
अडचणीमुळे त्याांचे शैक्षनणक व ाचे िुकसाि होण्याची निमाण झालेली नभती, 
पनरणामी, नवद्याथी व पालक वगात वाढत असलेला तीव्र असांतो  व 
अष्स्थरता, शासिािे तात्काळ याबाबत निणवयात्मक कायववाही करण्याची 
असलेली आवश्यकता आनण शासिाची प्रनतनक्रया" 

  (५) श्री.अर्ोक ऊर्श  भाई जगताप, िॉ. िजाहत वमर्झा, सिशश्री. राजेर् 
राठोि, जयांत आसगािकर, अमरनाथ राजरूकर, िॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.प्रसाद लाि वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

         "मुांबई शहर व उपिगरमध्ये जवळपास ५०,००० गृहनिमाण सांस्था 
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असणे, तसेच सांपूणव महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ १ लाख गृहनिमाण सांस्था गेली 
अिेक व े कायवरत असणे, त्यापैकी काही गृहनिमाण सांस्थाांच्या इमारती 
मोडकळीस येणे, गृहनिमाण सांस्था आपल्या इमारतींचा नवकास करण्यास 
तयार असणे, गृहनिमाण सांस्थाच्या इमारतीची चटई के्षत्र पूणव वापरलेले असणे, 
त्यातील बऱयाच इमारती  चरुुस्तीसाठी ककवा त्याांचा नवकास करण्याची गरज 
असणे, यातील जे सभासच आहेत ते आपल्या चरुुस्तीचा ककवा नवकास 
करण्याकरीता लागणारा निधी जमा करु शकत िसणे, काही इमारती चरुुस्ती 
पनलकडील असणे, ज्याप्रमाणे जुन्या चाळी उपकर प्राप्त, नविा उपकर प्राप्त 
इमारती, झोपडपट्टी पानलका वसाहती, सरकारी वसाहती, म्हाडा वसाहती याांिा 
वाढीव चटई के्षत्रफळ चेऊि नवकनसत करण्यात येत असणे, त्याचप्रमाणे जुन्या 
सहकारी गृहनिमाण सांस्थाांच्या इमारतींच्या नवकासासाठी वाढीव चटईके्षत्र 
चेण्यासाठी धोरणात्मक निणवय घेण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिािे 
तातडीिे करावयाची उपाययोजिा व कायववाही आनण यावर शासिाची 
प्रनतनक्रया."  
 

  (६) श्री.अवनकेत तटकरे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मदत ि पनुिशसन मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "रायगड नजल्हयात महाड या शहरात जवळपास ३४०० व्यापारी व्यापार 
करीत असूि मागील पाच मनहन्यापूवी शहरात आलेल्या महापुरामुळे सवव 
व्यापाऱयाांचे सांपूणवपणे िुकसाि झाल्याचे निचशविास येणे, याबाबत पालकमांत्री 
महोचय याांिी रायगड नजल्हयात तसेच तत्कालीि नजल्हानधकारी,रायगड तसेच 
पोलीस अनधक्षक याांच्या उपष्स्थतीत १०० टक्के िुकसाि भरपाई चेण्याचे सवव 
सांबांनधत नवमा कां पन्याांिा आचेश चेण्यात येऊि सवव व्यापाऱयाांिा व िागरीकाांिा 
जास्तीत जास्त मचत होईल असे आश्वासि नवमा कां पन्याांच्या अनधकाऱयािा 
चेखील चेण्यात येणे, तथानप सांबांनधत नवमा कां पन्याांिी भरपाई चेताांिा हेअरकट 
करुि सवािा सुमारे २५ टक्के ते ४० टक्के हेअरकट लावण्यात येणे, 
व्यापाऱयाांच्या म्हणण्यािुसार इतर राज्याांमध्ये तसेच इतर शहराांमध्ये हेअरकट 
लावण्यात आलेला िाही मात्र महाड शहराांमध्ये महापुरामुळे सांपूणवपणे 
व्यापाऱयाांचे िुकसाि झालेले असूि तसेच नच. २७ सप्टेंबर, २०२१ रोजी 
अनलबाग तथा रायगड नजल्हानधकारी कायालय येथे स्थानिक खासचार आनण 
नजल्हयातील सवव नव.स.स. व नव.प.स. सचस्य तसेच नजल्हानधकारी 
रायगड,पोलीस अनधक्षक,रायगड व सवव नवमा कां पन्याांचे सांबांनधत प्रनतनिधी व 
नजल्हयातील सवव व्यापारी व िागरीक याांची बैठक बोलनवण्यात येवूि त्यावेळी 
नवमा कां पिी प्रनतनिधीिी मुख्य ऑनफस मधूि हे प्रमाण  ठरनवण्यात आल्याचे 
साांगण्यात येऊि सांबांनधत नवमा कां पन्या व्यापाऱयाांिा नवमा रक्कम चेण्यास 
जाणीवपूववक टाळाटाळ कनरत असल्याचे निचशविास येणे, यामुळे सवव 
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व्यापाऱयाांमध्ये निमाण झालेले प्रचांड असांतो ाचे वातावरण, पनरणामी नवमा 
कां पन्याांच्या अनधकाऱयाांिा तात्काळ शांभर टक्के िुकसाि भरपाई चेण्याबाबत 
शासिािे तातडीिे केलेली कायववाही व शासिाची प्रनतक्रीया." 

