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  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (शकु्रिार, वदनांक २४ विसेंबर, ि सोमिार, वदनांक २७ विसेंबर, २०२१ रोजीच्या 

वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या प्रलंवबत लक्षिेधी सचूना) – 
[अनकु्रमांक (१) ि (२)] – 

  (१)  श्री.कवपल पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे शालेय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

        "मुुंबई महािगरपानलका के्षत्रातील खाजगी नविाअिुदानित प्राथनमक शाळाुंतील 
नशक्षक- नशक्षकेत्तर कमवचाऱयाुंिा  वेति अिुदाि देणे, खाजगी अिुदानित प्राथनमक 
शाळाुंतील नशक्षक- नशक्षकेत्तराुंिा सातवा वेति आयोग लागू करणे, सवव 
नवद्यार्थ्यांिा महािगरपानलकेतील शाळाुंप्रमाणे २७ वस्तू मोफत देण्याची मागणी 
यासाठी गेले ८२ नदवस सुरू ठेवलेले धरणे आुंदोलि, नवद्याथी बस वाहतूक 
उपलब्ध करूि देण्याच्या िावाखाली दगुवम व मागास भागातील कमी पटसुंख्येच्या 
शाळा बुंद करणे, राज्यात अजूिही साडे तीि लाखाहूि मुले शाळा बाहय असणे, 
सुंचमान्यतेत गनणत, नवज्ञाि, इुंग्रजी, हहदी-उदूव, मराठी, समाजशास्त्र, कला, क्रीडा, 
सुंगीत, कायािुभव (आयटी) या नवषयाुंिा स्वतुंत्र नशक्षक नमळण्याची आवश्यकता 
असणे, अनतनरक्त नशक्षकाुंिा मूळ शाळेत व नरक्त पदाुंवर पाठवण्याची 
आवश्यकता असणे, अनतनरक्त नशक्षकाुंच्या समायोजिासाठी कमी करण्यात 
आलेल्या सवव अधववेळ दबुार अिुभवी नशक्षकाुंिा रात्रशाळेत पुन्हा स्थानपत 
करण्याची आवश्यकता असणे, रात्रशाळाुंवर नकमाि ५ वषांच्या अिुभवी 
नशक्षकाुंची िेमणूक बुंधिकारक करणे, सुंस्थेिे कमी ि केलेले परुंतु १७ मे 
२०१७च्या शासि निणवयाचा गैर अथव काढूि रात्रशाळा व रात्र ज्युनिअर 
कॉलेजमधील कायवरत नशक्षकाुंच्या पगाराची थकबाकी अदा करणे, रात्रशाळा 
नवद्यार्थ्यांिा मोफत पाठयपुस्तके देणे, नशक्षकाुंचे ऑिलाईि प्रनशक्षण मोफत करणे, 
सानवत्रीबाई फुले-फानतमा शेख आरोग्य प्रनतपूती योजिा कॅशलेस करणे, मुुंबईतील 
नविाअिुदानित शाळा व तुकडयाुंची तु्रटी पूतवता करूि १०० टक्के वेति सुरू 
करणे, १ िोव्हेंबर २००५ पूवी नियुक्त सवव नशक्षकाुंिा नविाअट जुिी पेन्शि योजिा 
समन्यायािे लागू करणे, या प्रश्िाुंच्याबाबत तातडीिे सोडवणूक ि झालेल्या 
नशक्षक/ नशक्षकेत्तर याुंच्यामध्ये निमाण झालेला असुंतोष, याबाबत तातडीिे दखल 
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घेऊि शासिािे करावयाची उपाययोजिा व कायववाही." 
  (२) श्री.अंबादास दानिे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 

बाबीकडे मदृ ि जलसंधारण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 
        "औरुंगाबाद नजल्हयातील जलसुंधारण नवभागात सि २०१७ ते २०२० या 

कालावधीत बोगस नबलाुंवर स्टेशिरी खरेदी करुि मोठया प्रमाणात घोटाळा 
केल्याचे िुकतेच माहे िोव्हेंबर,२०२१मध्ये उघडकीस येणे, उक्त स्टेशिरी पुरवठा 
करणा-या दोि एजन्सीिी एकाच व्हॅट क्रमाुंकाची नबले सादर करुि ती मुंजूरही 
होणे, प्रत्यक्षात खरेदी ि करता केवळ कागदोपत्री दाखवूि घोटाळा केल्याचे समोर 
येणे, सि २०१७-२०२० या कालावधीमध्ये नमत्रिगर येथील जय वैष्णवी 
एुंटरप्रायझेस, जवाहर कॉलिीतील ओम एुंटरप्रायझेस तसेच काुंता एुंटरप्रायझेस 
आनण स्वस्स्तक एुंटरप्रायझेस या चार कुं पन्याकडे जीएसटी क्रमाुंक असणे 
अनिवायव असतािाही या कुं पन्याकडे स्वतुंत्र चार ऐवजी दोिच व्हॅट क्रमाुंक  
असणे, उक्त तीि वषाच्या कालावधीत जवळजवळ १५ ते २० लाख रुपयाुंची 
स्टेशिरी खरेदी केल्याचा अुंदाज असणे, याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य  
दलुवक्ष, जलसुंधारण नवभागात झालेल्या घोटाळाप्रकरणी शासिािे सखोल चौकशी 
करुि  यास जबाबदार असणा-या अनधकारी व  सुंबुंनधत कुं पन्यानवरुध्द कडक 
कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिाची प्रनतक्रीया व भूनमका." 

  (सोमिार, वदनांक २७ विसेंबर, २०२१ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशविण्यात आलेल्या प्रलंवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमांक (३) ते (१२)] – 

   (३) श्री. अरुण लाि, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
मखु्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

          "राज्यात वृक्षलागवडीसाठी शासि कोट्यवधी रुपये खचव करीत असणे, 
तर दसुरीकडे वृक्षतोड मोठ्या प्रमाणात सुरु असणे, साुंगली नजल्यातील कडेगाुंव-
पलूस विपनरके्षत्र या विके्षत्रात जैवनवनवधता वाढावी, वृक्ष सुंपदा वाढूि कडेगाुंव 
तालुक्यातील उजाड डोंगर नहरवेगार व्हावेत, बेकायदेशीर वृक्षतोडीला चाप 
बसावा, यासाठी खास बाब म्हणूि विपनरके्षत्र अनधकारी कायालय सुरु केलेले 
असणे, परुंतू, कडेगाुंव पलूस विपनरके्षत्रात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर वृक्षतोड 
सुरु असल्याची बाब नद. ८/११/२०२१ रोजी वा त्यासूमारास उघडकीस येणे, या 
वृक्षतोडीमुळे शासिाचा झाडे लावा, झाडे जगवा या सुंकल्पिेला हरताळ फासला 
जात असणे, कडेगाुंव पलूस विपनरके्षत्र अनधकारी कायालयाच्या दलुवक्षामुळे 
बेकायदेशीर वृक्षतोडीला उधाण आल्याची भाविा तेथील िागनरकाुंच्या मिात 
उपस्स्थत झालेली असणे, अशीच बेकायदेशीर वृक्षतोड सुरु रानहल्यास 
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तालुक्यातील जैवनवनवधता िष्ट होण्याचा धोकाही उपस्स्थत झाल्यामुळे तेथील 
िागरीकाुंमध्ये तीव्र असुंतोष पसरलेला असणे, ही बेकायदा वृक्षतोड 
थाुंबनवण्याबाबत शासिािे केलेली वा करावयाची उपाययोजिा व शासिाची 
प्रनतनक्रया." 

  (४) सर्वश्री अमोल वमटकरी, शवशकांत शशदे, विक्रम काळे, सवतश चव्हाण,  
अब्दलु्लाखान दरुाणी, संजय दौंि, अरुण लाि, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे सािशजवनक बांधकाम (सािशजवनक उपक्रम 
िगळून)  मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

          "अकोला-शेगाुंव या वारी मागाची सि २०१६ मध्ये रस्त्याच्या कामाबाबत 
निनवदा काढण्यात येऊि सदरचे काम एका खासगी कुं त्राटदार कुं पिीला देण्यात 
येणे, तसेंच सदरचे काम सुंबुंनधत कुं त्राटदारािे सि २०१८ मध्ये पूणव करणे, 
अपेनक्षत असल्याचे निदशविास येणे, तथानप या रस्त्याचे काम अधववट स्स्थतीत 
असल्यामुळे रस्त्याुंवरील नगट्टी व धूळ उडत असल्यािे वाहिचालक तसेंच त्या 
पनरसरातील ग्रामस्थ व िागनरक त्रस्त झाल्याचे निदशविास येणे, त्यािुंतर सि 
२०२० मध्ये सदरचे काम दसुऱया एका खासगी कुं त्राटदार कुं पिीला देण्याुंत येणे, 
परुंतु दोि-तीि वषे उलटूिही रस्त्याचे काम मागी लागले िसल्यामुळे कुं त्राटदाराुंिे 
रस्त्याच्या एका बाजूिे नगट्टी पसरवूि ठेवल्यामुळे सध्या रस्त्याच्या एकाच बाजूिे 
वाहतूक सुरु करावी लागणे, तसेंच नठकनठकाणी रस्ता खोदिू ठेवल्यामुळे 
रस्त्यावर धुळीचे लोट उठत असल्यािे डोळयाुंमध्ये, तोंडामध्ये धूळ जात असल्यािे 
ग्रामस्थ,वाहिचालकाुंिा व भानवकाुंिा आरोग्य नवषयक  तक्रारही केल्याचे माहे 
सप्टेंबर, २०२१ मध्ये निदशविास येणे, इतकेच िव्हेतर रस्त्याच्या कामात 
मातीनमनित मुरुम टाकत असल्यामुळे प्रचुंड प्रमाणात धूळ उडत असूि 
शेतकऱयाुंिा या धुळीचा फटका बसत असणे, त्यामुळे तेथील ग्रामस्थ, िागनरक व 
वाहिचालकाुंमध्ये निमाण झालेले असुंतोषाचे वातावरण, पनरणामी सदर रस्त्याचे 
तातडीिे काम पूणव करण्याची होत असलेली आग्रही मागणी व त्याबाबत शासिािे 
केलेली वा करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (५) श्री.रणवजतशसह मोवहते-पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे जलसंपदा मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

          "पावसाळ्यात कृष्णा खोऱयातूि वाहूि जाणारे अनतनरक्त पाणी अडवूि ते 
नभमा खोऱयात आणूि पस्श्चम महाराष्रासह मराठवाड्यातील दषु्काळी भागाला 
पुरवण्याच्या उदे्दशािे फेबु्रवारी २००४ साली कृष्णा-नभमा स्स्थरीकरण योजिेला 
प्रशासकीय मुंजुरी देणे, पूरपनरस्थती आनण दषु्काळ यावर पयाय असूिही प्रबळ 
इच्छाशक्ती अभावी योजिेच्या कामास गती ि नमळणे, पनरणामी योजिेच्या 
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पूणवत्वासाठीचा खचव वाढूि सुमारे २७ हजार कोटी रुपये होणे, सदर खचव 
उभारणीसाठी शासिाकडे उजिी धरणातील गाळ काढूि महसूल जमा करण्याचा 
पयाय असूिही शासि याकडे करीत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, पनरणामी पुरग्रस्त व 
दषु्काळग्रस्त शेतकऱयाुंमध्ये तीव्र असुंतोषाचे वातावरण यामुळे शासिािे या 
कामाला गती देण्याबाबत करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतक्रीया." 

