असुधारित प्रत

महािाष्ट्र रिधानसभा
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम
सोमिाि, रिनाांक ८ माचच , २०२१
( सकाळी ११.०० िाजता )

एक

:

प्रश्नोत्तिे .

िोन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे (१) मुख्यमां त्री

:

विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमंडळे आदे श, २०११ मधील वियम ८
अन्िये सामान्य प्रशासि विर्ागाचे सि २०१९२०२० या आर्थिक िर्षातील विकास मंडळविहाय
कायभक्रमांतगभ त ि अवििायभ वियतव्यय ि प्रत्यक्ष
खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र
सर्ागृहासमोर ठे ितील.

(२) उप मुख्यमां त्री

:

विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमंडळे आदे श, २०११ मधील वियम ८
अन्िये वियोजि विर्ागाचे सि २०१९-२०२० या
आर्थिक
िर्षातील
विकास
मंडळविहाय
कायभक्रमांतगभ त ि अवििायभ वियतव्यय ि प्रत्यक्ष
खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र
सर्ागृहासमोर ठे ितील.

(३) उद्योग, मिाठी भाषा
मां त्री

:

(क)

विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमंडळे आदे श, २०११ मधील वियम ८
अन्िये मराठी र्ार्षा विर्ागाचे सि २०१९-२०२०
या आर्थिक िर्षातील विकास मंडळविहाय
कायभक्रमांतगभ त ि अवििायभ वियतव्यय ि प्रत्यक्ष
खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र
सर्ागृहासमोर ठे ितील.
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(ख) महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामंडळ यांचा सि
२०१६-२०१७ ते २०२०-२०२१ या िर्षांचे
अिभ वििरि पत्रक ि कामाचा कायभक्रम आवि सि
२०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या िर्षाचे सुधारीत
अंदाज पत्रक सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(ग)

महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामंडळ यांचा सि
२०१५-२०१६ ि २०१६-२०१७ या िर्षांचा अिुक्रमे
चोपन्नािा ि पंचािन्नािा िार्थर्षक अहिाल
सर्ागृहासमोर ठे ितील.

(घ)

महाराष्ट्र औद्योवगक विकास महामंडळ यांचा सि
२०१५-२०१६ ि २०१६-२०१७ या िर्षांचा िार्थर्षक
वहशेब सर्ागृहासमोर ठे ितील.

(४) कामगाि मां त्री

:

विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमंडळे आदे श, २०११ मधील वियम ८
अन्िये उद्योग, ऊजा ि कामगार विर्ागाचे सि
२०१९-२०२० या आर्थिक िर्षातील विकास
मंडळविहाय कायभक्रमांतगभ त ि अवििायभ वियतव्यय
ि प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र
सर्ागृहासमोर ठे ितील.

(५) ऊजा मां त्री

:

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारे र्षि कंपिी मयावदत यांचा
सि २०१९-२०२० या िर्षाचा पंधरािा िार्थर्षक
अहिाल सर्ागृहासमोर ठे ितील.

(६) उच्च ि तांत्र रिक्षण

:

(क)

मां त्री

यशिंतराि चव्हाि महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ,
िावशक यांचे सि २००९-२०१० ते २०१३-२०१४
या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे आवि अंतगभत लेखापवरक्षि
अहिाल सर्ागृहासमोर ठे ितील.

(ख)

मुंबई विद्यापीठ यांचे सि २०१४-२०१५ ते २०१८२०१९ या िर्षांचे िार्थर्षक अहिाल सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
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कविकुलगुरु कावलदास संस्कृत विश्िविद्यालय,
रामटे क यांचा सि २०१७-२०१८ या िर्षाचा िार्थर्षक
अहिाल सर्ागृहासमोर ठे ितील.

(घ)

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ,
औरं गाबाद यांचे सि २०१८-२०१९ या िर्षाचे
िार्थर्षक लेखे सर्ागृहासमोर ठे ितील.

