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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिार, विनाांक ७ मार्च, २०२२ 

 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

  (अ) ताराांवकत प्रश्न. 
 

  (ब) ताराांवकत प्रश्नाबाबतची अवधक मावहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

   आवििासी विकास 
मांत्री 

: "शासकीय आश्रमशाळाांमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्या 
मुलाांच्या कुटुां बियाांना आर्थिक भरपाई देण्यािाित” या 
बिषयािरील श्री.चांद्रकाांत सोनािणे, बि.स.स. याांचा 
बदनाांक २८ माचच, २०१६ रोजीचा ताराांबकत प्रश्न क्रमाांक 
४८७१६ सांदभात बदनाांक १३ एबप्रल, २०१६ रोजी 
बदलेल्या बनिेदनातील आश्िासनानुसार माबिती 
सभागृिाच्या पटलािर ठेितील. 

 

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री :  श्री साईिािा सांस्िान बिश्िस्तव्यिस्िा, बशडी याांचा 
सन २०२०-२०२१ या िषाचा िार्थषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

  (२) कृवि मांत्री :  डॉ. िाळासािेि सािांत कोकण कृबष बिद्यापीठ, 
दापोली याांचा सन २०१६-२०१७ या िषाचा लेखा 
पबरक्षण अििाल ि िार्थषक लेखे सभागृिासमोर  
ठेितील. 
 

  (३) िस्त्त्रोद्योग मांत्री :  मिाराष्ट्र राज्य यांत्रमाग मिामांडळ मयाबदत, निी मुांिई 



 

05-03-2022 18:38:54 

 

2 

याांचा सन २०१९-२०२० या िषाचा अठे्ठचाळीसािा 
िार्थषक अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 

 

 

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

  (शुक्रिार, विनाांक ४ माचच, २०२२ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशचविण्यात आलेल्या परांत ु पढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना         
क्रमाांक - १ ते ४) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(१) सिचश्री. िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, राधाकृष्ट्ण 
विखे-पाटील, ॲड. आवशि शेलार, सिचश्री. राम किम, रवि राणा, अवभमन्य ुपिार, 
सनुील राणे, राम सातपतेु, अब ुआजमी, मांगेश चव्हाण, योगेश सागर, रईस शेख, 
श्रीमती नवमता मुांिडा, सिचश्री. प्रकाश सोळां के, सांविप वक्षरसागर, बाळासाहेब 
आजबे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे गहृ मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :-  
 
        "बदिसेंबदिस िीड बजल्यातील कायदा ि सुव्यिस्िेचा प्रश्न गांभीर िोत असणे, 
बजल्िाबिकारी कायालयात बदिसा गोळीिाराच्या घटनेत दोन व्यक्तींना गांभीर इजा िोणे, 
पोबलसाांचा गुन्िेगाराांिर िचक राबिला नसल्याने आठिड्याभरात खुनाचे चार प्रकार 
उघडकीस येणे, मबिला अत्याचार रोखण्यासाठी पोबलसाांना मोठे अपयश आल्याने मबिला 
बिशेषतः तरुण मुलींमध्ये भीतीचे िातािरण बनमाण िोणे, िाळू उत्खनन आबण अिैि िाळू 
िाितूक याकडे पोबलसाांनी अक्षम्य दलुचक्ष केल्याने बनरपराि लोकाांचे िळी जाणे,  
िेकायदेशीरबरत्या सुरू असलेल्या िाळू उत्खनन ि िाितूक या सारख्या घटनाांकडे 
पोलीसाांकडून िरदिस्त असणे, िँका मिील आर्थिक गैरव्यििार, देिस्िान जमीन 
गैरव्यििार प्रकरणी कारिाईसाठी पोबलसाांकडून िोत असलेली अक्षम्य बदरांगाई, िाढलेल्या 
चोरी, दरोडे याांच्या घटना, यामुळे िीड बजल्यातील सिच सामान्य लोकाांमध्ये पसरलेले बभती 
आबण दिशतीचे िातािरण, कायदा ि सुव्यिस्िा राखण्यासाठी बजल्िा पोलीस अिीक्षक 
याांना आलेले अपयश, बजल्िा पोबलस दलातील अबिकारी ि कमचचाऱयाांच्या िदली  
प्रबक्रयेत झालेला भ्रष्ट्टाचार, यामुळे बजल्िा पोबलस दलाची प्रबतमा मबलन िोणे, या गांभीर 
प्रकाराची दखल घेऊन शासनाने कराियाची गाांभीयचपूिचक कायचिािी ि शासनाची 
प्रबतबक्रया." 
 

