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असधुाररत प्रत 

महाराष्ट्र रिधानसभा 
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिार, रिनांक २८ रिसेंबर, २०२१ 

 
( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 
 
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

  (अ) तारांरकत प्रश्न 
 

  (ब) तारांरकत प्रश्नाबाबतची अरधक मारहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

   नगररिकास, 
सािवजरनक बांधकाम 
(सािवजरनक उपक्रम)  
मंत्री 

: (क) "म ुंबई, ठाणे आणण रायगड णिल्ह्यातील पथकर 
नाकयाुंवर आिणमतीस वसूल करण्यात आलेल्ह्या 
पथकराबाबत" या णवषयावरील श्री.स खदेव 
भोईर, णव.स.स. याुंचा ताराुंणकत प्रश्न क्रमाुंक 
६२८९१ ला णदनाुंक १९ णडसेंबर, २०११ रोिी 
अन पूरक प्रश्नोत्तराुंच्या वेळी णदलेल्ह्या 
आश् वासनानूसार माणीती सभागाीाच्या पालावर 
ठेवतील.  
 
 

 

     (ख) "प णे शीरातील सीकारनगर व पववती येथील 
शासकीय भूखुंडाच्या गैरव्यवीाराबाबत" या 
णवषयावरील श्री.णविय काळे, णव.स.स. याुंचा 
ताराुंणकत प्रश्न क्रमाुंक १४०५३९ ला णदनाुंक २१ 
िून, २०१९  रोिी अन पूरक प्रश्नोत्तराुंच्या वेळी 
णदलेल्ह्या आश् वासनानूसार माणीती सभागाीाच्या 
पालावर ठेवतील. 
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िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमंत्री : (क) मीाराष्ट्र णवमानतळ णवकास कुं पनी मयाणदत याुंचे 
सन २०१७-२०१८ ते २०१९-२०२० या वषांचे 
वार्षषक अीवाल सभागाीासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) मीाराष्ट्र लोकआय कत आणण उप लोक आय कत, 
मीाराष्ट्र राज्य याुंचे मा.राज्यपाल मीोदयाुंना सादर 
केलेले सन २०१२ चा १, सन २०१३ चे २, सन 
२०१४ चे १६, सन २०१६ चा १, सन २०१७ चे २, 
सन २०१८ चा १ आणण सन २०१९ चे २ असे 
एकूण २५ णवशेष अीवाल व त्यावरील 
स्पष्ट्ाीकरणात्मक ज्ञापन सभागाीासमोर ठेवतील. 
 

     (ग) रािीव गाुंधी णवज्ञान व तुंत्रज्ञान आयोग याुंचा सन 
२०१९-२०२० या वषाचा वार्षषक अीवाल 
सभागाीासमोर ठेवतील. 
 

  (२) उप मखु्यमंत्री : (क) भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचा सि 
२०१९-२०२० या आर्थिक वर्षाचा (१) राज्य 
नवत्तव्यवस्िेवरील लेखापनरक्षा अहवाल         (२) 
नवनियोजि लेखा सि २०२०-२०२१ आनि (३) 
नवनत्तय लेखा खंड-१ व खंड-२ सि २०२०-२०२१ 
सभागाीासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) मीाराष्ट्र रािकोषीय उत्तरदाणयत्व व 
अथवसुंकल्ह्पीय व्यवस्थापन अणधणनयम, २००५ 
च्या कलम-६ (१) न सार सन २०२१-२०२२ च्या 
अथवसुंकल्ह्पाच्या सुंदभात िमा व खचाच्या 
अधववार्षषक आढाव्याचे णनष्ट्कषव दशवणवणारे 
णववरणपत्र तसेच अणधणनयमातील कलम ६(२) व 
६(३) न सार णनवेदन सभागाीासमोर ठेवतील. 
 

  (३) नगररिकास, 
सािवजरनक बांधकाम 
(सािवजरनक उपक्रम)  

: (क) सन २०१२ च्या व्व्दतीय (पावसाळी) 
अणधवेशनामध्ये "मुंबईच्या रखिलेल्या 
रिमस्टोििॅ प्रकल्पासंबंधी" या णवषयावरील 
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मंत्री सववश्री मध  चव्ीाण व इतर, णव.स.स. याुंची 
णदनाुंक १६ ि लै, २०१२ रोिी उत्तरीत झालेल्ह्या 
लक्षवेधी सूचनेवरील अणधक माणीती 
सभागाीासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) सन २०१३ च्या व्व्दतीय (पावसाळी) अणधवेशनात       
श्री. एकनाथराव खडसे-पााील व इतर णव.स.स. 
याुंनी "मुंबईतील धारािी पनुर्विकास योजना ि 
मुंबईत प्रलंरबत असलेल्या रिरिध योजना ि 
पनुर्विकासाच्या प्रकल्पांबाबत धोरण रनश्श्चत 
करणे ि रिरिध समस्यांिर उपाययोजना 
करणे" या णवषयावरील म.णव.स. णनयम २९३ 
अन्वये प्रस्तावावरील चचेदरम्यान उपव्स्थत 
केलेल्ह्या म द्दयाुंना उत्तर देताना णदलेल्ह्या 
आश्वासनाबाबतची अणधक माणीती 
सभागाीासमोर ठेवतील.   
 

     (ग) सन २०१७ च्या प्रथम (अथवसुंकल्ह्पीय) 
अणधवेशनामध्ये "मुंबई शहर ि उपनगरातील 
झािे तोिण्याची परिानगी िेण्यात आल्यामळेु 
पयािरणाचा होत असलेला ऱ्हास" या 
णवषयावरील सववश्री अशोक पााील व इतर, 
णव.स.स. याुंची णदनाुंक ३० माचव, २०१७ रोिी 
उत्तरीत झालेल्ह्या लक्षवेधी सूचनेवरील अणधक 
माणीती सभागाीासमोर ठेवतील. 
 

     (घ) मीाराष्ट्र राज्य रस्ते णवकास मीामुंडळ मयाणदत 
याुंचा सन २०१५-२०१६ व २०१६-२०१७ या 
वषांचा अन क्रमे वीसावा व एकवीसावा वार्षषक 
अीवाल सभागाीासमोर ठेवतील.   
 

  (४) िैद्यकीय रशक्षण, 
सांस्कृरतक कायव मंत्री 

: (क) मीाराष्ट्र णवनाअन दाणनत खािगी व्यावसाणयक 
शैक्षणणक सुंस्था (पूणववेळ व्यावसाणयक पदव्य त्तर 
वैद्यकीय व दुंतवैद्यक पाठ्यक्रमाुंच्या प्रवेशाचे 
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णवणनयमन) णनयम, २०१६ प्रणसध्द करणारी 
अणधसूचना क्रमाुंक सीईाी.१२१५ / प्र.क्र.४१२ / 
१५ / णशक्षण-२, णदनाुंक ११ एणप्रल, २०१६ 
सभागाीासमोर ठेवतील.   

     (ख) मीाराष्ट्र णवनाअन दाणनत खािगी व्यावसाणयक 
शैक्षणणक सुंस्था (पूणववेळ व्यावसाणयक पदवीपूवव 
वैद्यकीय व दुंत पाठ्यक्रमाुंच्या प्रवेशाचे णवणनयमन) 
णनयम, २०१६ प्रणसध्द करणारी अणधसूचना क्रमाुंक 
एमईडी १०१६ / प्र.क्र.६९ / १६ / णशक्षण-२, णदनाुंक 
१८ ऑगस्ा, २०१६ सभागाीासमोर ठेवतील.   

     (ग) मीाराष्ट्र णवनाअन दाणनत खािगी व्यावसाणयक 
शैक्षणणक सुंस्था भौणतकोपचार (एम.पी.ाीएच.), 
व्यवसायोपचार (एम.ओ.ाीएच.), ऑणडयोलॉिी, 
स्पीच व लँग्वेि पॅथोलॉिी (एम.ए.एस.एल.पी.) 
आणण प्रॉस्थोणाकस व ऑथोणाकस       
[एम.एस्सी.(पी.अँड ओ.)] यामधील प णववेळ 
व्यावसाणयक पदव्य त्तर पदवी पाठ्यक्रमाुंच्या 
प्रवेशाुंचे णवणनयमन) णनयम, २०१६ प्रणसध्द 
करणारी अणधसूचना क्रमाुंक सीईाी ३५१६ / 
प्र.क्र.३११ / १६ / णशक्षण-२, णदनाुंक १८ एणप्रल, 
२०१७ सभागाीासमोर ठेवतील.   

