
असधुारित प्रत 

 

महािाष्ट्र रिधानसभा 
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शकु्रिाि, रिनाांक ४ मार्च, २०२२ 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 
 
 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री :  लोकआयुक्त आणि उप लोक आयुक्त, महाराष्ट्र 
राज्य याांचा ते्रचाळीसावा वार्षिक एकणत्रत अहवाल 
स्पष्ट्टीकरिात्मक ज्ञापनासह सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) उद्योग मांत्री :  मराठवाडा णवकास महामांडळ मयाणित, औरांगाबाि 
याांचा सन २०१९-२०२० या विाचा ५३ वा वार्षिक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) परििहन मांत्री :  मा.उच्च न्यायालय, मुांबई येथे िाखल णरट याणचका 
क्र.२१६९९/२०२१ महाराष्ट्र राज्य मागग पणरवहन 
महामांडळ णवरुध्ि सांघिग एस.टी. कामगार सांघटना  
आणि इतर या याणचकेतील मा. उच्च न्यायालय 
याांच्या आिेशानुसार शासन णनिगय णि.८.११.२०२१ 
नुसार मुख्य सणचव याांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन 
करण्यात आलेल्या णत्रसिस्यीय सणमतीचा अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

 

 

तीन : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये) 
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चाि : लक्षिेधी सचूना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये) :   
 

  (१) सिवश्री. प्रकाश सोळांके, सांरिप रक्षिसागि, बाळासाहेब आजबे, रि.स.स. तातडीच्या 
ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 

        "णिवसेंणिवस बीड णिल्यातील कायिा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गांभीर होत असिे, 
णिल्हाणिकारी कायालयात णिवसा गोळीबाराच्या घटनेत िोन व्यक्तींना गांभीर इिा होिे, 
पोणलसाांचा गुन्हेगाराांवर वचक राणहला नसल्याने आठवड्याभरात खुनाचे चार प्रकार 
उघडकीस येिे, मणहला अत्याचार रोखण्यासाठी पोणलसाांना मोठे अपयश आल्याने मणहला 
णवशेितः तरुि मुलींमध्ये भीतीचे वातावरि णनमाि होिे, वाळू उत्खनन आणि अवैि वाळू 
वाहतूक याकडे पोणलसाांनी अक्षम्य िलुगक्ष केल्याने णनरपराि लोकाांचे बळी िािे,  
बेकायिेशीरणरत्या सुरू असलेल्या वाळू उत्खनन व वाहतूक या सारख्या घटनाांकडे 
पोलीसाांकडून वरिहस्त असिे, बँका मिील आर्षथक गैव्यवहार, िेवस्थान िमीन 
गैव्यवहार प्रकरिी कारवाईसाठी पोणलसाांकडून होत असलेली अक्षम्य णिरांगाई, वाढलेल्या 
चोरी, िरोडे याांच्या घटना, यामुळे बीड णिल्यातील सवग सामान्य लोकाांमध्ये पसरलेले णभती 
आणि िहशतीचे वातावरि, कायिा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी णिल्हा पोलीस अिीक्षक 
याांना आलेले अपयश, णिल्हा पोणलस िलातील अणिकारी व कमगचाऱयाांच्या बिली  
प्रणक्रयेत झालेला भ्रष्ट्टाचार, यामुळे णिल्हा पोणलस िलाची प्रणतमा मणलन होिे, या गांभीर 
प्रकाराची िखल घेऊन शासनाने करावयाची गाांभीयगपूवगक कायगवाही व शासनाची 
प्रणतणक्रया." 
 

  ((२) सिवश्री. कुणाल पाटील, नानाभाऊ पटोले, सिेुश ििपडुकि, पथृ् िीिाज चहहाण, 
श्रीमती सलुभा खोडके, सिवश्री. सभुाष धोटे, अरमत झनक, अमीन पटेल, रजतेश  
अांतापिूकि, रहिामण खोसकि, सांग्राम  थोपटे, श्रीमती प्ररतभा धानोिकि, सिवश्री. 
रिकास ठाकिे, िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीि  मनुगांटीिाि, 
िाधाकृष्ट् ण रिखे-पाटील, अॅड. आरशष शेलाि, सिवश्री. िाम किम, िरि िाणा, 
अरभमन्य ुपिाि, अॅड. आकाश फुां डकि, सिवश्री. रकसन कथोिे, गणपत गायकिाड, 
सांजय केळकि, कुमाि आयलानी, िाम सातपतेु, अतलु भातखळकि, गणेश नाईक, 
श्रीमती मांिा म्हाते्र, सिवश्री. रकशोि जोिगेिाि, प्रशाांत बांब, मांगेश चहहाण, अब ू
आजमी, िईस शेख, रि.स.स. तातडीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे उजा 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील:-  
 

