
असधुारित प्रत 

 

 

महािाष्ट्र रिधानसभा 
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिाि, रिनांक ६ जलैु, २०२१ 

 
( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 
 
 

 

एक : (अ) अतािांरकत प्रश्नोत्तिांची यािी क्रमांक ५७ ते ६१ सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे. 
 

  (ब) तािांरकत प्रश्नाबाबतची अरधक मारहती सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे. 
 

   सामारजक न्याय ि 
रिशेष सहाय्य मंत्री 

:  "गडहहग्लज (रज.कोल्हापिू) येथील मलुींच्या 
िसतीगहृात योग्य आहाि ि सरुिधा रमळत 
नसल्याबाबत" या विषयािरील श्रीमती संध्यादेिी 
देसाई-कुपेकर ि इतर वि.स.स. यांनी विचारलेल्या 
तारांवकत प्रश्न क्रमांक ४५४०२ ला वदनांक १४  
माचच, २०१६ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या अनुषंगाने 
अनुपूरक प्रश्नोत्तराच्या िेळी वदलेल्या 
आश्िासनानुसार अविक माविती सभागृिाच्या 
पटलािर ठेितील. 

 

 

िोन : शोक प्रस्ताि - 
 

 श्रीमती वगरजाबाई मच्च्िंद्रनाथ जािि, माजी वि.स.स. यांच्या द:ुखद वनिनाबद्दल शोक 
प्रस्ताि. 
 
 

 

तीन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमंत्री  
 

: (क) मिाराष्ट्र राज्य लोकसेिा िक्क आयोग यांचा सन २०१९-
२०२० या िषाचा िार्षषक अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील. 
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     (ख) श्री.साईबाबा संस्थान विश्िस्तव्यिस्था (वशर्डी) 
(व्यिस्थापन सवमतीच्या सदस्यांची वनयुक्ती आवि 
प्रवतज्ञापत्राचे नमुने) (सुिारिा) वनयम, २०२१ अविसूचना 
क्रमांक सासवि २०२१/ प्र.क्र.११८/कायच-१६, वदनांवकत ५ 
जुलै, २०२१ सभागृिासमोर ठेितील. 
 

  (२) उप मखु्यमंत्री  
 

: (क) भारताचे वनयंत्रक ि मिालेखापरीक्षक यांचा सन २०१८-
२०१९  या आर्षथक िषाचा (१) िार्षषक तांवत्रक वनरीक्षि 
(स्थावनक संस्था) अििाल तसेच (२) सन २०१९-२०२० 
या िषाचे विवनयोजन लेखा अििाल ि (३) वित्तीय लेखा 
अििाल खंर्ड-१ ि खंर्ड-२ सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ख) शासनाच्या सिकार, पिन ि िस्त्रोद्योग विभाग या 
विभागांतगचत संस्थांनी वदनांक १ एवप्रल, २०२० ते ३१ 
माचच, २०२१ या कालाििीत घेतलेले कजच ि त्यािरील 
व्याजास देण्यात आलेल्या िमी विषयीचे वििरिपत्र 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

  (३) उद्योग, 
खरनकमम, 
मिाठी भाषा 
मंत्री 

: (क) कोकि विकास मिामंर्डळ, मयावदत यांचा सन २०१९-
२०२० या िषाचा एकोिपन्नासािा िार्षषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ख) पश्श्चम मिाराष्ट्र विकास मिामंर्डळ मयावदत, पुिे यांचा 
सन २०१९-२०२० या िषाचा एकोिपन्नासािा िार्षषक 
अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ग) मिाराष्ट्र औद्योवगक विकास मिामंर्डळ यांचा सन २०१७-
२०१८  या िषांचा िार्षषक विशेब सभागृिासमोर ठेितील. 
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  (४) जलसंपिा ि 
लाभके्षत्र 
रिकास मंत्री 

: (क) गोदािरी मराठिार्डा पाटबंिारे विकास मिामंर्डळ, 
औरंगाबाद यांचा सन २०१६-१७ या िषांचा स्ितंत्र 
लेखापरीक्षा अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ख) मिाराष्ट्र भूविकास मिामंर्डळ मयावदत, पुिे याचंा सन 
२०१६-२०१७ ि २०१७-२०१८ चे लेखापरीक्षि अििाल 
सभागृिासमोर  ठेितील. 
 