(ङ)

कविकुलगुरु कावलदास संस्कृत विश्िविद्यालय,
रामटे क, िागपुर यांचे सि २०१८-२०१९ ि २०१९२०२० या िर्षांचे िार्थर्षक लेखे सर्ागृहासमोर
ठे ितील.

(च)

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज िागपूर विद्यापीठ यांचे
२०१८-२०१९ या िर्षाचे िार्थर्षक लेखे (अंकेक्षि
अहिालासह) सर्ागृहासमोर ठे ितील.

(छ)

स्िामी रामािंद तीिभ मराठिाडा विद्यापीठ, विष्ट्िुपुरी
िांदेड यांचा सि २०१८-२०१९ या िर्षाचा िार्थर्षक
अहिाल सर्ागृहासमोर ठे ितील.

(ज)

किवयत्री

बवहिाबाई

चौधरी

उत्तर

महाराष्ट्र

विद्यापीठ, जळगांि यांचा सि २०१८-२०१९ या
िर्षाचा

एकोितीसािा

िार्थर्षक

अहिाल

होळकर

विद्यापीठ,

सर्ागृहासमोर ठे ितील.
(झ)

पुण्यश्लोक

अवहल्यादे िी

सोलापूर यांचा सि २०१८-२०१९ या िर्षाचा
पंधरािा िार्थर्षक अहिाल सर्ागृहासमोर ठे ितील.

4
(ट)

†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ
पुण्यश्लोक

अवहल्यादे िी

होळकर

विद्यापीठ,

सोलापूर यांचा सि २०१९-२०२० या िर्षाचा
िार्थर्षक लेखा परीक्षि अहिाल सर्ागृहासमोर
ठे ितील.
(ठ)

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ,
औरं गाबाद यांचा सि २०१८-२०१९ या िर्षाचा
बासष्ट्ठािा

िार्थर्षक

अहिाल

सर्ागृहासमोर

ठे ितील.
(७) कृ रष मां त्री

:

विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमंडळे आदे श, २०११ मधील वियम ८
अन्िये कृवर्ष, पशुसंिधभि, दुग्धव्यिसाय विकास ि
मत्स्यव्यिसाय विर्ागाचे सि २०१९-२०२० या
आर्थिक
िर्षातील
विकास
मंडळविहाय
कायभक्रमांतगभ त ि अवििायभ वियतव्यय ि प्रत्यक्ष
खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र
सर्ागृहासमोर ठे ितील.

(८) मृि ि जलसांधािण

:

विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमंडळे आदे श, २०११ मधील वियम ८
अन्िये मृद ि जलसंधारि विर्ागाचे सि २०१९२०२० या आर्थिक िर्षातील विकास मंडळविहाय
कायभक्रमांतगभ त ि अवििायभ वियतव्यय ि प्रत्यक्ष
खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र
सर्ागृहासमोर ठे ितील.

:

विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमंडळे आदे श, २०११ मधील वियम ८
अन्िये सामावजक न्याय ि विशेर्ष सहाय्य
विर्ागाचे सि २०१९-२०२० या आर्थिक िर्षातील
विकास मंडळविहाय कायभक्रमांतगभ त ि अवििायभ
वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह)
वििरिपत्र सर्ागृहासमोर ठे ितील.

मां त्री

(९) सामारजक न्याय ि
रििे ष सहाय्य मां त्री
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िाताििणीय बिल
मां त्री

तीन

:

:
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विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी
विकासमंडळे आदे श, २०११ मधील वियम ८
अन्िये पयािरि ि िातािरिीय बदल विर्ागाचे
सि २०१९-२०२० या आर्थिक िर्षातील विकास
मंडळविहाय कायभक्रमांतगभ त ि अवििायभ वियतव्यय
ि प्रत्यक्ष खचाचे (अविर्ाज्य र्ागासह) वििरिपत्र
सर्ागृहासमोर ठे ितील.

