असुधारित प्रत

महािाष्ट्र रिधानसभा
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम
मंगळिाि, रिनांक २ मार्च, २०२१
( सकाळी ११.०० िाजता )
एक

िोन

:

:

प्रश्नोत्तिे .
(अ)

ताराांकित प्रश्न.

(ब)

अताराांकित प्रश्नोत्तराची यादी क्रमाांि ४२ ते ४७ सभागृहाच्या पटलावर ठे वणे .

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे (१) मुख्यमं त्री

:

श्री साईबाबा सांस्थान कवश्वस्तव्यवस्था, किर्डी
याांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा वार्षर्षि
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(२) उद्योग मं त्री

:

महाराष्ट्र लघुउद्योग कविास महामांर्डळ मयाकदत
याांचा सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा छपन्नावा
वार्षर्षि अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(३) नगिरिकास मं त्री

: (ि)

महाराष्ट्र

मेरो

रे ल्वे

महामांर्डळ

मयाकदत

(महामेरो) याांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा
वार्षर्षि अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.
(ख)

मुांबई रे ल्वे कविास महामांर्डळ (मया.) मुांबई याांचा
सन २०१९-२०२० या वर्षाचा वार्षर्षि अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

(ग)

मुांबई मेरो रे ल्वे महामांर्डळ मयाकदत याांचा सन
२०१८-२०१९ या वर्षाचा वार्षर्षि अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

(घ)

मुांबई महानगर प्रदे ि कविास प्राकििरण याांचा
सन २०१६-२०१७ व २०१८-२०१९ या वर्षांचा
वार्षर्षि अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.
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(ङ)

नागरी स्थाकनि स्वराज्य सांस्थाांच्या लेखयाांवरील
लेखापरीक्षण पुनर्षवलोिन (तृतीय) अहवाल
२०१३-२०१४ सभागृहासमोर ठे वतील.

(४) िोजगाि हमी मं त्री

:

महात्मा गाांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी
योजना - महाराष्ट्र व राज्य रोजगार हमी योजना
या योजनाांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा
वार्षर्षि अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(५) संसिीय कायय मं त्री

:

कविानसभेच्या सन २०२० च्या चौथ्या (कहवाळी)
अकिवेिनात कदनाांि १४ कर्डसेंबर, २०२० ते
कदनाांि १५ कर्डसेंबर, २०२० या िालाविीत
मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री महोदयाांनी कविानसभा
सभागृहात कदलेल्या एिूण २२ आश्वासनाांची
यादी तसेच, सन २०२० चे चौथे (कहवाळी)
अकिवेिन सांस्थकगत झाल्यानांतर, आतापयंत
पूततता िरण्यात आलेल्या एिूण २१२
आश्वासनाांच्या पूतततेची कववरणपत्रे यादीसह
सभागृहासमोर ठे वतील.

तीन

:

स्थगन प्रस्तािाच्या सूचना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये ).

चाि

:

िाज्यपालांच्या अरभभाषणािि चचा (परहला रििस).

पाच

:

शासकीय रिधे यके :
पुि:स्थापनाथय :(१)

सन २०२१ चे कविानसभा कविेयि क्रमाांि १ – महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधररणर व
वववधग्ररह्यीकरण) कविेयि, २०२१.

(२)

