
 

 

    
  

महाराष्ट्र  विधानपवरषद 
वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम 

मंगळिार, वदनांक २ माचच, २०२१ 
(दपुारी १२.०० िाजता) 

  

एक : निवनिावचत सदसयांचा पवरचय. 
दोन : प्रश्नोत्तरे. 
तीन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 

  (१) मखु्यमंत्री : "श्री साईबाबा संस्थान विश्िस्तव्यिस्था  वर्ड 
यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचा िार्षर्षक 
अहिाल" सभागृहासमोर ठेितील. 

  (२) उद्योग मंत्री : "महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामं्ळ मयावित 
यांचा सन २०१७-२०१८ या िर्षाचा छप्पन्नािा 
िार्षर्षक अहिाल" सभागृहासमोर ठेितील. 

  (३) नगरविकास मंत्री : (क) "नागरी स्थावनक स्िराज्य संस्थांच्या 
लेखयांिरील लेखापरीक्षण पुनर्षिलोकन 
(तृतीय) अहिाल  २०१३-२०१४" 
सभागृहासमोर ठेितील. 

     (ख) "मंुबई महानगर प्रिेर विकास प्राविकरण 
यांचा सन २०१६-२०१७ व सन २०१८-
२०१९ या िर्षांचा िार्षर्षक अहिाल" 
सभागृहासमोर ठेितील. 

     (ग) "मंुबई मेरो रेल्िे महामं्ळ मयावित  मंुबई  
यांचा सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा िार्षर्षक 
अहिाल" सभागृहासमोर ठेितील. 

     (घ) "मंुबई रेल्िे विकास महामं्ळ मयावित  
मंुबई यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचा 
िार्षर्षक अहिाल" सभागृहासमोर ठेितील. 

     (ङ) "महाराष्ट्र मेरो रेल्िे महामं्ळ मयावित 
यांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचा िार्षर्षक 
अहिाल" सभागृहासमोर ठेितील. 
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  (४) रोजगार हमी मंत्री : "महात्मा गांिी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजना – महाराष्ट्र ि राज्य रोजगार हमी योजना 
या योजनांचा सन २०१९-२०२० या िर्षाचा िार्षर्षक 
अहिाल" सभागृहासमोर ठेितील. 

चार : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
पाच : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशेष उल्लेख – (असल्यास). 

 

  - मध्यंतर - 
सहा : राज्यपालांच्या अवभभाषणािर चचा (पवहला वदिस). 
सात : सिचश्री वदिाकर रािते, रवरकांत शरिे  अरोक ऊर्फ  भाई जगताप  ररि रणवपसे  

रामिास किम  विक्रम काळे  अमरनाथ राजूरकर  रशिद्र र्ाटक  सतीर चव्हाण  
्ॉ.सुिीर तांबे  सिफश्री गोपीवकसन बाजोवरया  अवनकेत तटकरे  ्ॉ.िजाहत वमर्झा  
सिफश्री विलास पोतनीस  अमोल वमटकरी  अवभजीत िंजारी  ्ॉ.मवनर्षा कायंिे  सिफश्री 
संजय िौं्  मोहनराि किम  अंबािास िानिे  जयंत आसगांिकर  नरेंद्र िरा्े  राजेर 
राठो्  वकरोर िरा्े   वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रसताि – 

