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प्रासताविक

महाराष्ट्र विधानसभेच्ा विधान भिन, मुंबई ्ेथे माच्च, २०२१ मध्े झालेल्ा प्रथम 
(अथ्चसंकललपि्) अवधिेशनातील कामकाजाच्ा विविध बाबींसंबंधी थोडक्ात िर्चनातमक 
मावहतीचा ्ा पिुल्तकेत अंतभा्चि केला आहे. तद्वतच, शक् तेथे काही बाबींसंबंधी सांल््की् 
मावहती देण्ात आली आहे.

विधान भिन : राजेंद्र भागित,

मुंबई, सवचि,

वदनांक : ४ ऑक्ोबर, २०२१. महाराष्ट्र विधानसभा.

एचबी ६८०—१अ
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अनुक्रमविका

महाराष्ट्र विधानसभेच्ा सन २०२१ च्ा प्रथम (अथ्चसंकल्पी्) अवधिेशनातपील  
(मार्च, २०२१) कामकाजारा संवषिपत अहिाल

अ.क्र. वििरर क्रमांक विष्
पिृष््ठ 

क्रमांक

(१) (२) (३) (४)

१. वििरर क्रमांक १ : शपिथ घेरे वकंिा दृढकथन कररे. ४१

२. वििरर क्रमांक २ : बै्ठकींचे वदनांक ि िेळ. ४२

३. वििरर क्रमांक ३ : बै्ठकींचे वदनांक ि ्थवितीमुळे िा्ा िेलेला 
िेळ.

४४

४. वििरर क्रमांक ४ : मंत्ी उपिल्थत नसल्ामुळे िा्ा िेलेला िेळ. ४५

५. वििरर क्रमांक ५ : विधानसभेच्ा सद््ांची उपिल्थती 
दश्चविरारे वििररपित्.

४६

६. वििरर क्रमांक ६ : विधानसभा सद््ांच्ा उपिल्थतीची 
्ककेिारी.

४७

७. वििरर क्रमांक ७ : महाराष्ट्र विधानसभेच्ा सन २०२१ च्ा प्रथम 
(अथ्चसंकलपिी्) अवधिेशनातील (माच्च, 
२०२१) दनैवंदन का् ्चिाहीचा सवंषिपत अहिाल.

६३

८. वििरर क्रमांक ८ : महाराष्ट्र विधानसभा वन्म ८ (१) अनि्े 
अध्षिांनी नामवनददेवशत केलेली सभाध्षिांची 
तावलका.

१०६

९. वििरर क्रमांक ९ : विविध सवमत्ांिर / सं्थांिर / मंडळांिर 
/ विद्ापिी्ठांिर सद््ांची वनिडरूक ि 
नामवन्ुकती.

१०७

१०. वििरर क्रमांक १० : विविध सवमत्ांच्ा बै्ठका. १०८

११. वििरर क्रमांक ११ : शासकी् विधे्कांसंबंधी सांल््की् 
मावहती.

११२
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अ.क्र. वििरर क्रमांक विष्
पिृष््ठ 

क्रमांक

(१) (२) (३) (४)

१२. वििरर क्रमांक १२ : संविधान सुधाररेच्ा अनुसमथ्चनाचा प्र्ताि. ११६

१३. वििरर क्रमांक १३ : पिुर:्थापिीत अशासकी् विधे्के. ११७

१४. वििरर क्रमांक १४ : विचारात घेण्ात आलेली अशासकी् 
विधे्के.

११९

१५. वििरर क्रमांक १५ : अध्ादेश नापिसंत करण्ासंबंधी प्र्ताि. १२०

१६. वििरर क्रमांक १६ : पिुरिरी खचा्चच्ा मािण्ा. १२१

१७. वििरर क्रमांक १७ : पिुरिरी खचा्चच्ा मािण्ांिरील कपिात 
सूचना.

१२३

१८. वििरर क्रमांक १८ : पिुरिरी विवन्ोजन विधे्कािरील मुद्े. १२५

१९. वििरर क्रमांक १९ : अध्षिांना पिदािरुन दूर करण्ाबाबतचा 
प्र्ताि.

१२६

२०. वििरर क्रमांक २० : उपिाध्षिांना पिदािरुन दूर करण्ाबाबतचा 
प्र्ताि.

१२७

२१. वििरर क्रमांक २१ : मा. मंवत्मंडळािर विशिास व्कत 
करण्ाबाबतचा प्र्ताि. (म.वि.स.वन्म 
२३ अनि्े).

१२८

२२. वििरर क्रमांक २२ : एखाद्ा व्कतीविरुद्ध कराि्ाच्ा 
अवभकथनासंबंधी वदलेल्ा सूचना (म.वि.स. 
वन्म ३५ अनि्े).

१२९

२३. वििरर क्रमांक २३ : मंत्ांनी केलेली वनिेदने (म.वि.स. वन्म 
४७ अनि्े).

१३०

२४. वििरर क्रमांक २४ : सद््ांचे िै्लकतक ्पिष््ीकरर (म.वि.स. 
वन्म ४८ अनि्े).

१३१
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अ.क्र. वििरर क्रमांक विष्
पिृष््ठ 

क्रमांक

(१) (२) (३) (४)

२५. वििरर क्रमांक २५ : वन्म ्थवित करण्ाबाबतचा प्र्ताि 
(म.वि.स. वन्म ५७ अनि्े).

१३२

२६. वििरर क्रमांक २६ : अधा्च-तास चचा्च (म.वि.स. वन्म ९४ 
अनि्े) सि्चसाधारर.

१४८

२७. वििरर क्रमांक २७ : मंवत्मंडळािर अविशिस व्कत कररारा 
प्र्ताि (म.वि.स. वन्म ९५ अनि्े).

१५३

२८. वििरर क्रमांक २८ मंवत्मंडळािर विशिास व्कत कररारा 
प्र्ताि (म.वि.स. वन्म ९५ अनि्े).

१५४

२९. वििरर क्रमांक २९ : ्थिन प्र्ताि (म.वि.स. वन्म ९७ अनि्े). १५५

३०. वििरर क्रमांक ३० : सभािृहात उपिल्थत करण्ात आलेले 
औवचत्ाचे मुद्े.

१६८

३१. वििरर क्रमांक ३१ : औवचत्ाच्ा मुद््ांिरील मावहती सभािृहाच्ा 
पि्लािर ्ठेिरे.

१६९

३२. वििरर क्रमांक ३२ : पिॉईं् ऑफ इनफॉरमेशनच्ा माध्मातून 
मा.सद््ांनी उपिल्थत केलेल्ा मुद्ांसंदभा्चत 
मा.अध्षिांच्ा वनदेशानुसार संबंवधत मंत्ांनी 
केलेली वनिेदने.

१६९

३३. वििरर क्रमांक ३३ : अलपिकालीन चचा्च (म.वि.स. वन्म १०१ 
अनि्े).

१७०

३४. वििरर क्रमांक ३४ : अलपिकालीन चचदेच्ा सूचनेिरील अवधक 
मावहती सभािृहाच्ा पि्लािर ्ठेिरे.

१७१

३५. वििरर क्रमांक ३५ : लषििेधी सूचना (म.वि.स. वन्म १०५ 
अनि्े).

१७२
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अ.क्र. वििरर क्रमांक विष्
पिृष््ठ 

क्रमांक

(१) (२) (३) (४)

३६. वििरर क्रमांक ३६ : लषििेधी सूचनेिरील अवधक मावहती 
सभािृहाच्ा पि्लािर ्ठेिरे (म.वि.स. 
वन्म १०५ अनि्े).

१७३

३७. वििरर क्रमांक ३७ : शासकी् ्ठराि (म.वि.स. वन्म ११० 
अनि्े).

१७४

३८. वििरर क्रमांक ३८ : अशासकी् ्ठराि (म.वि.स. वन्म १०६ 
अनि्े).

१७५

३९. वििरर क्रमांक ३९ : सवमती वन्ुकत करण्ाबाबत प्र्ताि 
(म.वि.स. वन्म १९४ अनि्े).

१७७

४०. वििरर क्रमांक ४० : सवमती वन्ुकत करण्ाबाबत प्र्ताि 
(सि्चसाधारर) (म.वि.स. वन्म १६३ 
अनि्े).

१७८

४१. वििरर क्रमांक ४१ : विशेषावधकार सूचनांसंबंधी मावहती 
(म.वि.स. वन्म २७३ अनि्े).

१७९

४२. वििरर क्रमांक ४२ : सांविवधक प्र्ताि (म.वि.स. वन्म २९० 
अनि्े).

२११

४३. वििरर क्रमांक ४३ : अंवतम आ्ठिडा प्र्ताि (म.वि.स. वन्म 
२९२ अनि्े).

२१२

४४. वििरर क्रमांक ४४ : अंवतम आ्ठिडा प्र्तािािरील 
चचदेसंबंधातील अवधक मावहती सभािृहासमोर 
्ठेिरे (म.वि.स. वन्म २९२ अनि्े).

२१५

४५. वििरर क्रमांक ४५ : साि्चजवनक वहतसंबंधातील इतर बाबतीतील 
प्र्ताि (म.वि.स. वन्म २९३ अनि्े).

२१६

४६. वििरर क्रमांक ४६ : साि्चजवनक वहतसंबंधाच्ा बाबीिर चचदेबाबत 
अवधक मावहती सभािृहाच्ा पि्लािर ्ठेिरे.

२२१
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अ.क्र. वििरर क्रमांक विष्
पिृष््ठ 

क्रमांक

(१) (२) (३) (४)

४७. वििरर क्रमांक ४७ : शिेतपिवत्का सभािृहाच्ा पि्लािर ्ठेिरे. २२२

४८. वििरर क्रमांक ४८ : मत विभाजन. २२३

४९. वििरर क्रमांक ४९ : तारांवकत/ अतारांवकत/ अलपिसूचना प्रशन 
ि प्रशनातून उदभिलेल्ा अधा्च-तास चचा्च 
्ािरील का््चिाहीचे वििररपित्.

२२४

५०. वििरर क्रमांक ५० : तारांवकत ि अतारांवकत प्रशनांसंबंधी मावहती. २२७

५१. वििरर क्रमांक ५१ : तारांवकत प्रशनांची विभािवनहा् सांल््की् 
मावहती.

२२८

५२. वििरर क्रमांक ५२ : मूळ अतारांवकत प्रशनांची विभािवनहा् 
सांल््की् मावहती.

२३२

५३. वििरर क्रमांक ५३ : अलपिािधी सूचना प्रशनांसंबंधी का््चिाहीचे 
वििरर.

२३५

५४. वििरर क्रमांक ५४ : तोंडी उत्तररत झालेल्ा तारांवकत ्िीकृत 
प्रशनांचे वििररपित्.

२३६

५५. वििरर क्रमांक ५५ : अधा्च-तास चचा्च (म.वि.स. वन्म ९४ 
अनि्े प्रशनातून उदभिराऱ्ा सूचना).

२३९

५६. वििरर क्रमांक ५६ : प्रशनांच्ा उत्तरािरुन उदभिराऱ्ा पिुरेशा 
साि्चजवनक महत्िाच्ा बाबींविष्ी म.वि.स. 
वन्म ९४ अनि्े अधा्च-तास चचा्च उपिल्थत 
करण्ासा्ठी आलेल्ा सूचनांचे वििररपित्.

२४४

५७. वििरर क्रमांक ५७ : प्रशनांसंबंधी विशेष मावहती. २४५

५८. वििरर क्रमांक ५८ : िैधावनक प्रावधकाराखाली विधानसभेसमोर 
्ठेिलेल्ा कािदपित्ांची ्ादी.

२४६

५९. वििरर क्रमांक ५९ : का्ा्चिलीचे पिुरिरी पित्. २५३



राज् मंवरिमंडळारपी ्ादपी
(वदनांक २४ जून, २०२० रोजीच्ा शासन राजपित्ाप्रमारे)

अ.क्र. मंत्ांची नािे विभाि

(१) (२) (३)

मुख्मंरिपी

१. श्ी. उद्धि बाळासाहेब ्ठाकरे : सामान् प्रशासन, मावहती तंत्ज्ान, मावहती 
ि जनसंपिक्क, विधी ि न्ा् आवर इतर 
कोरत्ाही मंत्ांना वििवषितपिरे नेमून न 
वदलेले विभाि वकंिा विष्.

उ् मुख्मंरिपी

२. श्ी. अवजत अनंतराि पििार : वित्त, वन्ोजन

मंरिपी

३. श्ी. सुभाष राजाराम देसाई : उद्ोि, खवनकम्च, मरा्ठी भाषा

४. श्ी. अशोक शंकरराि चवहार : साि्चजवनक बांधकाम (साि्चजवनक उपिक्रम 
ििळून)

५. श्ी. छिन चंद्रकांत भुजबळ : अनन, नािरी पिुरि्ठा ि ग्ाहक संरषिर

६. श्ी. वदलीपि दत्तात्् िळसे-पिा्ील : कामिार, राज् उतपिादन शुलक

७. श्ी. ज्ंत राजाराम पिा्ील : जलसंपिदा ि लाभषिेत् विकास

८. श्ी. अवनल िसंतराि देशमुख : िृह

९. श्ी. विज् ऊफ्क बाळासाहेब 
भाऊसाहेब थोरात

: महसूल

१०. डॉ. राजेंद्र भा्करराि वशंिरे : अनन ि औषध प्रशासन

११. श्ी. राजेश अंकुशराि ्ोपिे : साि्चजवनक आरोग् ि कु्ुंब कल्ार

१२. श्ी. निाब मोहममद इ्लाम मवलक : अलपिसं््ांक विकास ि औकाफ, कौशल् 
विकास ि उद्ोजकता

१३. श्ी. हसन वम्ालाल मुश्ीफ : ग्ामविकास

एचबी ६८०—२
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अ.क्र. मंत्ांची नािे विभाि

(१) (२) (३)

१४. डॉ. वनतीन कावशनाथ राऊत : ऊजा्च

१५. श्ीमती िषा्च एकनाथ िा्किाड : शाले् वशषिर

१६. डॉ. वजतेंद्र सवतश आवहाड : िृहवनमा्चर

१७. श्ी. एकनाथ संभाजी वशंदे : निर विकास, साि्चजवनक बांधकाम 
(साि्चजवनक उपिक्रम).

१८. श्ी. सुवनल छत्पिाल केदार : पिशुसंिध्चन, दुगध व्िसा् विकास, क्रीडा 
ि ्ुिक कल्ार.

१९. श्ी. विज् नामदेिराि िडेट्ीिार : इतर मािास बहुजन कल्ार, खार जवमनी 
विकास, आपित्ती व्ि्थापिन, मदत ि 
पिुनि्चसन.

२०. श्ी. अवमत विलासराि देशमुख : िैद्की् वशषिर, सां्कृवतक का््च

२१. श्ी. उद् रविंद्र सामंत : उचच ि तंत्वशषिर

२२. श्ी. दादाजी दिडू भुसे : कृवष, माजी सैवनक कल्ार

२३. श्ी. संज् दुलीचंद रा्ठोड : िने, भूकंपि पिुनि्चसन

२४. श्ी. िुलाबराि रघुनाथ पिा्ील : पिारी पिुरि्ठा ि ्िचछता

२५. ॲड. के.सी.पिाडिी : आवदिासी विकास

२६. श्ी. संवदपिानराि आसाराम भुमरे : रोजिार हमी, फलोतपिादन

२७. श्ी. शामराि ऊफ्क बाळासाहेब 
पिांडुरंि पिा्ील

: सहकार, पिरन

२८. ॲड. अवनल दत्तात्् पिरब : पिररिहन, संसदी् का््च  

२९. श्ी. अ्लम रमजान अली शेख : ि्त्ोद्ोि, मत््व्िसा्, बंदरे

३०. ॲड. ्शोमती चंद्रकांत ्ठाकूर 
(सोनािरे)

: मवहला ि बालविकास
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अ.क्र. मंत्ांची नािे विभाि

(१) (२) (३)

३१. श्ी. शंकरराि ्शिंतराि िडाख : मृद ि जलसंधारर

३२. श्ी. धनंज् पिंवडतराि मुंडे : सामावजक न्ा् ि विशेष सहाय्

३३. श्ी. आवदत् उद्धि ्ठाकरे : पि््च्न, पि्ा्चिरर, राजवशष््ाचार

 

राज्मंरिपी

अ.क्र. मंत्ांची नािे विभाि

(१) (२) (३)

१. श्ी. अबदुल सत्तार : महसूल, ग्ामविकास, बंदरे, खार जवमनी 
विकास, विशेष सहाय्.

२. श्ी. सतेज ऊफ्क बं्ी डी.पिा्ील : िृह (शहरे), िृहवनमा्चर, पिररिहन, मावहती 
तंत्ज्ान, संसदी् का््च, माजी सैवनक 
कल्ार.

३. श्ी. शंभूराज वशिाजीराि देसाई : िृह (ग्ामीर), वित्त, वन्ोजन, राज् 
उतपिादन शुलक, कौशल् विकास ि 
उद्ोजकता, पिरन.

४. श्ी. ओमप्रकाश ऊफ्क बचचू बाबाराि 
कडू

: जलसंपिदा ि लाभषिेत् विकास, शाले् 
वशषिर,मवहला ि बाल विकास, इतर 
मािास बहुजन कल्ार, कामिार.

५. श्ी. दत्तात्् वि्ठोबा भररे : साि्चजवनक बांधकाम (साि्चजवनक 
उपिक्रम ििळून), मृद ि जलसंधारर, 
िने, पिशुसंिध्चन, दुगधव्िसा् विकास ि 
मत््व्िसा्, सामान् प्रशासन.

६. डॉ. विशिजीत पितंिराि कदम : सहकार, कृवष, सामावजक न्ा्, 
अनन, नािरी पिुरि्ठा ि ग्ाहक संरषिर, 
अलपिसं््ांक विकास ि औकाफ, मरा्ठी 
भाषा.

एचबी ६८०—२अ
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अ.क्र. मंत्ांची नािे विभाि

(१) (२) (३)

७. श्ी. राजेंद्र शामिोंडा पिा्ील ् ड्ािकर : साि्चजवनक आरोग् ि कु्ुंब कल्ार, 
िैद्की् वशषिर, अनन ि औषध प्रशासन, 
ि्त्ोद्ोि, सां्कृवतक का््च.

८. श्ी. संज् बाबुराि बनसोडे : पि्ा्चिरर, पिारीपिुरि्ठा ि ्िचछता, 
साि्चजवनक बांधकाम (साि्चजवनक 
उपिक्रम), रोजिार हमी, भूकंपि पिुनि्चसन, 
संसदी् का््च.

९. श्ी. प्राजकत प्रसादराि तनपिुरे : निर विकास, ऊजा्च, आवदिासी विकास, 
उचच ि तंत् वशषिर, आपित्ती व्ि्थापिन, 
मदत ि पिुनि्चसन.

१०. श्ीमती आवदती सुवनल त्करे : उद्ोि, खवनकम्च, पि््च्न, फलोतपिादन, 
क्रीडा ि ्ुिक कल्ार, राजवशष््ाचार, 
मावहती ि जनसंपिक्क, विधी ि न्ा्.
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महाराष्ट्र विधानसभा

बैठकींरपी वदनदवश्चका

प्रथम (अथ्चसंकल्पी्) अवधिेशन
(मार्च, २०२१)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिाल्,  
विधान भिन, मुंबई ४०० ०३२.

