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असधुारित प्रत 

महािाष्ट्र रिधानसभा 
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शकु्रिाि, रिनाांक २४ रिसेंबि, २०२१ 

 
( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 
 
 
 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 

  (अ) तािाांरकत प्रश्न 
 

  (ब) अतािाांरकत प्रश्नोत्तिाांची यािी क्रमाांक ६२ ते ७५ सभाग हाच्या पटलािि ठेिणे. 
 

  (क) तािाांरकत प्रश्नाबाबतची अरधक मारहती सभाग हाच्या पटलािि ठेिणे. 
 

   अन्न, नागिी पिुिठा ि 
ग्राहक सांिक्षण मांत्री 

: "राज्यात शिधापशिका शितरणाकशरता शििेष मोहीम 
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 माशहती सभागृहाच्या 
पटलािर ठेितील. 
 

 
 

िोन : कागिपते्र सभाग हाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 

  (१) उप मखु्यमांत्री : लोकलेखा सशमतीच्या सन २००१-२००२ च्या आठव्या 
अहिालातील पशरच्छेि क्र.१.२८ नुसार मंिालयीन 
शिभागांनी केलेल्या सन २०२०-२०२१ या िषातील 
पुनर्विशनयोजनाबाबतचे माशहतीचे एकशित शििरणपि 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) पशसुांिधधन मांत्री : महाराष्ट्र पिु ि मत्स्य शिज्ञान शिद्यापीठ, नागपूर यांचा 
सन २०२०-२०२१ या िषाचा िार्वषक अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
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  (३) िैद्यकीय रशक्षण मांत्री : महाराष्ट्र आरोग्य शिज्ञान शिद्यापीठ, नाशिक यांचा सन 

२०१९-२०२० या िषाचा बािीसािा िार्वषक अहिाल ि 
सन २०१९-२०२० या िषाचे िार्वषक लेखे सभागृहासमोर 
ठेितील. 
 

  (४) उच्च ि तांत्र रशक्षण 
मांत्री 

: (क) मंुबई शिद्यापीठ यांचा सन २०१९-२०२० या िषाचा 
िार्वषक अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर शिद्यापीठ 
यांचा सन २०१८-२०१९ ि २०१९-२०२० या 
िषांचे िार्वषक अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ग) श्रीमती नाथीबाई िामोिर ठाकरसी मशहला 
शिद्यापीठ, मंुबई यांचा सन २०१८-२०१९ ि 
२०१९-२०२० या िषांचे िार्वषक अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (घ) साशििीबाई फुले पुणे शिद्यापीठ, पुणे यांचा सन 
२०१८-२०१९ ि २०१९-२०२० या िषांचे िार्वषक 
अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ङ) शििाजी शिद्यापीठ, कोल्हापूर यांचे सन २०१७-
२०१८ ि २०१८-२०१९ या िषांचा अनुक्रमे 
पंचािन्नािा ि छप्पन्नािा िार्वषक अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (च) पुण्यश्लोक अशहल्यािेिी होळकर शिद्यापीठ, 
सोलापूर यांचा सन २०१९-२०२० या िषाचा 
सोळािा िार्वषक अहिाल सभागृहासमोर 
ठेितील. 
 

     (छ) किशयिी बशहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र 
शिद्यापीठ, जळगांि यांचा सन २०१९-२०२० या 
िषाचा तीसािा िार्वषक अहिाल सभागृहासमोर 
ठेितील. 
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     (ज) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा शिद्यापीठ, 

औरंगाबाि यांचे सन २०१९-२०२० या िषाचे 
िार्वषक लेखे सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (झ) गोंडिाना शिद्यापीठ, गडशचरोली यांचा सन २०१९-
२०२० या िषाचा िार्वषक लेखे अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ट) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर शिद्यापीठ 
यांचा सन २०१९-२०२० या िषाचे िार्वषक लेखे 
(अंकेक्षण अहिालासह) सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ठ) संत गाडगे बाबा अमरािती शिद्यापीठ, अमरािती 
यांचा सन २०१९-२०२० या िषाचे िार्वषक लेखे 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ड) साशििीबाई फुले पुणे शिद्यापीठ, पुणे यांचे सन 
२०१९-२०२० या िषाचे िार्वषक लेखे आशण 
संशिधाशनक लेखापशरक्षण अहिाल सभागृहासमोर 
ठेितील. 
 

     (ढ) शििाजी शिद्यापीठ, कोल्हापूर यांचे सन २०१९-
२०२० या िषाचे िार्वषक लेखे सभागृहासमोर 
ठेितील. 
 

     (ण) पुण्यश्लोक अशहल्यािेिी होळकर सोलापूर 
शिद्यापीठ, सोलापूर यांचा सन २०२०-२०२१ या 
िषाचा िार्वषक लेखापरीक्षीत लेखे ि अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (त) ्िामी रामानंि तीथच मराठिाडा शिद्यापीठ, नांिेड 
यांचा शिनांक १ एशप्रल,२०१९ ते ३१ माचच, २०२० 
या कालािधीचा िार्वषक अंकेक्षण अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
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     (थ) कशिकुलगुरु काशलिास सं्कृत शिश्िशिद्यालय, 

