महाराष्ट्र विधानपवरषद
वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम
शुक्रिार, वदनाांक ५ माचच, २०२१
(दुपारी १२.०० िाजता)
एक

: प्रश्नोत्तरे (क)

ताराांवकत प्रश्न.

(ख)

ताराांवकत प्रश्नाची अवधक मावहती सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे .
सामावजक न्याय ि
विशे ष सहाय्य मां त्री

: "यितमाळ वजल्ह्यात िसवतगृहाच्या अनुदानाची
रक्कम

परत

श्री.ख्िाजा

गेल्ह्याबाबत" या विषयािरील

बेग,

श्रीमती

विद्या

चव्हाण,

सिवश्री.विरण पािसिर, आनं द ठािूर, हे मंत
टिले , नरें द्र पाटील, माजी वि.प.स. यांचा तारांवित
प्रश्न क्रमांि २३००८ ला वदनांि २९ जुलै, २०१६
रोजी

अनुपूरि

प्रश्नोत्तराच्या

िेळी

वदलेल्या

आश्िासनानुसार अविि मावहती सभागृहाच्या
पटलािर ठे ितील.
दोन

: कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे –
(१)

मुख्यमां त्री

: (क)

" महाराष्ट्र लोि आयुक्त आवण उप लोि
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांचे मा.राज्यपाल
महोदयांना सादर िेलेले सन २०१३ चे २,
सन २०१४ चे २३, सन २०१५ चे २, सन
२०१६ चे ३, सन २०१८ चा १ आवण सन
२०१९ चा १ असे एिूण ३२ विशेष
अहिाल

त्यािरील

स्पष्ट्टीिरणात्मि

शासनाच्या
ज्ञापनासह"

सभागृहासमोर ठे ितील.
(ख)

"महाराष्ट्र

विमानतळ

वििास

िंपनी

मयावदत यांचा सन २०१६-२०१७ या
िषाचा िार्षषि अहिाल" सभागृहासमोर
ठे ितील.
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(२)

उप मुख्यमां त्री

: "महाराष्ट्राची आर्षिि पाहणी सन २०२०-२०२१ हे
प्रिाशन" सभागृहासमोर ठे ितील.

(३)

सािचजवनक बाांधकाम
(सािच जवनक उपक्रम
िगळून) मां त्री

(४)

नगरविकास मां त्री

: "विदभव , मराठिाडा आवण उिववरत महाराष्ट्र यासाठी
वििासमं डळे आदे श, २०११ मिील खं ड ८ अन्िये
सािव जवनि बांििाम विभागाचे सन २०१९-२०२०
या आर्षिि िषातील वििास मं डळवनहाय
िायवक्रमांतगव त ि अवनिायव वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष
खचाचे (अविभाज्य भागासह) वििरणपत्र"
सभागृहासमोर ठे ितील.
: (क) "विदभव , मराठिाडा आवण उिववरत महाराष्ट्र
यासाठी वििासमं डळे आदे श, २०११
मिील खं ड ८ अन्िये नगरवििास
विभागाचे सन २०१९-२०२० या आर्षिि
िषातील
वििास
मं डळवनहाय
िायवक्रमांतगव त ि अवनिायव वनयतव्यय ि
प्रत्यक्ष खचाचे (अविभाज्य भागासह)
वििरणपत्र" सभागृहासमोर ठे ितील.
(ख) "शहर ि औद्योवगि वििास महामं डळ
महाराष्ट्र मयावदत यांचा सन २०१६-२०१७
या िषाचा सत्ते चाळीसािा िार्षषि
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(ग) "महाराष्ट्र अबवन इन्रास्रक्चर फंड रस्टी
िंपनी वलवमटे ड यांचा सन २०१६-२०१७ ि
सन २०१७-२०१८ या िषांचा िार्षषि
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
(घ)

(५)

इतर मागास बहु जन
कल्ह्याण मां त्री

"महाराष्ट्र अबवन इन्रास्रक्चर डे व्हलपमें ट
िंपनी वलवमटे ड यांचा सन २०१६-२०१७ ि
सन २०१७-२०१८ या िषांचा िार्षषि
अहिाल" सभागृहासमोर ठे ितील.
: "विदभव , मराठिाडा आवण उिववरत महाराष्ट्र यासाठी
वििासमं डळे आदे श, २०११ मिील खं ड ८ अन्िये
इतर मागास बहुजन िल्याण विभागाचे सन २०१९२०२० या आर्षिि िषातील वििास मं डळवनहाय
िायवक्रमांतगव त ि अवनिायव वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष
खचाचे (अविभाज्य भागासह) वििरणपत्र"
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(६)

