
असधुारित प्रत 

महािाष्ट्र रिधानसभा 
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिाि, रिनाांक २७ रिसेंबि, २०२१ 

 
( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 
 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 

  (अ) तािाांरकत प्रश्न 
 

  (ब) तािाांरकत प्रश्नाबाबतची अरधक मारहती सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे. 
 

   (१) सािवजरनक 
आिोग्य ि कुटुांब 
कल्याण मांत्री 

: "राजीव गाांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेतील काही 
रुग्णालयाांनी रुग्णाांकडून अतततरक्त पैसे घेतल्याबाबत" 
या तवषयावरील श्री.धनांजय (सुधीर) गाडगीळ, 
तव.स.स. याांचा ताराांतकत प्रश्न क्रमाांक ४१५७६ ला 
तदनाांक २३ माचच, २०१६ रोजी अनुपूरक प्रश्रोत्तराांच्या 
वेळी तदलेल्या आश्वासनानुसार मातहती सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

   (२) मिृ ि जलसांधािण 
मांत्री 

: "मौजे वड्री खु. (ता.यावल, तज.जळगाांव) येथील पाझर 
तलावाांच्या दरुुस्तीच्या कामात झालेला गैरव्यवहार" या  
तवषयावरील श्री.तिरीष चौधरी, तव.स.स. याांचा 
ताराांतकत प्रश्न क्रमाांक २३६७८ ला तदनाांक ४ माचच, 
२०२१ रोजी अनुपूरक प्रश्नोत्तराांच्या वेळी तदलेल्या 
आश्वासनानुसार मातहती सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री : (क) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग 
याांचा सन २०२०-२०२१ या वषाचा वार्षषक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) महाराष्ट्र राज्य मातहती आयोग याांचा तदनाांक 
१ जानेवारी, २०१८ ते ३१ तडसेंबर, २०१८ 
या कालावधीतील तेरावा वार्षषक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
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     (ग) राजीव गाांधी तवज्ञान व तांत्रज्ञान आयोग 
याांचा सन २०१९-२०२० या वषाचा वार्षषक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (घ) महाराष्ट्र वन तवकास महामांडळ मयातदत 
याांचा सन २०१९-२०२० या वषाचा 
सते्तचाळीसावा वार्षषक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ङ) महाराष्ट्र राज्य जैवतवतवधता मांडळ याांचा 
सन २०१८-२०१९ या वषाचा वार्षषक 
अहवाल व लेखा सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) उद्योग व खनिकमम 
मांत्री 

: (क) महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मांडळ, 
म ुंबई याांचे सन २०१८-२०१९ या वषाचे 
वार्षषक लेखे सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मांडळ 
याांचा सन २०१६-२०१७ या वषाचा वार्षषक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ग) तवदभच तवकास महामांडळ मयातदत, नागपूर 
याांचे  सन २०१९-२०२० व २०२०-२०२१ या 
वषांचे अनुक्रमे एकोणपन्नासावा व पन्नासावा 
वार्षषक अहवाल  सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (घ) मॉयल तलतमटेड याांचा सन २०१९-२०२० व 
२०२०-२०२१ या वषाचा अनुक्रमे 
अठ्ठावन्नावा व एकोणसाठावा वार्षषक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ङ) महाराष्ट्र राज्य खतनकमच महामांडळ मयातदत, 
नागपूर याांचा सन २०१९-२०२० व सन 
२०२०-२०२१  या वषाचे अनुक्रमे 
सेहेचाळीसावा व सते्तचाळीसावा वार्षषक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
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  (३) जलसंपदा मांत्री : (क) गोदावरी मराठवाडा पाटबांधारे तवकास 
महामांडळ, औरांगाबाद याांचा सन २०१८-
२०१९ या वषाचा लेखा अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) तापी पाटबांधारे तवकास महामांडळ, जळगाांव 
याांचा सन २०१८-२०१९ या वषाचा 
एकवीसावा वार्षषक तवत्तीय अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ग) तापी पाटबांधारे तवकास महामांडळ, जळगाव 
याांचा सन २०१८-२०१९ या वषाचा स्वतांत्र 
लेखापरीक्षा व त्यावरील अनुपालन अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (घ) तवदभच पाटबांधारे तवकास महामांडळ, नागपूर 
याांचा सन २०१८-२०१९ या वषाचा अलग 
लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (४) कामगार मांत्री : महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मांडळाचा सन २०१९-२०२० या 
वषाचा वार्षषक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (५) ऊजा मांत्री : (क) महाराष्ट्र राज्य तवद्युत तवतरण कां पनी 
मयातदत याांचा सन २०१९-२०२० या वषाचा 
पांधरावा वार्षषक अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र तवद्युत तनयामक आयोग याांचा सन 
२०२०-२०२१ या वषाचा वार्षषक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (६) गहृनिमाण मांत्री : महाराष्ट्र गृहतनमाण व के्षत्रतवकास प्रातधकरण, मुांबई 
याांचा सन २०१८-२०१९ या वषाचे वार्षषक लेखा 
आतण स्वतांत्र लेखा पतरक्षण अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
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  (७) िगरनवकास मांत्री : (क) मुांबई मेरो रेल कॉपोरेिन तलतमटेड याांचा 
सन २०१९-२०२० व २०२०-२०२१ या 
वषाचा वार्षषक अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र मेरो रेल्वे महामांडळ मयातदत 
(महामेरो) याांचा सन २०२०-२०२१ या 
वषाचा वार्षषक अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (ग) मुांबई रेल्वे तवकास महामांडळ (मया.) मुांबई 
याांचा सन २०२०-२०२१ या वषाचा वार्षषक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (घ) मुांबई महानगर प्रदेि तवकास प्रातधकरण 
याांचा सन २०१९-२०२० या वषाचा वार्षषक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (८) दगु्धनवकास मांत्री : महाराष्ट्र राज्य सहकारी दधू महासांघ मयातदत, मुांबई 
(महानांद दगु्धिाळा) याांचा सन २०१९-२०२० व 
२०२०-२०२१ या वषाचा वैधातनक लेखा पतरक्षण 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (९) सहकार मांत्री : महाराष्ट्र सहकार तवकास महामांडळाचा सन २०१९-
२०२० या वषाचा वार्षषक अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