  (७) सिशश्री विक्रम काळे, सवतर् चव्हाण, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे उच् च ि तां्रवर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "औरांगाबाच येथील डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर मराठवाडा नवद्यापीठामध्ये 
सुमारे १२७ कोटी रुपयाांचा आर्थथक घोटाळा झाल्याचे सकृतचशविी निचशविास 
येणे, त्यामध्ये नवद्यापीठाच्या शैक्षनणक नवभागाकडील सांलग्िीकरण शुल्क 
वसुलीची िोंचवही अद्ययावत ि ठेवता त्यातील १७ कोटी ९६ लाख कोटी 
रुपयाांच्या िोंचीच असणे, नवद्यापीठातील नवनवध नवभागाांिी निनवचा ि 
मागनवताच २६ कोटी ५२ लाख तर सचो  खरेची प्रनक्रयेद्वारा ६ कोटी ८६ लाख 
तसेच सचो  पध्चतीिे रक्कमाांचे प्रचाि करुि ४ कोटी ६७ लाख रुपयाांचे 
अनतनरक्त अचा करण्यात आल्याचे तसेच अन्य नवनवध नवभागाांिा सचो  खरेची 
प्रनक्रयेद्वारे १ कोटी ४८ लाख रुपयाांची खरेची व खरेची प्रनक्रयेत निनवचा प्राप्त 
िसतािाही रुपये ७ कोटी ७३ लाख रक्कमेची खरेची करण्यात येणे, 
त्याचबरोबर ६७ कोटी ९७ लाख रुपये खरेची प्रकरणाांचे अनभलेखे उपलब्ध 
करण्यात ि आल्याचे आढळूि येणे तसेच नवद्यापीठ स्तरावर छपाई यांत्रणा 
असतािाचेखील खाजगीनरत्या चढ्या चरािे छपाईची कामे करण्यात येणे, तसेच 
ऑफलाईि प्रश्िपनत्रका छपाईसाठी १० कोटी ६४ लाख खचव केल्याचे 
चाखनवण्याांत येणे, अशाप्रकारे यामध्ये १२७ कोटी रुपयाांचा आर्थथक घोटाळा 
झाल्याचे उघडकीस येणे, याबाबत शासिािे चौकशी सनमती नियुक्त करणे, व 
सचर चौकशी सनमतीिे आपला अहवाल सि २०१७ मध्ये शासिास साचर 
केलेला असताांिा अद्याप चो ींनवरोधात कारवाई करण्यात ि येणे, याबाबत 
प्रसार माध्यमाांिी चेखील नवद्यापीठातील आर्थथक घोटाळा उघडकीस 
आणल्याचे निचशविास येणे, पनरणामी, याप्रकरणी चो ींनवरुध्च कारवाई ि 
झाल्यामुळे नवद्याथी-पालकवगामध्ये निमाण झालेले असांतो ाचे वातावरण, 
याबाबत शासिािे केलेली वा करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 

 
(दपुारी १२-०० िाजता) 

 
एक : प्रश्नोत्तरे -  
  (अ) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ब) अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची पवहली, दसुरी, वतसरी, चौथी, पाचिी, सहािी, 

सातिी, आठिी, नििी, दहािी, अकरािी, बारािी, तेरािी, चौदािी ि 
पांधरािी यादी सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
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दोन : कागदप्ेर सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 
      
  (१) ग्रामविकास मां्री : (क) "सि २०१७-२०१८ चा महाराष्ट्रातील 

पांचायती राज सांस्थाांच्या लेख्यावरील 
सते्तचाळीसावा लेखापरीक्षा पुिर्थवलोकि 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "सि २०१८-१९ चे ठाणे / रायगड / 
रत्िानगरी / कसधुचगुव / पालघर / िानशक 
/ धुळे / िांचरुबार / जळगाव / 
अहमचिगर / पुणे / सातारा / साांगली / 
सोलापूर / कोल्हापूर / औरांगाबाच / 
जालिा / परभणी / कहगोली / बीड / 
िाांचेड / उस्मािाबाच / लातूर / 
अमरावती / अकोला / वानशम / 
बुलढाणा / यवतमाळ / िागपूर / वधा / 
भांडारा / गोंनचया / चांद्रपूर  व गडनचरोली 
या ३४ नजल्हा पनर चाांचे वार्थ क 
प्रशासि अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील." 

     (ग) "िागपूर व वधा नजल्हा माथाडी व 
असांरनक्षत कामगार मांडळ याांचे सि 
२०१८ ते २०२० या व ांचे अिुक्रमे 
पांचेचाळीसावा व सेहेचाळीसावा वार्थ क 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (घ) "लातूर आनण उस्मािाबाच नजल्हा 
माथाडी व असांरनक्षत कामगार मांडळ, 
लातूर याांचे सि २०१६ ते २०१९ या 
व ांचे अिुक्रमे सव्वीसावा, सत्तावीसावा 
व अठ्ठावीसावा वार्थ क अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ङ) "जालिा नजल्हा माथाडी व असांरनक्षत 
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कामगार मांडळ, जालिा याांचा सि 
२०१६-२०१७ या व ाचा अठ्ठावीसावा 
वार्थ क अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (च) "बीड नजल्हा माथाडी व असांरनक्षत 
कामगार मांडळ, बीड याांचे सि २००८ ते 
२०१९ या व ांचे अिुक्रमे बारावा ते 
बावीसावा, या व ांचे वार्थ क अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
  