  (५) अल्पसंख्याक 
रिकास ि 
औकाफ, 
कौशल्य रिकास 
ि उद्योजकता 
मंत्री 

:  मिाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचा सन २००४-०५ 
ते २०१२-१३ या िषाचा िार्षषक अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील. 

  (६) कामगाि मंत्री : (क) अकोला-िावशम-बुलढािा वजल्िा माथार्डी ि असंरवक्षत 
कामगार मंर्डळ, यांचे सन २०१९-२०२० या िषाचा 
िार्षषक अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ख) सुरक्षा रक्षक मंर्डळ बृिनमंुबई ि ठािे वजल्िा यांचे सन 
२०१८-२०१९ ते २०१९-२०२० या िषांचे अनुक्रमे 
अर्डतीसािा ि एकोिचाळीसािा िार्षषक अििाल 
सभागृसमोर ठेितील. 
 

  (७) उच्च ि तंत्र 
रशक्षण मंत्री 

:  श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी मविला विद्यापीठ मंुबई 
यांचा सन २००८-२००९ ते २०१७-२०१८ या िषांचे 
िार्षषक अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 

  (८) ऊजा आरण 
निीन ि 
निीकिणीय 
ऊजा मंत्री 

: (क) मिाराष्ट्र राज्य िीज वनर्षमती कंपनी मयावदत यांचा सन 
२०१९-२०२० या िषाचा िार्षषक अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील. 
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     (ख) मिाराष्ट्र राज्य विद्युत मंर्डळ सूत्रिारी कंपनी मयावदत 
यांचा सन २०१८-२०१९ या िषाचा चौदािा िार्षषक 
अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ग) मिाराष्ट्र विद्युत वनयामक आयोग यांचा सन २०१९-२०२० 
या िषाचा िार्षषक अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (घ) मिाराष्ट्र विद्युत वनयामक आयोग यांचा सन २०१९-२०२० 
या िषाचा िार्षषक लेखा अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

  (९) गहृरनमाण मंत्री :  मिाराष्ट्र गृिवनमाि ि के्षत्रविकास प्राविकरि, मिाराष्ट्र 
गृिवनमाि ि के्षत्रविकास प्राविकरि, मंुबई यांचा सन 
२०१४-२०१५ ते २०१७-१८ या िषाचा िार्षषक प्रशासन 
अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

  (१०) पाणीपिुिठा ि 
स्िच्छता मंत्री                        

:  मिाराष्ट्र जीिन प्राविकरिाचा  सन २०१५-२०१६ या 
िषाचा िार्षषक अििाल, िार्षषक लेखे आवि 
लेखापवरक्षि अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 

  (११) संसिीय कायम 
मंत्री 

:  वििानसभेच्या सन २०२१ च्या प्रथम (अथचसंकल्पीय) 
अवििेशनात वदनांक १ माचच, २०२१ ते वदनांक १० माचच, 
२०२१ या कालाििीत मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री मिोदयांनी 
वििानसभा सभागृिात वदलेल्या एकूि ६५ आश्िासनांची 
यादी तसेच, सन २०२१ चे प्रथम (अथचसंकल्पीय) 
अवििेशन संस्थगीत झाल्यानंतर, आतापयंत पूतचता 
करण्यात आलेल्या एकूि १९२ आश्िासनांच्या पूतचतेची 
वििरिपते्र यादीसि सभागृिासमोर ठेितील. 
 

  (१२) मरहला ि 
बालरिकास 
मंत्री 

:  मविला आर्षथक विकास मिामंर्डळ यांचा सन २०१९-
२०२० चा पंचेचाळीसािा िार्षषक अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील. 
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चाि : मा. रिधी ि न्याय िाज्यमंत्री तथा सरमती प्रमखु यांचा प्रस्ताि :- 
     "िमादाय खाजगी रुग्िालयांची तपासिी करिे" या संदभातील तदथच संयुक्त 
सवमतीच्या नामावभिानात सुिारिा करुन "िमादाय खाजगी रुग्िालयाची तपासिी 
सवमती" असे सवमतीचे नामावभिान करण्यात येिून वििीमंर्डळाची िी कायमस्िरुपी 
सवमती असािी. 

