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सोमिारसोमिार,,  वदनाांक वदनाांक २२७ ७ विसेंबरविसेंबर,,  २०२०२१२१  
(सकाळी (सकाळी ११११--०० ०० ते ते ११११--४५ ४५ िाजेपयंत)िाजेपयंत)  

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

दर्शविण्यात आलेली प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) –  
 

  (१) श्री. विनायकराि मेटे , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे कामगार मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "अकोला येथूि जवळच राष्ट्रीय महामार्व क्रमाांक सहावर  अकोला ते 
बाळापूर (नज.अकोला) दरम्याि  नरधोरा येथे ईर्ल येथे इन्फ्रा कां पिीिे डाांबर 
निर्ममतीचा पलाांट सुरू केलेला असणे, सदर कां पिीमध्ये मजूर व कामर्ाराांच्या 
सुरके्षबाबत कोणतीही उपाययोजिा िसणे, ईर्ल इन्फ्रा कां पिी  व्यवस्थापिाच्या 
हलर्जी व बेजबाबदारपणामुळे नदिाांक २४ िोव्हेंबर २०२१ रोजी स्फोट होऊि 
दोि कामर्ाराांचा मृत्यू होणे, मजूर व कामर्ाराांच्या सुरके्षअभावी  सदर दोि 
कामर्ाराांचा मृत्यू झाल्याचे निष्ट्पन्न होणे, ईर्ल इन्फ्रा कां पिीवर  जुिा शहर पोलीस 
स्टेशि, अकोला येथे सदोष मिुष्ट्यवधाचा रु्न्फ्हा दाखल होणे, सदर कां पिीचे 
अनधकारी फरार असणे, रु्न्फ्हेर्ार अनधकाऱयाांिा पकडण्यात आलेले अपयश, 
भनवष्ट्यामध्ये अशा  र्ांभीर घटिा घडू िये याकरीता  शासिािे सदर र्ांभीर घटिेची 
दखल घेण्याची आवश्यकता, सदर कां पिी व सदोष मिुष्ट्यवध रु्न्फ्यासोबतच ईर्ल 
इन्फ्रा कां पिीला  काळ्या यादीमध्ये समानवष्ट्ट करण्याची आवश्यकता, याकडे 
शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, पनरणामी स्थानिक मजूर व कामर्ार 
याांच्यामध्ये शासिाप्रती निमाण झालेला तीव्र असांतोष, ईर्ल इन्फ्रा कां पिीला  
 काळ्या यादीमध्ये समानवष्ट्ट करण्याबाबत शासिािे तातडीची करावयाची 
कायववाही, उपायोजिा व शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (गरुुिार, वदनाांक २३ विसेंबर, २०२१ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्शविण्यात आलेली प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – 

  (२) िॉ. 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 नवभार्ाच्या शासि निणवयामध्ये काही कार्दपत्राअभावी 
अिेक शाळा तु्रटीमध्ये आलेल्या असणे, अशा शाळा तथा वर्वतुकडयाांिी शासि 



असधुावरत प्रत  
2 

 
आदेशामध्ये िमूद केल्याप्रमाणे ३० नदवसाच्या आत या निश्श्चत कालावधीत 
प्रस्ताव दाखल करुि ६ ते ७ मनहिे झाले तरी पात्रतेचा शासिनिणवय निर्वनमत 
करण्यासाठी शालेय नशक्षण नवभार् अथव नवभार्ाकडे अांरु्लीनिदेश करीत असणे, 
त्यामुळे नविाकारण तु्रटया दाखनवल्यामुळे नशक्षकाांिा िाहक नविावेतिाचा 
मि:स्ताप सहि करावा लार्त असणे, याबाबत नशक्षक समन्फ्वय सांघ, महाराष्ट्र 
राज्य याांिी मा. मुख्यमांत्री व मा. शालेय नशक्षण मांत्री याांचेकडे निवेदि देऊि लक्ष 
वेधले असतािाही याबाबत अद्याप कोणतीच कायववाही ि झाल्यािे शाळा, वर्व 
तुकडयाांचे भनवतव्य अांधारात असणे, पनरणामी नशक्षकाांमध्ये पसरलेली तीव्र 
असांतोषाची भाविा, याबाबत राज्य शासिािे तातडीिे चौकशी करुि सदर तु्रटी 
प्रस्तावावर तात्काळ निणवय घेऊि शाळा व वर्व तुकडयाांिा अिुदािास पात्र घोनषत 
करण्यासाठी करावयाची तातडीची कायववाही व याबाबत शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (र्कु्रिार, वदनाांक २४ विसेंबर, २०११ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दर्शविण्यात आलेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (३) ते (८)] – 

  (३) सिशश्री विनायकराि मेटे, अर्ोक ऊर्श  भाई जगताप, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम 
(सािशजवनक उपक्रम िगळून)  मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "अरबी समुद्रामध्ये मुांबई येथे छत्रपती श्री नशवाजी महाराजाांच्या  स्मारकाचा 
नवषय रे्ली अिेक वषापासूि अडकूि असणे, सदर नशवस्मारकाच्या बाांधकामाला 
स्थनर्ती नमळाल्यािांतर  सदर स्थनर्ती उठनवण्यासाठी रे्ली दोि वषव  राज्य 
सरकारकडूि कोणतीही कायववाही व हालचाल ि होणे,  नशवस्मारक बाांधकाम या 
महत्त्वपूणव नवषयाच्या अिुषांर्ािे  घेण्यासाठी राज्य शासिाला  दहा नमनिटाचा वेळ 
देखील ि नमळणे, राज्य शासिाला व साववजनिक बाांधकाम नवभार्ाला कोणताही 
अनधकार िसतािा  सदर बाांधकाम  करणाऱया कां त्राटदार  एल अँड टी कां पिीस  
मुदतवाढ देण्याचा चुकीचा निणवय साववजनिक बाांधकाम नवभार्ाचे अनतनरक्त 
सनचव याांिी घेतला असणे, मार्ील सरकारच्या कालावधीत नशवस्मारकाच्या 
बाांधकामासांबांनधत  असलेले निणवय नशवस्मारक सनमती व  तत्कालीि मुख्यमांत्री 
याांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या सनमतीद्वारे घेतले जात असणे, तथानप या राज्य 
शासिाच्या कायवकाळात  राज्याचे  साववजनिक बाांधकाम मांत्री  याांच्याकडे 
याबाबतचे निणवय घेण्याचा अनधकार प्रदाि करणे  तसेच सांबांनधताांच्या प्रस्तावावर 
अांनतम निणवयाचा अनधकार  मा.मुख्यमांत्री महोदय याांच्याकडे असणे, या दोन्फ्ही 
सनमतीच्या मान्फ्यतेनशवाय  कोणतेही धोरणात्मक निणवय घेण्याचा अनधकार 
साववजनिक बाांधकाम खात्याला  िसतािा   नशवस्मारक बाांधकाम  करण्यास 
मुदतवाढ देण्याचा  अत्यांत चुकीचा व ददेुवी निणवय  साववजनिक बाांधकाम 
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नवभार्ाकडूि परस्पर घेतला जाणे,  नशवस्मारक बाांधकामासांबांधात  नदिाांक ०५ 
ऑक्टोबर २०२१ रोजी काढलेला शासि आदेश  वरील पाश्ववभूमीवर बेकायदेशीर 
असल्याचा राज्य शासिावर आरोप होणे,  राज्याच्या साववजनिक बाांधकाम 
नवभार्ाचे   अनतनरक्त सनचव  याांिी  राज्याचे मुख्यमांत्री,  साववजनिक बाांधकाम मांत्री 
याांिा अांधारात ठेवूि नशवस्मारक बाांधकामास मुदतवाढ देण्याचा  निणवय घेतला 
असल्याचे निदशविास येणे, सदरच्या मुदत वाढीिुसार जर वषवभरािे नशवस्मारकाचे 
बाांधकाम प्रत्यक्ष सुरू झाले तर नशवस्मारक बाांधकाम करणाऱया एल अँड टी 
कां पिीला दरवषी १०% भाववाढ करण्याचा हक्क कायद्यािे प्रापत होणे, त्यामुळे 
राज्य शासिाच्या नतजोरीवर सुमारे दोि-तीि हजार कोटींचा अनतनरक्त भुदंड 
पडण्याची निमाण झालेली पनरश्स्थती,  हा भुदंड ही जितेची सववसामान्फ्याांची 
र्ोरर्रीब जितेची पैशाची लूट होत असल्यािे  या लुटीच्या ष्डयांत्रामारे् फक्त 
साववजनिक बाांधकाम खात्याचे अनतनरक्त सनचव याांचा सहभार् की जितेच्या 
पैशाचा अपव्यय असा र्ांभीर प्रश्िां जितेमध्ये निमाण होणे, अद्यापपयंत 
शासिस्तरावरूि छत्रपती स्मारकाचे काम सुरू करण्यासांदभात कोणतीही कारवाई 
ि करणे, मा मुख्यमांत्री महोदय याांिी अिेक वेळा आश्वासि देऊिही काम सुरू 
करणे सांदभात आढावा बैठक ि घेणे, आश्वासिाची पूतवता ि करणे, छत्रपती  
नशवरायाांबाबतची राज्यशासिाची असणारी अिास्था, अक्षम्य दलुवक्ष यामुळे काम 
सुरू ि होणे, पनरणामी राज्यातील तमाम नशवपे्रमी जितेमध्ये  शासि प्रती निमाण 
झालेला तीव्र असांतोष, याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष,  अरबी 
समुद्रात मुांबई येथे  छत्रपती नशवाजी महाराजाांचे नशवस्मारक  कोणतीही मुदतवाढ 
ि देता  तातडीिे सुरू करणेबाबत राज्य शासिािे तातडीची करावयाची कायववाही 
व उपाययोजिा" 