"शेतकऱयाांचे कृिी पांप व घरगुती वीि िोडिी कोितीही पूवगसूचना न िेता कापत 
असल्याची बाब नुकतीच णनिशगनास येिे, पणरिामी शेतकऱयाांनी किग काढून रब्बी 
हांगामातील केलेली पेरिी पाण्याअभावी वाया िािे, रोणहत्र िळाल्यास त्या रोणहत्रावर 
िेवढया वीि िोडिी असतील त्याांना सक्तीने णबले भरण्यास साांगिे, णबल न भरल्यास 
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रोणहत्र िरुुस्ती करून न िेिे, पणरिामी शेतकऱयाांच्या णपकाांचे नुकसान होऊन ते किगबािारी 
होिे, शासनाने शेतकऱयाांच्या वीि िोडण्या तोडिार नाही अशी घोििा करुनही वीि 
िोडण्या मोठ्या प्रमािात तोडिीचे काम सुरुच ठेविे, णपण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन तसेच 
पथणिव्याांच्या िोडण्या तोडल्यामुळे नागणरकाांची मोठ्या प्रमािात होत असलेली गैरसोय, 
िोपयंत पूिग थकीत वीिणबल भरले िात नाही तोपयंत वीि पुरवठा खांडीत ठेविे, प्रस्तुत 
प्रकरिाकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य िलुगक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची 
उपाययोिना व प्रणतणक्रया." 

 
  (३) श्री. प्रताप सिनाईक, रि.स.स. तातडीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 

नगिरिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 

        "ठािे महानगरपाणलका के्षत्रातील सुणविा भूखांड व आरणक्षत भूखांड ज्या णवकासकाने 
महानगरपाणलकेला हस्ताांतणरत केले त्याच णवकासकाला रेडीरेकनरच्या िरानुसार १२५ 
टक्के रक्कम आकारून बाांिकाम करायला िेण्याचा महानगरपाणलकेने ठराव क्रमाांक. 
१४३४ णिनाांक १२ नोव्हेंबर, २०१७ आणि त्या अनुिांगाने ठािे महानगरपाणलकेचे पणरपत्रक 
क्रमाांक ठामपा/शाणवणव/णवयोअांक-६७, णिनाांक ७ एणप्रल, २०१८ अनुसार पाणरत करण्यात 
येिे, तत्कालीन व णवद्यमान आयुक्ताांनी काही मोिक्या णवकासकाांना अणिकृतणरत्या 
प्रमािपत्र िेऊन बाांिकाम परवानगी णिलेली असिे, सिर णवकासकाांचे िागेवर काम चालू 
असून तेथील व्यापारी गाळे व सिणनका सवगसामान्य िनतेला णवकिे, स्थाणनक 
लोकप्रणतनीिी याांनी याबाबत महानगरपाणलकेकडे चौकशी करिे, नगरणवकास णवभागाची 
परवानगी न घेता िोन्ही आयुक्ताांच्या कायगकाळात णवकासकाांना सीसी प्रमािपत्र िेण्यात 
येिे, शासनाच्या णनयमावलीमध्ये त्याचा कुठेही उल्लेख नसल्याने सिर होत असलेली 
बाांिकामे पूिगपिे बेकायिेशीर असून त्याांना ओ.सी. िेण्यात येिार नसल्याचे साांगण्यात 
येिे, ज्या ग्राहकाांनी या प्रकल्पामध्ये व्यापारी गाळे अथवा सिणनका घेतल्या आहेत त्याांचे 
भणवष्ट्य अांि:कारमय असिे, सिर बाांिकामे तातडीने थाांबवून ग्राहकाांची फसविूक 
करिाऱया णवकासकाांवर गुन्हे िाखल करुन ग्राहकाांना पैसे परत करण्याची होत असलेली 
मागिी, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायगवाही व उपाययोिना." 
 

  (४) सिवश्री. सरुनल प्रभ,ू िैभि नाईक, िाजन साळिी, भितशेठ गोगािले, रि.स.स. 
तातडीच्या ि सािवजरनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे साांस्कृरतक कायव मांत्रयाचे लक्ष 
िेधतील :-  
 