रामटेक यांचा सन २०१८-२०१९ या िषाचा 
िार्वषक अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ि) कशिकुलगुरु काशलिास सं्कृत शिश्िशिद्यालय, 
रामटेक यांचे सन २०२०-२०२१ या िषाचे िार्वषक 
लेखे सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ध) यििंतराि चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त शिद्यापीठ, 
नाशिक यांचे सन २०१४-२०१५ ते २०१७-२०१८ 
या िषाचे िार्वषक लेखे आशण अंतगचत 
लेखापरीक्षण अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (५) आरििासी रिकास 
मांत्री 

: सन २०१५ च्या तृतीय (शहिाळी) अशधिेिनामध्ये 
महाराष्ट्र राज्यातील जात प्रमाणपिाचा कायिा आशण सन 
२००३ चे जात प्रमाणपिाचे शनयम रद्द करणे या 
शिषयािरील सिचश्री रशि राणा ि इतर शि.स.स. यांची 
शिनांक २२ शडसेंबर, २०१५ रोजी उत्तरीत झालेल्या 
लक्षिेधी सूचनेिरील अशधक माशहती सभागृहासमोर 
ठेितील. 

  (६) परििहन मांत्री : महाराष्ट्र राज्य मागच पशरिहन महामंडळ यांचा सन 
२०१८-२०१९ या िषाचा प्रिासन अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 

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

 

  (१) सिधश्री सरुनल प्रभ,ू अब ू आजमी, सरुनल भसुािा, रि.स.स. तातिीच्या ि 
सािधजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 

"सन १९९२-९३ मध्ये ियाच्या २१-३३ व्या िषी िासन सेिेत शलपीक टंकलेखक 
पिािर िासनाच्या मंिालयातील शिशिध शिभागात शनयुक्त झालेल्या कमचचाऱयांिर शिनांक 
१ माचच, २०१८ च्या िासन शनणचयातील जाचक तरतुिींमुळे अन्याय झाल्याची गंभीर बाब 
नुकतीच शनििचनास येणे, िासनाच्या सामान्य प्रिासन शिभाग शिनांक १ माचच, २०१८ च्या 
िासन शनणचयातील तरतुिीमध्ये सन २०१६ मध्ये िासन सेिेत प्रिेिासाठी खुल्या 
प्रिगाकशरता ३८ िषे ि मागासिगीयांसाठी ४३ िषे ियोमयािा िाढशिण्यात येऊन सेिा 
प्रिेिोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा / शिभागीय परीक्षा उत्तीणच होण्यापासून सूट िेण्याची ियोमयािा 
िाढशिण्यात येणे, सिरहू िासन शनणचय पशरच्छेि क्र.२ मध्ये नमुि केल्याप्रमाणे 
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पिोन्नतीसाठीची शिभागीय परीक्षा उत्तीणच होण्यापासून सूट शमळण्याकशरता कमचचाऱयांनी त्सया 
पिािर शकमान १५ िषे सेिा करणे अशनिायच असणे, त्सयामुळे संबंशधत पिािर कमचचाऱयांची 
१५ िषे सेिा पूणच झाल्याचा शिनांक ककिा त्सयाच्या ियाची ५० िषे पूणच झाल्याचा शिनांक 
यापैकी जे नंतर घडेल त्सयानंतर लगतचा शिनांक कमचचाऱयांच्या पिोन्नतीसाठी शिहीत 
केलेली शिभागीय पशरक्षा उत्तीणच होण्यापासून सूट िेण्याचा शिनांक समजण्यात येईल अिी 
सुधारणा करण्यात येणे, सिरहू सुधारणेमुळे िासन सेिेतील यापूिी ियाच्या २८ ते ३८ िषे 
शनयुक्ती झालेल्या कमचचाऱयािर अन्याय होणार असणे, सहाय्यक पिासाठीची मयाशित 
शिभागीय पशरक्षा उत्तीणच होईपयंत/झाल्यानंतर यापैकी काही कमचचाऱयांनी ियाची ४५ िषे 
पूणच झाल्याने सहाय्यकाच्या प्रिेिोत्तर प्रशिक्षण पशरके्षतून सूट प्राप्त केली असणे, सिरहू 
कमचचाऱयांची सहाय्यक कक्ष अशधकारी पिािर पाच िषे पूणच झाली अथिा होत असल्याने 
कक्ष अशधकाऱयाच्या जेष्ट्ठता यािीत त्सयांचा समािेि होणेसाठी कक्ष अशधकारी पिाच्या 
पाितेच्या पशरके्षतून सूट शमळण्याची शनतांत आिश्यकता असणे, सिर कमचचाऱयांपैकी 
काही कमचचारी येत्सया ५ ते ८ िषाच्या कालािधीत िासन सेिेतून शनयत ियोमानानुसार 
सेिाशनिृत्त होणार असल्याने सिरहू कमचचाऱयांना शमळू िकणाऱया कक्ष अशधकारी पिाच्या 
संधीपासून िंशचत रहािे लागणे, सिरहू बाबींचा शिचार केला असता शिनांक १ माचच, २०१८ 
चा िासन शनणचय हा शनगचशमत झालेल्या शिनांकापासून िासन सेिेत रुजू झालेल्या ि 
त्सयानंतर रुजू होणाऱया कमचचाऱयांसाठी लागू करण्यात यािा ि तत्सपूिी िासन सेिेत 
असलेल्या सिांना पूिीप्रमाणेच ियाच्या ४५ िषानंतर शिभागीय पशरक्षांमधून सूट िेण्याची 
तरतुि कायम ठेिण्यात यािी याकशरता तद्नुषंगाने िुध्िीपिक काढून असंख्य 
कमचचाऱयांिर होणारा अन्याय िरू करण्याबाबत िासनाने तातडीने कायचिाही करण्याची 
शनतांत आिश्यकता, याकडे िासनाचे झालेले िलुचक्ष, पशरणामी सिरहू िासकीय 
कमचचाऱयांमध्ये शनमाण झालेले असंतोषाचे ि कचतेचे िातािरण याबाबत िासनाने तातडीने 
कराियाची कायचिाही ि िासनाची प्रशतशक्रया." 