     (घ) मीाराष्ट्र णचत्रपा, रुंगभूमी आणण साुंस्का णतक 
णवकास मीामुंडळ मयाणदत याुंचा सन २०२०-
२०२१ या वषाचा चव्वेचाळीसावा वार्षषक 
अीवाल सभागाीासमोर ठेवतील.   
 

  (५) उच्च ि तंत्र रशक्षण 
मंत्री 

: (क) स्वामी रामानुंद तीथव मराठवाडा णवद्यापीठ, नाुंदेड 
याुंचा सन २०१९-२०२० या वषाचा वार्षषक 
अीवाल सभागाीासमोर ठेवतील.   
 

     (ख) यशवुंतराव चव्ीाण मीाराष्ट्र म कत णवद्यापीठ, 
नाणशक याुंचे सन २००८-२००९ ते २०१८-२०१९ 
या वषांचे वार्षषक अीवाल सभागाीासमोर 
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ठेवतील.   
 
 

  (६) सामारजक न्याय मंत्री :  मीाराष्ट्र राज्य णदव्याुंग णवत्त व णवकास मीामुंडळ 
मयाणदत याुंचा सन २०११-२०१२ या वषाचा 
वार्षषक अीवाल सभागाीासमोर ठेवतील.  
  

  (७) पयािरण मंत्री :  मीाराष्ट्र प्रद षण णनयुंत्रण मुंडळ याुंचा सन २०१९-
२०२० या वषाचा वार्षषक अीवाल सभागाीासमोर 
ठेवतील.   
 

 
तीन : पंचायती राज समितीचा नववा व दहावा अहवाल सादर करणे. 

 
चार : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये) 

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

 
  रिनांक २२ रिसेंबर, २०२१ रोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशवरिण्यात 

आलेली परंत ुराखनू ठेिण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमांक - १ 
 

 (अ) (१) सिवश्री. मफु्ती मोहम्मि इस्माईल अब्िलु खारलक, िेिेंद्र फिणिीस, चंद्रकांत (िािा) 
पाटील, सधुीर मनुगंटीिार, राधाकृष्ट् ण रिखे-पाटील, सभुाष िेशमखु, राजेश पिार, 
राम किम, राणाजगजीतससह पाटील, रकसन कथोरे, गणपत गायकिाि, श्रीमती 
मंिा म्हाते्र, सिवश्री. संजय केळकर, प्रशांत ठाकूर, कुमार आयलानी, मोहनराि 
हंबिे, नानाभाऊ पटोले, अमीन पटेल, सरेुश िरपिुकर, पथृ् िीराज चहहाण, 
सिवश्रीमती सलुभा खोिके, प्ररतभा धानोरकर, कुमारी प्ररणती सशिे, सिवश्री. 
रिकास ठाकरे, रहरामण खोसकर, कुणाल पाटील, संजय जगताप, रिक्रमससह 
सािंत, ऋतरुाज पाटील, संग्राम थोपटे, सभुाष धोटे, बळिंत िानखिे,  ॲि. राहूल 
कुल, श्री. जयकुमार गोरे, रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे 
ऊजा मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :-  
 
           "घरग ती वीि ग्राीकाुंना १०० य णनापयंत मोफत वीि प रवण्याची घोषणा करुनीी 
शासनाने मीाणवतरणामाफव त ५०० रुपयाुंीून अणधकचे वीि देयक थकणवल्ह्यास वीि 
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प रवठा खुंणडत केल्ह्याचे प्रकार उघडकीस येणे, कोरोना सुंकाातून न कतेच सावरु 
लागलेल्ह्या िनसामान्याुंना, उद्योगाुंना मीाणवतरणाच्या वस लीम ळे प न्ीा फाका बसला 
असणे, एकट्या कल्ह्याण पणरमुंडळात १,६५,००० ग्राीकाुंचा णवद्य त प रवठा खुंणडत 
करण्यात आलेला असणे, त्यातीी नाद रुस्त णमारची समस्या त्याम ळे सरासरी देयके 
पाठणवणे, राज्यभर सववत्र वीिपुंपाुंचा णवद्य त प रवठा खुंणडत करून देयके वस ली स रू 
असल्ह्याम ळे त्याचा पणरणाम शेतीवर देखील ीोणे, रान्सफॉमवरच बुंद केल्ह्याने अनेक 
णठकाणी णवि णबल भरणाऱ्या ग्राीकाुंनाीी त्रास सीन करावा लागणे, सावविणनक 
पाणीप रवठा व्यवस्था, पथणदवे याुंच्याीी िोडण्या कापण्यात येणे, अनेक क ा ुंबाुंना णदवाळी 
अुंधारात काढावी लागणे, मीाणवतरणाची आर्षथक व्स्थती डबघाईला आल्ह्याचे साुंगत 
मीाणवतरणाने वीि देयकाची वस ली स रुच ठेवणे, पणरणामी सामान्य िनतेला कोणीच 
वाली उरले नसल्ह्याची भावना िनसामान्यात पसरणे, शासनाने सदर वस ली तातडीने 
थाुंबवून सामान्य िनतेला णदलासा देण्याची गरि, त्या दृष्ट्ाीने शासनाने करावयाची 
कायववाीी व उपाययोिना" 
 

  (२) श्री. चंद्रकांत निघरे, रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे 
सािवजरनक बांधकाम   (सािवजरनक उपक्रम िगळून) मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :-  
 
           "हीगोली णिल्ह्यातील वसमत ताल कयातील उमरा फााा (कळमन री) ते वसमत 
ताल कयातील आसेगाुंव नाुंदेड सीमा ीद्दीपयंत व झीरोफााा ते नागेशवाडी फााा या रस्त्याचे 
काम राज्यमागव-२५६ ॲन्य ाीअुंतगवत स रु असून रस्त्याुंची कामे सुंथ गतीने स रु असणे, या 
रस्त्याुंच्या कामाुंत वापरलेले साणीत्य णनका ष्ट्ठ दिाचे असून त्यात वापरण्याुंत येणाऱ्या 
साणीत्यात णगट्टी मातीणमणश्रत असणे, या रस्त्याच्या कामाुंत ५०% पेक्षा कमी प्रमाणाुंत 
डाुंबरचा वापर करण्याुंत येणे, या रस्त्याच्या कामात शासनाचे अणधकारी व ठेकेदार याुंच्या 
सुंगनमताने कोट्यवधी रुपयाुंचा भ्रष्ट्ााचार ीोत असणे, वसमत ताल कयातील ाोकाई ते 
हसदगी खाुंड या मागावरील प लाची कामे एका लाईनमध्ये नस न प लाुंच्या स्लॅबची गिाळी 
व णगट्टी उघडी पडत असल्ह्याम ळे प लाुंना धोका णनमाण झालेला असणे, यासुंदभात तेथील 
लोकप्रणतणनधींनी शासनाकडे वारुंवार तक्रारी करुनसूध्दा याकडे शासनाचे ीोत असलेले 
दलूवक्ष, त्याम ळे तेथील नागणरकाुंत पसरलेला तीव्र असुंतोष, या सवव कामाची सखोल 
चौकशी करुन सुंबुंणधताुंणवरुध्द कारवाई करण्याची ीोत असलेली मागणी, यावर शासनाने 
केलेली वा करावयाची उपाययोिना." 
 