उच्च ि तांत्र वशक्षण

:

मां त्री

(७)

पाणीपुरिठा ि

:

स्िच्छता मां त्री

(८)

मवहला ि बालविकास :
मां त्री

सभागृहासमोर ठे ितील.
"विदभव , मराठिाडा आवण उिववरत महाराष्ट्र यासाठी
वििासमं डळे आदे श, २०११ मिील खं ड ८ अन्िये
उच्च ि तंत्र वशक्षण विभागाचे सन २०१९-२०२० या
आर्षिि
िषातील
वििास
मं डळवनहाय
िायवक्रमांतगव त ि अवनिायव वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष
खचाचे (अविभाज्य भागासह) वििरणपत्र"
सभागृहासमोर ठे ितील.
"विदभव , मराठिाडा आवण उिववरत महाराष्ट्र यासाठी
वििासमं डळे आदे श, २०११ मिील खं ड ८ अन्िये
पाणीपुरिठा ि स्िच्छता विभागाचे सन २०१९२०२० या आर्षिि िषातील वििास मं डळवनहाय
िायवक्रमांतगव त ि अवनिायव वनयतव्यय ि प्रत्यक्ष
खचाचे (अविभाज्य भागासह) वििरणपत्र"
सभागृहासमोर ठे ितील.
"महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची िाळजी ि
संरक्षण)(सुिारणा) वनयम, २०२० प्रवसध्द िरणारी
अविसूचना क्रमांि बा.न्या.म.-२०१९/प्र.क्र.१२७/
िा-०३, वदनांवित २८ वडसेंबर, २०२०"
सभागृहासमोर ठे ितील.
अहिाल सादर करणे

तीन

: अांदाज सवमतीचा पवहला ि दुसरा

चार

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

पाच

: म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशे ष उल्ह्लेख – (असल्ह्यास).

सहा

: मा. सवमती प्रमुख, विधानपवरषद विशे षावधकार सवमती याांचा प्रस्ताि वििानपवरषद विशेषावििार सवमतीिडे विचारािव प्रलंवबत असलेल्या,
(१)

सन्माननीय वििानपवरषद सदस्या प्रा.डॉ.मनीषा िायंदे तसे च सन्माननीय
वििानपवरषद सदस्य श्री. भाई जगताप यांनी श्री.अणव ब गोस्िामी, संपादि, िृत्त
वनिेदि ि िायवक्रम सूत्र संचालि वरपब्ललि वटव्ही िृत्तिावहनी यांचेविरुध्द
वदनांि ०८ सप्टें बर, २०२० रोजी उपब्स्ित िेलेले विशेषावििार भंग ि
अिमानाचे प्रिरण.

(२)

सन्माननीय वििानपवरषद सदस्य श्री.भाई जगताप यांनी हहदी वसने अवभने त्री
िंगना राणाित यांचेविरुद्ध वदनांि ०८ सप्टें बर, २०२० रोजी उपब्स्ित िेले ले
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विशेषावििार भंग ि अिमानाचे प्रिरण.
या दोन प्रिरणांिरील विशेषावििार सवमतीचे अहिाल सादर िरण्यािवरता
महाराष्ट्र वििानपवरषद वनयम १७८ च्या पोट वनयम (१) च्या परं तुिान्िये पुढील
अवििे शनाच्या शेिटच्या वदिसापयंत मुदत िाढिू न दे ण्यात यािी.
सात