 

 

 

पाच : मा.सरमती प्रमखु, रिधानसभा रिशेषारधकाि सरमती यांचा प्रस्ताि 

   वििानसभा विशेषाविकार सवमतीकरे्ड विचाराथच प्रलंवबत असलेल्या,  
 

   (१) सनमाननीय वििानसभा सदस्य श्री.प्रताप सरनाईक यांनी श्री.अिचब गोस्िामी, 
संपादक, िृत्त वनिेदक ि कायचक्रम सूत्र संचालक, वरपश्ललक वटव्िी िृत्तिाविनी 
यांचेविरुद्ध वदनांक ७ सप्टेंबर, २०२० रोजी उपश्स्थत केलेले विशेषाविकार भंग ि 
अिमानाचे प्रकरि. 
 

   (२) सनमाननीय वििानसभा सदस्य श्री.प्रताप सरनाईक यांनी हिदी वसने अवभनेत्री 
कंगना रािाित यांचेविरुद्ध वदनांक ७ सप्टेंबर, २०२० रोजी उपश्स्थत केलेले 
विशेषाविकार भंग  ि अिमानाचे प्रकरि. 
 

              या दोन प्रकरिांिरील विशेषाविकार सवमतीचे अििाल सादर करण्याकवरता                       
मिाराष्ट्र वििानसभा वनयम १८३(१) च्या परंतुकानिये पुढील अवििेशनाच्या शेिटच्या 
वदिसापयंत मुदत िाढिून देण्यात यािी. 

 

 

सहा : मा.उप मखु्यमंत्री तथा रित्त मंत्री यांचा म.रि.स. रनयम ५७ अन्िये प्रस्ताि :- 
     "पुरििी मागण्यांिरील चचा ि मतदानाच्या संदभात वििानसभा वनयमांतील वनयम 
२६० (२) मिील तीन वदिसांच्या कालाििीबाबतची जी तरतूद आिे ती मिाराष्ट्र 
वििानसभा वनयमांतील वनयम ५७ अनिये स्थवगत करण्यात यािी." 
 

 

 

 

 

 

 



†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ 
 

6 

सात : सन २०२१-२०२२ या िषाच्या पिुिणी मागण्ाांवर चचा व मतदान (परहला 
ि शेिटचा ददवस). 
 

   (१) सामानय प्रशासन विभाग 
 

   (२) गृह विभाग 
 

   (३) महसूल ि िन विभाग 
 

   (४) कृवि, पशुसंिर्धन, दगु्र्व्यिसाय विकास ि मत्स्यव्यिसाय विभाग  
 

   (५) शालेय वशक्षि ि क्रीर्डा विभाग 
 

   (६)  नगरविकास विभाग  
 

   (७)  वित्त विभाग  
 

   (८)  सािधजवनक बांर्काम विभाग  
 

   (९)  जलसंपदा विभाग  
 

   (१०) वििी ि नयाय विभाग 
 

   (११)  उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग  
 

   (१२)  ग्रामविकास विभाग  
 

   (१३) अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक संरक्षण विभाग  
 

   (१४) सामावजक न्याय ि विशेि सहाय्य विभाग  
 

   (१५) वनयोजन विभाग 
 

   (१६) सािधजवनक आरोग्य विभाग  
 

   (१७) िैद्यकीय वशक्षि ि औषवि द्रव्ये विभाग 
 

   (१८) आवदिासी विकास विभाग  
 

   (१९) सिकार, पिन ि िस्त्रोद्योग विभाग 
 

   (२०) उच्च ि तंत्र वशक्षि विभाग 
 

   (२१) मवहला ि बालविकास विभाग 
 



†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ 
 

7 

   (२२) पािी पुरिठा ि स्िच्िंता विभाग 
 

   (२३) कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता विभाग 
 

   (२४) पयचटन ि सांस्कृवतक कायच विभाग 
 

   (२५) अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
 

   (२६) मराठी भाषा विभाग 
 

   (२७) इतर मागास बिुजन कल्याि विभाग 
 

   
(मतास टाकाव्ाच््ा मागण्ाांची सचूी स्वतांत्रपणे दवतरीत केल््ाप्रमाणे) 

[चचारोध (दगलोटीन) सा ा्ंकाळी ०५.३० वाजता] 
 
 
 

 
 

आठ : शासकीय रिधेयक : 
 

 
 

   पिु:स्थापनाथम, रिचाि, खंडश: रिचाि ि संमत किणे :- 
 

    सन २०२१ चे वििानसभा वििेयक क्रमांक १६ - मिाराष्ट्र (वितीय पुरििी) 
विवनयोजन वििेयक, २०२१. 

