
 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिार, विनाांक २३ विसेंबर, २०२१ 

 
( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

  (अ) ताराांवकत प्रश्न. 
 

  (ब) ताराांवकत प्रश्नाबाबतची अवधक मावहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

   अन्न, नागरी परुिठा 
ि ग्राहक सांरक्षण 
मांत्री 

: "राज्यात शिधापशिका शितरणाकशरता शििेष मोशिम 
राबशिण्याबाबत" या शिषयािरील श्रीमती मंजुळा 
गािीत, शि.स.स. यांचा तारांशकत प्रश्न क्रमांक २१२२६ 
ला शिनांक ८ माचच, २०२१ रोजी अनुपूरक प्रश्नोत्तरांच्या 
िेळी शिलेल्या आश्िासनानुसार माशिती सभागृिाच्या 
पटलािर ठेितील. 

िोन : शोक प्रस्ताि – 
 
 श्री.िंकर िौलत अशिरे, माजी शि.स.स. यांच्या ि:ुखि शनधनाबद्दल िोक प्रस्ताि. 

 

तीन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 
 

  (१) ग्रामविकास, 
कामगार मांत्री 

: (क) सन २०१७-२०१८ चा मिाराष्ट्रातील पंचायती राज 
संस््ांच्या लेख्यािरील सते्तचाळीसािा लेखापरीषा 
पुनर्विलोकन अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ख) सन २०१८-२०१९ चे ठाणे/ रायगड/ रत्नाशगरी/ 
ससधुिगुच/ पालघर/ नाशिक/धुळे/नंिरुबार/जळगांि/ 
अिमिनगर/ पुणे/ सातारा/ सांगली/ 
सोलापूर/कोल्िापूर/औरंगाबाि/ जालना/परभणी/ 
सिगोली/बीड/नांिेड/उस्मानाबाि/लातूर/अमरािती/
अकोला/िाशिम/बुलढाणा/यितमाळ/नागपूर/िधा/
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भंडारा/गोंशिया/चंद्रपूर ि गडशचरोली या ३४ शजल्िा 
पशरषिांचे िार्वषक प्रिासन अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील. 
 

     (ग) नागपूर ि िधा शजल्िा मा्ाडी ि असंरशषत 
कामगार मंडळ यांचे सन २०१८ ते २०२० या 
िषांचे अनुक्रमे पंचेचाळीसािा ि सेिेचाळीसािा 
िार्वषक अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (घ) लातूर आशण उस्मानाबाि शजल्िा मा्ाडी ि 
असंरशषत कामगार मंडळ, लातूर यांचे सन २०१६ 
ते २०१९ या िषांचे अनुक्रमे सव्िीसािा, 
सत्तािीसािा ि अठ्ठािीसािा िार्वषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ङ) जालना शजल्िा मा्ाडी ि असंरशषत कामगार 
मंडळ, जालना यांचा सन २०१६-२०१७ या िषाचा 
अठ्ठािीसािा िार्वषक अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील. 
 

     (च) बीड शजल्िा मा्ाडी ि असंरशषत कामगार मंडळ, 
बीड यांचे सन २००८ ते २०१९ या िषांचे अनुक्रमे 
बारा ते बािीसािा िार्वषक अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील. 
  

     (छ) यितमाळ शजल्िा मा्ाडी ि असंरशषत कामगार 
मंडळ, यितमाळ यांचे सन २०१६ ते २०२० या 
िषांचे िार्वषक अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ज) मिाराष्ट्र मच्छीमारी उद्योगातील मच्छीमार आशण 
इतर श्रमजीिी कामगार मंडळ, यांचे सन २०१५ ते 
२०१९ या िषांचे अनुक्रमे िसुरा, शतसरा, चौ्ा ि 
पाचिा िार्वषक अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 

     (झ) चंद्रपूर-गडशचरोली शजल्िा मा्ाडी ि असंरशषत 
कामगार मंडळ, यांचे सन २००७ ते २०२० या 
िषांचे अनुक्रमे शतसरा ते पंधरािा िार्वषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
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     (ट) भंडारा ि गोंशिया शजल्िा मा्ाडी ि असंरशषत 

कामगार मंडळ,  यांचे सन २००८ ते २०२१ या 
िषांचे लेखा पशरषण ि िार्वषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ठ) सांगली शजल्िा मा्ाडी ि असंरशषत कामगार 
मंडळ,  यांचे सन २०१३ ते २०१५ या िषांचे 
अनुक्रमे शतसािा ि एकशतसािा िार्वषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ड) माल िाितूक कामगार मंडळ,  यांचे सन २०१६ ते 
२०१९ या िषांचे अनुक्रमे सेिेचाळीसािा ते 
अठे्ठचाळीसािा िार्वषक अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील. 
 

     (ढ) मंुबई लोखंड ि पोलाि कामगार मंडळ,  यांचे सन 
२०११ ते २०१६ या िषांचे अनुक्रमे बेचाळीसािा ते 
सेिेचाळीसािा िार्वषक अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील. 

 
     (ण) अमरािती शजल्िा मा्ाडी ि असंरशषत कामगार 

मंडळ, अमरािती  यांचे सन २०१३ ते २०१९ या 
िषांचे अनुक्रमे बािीसािा ते सत्तािीसािा िार्वषक 
अििाल सभागिृासमोर ठेितील. 
 

     (त) परभणी ि सिगोली शजल्िा मा्ाडी ि असंरशषत 
कामगार मंडळ, परभणी  यांचे सन २००४ ते 
२००९ या िषांचे अनुक्रमे पशिला ते पाचिा िार्वषक 
अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (्) नांिेड शजल्िा मा्ाडी ि असंरशषत कामगार मंडळ, 
नांिेड  यांचे सन २०१३ ते २०१८ या िषांचे 
अनुक्रमे बािीसािा ते सव्िीसािा िार्वषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
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     (ि) रेल्िे गुड्स क्ललअरींग ॲण्ड फॉरिशडिंग 
एस्टॅक्ललिमेंट कामगार मंडळ, यांचे सन २०१३ ते 
२०१६ या िषांचे अनुक्रमे सितीसािा ते 
एकोणचाळीसािा िार्वषक अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील. 
 