  (६)  श्री.अशोक ऊर्श  भाई जगताप, िॉ.िजाहत वमर्झा, सिशश्री राजेश राठोि, 
जयंत आसगािकर, अमरनाथ राजरूकर, िॉ. सधुीर तांबे , वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे सािशजवनक आरोग् य ि कुटंुब 
कल् याण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

           ”मागील सुमारे पाच ते सहा वषात आरोग्य सेवेकडे काही प्रमाणात दलुवक्ष 
झाल्याचे उघडकीस आलेले असणे, राज्यात २३ नजल्हा रुग्णालये, आठ सामान्य 
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 बाुंधकामे, बुंद 
पडलेली आरोग्य तपासणी युंते्र, डॉक्टर, कमवचारी याुंची पदे मोठया प्रमाणात नरक्त 
असणे, पुरेशा ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध िसणे, इत्यादी कारणाुंमुळे आरोग्य सेवेची 
दरुवस्था झालेली असणे, राज्यात सुमारे २९९ नठकाणी सुरु असलेली बाुंधकामे, ती 
पूणव करण्याची गरज, रुग्णालयाुंच्या इमारती जीणव असूि त्या िव्यािे बाुंधणे हकवा 
त्या दरुुस्त करण्याची गरज, डॉक्टराुंची व कमवचाऱयाुंची सुमारे ५० टक्के पदे नरक्त 
असणे, यापैकी नवशेषतज्ञाुंची ९१३ पदे तर तज्ञ डॉक्टराुंच्या ११५२ जागा नरक्त 
असणे, ५० टक्के रुग्णवानहका बदलण्याची आवश्यकता, राज्यात नकमाि ७५ 
िवीि डायनलसीस कें द्र सुरु करण्याची गरज, राज्यातील आरोग्य सेवेच्या 
रुग्णालयाुंसाठी सुमारे ३७०० कोटी रुपयाुंहूि जास्त निधीची आवश्यकता 
असतािा वषासाठी गेल्या काही वषात जवळपास २५० कोटी रुपये एवढीच तरतूद 
करण्यात आल्याचे नदसूि आलेले असणे, राज्यातील काही ग्रामीण रुग्णालये व 
प्राथनमक आरोग्य कें दे्र, साववजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्वावर नदलेली 
असूि राज्यातील ३०० खाटाुंची रुग्णालये व त्या अुंतगवत शासकीय वैद्यकीय 
महानवद्यालयाचे पीपीपी तत्त्वावर खाजगी सुंस्थेस चालनवण्यास देण्याचा 
शासिाचा सुरु असलेला नवचार, त्यामुळेही आरोग्य सेवेवर पनरणाम होण्याची 
शक्यता, जागनतक आरोग्य सुंघटिेच्या मागवदर्शिकेिुसार दर दहा हजार 
लोकसुंख्येमागे डॉक्टर व पनरचारीकाुंचे प्रमाण ४४ असणे आवश्यक असतािा 
राज्यात दर दहा हजार लोकसुंख्येमागे केवळ आठ डॉक्टर आनण दहा पनरचारीका 
असल्याचे कें द्रीय आर्थथक पाहणी अहवालावरुि उघडकीस आलेले  असणे, 
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प्राण्यापासूि मािवाला होणाऱया आजाराुंवर सुंशोधि करण्यासाठी िागपूरात सुरु 
करण्यात आलेले देशातील पनहले  “वि हेल्थ सेंटर” राज्य शासिाच्या अिास्थेमुळे 
सुरु होऊ शकलेले िसणे, यासाठी कें द्र शासिािे १०० कोटी रुपये मुंजूर केलेले 
असणे, त्यापैकी सुमारे १० कोटी रुपयाुंचा निधी कें द्र शासिािे राज्य शासिास 
नवतरीत केलेला असणे, त्याचा नवनियोग ि होणे, राज्यातील आरोग्य युंत्रणा 
अनधक सक्षम करण्यासाठी चार हजार चारशे कोटी रुपयाुंचे 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 युंत्रणा सक्षम 
करण्याची गरज व यावर शासिाची प्रनतनक्रया.” 

  (७) श्री.वकशोर दरािे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
शालेय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

          "जळगाव नजल्यातील माध्यनमक नशक्षणानधकारी याुंच्याकडूि सि २०१५ 
ते २०१९ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केल्याचे उघडकीस आलेले 
असणे, सदर कालावधीत सुमारे ७५० वैयस्क्तक मान्यता देण्यात आलेले असणे 
त्या पैकी ३५०  मान्यता देत असतािा नलनपक, अधीक्षक, उपनशक्षणानधकारी याुंची 
कोणतीही नटपणी िसतािा नशक्षणानधकाऱयाुंिी या वैयस्क्तक मान्यता नदलेल्या 
असणे, सदर मान्यतेच्या वेळी शाळेतील आरक्षण धोरण, पद मान्यता िसतािा, 
सुंस्था ठराव िसतािाही, वैयस्क्तक मान्यता देण्यात येणे, सदर मान्यतेमध्ये मोठ्या 
प्रमाणात आर्थथक गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस येत असणे, सदर 
नशक्षणानधकाऱयाुंिी नविाअिुदानित जागेवर बदली देत असतािा एका जागेवर दोि 
बदली नियुक्त नदलेला असणे, शाळेत पद िसतािाही नविाअिुदािीतची मान्यता 
देण्यात आलेली असणे, मान्यता देत असतािा नशक्षणानधकाऱयाुंिी नदव्याुंग 
प्रमाणपत्र िाहीत तरीही त्याुंिा नदव्याुंग प्रवगातूि मान्यता नदलेली असणे, राज्यात 
नशक्षकेतर कमवचारी भरतीला बुंदी असतािाही तसेच शाळेत नशपाई पद िसतािाही 
नशक्षणानधकाऱयाुंिी नशपाई पदाच्या मान्यता नदलेल्या असणे, तसेच अिुकुं पा 
मान्यता देत असतािा अिुकुं पाचा दावा एका शाळेत असेल तर त्यास दसुऱया 
शाळेत मान्यता नदलेली असणे, अशाप्रकारे नवनवध मान्यतेमध्ये सदर 
नशक्षणानधकाऱयाुंिी लाखो रुपयाुंचा भ्रष्टाचार केल्याचे उघडकीस येत असणे,सुमारे 
७५० मान्यता प्रस्ताव बेकायदेशीर आहेत असे निष्पन्न होत असणे या 
कालावधीतील नशक्षणानधकारी शालाथव प्रकरणात निलुंनबत असणे ,तसेच याबाबत 
चौकशी केली असता नशक्षणानधकारी याुंिी स्कॅि करूि मान्यता देण्यात आल्या 
आहेत अशी खोटे जबाब देणे,तसेच याबाबत उपसुंचालक नशक्षण िानशक याुंिी 
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३५० च्या वर मान्यता फाईल जप्त केलेले असणे सदर मान्यता फाईल उपसुंचालक 
कायालयात जमा केलेले असणे, अशा पद्धतीचा मोठ्या प्रमाणात केलेला भ्रष्टाचार 
असतािाही सदर नशक्षणानधकारी याुंिा पदोन्नती देण्यात आलेली असणे, तरी सदर 
नशक्षणानधकारी याुंिी केलेल्या अनियनमत कारभाराची चौकशी करूि तात्काळ 
निलुंबिाची कायववाही करणे, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची 
प्रनतक्रीया " 

  (८) श्री.वकरण सरनाईक, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे शालेय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

          "राज्यामध्ये नशक्षक भरती प्रनक्रया पनवत्र पोटवल प्रणालीद्वारे होत असणे, 
मध्युंतरीच्या काळात पारदशवक िोकरी भरती या गोंडस िावाखाली नशक्षकाुंची 
लेखी परीक्षा घेऊि त्यातील गुणाुंच्या आधारे थेट भरतीचा प्रस्ताव शासिािे तयार 
केलेला असणे, परुंतु नशक्षक भरती कनरता आवश्यक असणारी टी.ई.टी. 
परीके्षमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपात तसेच ऑिलाईि पद्धतीिे ज्या 
परीक्षा होत आहेत जसे की आरोग्य सेवा, म्हाडा आनण टी.ई.टी. पेपर फुटीचे 
प्रकरण समोर येत असणे, तसेच बोगस टी.ई.टी. प्रमाणपत्रामुळे अपात्र नवद्याथी 
नशक्षक म्हणूि रुजू झालेले असणे, याचा पनरणाम नवद्यार्थ्यांच्या गुणवते्तवर होत 
असणे व पात्र नवद्यार्थ्यांिा अन्याय होत असणे, नशक्षक भरती प्रनक्रया जुन्या 
पारदशवक पद्धतीिे राबनवल्यास नवभागातील पात्र नशक्षकाुंिा नशक्षण नवभागात सुंधी 
नमळेल त्याचा फायदा शाळेला व नवद्यार्थ्यांिा होईल यास्तव पनवत्र पोटवल द्वारे 
नशक्षक भरती प्रनक्रया बुंद करूि जुन्या पद्धतीिे नशक्षक भरती चालू करण्याची 
आवश्यकता, याबाबत शासिािे केलेली व करावयाची कायववाही व शासिाची 
प्रनतनक्रया." 

