
असधुारित प्रत 

 

महािाष्ट्र रिधानसभा 
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुूिाि, रिनाांक ४ मार्च, २०२१ 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
  
 
 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 

  (१) जलसंपदा व लाभके्षत्र 
ववकास मंत्री 

: विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र 
यासाठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील 
वियम ८ अन्िये जलसंपदा विर्ागाचे सि 
२०१९-२०२० या आर्थिक िर्षातील विकास 
मंडळविहाय कायभक्रमांतगभत ि अवििायभ 
वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य 
र्ागासह) वििरिपत्र सर्ागृहासमोर 
ठेितील. 
 

  (२) महसलू मांत्री : विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र 
यासाठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील 
वियम ८ अन्िये महसूल ि िि विर्ागाचे 
सि २०१९-२०२० या आर्थिक िर्षातील 
विकास मंडळविहाय कायभक्रमांतगभत ि 
अवििायभ वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे 
(अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

  (३) सािवजरनक आिोग्य ि 
कुटूांब कल्याण मांत्री 

: विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र 
यासाठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील 
वियम ८ अन्िये सािभजविक आरोग्य 
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विर्ागाचे सि २०१९-२०२० या आर्थिक 
िर्षातील विकास मंडळविहाय 
कायभक्रमांतगभत ि अवििायभ वियतव्यय ि 
प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) 
वििरिपत्र सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

  (४) ऊजा मांत्री : (क) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरि कंपिी 
मयावदत यांचा सि २०१८-२०१९ या 
िर्षाचा चौदािा िार्थर्षक अहिाल 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र विद्युत वियामक आयोग यांचा 
सि २०१८-२०१९ या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

  (५) परििहन मांत्री : (क) कोंकि रेल्िे महामंडळ मयावदत यांचा 
सि २०१९-२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक 
अहिाल सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र लोहमागभ पायारू्त विकास 
महामंडळ वलवमटेड यांचा सि २०१८-
२०१९ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

 
 

तीन : मा.उप मखु्यमांत्री तथा रित्त मांत्री याांचा म.रि.स. रनयम ५७ अन्िये प्रस्ताि :- 
     "पुरििी मागणयांिरील चचा ि मतदािाच्या संदर्ात विधािसर्ा वियमांतील 
वियम २६० (२) मधील तीि वदिसांच्या कालािधीबाबतची जी तरतूद आहे ती 
महाराष्ट्र विधािसर्ा वियमांतील वियम ५७ अन्िये स्िवगत करणयात यािी." 
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चाि : सन २०२०-२०२१ च्या पिुिणी मागणयांवर र्र्ा व मतदान (परहला ि 
शेिटचा वदवस). 
 

 

   (१) गृह विभाग 
 

   (२) महसूल ि िन विभाग 
 

   (३) कृवि, पशुसंिर्धन, दगु्र्व्यिसाय विकास ि मत्स्यव्यिसाय विभाग  
 

   (४)  नगर विकास विभाग  
 

   (५)  वित्त विभाग  
 

   (६)  सािधजवनक बांर्काम विभाग  
 

   (७)  जलसंपदा विभाग  
 

   (८)  उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग  
 

   (९)  ग्रामविकास विभाग  
 

   (१०) अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक संरक्षण विभाग  
 

   (११) सामावजक न्याय ि विशेि सहाय्य विभाग  
 

   (१२) सािधजवनक आरोग्य विभाग  
 

   (१३) आवदिासी विकास विभाग  
 

   (१४) मवहला ि बालविकास विभाग 
 

   
(मतास टाकावयाच्या मागणयांर्ी सरू्ी स्वतंत्रपणे ववतरीत केल्याप्रमाणे) 

[र्र्ारोध (वगलोटीन) सायंकाळी ०५.३० वाजता] 

 

पाच : शासकीय रिधेयके : 
 

 

  (अ) पिु:स्थापनाथव, रिचाि, खांडश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

    सि २०२१ चे विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ३ - महाराष्ट्र (पुरििी) 
विवियोजि विधेयक, २०२१. 
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  (ब) पिु:स्थापनाथव :- 
 

    सि २०२१ चे विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ४ – महाराष्ट्र 
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरिदा, नगरपंचायती ि 
औद्योवगक नगरी (सुर्ारणा) विधेयक, २०२१. 
 

 

 

सहा : सिवश्री िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीि मनुगांटीिाि, 
िाधाकृष्ट्ण रिखे-पाटील, ॲड.आरशष शेलाि, डॉ.सांजय कुटे, सिवश्री िरि 
िाणा, सांभाजी पाटील-रनलांगेकि, अतलु भातखळकि, िाम किम, गणेश 
नाईक, रनतेश िाणे, जयकुमाि िािल, रगिीष महाजन, श्रीमती माधिुी 
रमसाळ, सिवश्री समीि कुणािाि, बबनिाि लोणीकि, सनुील िाणे, हिीभाऊ 
बागडे, अरभमन्य ु पिाि, सरचन कल् याणशेटी,ी, रशिेंद्रंसह भोसले, श्रीमती 
मरनषा चौधिी, ॲङ पिाग अळिणी, सिवश्री मांगलप्रभात लोढा, िणधीि 
साििकि, मोहन मते, सांतोष िानिे, प्रशाांत बांब, अरमत साटम, सौ. मेघना 
साकोिे-बोडीकि, ॲङ िाहुल कुल, सिवश्री रसध्िाथव रशिोळे, जयकुमाि गोिे,  
रि.स.स. याांचा म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :  
 