  " राज्यात सन २०१९ मध्ये सरकार स्थापन र्झाल्यापासून " करोना " नामक 
महासंकट उभे रावहले. या संकटािर मात करण्याकवरता राज्य रासनाने िैद्यवकय ि 
तांविक सहाय्य करण्यासाठी िवरष्ट्ठ ्ॉक्टरांचे राज्य कृती िल स्थापन करुन पुरेरा 
चाचणी प्रयोगराळा, विराल (जंबो) रुग्णालये स्थापन करुन तसेच राज्यातील 
नागवरकांना वरस्त ि वनयमांचे पालन करण्याचे आिाहन करून या रोगािर यरस्िीपणे 
मात केलेली असतांना राज्य रासनाने राज्याच्या विकासाच्या दृष्ट्टीने अनेक वनणफय 
घेतले. अथफव्यिस्थेचा प्रमुख घटक म्हणजे रेतकरी यांच्या उन्नतीकवरता स्माटफ कृवर्ष 
प्रकल्प उभारण्याकवरता उपसवमती गठीत करणे, रेतकरी संघटना आवण रासन 
चचेसाठी प्रथमच व्यासपीठाची उपलब्िता, रेतकरी सन्मान ि मागफिरफन कक्षाची 
स्थापना, रेतमजूरांना कौरल्य आिावरत प्रवरक्षण, करोनामुळे बाजारात वपरिीबंि 
ििुाच्या मागणीत घट र्झाल्याने ििू उत्पािकांना याचा र्टका बसू नये याकवरता ििु 
भुकटी पॅशकग करुन अमृत आहार योजनेअंतगफत िाटप, टाळेबंिीच्या कालाििीत मासे, 
मत्स्यबीज ि मत्स्यखाद्याचा समािेर अत्यािश्यक बाबींमध्ये करुन िाहतूकीस 
परिानगी  कोवि्-१९ च्या पारफभूमीिर पाणीपुरिठा विभागांतगफत स्िच्छाग्रहीच्या 
वनयुक्तीस एक िर्षाची मुितिाढ, "राळा बंि.. पण वरक्षण" या अंतगफत "िीक्षा" अॅप 
आिावरत विद्यार्थ्यांना स्ियंअध्ययन, गुगलच्या सहकायाने "गुगल क्लासरुम" उपक्रम 
राबविणारे िेरातील पवहले राज्य, उच्च वरक्षण घेणाऱ् या विद्यार्थ्यांच्या मनातील राष्ट्रीय 
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भािना जागृत ठेिण्याच्या दृष्ट्टीने विद्यापीठ आवण महाविद्यालयाची िैनंविन सुरुिात 
राष्ट्रगीताने करण्याचा वनणफय, "मराठी भार्षा गौरि विन" महाविद्यालयांमध्ये साजरा 
करण्याचा वनणफय, गं्रथालयांची नव्याने प्ताळणी करण्याचा वनणफय, संरोिन, प्रवरक्षण 
ि कौरल्य विकास यामिील गुणित्ता वनमाण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय िजाचे क्री्ा 
विद्यापीठ स्थापन करण्याचा वनणफय, टाळेबंिीच्या काळात अ्कलेल्या आवििासी 
मजूरांना मूळ गािी पाठविण्यासाठी घेतलेला पुढाकार  राज्यातील ६५ हजार उद्योगांना 
टाळेबंिीनंतर परिानगी  १६ लाख कामगार कामािर रुजू, महाजॉब्स पोटफल आवण अॅप 
सुरु, स्थलांतरीत बेघर कामगारांना सवििा िेण्यासाठी वजल्हाविकाऱ् यांना आपत्ती 
व्यिस्थापन करण्यास मान्यता, महाराष्ट्र इमारत ि इतर बांिकाम कामगारांना िोन 
हजार रुपयांचे आर्षथक सहाय्य, राज्यातील ज्या रेतकऱ् यांनी िेळेत कजफ भरले आहे 
त्यांना तीन लाखापयंत कजफ विनाव्याज िेण्याचा रासनाने वनणफय घेतलेला असणे  
यासारखे अनेक महत्िाचे वनणफय घेऊन करोना काळातही राज्याची आर्षथक स्स्थती ि 
िैद्यकीय स्स्थती आवण सुव्यिस्था यांचा योग्य समतोल राखण्याकवरता राज्य रासनाने 
िेळािेळी घेतेलेले योग्य वनणफय ि त्यांची ठोसपणे केलेली अंमलबजािणी, याबाबत 
रासनाने केलेली ि कराियाची कायफिाही ि उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

 

 

 

विधान भिन, 
मंुबई  
विनांक : १ माचफ  २०२१. 

         राजेन्र भागित 
                सवचि  

               महाराष्ट्र वििानपवरर्षि 
 