  ((३) श्री. सरुनल प्रभ,ू रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे गहृ 
मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :-  
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   "म ुंबई गोरेगाुंव (पूवव) णफल्ह्मणसाी रोड, िागाती ीॉस्पीाल येथे गायनॉकालॉिी व 
कॅन्सर रुग्णाुंवर गेल्ह्या ५ वषापासून उपचार करणाऱ्या व सैफी रुग्णालयासी इतर ९ 
ीॉस्पीालमध्ये भेाी देऊन ककव रोग रुग्णाुंवर उपचार करणाऱ्या नामाुंकीत इन्डोस्कोपीक 
सिवन व गायनॉकालॉिीस्ा कॅन्सर सिवन डॉ.णमनल काुंबळे याुंना बुंगल्ह्यापोाी किव 
घेतलेल्ह्या बिाि फायनान्स बँक व्यवस्थापनाकडून तसेच त्याुंना बेकायदा साथ देणाऱ्या 
पोलीसाुंकडून नाीक त्रास देऊन छळवणूक केल्ह्याचा णद. २१ णडसेंबर, २०२१ रोिी 
उघडकीस आलेला धककादायक प्रकार, डॉ.काुंबळे याुंनी गोरेगाुंव णफल्ह्मणसाी रोड येथे 
स णचधाम नावाचा बुंगला बिाि फायनान्स बँकेकडून सन २०१७ मध्ये ३ कोाी ६ लाख 
रुपये किव घेऊन खरेदी करण्यात येणे, यापैकी आिणमतीपयंत त्याुंनी १ कोाी ४३ लाख 
रुपये किव अदा करुन १ कोाी ७ लाख रुपये किव णशल्ह्लक असणे, सरफेसींग ॲकान सार 
१२ मणीने किाचा ीफ्ता थकीत व खाते एन.पी.ए. झाल्ह्यास मालमते्तचा ताबा घेण्यात येणे, 
परुंत  सदर प्रकरणात डॉ.काुंबळे याुंनी माीे फेब्र वारी, ि लै, सप्ाेंबर, ऑकाोबर २०१९ पयंत 
चार वेळा किाचे ीफ्ते अदा करुनीी व बँक खाते एन.पी.ए. झालेले नसतानाीी तसेच सदर 
प्रकरण सरफेसींग कायद्यात बसत नसतानाीी  बिाि व्यवस्थापनाने पोलीसाुंशी सुंगनमत 
करुन मेरो पोणलाीन मॅणिस्रेाकडे खोाे प रावे सादर केल्ह्याम ळे कोााकडून एकस पााी 
ऑडवर व मालमत्ता िप्तीचे णद.१९.८.२०१९ रोिी आदेश काढण्यात येणे, डॉ.काुंबळे याुंना 
कोणतीीी नोाीस व माणीती न देता णवनाकारण वारुंवार पोलीस ठाण्यात बोलावून व रात्रौ 
उणशरापयंत थाुंबवून मानणसक त्रास देण्यात येणे, णवशेष म्ीणिे णद.७.१०.२०१९ व 
१०.१०.२०१९ रोिी बिाि फायनान्सला किाचा थणकत ीफ्ता अदा केलेला असतानाीी 
बिाि बँकेचे णरिनल अणधकारी श्री.नमन व पोलीसाुंनी एकणत्रतणरत्या बुंगल्ह्यावर येऊन 
डॉ.णमनल काुंबळे याुंचे दोन्ीी ीात पाणठमागे बाुंधून ठेऊन बुंगल्ह्याचे ााळे तोडून 
बेकायदेशीरणरत्या बुंगल्ह्याचा ताबा घेणे, त्यावेळी णवरोध केला म्ीणून डॉ.काुंबळे याुंना 
बिाि फायनान्सच्या स रक्षा अणधकाऱ्याुंकडून गुंभीरणरत्या मारीाण करण्यात येणे, माीे 
फेब्र वारी, २०२१ रोिी बिाि फायनान्सने कोणतीीी माणीती न देता परस्पर त्याुंचे खाते 
एन्कॉर एआरसी कुं पनीला बेकायदेशीरणरत्या णवक्री करण्यात येणे, यासुंदभात डॉ.काुंबळे 
याुंनी क रार पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याकणरता गेले असता पोलीसाुंकडून तक्रार 
दाखल न करता त्याुंना नाीक त्रास देण्यात येणे, पोलीस, बिाि फायनान् स, एन्कॉर 
एआरसी आणण इतर याुंनी णदलेल्ह्या त्रासाम ळे त्याुंनी आत्मीत्या करण्याचा केलेला प्रयत्न, 
त्याम ळे पोलीसाुंनी णदनाुंक ३१ माचव, २०२१ व णदनाुंक ०४ िून, २०२१ रोिी सुंबुंधीताणवरुद्ध 
ॲरॉणसाी ॲकाचा ग न्ीा दाखल करण्यात येऊनीी त्यावर कोणतीीी कायववाीी न ीोणे, 
डॉ.काुंबळे याुंनी याबाबत मा.म ख्यमुंत्री, गाीमुंत्री, मा.पोलीस आय कत, बाीन्म ुंबई याुंचेकडे 
णद.२६.३.२०२१, १८.४.२०२१ २२.०४.२०२१ व णद.७.७.२०२१ रोिी इमेलव्दारे तक्रार 
विा णनवेदन देण्यात येऊनीी शासनाकडून त्याची दखल घेण्यात न येणे, बिाि 
फायनान्सच्या नावाने अद्यापपयंत फसवणूक, त्रास व छळवणूक झालेल्ह्या ४८० तक्रारी 



ृृअअस ुअसधुारीत प्रत 
धारीत प्रत 

 

28-Dec-21 1:42:26 AM 

8 

णरझवव बँकेकडे दाखल करण्यात येणे, त्याचप्रमाणे त्याुंच्या छळाला व िाचाला कुं ााळून 
एकूण २२ िणाुंनी आत्मीत्या करणे, सदरीू प्रकरणी डॉ.णमनल काुंबळे याुंच्यावर झालेला 
अन्याय, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायववाीी व प्रणतणक्रया" 

 
 
 

  (४) सिवश्री. प्रशांत ठाकूर, समीर कुणािार, अरमत साटम, महेश बालिी, श्रीमती 
मरनषा चौधरी, रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे गहृ 
मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :- 
 
            "कनाळा नागरी सीकारी बँक पनवेल (ता.पनवेल, णि.रायगड) येथील अध्यक्ष व 
सुंचालकाुंनी ीिारो कोाी रूपयाचा गैरव्यवीार केला असल्ह्याचे माीे णडसेंबर २०२१ रोिी 
वा त्यास मारास उघडकीस येणे,  उकत बँकेच्या अध्यक्ष व सुंचालकाुंनी केलेल्ह्या 
कोायावधी रूपयाच्या बँकेतील आर्षथक घोााळयाबाबत पनवेल शीर पोलीस ठाणे, नवी 
म ुंबई येथे णिल्ह्ीा णवशेष लेखा पणरक्षक वगव-१, सीकारी सुंस्था अणलबाग णि.रायगड याुंनी 
णदनाुंक १७ फेब्र वारी, २०२० रोिी ग न्ीा दाखल करणे, बऱ्याच कालावधी नुंतर बँकेच्या 
अध्यक्षाुंच्या स्थावर व िुंगम मालमत्ता िप्त करून अध्यक्षाुंना अाक ीोवून िवळपास ४ 
ते ५ मणीन्याुंचा कालावधी ीोवूनस द्धा बँकेच्या खातेदाराुंना आपली आय ष्ट्याची प ुंिी म्ीण न 
बँकेत ठेवलेली रककम परत देण्यासाठी बँकेच्या व्यवस्थापनाकडून असमथवता दशवणवली 
िात असणे, सदर बँकेतील ीिारो कोाी रूपयाच्या गैरव्यवीारात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 
सीभागी असलेल्ह्या सुंचालक व अणधकाऱ्याुंवर अद्यापपयंत कोणतीच कारवाई झाली 
नसणे, त्याम ळे खातेदार व ठेवीदाराुंमध्ये शासनाच्या णवरोधात णनमाण झालेली णचड, 
खातेदार व ठेवीदाराुंना त्याुंच्या बँकेतल्ह्या ठेवी तातडीने परत णमळण्यासाठी तसेच सदर 
गैरव्यवीारात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सीभागी असणा-या सुंचालक व अणधकाऱ्याुंवर तातडीने 
करावयाची कायववाीी व उपाययोिना." 
 

  (५) श्री. रसिद्र िायकर, रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे गहृ 
मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
 