२०२१
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गट क्रमांक एक, दोन, तपीन, रार ि ्ारमध्े समाविष्ट असलेले मंरिपी

ि् क्र. * ि्ामध्े समाविष्् असलेले मंत्ी

(१) (२)

एक (१) अनन, नािरी पिुरि्ठा ि ग्ाहक संरषिर मंत्ी

(२) अनन ि औषध प्रशासन मंत्ी

(३) अलपिसं््ाक विकास ि औकाफ, कौशल् विकास ि उद्ोजकता 
मंत्ी

(४) शाले् वशषिर मंत्ी

(५) उचच ि तंत्वशषिर मंत्ी

(६) पिारीपिुरि्ठा ि ्िचछता मंत्ी

(७) पिररिहन ,संसदी् का््च मंत्ी

(८) पि््च्न, पि्ा्चिरर ि राजवशष््ाचार मंत्ी

दोन (१) मु््मंत्ी

(२) साि्चजवनक बांधकाम (साि्चजवनक उपिक्रम ििळून)  मंत्ी

(३) िृहवनमा्चर मंत्ी

(४) निरविकास,साि्चजवनक बांधकाम (साि्चजवनक उपिक्रम) मंत्ी

तपीन (१) उद्ोि, खवनकम्च, मरा्ठी भाषा मंत्ी

(२) कामिार, राज् उतपिादन शुलक मंत्ी

(३) उजा्च मंत्ी

(४) इतर मािास बहुजन कल्ार, खार जवमनी विकास, आपित्ती 
व्ि्थापिन, मदत ि पिुनि्चसन मंत्ी

(५) िने, भूकंपि पिुनि्चसन मंत्ी

(६) आवदिासी विकास मंत्ी

(७) सहकार, पिरन मंत्ी

(८) सामावजक न्ा् ि विशेष सहाय् मंत्ी

रार (१) उपि मु््मंत्ी
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ि् क्र. * ि्ामध्े समाविष्् असलेले मंत्ी

(१) (२)

(२) जलसंपिदा ि लाभषिेत् विकास मंत्ी

(३) साि्चजवनक आरोग् ि कु्ुंब कल्ार मंत्ी

(४) ग्ामविकास मंत्ी

(५) िैद्की् वशषिर, सां्कृवतक का््च मंत्ी

(६) मवहला ि बालविकास मंत्ी

(७) मृद ि जलसंधारर मंत्ी

्ार (१) िृह मंत्ी

(२) महसूल मंत्ी

(३) पिशुसंिध्चन, दुगधव्िसा् विकास, क्रीडा ि ्ुिक कल्ार मंत्ी

(४) कृषी, माजी सैवनकांचे कल्ार मंत्ी

(५) रोजिार हमी, फलोतपिादन मंत्ी

(६) ि्त्ोद्ोि, मत््व्िसा्, बंदरे मंत्ी
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महाराष्ट्र विधानसभा
बैठकींरपी वदनदवश्चका

प्रथम (अथ्चसंकल्पी्) अवधिेशन, मार्च, २०२१

माच्च, २०२१ * प्रशनाकररता 
ि् क्रमांक

सोमिार, वदनांक १ (१) राज्पिालांच्ा अवभभाषराची प्रत 
सभािृहाच्ा पि्लािर     ्ठेिरे.

दोन

(२) राज्पिालांच्ा अवभभाषराबद्ल आभार 
प्रदश्चनाचा प्र्ताि.

(३) अध्ादेश सभािृहाच्ा पि्लािर ्ठेिरे.

(४) सन २०२०-२१ च्ा पिुरिरी मािण्ा 
सादर कररे

(५) शोक प्र्ताि.

मंिळिार, वदनांक २ (१) शासकी् कामकाज. तीन

(२) राज्पिालांच्ा अवभभाषरािर चचा्च 
(पिवहला वदिस)

(३) सत्तारुढ पिषिाचा प्र्ताि. चार

बुधिार, वदनांक ३ (१)  शासकी् कामकाज.

(२) राज्पिालांच्ा अवभभाषरािर चचा्च 
(दुसरा ि शेि्चा   वदिस)

िुरुिार, वदनांक ४ (१) शासकी् कामकाज.

(२) सन २०२०-२१ च्ा पिुरिरी मािण्ांिर 
चचा्च ि मतदान (पिवहला ि शेि्चा 
वदिस). (चचा्चरोध)

(३) पिुरिरी विवन्ोजन विधे्क.

(४) विरोधी पिषिाचा प्र्ताि.
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माच्च, २०२१ * प्रशनाकररता 
ि् क्रमांक

शुक्रिार, वदनांक ५ (१) शासकी् कामकाज.

(२) अशासकी् कामकाज (्ठराि). पिाच

शवनिार, वदनांक ६ सुट्ी.

रवििार, वदनांक ७ सुट्ी.

सोमिार,वदनांक ८ (१) शासकी् कामकाज. एक

(२) सन २०२१-२०२२ चा अथ्चसंकलपि सादर 
कररे 

(दुपिारी २.०० िाजता).

मंिळिार, वदनांक ९ (१) शासकी् कामकाज. दोन

(२) अथ्चसंकलपिािर सि्चसाधारर चचा्च 
(पिवहला ि शेि्चा वदिस).

(३) सत्तारुढ पिषिाचा प्र्ताि.

(४) अंवतम आ्ठिडा प्र्ताि.

बुधिार, वदनांक १० (१) शासकी् कामकाज. तीन

(२) अथ्चसंकलपिी् मािण्ांिर चचा्च ि मतदान 
(पिवहला ि शेि्चा वदिस). (चचा्चरोध)

(३) विवन्ोजन विधे्क.

 विधान भिन : राजेन्द्र भागित,   
 मुंबई, सवचि,

 वदनांक : २५ फेब्ुिारी, २०२१. महाराष्ट्र विधानसभा.

टपी् :-(१) वदिसाच्ा कामकाजाच्ा का््चक्रम पिवत्केनुसार िरील वदनदवश्चकेत 
दश्चविण्ात आलेल्ा कामकाजात फेरफार होण्ाची शक्ता आहे.

(२)*ि् क्रमांक एक, दोन, तीन, चार ि पिाचमध्े समाविष्् असलेल्ा मंत्ांची ्ादी 
कृपि्ा पिृष््ठ क्रमांक २ िर पिहािी.
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महाराष्ट्र विधानसभेच्ा सन २०२१ च्ा प्रथम (अथ्चसंकल्पी्)  
अवधिेशनातपील ( मार्च, २०२१)

कामकाजारा संवषिपत अहिाल

महाराष्ट्र विधानसभेचे प्रथम (अथ्चसंकलपिी्) अवधिेशन विधान भिन, मुंबई ् ेथे सोमिार, 
वदनांक १ माच्च २०२१ रोजी सुरू झाले ि बुधिार, वदनांक १० माच्च २०२१ रोजी सं्थवित करण्ात 
आले. उकत कालािधीत एकूर ८ बै्ठका घेण्ात आल्ा एकूर ४५ तास ३० वमवन्े कामकाज 
चालले.
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राज््ालांरे अवभभाषि

भारताच्ा संविधानाच्ा अनुचछेद १७६(१) अनि्े, महाराष्ट्र विधानसभेच्ा सन २०२१ 
च्ा प्रथम (अथ्चसंकलपिी्) अवधिेशनात महाराष्ट्र विधानसभा ि विधानपिररषदेच्ा सं्ुकत 
बै्ठकीसमोर १ माच्च २०२१ रोजी सकाळी ११-०० िाजता माननी् राज्पिालांनी अवभभाषर 
केले. मा.राज्पिालांच्ा अवभभाषराची प्रत त्ाच वदिशी विधानसभेसमोर ्ठेिण्ात आली. ३३ 
विधानसभा सद््ांनी माननी् राज्पिालांच्ा अवभभाषराबद्ल आभार प्रदश्चनाचा प्र्ताि मांडला 
आवर सि्चश्ी सुवनल प्रभू ि सुरेश िरपिुडकर वि.स.स. ्ांनी ्ा प्र्तािास अनुमोदन वदले. सदर 
प्र्तािािर पिुढील अवधिेशनात चचा्च घेण्ात ्ेईल असे घोवषत करण्ात आले.
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नामवन्ुकतपी ि वनिडिूक

मा.अध्षिांनी सोमिार, वदनांक १ माच्च २०२१ रोजी सभाध्षि-तावलकेिर अनुक्रमे पिाच 
सद्् नामवनददेवशत केले. (वििरर क्र. ८)
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अथ्चसंकल्पी् कामकाज

सन २०२०-२०२१ च्ा पिुरिरी मािण्ा वदनांक १ माच्च २०२१ रोजी सभािृहास सादर 
करण्ात आल्ा.

महाराष्ट्र विधानसभा वन्मातील वन्म ५७ अनि्े पिुरिरी मािण्ांिरील चचदेच्ासंदभा्चत 
विधानसभा वन्म २६० (२) मधील तीन वदिसांच्ा कालािधीची तरतूद ्थवित करण्ाबाबतचा 
प्र्ताि मा.उपि मु््मंत्ी तथा वित्त मंत्ी ्ांनी वदनांक ४ माच्च, २०२१ रोजी सभािृहात मांडला ि 
सदर प्र्ताि सभािृहाने संमत केला. एकूर १४ विभािाच्ा पिुरिरी मािण्ांिर वदनांक ४ माच्च 
२०२१ (एक वदिस) रोजी चचा्च ि मतदान झाले. एकूर ३३ पिुरिरी खचा्चच्ा मािण्ा सभािृहाने 
मंजूर केल्ा.

्ा पिुरिरी मािण्ांिर एकूर १२० कपिात सूचना प्रापत झाल्ा. प्रापत झालेल्ा कपिात 
सूचनांपिैकी ६२ कपिात सूचना मान् ि ५८ कपिात सूचना अमान् करण्ात आल्ा. मान् झालेल्ा 
कपिात सूचनांपिैकी एकही कपिात सूचना सभािृहात मांडण्ात आली नाही.

िुरुिार, वदनांक ४ माच्च २०२१  रोजी सन २०२१ चे वि.स.वि. क्रमांक ३.—महाराष्ट्र  
(पिुरिरी) विवन्ोजन विधे्क, २०२१ संमत करण्ात आले. सदरहू पिुरिरी विवन्ोजन 
विधे्कािरील चचदेकररता १० मुद्े प्रापत झाले. सि्च १० मुद्े वनकषात बसत असल्ामुळे मान् 
करण्ात आले.

महाराष्ट्राची आवथ्चक पिाहरी, २०२०-२०२१ हे प्रकाशन वदनांक ५ माच्च २०२१ रोजी 
सभािृहासमोर ्ठेिण्ात आले.

मा. उपि मु््मंत्ी तथा वित्त मंत्ी ्ांनी सन २०२१-२०२२ चा अथ्चसंकलपि शुक्रिार, वदनांक 
८ माच्च २०२१ रोजी दुपिारी २-०० िाजता सादर केला.

महाराष्ट्र विधानसभा वन्मातील वन्म ५७ अनि्े अथ्चसंकलपिातील सि्चसाधारर चचदेच्ा 
संदभा्चत विधानसभा वन्म २४६ (१) मधील सात वदिसांच्ा कालािधीची तरतूद ्थवित 
करण्ाबाबतचा प्र्ताि मा. उपि मु््मंत्ी तथा वित्त मंत्ी ्ांनी वदनांक ९ माच्च, २०२१ रोजी 
सभािृहात मांडला ि सदर प्र्ताि सभािृहाने संमत केला. अथ्चसंकलपिािर सि्चसाधारर चचा्च 
वदनांक ९ माच्च २०२१ रोजी घेण्ात आली. 

महाराष्ट्र विधानसभा वन्मातील वन्म ५७ अनि्े अथ्चसंकलपिातील अनुदानाच्ा 
मािण्ांिरील चचदेसंदभा्चत विधानसभा वन्म २५१ (१) मधील दहा वदिसांच्ा कालािधीची 
तरतूद ्थवित करण्ाबाबतचा प्र्ताि मा.उपि मु््मंत्ी तथा वित्त मंत्ी ्ांनी वदनांक १० माच्च, 
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२०२१ रोजी सभािृहात मांडला ि सदर प्र्ताि सभािृहाने संमत केला.

अथ्चसंकलपिातील अनुदानाच्ा मािण्ांिर वदनांक १० माच्च, २०२१ रोजी चचा्च ि मतदान 
घेण्ात आले. अथ्चसंकलपिातील मािण्ांिर एकूर ५८१ कपिात सूचना प्रापत झाल्ा. त्ापिैकी ५३१ 
कपिात सूचना मान् झाल्ा. ५० कपिात सूचना अमान् करण्ात आल्ा. मान् झालेल्ा कपिात 
सूचनांपिैकी एकही कपिात सूचना मांडण्ात आली नाही.

बुधिार, वदनांक १० माच्च २०२१ रोजी सन २०२१ चे वि.स.वि.क्रमांक ६.—महाराष्ट्र 
विवन्ोजन विधे्क, २०२१ संमत करण्ात आले. सदरहू अथ्चसंकलपि विवन्ोजन विधे्कािरील 
चचदेकररता १४ मुद्े प्रापत झाले. त्ापिैकी १० मुद्े मान् झाले ि ४ मुद्े अमान् झालेे. 

िैधावनक विकास मंडळवनहा् अवनिा््च प्रत्षि खरा्चरे (अविभाज् भागासह) 
ि का््चक्रमांतग्चत मंजूर वन्तव्् ि प्रत्षि खरा्चरे वििरि्रि सभागृहाच्ा ्टलािर 

ठेिल्ाबाबतरा त्वशल

अ.क्र. विभािाचे नाि

सभािृहाच्ा पि्लािर 
्ठेिण्ात आलेली मावहती मावहती सभािृहाच्ा 

पि्लािर ्ठेिण्ाचा 
वदनांक

सभािृहाच्ा पि्लािर मावहती 
्ठेिरारे विभािाचे मंत्ीअवनिा््च 

खच्च
का््चक्रमां-
ति्चत खच्च

१. विधी ि न्ा् विभाि -
२०१९-
२०२०

३ माच्च २०२१ मा. मु््मंत्ी

२.
कौशल्ा विकास, रोजिार ि 
उद्ोजकता विभाि

२०१९-२०२० ३ माच्च २०२१
मा. कौशल् विकास ि 
उद्ोजकता मंत्ी

३.
सहकार, पिरन ि ि्त्ोद्ोि 
विभाि

२०१९-२०२० ३ माच्च २०२१ मा. सहकार ि पिरन मंत्ी

४. संसदी् का््च विभाि
२०१९-
२०२०

- ३ माच्च २०२१ मा. संसदी् का््च मंत्ी

५.
जलसंपिदा ि लाभषिेत् विकास 
विभाि

२०१९-२०२० ४ माच्च २०२१
मा. जलसंपिदा ि लाभषिेत् 
विकास मंत्ी

६. महसूल ि िन विभाि २०१९-२०२० ४ माच्च २०२१ महसूल मंत्ी

७. साि्चजवनक आरोग् विभाि २०१९-२०२० ४ माच्च २०२१
मा. साि्चजवनक आरोग् ि 
कु्ुंबकल्ार मंत्ी

८. साि्चजवनक बांधकाम विभाि २०१९-२०२० ५ माच्च २०२१
मा. साि्चजवनक बांधकाम 
(साि्चजवनक उपिक्रम 
ििळून मंत्ी)

९. निरविकास विभाि २०१९-२०२० ५ माच्च २०२१ मा. निरविकास मंत्ी
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अ.क्र. विभािाचे नाि

सभािृहाच्ा पि्लािर 
्ठेिण्ात आलेली मावहती मावहती सभािृहाच्ा 

पि्लािर ्ठेिण्ाचा 
वदनांक

सभािृहाच्ा पि्लािर मावहती 
्ठेिरारे विभािाचे मंत्ीअवनिा््च 

खच्च
का््चक्रमां-
ति्चत खच्च

१०.
इतर मािास बहुजन कल्ार 
विभाि

२०१९-२०२० ५ माच्च २०२१
मा. इतर मािास बहुजन 
कल्ार मंत्ी

११. उचच ि तंत्वशषिर विभाि २०१९-२०२० ५ माच्च २०२१ मा. उचच ि तंत् वशषिर मंत्ी

१२. पिारी पिुरि्ठा ि ्िचछता विभाि २०१९-२०२० ५ माच्च २०२१
मा. पिारी पिुरि्ठा ि 
्िचछता मंत्ी

१३. सामान् प्रशासन विभाि २०१९-२०२० ८ माच्च २०२१ मा. मु््मंत्ी

१४. वन्ोजन विभाि २०१९-२०२० ८ माच्च २०२१
मा. उपिमु््मंत्ी तथा 
वन्ोजन मंत्ी

१५. मरा्ठी भाषा विभाि २०१९-२०२० ८ माच्च २०२१ मा. मरा्ठी भाषा मंत्ी

१६. उद्ोि, ऊजा्च ि कामिार विभाि २०१९-२०२० ८ माच्च २०२१ मा. कामिार मंत्ी

१७.
कृवष, पिशुसंिध्चन, दुगधव्िसा् 
विकास ि मत््व्िसा् विभाि

२०१९-२०२० ८ माच्च २०२१ मा. कृवष मंत्ी
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अवभनंदन्र प्रसताि

वनरंक

एचबी ६८०—३
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शोक प्रसताि

सन २०२१ मधील विधानसभेच्ा प्रथम (अथ्चसंकलपिी्) अवधिेशनातील सोमिार, 
वदनांक ०१ माच्च, २०२१ रोजी झालेल्ा महाराष्ट्र विधानसभेच्ा बै्ठकीत श्ी.विलासराि (काका) 
बाळकृष्र पिा्ील-उंडाळकर, माजी वि.स.स. ि माजी मंत्ी, सि्चश्ी सु््चकांत व्ंक्राि महाडीक, 
आबाजी नाना पिा्ील, संपितराि रामचंद्र जेधे, ररवजत चुनीलाल भानू, वनळकं्ठराि ्शिंतराि 
वशंदे, दौलतराि मलहारी पििार, हररभाऊ आतमाराम महाजन, माजी वि.स.स. ्ांच्ा दुख:द 
वनधनाबद्ल शोक प्र्ताि सिा्चनुमते संमत करण्ात आला. मा. उपिाध्षि, महाराष्ट्र विधानसभा, 
्ांनी शोक प्र्ताि मांडला. त्ांनी आपिल्ा भािना व्कत केल्ानंतर सि्च सनमाननी् सद््ांनी 
थोडा िेळ ्तबध उभे राहून वदिंितांच्ा ्मृतीस आदरांजली िावहली.

सन २०२१ मधील विधानसभेच्ा प्रथम (अथ्चसंकलपिी्) अवधिेशनातील सोमिार, वदनांक 
०५ माच्च, २०२१ रोजी झालेल्ा महाराष्ट्र विधानसभेच्ा बै्ठकीत श्ी. मावरकराि प्रलहादराि 
िािंडे, माजी वि.स.स. ्ांच्ा दुख:द वनधनाबद्ल शोक प्र्ताि सिा्चनुमते संमत करण्ात आला. 
मा.उपिाध्षि, महाराष्ट्र विधानसभा, ्ांनी शोक प्र्ताि मांडला. त्ांनी आपिल्ा भािना व्कत 
केल्ानंतर सि्च सनमाननी् सद््ांनी थोडा िेळ ्तबध उभे राहून वदिंितांच्ा ्मृतीस आदरांजली 
िावहली. 
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अध्ादेश सभागृहाच्ा ्टलािर ठेििे

्ा अवधिेशनात सोमिार, वदनांक १ मार्च, २०२१ रोजी खालील अध्ादेश सभािृहाच्ा 
पि्लािर ्ठेिण्ात आले :-

सन २०२१ रा अध्ादेश क्रमांक १.—महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारिा ि विवधग्ाह्पीकरि) 
अध्ादेश, २०२१. 

एचबी ६८०—३अ
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विविध घोषिा

(१) विधानसभेने संमत केलेल्ा विधे्कांना विधानपिररषदेची संमती ि दोनही सभािृहांनी 
संमत केलेल्ा विधे्कांना राज्पिालांची अवधसंमती वमळाल्ाचे जाहीर करण्ात आले.