     (छ) "यवतमाळ नजल्हा माथाडी व असांरनक्षत 
कामगार मांडळ, यवतमाळ याांचे सि 
२०१६ ते २०२० या व ांचे वार्थ क 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ज) "महाराष्ट्र मच्छीमारी उद्योगातील 
मच्छीमार आनण इतर श्रमजीवी कामगार 
मांडळ, याांचे सि २०१५ ते २०१९ या 
व ांचे अिुक्रमे चसुरा, नतसरा, चौथा व 
पाचवा वार्थ क अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (र्झ) "चांद्रपूर-गडनचरोली नजल्हा माथाडी व 
असांरनक्षत कामगार मांडळ, याांचे सि 
२००७ ते २०२० या व ांचे अिुक्रमे 
नतसरा ते पांधरावा वार्थ क अहवाल६ 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ट) "भांडारा व गोंनचया नजल्हा माथाडी व 
असांरनक्षत कामगार मांडळ,  याांचे सि 
२००८ ते २०२१ या व ांचे लेखा पनरक्षण 
व वार्थ क अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (ठ) "साांगली नजल्हा माथाडी व असांरनक्षत 
कामगार मांडळ,  याांचे सि २०१३ ते 
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२०१५ या व ांचे अिुक्रमे नतसावा व 
एकनतसावा वार्थ क अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ि) "माल वाहतूक कामगार मांडळ,  याांचे 
सि २०१६ ते २०१९ या व ांचे अिुक्रमे 
सेहेचाळीसावा ते अठे्ठचाळीसावा वार्थ क 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ढ) "मुांबई लोखांड व पोलाच कामगार मांडळ,  
याांचे सि २०११ ते २०१६ या व ांचे 
अिुक्रमे बेचाळीसावा ते सेहेचाळीसावा 
वार्थ क अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ण) "अमरावती नजल्हा माथाडी व असांरनक्षत 
कामगार मांडळ, अमरावती  याांचे सि 
२०१३ ते २०१९ या व ांचे अिुक्रमे 
बावीसावा ते सत्तावीसावा वार्थ क 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (त) "परभणी व कहगोली नजल्हा माथाडी व 
असांरनक्षत कामगार मांडळ, परभणी  
याांचे सि २००४ ते २००९ या व ांचे 
अिुक्रमे पनहला ते पाचवा वार्थ क 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (थ) "िाांचेड नजल्हा माथाडी व असांरनक्षत 
कामगार मांडळ, िाांचेड  याांचे सि २०१३ 
ते २०१८ या व ांचे अिुक्रमे बावीसावा 
ते सव्वीसावा वार्थ क अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (द) "रेल्वे गुड्स ष्क्लअरींग ॲण्ड फॉरवनडिंग 
एस्टॅष्ब्लशमेंट कामगार मांडळ, याांचे सि 
२०१३ ते २०१६ या व ांचे अिुक्रमे 
सचतीसावा ते एकोणचाळीसावा वार्थ क 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ध) "ष्क्लअकरग ॲण्ड फॉरवनडिंग असांरनक्षत 
गोची कामगार मांडळ, याांचे सि २०१३ ते 
२०१८ या व ांचे अिुक्रमे तेवीसावा ते 
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सत्तावीसावा वार्थ क अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (न) "धात ू(लोखांड व पोलाच वगळूि) आनण 
व कागच बाजार आनण चकुािे माथाडी 
कामगार मांडळ, याांचे सि २०१३ ते 
२०१९ या व ांचे अिुक्रमे 
एकेचाळीसावा ते सेहेचाळीसावा वार्थ क 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (प) "नच खोका मेकींग अँण्ड कटबर माकेट 
लेबर बोडव याांचे सि २०१८ ते २०२० या 
व ांचे अिुक्रमे सेहेचाळीसावा व 
सते्तचाळीसावा वार्थ क अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (र्) "िानशक नजल्हा माथाडी व असांरनक्षत 
कामगार मांडळ, याांचे सि २०१८- २०१९ 
या व ाचा नतसावा वार्थ क अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ब) "िागपूर नजल्हा सुरक्षा रक्षक मांडळ, 
िागपूर याांचे सि २०१८-२०१९ व 
२०१९-२०२० या व ांचे अिुक्रमे 
सतरावा व अठरावा वार्थ क अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (भ) "अमरावती नजल्हा सुरक्षा रक्षक मांडळ, 
अमरावती याांचे सि २०१६-२०१७ ते 
२०१८-२०१९ या व ांचे वार्थ क 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (म) "साांगली नजल्हा सुरक्षा रक्षक मांडळ, 
साांगली याांचा सि २०१९-२०२० या 
व ाचा वार्थ क अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (य) "धुळे नजल्हा सुरक्षा रक्षक मांडळ, धुळे 
(अांतगवत जळगाव, धुळे व िांचरूबार 
नजल्हे) जळगाव याांचे सि २०१२-२०१३ 
ते २०१५-२०१६ या व ांचे वार्थ क 
अहवाल६ सभागृहासमोर ठेवतील. 

,      



असधुावरत प्रत 
  10  
 
  (२) गहृवनमाण मां्री : (क) "झोपडपट्टी पुिववसि प्रानधकरण, मुांबई 

याांचे  सि २०१९-२०२० या व ांचे 
वार्थ क अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ख) "झोपडपट्टी पुिववसि प्रानधकरण, पुणे व 
कपपरी कचचवड के्षत्र, पुणे याांचे  सि 
२०११-२०१२ ते सि २०१६-२०१७ या 
व ांचे वार्थ क लेखा अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (३) कृषी मंत्री : (क) "वसांतराव िाईक मराठवाडा कृन  
नवद्यापीठ, परभणी याांचे सि २०१४-
२०१५  ते २०१५-२०१६ या व ाचे 
वार्थ क लेखे व लेखा पनरक्षण अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "वसांतराव िाईक मराठवाडा कृ ी 
नवद्यापीठ, परभणी याांचा सि २०२०-
२०२१ या व ाचा एकोणपन्नासावा 
वार्थ क अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतो. 

     (ग) "महात्मा फुले कृन  नवद्यापीठ, राहूरी 
याांचा सि २०१७-२०१८ ते सि २०१९-
२०२० या व ांचे वार्थ क अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (घ) "डॉ.पांजाबराव चेशमुख कृ ी नवद्यापीठ, 
अकोला याांचा सि २०१२-२०१३ ते 
२०१४-२०१५ या व ांचे वार्थ क लेखे व 
वार्थ क लेखा पनरक्षण 
अहवाल"सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ङ) "डॉ.पांजाबराव चेशमुख कृ ी नवद्यापीठ, 
अकोला याांचा सि २०१६-२०१७ ते 
२०२०-२०२१ वार्थ क अहवाल"  या 
व ांचे वार्थ क अहवाल" सभागृहासमोर 
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ठेवतील. 
     (च) "डॉ.बाळासाहेब सावांत कोकण कृ ी 

नवद्यापीठ, चापोली याांचा सि २०१६-
२०१७ ते २०२०-२०२१  या व ांचे 
वार्थ क अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (४) पणन मां्री : "महाराष्ट्र राज्य वखार महामांडळ, पुणे याांचा सि 
२०१९-२०२० या व ाचा ते्रसष्ट्टावा वार्थ क 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (५) सांसदीय कायश मां्री : नवधािपनर चेच्या सि २०२१ च्या चसुऱया 
वपावसाळी) अनधवेशिात नचिाांक ५ जुलै, २०२१ 
ते नचिाांक ६ जुलै, २०२१ या कालावधीत मा. 
मांत्री/मा.राज्यमांत्री महोचयाांिी नवधािपनर च 
सभागृहात नचलेल्या एकृण ०४ आश्वासिाांची 
याची तसेच, सि २०२१ चे चसुरे वपावसाळी) 
अनधवेशि सांस्थनगत झाल्यािांतर, पूतवता 
करण्यात आलेल्या एकूण २१८ आश्वासिाांच्या 
पूतवतेची नववरणपते्र याचीसह, नवधािपनर चेच्या 
सभागृहाच्या पटलावर ठेवतील. 