     (ध) क्ललअसरग ॲण्ड फॉरिशडिंग असंरशषत गोिी 
कामगार मंडळ, यांचे सन २०१३ ते २०१८ या 
िषांचे अनुक्रमे तेिीसािा ते सत्तािीसािा िार्वषक 
अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (न) धातू (लोखंड ि पोलाि िगळून) आशण कागि 
बाजार ि िकुाने मा्ाडी कामगार मंडळ, यांचे सन 
२०१३ ते २०१९ या िषांचे अनुक्रमे एकेचाळीसािा 
ते सेिेचाळीसािा िार्वषक अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील. 
 

     (प) शि खोका मेकींग अँण्ड सटबर माकेट लेबर बोडच 
यांचे सन २०१८ ते २०२० या िषांचे अनुक्रमे 
सेिेचाळीसािा ि सते्तचाळीसािा िार्वषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (फ) नाशिक शजल्िा मा्ाडी ि असंरशषत कामगार 
मंडळ, यांचे सन २०१८- २०१९ या िषाचा तीसािा 
िार्वषक अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ब) नागपूर शजल्िा सुरषा रषक मंडळ, नागपूर यांचे 
सन २०१८ ते २०२० या िषांचे अनुक्रमे सतरािा ि 
अठरािा िार्वषक अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (भ) अमरािती शजल्िा सुरषा रषक मंडळ, अमरािती 
यांचे सन २०१६-२०१७ ते २०१८-२०१९ या िषांचे 
िार्वषक अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (म) सांगली शजल्िा सुरषा रषक मंडळ, सांगली यांचा 
सन २०१९-२०२० या िषाचा िार्वषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
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     (य) धुळे शजल्िा सुरषा रषक मंडळ, धुळे (अंतगचत 

जळगाि, धुळे ि नंिरूबार शजल्िे) जळगाि यांचे 
सन २०१२-२०१३ ते २०१५-२०१६ या िषांचे 
िार्वषक अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 

       
  (२) गहृवनमाण मांत्री : (क) झोपडपट्टी पुनिचसन प्राशधकरण, मंुबई यांचा सन 

२०१९-२०२० या िषाचा िार्वषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ख) झोपडपट्टी पुनिचसन प्राशधकरण, पुणे ि सपपरी 
सचचिड षेि, पुणे यांचा सन २०११-२०१२ ते 
२०१६-२०१७ या िषांचे िार्वषक लेखा अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 

  (३) कृवि मांत्री : (क) िसंतराि नाईक मराठिाडा कृशष शिद्यापीठ, 
परभणी यांचे सन २०१४-२०१५ ि २०१५-२०१६ 
या िषांचे िार्वषक लेखे ि लेखे पशरषण अििाल 
सभागृिासमोर ठेितो. 
 

     (ख) िसंतराि नाईक मराठिाडा कृशष शिद्यापीठ, 
परभणी यांचा सन २०२०-२०२१ या िषाचा 
िार्वषक अििाल सभागृिासमोर ठेितो. 
 

     (ग) मिात्मा फुले कृशष शिद्यापीठ, रािुरी यांचा सन 
२०१७-२०१८ ते २०१९-२०२० या िषाचा िार्वषक 
अििाल सभागृिासमोर ठेितो. 
 

     (घ) डॉ. पंजाबराि िेिमुख कृशष शिद्यापीठ, अकोला 
यांचा सन २०१२-२०१३ ते २०१४-२०१५ या 
िषांचे िार्वषक लेखे ि िार्वषक लेखा पशरषण 
अििाल सभागृिासमोर ठेितो. 
 

     (ङ) डॉ. पंजाबराि िेिमुख कृशष शिद्यापीठ, अकोला 
यांचा सन २०१६-२०१७ ते २०२०-२०२१ या 
िषांचे िार्वषक अििाल सभागृिासमोर ठेितो. 
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     (च) डॉ. बाळासािेब सािंत कोकण कृषी शिद्यापीठ, 
िापोली यांचा सन २०१६-२०१७ ते २०२०-२०२१ 
या िषांचे िार्वषक अििाल सभागृिासमोर ठेितो. 
 

  (४) पणन मांत्री :  मिाराष्ट्र राज्य िखार मिामंडळ यांचा सन २०१९-
२०२० या िषाचा बासष्ट्ठािा िार्वषक लेखा 
अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 

     (ढ) 
  (५) सांसिीय कायय 

मांत्री 
: शिधानसभेच्या सन २०२१ च्या िसुऱ्या (पािसाळी) 

अशधिेिनात शिनांक ५ जुलै, २०२१ ि शिनांक ६ जुलै, २०२१ 
या कालािधीत मा.मंिी/मा.राज्यमंिी मिोियांनी शिधानसभा 
सभागृिात शिलेल्या एकूण ९ आश्िासनांची यािी तसेच सन 
२०२१ चे िसुरे (पािसाळी) अशधिेिन संस््शगत झाल्यानंतर 
आतापयिंत पूतचता करण्यात आलेल्या एकूण ४३० 
आश्िासनांच्या पूतचतेची शििरणपिे यािीसि सभागृिासमोर 
ठेितील. 
 

 

  (६) बांिरे मांत्री : सन २०१७ च्या प्र्म (अ च्संकल्पीय) अशधिेिनामध्ये ठाणे 
ििर आशण शमरा भाईंिर ये्े िाढत्या लोकसंख्येमुळे मोठ्या 
प्रमाणात िाितूक कोंडी िोणे या शिषयािरील श्री.प्रताप 
सरनाईक, शि.स.स. यांची शिनांक ५ एशप्रल, २०१७ रोजी 
उत्तरीत झालेल्या लषिेधी सूचनेिरील अशधक माशिती 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 
 
 

 

  (७) सामावजक न्याय 
मांत्री 

: (क) मिात्मा फुले मागासिगच शिकास मिामंडळ मयाशित, 
मंुबई यांचा सन २०१६-२०१७ ते २०१८-२०१९ या 
िषाचे िार्वषक अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

 

     (ख) संत रोशििास चमोद्योग ि चमचकार शिकास मिामंडळ 
मयाशित, मंुबई यांचा सन २०१६-२०१७ ि २०१७-
२०१८ या िषांचे अनुक्रमे िेचाळीसािा ि 
चव्िेचाळीसािा िार्वषक अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील. 
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चार : लोकलेखा सवमती (२०२०-२०२१) चा पवहला अहिाल सािर करणे. 
 

पाच : साियजवनक उपक्रम सवमतीचा पवहला ि िसुरा अहिाल सािर करणे. 
 

सहा : इतर मागासिगय कल्याण सवमतीचा पवहला अहिाल सािर करणे. 
 

