
                             असधुारित प्रत 
महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
शुक्रिारशुक्रिार,,  वदनाांक वदनाांक २२४४  विसेंविसेंबर,बर,  २०२०२२११  

(स(सकाळी काळी ११.०० ११.०० िाजतािाजता))  
  

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 
  (१) उप मखु्यमांत्री : "लोकलेखा समितीच्या सन २००१-२००२ च्या 

आठव्या अहवालातील पमिच्छेद क्र.१.२८ नुसाि 
िंत्रालयीन मवभागांनी केलेल्या सन २०२०-२०२१ या 
वर्षातील पुनर्ववमनयोजनाबाबतचे िामहतीचे एकमत्रत 
मवविणपत्र सभागृहासिोि ठेवतील." 

  (२) पशसुांिधधन मांत्री : "िहािाष्ट्र पशु व ित्स्य मवज्ञान मवद्यापीठ, नागपूि 
यांचा सन २०२०-२०२१ या वर्षाचा वार्वर्षक अहवाल" 
सभागृहासिोि ठेवतील. 

  (३) िैद्यकीय वशक्षण मांत्री : "िहािाष्ट्र आिोग्य मवज्ञान मवद्यापीठ, नामशक यांचा 
सन २०१९-२०२० या वर्षाचा बावीसावा वार्वर्षक 
अहवाल व सन २०१९-२०२० या वर्षाचे वार्वर्षक 
लेखे" सभागृहासिोि ठेवतील. 

  (४) उच्च ि तांत्रवशक्षण 
मांत्री 

: (क) "िंुबई मवद्यापीठ यांचा सन २०१९-२०२० या 
वर्षाचा वार्वर्षक अहवाल" सभागृहासिोि 
ठेवतील. 

     (ख) "िाष्ट्रसंत तुकडोजी िहािाज नागपूि 
मवद्यापीठ यांचा सन २०१८-२०१९ व २०१९-
२०२० या वर्षांचे वार्वर्षक अहवाल" 
सभागृहासिोि ठेवतील. 

     (ग) "श्रीिती नाथीबाई दािोदि ठाकिसी िमहला 
मवद्यापीठ, िंुबई यांचा सन २०१८-२०१९ ते 
२०१९-२०२० या वर्षांचे वार्वर्षक अहवाल" 
सभागृहासिोि ठेवतील.  

     (घ) "सामवत्रीबाई फुले पुणे मवद्यापीठ, पुणे यांचा 
सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या 
वर्षांचे वार्वर्षक अहवाल" सभागृहासिोि 
ठेवतील. 
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     (ङ) "मशवाजी मवद्यापीठ, कोल्हापूि यांचे सन 
२०१७-२०१८ व २०१८-२०१९ या वर्षांचा 
अनुक्रिे पंचावन्नावा व छपन्नावा वार्वर्षक 
अहवाल" सभागृहासिोि ठेवतील. 

     (च) "पुण्यश्लोक अमहल्यादेवी होळकि सोलापूि 
मवद्यापीठ, सोलापूि यांचा सन २०१९-२०२० 
या वर्षाचा सोळावा वार्वर्षक अहवाल" 
सभागृहासिोि ठेवतील. 

     (छ) "कवमयत्री बमहणाबाई चौधिी उत्ति िहािाष्ट्र 
मवद्यापीठ, जळगांव यांचा सन २०१९-२०२० 
या वर्षाचा तीसावा वार्वर्षक अहवाल" 
सभागृहासिोि ठेवतील. 

     (ज) "डॉ.बाबासाहेब आंबेडकि ििाठवाडा 
मवद्यापीठ, औिंगाबाद यांचे सन २०१९-
२०२० या वर्षाचे वार्वर्षक लेखे" 
सभागृहासिोि ठेवतील. 

     (झ) "गोंडवाना मवद्यापीठ, गडमचिोली यांचा सन 
२०१९-२०२० या वर्षाचा वार्वर्षक लेखे 
अहवाल" सभागृहासिोि ठेवतील. 

     (ट) "िाष्ट्रसंत तुकडोजी िहािाज नागपूि 
मवद्यापीठ यांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचे 
वार्वर्षक लेखे (अंकेक्षण अहवालासह)" 
सभागृहासिोि ठेवतील.   

     (ठ) "संत गाडगेबाबा अििावती मवद्यापीठ, 
अििावती यांचा सन २०१९-२०२० या 
वर्षाचे वार्वर्षक लेखे" सभागृहासिोि 
ठेवतील.   

     (ि) "सामवत्रीबाई फुले मवद्यापीठ, पुणे  यांचे सन 
२०१९-२०२० या वर्षाचे वार्वर्षक लेखे" 
सभागृहासिोि ठेवतील.   

     (ढ) "मशवाजी मवद्यापीठ, कोल्हापूि यांचे सन 
२०१९-२०२० या वर्षाचे वार्वर्षक लेखे" 
सभागृहासिोि ठेवतील.   
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     (ण) "पुण्यश्लोक अमहल्यादेवी होळकि सोलापूि 
मवद्यापीठ, सोलापूि यांचे सन २०२०-२०२१ 
या वर्षाचे वार्वर्षक लेखापिीमक्षत लेखे व 
अहवाल" सभागृहासिोि ठेवतील.   