(२) बुधिार वद. १० माच्च, २०२१ रोजी अवधिेशन सं्थवित झाल्ाची घोषरा करण्ात 
आली.
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शासकपी् विधे्के

सन २०२१ च्ा प्रथम (अथ्चसंकलपिी्) अवधिेशनात एकूर ६ विधे्के विधानसभेत 
पिुर:्थावपित करण्ात आली. त्ापिैकी विधानसभेने एकूर ६ विधे्के संमत केली ि दोनही 
सभािृहांनी एकूर ६ विधे्के संमत केली. 
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अशासकपी् विधे्के

्ा अवधिेशनात अशासकी् विधे्कांच्ा ०३ सूचना आल्ा त्ापिैकी ०३ सूचना ्िीकृत 
झाल्ा. ११ विधे्के विधानसभेत पिुर:्थावपित करण्ात आली.
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अध्ादेश ना्ंसत करण्ासंबंधपी प्रसताि

वनरंक
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सभागृहासमोर ठेिण्ात आलेले विविध अहिाल

अ.क्र विष्
विधानसभेत 

्ठेिण्ात  
आलेला वदनांक

अहिालािर 
सभािृहामध्े 

चचा्च 
झाल्ाचा 
वदनांक

(१) (२) (३) (४)

१.
श्ी साईबाबा सं्थान विशि्त व्ि्था, वशडडी ्ांचा 
सन २०१९-२०२० ्ा िषा्चचा िावष्चक  अहिाल

वदनांक २ माच्च, 
२०२१

---

२.
महाराष्ट्र लघुउद्ोि विकास महामंडळ म्ा्चवदत ् ांचा 
सन २०१७-२०१८ ्ा िषा्चचा छपिननािा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक २ माच्च, 
२०२१

---

३.
महाराष्ट्र मेट्रो रेलिे महामंडळ म्ा्चवदत (महामेट्रो) 
्ांचा सन २०१९-२०२० ्ा िषा्चचा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक २ माच्च, 
२०२१

---

४.
मुंबई रेलिे विकास महामंडळ (म्ा्च.) मुंबई ्ांचा 
सन २०१९-२०२० ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक २ माच्च, 
२०२१

---

५.
मुंबई मेट्रो रेलिे महामंडळ म्ा्चवदत ् ांचा सन २०१८-
२०१९ ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक २ माच्च, 
२०२१

---

६.
मुंबई महानिर प्रदेश विकास प्रावधकरर ्ांचा सन 
२०१६-२०१७ ि २०१८-२०१९ ्ा िषाांचा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक २ माच्च, 
२०२१

---

७.
महातमा िांधी राष्ट्री् ग्ामीर रोजिार हमी ्ोजना - 
महाराष्ट्र ि राज् रोजिार हमी ्ोजना ्ा ्ोजनांचा 
सन २०१९-२०२० ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक २ माच्च, 
२०२१

---

८.
झोपिडपिट्ी पिुनि्चसन प्रावधकरर, पिुरे ि वपिंपिरी 
वचंचिड षिेत्, पिुरे ्ांचे सन २००५-२००६ ते 
२०१०-२०११ ्ा िषाांचे िावष्चक लेखे

वदनांक ३ माच्च, 
२०२१

---
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अ.क्र विष्
विधानसभेत 

्ठेिण्ात  
आलेला वदनांक

अहिालािर 
सभािृहामध्े 

चचा्च 
झाल्ाचा 
वदनांक

(१) (२) (३) (४)

९.
महाराष्ट्र राज् विद्ुत वितरर कंपिनी म्ा्चवदत ्ांचा 
सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा चौदािा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक ४ माच्च, 
२०२१

---

१०.
महाराष्ट्र विद्ुत वन्ामक आ्ोि ्ांचा सन २०१८-
२०१९ ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक ४ माच्च, 
२०२१

---

११.
कोंकर रेलिे महामंडळ म्ा्चवदत ्ांचा सन २०१९-
२०२० ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक ४ माच्च, 
२०२१

---

१२.
महाराष्ट्र लोहमाि्च पिा्ाभूत विकास महामंडळ 
वलवम्ेड ्ांचा सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा 
िावष्चक अहिाल

वदनांक ४ माच्च, 
२०२१

---

१३.

महाराष्ट्र लोक आ्ुकत आवर उपि लोक आ्ुकत, 
महाराष्ट्र राज् ्ांचे मा. राज्पिाल महोद्ांना सादर 
केलेले सन २०१३ चे २, सन २०१४ चे २३, सन 
२०१५ चे २, सन २०१६ चे ३, सन २०१८ चा १ 
आवर सन २०१९ चा १ असे एकूर ३२ विशेष 
अहिाल त्ािरील ्पिष््ीकररातमक ज्ापिन

वदनांक ५ माच्च, 
२०२१

---

१४.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपिनी म्ा्चवदत ्ांचा 
सन २०१६-२०१७ ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक ५ माच्च, 
२०२१

---

१५.
शहर ि औद्ोविक विकास महामंडळ महाराष्ट्र 
म्ा्चवदत  ्ांचा सन २०१६-२०१७ ्ा िषा्चचा 
सत्तेचाळीसािा िावष्चक अहिाल

वदनांक ५ माच्च, 
२०२१

---

१६.
महाराष्ट्र अब्चन इनफ्ा्ट्रकचर फंड ट्र््ी कंपिनी 
वलवम्ेड ्ांचा सन २०१६-२०१७ ि २०१७-
२०१८  ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक ५ माच्च, 
२०२१

---
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्ठेिण्ात  
आलेला वदनांक

अहिालािर 
सभािृहामध्े 

चचा्च 
झाल्ाचा 
वदनांक

(१) (२) (३) (४)

१७.
महाराष्ट्र अब्चन इनफ्ा्ट्रकचर डेवहलपिमें् कंपिनी 
वलवम्ेड ्ांचा सन २०१६-२०१७ ि २०१७-
२०१८ ्ा िषाांचे िावष्चक अहिाल

वदनांक ५ माच्च, 
२०२१

---

१८.

महाराष्ट्र औद्ोविक विकास महामंडळ ्ांचा 
सन २०१६-२०१७ ते २०२०-२०२१ ्ा िषाांचे 
अथ्चवििरर पित्क ि कामाचा का््चक्रम आवर सन 
२०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० ्ा िषा्चचे सुधाररत 
अंदाज पित्क

वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

---

१९.
महाराष्ट्र औद्ोविक विकास महामंडळ ्ांचा सन 
२०१५-२०१६ ि २०१६-२०१७ ्ा िषाांचा 
अनुक्रमे चोपिननािा ि पिंचािननािा िावष्चक अहिाल

वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

---

२०.
महाराष्ट्र औद्ोविक विकास महामंडळ ्ांचा सन 
२०१५-२०१६ ि २०१६-२०१७ ्ा िषाांचा िावष्चक 
वहशेब

वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

---

२१.
महाराष्ट्र राज् विद्ुत पिारेषर कंपिनी म्ा्चवदत ्ांचा 
सन २०१९-२०२० ्ा िषा्चचा पिंधरािा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

---

२२.

्शिंतराि चवहार महाराष्ट्र मुकत विद्ापिी्ठ, 
नावशक ्ांचे सन २००९-२०१० ते २०१३-२०१४ 
्ा िषा्चचे िावष्चक लेखे आवर अंति्चत लेखापिररषिर 
अहिाल

वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

---

२३.
मुंबई विद्ापिी्ठ ्ांचे सन २०१४-२०१५ ते २०१८-
२०१९ ्ा िषाांचे िावष्चक अहिाल

वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

---
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विधानसभेत 

्ठेिण्ात  
आलेला वदनांक

अहिालािर 
सभािृहामध्े 

चचा्च 
झाल्ाचा 
वदनांक

(१) (२) (३) (४)

२४.
कविकुलिुरु कावलदास सं्कृत विशिविद्ाल्, 
राम्ेक ्ांचा सन २०१७-२०१८ ्ा िषा्चचा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

---

२५.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मरा्ठिाडा विद्ापिी्ठ, 
औरंिाबाद ्ांचे सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचे 
िावष्चक लेखे

वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

---

२६.
कविकुलिुरु कावलदास सं्कृत विशिविद्ाल्, 
राम्ेक, नािपिुर ् ांचे सन २०१८-२०१९ ि २०१९-
२०२० ्ा िषाांचे िावष्चक लेखे

वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

---

२७.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नािपिूर विद्ापिी्ठ ्ांचे 
२०१८-२०१९ ्ा िषा्चचे िावष्चक लेखे (अंकेषिर 
अहिालासह)

वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

---

२८.
्िामी रामानंद तीथ्च मरा्ठिाडा विद्ापिी्ठ, विष्रुपिुरी, 
नांदेड ्ांचा सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

---

२९.
किव्त्ी बवहराबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्ापिी्ठ, 
जळिांि ्ांचा सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा 
एकोरतीसािा िावष्चक अहिाल

वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

---

३०.
पिुण्शलोक अवहल्ादेिी होळकर विद्ापिी्ठ, 
सोलापिूर ्ांचा सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा 
पिंधरािा िावष्चक अहिाल

वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

---

३१.
पिुण्शलोक अवहल्ादेिी होळकर विद्ापिी्ठ, 
सोलापिूर ्ांचा सन २०१९-२०२० ्ा िषा्चचा  
िावष्चक लेखा पिरीषिर अहिाल

वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

---



34

अ.क्र विष्
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्ठेिण्ात  
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अहिालािर 
सभािृहामध्े 

चचा्च 
झाल्ाचा 
वदनांक

(१) (२) (३) (४)

३२.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मरा्ठिाडा विद्ापिी्ठ, 
औरंिाबाद ्ांचा सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा 
बासष््ठािा िावष्चक अहिाल

वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

---

३३.
राजीि िांधी विज्ान ि तंत्ज्ान आ्ोि ्ांचा सन 
२०१७-२०१८ ि सन २०१८-२०१९ ्ा िषाांचा 
अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---

३४.
विदभ्च, मरा्ठिाडा, ि उि्चररत महाराष्ट्र विकास 
मंडळाचे सन २०१९-२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चचा 
िावष्चक अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---

३५.
सुरषिा रषिक मंडळ, बृहनमुंबई ि ्ठारे वजलहा ्ांचा 
सन २०१७-२०१८ ्ा िषा्चचा सदतीसािा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---

३६.
सांिली वजलहा सुरषिा रषिक मंडळ, सांिली ्ांचा 
सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---

३७.
नािपिूर वजलहा सुरषिा रषिक मंडळ, नािपिूर ्ांचा सन 
२०१५-२०१६ ते २०१७-२०१८ ् ा िषाांचा अनुक्रमे 
चौदािा, पिंधरािा ि सोळािा िावष्चक अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---

३८.
अहमदनिर वजलहा सुरषिा रषिक मंडळ, अहमदनिर 
्ांचे सन २०१७-२०१८ ि सन २०१८-२०१९ ्ा 
िषाांचे िावष्चक अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---

३९.

कापिूस बाजार कामिार मंडळ, बृहनमुंबई ि ्ठारे ् ांचे 
सन २०११-२०१२ ते २०१८-२०१९ ्ा िषाांचा 
अनुक्रमे चाळीसािा ते सत्तेचाळीसािा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---
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वदनांक

(१) (२) (३) (४)

४०.

नािपिूर ि िधा्च वजलहा माथाडी ि असंरवषित 
कामिार मंडळ, नािपिूर ्ांचे सन २०१३-२०१४ 
ते २०१७-२०१८ ्ा िषाांचा अनुक्रमे चाळीसािा ते 
चविेचाळीसािा िावष्चक अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---

४१.
अहमदनिर माथाडी ि असंरवषित कामिार मंडळ. 
्ांचे सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ ्ा 
िषाांचा िावष्चक अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---

४२.
कापिड बाजार आवर दुकाने मंडळ, मुंबई ्ांचे सन 
२०१०-२०११ ते २०१५-२०१६ ् ा िषाांचा अनुक्रमे 
चाळीसािा ते पिंचेचाळीसािा िावष्चक अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---

४३.

सांिली वजलहा माथाडी ि असंरवषित कामिार 
मंडळ, ्ांचे सन १९९५-१९९६ ते २०१२-२०१३ 
्ा िषाांचा अनुक्रमे बारािा ते एकोरवतसािा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---

४४.

मुंबई लोखंड ि पिोलाद कामिार मंडळ ्ांचे सन 
२००७-२००८ ते २०१०-२०११ ्ा िषाांचा 
अनुक्रमे अडवतसािा ते एककेचाळीसािा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---

४५.
महाराष्ट्र मचछीमार उद्ोिातील मचछीमार ि इतर 
कामिार मंडळ ्ांचा सन २०१४-२०१५ ्ा िषा्चचा 
पिवहला िावष्चक अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

४६.
महाराष्ट्र इमारत ि इतर बांधकाम कामिार 
कल्ारकारी मंडळ ्ांचा सन २०१८-२०१९ ्ा 
िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---
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झाल्ाचा 
वदनांक

(१) (२) (३) (४)

४७.

महाराष्ट्र राज् पिोलीस िृहवनमा्चर ि कल्ार 
महामंडळ म्ा्चवदत, मुंबई ्ांचा वदनांक ३१ माच्च, 
२०१८ रोजी समापत होराऱ्ा िषा्चचा चविेचाळीसािा 
ि वदनांक ३१ माच्च, २०१९ रोजी समापत होराऱ्ा 
िषा्चचा पिंचेचाळीसािा िावष्चक अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---

४८.
महाराष्ट्र राज् मवहला आ्ोि ्ांचा सन २०१७-
२०१८ ्ा िषा्चचा पिंचविसािा िावष्चक अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---

४९.
महाराष्ट्र प्रदूषर वन्ंत्र मंडळ ्ांचा सन २०१८-
२०१९ ्ा िषा्चचा लेखापिरीषिर अहिाल

वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

---

५०.
कोलहापिूर वजलहा सुरषिा रषिक मंडळ, कोलहापिूर ् ांचे 
सन २०१३ ते २०१८ ्ा िषाांचे िावष्चक अहिाल

वदनांक १० 
माच्च, २०२१

---

५१.
रा्िड वजलहा सुरषिा रषिक मंडळ, रा्िड ्ांचे सन 
२०१७-२०१८ ि २०१८-२०१९ ् ा िषाांचे अनुक्रमे 
सोळािा ि सतरािा िावष्चक अहिाल

वदनांक १० 
माच्च, २०२१

---

५२.
कोलहापिूर वजलहा माथाडी आवर असंरवषित कामिार 
मंडळ, कोलहापिूर ्ांचे सन २०१३ ते २०१७ ्ा 
िषाांचे िावष्चक अहिाल

वदनांक १० 
माच्च, २०२१

---

५३.
अकोला-िावशम-बुलढारा वजलहा माथाडी ि 
असंरवषित कामिार मंडळ, अकोला ्ांचे सन 
२०१२ ते २०१४ ्ा िषाांचे िावष्चक अहिाल

वदनांक १० 
माच्च, २०२१

---

५४.

वकरारा बाजार ि दुकाने मंडळ, (बृहनमुंबई, ्ठारे 
आवर रा्िड वजल्हांकररता) ्ांचे सन २०१५ 
ते २०१९ ्ा िषाांचे अनुक्रमे सेहेचाळीसािा, 
सत्तेचाळीसािा, अठ्ेचाळीसािा ि एकोरपिननासािा 
िावष्चक अहिाल

वदनांक १० 
माच्च, २०२१

---
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अ.क्र विष्
विधानसभेत 

्ठेिण्ात  
आलेला वदनांक

अहिालािर 
सभािृहामध्े 

चचा्च 
झाल्ाचा 
वदनांक

(१) (२) (३) (४)

५५.

वपिंपिरी-वचंचिड माथाडी ि असंरवषित कामिार 
मंडळ ्ांचे सन २०१४ ते २०१८ ्ा िषाांचे अनुक्रमे 
तेविसािा, चोविसािा, पिंचविसािा ते सलविसािा 
िावष्चक अहिाल

वदनांक १० 
माच्च, २०२१

---

५६.
िोदािरी मरा्ठिाडा पिा्बंधारे विकास महामंडळ, 
औरंिाबाद ्ांचा सन २०१७-१८ ्ा िषा्चचा िावष्चक 
लेखा अहिाल

वदनांक १० 
माच्च, २०२१

---

५७.
तापिी पिा्बंधारे विकास महामंडळ, जळिाि ्ांचा 
सन २०१७-२०१८ चा ्ितंत् लेखापिरीषिा अहिाल

वदनांक १० 
माच्च, २०२१

---

५८.
डॉ. पिंजाबराि देशमुख कृवष विद्ापिी्ठ, अकोला 
्ांचे सन २०१०-२०११ ि २०११-२०१२ ्ा 
िषाांचे िावष्चक लेखे ि लेखा पिरीषिर अहिाल

वदनांक १० 
माच्च, २०२१

---

५९.
िसंतराि नाईक मरा्ठिाडा कृवष विद्ापिी्ठ, पिरभरी 
्ांचे सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० ् ा िषाांचे 
चविेचाळीसािा ते अठ्ेचाळीसािा िावष्चक अहिाल

वदनांक १० 
माच्च, २०२१

---

६०.
िसंतराि नाईक मरा्ठिाडा कृवष विद्ापिी्ठ, पिरभरी 
्ांचे सन २०१३-२०१४ ्ा िषाांचे िावष्चक लेखे ि 
लेखा पिररषिर अहिाल

वदनांक १० 
माच्च, २०२१

---

६१.
डॉ.बाळासाहेब सािंत कोकर कृवष विद्ापिी्ठ, 
दापिोली ्ांचे  सन २०१५-२०१६ ्ा िषा्चचे िावष्चक 
लेखे ि लेखा पिरीषिर अहिाल

वदनांक १० 
माच्च, २०२१

---
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्ा सवरिाल्ातपील विविध कषिांकडून सभागृहाच्ा ्टलािर  
ठेिण्ात आलेले अहिाल, ्ाद्ा, वििरि्रिे, मावहतपी ि इतर कागद्रिे 

अ.क्र. सवमतीचे ि अहिालाचे नाि
अहिाल 

सभािृहास सादर 
केल्ाचा वदनांक

सभािृहाने 
अहिाल 
विचारात 
घेतल्ाचा 

वदनांक

(१) (२) (३) (४)

(१) पिवहला अहिाल (सामावजक न्ा् ि विशेष 
सहाय् विभािाच्ा अथ्चसंकलपिी् अंदाज सन 
२०२१-२०२२ भाि-२ ्ा अथ्चसंकलपि प्रकाशनात 
एकवत्तररत्ा केलेल्ा तरतुदीची बांधकामवनहा् 
विितिारी (तरतुदी ि खच्च ्ासह) अथ्चसंकलपिी् 
अंदाज भाि-३ ् ा पिररवशष््ाद्वारे दश्चविण्ास मान्ता 
वमळरेबाबतच्ा प्र्तािासंदभा्चतील अहिाल)

वदनांक ५ माच्च, 
२०२१

---

(२) दुसरा अहिाल (अथ्चसंकलपिी् प्रकाशनांचे वितरर 
सॉफ् कॉपिीद्वारे (पिेनड्ाईवह) तसेच संकेत्थळािर 
विधानमंडळ सद््ांना ि इतरांना उपिलबध करून 
देण्ाबाबत वित्त विभािाच्ा प्र्तािासंदभा्चतील 
अहिाल

वदनांक ५ माच्च, 
२०२१

--

(३) भंडारा वजलहा पिररषदेसंदभा्चतील पिंचा्ती राज 
सवमतीचा सन २०१२-२०१३ च्ा ले््ांिरील 
लेखा पिरीषिा पिुनवि्चलोकन अहिाल पिवहला अहिाल 
ि सन २०१३-२०१४ च्ा िावष्चक प्रशासन 
अहिालाच्ा संदभा्चत दुसरा अहिाल

वदनांक १० माच्च, 
२०२१

(४) कोलहापिूर वजलहा पिररषदेसंदभा्चतील पिंचा्ती राज 
सवमतीचा सन २०१३-२०१४ च्ा ले््ांिरील 
लेखा पिरीषिा पिुनवि्चलोकन अहिाल वतसरा अहिाल 
ि सन २०१४-२०१५ च्ा िावष्चक प्रशासन 
अहिालाच्ा संदभा्चत चौथा अहिाल