        "आिच्या फेसबुक आणि व्हॉट्सअपच्या काळात भिनाच्या माध्यमातून होिारे 
समािप्रबोिन व पणरवतगन ही काळाची गरि असून णवशेितः कोकिात भिन मांडळीना 
गिेशोत्सव काळात मोठया प्रमािात भिनासाठी आमांणत्रत करण्यात येिे,  या मांडळामध्ये 
भिनी बुवा, टाळ-मृिुांग वािणविारे तसेच कोरस िेिारे लोक ग्रामीि भागात छोटी-मोठी 
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नोकरी करिारे आणि शेती करिारे सवगसामान्य कुटुांबातील असिे,  परांतु माचग, २०२० 
मध्ये कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे सावगिणनक उत्सवाांवर णनबंि येऊन सन २०२० व 
सन २०२१ मिील गिेशोत्सवात भिने न करता आल्याने त्यातून णमळिाऱया आर्षथक 
हातभारापासून ही कुटुांबे वांणचत राहून त्याांची आर्षथक पणरस्स्थती अत्यांत णबकट होिे, राज्य 
शासनाने राज्यातील मान्यवर वृध्ि साणहस्त्यक व कलावांत इत्यािींना मानिन या 
योिनेअांतगगत शासन णनिगय क्र. पूरक ६९१९/प्र.क्र.८३/ साां.का-४, णिनाांक ९ सप्टेंबर, 
२०१९ नुसार राष्ट्रीय कलावांत िरमहा ३,१५०/- रुपये, राज्यस्तरीय कलावांत िरमहा 
२,७००/- रुपये, स्थाणनक कलावांत िरमहा २,२५०/- रुपये पेंशन लागू करण्यात येिे, परांतु, 
कोणवडमुळे राज्यात नाटक, तमाशातील लोककलावांत, भिनीबुवाांना तसेच वृध्ि 
कलावांताांना शासनाकडून णमळिाऱ या तुटपुांज्या पेंशनमध्ये उिरणनवाह करिे अडचिीचे 
होिे, याकणरता शासनामाफग त िरमहा िेण्यात येिाऱ या पेंशनमध्ये िास्तीत िास्त ६,०००/- 
ते ५,०००/- रुपये एवढी वाढ करण्याबाबतचा णनिगय शासनाने तात्काळ घेण्याची 
आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली व करावयाची कायगवाही."  
 

 

पाच : िाज्यपालाांच्या अरभभाषणािि चचा (परहला रििस). 
 

 

 

सहा : शासकीय रिधेयक : 
 

 

   पिु:स्थापनाथव :- 
 

    सन २०२२ चे णविानसभा णविेयक क्रमाांक १ – महाराष्ट्र िकुाने व आस्थापना 
(नोकरीचे व सेवाशतीचे णवणनयमन) (सुिारिा) णविेयक, २०२२. 
 

 

 

  
 

अशासकीय कामकाज 

(बैठकीच्या अखेररे् २ १/२ तास) 
 

 

सात : अशासकीय विधेयके :- 
 

 

  परु:स्थापनाथच : 

   (१) सन २०२१ चे णविानसभा णविेयक क्रमाांक ३०- महाराष्ट्र महानगरपाणलका 
(सुिारिा) णविेयक, २०२१ – श्री.सांजय सािकािे, रि.स.स. याांचे. 
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   (२) सन २०२१ चे णविानसभा णविेयक क्रमाांक ३२- महाराष्ट्र राज्यातील बेरोिगार 
युवक-युवतींना बेरोिगारी भत्ता णविेयक, २०२१ – श्री.प्रकाश आरबटकि, 
रि.स.स. याांचे. 
 

   (३) सन २०२१ चे णविानसभा णविेयक क्रमाांक ३४- महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व 
पुरािवस्तुशास्त्रणवियक स्थळे व अवशेि (सुिारिा) णविेयक, २०२१ – श्री.सहुास 
(आण्णा) काांिे, रि.स.स. याांचे. 
 

   (४) सन २०२२ चे णविानसभा णविेयक क्रमाांक २ – भारतीय िांड सांणहता आणि 
फौििारी प्रणक्रया सांणहता (महाराष्ट्र सुिारिा) णविेयक, २०२२ – श्री.सांजय 
सािकािे, रि.स.स. याांचे. 
 

 

 
 

आठ : अशासकीय ठराि (म.वि.स. वनयम १०६ अन्िये) :- 
 
 

   (रिनाांक ५ माचव, २०२१ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशवरिण्यात 
आलेले पिांत ुचचा न झालेले अशासकीय ठिाि) (क्रमाांक १ ते ३)  
 

   (१) श्री.गणेश नाईक, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. २१८ 
 

       "राज्यातील वेगवेगळ्या प्रकल्पाांमुळे णवस्थाणपत झालेल्या प्रकल्पग्रस्ताांच्या 
पुनवगसनाचे काम अद्यापही पूिग झालेले नसल्याने णवस्थाणपताांचे होत असलेले हाल, 
त्यामुळे शासनाच्या णवचारािीन प्रकल्पाांसाठी िणमनी िेण्याच्या कामाला शेतकऱयाांचा 
होत असलेला णवरोि, त्याबाबत णनमाि केल्या िािाऱया कायिेशीर अडचिी इ. बाबी 
णवचारात घेता प्रकल्पग्रस्ताांच्या पुनवगसनाचे रखडलेले काम तात्काळ पूिग करण्यासाठी 
कालबद्ध िडक कायगक्रम राबणवण्यात यावा, अशी णशफारस ही णविानसभा शासनास 
करीत आहे." 
 