          "म ुंबई शीरावर झालेल्ह्या दीशतवादी ील्ह्ल्ह्यानुंतर फोसव वन कमाुंडो या दीशतवाद 
णवरोधी पथकाची स्थापना करण्यात येणे, राज्याच्या स रणक्षततेच्या दृष्ट्ाीकोनातून या 
पथकातील कमाुंडोंना प्रणशक्षण देण्यासाठी व त्याुंच्या दैनुंणदन सरावासाठी  म ुंबईच्या 
िोगेश्वरी (पूवव) येथील राज्य राखीव पोलीस बल गा क्रमाुंक ८ मधील िागा उपलब्ध 
करून देण्यात येणे, फोसववन पथकातील कमाुंडोंच्या प्रणशक्षण व सरावाकणरता देण्यात 
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आलेल्ह्या फायहरग रेंिच्या िागेत काीी आणदवासी पाडे असणे, या णठकाणी फायहरगचा 
सराव करताना कमाुंडोंना अडचणींचा सामना करावा लागत असणे, तसेच स्थाणनक 
नागणरकाुंची स रक्षा व फोसववनची गोपनीयतेच्या दृष्ट्ाीकोनातून फायहरग रेंिच्या सभोवती 
सुंरक्षण हभतीचे बाुंधकाम तसेच बाणधत पाड्ाुंचे प नववसन करण्याची आवश्यकता, सदरीू 
पणरसरात एक ीेणलपॅड उभारून फोसव वन कणरता एक स्वतुंत्र ीेणलकॉप्ार उपलब्ध करून 
देण्याबाबत फोसव वन व स्थाणनक लोकप्रणतणनधी याुंनी माननीय म ख्यमुंत्री, पालकमुंत्री, म ुंबई 
उपनगर तसेच पश सुंवधवन मुंत्री याुंचेकडे सातत्याने मागणी केलेली असणे, याबाबत 
मा.म ख्यमुंत्री याुंच्या अध्यक्षतेखाली णदनाुंक २१ सप्ाेंबर, २०२१ रोिी वा त्यास मारास 
झालेल्ह्या बैठकीत सदरीू णठकाणी कुं पाऊुं ड वॉल बाुंधून अणतक्रमण न ीोण्याची दक्षता घेणे, 
मा.उच्च न्यायालयाच्या परवानगीणशवाय आणदवासी याुंचे स्थलाुंतर / णनष्ट्कासन करण्यात 
येऊ नये, आणदवासी पाड्ाुंचे सवेक्षण एक मणीन्यात करावे, म्ीाडाने प नववसन प्रकल्ह्प 
राबवून, बाणधत आणदवासींचे प नववसन करावे, णबगर आणदवासींच्या प नववसनासाठी 
झोपडपट्टी प नववसन प्राणधकरणाच्या लाभार्थ्यांसाठीचे णनकष लावण्यात येवून त्याुंचे 
िवळच्या के्षत्रात पीएपी अुंतगवत प नववसन करावे, प नववसन के्षत्रात म्ीाडाकडून पायाभूत 
स णवधा प रणवण्यात याव्यात इत्यादी णनणवय घेण्यात येणे, यासवव णनणवयाुंच्या 
अुंमलबिावणीबाबत प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीच कायववाीी करण्यात आलेली नसणे, 
सदरीू प्रकरणी घेण्यात आलेल्ह्या णनणवयाुंची तातडीने अुंमलबिावणी ीोणेबाबत स्थाणनक 
लोकप्रणतणनधी याुंनी णदनाुंक ६ णडसेंबर, २०२१ रोिी वा त्या स मारास सणचव, गाीणनमाण 
णवभाग याुंना पत्राव्दारे णवनुंती केलेली असणे, शासनाने या प्रकरणी तातडीने करावयाची 
कायववाीी व उपाययोिना." 
 

  (६) श्री. रिलीप मोरहते-पाटील, रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे 
महसलू मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
 
            "मौिे म्ीारळ (ता कल्ह्याण, णिल्ह्ीा ठाणे) येथील स.न. ४० ते ५८ मधील एकूण 
८३ एकर ०९ ग ुंठे शासणकय िणमन उल्ह्ीासनगर मीानगरपाणलका ीणद्दत समाणवष्ट्ा असणे, 
सदर िणमन ८ नोव्ीेंबर, १९५० रोिी मूळ शेतकरी याना पूणव मोबदला देउन रीतसर सुंपादन 
करण्यात आल्ह्यानुंतर सन १९५५ मध्ये शेतकरी याुंनी एकत्र येऊन म्ीारळ सीकारी 
साम दायीक शेती सुंस्था स्थापन करुन एक वषाकणरता भाडेतत्वावर कसण्यासाठी मागणे, 
मा.णिल्ह्ीाणधकारी यानी सुंपादीत केलेली िमीन ६२ एकर ०९ ग ुंठे व मूळ शासन मालकीची 
२१ एकर अशी ८३ एकर ०९ ग ुंठे िमीन सुंस्थेला एक वषाकणरता शेतीसाठी भाडेतत्वावर 
देण्यात येणे,  परुंत  मा.णिल्ह्ीाणधकारी याुंचे आदेशान सार सदर िणमनीवर अणतक्रमण ठरवून 
िणमन णरकत करण्याचे आदेश देणे, सदर सुंस्थेने मा.राज्यमुंत्री मह्स ल याुंचेकडे बनावा 
अणपल दाखल करणे, सुंस्थेने सदरच्या ६२ एकर ०९ ग ुंठे िणमनीचा मोबदला म ळ 
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शेतकऱ्याुंना णदलाच नसल्ह्याम ळे सदर शेतकऱ्याुंवर अन्याय झाला आीे असा बनावा 
अिव मा. मीस ल राज्यमुंत्री याुंना करणे, सुंपादनाचे अणभलेखे गीाळ झाल्ह्याचे व सुंस्थेचे 
बनावा म्ीणणे ग्राय धरुन णदनाुंक २३ फेब्र वारी, १९९६ च्या बनावा आदेशाने िणमनी 
कब्िे ीककाने सुंस्थेस परत केल्ह्याबाबतचे आदेश णनगवणमत करणे, परुंत  शासनाची म ळ २१ 
एकर िणमन देखील मा.णिल्ह्ीाणधकारी याुंनी फकत कागदोपत्री िमा करणे, सदरची २१ 
एकर िणमन णवकासकाच्या ताब्यात असणे, याबाबत बनावा दस्तऐवि करणाऱ्या 
अणधकारी/कमवचारी आणण म्ीारळ सीकारी साम दायीक शेती सुंस्था याुंच्या 
पदाणधकाऱ्यावर करावयाची कायववाीी व शासनाची प्रणतणक्रया." 
 

  (७) श्री. प्रताप सरनाईक, रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे 
नगररिकास मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
   
          "णमरा-भाईुंदर शीराची लोकसुंख्या णदवसेंणदवस वाढत असून, शीरातील 
धोकादायक व अनणधका त इमारती व चाळींमध्ये राीणाऱ्या नागणरकाुंच्या प नववसनाचा प्रश्न 
गुंभीर बनला असणे, त्यातच यापूवीच्या सरकारने गाीणनर्षमतीचे धोरण योग्य प्रकारे न 
राबणवल्ह्याम ळे शीरात अनणधका त बाुंधकामाुंचा स ळस ळाा झाला असून या इमारती व 
चाळी उभ्या राीून ४० ते ५० वषांीून अणधक काळ लोाला असल्ह्याने या इमारती व चाळी 
िीणव झालेल्ह्या असणे, त्याम ळे या इमारती कधीीी कोसळण्याची णभती णनमाण ीोणे, राज्य 
शासनामाफव त ठाणे शीरातील धोकादायक व अनणधका त इमारती व चाळींकरीता कलस्ार 
डेव्ीलपमेंाची योिना िाीीर करण्यात आली असणे, या योिनेम ळे धोकादायक इमारती व 
चाळींमध्ये राीणाऱ्या लाखो नागणरकाुंना णदलासा णमळणार असणे, परुंत  णमरा – भाईुंदर 
शीरातील अशा इमारती व चाळींकरीता राज्य शासनाने कोणतीीी योिना िाीीर न 
केल्ह्याम ळे लाखो नागणरकाुंना आपला िीव म ठीत धरुन रीावे लागत असणे, णमरा-भाईुंदर 
शीरातील धोकादायक इमारतींसाठी कोणतीीी कायववाीी करण्यात न आल्ह्याने 
सववसामान्य िनता सुंभ्रमावस्थेत असणे, णमरा -  भाईुंदर मीापाणलका के्षत्रात अशा अनेक 
धोकादायक इमारती कोसळून णनष्ट्पाप नागणरकाुंना आपला िीव गमवावा लागलेला 
असल्ह्याने, शासनाच्या माध्यमातून ठाण्याच्या धतीवर णमरा – भाईुंदर मीापाणलका 
के्षत्रातील इमारती व चाळींसाठी कलस्ार डेव्ीलपमेंासारखे धोरण राबणवणे गरिेचे असणे, 
त्याम ळे अनणधका त घरात राीणाऱ्याुंनाीी स रणक्षत पकके घर णमळावे, यासाठी शासनाने 
त्याुंचा सीान भूतीप ववक णवचार करुन ठाणे शीराच्या धतीवर णमरा – भाईुंदर 
मीापाणलकेसी एम.एम.आर.डी.ए. के्षत्रातील सवव नगरपाणलका, मीानगरपाणलका, 
ग्रामपुंचायत के्षत्रामध्ये कलस्ार डेव्ीलपमेंा योिना राबणवण्याची ीोत असलेली मागणी 
याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायववाीी व उपाययोिना." 
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  (८) श्री. रकशोर जोरगेिार, रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे 
मित ि पनुिवसन मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
  