 
  ((२) श्रीमती सीमा रहिे, रि.स.स. तातिीच्या ि सािधजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे  

ग ह मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 

 ''नाशिक िहरात शि. २६ नोव्हेंबर, २०२१ रोजी िा त्सयासुमारास एका राजकीय 
पक्षाचा कायचकता अमोल इगे यांची शनघृचण हत्सया करण्यात येणे, या घटनेनंतर नाशिक 
िहरात मोठया प्रमाणात जनतेमध्ये िहित ि शभतीची भािना शनमाण होणे, नाशिक िहरात 
माहे नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या िरम्यान खुनाची शतसरी घटना घडल्यामुळे िहरात 
िासनाशिषयी पसरलेला तीव्र ्िरुपाचा असंतोष, नाशिकच्या सातपुर पोलीस ्टेिनमध्ये 
सिर खुनाची नोंि करण्यात येणे, परंतु अद्यापपयंत आरोपींना अटक करण्यात न येणे, 
त्सयामुळे नाशिक िहरात जनतेने आंिोलने सुरु करणे, परंतु, कोणत्सयाही ्िरुपाची कारिाई 
न होणे, त्सयामुळे िासनाने याची गंभीर चौकिी करुन आरोपींना तातडीने अटक करण्याची 
आिश्यकता, िासनाचे याकडे होत असलेले अक्षम्य िलुचक्ष, यािर िासनाने तातडीने 
कराियाची कायचिाही ि िासनाची प्रशतशक्रया.'' 
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चाि : मा.उप मखु्यमांत्री तथा रित्त मांत्री याांचा म.रि.स. रनयम ५७ अन्िये प्रस्ताि :- 
     "पुरिणी मागण्यांिरील चचा ि मतिानाच्या संिभात शिधानसभा शनयमांतील शनयम 
२६० (२) मधील तीन शििसांच्या कालािधीबाबतची जी तरतूि आहे ती महाराष्ट्र 
शिधानसभा शनयमांतील शनयम ५७ अन्िये ्थशगत करण्यात यािी." 
 

 

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

   (१) सामान्य प्रिासन शिभाग 
 

   (२) गृह विभाग 
 

   (३) महसूल ि िन विभाग 
 

   (४) कृवि, पशुसंिर्धन, दगु्र्व्यिसाय विकास ि मत्स्यव्यिसाय विभाग  
 

   (५) िालेय शिक्षण ि क्रीडा शिभाग 
 

   (६) नगरविकास विभाग  
 

   (७) वित्त विभाग  
 

   (८) सािधजवनक बांर्काम विभाग  
 

   (९) जलसंपदा विभाग  
 

   (१०) उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग 
 

   (११) ग्रामविकास विभाग 
 

   (१२) अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक संरक्षण विभाग  
 

   (१३) सामावजक न्याय ि विशेि सहाय्य विभाग  
 

   (१४) गृहशनमाण विभाग 
 

   (१५) सािधजवनक आरोग्य विभाग  
 

   (१६) िैद्यकीय शिक्षण ि औषधी द्रव्ये शिभाग 
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   (१७) आवदिासी विकास विभाग  
 

   (१८) सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग शिभाग 
 

   (१९) उच्च ि तंि शिक्षण शिभाग 
 

   (२०) मवहला ि बालविकास विभाग 
 

   (२१) कौिल्य शिकास ि उद्योजकता शिभाग 
 

   (२२) पाणी पुरिठा ि ्िच्छता शिभाग 
 

   (२३) अल्पसंख्याक शिकास शिभाग 
 

   (२४) इतर मागास बहुजन कल्याण शिभाग 
 

   

(मतास टाकाव्ाच््ा मागण्ाांची सचूी स्वतांत्रपणे दवतरीत केल््ाप्रमाणे) 
[चचारोध (दगलोटीन) सा ा्ंकाळी ०५.३० वाजता] 

 
 

सहा : मा. िाज्यमांत्री तथा सरमती प्रमखु याांचा प्रस्ताि :- 
     "महाराष्ट्र शिधानसभा शनयम १८३ च्या पोटशनयम (१) अन्िये, राज्यात ३३ कोटी िृक्ष 
लागिडीसाठी राबशिण्यात आलेल्या शििेष मोशहमेबाबत या शिषयािर गठीत करण्यात 
आलेल्या तिथच सशमतीचा अहिाल सभागृहास सािर करण्याची मुित पुढील अशधिेिनाच्या 
िेिटच्या शिनांकापयंत िाढिून िेण्यात यािी." 
 