     (त) "्वािी िािानंद तीथथ ििाठवाडा मवद्यापीठ, 
नांदेड यांचा मदनाकं १ एमिल, २०१९ ते ३१ 
िाचथ, २०२० या कालावधीचा वार्वर्षक 
अंकेक्षण अहवाल" सभागृहासिोि ठेवतील.   

     (थ) "कमव कुलगुरु कामलदास सं्कृत 
मवश्वमवद्यालय, िािटेक यांचा सन २०१८-
२०१९ या वर्षाचा वार्वर्षक अहवाल" 
सभागृहासिोि ठेवतील.   

     (द) "कमव कुलगुरु कामलदास सं्कृत 
मवश्वमवद्यालय, िािटेक यांचे सन २०२०-
२०२१ या वर्षाचे वार्वर्षक लेखे" 
सभागृहासिोि ठेवतील.   

     (ध) "यशवंतिाव चव्हाण िहािाष्ट्र िुक्त 
मवद्यापीठ, नामशक यांचे सन २०१४-२०१५ 
ते २०१७-२०१८ या वर्षाचे वार्वर्षक लेखे 
आमण अंतगथत लेखापिीक्षण अहवाल" 
सभागृहासिोि ठेवतील.   

  (५) पवरिहन मांत्री : "िहािाष्ट्र िाज्य िागथ पमिवहन िहािंडळ यांचा सन 
२०१८-२०१९ या वर्षाचा िशासन अहवाल" 
सभागृहासिोि ठेवतील. 
 

तीन : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
चार : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) सिधश्री विनायकराि मेटे, अशोक ऊर्ध  भाई जगताप, वि.प.स. पुढील 

तातडीच्या व सावथजमनक िहत्सवाच्या बाबीकडे सािधजवनक बाांधकाम 
(सािधजवनक उपक्रम िगळून)  मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "अिबी सिुद्रािध्ये िंुबई येथे छत्रपती श्री मशवाजी िहािाजांच्या  ्िािकाचा 
मवर्षय गेली अनेक वर्षापासून न्यायालयाच्या दषु्ट्टचक्रात अडकून असणे,सदि 
मशव्िािकाच्या बांधकािाला ्थमगती मिळाल्यानंति  सदि ्थमगती 
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उठमवण्यासाठी गेली दोन वर्षथ  िाज्य सिकािकडून कोणतीही कायथवाही व 
हालचाल न होणे,  मशव्िािक बांधकाि या िहत्सत्सवपूणथ मवर्षयाच्या अनुरं्षगाने  
घेण्यासाठी िाज्य शासनाला  दहा मिमनटाचा वेळ देखील न मिळणे, िाज्य 
शासनाला व सावथजमनक बाधंकाि मवभागाला कोणताही अमधकाि नसताना  सदि 
बांधकाि  किणाऱ्या कंत्राटदाि  एल अँड टी कंपनी  िुदतवाढ देण्याचा चुकीचा 
मनणथय सावथजमनक बाधंकाि मवभागाचे अमतमिक्त समचव यानंी घेतला असणे, 
िागील सिकािच्या कालावधीत मशव्िािकाच्या बांधकािासंबंमधत  असलेले 
मनणथय मशव्िािक समिती व  तत्सकालीन िुख्यिंत्री याचं्या अध्यक्षतेखाली 
असलेल्या समितीद्वािे घेतल्या जात असणे ,तथामप या िाज्य शासनाच्या 
कायथकाळात  िाज्याचे  सावथजमनक बाधंकाि िंत्री  यांच्याकडे याबाबतचे मनणथय 
घेण्याचा अमधकाि िदान किणे  तसेच संबंमधतांच्या ि्तावावि अंमति मनणथयाचा 
अमधकाि  िा.िुख्यिंत्री िहोदय याचं्याकडे असणे, या दोन्ही समितीच्या 
िान्यतेमशवाय  कोणतेही धोिणात्सिक मनणथय घेण्याचा अमधकाि सावथजमनक 
बांधकाि खात्सयाला  नसताना   मशव्िािक बांधकाि  किण्यास िुदतवाढ 
देण्याचा  अत्सयंत चुकीचा व ददेुवी मनणथय  सावथजमनक बांधकाि मवभागाकडून 
पि्पि घेतला जाणे,  मशव्िािक बाधंकाि संबंधात  मदनांक ०५ ऑक्टोबि २०२१ 
िोजी काढलेला शासन आदेश  विील पाश्वथभूिीवि बेकायदेशीि असल्याचा िाज्य 
शासनावि आिोप होणे,  िाज्याच्या सावथजमनक बांधकाि मवभागाचे   अमतमिक्त 
समचव  यांनी  िाज्याचे िुख्यिंत्री,  सावथजमनक बांधकाि िंत्री यानंा अंधािात ठेवून 
मशव्िािक बांधकािास िुदतवाढ देण्याचा  मनणथय घेतला असल्याचे मनदशथनास 
येणे, सदिच्या िुदत वाढीनुसाि जि वर्षथभिाने मशव्िािकाचे बांधकाि ित्सयक्ष सुरू 
झाले ति मशव्िािक बांधकाि किणाऱ्या एल अँड टी कंपनीला दिवर्षी १०% 
भाव वाढ किण्याचा हक्क कायद्याने िाप्त होणे, त्सयािुळे िाज्य शासनाच्या 
मतजोिीवि सुिािे दोन-तीन हजाि कोटींचा अमतमिक्त भुदंड पडण्याची मनिाण 
झालेली पमिस््थती,  हा भुदंड ही जनतेची सवथसािान्यांची गोिगिीब जनतेची 
पैशाची लूट होत असल्याने  या लुटीचा र्षडयंत्रा िागे फक्त सावथजमनक बांधकाि 
खात्सयाचे अमतमिक्त समचव यांचा सहभाग की जनतेच्या पैशाचा अपव्यय िाज्य 
शासनाचा सहभाग असा गंभीि िश्नं जनतेिध्ये मनिाण होणे, अद्याप पयंत 
शासन्तिावरून छत्रपती ्िािकाचे काि सुरू किण्यासंदभात कोणतीही कािवाई 
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न किणे िा िुख्यिंत्री िहोदय यांनी अनेक वेळा आश्वासन देऊनही काि सुरू 
किणे संदभात आढावा बैठक न घेणे, आश्वासनाची पूतथता न किणे, छत्रपती  
मशविायांबाबतची िाज्यशासनाची असणािी अना्था, अक्षम्य दलुथक्ष यािुळे काि 
सुरू न होणे, पमिणािी िाज्यातील तिाि मशविेिी जनतेिध्ये  शासन िती मनिाण 
झालेला तीव्र असंतोर्ष, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुथक्ष,  अिबी 
सिुद्रात िंुबई येथे  छत्रपती मशवाजी िहािाजांचे मशव्िािक  कोणतीही िुदतवाढ 
न देता  तातडीने सुरू किणेबाबत िाज्य शासनाने किावयाची तातडीची कायथवाही 
व उपायोजना" 