        "चुंद्रपूर णिल्ह्यातील भद्रावती ताल कयात सन २००६ ते २०१४ पयंत बराि ख ली 
कोळसा खाण ( KPCL), कनााका एम्ाा कोल माईन्स णल. ला आवुंाीत ीोऊन खदान 
चाल  व्स्थतीमध्ये असणे, सन २०१४ मध्ये सदर कोळसा खाण मा. सवोच्च न्यायालयाच्या 
आदेशान सार "कोळसा खाण घोााळा ( Colgate Scam )" मध्ये ीी खाण बुंद ( Block ) 
करण्यात येणे,  बराि ख ली कोळसा खाण नव्याने कनााका पॉवर कापोरेशन णलमीाेड     
( KPCL ) ला सन २०१५ आवुंाीत करण्यात येणे, सन २०१६ ला मौिा बराि ( मो ) 
कढोली, बोनशाळा, सोमनाळा,  केस ती, णववोडी आणण चेक बराुंि या गावातील भू-धारक 
रणीवाशी असलेल्ह्या प्रकल्ह्पग्रस्त शेतकरी आणण कामगार याुंना उणचत न्याय देण्याबाबत 
मीाराष्ट्र शासन व कनााका पॉवर कॉपोरेशन णल. याुंच्यात णद.१६/१२/२०१६ रोिी प नववसन 
करार करण्यात येणे, तथाणप, सदर कराराची अुंमलबिावणी न करता कुं पनी प्रशासनाने 
णडसेंबर २०२० मध्ये कोळशाचे उत्पादन स रू करणे, प नववसन कायद्याप्रमाणे आधी 
प नववसन नुंतर उत्खनन या प नववसन कायदयान सार प्रकल्ह्पबाणधत गावाचे प नववसन करणे 
आवश्यक असताुंनाीी कुं पनी प्रशासन स्थाणनक पोणलस प्रशासनाचा धाक देवून मोठ्या 
प्रमाणात कोळसा उत्पादन करीत असणे, पणरणामी प्रकल्ह्पग्रस्त शेतकरी, कामगार 
याुंच्यावर उपासमारीची आलेली वेळ, म लाुंना योग्य णशक्षण, आरोग्यासारख्या अत्युंत 
आवश्यक सोयी स णवधाीी कुं पनी प्रशासनाने प्रकल्ह्पग्रस्ताुंना न देणे, त्याम ळे प्रकल्ह्पग्रस्त 
शेतकरी व कामगार याुंच्यामध्ये वाढती अस रणक्षतता व पसरलेला प्रचुंड असुंतोष, माीे 
णडसेंबर, २०२१ अखेरपयंत कोणत्याीी प्रकारचा णनणवय न झाल्ह्याम ळे व यामध्ये फार मोठा 
कालावधी लोा न गेला असल्ह्याम ळे प नववसन करार रद्द करून नव्याने प नववसन करार 
(२०२२) करण्याची प्रकल्ह्पग्रस्ताकडून ीोत असलेली मागणी, तसेच नणवन प नववसन 
करारामध्ये मा.स णप्रम कोाव याुंच्या आदेशान सार नव्याने भ णम अणधग्रीण करणे, खाणीतील 
प्रकल्ह्पग्रस्त कामगाराुंना KPCL च्या आस्थापनेवर नोकरी देण्यात यावी, कायवरत 
प्रकल्ह्पग्रस्त कामगाराुंना १ एणप्रल २०१५ पास नचे थणकत वेतन तसेच त्याुंच्या इतर देय 
असलेल्ह्या रकमा तात्काळ अदा करणे,  खाणीतील सवव कामगाराुंना ( NCWA ) च्या 
धतीवर Coal Wages देण्यात यावे, तसेच कनााका पॉवर कॉपोरेशन णलणमाेड याुंनी िो 
M.D.O. म्ीण न EMTA ला िे प णव काम णदलेले असल्ह्याम ळे ते पूणव अनणधका त अस न 
कसल्ह्याीी प्रकारे online Bidding of न करता, म्ीण न KPCL चा तो करार रद्द करून 
online Bidding करून M.D.O. ला देण्यात यावे, प्रकल्ह्पग्रस्त शेतकरी व कामगार 
याुंच्याकडून करण्यात आलेल्ह्या मागण्या मान्य न झाल्ह्यास तेथील प्रकल्ह्पग्रस्त व कामगार 
याुंच्याकडून णतव्र आुंदोलन करण्याचा देण्यात आलेला इशारा, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायववाीी व उपाययोिना." 
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  (९) श्री. सहुास कांिे, रि.स.स. तातिीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे 

सामारजक न्याय मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
 
            "राज्यात मराठा समािाला आरक्षण णमळावे याकरीता मोठ्या प्रमाणात झालेल्ह्या 
आुंदोलनात राज्यातील ४२ मराठा य वकाुंनी आरक्षण णमळण्याकरीता प्राणाची आी ती देणे, 
ीे बणलदान देणा-या य वकाुंच्या क ा ुंबातील ते य वकच कते असल्ह्याने त्याुंच्यावरच 
क ा ुं णबयाुंच्या उदरणनवाीाची िबाबदारी असणे, परुंतू त्याुंच्या बणलदानाने या सवांच्या 
क ा ुंबाुंची पणरव्स्थती ीलाखीची ीोणे, शासनाने या बणलदान णदलेल्ह्या मराठा य वकाुंच्या 
क ा ुंबातील एका सदस्याला शासकीय सेवेत हकवा ज्या णिल्ह्यातील असतील तेथील 
सीकारी के्षत्रात म्ीणिेच णिल्ह्ीा बँक, कारखाने, शेतकी सुंघ, दधू सुंघात नोकरी 
देण्याबाबत नाुंदगाव णवधानसभा के्षत्रातील आमदाराुंनी मा.म ख्यमुंत्री मीोदयाुंना 
णद.१९/०७/२०२१ रोिी लेखी णनवेदन देऊन केलेली णवनुंती, शासनाने लोकप्रणतणनधींच्या 
णवनुंतीचा णनणवयात्मक णवचार करुन मराठा आरक्षणाच्या आुंदोलनात बणलदान देणा-या 
य वकाुंच्या क ा ुं णबयाुंची ीोणारी ीेळसाुंड थाुंबणवण्याकरीता बणलदान देणा-या मराठा 
य वकाुंच्या क ा ुंबातील सदस्याुंना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्याची आवश्यकता." 
 

 (ब)  लक्षिेधी सचूना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये) संबंरधत रनिेिने सभागहृासमोर 
ठेिणे  :-  
(या लक्षवेधी सूचनाुंची सूची िोडपत्राद्वारे वेगळी णवतरीत करण्यात येईल.) 
 

 

सहा : मा.सरमती प्रमखु, रिधानसभा रिशेषारधकार सरमती यांचा प्रस्ताि 

   णवधानसभा णवशेषाणधकार सणमतीकडे णवचाराथव प्रलुंणबत असलेल्ह्या,  
 

   (१) सन्माननीय णवधानसभा सदस्य श्री.प्रताप सरनाईक याुंनी श्री.अणवब गोस्वामी, 
सुंपादक, वात्त णनवेदक व कायवक्रम सूत्र सुंचालक, णरपव्ब्लक णाव्ीी वात्तवाणीनी 
याुंचेणवरुद्ध णदनाुंक ७ सप्ाेंबर, २०२० रोिी उपव्स्थत केलेले णवशेषाणधकार भुंग व 
अवमानाचे प्रकरण. 
 

   (२) सन्माननीय णवधानसभा सदस्य श्री.प्रताप सरनाईक याुंनी हीदी णसने अणभनेत्री 
कुं गना राणावत याुंचेणवरुद्ध णदनाुंक ७ सप्ाेंबर, २०२० रोिी उपव्स्थत केलेले 
णवशेषाणधकार भुंग  व अवमानाचे प्रकरण. 
 

              या दोन प्रकरणाुंवरील णवशेषाणधकार सणमतीचे अीवाल सादर करण्याकणरता                       
मीाराष्ट्र णवधानसभा णनयम १८३(१) च्या परुंत कान्वये प ढील अणधवेशनाच्या शेवाच्या 
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णदवसापयंत म दत वाढवून देण्यात यावी. 
 
 

 

सात : शासकीय रिधेयके : 
 
 

  (अ) परु:स्थापनाथव :- 
 

   सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ४१ - मीाराष्ट्र शैक्षणणक सुंस्था (अध्यापक 
सुंवगातील आरक्षण) णवधेयक, २०२१. 
 
 

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

  (ब) रिचार, खंिश: रिचार ि संमत करणे :- 
 

  (१) (क) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २८ - मीाराष्ट्र मीानगरपाणलका आणण 
मीाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगर पुंचायती व औद्योणगक नगरी (द सरी स धारणा) 
णवधेयक, २०२१. 
 