 
 

सात : शासकीय रिधेयके : 
 
 

 
 

  (अ) पिु:स्थापनाथध :- 
 

   सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३९ - महाराष्ट्र सहकारी सं्था  (शतसरी 
सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
 

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

 
 

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

  (१) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २० - मंुबई महानगरपाशलका, महाराष्ट्र 
महानगरपाशलका आशण महाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी 
(सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
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   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फिणिीस, रि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

    " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २० - मंुबई महानगरपाशलका, 
महाराष्ट्र महानगरपाशलका आशण महाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि 
औद्योशगक नगरी (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३४१ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, 
रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २० - मंुबई महानगरपाशलका, 
महाराष्ट्र महानगरपाशलका आशण महाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि 
औद्योशगक नगरी (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३४० सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.िाहुल कुल, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २० - मंुबई महानगरपाशलका, 
महाराष्ट्र महानगरपाशलका आशण महाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि 
औद्योशगक नगरी (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३२५ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 
 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (२) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २२ - महाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर 

पंचायती ि औद्योशगक नगरी (सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
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   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फिणिीस, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

    " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २२ - महाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर 
पंचायती ि औद्योशगक नगरी (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती 
घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या ३४१ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त 
सहा मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, 
रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २२ - महाराष्ट्र नगरपशरषिा, 
नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या ३४० सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील 
प्रशतिृत्त सहा मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच 
पाठशिण्यात यािे." 
 

   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.िाहुल कुल, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     "सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २२ - महाराष्ट्र नगरपशरषिा, 
नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या ३२५ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील 
प्रशतिृत्त सहा मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच 
पाठशिण्यात यािे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २४ - महाराष्ट्र सहकारी सं्था (िसुरी 

सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
 

   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फिणिीस, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

    " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २४ - महाराष्ट्र सहकारी सं्था (िसुरी 
सुधारणा) शिधेयक, २०२१  शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या 
३४१ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा मशहन्यांच्या आत 
सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
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   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, 

रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २४ - महाराष्ट्र सहकारी 
सं्था (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३४० सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.िाहुल कुल, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २४ - महाराष्ट्र सहकारी 
सं्था (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागहृांच्या ३२५ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २८ - महाराष्ट्र महानगरपाशलका आशण 

महाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी (िसुरी सुधारणा) 
शिधेयक, २०२१. 
 

   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फिणिीस, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २८ - महाराष्ट्र 
महानगरपाशलका आशण महाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी 
(िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३४१ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 

   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, 
रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २८ - महाराष्ट्र 
महानगरपाशलका आशण महाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी 
(िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३४० सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
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   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.िाहुल कुल, रि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २८ - महाराष्ट्र 
महानगरपाशलका आशण महाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी 
(िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३२५ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 

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

(सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
 

   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फिणिीस, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

    " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २७ - मंुबई महानगरपाशलका 
(सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या 
३४१ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा मशहन्यांच्या आत 
सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, 
रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २७ - मंुबई महानगरपाशलका 
(सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या 
३४० सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा मशहन्यांच्या आत 
सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.िाहुल कुल, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २७ - मंुबई महानगरपाशलका 
(सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या 
३२५ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा मशहन्यांच्या आत 
सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (६) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २९ - महाराष्ट्र राज्य तंि शिक्षण मंडळ 
(सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
 

   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फिणिीस, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     "सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २९ - महाराष्ट्र राज्य तंि 
शिक्षण मंडळ (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३४१ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, 
रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २९ - महाराष्ट्र राज्य तंि 
शिक्षण मंडळ (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३४० सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.िाहुल कुल, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २९ - महाराष्ट्र राज्य तंि 
शिक्षण मंडळ (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३२५ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (७) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २६ - महाराष्ट्र सािचजशनक शिद्यापीठ 

(िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
 

   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फिणिीस, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २६ - महाराष्ट्र सािचजशनक 
शिद्यापीठ (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३४१ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
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   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, 

रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २६ - महाराष्ट्र सािचजशनक 
शिद्यापीठ (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३४० सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.िाहुल कुल, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २६ - महाराष्ट्र सािचजशनक 
शिद्यापीठ (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३२५ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (८) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २५ - महाराष्ट्र सहकारी सं्था 

(सुधारणा ि शिशधग्राह्यीकरण) शिधेयक, २०२१. 
 

   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फिणिीस, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     "सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २५ - महाराष्ट्र सहकारी सं्था 
(सुधारणा ि शिशधग्राह्यीकरण) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहांच्या ३४१ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, 
रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २५ - महाराष्ट्र सहकारी 
सं्था (सुधारणा ि शिशधग्राह्यीकरण) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती 
घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या ३४० सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त 
सहा मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
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   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.िाहुल कुल, रि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २५ - महाराष्ट्र सहकारी 
सं्था (सुधारणा ि शिशधग्राह्यीकरण) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती 
घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या ३२५ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त 
सहा मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (९) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३१ - महाराष्ट्र सागरी मासेमारी शनयमन 

(सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
 

   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फिणिीस, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     "सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३१ - महाराष्ट्र सागरी 
मासेमारी शनयमन (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहांच्या ३४१ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, 
रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३१ - महाराष्ट्र सागरी 
मासेमारी शनयमन (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहांच्या ३४० सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.िाहुल कुल, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३१ - महाराष्ट्र सागरी 
मासेमारी शनयमन (सुधारणा) शिधेयक, २०२१  शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहांच्या ३२५ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (१०) (क) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३३ - मंुबई महानगरपाशलका (िसुरी 
सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
 

   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फिणिीस, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३३ - मंुबई महानगरपाशलका 
(िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३४१ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, 
रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३३ - मंुबई महानगरपाशलका 
(िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३४० सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.िाहुल कुल, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३३ - मंुबई महानगरपाशलका 
(िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१ शिधानपशरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३२५ सि्यांच्या संयुक्त सशमतीकडे त्सयािरील प्रशतिृत्त सहा 
मशहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेि िेऊन शिचाराथच पाठशिण्यात यािे." 
 