  (४) सिशश्री प्रविण दरेकर, विजय ऊर्श  भाई वगरकर, िॉ. पवरणय रु्के, सिशश्री 
सरेुर् धस, प्रसाद लाि, गोवपचांद पिळकर, वनलय नाईक, प्रिीण दटके,  
रमेर्दादा पाटील, अिॅ. वनरांजन िािखरे, श्री. चांदभूाई पटेल, वि.प.स. 
पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

          "उप अधीक्षक, भूनम अनभलेख, मुांबई उपिर्र कायालयाअांतर्वत मुांबईतील 
मौजे एरांर्ळ व उपिर्रीय र्ावे ता.बोरीवली येथील हद्द कायम मोजणीचे 
जवळपास ८३० हूि अनधक िकाशे बिावटनरत्या तयार करुि  भूनम अनभलेख 
नवभार्ाच्या अनधकृत मूळ अनभलेखात छेडछाड करुि खोट्या िोंदी िोंदवूि 
महाराष्ट्र शासिाची, मा.उच्च न्फ्यायालयाची आनण मूळ जमीिधारकाांची 
सुनियोनजत फसवणूक करण्यात आली असणे, याबाबतची कार्दोपत्री 
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पुराव्यानिशी तक्रार श्री.वैभव मोहि ठाकूर, कोपरी, ठाणे (पूवव)  याांिी 
नजल्हानधकारी, मुांबई उपिर्र नजल्हा, नजल्हा अधीक्षक, भूनम अनभलेख, मुांबई 
उपिर्र नजल्हा, तसेच पोलीस आयुक्ताांकडे सि २०२० मध्ये केली असणे,  उप 
अधीक्षक, भूमी अनभलेख, मुांबई उपिर्र, मुांबई याांिी चौकशी करुि अशाप्रकारे 
बिावट िकाशे तयार केल्याचा अहवाल नदलेला असणे, तथानप, रु्न्फ्हा दाखल 
करण् याबाबत भूनम अनभलेख नवभार्ाकडूि अद्यापपयंत कोणतीही कायववाही 
झालेली िसणे, प्रश्िाधीि एरांर्ळ या र्ावातील आणखी एक बाांधकाम िकाशा 
घोटाळा उघडकीस आला असणे, एरांर्ळ के्षत्र िानवकास के्षत्रात असूि 
सीआरझेडचे नियम लारू् असणे, कोणतेही िवीि बाांधकाम करण्यास परवािर्ी 
िसणे, तथानप, भूमीपुत्राांची पूवीपासूि घरे असूि त्याची िोंद मूळ आलेख िकाशात 
असणे,  एरांर्ळ हे समुद्र नकिाऱयावरील मढ-आयलांड भार्ातील र्ाव असूि 
धिाढ्य लोकाांिी जनमिी नर्ळांकृत करुि, भूनमपुत्राांच्या जनमिीवर अनतक्रमण 
करुि अिनधकृत बांर्ले बाांधले असूि  ही बाांधकामे नियमािुकुल करुि घेण्यासाठी 
ती मूळ आलेख िकाशातीलच आहेत, हे दाखवण्यासाठी मूळ आलेख िकाशात 
फेरफार करुि त्याचे दाखले सांबांनधतािा देण्यात आले असणे, अशा बोर्स 
िकाशाांची सांख्या ८३० एवढी  असणे, याबाबतीत १०/०३/२०२१ व  २१/०२/२०२० 
रोजी एफआयआर र्ोरेर्ाांव पोलीस स्टेशिमध्ये दाखल झाला असला तरी त्याचा 
कोणताही तपास झालेला िसणे, तसेच, याच र्ावातील शासकीय जमीि नमळकत 
सीटीएस ५३१, ६४० मूळ आलेख िकाशात छेडछाड करुि एका मनहलेिे 
स्वत:च्या िावािे खरेदी खत करुि त्याची िोंदणीही केली असणे एवढेच िव्हे तर 
सदर नमळकत भाडे करारािे देऊि दीड कोटी रुपयापेक्षा अनधकचे उत्पन्न प्रापत 
केले असणे,  याच मालमते्तशेजारील सीटीएस ५३१ ही मालमत्ता देखील 
बेकायदेशीरनरत्या िोंदणीकृत दस्तािे नवक्री करण्यात आली असणे, या 
घोटाळ्याची अनतनरक्त मुख्य सनचव, महसूल याांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी 
सनमती िेमूि चौकशी करण्याची मार्णी नवधािपनरषद नवरोधी पक्ष िेता याांिी 
त्याांच्या २०/१२/२०२१ रोजीच्या पत्रान्फ्वये शासिास केली असणे, तथानप, शासिाचे 
याकडे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, पनरणामी शासिाचे होणारे प्रचांड िुकसाि, 
शासिािे केलेली वा करावयाची उपाययोजिा व प्रनतनक्रया" 

   (५) िॉ.िजाहत वमर्झा, िॉ. सधुीर ताांबे, सिशश्री अवभवजत िांजारी, अमरनाथ 
राजरूकर वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे र्ालेय 
वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "अल्पसांख्याक नशक्षण सांस्थाांिा आपल्या निवडीप्रमाणे नशक्षक व नशक्षकेत्तर 
कमवचाऱयाांची निवड करूि िेमणूक करण्याचा राज्यघटिेच्या अिुच्छेद ३० अन्फ्वये  
मूलभूत हक्क असणे, याबाबतचे निरीक्षणे िोंदवूि िुकतेच मुांबई उच्च 
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न्फ्यायालयािे अल्पसांख्याांक सांस्थाांिा असलेल्या स्वायत्ततेला नशक्षक-नशक्षकेत्तर 
कमवचारी याांच्या भरतीला बांदी घालूि धक्का लावला जाऊ शकत िाही,असे 
निनरक्षण िोंदनवलेले असणे, तसेच माििीय उच्च न्फ्यायालयािे कल्याण मधील 
होली क्राँस काँन्फ्व्हेंट स्कूल प्रकरणाांमध्ये अशाप्रकारे अल्पसांख्याांक सांस्थेमध्ये 
नशक्षकेत्तर कमवचाऱयाच्या भरतीबाबत शासिािे घातलेली बांदी ही चुकीची असूि 
त्या नशक्षकेत्तर कमवचाऱयाला  नियुक्ती देण्याचे नद.११ नडसेंबर २०२० रोजी 
नदलेल्या निणवयािुसार आदेश नदलेले असणे, नशक्षक व नशक्षकेतर कमवचाऱयाांच्या 
भरती वरील बांदीमुळे अल्पसांख्याक समाजातील अिेक सुनशनक्षत रोजर्ाराच्या 
सांधी पासूि वांनचत राहात आहेत, कोरोिा काळात अल्पसांख्याक शाळाांमध्ये 
कायवरत असलेल्या व मरण पावलेल्या नशक्षक, नशक्षकेत्तर कमवचाऱयाांिा भरती 
वरील बांदीमुळे कोणतेच लाभ नमळालेले िसणे, अल्पसांख्याक नशक्षण 
सांस्थाांमधील नशक्षण व नशक्षकेत्तर कमवचाऱयाांच्या भरतीवरील बांदी मुळे 
अल्पसांख्याक समाजामध्ये शासिाप्रती सांताप व नचडीची भाविा निमाण झालेली 
असणे, राज्य घटिेच्या अिुच्छेद ३० िुसार व िुकत्याच मा. मुांबई उच्च 
न्फ्यायालयािे नदलेल्या निणवयािुसार राज्यातील अल्पसांख्याांक नशक्षण सांस्थाांच्या 
स्वायत्तता अबानधत ठेवूि या सांस्थाांमध्ये नशक्षक व नशक्षकेत्तर कमवचाऱयाांच्या 
भरतीवर असलेली बांदी उठवण्याची निताांत आवश्यकता, याबाबत शासिािे 
केलेली वा करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (६) सिशश्री सवतर् चव्हाण, विक्रम काळे, बाळाराम पाटील, वकर्ोर दरािे, 
िॉ.सधुीर ताांबे, सिशश्री नागोराि गाणार, प्रिीण दटके, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