  (२) सिधश्री प्रविण दरेकर, विजय ऊर्ध  भाई वगरकर, िॉ. पवरणय रु्के, सिधश्री 
सरेुश धस, प्रसाद लाि, गोवपचांद पिळकर, वनलय नाईक, प्रिीण दटके,  
रमेशदादा पाटील, अॅि. वनरांजन िािखरे, श्री. चांदभूाई पटेल, वि.प.स. 
पुढील तातडीच्या व सावथजमनक िहत्सवाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

          "उप अधीक्षक, भूमि अमभलेख, िंुबई उपनगि कायालयाअंतगथत िंुबईतील 
िौजे एिंगळ व उपनगिीय गावे ता.बोिीवली येथील हद्द कायि िोजणीचे 
जवळपास ८३० हून अमधक नकाशे बनावटमित्सया तयाि करुन  भूमि अमभलेख 
मवभागाच्या अमधकृत िूळ अमभलेखात छेडछाड करुन खोट्या नोंदी नोंदवून 
िहािाष्ट्र शासनाची, िा.उच्च न्यायालयाची आमण िूळ जिीनधािकांची 
सुमनयोमजत फसवणूक किण्यात आली असणे, याबाबतची कागदोपत्री 
पुिाव्यामनशी तक्राि श्री.वैभव िोहन ठाकूि, कोपिी, ठाणे (पूवथ)  यांनी 
मजल्हामधकािी, िंुबई उपनगि मजल्हा, मजल्हा अधीक्षक, भूमि अमभलेख, िंुबई 
उपनगि मजल्हा, तसेच पोलीस आयुक्तांकडे सन २०२० िध्ये केली असणे,  उप 
अधीक्षक, भूिी अमभलेख, िंुबई उपनगि, िंुबई यांनी चौकशी करुन अशािकािे 
बनावट नकाशे तयाि केल्याचा अहवाल मदलेला असणे, तथामप, गुन्हा दाखल 
किण् याबाबत भूमि अमभलेख मवभागाकडून अद्यापपयंत कोणतीही कायथवाही 
झालेली नसणे, िश्नाधीन एिंगळ या गावातील आणखी एक बाधंकाि नकाशा 
घोटाळा उघडकीस आला असणे, एिंगळ के्षत्र नामवकास के्षत्रात असून 
सीआिझेडचे मनयि लागू असणे, कोणतेही नवीन बाधंकाि किण्यास पिवानगी 
नसणे, तथामप, भूिीपुत्राचंी पूवीपासून घिे असून त्सयाची नोंद िूळ आलेख नकाशात 
असणे,  एिंगळ हे सिुद्र मकनाऱ्याविील िढ-आयलंड भागातील गाव असून 
धनाढ्य लोकानंी जमिनी मगळंकृत करुन, भूमिपुत्रांच्या जमिनीवि अमतक्रिण 
करुन अनमधकृत बंगले बांधले असून  ही बांधकािे मनयिानुकुल करुन घेण्यासाठी 
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ती िूळ आलेख नकाशातीलच आहेत, हे दाखवण्यासाठी िूळ आलेख नकाशात 
फेिफाि करुन त्सयाचे दाखले संबंमधताना देण्यात आले असणे, अशा बोगस 
नकाशांची संख्या ८३० एवढी  असणे, याबाबतीत १०/०३/२०२१ व  २१/०२/२०२० 
िोजी एफआयआि गोिेगांव पोलीस ्टेशनिध्ये दाखल झाला असला तिी त्सयाचा 
कोणताही तपास झालेला नसणे, तसेच, याच गावातील शासकीय जिीन मिळकत 
सीटीएस ५३१, ६४० िूळ आलेख नकाशात छेडछाड करुन एका िमहलेने 
्वत:च्या नावाने खिेदी खत करुन त्सयाची नोंदणीही केली असणे एवढेच नव्हे ति 
सदि मिळकत भाडे किािाने देऊन दीड कोटी रुपयापेक्षा अमधकचे उत्सपन्न िाप्त 
केले असणे,  याच िालिते्तशेजािील सीटीएस ५३१ ही िालित्ता देखील 
बेकायदेशीिमित्सया नोंदणीकृत द्ताने मवक्री किण्यात आली असणे, या 
घोटाळ्याची अमतमिक्त िुख्य समचव, िहसूल याचं्या अध्यक्षतेखाली चौकशी 
समिती नेिून चौकशी किण्याची िागणी मवधानपमिर्षद मविोधी पक्ष नेता यांनी 
त्सयांच्या २०/१२/२०२१ िोजीच्या पत्रान्वये शासनास केली असणे, तथामप, शासनाचे 
याकडे होत असलेले अक्षम्य दलुथक्ष, पमिणािी शासनाचे होणािे िचंड नुकसान, 
शासनाने केलेली वा किावयाची उपाययोजना व िमतमक्रया" 

