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बधुिाि, रिनाांक २२ रिसेंबि, २०२१ 

 
( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 
 

   
 

शभुािांभ : िांिे मातिम्. 
 

एक : निरनिारचत सिस्याचा परिचय. 
 

िोन : प्रश्नोत्तिे. 
 

 

तीन : अध्यािेश सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे :- 
 

 

  (१) ग्राम रिकास 
मांत्री 

: (क) सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ०३ - महाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत आणि महाराष्ट्र णिल्हा पणरषद व पांचायत 
सणमती (सुधारिा) अध्यादेश, २०२१. 
 

     (ख) सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक १४ - महाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत आणि महाराष्ट्र णिल्हा पणरषद व पांचायत 
सणमती ( दसुरी सुधारिा) अध्यादेश, २०२१ 
 

  (२) नगिरिकास 
मांत्री 

: (क) सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ०४ - महाराष्ट्र 
महानगरपाणिका (सुधारिा)  अध्यादेश, २०२१. 
 

     (ख) सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ०५ - महाराष्ट्र 
नगरपणरषदा, नगरपांचायती व औद्योणगक नगरी 
(सुधारिा) अध्यादेश, २०२१. 
 
 
 



†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ 
 

2 

     (ग) सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ०६ - मुांबई 
महानगरपाणिका, महाराष्ट्र महानगरपाणिका आणि 
महाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगर पांचायती व औद्योणगक नगरी 
(सुधारिा) अध्यादेश, २०२१. 
 

     (घ) सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक १० - महाराष्ट्र 
महानगरपाणिका आणि महाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगर 
पांचायती व औद्योणगक नगरी (सुधारिा) अध्यादेश, 
२०२१. 
   

     (ङ) सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ११ - मुांबई 
महानगरपाणिका (सुधारिा ) अध्यादेश, २०२१.  
  

     (च) सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक १३ - मुांबई 
महानगरपाणिका (दसुरी सुधारिा) अध्यादेश, २०२१ 
 

     (छ) सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक १५ - मुांबई 
महानगरपाणिका, महाराष्ट्र महानगरपाणिका आणि 
महाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगरपांचायती व औद्योणगक नगरी 
(दसुरी सुधारिा) अध्यादेश, २०२१ 
 

  (३) उच्च ि तांत्र 
रशक्षण मांत्री 

: (क) सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ०२ - महाराष्ट्र राज्य तांत्र 
णशक्षि मांडळ (सुधारिा) अध्यादेश, २०२१. 
 

     (ख) सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ०८ - महाराष्ट्र 
सावविणनक णवद्यापीठ (सुधारिा) अध्यादेश, २०२१. 
 

  (४) सहकाि मांत्री : (क) सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ०७ - महाराष्ट्र सहकारी 
सांस्था (सुधारिा) अध्यादेश, २०२१. 
 

     (ख) सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक ०९ - महाराष्ट्र सहकारी 
सांस्था (सुधारिा व णवधीग्राह्यीकरि) अध्यादेश, २०२१. 
   

  (५) मत्सस्यव्यिसाय 
मांत्री 

:  सन २०२१ चा अध्यादेश क्रमाांक १२ -  महाराष्ट्र सागरी 
मासेमारी णनयमन (सुधारिा) अध्यादेश, २०२१. 
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चाि : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 
 

  (१) मखु्यमांत्री :  श्री णवठ्ठि रूक्ममिी मांणदर सणमती, पांढरपूर  याांचा 
सन २०१९-२०२० या वषांचे िेखापणरक्षि अहवाि 
व त्यावरीि अनुपािन अहवाि सभागृहासमोर 
ठेवतीि. 

  (२) अल्पसांख्याक 
रिकास मांत्री 

:  मौिाना आझाद अल्पसांखयाांक आर्थथक णवकास 
महामांडळ मयाणदत, मुांबई याांचा सन २०१२-२०१३ 
या वषाचा तेरावा वार्थषक अहवाि सभागृहासमोर 
ठेवतीि. 

  (३) नगिरिकास मांत्री : (क) महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुणवधा णनधी णवश्वस्त 

कां पनी मयाणदत (MUIFTCL) याांचा सन २०१८-

२०१९ या वषाचा वार्थषक अहवाि सभागृहासमोर 

ठेवतीि. 