 
 

 
 

नऊ : मा. सािमजरनक आिोग्य ि कुटंूब कल्याण मंत्री यांचा म.रि.स. रनयम ११० अन्िये  
शासकीय ठिाि :- 

   कोविर्ड- १९ मिामारीच्या िाढत्या प्रादभुािािर प्रवतबंिात्मक उपाययोजना 
अंतगचत राज्यातील लोकसंख्येचे लसीकरि कें द्र शासनाच्या िोरिानुसार करण्यात येत 
आिे. राष्ट्रव्यापी कोविर्ड-१९ प्रवतबंिात्मक लसीकरि िोरिाची अंमलबजाििी वद. १६ 
जानेिारी, २०२१ रोजी राज्यात सुरु करण्यात आली. कें द्र शासनाच्या मागचदशचक 
सूचनांनुसार प्रथम टप्प्यात आरोग्य सेिा देिारे िैद्यकीय अविकारी ि कमचचारी (Health 
care Workers) आवि कोविर्ड-१९ साथरोग प्रवतबंिात्मक कायचक्रम 
अंमलबजाििीसाठी वनयुक्त  (Front line workers) यांचे लसीकरि सुरु करण्यात 
आले. श्व्दतीय टप्पा वदनांक १ माचच, २०२१ पासून सुरु करण्यात आला यात जेष्ट्ठ 
नागवरकांचे लसीकरि ि ४५ िषच ियोगटािरील सिव्यािीग्रस्त नागवरकांचे लसीकरि 
करण्यात आले. वदनांक १ एवप्रल, २०२१ पासून ४५ िषच ियोगटािरील सिच नागवरकांचे 
लसीकरि करण्यात येत आिे. त्याचप्रमािे वदनांक १ मे, २०२१ पासून िय िषे १८ ते 
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४४ ियोगटातील जिळपास ५.७१ कोटी लाभार्थ्यांचे कोविर्ड-१९ लसीकरि 
करण्याबाबत कें द्र शासनाने घोषिा केली िोती. वदनांक १ मे, २०२१ पासून खुल्या दराचे 
राष्ट्रीय कोविर्ड-१९ िेगात्मक लसीकरि (Liberalized Pricing Accelarated & 
National Covid-19 Vaccination) िोरि लागू झाले आिे. तसेच कें द्र शासनाच्या 
िेळोिेळीच्या मागचदशचक सूचनांप्रमािे राज्यातील कोविर्ड-१९ लसीकरि मोविम 
राबिण्यात येत आिे.  

ियोिृध्द आवि वदव्यांग नागवरकांसाठी कें द्र शासनाने वदलेल्या मागचदशचक 
सूचनांनुसार त्यांच्या घराजिळ कोविर्ड लसीकरि कें द्र घेतले जातात. कें द्र शासनाच्या 
मागचदशचक सुचनांनुसार वनिर्डलेल्या खाजगी रूग्िालयांत आवि औद्योवगक आस्थापनेच्या 
वठकािी कोविर्ड लसीकरि कें द्र घेतले जातात.  

वदनांक २१.६.२०२१ रोजीच्या कें द्र शासनाने वदलेल्या मागचदशचक सुचनेनुसार 
देशातंगचत लस वनमात्याकरू्डन मावसक लस उत्पावदत केलेल्या एकूि उत्पादनापैकी ७५% 
लस कें द्र शासनाकरू्डन खरेदी करून राज्याला पुरविली जात आिे. उिचरीत २५%  लस 
खाजगी रुग्िालयाला खरेदी करता येईल असा वनिचय झाला आिे. तसेच १८ ते ४४ 
ियोगटातील सिच नागवरकांना लस पुरविण्याची जबाबदारी कें द्र शासनाने घेतल्याची 
घोषिा कें द्र सरकारने केली आिे.  

 

लस पिुिठा तपरशल रिनांक ०५.०७.२०२१ पयंत :-  
 कें द्र शासनाकूून प्राप्त लस पुरिठा – २,८४,३९,०६० ूोसेस 

  
 राज्य शासनाने खरेदी केलेल्या लसी – २५,१०,७३० र्डोसेस 

 

कोदवड लसीकरणाचे काम ददनाांक ०५.०७.२०२१ प्ंत  
 एकूण लसीकरण – ३,४३,८२,५८३ 

यामध्ये खाजगी रुग्िालयांनी प्राप्त केलेल्या लसींचािी समािेश आिे. 
 