  (३) िॉ.िजाहत वमझा, िॉ. सधुीर ताांबे, सिधश्री अवभवजत िांजारी, अमरनाथ 
राजरूकर वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावथजमनक िहत्सवाच्या बाबीकडे शालेय 
वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "अल्पसंख्याक मशक्षण सं्थांना आपल्या मनवडीििाणे मशक्षक व मशक्षकेति 
किथचाऱ्यांची मनवड करून नेिणूक किण्याचा िाज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३० अन्वये  
िूलभूत हक्क असणे, याबाबतचे मनिीक्षणे नोंदवून नुकतेच िंुबई उच्च 
न्यायालयाने अल्पसंख्याकं सं्थांना असलेल्या ्वायत्ततेला मशक्षक-मशक्षकेति 
किथचािी याचं्या भितीला बंदी घालून धक्का लावला जाऊ शकत नाही,असे 
मनमिक्षण नोंदमवलेले असणे, तसेच िाननीय उच्च न्यायालयाने कल्याण िधील 
होली क्राँस काँन्व्हेंट ्कूल िकिणािंध्ये अशािकािे अल्पसंख्याकं सं्थेिध्ये 
मशक्षकेति किथचाऱ्याच्या भितीबाबत शासनाने घातलेली बंदी ही चुकीचे असून 
त्सया मशक्षकेत्ति किथचाऱ्याला  मनयुक्ती देण्याचे मद.११ मडसेंबि २०२० िोजी 
मदलेल्या मनणथयानुसाि आदेश मदलेले असणे, मशक्षक व मशक्षकेति किथचाऱ्याचं्या 
भिती विील बंदीिुळे अल्पसंख्याक सिाजातील अनेक सुमशमक्षत िोजगािाच्या 
संधी पासून वंमचत िाहात आहेत, कोिोना काळात अल्पसंख्याक शाळांिध्ये 
कायथित असलेल्या व ििण पावलेल्या मशक्षक,मशक्षकेति किथचाऱ्यांना भिती 
विील बंदीिुळे कोणतेच लाभ मिळालेले नसणे, अल्पसंख्याक मशक्षण 
सं्थांिधील मशक्षण व मशक्षकेति किथचाऱ्यांच्या भितीविील बंदी िुळे 
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अल्पसंख्याक सिाजािध्ये शासनािमत संताप व मचडीची भावना मनिाण झालेली 
असणे, िाज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३० नुसाि व नुकत्सयाच िा. िंुबई उच्च 
न्यायालयाने मदलेल्या मनणथयानुसाि िाज्यातील अल्पसंख्यांक मशक्षण सं्थांच्या 
्वायत्तता अबामधत ठेवून या सं्थांिध्ये मशक्षक व मशक्षकेति किथचाऱ्यांच्या 
भितीवि असलेली बंदी उठवण्याची मनतांत आवश्यकता, याबाबत शासनाने 
केलेली वा किावयाची कायथवाही व शासनाची िमतमक्रया." 

  (४) सिधश्री सवतश चव्हाण, विक्रम काळे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावथजमनक 
िहत्सवाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