     (ख) महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुणवधा णवकास कां पनी 

मयाणदत (MUIDCL) याांचा सन २०१८-२०१९ या 

वषाचा वार्थषक अहवाि सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (४) पशसुांिधधन मांत्री :  पुण्यश्िोक अणहल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी 
णवकास महामांडळ णिणमटेड, पुिे याांचा सन २०१८-
२०१९ या वषाचा चाळीसावा वार्थषक अहवाि 
सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (५) माजी सैरनक 

कल्याण मांत्री 

:  महाराष्ट्र मािी सैणनक महामांडळ मयाणदत, पुिे 

याांचा सन २०१६-२०१७ या वषांचा पांधरावा वार्थषक 

अहवाि सभागृहासमोर ठेवतीि. 

  (६) पाणीपिुिठा ि 

स्िच्छता मांत्री                        

:  महाराष्ट्र िीवन प्राणधकरि याांचा सन २०१६-

२०१७ या वषाचा वार्थषक अहवाि, वार्थषक िेखे व 

िेखापणरक्षि अहवाि सभागृहासमोर ठेवतीि. 
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पाच : सन २०२१-२०२२ च्या पुरविी मागण्या सादर करिे. 
 

सहा : णवधानसभेने सांमत केिेल्या णवधेयकाांना णवधानपणरषदेची सांमती व दोन्ही सभागृहाांनी सांमत 
केिेल्या णवधेयकाांना राज्यपालाांची अणधसांमती णमळाल्याचे िाहीर करिे. 

 

सात : रनयम सरमतीचा अांतरिम अहिाल सािि किणे. 
 

आठ : सिस्य – रनयम सरमती याांचा प्रस्ताि. 
 

 "णवधानसभा णनयम सणमतीच्या आि णदनाांक २२ णडसेंबर, २०२१ रोिी सभागृहास 
सादर करण्यात आिेल्या अांतणरम अहवािाच्या अनुषांगाने णनयम सणमतीच्या अहवािातीि 
णशफारशींमध्ये कोितीही सुधारिा करण्याची नोटीस देण्यासांबांधातीि म.णव.स. णनयम २२५(१) 
व २२५(३) मधीि दहा णदवसाांच्या कािावधीबाबतची िी तरतूद आहे ती म.णव.स. णनयम ५७ 
अन्वये स्थणगत करण्यात येऊन सदरहू मुदत उमत अहवािाच्या बाबतीत णदनाांक २३ णडसेंबर, 
२०२१ रोिी दपुारी १.०० वािेपयंतच्या कािावधीची करण्यात यावी." 
 

नऊ : लक्षिेधी सचूना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये) :   
 

  (१) सिधश्री. मफु्ती मोहम्मि इस्माईल अब्िलु खारलक, िेिेंद्र फिणिीस, चांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, सधुीि मनुगांटीिाि, िाधाकृष्ट् ण रिखे-पाटील, सभुाष िेशमखु, िाजेश पिाि, 
िाम किम, िाणाजगजीतससह पाटील, रकसन कथोिे, गणपत गायकिाि, श्रीमती 
मांिा म्हाते्र, सिधश्री. सांजय केळकि, प्रशाांत ठाकूि, कुमाि आयलानी, मोहनिाि 
हांबिे, नानाभाऊ पटोले, अमीन पटेल, सिेुश ििपिुकि, पथृ् िीिाज चव्हाण, 
सिधश्रीमती सलुभा खोिके, प्ररतभा धानोिकि, कुमािी प्ररणती सशिे, सिधश्री. 
रिकास ठाकिे, रहिामण खोसकि, कुणाल पाटील, सांजय जगताप, रिक्रमससह 
सािांत, ऋतिुाज पाटील, सांग्राम थोपटे, सभुाष धोटे, बळिांत िानखिे,  ॲि. िाहूल 
कुल, श्री. जयकुमाि गोिे, रि.स.स. तातिीच्या ि सािधजरनक महत्सत्सिाच्या बाबीकिे 
ऊजा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 
  "घरगुती वीि ग्राहकाांना १०० युणनटपयंत मोफत वीि पुरवण्याची घोषिा करुनही 
शासनाने महाणवतरिामाफव त ५०० रुपयाांहून अणधकचे वीि देयक थकणवल्यास वीि 
पुरवठा खांणडत केल्याचे प्रकार उघडकीस येिे, कोरोना सांकटातून नुकतेच सावरु 
िागिेल्या िनसामान्याांना, उद्योगाांना महाणवतरिाच्या वसुिीमुळे पुन्हा फटका बसिा 
असिे, एकट्या कल्याि पणरमांडळात १,६५,००० ग्राहकाांचा णवद्युत पुरवठा खांणडत 
करण्यात आिेिा असिे, त्यातही नादरुुस्त णमटरची समस्या त्यामुळे सरासरी देयके 
पाठणविे, राज्यभर सववत्र वीिपांपाांचा णवद्युत पुरवठा खांणडत करून देयके वसुिी सुरू 
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असल्यामुळे त्याचा पणरिाम शेतीवर देखीि होिे, रान्सफॉमवरच बांद केल्याने अनेक 
णठकािी णवि णबि भरिाऱ्या ग्राहकाांनाही त्रास सहन करावा िागिे, सावविणनक 
पािीपुरवठा व्यवस्था, पथणदवे याांच्याही िोडण्या कापण्यात येिे, अनेक कुटुांबाांना णदवाळी 
अांधारात काढावी िागिे, महाणवतरिाची आर्थथक क्स्थती डबघाईिा आल्याचे साांगत 
महाणवतरिाने वीि देयकाची वसुिी सुरुच ठेविे, पणरिामी सामान्य िनतेिा कोिीच 
वािी उरिे नसल्याची भावना िनसामान्यात पसरिे, शासनाने सदर वसुिी तातडीने 
थाांबवून सामान्य िनतेिा णदिासा देण्याची गरि, त्या दृष्ट्टीने शासनाने करावयाची 
कायववाही व उपाययोिना." 
 