सात : अशासकीय सिस्याांची विधेयके ि ठराि याबाबत सवमतीचे प्रवतितृ्त सािर करणे. 
 

आठ : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये) 
 

नऊ : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :- 
 

  (१) सियश्री. सवुनल प्रभ,ू अजय चौधरी, प्रकाश फातपेकर, वि.स.स. तातिीच्या ि 
साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  

 
"बीडीडी चाळ, िरळी मंुबई ये्े शिनांक ३० नोव्िेंबर, २०२१ रोजी िा 

त्यासुमारास झालेल्या शसलेंडरच्या स्फोटाप्रकरणी कािी अपशरिायच कारणास्ति 
मंुबईच्या मिापौर घटनास््ळी िेळेत पोिचू िकल्या नसल्यासंिभात एका राजकीय 
पषाच्या पिाशधकाऱ्यांनी शिनांक ४ शडसेंबर, २०२१ रोजी घेतलेल्या 
पिकार पशरषिेमध्ये मंुबईच्या मा. मिापौरांबाबत अत्यंत आषेपािच शिधान केल्यामुळे 
त्यांचा ि त्यासोबतच समस्त मशिला िगाचा झालेला अिमान, या संिभात मा. 
मिापौर यांनी स््ाशनक पोशलस स््ानकांत कलम ३५४ अ(४) आशण ५०६ अन्िये 
गुन्िा िाखल करुन राज्याचे मा.गृिमंिी यांच्याकडेिी लेखी शनिेिनाव्िारे तक्रार करणे, 
तसेच एका राजकीय पषाच्या मशिला आघाडीच्या शिष्ट्टमंडळाने मंुबईचे अप्पर 
पोशलस आयुलत (कायिा ि सुव्यिस््ा) यांच्याकडे लेखी तक्रार करुन संबंशधत 
व्यलतीस अटक करण्याची केलेली मागणी, सिरिू प्रकरणाचे गांभीयच लषात घेऊन 
राज्य मशिला आयोगाच्या अध्यषांनी िेखील यासंिभात िस्तुक्स््तीििचक अििाल 
आयोगाला पाठशिण्याचे शनिेि मंुबई पोशलस आयुलतांना िेणे, सिर प्रकरणी 
आषेपािच शिधान करणाऱ्या व्यलतीस जाशमन मंजूर करतांना कोणतेिी बंधपि शलिून 
न घेणे, सिरची घटना घडल्यानंतर शिनांक ९ शडसेंबर, २०२१ रोजीच्या सुमारास  
मा. मिापौरांना त्यांच्या जुन्या घराच्या पत्त्त्यािर अत्यंत िीन भाषेत शिजेंद्र म्िािे या 
नािाने उरण, शज. रायगड ये्ून शिकृत पि पाठिुन धमकी िेण्यात येणे, सिर 
पिासंिभात भायखळा पोशलसांना धमकी िेणाऱ् याचंा अद्याप ्ांगपत्त्तािी न लागणे, 
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सिरिू प्रकार अत्यंत गंभीर ि सनिनीय असून मंुबईच्या मा.मिापौर, प्र्म नागरीक ि 
त्यातिी मशिला असलेल्या व्यलतीच्या सुरशषततेसंिभात शनमाण झालेला प्रश्न, या 
प्रकरणाची िासनाने तात्काळ िखल घेऊन यासंिभात कराियाची कायचिािी ि 
उपाययोजना." 
 

  (२) सियश्री. अवमत साटम, सनुील राणे, श्रीमती मवनिा चौधरी, सियश्री. मांगेश 
कुिाळकर, प्रकाश सिेु, अजय चौधरी, अब ू आजमी, ॲि. राहूल कुल,  
श्री. जयकुमार गोरे, अॅि. राहुल नािेकर, सियश्री. वकशोर जोरगेिार, विनोि 
अग्रिाल, िेिेंद्र भयुार, मोहन मते, प्रताप सरनाईक, सवुनल प्रभ,ू वि.स.स. 
तातिीच्या ि साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे नगरविकास मांत्रयाचे लक्ष 
िेधतील :-   
   

"राज्यात अनेक शठकाणी आगीचे प्रमाण िाढणे, शििेषत: मंुबई ििर, मंुबई 
उपनगर, शमरा-भाईंिर, ठाणे, पुणे, नाशिक ि निी मंुबई या भागात असलेल्या 
उत्तंु्तग इमारती, व्यापारी संकुल ि रुग्णालये यामध्ये सुरशषततेसाठी कोणत्याच 
अक्ग्निमन यंिणा नसणे िा असलेल्या यंिणा नािरुुस्त असणे िा ऐनिेळी त्या 
कायाक्न्ित न िोणे, अक्ग्निमन िलाने मंुबईतील १,१४९ रुग्णालयाच्या घेतलेल्या 
झाडाझडतीत तलबल ४० रुग्णालयांनी सुरषेचे शनयम धालयािर बसशिल्याची 
धलकािायक बाब शनििचनास येणे, मिापाशलकेने मंुबईतील सिच रुग्णालयांचे फायर 
ऑशडट केले असणे, यामध्ये १,१४९ रुग्णालयांची तपासणी केली असता, ३४२ 
शठकाणी सिच यंिणा शनयमानुसार असल्याचे शिसून येणे, १२८ रुग्णालये बंि 
असणे, ६३९ रुग्णांलयामध्ये शकरकोळ िरुुस्त्या करण्याची आिश्यकता असणे, 
तसेच िासनाने गृिशनमाण सोसायट्या, रुग्णालये, िासकीय-खासगी आस््ापना 
तसेच व्यापारी संकुलांमध्ये सषम अक्ग्निमन यंिणा कायान्िीत असणे 
बंधनकारक करुनिी अक्ग्निमन यंिणांची िेखभाल करण्यात येत नसल्यामुळे 
राज्यात अनेक शठकाणी आगीच्या घटनांमध्ये झालेली िाढ तसेच त्यात मोठ्या 
प्रमाणात झालेली जीशित ि शित्त्त िानी, अक्ग्निमन यंिणा सुसज्ज ठेिण्याची ि 
संबंशधत यंिणेने याच्या अंमलबजािणीची पािणी करण्याची शनतांत आिश्यकता, 
पशरणामी जनमानसात शनमाण झालेली असुरशषततेची भािना ि अक्स््रता, 
िासनाने अिाप्रकारच्या आगीच्या िघुचटना टाळण्यासाठी कठोर पाऊले 
उचलण्याची शनतांत आिश्यकता ि या संिभात तातडीने कराियाची कायचिािी ि 
उपाययोजना." 
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िहा : शासकीय विधेयके : 
 

  (अ) कृिी मांत्रयाांचा प्रस्ताि (म.वि.स. वनयम १५४ अन्िये) :- 
 

    "सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक १७ – िेतकरी (सषमीकरण ि 
संरषण) आश्िाशसत मूल्य ि कृशष सेिा करार (मिाराष्ट्र सुधारणा) शिधेयक, 
२०२१ मागे घेण्यास सभागृिाची अनुमती शमळािी." 
 

