
असधुारित प्रत 

 

 

महािाष्ट्र रिधानसभा 
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिाि, रिनाांक ५ जलैु, २०२१ 

 
( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 
 
 

शभुािांभ : िांिे मातिम्. 
 

एक : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 

  (१) उप मखु्यमांत्री  
 

:  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ अन्िये रित्त 
रिभागाचे सि २०१९-२०२० या आर्थिक िर्षातील 
िैधाविक विकास मंडळविहाय कायभक्रमांतर्भत ि अवििायभ 
वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खर्चारे्च (अविर्ाज्य र्ार्ासह) 
वििरिपत्र सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) अन्न, नागिी 
पिुिठा ि 
ग्राहक सांिक्षण 
मांत्री 

:  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ अन्िये अन्न, 
नागिी पिुिठा ि ग्राहक सांिक्षण रिभागाचे सि २०१९-
२०२० या आर्थिक िर्षातील िैधाविक विकास मंडळविहाय 
कायभक्रमांतर्भत ि अवििायभ वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खर्चारे्च 
(अविर्ाज्य र्ार्ासह) वििरिपत्र सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

  (३) गहृ मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य माििी हक्क आयोर्, यांर्चा सि २०१४-
२०१५, २०१५-२०१६, २०१६-२०१७ ि २०१७-२०१८ या 
िर्षांर्चा अिुक्रमे र्चौदािा, पंधरािा, सोळािा ि सतरािा 
िार्थर्षक अहिाल सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
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  (४) महसलू मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मयावदत, पुिे यांर्चा सि 

२०१८-२०१९ या िर्षार्चा छप्पिािा िार्थर्षक अहिाल 
सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

  (५) अल्पसांख्याक 
रिकास मांत्री 

:  विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ अन्िये 
अल्पसांख्याक रिकास रिभागाचे सि २०१९-२०२० या 
आर्थिक िर्षातील िैधाविक विकास मंडळविहाय 
कायभक्रमांतर्भत ि अवििायभ वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खर्चारे्च 
(अविर्ाज्य र्ार्ासह) वििरिपत्र सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

  (६) कामगाि मांत्री : (क) िावशक विल्हा सुरक्षा मंडळ, िावशक यांरे्च सि २०१६-
२०१७ ि २०१७-२०१८ या िर्षांरे्च िार्थर्षक अहिाल 
सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) पुिे विल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, पुिे यांरे्च सि २०१६-
२०१७ ि २०१७-२०१८ या िर्षांरे्च िार्थर्षक अहिाल 
सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

     (र्) िळर्ाि विल्हा मािाडी ि असंरवक्षत कामर्ार मंडळ, 
िळर्ाि यांरे्च सि २००३-२००४ ते २०१६-२०१७ या 
िर्षांरे्च िार्थर्षक अहिाल सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

     (घ) रत्िावर्री ि ससधुदरू्भ विल्हा मािाडी ि असंरवक्षत कामर्ार 
मंडळ, रत्िावर्री यांरे्च सि २००९-२०१० ते २०१७-२०१८ 
या िर्षांरे्च िार्थर्षक अहिाल सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

     (ङ) अकोला-िावशम-बुलढािा विल्हा मािाडी ि असंरवक्षत 
कामर्ार मंडळ, अकोला यांरे्च सि २०१४-२०१५ ते 
२०१८-२०१९ या िर्षांरे्च िार्थर्षक अहिाल सर्ार्ृहासमोर 
ठेितील. 
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     (र्च) सातारा विल्हा मािाडी ि असंरवक्षत कामर्ार मंडळ, 

सातारा यांरे्च सि २०००-२००१ ते २०१०-२०११ या िर्षांरे्च 
िार्थर्षक अहिाल सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

     (छ) इर्चलकरंिी विल्हा मािाडी ि असंरवक्षत कामर्ार मंडळ, 
इर्चलकरंिी यांरे्च सि २०११-२०१२ ते २०१८-२०१९ या 
िर्षांरे्च िार्थर्षक अहिाल सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