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

          "ठाणे महापानलकेच्या महासभा ठराव क्र. ११३ नद. १६.०७.२०१३ अन्वये 
कौसा रुग्णालयाच्या उभारणीच्या प्रस्तावाला मुंजुरी देण्यात येणे, त्यासाठी 
प्रशासकीय व नवत्तीय मुंजुरीचा प्रस्ताव जुलै २०१३ च्या सववसाधारण सभेमध्ये मुंजूर 
करण्यात येणे, त्यािुंतर फेबु्रवारी २०१४ च्या सववसाधारण सभेत आयत्या वेळचा 
प्रस्ताव म्हणूि सुधारीत प्रशासकीय व नवत्तीय मान्यता प्राप्त होणे, या प्रकल्पासाठी 
तीि निनवदाकार पात्र ठरणे, त्यापैकी लघुत्तम निनवदाकाराची निनवदा रक्कम ५४ 
कोटी ३८ लाख ८१ हजार ६५ रुपये एवढी असणे, रुग्णालयाच्या बाुंधकामासाठी 
२७.०८.२०१४ रोजी कायादेश देण्यात आला येणे, पावसाळा वगळूि २४ 
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मनहन्याुंत काम पूणव करण्याची अट ठेवण्यात आली असणे, त्यािुंतर के्षत्रफळामध्ये 
वाढ होणे, तर वाढीव कामाुंसाठी टप्पा - २ अुंतगवत स्वतुंत्र प्रस्ताव सादर करण्यात 
आला असणे, वाढीव कामाुंसाठी अथवसुंकल्पात तरतूद उपलब्ध िसणे, महासभा 
ठराव क्र. २९३६ अन्वये १३.०४.२०१८ रोजी तरतूद उपलब्ध करूि देण्यात येणे, 
सद्यस्स्थतीत सात वषािुंतरही काम पूणव झालेले िसणे, आतापयंत कुं त्राटदाराला 
५६ कोटी १३ लाख ५८ हजार ५६ रुपये अदा करण्यात आले असणे, त्यामुळे या 
प्रकरणी चौकशी करूि कुं त्राटदाराला अपूणव काम असतािाही रक्कम अदा 
करणाऱ्ाांनवरुद्ध करावयाची कारवाई, सदरहू रुग्णालयाचे काम तातडीिे पूणव 
करण्याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व उपाययोजिा." 

  (१०) सिशश्री गोवपवकशन बाजोरीया, अमोल वमटकरी, शवशकांत शशदे, विक्रम 
काळे, सवतश चव्हाण, अब्दलु्लाखान दरुाणी, संजय दौंि, अरुण लाि 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे नगरविकास 
मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

          "अकोला महािगरपानलकेच्या मागील ५ वषापासूि सातत्यािे खोटे ठराव 
नवषय सूचीवर ि घेऊि वेळेवर येणारे  नवषय घेऊि सभागृहामध्ये चचा ि करता 
ठराव नवनशष्ठ पदानधकाऱ्ाांिा नवश्वासात घेऊि ठराव त्याच घरी बसूि नलहूि 
घेणे, नवशेषतः मागील ३ वषामध्ये सववसाधारण सभेतील वेळेवर येणा-या 
नवषयामध्ये अिेक िगरसेवकाुंिा नवश्वासात  ि घेता व तत्कानलि अनधका-याुंशी 
सुंगिमत करुि  मोठया प्रमाणात आर्थथक ठराव मुंजूर करुि घेणे.तसेच ठरावाुंच्या 
प्रतीची मागणी केल्यास देण्यास टाळाटाळ करणे, याबाबत काही पदानधकाऱयाुंिी 
शासिाकडे तक्रार  करणे, तक्रारीच्या अिुषुंगािे शासिािे नवभागीय आयुक्ताुंिा 
तात्काळ चौकशी करण्याचे आदेश देणे, नवभागीय आयुक्ताुंिी उपरोक्त गुंभीर 
नवषयाची तात्काळ दखल घेऊि अप्पर नजल्हानधकारी, उपनवभागीय अनधकारी, 
लेखा अनधकारी व नजल्हा प्रशासि अनधकारी या ४ सदस्यीय सनमतीची स्थापिा 
करुि चौकशीचे आदेश देणे, ४ सदस्यीय सनमतीिे नदिाुंक ०७/१०/२०२१ रोजी 
आपला चौकशी अहवाल सादर करुि त्यामध्ये तत्कानलि आयुक्त व पदानधकारी 
याुंिा दोषी ठरवूि चकुीच्या पध्दतीिे घेण्यात आलेले १३९ ठराव नवखुंडीत 
करण्याचे िमूद करणे, तसेच चौकशी सनमतीिे अकोला महािगरपानलकेच्या 
सववसाधारण सभेमध्ये घेण्यात आलेल्या ठरावाबाबत कलम ४४ ची सुध्दा 
अवहेलिा केल्याचे िमूद  करणे, नद.०७/१०/२०२१ रोजी ४ सदस्यीय सनमतीिे 
शासिाकडे चौकशी अहवाल दाखल केलेला असताुंिा सुध्दा शासिािे २ 
मनहन्याुंपयवत यावर कोणतीही कायववाही ि करणे, त्यािुंतर घाईघाईिे शासिािे 
नदिाुंक १४/१२/२०२१ रोजी पनरपत्रक काढूि कलम ४५१ (१) िुसार १३९ ठराव 
नवखुंडीत करणे, तसेच तत्कानलि पदानधकारी व अनधकारी याुंच्यावर फौजदारी 
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गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देणे, परुंतु ४५१(२) मध्ये जाणूि-बुजूि पदानधकारी 
याुंिा आपल्या बचावाची सुंधी देणे, या सुंधीचा फायदा घेऊि काुंही पदानधकारी 
मा.मुुंबई उच्च न्यायालयाच्या, िागपूर खुंडपीठामध्ये यानचका दाखल करणे, 
शासिाची याबाबत कोणतीही तयारी िसल्यामुळे व शासिाच्या बोटचेपी 
धोरणामुळे  सुंबुंनधत पदानधकारी याुंिा मा.न्यायालयातूि स्थनगती नमळणे, सुमारे 
२०० कोटीचा भ्रष्टाचार होऊि सुध्दा कोणत्याही पदानधकाऱयाचे हकवा 
अनधकाऱयाुंचे निलुंबि ि होणे, अकोला महािगरपानलकेला मोठया प्रमाणात होत 
असलेल्या भ्रष्टाचारामुळे व गैरकारभारामुळे अकोला महािगरपानलकेला शासि 
तात्काळ बरखास्त करणार का, तसेच मा.उच्च न्यायालयामध्ये शासिाची बाजू 
खुंबीरपणे माुंडण्याकनरता वनरष्ठ नवधी तज्ञाुंची िेमणूक करण्याची आवश्यकता, 
तसेच महािगरपानलकेला व शासिाला झालेल्या आर्थथक िुकसािीची वसुली 
करुि सुंबुंनधत पदानधकाऱयाला ६ वषासाठी निलुंबि करण्याची तसेच दोषी 
अनधकाऱयाुंवर कायववाही करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिाची भूनमका व 
प्रनतक्रीया" 

  (११)  श्री.शवशकांत शशदे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे नगरविकास मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

          "सातारा नजल्यातील कोरेगाुंव तालुक्यातील कोरेगाुंव िगरपुंचायतीअुंतगवत 
बरीच कामे करण्यात येत असणे सुरु असलेल्या नवकासकामाुंमध्ये पूवी केलेली 
कामे िव्यािे केली असल्याचे दाखवूि त्यात करण्यात आलेला लाखो रुपयाुंचा 
गैरव्यवहार ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये वा त्यासुमारास उघड होणे, सदर कामे प्लॅि व 
एस्टीमेटिुसार करण्यात आलेली िसणे, शाुंतीिगरमध्ये गटसव बाुंधकाम करणे, 
आझाद िगर चौक ते बिसोडे घर गटसव बाुंधकाम करणे, स्वच्छ सवेक्षण     
२०१९-२० व २०२०-२१ योजिेअुंतगवत रुंगरुंगोटी केलेल्या एकाच कामाचे देयक 
दोिदा काढण्यात येऊि करण्यात आलेला भ्रष्टाचार, िगरपुंचायतीमाफव त नवनवध 
कामाुंसाठी कुं त्राट नदले जाणे, कामासाठी घेण्यात येणारे कमवचारी प्रत्यक्ष कामाला 
असणाऱया कमवचाऱयाुंच्या सुंख्येत तफावत आढळूि येणे, मुख्यानधकारी याुंिी 
नवकास कामासाठी असलेला निधी इतरत्र वापरणे, शहरामध्ये जमा होणारा कचरा 
घुंटागाडयाुंमाफव त गोळा करुि निवारा शेडमध्ये जमा करणे या कामासाठी शासिािे 
कोट्यवधी रुपये िगरपुंचायतीला नदले असूि कोणतीही प्रनक्रया ि करता 
ठेकेदाराुंचे देयक अदा करण्याुंत येणे, इत्यादी प्रकारे करण्यात आलेला लाखो 
रुपयाुंचा भ्रष्टाचार, यासुंदभात नजल्हानधकारी, सातारा याुंच्याकडे वारुंवार तकारी 
करुिसूध्दा त्याकडे करण्यात येणारे दलुवक्ष, त्यामुळे तेथील िागरीकाुंत पसरलेला 
तीव्र असुंतोष या कामासुंदभात उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची व सुंबुंनधताुंनवरुद्ध 
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कायववाही करण्याची तेथील िागरीकाुंची होत असलेली मागणी यावर शासिािे 
केलेली कायववाही व करावयाची उपाययोजिा." 