         "िाज्यात खाजगी मशक्षण सं्थेच्या िाथमिक, िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक 
शाळांतील मशक्षक व मशक्षकेत्ति किथचा-यांना अनुदान देण्यासाठी मद.१ व २ जुलै 
२०१६ िोजी िाथमिक, िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक शाळा अनुदानासाठी घोमर्षत 
केले असणे, मद.०९ िे २०१६ व १९ सप्टेंबि २०१६ िोजीच्या शासन मनणथयानुसाि 
सदि शाळांना २० टक्के अनुदान िंजूि किण्यात आलेले असणे, तसेच सदि 
शाळांना मद.२८.०८.२०१९ च्या िंत्री िंडळ बैठकीत घोमर्षत व अघोमर्षत शाळांतील 
४३११२ मशक्षक व मशक्षकेत्ति किथचा-यांना वाढीव २० टक्के अनुदान 
मद.०१.०४.२०१९ पासून देण्याबाबत मनणथय घेण्यात आलेला असणे, तदनंति 
मद.१४.१०.२०२० िोजीच्या िंत्रीिंडळ बैठकीतील मनणथयानूसाि मद.०१.०४.२०१९ 
ऐवजी ०१.११.२०२० पासून वाढीव अनुदान देण्याचा मनणथय घेतल्याने किथचा-
यांवि अन्याय झाला असणे, सन २०१२-१३ या शैक्षमणक वर्षासाठी िाज्यात 
नैसर्वगक वाढीने अथवा अमतमिक्त तुकडया िान्यतेसाठी शासनाकडे िाप्त 
झालेल्या ि्तावावि मनणथय घेऊन मद.१७.१२.२०१२ व मद.१३.०८.२०१४ च्या 
शासन मनणथयान्वये िाध्यमिक व उच्च िाध्यमिक शाळेच्या तुकडयांना िान्यता 
मदल्या असणे, मद.११.११.२०२० च्या शासन मनणथयानुसाि सदि तुकडयांना पाचव्या 
वर्षापासून िमतवर्षी २० टक्के ििाणे वाढीव अनुदान मिळणे क्रििाप्त होते. पिंतू ते 
अद्याप झाले नसणे, िाज्यात चतुथथ श्रेणी किथचा-यांची पदे वंâत्राटी पध्दतीने 
भिण्यासाठी मद.११.१२.२०२० िोजीच्या शासन मनणथयान्वये घेतल्याने िाज्यातील 
५२ हजाि मशपाई पदे धोक्यात आलेली असणे, सदि शासन मनणथय िदद किण्याची 
होत असलेली िागणी, घोमर्षत/अघोमर्षत शाळा व तुकडयांना २० टक्के ति पुवी 
२० टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळेतील किथचा-यांना वाढीव २० टक्के 
अनुदान मद.०१.०४.२०१९ पासून िचमलत धोिणानूसाि मिळणेसाठी होत असलेली 
िागणी तसेच चतुथथ श्रेणी किथचाऱ्यांबाबत घेतलेला मनणथय तात्सकाळ िदद 
किणेसाठी होत असलेली िागणी यावि शासनाने केलेली व किावयाची कायथवाही 
व िमतमक्रया." 
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  (५)  श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावथजमनक िहत्सवाच्या 

बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
        "िंुबई िहानगिपामलका के्षत्रातील खाजगी मवनाअनुदामनत िाथमिक शाळांतील 

मशक्षक-मशक्षकेति किथचाऱ्यांना  वेतन अनुदान देणे, खाजगी अनुदामनत िाथमिक 
शाळांतील मशक्षक-मशक्षकेतिांना सातवा वेतन आयोग लागू किणे, सवथ 
मवद्यार्थ्यांना िहानगिपामलकेतील शाळांििाणे २७ व्तू िोफत देण्याची िागणी 
यासाठी गेले ८२ मदवस सुरू ठेवलेले धिणे आंदोलन, मवद्याथी बस वाहतूक 
उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली दगुथि व िागास भागातील किी पटसंख्येच्या 
शाळा बंद किणे, िाज्यात अजूनही साडे तीन लाखाहून िुले शाळा बाहय असणे, 
संचिान्यतेत गमणत, मवज्ञान, इंग्रजी, हहदी-उदूथ, ििाठी, सिाजशास्त्र, कला, क्रीडा, 
संगीत, कायानुभव (आयटी) या मवर्षयांना ्वतंत्र मशक्षक मिळण्याची आवश्यकता 
असणे, सिप्लस मशक्षकानंा िूळ शाळेत व मिक्त पदांवि पाठवण्याची आवश्यकता 
असणे, सिप्लस मशक्षकांच्या सिायोजनासाठी किी किण्यात आलेल्या सवथ 
अधथवेळ दबुाि अनुभवी मशक्षकांना िात्रशाळेत पुन्हा ्थामपत किण्याची 
आवश्यकता असणे, िात्रशाळांवि मकिान ५ वर्षांच्या अनुभवी मशक्षकांची नेिणूक 
बंधनकािक किणे, सं्थेने किी न केलेले पिंतु १७ िे २०१७च्या शासन मनणथयाचा 
गैि अथथ काढून िात्रशाळा व िात्र ज्युमनअि कॉलेजिधील कायथित मशक्षकांच्या 
पगािाची थकबाकी अदा किणे, िात्रशाळा मवद्यार्थ्यांना िोफत पाठयपु्तके देणे, 
मशक्षकांचे ऑनलाईन िमशक्षण िोफत किणे, सामवत्रीबाई फुले-फामतिा शेख 
आिोग्य िमतपूती योजना कश शलेस किणे, िंुबईतील मवनाअनुदामनत शाळा व 
तुकडयांची तु्रटी पूतथता करून १०० टक्के वेतन सुरू किणे, १ नोव्हेंबि २००५ पूवी 
मनयुक्त सवथ मशक्षकांना मवनाअट जुनी पेन्शन योजना सिन्यायाने लागू किणे, या 
िश्नांच्याबाबत तातडीने सोडवणूक न झालेल्या मशक्षक/मशक्षकेति याचं्यािध्ये 
मनिाण झालेला असंतोर्ष, याबाबत तातडीने दखल घेऊन शासनाने किावयाची 
उपाययोजना व कायथवाही." 
 