सन २०२१ चे कविानसभा कविेयि क्रमाांि २ – महाराष्ट्र गुांठेवारी कविास
(कनयमािीन िरणे , श्रेणीवाढ व कनयांत्रण) (सुिारणा) कविेयि, २०२१.
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सियश्री सुरनल प्रभू, अरनल पाटील, सुिेश ििपुडकि, अजय चौधिी, प्रकाश सोळं के,
कु. प्ररणती शशिे , सियश्री प्रताप सिनाईक, रिपक चव्हाण, अरमत झनक, िाजन
साळिी, श्रीमती सिोज अरहिे , सियश्री अमीन पटे ल, अरनल बाबि, ॲङ अशोक
पिाि, सियश्री संग्राम थोपटे , रचमणिाि पाटील, रिलीप बनकि, कैलास गोिं टयाल,
संजय रशिसाट, िोरहत पिाि, कुणाल पाटील, डॉ. िाहू ल पाटील, सियश्री संरिप
क्षीिसागि, सुभाष धोटे , संजय िायमूलकि, शे खि रनकम, श्रीमती सुलभा खोडके,
सियश्री सुरनल शे ळके, माधििाि जिळगािकि-पाटील, िौलत ििोडा, िािसाहे ब
अंतापुिकि, ॲड. मारणकिाि कोकाटे , सियश्री पी.एन. पाटील (सडोलीकि),
रशिीषकुमाि नाईक, श्रीमती प्ररतभा धानोिकि, सियश्री रहिामण खोसकि, संजय
जगताप, रिक्रमशसह सािंत, रधिज िे शमुख, रि.स.स. यांचा म.रि.स. रनयम २९३
अन्िये प्रस्ताि :
"राज्यात सन २०१९ मध्ये सरिार स्थापन झाल्यानां तर, "िोरोना" नामि महासांिट
उभे राकहले, या सांिटावर मात िरण्यािकरता िासनाने वैद्यकिय व ताांकत्रि सहाय्य
िरण्यासाठी वकरष्ट्ठ र्डॉक्टराांचे राज्य िृती दल स्थापन िरुन पुरेिा चाचणी प्रयोगिाळा,
कविाल (जां बो) रुग्णालये (िोकवर्ड सेंटर) स्थापन िरुन तसेच राज्यातील नागकरिाांना किस्त व
कनयमाांचे पालन िरण्याचे आवाहन िरुन या रोगावर यिस्वीपणे मात िेलेली असताांना
िासनाने राज्याच्या कविासाच्या दृष्ट्टीने अनेि कनणतय घे तले, अथत व्यवस्थे चा प्रमुख घटि
म्हणजे िेतिरी याांच्या उन्नतीिकरता स्माटत िृकर्ष प्रिल्प उभारण्यािकरता उपसकमती गठीत
िरणे, िेतिरी सांघटना आकण िासन चचेसाठी प्रथमच व्यासपीठाची उपलब्िता, िेतिरी
सन्मान व मागत दितन िक्षाची स्थापना, िेतमजूराांना िौिल्य कविास आिाकरत प्रकिक्षण,
िोरोनामुळे बाजारात कपिवीबांद दुिाच्या मागणीत घट झाल्याने दूि उत्पादिाांना याचा फटिा
बसू नये यािकरता दुि भुिटी पॅकिग िरुन अमृत आहार योजने अांतगत त वाटप, टाळे बांदीच्या
िालाविीत मासे, मत्स्यबीज व मस्त्यखाद्याचा समावेि अत्यावश्यि बाबीमध्ये िरुन
वाहतूिीस परवानगी, िोकवर्ड-१९ च्या पाश्वतभूमीवर पाणीपुरवठा कवभागाांतगतत स्वच्छाग्रहीच्या
कनयुक्तीस एि वर्षाची मुदतवाढ, िाळा बांद ... पण किक्षण या अांतगतत "दीक्षा ॲप आिाकरत
कवद्याथ्याना स्वयांअध्ययन, गुगलच्या सहिायाने गुगल क्लासरुम उपक्रम राबकवणारे दे िातील
पकहले राज्य, उच्च किक्षण घे णाऱ्या कवद्याथ्यांच्या मनातील राष्ट्रीय भावना जागृत ठे वण्याच्या
दृष्ट्टीने कवद्यापीठ आकण महाकवद्यालयाची दै नांकदन सुरुवात राष्ट्रगीताने िरण्याचा कनणतय,
"मराठी भार्षा गौरव कदन" महाकवद्यालयाांमध्ये साजरा िरण्याचा कनणत य, ग्रांथालयाांची नव्याने
पर्डताळणी िरण्याचा कनणतय, सांिोिन, प्रकिक्षण व िौिल्य कविास यामिील गुणवत्ता
कनमाण िरण्यासाठी आांतरराष्ट्रीय दजाचे कक्रर्डा कवद्यापीठ स्थापन िरण्याचा कनणतय,
टाळे बांदीच्या िाळात अर्डिलेल्या आकदवासी मजूराांना मू ळ गावी पाठकवण्यासाठी घेतलेला
पुढािार, राज्यातील ६५ हजार उद्योगाांना टाळे बांदीनांतर परवानगी, तसेच १६ लाख िामगाराांना
िामावर रूजू िरुन घे णे, महाजॉब्स पोटत ल आकण ॲप सुरु, स्थलाांतरीत बेघर िामगाराांना
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सुकविा दे ण्यासाठी कजल्हाकििाऱ्याांना आपत्ती व्यवस्थापन िरण्यास मान्यता, महाराष्ट्र ममारत
व मतर बाांििाम िामगाराांना दोन हजार रुपयाांचे आर्षथि सहाय्य, राज्यातील ज्या
िेतिऱ्याांनी वेळेत िजत भरले आहे त त्याांना तीन लाखपयंत िजत कवनाव्याज दे ण्याचा
िासनाने कनणत य घे तलेला असणे, यासारखे अनेि महत्वाचे कनणतय घेऊन िोरोना िाळातही
राज्याची आर्षथि थिस्थती, वैद्यकिय थिस्थती आकण सुव्यवस्था याांचा योग्य समतोल
राखण्यािकरता राज्य िासनाने वेळोवेळी घे तलेले योग्य कनणतय व त्याांची ठोसपणे िेलेली
अांमलबजावणी, याबाबत िासनाने िेलेली व िरावयाची िायतवाही कवचारात घेण्यात यावी."

रिधान भिन,
मुांबई,
कदनाांि : १ माचत, २०२१

िाजेन्र भागित,
सकचव,
महाराष्ट्र कविानसभा