         "राज्यात खाजर्ी नशक्षण सांस्थेच्या प्राथनमक, माध्यनमक व उच्च माध्यनमक 
शाळाांतील नशक्षक व नशक्षकेत्तर कमवचा-याांिा अिुदाि देण्यासाठी नद.१ व २ जुलै 
२०१६ रोजी प्राथनमक, माध्यनमक व उच्च माध्यनमक शाळा अिुदािासाठी घोनषत 
केले असणे, नद.०९ मे २०१६ व १९ सपटेंबर २०१६ रोजीच्या शासि निणवयािुसार 
सदर शाळाांिा २० टक्के अिुदाि मांजूर करण्यात आलेले असणे, तसेच सदर 
शाळाांिा नद.२८.०८.२०१९ च्या मांत्री मांडळ बैठकीत घोनषत व अघोनषत शाळाांतील 
४३११२ नशक्षक व नशक्षकेत्तर कमवचा-याांिा वाढीव २० टक्के अिुदाि 
नद.०१.०४.२०१९ पासूि देण्याबाबत निणवय घेण्यात आलेला असणे, तदिांतर 
नद.१४.१०.२०२० रोजीच्या मांत्रीमांडळ बैठकीतील निणवयािूसार नद.०१.०४.२०१९ 
ऐवजी ०१.११.२०२० पासूि वाढीव अिुदाि देण्याचा निणवय घेतल्यािे कमवचा-
याांवर अन्फ्याय झाला असणे, सि २०१२-१३ या शैक्षनणक वषासाठी राज्यात 
िैसर्मर्क वाढीिे अथवा अनतनरक्त तुकडया मान्फ्यतेसाठी शासिाकडे प्रापत 
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झालेल्या प्रस्तावावर निणवय घेऊि नद.१७.१२.२०१२ व नद.१३.०८.२०१४ च्या 
शासि निणवयान्फ्वये माध्यनमक व उच्च माध्यनमक शाळेच्या तुकडयाांिा मान्फ्यता 
नदल्या असणे, नद.११.११.२०२० च्या शासि निणवयािुसार सदर तुकडयाांिा पाचव्या 
वषापासूि प्रनतवषी २० टक्के प्रमाणे वाढीव अिुदाि नमळणे क्रमप्रापत होते. परांतू ते 
अद्याप झाले िसणे, राज्यात चतुथव श्रेणी कमवचा-याांची पदे कंत्राटी पध्दतीिे 
भरण्यासाठी नद.११.१२.२०२० रोजीच्या शासि निणवयान्फ्वये घेतल्यािे राज्यातील 
५२ हजार नशपाई पदे धोक्यात आलेली असणे, सदर शासि निणवय रदद करण्याची 
होत असलेली मार्णी, घोनषत/अघोनषत शाळा व तुकडयाांिा २० टक्के तर पुवी 
२० टक्के अिुदाि घेत असलेल्या शाळेतील कमवचा-याांिा वाढीव २० टक्के 
अिुदाि नद.०१.०४.२०१९ पासूि प्रचनलत धोरणािूसार नमळणेसाठी होत असलेली 
मार्णी तसेच चतुथव श्रेणी कमवचाऱयाांबाबत घेतलेला निणवय तात्काळ रदद 
करणेसाठी होत असलेली मार्णी यावर शासिािे केलेली व करावयाची कायववाही 
व प्रनतनक्रया." 

  (७)  श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "मुांबई महािर्रपानलका के्षत्रातील खाजर्ी नविाअिुदानित प्राथनमक शाळाांतील 
नशक्षक- नशक्षकेत्तर कमवचाऱयाांिा  वेति अिुदाि देणे, खाजर्ी अिुदानित प्राथनमक 
शाळाांतील नशक्षक- नशक्षकेत्तराांिा सातवा वेति आयोर् लारू् करणे, सवव 
नवद्यार्थ्यांिा महािर्रपानलकेतील शाळाांप्रमाणे २७ वस्तू मोफत देण्याची मार्णी 
यासाठी रे्ले ८२ नदवस सुरू ठेवलेले धरणे आांदोलि, नवद्याथी बस वाहतूक 
उपलब्ध करूि देण्याच्या िावाखाली दरु्वम व मार्ास भार्ातील कमी पटसांख्येच्या 
शाळा बांद करणे, राज्यात अजूिही साडे तीि लाखाहूि मुले शाळा बाहय असणे, 
सांचमान्फ्यतेत र्नणत, नवज्ञाि, इांग्रजी, हहदी-उदूव, मराठी, समाजशास्त्र, कला, क्रीडा, 
सांर्ीत, कायािुभव (आयटी) या नवषयाांिा स्वतांत्र नशक्षक नमळण्याची आवश्यकता 
असणे, अनतनरक्त नशक्षकाांिा मूळ शाळेत व नरक्त पदाांवर पाठवण्याची 
आवश्यकता असणे, अनतनरक्त नशक्षकाांच्या समायोजिासाठी कमी करण्यात 
आलेल्या सवव अधववेळ दबुार अिुभवी नशक्षकाांिा रात्रशाळेत पुन्फ्हा स्थानपत 
करण्याची आवश्यकता असणे, रात्रशाळाांवर नकमाि ५ वषांच्या अिुभवी 
नशक्षकाांची िेमणूक बांधिकारक करणे, सांस्थेिे कमी ि केलेले परांतु १७ मे 
२०१७च्या शासि निणवयाचा रै्र अथव काढूि रात्रशाळा व रात्र ज्युनिअर 
कॉलेजमधील कायवरत नशक्षकाांच्या पर्ाराची थकबाकी अदा करणे, रात्रशाळा 
नवद्यार्थ्यांिा मोफत पाठयपुस्तके देणे, नशक्षकाांचे ऑिलाईि प्रनशक्षण मोफत करणे, 
सानवत्रीबाई फुले-फानतमा शेख आरोग्य प्रनतपूती योजिा कॅशलेस करणे, मुांबईतील 
नविाअिुदानित शाळा व तुकडयाांची तु्रटी पूतवता करूि १०० टक्के वेति सुरू 
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करणे, १ िोव्हेंबर २००५ पूवी नियुक्त सवव नशक्षकाांिा नविाअट जुिी पेन्फ्शि योजिा 
समन्फ्यायािे लारू् करणे, या प्रश्िाांच्याबाबत तातडीिे सोडवणूक ि झालेल्या 
नशक्षक/ नशक्षकेत्तर याांच्यामध्ये निमाण झालेला असांतोष, याबाबत तातडीिे दखल 
घेऊि शासिािे करावयाची उपाययोजिा व कायववाही." 

  (८) श्री.अांबादास दानिे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मदृ ि जलसांधारण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

        "औरांर्ाबाद नजल्हयातील जलसांधारण नवभार्ात सि २०१७ ते २०२० या 
कालावधीत बोर्स नबलाांवर स्टेशिरी खरेदी करुि मोठया प्रमाणात घोटाळा 
केल्याचे िुकतेच माहे िोव्हेंबर,२०२१मध्ये उघडकीस येणे, उक्त स्टेशिरी पुरवठा 
करणा-या दोि एजन्फ्सीिी एकाच व्हॅट क्रमाांकाची नबले सादर करुि ती मांजूरही 
होणे, प्रत्यक्षात खरेदी ि करता केवळ कार्दोपत्री दाखवूि घोटाळा केल्याचे समोर 
येणे, सि २०१७-२०२० या कालावधीमध्ये नमत्रिर्र येथील जय वैष्ट्णवी 
एांटरप्रायझेस, जवाहर कॉलिीतील ओम एांटरप्रायझेस तसेच काांता एांटरप्रायझेस 
आनण स्वश्स्तक एांटरप्रायझेस या चार कां पन्फ्याकडे जीएसटी क्रमाांक असणे 
अनिवायव असतािाही या कां पन्फ्याकडे स्वतांत्र चार ऐवजी दोिच व्हॅट क्रमाांक  
असणे, उक्त तीि वषाच्या कालावधीत जवळजवळ १५ ते २० लाख रुपयाांची 
स्टेशिरी खरेदी केल्याचा अांदाज असणे, याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य  
दलुवक्ष, जलसांधारण नवभार्ात झालेल्या घोटाळाप्रकरणी शासिािे सखोल चौकशी 
करुि  यास जबाबदार असणा-या अनधकारी व  सांबांनधत कां पन्फ्यानवरुध्द कडक 
कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिाची प्रनतक्रीया व भूनमका." 

  

  

((दपुारी दपुारी १२१२.००.००  िाजतािाजता))  
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 
  (१) मा.मखु्यमांत्री : (क) "महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोर् 

याांचा सि २०२०-२०२१ या वषाचा 
वार्मषक अहवाल" सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

     (ख) "महाराष्ट्र राज्य मानहती आयोर् याांचा 
नदिाांक १ जािेवारी, २०१८ ते ३१ नडसेंबर, 
२०१८ या कालावधीतील तेरावा वार्मषक 
अहवाल" सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

     (ग) "राजीव र्ाांधी नवज्ञाि व तांत्रज्ञाि आयोर् 
याांचा सि २०१९-२०२० या वषाचा 
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वार्मषक अहवाल" सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

     (घ) "महाराष्ट्र वि नवकास महामांडळ मयानदत 
याांचा सि २०१९-२०२० या वषाचा 
सते्तचाळीसावा वार्मषक अहवाल" 
सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

     (ङ) "महाराष्ट्र राज्य जैवनवनवधता मांडळ याांचा 
सि २०१८-२०१९ या वषाचा वार्मषक 
अहवाल" व लेखा सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

  (२) उद्योग ि खवनकमश 
मांत्री 

: (क) "महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योर् मांडळ, 
मुांबई याांचे सि २०१८-२०१९ या वषाचे 
वार्मषक लेखे" सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

     (ख) "महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योर् मांडळ 
याांचा सि २०१६-२०१७ या वषाचा 
वार्मषक अहवाल" सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

     (ग) "नवदभव नवकास महामांडळ मयानदत, 
िार्पूर याांचे  सि २०१९-२०२० व 
२०२०-२०२१ या वषांचे अिुक्रमे 
एकोणपन्नासावा व पन्नासावा वार्मषक 
अहवाल"  सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