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

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

 (१) सन २०२१ चे शिधानपशरषि शिधेयक क्रमांक ४ – मंुबई महानगरपाशलका, महाराष्ट्र 
महानगरपाशलका आशण महाराष्ट्र नगरपशरषिा, नगर पंचायती ि औद्योशगक नगरी (िसुरी 
सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
 

 (२) सन २०२१ चे शिधानपशरषि शिधेयक क्रमांक ३ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आशण महाराष्ट्र शजल्हा 
पशरषि ि पंचायत सशमती (िसुरी सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
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 (३) सन २०२१ चे शिधानपशरषि शिधेयक क्रमांक ५ - महाराष्ट्र शजल्हा पशरषि ि पंचायत सशमती  
(सुधारणा) शिधेयक, २०२१. 
 

 (४) सन २०२१ चे शिधानपशरषि शिधेयक क्रमांक ६ - महाराष्ट्र राज्य कौिल्य, व्यिसाय शिक्षण ि 
प्रशिक्षण मंडळ शिधेयक, २०२१. 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
  (गरुूिाि, रिनाांक २३ रिसेंबि, २०२१ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

िशधरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

आठ : सिधश्री िेिेंद्र फिणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीि मनुगांटीिाि, िाधाक ष्ट्ण 
रिखे-पाटील, िणधीि साििकि, समीि कुणािाि, ॲङ आकाश फुां िकि, श्री. 
सरुनल िाणे, श्रीमती श्िेता महाले, सिधश्री मांगलप्रभात लोढा, गणेश नाईक, िॉ. 
िाहुल आहेि, श्रीमती िेियानी फिाांिे, श्री िाजेंि पाटणी, प्रा. िॉ. अशोक उईके, 
सिधश्री िाजेश पिाि, प्रशाांत बांब, प्रशाांत ठाकूि, सौ. मेघना साकोिे-बोिीकि, 
श्रीमती माधिुी रमसाळ, सिधश्री. सांभाजी पाटील-रनलांगेकि, अतलु सािे, रनतेश 
िाणे, िाणाजगरजतससह पाटील, सांतोर्ष िानिे, श्रीमती मोरनका िाजळे, िॉ. पांकज 
भोयि, सिधश्रीमती नरमता मुांििा, मरनर्षा चौधिी, सीमा रहिे, सिधश्री मिन येिािाि, 
मोहन मते, ॲङ िाहुल कुल, सिधश्री. हरिभाऊ बागिे, सांजय सािकािे, समीि मेघे, 
सांजीििेड्डी बोिकुििाि, सरचन कल्याण-शेट्टी, क ष्ट्णा गजबे, िॉ. तरु्षाि िाठोि, 
प्रताप अिसि, िािािाि केचे, गोिधधन शमा, िाम किम, कारलिास कोळांबकि, 
रसध्िाथध रशिोळे, अरमत साटम, श्रीमती रिद्या ठाकूि, कॅ. आि तरमल सेल्िन, 
श्रीमती मांिा म्हाते्र, सिधश्री सांजय केळकि, सिेुश भोळे, प्रकाश भािसाकळे, 
तानाजी मटुकुळे, बबनिाि लोणीकि, महेश लाांिगे, िॉ. सिेुश खािे, सिधश्री. 
सभुार्ष िेशमखु, रिजय िेशमखु, जयकुमाि गोिे, िॉ. भािती लव्हेकि, ॲङ िाहुल 
नािेकि, श्री. िसिद्र चव्हाण, रि.स.स. याांचा म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : 
(मांत्रयाांचे उत्ति)  
  