  (६) श्री.अांबादास दानिे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावथजमनक िहत्सवाच्या 
बाबीकडे मदृ ि जलसांधारण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "औिंगाबाद मजल्हयातील जलसंधािण मवभागात सन २०१७ ते २०२० या 
कालावधीत बोगस मबलांवि ्टेशनिी खिेदी करुन िोठया ििाणात घोटाळा 
केल्याचे नुकतेच िाहे नोव्हेंबि,२०२१िध्ये उघडकीस येणे, उक्त ्टेशनिी पुिवठा 
किणा-या दोन एजन्सीनी एकाच व्हशट क्रिांकाची मबले सादि करुन ती िंजूिही 
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होणे, ित्सयक्षात खिेदी न किता केवळ कागदोपत्री दाखवून घोटाळा केल्याचे सिोि 
येणे, सन २०१७-२०२० या कालावधीिध्ये मित्रनगि येथील जय वैष्ट्णवी 
एंटििायझेस, जवाहि कॉलनीतील ओि एंटििायझेस तसेच कांता एंटििायझेस 
आमण ्वस््तक एंटििायझेस या चाि कंपन्याकडे जीएसटी क्रिांक असणे 
अमनवायथ असतांनाही या कंपन्याकडे ्वतंत्र चाि ऐवजी दोनच व्हशट क्रिांक  
असणे, उक्त तीन वर्षाच्या कालावधीत जवळजवळ १५ ते २० लाख रुपयांची 
्टेशनिी खिेदी केल्याचा अंदाज असणे, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य  
दलुथक्ष, जलसंधािण मवभागात झालेल्या घोटाळािकिणी शासनाने सखोल चौकशी 
करुन  यास जबाबदाि असणा-या अमधकािी व  संबंमधत कंपन्यामवरुध्द कडक 
कािवाई किण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाची िमतक्रीया व भूमिका." 
 

पाच : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशेष उल्लेख – (असल्यास). 
 

 

- मध्यांतर - 
सहा : उप मखु्यमंत्री यांचा प्रस्ताि :- 

  "िहािाष्ट्र मवधानपमिर्षद मनयिांतील मनयि २८९ अन्वये पुिवणी िागण्यावंिील 
चचेच्या संदभात, मवधानपमिर्षद मनयिांतील मनयि २३० (२) िधील तीन मदवसांच्या 
कालावधीची जी तितूद आहे ती ्थमगत किण्यात यावी" 

 
सात : सन २०२१-२०२२ च्या परुिणी मागणयाांिर चचा - (पवहला ि शेिटचा वदिस) 

  खालील मांत्रयाांच्या मागणयाांिर चचा होईल. 

  १)  िुख्यिंत्री 

  २)  उप िुख्यिंत्री 

  ३)  उद्योग, खमनकिथ, ििाठी भार्षा िंत्री 

  ४)  सावथजमनक बांधकाि (सावथजमनक उपक्रि वगळून) िंत्री 

  ५)  अन्न, नागिी पुिवठा व ग्राहक संिक्षण िंत्री 

  ६)  गृहिंत्री 
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  ७)  जलसंपदा व लाभके्षत्र मवकास िंत्री 

  ८)  िहसूल िंत्री 

  ९)  सावथजमनक आिोग्य व कुटंुब कल्याण िंत्री 

  १०)  अल्पसंख्यांक मवकास व औकाफ, कौशल्य मवकास, िोजगाि व उद्योजकता िंत्री 

  ११)  ग्रािमवकास, कािगाि िंत्री 

  १२)  ऊजा आमण नवीन व नवीकिणीय िंत्री 

  १३)  शालेय मशक्षण िंत्री 

  १४)  गृहमनिाण िंत्री 

  १५)  नगिमवकास, सावथजमनक बांधकाि (सावथजमनक उपक्रि) िंत्री 

  १६)  पशुसंवधथन, दगु्ध व्यवसाय मवकास, क्रीडा व युवक कल्याण िंत्री 

  १७)  इति िागास बहुजन कल्याण, खाि जमिन मवकास, आपत्ती व्यव्थापन, िदत व 
पुनवथसन िंत्री 

  १८)  वैद्यकीय मशक्षण, सां्कृमतक कायथिंत्री 

  १९)  उच्च व तंत्रमशक्षण िंत्री 

  २०)  कृमर्ष, िाजी सैमनक कल्याण िंत्री 

  २१)  पाणी पुिवठा व ्वच्छता िंत्री 

  २२)  आमदवासी मवकास िंत्री 

  २३)  सहकाि, पणन िंत्री 

  २४)  पमिवहन, संसदीय कायथ िंत्री 

  २५)  वस्त्रोद्योग, ित्स्यव्यवसाय, बंदिे िंत्री 

  २६)  िमहला व बालमवकास िंत्री 

  २७)  सािामजक न्याय व मवशेर्ष सहाय्य िंत्री. 
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आठ :  शासकीय विधेयके :- 
  (क) "सन २०२० चे मव.स.मव. क्रिांक ५२ - िहािाष्ट्र अनन्य मवशेर्ष न्यायालये (शक्ती 

कायद्याखालील िमहलाचं्या व बालकांच्या मवरुद्धच्या मववमक्षत अपिाधांसाठी) 
मवधेयक, २०२०" दोन्ही सभागृहाच्या २१ सद्यांच्या संयुक्त समितीकडे 
पाठमवण्याबाबतच्या ि्तावास मवधानपमिर्षदेच्या सहितीसंबंधी मवधानसभेकडून 
आलेला संदेश. 
 