     (घ) "मॉयल नलनमटेड याांचा सि २०१९-२०२० 
व २०२०-२०२१ या वषाचा अिुक्रमे 
अठ्ठावन्नावा व एकोणसाठावा वार्मषक 
अहवाल सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

     (ङ) महाराष्ट्र राज्य खनिकमव महामांडळ 
मयानदत, िार्पूर याांचा सि २०१९-२०२० 
व सि २०२०-२०२१  या वषाचे अिुक्रमे 
सेहेचाळीसावा व सते्तचाळीसावा वार्मषक 
अहवाल" सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

  (३) जलसांपदा मांत्री : (क) "र्ोदावरी मराठवाडा पाटबांधारे नवकास 
महामांडळ, औरांर्ाबाद याांचा सि २०१८-
२०१९ या वषाचा लेखा" अहवाल 
सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

     (ख) "तापी पाटबांधारे नवकास महामांडळ, 
जळर्ाांव याांचा सि २०१८-२०१९ या 



असधुावरत प्रत  
9 

 
वषाचा एकवीसावा वार्मषक नवत्तीय 
अहवाल" सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

     (ग) "तापी पाटबांधारे नवकास महामांडळ, 
जळर्ाव याांचा सि २०१८-२०१९ चा 
स्वतांत्र लेखापरीक्षा व त्यावरील अिुपालि 
अहवाल" सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

     (घ) "नवदभव पाटबांधारे नवकास महामांडळ, 
िार्पूर याांचा सि २०१८-२०१९ या वषाचा 
अलर् लेखा अहवाल" सभारृ्हासमोर 
ठेवतील. 

  (४) कामगार मांत्री : "महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामर्ार 
कल्याणकारी मांडळाचा सि २०१९-२०२० या 
वषाचा वार्मषक अहवाल" सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

  (५) ऊजा मांत्री : (क) "महाराष्ट्र राज्य नवदु्यत नवतरण कां पिी 
मयानदत याांचा सि २०१९-२०२० या 
वषाचा पांधरावा वार्मषक अहवाल" 
सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

     (ख) "महाराष्ट्र नवदु्यत नियामक आयोर् याांचा 
सि २०२०-२०२१ या वषाचा वार्मषक 
अहवाल" सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

  (६) गहृवनमाण मांत्री : "महाराष्ट्र रृ्हनिमाण व के्षत्रनवकास प्रानधकरण, 
मुांबई याांचा सि २०१८-२०१९ या वषाचे वार्मषक 
लेखा आनण स्वतांत्र लेखा पनरक्षण अहवाल" 
सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

  (७) नगरविकास मांत्री : (क) "मुांबई मेरो रेल कॉपोरेशि नलनमटेड याांचा 
सि २०१९-२०२० व २०२०-२०२१ या 
वषाचा वार्मषक अहवाल" सभारृ्हासमोर 
ठेवतील. 

     (ख) "महाराष्ट्र मेरो रेल्वे महामांडळ मयानदत 
(महामेरो) याांचा सि २०२०-२०२१ या 
वषाचा वार्मषक अहवाल" सभारृ्हासमोर 
ठेवतील. 

     (ग) "मुांबई रेल्वे नवकास महामांडळ (मया.) 
मुांबई याांचा सि २०२०-२०२१ या वषाचा 
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वार्मषक अहवाल" सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

     (घ) "मुांबई महािर्र प्रदेश नवकास प्रानधकरण 
याांचा सि २०१९-२०२० या वषाचा 
वार्मषक अहवाल" सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

  (८) दगु्धविकास मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य सहकारी दधू महासांघ मयानदत 
मुांबई (महािांद दगु्धशाळा) याांचा सि २०१९-२०२० 
व २०२०-२०२१ या वषाचा वैधानिक लेखा पनरक्षण 
अहवाल" सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

  (९) सहकार मांत्री : "महाराष्ट्र सहकार नवकास महामांडळाचा सि 
२०१९-२०२० या वषाचा वार्मषक अहवाल" 
सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

  (१०) पवरिहन मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य मार्व पनरवहि महामांडळ याांचा सि 
२०१७-२०१८ या वषाचा नहशेब व नहशेब तपासणी 
अहवाल" सभारृ्हासमोर ठेवतील. 

  (११) िस्त्त्रोद्योग मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य हातमार् महामांडळ मयानदत, 
िार्पूर याांचा सि २०१९-२०२० या वषाचा 
एकोणपन्नासावा वार्मषक अहवाल" आनण नवत्तीय 
पत्रके सभारृ्हासमोर ठेवतील. 
 

तीन : र्ासकीय विधेयक :- 
  विधानसभेने सांमत केल्यास – विधेयक विचारात घेणे :- 
   "सन २०२१ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४० - महाराष्ट्र (ततृीय परुिणी) 

विवनयोजन विधेयक, २०२१" 

चार : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास) 
 

पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) श्री. अरुण लाि, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 

मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
          "राज्यात वृक्षलार्वडीसाठी शासि कोट्यवधी रुपये खचव करीत असणे, 

तर दसुरीकडे वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणात सुरु असणे, साांर्ली नजल्यातील कडेर्ाांव-
पलूस विपनरके्षत्र या विके्षत्रात जैवनवनवधता वाढावी, वृक्ष सांपदा वाढूि कडेर्ाांव 
तालुक्यातील उजाड डोंर्र नहरवेर्ार व्हावेत, बेकायदेशीर वृक्षतोडीला चाप 
बसावा, यासाठी खास बाब म्हणूि विपनरके्षत्र अनधकारी कायालय सुरु केलेले 
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असणे, परांतू, कडेर्ाांव पलूस विपनरके्षत्रात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वृक्षतोड 
सुरु असल्याची बाब नद. ८/११/२०२१ रोजी वा त्यासूमारास उघडकीस येणे, या 
वृक्षतोडीमुळे शासिाचा झाडे लावा, झाडे जर्वा या सांकल्पिेला हरताळ फासला 
जात असणे, कडेर्ाांव पलूस विपनरके्षत्र अनधकारी कायालयाच्या दलुवक्षामुळे 
बेकायदेशीर वृक्षतोडीला उधाण आल्याची भाविा तेथील िार्नरकाांच्या मिात 
उपश्स्थत झालेली असणे, अशीच बेकायदेशीर वृक्षतोड सुरु रानहल्यास 
तालुक्यातील जैवनवनवधता िष्ट्ट होण्याचा धोकाही उपश्स्थत झाल्यामुळे तेथील 
िार्रीकाांमध्ये तीव्र असांतोष पसरलेला असणे, ही बेकायदा वृक्षतोड 
थाांबनवण्याबाबत शासिािे केलेली वा करावयाची उपाययोजिा व शासिाची 
प्रनतनक्रया." 

  (२) सर्वश्री अमोल वमटकरी, र्वर्काांत शर्दे, विक्रम काळे, सवतर् चव्हाण,  
अब्दलु्लाखान दरुाणी, सांजय दौंि, अरुण लाि, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे सािशजवनक बाांधकाम (सािशजवनक उपक्रम 
िगळून)  मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "अकोला-शेर्ाांव या वारी मार्ाची सि २०१६ मध्ये रस्त्याच्या कामाबाबत 
निनवदा काढण्यात येऊि सदरचे काम एका खासर्ी कां त्राटदार कां पिीला देण्यात 
येणे, तसेंच सदरचे काम सांबांनधत कां त्राटदारािे सि २०१८ मध्ये पूणव करणे, 
अपेनक्षत असल्याचे निदशविास येणे, तथानप या रस्त्याचे काम अधववट श्स्थतीत 
असल्यामुळे रस्त्याांवरील नर्ट्टी व धूळ उडत असल्यािे वाहिचालक तसेंच त्या 
पनरसरातील ग्रामस्थ व िार्नरक त्रस्त झाल्याचे निदशविास येणे, त्यािांतर सि 
२०२० मध्ये सदरचे काम दसुऱया एका खासर्ी कां त्राटदार कां पिीला देण्याांत येणे, 
परांतु दोि-तीि वषे उलटूिही रस्त्याचे काम मार्ी लार्ले िसल्यामुळे कां त्राटदाराांिे 
रस्त्याच्या एका बाजूिे नर्ट्टी पसरवूि ठेवल्यामुळे सध्या रस्त्याच्या एकाच बाजूिे 
वाहतूक सुरु करावी लार्णे, तसेंच नठकनठकाणी रस्ता खोदिू ठेवल्यामुळे 
रस्त्यावर धुळीचे लोट उठत असल्यािे डोळयाांमध्ये, तोंडामध्ये धूळ जात असल्यािे 
ग्रामस्थ,वाहिचालकाांिा व भानवकाांिा आरोग्य नवषयक  तक्रारही केल्याचे माहे 
सपटेंबर, २०२१ मध्ये निदशविास येणे, इतकेच िव्हेतर रस्त्याच्या कामात 
मातीनमनश्रत मुरुम टाकत असल्यामुळे प्रचांड प्रमाणात धूळ उडत असूि 
शेतकऱयाांिा या धुळीचा फटका बसत असणे, त्यामुळे तेथील ग्रामस्थ, िार्नरक व 
वाहिचालकाांमध्ये निमाण झालेले असांतोषाचे वातावरण, पनरणामी सदर रस्त्याचे 
तातडीिे काम पूणव करण्याची होत असलेली आग्रही मार्णी व त्याबाबत शासिािे 
केलेली वा करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (३) श्री.रणवजतशसह मोवहते-पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
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          "पावसाळ्यात कृष्ट्णा खोऱयातूि वाहूि जाणारे अनतनरक्त पाणी अडवूि ते 

नभमा खोऱयात आणूि पश्श्चम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील दषु्ट्काळी भार्ाला 
पुरवण्याच्या उदे्दशािे फेबु्रवारी २००४ साली कृष्ट्णा-नभमा श्स्थरीकरण योजिेला 
प्रशासकीय मांजुरी देणे, पूरपनरस्थती आनण दषु्ट्काळ यावर पयाय असूिही प्रबळ 
इच्छाशक्ती अभावी योजिेच्या कामास र्ती ि नमळणे, पनरणामी योजिेच्या 
पूणवत्वासाठीचा खचव वाढूि सुमारे २७ हजार कोटी रुपये होणे, सदर खचव 
उभारणीसाठी शासिाकडे उजिी धरणातील र्ाळ काढूि महसूल जमा करण्याचा 
पयाय असूिही शासि याकडे करीत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, पनरणामी पुरग्रस्त व 
दषु्ट्काळग्रस्त शेतकऱयाांमध्ये तीव्र असांतोषाचे वातावरण यामुळे शासिािे या 
कामाला र्ती देण्याबाबत करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतक्रीया." 