  (ब) पणन मांत्रयाांचा प्रस्ताि (म.वि.स. वनयम १५४ अन्िये) :- 
 

    "सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक १८ – िेतकरी उत्पन्न व्यापार ि 
िाशणज्य (प्रचालन ि सुलभीकरण) (मिाराष्ट्र सुधारणा) शिधेयक, २०२१ मागे 
घेण्यास सभागृिाची अनुमती शमळािी." 
 

  (क) अन्न, नागरी परुिठा ि ग्राहक सांरक्षण मांत्रयाांचा प्रस्ताि (म.वि.स. वनयम 
१५४ अन्िये) :- 
 

    "सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक १९ – अत्यािश्यक िस्तू 
(मिाराष्ट्र सुधारणा) शिधेयक, २०२१ मागे घेण्यास सभागृिाची अनुमती 
शमळािी." 
 
 

  (ि) परु:स्थापनाथय :- 
 

   (१) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३५ – मिाराष्ट्र सािचजशनक 
शिद्यापीठ (शतसरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
 

   (२) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३६ – मिाराष्ट्र कृशष उत्पन्न पणन 
(शिकास ि शिशनयमन) (सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
 

   (३) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३७ – मिाराष्ट्र मुद्रांक 
(सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
 

   (४) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३८ – मिाराष्ट्र मुद्रांक (िसुरी 
सुधारणा ि शिशधग्राह्यीकरण) शिधेयक, २०२१. 
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  (इ) सांयकु्त सवमतीने सािर केल्याप्रमाणे - विचार, खांिश: विचार ि सांमत 
करणे :- 

   सन २०२० चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ५१ – िक्लत फौजिारी कायिा 
(मिाराष्ट्र सुधारणा) शिधेयक, २०२० 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (ई) विचार, खांिश: विचार ि सांमत करणे :- 

 
   (१) (क) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५२ – 

महाराष्ट्र अनन्य विशेि न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील 
मवहलाांच्या ि बालकाांच्या विरुध्िच्या वििवक्षत 
अपराधाांसाठी) विधेयक, २०२०. 
 

    (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र 
फिणिीस, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२० चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ५२ – 
मिाराष्ट्र अनन्य शििेष न्यायालये (िलती कायद्याखालील 
मशिलांच्या ि बालकांच्या शिरुध्िच्या शििशषत अपराधांसाठी) 
शिधेयक, २०२० शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिांच्या ३२१ सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील 
प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन 
शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 

    (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.चांद्रकाांत 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२० चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ५२ – 
मिाराष्ट्र अनन्य शििेष न्यायालये (िलती कायद्याखालील 
मशिलांच्या ि बालकांच्या शिरुध्िच्या शििशषत अपराधांसाठी) 
शिधेयक, २०२० शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिांच्या २१ सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील 
प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन 
शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (२) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २३ - मिाराष्ट्र 

ग्रामपंचायत आशण मिाराष्ट्र शजल्िा पशरषि ि पंचायत सशमती 
(सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
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    (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र 

फिणिीस, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     "सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २३ - मिाराष्ट्र 
ग्रामपंचायत आशण मिाराष्ट्र शजल्िा पशरषि ि पंचायत सशमती 
(सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन 
िोन्िी सभागृिांच्या ३४१ सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे 
त्यािरील प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा 
अनुिेि िेऊन शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 
 

    (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २३ - 
मिाराष्ट्र ग्रामपंचायत आशण मिाराष्ट्र शजल्िा पशरषि ि पंचायत 
सशमती (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सिमती 
घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४० सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे 
त्यािरील प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा 
अनुिेि िेऊन शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 
 
 

    (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत ॲि.राहुल 
कुल, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २३ - 
मिाराष्ट्र ग्रामपंचायत आशण मिाराष्ट्र शजल्िा पशरषि ि पंचायत 
सशमती (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सिमती 
घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३२५ सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे 
त्यािरील प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा 
अनुिेि िेऊन शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (३) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २१ - मिाराष्ट्र 

मिानगरपाशलका (सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
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    (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र 
फिणिीस, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २१ - मिाराष्ट्र 
मिानगरपाशलका (सुधारणा) शिधेयक, २०२१  शिधानपशरषिेची 
सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४१ सिस्यांच्या संयुलत 
सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर 
करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 
 

    (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २१ - 
मिाराष्ट्र मिानगरपाशलका (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ 
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४० 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 
 

    (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत ॲि.राहुल 
कुल, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २१ - 
मिाराष्ट्र मिानगरपाशलका (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ 
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३२५ 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (४) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २२ - मिाराष्ट्र 

नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी (सुधारणा) 
शिधेयक, २०२१. 
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    (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र 
फिणिीस, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २२ - मिाराष्ट्र 
नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी (सुधारणा) 
शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिांच्या ३४१ सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील 
प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन 
शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 
 
 

    (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २२ - 
मिाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी 
(सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन 
िोन्िी सभागृिांच्या ३४० सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे 
त्यािरील प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा 
अनुिेि िेऊन शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 
 

    (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत ॲि.राहुल 
कुल, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २२ - 
मिाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी 
(सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन 
िोन्िी सभागृिांच्या ३२५ सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे 
त्यािरील प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा 
अनुिेि िेऊन शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (५) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २० - मंुबई 

मिानगरपाशलका, मिाराष्ट्र मिानगरपाशलका आशण मिाराष्ट्र 
नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी (सुधारणा) 
शिधेयक, २०२१. 
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    (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र 
फिणिीस, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २० - मंुबई 
मिानगरपाशलका, मिाराष्ट्र मिानगरपाशलका आशण मिाराष्ट्र 
नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी (सुधारणा) 
शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिांच्या ३४१ सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील 
प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन 
शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 
 