  ((२) सिचश्री. कुणाल पाटील, नानाभाऊ पटोले, सरेुश िरपडुकर, पथृ् िीराज चव्हाण, 
श्रीमती सलुभा खोडके, सिचश्री. सभुाि धोटे, अवमत झनक, अमीन पटेल, वजतेश 
अांतापरूकर, वहरामण खोसकर, सांग्राम थोपटे, श्रीमती प्रवतभा धानोरकर, सिचश्री. 



 

05-03-2022 18:38:54 

 

3 

विकास ठाकरे, िेिेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सधुीर मनुगांटीिार, 
राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, अॅड. आवशि शेलार, सिचश्री. राम किम, रवि राणा, 
अवभमन्य ुपिार, अॅड. आकाश फुां डकर, सिचश्री. वकसन कथोरे, गणपत गायकिाड, 
सांजय केळकर, कुमार आयलानी, राम सातपतेु, अतलु भातखळकर, गणेश नाईक, 
श्रीमती मांिा म्हाते्र, सिचश्री. नामिेि ससाने, मोहनराि हांबडे, सांजयमामा शशिे, 
सवमर मेघे, मोहन मते, डॉ. पांकज भोयर, श्री. कैलास घाडगे पाटील, डॉ. िेिराि 
होळी, कुमारी प्रवणती शशिे, सिचश्री. वकशोर जोरगेिार, प्रशाांत बांब, राजेश पिार, 
श्रीमती मेघना साकोरे बोडीकर, सिचश्री. मांगेश चव्हाण, विलीपराि बनकर, अब ू
आजमी, रईस शेख, सरेुश भोळे, सांजय सािकारे, वगरीि महाजन, अवनल बाबर, 
श्रीमती श्िेता महाले, ॲङ राहूल कुल, श्री. जयकुमार गोरे, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे उजा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 

"शेतकऱयाांचे कृषी पांप ि घरगुती िीज जोडणी कोणतीिी पूिचसूचना न देता कापत 
असल्याची िाि नुकतीच बनदशचनास येणे, पबरणामी शेतकऱयाांनी कजच काढून रब्िी 
िांगामातील केलेली पेरणी पाण्याअभािी िाया जाणे, रोबित्र जळाल्यास त्या रोबित्रािर 
जेिढया िीज जोडणी असतील त्याांना सक्तीने बिले भरण्यास साांगणे, बिल न भरल्यास 
रोबित्र दरुुस्ती करून न देणे, पबरणामी शेतकऱयाांच्या बपकाांचे नुकसान िोऊन ते कजचिाजारी 
िोणे, शासनाने शेतकऱयाांच्या िीज जोडण्या तोडणार नािी अशी घोषणा करुनिी िीज 
जोडण्या मोठ्या प्रमाणात तोडणीचे काम सुरुच ठेिणे, बपण्याच्या पाण्याचे कनेक्शन तसेच 
पिबदव्याांच्या जोडण्या तोडल्यामुळे नागबरकाांची मोठ्या प्रमाणात िोत असलेली गैरसोय, 
जोपयंत पूणच िकीत िीजबिल भरले जात नािी तोपयंत िीज पुरिठा खांडीत ठेिणे, प्रस्तुत 
प्रकरणाकडे शासनाचे िोत असलेले अक्षम्य दलुचक्ष, यािाित शासनाने कराियाची 
उपाययोजना ि प्रबतबक्रया." 