  (१२)  सिशश्री सवतश चव्हाण, विक्रम काळे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे कृषी मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

          "राज्यात परभणी, राहुरी, अकोला व दापोली या कृषी नवद्यापीठातील 
नशक्षक/नशक्षकेत्तरची १२४७७ पदे मान्य असूि त्यापैकी ५८४२ (४६.८२%) पदे 
नरक्त असणे, एवढया मोठया प्रमाणात नरक्त पदे असल्यािे नवद्यार्थ्यांचे शैक्षनणक 
िुकसाि होण्याची नभती व्यक्त होत असणे, नशक्षकेत्तराुंच्या नरक्त पदामुळे    
कमवचाऱयाुंवर कामाचा अनतनरक्त ताण पडत असणे, िुकतीच शासि निणवयान्वये 
नशक्षक वगीय अनधकारी/कमवचाऱयाुंच्या शैक्षनणक पात्रतेत बदल करण्यात आला 
असणे, नशक्षक/कमवचारी याुंच्या शैक्षनणक पात्रतेत केलेले बदल लागू करणेसाठी 
महाराष्र नवद्यापीठ पनरणीयम १९९० मध्ये सुधारणा केल्यािुंतरच लागू  केलेल्या 
सुधानरत पात्रतेिुसार नशक्षक वगीय अनधकारी/कमवचाऱयाुंिा पदोन्नती हकवा सरळ 
सेवेची जानहरात देऊि पद भरती करता येईल म्हणूि नद.१२/०८/२०२१ च्या शासि 
निणवयान्वये शैक्षनणक पात्रतेत केलेले बदल महाराष्र कृनष नवद्यापीठ पनरनियमाुंमध्ये 
प्रनसध्द करुि नरक्त असलेली पदे तात्काळ भरणेसाठी कायववाही करण्यासाठी होत 
असलेली मागणी याबाबतीत शासिािे केलेली व करावयाची कायववाही व 
प्रनतनक्रया." 

 
((दपुारीदपुारी  १२१२--००००  िाजतािाजता))  

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) सोमवार, दिनाांक २७ दिसेंबर, २०२१ रोजीच््ा ताराांदकत प्रश्नोत्तराांच््ा ्ािीतील 

राखून ठेवण््ात आलेला श्री.दवक्रम काळे व इतर दव.प.स. ्ाांचा "राज््ातील 
अघोदित असणाऱ्ा सवव प्राथदमक,  माध््दमक व उच्च माध््दमक िाळाांना 
दनधीसह घोदित करण््ाबाबत" ्ा दवि्ावरील ताराांदकत प्रश्न क्रमाांक १०३७० 

  (ख) ताराुंनकत प्रश्ि 
  (ग) अताराुंनकत प्रश्िोत्तराुंची सोळावी व सतरावी यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. 
  (घ) ताराांदकत प्रश्नाची अदधक मादहती सभागृहाच््ा पटलावर ठेवणे. 

 

   नगरवर्कास मंत्री : "मुांबईतील इमारती पुनर्शवकासाचे दवकास िुल्क 
दवकासकाांनी थकदवल््ाबाबत" ्ा दवि्ावरील 
सववश्री दकरण पावसकर, श्री.अदनल भोसले, 
श्री.सांदिप बाजोदर्ा, श्री.दिपकराव साळुां खे-पाटील, 
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श्री.नरेंद्र पाटील माजी दव.प.स. श्री.सदति चव्हाण, 
दव.प.स., तसेच श्री.प्रकाि दबनसाळे, श्रीमती दवद्या 
चव्हाण, ॲङआदिि िेलार, श्री.चांद्रकाांत पाटील, 
श्री.दवनोि ताविे माजी दव.प.स. ्ाांच््ा ताराांदकत 
प्रश्न क्रमाांक ४२२७२ ला दिनाांक २४ जुलै, २०१३ 
रोजी अनुपुरक प्रश्नोत्तराच््ा वेळी दिलेल््ा 
आश्वासनानुसार अदधक मादहती सभागृहाच््ा 
पटलावर ठेवतील. 

 

दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेर्णे – 
  (१) मखु्यमंत्री : (क) "महाराष्र नवमाितळ नवकास कुं पिी 

मयानदत याुंचे सि २०१७-२०१८, २०१८-
२०१९ व २०१९-२०२० या वषांचे वार्थषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) महाराष्र लोक आयुक्त आनण उप लोक 
आयुक्त, महाराष्र राज्य याुंचे मा.राज्यपाल 
महोदयाुंिा सादर केलेले सि २०१२ चा १, 
सि २०१३ चे २, सि २०१४ चे १६, सि 
२०१६ चा १, सि २०१७ चे २, सि २०१८ चा 
१ आनण सि २०१९ चे २ असे एकूण २५ 
नवशेष अहवाल त्यावरील शासिाच्या 
स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापिासह" सभागहृासमोर 
ठेवतो. 

  (२) उपमखु्यमंत्री : (क) "भारताचे नियुंत्रक व महालेखापरीक्षक 
याुंचा सि २०१९-२०२० या आर्थथक वषाचे 
(१) राज्य नवत्तव्यवस्थेवरील लेखापनरक्षा 
अहवाल (२) नवनियोजि लेखा सि २०२१-
२१ आनण (३) नवत्तीय लेखा खुंड-१ व खुंड-
२ सि २०२०-२१" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) "महाराष्र राजकोषीय उत्तरदानयत्व व 
अथवसुंकल्पीय व्यवस्थापि अनधनियम, 
२००५ च्या कलम- ६ (१) िुसार सि 
२०२१-२०२२ च्या अथवसुंकल्पाच्या सुंदभात 
जमा व खचाच्या अधववार्थषक आढाव्याचे 
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निष्कषव दशवनवणारे नववरणपत्र तसेच 
अनधनियमातील कलम ६(२) व ६(३) 
िुसार निवेदि" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (३) सार्वजवनक बांधकाम 
(सार्वजवनक उपक्रम) 

: महाराष्र राज्य रस्ते नवकास महामुंडळ मयानदत, 
याुंचा सि २०१५-२०१६ व २०१६-२०१७ या वषांचा 
अिुक्रमे वीसावा व एकवीसावा वार्थषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (४) िैद्यकीय वशक्षण, 
सांस्कृवतक कायश मंत्री 

: (क) महाराष्र नविाअिुदानित खाजगी 
व्यावसानयक शैक्षनणक सुंस्था (पूणववेळ 
व्यावसानयक पदव्युत्तर वैद्यकीय व 
दुंतवैद्यक पाठ्यक्रमाुंच्या प्रवेशाचे 
नवनियमि) नियम, २०१६ प्रनसध्द करणारी 
अनधसूचिा क्रमाुंक सीईटी. १२१५ / 
प्र.क्र.४१२ / १५ / नशक्षण-२, नदिाुंक ११ 
एनप्रल, २०१६ सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) महाराष्र नविाअिुदानित खाजगी 
व्यावसानयक शैक्षनणक सुंस्था (पूणववेळ 
व्यावसानयक पदवीपूवव वैद्यकीय व दुंत 
पाठ्यक्रमाुंच्या प्रवेशाचे नवनियमि) नियम, 
२०१६ प्रनसध्द करणारी अनधसूचिा क्रमाुंक 
एमईडी १०१६ / प्र.क्र.६९ / १६ / नशक्षण २, 
नदिाुंक १८ ऑगस्ट, २०१६ सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ग) महाराष्र नविाअिुदानित खाजगी 
व्यावसानयक शैक्षनणक सुंस्था भौनतकोपचार 
(एम.पी.टीएच.), व्यवसायोपचार 
(एम.ओ.टीएच.), ऑनडयोलॉजी, स्पीच व 
लँग्वेज पॅथोलॉजी (एम.ए.एस.एल.पी.) 
आनण प्रॉस्थोनटक्स व ऑथोनटक्स 
[एम.एस्सी.(पी.अँड ओ.)] यामधील 
पुणववेळ व्यावसानयक पदव्युत्तर पदवी 
पाठ्यक्रमाुंच्या प्रवेशाुंचे नवनियमि) नियम, 
२०१६ प्रनसध्द करणारी अनधसूचिा क्रमाुंक 
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सीईटी ३५१६ / प्र.क्र.३११ / १६ / नशक्षण-२, 
नदिाुंक १८ एनप्रल, २०१७ सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (घ) "महाराष्र नचत्रपट, रुंगभूमी आनण 
साुंस्कृनतक नवकास महामुंडळ मयानदत 
याुंचा सि २०२०-२०२१ या वषाचा 
चव्वेचाळीसावा वार्थषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (५) उच्च ि तंत्र वशक्षण 
मंत्री 

: (क) "स्वामी रामािुंद तीथव मराठवाडा नवद्यापीठ, 
िाुंदेड याुंचा सि २०१९-२०२० या वषाचा 
वार्थषक अहवाल"  सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) यशवुंतराव चव्हाण महाराष्र मुक्त 
नवद्यापीठ, िानशक याुंचे सि २००८-२००९ 
ते २०१८-२०१९ या वषांचे वार्थषकअहवाल  
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (६) आवदिासी विकास मंत्री : "पणेु वजल्ह्यातील फुलर्डे आवण र्डेश्र्र येथील 
मलुींच्या आश्रमााेेम्ये मलुींाी ाालेले 
असभ्य र्तवन" या नवषयावरील िॉ.दनलम गोऱहे व 
इतर नव.प.स. याुंिी उपस्स्थत केलेल्या म.दव.प. 
नियम १०१ अन्वये लक्षवेधी सूचिा क्रमाुंक ३१० 
बाबत नदिाुंक ३० माचव, २०१७ रोजी झालेल्या 
चचेच्यावेळी तत्कालीि आनदवासी नवकास मुंत्री 
याुंिी  नदलेल्या आश्वासनानुसार अनधक मानहती 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (७) सामावजक न्याय ि 
विशेष सहाय्य मंत्री 

: महाराष्र राज्य नदव्याुंग नवत्त व नवकास महामुंडळ 
मयानदत याुंचा सि २०११-२०१२ या वषाचा वार्थषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील.   