: म.वि.प. वनयम ९७ अन्िये अल्ह्पकालीन चचा –
सिचश्री शवशकाांत शशदे , अमोल वमटिरी, अवनिेत तटिरे वि.प.स. याांची म.वि.प.
वनयम ९७ अन्िये अल्ह्पकालीन चचा –(मां त्रयाांच्या उत्तरासह ४५ वमवनटे ) –
"संपूणव मानिसृष्ट्टीचा मु ख्य अन्नदाता असलेल्या बळीराजा विरोिात िेंद्र
शासनाने शेतिरी वििे यि मं जूर िरणे , सदरहू िायदा दे शभरातील
शेतिऱयांच्याविरोिात िेलेला असणे , िायद्यामिील त्रृ टींमुळे सरिारिडू न
हमीभािाने शेतमाल खरे दी होण्याची शाश्िती नसणे , शेतीचे संपूणव खाजगीिरण
होऊन खाजगी िंपन्यांची मनमानी सुरू होण्याची दाट शक्यता, भविष्ट्यात िृवष
उत्पन्न बाजार सवमत्यांचे अब्स्तत्िच नष्ट्ट होण्याची नामुष्ट्िी, सदरहू िायद्यामुळे
दे शातील शेतिरी, मािाडी िामगार ि इतर घटि दे शोिडीला लागण्याची
व्यक्त होत असलेली वभती, सदरहू िायद्यांविरोिात दे शभरातून शेतिऱयांची
होत असलेली तीव्र आंदोलने , उपोषण ि सं तप्त प्रवतवक्रया, पं जाबसह इतर
राज्यांनी तात्िाळ दखल घे त या िायद्यास प्रखर विरोि असल्याची घे तले ली
वनिराची भूवमिा, त्यानुषंगाने त्या राज्यांच्या सभागृहात पारीत िेलेले ठराि,
त्याच ितीिर महाराष्ट्रात दे खील सदरहू िायद्यास होणारा तीव्र विरोि ि
त्यािामी राज्य शासनाने तत्पर दखल घे त िेंद्राच्या या शेतिरी िायद्यांसंदभात
िराियाची

िायविाही,

त्याबद्दल

अवििृत

भूवमिा

जावहर

िरण्याची

आिश्यिता, शेतिऱयांिवरता डाळी, मिा, आटा, भाजीपाला, िांदा, बटाटा,
फळबाजार इत्यादी बाबत शासनाने िेलेल्या िायद्यात बदल िरण्याची मागणी,
सदरहू शेतमालासह सरसिट सिव शेतमालास द्याियाची सूट, यािर शासनाची
प्रवतवक्रया ि िराियाची िायविाही."