वदनांक १० माच्च, 
२०२१
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अ.क्र. सवमतीचे ि अहिालाचे नाि
अहिाल 

सभािृहास सादर 
केल्ाचा वदनांक

सभािृहाने 
अहिाल 
विचारात 
घेतल्ाचा 

वदनांक

(१) (२) (३) (४)

(५) जालना वजलहा पिररषदेसंदभा्चतील पिंचा्ती राज 
सवमतीचा सन २०१३-२०१४ च्ा ले््ांिरील 
लेखा पिरीषिा पिुनवि्चलोकन अहिाल पिाचिा अहिाल 
ि सन २०१४-२०१५ च्ा िावष्चक प्रशासन 
अहिालाच्ा संदभा्चत सहािा अहिाल

वदनांक १० माच्च, 
२०२१

(६) रतनाविरी वजलहा पिररषदेसंदभा्चतील पिंचा्ती राज 
सवमतीचा सन २०१२-२०१३ च्ा ले््ांिरील 
लेखा पिरीषिा पिुनवि्चलोकन अहिाल वतसरा अहिाल 
ि सन २०१३-२०१४ च्ा िावष्चक प्रशासन 
अहिालाच्ा संदभा्चत सातिा अहिाल

वदनांक १० माच्च, 
२०२१

(७) रा्िड वजलहा पिररषदेसंदभा्चतील पिंचा्ती राज 
सवमतीचा सन २०१३-२०१४ च्ा ले््ांिरील 
लेखा पिरीषिा पिुनवि्चलोकन अहिाल वतसरा अहिाल 
ि सन २०१४-२०१५ च्ा िावष्चक प्रशासन 
अहिालाच्ा संदभा्चत आ्ठिा अहिाल

वदनांक १० माच्च, 
२०२१

(८) सन २०२१ मधील प्रथम (अथ्चसंकलपिी्) 
अवधिेशनात १४ वडसेंबर, २०२० ते वदनांक 
१५ वडसेंबर, २०२० ्ा कालािधीत मा.मंत्ी/
मा.राज्मंत्ी महोद्ांनी विधानसभा सभािृहात 
वदलेल्ा एकूर २२ आशिासनांची ्ादी तसेच, सन 
२०२० चे चौथे (वहिाळी) अवधिेशन सं्थवित 
झाल्ानंतर, आतापि्ांत पिूत्चता करण्ात आलेल्ा 
एकूर २१२ आशिासनांच्ा पिूत्चतेची वििररपित्े

वदनांक १० माच्च, 
२०२१

एचबी ६८०—४
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अ.क्र. सवमतीचे ि अहिालाचे नाि
अहिाल 

सभािृहास सादर 
केल्ाचा वदनांक

सभािृहाने 
अहिाल 
विचारात 
घेतल्ाचा 

वदनांक

(१) (२) (३) (४)

(९) सन २०१५ च्ा दुसऱ्ा (पिािसाळी) 
अवधिेशनातील आशिासनांसंबंधीचा पिवहला 
अहिाल

वदनांक १० माच्च, 
२०२१
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वििरि क्रमांक - १

श्थ घेिे वकंिा दृढकथन करिे

वनरंक

एचबी ६८०—४अ
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वििरि क्रमांक - २

बैठकींरे वदनांक ि िेळ

अ.क्र. बै्ठकीचा वदनांक बै्ठकीची िेळ एकूर िेळ

पिासून पि्ांत तास वमवन्े

(१) (२) (३) (४)

१. सोमिार, वदनांक १ माच्च, 
२०२१

सकाळी ११-५५ ते दुपिारी १२-४९ ०० ५४

२. मंिळिार, वदनांक २ माच्च, 
२०२१

सकाळी ११-०० ते रात्ौ. ०८-०८ ०९ ०८

३. बुधिार, वदनांक ३ माच्च, 
२०२१

सकाळी ११-०० ते सा्ं. ०४-५५ ०५ ५५

४. िुरूिार, वदनांक ४ माच्च, 
२०२१

सकाळी ११-०० ते दुपिारी १२-१७ ०१ १७

दुपिारी १२-२७ ते सा्ं. ०५-४८ ०५ २१

५ शुक्रिार, वदनांक ५ माच्च, 
२०२१

सकाळी ११-०० ते रात्ौ. ०७-०५ ०८ ०५

रात्ौ. ०७-५४ ते रात्ौ.०९-४४ ०१ ५०

६. सोमिार, वदनांक ८ माच्च, 
२०२१ 

सकाळी ११-०० ते दुपिारी ०१-३५ ०२ ३५

दुपिारी ०२-०० ते दुपिारी ०३-१५ ०१ १५

७. मंिळिार, वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

सकाळी ११-०० ते दुपिारी १२-१५ ०१ १५

दुपिारी १२-५५ ते दुपिारी १२-५८ ०० ०३

दुपिारी ०१-३० ते दुपिारी ०१-३२ ०० ०२

दुपिारी ०२-०० ते दुपिारी ०२-५६ ०० ५६

दुपिारी ०३-०७ ते दुपिारी ०३-०९ ०० ०२

दुपिारी ०३-५९ ते सा्ं. ०४-०२ ०० ०३
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अ.क्र. बै्ठकीचा वदनांक बै्ठकीची िेळ एकूर िेळ

पिासून पि्ांत तास वमवन्े

(१) (२) (३) (४)

८. बुधिार, वदनांक १० माच्च, 
२०२१ 

सकाळी ११-०० ते सा्ं. ०५-३७ ०६ ३७

सा्ं. ०६-१५ ते सा्ं. ०६-२७ ०० १२

४५ ३०

एकूि : ्ंचरेराळपीस तास तपीस वमवनटे
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वििरि क्रमांक - ३

बैठकींरे वदनांक ि सथवगतपीमुळे िा्ा गेलेला िेळ

अ.क्र. बै्ठकीचा वदनांक बै्ठकीची िेळ एकूर िेळ

पिासून पि्ांत तास वमवन्े

(१) (२) (३) (४)

१. सोमिार, वदनांक १ माच्च, 
२०२१

-- ५४

२. मंिळिार, वदनांक २ माच्च, 
२०२१

-- ०८

३. बुधिार, वदनांक ३ माच्च, 
२०२१

-- ५५

४. िुरूिार, वदनांक ४ माच्च, 
२०२१

दुपिारी १२-१७ ते  दुपिारी १२-२७ ०० १०

५. शुक्रिार, वदनांक ५ माच्च, 
२०२१

रात्ौ. ०७-०५ ते रात्ौ. ०७-५४ ०० ४९

६. सोमिार, वदनांक ८ माच्च, 
२०२१

दुपिारी ०१-३५ ते दुपिारी ०२-०० ०० २५

७. मंिळिार, वदनांक ९ माच्च, 
२०२१

दुपिारी १२-१५ ते दुपिारी १२-५५ ०० ४०

दुपिारी १२-५८ ते दुपिारी ०१-३० ०० ३२

दुपिारी ०१-३२ ते दुपिारी २-०० ०० २८

दुपिारी ०२-५६ ते दुपिारी ०३-०७ ०० ११

दुपिारी ०३-०९ ते दुपिारी ०३-५९ ०० ५०

८. बुधिार, वदनांक १० माच्च, 
२०२१

सा्ं. ०५-३७ ते सा्ं. ०६-१५ ०० ३८

०४ ४३

एकूि : रार तास रिेराळपीस वमवनटे
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वििरि क्रमांक - ४

मंरिपी उ्ससथत नसल्ामुळे िा्ा गेलेला िेळ

वनरंक
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वििरि क्रमांक ५

विधानसभा प्रथम (अथ्चसंकल्पी्) अवधिेशन, २०२१

वदनांक १ मार्च, २०२१ ते १० मार्च, २०२१

महाराष्ट्र विधानसभेच्ा सद््ांच्ा उपिल्थतीचे वदिस ि बै्ठकीच्ा एकंदर वदिसांची ्ककेिारी

( मा. उपिाध्षि, मा. उपि मु््मंत्ी, मंत्ी, राज्मंत्ी, विरोधी पिषि नेता व्वतररकत )

एकूर बै्ठकांची सं््ा - ८

अ.क्र. िार ि वदनांक एकूर सद्् 

सं््ा

उपिल्थती 

सं््ा

अनुपिल्थतीची 

सं््ा

(१) (२) (३) (४) (५)

१. सोमिार, वदनांक १ माच्च, २०२१ २४६ २०३ ४३

२. मंिळिार, वदनांक २ माच्च, २०२१ २४६ २१९ २७

३. बुधिार, वदनांक   ३ माच्च, २०२१ २४६ २१८ २८

४. िुरुिार, वदनांक   ४ माच्च, २०२१ २४६ २१३ ३३

५. शुक्रिार, वदनांक  ५ माच्च, २०२१ २४६ १८८ ५८

६. सोमिार, वदनांक  ८ माच्च, २०२१ २४६ २२० २६

७. मंिळिार, वदनांक ९ माच्च, २०२१ २४६ २२२ २४

८. बुधिार, वदनांक  १० माच्च, २०२१ २४६ २१२ ३४
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वििरि क्रमांक - ६

विधानसभा प्रथम (अथ्चसंकल्पी्) अवधिेशन, २०२१

वदनांक १ मार्च, २०२१ ते १० मार्च, २०२१

महाराष्ट्र विधानसभेच्ा सदस्ांच्ा उ्ससथतपीरे वदिस ि बैठकपीच्ा एकंदर वदिसांरपी 
टककेिारपी

( मा. उपिाध्षि, मा. उपि मु््मंत्ी, मंत्ी, राज्मंत्ी, विरोधी पिषि नेता व्वतररकत )

एकूर बै्ठकांची सं््ा - ८

अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

१. आवब्कर, श्ी. प्रकाश आनंदराि 
(राधानिरी)

७ १ ८७.५%

२. अडसड, श्ी. प्रतापि अरुरभाऊ 
(धामरिाि रेलिे)

७ १ ८७.५%

३. अग्िाल, श्ी. विनोद (िोंवद्ा) ४ ४ ५०%

४. आहेर, डॉ. राहुल दौलतराि (चांदिड) ८ ० १००%

५. आवहरे, श्ीमती सरोज बाबुलाल 
(देिळाली)

८ ० १००%

६. आ्लानी, †श्ी. कुमार उत्तमचंद 
(उलहासनिर)

५ ३ ६२.५%

७. आजबे, श्ी. बाळासाहेब भाऊसाहेब 
(आष््ी)

८ ० १००%

८. अळिरी, श्ी. पिराि (विलेपिालदे) ८ ० १००%

९. अंतापिूरकर, श्ी. रािसाहेब ज्िंता 
(देिलूर)

८ ० १००%
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अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

१०. आत्ाम, श्ी. धम्चरािबाबा भििंतराि 
(अहेरी)

८ ० १००%

११. आिाडे, श्ी. प्रकाश आणरा 
(इचलकरंजी)

६ २ ७५%

१२. आिळे, श्ी. राजू (बाबा) (हातकरंिले) ८ ० १००%

१३. आजमी, श्ी. अबू आवसम (मानखुद्च 
वशिाजीनिर)

८ ० १००%

१४. बाबर, श्ी. अवनलभाऊ (खानापिूर) ८ ० १००%

१५. बािडे, श्ी. हरीभाऊ वकसनराि (फुलंब्ी) ० ८ ०%

१६. बालदी, श्ी. महेश (उरर) ७ १ ८७.५

१७. बंब, श्ी. प्रशांत बनसीलाल (िंिापिूर) ६ २ ७५%

१८. बांिर, श्ी. संतोष लक्मरराि (कळमनुरी) ७ १ ८७.५%

१९. बनकर, श्ी. वदलीपिराि शंकरराि 
(वनफाड)

८ ० १००%

२०. बनसोडे, श्ी. अणरा दादू (वपिंपिरी) ६ २ ७५%

२१. बेनके, श्ी. अतुल िललभ (जुननर) ८ ० १००%

२२. भांिवड्ा, श्ी. बं्ी (वचमुर) ७ १ ८७.५%

२३. भारसाकळे, श्ी. प्रकाश िुरिंतराि 
(आको्)

८ ० १००%

२४. भातखळकर, श्ी. अतुल (कांवदिली पिूि्च) ८ ० १००%

२५. भोईर, श्ी. विशिनाथ आतमाराम (कल्ार 
पिलशचम)

८ ० १००%

२६. भोळे, श्ी. सुरेश दामू (राजूमामा) 
(जळिाि शहर)

० ८ ०%
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अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

२७. भोंंडेकर, श्ी. नरेंद्र भोजराज (भंडारा) ८ ० १००%

२८. भोसले, श्ी. वशिेंद्रवसंह अभ्वसंहराजे 
(सातारा)

८ ० १००%

२९. भो्र, डॉ. पिंकज राजेश (िधा्च) ० ८ ०%

३०. भुसारा, श्ी. सुवनल  चंद्रकांत (विक्रमिड) ८ ० १००%

३१. भु्ार, श्ी. देिेंद्र महादेिराि (मोशडी) ८ ० १००%

३२. बोदकुरिार, श्ी. संवजिरेड्ी बापिूराि 
(िरी)

८ ० १००%

३३. बोरनारे, श्ी. रमेश नानासाहेब (िैजापिूर) ७ १ ८७.५%

३४. बोरसे, श्ी. वदलीपि मंिळू (बािलान) ८ ० १००%

३५. चंद्रीकापिुरे, श्ी. मनोहर िोिध्चन (अजु्चनी 
मोरिाि)

४ ४ ५०%

३६. चौधरी, श्ी. वशरीष मधुकरराि (रािेर) ३ ५ ३७.५

३७. चौधरी, श्ीमती मवनषा अशोक (दवहसर) ८ ० १००%

३८. चौिुले, श्ी. महेश प्रभाकर (वभिंडी 
पिलशचम)

८ ० १००%

३९. चवहार, श्ी. वदपिक प्रलहाद (फल्र) ८ ० १००%

४०. चवहार, श्ी. मंिेश रमेश (चाळीसिाि) ६ २ ७५%

४१. चवहार, श्ी. पिृथिीराज दाजीसाहेब (कराड 
दवषिर)

५ ३ ६२.५%

४२. चवहार, श्ी. रविंद्र दत्तात्् (डोंवबिली) ८ ० १००%

४३. चौधरी, श्ी. अज् विना्क (वशिडी) ७ १ ८७.५%

४४. चौिुले, श्ी. ज्ानराज धोंवडराम (उमरिा) ८ ० १००%
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अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

४५. दळिी, श्ी. महेंद्र हरी (अवलबाि) ७ १ ८७.५%

४६. दानिे, श्ी. संतोष रािसाहेब (भोकरदन) ६ २ ७५%

४७. दरोडा, श्ी. दौलत वभका (शहापिूर) ८ ० १००%

४८. देशमुख, श्ी.वधरज विलासराि  (लातूर 
शहर)

७ १ ८७.५%

४९. देशमुख, श्ी. वनतीनकुमार वभकनराि 
(बालापिुर)

७ १ ८७.५%

५०. देशमुख, श्ी. सुभाष सुरेशचंद्र (सोलापिूर 
दवषिर)

८ ० १००%

५१. देशमुख, श्ी. विज्कुमार वसद्रमपपिा 
(सोलापिूर शहर उत्तर)

३ ५ ३७.५%

५२. धानोरकर, श्ीमती प्रवतभा सुरेश (िरोरा) ८ ० १००%

५३. वढकले, ॲड. राहूल उत्तमराि (नावशक 
पिूि्च)

८ ० १००%

५४. धो्े, श्ी. सुभाष रामचंद्रराि (राजुरा) ७ १ ८७.५%

५५. धुिदे, डॉ. संदीपि प्रभाकर (अरडी) ८ ० १००%

५६. एकडे, श्ी. राजेश पिंडीतराि (मलकापिूर) ० ८ ०%

५७. फुंडकर, श्ी. आकाश पिांडुरंि (खामिांि) ८ ० १००%

५८. िाडिीळ, श्ी. धनंज् उफ्क सुधीर हरी 
(सांिली)

८ ० १००%

५९. िा्किाड, श्ी. िरपित काळू (कल्ार 
पिूि्च)

७ १ ८७.५%

६०. िा्किाड, श्ी. संज् रामभाऊ 
(बुलढारा)

७ १ ८७.५%
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अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

६१. िजबे, श्ी. कृष्रा दामाजी (आरमोरी) ८ ० १००%

६२. िािीत, श्ीमती मंजुळा तुळशीराम (साक्री) ८ ० १००%

६३. िािीत, डॉ. विज्कुमार कृष्रराि 
(नंदुरबार)

७ १ ८७.५%

६४. घाडिे-पिा्ील, श्ी. कैलास बाळासाहेब 
(उ्मानाबाद)

८ ० १००%

६५. िोिािले, श्ी. भरत मारुती (महाड) ८ ० १००%

६६. िोरंट्ाल, श्ी. कैलास वकसनराि 
(जालना)

७ १ ८७.५%

६७. िोरे, श्ी. ज्कुमार भििानराि (मार) ८ ० १००%

६८. िुट्े, श्ी. रतनाकर मावरकराि (िंिाखेड) ७ १ ८७.५%

६९. हंबडडे, श्ी. मोहनराि मारोतराि (नांदेड 
दवषिर)

८ ० १००%

७०. वहरे, श्ीमती सीमा महेश (नावशक 
पिलशचम)

८ ० १००%

७१. होळी, डॉ. देिराि मादिुजी (िडवचरोली) ८ ० १००%

७२. जाधि, श्ी. भा्कर भाऊराि (िुहािर) ६ २ ७५%

७३. जाधि, श्ी. चंद्रकांत पिंडीत (कोलहापिूर 
उत्तर)

० ८ ०%

७४. जाधि (पिा्ील), श्ी. मकरंद लक्मरराि 
(िाई)

७ १ ८७.५%

७५. जाधि, श्ीमती ्ावमनी ्शिंत 
(भा्खळा)

८ ० १००%

७६. जितापि, श्ी. लक्मर पिांडूरंि (वचंचिड) ३ ५ ३७.५%
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अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

७७. जितापि, श्ी. संग्ाम अरुरकाका 
(अहमदनिर शहर)

७ १ ८७.५%

७८. जितापि, श्ी. संज् चंदुकाका (पिुरंदर) ८ ० १००%

७९. जैन, श्ीमती िीता भरत (वमरा-भाईंदर) ८ ० १००%

८०. जै्िाल (िकील), श्ी. आवशष 
नंदवकशोर (राम्ेक)

४ ४ ५०%

८१. जै्िाल, श्ी. प्रवदपि वशिनारा्र 
(औरंिाबाद मध्)

५ ३ ६२.५%

८२. जोरिेिार, श्ी. वकशोर िजानन (चंद्रपिूर) ८ ० १००%

८३. जिळिािकर पिा्ील, श्ी. माधिराि 
वनिृत्तीराि (हदिाि)

६ २ ७५%

८४. कदम, श्ी. राम (घा्कोपिर पिलशचम) ७ १ ८७.५%

८५. कदम, श्ी. ्ोिेशदादा रामदास (दापिोली) ८ ० १००%

८६. काळे, श्ी. आशुतोष अशोकराि 
(कोपिरिाि)

८ ० १००%

८७. कल्ारकर, श्ी. बालाजी देविदासराि 
(नांदेड उत्तर)

८ ० १००%

८८. कल्ारशेट्ी, श्ी. सवचन पिंचपपिा 
(अककलको्)

८ ० १००%

८९. कांबळे, श्ी. ररवजत प्रतापिराि (देिळी) ८ ० १००%

९०. कांबळे, श्ी. सुवनल ज्ानदेि (पिुरे 
छािरी)

८ ० १००%

९१. कानडे, श्ी. लहू नाथा (श्ीरामपिूर) ८ ० १००%
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अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