 "शििभच, मराठिाडा, या मागास भागातील अनुिेष पूणच करण्यासाठी सरकारकडून 
होत असलेली चालढकल, िैधाशनक शिकास मंडळांना मुितिाढ िेण्याबाबतचा प्र्ताि 
सरकारने बासनात गंुडाळून ठेिला असणे, कोरडिाहू शपकांसाठी हेक्टरी रुपये २५,००० ि 
बागायती शपकांसाठी हेक्टरी रुपये ५०,००० ची मित िेण्याची घोषणा शनिडणुकीपूिी 
िेतकऱयांच्या बांधािर जाऊन शिल्यानंतर प्रत्सयक्षात माि  सन २०२० ि २०२१ मध्ये 
झालेल्या चक्रीिािळ, अशतिृष्ट्टी, पूर, गारपीट, अिकाळी पािसाने नुकसान झालेल्या 
िेतकऱयांना तुटपंुजी मित करुन त्सयांचा पूणचपणे भ्रमशनरास केला असणे, महात्समा फुले 
कजचमाफी योजनेमध्ये िेण्यात आलेल्या कजचमाफीपासून राज्यातील अनेक पाि िेतकरी 
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अद्यापही िंशचत असणे, शनयशमत कजचफेड करणाऱया िेतकऱयांना प्रोत्ससाहनपर अनुिान 
िेण्याच्या घोषणेची अद्याप अंमलबजािणी केलेली नसणे, राज्यातील िेतकऱयांना पीक 
शिम्याचा लाभ शमळत नसणे, चक्रीिािळ ि अशतिृष्ट्टीग्र्तांसाठी जाहीर करण्यात 
आलेल्या ११,५०० कोटी रुपये पॅकेजचा लाभ बहुतांि िेतकऱयांना झालेला नसणे, कृशष 
उत्सपन्न बाजार सशमत्सयांमधील िेतकऱयांचा मतिानाचा अशधकार शहरािून घेतलेला असणे, 
पीक कजे िेण्यास बँका टाळाटाळ करत असणे, करोना काळात अडचणीत असलेल्या 
िेतकऱयांच्या थशकत िीज शबलात सिलत िेण्याची घोषणा करुनही प्रत्सयक्षात िेतकऱयांना 
िाढीि िीज शबले िेण्यात आली असणे, तसेच सक्तीने शबले िसूल करीत असताना रब्बी 
हंगामाच्या तोंडािर कृशष पंपाच्या िीज जोडण्या तोडण्यात आल्या असणे, िेती पंपांसाठी 
पैसे भरुनही लाखो िेतकऱयांना शिद्युत जोडणी शमळालेली नसणे, राज्यातील ्थाशनक 
्िराज्य सं्थांच्या ओबीसी राखीि जागांबाबतचा मुद्दा न्यायालयापुढे आला असता 
ओबीसी प्रिगासाठी आरक्षणाची तरतूि करण्यापूिी शतहेरी चाचणी (शरपल टे्ट) चा 
अिलंब करण्यात यािा असे न्यायालयाने शनििचनास आणलेले असणे, न्यायालयाचा हा 
शनकाल शनष्ट्प्रभ करण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यािेि जारी करणे ि २७ टक् क् यांपयंत 
आरक्षणाची तजिीज करणे, तथाशप राज्यातील ्थाशनक ्िराज्य सं्थांनुसार शकती 
प्रमाणात आरक्षणाची गरज आहे हे तपासण्यासाठी समर्वपत आयोग नेमल्याशििाय ि 
मागास प्रिगाचा इम्म्पशरकल डाटा संकशलत केल्याशििाय ओबीसी प्रिगासाठी 
आरक्षणाची तरतूि करण्याची मुभा नसल्याचे न्यायालयाने ्पष्ट्ट करणे, यासंिभात 
शडसेंबर २०१९ पासून गेल्या िोन िषांमध्ये िासनाने इम्म्पशरकल डाटा गोळा करण्यामध्ये 
अक्षम्य शिरंगाई केलेली असणे, मा.सिोच्च न्यायालयाच्या आिेिाने इम्म्पशरकल डाटा 
गोळा करण्याची आिश्यकता ि अपशरहायचता अधोरेशखत होणे, शनधीची ि मनुष्ट्यबळाची 
व्यि्था नसल्याने तसेच आयोगाची सुधारीत कायचकक्षा ठरशिण्याचे काम अद्यापही 
प्रलंशबत असल्यामुळे आयोगाने अजून ओबीसींची माशहती जमा करण्याचे काम सुरूच 
केलेले नसणे, तत्सकालीन सरकारने मागासिगच आयोगाच्या शिफारिींच्या अनुषंगाने 
अभ्यासपूिचक कायिा करून मराठा समाजासाठी ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का 
न लािता आरक्षणाची तरतूि करणे, तिनंतर उच्च न्यायालयातील न्यायालयीन लढाईतही 
सिर तरतूि कायद्याच्या कसोटीिर शटकिण्यात तत्सकालीन सरकारला यि येणे,  तथाशप,  
मराठा आरक्षणाबाबत शिद्यमान सरकार गंभीर नसणे, त्सयामुळेच सिोच्च न्यायालयात 
्थशगतीची नामुष्ट्की ओढिणे, आरोग्य शिभागांतगचत गट 'क' आशण 'ड' िगाच्या परीक्षा 
घेण्याची जबाबिारी  शिल्लीतील  "न्यासा कम्युशनकेिन्स" या कंपनीकडे सोपशिण्यात 
आलेली असणे, या परीक्षांिरम्यान पेपर फुटल्याच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने गुन्हे िाखल 
करण्यात येणे, त्सयामध्ये पोशलसांनी अन्य आरोपींबरोबरच शिक्षण संचालनालयातील 
सहसंचालकांना अटक करणे, म्हाडाची शिनांक १२ शडसेंबर,२०२१ रोजी आयोशजत 
केलेली परीक्षाही पेपर फुटल्यामुळे ऐनिेळी रद्द करण्यात येणे, परीक्षा ऐनिेळी रद्द 
केल्यामुळे परीके्षला बसलेल्या सुमारे पािणेतीन लाख शिद्यार्थ्यांना मन्ताप सोसािा 
लागणे, सिर परीके्षचे काम जी.ए. सॉफ्टिेअर टेक्नोलॉजीज या कंपनीला िेण्यात आलेले 
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असणे, माि या कंपनीच्या प्रमुख संचालकाचाच पेपर फुटीमध्ये सहभाग असल्याचे 
आढळून येणे, त्सयाच्यासह अन्य सहा जणांना पोशलसांनी अटक केलेली असणे, या 
कंपनीने यापूिी शिक्षक पािता परीक्षा (टीईटी) एन.टी.एस., एन.एम. एम.एस. यासारख्या 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पशरषिेच्या परीक्षांमध्ये गोंधळ घातल्याचा ठपका ठेिण्यात आलेला 
असणे, टीईटीच्या परीके्षत गोंधळ झाल्यािरुन महाराष्ट्र परीक्षा पशरषिेचे अध्यक्ष 
श्री.तुकाराम सुपे यांना ि त्सयांच्या सहकाऱयांना अटक करण्यात येणे.  पेपरफुटीचे धागेिोरे 
थेट संचालनालय / मंिालयापयंत पोहोचलेले असल्याचे आढळून येणे, सन २०२० ि 
२०२१ या िरम्यान घेण्यात आलेल्या प्रत्सयेक ्पधा परीके्षत शढसाळ शनयोजन, गैरव्यिहार, 
कंपनीची शिश्िासाहचता न तपासताच कंपनीची शनिड करणे, यामुळे शिद्याथी ि 
पालकांमध्ये िासनाप्रती तीव्र असंतोष शनमाण होणे, राज्यातील सिचसामान्यांची शििेषतः 
ग्रामीण भागातील जनतेची जीिनिाशहनी असलेल्या एसटी मधील कमचचाऱयांचा पगारिाढ 
ि िासनामध्ये शिशलनीकरणासाठी गेल्या सुमारे िीड मशहन्यापासून संप सुरू असणे, 
िासनाने िेतनिाढीचा प्र्ताि मान्य केला असणे तसेच प्रिीघचकाळ संप सुरू असल्यामुळे 
मे्मा लािण्याचा इिाराही शिलेला असणे, एसटीच्या संपामुळे सिचसामान्य जनतेला तसेच 
िाळेत जाणाऱया शिद्यार्थ्यांना  िीड मशहन्यांपासून नाहक िास सहन करािा लागत असणे,  
या संपाचा फायिा घेऊन खाजगी प्रिासी िाहतूक करणारे िाहतूकिार अव्िाच्या सव्िा 
िराने प्रिािांकडून पैसे उकळत असणे, िासनाने एसटी कमचचाऱयांिी संिाि साधून 
लिकरात लिकर तोडगा काढण्याची ि सामान्य जनतेच्या हाल-अपेष्ट्टा संपिण्याची 
आिश्यकता, याबाबत िासनाने कराियाची उपाययोजना शिचारात घेण्यात यािी." 
 