  (४)  श्री.अर्ोक ऊर्श  भाई जगताप, िॉ.िजाहत वमर्झा, सिशश्री राजेर् राठोि, 
जयांत आसगािकर, अमरनाथ राजरूकर, िॉ. सधुीर ताांबे , वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे सािशजवनक आरोग् य ि कुटुांब 
कल् याण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

           ”मागील सुमारे पाच ते सहा वषात आरोग्य सेवेकडे काही प्रमाणात दलुवक्ष 
झाल्याचे उघडकीस आलेले असणे, राज्यात २३ नजल्हा रुग्णालये, आठ सामान्फ्य 
रुग्णालये, ३० ते १०० खाटा असलेली ४५० उपनजल्हा व ग्रामीण रुग्णालये तसेच 
१८२८ प्राथनमक आरोग्य कें दे्र व १०६६८ उपकें दे्र याद्वारे राज्य शासिामाफव त 
राज्यात रुग्णसेवा देण्यात येत असणे, यापैकी अधववट असलेली बाांधकामे, बांद 
पडलेली आरोग्य तपासणी यांते्र, डॉक्टर, कमवचारी याांची पदे मोठया प्रमाणात नरक्त 
असणे, पुरेशा ॲम्ब्युलन्फ्स उपलब्ध िसणे, इत्यादी कारणाांमुळे आरोग्य सेवेची 
दरुवस्था झालेली असणे, राज्यात सुमारे २९९ नठकाणी सुरु असलेली बाांधकामे, ती 
पूणव करण्याची र्रज, रुग्णालयाांच्या इमारती जीणव असूि त्या िव्यािे बाांधणे हकवा 
त्या दरुुस्त करण्याची र्रज, डॉक्टराांची व कमवचाऱयाांची सुमारे ५० टक्के पदे नरक्त 
असणे, यापैकी नवशेषतज्ञाांची ९१३ पदे तर तज्ञ डॉक्टराांच्या ११५२ जार्ा नरक्त 
असणे, ५० टक्के रुग्णवानहका बदलण्याची आवश्यकता, राज्यात नकमाि ७५ 
िवीि डायनलसीस कें द्र सुरु करण्याची र्रज, राज्यातील आरोग्य सेवेच्या 
रुग्णालयाांसाठी सुमारे ३७०० कोटी रुपयाांहूि जास्त निधीची आवश्यकता 
असतािा वषासाठी रे्ल्या काही वषात जवळपास २५० कोटी रुपये एवढीच तरतूद 
करण्यात आल्याचे नदसूि आलेले असणे, राज्यातील काही ग्रामीण रुग्णालये व 
प्राथनमक आरोग्य कें दे्र, साववजनिक खाजर्ी भार्ीदारी (पीपीपी) तत्वावर नदलेली 
असूि राज्यातील ३०० खाटाांची रुग्णालये व त्या अांतर्वत शासकीय वैद्यकीय 
महानवद्यालयाचे पीपीपी तत्त्वावर खाजर्ी सांस्थेस चालनवण्यास देण्याचा 
शासिाचा सुरु असलेला नवचार, त्यामुळेही आरोग्य सेवेवर पनरणाम होण्याची 
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शक्यता, जार्नतक आरोग्य सांघटिेच्या मार्वदर्शिकेिुसार दर दहा हजार 
लोकसांख्येमारे् डॉक्टर व पनरचारीकाांचे प्रमाण ४४ असणे आवश्यक असतािा 
राज्यात दर दहा हजार लोकसांख्येमारे् केवळ आठ डॉक्टर आनण दहा पनरचारीका 
असल्याचे कें द्रीय आर्मथक पाहणी अहवालावरुि उघडकीस आलेले  असणे, 
प्राण्यापासूि मािवाला होणाऱया आजाराांवर सांशोधि करण्यासाठी िार्पूरात सुरु 
करण्यात आलेले देशातील पनहले  “वि हेल्थ सेंटर” राज्य शासिाच्या अिास्थेमुळे 
सुरु होऊ शकलेले िसणे, यासाठी कें द्र शासिािे १०० कोटी रुपये मांजूर केलेले 
असणे, त्यापैकी सुमारे १० कोटी रुपयाांचा निधी कें द्र शासिािे राज्य शासिास 
नवतरीत केलेला असणे, त्याचा नवनियोर् ि होणे, राज्यातील आरोग्य यांत्रणा 
अनधक सक्षम करण्यासाठी चार हजार चारशे कोटी रुपयाांचे कजव उभारण्याचा 
प्रस्ताव “एनशयि डेव्हलपमेंट बँके” कडे माचव, २०२० पूवी सादर केलेला असणे, 
असे असले तरी त्यामुळे कजाचा व्याजासह भार राज्य शासिावर पडणारा असणे, 
त्यामुळे राज्य शासिािे पुरेशी तरतूद उपलब्ध करुि आरोग्य यांत्रणा सक्षम 
करण्याची र्रज व यावर शासिाची प्रनतनक्रया.” 

  (५) श्री.वकर्ोर दरािे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "जळर्ाव नजल्यातील माध्यनमक नशक्षणानधकारी याांच्याकडूि सि २०१५ 
ते २०१९ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्टाचार केल्याचे उघडकीस आलेले 
असणे, सदर कालावधीत सुमारे ७५० वैयश्क्तक मान्फ्यता देण्यात आलेले असणे 
त्या पैकी ३५०  मान्फ्यता देत असतािा नलनपक, अधीक्षक, उपनशक्षणानधकारी याांची 
कोणतीही नटपणी िसतािा नशक्षणानधकाऱयाांिी या वैयश्क्तक मान्फ्यता नदलेल्या 
असणे, सदर मान्फ्यतेच्या वेळी शाळेतील आरक्षण धोरण, पद मान्फ्यता िसतािा, 
सांस्था ठराव िसतािाही, वैयश्क्तक मान्फ्यता देण्यात येणे, सदर मान्फ्यतेमध्ये मोठ्या 
प्रमाणात आर्मथक रै्रव्यवहार झाल्याचे उघडकीस येत असणे, सदर 
नशक्षणानधकाऱयाांिी नविाअिुदानित जारे्वर बदली देत असतािा एका जारे्वर दोि 
बदली नियुक्त नदलेला असणे, शाळेत पद िसतािाही नविाअिुदािीतची मान्फ्यता 
देण्यात आलेली असणे, मान्फ्यता देत असतािा नशक्षणानधकाऱयाांिी नदव्याांर् 
प्रमाणपत्र िाहीत तरीही त्याांिा नदव्याांर् प्रवर्ातूि मान्फ्यता नदलेली असणे, राज्यात 
नशक्षकेतर कमवचारी भरतीला बांदी असतािाही तसेच शाळेत नशपाई पद िसतािाही 
नशक्षणानधकाऱयाांिी नशपाई पदाच्या मान्फ्यता नदलेल्या असणे, तसेच अिुकां पा 
मान्फ्यता देत असतािा अिुकां पाचा दावा एका शाळेत असेल तर त्यास दसुऱया 
शाळेत मान्फ्यता नदलेली असणे, अशाप्रकारे नवनवध मान्फ्यतेमध्ये सदर 
नशक्षणानधकाऱयाांिी लाखो रुपयाांचा भ्रष्ट्टाचार केल्याचे उघडकीस येत असणे,सुमारे 
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७५० मान्फ्यता प्रस्ताव बेकायदेशीर आहेत असे निष्ट्पन्न होत असणे या 
कालावधीतील नशक्षणानधकारी शालाथव प्रकरणात निलांनबत असणे ,तसेच याबाबत 
चौकशी केली असता नशक्षणानधकारी याांिी स्कॅि करूि मान्फ्यता देण्यात आल्या 
आहेत अशी खोटे जबाब देणे,तसेच याबाबत उपसांचालक नशक्षण िानशक याांिी 
३५० च्या वर मान्फ्यता फाईल जपत केलेले असणे सदर मान्फ्यता फाईल उपसांचालक 
कायालयात जमा केलेले असणे, अशा पद्धतीचा मोठ्या प्रमाणात केलेला भ्रष्ट्टाचार 
असतािाही सदर नशक्षणानधकारी याांिा पदोन्नती देण्यात आलेली असणे, तरी सदर 
नशक्षणानधकारी याांिी केलेल्या अनियनमत कारभाराची चौकशी करूि तात्काळ 
निलांबिाची कायववाही करणे, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची 
प्रनतक्रीया " 