  ((२) सिधश्री. िेिेंद्र फिणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीि मनुगांटीिाि, िाधाकृष्ट् ण 
रिखे-पाटील, सभुाष िेशमखु, िाजेश पिाि, िाम किम, िाणाजगजीतससह पाटील, 
कुणाल पाटील, नानाभाऊ पटोले, सिेुश ििपिुकि, पथृ् िीिाज चव्हाण, श्रीमती 
सलुभा खोिके, सिधश्री. अमीन पटेल, रिकास ठाकिे, कुमािी प्ररणती सशिे, श्रीमती 
प्ररतभा धानोिकि, सिधश्री. बळिांत िानखिे, अरमत झनक, सभुाष धोटे, रहिामण 
खोसकि, मोहनिाि हांबिे, रजतेश अांतापिूकि, माधििाि पिाि, शेखि रनकम, 
िाजेश पाटील, सरुनल शेळके, िॉ. रकिण लहामटे, सिधश्री. रनलेश लांके, िाजेश 
एकिे, सांजय जगताप, रिक्रमससह सािांत, ऋतिुाज पाटील, िाज ु आिळे, िाज ु
पाििे, तान्हाजी मटुकुळे, श्रीमती मांजळुा गािीत, सिधश्री. िौलत ििोिा, कालीिास 
कोळांबकि, सिा सििणकि, अजय चौधिी, सरुनल सटगिे, अरनल पाटील, रिनोि 
रनकोले, गणपत गायकिाि, रकसन कथोिे, िॉ. बालाजी रकणीकि, सिधश्रीमती 
नरमता मुांििा, माधिुी रमसाळ, ॲि. िाहूल कुल, सिधश्री. जयकुमाि गोिे, अतलु 
बेनके, िॉ. सांिीप धिेु, श्री. अब ू आजमी, श्रीमती भािती लव्हेकि, रि.स.स. 
तातिीच्या ि सािधजरनक महत्सत्सिाच्या बाबीकिे मित ि पनुिधसन मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :-  
  