  (६) सामावजक न्याय ि 
विरे्ष सहाय्य मां्री 

: (क) "महात्मा फुले मागासवगव नवकास 
महामांडळ मयानचत, मुांबई याांचा सि 
२०१६-२०१७ ते सि २०१८-२०१९ या 
व ांचे वार्थ क अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ख) "सांत रोनहचास चमोद्योग व चमवकार 
नवकास महामांडळ मयानचत, मुांबई याांचा 
सि २०१६-२०१७ व सि २०१७-२०१८ 
या व ांचा अिुक्रमे ते्रचाळीसावा व 
चव्वेचाळीसावा वार्थ क अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील.  
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तीन : "लोकलेखा सममती (२०२०-२०२१) चा पवहला अहवाल सभागहृास सादर 

करणे." 
चार : "सािशजवनक उपक्रम सवमतीचा पवहला ि दसुरा अहिाल सभागहृास सादर 

करणे." 
पाच : "इतर मागासिगश कल्याण सवमतीचा पवहला अहिाल सभागहृास सादर करणे." 
सहा : "विधानपवरषद आश्िासन सवमतीचा अहिाल क्रमाांक २०३ ि २०४ सभागहृास 

सादर करणे." 
सात : "अर्ासकीय विधेयके ि ठराि सवमतीचे प्रवतितृ्त सादर करणे." 
आठ : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
नऊ : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) सिशश्री अमोल वमटकरी, र्वर्काांत शर्दे, विक्रम काळे, सवतर् चव्हाण, 

अब्दलु्लाखान दरुाणी, सांजय दौंि, अरुण लाि वि.प.स. पुढील तातडीच्या 
व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "ता.तुळजापूर वनज.सोलापूर) येथे महाराष्ट्राचे आराध्य चैवत कुलचैवत आई 
तुळजाभवािी मांनचराच्या पावि िगरीमध्ये चररोज महाराष्ट्राच्या 
कािाकोपऱयातूि व परराज्यातूि लाखो सांख्येिे भानवक चशविासाठी येत असणे, 
मात्र या पावििगरीत वाईट प्रवृत्तीच्या लोकाांकडूि स्वत:च्या स्वाथापोटी 
घाणेरडे प्रकार सुरु असल्याचे निचशविास येणे, तसेच तुळजापूर तालुक्यातील 
हांगरग तुळ येथील गजगा डान्स बार रात्रौ उशीरापयिंत सुरु असणे, व 
त्यानठकाणी नबभत्स िृत्य व नवचेशी चारु रात्रभर नवकली जात असणे,          
नच. २९/११/२०२१ रोजी सचर डान्सबारवर छापा टाकूि पोनलसाांिी २५ 
िृत्याांगिाांिा ताब्यात घेऊि १.२१ कोटीचा मुदे्दमाल जप्त करण्यात आला असूि 
त्याप्रकरणी ९२ जणाांवर गुन्हे िोंच केल्याची घटिा घडलेली असणे, तुळजापूर 
हे चेवीचे शक्तीपीठ आहे अशा पावििगरीमध्ये या डान्सबारसह अिेक 
अिनधकृत बार व तत्सम अवैध गोष्ट्टीमुळे या पावििगरीची मोठी बचिामी व 
अप्रनतष्ट्ठा होत असूि येथील पानवत्र्य अबानधत राहावे व आजुबाजूच्या 
पनरसरातील सचर घाणेरडे प्रकार कायमस्वरुपी बांच व्हावेत अशी जिमािसातूि 
होत असलेली मागणी, याबाबत शासिािे तातडीिे करावयाची कायववाही व 
शासिाची प्रनतनक्रया." 
 