  (१०) पनरवहि मांत्री : महाराष्ट्र राज्य मागच पतरवहन महामांडळ याांचा सन 
२०१७-२०१८ या वषाचा तहिेब व तहिेब तपासणी 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (११) वस्त्रोद्योग मांत्री : महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ मयातदत, नागपूर 
याांचा सन २०१९-२०२० या वषाचा एकोणपन्नासावा 
वार्षषक अहवाल आतण तवत्तीय पत्रके सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
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तीन : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये) 
 
 

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

  (१) सिवश्री. समाधान अितािे, प्रमोि पाटील, रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकिे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 

         ''सोलापूर तजल्हयातील पांढरपूर-मांगळवेढा मतदार सांघात ग्रामीण व िहरी 
भागाांमध्ये मोठया प्रमाणात अवैध व्यवसाय सुरु असल्याचे तनदिचनास येणे, मांगळवेढा 
तालुक्यात जुगार, अवैध दारु व ताडी तवक्री, अवैध वाळू उपसा व तवना परवाना वाळू, 
मटका तसेच गुटखा तवक्री असे अनतधकृत व्यवसाय फेबु्रवारी, २०२१ पासून मोठया 
प्रमाणात चालू असल्याचे तनदिचनास येणे, सदरहू अनतधकृत व्यवसायाांना स्थातनक पोलीस 
प्रिासनातील उपतवभागीय पोलीस अतधकारी याांचा पाठठबा असल्याचे स्थातनक 
नागतरकाांकडून तनदिचनास येणे, अवैध व्यवसाय करणाऱ्या गुन्हेगाराांकडून मोठया 
प्रमाणावर हप्ते गोळा करुन उपतवभागीय पोलीस अतधकाऱ्याांच्या देखरेखीखाली स्थातनक 
पोलीस प्रिासन गुन्हेगाराांना सांरक्षण देण्याची बाब तनदिचनास येणे, वाळूच्या अवैध 
वाहतुकीतून तदनाांक ५ सप्टेंबर, २०२१ रोजी पोलीस तिपाई श्री. नरेि सोलणकर याांच्या 
अांगावर वाळू मातफयाांनी गाडी घालून त्याांची तनघृचण हत्या करण्याचा केलेला प्रयत्न, सदरहू 
प्रकरणात मुख्य सुत्रधाराांना वाचतवण्याचा सांबांतधत वतरष्ट्ठ पोलीस अतधकारी प्रयत्न करीत 
असल्याचे तनदिचनास येणे, मांगळवेढा तालुक्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गांभीर झाला 
असल्याने नागतरकाांमध्ये पसरलेले घबराटीचे वातावरण याबाबत िासनाने तातडीने 
करावयाची कायचवाही व उपाययोजना.'' 
 