 "माहे िून ते णडसेंबर, २०२१ या कािावधीत राज्यातीि णवणवध णिल्ह्यात 
अणतवृष्ट्टीमुळे तसेच त्यातून उद्भविेल्या पूरपणरक्स्थतीमुळे णवशेषत: कोकिातीि तळई 
गावासह इतर गाांवामध्ये दरड कोसळून िीणवतहानी व आर्थथक नुकसान झािेिे असून 
महाड व णचपळूि शहरामध्ये फार मोठ्या प्रमािात पुराचे पािी आल्यामुळे शहरातीि 
सववसामान्य नागरीक, शेतकरी, व्यावसाणयक, दकुानदार, कारागीर याांचे मोठया प्रमािात 
आर्थथक नुकसान झािेिे असिे, नागणरकाांच्या मािमते्तचे व खरीप हांगामातीि णपकाांचे 
अतोनात नुकसान होिे, सोयाबीन, बािरी, कापूस, ऊस, मका, उडीद, मूग, काांदा इत्यादी 
अनेक णपके तसेच द्राक्ष, केळी इ. अनेक फळबागा याांचे अणतवृष्ट्टीमुळे प्रचांड नुकसान होिे, 
राज्यात सुमारे ५५ िाख हेम टरहून अणधक के्षत्रावरीि शेती णपकाांचे नुकसान होिे, पुरामुळे 
घरे-दकुानाांमध्ये पािी णशरून त्याांची पडझड होिे, मािसे-िनावरे वाहून िाण्याच्या घटना 
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घडून अनेक णठकािी णिणवत व णवत्त हानी होिे, यासांदभात नुकसानीचे पांचनामे होण्यामध्ये 
प्रशासनाकडून अक्षम्य णविांब होिे, शासनाने णदनाांक ३ ऑगस्ट, २०२१ रोिीच्या मांणत्रमांडळ 
बैठकीत ११,५०० कोटींच्या तरतुदीची केवळ घोषिा करिे, मात्र प्रत्यक्षात आपदग्रस्ताांपयंत 
मदत पोहोचिेिी नसिे, अनेक णठकािी तर मागीि वषाची मदतही पोहोचिेिी नसल्याचे 
आढळून येिे, यासांबांधीच्या शासन  णनिवयाांमध्ये िाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कायववाही पूिव 
झाल्यानांतर िाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशीि णिल्ह्याांच्या सांकेतस्थळावर प्रणसद्ध 
करण्यात यावा असे स्पष्ट्टपिे नमूद करण्यात येऊनही बहुताांशी णिल्ह्याांच्या सांकेतस्थळावर 
सदर माणहती उपिब्ध नसिे, यासांदभात प्रशासनाकडून दाखवण्यात येत असिेिा 
पारदशवकतेचा अभाव, अपघातग्रस्ताांच्या नुकसानीची शासकीय यांत्रिेकडून प्रत्यक्ष पाहिी 
झािेिी नसिे व केवळ आभासी बैठकाांमधून करण्यात आिेिी मदतही आभासी 
असल्याचे स्पष्ट्ट होिे, आपदग्रस्ताांना प्रत्यक्षात नुकसानभरपाई णमळण्याची आवश्यकता, 
या सांबांधात शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही व उपाययोिना." 
 

  (३) सिधश्री. रहिामण खोसकि, कुणाल पाटील, रिकास ठाकिे, नानाभाऊ पटोले, सिेुश 
ििपिुकि,  पथृ् िीिाज चव्हाण, अमीन पटेल, सिधश्रीमती सलुभा खोिके, प्ररतभा 
धानोिकि, सिधश्री. बळिांत िानखिे, अरमत झनक, सभुाष धोटे, रिकास ठाकिे, 
सांजय जगताप, रिक्रमससह सािांत, ऋतिुाज पाटील, रकसन कथोिे, गणपत 
गायकिाि, श्रीमती मांिा म्हाते्र, सिधश्री. सांजय केळकि, प्रशाांत ठाकूि,  कुमाि 
आयलानी, अॅि. आरशष जयस्िाल, रि.स.स. तातिीच्या ि सािधजरनक महत्सत्सिाच्या 
बाबीकिे आरििासी रिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-   
 