    (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २० - मंुबई 
मिानगरपाशलका, मिाराष्ट्र मिानगरपाशलका आशण मिाराष्ट्र 
नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी (सुधारणा) 
शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिांच्या ३४० सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील 
प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन 
शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 
 

    (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत ॲि.राहुल 
कुल, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २० - मंुबई 
मिानगरपाशलका, मिाराष्ट्र मिानगरपाशलका आशण मिाराष्ट्र 
नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी (सुधारणा) 
शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिांच्या ३२५ सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील 
प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन 
शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (६) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २४ - मिाराष्ट्र 

सिकारी संस््ा (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
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    (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र 
फिणिीस, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २४ - मिाराष्ट्र 
सिकारी संस््ा (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१  
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४१ 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 
 

    (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २४ - 
मिाराष्ट्र सिकारी संस््ा (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ 
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४० 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 
 

    (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत ॲि.राहुल 
कुल, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २४ - 
मिाराष्ट्र सिकारी संस््ा (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ 
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३२५ 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (७) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २८ - मिाराष्ट्र 

मिानगरपाशलका आशण मिाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि 
औद्योशगक नगरी (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
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    (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र 
फिणिीस, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २८ - 
मिाराष्ट्र मिानगरपाशलका आशण मिाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर 
पंचायती ि औद्योशगक नगरी (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ 
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४१ 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 
 

    (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २८ - 
मिाराष्ट्र मिानगरपाशलका आशण मिाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर 
पंचायती ि औद्योशगक नगरी (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ 
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४० 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 
 

    (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत ॲि.राहुल 
कुल, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २८ - 
मिाराष्ट्र मिानगरपाशलका आशण मिाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर 
पंचायती ि औद्योशगक नगरी (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ 
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३२५ 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (८) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २७ - मंुबई 

मिानगरपाशलका (सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
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    (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र 
फिणिीस, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २७ - मंुबई 
मिानगरपाशलका (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची 
सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४१ सिस्यांच्या संयुलत 
सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर 
करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 
 
 

    (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २७ - मंुबई 
मिानगरपाशलका (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची 
सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४० सिस्यांच्या संयुलत 
सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर 
करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 
 
 

    (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत ॲि.राहुल 
कुल, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २७ - मंुबई 
मिानगरपाशलका (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची 
सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३२५ सिस्यांच्या संयुलत 
सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर 
करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (९) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २९ - मिाराष्ट्र राज्य 

तंि शिषण मंडळ (सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
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    (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र 
फिणिीस, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २९ - 
मिाराष्ट्र राज्य तंि शिषण मंडळ (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ 
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४१ 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 
 

    (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २९ - 
मिाराष्ट्र राज्य तंि शिषण मंडळ (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ 
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४० 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 
 

    (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत ॲि.राहुल 
कुल, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २९ - 
मिाराष्ट्र राज्य तंि शिषण मंडळ (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ 
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३२५ 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (१०) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २६ - मिाराष्ट्र 

सािचजशनक शिद्यापीठ (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
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    (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र 
फिणिीस, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २६ - 
मिाराष्ट्र सािचजशनक शिद्यापीठ (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, 
२०२१ शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४१ 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 
 

    (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २६ - 
मिाराष्ट्र सािचजशनक शिद्यापीठ (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, 
२०२१ शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४० 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 
 

    (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत ॲि.राहुल 
कुल, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २६ - 
मिाराष्ट्र सािचजशनक शिद्यापीठ (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, 
२०२१ शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३२५ 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (११) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २५ - मिाराष्ट्र 

सिकारी संस््ा (सुधारणा ि शिशधग्राह्यीकरण) शिधेयक, २०२१. 
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    (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र 
फिणिीस, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २५ - 
मिाराष्ट्र सिकारी संस््ा (सुधारणा ि शिशधग्राह्यीकरण) 
शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिांच्या ३४१ सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील 
प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन 
शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 
 

    (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २५ - 
मिाराष्ट्र सिकारी संस््ा (सुधारणा ि शिशधग्राह्यीकरण) 
शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिांच्या ३४० सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील 
प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन 
शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 
 

    (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत ॲि.राहुल 
कुल, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २५ - 
मिाराष्ट्र सिकारी संस््ा (सुधारणा ि शिशधग्राह्यीकरण) 
शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिांच्या ३२५ सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील 
प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन 
शिचारा च् पाठशिण्यात यािे." 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (१२) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३१ - मिाराष्ट्र 

सागरी मासेमारी शनयमन (सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
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    (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र 
फिणिीस, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३१ - 
मिाराष्ट्र सागरी मासेमारी शनयमन (सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४१ 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 
 

    (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३१ - 
मिाराष्ट्र सागरी मासेमारी शनयमन (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ 
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४० 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 
 

    (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत ॲि.राहुल 
कुल, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३१ - 
मिाराष्ट्र सागरी मासेमारी शनयमन (सुधारणा) शिधेयक, २०२१  
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३२५ 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   (१३) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३३ - मंुबई 

मिानगरपाशलका (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
 
 
 



 22 

    (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.िेिेंद्र 
फिणिीस, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३३ - मंुबई 
मिानगरपाशलका (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ 
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४१ 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 
 

    (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.सधुीर 
मनुगांटीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३३ - मंुबई 
मिानगरपाशलका (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ 
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३४० 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च्  
पाठशिण्यात यािे." 
 
 