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

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २८ - मीाराष्ट्र 
मीानगरपाणलका आणण मीाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगर पुंचायती व औद्योणगक नगरी 
(द सरी स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी 
सभागाीाुंच्या ३४१ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

   (ग) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीर मनुगंटीिार, 
रि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २८ - मीाराष्ट्र 
मीानगरपाणलका आणण मीाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगर पुंचायती व औद्योणगक नगरी 
(द सरी स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी 
सभागाीाुंच्या ३४० सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

   (घ) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.राहुल कुल, रि.स.स. 
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यांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २८ - मीाराष्ट्र 
मीानगरपाणलका आणण मीाराष्ट्र नगरपणरषदा, नगर पुंचायती व औद्योणगक नगरी 
(द सरी स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी 
सभागाीाुंच्या ३२५ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 
 
 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २७ - म ुंबई मीानगरपाणलका 

(स धारणा) णवधेयक, २०२१. 
 

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

    " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २७ - म ुंबई मीानगरपाणलका 
(स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी सभागाीाुंच्या 
३४१ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा मणीन्याुंच्या आत 
सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

   (ग) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीर मनुगंटीिार, 
रि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २७ - म ुंबई मीानगरपाणलका 
(स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी सभागाीाुंच्या 
३४० सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा मणीन्याुंच्या आत 
सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

   (घ) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.राहुल कुल, रि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २७ - म ुंबई मीानगरपाणलका 
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(स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी सभागाीाुंच्या 
३२५ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा मणीन्याुंच्या आत 
सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (क) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २४ - मीाराष्ट्र सीकारी सुंस्था (द सरी 

स धारणा) णवधेयक, २०२१. 
 

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

    " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २४ - मीाराष्ट्र सीकारी सुंस्था (द सरी 
स धारणा) णवधेयक, २०२१  णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी सभागाीाुंच्या 
३४१ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा मणीन्याुंच्या आत 
सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

   (ग) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीर मनुगंटीिार, 
रि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २४ - मीाराष्ट्र सीकारी 
सुंस्था (द सरी स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी 
सभागाीाुंच्या ३४० सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

   (घ) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.राहुल कुल, रि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २४ - मीाराष्ट्र सीकारी 
सुंस्था (द सरी स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी 
सभागाीाुंच्या ३२५ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २५ - मीाराष्ट्र सीकारी सुंस्था 

(स धारणा व णवणधग्रायीकरण) णवधेयक, २०२१. 
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   (ख) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.िेिेंद्र फिणिीस, रि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

     "सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २५ - मीाराष्ट्र सीकारी सुंस्था 
(स धारणा व णवणधग्रायीकरण) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन 
दोन्ीी सभागाीाुंच्या ३४१ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

   (ग) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीर मनुगंटीिार, 
रि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २५ - मीाराष्ट्र सीकारी 
सुंस्था (स धारणा व णवणधग्रायीकरण) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती 
घेऊन दोन्ीी सभागाीाुंच्या ३४० सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त 
सीा मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

   (घ) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.राहुल कुल, रि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २५ - मीाराष्ट्र सीकारी 
सुंस्था (स धारणा व णवणधग्रायीकरण) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती 
घेऊन दोन्ीी सभागाीाुंच्या ३२५ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त 
सीा मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

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

  (५) (क) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३९ - मीाराष्ट्र सीकारी सुंस्था  (णतसरी 
स धारणा) णवधेयक, २०२१. 
 

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

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३९ - मीाराष्ट्र सीकारी 
सुंस्था  (णतसरी स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी 
सभागाीाुंच्या ३४१ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
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   (ग) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.संजय केळकर, रि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३९ - मीाराष्ट्र सीकारी 
सुंस्था  (णतसरी स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी 
सभागाीाुंच्या ३४० सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (६) (क) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३६ – मीाराष्ट्र का णष उत्पन्न पणन 

(णवकास व णवणनयमन) (स धारणा) णवधेयक, २०२१. 
 

   (ख) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीर मनुगंटीिार, 
रि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३६ – मीाराष्ट्र का णष उत्पन्न 
पणन (णवकास व णवणनयमन) (स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती 
घेऊन दोन्ीी सभागाीाुंच्या ३४३ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त 
सीा मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३६ – मीाराष्ट्र का णष उत्पन्न 
पणन (णवकास व णवणनयमन) (स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती 
घेऊन दोन्ीी सभागाीाुंच्या ३४१ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त 
सीा मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३६ – मीाराष्ट्र का णष उत्पन्न 
पणन (णवकास व णवणनयमन) (स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती 
घेऊन दोन्ीी सभागाीाुंच्या ३१२ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त 
सीा मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (क) रिधानपररषिेने संमत केल्याप्रमाणे रिचार, खंिश: रिचार ि संमत करणे :- 
 

  (१) सन २०२१ चे णवधानपणरषद णवधेयक क्रमाुंक ५ - मीाराष्ट्र णिल्ह्ीा पणरषद व पुंचायत 
सणमती  (स धारणा) णवधेयक, २०२१. 
 

  (२) सन २०२१ चे णवधानपणरषद णवधेयक क्रमाुंक ६ - मीाराष्ट्र राज्य कौशल्ह्य, व्यवसाय 
णशक्षण व प्रणशक्षण मुंडळ णवधेयक, २०२१. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (ड) रिचार, खंिश: रिचार ि संमत करणे :- 

 

  (१) (क) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३१ - मीाराष्ट्र सागरी मासेमारी णनयमन 
(स धारणा) णवधेयक, २०२१. 
 

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

     "सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३१ - मीाराष्ट्र सागरी 
मासेमारी णनयमन (स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन 
दोन्ीी सभागाीाुंच्या ३४१ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे."  
 

   (ग) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीर मनुगंटीिार, 
रि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३१ - मीाराष्ट्र सागरी 
मासेमारी णनयमन (स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन 
दोन्ीी सभागाीाुंच्या ३४० सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

   (घ) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.राहुल कुल, रि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३१ - मीाराष्ट्र सागरी 
मासेमारी णनयमन (स धारणा) णवधेयक, २०२१  णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन 
दोन्ीी सभागाीाुंच्या ३२५ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ४१ - मीाराष्ट्र शैक्षणणक सुंस्था (अध्यापक 

सुंवगातील आरक्षण) णवधेयक, २०२१. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (क) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३३ - म ुंबई मीानगरपाणलका (द सरी 

स धारणा) णवधेयक, २०२१. 
 

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

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३३ - म ुंबई मीानगरपाणलका 
(द सरी स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी 
सभागाीाुंच्या ३४१ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 
 

   (ग) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीर मनुगंटीिार, 
रि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३३ - म ुंबई मीानगरपाणलका 
(द सरी स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी 
सभागाीाुंच्या ३४० सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

   (घ) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत ॲि.राहुल कुल, रि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३३ - म ुंबई मीानगरपाणलका 
(द सरी स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी 
सभागाीाुंच्या ३२५ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३५ – मीाराष्ट्र सावविणनक णवद्यापीठ 

(णतसरी स धारणा) णवधेयक, २०२१. 
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   (ख) रिधेयक संयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सधुीर मनुगंटीिार, 
रि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३५ – मीाराष्ट्र सावविणनक 
णवद्यापीठ (णतसरी स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी 
सभागाीाुंच्या ३४३ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३५ – मीाराष्ट्र सावविणनक 
णवद्यापीठ (णतसरी स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी 
सभागाीाुंच्या ३४१ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

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

     " सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३५ – मीाराष्ट्र सावविणनक 
णवद्यापीठ (णतसरी स धारणा) णवधेयक, २०२१ णवधानपणरषदेची सीमती घेऊन दोन्ीी 
सभागाीाुंच्या ३२५ सदस्याुंच्या सुंय कत सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवात्त सीा 
मणीन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन णवचाराथव पाठणवण्यात यावे." 
 

