महाराष्ट्र विधानपवरषद
वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम
गुरुिार, वदनाांक ४ माचच, २०२१
(दुपारी १२.०० िाजता)
एक

: प्रश्नोत्तरे .

दोन

: कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे –
(१)

(२)

(३)

(४)

जलसांपदा ि लाभक्षे त्र : "विदर्भ , मराठिाडा आवि उिभ वरत महाराष्ट्र
यासाठी विकासमं डळे आदे श, २०११ मधील खं ड
विकास मां त्री
८ अन्िये जलसंपदा विर्ागाचे सन २०१९-२०२०
या आर्थिक िर्षातील विकास मं डळवनहाय
कायभक्रमांतगभ त ि अवनिायभ वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष
खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र"
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
महसूल मां त्री
: "विदर्भ , मराठिाडा आवि उिभ वरत महाराष्ट्र
यासाठी विकासमं डळे आदे श, २०११ मधील खं ड
८ अन्िये महसूल ि िन विर्ागाचे सन २०१९२०२० या आर्थिक िर्षातील विकास मं डळवनहाय
कायभक्रमांतगभ त ि अवनिायभ वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष
खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र"
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
सािचजवनक आरोग्य : "विदर्भ , मराठिाडा आवि उिभ वरत महाराष्ट्र
यासाठी विकासमं डळे आदे श, २०११ मधील खं ड
ि कुटुां ब कल्याण मां त्री
८ अन्िये सािभजवनक आरोग्य विर्ागाचे सन
२०१९-२०२० या आर्थिक िर्षातील विकास
मं डळवनहाय कायभक्रमांतगभत ि अवनिायभ
वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य
र्ागासह) वििरिपत्र" सर्ागृहासमोर ठे ितील.
ऊजा मां त्री
: (क) "महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरि कंपनी
मयावदत यांचा सन २०१८-२०१९ या
िर्षाचा

चौदािा

िार्थर्षक

अहिाल"

सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(ख) "महाराष्ट्र विद्युत वनयामक आयोग यांचा
सन २०१८-२०१९ या िर्षाचा िार्थर्षक
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अहिाल" सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(५)

पवरिहन मां त्री

: (क) "कोंकि रे ल्िे महामं डळ मयावदत यांचा
सन २०१९-२०२० या िर्षाचा िार्थर्षक
अहिाल" सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(ख) "महाराष्ट्र लोहमागभ पायार्ूत विकास
महामं डळ वलवमटे ड यांचा सन २०१८२०१९ या िर्षाचा िार्थर्षक अहिाल"
सर्ागृहासमोर ठे ितील.

तीन

: अशासकीय विधे यके ि ठराि सवमतीचे प्रवतिृत्त सादर करणे.

चार

: राज्यपालाांच्या अवभभाषणािरील चचे िर उत्तर.

पाच

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

सहा

: म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशे ष उल्लेख – (असल्यास).

- मध्यां तर सात

: उप मुख्यमं त्री याांचा प्रस्ताि :"महाराष्ट्र विधानपवरर्षद वनयमांतील वनयम २८९ अन्िये पुरििी मागणयांिरील
चचेच्या संदर्ात, विधानपवरर्षद वनयमांतील वनयम २३०(२) मधील तीन वदिसांच्या
कालािधीची जी तरतूद आहे ती स्िवगत करणयात यािी"

आठ

: सन २०२०-२०२१ च्या पुरिणी मागणयाांिर चचा – (पवहला ि शे िटचा वदिस)
खालील मां त्रयाांच्या मागणयाांिर चचा होईल.
१.

मुख्यमं त्री.

२.

उप मु ख्यमं त्री.

३.

सािभ जवनक बांधकाम (सािभजवनक उपक्रम िगळू न) मं त्री.

४.

अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक संरक्षि मं त्री.

५.

जलसंपदा ि लार्क्षे त्र विकास मं त्री.

६.

गृहमं त्री.

७.

महसूल मं त्री.

८.

सािभ जवनक आरोग्य ि कुटुं ब कल्याि मं त्री.
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९.

अल्पसं ख्यांक विकास ि औकाफ, कौशल्य विकास ि उद्योजकता मं त्री.

१०.

ग्रामविकास मं त्री.

११.

ऊजा मं त्री.

१२.

शालेय वशक्षि मं त्री.

१३.

नगरविकास, सािभ जवनक बांधकाम (सािभजवनक उपक्रम) मं त्री.

१४.

पशुसंिधभ न, दुग्ध व्यिसाय विकास, क्रीडा ि युिक कल्याि मं त्री.

१५.

इतर मागास बहुजन कल्याि, खार जवमनी विकास, आपत्ती व्यिस्िापन, मदत
ि पुनिभसन मं त्री.

नऊ

१६.

िैद्यकीय वशक्षि, सांस्कृवतक कायभ मं त्री.

१७.

उच्च ि तंत्रवशक्षि मं त्री.

१८.

कृवर्ष, माजी सै वनक कल्याि मं त्री.

१९.

आवदिासी विकास मं त्री.

२०.

पवरिहन, संसदीय कायभ मं त्री.

२१.

िस्त्रोद्योग, मत्स्यव्यिसाय, बंदरे मं त्री.

२२.

मवहला ि बालविकास मं त्री.

२३.

सामावजक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य मं त्री.