नऊ : अधा-तास चचा (म.रि.स. रनयम ९४ अन्िये) :- 
 

  (गरुुिाि, रिनाांक  २३ रिसेंबि, २०२१ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशधरिण्यात आलेल्या पिांत ु पढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना)  
(सचूना क्र. १ ते ३) 
 

 (१) श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, रि.स.स.    
 

   "पुणे येथील क्रांतीज्योती साशििीबाई फुले आशण महात्समा 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 उपम््थत करतील. 
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 (२) श्री.िेिेंद्र फिणिीस, रि.स.स. 
 

   "पाि अनाथ मुलांना आरक्षणाचा 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 उपम््थत करतील. 
 

 (३) श्री.प थ्िीिाज चव्हाण, रि.स.स. 
 

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

  (गरुुिाि, रिनाांक २३ रिसेंबि, २०२१ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशधरिण्यात आलेल्या पिांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना)  
(सचूना क्र. ४ ते ७) 
 

  (४)  श्री. रमहीि कोटेचा, रि.स.स. पढुील सािधजरनक महत्तिाच्या बाबीिि चचा 
उपस्स्थत कितील. 
      "मुलंुड-गोरेगाि रोड र् ता प्रकल् प हा पूिच उपनगर ि पम्श्चम उपनगर यांना 
िाहतुकीच् या संिभात जोडणारा ििुा असणे, त्स यामुळे िोन् ही उपनगरात 
जाण् याकशरता मोठया प्रमाणात िेळ ि इंधनाची बचत होणार असणे, या 
महत्स िाकांक्षी प्रकल् पाला मंुबई महानगर पाशलकेने मंजुरी िेिुन सन २०१९-२० 
अथचसंकल् पात रु. १००/- कोटीची आर्वथक तरतुि केलेली असणे, कामाचे 
कायािेि ऑक् टोबर, २०२० रोजी पाशरत होणार असून साधारणतः काम पूणच 
होण् याकशरता ४ िषाचा कालािधी लागणे, या महत्स िाच् या प्रकल् पात रेल् िे, 
शजल् हाशधकारी कायालय ि इतर ही िासकीय परिानग् या तातडीने शमळणे 
आिश् यक असून, याबाबत िासनाने कराियाची कायचिाही ि उपाययोजना." 

 
  (५) श्री. सधुीि मनुगांटीिाि, रि.स.स. पढुील सािधजरनक महत्तिाच्या बाबीिि 

चचा उपस्स्थत कितील. 
 

       "चंद्रपूर शजल् हयाच् या मुल तालुक् याच् या मुख् यालयी म् हणजे मुल येथे राज् य 
पशरिहन महामंडळाचे ् ितंि आगार उपलब् ध व् हािे अिी पशरसरातील 
नागशरकांनी केलेली मागणी, मुल िहर आशण तालुक् यातील ग्रामीण भागातील 
िाढती लोकसंख् या लक्षात घेता याशठकाणी आगार उपलब् ध व् हािे अिी 
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पशरसरातील नागशरकांची मागणी असणे,  मुल येथे आगारासाठी जागा सुध् िा 
उपलब् ध असणे,  मुल हे गडशचरोली, ब्रम् हपूरी, चंद्रपूर या शठकाणाहून जाणाऱ या 
एस. टी. बसेससाठी मध् यिती शठकाण असल् यामुळे या शठकाणी आगार उपलब् ध 
झाल् यास एस. टी. महामंडळाच् या बसेसच् या आगमनामध् ये येणारी सुसुिता लक्षात 
घेता याशठकाणी आगार उपलब् ध करण् याची शनतांत आिश् यकता, याबाबत 
िासनाने कराियाची कायचिाही ि उपाययोजना." 
 