  ((२) सिवश्री. सरुनल प्रभ,ू िविद्र िायकि, प्रकाश फातपेकि, रि.स.स. तातिीच्या ि 
सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे गहृनिमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 
         "मुांबई, अांधेरी पूवच येथील PMGP वसाहतीमधील १ ते १७ जुन्या व जीणच 
इमारतींच्या पुनर्षवकास प्रकल्पास म्हाडाने मान्यता व तीन वेळा देकार पत्र देऊनही श्रीपती 
इन्रा तरयल व्हेंचसच एल.एल.पी.ली. या कां पनीच्या तवकासकाने ११ वषात प्रकल्प 
राबतवण्याबाबत कोणतीच कायचवाही न केल्याने सद्यस्स्थतीत जुन्या मोडकळीस आलेल्या 
१७ इमारतीमधील ९८६ रतहवािी कुटुांबाांच्या जीतवतास गांभीर धोका तनमाण झाल्याची 
धक्कादायक बाब नुकतीच तनदिचनास येणे, डीसी रुल ३३/५ अन्वये म्हाडा, असोतसएिन 
व तवकासक असा तत्रपक्षीय करार २००९ मध्ये म्हाडामाफच त करण्यात आल्यावर म्हाडातफे 
सदरहू प्रकल्पास तात्काळ मान्यता देण्यात येऊनही प्रकल्पाचे काम सुरु करणेबाबत 
तवकासकाने अद्यापपयंत काहीच कायचवाही न करताच प्रकल्प रखडवून ठेवणे, यासांदभात 
PMGP वसाहत को.ऑप. हौ. सोसायटी असोतसएिन याांचेतफे मा.मुख्यमांत्री, 
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मा.गृहतनमाण मांत्री, प्रधान सतचव याांचे स्तरावर पत्रव्यवहार, बैठका व पाठपूरावा केला 
असता िासनाच्या गृहतनमाण तवभागाने तदनाांक १५ तडसेंबर, २०२० रोजी मुख्यातधकारी 
म्हाडा याांना तदलेल्या आदेिपत्रामध्ये तवकासकाचे पुनर्षवकासाचे सवच अतधकार रद्द करुन 
सदरहू पुनर्षवकास प्रकल्प म्हाडाने करावा ठकवा सक्षम तवकासकाची नेमणूक करुन 
पुनर्षवकासाचे काम तातडीने मागी लावण्यात यावे, असे लेखी आदेि देऊनही यावर 
प्रकल्पाबाबत तवकासकाने कोणतीच कायचवाही न करणे, म्हाडाचे सांबांतधत अतधकारी 
आतण तवकासक याांचे सांगनमत असल्यामुळेच प्रकल्प ११ वषे रखडूनही व रतहवािी 
कुटुांबाचे जीव धोक्यात येऊनही तनस्ष्ट्क्रय तवकासकाला काढून प्रकल्प मागी लावणेबाबत 
सांबांतधत म्हाडा अतधकारी याांचेकडून कोणतीच कायचवाही न करता याकडे जाणीवपूवचक 
दलुचक्ष करुन तवकासकास पाठीिी घालून रतहवािी कुटुांबाचे जीव धोक्यात घालण्याची 
धक्कादायक बाब उघडकीस येणे, अिाच प्रकारे १० ते १५ वषापासूनचे मुांबईत मोठ्या 
प्रमाणात अनेक तवकासकाांनी प्रकल्प अडवून रतहवािी कुटुांबाचे सांसार उघड्यावर आणणे 
व त्याांना बेघर व बेदखल करण्यात येणे,यामुळे सदरहू प्रकरणी िासनाने ठोस व कठोर 
कायचवाही करुन प्रलांतबत पुनर्षवकास प्रकल्प तनस्श्चत कालावधीत पूणच करण्यासाठी 
कायचवाही करण्याची तनताांत आवश्यकता, याकडे झालेले िासनाचे अक्षम्य दलुचक्ष, अांधेरी 
PMGP वसाहतीमधील ९८६ रतहवािी कुटुांबामध्ये तनमाण झालेला तीव्र अांसतोष, याबाबत 
िासनाने तातडीने करावयाची कायचवाही व उपाययोजना." 