     (ि) वकरािा बािार ि दकुािे मंडळ,  (बृहन्मंुबई, ठािे, रायर्ड 
ि पालघर विल््ांकवरता) यारं्चा सि २०१९-२०२० या 
िर्षार्चा पन्नासािा िार्थर्षक अहिाल सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

     (झ) पुिे मािाडी ि असंरवक्षत कामर्ार मंडळ, यांरे्च सि २००१-
२००२ ते २००४-२००५ या िर्षांरे्च िार्थर्षक अहिाल 
सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

     (त्र) मंुबई र्ािीपाला बािार असंरवक्षत कामर्ार मंडळ, मंुबई 
यांर्चा सि २०१७-२०१८ या िर्षार्चा तेहवतसािा िार्थर्षक 
अहिाल सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

  (७) गहृरनमाण मांत्री : (क) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 

विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ अन्िये 

गहृरनमाण रिभागाचे सि २०१९-२०२० या आर्थिक 

िर्षातील िैधाविक विकास मंडळविहाय कायभक्रमातंर्भत ि 

अवििायभ वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खर्चारे्च (अविर्ाज्य 

र्ार्ासह) वििरिपत्र सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) झोपडपट्टी पुििभसि प्रावधकरि, मंुबई यांरे्च सि २०१८-
२०१९ या िर्षारे्च िार्थर्षक लेखे सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
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  (८) कृरि ि माजी 

सैरनक कल्याण 
मांत्री 

: (क) महाराष्ट्र कृवर्ष उद्योर् विकास महामंडळ मयावदत, मंुबई 
यांर्चा सि २०१८-२०१९ या िर्षार्चा ते्रपन्नािा िार्थर्षक 
अहिाल सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र मािी सैविक महामंडळ मयावदत, पुिे यांर्चा सि 
२०१५-२०१६ या िर्षार्चा र्चौदािा िार्थर्षक अहिाल 
सर्ार्ृहासमोर ठेितील. 
 

 

िोन : सि २०२१-२०२२ च्या पुरििी मार्ण्या सादर करिे. 
 

तीन : विधािसरे्िे संमत केलेल्या विधेयकांिा विधािपवरर्षदेर्ची संमती ि दोन्ही सर्ार्ृहांिी संमत 
केलेल्या विधेयकांिा राज्यपालाांची अवधसंमती वमळाल्यारे्च िाहीर करिे. 
 

चाि : अध्यक्षांिी, सर्ाध्यक्षांर्ची तावलका िामविददेशवशत करिे. 
 
 

 

पाच : मा. सांसिीय कायय मांत्री याांचा प्रस्ताि :- 
     "सि २०२० रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ५१ - शक्ती फौिदारी कायदे (महाराष्ट्र 
सुधारिा) विधेयक, २०२० यािरील, वदिांक १५ वडसेंबर, २०२० रोिी, सर्ार्ृहात घवित 
करण्यात आलेल्या संयुक्त सवमतीिर सवमती प्रमुख असलेल्या तत्कालीि र्ृह मंत्री यांिी मंत्री 
पदार्चा रािीिामा वदल्यािे वरक्त झालेल्या सवमती प्रमुख पदािर र्ृह मंत्री यांर्ची सवमती प्रमुख 
म्हिूि वियुक्ती करण्यात यािी." 
 