९२. कांदे, श्ी. सुहास (आणरा) द्वारकानाथ 
(नांदिाि)

७ १ ८७.५%

९३. कारेमोरे, श्ी. राजू मावरकराि (तुमसर) ८ ० १००%

९४. कथोरे, श्ी. वकसन शंकर (मुरबाड) ८ ० १००%

९५. केचे, श्ी. दादाराि ्ादिरािजी (आिडी) ८ ० १००%

९६. केळकर, श्ी. संज् मुकूंद (्ठारे) ८ ० १००%

९७. केराम, श्ी. वभमराि रामजी (वकनि्) ८ ० १००%

९८. केसरकर, श्ी. वदपिक िसंतराि 
(सािंतिाडी)

८ ० १००%

९९. खाडे, डॉ. सुरेश (भाऊ) दिडू (वमरज) ७ १ ८७.५%

१००. खोडके, श्ीमती सुलभा संज् 
(अमरािती)

५ ३ ६२.५%

१०१. खोपिडे, श्ी. कृष्रा पिंचम (नािपिूर पिूि्च) ७ १ ८७.५%

१०२. खोसकर, श्ी. वहरामर वभका (इितपिूरी) ८ ० १००%

१०३. वकरीकर, डॉ. बालाजी प्रलहाद 
(अंबरनाथ)

७ १ ८७.५%

१०४. कोका्े, ॲड. मावरकराि वशिाजीराि 
(वसननर)

८ ० १००%

१०५. कोळंबकर, श्ी. कालीदास वनळकं्ठ 
(िडाळा)

७ १ ८७.५%

१०६. कोरे (सािकर), श्ी. विन् विलासराि 
(शाहूिाडी)

५ ३ ६२.५%

१०७. कोरिांिकर, श्ी. रमेश िजानन (भांडुपि 
पिलशचम)

८ ० १००%
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अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

१०८. कोरो्े, श्ी. सहसराम मारोती (आमिाि) ७ १ ८७.५%

१०९. को्ेचा, श्ी. वमहीर चंद्रकांत (मुलुंड) ८ ० १००%

११०. वषिरसािर, श्ी. संवदपि रविंद्र (बीड) ८ ० १००%

१११. कुचे, श्ी. नारा्र वतलकचंद (बदनापिूर) ८ ० १००%

११२. कुडाळकर, श्ी. मंिेश (कुला्च) ८ ० १००%

११३. कुल, ॲड. राहुल सुभाषराि (दौंड) ७ १ ८७.५%

११४. कुंभारे, श्ी. विकास शंकरराि (नािपिूर 
मध्)

८ ० १००%

११५. कुरािार, श्ी. समीर त्ंबकराि 
(वहंिरघा्)

८ ० १००%

११६. कु्े, डॉ. संज् श्ीराम (जळिाि जामोद) ८ ० १००%

११७. लहाम्े, डॉ. वकरर ्माजी (अकोले) ८ ० १००%

११८. लांडे, श्ी. वदलीपि भाऊसाहेब (चांदीिली) ८ ० १००%

११९. लांडिे, श्ी. महेश (दादा) वकसन 
(भोसरी)

६ २ ७५%

१२०. लंके, श्ी. वनलेश ज्ानदेि (पिारनेर) ४ ४ ५०%

१२१. ल्के, श्ी. रमेश (अंधेरी पिूि्च) ८ ० १००%

१२२. लवहेकर, डॉ. भारती (िससोिा) ८ ० १००%

१२३. लोढा, श्ी. मंिल प्रभात (मलबार वहल) ८ ० १००%

१२४. महाजन, श्ी. विरीष दत्तात्् (जामनेर) ८ ० १००%

१२५. महाले, श्ीमती शिेता विद्ाधर (वचखली) ८ ० १००%

१२६. मवलक, श्ी. लखन सहदेि (िावशम) ० ८ ०%

१२७. माने, श्ी. ्शिंत विठ्ल (मोहोळ) ८ ० १००%
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अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

१२८. मते, श्ी. मोहन िोपिाळराि  (नािपिूर 
दवषिर)

८ ० १००%

१२९. मेघे, श्ी. समीर दत्तात्् (वहंिरा) ६ २ ७५%

१३०. महात्े, श्ीमती मंदा विज् (बेलापिूर) ७ १ ८७.५%

१३१. वमसाळ, श्ीमती माधुरी सवतश (पिि्चती) ८ ० १००%

१३२. मोवहते, श्ी. वदलीपि दत्तात््  (खेड 
आळंदी)

८ ० १००%

१३३. मोरे, श्ी. शांताराम तुकाराम (वभिंडी 
ग्ामीर)

७ १ ८७.५%

१३४. मुफती, श्ी. मोहममद इ्माईल अबदुल 
खवलक (मालेिाि मध्)

६ २ ७५%

१३५. मंुदडा, श्ीमती नवमता अषि् (कैज) ७ १ ८७.५%

१३६. मुनिं्ीिार, श्ी. सुधीर सलचचदानंद 
(बललारपिूर)

८ ० १००%

१३७. मु्कुळे, श्ी. तानहाजी सखारामजी 
(वहंिोली)

६ २ ७५%

१३८. नाईक, श्ी. िरेश  (ऐरोली) ७ १ ८७.५%

१३९. नाईक, श्ी. इंद्रवनल मनोहर (पिुसद) ८ ० १००%

१४०. नाईक, श्ी. मानवसंि फत्तेवसंिराि 
(वशराळा)

५ ३ ६२.५%

१४१. नाईक, श्ी. वशरीषकुमार सुरूपिवसंि 
(निापिूर)

८ ० १००%

१४२. नाईक, श्ी. िैभि विज् (कुडाळ) ७ १ ८७.५%

१४३. नािदेकर, ॲड. राहूल सुरेश (कुलाबा) ५ ३ ६२.५%

एचबी ६८०—५
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अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

१४४. निघरे, श्ी. चंद्रकांत ऊफ्क राजुभैय्ा 
रमाकांत (बसमत)

७ १ ८७.५%

१४५. वनकम, श्ी. शेखर िोविंदराि (वचपिळूर) ८ ० १००%

१४६. वनकोले, श्ी. विनोद वभिा (डहारू) ८ ० १००%

१४७. वनलंिेकर-पिा्ील, श्ी. संभाजी वदलीपिराि 
(वनलंिा)

७ १ ८७.५%

१४८. पिाचपिुते, श्ी. बबनराि वभकाजी (श्ीिोंदा) ५ ३ ६२.५%

१४९. पिाडिी, श्ी. राजेश उदेवसंि (शहादा) ८ ० १००%

१५०. पिारिे, श्ी. राजु देिनाथ (उमरेड) ८ ० १००%

१५१. पि्ेल, श्ी. अमीन (मुंबादेिी) ८ ० १००%

१५२. पि्ेल, श्ी. राजकुमार द्ाराम (मेळघा्) ८ ० १००%

१५३. पिा्ील, श्ी. अवनल भाईदास (अमळनेर) ८ ० १००%

१५४. पिा्ील, श्ी. बाबासाहेब मोहनराि 
(अहमदपिूर)

८ ० १००%

१५५. पिा्ील, श्ी. चंद्रकांत (दादा) बचचू 
(कोथरुड)

८ ० १००%

१५६. पिा्ील, श्ी. चंद्रकांत वनंबाजी 
(मुकताईनिर)

६ २ ७५%

१५७. पिा्ील, श्ी. वचमरराि रुपिचंद (एरंडोल) ७ १ ८७.५%

१५८. पिा्ील, श्ी. वकशोर आपपिा (पिाचोरा) ८ ० १००%

१५९. पिा्ील, श्ी. कुरालबाबा रोवहदास (धुळे 
ग्ामीर)

७ १ ८७.५%

१६०. पिा्ील (सडोलीकर), श्ी. पिी.एन. 
(करिीर)

८ ० १००%
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अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

१६१. पिा्ील, श्ी. प्रमोद (राजु) रतन (कल्ार 
ग्ामीर)

७ १ ८७.५%

१६२. पिा्ील, डॉ. राहुल िेदप्रकाश (पिरभरी) ४ ४ ५०%

१६३. पिा्ील, श्ी. राजेश नरवसंिराि (चंदिड) ८ ० १००%

१६४. पिा्ील, श्ी. राजेश रघुनाथ (बोईसर) ५ ३ ६२.५%

१६५. पिा्ील, श्ी. राराजिवजतवसंह पिद्मवसंह 
(तुळजापिूर)

७ १ ८७.५%

१६६. पिा्ील, श्ी. रविशे्ठ (पिेर) २ ६ २५%

१६७. पिा्ील, श्ी. ऋतुराज संज् (कोलहापिूर 
दवषिर)

५ ३ ६२.५%

१६८. पिा्ील, ॲड. शहाजीबापिू राजाराम  
(सांिोले)

२ ६ २५%

१६९. पिा्ील, श्ीमती सुमनताई  आर.आर. 
(आबा) (तासिाि-कि्ठे महांकाळ)

८ ० १००%

१७०. पिा्री, श्ी. राजेंद्र सुखानंद (करंजा) २ ६ २५%

१७१. पि्ोले, श्ी. नानाभाऊ फालिुनराि 
(साकोली)

८ ० १००%

१७२. पििार, श्ी. अवभमन्ु दत्तात्् (औसा) ८ ० १००%

१७३. पििार, श्ी. अशोक रािसाहेब (वशरुर) ८ ० १००%

१७४. पििार, श्ी. लक्मर माधिराि (िेिराई) ८ ० १००%

१७५. पििार, श्ी. वनतीन अजु्चन (ए.्ी.) 
(कलिर)

८ ० १००%

१७६. पििार, श्ी. राजेश (ना्िांि) ८ ० १००%

१७७. पििार, श्ी. रोवहत (कज्चत जामखेड) ८ ० १००%

एचबी ६८०—५अ
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अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

१७८. पिािरा, श्ी. कावशराम िेचान (वशरपिूर) ६ २ ७५%

१७९. फरांदे, श्ीमती देि्ानी सुहास (नावशक 
मध्)

८ ० १००%

१८०. फातपिदेकर, श्ी. प्रकाश िैकुं्ठ (चेंबूर) ८ ० १००%

१८१. वपिंपिळे, श्ी. हरीष मारोतीआपपिा 
(मूवत्चजापिूर)

८ ० १००%

१८२. पिोतनीस, श्ी. संज् िोविंद (कवलना) ७ १ ८७.५%

१८३. प्रभू, श्ी. सुनील (वदंडोशी) ८ ० १००%

१८४. रहांिडाले, श्ी. विज् भरतलाल (वतरोरा) ७ १ ८७.५%

१८५. राजाळे, श्ीमती मोवनका राजीि (शेििाि) ८ ० १००%

१८६. राजपिुत, श्ी. उद्वसंि सरदारवसंि 
(कननड)

८ ० १००%

१८७. रारा, श्ी. रवि (बडनेरा) ८ ० १००%

१८८. रारे, श्ी. वनतेश नारा्र (करकिली) ८ ० १००%

१८९. रारे, श्ी. सुनील दत्तात्् (बोररिली) ८ ० १००%

१९०. रा्ठोड, श्ी. तुषार िोविंद (मुखेड) ६ २ ७५%

१९१. राऊत, श्ी. राजेंद्र विठ्ल (बाशडी) ४ ४ ५०%

१९२. राऊत, श्ी. सुवनल राजाराम (विक्रोळी) ८ ० १००%

१९३. रािल, श्ी. ज्कुमार वजतेंद्रवसंह 
(वसंदखेडा)

८ ० १००%

१९४. रा्मुलकर, श्ी. संज् भा्कर (मेहकर) ८ ० १००%

१९५. सािर, श्ी. ्ोिेश (चारकोपि) ८ ० १००%
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अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

१९६. साकोरे-बोडडीकर, श्ीमती मेघना वदपिक 
(वजंतूर)

८ ० १००%

१९७. साळिी, श्ी. राजन प्रभाकर (राजापिूर) ८ ० १००%

१९८. सरनाईक, श्ी. प्रतापि बाबुराि (ओिळा-
माजीिडा)

८ ० १००%

१९९. सरिरकर, श्ी. सदा (मावहम) ५ ३ ६२.५%

२००. ससाने, श्ी. नामदेि ज्राम (उमरखेड) ८ ० १००%

२०१. सा्म, श्ी. अमीत भा्कर (अंधेरी 
पिलशचम)

७ १ ८७.५%

२०२. सातपिुते, श्ी. राम विठ्ल (माळवशरस) ५ ३ ६२.५%

२०३. सािे, श्ी. अतुल मोरेशिर (औरंिाबाद 
पिूि्च)

८ ० १००%

२०४. सािंत, श्ी. तानाजी ज्िंत (पिारंदा) ५ ३ ६२.५%

२०५. सािंत, श्ी. विक्रमवसंह बाळासाहेब (जत) ८ ० १००%

२०६. सािरकर, श्ी. ररधीर प्रलहादराि 
(अकोला पिूि्च)

८ ० १००%

२०७. सािरकर, श्ी. ्ेकचंद श्ािर (काम्ठी) ७ १ ८७.५%

२०८. सािकारे, श्ी. संज् िामन (भुसािळ) ८ ० १००%

२०९. सेलिन, कॅप्न आर तावमल (सा्न 
कोळीिाडा)

६ २ ७५%

२१०. शाह, श्ी. फारुक अनिर (धुळे शहर) ७ १ ८७.५%

२११. शाह, श्ी. पिराि (घा्कोपिर पिुि्च) ७ १ ८७.५%

२१२. शेख, श्ी. रईस कासम (वभिंडी पिुि्च) ८ ० १००%
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अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

२१३. शमा्च, श्ी. िोिध्चन मांिीलाल ऊफ्क लालाजी 
(अकोला पिलशचम)

१ ७ १२.५%

२१४. शेलार, ॲड. आवशष बाबाजी (िांद्रे 
पिलशचम)

५ ३ ६२.५%

२१५. शेळके, श्ी. सुवनल शंकरराि (मािळ) ८ ० १००%

२१६. वशंदे, श्ी. बबनराि विठ्लराि (माढा) २ ६ २५%

२१७. वशंदे, श्ी. महेश संभाजीराजे (कोरेिाि) ८ ० १००%

२१८. वशंदे, श्ीमती प्रवरती सुशीलकुमार  
(सोलापिूर शहर मध्)

५ ३ ६२.५%

२१९. वशंदे, श्ी. संज्मामा विठ्लराि 
(करमाळा)

८ ० १००%

२२०. वशंदे, श्ी. श्ामसुंदर (लोहा) ८ ० १००%

२२१. वशरोळे, श्ी. वसद्धाथ्च अवनल 
(वशिाजीनिर)

८ ० १००%

२२२. वशरसा्, श्ी. संज् पिांडुरंि (औरंिाबाद 
पिलशचम)

७ १ ८७.५%

२२३. वसवद्की, श्ी. झीशान बाबा (िांद्रे पिुि्च) ३ ५ ३७.५%

२२४. सोळंके, श्ी. प्रकाश (दादा) सुंदरराि 
(माजलिाि)

८ ० १००%

२२५. सोनिरे, श्ीमती लताबाई चंद्रकांत 
(चोपिडा)

८ ० १००%

२२६. सुिदे, श्ी. प्रकाश राजाराम (मािा्ठारे) ८ ० १००%

२२७. तापिकीर, श्ी. वभमराि (अणरा) धोंडीबा 
(खडकिासला)

८ ० १००%
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अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

२२८. ्ठाकरे, श्ी. विकास पिांडुरंि (नािपिूर 
पिलशचम)

३ ५ ३७.५%

२२९. ्ठाकूर, श्ी. वहतेंद्र विष्रु (िसई) ० ८ ०%

२३०. ्ठाकूर, श्ी. वषितीज वहतेंद्र (नालासोपिारा) ८ ० १००%

२३१. ्ठाकूर, श्ी. प्रशांत रामशे्ठ (पिनिेल) ८ ० १००%

२३२. ्ठाकूर, श्ीमती विद्ा ज्प्रकाश (िोरेिाि) ६ २ ७५%

२३३. थोपि्े, श्ी. संग्ाम अनंतराि (भोर) ८ ० १००%

२३४. थोरिे, श्ी. महेंद्र सदावशि (कज्चत) ८ ० १००%

२३५. व्ळक, श्ीमती मुकता शैलेश (कसबा 
पिे्ठ)

८ ० १००%

२३६. व्ंिरे, श्ी. सुवनल विज् (िडिाि शेरी) ८ ० १००%

२३७. तुपिे, श्ी. चेतन विठ्ल (हडपिसर) ० ८ ०%

२३८. िनिा, श्ी. श्ीवनिास वचंतामर (पिालघर) ८ ० १००%

२३९. विखे-पिा्ील, श्ी. राधाकृष्र एकनाथराि 
(वशडडी)

८ ० १००%

२४०. िा्कर, श्ी. रविंद्र दत्ताराम (जोिेशिरी 
पिूि्च)

८ ० १००%

२४१. िानखडे, श्ी. बळिंत बसिंत (द्ा्चपिूर) ८ ० १००%

२४२. िरपिुडकर, श्ी. सुरेश अंबादासराि 
(पिाथरी)

७ १ ८७.५%

२४३. उईके, श्ी. अशोक रामाजी (राळेिांि) ८ ० १००%

२४४. ्ादि (लोरीकर), श्ी. बबनराि दत्तात्् 
† (पिरतूर)

७ १ ८७.५%

२४५. ्ेरािार, श्ी. मदन मधुकर (्ितमाळ) ७ १ ८७.५%
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अ.क्र. सद््ांचे नाि † उपिल्थती अनुपिल्थती
उपिल्थतीची 
्ककेिारी

(१) (२) (३) (४) (५)

२४६. झनक, श्ी. अवमत सुभाषराि (ररसोड) ८ ० १००%

२४७. ररकत -- -- --

२४८. ररकत -- -- --
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 वििरि क्रमांक - ७

महाराष्ट्र विधानसभेच्ा सन २०२१ च्ा प्रथम (अथ्चसंकल्पी्)  अवधिेशनातपील

(मार्च २०२१) दैनंवदन का््चिाहपीरा संवषिपत अहिाल

सोमिार, वदनांक १ मार्च, २०२१

सकाळी ११.०० िाजता दोनही सभािृहांच्ा सं्ुकत बै्ठकीसमोर झालेल्ा माननी् 

राज्पिालांच्ा अवभभाषरानंतर २० वमवन्ांच्ा विश्ांतीनंतर विधानसभेची बै्ठक मुंबई 

्ेथील विधानसभेच्ा सभािृहात सकाळी ११ िाजून ५५ वमवन्ांनी माननी् उपिाध्षि  

श्ी. नरहरी वझरिाळ ्ांच्ा अध्षितेखाली सुरू झाली.

 अवधिेशनाचा शुभारंभ ‘िंदे मातरम्’ ्ा िीताच्ा समूह िा्नाने झाला.

१. सवचि ्ांनी, राज्पिालांच्ा अवभभाषराची प्रत सभािृहाच्ा पि्लािर ्ठेिली. 

२. श्ी. सुनील प्रभू, वि.स.स. ्ांनी सभािृहाच्ा अनुमतीने पिुढील प्र्ताि मांडला—

“ माननी् राज्पिालांनी केलेल्ा अवभभाषराबद्ल आमही ्ा अवधिेशनाकररता जमलेले 

विधानसभेचे सद्् , त्ांचे मन:पिूि्चक आभार मानतो.”

सि्चश्ी. सुरेश िरपिुडकर ि श्ी. वदलीपि बनकर, वि.स.स. ्ांनी सनमाननी् सद्् श्ी. 

सुनील प्रभू ्ांनी मांडलेल्ा आभार प्रदश्चनाच्ा प्र्तािास अनुमोदन वदले.