 
  (३) सिवश्री. प्रकाश सोळांके, सांरिप रक्षिसागि, बाळासाहेब आजबे, रि.स.स. तातिीच्या 

ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे मदत व पिुवमसि मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 
       "मौजे वरपगाव (ता. केज, तज.बीड) या गावचे तविेषबाब म्हणून पुनवचसन 
करण्याची सन १९८७  पासून मागणी असणे, स्थातनक नागतरकाांनी या मागणी सांदभात 
सतत १९८७ ते १९९७ या कालावधीमध्ये तवतवध प्रकारचे आांदोलने करणे, िासनाने 
१९९७ साली तविेष बाब म्हणून पुनवचसन करण्याचा तनणचय घेणे, सदर िासन तनणचयाच्या 
अनुषांगाने भूखांड, लाईट, पाणी, िाळा, रस्ते इत्यादी सुतवधा मांजूर होणे, गाव अांतगचत रस्ते 
कामाांची तनतवदा तज.प. (बाांधकाम तवभाग), बीड याांनी काढणे, सदर तनतवदेमध्ये ताांतत्रक 
चुक होणे, सदर ताांतत्रक चुकीच्या आधारे कां त्राटदार याांनी कोटात अतपल करून स्थतगती 
घेणे, परांतू तब्बल २० वषांचा  कालावधी होवुन देखील गाव अांतगचत रस्त्याची नागरी 
सुतवधा प्रलांतबत असणे, त्यामुळे गावातील नागरीकाांमध्ये िासनातवरुद्ध पसरलेला तीव्र 
असांतोष, याबाबत िासनाने करावयाची कायचवाही व उपाययोजना." 
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  (४) श्री. सरुनल चांद्रकाांत भसुािा, रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकिे आनदवासी रिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 
      "तवक्रमगड मतदार सांघातील (तज.पालघर) ३० िासकीय आश्रम िाळाांमध्ये २८/१० 
या योजनेअांतगचत सोलर स्रीट लाईट बसतवणेबाबत मा.स्थातनक लोकप्रतततनधींनी 
मा.तजल्हातधकारी, पालघर याांना तदनाांक १८ फेबु्रवारी, २०२१ रोजी पत्र देऊन तसेच 
एकास्त्मक प्रकल्प तवकास अतधकारी, जव्हार याांचेकडे देखील तदनाांक २२ फेबु्रवारी, २०२१ 
रोजीच्या पत्राव्दारे मागणी करण्यात आल्याचे तनदिचनास येणे, मा.स्थातनक 
लोकप्रतततनधींच्या मागणीच्या अनुषांगाने मा.तजल्हातधकारी,पालघर याांनी अनुक्रमे         
रुपये ८१ लाख, ४८ हजार व २९ लाख, ८४ हजार इतका तनधी तदनाांक २४ माचच, २०२१ 
रोजी मांजूर करण्याांत आल्याचेही तनदिचनास येणे, तसेच एकास्त्मक प्रकल्प तवकास 
अतधकारी याांनी देखील तदनाांक ९ माचच, २०२१ रोजीच्या पत्राव्दारे महाऊजा तवकास 
प्रातधकरणाला तसे कळतवण्यात येणे, त्यानांतर महाऊजा तवकास प्रातधकरणाने देखील सदर 
योजनेअांतगचत मागणीस तदनाांक १७ माचच, २०२१ रोजी मान्यता देण्यात येणे, दरम्यानच्या 
काळात नवीन एकास्त्मक प्रकल्प तवकास अतधकारी रुजू होणे व त्याांनी तद.३/१२/२०२१ 
रोजी तवभागीय महाव्यवस्थापक, महाऊजा तवकास प्रातधकरण, मुांबई (मेढा) याांना पत्र देऊन 
महाऊजा प्रातधकरणाने सोलर स्रीट लाईट बसतवणेबाबत प्रातधकरणाने आपल्या स्तरावर 
तनतवदा प्रतक्रया राबतवण्यासोबत तदनाांक ३ तडसेंबर, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये कळतवण्यात 
येणे, तथातप माहे माचच, २०२१ मध्ये मा.तजल्हातधकारी, पालघर याांनी योजनाधीन 
आवश्यक  तो तनधी उपलब्ध करुन देखील प्रकल्प तवकास अतधकारी याांनी सदर प्रकरण 
जाणीवपूवचक वषचभर प्रलांतबत ठेवण्यात आल्याचे व त्यास सांबांतधत सहाय्यक प्रकल्प 
अतधकारी (प्र.िा.), सहाय्यक प्रकल्प अतधकारी तसेच प्रकल्प तनयोजन अतधकारी हे 
प्रामुख्याने जबाबदार असल्याचे तदसून येणे, त्यामुळे िैक्षतणक तहताच्या योजना 
राबतवण्याबाबत जाणीवपूवचक दलुचक्ष करणे, याबाबत दोषीतवरुध्द िासनाने तातडीने 
करावयाची कायचवाही व उपाययोजना." 
 

 
  