  (६) श्री.कुणाल पाटील, रि.स.स. पढुील सािधजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीिि चचा 
उपस्स्थत कितील. 
 "धुळे तालुक्यातील अनेक िेतकऱयांनी िेती पंपासाठी शिद्युत कनेक्िन 
शमळशिण्यासाठी महाशितरण आपल्या िारी या योजनेंतगचत पैसे भरलेले असणे, 
तरी अद्यापपािेतो शिद्युत कनेक्िन िेण्यात आलेले नसून िीज पुरिठा सुरळीत 
व्हािा यासाठी िेतकऱयांकडून कसगल फेज रान्सफॉमचरची मागणी करण्यात येणे, 
निीन ि्त्सयांमध्ये ि आशििासी ि्तीत इलेम्क्रक पोलचे कामे प्रलंशबत असणे, 
िेती पंपाचे नािरुु्त रान्सफॉमचर िेळेिर बिलून शमळत नसणे, ग्रामीण भागात 
इलेम्क्रक पोलच्या तारा नािरुु्त असून त्सया बिलून निीन पोलची मागणी 
िेतकरी बांधिांकडून करण्यात येणे, ग्रामपंचायतीचे नळ पाणीपुरिठा 
योजनेसाठी निीन रान्सफॉमचरची मागणी होणे, िाढीि िीज शबलाबाबत 
ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी असणे, ग्रामीण भागातील सामान्य जनता ि िेतकरी 
बांधिांच्या अनेक सम्या ि शिशिध मागण्या असून िासनाचे याकडे होत 
असलेले िलुचक्ष, याबाबत िासनाने कराियाची कायचिाही ि उपाययोजना." 
 
 

  (७) श्री. सधुीि मनुगांटीिाि, रि.स.स. पढुील सािधजरनक महत्तिाच्या बाबीिि 
चचा उपस्स्थत कितील. 

”अनुसूशचत जमातीची िगच १ ते ४ पयंतची प्रलंशबत शििेष पिभरती 
प्रशक्रया महाराष्ट् र लोकसेिा आयोगासह इतर प्राशधकरणांनी जाहीराती िेिून पूणच 
करण् याची आिश् यकता असणे, न् यायालयीन आिेिाप्रमाणे ि शिनांक २१ 
शडसेंबर, २०१९ च् या िासन शनणचयानुसार िासकीय तसेच खाजगी अनुिाशनत 
सं् थातील पिभरती प्रशक्रया पूणच करण्याची गरज असणे, मा. सिोच् च 
न् यायालयाने शसव् हील 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 कायचिाही.”  
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अशासकी् कामकाज 

(बैठकीच््ा अखेरचे २ १/२ तास) 
 

 
िहा : अशासकी् दवधेयके :- 

 

 
 (अ) परु:स्थापनाथथ : 

   (१) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३०- महाराष्ट्र महानगरपाशलका 
(सुधारणा) शिधेयक, २०२१ – श्री.सांजय सािकािे, रि.स.स. याांचे. 
 
 

   (२) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३२- महाराष्ट्र राज्यातील बेरोजगार 
युिक-युितींना बेरोजगारी भत्ता शिधेयक, २०२१ – श्री.प्रकाश आरबटकि, 
रि.स.स. याांचे. 
 

   (३) सन २०२१ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ३४- महाराष्ट्र प्राचीन ्मारके ि 
पुराणि्तुिास्त्रशिषयक ्थळे ि अििेष (सुधारणा) शिधेयक, २०२१ – श्री.सहुास 
(आण्णा) काांिे, रि.स.स. याांचे. 
 

 (ब) रिचािाथध : 

   (१) सन २०२० चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक १४- महाराष्ट्र िेश्म मालकी (िसुरी 
सुधारणा) शिधेयक, २०२० – श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, रि.स.स. याांचे. 
 

   (२) सन २०२० चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक २१- महाराष्ट्र िैक्षशणक सं्था (िुल्क 
शिशनयमन) (सुधारणा) शिधेयक, २०२० – श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, रि.स.स. 
याांचे. 
 

   (३) सन २०१९ चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक ५०- भारतीय िंड संशहता ि फौजिारी 
प्रशक्रया संशहता (महाराष्ट्र सुधारणा) शिधेयक, २०१९ – श्री.प्रताप सिनाईक, 
रि.स.स. याांचे. 
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   (४) सन २०२० चे शिधानसभा शिधेयक क्रमांक १०- महाराष्ट्र शचशकत्ससालयीन 
आ्थापना (नोंिणी ि शिशनयमन) (सुधारणा) शिधेयक, २०२० – श्री.सधुीि 
मनुगांटीिाि, रि.स.स. याांचे. 
 

  
 
 

 
रिधान भिन, 
मंुबई, 
शिनांक : २३  शडसेंबर, २०२१ 

िाजेन्द्र भागित, 
प्रधान सशचि, 

 महाराष्ट्र शिधानसभा 
 