आठ : अंमति आठवडा प्रस्ताव :- 
 

  सिवश्री िेिेंद्र फिणिीस, चंद्रकांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगंटीिार, राधाकृष्ट्ण  
रिखे-पाटील, गणेश नाईक, रनतेश राणे, श्रीमती माधरुी रमसाळ, सिवश्री रणधीर 
सािरकर, हररभाऊ बागिे, संभाजी पाटील-रनलंगेकर, अतलु सािे, श्रीमती मरनषा 
चौधरी, सिवश्री. बबनराि पाचपतेु, गोिधवन शमा, प्रशांत ठाकूर, राम किम,  
ॲङ राहुल नािेकर, सिवश्री. संजय सािकारे, रमहीर कोटेचा, ि.. भारती लहहेकर, 
श्रीमती श्िेता महाले, सिवश्री राजेश पिार, सरुनल राणे, सौ. मेघना साकोरे-बोिीकर, 
सिवश्री जयकुमार गोरे, संजय केळकर, राजेंद्र पाटणी, ि.. राहुल आहेर, श्रीमती रसमा 
रहरे, सिवश्री अरमत साटम, मंगेश चहहाण, प्रताप अिसि, ि.. िेिराि होळी, सिवश्री 
रसध्िाथव रशरोळे, श्रीमती रिद्या ठाकूर, सिवश्री समीर मेघे, संजीिरेड्डी बोिकुरिार, 
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प्रकाश भारसाकळे, तानाजी मटुकुळे, पराग शाह, रिकास कंुभारे, कृष्ट्णा खोपिे, 
कारशराम पािरा, रिजय रहांगिाले, कृष्ट्णा गजबे, प्रा. ि.. अशोक उईके,  
सिवश्री रभमराि तापकीर, महेश बालिी, गणपत गायकिाि, राजेश पाििी,          
ॲङ आकाश फंुिकर, ि.. तषुार राठोि, ॲङ राहुल रिकले, सिवश्री. रिलीप बोरसे, 
सनुील कांबळे, नामिेि ससाणे, लक्ष्मण जगताप, ि.. रिजयकुमार गारित,  
सिवश्री. रशिेंद्रससहराजे भोसले, समाधान अितािे, रि.स.स. यांचा म.रि.स. रनयम 
२९२ अन्िये प्रस्ताि (मंत्रयांचे उत्तर):    
     
         "राज्यातील ढासळलेली कायदा व स व्यवस्था, ीत्या, अपीरण, दरोडे, घरफोड्ा 
यासारख्या ग न्याुंना आळा घालण्यात आलेले अपयश, अुंमली पदाथव, ग ाखा व्यापार, ि गार, 
माका या अवैध धुंद्यात झालेली अपणरणमत वाढ, अल्ह्पवयीन म ले, म ली व मणीलाुंवरील 
अत्याचाराच्या घानाुंमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ व कू्ररतेने गाठलेला कळस, प णे येथील पूिा 
चव्ीाण आत्मीत्या प्रकरणाच्या तपासातील सुंथगती, डान्सबार, पब, णडस्कोथेक, ऑनलाईन 
गेहमग, णवशेषत: ऑनलाईन लॉारीमधील भ्रष्ट्ााचाराला आळा घालण्यात आलेले अपयश, 
त्याुंच्या चालकाुंना णमळणारे अभय, सायबर ग न्याुंचे वाढते प्रमाण, पोणलसाुंवर पडणारा ताण, 
प णे, नागपूर, नाणशक यासारख्या शीरात सुंघणात ग न्ीेगारीत झालेली वाढ, वाळू 
माणफयाुंकडून व अनणधका त बाुंधकाम करणाऱ्याुंणवरोधात करावयाच्या कारवाईत आलेली 
णशणथलता, मागासवगीय समािावर ीोणारे ील्ह्ले व त्याुंच्यात वाढलेली अस रणक्षततेची 
भावना, िातीय हीसाचार व दुंगलींचे वाढलेले प्रमाण, त्यामधून ग प्तचर युंत्रणेचे समोर 
आलेले अपयश, मणीला अणधकाऱ्याुंचे ीोणारे शोषण व त्याुंना वणरष्ट्ठाुंकडून णदला िाणारा 
त्रास, पोलीस दलातील वाीतूक शाखेमाफव त ाोईुंग व्ीॅनच्या नावाखाली ीोणारा कोट्यवधींचा 
घोााळा, रािकीय कायवकते, लोकप्रणतणनधींवर सूडब ध्दीने ीोणारी कारवाई, म ुंबईच्या णवणवध 
समस्याुंनी धारण केलेले उग्र स्वरुप, म ुंबईतील रखडलेली णवकास कामे, म ुंबई 
मीानगरपाणलकेतील भ्रष्ट्ााचार व अणनयणमततेची प्रकरणे, काळ्या यादीतील कुं त्राादाराुंना 
प न्ीा कामे देण्यात येणे, भ्रष्ट्ााचारामध्ये असलेला अणधकाऱ्याुंचा सीभाग, लाच घेताना 
पकडलेल्ह्या तसेच भ्रष्ट्ााचारी अणधकाऱ्याुंना प न्ीा सेवेत घेणे, प नर्षवकास प्रकल्ह्पाुंची 
रखडलेली कामे, काुंदळवने नष्ट्ा करुन व झाडाुंची कत्तल करुन करण्यात येत असलेला 
पयावरणाचा ऱ्ीास, मीानगरपाणलकेने गेल्ह्या १० वषात केलेला खचव व त्यात झालेल्ह्या 
भ्रष्ट्ााचाराबाबत श्वेतपणत्रका िाीीर करण्याची ीोत असलेली मागणी, म ुंबई मीानगर प्रदेश 
णवकास प्राणधकरण के्षत्रातील अनेक मोठ्या व िनपयोगी प्रकल्ह्पाुंचे रखडलेले काम, त्याम ळे 
वाीत कीचा णनमाण झालेला गुंभीर प्रश्न, कोरोनाच्या पणील्ह्या ाप्प्यातील माताुंच्या 
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सुंख्येप्रमाणेच ओणमक्रॉन णवषाणूुंची सुंख्या देशातील अन्य राज्याुंच्या त लनेत मीाराष्ट्रात 
िास्त असणे, कोरोना माताुंच्या नातेवाईकाुंना द्यावयाच्या आर्षथक सीाय्यासाठी आलेल्ह्या 
अिांची सुंख्या पाीता कोरोना माताुंच्या आकडेवारीणवषयी सुंभ्रम णनमाण ीोणे, आरोग्य 
णवभागाने णवत्त णवभागाकडे केलेल्ह्या णनधीच्या मागणीमध्ये कोरोना काळातीी ५० ाकके 
कपात करण्यात आलेली असणे, कोरोना काळात बाुंधकाम कामगार, घरेलू कामगार, 
ऑाोचालक याुंना मदत देण्याचे िाीीर करणे मात्र प्रत्यक्षात बी सुंख्य कामगार मदतीपासून 
वुंणचत असणे, कोणवडम ळे मात्य  झालेल्ह्याुंच्या नातेवाईकाुंना अद्यापीी मदत णदलेली नसणे, 
राज्यात णवणवध के्षत्रामध्ये व णवभागाुंमध्ये ीोत असलेला भ्रष्ट्ााचार, कोणवड रुग्णालयात ीोत 
असलेला गैरकारभार, राज्यभरात करण्यात येत असलेली बेकायदेशीर बाुंधकामे व बेनामी 
व्यवीार याुंना आळा घालण्यात राज्य सरकारला आलेले अपयश, िागणतक बािारपेठेमध्ये 
सतत कच्च्या तेलाच्या हकमतीत ीोणारी वाढ, याचा पणरणाम देशात पेरोल व णडझेलचे 
वाढलेले भाव, यावर उपाय म्ीणून कें द्र सरकारने अबकारी करात पेरोलवर रु.५ तर 
णडझेलवर रु.१० ची कपात केलेली असणे, त्यान षुंगाने देशातील अनेक राज्याुंनी त्याुंच्या 
राज्याुंच्या मूल्ह्यवर्षधत कर (व्ीॅा) च्या दरात कपात करणे, अबकारी कर व मूल्ह्यवर्षधत कर 
(व्ीॅा) या द ीेरी करकपातीम ळे अनेक राज्याुंमध्ये पेरोल व णडझेलचे दर १२ ते १५ रुपयाुंनी 
कमी झालेले असणे, राज्य सरकारने मूल्ह्यवर्षधत कर (व्ीॅा) च्या दरात कपात न करणे, मात्र 
णवदेशी दारुच्या श ल्ह्कात कपात करणे, पणरणामी आि राज्यात इतर राज्याुंच्या त लनेत इुंधन 
मीाग व मद्य (दारू) स्वस्त झाले असणे, याबाबत शासनाने करावयाची उपाययोिना 
णवचारात घेण्यात यावी." 