"राज्यातील ढासळलेली कायदा ि सुव्यिस्िा, हत्या, अपहरि, दरोडे, 
घरफोड्या यासारख्या गुन््ांिा आळा घालणयात आलेले अपयश, अंमली पदािभ, 
गुटखा व्यापार, जुगार, मटका या अिैध धंद्यात झालेली िाढ, अल्पियीि मुले, मुली 
ि मवहलांिरील अत्याचाराच्या घटिांमध्ये झालेली िाढ, पुिे येिे पुजा चव्हाि 
आत्महत्या प्रकरिी संशवयत मंत्रयांचा राजीिामा घेतला असला तरी तो तीि 
वदिसांिंतरही राज्यपालांकडे पाठविलेला िसल्यामुळे जितेच्या मिात विमाि 
झालेला संभ्रम, या प्रकरिी २४ वदिसांचा कालािधी होऊिही गुन्हा दाखल झालेला 
िसूि तपासाबाबत राज्यातील जितेला अंधारात ठेिले असिे, पारदशभक पध्दतीिे 
तपास होणयासाठी स्ितंत्र यंत्रिेकडे तपास देणयाची आिश्यकता, ज्येष्ट्ठ 
िागवरकांसंबंधीच्या गुन््ात झालेली िाढ, डान्सबारला आळा घालणयात आलेले 
अपयश, सायबर गुन््ांचे िाढते प्रमाि, पोवलसांिर पडिारा ताि, पुिे, िागपूर, 
िावशक या सारख्या शहरात संघवटत गुन्हेगारीत झालेली िाढ, िाळूमावफयांकडूि, 
अिवधकृत बांधकाम करिाऱयांकडूि, शासकीय अवधकाऱयांिर होिारे हल्ले ि 
जीिे मारणयाच्या धमक्या, कोरोिा काळात पोवलसांिर झालेले हल्ले, सामावजक तेढ 
विमाि करिाऱयांिा वमळालेले मोकळे राि, सामावजक अत्याचारात झालेली िाढ, 
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महाि कलाकारांची गुप्तहेरांमाफभ त चौकशी करणयाचा सरकारिे घेतलेला घृिास्पद 
वििभय, गुंडाराजच होत असलेलं उदात्तीकरि, राज्यािर घातपाती कारिायांचे 
असलेले गंर्ीर सािट, जातीय हहसाचारात झालेली िाढ, जातपंचायतीच्या 
अत्याचाराच्या समोर आलेल्या घटिा, तसेच, मंुबईतील अिेक मोठ्या ि 
जिउपयोगी प्रकल्पांचे रखडलेले काम, िाहतुकीचा विमाि झालेला गंर्ीर प्रश्ि, 
मंुबई महािगरपावलकेतील भ्रष्ट्टाचार ि अवियवमततेची प्रकरिे, पुिर्थिकास 
प्रकल्पांची रखडलेली कामे, मंुबईच्या विविध समस्यांिी धारि केलेले उग्र स्िरुप, 
मंुबईतील रखडलेली विकास कामे, महािगरपावलकेिे गेल्या १० िर्षात केलेला 
खचभ, याबाबत श्िेतपवत्रका जाहीर करणयाची होत असलेली मागिी, मंुबईतील 
मेरोची कारशेड कांजूरमागभलाच करणयाबाबत सरकारिे धरलेला दरुाग्रह त्यातूि 
मेरोला होिारा विलंब ि मंुबईकरांचे होिारे िुकसाि, कोस्टल रोडच्या कामामुळे 
मच्छीमारांचे विमाि झालेले प्रश्ि, धारािी पुिर्थिकासाचा प्रश्ि मागी लािणयात होत 
असलेला विलंब, उपकर प्राप्त इमारतींचा प्रश्ि, देििार डम्पपग ग्राउंडचा प्रश्ि, 
बीडीडी चाळींच्या पुिर्थिकासातील समस्या यासारख्या मंुबईच् या समस्यांकडे 
सरकारचे होत असलेले दलुभक्ष, झोपडपट्टी पुििभसि, सेस इमारतींचा प्रश्ि, 
पुिबांधिी, स्ियंपुिबांधिी, परिडिारी घरे, र्ाडयाची घरे, महाकाय प्रकल्पांमुळे 
विस्िावपत झालेल्यांच्या समस्या, मास हाऊहसग सारखे प्रश्ि ि त्याबाबतच्या 
उपाययोजिांमध्ये विमाि झालेल्या समस्या, तसेच कोरोिा प्रादरु्ाि ि मृत्यूची 
संख्या देशपातळीिर महाराष्ट्रात सिावधक, कोरोिा उपाययोजिात झालेला 
भ्रष्ट्टाचार, टाळेबंदीमुळे अडचिीत आलेल्यांिा सरकारिे पॅकेजेस देणयात केलेली 
कुचराई, सत्तारुढ पक्षाच्या िेत्यांकडूि कोरोिा वियमांचे झालेले उल्लंघि, कोरोिा 
हाताळणयात सरकारला आलेले अपयश, तसेच राज्यातील विविध विर्ागांचा 
संतुवलत विकास करणयात ि टाळेबंदी वशविलीकरिािंतर या विर्ागांचे अिभचक्र 
सुरळीत करणयात सरकारला आलेले अपयश, राज्यातील अिुसूवचत जाती, 
अिुसूवचत जमाती, इतर मागास िगभ, मराठा, धिगर, आर्थिकदृष्ट्टया मागास 
यांच्यासाठीच्या योजिा राबिणयात, त्याचा लार् देणयात सरकारला आलेले 
अपयश, याबाबत शासिािे कराियाची उपाययोजिा विचारात घेणयात यािी."  

 
   

रिधान भिन, 
मंुबई, 
वदिांक : ३ माचभ, २०२१ 

                    िाजेन्द्र भागित, 
      सवचि, 

                           महाराष्ट्र विधािसर्ा 
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