  (२) िॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे, सिशश्री विलास पोतनीस, रशिद्र र्ाटक, 
अांबादास दानिे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "बीडीडी चाळ, वरळी मुांबई येथे नचिाांक ३० िोव्हेंबर, २०२१ रोजी वा 
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त्यासुमारास झालेल्या नसलेंडरच्या स्फोटाप्रकरणी काही अपनरहायव कारणास्तव 
मुांबईच्या महापौर घटिास्थळी वेळेत पोहच ू शकल्या िसल्यासांचभात एका 
राजकीय पक्षाच्या पचानधकाऱयाांिी नचिाांक ४ नडसेंबर, २०२१ रोजी घेतलेल्या 
पत्रकार पनर चेमध्ये मुांबईच्या महापौराांबाबत अत्यांत आके्षपाहव नवधाि केल्यामुळे 
त्याांचा व त्यासोबतच समस्त मनहला वगाचा झालेला अवमाि, या सांचभात  
महापौर याांिी स्थानिक पोनलस स्थािकात कलम ३५४ अव४) आनण ५०६ 
अन्वये गुन्हा चाखल करुि राज्याचे मा.गृहमांत्री याांच्याकडेही लेखी निवेचिाव्चारे 
तक्रार करणे, तसेच एका राजकीय पक्षाच्या मनहला आघाडीच्या नशष्ट्टमांडळािे 
मुांबईचे अपर पोनलस आयुक्त वकायचा व सुव्यवस्था) याांच्याकडे लेखी तक्रार 
करुि सांबांनधत व्यक्तीस अटक करण्याची केलेली मागणी, सचरहू प्रकरणाचे 
गाांभीयव लक्षात घेऊि राज्य मनहला आयोगाच्या अध्यक्षाांिी चेखील यासांचभात 
वस्तुष्स्थतीचशवक अहवाल आयोगाला पाठनवण्याचे निचेश मुांबई पोनलस 
आयुक्ताांिा चेणे, सचर प्रकरणी आके्षपाहव नवधाि करणाऱया व्यक्तीस जानमि 
मांजूर करताांिा कोणतेही बांध पत्र नलहूि ि घेणे, सचरची घटिा घडल्यािांतर 
नचिाांक ९ नडसेंबर, २०२१ रोजीच्या सुमारास महापौराांिा त्याांच्या जुन्या घराच्या 
पत्यावर अत्यांत हीि भा ेत नवजेंद्र म्हाते्र या िावािे उरण, नज. रायगड येथूि 
नवकृत पत्र पाठवूि धमकी चेण्यात येणे, सचर पत्रासांचभात भायखळा पोनलसाांिा 
धमकी चेणाऱ याांचा अद्याप थाांगपत्त्ताही ि लागणे, सचरहू प्रकार अत्यांत गांभीर व 
किचिीय असूि मुांबईच्या महापौर, प्रथम िागरीक व त्यातही मनहला असलेल्या 
व्यक्तीच्या सुरनक्षततेसांचभात निमाण झालेला प्रश्ि, या प्रकरणाची शासिािे 
तात्काळ चखल घेऊि यासांचभात करावयाची कायववाही व उपाययोजिा" 
 

  (३) िॉ. सधुीर ताांबे, श्री. अर्ोक ऊर्श  भाई जगताप, िॉ.िजाहत वमर्झा, 
सिशश्री अमरनाथ राजरूकर, राजेर् राठोि, अवभवजत िांजारी, मोहनराि 
कदम, जयांत आसगािकर वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "शालेय नशक्षण नवभागाच्या शासि निणवयामध्ये काही कागचपत्राअभावी 
अिेक शाळा तु्रटीमध्ये आलेल्या असणे, अशा शाळा तथा वगवतुकडयाांिी 
शासि आचेशामध्ये िमूच केल्याप्रमाणे ३० नचवसाच्या आत या निष्श्चत 
कालावधीत प्रस्ताव चाखल करुि ६ ते ७ मनहिे झाले तरी पात्रतेचा 
शासिनिणवय निगवनमत करण्यासाठी शालेय नशक्षण नवभाग अथव नवभागाकडे 
अांगुलीनिचेश करीत असणे, त्यामुळे नविाकारण तु्रटया चाखनवल्यामुळे 
नशक्षकाांिा िाहक नविावेतिाचा मि:स्ताप सहि करावा लागत असणे, याबाबत 
नशक्षक समन्वय सांघ, महाराष्ट्र राज्य याांिी मा. मुख्यमांत्री व मा. शालेय नशक्षण 
मांत्री याांचेकडे निवेचि चेऊि लक्ष वेधले असतािाही याबाबत अद्याप कोणतीच 
कायववाही ि झाल्यािे शाळा, वगव तुकडयाांचे भनवतव्य अांधारात असणे, 
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पनरणामी नशक्षकाांमध्ये पसरलेली तीव्र असांतो ाची भाविा, याबाबत राज्य 
शासिािे तातडीिे चौकशी करुि सचर तु्रटी प्रस्तावावर तात्काळ निणवय घेऊि 
शाळा व वगव तुकडयाांिा अिुचािास पात्र घोन त करण्यासाठी करावयाची 
तातडीची कायववाही व याबाबत शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (४) सिशश्री विजय ऊर्श  भाई वगरकर, प्रविण दरेकर, रामवनिास शसह, 
रमेर्दादा पाटील, वि.प.स पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        ”मुांबईतील २८ हजार सफाई कामगाराांिा आश्रय योजिेंतगवत 
वसाहतींच् या पुिवनवकासासाठी महापानलकेिे १७०० कोटींच् या कामाांच् या 
प्रस् तावाला मांजुरी नचली असल् याची माहे ऑक् टोबर, २०२१ च् या सुमारास 
निचशविास येणे, सि २०१७ साली सुरु करण्यात आलेली योजिा अत्यांत धीम्या 
गतीिे सुरु असल्याची बाब समोर येणे, सचर मुांबईतील २८ हजार सफाई 
कामगाराांसाठी मालकी तत्वावर उभारण्यात येणाऱया घराांबाबत महाराष्ट्र 
नवनधमांडळ नहवाळी अनधवेशि २०२० मध्ये उपष्स्थत करण्यात आलेल्या 
ताराांनकत प्रश्ि क्र. ५२०२ या प्रश्िाला उत्तर चेतािा िगरनवकास नवभागािे सचर 
सफाई कामगाराांिा मालकी तत्वावर घरे चेण्याचा महािगरपानलकेचा कोणताही 
नवचार िसल्याचे म्हटले असल्याची बाब आढळूि येणे,  महाराष्ट्र शासिाच्या 
िगरनवकास नवभागािे शासि निणवय  क्रमाांक सकाका-२०१५ सां.क्र.४२./िनव-
३४, नचिाांक १२/६/२०१५ िुसार मुांबईतील २८ हजार सफाई कामगाराांिा 
मालकी हक्काची घरे चेण्याचा निणवय घेतला असणे, असे असतािाही 
िगरनवकास नवभागाकडूि नचशाभूल करणारी मानहती पुरवण्यात आली असूि 
याबाबत सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता, पनरणामी मुांबईतील २८००० 
सफाई कामगाराांमध्ये शासिाप्रती पसरलेला तीव्र असांतो , मुांबईतील २८ हजार 
सफाई कामगाराांिा लवकरात लवकर मालकी हक्काची घरे उपलब्ध करूि 
चेण्यासाठी शासिािे ठोस उपाययोजिा करण्याची निताांत आवश्यकता, 
याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची भूनमका." 