सदर प्र्तािािरील चचा्च मंिळिार, वदनांक २ माच्च, २०२१ रोजी ि बुधिार, वदनांक ३ 

माच्च, २०२१ रोजी  घेण्ात ्ेईल, असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

३. महसूल मंत्ांनी, सन २०२१ चा अध्ादेश क्रमांक १- महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधाररा ि 

विवधग्ा्हीकरर) अध्ादेश, २०२१ सभािृहासमोर ्ठेिला.

४. वित्त ि वन्ोजन मंत्ी तथा उपिमु््मंत्ांनी, सन २०२०-२०२१ च्ा पिुरिरी मािण्ा 

सभािृहास सादर केल्ा ि भारती् संविधानाच्ा अनुचछेद २०५ ि २०३ खंड (३)  अनि्े 

वमळालेल्ा अवधकारात महाराष्ट्राच्ा माननी् राज्पिाल महोद्ांनी सन २०२०-२०२१ च्ा 

पिुरिरी मािण्ा विचारात घेण्ात ् ाव्ात, अशी वशफारस ् ा सभािृहास केली आहे असे सांवितले.

मािण्ा प्र्तुत झाल्ा.
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माननी् उपिाध्षिांनी, सन २०२०-२०२१ च्ा पिुरिरी मािण्ा सभािृहास सादर करण्ात 

आलेल्ा असून सदर मािण्ांिर चचा्च ि मतदान िुरुिार, वदनांक ४ माच्च, २०२१ रोजी होईल  

तसेच सदर वदिशी चचा्च ि मतादानासा्ठी जे विभाि प्राथम्क्रमाने घेण्ात ् ेतील त्ा विभािांिरील  

कपिात सूचना बुधिार, वदनांक ३ माच्च, २०२१ रोजी सा्ंकाळी ५.०० िाजेपि्ांत ्िीकारल्ा 

जातील, असे घोवषत केले.  

५. सवचिांनी, विधान पिररषदेने कोरत्ाही सुधाररेवशिा् पिाररत केलेली  ८ विधे्के 

आवर विधानपिररषदेने कोरत्ाही वशफारशी वशिा् पिरत केलेली  ९ विधे्के ् ांची ् ादी सभािृहास 

िाचून दाखविली.

६. माननी् उपिाध्षिांनी, महाराष्ट्र विधानसभा वन्मांतील वन्म ८(१) अनि्े खालील 

सद््ांना सभाध्षि तावलकेिर नामवनददेवशत केले—

(१) श्ी. संज् वशरसा्, वि.स.स.

(२) श्ी. राजन साळिी, वि.स.स.

(३) ॲड. अशोक पििार, वि.स.स.

(४) श्ी. संग्ाम थोपि्े, वि.स.स.

(५) श्ी. कावलदास कोळंबकर, वि.स.स.

श्ी. देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेता ्ांनी सभािृहामध्े विरोधी पिषिाचे सनमाननी् सद्् 

एखाद्ा विष्ािर बोलण्ासा्ठी उभे राहतात तेवहा त्ांच्ाकडे दुल्चषि केले जात असल्ाबाबत 

हरकतीचा मुद्ा उपिल्थत केला ि त्ाबाबत आपिले महररे मांडले.

श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी विदभ्च ि मरा्ठिाडा िैधावनक विकास महामंडळ 

तिररत ्थापिन करण्ासंदभा्चतील मावहतीचा मुद्ा ्ािेळी उपिल्थत केला.

श्ी. देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषिनेता, श्ी. नाना पि्ोले, वि.स.स. ्ांनी ्ासंदभा्चत आपिले 
महररे मांडले.

साि्चजवनक बांधकाम मंत्ांनी देखील ्ासंदभा्चत आपिले महररे मांडले.

वित्त ि वन्ोजन मंत्ी तथा उपिमु््मंत्ांनी ्ा विष्ाबाबत आपिले महररे मांडले.

७. माननी् उपिाध्षिांनी, श्ी. विलासराि (काका) बाळकृष्र पिा्ील-उंडाळकर, माजी 
वि.स.स. ि  माजी मंत्ी, सि्चश्ी. सू््चकांत व्ंक्राि महावडक, आबाजी नाना पिा्ील, संपितराि 
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रामचंद्र जेधे, ररवजत चुनीलाल भानू, नीळकं्ठराि ्शिंतराि वशंदे, दौलतराि मलहारी पििार ि 
हररभाऊ आतमाराम महाजन माजी वि.स.स. ्ांच्ा दु:खद वनधनाबद्ल शोक प्र्ताि मांडला ि 
आपिल्ा भािना व्कत केल्ा.

सनमाननी् सद््ांनी दोन वमवन्े ्तबध उभे राहून वदिंित सद््ांना श्द्धांजली अपि्चर 
केली.

शोक प्र्ताि संमत करण्ात आला.

शोक प्र्तािाची एक प्रत ि विधानमंडळाचे ्मृतीपित् शोकाकुल कु्ुंबी्ांकडे पिा्ठविण्ात 
्ेईल, असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

 मंगळिार, वदनांक २ मार्च, २०२१

“††††††††††††† राज्भरात िीज दे्के न भरल्ामुळे िीज जोडण्ा तोडण्ाचे आदेश वदले ††††††,” इ. बाबत 
चचा्च करण्ासा्ठी आजचा प्रशनोत्तराचा तास ्थवित करण्ाबाबत वन्म ५७ अनि्े विनंती केली 
असल्ाचे विरोधी पिषिनेते देिेंद्र फडरिीस ्ांनी सांवितले.  

सत्तारूढ पिषिाच्ा ्ठरािामध्े ती चचा्च समाविष्् असल्ाने सदर प्र्तािािर एकवत्त चचा्च 
करता ्ेईल, असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले. 

“†††††† उजा्च विभािाशी चचा्च होत नाही तोपि्ांत राज्ातील शेतकऱ्ांचे वकंिा इतर घरिुती ग्ाहकांचे 
िीज कनेकशन तोडरे ताबडतोब थांबविण्ात †††††्ेईल†”† अशी घोषरा उपिमु््मंत्ांनी केली.

१. (१) तीन तारांवकत प्रशनांची उत्तरे देण्ात आली.

(२) तारांवकत प्रशनोत्तरांच्ा ्ादीतील चविेचाळीस प्रशन िेळेअभािी अतारांवकत 
झाले. 

(ब) अतारांवकत प्रशनोत्तरांची ्ादी क्रमांक ४२ ते ४७ सभािृहासमोर ्ठेिण्ात आली.

२. (१) विवध ि न्ा् राज्मंत्ांनी, श्ी साईबाबा सं्थान विशि्तव्ि्था, वशडडी 
्ांचा सन २०१९-२०२० ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल सभािृहासमोर ्ठेिला.

(२) उद्ोि राज्मंत्ांनी, महाराष्ट्र लघुउद्ोि विकास महामंडळ म्ा्चवदत ्ांचा सन 
२०१७-२०१८ ्ा िषा्चचा छपिननािा िावष्चक अहिाल सभािृहासमोर ्ठेिला.
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(३) निरविकास मंत्ांनी,—

(क) महाराष्ट्र मेट्रो रेलिे महामंडळ म्ा्चवदत (महामेट्रो) ्ांचा सन २०१९-२०२० 
्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल, (ख) मुंबई रेलिे विकास महामंडळ (म्ा्च.) मुंबई ्ांचा 
सन २०१९-२०२० ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल, (ि) मुंबई मेट्रो रेलिे महामंडळ म्ा्चवदत 
्ांचा सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल, (घ) मुंबई महानिर प्रदेश विकास 
प्रावधकरर ्ांचा सन २०१६-२०१७ ि २०१८-२०१९ ्ा िषाांचा िावष्चक अहिाल, तसेच 
(ड़) नािरी ्थावनक ्िराज् सं्थांच्ा ले््ांिरील लेखापिरीषिर पिुनवि्चलोकन (तृती्) 
अहिाल २०१३-२०१४ सभािृहासमोर ्ठेिले.

का््च्द्धतपीबाबतरा मुद्ा -

श्ी. ्ोिेश सािर, वि.स.स. ्ांनी, आजच्ा कामकाज पिवत्केमधील (घ) क्रमांकािरील 
अहिाल ४ िषदे विलंबाने सादर करण्ात ्ेरे, इ. संदभा्चत का््चपिद्धतीबाबतचा मुद्ा उपिल्थत केला.

निरविकास मंत्ांनी उकत मुद्ाबाबत खुलासा केला.

कागद्रिे सभागृहासमोर ठेििे - (सुरू)

(४) रोजिार हमी ्ोजना मंत्ांनी, महातमा िांधी राष्ट्री् ग्ामीर रोजिार हमी ्ोजना— 
महाराष्ट्र ि राज् रोजिार हमी ् ोजना ् ा ् ोजनांचा सन २०१९-२०२० ् ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल 
सभािृहासमोर ्ठेिला.

(५) संसदी् का््च राज्मंत्ांनी, विधानसभेच्ा सन २०२० च्ा चौथ्ा (वहिाळी) 
अवधिेशनात वदनांक १४ वडसेंबर, २०२० ते वदनांक १५ वडसेंबर, २०२० ्ा कालािधीत मा.मंत्ी/
मा.राज्मंत्ी महोद्ांनी विधानसभा सभािृहात वदलेल्ा एकूर २२ आशिासनांची ्ादी तसेच, सन 
२०२० चे चौथे (वहिाळी) अवधिेशन सं्थवित झाल्ानंतर, आतापि्ांत पिूत्चता करण्ात आलेल्ा 
एकूर २१२ आशिासनांच्ा पिूत्चतेची वििररपित्े ्ादीसह सभािृहासमोर ्ठेिली.

३. आज प्रापत झालेल्ा ्थिन प्र्तािाच्ा सि्च सूचनांना दालनात अनुमती नाकारली 

असल्ाचे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

४. सनमाननी् सद्् श्ी. सुनील प्रभु ्ांनी सभािृहाच्ा अनुमतीने पिुढील प्र्ताि 

मांडला ि भाषर केले -
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“राज्पिालांनी केलेल्ा अवभभाषराबद्ल आमही ् ा अवधिेशनाकररता जमलेले विधानसभेचे 

सद्् त्ांचे मन:पिूि्चक आभार.”

प्र्तािािरील चचदेत पिुढील सनमाननी् सद््ांनी सहभाि घेतला.

(१) श्ी. सुरेश िरपिूडकर

(२) श्ी. देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषिनेता

(३) श्ी. नाना पि्ोले (भाषर अपिूर्च)

राज््ालांच्ा अवभभाषिािर ररा्च (्वहला वदिस) - (्ुढे सुरू)

राज्पिालांच्ा अवभभाषराबद्लच्ा आभार प्रदश्चनाच्ा प्र्तािािरील चचा्च पिुढे सुरू झाली. 

चचदेत चचदेत पिुढील सनमाननी् सद््ांनी सहभाि घेतला.

(४) श्ी. नाना पि्ोले (भाषर पिूर्च) (५) श्ी. चंद्रकांत पिा्ील

(६) श्ी. अबू आझमी   (६) श्ीमती ्ावमनी जाधि

(७) डॉ. संज् कु्े   (८) श्ी. अशोक पििार

(९) श्ी. अवमन पि्ेल   (१०)श्ी. ज्कुमार िोरे

(११) श्ी. दीपिक चवहार  (१२) श्ी. रिींद्र िा्कर

(१३) श्ी. वकशोर जोरिेिारे  (१४) श्ी. रवि रारा

(१५) श्ी. ्ोिेश कदम    

(चचा्च अपिूर्च)

५. (अ) ्ुर:सथा्नाथ्च :-

(१) महसूल राज्मंत्ांनी, सन २०२१ चे विधानसभा विधे्क क्रमांक १—महाराष्ट्र 
मुद्रांक (सुधाररा ि विवधग्ा्हीकरर) विधे्क, २०२१ सभािृहाच्ा अनुमतीने पिुर:्थावपित केले.

(२) वित्त मंत्ांनी, सन २०२१ चे विधानसभा विधे्क क्रमांक २—महाराष्ट्र िुं्ठेिारी 
विकास (वन्माधीन कररे, श्ेरीिाढ ि वन्ंत्र) (सुधाररा) विधे्क, २०२१ सभािृहाच्ा 
अनुमतीने पिुर:्थावपित केले.
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राज््ालांच्ा अवभभाषिािर ररा्च (्वहला वदिस) - (ररा्च ्ुढे सुरू)

राज्पिालांच्ा अवभभाषराबद्लच्ा आभार प्रदश्चनाच्ा प्र्तािािरील चचा्च पिुढे सुरू झाली.

चचदेत पिुढील सनमाननी् सद््ांनी सहभाि घेतला.

(१६) श्ी. सुनील शेळके  (१७) श्ी. रईस शेख 

(१८) श्ी. समीर कुरािार  (१९) श्ीमती सुलभा खोडके

(२०) श्ीमती मवनषा चौधरी  (२१) श्ीमती सरोज अवहरे

(२२) ॲड. राहुल कुल  (२३) श्ी. संज् जितापि

(२४) श्ी. अतुल भातखळकर   

 बुधिार, वदनांक ३ मार्च, २०२१

१. (१)  तीन तारांवकत प्रशनांची उत्तरे देण्ात आली.

(२) आजच्ा तारांवकत प्रशनोत्तरांच्ा ्ादीतील त्ेचाळीस प्रशन िेळेअभािी अतारांवकत 
झाले.  

२. (१) विवध ि न््ा् राज्मंत्ांनपी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र 
्ासा्ठी विकास मंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े विधी ि न्ा् विभािाचे सन 
२०१९-२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत वन्तव्् ि प्रत्षि 
खचा्चचे (अविभाज् भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेिले. 

(२) गृह (ग्ामपीि) राज्मंत्ांनपी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र ्ासा्ठी 
विकास मंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े कौशल् विकास, रोजिार ि उद्ोजकता 
विभािाचा सन २०१९-२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि 
अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि खचा्चचे (अविभाज् भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेिले. 

(३) गृहवनमा्चि मंत्ांनपी, झोपिडपिट्ी पिुनि्चसन प्रावधकरर, पिुरे ि वपिंपिरी वचंचिड षिेत्, पिुरे 
्ांचे सन २००५-२००६ ते २०१०-२०११ ्ा िषाांचे िावष्चक लेखे सभािृहासमोर ्ठेिले. 

(४) सहकार राज्मंत्ांनपी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र ्ासा्ठी विकास 
मंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े सहकार, पिरन ि ि्त्ोद्ोि विभािाचे सन २०१९-
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२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि 
खचा्चचे (अविभाज् भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेिले. 

(५) संसदपी् का््च राज् मंत्ांनपी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र ्ासा्ठी 
विकास मंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े संसदी् का््च विभािाचे सन २०१९-
२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् अवनिा््च प्रत्षि खचा्चचे (अविभाज् भािासह) 
वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेिले. 

(१) श्ीमती प्रवरती वशंदे वि.स.स. ्ांनी, “ ४० िष्च ि् असलेला व्कतीचा कोरोना 
लसीचा दुसरा डोस घेतल्ानंतर झालेला मृत्ू” इ. बाबत मावहतीविष्क मुद्ा उपिल्थत केला.

शासनाने ्ाबाबत  नोंद घ्ािी असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

(२) प्रा. देि्ानी फरांदे वि.स.स. ्ांनी, “त्ांच्ा मतदारसंघातील वबमिाडी भािात एका 
तरुराने पिोलीस अवधकाऱ्ाच्ा जाचाला कं्ाळून केलेली आतमहत्ा” इ. बाबत मावहतीविष्क 
मुद्ा उपिल्थत केला.

शासनाने ्ाबाबत  लषि घालािे असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले. 

िृह मंत्ांनी ्ाबाबत नोंद घेतली असल्ाचे सांवितले.

(३) श्ीमती शिेता महाले वि.स.स. ्ांनी, जळिाि ्ेथे आशादीपि मवहला िसतीिृहातील 
मुलींना चौकशीकररता बोलािून पिोलीसांनी त्ांच्ा अंिािरील कपिडे काढण्ास सांिरे” इ. बाबत 
मावहतीविष्क मुद्ा उपिल्थत केला.

िृह मंत्ांनी ्ाबाबत नोंद घेतली असल्ाचे सांवितले. 

सि्चश्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषिनेते ्ांनी उपिरोकत विष्ाच्ा 
संदभा्चत आपिले मत मांडले.

्ा प्रकररी ्थापिन केलेल्ा उचच्तरी् अवधकाऱ्ांच्ा सवमतीचा अहिाल आल्ानंतर 
वन्मानुसार ्ोग् ती कारिाई करण्ात ्ेईल असे िृह मंत्ांनी सांवितले. 

सि्च सनमाननी् विधानसभा सद््ांना कळविण्ात ्ेते की, वदनांक १ ते ५ माच्च, २०२१  
्ा कालािधीत विधानसभेच्ा प्रांिरातील मु्् प्रिेशद्वाराजिळील मंडपिात सकाळी ११.३०  ते 
सा्ंकाळी ५.०० ्ा िेळेत आ्डीएफसी फ्््ट (IDFC FIRST BANK) बँकेकडून फा््टॅि 
(FASTag) पिुरविण्ात ्ेत आहेत. फा््टॅि न घेतलेल्ा सनमाननी् सद््ांनी उकत सुविधेचा 
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लाभ घ्ािा. फा््टॅि पिुरविण्ात आलेल्ा सद््ांचा तपिवशल महाराष्ट्र राज् र्ते विकास महामंडळ 
का्ा्चल्ास पिा्ठविल्ानंतर नॅशनल पिेमें् कॉपिसोरेशन ऑफ इंवड्ाकडून ्ोल फी माफीसंदभा्चतील 
का््चिाही पिूर्च केल्ानंतरच फा््टॅि का्ा्चलनित होतील असे माननी् उपिाध्षिांनी घोवषत केले. 

३. आज प्रापत झालेल्ा सि्च ् थिन प्र्तािाच्ा सूचनांना मी दालनात अनुमती नाकारली 
असल्ाचे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

श्ी.देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेते ्ांनी, “राज्ातील शेतकऱ्ांची अि्था अत्ंत िाई् 
असून अवतिृष््ी, तीन िेळा झालेला अिकाळी पिाऊस, िारपिी् ्ामुळे शेतकऱ्ांच्ा झालेल्ा 
नुकसानीचे पिंचनामे झालेले नसरे तसेच प्रामावरकपिरे कज्च भरराऱ्ा शेतकऱ्ांना प्रोतसाहनपिर 
अनुदान महरून ५० हजार रुपि्े देण्ाची घोषरा सरकारने केली होती. पिरंतु त्ांना देखील मदत 
वमळाली नसरे” इ. बाबत मुद्ा उपिल्थत केला.   

सनमाननी् सद्् श्ी. बालाजी कल्ारकर ्ांनी, “एका विभािातील वनधी दुसऱ्ा 
विभािात िापिरल्ाबाबत तसेच ्ा कामाच्ा उदघा्नाच्ा फलकािर ्थावनक आमदारांचे नाि 
नसरे” ्ा विष्ाबाबत श्ी. अविनाश धोंडिे, अधीषिक अवभ्ंता, साि्चजवनक बांधकाम विभाि, 
नांदेड ्ांच्ाविरुद्ध विशेषावधकार भंिाची सूचना वदली असून त्ािर सनमाननी् सद््ांना आपिले 
महररे मांडाि्ाचे असल्ास थोडक्ात मांडािे असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले. 

श्ी. बालाजी कल्ारकर वि.स.स. ्ांनी ्ाबाबत आपिले महररे मांडले. 

सनमाननी् सद््ांनी वदलेली विशेषावधकार भंिाची सूचना मला प्रापत झाली असून त्ािर 
पिुढील का््चिाहीसा्ठी विशेषावधकार सवमतीकडे पिा्ठविण्ात ्ेईल असे माननी् उपिाध्षिांनी 
सांवितले. 