 
 
 
 

सहा : मा. िाज्यमांत्री तथा सरमती प्रमखु याांचा प्रस्ताि :- 
     "महाराष्ट्र विधािसर्ा वियम १८३ च्या पोि वियम (१) अन्िये, राज्यात ३३ कोिी िृक्ष 
लार्िडीसाठी राबविण्यात आलेल्या विशेर्ष मोवहमेबाबत या विर्षयािर र्ठीत करण्यात 
आलेल्या तदिभ सवमतीर्चा अहिाल सर्ार्ृहास सादर करण्यार्ची मुदत पुढील अवधिेशिाच्या 
शेििच्या वदिांकापयंत िाढिूि देण्यात यािी." 
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सात : शासकीय रिधेयके : 
 

 
 

  (अ) सांयकु्त सरमतीचा अहिाल सािि किण्यासाठी रनश्चचत केलेला कालािधी 
िाढरिण्यासांबांधी गहृ मांत्री याांचा प्रस्ताि :- 
 

       "सि २०२० रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ५१ - शक्ती फौिदारी कायदे 
(महाराष्ट्र सुधारिा) विधेयक, २०२० यािर विर्चार करण्यासाठी वदिांक १५ वडसेंबर, 
२०२० रोिी घवित केलेल्या संयुक्त सवमतीर्चा अहिाल सादर करण्याकवरता विश्चर्चत 
केलेली मुदत विधािसरे्च्या पुढील अवधिेशिाच्या शेििच्या वदिांकापयंत िाढविण्यात 
यािी." 
 

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

  (ब) पिु:स्थापनाथय :- 
 

   (१) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ८ – महाराष्ट्र (िार्री के्षते्र) झाडांरे्च 
संरक्षि ि िति (सुधारिा) विधेयक, २०२१. 
 

   (२) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ९ – महाराष्ट्र परर्िा ि कुळकिी 
ितिे िाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र (समािास उपयुक्त) सेिा इिामे रद्द 
करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीि प्रदेश वकरकोळ दमुाला िवहिािी िाहीशा 
करण्याबाबत, महाराष्ट्र र्ािर्ची कविष्ट्ठ ितिे िाहीशी करण्याबाबत आवि महाराष्ट्र 
मुलकी पािील (पद रद्द करिे) (सुधारिा) विधेयक, २०२१. 
 

   (३) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १० – महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(सुधारिा) विधेयक, २०२१. 
 

   (४) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ११ – महाराष्ट्र पवरर्चावरका 
(सुधारिा) विधेयक, २०२१. 
 

   (५) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १२ – महाराष्ट्र िस्तू ि सेिा कर 
(सुधारिा) विधेयक, २०२१. 
 

   (६) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १३ – महाराष्ट्र रािर्ार्षा (सुधारिा) 
विधेयक, २०२१. 
 

   (७) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १४ – महाराष्ट्र सािभिविक विद्यापीठ 
(सुधारिा) विधेयक, २०२१. 
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   (८) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १५ – ॲिलास श्स्कलिेक विद्यापीठ, 

मंुबई विधेयक, २०२१. 
  

 

 

 

आठ : मा.ग्रामरिकास मांत्री याांचा म.रि.स रनयम ११० अन्िये शासकीय ठिाि :- 
 

        मा. सिोच्र्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अिुरं्षर्ािे महाराष्ट्र विल्हा पवरर्षद ि पंर्चायत 
सवमती अवधवियम, १९६१ आवि महाराष्ट्र ग्रामपंर्चायत अवधवियम, १९५९ मध्ये 
िार्रीकांच्या मार्ास प्रिर्ार्ची पदे आरवक्षत ठेिण्याकरीता "राज्य मार्ासिर्ीय आयोर्" 
घवित करण्यात आलेला असूि राज्य मार्ासिर्भ आयोर्ास सुलर् संदर्ाकवरता 
आिचयक असिारी सामाविक, आर्थिक ि िातविहाय ििर्ििा २०११ मधील 
िार्रीकांच्या मार्ास प्रिर्ार्ची िाती विहाय सिभ मावहती कें द्र शासिाकडे उपलब्ध आहे 
असे असतांिा राज्य शासिािे िारंिार वििंती करुिही कें द्र शासिािे सदर मावहती अद्याप 
उपलब्ध करुि वदलेली िाही. सबब मार्ासिर्भ आयोर्ास इंम्पेवरकल डािा उपलब्ध करुि 
देिे अडर्चिीरे्च झाले आहे. त्यामुळे कें द्र शासिाकडूि राज्य शासिास िार्रीकांच्या 
मार्ास प्रिर्ार्ची सिभ मावहती ( इंम्पेवरकल डािा ) त्िरीत उपलब्ध करुि द्यािी अशी 
वशफारस ही विधािसर्ा कें द्र सरकारला करीत आहे. 
 