 

नऊ : सिवश्री सरुनल प्रभ,ू अरनल पाटील, सरेुश िरपिुकर, अजय चौधरी, नाना पटोले, 
प्रताप सरनाईक, पथृ्िीराज चहहाण, राजन साळिी, अतलु बेनके, संग्राम थोपटे, 
अरनल बाबर, बाळासाहेब आजबे, श्रीमती प्ररतभा धानोरकर, सिवश्री रचमणराि 
पाटील, सरुनल भसुारा, श्रीमती सलुभा खोिके, सिवश्री संजय रशरसाट, रनलेश लंके, 
अरमत झनक, ि.. राहूल पाटील, सिवश्री. यशिंत माने, ि.. संजय रायमलूकर, सिवश्री. 
मंगेश कुिाळकर, कैलास गोरंटयाल, रिपक चहहाण, चेतन तपेु, बळिंत िानखेिे, 
श्रीमती सरोज अरहरे, सिवश्री शेखर रनकम, मोहनराि हंबिे, धमवरािबाबा आत्रम, 
इंद्ररनल नाईक, कुणाल पाटील, िेिेंद्र भयुार, रनतीन पिार, अरमन पटेल, राजू 
कारेमोरे, राजेश पाटील, रिकास ठाकरे, योगेशिािा किम, रिलीप मोरहते-पाटील, 
सहसराम कोरोटे, रशरीष चौधरी, लहु कानिे, राज ू पारिे, रि.स.स. यांचा म.रि.स. 
रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :  
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              "मीाणवकास आघाडीचे राज्यात सरकार स्थापन झाल्ह्यानुंतर "कोरोना" या रोगाची 
साथ राज्यात अचानक मोठया प्रमाणावर ीोणे, या सुंकाावर मात करण्यासाठी वणरष्ट्ठ 
डॉकाराुंचे "राज्य का ती दल" स्थापन करुन राज्यात प्रयोगशाळा व णवशाल िम्बो रुग्णालय 
स्थापन करणे, राज्यातील गरिूुंसाठी पाच रुपयाुंमध्ये णशवभोिन थाळी योिना स रु करुन 
दररोि एक लाख थाळया उपलब्ध करुन देण्याची स णवधा, कोरोना रोगाम ळे मात्यू पावलेल्ह्या 
व्यकतींच्या क ा ुं णबयाुंना आर्षथक मदत व इतर लाभ देण्याच्या योिना आखणे, राज्यातील १५ 
ते १८ वषे वयोमयादेच्या णवद्यार्थ्यांना कोरोनाची लस देणे तसेच ६० वषावरील वणरष्ट्ठ 
नागणरकाुंना डॉकाराुंच्या सल्ह्ल्ह्याने ब स्ार डोस देणे, आणण णफल्ह्डवर काम करणाऱ्या डॉकार, 
नसव, कमवचारी, पोणलस, शासकीय/णनमशासकीय व स्थाणनक स्वराज्य सुंस्थामधील 
कमवचाऱ्याुंना तसेच सामाणिक सुंस्थामधील कमवचाऱ्याुंना तसेच सामाणिक सुंस्थामधील काम 
करणारे कोरोना योध्दा याुंना ब स्ार डोस देणे, कोरोना रोगाची साथ आाोकयात आणण्यासाठी 
राज्य शासनाने केलेली व करावयाची कायववाीी णवचारात घेण्यात यावी."  
 

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

 (१) श्री.सनुील राणे, रि.स.स.  
 

   "बोरीवली (म ुंबई उपनगर) णवभागातील चारकोप व गोराई शासकीय भूखुंडावर 
अणतक्रमण ीोत असल्ह्याबाबत" या णवषयावरील श्री.स नील राणे, णव.स.स. याुंचा ताराुंणकत 
प्रश्न क्रमाुंक ३४३५५ ला णदनाुंक २२ णडसेंबर, २०२१ रोिी णदलेल्ह्या उत्तराच्या सुंदभात 
अधा-तास चचा उपव्स्थत करतील. 
 

 (२) श्री.रभमराि तापकीर, रि.स.स. 
   

           "ीवेली (णि.प णे) ताल कयातील द य्यम णनबुंधक कायालयामधील सदणनका व 
िणमनींच्या बनावा खरेदीखताुंमध्ये झालेला गैरप्रकार" या णवषयावरील श्री.णभमराव 
तापकीर, णव.स.स. याुंचा ताराुंणकत प्रश्न क्रमाुंक ३२७०२ ला णदनाुंक २२ णडसेंबर, २०२१ 
रोिी णदलेल्ह्या उत्तराच्या सुंदभात अधा-तास चचा उपव्स्थत करतील. 
 

  (शुक्रिार, रिनांक २४ रिसेंबर, २०२१ रोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवरिण्यात आलेली परंत ुपिेु िकलण्यात आलेली अधा-तास चचेची सचूना)  
(सचूना क्र. ३) 
 

 (३) श्री. सधुीर मनुगंटीिार, रि.स.स. पिुील सािवजरनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपश्स्थत करतील. 
 

"अन सूणचत िमातीची वगव १ ते ४ पयंतची प्रलुंणबत णवशेष पदभरती प्रणक्रया 
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मीाराष्ट् र लोकसेवा आयोगासी इतर प्राणधकरणाुंनी िाीीराती देवून पूणव करण् याची 
आवश् यकता असणे, न् यायालयीन आदेशाप्रमाणे व णदनाुंक २१ णडसेंबर, २०१९ च् या शासन 
णनणवयान सार शासकीय तसेच खािगी अन दाणनत सुंस् थातील पदभरती प्रणक्रया पूणव 
करण्याची गरि असणे, मा. सवोच् च न् यायालयाने णसव् ीील अपील क्रमाुंक ८९२८/२०१५ 
व इतर याणचका यामध् ये ६ ि लै, २०१७ रोिी णदलेल्ह् या णनणवयाची राज् यात अुंमलबिावणी 
करण् याच् या दृष्ट् ाीने सामान् य प्रशासन णवभागाने णदनाुंक २१ णडसेंबर, २०१९ रोिी शासन 
णनणवय णनगवणमत केलेला असणे, अद्याप या शासन णनणवयाची अुंमलबिावणी झालेली 
नसणे,  पणरणामी अन सूणचत िमातीतील बेरोिगार उमेदवाराुंमध् ये तीव्र असुंतोष पसरलेला 
असल्ह्याने सदर रखडलेली पदभरती प्रणक्रया तातडीने पूणव करण् याची शासनाने करावयाची 
कायववाीी." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                           अशासकीय कािकाज 

                 (बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 
 

 
(शुक्रिार, रिनांक २४ रिसेंबर, २०२१ रोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवरिण्यात आलेली परंत ुपिेु िकलण्यात आलेली अशासकीय रिधेयके)  
 

अकरा : अशासकीय मवधेयके :- 
 

 
 (अ) परु:स्थापनाथथ : 

   (१) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३०- मीाराष्ट्र मीानगरपाणलका 
(स धारणा) णवधेयक, २०२१ – श्री.संजय सािकारे, रि.स.स. यांचे. 
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   (२) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३२- मीाराष्ट्र राज्यातील बेरोिगार 
य वक-य वतींना बेरोिगारी भत्ता णवधेयक, २०२१ – श्री.प्रकाश आरबटकर, 
रि.स.स. यांचे. 
 

   (३) सन २०२१ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ३४- मीाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व 
प राणवस्त शास्त्रणवषयक स्थळे व अवशेष (स धारणा) णवधेयक, २०२१ – श्री.सहुास 
(आण्णा) कांिे, रि.स.स. यांचे. 
 

 (ब) रिचाराथव : 

   (१) सन २०२० चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक १४- मीाराष्ट्र वेश्म मालकी (द सरी 
स धारणा) णवधेयक, २०२० – श्री.सधुीर मनुगंटीिार, रि.स.स. यांचे. 
 

   (२) सन २०२० चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक २१- मीाराष्ट्र शैक्षणणक सुंस्था (श ल्ह्क 
णवणनयमन) (स धारणा) णवधेयक, २०२० – श्री.सधुीर मनुगंटीिार, रि.स.स. 
यांचे. 
 

   (३) सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक ५०- भारतीय दुंड सुंणीता व फौिदारी 
प्रणक्रया सुंणीता (मीाराष्ट्र स धारणा) णवधेयक, २०१९ – श्री.प्रताप सरनाईक, 
रि.स.स. यांचे. 
 
 

   (४) सन २०२० चे णवधानसभा णवधेयक क्रमाुंक १०- मीाराष्ट्र णचणकत्सालयीन 
आस्थापना (नोंदणी व णवणनयमन) (स धारणा) णवधेयक, २०२० – श्री.सधुीर 
मनुगंटीिार, रि.स.स. यांचे. 
 

  

       " राष्ट्रगीत " 
 
 

 
रिधान भिन, 
म ुंबई, 
णदनाुंक : २७  णडसेंबर, २०२१ 

राजेन्द्र भागित, 
प्रधान सणचव, 

 मीाराष्ट्र णवधानसभा 
 