 (५) श्री. प्रताप सिनाईक, रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे  
पयावरण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 
          "मुांबई िहराच्या तसमेजवळ तमरा-भाईांदर िहर असून या िहराच्या दोन्ही बाजूला 
खाडी तकनाऱ्याने तर समोरच्या बाजूला सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाने वेढलेले असणे, 
पयावरणाचा समतोल रहावा यासाठी या िहरातील सवच िासकीय सांस्थाांनी लक्ष देणे 
गरजेचे असणे, महापातलका स्तरावर अनेक तवकास प्रकल्प राबतवत असताना अनेक 
प्रकल्पाांमध्ये काांदळवनाची कत्तल करुन तवकास प्रकल्प राबतवले जात असणे, तर 
२०,००० चौ.मी. वरील अनेक प्रकल्पाांना राज्य पयावरण तवभागाची परवानगी बांधनकारक 
असताना देखील तेथे इमारती उभ्या राहत असणे, दगड खाणीमुळे िहरानजीक असलेल्या 
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अनेक गावाांमध्ये लहान मुलाांना व ज्येष्ट्ठाांना दमा व डोळयाांचे आजार होत असणे तर 
रेतडतमक्सच्या प्रकल्पामुळे अनेक तठकाणी वेगवेगळया प्रकारचे रोग पसरत असल्याच्या 
गावकऱ्याांच्या तक्रारी असणे, खाजगी सांस्थाांव्दारे पयावरणाचे सवच तनयम धाब्यावर बसवून 
कामे चाललेली असताना िासकीय यांत्रणा सुध्दा पयावरणाचा ऱ्हास करत असल्याचे 
तदसून येणे, तमरा-भाईांदर महानगरपातलकेचे अतधकारी व ठेकेदाराांच्या सांगनमताने 
महानगरपातलकेच्या तवतवध प्रकल्पाांबरोबरच तठकतठकाणी एम.एम.आर.डी.ए. कडून ठेका 
तमळालेल्या युवक प्रततष्ट्ठान या सांस्थेच्या माध्यमातून सुध्दा अनेक तठकाणी िौचालयाच्या 
कामाबाबत पयावरणवाद्याांच्या अनेक तक्रारी येऊन सुध्दा पूणच झालेली असणे, तसेच त्या 
कामाची युवक प्रततष्ट्ठान या सांस्थेने खोटी तबले सादर केल्यानांतर त्याांची तबलेही अदा 
करण्यात आलेली असणे, तमरा-भाईांदर महानगरपातलका हद्दीतील अनेक पक्षाच्या 
राजकीय पुढाऱ्याांवर, तवकासकाांवर, खाजगी व्यक्तींवर एवढेच नव्हे तर महानगरपातलका 
अतधकाऱ्याांवर देखील आजपयंत पयावरणवाद्याांच्या तक्रारीनुसार एका एका व्यक्तीवर १५ 
ते २० गुन्हे दाखल होऊनही त्याांच्यावर कडक कारवाई न करणे, त्यामुळे तमरा-भाईांदर 
महानगरपातलका के्षत्रामध्ये पयावरणाचा ऱ्हास होण्याचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे िासनाने 
याबाबत करावयाची कायचवाही व उपाययोजना." 

 
 
 

पाच : शासकीय रिधेयके : 
 
 

  (अ) पिु:स्थापनाथव, रिचाि, खांिश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

    सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ४० - महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) 
तवतनयोजन तवधेयक, २०२१. 

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

  (ब) सन २०२० चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ५२ – महािाष्ट्र अनन्य रिशेष 
न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील मरहलाांच्या ि बालकाांच्या रिरुध्िच्या रििरक्षत 
अपिाधाांसाठी) रिधेयक, २०२० िोन्ही सभागहृाांच्या सांयकु्त सरमतीकिे 
पाठरिण्याबाबतच्या प्रस्तािास रिधानपरिषिेच्या सहमतीसांबांधी परिषिेकिून 
आलेला सांिेश. 
 

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

  (क) सन २०२० चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ५२ – महािाष्ट्र अनन्य रिशेष 
न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील मरहलाांच्या ि बालकाांच्या रिरुध्िच्या रििरक्षत 
अपिाधाांसाठी) रिधेयक, २०२० िोन्ही सभागहृाांच्या सांयकु्त सरमतीिि सिस्याांच्या 
रनयकु्तीबाबत गहृ मांत्री याांचा प्रस्ताि - 
 

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

  (१) सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३८ – महाराष्ट्र मुद्ाांक (दसुरी सुधारणा व 
तवतधग्राह्यीकरण) तवधेयक, २०२१. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३७ – महाराष्ट्र मुद्ाांक (सुधारणा) तवधेयक, 

२०२१. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (३) (क) सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २२ - महाराष्ट्र नगरपतरषदा, नगर 

पांचायती व औद्योतगक नगरी (सुधारणा) तवधेयक, २०२१. 
 

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

    " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २२ - महाराष्ट्र नगरपतरषदा, नगर 
पांचायती व औद्योतगक नगरी (सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३४१ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त 
सहा मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २२ - महाराष्ट्र नगरपतरषदा, 
नगर पांचायती व औद्योतगक नगरी (सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३४० सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील 
प्रततवृत्त सहा मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच 
पाठतवण्यात यावे." 
 

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

     "सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २२ - महाराष्ट्र नगरपतरषदा, 
नगर पांचायती व औद्योतगक नगरी (सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२५ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील 
प्रततवृत्त सहा मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच 
पाठतवण्यात यावे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (४) (क) सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २८ - महाराष्ट्र महानगरपातलका आतण 
महाराष्ट्र नगरपतरषदा, नगर पांचायती व औद्योतगक नगरी (दसुरी सुधारणा) 
तवधेयक, २०२१. 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २८ - महाराष्ट्र 
महानगरपातलका आतण महाराष्ट्र नगरपतरषदा, नगर पांचायती व औद्योतगक नगरी 
(दसुरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४१ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २८ - महाराष्ट्र 
महानगरपातलका आतण महाराष्ट्र नगरपतरषदा, नगर पांचायती व औद्योतगक नगरी 
(दसुरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४० सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २८ - महाराष्ट्र 
महानगरपातलका आतण महाराष्ट्र नगरपतरषदा, नगर पांचायती व औद्योतगक नगरी 
(दसुरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२५ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (५) (क) सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २७ - मुांबई महानगरपातलका 