  (५) श्री.अांबादास दानिे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे िैद्यकीय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "औरांगाबाच शहरातील शासकीय घाटी रुग्णालयात मिमािी कारभार, 
आर्थथक घोटाळे, आची प्रकार मोठया प्रमाणात सुरु असल्याचे िुकतेच माहे 
िोव्हेंबर,२०२१ मध्ये उघडकीस येणे, शहरातील शासकीय वैद्यनकय व 
रुग्णालयाकडूि गेल्या तीि व ात ४८.६३ कोटी रुपयाांची यांत्र खरेची झाली 
असूि अचयाप २१.६५ कोटी रुपयाांची यांत्र खरेची रखडलेली असणे, नजल्हा 
वार्थ क योजिेचा १७ कोटी रुपयाांचा निधी अखर्थचत असणे, मांजुर असलेला 
निधी खचव केला जात िसल्यामुळे यांत्राांची खरेची रखडणे,घाटी रुग्णालयाला 
२४ व्हेंनटलेटर, नसटी स्कॅि, अ ॅिेस्थेनशया वकव स्टेशि, कलर डॉपरलरसह 
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महत्वाच्या यांत्रसामुग्रीची असलेली प्रनतक्षा  घाटी रुग्णालय आनण नजल्हा 
सामान्य रुग्णालयातील अष्ग्िशमि यांत्रणा निधीअभावी  कुचकामी ठरत 
असणे, ऑनडट होउि तु्रटीची पूतवता करण्यासाठी आवश्यक निधी ि नमळणे, 
सरकारी रुग्णालयातील अष्ग्िशमि यांत्रणा अनधक सक्षम करण्याची गरज, 
सध्यष्स्थतीमध्ये अष्ग्िशम नसकलडरच्या भरवशावरच असणे, त्यामुळे एखाची 
आगीची घटिा घडली तर अष्ग्िशमि चलाचीच वाट पाहावी लागणार असणे, 
अहमचिगर नजल्हा रुग्णालयातील आगीच्या चचेुवी घटिा पाहता औरांगाबाच 
शहरातील सरकारी रुग्णालयाांतील अष्ग्िसुरेक्षा प्रश्ि सद्य:ष्स्थतीमध्ये ऐरणीवर 
असणे, घाटीतील सर्थजकल इमारतीची वायकरग जुिाट असूि वाढलेल्या नवदु्यत 
भारामुळे अिेकचा घडत असलेले अपघात, कोरोिा काळात घाटी रुग्णालयात 
तातडीिे उभारण्यात आलेले ८० ऑष्क्सजि बेडच्या नतन्ही वॉडाचा प्लँट बांच 
असणे, नवशे  म्हणजे ऑगस्ट, माहे सप्टेंबर,२०२१ मनहन्यात एक कोटी रुपये 
खचव करुि बाहेरुि नलष्क्वड ऑष्क्सजि मागवण्यात येणे, याबाबत अनधक 
तपासणीअांती  केली असता खासगी रुग्णालयात हवेतूि तयार होणारा 
ऑष्क्सजि वापरला जात असल्याचे समोर येणे, घाटीत उद्योजकाांिी चीड 
कोटीचा सीएसआर चेऊि ऑष्क्सजि प्लँट सुरु केला  असणे, ऑष्क्सजि 
प्लँट बरोबरच येथील अष्ग्िशमि यांत्रणा चेखील बेभरवशाची झालेली असणे, 
आनच सवव बाबीकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य चलुवक्ष, घाटी रुग्णालयाचा 
कारभाराकडे गाांभीयािे लक्ष घालूि  कायववाही करण्याची निताांत आवश्यकता, 
याबाबत शासिाची प्रनतक्रीया व भूनमका ." 

  (६) श्री. अवभवजत िांजारी, िॉ.सधुीर ताांबे, सिशश्री अर्ोक ऊर्श  भाई 
जगताप, अमरनाथ राजरूकर, िॉ.िजाहत वमर्झा, श्री.राजेर् राठोि, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे उच्च ि तां्र 
वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "राज्यात असलेल्या शासकीय नवद्यापीठामध्ये सांलष्ग्ित महानवद्यालयाांची 
गेल्या काही व ात मोठया प्रमाणात वाढ होणे, एकटया िागपूर नवद्यापीठामध्ये 
गोंडविा नवद्यापीठाच्या पूवी ८०० पेक्षा जास्त सांलष्ग्ित महानवद्यालय कायवरत 
असणे, अजूिही आपल्या राज्यात अनभयाांनत्रकी, वैद्यकीय  नशक्षण व इतर 
शाखाांच्या तुलिेत पारांपानरक अभ्यासक्रमाांमध्ये प्रवेश घेणा-या नवद्यार्थ्याची 
सांख्या मोठया प्रमाणात असणे म्हणूि त्याचा भार सवव नवद्यापीठाांवर येणे, सवव 
शाखाांचा सवव अभ्यासक्रमाांिा न्याय नमळावा या उदे्दशािे राज्यात डॉ.बाबासाहेब 
आांबेडकर, टेष्क्िकल युनिव्हर्थसटीची स्थापिा करण्यात येणे, राज्यातील 
अनभयाांनत्रकी महानवद्यालयाांिा या नवद्यापीठात सांलष्ग्ित करण्याची मुभा चेण्यात 
येणे, आतापयवत या नवद्यापीठात २०० च्या आसपास महानवद्यालये आपापले 
मूळ नवद्यापीठातले सांलष्ग्िकरण रद्द करुि या टेष्क्िकल युनिव्हर्थसटीमध्ये 
सांलष्ग्िकरण करुि घेणे, परांतु अनभयाांनत्रकी महानवद्यालयाांची राज्यातील सांख्या 
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लक्षात घेता व तसेच अनभयाांनत्रकी शाखेमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी सवव 
महानवद्यालयाांिा या नवद्यापीठाांमध्ये सांलष्ग्िकरण करावे व त्या नवद्यापीठाच्या 
माध्यमातूि अनभयाांनत्रकी शाखेचा नवकास करावा तसेच या नवद्यापीठाचे 
राज्यातील सवव नवभागामध्ये उपकें द्र स्थापि करणे आनण राज्याचा नवचार 
करता अनभयाांनत्रकी शाखेचा वेगळा पस्पेनटव्ह प्लॅि तयार करण्याची निमाण 
झालेली आवश्यकता परांतू याबाबत निणवय घेण्यात शासिाकडूि होत असलेला 
नवलांब, पनरणामी अनभयाांनत्रकी शाखेतील नवद्यार्थ्यामध्ये पसरलेला असांतो  व 
िाराजीची भाविा याबाबत शासिािे करावयाची तातडीची कायववाही व 
शासिाची प्रनतनक्रया ” 
 

दहा : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विरे्ष उल्लेख – (असल्यास). 
 