४. राज्पिालांच्ा अवभभाषराबद्लच्ा आभार प्रदश्चनाचा प्र्ताि पिुनहा प्र्तुत झाला. 

प्र्तािािरील चचदेत खालील सनमाननी् सद््ांनी भाि घेतला.  

(१) श्ी . रमेश कोरिांिकर  (२) श्ी. राधाकृष्र विखे-पिा्ील

(३) श्ी.सुधीर मुनिं्ीिार  (४) श्ी.विक्रमवसंह सािंत

(५) डॉ. विन् कोरे   (६) श्ी.रोवहत पििार

(७) श्ी. अतुल बेनके   (८) ॲड. आवशष शेलार

मु््मंत्ांनी चचदेस उत्तर वदले.
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प्र्ताि मतास ्ाकून संमत झाला. 

उजा्च मंत्ांनी, “वद. १२ ऑक्ोबर, २०२० रोजी मुंबई महानिराचा विद्ुत पिुरि्ठा खंवडत 
होरे” इ. बाबत वन्म ४७ अनि्े वनिेदन केले. 

विरार, खंडश:  विरार ि संमत करिे-   

५. (१) (क) भारताच्ा संविधानाच्ा अनुच्ेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र 
विधानसभा वन्म १५९ (२) अन्ि्े ॲड. राहुल कुल वि.स.स. ्ांरा प्रसताि :- 

“ही विधानसभा सन २०२१ महाराष्ट्र आध्ादेश क्रमांक १— महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधाररा ि 
विवधग्ा्हीकरर) अध्ादेश, २०२१ नापिसंत करते”.

अध्ादेश नापिसंत करण्ासंबंधी सनमाननी् सद्् ॲड. राहुल कुल ् ांचा उपिरोकत प्र्ताि 
मांडण्ात आला नाही.

(ख) संसदपी् का््च मंत्ांनपी, सन २०२१ चे विधानसभा विधे्क क्रमांक १ - महाराष्ट्र 
मुद्रांक (सुधाररा ि विवधग्ा्हीकरर ) विधे्क, २०२१ मांडले ि सदर विधे्क विचारात घेण्ात 
्ािे असा प्र्ताि मांडला. 

प्रशन प्र्तुत झाला. 

विधे्क विचारात घेण्ासंबंधीच्ा प्रशनािर चचा्च होईल. तदनंतर माननी् मंत्ांचे उत्तर 
झाल्ानंतर विधे्क विचारात घेण्ासंबंधीचा प्रशन मतास ्ाकला जाईल. आता सनमाननी् 
सद््ांनी विधे्कािरील भाषरास सुरूिात करािी असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले. 

(सनमाननी् सद््ांची भाषरे झाली नाहीत.) 

विधे्क विचारात घेण्ासंबंधीचा प्रशन मतास ्ाकून संमत झाला.

विधे्क विचारात घेण्ात आले.

खंडश: विचारानंतर उपिरोकत विधे्क संमत झाले. 

(क) नगरविकास मंत्ांनपी, सन २०२१ चे विधानसभा विधे्क क्रमांक २—महाराष्ट्र  
िुं्ठेिारी विकास (वन्माधीन कररे, श्ेरीिाढ ि वन्ंत्र) (सुधाररा) विधे्क, २०२१ मांडले 
ि सदर विधे्क विचारात घेण्ात ्ािे असा प्र्ताि मांडला. 

प्रशन प्र्तुत झाला.

एचबी ६८०—६
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विधे्क सं्ुकत सवमतीकडे पिा्ठविण्ासंबंधीचा पिवहला प्र्ताि सनमाननी् सद्् श्ी.
सुधीर मुनिं्ीिार, दुसरा प्र्ताि सनमाननी् सद्् श्ी.देिेंद्र फडरिीस आवर वतसरा प्र्ताि 
सनमाननी् सद्् ॲड.राहुल कुल ्ांचे प्र्ताि मांडण्ात आले नाहीत.

आता विधे्क विचारात घेण्ासंबंधीच्ा प्रशनािर चचा्च होईल. तदनंतर माननी् मंत्ांचे 
उत्तर झाल्ानंतर विधे्क विचारात घेण्ासंबंधीचा प्रशन मतास ्ाकला जाईल. आता सनमाननी् 
सद््ांनी विधे्कािरील भाषरास सुरूिात करािी असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

( सनमाननी् सद््ांची भाषरे झाली नाहीत.)

विधे्क विचारात घेण्ासंबधीचा प्रशन मतास ्ाकून संमत झाला.

विधे्क विचारात घेण्ात आले.

खंडश: विचारानंतर उपिरोकत विधे्क संमत झाले. 

 गुरुिार, वदनांक ४ मार्च, २०२१

श्ीमती मवनषा चौधरी, वि.स.स. ् ांनी, “ नांदेड वजल्हातील मुदखेड तालुक्ामध्े अनाथांच्ा 

आश्मशाळेमध्े १३ ि १६ िषदे ि्ाच्ा वचमुकल्ा मुलींिर तेथील सं्था चालकाकडून झालेला 

बलातकार तसेच औरंिाबाद शहरातील कोविड सें्रमध्े एका भविनीिर डॉक्रांनीच केलेला 

बलातकार ” इ.बाबत मावहतीचा मुद्ा उपिल्थत केला.

शासनाने ्ासंदभा्चत नोंद घ्ािी असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

उपिरोकत मुद्ासंदभा्चत श्ी.देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेते ्ांनी आपिले महररे मांडले.

उपिरोकत मावहतीच्ा मुद्ासंदभा्चत उपि मु््मंत्ांनी खुलासा केला. 

१. (१) सात तारांवकत प्रशनांची उत्तरे देण्ात आली.

(२)  आजच्ा तारांवकत प्रशनोत्तरांच्ा ्ादीतील एकोरचाळीस प्रशन िेळेअभािी 

अतारांवकत झाले.

श्ी.सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी, “माननी् अध्षि, महाराष्ट्र विधानसभा पिदाची 

वनिडरूक” इ.बाबत मावहतीचा मुद्ा उपिल्थत केला.
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 उपिरोकत मावहतीच्ा मुद्ासंदभा्चत श्ी.नाना पि्ोले, वि.स.स. ्ांनी आपिले मत मांडले.

सभािृहामध्े िोंधळसदृश पिररल्थती वनमा्चर झाली ि अशा पिररल्थतीमध्े सभािृहाचे 
कामकाज पिार पिाडरे शक् होरार नसल्ामुळे सभािृहाची बै्ठक दहा वमवन्ांसा्ठी ्थवित 
करण्ात ्ेत असल्ाचे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

सभािृहाची बै्ठक दुपिारी १२ िाजून १७ वमवन्ांनी ्थवित झाली.

सभािृहाची बै्ठक दुपिारी १२ िाजून २७ वमवन्ांनी पिुनहा सुरू झाली.

िृहमंत्ांनी, “जळिाि ्ेथील मवहला िसवतिृहामधील मवहलांना पिोलीसांनी नगन होऊन 
नृत् करण्ास सांिरे” इ.बाबत म.वि.स. वन्म ४७ अनि्े वनिेदन केले.

माननी् उपिाध्षिांनी पिुढील घोषरा केली—

“सि्च सनमाननी् सद््ांना कळविण्ात ् ेते की, “कना्च्क सीमा िाद संघष्च आवर संकलपि”: 
्ा पिु्तकाच्ा प्रती वदनांक ४ ि ५ माच्च २०२१ रोजी माननी् सद््ांच्ा हजेरीपि्ाजिळील 
जािेत वितररत करण्ाची व्ि्था करण्ात आली आहे तरी कृपि्ा सि्च सनमाननी् सद््ांनी ्ा 
पिु्तकाची प्रत प्रापत करून घ्ािी.”

(१) श्ी.देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेते ्ांनी, “उ्मानाबाद शहरात हनुमान चौक ्ेथे 
एका वििावहत मवहलेिर बंदुकीच्ा धाकािर बलातकार करण्ात ्ेरे” इ.बाबत औवचत्ाचा मुद्ा 
उपिल्थत केला.

सदर विष्ाच्ा संदभा्चत ततकाळ मावहती सादर करण्ात ्ािी असे माननी् उपिाध्षिांनी 
सांवितले.

२. (१) संसदी् का््च राज्मंत्ांनी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र ्ासा्ठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े जलसंपिदा विभािाचे सन २०१९-२०२० 
्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि खचा्चचे 
(अविभाज् भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेितील.

(२) महसूल राज्मंत्ांनी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र ् ासा्ठी विकासमंडळे 
आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े महसूल ि िन विभािाचे सन २०१९-२०२० ्ा आवथ्चक 
िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि खचा्चचे (अविभाज् 
भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेितील.

एचबी ६८०—६अ



74

(३) संसदी् का््च राज्मंत्ांनी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र ्ासा्ठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े साि्चजवनक आरोग् विभािाचे सन २०१९-
२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि 
खचा्चचे (अविभाज् भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेितील.

(४) ऊजा्च राज्मंत्ांनी, (क) महाराष्ट्र राज् विद्ुत वितरर कंपिनी म्ा्चवदत ्ांचा सन 
२०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा चौदािा िावष्चक अहिाल आवर (ख) महाराष्ट्र विद्ुत वन्ामक आ्ोि 
्ांचा सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल सभािृहासमोर ्ठेिला.

(५) पिररिहन मंत्ांनी, (क) कोंकर रेलिे महामंडळ म्ा्चवदत ्ांचा सन २०१९-२०२० 
्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल आवर (ख) महाराष्ट्र लोहमाि्च पिा्ाभूत विकास महामंडळ वलवम्ेड 
्ांचा सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल सभािृहासमोर ्ठेिला.

३. (१) श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी, “िैधावनक विकास मंडळे ्थापिन न 
कररे” ्ा विष्ाबाबत माननी् अथ्च ि वन्ोजन मंत्ी ्ांच्ाविरुद्ध विशेषावधकार भंिाची सूचना 
वदली असून सनमाननी् सद््ांना त्ािर आपिले महररे मांडाि्ाचे असल्ास थोडक्ात मांडािे 
असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी उपिरोकत विशेषावधकार भंिाच्ा सूचनेबाबत 
थोडक्ात महररे मांडले.

सनमाननी् सद््ांनी वदलेली विशेषावधकार भंिाची सूचना तपिासून घेऊन आिश्कता 
िा्ल्ास विशेषावधकार सवमतीकडे पिा्ठविण्ात ्ेईल असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

(२) श्ी. वहरामर खोसकर, वि.स.स. ्ांनी, “मतदारसंघातील भूमी पिूजनाच्ा कामाचे 
वनमंत्र न देरे” ्ा विष्ाबाबत विशेषावधकार भंिाची सूचना वदली असून सनमाननी् सद््ांना 
त्ािर आपिले महररे मांडाि्ाचे असल्ास थोडक्ात मांडािे असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

श्ी. वहरामर खोसकर, वि.स.स. ्ांनी उपिरोकत विशेषावधकार भंिाच्ा सूचनेबाबत 
थोडक्ात महररे मांडले.

सनमाननी् सद््ांनी वदलेली विशेषावधकार भंिाची सूचना तपिासून घेऊन आिश्कता 
िा्ल्ास विशेषावधकार सवमतीकडे पिा्ठविण्ात ्ेईल असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

४. उपि मु््मंत्ांनी, पिुरिरी मािण्ांिरील चचा्च ि मतदानाच्ा संदभा्चत विधानसभा 
वन्मांतील वन्म २६० (२) मधील तीन वदिसांच्ा कालािधीबाबतची जी तरतूद आहे ती 
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महाराष्ट्र विधानसभा वन्मांतील वन्म ५७ अनि्े ्थवित करण्ात ्ािी.” इ.बाबतचा प्र्ताि 
मांडला.

प्र्ताि मतास ्ाकून संमत झाला.

श्ी.सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी, “पिुरिरी मािण्ांमध्े िैधावनक मंडळवनहा् 
वििररपित् नसरे” इ.बाबत मुद्ा उपिल्थत केला.

उपिरोकत मुद्ासंदभा्चत श्ी.देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेते ्ांनी आपिले महररे मांडले.

उपिरोकत मुद्ासंदभा्चत उपि मु््मंत्ांनी ्पिष््ीकरर केले.

५. (१) गृह विभाग

 (२) महसूल ि िन विभाग

 (३) कृवष, ्शुसंिध्चन, दुगधव्िसा् विकास ि मतस्व्िसा् विभाग 

 (४) नगरविकास विभाग 

 (५) वित्त विभाग 

 (६ साि्चजवनक बांधकाम विभाग 

 (७) जलसं्दा विभाग 

 (८) उद्ोग, ऊजा्च ि कामगार विभाग 

 (९) ग्ामविकास विभाग 

 (१०) अन्न, नागरपी ्ुरिठा ि ग्ाहक संरषिि विभाग 

 (११) सामावजक न््ा् ि विशेष सहाय् विभाग 

 (१२) साि्चजवनक आरोग् विभाग 

 (१३) आवदिासपी विकास विभाग 

 (१४) मवहला ि बालविकास विभाग

आता िृह विभाि, महसूल ि िन विभाि, कृवष, पिशुसंिध्चन, दुगधव्िसा् विकास ि 
मत््व्िसा् विभाि निर विकास विभाि, वित्त विभाि, साि्चजवनक बांधकाम विभाि, जलसंपिदा 
विभाि, उद्ोि, ऊजा्च ि कामिार विभाि, ग्ामविकास विभाि, अनन, नािरी पिुरि्ठा ि ग्ाहक 
संरषिर विभाि, सामावजक न्ा् ि विशेष सहाय् विभाि, साि्चजवनक आरोग् विभाि, आवदिासी 
विकास विभाि, मवहला ि बालविकास विभाि ्ा विभािांच्ा मािण्ा महरजे मािण्ा क्रमांक 
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बी-१, बी-३, बी-४ सी-१, सी-५, सी-६, डी-३, डी-४, डी-६, डी-९, एफ-२, जी-१, जी-
६, एच-६, एच-७, एच-८, आ्-५, के-६, के-११, एल-२, एल-७, एम-३, एन-३, आर-१, 
्ी-५, एकस-१, ए-४, ई-२, जे-१, एस-१, एस-४, डबल्ू-२, झेडए-२ चचदेला घेण्ात ्ेतील 
ि ्ा का््चक्रमाचा तपिशील का््चक्रमपिवत्केबरोबर वितरीत केला असल्ाचे माननी् उपिाघ्षिांनी 
सांवितले.

माननी् उपिाध्षिांनी का््चपिद्धती विशद केली ि आता कोरीही कपिात सूचना मांडरार नाही 
असे िृहीत धरून चचदेला प्रारंभ होईल असे सांवितले.

पिुरिरी मािण्ांिरील चचदेमध्े खालील सनमाननी् सद््ांनी भाि घेतला—

 (१) ॲड. आवशष शेलार  (२) श्ी.वदलीपि लांडे

 (३) श्ी.मंिलप्रभात लोढा  (४) डॉ.वकरर लहाम्े

 (५) श्ीमती नवमता मुंदडा  (६) श्ीमती प्रवतभा धानोरकर

 (७) डॉ.देिराि होळी  (८) श्ी.अबु आजमी

 (९) श्ी.सवचन कल्ारशेट्ी  (१०) श्ी.अवनल पिा्ील

 (११) श्ी.कावलदास कोळंबकर (१२) श्ी.संग्ाम थोपि्े

 (१३) श्ी.मुफती मोहममद इ्माईल अबदुल खावलक  

 (१४) श्ी.अवभमन्ू पििार  (१५) श्ी.संवदपि षिीरसािर

 (१६) श्ीमती मेघना साकोरे-बोडडीकर (१७) श्ी.देिेंद्र भु्ार

 (१८) श्ी.कुराल पिा्ील  (१९) श्ी.दादाराि केचे

 (२०) श्ी.बळिंत िानखेडे  (२१) श्ी.वसद्धाथ्च वशरोळे

 (२२) श्ी.ज्ानराज चौिुले  (२३) श्ी.श्ीवनिास िनिा

 (२४) श्ी. कैलास िोरंट्ाल  (२५) श्ी. राजेश पििार

 (२६) श्ीमती ्ावमनी जाधि  (२७) श्ी. इंद्रनील नाईक

 (२८) श्ी. लहू कानडे  (२९) श्ी. राम सातपिुते

 (३०) श्ी. रतनाकर िुट्े
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उपि मु््मंत्ी तथा वित्त मंत्ांनी विभािाच्ा मािण्ांिरील चचदेस उत्तर वदले.

िृह विभाि, महसूल ि िन विभाि, कृवष, पिशुसंिध्चन, दुगधव्िसा् विकास ि मत््व्िसा् 
विभाि निरविकास विभाि, वित्त विभाि, साि्चजवनक बांधकाम विभाि, जलसंपिदा विभाि, उद्ोि, 
ऊजा्च ि कामिार विभाि, ग्ामविकास विभाि, अनन, नािरी पिुरि्ठा ि ग्ाहक संरषिर विभाि, 
सामावजक न्ा् ि विशेष सहाय् विभाि, साि्चजवनक आरोग् विभाि, आवदिासी विकास विभाि, 
मवहला ि बालविकास विभाि ्ा विभािांच्ा मािण्ा महरजे मािण्ा क्रमांक बी-१, बी-३, बी-
४, सी-१, सी-५, सी-६, डी-३, डी-४, डी-६, डी-९, एफ-७, जी-१, जी-६, एच-६, एच-७, 
एच-८, आ्-५, के-६, के-१, एल-२, एल-७, एन-३, आर-१, ्ी-५, एकस-१, ए-४, ई-२,  
जे-१, एस-१, एस-४, डबल्ू-२, झेडए-२, आजच्ा वदिसाच्ा कामकाज पिवत्केसोबतच्ा सूवचत 
दश्चविल्ाप्रमारे एकवत्तपिरे मतास ्ाकण्ात ्ेत आहेत असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले. 

मािण्ा मतास ्ाकून संमत झाल्ा.

चचा्चरोधानंतर असलेल्ा विभािांच्ा मािण्ा महरजे मािण्ा क्रमांक —

(१) सामान् प्रशासन विभाि - ए -४,

(२) शाले् वशषिर ि क्रीडा विभाि - ई -२,

(३) विवध ि न्ा् विभाि - जे -१,

(४) िैद्की् वशषिर ि औषवधद्रव्े विभाि—एस-१, एस-४,

(५) उचच ि तंत् वशषिर विभाि - डबल्ू -२

(६) कौशल् विकास, रोजिार ि उद्ोजकता विभाि - झेडए -२ 

आजच्ा वदिसाच्ा कामकाज पिवत्केसोबतच्ा सूवचत दश्चविल्ाप्रमारे एकवत्तपिरे मतास 
्ाकण्ात आल्ा.

मािण्ा मतास ्ाकून संमत झाल्ा.

६. ्ुर:सथा्नाथ्च, विरार, खंडश: विरार ि संमत करिे :-

वित्त ि वन्ोजन मंत्ांनी, सन २०२१ चे विधानसभा विधे्क क्रमांक ३ - महाराष्ट्र 
(पिुरिरी) विवन्ोजन विधे्क, २०२१ मांडले ि सदर विधे्क विचारात घेण्ात ्ािे असा 
प्र्ताि मांडला.
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प्रशन प्र्तुत झाला.

उपिरोकत विधे्काच्ा अनुषंिाने सनमाननी् सद्् सि्चश्ी. देिेंद्र फडरिीस ि सुधीर 
मुनिं्ीिार ्ांनी सुधाररा वदलेल्ा आहेत त्ांनी त्ा मांडाव्ात असे माननी् उपिाध्षिांनी 
सांवितले.

उपिरोकत विधे्काच्ा अनुषंिाने श्ी.सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी सुधाररा मांडल्ा ि 
त्ा पिृष्ठ्यथ्च आपिले महररे मांडले.