  "अन्न नागरी पुरवठा ग्राहक सांरक्षि णवभागाच्या णदनाांक ३० सप्टेंबर, २०२१ 
रोिीच्या शासन णनिवयानुसार  धान खरेदीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आणदवासी 
महामांडळ याांना अणभकता सांस्था म्हिून नेमिूक करण्यात आिी असताांनासुध्दा 
याांच्यामाफव त खरेदी कें दे्र सुरु करण्यास केिेिी णदरांगाई, गोदाम भाडे, हमािी कणमशन 
आणि व्यवस्थापकीय अनुदान यामध्ये वाढ केिी नसल्यामुळे राज्यातीि आणदवासी 
णवणवध कायवकारी सांस्था याांची ढासळिेिी पणरक्स्थती, राज्यातीि आणदवासी णवणवध 
कायवकारी सांस्था याांची ज्या मूळ उदे्दशाने स्थापना केिी होती त्याची उदे्दशपूती न होिे,  या 
वषी िाांबिेिा खरीप हांगाम, धान नोंदिी आणि खरेदी करण्यासाठी णदिेिा अत्यल्प वेळ, 
एकरी णकती धान खरेदी होईि याबाबत असिाऱ्या अस्पष्ट्ट सूचना, खरेदी केिेल्या 
धानाची साठविूक करण्यासाठी राज्यातीि आणदवासी णवणवध कायवकारी सांस्था याांच्याकडे 
गोदाम नसिे, आणि अक्स्तत्वात असिेल्या गोदामाांची दरुावस्था असिे, पणरिामी 
िनमानसात पसरिेिा तीव्र असांतोष, यासवव बाबी िक्षात घेऊन शासनाने सांबांणधत 
अणधकाऱ्याांवर करावयाची कायववाही आणि उपाययोिना व यावर शासनाची प्रणतणक्रया." 
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  (४) सिधश्री. मनोहि चांरद्रकापिेू, रिपक चव्हाण, अरनल पाटील, यशिांत माने, बबनिाि 

सशिे, िौलत ििोिा, श्रीमती समुन पाटील, सिधश्री. रिलीप मोरहते-पाटील, सांग्राम 
जगताप, श्रीमती सिोज आरहिे, सिधश्री. अशोक पिाि, बाबासाहेब पाटील, सरुनल 
भसुािा, सरुनल शेळके, सरुनल सटगिे, चेतन तपेु, शेखि रनकम, िाजेश पाटील, 
प्रकाश सोळांके, अॅि. मारणकिाि कोकाटे, सिधश्री. धमधिािबाबा आत्राम, मकिांि 
जाधि-पाटील, मानससग नाईक, रिलीपिाि बनकि, अण् णा बनसोिे, िोरहत पिाि, 
िाज ूकािेमोिे, इांद्ररनल नाईक, चांद्रकाांत निघिे, रनतीन पिाि, अतलु बेनके, िॉ. 
रकिण लहामटे, सिधश्री. आशतुोष काळे, रनलेश लांके, सांरिप रक्षिसागि, बाळासाहेब 
आजबे, सधुीि मनुगांटीिाि, ॲि. िाहूल कुल, सिधश्री. जयकुमाि गोिे, ऋतिुाज 
पाटील, रि.स.स. तातिीच्या ि सािधजरनक महत्सत्सिाच्या बाबीकिे सामारजक न्याय 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-   
 
  "समािातीि णदव्याांगामध्ये असिेिे सुप्त सामर्थ्यव णवकणसत करुन त्याांना 
समाििीवनामध्ये समान सांधी उपिब्ध करुन देण्यासाठी राज्यात णदव्याांग णवद्यार्थ्यांसाठी 
एकही स्वतांत्र णनवासी महाणवद्याियाची सोय नसल्याचे णदनाांक २ णडसेंबर, २०२१ रोिी वा 
त्यासुमारास णनदशवनास येिे, कोित्याही खािगी व शासकीय णशक्षि सांस्थाांमध्ये अांध, 
मणतमांद, मुकबणधर णवद्यार्थ्यांना णशक्षि देण्याच्या दृष्ट्टीने पाचवीपासून ते दहावीपयंत सिग 
णशक्षि णदिे िात नसिे, तसेच पदवी णशक्षि ककवा पदवीधर णशक्षि घेताना त्याांना अवगत 
असिाऱ्या माध्यमातून उच्च णशक्षिाचा अभ्यासक्रम देखीि उपिब्ध नसल्याने णदव्याांगाांचे 
शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची तक्रार एका सामाणिक सांघटनेकडून करण्यात येिे, 
णदव्याांगासाठीच्या स्वतांत्र महाणवद्याियासाठी शासन सकारात्मक असून राज्यात 
णदव्याांगासाठी स्वतांत्र महाणवद्याियाची स्थापना करण्यासाठी मांत्रीमांडळ उपसणमतीची 
स्थापना करण्यात येिार असल्याचेही मा.सामाणिक न्याय मांत्री महोदयाांकडून साांगण्यात 
येिे, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायववाही व उपाययोिना."  
 

    

िहा : अध्यक्षाांनी, सभाध्यक्षाांची ताणिका नामणनदेणशत करिे. 
 