  (८) पयािरण मंत्री : "महाराष्र प्रदषूण नियुंत्रण मुंडळ याुंचा सि २०१९-
२०२० या वषाचा वार्थषक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

तीन : "पंचायती राज सवमतीचा नििा ि दहािा अहिाल सभागहृास सादर करणे." 
चार : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
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पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) सिशश्री अशोक ऊर्श  भाई जगताप, विनायक मेटे, िॉ.िजाहत वमर्झा, सिशश्री 

राजेश राठोि, जयंत आसगािकर, अमरनाथ राजरूकर, िॉ.सधुीर तांबे, 
सिशश्री प्रविण दरेकर, विजय ऊर्श  भाई वगरकर, िॉ.पवरणय रु्के, सिशश्री 
सरेुश धस, प्रसाद लाि, गोवपचंद पिळकर, वनलय नाईक, प्रविण दटके, 
रमेशदादा पाटील, ॲि. वनरंजन िािखरे, श्री.चंदभुाई पटेल वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

          "मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत नद.२९ िोव्हेंबर,२०१८ रोजी 
महाराष्र नवधीमुंडळात कायदा मुंजूर झाल्यािुंतर नद. १ नडसेंबर,२०१८ रोजी पासूि 
राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याची कायववाही सुरु झालेली असणे, 
त्यास मा.सवोच्च न्यायालयात काही व्यक्तींिी नदलेले आव्हाि, सदर 
यानचकेसुंदभात मा.सवोच्च न्यायालयात कायववाही सुरु झाल्यामुळे मराठा 
समाजाच्या आरक्षणाबाबत निमाण झालेले गुंभीर प्रश्ि, मराठा समाजास 
आरक्षणापासूि वुंनचत रहावे लागण्यासारखी निमाण झालेली स्स्थती, त्यामुळे 
राज्यात अिेक भागात आरक्षण समथविाथव दीघव काळापासूि सुरु झालेली तीव्र 
स्वरुपाची आुंदोलिे, काही नठकाणी आुंदोलिास लागलेले हहसक वळण, अद्यापही 
आुंदोलिे सुरु असणे, यात तोडगा ि निघाल्यास पनरस्स्थती स्फोटक होण्याचा 
निमाण होणारा धोका, राज्य शासिािे केलेल्या कायद्याची अुंमलबजावणी सुरु 
रहावी व मराठा समाजास आरक्षण नमळावे यासाठी नवशेष प्रयत्ि करण्याची गरज, 
तसेच आर्थथकदृष्टया मागास प्रवगाच्या आरक्षणाप्रमाणे मराठा समाजाच्या 
आरक्षणाला कें द्र शासिािे घटिात्मक सुंरक्षण देण्याची कायववाही करावी, यासाठी 
राज्य शासिािे कें द्र शासिाकडे आग्रही मागणी करण्याची आवश्यकता व यावर 
राज्य शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (२) श्री. रणवजतशसह मोवहते-पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे महसलू मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

           "तलाठी सुंवगातुि िायब तहनसलदाराची पदे मयानदत नवभागीय परीके्षद्वारे 
भरली जावीत अशी मागणी तलाठी पटवारी समन्वय महासुंघ व इतर सुंघटिा याुंची 
शासिाकडे मागणी, सदर मागणीिुसार तालुका स्तरावरूि राज्यातील ५० पेक्षा 
अनधक आमदार महोदयाुंची शासिास नशफारस असणे. याबाबत अवर सनचव 
महाराष्र शासि याुंिी नद २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या बैठकीत िायब 
तहनसलदाराची पदे ६५ % पदोन्नती,२० % सरळसेवा व १५ % मयानदत नवभागीय 
परीके्षद्वारे भरण्याबाबत सकारात्मकता दाखवुि सेवा प्रवेश नियमात बदल 
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करण्यासाठी महसुल नवभाग ई-९ कक्ष याुंिा प्रस्ताव सादर करणे व तसे २ िोव्हेंबर 
२०२१ च्या इनतवृत्त अहवालात िमुद करणे, त्यािुसार सदर पदे नवभागीय मयानदत 
परीके्षदवारे भरण्याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतक्रीया." 

  (३) श्री.संजय दौंि, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
महसलू मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

            "मौजे अुंबाजोगाई,नज.बीड येथील इिाम जमीि स.िुं.१८४ के्षत्र ५ हेक्टर ०४ 
आर च्या महसूली अनभलेखािुसार मालकी रकान्यात िी योगेश्वरी  देवस्थाि 
अुंबाजोगाई असे िमूद असूि पदनसध्द अध्यक्ष तहनसलदार अुंबाजोगाई असणे, 
सदर प्रकरणी अजवदार िी.नवलास पी.रामचुंद्र ऊफव  रामराव फुलारी वगैरे याुंिी 
उपनजल्हानधकारी (सामान्य) भुसुधार बीड याुंचेकडे गैर अनधकारािे व दरूहेतुिे सदर 
नमळकतीसाठी हक्क नमळणेकनरता अजव सादर करणे, सदर प्रकरणी हैद्राबाद इिाम 
निमुवलि व रोख अिुदािे कायदा १९५४ च्या तरतुदी लागू होत िसणे, तसेच या 
प्रकरणात अनतयात चौकशी कायदा १९५२ व इतर अिुषुंनगक कायद्यातील 
तरतुदीचा अुंतभाव होत असतािाही त्याकडे जाणीवपूववक व हेतुपुरस्सर डोळेझाक 
करण्यात येणे,  सदर प्रकरणी िी योगेश्वरी देवस्थाि अुंबाजोगाई याुंची मालकी 
रकान्यात िोंद असतािाही तसेच तहनसलदासर अुंबाजोगाई हे पदनसध्द अध्यक्ष 
असतािाही त्याुंिा जाणीवपूववक प्रनतवादी ि करण्याुंत येणे, याप्रकरणी सवव 
सुंबुंनधताुंची बाजु ऐकूि ि घेता सुंगिमतािे अजवदार व उपनजल्हानधकारी (सामान्य) 
भुसुधार बीड याुंिी अजवदाराुंची मालकी हक्क मान्य करणे, त्यामुळे सदर देवस्थाि, 
स्थानिक जिता व भानवक याुंच्यामध्ये शासिाप्रती निमाण झालेला तीव्र असुंतोष व 
त्यामुळे शासिािे तात्काळ करावयाची कायववाही, उपाययोजिा व शासिाची 
प्रनतनक्रया." 

  (४) श्री. शवशकांत शशदे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे महसलू मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

           "इुंदापूर (नज. पुणे) येथील तसेच राज्यात पुणे, अहमदिगर, सोलापूर, 
िानशक, कोल्हापूर, सातारा व औरुंगाबाद या सात नजल्याुंमध्ये महाराष्र शेती 
महामुंडळाच्या एकूण १४ मळ्यावर हजारो कामगाराुंपैकी ८०% कामगार  
अिुसूनचत जाती/जमाती, मागासवगीय, इतर मागासवगीय प्रवगातील असणे, हे 
कामगार कच्च्या घराुंमध्ये व झोपड्याुंमध्ये राहत असूि या घराुंची अवस्था अत्युंत 
दयिीय असणे, त्याुंच्या राहत्या घराुंची पडझड झाल्यािे त्याुंचे सुंसार उघड्यावर 
आले असूि हे कामगार आपला जीव धोक्यात घालूि त्याच पडक्या घरात राहूि 
सुंसाराचा गाडा चालवत असणे, शासिाच्या माध्यमातूि त्याुंिा इुंनदरा आवास 
घरकुल योजिेतूि घरेही मुंजूर झाली असूि त्याुंच्याकडे घर बाुंधण्यासाठी स्वत:च्या 
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मालकीची जागा उपलब्ध िसल्यािे अिेकाुंिा घरकुल मुंजूर असतािाही 
जागेअभावी शासिाच्या घरकुल योजिेपासूि वुंनचत राहावे लागत असणे, या शेती 
महामुंडळाच्या राज्यातील कामगाराुंिी निवृत्त व रोजुंदार कामगार कामावर असलेले 
व मयत कामगाराुंचे वारसदार याुंिा राहण्यासाठी शेती महामुंडळाकडे नशल्लक 
असलेल्या जनमिीपैकी दोि गुुंठे जागा देऊि पुंतप्रधाि घरकुल योजिेच्या 
माध्यमातूि घर बाुंधूि नमळणेबाबत वेळोवेळी मागणी, मोचे, आुंदोलिे करुि 
देखील अद्यापही त्याुंिा राहण्यासाठी दोि गुुंठे जागा ि नमळणे, त्या कामगाराुंच्या 
प्रश्िावर तत्कालीि महाराष्र शासिािे नद. ५ मे, १९९८ रोजी तत्कालीन महसूल 
राज््मांत्री ्ाांची सनमती िेमलेली असणे, या सनमतीिे कामगाराुंिा जनमि व घर 
देण्यासाठी सकारात्मक नशफारशी केलेल्या असणे, या नशफारशी शासिािे 
स्वीकारण्याबाबत व या नशफारशींची अुंमलबजावणी करण्याबाबत या कामागाराुंिी 
मागणी केलेली असणे, त्यामुळे महाराष्र शेती महामुंडळाच्या १४ मळ्याुंमधील 
हजारो कामगाराुंिा घर बाुंधण्यासाठी शेती महामुंडळाकडे नशल्लक असलेल्या 
जनमिीपैकी २ गुुंठे जनमिी देण्याची व तत्कालीन महसूल राज््मांत्री ्ाांच््ा 
सनमतीच्या नशफारशी स्वीकारुि या कामगाराुंिा न्याय देण्याची निताुंत 
आवश्यकता, यावर शासिािे तातडीिे करावयाची कायववाही व शासिाची 
प्रनतनक्रया." 