- मध्यां तर आठ

: (गुरुवार, दिनाांक ४ माचच, २०२१ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
दशच विण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) –
सिचश्री प्रविण दरे कर, विजय ऊफव भाई वगरिर, प्रसाद लाड, ॲड. वनरं जन डािखरे ,
सिवश्री विनायि मे टे, सदावशि खोत, महादे ि जानिर, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम
२६० अन्िये प्रस्ताि –
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"राज्यातील ढासळले ली िायदा ि सुव्यिस्िा, हत्या, अपहरण, दरोडे , घरफोड्या
यासारख्या गुन््ांना आळा घालण्यात आले ले अपयश, अंमली पदािव , गुटखा व्यापार,
जुगार, मटिा या अिैि िं द्यात झाले ली िाढ, अल्पियीन मुले, मुली ि मवहलांिरील
अत्याचाराच्या घटनांमध्ये झालेली िाढ, पुणे येिे पुजा चव्हाण आत्महत्या प्रिरणी
संशवयत मं त्रयांचा राजीनामा घेतला असला तरी तो राज्यपालांिडे पाठविले ला नसल्यामुळे
जनतेच्या मनात वनमाण झाले ला संभ्रम, या प्रिरणी २४ वदिसांचा िालाििी होऊनही
गुन्हा दाखल झाले ला नसून तपासाबाबत राज्यातील जनतेला अंिारात ठे िले असणे ,
पारदशवि पध्दतीने तपास होण्यासाठी स्ितंत्र यं त्रणे िडे तपास दे ण्याची आिश्यिता,
ज्येष्ट्ठ नागवरिांसंबंिीच्या गुन््ात झाले ली िाढ, डान्सबारला आळा घालण्यात आले ले
अपयश, सायबर गुन््ांचे िाढते प्रमाण, पोवलसांिर पडणारा ताण, पुणे, नागपूर, नावशि
या सारख्या शहरात संघवटत गुन्हे गारीत झालेली िाढ, िाळू मावफयांिडू न, अनवििृत
बांििाम िरणाऱयांिडू न शासिीय अवििाऱयांिर होणारे हल्ले ि जीिे मारण्याच्या
िमक्या, िरोना िाळात पोवलसांिर झालेले हल्ले, सामावजि तेढ वनमाण िरणाऱयांना
वमळालेले मोिळे रान, सामावजि अत्याचारात झालेली िाढ, महान िलािारांची
गुप्तहे रांमाफवत चौिशी िरण्याचा सरिारने घेतलेला घृणास्पद वनणव य, गुंडाराजचं होत
असलेले उदात्तीिरण, राज्यािर घातपाती िारिायांचं असले लं गंभीर सािट, जातीय
हहसाचारात झाले ली िाढ, जातपंचायतीच्या अत्याचाराच्या समोर आलेल्या घटना, तसेच,
मुंबईतील अने ि मोठ्या ि जनउपयोगी प्रिल्पांचे रखडले ले िाम, िाहतुिीचा वनमाण
झालेला गंभीर प्रश्न, मुंबई महानगरपावलिेतील भ्रष्ट्टाचार ि अवनयवमततेची प्रिरणे ,
पुनर्षििास प्रिल्पांची रखडले ली िामे , मुंबईच्या विविि समस्यांनी िारण िेलेले उग्र
स्िरुप, मुंबईतील रखडलेली वििास िामे , महानगरपावलिेने गे ल्या १० िषात िेले ला
खचव , याबाबत श्िे तपवत्रिा जाहीर िरण्याची होत असलेली मागणी, तसेच, िरोना
प्रादुभाि ि मृत्युची सं ख्या दे शपातळीिर महाराष्ट्रात सिाविि, िरोना उपाययोजने त
झालेला भ्रष्ट्टाचार, टाळे बं दीमुळे अडचणीत आले ल्यांना सरिारने पॅिेजे स दे ण्यात
िेलेली िुचराई, सत्तारुढ पक्षाच्या ने त्यांिडू न िरोना वनयमांचे झालेले उल्लं घन, िरोना
हाताळण्यात सरिारला आले ले अपयश, तसेच राज्यातील विविि विभागांचा संतुवलत
वििास िरण्यात ि टाळे बंदी वशविलीिरणानं तर या विभागांचे अिव चक्र सुरळीत
िरण्यात सरिारला आले ले अपयश, राज्यातील अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जमाती,
इतर मागास िगव , मराठा, िनगर, आर्षििदृष्ट्टया मागास यांच्यासाठीच्या योजना
राबिण्यात, त्याचा लाभ दे ण्यात सरिारला आलेले अपयश, याबाबत शासनाने
िराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी."

..6..
– अशासकीय कामकाज –

(बैठकीच्या अखे रचे २ १/२ तास)
नऊ

: (क)

अशासकीय विधे यके :पुर:स्थापनाथथ सन २०२१ चे वि.प.वि. क्रमाांक १ - महाराष्ट्र दे िदे िता, सांत,
महात्मे , राष्ट्रपुरुष याांच्या नािाांचा ि छायावचत्राांचा िापर वबअर
बार, परवमट रुम, दे शी ि विदे शी दारु विक्री केंद्र, हॉटे ल्ह्स,
उपाहारगृह याांच्या नािाच्या फलकािर करण्यास प्रवतबां ध करणे
विधे यक, २०२१ – डॉ.मवनषा कायां दे, वि.प.स. याांचे.

(ख) अशासकीय ठराि :(मां गळिार, वदनाांक २ माचच, २०२१ रोजीच्या बॅलेटद्वारा ठरविलेल्ह्या
प्राथम्यक्रमानुसार खालील ठराि दाखविण्यात आले आहे त) (१)