- मध्यांतर - 
अकरा : र्ासकीय विधेयके :- 

 

  विचार, खांिर्: विचार ि सांमत करणे :- 
   (१) "सि २०२१ चे नव.प.नव. क्रमाांक ४ - मुांबई महािगरपानलका, महाराष्ट्र 

महािगरपानलका आनण महाराष्ट्र िगरपनर चा, िगर पांचायती व 
औद्योनगक िगरी वचसुरी सुधारणा) नवधेयक, २०२१" 

   (२) "सि २०२१ चे नव.प.नव. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आनण 
महाराष्ट्र नजल्हा पनर च व पांचायत सनमती वचसुरी सुधारणा) नवधेयक, 
२०२१"  

   (३) "सि २०२१ चे नव.प.नव. क्रमाांक ५ - महाराष्ट्र नजल्हा पनर च व पांचायत 
सनमती वसुधारणा) नवधेयक, २०२१" 

   (४) "सि २०२१ चे नव.प.नव. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय 
नशक्षण व प्रनशक्षण मांडळ नवधेयक, २०२१" 

     
 

बारा : सिशश्री प्रनवण चरेकर, नवजय ऊफव  भाई नगरकर, प्रसाच लाड, महाचेव जािकर, सुरेश 
धस, डॉ.पनरणय फुके, सववश्री सचानशव खोत, नविायक मेटे, डॉ.रणनजत पाटील, सववश्री 
प्रनवण पोटे पाटील, अमरीशभाई पटेल, रणनजतकसह मोनहते पाटील, नगरीशचांद्र व्यास, 
निलय िाईक, चांचभुाई पटेल, गोनपचांच पडळकर, रमेश चाचा पाटील, रामराव पाटील, 
प्रनवण चटके, रामचास आांबटकर, रमेश कराड, ॲड. निरांजि डावखरे, डॉ.रामनिवास 
कसह वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "चेशपातळीवर सांसचेचे अनधवेशि मनहिाभराच्या कालावधीसाठी होत असतािा 
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राज्यातील नवनधमांडळाच्या अनधवेशिाचा कालावधी चार-पाच नचवस एवढा कमी 
असल्यामुळे राज्यातील प्रश्िाांची सोडवणूक होण्यात मोठा अडथळा निमाण झाला 
असणे, कोरडवाहू नपकाांसाठी हेक्टरी रुपये २५,००० व बागायती नपकाांसाठी हेक्टरी 
रुपये ५०,००० ची मचत चेण्याची घो णा निवडणुकीपूवी शेतकऱयाांच्या बाांधावर जाऊि 
नचल्यािांतर प्रत्यक्षात मात्र महानवकास आघाडी सरकारिे सि २०२० व २०२१ मध्ये 
आलेल्या चक्रीवाचळ, अनतवृष्ट्टी, पूर, गारपीट, अवकाळी पावसािे िुकसाि झालेल्या 
शेतकऱयाांिा तुटपुांजी मचत करुि पूणवपणे भ्रमनिरास केलेला असणे, महात्मा फुले 
कजवमाफी योजिेमध्ये चेण्यात आलेल्या कजवमाफीपासूि राज्यातील अिेक पात्र शेतकरी 
अद्यापही वांनचत असणे, नियनमत कजवफेड करणाऱया शेतकऱयाांिा प्रोत्साहिपर अिुचाि 
चेण्याच्या घो णेची सरकारिे अद्याप अांमलबजावणी केलेली िसणे, कोरोिा सांकटाचा 
फटका समाजातील अन्य घटकाांबरोबरच शेतकऱयाांिाही बसलेला असणे, अन्य 
राज्याांिी शेतकऱयाांिा पॅकेजेस नचलेले असतािा महाराष्ट्रात सरकारिे कोणतेही पॅकेज 
नचलेले िसणे, राज्यातील शेतकऱयाांिा पीक नवम्याचा लाभ नमळत िसणे, चक्रीवाचळ व 
अनतवृष्ट्टीग्रस्ताांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या ११ हजार कोटी रुपये पॅकेजचा लाभ 
बहुताांश शेतकऱयाांिा झालेला िसणे, कृन  उत्पन्न बाजार सनमत्याांमधील शेतकऱयाांिा 
मतचािाचा अनधकार नहरावूि घेतला असणे, पीक कजे चेण्यास बँका टाळाटाळ करत 
असणे,  करोिा काळात अडचणीत असलेल्या शेतकऱयाांच्या थनकत वीज नबलात 
सवलत चेण्याची घो णा सरकारिे पाळली िसणे, शेतकऱयाांिा वाढीव नबले चेण्यात 
आली असणे, तसेच सक्तीिे नबले वसूल करीत असतािा रब्बी हांगामाच्या तोंडावर 
कृन  पांपाच्या वीज जोडण्या तोडण्यात आल्या असणे, शेती पांपाांसाठी पैसे भरुि लाखो 
शेतकऱयाांिा नवदु्यत जोडणी नमळालेली िसणे, सहकारी साखर कारखान्याांकडील 
थनकत कजाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले असणे, अवसायिातील कारखान्याांची 
कवडीमोल चरािे नवक्री करुि शेतकऱयाांची फसवणूक केली असणे, भ्रष्ट्ट कारभारामुळे 
राज्यातील अिेक सहकारी बँका अडचणीत आल्या असणे, कोनवड-१९ नव ाणू 
साथरोगाचा प्रनतबांध करण्यात सरकारला आलेले अपयश, उपाययोजिा व खरेचीत 
झालेला प्रचांड भ्रष्ट्टाचार, कें द्र सरकारिे कोट्यवधीची पॅकेज नचली असतािा 
राज्यसरकारिे कोणत्याही घटकासाठी भरीव पॅकेज नचलेले िसणे, कें द्रािे भरीव मचत 
करुिही राज्यसरकारिे सातत्यािे कें द्राकडेच अांगुलीनिचेश करणे, कें द्रािे 
पेरोल/नडझेलवरील अबकारी कर कमी केल्यािांतरही, महानवकास आघाडीिे 
पेरोल/नडझेलवरील अबकारी कर कमी ि केल्यामुळे चेशात सवात महागडे 
पेरोल/नडझेल घेण्याची िामुष्ट्की महाराष्ट्रातील सववसामान्य जितेवर आलेली असणे, 
ओमायक्रॉिचा धोका निमाण झालेला असतािा राज्यसरकारकडूि उपाययोजिाांबाबत 
पाऊल उचलले गेले िसणे, नवचभव, मराठवाडा, उववनरत महाराष्ट्र, कोकण यासह मागास 
भागातील अिुशे  पूणव करण्यासाठी सरकारकडूि होत असलेली चालढकल, वैधानिक 
नवकास मांडळाांिा मुचतवाढ चेण्याबाबत तसेच कोकणासाठी स्वतांत्र वैधानिक मांडळाचा 
प्रस्ताव सरकारिे बासिात गुांडाळूि ठेवला असणे, ओबीसी समाजाचे राजकीय 
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आरक्षण सरकारच्या अकायवक्षमतेमुळे स्थनगत झाले असणे, मराठा आरक्षण पुिवस्थानपत 
करण्याबाबत सरकारकडूि अक्षम्य हलगजीपणा चाखवला जात असणे, चीड 
मनहन्याांपासूि सुरु असलेला एसटी सांपाचा नतढा सोडनवण्यात सरकार अपयशी ठरले 
असणे, या प्रश्िाांबाबत राज्य सरकारिे तातडीिे निणवय घेण्याची आवश्यकता नवचारात 
घेण्यात यावी." 