(सुधारणा) तवधेयक, २०२१. 
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   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फिणिीस, रि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

    " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २७ - मुांबई महानगरपातलका 
(सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
३४१ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा मतहन्याांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २७ - मुांबई महानगरपातलका 
(सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
३४० सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा मतहन्याांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २७ - मुांबई महानगरपातलका 
(सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
३२५ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा मतहन्याांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (६) (क) सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २९ - महाराष्ट्र राज्य तांत्र तिक्षण मांडळ 

(सुधारणा) तवधेयक, २०२१. 
 

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

     "सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २९ - महाराष्ट्र राज्य तांत्र 
तिक्षण मांडळ (सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४१ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
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   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, 

रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २९ - महाराष्ट्र राज्य तांत्र 
तिक्षण मांडळ (सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४० सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २९ - महाराष्ट्र राज्य तांत्र 
तिक्षण मांडळ (सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२५ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (७) (क) सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २६ - महाराष्ट्र सावचजतनक तवद्यापीठ 

(दसुरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१. 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २६ - महाराष्ट्र सावचजतनक 
तवद्यापीठ (दसुरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४१ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २६ - महाराष्ट्र सावचजतनक 
तवद्यापीठ (दसुरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४० सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
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   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.िाहुल कुल, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २६ - महाराष्ट्र सावचजतनक 
तवद्यापीठ (दसुरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२५ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (८) (क) सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्ट्र सावचजतनक तवद्यापीठ 

(ततसरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१. 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्ट्र सावचजतनक 
तवद्यापीठ (ततसरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्ट्र सावचजतनक 
तवद्यापीठ (ततसरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४१ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.लक्ष्मण जगताप, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्ट्र सावचजतनक 
तवद्यापीठ (ततसरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२५ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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  (९) (क) सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था (दसुरी 
सुधारणा) तवधेयक, २०२१. 
 

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

    " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था (दसुरी 
सुधारणा) तवधेयक, २०२१  तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
३४१ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा मतहन्याांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र सहकारी 
सांस्था (दसुरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४० सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र सहकारी 
सांस्था (दसुरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२५ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (१०) (क) सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २५ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 

(सुधारणा व तवतधग्राह्यीकरण) तवधेयक, २०२१. 
 

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

     "सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २५ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(सुधारणा व तवतधग्राह्यीकरण) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ३४१ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 



   

 

26-Dec-21 8:43:54 PM 

15 

 
   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, 

रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २५ - महाराष्ट्र सहकारी 
सांस्था (सुधारणा व तवतधग्राह्यीकरण) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३४० सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त 
सहा मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक २५ - महाराष्ट्र सहकारी 
सांस्था (सुधारणा व तवतधग्राह्यीकरण) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२५ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त 
सहा मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 

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

 

  (११) (क) सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३९ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था  (ततसरी 
सुधारणा) तवधेयक, २०२१. 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३९ - महाराष्ट्र सहकारी 
सांस्था  (ततसरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४१ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३९ - महाराष्ट्र सहकारी 
सांस्था  (ततसरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४० सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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  (इ) रिधानपरिषिेने सांमत केल्याप्रमाणे रिचाि, खांिश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

  (१) सन २०२१ चे तवधानपतरषद तवधेयक क्रमाांक ५ - महाराष्ट्र तजल्हा पतरषद व पांचायत 
सतमती  (सुधारणा) तवधेयक, २०२१. 
 

  (२) सन २०२१ चे तवधानपतरषद तवधेयक क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र राज्य कौिल्य, व्यवसाय 
तिक्षण व प्रतिक्षण मांडळ तवधेयक, २०२१. 
 

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

 

  (१) (क) सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्ट्र कृतष उत्पन्न पणन 
(तवकास व तवतनयमन) (सुधारणा) तवधेयक, २०२१. 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्ट्र कृतष उत्पन्न 
पणन (तवकास व तवतनयमन) (सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त 
सहा मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 

 
 
 

    

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्ट्र कृतष उत्पन्न 
पणन (तवकास व तवतनयमन) (सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३४१ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त 
सहा मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.लक्ष्मण जगताप, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्ट्र कृतष उत्पन्न 
पणन (तवकास व तवतनयमन) (सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१२ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त 
सहा मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (२) (क) सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३१ - महाराष्ट्र सागरी मासेमारी तनयमन 
(सुधारणा) तवधेयक, २०२१. 
 