िासकीय रिधे यके :
(१)

सांयक्
ु त सरमतीचा अहिाल सािि किण्यासाठी रनश्श्चत केलेला कालािधी
िाढरिण्यासांबांधी गृह मां त्रयाांचा प्रस्ताि :"सि २०२० चे वि.स.वि. क्रमांक ५१ – शक्ती फौजदारी कायदे (महाराष्ट्र
सुधारिा) विधेयक, २०२० यािर विचार करण्यासाठी वदिांक १५ वडसेंबर, २०२० रोजी
वियुक्त केलेल्या संयुक्त सवमतीचा अहिाल सादर करण्याकवरता विश्श्चत केलेली मुदत
विधािसर्ेच्या पुढील अवधिेशिाच्या शेिटच्या वदिसापयंत िाढविण्यात यािी."

------------------------------------------------------------------------------------------------

(२)

रिचाि, खां डि: रिचाि ि सांमत किणे :(क) सन २०२१ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ५ – महािाष्ट्र िाज्य कौिल्य
रिद्यापीठ रिधे यक, २०२१.
(ख) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत
ॲङ िाहु ल कुल, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :-

श्री.सुधीि

मुनगांटीिाि,

"सि २०२१ चे विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ५ – महाराष्ट्र राज्य कौशल्य
विद्यापीठ विधेयक, २०२१ विधािपवरर्षदे ची सहमती घे ऊि दोन्ही सर्ागृहांच्या ३४०
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर
करण्याचा अिुदेश दे ऊि विचारािभ पाठविण्यात यािे."
(ग) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.िे िेंद्र फडणिीस, रि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सि २०२१ चे विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ५ – महाराष्ट्र राज्य कौशल्य
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विद्यापीठ विधे यक, २०२१ विधािपवरर्षदे ची सहमती घेऊि दोन्ही सर्ागृहांच्या ३२१
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर
करण्याचा अिुदेश दे ऊि विचारािभ पाठविण्यात यािे."
(िुक्रिाि, रिनाांक ५ माचच, २०२१ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
ििचरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
चाि

:

सिचश्री िे िेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सुधीि मुनगांटीिाि, िाधाकृ ष्ट्ण रिखे पाटील, ॲड.आरिष िे लाि, डॉ.सांजय कुटे , सिचश्री िरि िाणा, सांभाजी पाटीलरनलांगेकि, अतुल भातखळकि, िाम किम, गणेि नाईक, रनतेि िाणे, जयकुमाि
िािल, रगिीष महाजन, श्रीमती माधुिी रमसाळ, सिचश्री समीि कुणािाि, बबनिाि
लोणीकि, सुनील िाणे, हिीभाऊ बागडे , अरभमन्यु पिाि, सरचन कल्याणिेटी,
रििेंद्रससह भोसले, श्रीमती मरनषा चौधिी, ॲङ पिाग अळिणी, सिचश्री मां गलप्रभात
लोढा, िणधीि साििकि, मोहन मते, सांतोष िानिे, प्रिाांत बां ब, अरमत साटम,
सौ. मे घना साकोिे -बोडीकि, ॲङ िाहुल कुल, सिचश्री रसध्िार्च रििोळे , जयकुमाि
गोिे , रि.स.स. याांचा म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (मां त्रयाांचे उत्ति)
"राज्यातील ढासळलेली कायदा ि सुव्यिस्िा, हत्या, अपहरि, दरोडे , घरफोड्या
यासारख्या गुन््ांिा आळा घालण्यात आले ले 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 ठे िले असिे , पारदशभक
पध्दतीिे तपास होण्यासाठी स्ितंत्र यंत्रिेकडे तपास दे ण्याची आिश्यकता, ज्येष्ट्ठ
िागवरकांसंबंधीच्या गुन््ात झालेली िाढ, डान्सबारला आळा घालण्यात आलेले अपयश,
सायबर गुन््ांचे िाढते प्रमाि, पोवलसांिर पडिारा ताि, पुिे, िागपूर, िावशक या सारख्या
शहरात संघवटत गुन्हे गारीत झालेली िाढ, िाळू मावफयांकडू ि, अिवधकृत बांधकाम
करिाऱयांकडू ि, शासकीय अवधकाऱयांिर होिारे हल्ले ि जीिे मारण्याच्या धमक्या, कोरोिा
काळात पोवलसांिर झालेले हल्ले , सामावजक तेढ विमाि करिाऱयांिा वमळालेले मोकळे
राि, सामावजक अत्याचारात झालेली िाढ, महाि कलाकारांची गुप्तहे रांमाफभत चौकशी
करण्याचा सरकारिे घेतलेला घृिास्पद वििभ य, गुंडाराजच होत असलेलं उदात्तीकरि,
राज्यािर घातपाती कारिायांचे असलेले गंर्ीर सािट, जातीय हहसाचारात झालेली िाढ,
जातपंचायतीच्या अत्याचाराच्या समोर आलेल्या घटिा, तसेच, मुंबईतील अिेक मोठ्या ि
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जिउपयोगी प्रकल्पांचे रखडलेले काम, िाहतुकीचा विमाि झालेला गंर्ीर प्रश्ि, मुंबई
महािगरपावलकेतील भ्रष्ट्टाचार ि अवियवमततेची प्रकरिे , पुिर्थिकास प्रकल्पांची रखडलेली
कामे , मुंबईच्या विविध समस्यांिी धारि केलेले उग्र स्िरुप, मुंबईतील रखडलेली विकास
कामे , महािगरपावलकेिे गेल्या १० िर्षात केलेला खचभ , याबाबत श्िेतपवत्रका जाहीर
करण्याची होत असलेली मागिी, मुंबईतील मेरोची कारशेड कांजूरमागभ लाच करण्याबाबत
सरकारिे धरलेला दुराग्रह त्यातूि मेरोला होिारा विलंब ि मुंबईकरांचे होिारे िुकसाि,
कोस्टल रोडच्या कामामुळे मच्छीमारांचे विमाि झालेले प्रश्ि, धारािी पुिर्थिकासाचा प्रश्ि
मागी लािण्यात होत असलेला विलंब, उपकर प्राप्त इमारतींचा प्रश्ि, दे ििार डम्पपग
ग्राउं डचा प्रश्ि, बीडीडी चाळींच्या पुिर्थिकासातील समस्या यासारख्या मुंबईच्या समस्यांकडे
सरकारचे होत असलेले दुलभक्ष, 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 प्रादुर्ाि ि मृत्यूची संख्या दे शपातळीिर महाराष्ट्रात
सिावधक, कोरोिा उपाययोजिात झालेला भ्रष्ट्टाचार, टाळे बंदीमुळे अडचिीत आलेल्यांिा
सरकारिे पॅकेजे स दे ण्यात केलेली कुचराई, सत्तारुढ पक्षाच्या िेत्यांकडू ि कोरोिा वियमांचे
झालेले उल्लंघि, कोरोिा हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश, तसेच राज्यातील विविध
विर्ागांचा संतुवलत विकास करण्यात ि टाळे बंदी वशविलीकरिािंतर या विर्ागांचे अिभ चक्र
सुरळीत करण्यात सरकारला आलेले अपयश, राज्यातील अिुसूवचत जाती, अिुसूवचत
जमाती, इतर मागास िगभ , मराठा, धिगर, आर्थिकदृष्ट्टया मागास यांच्यासाठीच्या योजिा
राबिण्यात, त्याचा लार् दे ण्यात सरकारला आलेले अपयश, याबाबत शासिािे कराियाची
उपाययोजिा विचारात घेण्यात यािी."

(दुपारी २-०० वाजता)
पाच

:
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