   (२) श्री. सरुनल प्रभ,ू रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. ५५ 
 

     ''मुांबईसह राज्यात रेल्वेचे सवाणिक िाळे पसरलेले असिे, सवाणिक महसूल प्राप्त 
होवूनही कें द्राकडून पूरेशा प्रमािात राज्यास णनिी प्राप्त न होिे, मणहला सुरक्षा, प्रलांणबत 
योिना, रेल्वे समस्या, सुरणक्षत प्रवास आणि प्रवाशाांना अत्यािुणनक सेवा सुणविाांकरीता 
आवश्यक णनिीची तरतूि करुन व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याकणरता 
'स्वतांत्र महाराष्ट्र रेल महामांडळ' स्थापन करावे अशी आग्रही मागिी राज्य शासनाने 
कें द्र शासनाकडे करावी, अशी णशफारस ही णविानसभा शासनास करीत आहे.'' 
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   (३) श्री. िाणाजगजीतससह पाटील, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. ६५ 

 

     ''शेतीची नाणपकी, अणतवृष्ट्टी, िलप्रकोप, िबुार पेरिी, णतबार पेरिी, ओला व 
कोरडा िषु्ट्काळ असा असूनही पीक णवमा नुकसान भरपाई पासून आिेवारी व उांबरठा 
उत्पन्नाच्या िाचक णनकिामुळे शेतकरी वांणचत राहत असिे, याला शांभर विग िुनी 
णिटीशकालीन आिेवारी व उांबरठा काढण्याचे णनकि कारिीभूत असल्याने त्यात 
बिल करुन सुिाणरत आिेवारी व उांबरठा काढण्याचे णनकि तयार करण्यासाठी राज्य 
शासनाने कें द्र शासनाकडे आग्रही भूणमका घ्यावी, अशी णशफारस ही णविानसभा 
शासनास करीत आहे.'' 
 
 

   (रिनाांक २८ फेब्रिुािी, २०२२ िोजी बलॅटद्वािे काढण्यात आलेल्या अशासकीय 
ठिािाच्या सचूना  (क्रमाांक ४ ते ६) 
 
 

 
   (४) श्री.सरमि मेघे, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. ३९ 

 

    "परकीय मुघल रािवटीच्या खािाखुिा पुसून महाराष्ट्राच्या िाज्वल्य इणतहासाच्या 
स्मृती िागृत ठेवण्यासाठी व राज्याची अस्स्मता िपण्यासाठी "औरांगाबाि" या शहराचे 
"सांभािीनगर" असे नामाांतर करण्यात यावे, अशी णशफारस ही णविानसभा शासनास 
करीत आहे." 
 

   (५) श्री.सिेुश भोळे, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. ४४ 
 

    "णनिामी रािवटीच्या पाऊलखुिा सांपुष्ट्टात आिून स्थाणनक वैणशष्ट्य असलेल्या 
लेण्याांची ख्याती सवगिरू वृध्िींगत करण्याच्या दृष्ट्टीने "उस्मानाबाि" या शहराचे 
"िाराशीव" असे नामाांतर करण्यात यावे, अशी णशफारस ही णविानसभा शासनास 
करीत आहे." 
 

   (६) श्री.सरुनल प्रभ,ु रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. १८८ 
 
    "मुांबईसह राज्यात रेडी रेकनरच्या िरात िरविी वाढ होत असल्याने, सिणनकाांच्या 
ककमतीत प्रचांड वाढ होत असिे, णवभागीय सवोच्च णवक्री िर रेणडरेकनरमध्ये ग्राहय 
िरण्यात येत असल्याने, सिणनकाांच्या ककमती, मुळ ककमतीपेक्षा णकतीतरी अणिक 
पटीने वाढिे, यामुळे सवगसामान्य िनतेस सिणनका खरेिी करिे आवाक्याबाहेर िािे, 
सिणनकाांचे वाढते िर णनयांणत्रत ठेवण्यासाठी रेडी रेकनरचे वाढते िर स्स्थर ठेवण्यासाठी 
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राज्यातील िनतेकडून होत असलेली मागिी याबाबत राज्य शासनाने आवश्यकती 
उपाययोिना करावी, अशी णशफारस ही णविानसभा शासनास करीत आहे." 
 

 

 
 

   

रिधान भिन, 
मुांबई, 
णिनाांक : ३ माचग, २०२२ 

िाजेन्द्र भागित, 
प्रिान सणचव, 

 महाराष्ट्र णविानसभा 
 