 
तेरा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या रे्िटी) – 
  (१) श्री.विलास पोतनीस ि इतर वि.प.स. पुढील साववजनिक महत्वाच्या बाबींवर 

चचा उपष्स्थत करतील. 
        "मुांबईतल्या धोकाचायक इमारतींमधील रनहवाशाांिा पयायी घरे उपलब्ध 

करूि चेण्यासाठी सांक्रमण नशनबराची सांकल्पिा पुढे येणे, सांक्रमण नशनबर 
उभारण्यामागे धोकाचायक इमारतीतील रनहवाशाांिा निवारा चेणे हा मुळ हेतू 
असणे, परांतु म्हाडामधील गैरकारभारामुळे सांक्रमण नशनबराचा मूळ हेतू सफल 
ि होणे, पुिर्थवकासातिू हक्काचे घर नमळेल या आशेिे अिेक मूळ रनहवासी 
४० ते ५० व ांपासूि राहत असूि अद्यापही त्याांचे राहत्या जागी पुिववसि 
झालेले िसणे, सचर सांक्रमण नशनबराांची अवस्थाचेखील चयिीय असणे, मुळ 
इमारतीतूि एकचा सांक्रमण नशनबरात रवािगी झाल्यावर व ािुव े तेथेच रहावे 
लागत असल्याचा अिुभव असल्यािे या सांक्रमण नशनबरात जाण्यास 
धोकाचायक इमारतीतील रनहवासी तयार ि होणे, त्यामुळे मुांबई शहरात 
भेंडीबाजारमधील हुसैिी इमारत कोसळूि ३२ रनहवाशी मरण पावलेल्या 
घटिेची पुिरावृत्ती होण्याची शक्यता असणे, सांक्रमण नशनबरातील मूळ 
रनहवाशी याांचे त्याच जागी पुिववसि करण्याची घो णा शासिािे करूिही 
अद्यापपयिंत त्याची अांमलबजावणी ि होणे याबाबत शासिािे करावयाची 
कायववाही व उपाययोजिा" 
 

  (२) िॉ.पवरणय रु्के ि इतर वि.प.स., पुढील साववजनिक महत्वाच्या बाबींवर 
चचा उपष्स्थत करतील. 

        "वेकोलीच्या गोंडेगाव वता.पारनशविी) खाणीतूि कोळसा पुरवठा करुि 
कोल वॉशरीजमध्ये गेल्यािांतर तो कोळसा िागपूर येथील कोराडी वीज 
प्रकल्पात आणणे, परांतू सचर प्रकल्पात पुरवठाचाराांिी निकृष्ट्ट कोळसा 
पुरनवल्याचा प्रकार निचशविास येणे, सचर गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाची चौकशी 
करण्यासाठी सनमती स्थापि  करण्यात येणे, सचर सनमतीिे या प्रकरणाची 
चौकशी करुि त्याचा अहवाल व्यवस्थापकीय सांचालकाांिा साचर करणे, परांतु 
अद्याप सचर अहवाल साचर करण्यात आला िसूि त्यापूवी वीज प्रकल्पातील 
कोळसा हाताळणी नवभागात कायवरत असलेले उपकायवकारी अनभयांता याांचे 
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निलांबि व कायवकारी अनभयांता याांची बचली करण्यात येणे, सचरहू सनमतीिे 
नचलेला अहवाल साचर करण्याची आवश्यकता असणे, सचर अहवालािुसार 
शासिािे चो ींवर करावयाची कारवाई व शासिाची प्रनतनक्रया." 

 
विधान भिन, 
मुांबई, 
नचिाांक : २२ नडसेंबर, २०२१. 

राजेन्द्र भागित, 
प्रधाि सनचव, 

महाराष्ट्र नवधािपनर च. 
 