    (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत ॲि.राहुल 
कुल, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३३ - मंुबई 
मिानगरपाशलका (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ 
शिधानपशरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३२५ 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील प्रशतिृत्त सिा 
मशिन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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अकरा : सियश्री िेिेंद्र फिणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, राधाकृष्ट्ण 
विखे-पाटील, रणधीर सािरकर, समीर कुणािार, ॲङ आकाश फुां िकर,  
श्री. सवुनल राणे, श्रीमती श्िेता महाले, सियश्री मांगलप्रभात लोढा, गणेश नाईक, 
िॉ. राहुल आहेर, श्रीमती िेियानी फराांिे, श्री राजेंि पाटणी, प्रा. िॉ. अशोक 
उईके, सियश्री राजेश पिार, प्रशाांत बांब, प्रशाांत ठाकूर, सौ. मेघना साकोरे-
बोिीकर, श्रीमती माधरुी वमसाळ, सियश्री. सांभाजी पाटील-वनलांगेकर, अतलु सािे, 
वनतेश राणे, राणाजगवजतससह पाटील, सांतोि िानिे, श्रीमती मोवनका राजळे,  
िॉ. पांकज भोयर, सियश्रीमती नवमता मुांििा, मवनिा चौधरी, सीमा वहरे, सियश्री 
मिन येरािार, मोहन मते, ॲङ राहुल कुल, सियश्री. हवरभाऊ बागिे, सांजय 
सािकारे, समीर मेघे, सांजीिरेड्डी बोिकुरिार, सवचन कल्याण-शेट्टी, कृष्ट्णा गजबे, 
िॉ. तिुार राठोि, प्रताप अिसि, िािाराि केचे, गोिधयन शमा, राम किम, 
कावलिास कोळांबकर, वसध्िाथय वशरोळे, अवमत साटम, श्रीमती विद्या ठाकूर, कॅ. 
आर तवमल सेल्िन, श्रीमती मांिा म्हाते्र, सियश्री सांजय केळकर, सरेुश भोळे, 
प्रकाश भारसाकळे, तानाजी मटुकुळे, बबनराि लोणीकर, महेश लाांिगे, िॉ. सरेुश 
खािे, सियश्री. सभुाि िेशमखु, विजय िेशमखु, जयकुमार गोरे, िॉ. भारती 
लव्हेकर, ॲङ राहुल नािेकर, श्री. रसिद्र चव्हाण, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम 
२९३ अन्िये प्रस्ताि :  
         "शििभच, मराठिाडा, या मागास भागातील अनुिेष पूणच करण्यासाठी सरकारकडून 
िोत असलेली चालढकल, िैधाशनक शिकास मंडळांना मुितिाढ िेण्याबाबतचा प्रस्ताि 
सरकारने बासनात गंुडाळून ठेिला असणे, कोरडिािू शपकांसाठी िेलटरी रुपये २५,००० ि 
बागायती शपकांसाठी िेलटरी रुपये ५०,००० ची मित िेण्याची घोषणा शनिडणुकीपूिी 
िेतकऱ्यांच्या बांधािर जाऊन शिल्यानंतर प्रत्यषात माि  सन २०२० ि २०२१ मध्ये 
झालेल्या चक्रीिािळ, अशतिृष्ट्टी, पूर, गारपीट, अिकाळी पािसाने नुकसान झालेल्या 
िेतकऱ्यांना तुटपंुजी मित करुन त्यांचा पूणचपणे भ्रमशनरास केला असणे, मिात्मा फुले 
कजचमाफी योजनेमध्ये िेण्यात आलेल्या कजचमाफीपासून राज्यातील अनेक पाि िेतकरी 
अद्यापिी िंशचत असणे, शनयशमत कजचफेड करणाऱ्या िेतकऱ्यांना प्रोत्सािनपर अनुिान 
िेण्याच्या घोषणेची अद्याप अंमलबजािणी केलेली नसणे, राज्यातील िेतकऱ्यांना पीक 
शिम्याचा लाभ शमळत नसणे, चक्रीिािळ ि अशतिृष्ट्टीग्रस्तांसाठी जािीर करण्यात 
आलेल्या ११,५०० कोटी रुपये पॅकेजचा लाभ बिुतांि िेतकऱ्यांना झालेला नसणे, कृशष 
उत्पन्न बाजार सशमत्यांमधील िेतकऱ्यांचा मतिानाचा अशधकार शिरािून घेतलेला असणे, 
पीक कजे िेण्यास बँका टाळाटाळ करत असणे, करोना काळात अडचणीत असलेल्या 
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िेतकऱ्यांच्या ्शकत िीज शबलात सिलत िेण्याची घोषणा करुनिी प्रत्यषात 
िेतकऱ्यांना िाढीि िीज शबले िेण्यात आली असणे, तसेच सलतीने शबले िसूल करीत 
असताना रलबी िंगामाच्या तोंडािर कृशष पंपाच्या िीज जोडण्या तोडण्यात आल्या असणे, 
िेती पंपांसाठी पैसे भरुनिी लाखो िेतकऱ्यांना शिद्युत जोडणी शमळालेली नसणे, 
राज्यातील स््ाशनक स्िराज्य संस््ांच्या ओबीसी राखीि जागांबाबतचा मुद्दा न्यायालयापुढे 
आला असता ओबीसी प्रिगासाठी आरषणाची तरतूि करण्यापूिी शतिेरी चाचणी (शरपल 
टेस्ट) चा अिलंब करण्यात यािा असे न्यायालयाने शनििचनास आणलेले असणे, 
न्यायालयाचा िा शनकाल शनष्ट्प्रभ करण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यािेि जारी करणे ि 
२७ टल ल यांपयिंत आरषणाची तजिीज करणे, त्ाशप राज्यातील स््ाशनक स्िराज्य 
संस््ांनुसार शकती प्रमाणात आरषणाची गरज आिे िे तपासण्यासाठी समर्वपत आयोग 
नेमल्याशििाय ि मागास प्रिगाचा इक्म्पशरकल डाटा संकशलत केल्याशििाय ओबीसी 
प्रिगासाठी आरषणाची तरतूि करण्याची मुभा नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट्ट करणे, 
यासंिभात शडसेंबर २०१९ पासून गेल्या िोन िषांमध्ये िासनाने इक्म्पशरकल डाटा गोळा 
करण्यामध्ये अषम्य शिरंगाई केलेली असणे, मा.सिोच्च न्यायालयाच्या आिेिाने 
इक्म्पशरकल डाटा गोळा करण्याची आिश्यकता ि अपशरिायचता अधोरेशखत िोणे, शनधीची 
ि मनुष्ट्यबळाची व्यिस््ा नसल्याने तसेच आयोगाची सुधारीत कायचकषा ठरशिण्याचे 
काम अद्यापिी प्रलंशबत असल्यामुळे आयोगाने अजून ओबीसींची माशिती जमा करण्याचे 
काम सुरूच केलेले नसणे, तत्कालीन सरकारने मागासिगच आयोगाच्या शिफारिींच्या 
अनुषंगाने अभ्यासपूिचक कायिा करून मराठा समाजासाठी ओबीसी समाजाच्या 
आरषणाला धलका न लािता आरषणाची तरतूि करणे, तिनंतर उच्च न्यायालयातील 
न्यायालयीन लढाईतिी सिर तरतूि कायद्याच्या कसोटीिर शटकिण्यात तत्कालीन 
सरकारला यि येणे,  त्ाशप,  मराठा आरषणाबाबत शिद्यमान सरकार गंभीर नसणे, 
त्यामुळेच सिोच्च न्यायालयात स््शगतीची नामुष्ट्की ओढिणे, आरोग्य शिभागांतगचत गट 
'क' आशण 'ड' िगाच्या परीषा घेण्याची जबाबिारी  शिल्लीतील  "न्यासा कम्युशनकेिन्स" 
या कंपनीकडे सोपशिण्यात आलेली असणे, या परीषांिरम्यान पेपर फुटल्याच्या 
तक्रारींच्या अनुषंगाने गुन्िे िाखल करण्यात येणे, त्यामध्ये पोशलसांनी अन्य 
आरोपींबरोबरच शिषण संचालनालयातील सिसंचालकांना अटक करणे, म्िाडाची 
शिनांक १२ शडसेंबर,२०२१ रोजी आयोशजत केलेली परीषािी पेपर फुटल्यामुळे ऐनिेळी रद्द 
करण्यात येणे, परीषा ऐनिेळी रद्द केल्यामुळे परीषेला बसलेल्या सुमारे पािणेतीन लाख 
शिद्यार्थ्यांना मनस्ताप सोसािा लागणे, सिर परीषेचे काम जी.ए. सॉफ्टिेअर टेलनोलॉजीज 
या कंपनीला िेण्यात आलेले असणे, माि या कंपनीच्या प्रमुख संचालकाचाच पेपर 
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फुटीमध्ये सिभाग असल्याचे आढळून येणे, त्याच्यासि अन्य सिा जणांना पोशलसांनी 
अटक केलेली असणे, या कंपनीने यापूिी शिषक पािता परीषा (टीईटी) एन.टी.एस., 
एन.एम. एम.एस. यासारख्या मिाराष्ट्र राज्य परीषा पशरषिेच्या परीषांमध्ये गोंधळ 
घातल्याचा ठपका ठेिण्यात आलेला असणे, टीईटीच्या परीषेत गोंधळ झाल्यािरुन 
मिाराष्ट्र परीषा पशरषिेचे अध्यष श्री.तुकाराम सुपे यांना ि त्यांच्या सिकाऱ्यांना अटक 
करण्यात येणे, पेपरफुटीचे धागेिोरे ्ेट संचालनालय / मंिालयापयिंत पोिोचलेले 
असल्याचे आढळून येणे, सन २०२० ि २०२१ या िरम्यान घेण्यात आलेल्या प्रत्येक स्पधा 
परीषेत शढसाळ शनयोजन, गैरव्यििार, कंपनीची शिश्िासािचता न तपासताच कंपनीची 
शनिड करणे, यामुळे शिद्या्ी ि पालकांमध्ये िासनाप्रती तीव्र असंतोष शनमाण िोणे, 
राज्यातील सिचसामान्यांची शििेषतः ग्रामीण भागातील जनतेची जीिनिाशिनी असलेल्या 
एसटी मधील कमचचाऱ्यांचा पगारिाढ ि िासनामध्ये शिशलनीकरणासाठी गेल्या सुमारे 
िीड मशिन्यापासून संप सुरू असणे, िासनाने िेतनिाढीचा प्रस्ताि मान्य केला असणे 
तसेच प्रिीघचकाळ संप सुरू असल्यामुळे मेस्मा लािण्याचा इिारािी शिलेला असणे, 
एसटीच्या संपामुळे सिचसामान्य जनतेला तसेच िाळेत जाणाऱ्या शिद्यार्थ्यांना  िीड 
मशिन्यांपासून नािक िास सिन करािा लागत असणे,  या संपाचा फायिा घेऊन खाजगी 
प्रिासी िाितूक करणारे िाितूकिार अव्िाच्या सव्िा िराने प्रिािांकडून पैसे उकळत 
असणे, िासनाने एसटी कमचचाऱ्यांिी संिाि साधून लिकरात लिकर तोडगा काढण्याची 
ि सामान्य जनतेच्या िाल-अपेष्ट्टा संपिण्याची आिश्यकता, याबाबत िासनाने 
कराियाची उपाययोजना शिचारात घेण्यात यािी." 