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

     "सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३१ - महाराष्ट्र सागरी 
मासेमारी तनयमन (सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ३४१ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे."  
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३१ - महाराष्ट्र सागरी 
मासेमारी तनयमन (सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ३४० सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३१ - महाराष्ट्र सागरी 
मासेमारी तनयमन (सुधारणा) तवधेयक, २०२१  तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ३२५ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (क) सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३३ - मुांबई महानगरपातलका (दसुरी 

सुधारणा) तवधेयक, २०२१. 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३३ - मुांबई महानगरपातलका 
(दसुरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४१ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
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   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीि मनुगांटीिाि, 

रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३३ - मुांबई महानगरपातलका 
(दसुरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४० सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे तवधानसभा तवधेयक क्रमाांक ३३ - मुांबई महानगरपातलका 
(दसुरी सुधारणा) तवधेयक, २०२१ तवधानपतरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२५ सदस्याांच्या सांयुक्त सतमतीकडे त्यावरील प्रततवृत्त सहा 
मतहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन तवचाराथच पाठतवण्यात यावे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
सहा : ग्रामरिकास मांत्री याांचा म.रि.स. रनयम ११० अन्िये शासकीय ठिाि :- 
   "राज्यातील िहरी तसेच ग्रामीण स्थातनक स्वराज्य सांस्थाांच्या तनवडणूका या 

नागतरकाांच्या मागास प्रवगचतवरहीत घेण्यात येऊ नयेत" अिी तिफारस ही तवधानसभा 
राज्य तनवडणूक आयोगाला करीत आहे. 

 
 

सात : अंनतम आठवडा प्रस्त्ताव :- 
 

  सिवश्री िेिेंद्र फिणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीि मनुगांटीिाि, िाधाकृष्ट्ण  
रिखे-पाटील, गणेश नाईक, रनतेश िाणे, श्रीमती माधिुी रमसाळ, सिवश्री िणधीि 
साििकि, हरिभाऊ बागिे, सांभाजी पाटील-रनलांगेकि, अतलु सािे, श्रीमती मरनषा 
चौधिी, सिवश्री. बबनिाि पाचपतेु, गोिधवन शमा, प्रशाांत ठाकूि, िाम किम,  
ॲङ िाहुल नािेकि, सिवश्री. सांजय सािकािे, रमहीि कोटेचा, िॉ. भािती लव्हेकि, 
श्रीमती श्िेता महाले, सिवश्री िाजेश पिाि, सरुनल िाणे, सौ. मेघना साकोिे-बोिीकि, 
सिवश्री जयकुमाि गोिे, सांजय केळकि, िाजेंद्र पाटणी, िॉ. िाहुल आहेि, श्रीमती रसमा 
रहिे, सिवश्री अरमत साटम, मांगेश चव्हाण, प्रताप अिसि, िॉ. िेििाि होळी, सिवश्री 
रसध्िाथव रशिोळे, श्रीमती रिद्या ठाकूि, सिवश्री समीि मेघे, सांजीििेड्डी बोिकुििाि, 
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प्रकाश भािसाकळे, तानाजी मटुकुळे, पिाग शाह, रिकास कुां भािे, कृष्ट्णा खोपिे, 
कारशिाम पाििा, रिजय िहाांगिाले, कृष्ट्णा गजबे, प्रा. िॉ. अशोक उईके,  
सिवश्री रभमिाि तापकीि, महेश बालिी, गणपत गायकिाि, िाजेश पाििी,          
ॲङ आकाश फुां िकि, िॉ. तषुाि िाठोि, ॲङ िाहुल रिकले, सिवश्री. रिलीप बोिसे, 
सनुील काांबळे, नामिेि ससाणे, लक्ष्मण जगताप, िॉ. रिजयकुमाि गारित,  
सिवश्री. रशिेंद्रवसहिाजे भोसले, समाधान अितािे, रि.स.स. याांचा म.रि.स. रनयम 
२९२ अन्िये प्रस्ताि :    
     