श्री. वदिाकर रािते वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ७१ "भारतीय स्िातंत्रय लाात “िंदे मातरम्” आवण “जन गण मन”
ही स्फुर्षतगीते म्हणत अने ि स्िातंत्रय सैवनि फासािर चढले , त्या
क्रांवतिारिांना िं दन िरण्यासाठी ि त्यांचा सन्मान, आदर तसे च भारत
मातेला िंदन िरण्यासाठी “िंदे मातरम्” ि “जन गण मन” या गीतांचा
भारताला स्िातंत्रय वमळाल्यानं तर शासिीय िायवक्रमांमध्ये समािे श
िरण्यात आला. सदर दोन्ही गीतांना राष्ट्रीय मान्यता वदल्यामुळे
लोिसभा ि राज्यसभा यांच्या प्रत्येि अवििे शनाच्या सुरूिातीला “िंदे
मातरम्” आवण अवििेशनाच्या समारोपाला “जन गण मन” म्हणण्यात
येते, त्याचपध्दतीने महाराष्ट्र वििानमं डळाच्या अवििे शनाच्या पवहल्या
वदिशी सुरूिातीला “िंदे मातरम्” आवण अवििेशनाच्या समारोपाला
“जन गण मन” म्हणण्याची प्रिा वदनांि ३ वडसें बर, १९९० पासून सुरू
आहे . २६ जाने िारी या प्रजासत्त्ताि वदनी ि १५ ऑगस्ट या स्िातंत्रयवदनी
शासिीय िायवक्रमात फक्त राष्ट्रगीत गायली जातात. तिावप अने ि
शासिीय िायवक्रमांच्या िेळी िेिळ “जन गण मन” म्हणण्यात ये ते.
त्यामुळे प्रत्येि िेंद्र ि राज्य शासनाच्या शासिीय िायव क्रमाच्या
सुरूिातीला “िंदे मातरम्” हे गीत आवण िायवक्रमांच्या समारोपाला “जन
गण मन” हे गीत म्हणण्यात यािे , याबाबत िेंद्र शासनाने वनणव य घ्यािा,
तसे च सिव राज्य शासनांना या संदभात आदे श द्यािे त , यासाठी राज्य
शासनाने िेंद्र शासनािडे प्रयत्न िरािे त , अशी वशफारस ही
वििानपवरषद शासनास िरीत आहे ."

..7..
(२)

श्री. सुरेश धस वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ७६ -

(३)

"राज्यातील साखर िारखान्यांसाठी ऊस तोडणे , साळणे ि त्यांच्या
मोळ्या बांिून बैलगाड्या भरुन तसेच माल रॅक्टर, रिमध्ये भरुन तो
साखर िारखान्यांपयंत पोहोचविण्याची िामे िरणारा मजुर िगव मोठ्या
प्रमाणािर आहे . हे मजूर मु ख्यतः महाराष्ट्राच्या वजरायती ि दुष्ट्िाळी
भागातून साखर िारखान्यांिर िाम िरण्यासाठी िषांतील ८ मवहने
येतात. या मजुरांना साखर िारखान्यांिडू न िेठवबगार पध्दतीने राबविले
जाते. या मजुरांना इतर िामगारांप्रमाणे मजूरी ि सुरवक्षतता वमळू न
त्यांच्या पवरब्स्ितीची पाहणी िरुन मजुरीच्या सं दभांत ऊस तोडणीचे दर
ठरविण्यासाठीची िैयब्क्ति पध्दत अत्यंत चुिीची असल्याने ती बदलणे
आिश्यि आहे . एिुणच बदल होण्यासाठी तसे च त्यांना विमा संरक्षण,
त्यांच्या मुलांना वशक्षण ि त्यांच्या वियांिरील अत्याचार रोखण्यासाठी
प्रभािी िायदा िरािा, अशी वशफारस ही वििानपवरषद शासनास िरीत
आहे ."
श्री. अांबादास दानिे वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ४२ "राज्यातील विशेषतः मराठिाड्यातील सिव गांिे बारमाही िाहतूिीस
योग्य व्हािीत, नद्या, नाले ि मोऱया यांच्यािरील पुलांची बांििामे ि
ग्रामीण भागातील रस्ते दुरूस्ती िरून िाहतूिीयोग्य िरण्यासाठी िडि
योजना शासनाने हाती घ्यािी आवण वजल्हा स्तरािर रस्त्याच्या अंतराच्या
प्रमाणात ग्रामीण रस्त्याच्या दुरूस्ती आवण मजबुतीिरणासाठी वनिी
उपललि िरून द्यािा, अशी वशफारस ही वििानपवरषद शासनास िरीत
आहे ."

विधान भिन,
मुंबई,
वदनांि : ४ माचव, २०२१.

राजे न्द्र भागित
सवचि,
महाराष्ट्र वििानपवरषद