 

  (३) श्री. प्रताप सरनाईक, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
नगरविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 

         "ठाणे मिानगरपाबलका के्षत्रातील सुबििा भूखांड ि आरबक्षत भूखांड ज्या बिकासकाने 
मिानगरपाबलकेला िस्ताांतबरत केले त्याच बिकासकाला रेडीरेकनरच्या दरानुसार १२५ 
टक्के रक्कम आकारून िाांिकाम करायला देण्याचा मिानगरपाबलकेने ठराि क्रमाांक. 
१४३४ बदनाांक १२ नोव्िेंिर, २०१७ आबण त्या अनुषांगाने ठाणे मिानगरपाबलकेचे पबरपत्रक 
क्रमाांक ठामपा/शाबिबि/बियोअांक-६७, बदनाांक ७ एबप्रल, २०१८ अनुसार पाबरत करण्यात 
येणे, तत्कालीन ि बिद्यमान आयुक्ताांनी कािी मोजक्या बिकासकाांना अबिकृतबरत्या 
प्रमाणपत्र देऊन िाांिकाम परिानगी बदलेली असणे, सदर बिकासकाांचे जागेिर काम चालू 
असून तेिील व्यापारी गाळे ि सदबनका सिचसामान्य जनतेला बिकणे, स्िाबनक 
लोकप्रबतबनिी याांनी यािाित मिानगरपाबलकेकडे चौकशी करणे, नगरबिकास बिभागाची 
परिानगी न घेता दोन्िी आयुक्ताांच्या कायचकाळात बिकासकाांना सीसी प्रमाणपत्र देण्यात 
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येणे, शासनाच्या बनयमािलीमध्ये त्याचा कुठेिी उल्लेख नसल्याने सदर िोत असलेली 
िाांिकामे पूणचपणे िेकायदेशीर असून त्याांना ओ.सी. देण्यात येणार नसल्याचे साांगण्यात 
येणे, ज्या ग्रािकाांनी या प्रकल्पामध्ये व्यापारी गाळे अििा सदबनका घेतल्या आिेत त्याांचे 
भबिष्ट्य अांि:कारमय असणे, सदर िाांिकामे तातडीने िाांििून ग्रािकाांची फसिणूक 
करणाऱया बिकासकाांिर गुन्िे दाखल करुन ग्रािकाांना पैसे परत करण्याची िोत असलेली 
मागणी, यािाित शासनाने तातडीने कराियाची कायचिािी ि उपाययोजना." 
 

  (४) सिचश्री. सवुनल प्रभ,ू िैभि नाईक, राजन साळिी, भरतशेठ गोगािले, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे साांस्त्कृवतक कायच मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :-  
 

        "आजच्या फेसिुक आबण व्िॉट्सअपच्या काळात भजनाच्या माध्यमातून िोणारे 
समाजप्रिोिन ि पबरितचन िी काळाची गरज असून बिशेषतः कोकणात भजन मांडळीना 
गणेशोत्सि काळात मोठया प्रमाणात भजनासाठी आमांबत्रत करण्यात येणे,  या मांडळामध्ये 
भजनी िुिा, टाळ-मृदुांग िाजबिणारे तसेच कोरस देणारे लोक ग्रामीण भागात छोटी-मोठी 
नोकरी करणारे आबण शेती करणारे सिचसामान्य कुटुांिातील असणे,  परांतु माचच, २०२० 
मध्ये कोरोना मिामारीच्या प्रकोपामुळे सािचजबनक उत्सिाांिर बनिंि येऊन सन २०२० ि 
सन २०२१ मिील गणेशोत्सिात भजने न करता आल्याने त्यातून बमळणाऱया आर्थिक 
िातभारापासून िी कुटुांिे िांबचत रािून त्याांची आर्थिक पबरस्स्िती अत्यांत बिकट िोणे, राज्य 
शासनाने राज्यातील मान्यिर िृध्द साबिस्त्यक ि कलािांत इत्यादींना मानिन या 
योजनेअांतगचत शासन बनणचय क्र.पूरक ६९१९/प्र.क्र.८३/साां.का-४, बदनाांक ९ सप्टेंिर, २०१९ 
नुसार राष्ट्रीय कलािांत दरमिा ३,१५०/- रुपये, राज्यस्तरीय कलािांत दरमिा २,७००/- 
रुपये, स्िाबनक कलािांत दरमिा २,२५०/- रुपये पेंशन लागू करण्यात येणे, परांतु, 
कोबिडमुळे राज्यात नाटक, तमाशातील लोककलािांत, भजनीिुिाांना तसेच िृध्द 
कलािांताांना शासनाकडून बमळणाऱ या तुटपुांज्या पेंशनमध्ये उदरबनिाि करणे अडचणीचे 
िोणे, याकबरता शासनामाफच त दरमिा देण्यात येणाऱ या पेंशनमध्ये जास्तीत जास्त ६,०००/- 
ते ५,०००/- रुपये एिढी िाढ करण्यािाितचा बनणचय शासनाने तात्काळ घेण्याची 
आिश्यकता, यािाित शासनाने केलेली ि कराियाची कायचिािी." 