 

नऊ : शासकीय रिधेयके : 
 
 

     रिचाि, खांडश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

   (१) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १० – महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(सुधारिा) विधेयक, २०२१. 
 

   (२) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १२ – महाराष्ट्र िस्तू ि सेिा कर 
(सुधारिा) विधेयक, २०२१. 
 

   (३) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ९ – महाराष्ट्र परर्िा ि कुळकिी 
ितिे िाहीशी करण्याबाबत, महाराष्ट्र (समािास उपयुक्त) सेिा इिामे रद्द 
करण्याबाबत, महाराष्ट्र विलीि प्रदेश वकरकोळ दमुाला िवहिािी िाहीशा 
करण्याबाबत, महाराष्ट्र र्ािर्ची कविष्ट्ठ ितिे िाहीशी करण्याबाबत आवि महाराष्ट्र 
मुलकी पािील (पद रद्द करिे) (सुधारिा) विधेयक, २०२१. 
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   (४) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ८ – महाराष्ट्र (िार्री के्षते्र) झाडांरे्च 
संरक्षि ि िति (सुधारिा) विधेयक, २०२१. 
 

   (५) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ११ – महाराष्ट्र पवरर्चावरका 
(सुधारिा) विधेयक, २०२१. 
 

   (६) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १४ – महाराष्ट्र सािभिविक विद्यापीठ 
(सुधारिा) विधेयक, २०२१. 
 

   (७) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १३ – महाराष्ट्र रािर्ार्षा (सुधारिा) 
विधेयक, २०२१. 
 

   (८) सि २०२१ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १५ – ॲिलास श्स्कलिेक विद्यापीठ, 
मंुबई विधेयक, २०२१. 
 

 
 
 

िहा : शोक प्रस्ताि - 
 

 श्री.रािसाहेब र्चांदोबा अंतापूरकर, वि.स.स., श्री.रािीि शंकरराि साति, विद्यमाि 
राज्यसर्ा सदस्य ि मािी वि.स.स.,सिभश्री.संिय िामि देितळे, रामप्रसादिी विठ्ठलराि 
बोराडे, मािी वि.स.स. ि मािी मंत्री, सिभश्री एकिाि महादेि र्ायकिाड, रं्र्ाधरराि 
मोहिराििी देशमुख-कंुिुरकर, मािी वि.स.स. ि मािी राज्यमंत्री, श्री.शंकर सखाराम िम, 
मािी वि.स.स. ि मािी उप मंत्री, सिभश्री संर्ािी हरी पिार, एकिािराि पांडुरंर् साळिे, 
केशिराि देिराि मसहदे्र-पािील, हवरर्ाऊ रामराि बरकुले, आिंदराििी तुकाराम िंिारी, 
रमाकांत शंकर मयेकर, दत्तात्रय उघडु महािि, प्रकाशराि उत्तमराि डहाके, योर्ेंद्र रेशमा र्ोये, 
पास्कल िान्या धिारे, मािी वि.स.स., श्रीमती ज्योती सुरेश कलािी, मािी वि.स.स. ि श्रीमती 
लताबाई श्रीकृष्ट्ि तांबे, मािी वि.स.स. यांच्या द:ुखद विधिाबद्दल शोक प्रस्ताि. 
 

   
 

   
  

रिधान भिन, 
मंुबई, 
वदिांक : ४ िुलै, २०२१ 

िाजेन्र भागित, 
सवर्चि, 

 महाराष्ट्र विधािसर्ा 
 