         "राज्यातील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, हत्या, अपहरण, दरोडे, घरफोड्या 
यासारख्या गुन्ह्याांना आळा घालण्यात आलेले अपयि, अांमली पदाथच, गुटखा व्यापार, जुगार, 
मटका या अवैध धांद्यात झालेली अपतरतमत वाढ, अल्पवयीन मुले, मुली व मतहलाांवरील 
अत्याचाराच्या घटनाांमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ व कू्ररतेने गाठलेला कळस, पुणे येथील पूजा 
चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासातील सांथगती, डान्सबार, पब, तडस्कोथेक, ऑनलाईन 
गेठमग, तविेषत: ऑनलाईन लॉटरीमधील भ्रष्ट्टाचाराला आळा घालण्यात आलेले अपयि, 
त्याांच्या चालकाांना तमळणारे अभय, सायबर गुन्ह्याांचे वाढते प्रमाण, पोतलसाांवर पडणारा ताण, 
पुणे, नागपूर, नातिक यासारख्या िहरात सांघतटत गुन्हेगारीत झालेली वाढ, वाळू 
मातफयाांकडून व अनतधकृत बाांधकाम करणाऱ्याांतवरोधात करावयाच्या कारवाईत आलेली 
तितथलता, मागासवगीय समाजावर होणारे हल्ले व त्याांच्यात वाढलेली असुरतक्षततेची 
भावना, जातीय ठहसाचार व दांगलींचे वाढलेले प्रमाण, त्यामधून गुप्तचर यांत्रणेचे समोर 
आलेले अपयि, मतहला अतधकाऱ्याांचे होणारे िोषण व त्याांना वतरष्ट्ठाांकडून तदला जाणारा 
त्रास, पोलीस दलातील वाहतूक िाखेमाफच त टोईांग व्हॅनच्या नावाखाली होणारा कोट्यवधींचा 
घोटाळा, राजकीय कायचकते, लोकप्रतततनधींवर सूडबुध्दीने होणारी कारवाई, मुांबईच्या तवतवध 
समस्याांनी धारण केलेले उग्र स्वरुप, मुांबईतील रखडलेली तवकास कामे, मुांबई 
महानगरपातलकेतील भ्रष्ट्टाचार व अतनयतमततेची प्रकरणे, काळया यादीतील कां त्राटदाराांना 
पुन्हा कामे देण्यात येणे, भ्रष्ट्टाचारामध्ये असलेला अतधकाऱ्याांचा सहभाग, लाच घेताना 
पकडलेल्या तसेच भ्रष्ट्टाचारी अतधकाऱ्याांना पुन्हा सेवेत घेणे, पुनर्षवकास प्रकल्पाांची 
रखडलेली कामे, काांदळवने नष्ट्ट करुन व झाडाांची कत्तल करुन करण्यात येत असलेला 
पयावरणाचा ऱ्हास, महानगरपातलकेने गेल्या १० वषात केलेला खचच व त्यात झालेल्या 
भ्रष्ट्टाचाराबाबत श्वेतपतत्रका जाहीर करण्याची होत असलेली मागणी, मुांबई महानगर प्रदेि 
तवकास प्रातधकरण के्षत्रातील अनेक मोठ्या व जनपयोगी प्रकल्पाांचे रखडलेले काम, त्यामुळे 
वाहतुकीचा तनमाण झालेला गांभीर प्रश्न, कोरोनाच्या पतहल्या टप्प्यातील मृताांच्या 
सांख्येप्रमाणेच ओतमक्रॉन तवषाणूांची सांख्या देिातील अन्य राज्याांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात 
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जास्त असणे, कोरोना मृताांच्या नातेवाईकाांना द्यावयाच्या आर्षथक सहाय्यासाठी आलेल्या 
अजांची सांख्या पाहता कोरोना मृताांच्या आकडेवारीतवषयी सांभ्रम तनमाण होणे, आरोग्य 
तवभागाने तवत्त तवभागाकडे केलेल्या तनधीच्या मागणीमध्ये कोरोना काळातही ५० टक्के 
कपात करण्यात आलेली असणे, कोरोना काळात बाांधकाम कामगार, घरेलू कामगार, 
ऑटोचालक याांना मदत देण्याचे जाहीर करणे मात्र प्रत्यक्षात बहुसांख्य कामगार मदतीपासून 
वांतचत असणे, कोतवडमुळे मृत्यु झालेल्याांच्या नातेवाईकाांना अद्यापही मदत तदलेली नसणे, 
राज्यात तवतवध के्षत्रामध्ये व तवभागाांमध्ये होत असलेला भ्रष्ट्टाचार, कोतवड रुग्णालयात होत 
असलेला गैरकारभार, राज्यभरात करण्यात येत असलेली बेकायदेिीर बाांधकामे व बेनामी 
व्यवहार याांना आळा घालण्यात राज्य सरकारला आलेले अपयि, जागततक बाजारपेठेमध्ये 
सतत कच्च्या तेलाच्या ठकमतीत होणारी वाढ, याचा पतरणाम देिात पेरोल व तडझेलचे 
वाढलेले भाव, यावर उपाय म्हणून कें द् सरकारने अबकारी करात पेरोलवर रु.५ तर 
तडझेलवर रु.१० ची कपात केलेली असणे, त्यानुषांगाने देिातील अनेक राज्याांनी त्याांच्या 
राज्याांच्या मूल्यवर्षधत कर (व्हॅट) च्या दरात कपात करणे, अबकारी कर व मूल्यवर्षधत कर 
(व्हॅट) या दहेुरी करकपातीमुळे अनेक राज्याांमध्ये पेरोल व तडझेलचे दर १२ ते १५ रुपयाांनी 
कमी झालेले असणे, राज्य सरकारने मूल्यवर्षधत कर (व्हॅट) च्या दरात कपात न करणे, मात्र 
तवदेिी दारुच्या िुल्कात कपात करणे, पतरणामी आज राज्यात इतर राज्याांच्या तुलनेत इांधन 
महाग व मद्य (दारू) स्वस्त झाले असणे, याबाबत िासनाने करावयाची उपाययोजना 
तवचारात घेण्यात यावी." 
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