  (५)  श्री.अवभवजत िंजारी, िॉ.सधुीर तांबे, सिशश्री अशोक ऊर्श  भाई जगताप, 
अमरनाथ राजरूकर, िॉ. िजाहत वमर्झा, श्री.राजेश राठोि, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे कौशल्य विकास मंत्रयांचे लक्ष 
वेधतील :- 

          "राज्यात कोरोिाच्या पाश्ववभूमीवर तसेच पदभरतीच्या बाबतीत शासकीय 
उदानसिता व कुं त्राटी पद्धतीच्या धोरणामुळे राज्यातील तरुणाुंसमोर बेरोजगारीचा 
गुंभीर प्रश्ि निमाण होणे, अशा पनरस्स्थतीत राज्यशासिािे १० लाखापयवतचे 
शासकीय कामे ई-टेंडर पध््तीिे ि करता कोटेशि पध््तीिे करण्याचे धोरण 
स्स्वकारणे, हे धोरण स्वागताहव असणे, परुंतु सध्या महागाईमुळे १० लाख रुपयाुंत 
नवकासाचे खूप काही होत िसणे, त्यात सुध्दा १८ टक्के जी.एस.टी त्या 
कुं त्राटदाराला त्याच्या नमळकतीमधूि भरावा लागत असणे, त्यामुळेही नवकासाच्या 
कामाुंिा नखळ बसणे, िागनरकाुंच्या मागण्यािुसार मुलभूत नवकासकामाुंवर 
तातडीिे तोडगा काढण्यासाठी १० लाखाची अट रद्द करुि बेरोजगार तरुणाुंिा 
अनधकानधक काम नमळण्याच्या उदे्दशािे ही मयादा २५ लाखाांप्ंत वाढनवण्याची 
निमाण झालेली आवश्यकता, यासुंदभात निणवय घेण्यास शासिाकडूि होत 
असलेला नवलुंब, पनरणामी राज्यातील होतकरु तरुणाुंमध्ये पसरलेले असुंतोषाचे 
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वातावरण व िाराजीची भाविा, याबाबतीत शासिािे करावयाची तातडीची 
कायववाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (६) सिशश्री विक्रम काळे, बाळाराम पाटील, िॉ.सधुीर तांबे, सिशश्री कवपल 
पाटील, सवतश चव्हाण, जयंत आसगािकर, नागोराि गाणार, प्रविण दटके, 
जयंत आसगािकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे शालेय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

         "नद. १ िोव्हेंबर, २००५ पुवी सेवेत आलेल्या परुंतु, ती शाळा हकवा वगवतुकडी 
नविाअिुदाि, अुंशत: अिुदाि हकवा टप्पा अिुदािावर असणे व नद. १ िोव्हेंबर, 
२००५ िुंतर ती शाळा हकवा वगवतुकडी १००% अिुदािावर येणे, या नशक्षकाुंची 
जुन्या पेन्शि योजिेची खाती उघडणे, त्या खात्यावर जुन्या पेन्शि योजिेप्रमाणे 
वेतिातूि जी.पी.एफ. हप्त्याची रक्कम कपात होणे, यामधील सेवानिवृत्त झालेल्या 
काही नशक्षकाुंिा जुन्या पेन्शि योजिेचा लाभ नमळणे, त्यािुंतर काही नशक्षकाुंची 
तोंडी आदेशािे जी.पी.एफ. कपात बुंद करणे, परुंतु जुन्या पेन्शिची खाते सुरु ठेवणे, 
नद. १ िोव्हेंबर, २००५ पासूि िनवि पेन्शि योजिा लागू करण्याचा निणवय शासिािे 
घेणे असे असताुंिा नियमानुसार नद. १ िोव्हेंबर, २००५ पूवी सेवेत आलेल्या 
नशक्षकाुंची शाळा हकवा वगवतूकडी नद. १ िोव्हेंबर, २००५ पूवी १००% अिुदािावर 
िाही म्हणूि त्याुंिा जुिी पेन्शि योजिा लागू ि करणे, हे अन्यायकारक असणे, 
यासाठी नशक्षक लोकप्रनतनिधींिी वेळोवेळी शासिाकडे पाठपुरावा करणे, शासिािे 
यासुंबुंधीची काढलेली नद. १० जुलै,२०२० ची अनधसूचिा रद्द करणे, यासाठी 
सम्म्यक अभ्यास सनमतीचे गठि करणे, परुंतु तरीही आजपावेतो शासिाकडूि 
सकारात्मक निणवय ि होणे, पेन्शि हा नवषय नशक्षकाुंच्या जीविाशी व कुटुांबाशी 
निगडीत असल्यामुळे शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (७) श्री.विलास पोतनीस, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे नगरविकास मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

          "मुुंबई शहर व उपिगरात तसेच नमराभाईुंदर, ठाणे, पुणे, िानशक व िवी 
मुुंबई या भागात असलेल्या खाजगी नवकासकाुंिी बाुंधलेल्या उत्तु्तुंग इमारती तसेच 
व्यापारी सुंकुल व रुग्णालये यामध्ये सुरक्षतेसाठी कोणत्याच अस्ग्िशमि युंत्रणा 
बसनवण्यात आलेल्या िसणे वा असलेल्या युंत्रणा िादरुुस्त असणे, शासिािे 
गृहनिमाण सुंस्था, रुग्णालये, शासकीय-खाजगी आस्थापिाुंमध्ये सक्षम अस्ग्िशमि 
युंत्रणा कायान्वीत असणे हे बुंधिकारक करुिही या आस्थापिाुंमधूि 
बेजबाबदारपणे अस्ग्िशमि युंत्रणाुंची देखभाल करण्यात ि येणे,  ही युंत्रणा आग 
लागल्यािुंतर कायान्वीत होत िसल्यािे वा युंत्रणाच अस्स्त त्वात िसल्यािे गेल्या २ 
वषात मोठ्या प्रमाणात झालेली जीनवत व नवत्त्त हािी, अस्ग्िशमि युंत्रणा सुसज्य 
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ठेवण्याची जबाबदारी निरनिराळ्या आस्थापिा अुंमलबजावणी कनरत िसल्यािे 
आनण अस्ग्िशमि दल ही दलुवक्ष कनरत असल्यािे  जिमािसात निमाण झालेली 
असुरनक्षतेची भाविा व अस्स्थरता, शासिािे गृहनिमाण सुंस्था, रुग्णालय, 
शासकीय-खाजगी आस्थापिा यामध्ये आगीच्या दघुवटिा टाळण्यासाठी अस्ग्िशमि 
युंत्रणेकडे दलुवक्ष करणाऱया  आस्थापिाुंवर कठोर कारवाई करण्याच्या अिुषुंगािे 
तात्काळ करावयाची  कायववाही, उपाययोजिा आनण शासिाची प्रनतनक्रया " 

  (८) सिशश्री सदावशि खोत, गोवपचंद पिळकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे क्रीिा मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   "अपुऱया सुख सुनवधेमुळे राज्यातील खेळाडूुंिा प्रोत्साहि नमळत िसणे, क्रीडा 
सुनवधा निर्थमतीसाठी आर्थथक सहाय्य करणे ही राज्य क्रीडा धोरणातील एक 
महत्वाची असलेली नशफारस. राज्यातील शैक्षनणक सुंस्था, स्थानिक स्वराज्य 
सुंस्था, स्थानिक प्रानधकरण, खाजगी क्रीडा सुंस्था यामध्ये दजेदार क्रीडा सुनवधा 
निमाण करूि त्याद्वारे खेळाडूुंच्या कामनगरीत  वाढ करूि राष्रीय व आुंतरराष्रीय 
खेळाडू निमाण करण्यास चालिा देणे हे या योजिेचे प्रमुख उनद्दष्ट असणे, या योजिे 
अुंतगवत क्रीडा सुनवधा निमाण करण्यासाठी त्याचप्रमाणे सानहत्यासाठी आर्थथक 
सहाय्य उपलब्ध करण्यात येणार असणे या अुंतगवत क्रीडा सुनवधा निर्थमती व क्रीडा 
सानहत्याच्या खरेदीसाठी अपेनक्षत अुंदानजत खचाच्या ७५:२५ ( शासिाचा नहस्सा 
७५% व सुंबुंनधत सुंस्थेचा नहस्सा २५% ) या प्रमाणात शासिाकडूि अिुदाि 
उपलब्ध करूि देण्याबाबत शासि निणवय, शालेय नशक्षण व क्रीडा नवभाग क्र. 
क्रीडीसु -३०२०/ प्र. क्र.१६६/क्रीयुसे -१ नद.१ माचव २०१४ अन्वये मान्यता देण्यात 
आलेली असणे, मागील तीि वषापासूि (२०१९ पासूि )हे अिुदाि रखडलेले 
असणे. हे अिुदाि रखडल्यामुळे अिेक कामे अपूणव अवस्थेत असूि अपुरे काम 
पूणव करण्यासाठी निधी वषािुवषे उपलब्ध होत िसल्यामुळे खेळाडूुंसमोर मोठ्या 
अडचणी निमाण होणे. उत्कृष्ट खेळाडूुंच्या कलागुणाुंिा वाव देण्यासाठी आवश्यक 
असणाऱया सुनवधा वेळेत शासिाकडूि उपलब्ध होत िसल्यामुळे आुंतरराष्रीय 
पातळीवर राज्यातील खेळाडूुंचा सहभाग कमी असूि राज्यासाठी हे मोठे अपयश 
असणे, त्यामुळे राज्यातील खेळाडूुंिा प्रोत्साहि नमळावे व दजेदार खेळाडू निमाण 
व्हावेत यासाठी राज्य शासिािे उत्कृष्ट सुख सुनवधा  निमाण करूि उपाययोजिा 
करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची 
प्रनतनक्रया." 
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  (९) श्री.जयंत पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
खार जवमनी विकास मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