  (६) श्री.वकरण सरनाईक, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "राज्यामध्ये नशक्षक भरती प्रनक्रया पनवत्र पोटवल प्रणालीद्वारे होत असणे, 
मध्यांतरीच्या काळात पारदशवक िोकरी भरती या र्ोंडस िावाखाली नशक्षकाांची 
लेखी परीक्षा घेऊि त्यातील रु्णाांच्या आधारे थेट भरतीचा प्रस्ताव शासिािे तयार 
केलेला असणे, परांतु नशक्षक भरती कनरता आवश्यक असणारी टी.ई.टी. 
परीके्षमध्ये होत असलेल्या भ्रष्ट्टाचाराच्या आरोपात तसेच ऑिलाईि पद्धतीिे ज्या 
परीक्षा होत आहेत जसे की आरोग्य सेवा, म्हाडा आनण टी.ई.टी. पेपर फुटीचे 
प्रकरण समोर येत असणे, तसेच बोर्स टी.ई.टी. प्रमाणपत्रामुळे अपात्र नवद्याथी 
नशक्षक म्हणूि रुजू झालेले असणे, याचा पनरणाम नवद्यार्थ्यांच्या रु्णवते्तवर होत 
असणे व पात्र नवद्यार्थ्यांिा अन्फ्याय होत असणे, नशक्षक भरती प्रनक्रया जुन्फ्या 
पारदशवक पद्धतीिे राबनवल्यास नवभार्ातील पात्र नशक्षकाांिा नशक्षण नवभार्ात सांधी 
नमळेल त्याचा फायदा शाळेला व नवद्यार्थ्यांिा होईल यास्तव पनवत्र पोटवल द्वारे 
नशक्षक भरती प्रनक्रया बांद करूि जुन्फ्या पद्धतीिे नशक्षक भरती चालू करण्याची 
आवश्यकता, याबाबत शासिािे केलेली व करावयाची कायववाही व शासिाची 
प्रनतनक्रया." 

  (७)  अॅि. वनरांजन िािखरे, सिशश्री प्रविण दरेकर, प्रसाद लाि, िॉ.पवरणय रु्के, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे नगरविकास 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "ठाणे महापानलकेच्या महासभा ठराव क्र. ११३ नद. १६.०७.२०१३ अन्फ्वये 
कौसा रुग्णालयाच्या उभारणीच्या प्रस्तावाला मांजुरी देण्यात येणे, त्यासाठी 
प्रशासकीय व नवत्तीय मांजुरीचा प्रस्ताव जुलै २०१३ च्या सववसाधारण सभेमध्ये मांजूर 
करण्यात येणे, त्यािांतर फेबु्रवारी २०१४ च्या सववसाधारण सभेत आयत्या वेळचा 
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प्रस्ताव म्हणूि सुधारीत प्रशासकीय व नवत्तीय मान्फ्यता प्रापत होणे, या प्रकल्पासाठी 
तीि निनवदाकार पात्र ठरणे, त्यापैकी लघुत्तम निनवदाकाराची निनवदा रक्कम ५४ 
कोटी ३८ लाख ८१ हजार ६५ रुपये एवढी असणे, रुग्णालयाच्या बाांधकामासाठी 
२७.०८.२०१४ रोजी कायादेश देण्यात आला येणे, पावसाळा वर्ळूि २४ 
मनहन्फ्याांत काम पूणव करण्याची अट ठेवण्यात आली असणे, त्यािांतर के्षत्रफळामध्ये 
वाढ होणे, तर वाढीव कामाांसाठी टपपा - २ अांतर्वत स्वतांत्र प्रस्ताव सादर करण्यात 
आला असणे, वाढीव कामाांसाठी अथवसांकल्पात तरतूद उपलब्ध िसणे, महासभा 
ठराव क्र. २९३६ अन्फ्वये १३.०४.२०१८ रोजी तरतूद उपलब्ध करूि देण्यात येणे, 
सद्यश्स्थतीत सात वषािांतरही काम पूणव झालेले िसणे, आतापयंत कां त्राटदाराला 
५६ कोटी १३ लाख ५८ हजार ५६ रुपये अदा करण्यात आले असणे, त्यामुळे या 
प्रकरणी चौकशी करूि कां त्राटदाराला अपूणव काम असतािाही रक्कम अदा 
करणाऱ्ांनवरुद्ध करावयाची कारवाई, सदरहू रुग्णालयाचे काम तातडीिे पूणव 
करण्याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व उपाययोजिा." 

  (८) सिशश्री गोवपवकर्न बाजोरीया, अमोल वमटकरी, र्वर्काांत शर्दे, विक्रम 
काळे, सवतर् चव्हाण, अब्दलु्लाखान दरुाणी, सांजय दौंि, अरुण लाि 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे नगरविकास 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "अकोला महािर्रपानलकेच्या मार्ील ५ वषापासूि सातत्यािे खोटे ठराव 
नवषय सूचीवर ि घेऊि वेळेवर येणारे  नवषय घेऊि सभारृ्हामध्ये चचा ि करता 
ठराव नवनशष्ट्ठ पदानधकाऱ्ांिा नवश्वासात घेऊि ठराव त्याच घरी बसूि नलहूि 
घेणे, नवशेषतः मार्ील ३ वषामध्ये सववसाधारण सभेतील वेळेवर येणा-या 
नवषयामध्ये अिेक िर्रसेवकाांिा नवश्वासात  ि घेता व तत्कानलि अनधका-याांशी 
सांर्िमत करुि  मोठया प्रमाणात आर्मथक ठराव मांजूर करुि घेणे.तसेच ठरावाांच्या 
प्रतीची मार्णी केल्यास देण्यास टाळाटाळ करणे, याबाबत काही पदानधकाऱयाांिी 
शासिाकडे तक्रार  करणे, तक्रारीच्या अिुषांर्ािे शासिािे नवभार्ीय आयुक्ताांिा 
तात्काळ चौकशी करण्याचे आदेश देणे, नवभार्ीय आयुक्ताांिी उपरोक्त र्ांभीर 
नवषयाची तात्काळ दखल घेऊि अपपर नजल्हानधकारी, उपनवभार्ीय अनधकारी, 
लेखा अनधकारी व नजल्हा प्रशासि अनधकारी या ४ सदस्यीय सनमतीची स्थापिा 
करुि चौकशीचे आदेश देणे, ४ सदस्यीय सनमतीिे नदिाांक ०७/१०/२०२१ रोजी 
आपला चौकशी अहवाल सादर करुि त्यामध्ये तत्कानलि आयुक्त व पदानधकारी 
याांिा दोषी ठरवूि चकुीच्या पध्दतीिे घेण्यात आलेले १३९ ठराव नवखांडीत 
करण्याचे िमूद करणे, तसेच चौकशी सनमतीिे अकोला महािर्रपानलकेच्या 
सववसाधारण सभेमध्ये घेण्यात आलेल्या ठरावाबाबत कलम ४४ ची सुध्दा 
अवहेलिा केल्याचे िमूद  करणे, नद.०७/१०/२०२१ रोजी ४ सदस्यीय सनमतीिे 
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शासिाकडे चौकशी अहवाल दाखल केलेला असताांिा सुध्दा शासिािे २ 
मनहन्फ्याांपयवत यावर कोणतीही कायववाही ि करणे, त्यािांतर घाईघाईिे शासिािे 
नदिाांक १४/१२/२०२१ रोजी पनरपत्रक काढूि कलम ४५१ (१) िुसार १३९ ठराव 
नवखांडीत करणे, तसेच तत्कानलि पदानधकारी व अनधकारी याांच्यावर फौजदारी 
रु्न्फ्हे दाखल करण्याचे आदेश देणे, परांतु ४५१(२) मध्ये जाणूि-बुजूि पदानधकारी 
याांिा आपल्या बचावाची सांधी देणे, या सांधीचा फायदा घेऊि काांही पदानधकारी 
मा.मुांबई उच्च न्फ्यायालयाच्या, िार्पूर खांडपीठामध्ये यानचका दाखल करणे, 
शासिाची याबाबत कोणतीही तयारी िसल्यामुळे व शासिाच्या बोटचेपी 
धोरणामुळे  सांबांनधत पदानधकारी याांिा मा.न्फ्यायालयातूि स्थनर्ती नमळणे, सुमारे 
२०० कोटीचा भ्रष्ट्टाचार होऊि सुध्दा कोणत्याही पदानधकाऱयाचे हकवा 
अनधकाऱयाांचे निलांबि ि होणे, अकोला महािर्रपानलकेला मोठया प्रमाणात होत 
असलेल्या भ्रष्ट्टाचारामुळे व रै्रकारभारामुळे अकोला महािर्रपानलकेला शासि 
तात्काळ बरखास्त करणार का, तसेच मा.उच्च न्फ्यायालयामध्ये शासिाची बाजू 
खांबीरपणे माांडण्याकनरता वनरष्ट्ठ नवधी तज्ञाांची िेमणूक करण्याची आवश्यकता, 
तसेच महािर्रपानलकेला व शासिाला झालेल्या आर्मथक िुकसािीची वसुली 
करुि सांबांनधत पदानधकाऱयाला ६ वषासाठी निलांबि करण्याची तसेच दोषी 
अनधकाऱयाांवर कायववाही करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिाची भूनमका व 
प्रनतक्रीया" 