आजअखेर राज्यातील एकूण ३,४३,८२,५८३ लाथार्थ्यांना कोविू लसीकरण 
करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य िे देशात लसीकरणामध्ये अव्िल ्थानािर असून 
त्सयानंतर लोकसंख्येने सिावर्क असणारे उत्तर प्रदेश –३.२६ कोटी, लसीकरणासह 
दसुऱ्या ्थानािर आहे. त्सयांनतर लसीकरण झालेल्या राज्याचा क्रम पुढील प्रमाणे आहे.  
३) गुजरात – २.६८ कोटी, ४) राज्थान – २.५८ कोटी, ५) कनाटक - २.३८ कोटी,   
६) पश्चचम बंगाल – २.२७ कोटी, ७) मध्य प्रदेश – २.१६ कोटी. यावशिाय इतर 
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राज्यांच्या तुलनेत मिाराष्ट्रात िाया जािाऱ्या लसींचे प्रमाि िे देखील अत्यंत कमी ि 
नगण्य आिे. 

आजपयंत तपासण्यात आलेल्या एकूण ४,२५,४२,९४३ प्रयोगशाळा 
नमुन्यांपैकी ६०,९८,१७७ (१४.३३%) नमुने पॉवझवटव्ह आले आहेत. राज्यामध् ये आज 
अखेर एकूण १,२३,०३० एिढे मृत्सयू झालेले आिेत. तसेच राज्यात आज रोजी एकूण 
१,२३,२२५ ॲश्टटव्ह रुग्ण असून हे देशात सिात जा्त आहेत.  

रे्डल्टा पल्स या व्िेवरयनटचे एकूि २१ रुग्ि राज्यात आढळले असून ते अनुक्रमे 
रत्नावगरी -९, जळगाि-७, मंुबई, ठािे, पालघर, हसिुदगुच, रायगर्ड (प्रत्येकी-१) असे 
वजल्िावनिाय रुग्ि आढळले आिेत.  

राज्याने कोविर्ड-१९ च्या आजारािर मात करण्यासाठी टेच्स्टग (Testing), रेसींग 
(Tracing), उपचार (Treatment) या वत्रसुत्रीचा अिलंब केलेला आिे.  

वदनांक २६.०६.२०२१ रोजी राज्यामध्ये एका वदिसात ७,३८,७०४ लोकांचे 
लसीकरि केले असून वदनांक ०३.०७.२०२१ रोजी एका वदिसात ८ लाखांपेक्षा जास्त 
नागवरकांचे लसीकरि केले आिे. मिाराष्ट्र राज्याची दैवनक लसीकरिाची क्षमता िी १० 
ते १४ लाखाच्या दरम्यान असल्याने कें द्र शासनाने प्रत्येक मविनयास वकमान ३ कोटी 
लसींचे र्डोस राज्यास उपललि करून वदल्यास राज्याचे लसीकरि लिकरात लिकर पुिच 
करता येईल. या संदभात राज्यातील सिच पक्षाच्या लोकप्रवतवनिीचींिी लसीकरि 
लिकरात लिकर पूिच करण्याबाबतची मागिी आिे. िे लसीकरि लिकर पूिच झाल्यास 
जनतेमिील सामुविक प्रवतकार शक्ती (Herd Immunity) मोठ्या प्रमािात विकसीत 
िोईल ि या आजाराची तीव्रतािी कमी िोईल. पवरिामी आरोग्य यंत्रिेिरचा ताि कमी 
िोईल. तसेच स्तर – ३ चे वनबंि कमी करता येतील. राज्यातील व्यििार पूिचित सुरु 
करिे शक् य िोईल.  पवरिामी अथचव्यिस्थेला चालना वमळेल.  

उपरोक्त िस्तुश्स्थती लक्षात घेता कें द्र सरकारने राज्यास प्रती मविना वकमान     
३ कोटी लसींचे र्डोस उपललि करुन द्यािेत असा ठराि शासन मांर्डत आिे.  

 
 
 

  " िाष्ट्रगीत "  
 " िाष्ट्रगीत " 

   
  

रिधान भिन, 
मंुबई, 
वदनांक : ५ जुलै, २०२१ 

िाजेन्र भागित, 
सवचि, 

 मिाराष्ट्र वििानसभा 
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