 

 

चार : राज्यपालाांच्या अवभभािणािर चचा (िसुरा ि शेिटचा वििस). 
 

 

पाच : सन २०२१-२०२२ या ििाच्या परुिणी मागण्ाांवर र्र्ा व मतदान (पवहला ददवस). 
 

 

   (१) महसूल व वन ववभाग 
 

   (२) नगरववकास ववभाग  
 

   (३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार ववभाग 
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   (मतास टाकाव्ाच््ा मागण्ाांर्ी सरू्ी स्वतांत्रपणे दवतरीत केल््ाप्रमाणे) 
 
 

सहा : शासकीय विधेयके : 
 

 

  (अ) सन २०२० चे बििानसभा बििेयक क्रमाांक ५२ – मिाराष्ट्र अनन्य बिशेष न्यायालये 
(शक्ती कायद्याखालील मबिलाांच्या ि िालकाांच्या बिरुध्दच्या बििबक्षत अपरािाांसाठी) 
बििेयक, २०२० यािरील दोन्िी सभागृिाांच्या सांयुक्त सबमतीचे प्रबतिृत्त सादर करणे. 
 

  (ब) परु:स्त्थापनाथच :- 
 

   (१) सन २०२२ चे बििानसभा बििेयक क्रमाांक ३ – मुांिई मिानगरपाबलका, मिाराष्ट्र 
बशक्षण ि रोजगार िमी (उपकर) आबण मिाराष्ट्र (नागरी के्षते्र) झाडाांचे सांरक्षण ि 
जतन (सुिारणा) बििेयक, २०२२. 
 

   (२) सन २०२२ चे बििानसभा बििेयक क्रमाांक ४ – मुांिई मिानगरपाबलका 
(सुिारणा) बििेयक, २०२२. 
 

   (३) सन २०२२ चे बििानसभा बििेयक क्रमाांक ५ – मुांिई मिानगरपाबलका, मिाराष्ट्र 
मिानगरपाबलका आबण मिाराष्ट्र नगरपबरषदा, नगर पांचायती ि औद्योबगक नगरी 
(सुिारणा) बििेयक, २०२२. 
 

   (४) सन २०२२ चे बििानसभा बििेयक क्रमाांक ६ – मिाराष्ट्र ग्रामपांचायत आबण 
मिाराष्ट्र बजल्िा पबरषद ि पांचायत सबमत्या (सुिारणा) बििेयक, २०२२. 
 

  (क) विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

   (१) सन २०२२ चे बििानसभा बििेयक क्रमाांक ५ – मुांिई मिानगरपाबलका, मिाराष्ट्र 
मिानगरपाबलका आबण मिाराष्ट्र नगरपबरषदा, नगर पांचायती ि औद्योबगक नगरी 
(सुिारणा) बििेयक, २०२२.  
 

   (२) सन २०२२ चे बििानसभा बििेयक क्रमाांक ६ – मिाराष्ट्र ग्रामपांचायत आबण 
मिाराष्ट्र बजल्िा पबरषद ि पांचायत सबमत्या (सुिारणा) बििेयक, २०२२. 
 

 

 

 

विधान भिन, 
मुांिई, 
बदनाांक : ५ माचच, २०२२ 

राजेन्द्र भागित, 
प्रिान सबचि, 

 मिाराष्ट्र बििानसभा 
 