  (९)  श्री.र्वर्काांत शर्दे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "सातारा नजल्यातील कोरेर्ाांव तालुक्यातील कोरेर्ाांव िर्रपांचायतीअांतर्वत 
बरीच कामे करण्यात येत असणे सुरु असलेल्या नवकासकामाांमध्ये पूवी केलेली 
कामे िव्यािे केली असल्याचे दाखवूि त्यात करण्यात आलेला लाखो रुपयाांचा 
रै्रव्यवहार ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये वा त्यासुमारास उघड होणे, सदर कामे पलॅि व 
एस्टीमेटिुसार करण्यात आलेली िसणे, शाांतीिर्रमध्ये र्टसव बाांधकाम करणे, 
आझाद िर्र चौक ते बिसोडे घर र्टसव बाांधकाम करणे, स्वच्छ सवेक्षण     
२०१९-२० व २०२०-२१ योजिेअांतर्वत रांर्रांर्ोटी केलेल्या एकाच कामाचे देयक 
दोिदा काढण्यात येऊि करण्यात आलेला भ्रष्ट्टाचार, िर्रपांचायतीमाफव त नवनवध 
कामाांसाठी कां त्राट नदले जाणे, कामासाठी घेण्यात येणारे कमवचारी प्रत्यक्ष कामाला 
असणाऱया कमवचाऱयाांच्या सांख्येत तफावत आढळूि येणे, मुख्यानधकारी याांिी 
नवकास कामासाठी असलेला निधी इतरत्र वापरणे, शहरामध्ये जमा होणारा कचरा 
घांटार्ाडयाांमाफव त र्ोळा करुि निवारा शेडमध्ये जमा करणे या कामासाठी शासिािे 
कोट्यवधी रुपये िर्रपांचायतीला नदले असूि कोणतीही प्रनक्रया ि करता 
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ठेकेदाराांचे देयक अदा करण्याांत येणे, इत्यादी प्रकारे करण्यात आलेला लाखो 
रुपयाांचा भ्रष्ट्टाचार, यासांदभात नजल्हानधकारी, सातारा याांच्याकडे वारांवार तकारी 
करुिसूध्दा त्याकडे करण्यात येणारे दलुवक्ष, त्यामुळे तेथील िार्रीकाांत पसरलेला 
तीव्र असांतोष या कामासांदभात उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची व सांबांनधताांनवरुद्ध 
कायववाही करण्याची तेथील िार्रीकाांची होत असलेली मार्णी यावर शासिािे 
केलेली कायववाही व करावयाची उपाययोजिा." 

  (१०)  सिशश्री सवतर् चव्हाण, विक्रम काळे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे कृषी मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "राज्यात परभणी, राहुरी, अकोला व दापोली या कृषी नवद्यापीठातील 
नशक्षक/नशक्षकेत्तरची १२४७७ पदे मान्फ्य असूि त्यापैकी ५८४२ (४६.८२%) पदे 
नरक्त असणे, एवढया मोठया प्रमाणात नरक्त पदे असल्यािे नवद्यार्थ्यांचे शैक्षनणक 
िुकसाि होण्याची नभती व्यक्त होत असणे, नशक्षकेत्तराांच्या नरक्त पदामुळे    
कमवचाऱयाांवर कामाचा अनतनरक्त ताण पडत असणे, िुकतीच शासि निणवयान्फ्वये 
नशक्षक वर्ीय अनधकारी/कमवचाऱयाांच्या शैक्षनणक पात्रतेत बदल करण्यात आला 
असणे, नशक्षक/कमवचारी याांच्या शैक्षनणक पात्रतेत केलेले बदल लारू् करणेसाठी 
महाराष्ट्र नवद्यापीठ पनरणीयम १९९० मध्ये सुधारणा केल्यािांतरच लारू्  केलेल्या 
सुधानरत पात्रतेिुसार नशक्षक वर्ीय अनधकारी/कमवचाऱयाांिा पदोन्नती हकवा सरळ 
सेवेची जानहरात देऊि पद भरती करता येईल म्हणूि नद.१२/०८/२०२१ च्या शासि 
निणवयान्फ्वये शैक्षनणक पात्रतेत केलेले बदल महाराष्ट्र कृनष नवद्यापीठ पनरनियमाांमध्ये 
प्रनसध्द करुि नरक्त असलेली पदे तात्काळ भरणेसाठी कायववाही करण्यासाठी होत 
असलेली मार्णी याबाबतीत शासिािे केलेली व करावयाची कायववाही व 
प्रनतनक्रया." 

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

सात : मा.सवमती प्रमखु, विधानपवरषद विरे्षावधकार सवमती याांचा प्रस्त्ताि - 
  नवधािपनरषद नवशेषानधकार सनमतीकडे नवचाराथव प्रलांनबत असलेल्या, 
  (१) सन्फ्माििीय नवधािपनरषद सदस्या प्रा.डॉ.मिीषा कायांदे तसेच सन्फ्माििीय 

नवधािपनरषद सदस्य श्री. भाई जर्ताप याांिी श्री.अणवब र्ोस्वामी, सांपादक, वृत्त 
निवेदक व कायवक्रम सूत्र सांचालक नरपश्ब्लक नटव्ही वृत्तवानहिी याांचेनवरुध्द नदिाांक 
०८ सपटेंबर, २०२० रोजी उपश्स्थत केलेले नवशेषानधकार भांर् व अवमािाचे 
प्रकरण. 

  (२) सन्फ्माििीय नवधािपनरषद सदस्य श्री.भाई जर्ताप याांिी हहदी नसिेअनभिेत्री कां र्िा 



असधुावरत प्रत  
18 

 
राणावत याांचेनवरुद्ध नदिाांक ०८ सपटेंबर, २०२० रोजी उपश्स्थत केलेले 
नवशेषानधकार भांर् व अवमािाचे  प्रकरण. 

       या दोि प्रकरणाांवरील नवशेषानधकार सनमतीचे अहवाल सादर करण्याकनरता महाराष्ट्र 
नवधािपनरषद नियम १७८ च्या पोट नियम (१) च्या परांतुकान्फ्वये पुढील अनधवेशिाच्या 
शेवटच्या नदवसापयंत मुदत वाढवूि देण्यात यावी. 

  
 

- मध्यांतर - 
आठ : र्ासकीय विधेयक :- 

 

  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – विचार, खांिर्: विचार ि सांमत करणे. 
       "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाांक २० - मुांबई महािर्रपानलका, महाराष्ट्र 

महािर्रपानलका आनण महाराष्ट्र िर्रपनरषदा, िर्र पांचायती व औद्योनर्क िर्री 
(सुधारणा) नवधेयक, २०२१."  

नऊ : ग्रामविकास मांत्री याांचा म.वि.प. वनयम १०६ अन्िये र्ासकीय ठराि :- 

         "राज्यातील शहरी तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य सांस्थाांच्या निवडणूका या 
िार्नरकाांच्या मार्ास प्रवर्वनवरनहत घेण्यात येऊ ियेत." अशी नशफारस ही नवधािपनरषद 
राज्य निवडणूक आयोर्ाला करीत आहे. 
 

दहा : "वनितृ्त होणाऱ्या सदस्त्याांना वनरोप." 

अकरा : सिशश्री प्रविण दरेकर, नवजय ऊफव  भाई नर्रकर, प्रसाद लाड, महादेव जािकर, सुरेश धस, 
डॉ.पनरणय फुके, सववश्री सदानशव खोत, नविायक मेटे, डॉ.रणनजत पाटील, सववश्री र्ोनपचांद 
पडळकर, प्रनवण पोटे पाटील, अमरीश भाई पटेल, रणनजतहसह मोनहते-पाटील, नर्रीशचांद्र 
व्यास, निलय िाईक, चांदभुाई पटेल, रमेश दादा पाटील, रामराव पाटील, प्रनवण दटके, 
रामदास आांबटकर, रमेश कराड, ॲड.निरांजि डावखरे, श्री.रामनिवास हसह वि.प.स. याांचा 
म.वि.प. वनयम २५९ अन्िये अांवतम आठििा प्रस्त्ताि – 