 
 
 
 

   " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक 
क्रमांक ३३ - मंुबई मिानगरपाशलका (िसुरी 
सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची 
सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिांच्या ३२५ 
सिस्यांच्या संयुलत सशमतीकडे त्यािरील 
प्रशतिृत्त सिा मशिन्यांच्या आत सािर 
करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचारा च् 
पाठशिण्यात यािे." 

बारा : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :- 
 

  (शकु्रिार, विनाांक  १३ माचय, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशयविण्यात आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना)  
(सचूना क्र. १ ते ३) 
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 (१) श्री.सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स.    
 

   "पुणे ये्ील क्रांतीज्योती साशििीबाई फुले आशण मिात्मा ज्योतीराि फुले यांनी 
सुरु केलेली शभडेिाडा िाळा मोडकळीस आल्याबाबत" या शिषयािरील श्री. अशमत 
साटम ि इतर शि.स.स. यांचा तारांशकत प्रश्न क्रमांक ६६२ ला शिनांक २५ फेबु्रिारी, 
२०२० रोजी शिलेल्या उत्तराच्या संिभात अधा तास चचा उपक्स््त करतील. 
 

 (२) श्री.िेिेंद्र फिणिीस, वि.स.स. 
 

   "पाि अना् मुलांना आरषणाचा फायिा शमळण्यासाठी िासनाच्या पशरपिकातील 
मागचििचक सूचना ७ (ब) चे पालन करण्याबाबत" या शिषयािरील  
श्री. िेिेंद्र फडणिीस ि इतर शि.स.स. यांचा तारांशकत प्रश्न क्रमांक ११ ला शिनांक २८ 
फेबु्रिारी, २०२० रोजी शिलेल्या उत्तराच्या संिभात अधा तास चचा उपक्स््त करतील. 
 

 (३) श्री.पथृ्िीराज चव्हाण, वि.स.स. 
 

   "मंुबई-नागपूर (समृध्िी) मिामागासाठी जशमन खरेिीत झालेला गैरव्यििार" या 
शिषयािरील श्री. पृर्थ्िीराज चव्िाण ि इतर शि.स.स. यांचा तारांशकत प्रश्न क्रमांक १६६२ 
ला शिनांक २५ फेबु्रिारी, २०२० रोजी शिलेल्या उत्तराच्या संिभात अधा-तास चचा 
उपक्स््त करतील. 
 