 

 

अकिा : शासकीय रिधेयके : 
 

 
 
 
 
 

  (अ) सन २०२० चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक ५१ - शमती फौिदारी कायदे (महाराष्ट्र 
सुधारिा) णवधेयक, २०२० यावरीि दोन्ही सभागृहाांच्या सांयुमत सणमतीचे प्रणतवृत्त सादर 
करिे. 
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  (ब) पिु:स्थापनाथध :- 
 

   (१) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २० - मुांबई महानगरपाणिका, महाराष्ट्र 
महानगरपाणिका आणि महाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगर पांचायती व औद्योणगक नगरी 
(सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (२) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २१ - महाराष्ट्र महानगरपाणिका 
(सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (३) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २२ - महाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगर 
पांचायती व औद्योणगक नगरी (सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (४) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २३ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आणि 
महाराष्ट्र णिल्हा पणरषद व पांचायत सणमती (सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (५) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था (दसुरी 
सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (६) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २५ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(सुधारिा व णवणधग्राह्यीकरि) णवधेयक, २०२१. 
 

   (७) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २६ - महाराष्ट्र सावविणनक णवद्यापीठ 
(दसुरी सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (८) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २७ - मुांबई महानगरपाणिका 
(सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (९) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २८ - महाराष्ट्र महानगरपाणिका आणि 
महाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगर पांचायती व औद्योणगक नगरी (दसुरी सुधारिा) 
णवधेयक, २०२१. 
 

   (१०) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २९ - महाराष्ट्र राज्य तांत्र णशक्षि मांडळ 
(सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
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   (११) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक ३१ - महाराष्ट्र सागरी मासेमारी 

णनयमन (सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (१२) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक ३३ - मुांबई महानगरपाणिका (दसुरी 
सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

  (क) रिचाि, खांिश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

   (१) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २९ - महाराष्ट्र राज्य तांत्र णशक्षि मांडळ 
(सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (२) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २३ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आणि 
महाराष्ट्र णिल्हा पणरषद व पांचायत सणमती (सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (३) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २१ - महाराष्ट्र महानगरपाणिका 
(सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (४) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २२ - महाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगर 
पांचायती व औद्योणगक नगरी (सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (५) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २० - मुांबई महानगरपाणिका, महाराष्ट्र 
महानगरपाणिका आणि महाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगर पांचायती व औद्योणगक नगरी 
(सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (६) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था (दसुरी 
सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (७) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २६ - महाराष्ट्र सावविणनक णवद्यापीठ 
(दसुरी सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (८) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २५ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(सुधारिा व णवणधग्राह्यीकरि) णवधेयक, २०२१. 
 

   (९) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २८ - महाराष्ट्र महानगरपाणिका आणि 
महाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगर पांचायती व औद्योणगक नगरी (दसुरी सुधारिा) 
णवधेयक, २०२१. 
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   (१०) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक २७ - मुांबई महानगरपाणिका 
(सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (११) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक ३१ - महाराष्ट्र सागरी मासेमारी 
णनयमन (सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (१२) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाांक ३३ - मुांबई महानगरपाणिका (दसुरी 
सुधारिा) णवधेयक, २०२१. 
 

 
 
 
 
 

बािा : शोक प्रस्ताि - 
 

 श्री.चांद्रकाांत पांणडत िाधव, णव.स.स., श्री.शरद नामदेव रिणपसे, णव.प.स. व मािी 
णव.स.स., सववश्री गिपतराव अण्िासाहेब देशमुख, मािी णव.स.स. व मािी मांत्री, मखराम 
बांडुिी पवार, मािी णव.स.स. व मािी मांत्री, सववश्री उमािी धनाप्पा सनमडीकर, रांगनाथ 
मुरिीधर वािी, काांती णकसन कोळी, राऊ धोंडीबा पाटीि, अनुपचांद णखमचांद शाह, णसद्रामप्पा 
नागप्पा आिुरे, नागनाथराव सटवािीराव राविगावकर, सांतोषराव वाळूबा दसपुते, मधुकर 
शांकर ठाकूर, माणिकराव मोतीराम िगताप, सुरेश णभवािी इांगळे, मािी णव.स.स. याांच्या द:ुखद 
णनधनाबद्दि शोक प्रस्ताव. 
 

   
 

   
  

रिधान भिन, 
मुांबई, 
णदनाांक : २१ णडसेंबर, २०२१ 

िाजेन्द्र भागित, 
प्रधान सणचव, 

 महाराष्ट्र णवधानसभा 
 