: शासकीय विधे यके –
(१)

विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विधे यक विचारात घे णे -

(२)

"सन २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक १ - महाराष्ट्र मुद्ांक (सुधारिा ि
विवधग्राह्यीकरि) विधे यक, २०२१"
विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे – विचार, खां डश: विचार ि सांमत
करणे.

(३)

"सन २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक २ - महाराष्ट्र गुंठेिारी विकास
(वनयमाधीन करिे , श्रेिीिाढ ि वनयंत्रि) (सुधारिा) विधे यक, २०२१"
विधानसभे ने सांमत केल्यास - विधे यक विचारात घे णे "सन २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक ३ – महाराष्ट्र (पुरििी) विवनयोजन
विधे यक, २०२१"
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-----------------------------------------------------------------------------दहा

: सिचश्री प्रविण दरे कर, विजय ऊफभ र्ाई वगरकर, प्रसाद लाड, ॲड. वनरं जन डािखरे ,
सिभश्री विनायक मे टे, सदावशि खोत, महादे ि जानकर, वि.प.स. याांचा म.वि.प.
वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि –
"राज्यातील ढासळलेली कायदा ि सुव्यिस्िा, हत्या, अपहरि, दरोडे ,
घरफोड्या यासारख्या गुन्ह्यांना आळा घालणयात आलेले अपयश, अंमली पदािभ , गुटखा
व्यापार, जुगार, मटका या अिैध धं द्यात झाले ली िाढ, अल्पियीन मुले, मुली ि
मवहलांिरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये झालेली िाढ, पुिे येिे पुजा चव्हाि आत्महत्या
प्रकरिी सं शवयत मं त्रयांचा राजीनामा घेतला असला तरी तो राज्यपालांकडे पाठविलेला
नसल्यामुळे जनतेच्या मनात वनमाि झालेला संभ्रम, या प्रकरिी २४ वदिसांचा
कालािधी होऊनही गुन्हा दाखल झाले ला नसून तपासाबाबत राज्यातील जनतेला
अंधारात ठे िले असिे , पारदशभक पध्दतीने तपास होणयासाठी स्ितंत्र यंत्रिे कडे तपास
दे णयाची आिश्यकता, ज्येष्ट्ठ नागवरकांसंबंधीच्या गुन्ह्यात झाले ली िाढ, डान्सबारला
आळा घालणयात आलेले अपयश, सायबर गुन्ह्यांचे िाढते प्रमाि, पोवलसांिर पडिारा
ताि, पुिे, नागपूर, नावशक या सारख्या शहरात सं घवटत गुन्हे गारीत झाले ली िाढ,
िाळू मावफयांकडू न, अनवधकृत बांधकाम करिाऱयांकडू न शासकीय अवधकाऱयांिर
होिारे हल्ले ि जीिे मारणयाच्या धमक्या, करोना काळात पोवलसांिर झालेले हल्ले ,
सामावजक तेढ वनमाि करिाऱयांना वमळालेले मोकळे रान, सामावजक अत्याचारात
झालेली िाढ, महान कलाकारांची गुप्तहे रांमाफभत चौकशी करणयाचा सरकारने घे तलेला
घृिास्पद वनिभ य, गुंडाराजचं होत असलेले उदात्तीकरि, राज्यािर घातपाती कारिायांचं
असलेलं गंर्ीर सािट, जातीय हहसाचारात झालेली िाढ, जातपंचायतीच्या
अत्याचाराच्या समोर आले ल्या घटना, तसेच, मुंबईतील अने क मोठ्या ि जनउपयोगी
प्रकल्पांचे रखडले ले काम, िाहतुकीचा वनमाि झालेला गंर्ीर प्रश्न, मुंबई
महानगरपावलकेतील भ्रष्ट्टाचार ि अवनयवमतते ची प्रकरिे , पुनर्थिकास प्रकल्पांची
रखडलेली कामे , मुंबईच्या विविध समस्यांनी धारि केलेले उग्र स्िरुप, मुंबईतील
रखडलेली विकास कामे , महानगरपावलकेने गेल्या १० िर्षात केले ला खचभ , याबाबत
श्िेतपवत्रका जाहीर करणयाची होत असलेली मागिी, तसेच, करोना प्रादुर्ाि ि मृत्युची
संख्या दे शपातळीिर महाराष्ट्रात सिावधक, करोना उपाययोजने त झाले ला भ्रष्ट्टाचार,
टाळे बं दीमुळे अडचिीत आले ल्यांना सरकारने पॅकेजे स दे णयात केलेली कुचराई,
सत्तारुढ पक्षाच्या ने त्यांकडू न करोना वनयमांचे झालेले उल्लं घन, करोना हाताळणयात
सरकारला आले ले अपयश, तसेच राज्यातील विविध विर्ागांचा सं तुवलत विकास
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करणयात ि टाळे बं दी वशविलीकरिानं तर या विर्ागांचे अिभ चक्र सुरळीत करणयात
सरकारला आलेले अपयश, राज्यातील अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जमाती, इतर
मागास िगभ , मराठा, धनगर, आर्थिकदृष्ट्टया मागास यांच्यासाठीच्या योजना राबिणयात,
त्याचा लार् दे णयात सरकारला आलेले अपयश, याबाबत शासनाने कराियाची
उपाययोजना विचारात घे णयात यािी."

विधान भिन,
मुंबई,
वदनांक : ३ माचभ, २०२१.

राजे न्र भागित
सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरर्षद