           "अनलबाग तालुक्यातील (नज.रायगड) भोिुंग खाडी पनरसरात िवखार, 
भागवाडी, तळवली, भोिुंग, ताजपूर, बापळे, फणसापूर, नदवी पारुंगी, वरसगाव 
आदी गावाुंतील शेतकऱयाुंच्या भातशेत जनमिी असणे,  शेतीच्या सुंरक्षणासाठी 
बाुंधण्यात आलेल्या खारबुंनदस्त बुंधाऱयाच्या बायकाठ्याला समुद्राच्या उधािाच्या 
भरतीचे पाणी तसेच अनतवृष्टी व पुरामुळे सदर बायकाठ्याुंिा खाुंडी (भगदाडे) 
पडल्यामुळे खाडीतील समुद्राचे पाणी शेतीत नशरणे, सदर भात शेती या खाडी 
नकिारी असल्यािे समुद्राचे खारे पाणी शेतात घुसूि भात शेतीचे िुकसाि व शेत 
जमीि िापीक होऊ िये यासाठी येथील शेतकरी आपापल्या परीिे बायकाठ्याचे 
जति करण्यासाठी प्रयत्ि करीत असणे, सदरचे बायकाठा दरुूस्ती करण्यासाठी 
कायमस्वरूपी उपाययोजिा म्हणूि खारभूमी नवभागािे बायकाठ्याची डागडुजी 
करणे अपेनक्षत असतािा खारभूमी नवभागािे त्याकडे दलुवक्ष केल्यािे भोिुंग खाडी 
पनरसरात असणारी सुमारे ५०० हेक्टर भात पीक शेत जमीि िापीक होण्याच्या 
मागावर असणे, वारुंवार खारभूमी नवभागाकडे ग्रामस्थाुंिी सुंरक्षक बुंधाऱयाुंचे व 
बायकाठ्याची डागडुजी करण्याची मागणी करूिही या मागणीकडे खारभूमी 
नवभागाकडूि दलुवक्ष करण्यात येणे, भोिुंग व वरसगाव खारभूमी योजिेतील खार 
बुंदीस्त बुंधाऱयाच्या बायकाठ्याला पडलेल्या खाांडीचे कामे हे सुडकोली 
ग्रामपुंचायत हद्दीतील शेतकरी ग्रामस्थाुंिी केलेली असूि त्याचा मोबदला त्या 
ग्रामसथाांिा अद्याप देण्यात आलेला िसल्यामुळे त्याुंिी केलेल्या कामाचा मोबदला 
नमळणे आवश्यक असणे, तसेच सदर काम हे एजन्सी माफव त ि करता ग्रपु 
ग्रामपुंचायत सुडकोली माफव त करण्यात आले तर तेथील ग्रामस्थाुंिा रोजगारही 
उपलब्ध होईल, कोरोिाचा प्रादभुाव, अनतवृष्टी, चक्रीवादळे, अवकाळी पाऊस 
अशा अिेक सुंकटाला शेतकऱयाुंिा सामोरे जावे लागणे, त्यातच समुद्राचे खारे 
पाणी शेतात घुसूि शेती िापीक होण्याच्या मागावर असणे, शेती हेच उदरनिवाहाचे 
साधि असणाऱया शेतकरी कुटुुंबाुंवर उपासमारीची वेळ येणे, तसेच रायगड 
नजल्यातील खारेपाट भागातील शेतकऱयाुंच्या शेत जनमिीचीही ही अवस्था अशीच 
असणे, सबब भोिुंग खाडी नकिारी असणाऱया शेत जनमिीत समुद्राचे खारे पाणी 
नशरू िये यासाठी शेत जनमिीचे सुंरक्षण करण्यासाठी बाुंधण्यात आलेल्या 
खारबुंनदस्ती बुंधाऱयाुंची व खाुंडी (भगदाड) पडलेल्या बायकाठ्याची तातडीिे 
दरुूस्ती करूि सदर प्रश्ि कायमस्वरूपी सोडनवण्यासाठी शासिािे केलेली 
उपाययोजिा व करावयाची कायववाही." 

  (१०) िॉ.पवरणय रु्के, श्री.प्रविण दरेकर, अॅि.वनरंजन िािखरे, सिशश्री सरेुश धस, 
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नागोराि गाणार, वनलय नाईक, रमेशदादा पाटील, रमेश कराि, वि.प.स. 
पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मदत ि पनुिशसन मंत्रयांचे 
लक्ष वेधतील :- 

          "गोसीखुदव (ता.पविी, नज.भुंडारा) राष्रीय हसचि प्रकल्पामुळे बानधत झालेल्या 
८५ गावठाणाुंतील ११,६७६ कुटुुंबाुंचे पुिववसि झाले असणे, तरीही अद्यापही 
३,३०८ कुटुुंबाचे पुिववसि झाले िसल्याचे माहे ऑक्टोबर, २०२१ मध्ये वा त्या 
दरम्याि निदशविास आले असणे, प्रकल्पग्रस्ताुंचे पुिववसि करण्याची मागणी 
स्थानिक लोकप्रनतनिधी व प्रकल्पग्रसताांिी शासिाकडे केली असणे, याप्रकरणी 
शासिािे चौकशी करुि प्रकल्पग्रस्त असलेल्या ३,३०८ कुटुुंबाचे पुिववसि तातडीिे 
करण्याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व प्रनतनक्रया." 

  (११) श्री. राजेश राठोि, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
आवदिासी विकास मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

   ”राज्यातील बुंजारा समाज नवमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवगात समानवष्ट 
असूि तेलुंगणा व आुंध्रप्रदेशमध्ये त्याुंचे अिुसूनचत जमाती प्रवगात समावेश आहे 
तर किाटक राज्यात अिुसूनचत जातीमध्ये समावेश असणे, त्यामुळे राज्यातील 
बुंजारा समाजातील समाजबाुंधवाुंिा अिेक अडचणींिा सामोरे जावे लागत असूि 
आरक्षणाचा ज्याप्रमाणे नमळणे आवश्यक आहे तसा नमळत िसल्यािे बुंजारा 
समाजाला अिुसूनचत जमाती प्रवगात ST-B समावेश करण्याबाबत वारुंवार होत 
असलेली मागणी, याबाबत शासिाचे होत असलेले दलुवक्ष, त्यामुळे बुंजारा 
समाजात पसरलेली  तीव्र असुंतोषाची भाविा, याबाबत राज्य शासिािे तातडीिे 
निणवय घेऊि बुंजारा समाजाचे अिुसूनचत जमाती प्रवगात ST-B समावेश 
करण्याबाबत करावयाची तातडीची कायववाही व याबाबत शासिाची प्रनतनक्रया.” 

  (१२) श्री.प्रिीण दटके, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
सामावजक न्याय मंत्रयांचे लक्ष वेधतील :- 

          "सुंजय गाुंधी निराधार व िावण बाळ योजिेतील लाभार्थ्यांिा माहे सप्टेंबर 
२०२० पासूि अिुदाि राशीचे वाटप होत िसणे, यासोबतच हजारो लाभार्थ्यांिा माहे 
एनप्रल २०१९ पासूि अथवसहाय्य नवतनरत झालेले िसणे, सुंजय गाुंधी निराधार व 
िावणबाळ योजिेतील लाभाथी हे नवधवा, नदव्याुंग, वृद्ध, दधुवर आजारािे पीनडत 
व्यक्ती असतात अशा गरजूुंिा अिुदाि राशी वाटप करण्यात नदरुंगाई होत 
असल्याचा प्रकार हिदिीय असणे, यासोबतच िवीि लाभाथी िोंदणी करण्यासाठी 
टाळाटाळ होत असल्याचे निदशविास आले असणे, योजिेतील यादीत िाव 
आल्यािुंतरही मुंजुरी आदेश व इतर कागदपत्राुंच्या पूतवतेसाठी अडवणूक होत 
असणे, राज्य सरकारच्या नियमािुसार िोकरदाराुंसाठी निवृत्तीचे वय ६० असतािा 
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िावणबाळ व सुंजय गाुंधी लाभासाठी ६५ वषाची अट ठेवली जाणे अत्युंत चुकीचे 
असणे, याकामी ५ वषाचे अुंतर कमी होऊि लाभार्थ्यांिा ६० वयाची अट लागू 
करण्याची मागणी िागनरकाुंकडूि होत असणे, तसेच नियमात नशनथलता आणूि 
लाभाथी िोंदणी सुलभ व्हावी व अिुदाि वाटप योग्य वेळेत व्हावे याकामी 
लोकप्रनतनिधींिी लेखी तक्रार निवेदिाद्वारे तसेच सामान्य िागनरकाुंिी शासिाकडे 
आुंदोलिाच्या माध्यमातूि मागणी केलेली असणे, या कामी गरीब व गरजू जितेची 
भाविा लक्षात घेऊि शासिािे करावयाची कायववाही व उपाययोजिा." 
 

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

- मध्यंतर - 
सात : शासकीय विधेयके :- 

  (क) विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे – विधेयक विचारात घेणे – 
   (१) "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाुंक ३८ - महाराष्र मुद्राुंक (दसुरी सुधारणा व 

नवनधग्रायीकरण) नवधेयक, २०२१" 
   (२) "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाुंक ३७ - महाराष्र मुद्राुंक (सुधारणा) 

नवधेयक, २०२१ 
 
  (ख) विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे – विचार, खंिश: विचार ि संमत करणे. 
   (१) "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाुंक २२ - महाराष्र िगरपनरषदा, िगर 

पुंचायती व औद्योनगक िगरी (सुधारणा) नवधेयक, २०२१"   
   (२) "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाुंक २९- महाराष्र राज्य तुंत्र नशक्षण मुंडळ 

(सुधारणा) नवधेयक, २०२१" 
   (३) "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाुंक २६- महाराष्र साववजनिक नवद्यापीठ 

(दसुरी सुधारणा) नवधेयक, २०२१" 
  (ग) विधानसभेने संमत केल्यास – विचार, खंिश: विचार ि संमत करणे. 
   (१) "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाुंक २८ - महाराष्र महािगरपानलका आनण 

महाराष्र िगरपनरषदा, िगर पुंचायती व औद्योनगक िगरी (दसुरी सुधारणा) 
नवधेयक, २०२१ 

   (२) "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाुंक २७ - मुुंबई महािगरपानलका (सुधारणा) 
नवधेयक, २०२१" 

   (३) "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाुंक २४ - महाराष्र सहकारी सुंस्था (दसुरी 
सुधारणा) नवधेयक, २०२१" 

   (४) "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाुंक २५ - महाराष्र सहकारी सुंस्था (सुधारणा 
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व नवनधग्रायीकरण) नवधेयक, २०२१" 
   (५) "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाुंक ३९ - महाराष्र सहकारी सुंस्था (नतसरी 

सुधारणा) नवधेयक, २०२१" 
   (६) "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाुंक ३६ - महाराष्र कृनष उत्पन्न पणि (नवकास 

व नवनियमि) (सुधारणा) नवधेयक, २०२१" 
   (७) "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाुंक ३१ - महाराष्र सागरी मासेमारी नियमि 

(सुधारणा) नवधेयक, २०२१" 
   (८) "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाुंक ३३ - मुुंबई महािगरपानलका (दसुरी 

सुधारणा) नवधेयक, २०२१" 
   (९) "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाुंक ४१ - महाराष्र शैक्षनणक सुंस्था 

(अध्यापक सुंवगातील आरक्षण) नवधेयक, २०२१" 
   (१०) "सि २०२१ चे नव.स.नव. क्रमाुंक ३५- महाराष्र साववजनिक नवद्यापीठ 

(नतसरी सुधारणा) नवधेयक, २०२१" 
 