  (विनाांक १३ माचय, २०२० रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशयविण्यात 
आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना) (सचूना क्र. 
४ ि ५) 
 

  (४)  श्री. वमहीर कोटेचा, वि.स.स. पढुील साियजवनक महत्तिाच्या बाबीबर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
      "मुलंुड-गोरेगाि रोड रस् ता प्रकल् प हा पूिच उपनगर ि पक्श्चम उपनगर यांना 
िाितुकीच् या संिभात जोडणारा ििुा असणे, त् यामुळे िोन् िी उपनगरात 
जाण् याकशरता मोठया प्रमाणात िेळ ि इंधनाची बचत िोणार असणे, या 
मित् िाकांषी प्रकल् पाला मंुबई मिानगर पाशलकेने मंजुरी िेिुन सन २०१९-२० 
अ च्संकल् पात रु. १००/- कोटीची आर्व्क तरतुि केलेली असणे, कामाचे 
कायािेि ऑल टोबर, २०२० रोजी पाशरत िोणार असून साधारणतः काम पूणच 
िोण् याकशरता ४ िषाचा कालािधी लागणे, या मित् िाच् या प्रकल् पात रेल् िे, 
शजल् िाशधकारी कायालय ि इतर िी िासकीय परिानग् या तातडीने शमळणे 
आिश् यक असून, याबाबत िासनाने कराियाची कायचिािी ि उपाययोजना." 
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  (५) श्री. सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. पढुील साियजवनक महत्तिाच्या बाबीिर 

चचा उपस्स्थत करतील. 
 

       "चंद्रपूर शजल् ियाच् या मुल तालुल याच् या मुख् यालयी म् िणजे मुल ये्े राज् य 
पशरििन मिामंडळाचे स् ितंि आगार उपलल ध व् िािे अिी पशरसरातील 
नागशरकांनी केलेली मागणी, मुल ििर आशण तालुल यातील ग्रामीण भागातील 
िाढती लोकसंख् या लषात घेता याशठकाणी आगार उपलल ध व् िािे अिी 
पशरसरातील नागशरकांची मागणी असणे,  मुल ये्े आगारासाठी जागा सुध् िा 
उपलल ध असणे,  मुल िे गडशचरोली, ब्रम् िपूरी, चंद्रपूर या शठकाणािून जाणाऱ् या 
एस. टी. बसेससाठी मध् यिती शठकाण असल् यामुळे या शठकाणी आगार उपलल ध 
झाल् यास एस. टी. मिामंडळाच् या बसेसच् या आगमनामध् ये येणारी सुसुिता लषात 
घेता याशठकाणी आगार उपलल ध करण् याची शनतांत आिश् यकता, याबाबत 
िासनाने कराियाची कायचिािी ि उपाययोजना." 
 
 

  (मांगळिार, विनाांक २१ विसेंबर, २०२१ रोजीच्या बलॅटव्िारे ठरविण्यात आलेल्या 
प्राथम्यक्रमानसुार िशयविण्यात आलेल्या सचूना) (सचूना क्र. ६ ि ७) 
 

  (६) श्री.कुणाल पाटील, वि.स.स. पढुील साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
 "धुळे तालुलयातील अनेक िेतकऱ्यांनी िेती पंपासाठी शिद्युत कनेलिन 
शमळशिण्यासाठी मिाशितरण आपल्या िारी या योजनेंतगचत पैसे भरलेले असणे, 
तरी अद्यापपािेतो शिद्युत कनेलिन िेण्यात आलेले नसून िीज पुरिठा सुरळीत 
व्िािा यासाठी िेतकऱ्यांकडून ससगल फेज रान्सफॉमचरची मागणी करण्यात येणे, 
निीन िस्त्यांमध्ये ि आशििासी िस्तीत इलेक्लरक पोलचे कामे प्रलंशबत असणे, 
िेती पंपाचे नािरुुस्त रान्सफॉमचर िेळेिर बिलून शमळत नसणे, ग्रामीण भागात 
इलेक्लरक पोलच्या तारा नािरुुस्त असून त्या बिलून निीन पोलची मागणी 
िेतकरी बांधिांकडून करण्यात येणे, ग्रामपंचायतीचे नळ पाणीपुरिठा योजनेसाठी 
निीन रान्सफॉमचरची मागणी िोणे, िाढीि िीज शबलाबाबत ग्रािकांच्या अनेक 
तक्रारी असणे, ग्रामीण भागातील सामान्य जनता ि िेतकरी बांधिांच्या अनेक 
समस्या ि शिशिध मागण्या असून िासनाचे याकडे िोत असलेले िलुचष, याबाबत 
िासनाने कराियाची कायचिािी ि उपाययोजना." 
 

  (७) श्री. सधुीर मनुगांटीिार, वि.स.स. पढुील साियजवनक महत्तिाच्या बाबीिर 
चचा उपस्स्थत करतील. 

”अनुसूशचत जमातीची िगच १ ते ४ पयिंतची प्रलंशबत शििेष पिभरती 
प्रशक्रया मिाराष्ट् र लोकसेिा आयोगासि इतर प्राशधकरणांनी जािीराती िेिून पूणच 
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करण् याची आिश् यकता असणे, न् यायालयीन आिेिाप्रमाणे ि शिनांक २१ 
शडसेंबर, २०१९ च् या िासन शनणचयानुसार िासकीय तसेच खाजगी अनुिाशनत 
संस् ् ातील पिभरती प्रशक्रया पूणच करण्याची गरज असणे, मा. सिोच् च 
न् यायालयाने शसव् िील अपील क्रमांक ८९२८/२०१५ ि इतर याशचका यामध् ये ६ 
जुलै, २०१७ रोजी शिलेल् या शनणचयाची राज् यात अंमलबजािणी करण् याच् या ष्ष्ट् टीने 
सामान् य प्रिासन शिभागाने शिनांक २१ शडसेंबर, २०१९ रोजी िासन शनणचय 
शनगचशमत केलेला असणे, अद्याप या िासन शनणचयाची अंमलबजािणी झालेली 
नसणे,  पशरणामी अनुसूशचत जमातीतील बेरोजगार उमेििारांमध् ये तीव्र असंतोष 
पसरलेला असल्याने सिर रखडलेली पिभरती प्रशक्रया तातडीने पूणच करण् याची 
िासनाने कराियाची कायचिािी.”  

 

  
 

  

विधान भिन, 
मंुबई, 
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