  (ख) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – विचार, खांिश: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) सन २०२० चे मवधानसभा मवधेयक क्रिांक ५१ – शस्क्त फौजदािी 

कायदे (िहािाष्ट्र सुधािणा) मवधेयक, २०२० 
 

   (२) सन २०२१ चे मवधानसभा मवधेयक क्रिांक २३ - िहािाष्ट्र ग्रािपंचायत 
आमण िहािाष्ट्र मजल्हा पमिर्षद व पंचायत समिती (सुधािणा) मवधेयक, 
२०२१. 
 

   (३) सन २०२१ चे मवधानसभा मवधेयक क्रिांक २१ - िहािाष्ट्र िहानगिपामलका 
(सुधािणा) मवधेयक, २०२१. 
 

नऊ : (गरुुवार, दिनांक २३ विसेंबर, २०२१ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशधविणयात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

  सिधश्री िमवण दिेकि, मवजय ऊफथ  भाई मगिकि, िसाद लाड, िहादेव जानकि, सुिेश धस, 
डॉ.पमिणय फुके, सवथश्री सदामशव खोत, मवनायक िेटे, डॉ.िणमजत पाटील, सवथश्री िमवण 
पोटे पाटील, अििीशभाई पटेल, िणमजतहसह िोमहते पाटील, मगिीशचंद्र व्यास, मनलय नाईक, 
चंदभुाई पटेल, गोमपचंद पडळकि, ििेश दादा पाटील, िाििाव पाटील, िमवण दटके, िािदास 
आंबटकि, ििेश किाड, ॲड. मनिंजन डावखिे, डॉ.िािमनवास हसह वि.प.स. याांचा 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुू ि मांत्रयाांचे उत्तर) 

         "देशपातळीवि संसदेचे अमधवेशन िमहनाभिाच्या कालावधीसाठी होत असताना 
िाज्यातील मवमधिंडळाच्या अमधवेशनाचा कालावधी चाि-पाच मदवस एवढा किी 
असल्यािुळे िाज्यातील िश्नांची सोडवणूक होण्यात िोठा अडथळा मनिाण झाला असणे, 
कोिडवाहू मपकांसाठी हेक्टिी रुपये २५,००० व बागायती मपकासंाठी हेक्टिी रुपये ५०,००० 
ची िदत देण्याची घोर्षणा मनवडणुकीपूवी शेतकऱ्यांच्या बांधावि जाऊन मदल्यानंति ित्सयक्षात 
िात्र िहामवकास आघाडी सिकािने सन २०२० व २०२१ िध्ये आलेल्या चक्रीवादळ, 
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अमतवृष्ट्टी, पूि, गािपीट, अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तुटपंुजी िदत 
करुन पूणथपणे भ्रिमनिास केलेला असणे, िहात्सिा फुले कजथिाफी योजनेिध्ये देण्यात 
आलेल्या कजथिाफीपासून िाज्यातील अनेक पात्र शेतकिी अद्यापही वंमचत असणे, मनयमित 
कजथफेड किणाऱ्या शेतकऱ्यानंा िोत्ससाहनपि अनुदान देण्याच्या घोर्षणेची सिकािने अद्याप 
अंिलबजावणी केलेली नसणे, कोिोना संकटाचा फटका सिाजातील अन्य घटकांबिोबिच 
शेतकऱ्यांनाही बसलेला असणे, अन्य िाज्यांनी शेतकऱ्यांना पशकेजेस मदलेले असताना 
िहािाष्ट्रात सिकािने कोणतेही पशकेज मदलेले नसणे, िाज्यातील शेतकऱ्यानंा पीक मवम्याचा 
लाभ मिळत नसणे, चक्रीवादळ व अमतवृष्ट्टीग्र्तांसाठी जाहीि किण्यात आलेल्या ११ हजाि 
कोटी रुपये पशकेजचा लाभ बहुतांश शेतकऱ्यांना झालेला नसणे, कृमर्ष उत्सपन्न बाजाि 
समित्सयांिधील शेतकऱ्यांना ितदानाचा अमधकाि महिावून घेतला असणे, पीक कजे देण्यास 
बँका टाळाटाळ कित असणे,  किोना काळात अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या थमकत 
वीज मबलात सवलत देण्याची घोर्षणा सिकािने पाळली नसणे, शेतकऱ्यांना वाढीव मबले 
देण्यात आली असणे, तसेच सक्तीने मबले वसूल किीत असताना िब्बी हंगािाच्या तोंडावि 
कृमर्ष पंपाच्या वीज जोडण्या तोडण्यात आल्या असणे, शेती पंपांसाठी पैसे भरुन लाखो 
शेतकऱ्यांना मवदु्यत जोडणी मिळालेली नसणे, सहकािी साखि कािखान्यांकडील थमकत 
कजाचे ििाण िोठ्या ििाणावि वाढले असणे, अवसायनातील कािखान्यांची कवडीिोल 
दिाने मवक्री करुन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असणे, भ्रष्ट्ट कािभािािुळे िाज्यातील 
अनेक सहकािी बँका अडचणीत आल्या असणे, कोमवड-१९ मवर्षाणू साथिोगाचा िमतबंध 
किण्यात सिकािला आलेले अपयश, उपाययोजना व खिेदीत झालेला िचंड भ्रष्ट्टाचाि, कें द्र 
सिकािने कोट्यवधीची पशकेज मदली असताना िाज्यसिकािने कोणत्सयाही घटकासाठी भिीव 
पशकेज मदलेले नसणे, कें द्राने भिीव िदत करुनही िाज्यसिकािने सातत्सयाने कें द्राकडेच 
अंगुलीमनदेश किणे, कें द्राने पेरोल/मडझेलविील अबकािी कि किी केल्यानंतिही, 
िहामवकास आघाडीने पेरोल/मडझेलविील अबकािी कि किी न केल्यािुळे देशात सवात 
िहागडे पेरोल/मडझेल घेण्याची नािुष्ट्की िहािाष्ट्रातील सवथसािान्य जनतेवि आलेली 
असणे, ओिायक्रॉनचा धोका मनिाण झालेला असताना िाज्यसिकािकडून 
उपाययोजनांबाबत पाऊल उचलले गेले नसणे, मवदभथ, ििाठवाडा, उवथमित िहािाष्ट्र, कोकण 
यासह िागास भागातील अनुशेर्ष पूणथ किण्यासाठी सिकािकडून होत असलेली चालढकल, 
वैधामनक मवकास िंडळांना िुदतवाढ देण्याबाबत तसेच कोकणासाठी ्वतंत्र वैधामनक 
िंडळाचा ि्ताव सिकािने बासनात गंुडाळून ठेवला असणे, ओबीसी सिाजाचे िाजकीय 
आिक्षण सिकािच्या अकायथक्षितेिुळे ्थमगत झाले असणे, ििाठा आिक्षण पुनथ्थामपत 
किण्याबाबत सिकािकडून अक्षम्य हलगजीपणा दाखवला जात असणे, दीड िमहन्यांपासून 
सुरु असलेला एसटी संपाचा मतढा सोडमवण्यात सिकाि अपयशी ठिले असणे, या 
िश्नांबाबत िाज्य सिकािने तातडीने मनणथय घेण्याची आवश्यकता मवचािात घेण्यात यावी." 
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– अशासकीय कामकाज – 