आठ : सिशश्री प्रविण दरेकर, नवजय ऊफव  भाई नगरकर, प्रसाद लाड, महादेव जािकर, सुरेश धस, 
डॉ.पनरणय फुके, सवविी सदानशव खोत, नविायक मेटे, डॉ.रणनजत पाटील, सवविी गोनपचुंद 
पडळकर, प्रनवण पोटे पाटील, अमरीश भाई पटेल, रणनजतहसह मोनहते-पाटील, नगरीशचुंद्र 
व्यास, निलय िाईक, चुंदभुाई पटेल, रमेश दादा पाटील, रामराव पाटील, प्रनवण दटके, रामदास 
आुंबटकर, रमेश कराड, ॲड.निरुंजि डावखरे, िी.रामनिवास हसह वि.प.स. यांचा म.वि.प. 
वनयम २५९ अन्िये अंवतम आठििा प्रस्ताि – (चचा पढेु सरुु ि मंत्रयांचे उत्तर) 

   "राज्यातील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, हत्या, अपहरण, दरोडे, 
घरफोड्या यासारख्या गुन्याुंिा आळा घालण्यात आलेले अपयश, गृह नवभागािे 
कायदा, नियम, सुंकेताचे पालि ि करणे, अुंमली पदाथव, गुटखा व्यापार, जुगार, 
मटका या अवैध धुंद्यात झालेली अपनरनमत वाढ, अल्पवयीि मुले, मुली व 
मनहलाुंवरील अत्याचाराच्या घटिाुंमध्ये झालेली वाढ व कु्ररतेिे गाठलेला कळस, 
पुणे येथील पुजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासातील सुंथगती, डान्सबार, 
पब, नडस्कोथेक, ऑिलाईि गेहमग, नवशेषत: ऑिलाईि लॉटरीमधील 
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात आलेले अपयश, त्याुंच्या चालकाुंिा नमळणारे 
अभय,  सायबर गुन्याुंचे वाढते प्रमाण, पोनलसाुंवर पडणारा ताण, पुणे, िागपूर, 
िानशक यासारख्या शहरात सुंघनटत गुन्हेगारीत झालेली वाढ, वाळूमानफयाुंकडूि 
व अिनधकृत बाुंधकाम करणाऱयाुंनवरोधात करावयाच्या कारवाईत आलेली 
नशनथलता,  मागासवगीय समाजावर होणारे हल्ले व त्याुंच्यात वाढलेली 
असुरनक्षततेची भाविा, जातीय हहसाचार व दुंगलींचे वाढलेले प्रमाण, मनहला 
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अनधकाऱयाुंचे होणारे शोषण व त्याुंिा वनरष्ठाुंकडूि नदला जाणारा त्रास, पोलीस 
दलातील वाहतुक शाखेमाफव त टोईुंग व्हॅिच्या िावाखाली होणारा कोट्यवधीचा 
घोटाळा, राजकीय कायवकते, लोकप्रनतनिधींवर होणारी सुडबुध्दीिे कारवाई, 
सववसामान्य जिता भयभीत असतािा, अनतरेक्याुंसमवेत सुंबुंध असणाऱयाुंिा 
नमळत असलेले पोलीस सुंरक्षण, पोलीस सुंरक्षण देण्यात होत असलेला दजुाभाव, 
पोलीस आयुक्ताुंसारख्या वनरष्ठ अनधकाऱयाुंकडूि होत असलेली बेजबाबदार व 
हतबल वक्तव्ये, लोकप्रनतनिधींिा गुुंडाुंकडूि नमळत असलेल्या धमक्या, 
अनतरेक्याुंशी जनमिीचे व्यवहार करणाऱयाुंिा नमळत असलेले अभय, यामुळे 
महाराष्रातील सवव गोरगरीब जितेमध्ये निमाण झालेले असुरनक्षततेचे वातावरण, 
तसेच, मुुंबई महािगर प्रदेश नवकास प्रानधकरण के्षत्रातील अिेक मोठ्या व 
जिउपयोगी प्रकल्पाुंचे रखडलेले काम, वाहतुकीचा निमाण झालेला गुंभीर प्रश्ि, 
मुुंबई महािगरपानलकेतील भ्रष्टाचार व अनियनमततेची प्रकरणे, पुिर्थवकास 
प्रकल्पाुंची रखडलेली कामे, मुुंबईच्या नवनवध समस्याुंिी धारण केलेले उग्र स्वरुप, 
मुुंबईतील रखडलेली नवकास कामे, महािगरपानलकेिे गेल्या १० वषात केलेला 
खचव व त्यात झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत श्वेत्रपनत्रका जाहीर करण्याची होत 
असलेली मागणी, तसेच राज्यातील नवनवध नवभागाुंत उघड झालेले भ्रष्टाचार, 
जलसुंपदा नवभागातील निनवदा भ्रष्टाचार, आनदवासींच्या खावटी योजिेच्या वस्तू 
खरेदीत झालेली अनियनमतता, महसूल नवभागाच्या मुद्राुंक शुल्क वसुलीत 
झालेला घोटाळा, सामानजक न्याय नवभागातील सानहत्य खरेदीत झालेला घोटाळा, 
आनदवासींच्या जनमिी नबगर आनदवासींिी खरेदी करण्यास नदलेली बेकायदेशीर 
परवािगी, तसेच  हाफकीि महामुंडळातफे २००० कोटी रुपये नियमबाय पध्दतीिे 
औषध खरेदी करण्याची बाब निदशविास येणे, जेम पोटवल वर ऑिलाईि निनवदा 
काढूि उववनरत सवव प्रनक्रया ऑफलाईि राबनवणे, निनवदाधारकाुंिा कुठलेच 
कागदपत्र सुंकेतस्थळावर ि नदसणे, िेया पॅकेहजग या एकाच कुं पिीला १५ कोटी 
मास्क पुरवठासाठी कायादेश देणे, इतराुंिा पात्र असतािा सुध्दा डावलले जाणे, 
िेया कुं पिीमाफव त आयएसआय मािाुंनकत मास्क बिनवले िसल्याची बाब 
निदशविास येणे व कोरोिा काळात निकृष्ट माल पुरवठा करणे, नियमािुसार 
निनवदेसाठी नकमाि तीि कायालयीि नदवस आवश्यक असतािा सुंगिमतािे १ 
नदवसाची निनवदा प्रकानशत करणे, अल्प मुदतीची निनवदा प्रकानशत करूि 
कागदपत्र पडताळणीसाठी २ ते ४ मनहन्याचा कालावधी लावणे, कोरोिा 
काळातील खरेदी कोनवड केअर सेंटर उभारणीत झालेला भ्रष्टाचार तसेच प्रत्येक 
नवभागात बदली, जमीि, नियुक्तीचे रॅकेट कायवरत असल्याचे निदशविास आलेले 
असणे, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होऊिही शासिािे साधी चौकशी ि 
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लावणे, त्यामुळे कोट्यवधी जितेमध्ये पसरलेला तीव्र असुंतोष, याबाबत 
शासिािे करावयाची उपाययोजिा नवचारात घेण्यात यावी." 

 

नऊ : सिशश्री वदिाकर रािते, शवशकांत शशदे, अशोक ऊर्श  भाई जगताप, विक्रम काळे, 
सवतश चव्हाण, अवभवजत िंजारी, रशिद्र र्ाटक, अमोल वमटकरी, िॉ.सधुीर तांबे, 
सिशश्री गोवपवकशन बाजोवरया, राजेश राठोि, श्रीमती प्रज्ञा साति, सिशश्री विलास 
पोतनीस, िजाहत वमर्झा, िॉ.मवनषा कायंदे, सिशश्री अंबादास दानिे, नरेंद्र दरािे 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

           "महानवकास आघाडीचे राज्यात सरकार स्थापि झाल्यािुंतर "करोिा " या 
रोगाची साथ राज्यात अचािक मोठया प्रमाणावर होणे, या सुंकटावर मात 
करण्यासाठी वनरष्ठ डॉक्टराुंचे राज्य कृती दल "स्थापि करूि राज्यात प्रयोगशाळा 
व नवशाल जम्बो रुग्णालय स्थापि करणे, राज्यातील गरजूुंसाठी पाच रुपयाुंमध्ये 
नशवभोजि थाळी योजिा सुरु करुि दररोज एक लाख थाळ्या उपलब्ध करुि 
देण्याची सुनवधा करोिा रोगामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुुंनबयाुंिा आर्थथक 
मदत व इतर लाभ देण्याच्या योजिा आखणे, राज्यातील १५ ते १८ वषे 
वयोमयादेच्या नवद्यार्थ्यािा करोिाची लस देणे तसेच ६० वषावरील वनरष्ठ 
िागनरकाुंिा डॉक्टराुंच्या सल्ल्यािे बुस्टर डोस देणे आनण के्षत्रीय स्तरावर काम 
करणा-या डॉक्टर, पनरचानरका, कमवचारी, पोनलस, शासकीय / निमशासकीय व 
स्थानिक स्वराज्य सुंस्थामधील कमवचाऱयाुंिा तसेच सामानजक सुंस्थामधील काम 
करणारे करोिा योध्दा बुस्टर डोस देणे, करोिा रोगाची साथ आटोक्यात 
आणण्यासाठी राज्य शासिािे केलेली व करावयाची कायववाही नवचारात घेण्यात 
यावी. 
 

दहा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) – 
  (१) श्री.नागोराि गाणार ि इतर वि.प.स.  
          "राज्यात बबदनूामार्लीनसुार प्रा्यापक पद भरती करण्याबाबत” ्ा 

दवि्ावरील िॉ. पदरण् फुके व इतर दव.प.स. ्ाांचा दिनाांक ६ जुलै, २०२१ रोजी 
सभागृहाच््ा पटलावर ठेवण््ात आलेल््ा अताराांदकत प्रश्नोत्तराच््ा ्ािी क्रमाांक १ 
मधील प्रश्न क्रमाांक ५४८६ ला दिलेल््ा उत्तरातून उद्भवणाऱ्ा बाबींवर चचा 
उपस्सथत करतील." 
 
 

  (२) श्री.विलास पोतनीस ि इतर वि.प.स.  
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          "मुंबई दवहसर येथे आगरी कोेी भर्न बांधण्याबाबत” ्ा 
दवि्ावरील श्री. दवलास पोतनीस व इतर दव.प.स. ्ाांचा ताराांदकत प्रश्न क्र. १३४ 
ला दिनाांक ११ माचव, २०२० रोजी दिलेल््ा उत्तरातून उद्भवणाऱ्ा बाबींवर चचा 
उपस्सथत करतील." 
 

  "राष्ट्रगीत." 
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