   "राज्यातील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, हत्या, अपहरण, दरोडे, 
घरफोड्या यासारख्या रु्न्फ्याांिा आळा घालण्यात आलेले अपयश, रृ्ह नवभार्ािे 
कायदा, नियम, सांकेताचे पालि ि करणे, अांमली पदाथव, रु्टखा व्यापार, जुर्ार, 
मटका या अवैध धांद्यात झालेली अपनरनमत वाढ, अल्पवयीि मुले, मुली व 
मनहलाांवरील अत्याचाराच्या घटिाांमध्ये झालेली वाढ व कु्ररतेिे र्ाठलेला कळस, 
पुणे येथील पुजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासातील सांथर्ती, डान्फ्सबार, 
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पब, नडस्कोथेक, ऑिलाईि रे्हमर्, नवशेषत: ऑिलाईि लॉटरीमधील 
भ्रष्ट्टाचाराला आळा घालण्यात आलेले अपयश, त्याांच्या चालकाांिा नमळणारे 
अभय,  सायबर रु्न्फ्याांचे वाढते प्रमाण, पोनलसाांवर पडणारा ताण, पुणे, िार्पूर, 
िानशक यासारख्या शहरात सांघनटत रु्न्फ्हेर्ारीत झालेली वाढ, वाळूमानफयाांकडूि 
व अिनधकृत बाांधकाम करणाऱयाांनवरोधात करावयाच्या कारवाईत आलेली 
नशनथलता,  मार्ासवर्ीय समाजावर होणारे हल्ले व त्याांच्यात वाढलेली 
असुरनक्षततेची भाविा, जातीय हहसाचार व दांर्लींचे वाढलेले प्रमाण, मनहला 
अनधकाऱयाांचे होणारे शोषण व त्याांिा वनरष्ट्ठाांकडूि नदला जाणारा त्रास, पोलीस 
दलातील वाहतुक शाखेमाफव त टोईांर् व्हॅिच्या िावाखाली होणारा कोट्यवधीचा 
घोटाळा, राजकीय कायवकते, लोकप्रनतनिधींवर होणारी सुडबुध्दीिे कारवाई, 
सववसामान्फ्य जिता भयभीत असतािा, अनतरेक्याांसमवेत सांबांध असणाऱयाांिा 
नमळत असलेले पोलीस सांरक्षण, पोलीस सांरक्षण देण्यात होत असलेला दजुाभाव, 
पोलीस आयुक्ताांसारख्या वनरष्ट्ठ अनधकाऱयाांकडूि होत असलेली बेजबाबदार व 
हतबल वक्तव्ये, लोकप्रनतनिधींिा रु्ांडाांकडूि नमळत असलेल्या धमक्या, 
अनतरेक्याांशी जनमिीचे व्यवहार करणाऱयाांिा नमळत असलेले अभय, यामुळे 
महाराष्ट्रातील सवव र्ोरर्रीब जितेमध्ये निमाण झालेले असुरनक्षततेचे वातावरण, 
तसेच, मुांबई महािर्र प्रदेश नवकास प्रानधकरण के्षत्रातील अिेक मोठ्या व 
जिउपयोर्ी प्रकल्पाांचे रखडलेले काम, वाहतुकीचा निमाण झालेला र्ांभीर प्रश्ि, 
मुांबई महािर्रपानलकेतील भ्रष्ट्टाचार व अनियनमततेची प्रकरणे, पुिर्मवकास 
प्रकल्पाांची रखडलेली कामे, मुांबईच्या नवनवध समस्याांिी धारण केलेले उग्र स्वरुप, 
मुांबईतील रखडलेली नवकास कामे, महािर्रपानलकेिे रे्ल्या १० वषात केलेला 
खचव व त्यात झालेल्या भ्रष्ट्टाचाराबाबत श्वेत्रपनत्रका जाहीर करण्याची होत 
असलेली मार्णी, तसेच राज्यातील नवनवध नवभार्ाांत उघड झालेले भ्रष्ट्टाचार, 
जलसांपदा नवभार्ातील निनवदा भ्रष्ट्टाचार, आनदवासींच्या खावटी योजिेच्या वस्तू 
खरेदीत झालेली अनियनमतता, महसूल नवभार्ाच्या मुद्राांक शुल्क वसुलीत 
झालेला घोटाळा, सामानजक न्फ्याय नवभार्ातील सानहत्य खरेदीत झालेला घोटाळा, 
आनदवासींच्या जनमिी नबर्र आनदवासींिी खरेदी करण्यास नदलेली बेकायदेशीर 
परवािर्ी, तसेच  हाफकीि महामांडळातफे २००० कोटी रुपये नियमबाय पध्दतीिे 
औषध खरेदी करण्याची बाब निदशविास येणे, जेम पोटवल वर ऑिलाईि निनवदा 
काढूि उववनरत सवव प्रनक्रया ऑफलाईि राबनवणे, निनवदाधारकाांिा कुठलेच 
कार्दपत्र सांकेतस्थळावर ि नदसणे, श्रेया पॅकेहजर् या एकाच कां पिीला १५ कोटी 
मास्क पुरवठासाठी कायादेश देणे, इतराांिा पात्र असतािा सुध्दा डावलले जाणे, 
श्रेया कां पिीमाफव त आयएसआय मािाांनकत मास्क बिनवले िसल्याची बाब 
निदशविास येणे व कोरोिा काळात निकृष्ट्ट माल पुरवठा करणे, नियमािुसार 
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निनवदेसाठी नकमाि तीि कायालयीि नदवस आवश्यक असतािा सांर्िमतािे १ 
नदवसाची निनवदा प्रकानशत करणे, अल्प मुदतीची निनवदा प्रकानशत करूि 
कार्दपत्र पडताळणीसाठी २ ते ४ मनहन्फ्याचा कालावधी लावणे, कोरोिा 
काळातील खरेदी कोनवड केअर सेंटर उभारणीत झालेला भ्रष्ट्टाचार तसेच प्रत्येक 
नवभार्ात बदली, जमीि, नियुक्तीचे रॅकेट कायवरत असल्याचे निदशविास आलेले 
असणे, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्टाचार होऊिही शासिािे साधी चौकशी ि 
लावणे, त्यामुळे कोट्यवधी जितेमध्ये पसरलेला तीव्र असांतोष, याबाबत 
शासिािे करावयाची उपाययोजिा नवचारात घेण्यात यावी." 

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

बाबींवर चचा उपश्स्थत करतील. 
          "मुांबईतील बांद कापड नर्रण्याांच्या जारे्वर घर बाांधण्याचा निणवय झाल्यावर 

काही कापड नर्रणी मालकाांिी एक तृतीयाांश जमीि म्हाडा व बृहन्फ् मुांबई 
महािर्रपानलकेला नदलेली असणे, परांतु सुमारे ११ कापड नर्रणी मालकाांिी 
अद्यापपयंत जमीि नर्रणी कामर्ाराांच्या घराांसाठी नदलेली िसणे, त्यामुळे नर्रणी 
कामर्ाराांिा हक्काचे घर नमळण्यास निमाण झालेला अडसर, बृहन्फ्मुांबई 
महािर्रपानलका हद्दीत एकूण ५८ नर्रण्याांचा समावेश असूि त्यापैकी ११ 
नर्रण्याांच्या सांदभात पुिर्मवकासाचा प्रस्ताव मांजूर िसणे. सदरहू ११ नर्रण्याांपैकी ९ 
कापड नर्रण्या राष्ट्रीय वस्त्रोद्योर् महामांडळाच्या असणे, उक्त मांडळामाफव त 
म्हाडाला देय असलेली जार्ा इांनडया युिायटेड नमल क्र.४ मध्ये देण्याचे प्रस्तानवत 
असूि, सदर प्रस्तावास आजतार्ायत मूतव स्वरूप ि आल्यािे लाखो नर्रणी 
कामर्ार हक्काच्या घराांपासूि वांनचत असणे, रघुवांशी व बॅ्रडबरी या नर्रण्याांच्या 
मालकाांिी कामर्ाराांच्या घराांसाठी जार्ा नदलेली िसणे, नर्रणी मालकाांिी 
महापानलका अनधकाऱयाांशी सांर्िमत करुि उक्त नर्रण्याांच्या जनमिीवर अिेक 
व्यावसानयक इमारती उभारलेल्या असणे, परांतु त्यात नर्रणी कामर्ार वा त्याांच्या 
वारसाांिा िोकऱया नदलेल्या िसणे, नर्रणी कामर्ाराांिा हक्काचे घर नमळण्यासाठी 
शासिािे निताांत प्रयत्ि करण्याची असलेली र्रज, उक्त प्रकरणी शासिाचे दलुवक्ष 
होत असल्यािे याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व उपाययोजिा" 

  (२) श्री. नागोराि पुांिवलक गाणार ि इतर वि.प.स. पुढील साववजनिक महत्वाच्या 
बाबींवर चचा उपश्स्थत करतील. 

        "बृहन्फ्मुांबई महािर्रपानलकेच्या धोरणामुळे मुांबई शहरातील अिुदानित 
प्राथनमक शाळा मधूि र्त १० वषात  निवृत्त झालेल्या १०० नशक्षक व नशक्षकेतर, 
कमवचाऱयाांच्या निवृत्तीवेतिाबाबत मा.मुांबई उच्च न्फ्यायालय व सवोच्च 
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न्फ्यायालयािे आदेश देऊिही सदर कमवचारी निवृत्तीवेतिापासूि वांनचत असणे,  
सबांनधत नशक्षक व नशक्षकेतर कमवचारी निवृत्त झाले ती शाळा त्याांच्या सांपूणव 
सेवाकाळात १०० टक्के अिुदानित िसलीतरी निवृत्तीच्या नदवशी शाळा १०० 
टक्के अिुदानित असेल तर महािर्रपानलकेिे नशक्षक व नशक्षकेतर कमवचारी 
याांिा पूणव निवृत्तीवेति देण्याबाबत निकाल न्फ्यायालयािे नदला असणे, या 
निणवयाची अांमलबजावणी होत िसणे,  महािर्रपानलकेिे याव्यनतनरक्त आणखी 
सुमारे ९८ नशक्षक व नशक्षकेत्तर कमवचाऱयाांिा पूणव निवृत्तीवेति िाकारली आहेत, 
तसेच अिेकाांची निवृत्तीवेतिाची प्रकरणे प्रलांनबत ठेवणे, यावर शासिािे 
करावयाची कायववाही व उपाययोजिा" 
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