(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 
दहा : अशासकीय विधेयके :- 

  (क) परु:स्थापनाथध :- 
   (१) सन २०२१ चे मव.प.मव. क्रिांक २ - िहािाष्ट्र िाज्य मवशेर्ष िागास िवगथ-अ 

(एसबीसी-ए) कमिता (िाज्यातील शैक्षमणक सं्थांिधील जागांच्या िवेशाचे 
आमण िाज्याच्या मनयंत्रणाखालील लोकसेवािंधील मनयुक्त्सयांचे हकवा 
पदांचे) आिक्षण मवधेयक, २०२१ - श्री.कमपल पाटील, मव.प.स. य ांचे 

   (२) सन २०२१ चे मव.प.मव. क्रिांक ७ -  िहािाष्ट्र धिथ दे्वर्षास आमण िेमर्षत, 
पैगंबि व धिथ्थाने यांची मवडंबना किण्यास िमतबंध किण्यास मवधेयक, 
२०२१ - श्री.कमपल पाटील, मव.प.स. य ांचे 

   (ख) विचाराथध - 
   (१) सन २०२१ चे मव.प.मव. क्रिांक  १ - िहािाष्ट्र देवदेवता, संत, िहात्सिे, 

िाष्ट्रपुरुर्ष यांच्या नावांचा व छायामचत्रांचा वापि मबअि बाि, पिमिट रुि, 
देशी व मवदेशी दारु मवक्री कें द्र, हॉटेल्स, उपहािगृह यांच्या नावाच्या 
फलकावि किण्यास िमतबंध किणे मवधेयक, २०२१ - डॉ.िमनर्षा कायंदे, 
मव.प.स. यांचे 

   (२) सन २०२० चे मव.प.मव. क्रिांक २ - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकि तंत्रशास्त्र 
मवद्यापीठ (सुधािणा) मवधेयक, २०२० - श्री.नागोिाव गाणाि, मव.प.स. यांचे 

   (३) सन २०१९ चे मव.प.मव. क्रिांक २ - िहािाष्ट्र शैक्षमणक पमिसं्था 
(व्यव्थापन) (सुधािणा) मवधेयक, २०१९ - श्री.नागोिाव गाणाि, मव.प.स. 
यांचे 

 
विधान भिन, 
िंुबई, 
मदनांक : २३ मडसेंबि, २०२१. 

राजेन्र भागित, 
िधान समचव, 

िहािाष्ट्र मवधानपमिर्षद. 
 
 
 
 

 