उपिरोकत विधे्कासंदभा्चत श्ी.सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ि श्ी.देिेंद्र फडरिीस, 
विरोधी पिषि नेते ्ांनी वदलेल्ा सुधाररांबाबत चचा्च करून ्ोग् तो वनर्च् घेण्ात ्ेईल असे उपि 
मु््मंत्ांनी सांवितले.

विधे्क विचारात घेण्ासंबंधीचा प्रशन मतास ्ाकून संमत झाला.

विधे्क विचारात घेण्ात आले.

खंडश: विचारानंतर उपिरोकत विधे्क संमत झाले. 

(ब) ्ुर:सथा्नाथ्च -

निरविकास मंत्ांनी, सन २०२१ चे विधानसभा विधे्क क्रमांक ४—महाराष्ट्र 
महानिरपिावलका आवर महाराष्ट्र निरपिररषदा, निरपिंचा्ती ि औद्ोविक निरी (सुधाररा) 
विधे्क, २०२१ सभािृहाच्ा अनुमतीने पिुर:्थावपित केले.

७.  सि्चश्पी देिेंद्र फडििपीस, रंद्रकांत (दादा) ्ाटपील, सुधपीर मुनगंटपीिार, 
राधाकृष्ि विखे-्ाटपील, ॲड.आवशष शेलार, डॉ.संज् कुटे, सि्चश्पी रवि रािा, 
संभाजपी ्ाटपील-वनलंगेकर, अतुल भातखळकर, राम कदम, गिेश नाईक, वनतेश रािे, 
ज्कुमार रािल, वगरपीष महाजन, श्पीमतपी माधुरपी वमसाळ, सि्चश्पी समपीर कुिािार, 
बबनराि लोिपीकर, सुनपील रािे, हरपीभाऊ बागडे, अवभमन््ु ्िार, सवरन कल्ािशेट्पी, 
वशिेंद्रवसंह भोसले, श्पीमतपी मवनषा रौधरपी, ॲङ ्राग अळििपी, सि्चश्पी मंगलप्रभात 
लोढा, रिधपीर सािरकर, मोहन मते, संतोष दानिे, प्रशांत बंब, अवमत साटम, सौ. मेघना 
साकोरे-बोडडीकर, ॲङ राहुल कुल, सि्चश्पी वसद्धाथ्च वशरोळे, ज्कुमार गोरे,  वि.स.स. 
्ांरा म.वि.स. वन्म २९३ अन्ि्े प्रसताि :

डॉ.संज् कु्े, वि.स.स. ्ांनी पिुढील प्र्ताि मांडला ि भाषर केले - 
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“राज्ातील ढासळलेली का्दा ि सुव्ि्था, हत्ा, अपिहरर, दरोडे, घरफोड्ा ् ासार््ा 
िुन्हांना आळा घालण्ात आलेले अपि्श, अंमली पिदाथ्च, िु्खा व्ापिार, जुिार, म्का ्ा अिैध 
धंद्ात झालेली िाढ, अलपिि्ीन मुले, मुली ि मवहलांिरील अत्ाचाराच्ा घ्नांमध्े झालेली 
िाढ, पिुरे ्ेथे पिूजा चवहार आतमहत्ा प्रकररी संशव्त मंत्ांचा राजीनामा घेतला असला तरी 
तो तीन वदिसांनंतरही राज्पिालांकडे पिा्ठविलेला नसल्ामुळे जनतेच्ा मनात वनमा्चर झालेला 
संभ्रम, ्ा प्रकररी २४ वदिसांचा कालािधी होऊनही िुनहा दाखल झालेला नसून तपिासाबाबत 
राज्ातील जनतेला अंधारात ्ठेिले असरे, पिारदश्चक पिद्धतीने तपिास होण्ासा्ठी ्ितंत् ्ंत्रेकडे 
तपिास देण्ाची आिश्कता, ज्ेष््ठ नािररकांसंबंधीच्ा िुन्हात झालेली िाढ, डानसबारला 
आळा घालण्ात आलेले अपि्श, सा्बर िुन्हांचे िाढते प्रमार, पिोलीसांिर पिडरारा तार, 
पिुरे, नािपिूर, नावशक ्ासार््ा शहरात संघव्त िुनहेिारीत झालेली िाढ, िाळू मावफ्ांकडून, 
अनवधकृत बांधकाम करराऱ्ांकडून, शासकी् अवधकाऱ्ांिर होरारे हलले ि जीिे मारण्ाच्ा 
धमक्ा, कोरोना काळात पिोलीसांिर झालेले हलले, सामावजक तेढ वनमा्चर करराऱ्ांना वमळालेले 
मोकळे रान, सामावजक अत्ाचारात झालेली िाढ, महान कलाकारांची िुपतहेरांमाफ्कत चौकशी 
करण्ाचा सरकारने घेतलेला घृरा्पिद वनर्च्, िुंडाराजचे होत असलेले उदात्तीकरर, राज्ािर 
घातपिाती कारिा्ांचे असलेले िंभीर साि्, जाती् वहंसाचारात झालेली िाढ, जातपिंचा्तीच्ा 
अत्ाचाराच्ा समोर आलेल्ा घ्ना, तसेच, मुंबईतील अनेक मोठ्या ि जनउपि्ोिी प्रकलपिांचे 
रखडलेले काम, िाहतुकीचा वनमा्चर झालेला िंभीर प्रशन, मुंबई महानिरपिावलकेतील भ्रष््ाचार 
ि अवन्वमततेची प्रकररे, पिुनवि्चकास प्रकलपिांची रखडलेली कामे, मुंबईच्ा विविध सम््ांनी 
धारर केलेले उग् ्िरूपि, मुंबईतील रखडलेली विकास कामे, महानिरपिावलकेने िेल्ा १० िषाांत 
केलेला खच्च, ्ाबाबत शिेतपिवत्का जाहीर करण्ाची होत असलेली मािरी, मुंबईतील मेट्रोची 
कारशेड कांजूरमाि्चलाच करण्ाबाबत सरकारने धरलेला दुराग्ह त्ातून मेट्रोला होरारा विलंब 
ि मुंबईकरांचे होरारे नुकसान, को््ल रोडच्ा, धारािी पिुनवि्चकासाचा प्रशन मािडी लािण्ात 
होत असलेला विलंब कामांमुळे मचछीमारांचे वनमा्चर झालेले प्रशन, उपिकर प्रापत इमारतींचा प्रशन, 
बीडीडी चाळींच्ा पिुनवि्चकासातील सम््ा, देिनार डलमपिंि ग्ाउंडचा प्रशन, सेस इमारतींचा प्रशन, 
झोपिडपिट्ी पिुनि्चसन, सम््ांकडे सरकारचे होत असलेले दुल्चषि ्ासार््ा मुंबईच्ा महाका् पि, 
भाडा्ाची घरे, पिरिडरारी घरे, ्ि्ंपिुनबाांधरी, पिुनबाांधरीप्रकलपिांमुळ वि्थावपित झालेल्ांच्ा 
सम््ा, तसेच कोरोना, मास हाऊवसंि सारखे प्रशन ि त्ाबाबतच्ा उपिा््ोजनांमध्े वनमा्चर 
झालेल्ा सम््ा, कोरोना उपिा््ोजनात झालेला भ्रष््ाचार, प्रादुभा्चि ि मृत्ूची सं््ा देशपिातळीिर 
महाराष्ट्रात सिा्चवधक, ्ाळेबंदीमुळे अडचरीत आलेल्ांना सरकारने पिॅकेजेस देण्ात केलेली 
कुचराई, सत्तारूढ पिषिाच्ा नेत्ांकडून कोरोना वन्मांचे झालेले उललंघन, कोरोना हाताळण्ात 
सरकारला आलेले अपि्श, तसेच राज्ातील विविध विभािांचा संतुवलत विकास करण्ात ि 
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्ाळेबंदी वशवथलीकररानंतर ्ा विभािांचे अथ्चचक्र सुरळीत करण्ात सरकारला आलेले अपि्श, 
राज्ातील अनुसूवचत जाती, धनिर, मरा्ठा, इतर मािासिि्च, अनुसूवचत जमाती, त्ाचा लाभ 
देण्ात सरकारला आलेले अपि्श, आवथ्चकदृष्ट्ा मािास ्ांच्ासा्ठीच्ा ्ोजना राबिण्ात” 
्ाबाबत शासनाने कराि्ाची उपिा््ोजना विचारात घेण्ात ्ािी.

प्र्ताि प्र्तुत झाला.

उकत प्र्तािािरील डॉ.संज् कु्े ्ांचे भाषर अपिूर्च

(चचा्च अपिूर्च)

शुक्रिार, वदनांक ५ मार्च २०२१

म.वि.स.वन्म ५७ अन्ि्े प्रशनोत्तरारा तास सथवगत करिेबाबत

श्ी. देिेंद्र फडरिीस ,विरोधी पिषिनेता ्ांनी सिसोचच न्ा्ाल्ाने ओबीसी आरषिरासंदभा्चत 
वदलेल्ा वनर्च्ाच्ा अनुषंिाने म.वि.स.वन्म ५७ अनि्े प्रशनोत्तराचा तास ् थवित करण्ाबाबतच्ा 
प्र्तािाची नो्ीस वदलेली असल्ाचे सांवितले ि ्ाबाबत आपिले सवि्तर महररे मांडले.

उपि मु््मंत्ांनीही ्ाबाबत आपिले महररे मांडले.

सदरहू प्र्तािाचा विष् वन्म ५७ च्ा वनकषात बसरारा असला तरीही विष्ाचे िांभी््च 
ि का्देशीर िुंतािुंत लषिात घेता, अवधिेशन संपिण्ापिूिडी शासनाने ्ाबाबत वनिेदन करािे, असे 
वनदेश माननी् उपिाध्षिांनी वदले.

१. (१) तीन तारांवकत प्रशनांची उत्तरे देण्ात आली.

(२) तारांवकत प्रशनोत्तरांच्ा ्ादीतील सेहेचाळीस प्रशन हे िेळेअभािी अतारांवकत झाले.

२. माननी् उपिाध्षिांनी , श्ी. मावरकराि प्रलहादराि िािंडे, माजी वि.स.स. ्ांच्ा 
दु:खद वनधनाबद्ल शोक प्र्ताि मांडला ि आपिल्ा भािना व्कत केल्ा.

सनमाननी् सद््ांनी दोन वमवन्े ्तबध उभे राहून वदिंित सद््ांना श्द्धांजली अपि्चर 
केली.

शोक प्र्ताि संमत करण्ात आला.

शोक प्र्तािाची एक प्रत ि विवधमंडळाचे ्मृतीपित् शोकाकुल कु्ुंबी्ांकडे पिा्ठविण्ात 
्ेईल, असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.
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३. (१) सामान्् प्रशासन राज्मंत्ांनपी, महाराष्ट्र लोक आ्ुकत आवर उपि लोक 
आ्ुकत, महाराष्ट्र राज् ्ांचे मा. राज्पिाल महोद्ांना सादर केलेले सन २०१३ चे २, सन २०१४ 
चे २३, सन २०१५ चे २, सन २०१६ चे ३, सन २०१८ चा १ आवर सन २०१९ चा १ असे एकूर 
३२ विशेष अहिाल त्ािरील ्पिष््ीकररातमक ज्ापिनासह सभािृहासमोर ्ठेिले.

(२) साि्चजवनक बांधकाम (साि्चजवनक उ्क्रम िगळून) राज्मंत्ांनपी, महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपिनी म्ा्चवदत ्ांचा सन २०१६-२०१७ ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल 
सभािृहासमोर ्ठेिला.

(३) वित्त ि वन्ोजन मंत्ांनपी, महाराष्ट्राची आवथ्चक पिाहरी २०२०-२०२१ हे प्रकाशन 
सभािृहासमोर ्ठेिले.

(४) साि्चजवनक बांधकाम(साि्चजवनक उ्क्रम िगळून) राज्मंत्ांनपी, विदभ्च, 
मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र ्ासा्ठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े   
साि्चजवनक बांधकाम विभािाचे  सन २०१९-२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् 
का््चक्रमांति्चत ि अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि खचा्चचे (अविभाज् भािासह) वििररपित् 
सभािृहासमोर ्ठेिले.

(५) नगरविकास मंत्ांनपी, (क) विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र ्ासा्ठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े निरविकास विभािाचे  सन २०१९-
२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि 
खचा्चचे (अविभाज् भािासह) वििररपित्, (ख) शहर ि औद्ोविक विकास महामंडळ महाराष्ट्र 
म्ा्चवदत  ्ांचा सन २०१६-२०१७ ्ा िषा्चचा सत्तेचाळीसािा िावष्चक अहिाल, (ि) महाराष्ट्र 
अब्चन इनफ्ा्ट्रकचर फंड ट्र््ी कंपिनी वलवम्ेड ्ांचा सन २०१६-२०१७ ि २०१७-२०१८  ्ा 
िषा्चचा िावष्चक अहिाल, (घ) महाराष्ट्र अब्चन इनफ्ा्ट्रकचर डेवहलपिमें् कंपिनी वलवम्ेड ्ांचा 
सन २०१६-२०१७ ि २०१७-२०१८ ्ा िषाांचे िावष्चक अहिाल आवर (ड.) सन २०१५ च्ा 
प्रथम (अथ्चसंकलपिी्) अवधिेशनामध्े  “ मेट्रो ३ च्ा भु्ारी प्रकलपिामुळे प्रकलपिाच्ा पिररसरातील 
हजारो इमारती ि कु्ुंबांिर विपिररत पिररराम  होरे  “ ्ा विष्ािरील श्ी. राधाकृष्र विखे-पिा्ील, 
वि.स.स. ्ांच्ा वदनांक १३ माच्च २०१५ रोजी उत्तररत झालेल्ा लषििेधी सूचनेिरील अवधक 
मावहती सभािृहासमोर ्ठेिली.

(६) अल्संख्ाक विकास ि औकाफ राज्मंत्ांनपी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर 
उि्चररत महाराष्ट्र ्ासा्ठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े इतर मािास बहुजन 
कल्ार विभािाचे  सन २०१९-२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत 
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ि अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि खचा्चचे (अविभाज् भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेिले.

(७)संसदपी् का््च राज्मंत्ांनपी, (क )विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र 
्ासा्ठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े उचच ि तंत् वशषिर विभािाचे  सन 
२०१९-२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि अवनिा््च वन्तव्् ि 
प्रत्षि खचा्चचे (अविभाज् भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर आवर (ख) विदभ्च, मरा्ठिाडा 

आवर उि्चररत महाराष्ट्र ् ासा्ठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े पिारीपिुरि्ठा ि 

्िचछता विभािाचे  सन २०१९-२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत 

ि अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि खचा्चचे (अविभाज् भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेिले.

(८) मवहला ि बालविकास मंत्ांनपी, महाराष्ट्र राज् बाल न्ा् (मुलांची काळजी ि 

संरषिर) (सुधाररा) वन्म, २०२० प्रवसद्ध कररारी अवधसूचना क्रमांक बा.न्ा.म.-२०१९/प्र.

क्र.१२७/का-०३, वदनांवकत २८ वडसेंबर २०२० सभािृहासमोर ्ठेिली.

(९) सामावजक न््ा् ि विशेष सहाय् राज्मंत्ांनपी, सन २०१७ च्ा प्रथम 

(अथ्चसंकलपिी्) अवधिेशनामध्े  “ चेंबूर ्ेथील शासनाच्ा िसवतिृहातील विद्ाथ्ाांना 

पिुरविण्ात ्ेरारा आहार वनकृष्् असरे” ्ा विष्ािरील डॉ. बालाजी वकरीकर ि इतर वि.स.स. 

्ांच्ा वदनांक २३ माच्च, २०१७ रोजी उत्तररत झालेल्ा लषििेधी सूचनेिरील अवधक मावहती 

सभािृहासमोर ्ठेिली.

४. श्पी.रिवजत कांबळे, सवमतपी प्रमुख ्ांनपी, अंदाज सवमतीचा पिवहला ि दुसरा 

अहिाल सभािृहास सादर केला.

५. श्पी.दपी्क केसरकर, सवमतपी प्रमुख ्ांनी खालील प्र्ताि मांडला.—

१.  सनमाननी् विधानसभा सद्् श्ी.प्रतापि सरनाईक ्ांनी श्ी.अर्चब िो्िामी, संपिादक, 

िृत्त वनिेदक ि का््चक्रम सूत् संचालक, ररपिलबलक व्वही िृत्तिावहनी ्ांचेविरुद्ध वदनांक ७ सप्ेंबर 

२०२० रोजी उपिल्थत केलेले विशेषावधकार भंि ि अिमानाचे प्रकरर.

२.  सनमाननी् विधानसभा सद्् श्ी. प्रतापि सरनाईक ्ांनी वहंदी वसनेअवभनेत्ी कंिना 

राराित ्ांचेविरूद्ध वदनांक ७ सप्ेंबर २०२० रोजी उपिल्थत केलेले विशेषावधकार भंि ि 

अिमानाचे प्रकरर.
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्ा दोन प्रकररांिरील विशेषावधकार सवमतीचे अहिाल सादर करण्ाकररता  महाराष्ट्र 

विधानसभा वन्म १८३(१) च्ा पिरंतुकानि्े पिुढील अवधिेशनाच्ा शेि्च्ा वदिसापि्ांत मुदत 

िाढिून देण्ात ्ािी.

प्र्ताि मतास ्ाकून संमत झाला.

माननपी् उ्ाध्षिांनपी, आज प्रापत झालेल्ा सि्च ्थिन प्र्तािाच्ा सूचनांना दालनात 

अनुमती नाकारली असल्ाचे सांवितले.

माननपी् उ्ाध्षिांनपी, “को्ना धररातील पिुनि्चसनाच्ा बै्ठकीला अवतररकत 

वजलहावधकारी ्ांनी ्थावनक लोकप्रवतवनधी असताना वनमंवत्त न कररे “ इ.बाबत श्ी.महेश 

संभाजीराजे वशंदे, वि.स.स. ् ांनी अवतररकत वजलहावधकारी, श्ी. रामचंद्र वशंदे, वनिासी वजलहावधकारी, 

श्ी.थोरिे, वजलहा पिुनि्चसन अवधकारी श्ीमती कीवत्च नलािडे आवर सि्च उपिविभािी् अवधकारी 

्ांच्ाविरूद्ध विशेषावधकारभंिाची सूचना वदली असल्ाचे सांिून त्ांनी आपिले महररे थोडक्ात 

मांडािे, असे सांवितले.

श्ी. महेश संभाजीराि वशंदे, वि.स.स. ्ांनी उपिरोकत सूचनेबाबत आपिले महररे थोडक्ात 

मांडले.

सदरहू हककभंिाचा प्र्ताि तपिासून त्ािर वन्मानुसार का््चिाही करण्ात ्ेईल, असे 

वनदेश माननी् उपिाध्षिांनी वदले.

मावहतपीच्ा मुद्ाबाबत

श्ी. विक्रमवसंह सािंत, वि.स.स. ्ांनी, ‘उ्ीिे ्ा िािातील तं्ामुकती सवमतीचे सद््  

श्ी. लोकापपिा केडिुंड ् ांना वदनांक ३ माच्च २०२१ रोजी ् ेमपिोने वचरडण्ात आल्ाच्ा घ्नेबाबतचा 

अहिाल िृह विभािामाफ्कत सभािृहाच्ा पि्लािर ्ठेिरे’ इ. बाबत मावहतीचा  मुद्ा उपिल्थत केला.

शासनाने नोंद घ्ािी, असे वनदेश माननी् उपिाध्षिांनी वदले.

६. कौशल् विकास ि उद्ोजकता मंत्ांनपी, सन २०२१ चे विधानसभा विधे्क 

क्रमांक ५—महाराष्ट्र राज् कौशल् विद्ापिी्ठ विधे्क, २०२१ सभािृहाच्ा अनुमतीने पिुर:्थावपित 

केले.
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श्ीमती माधुरी वमसाळ , वि.स.स. ्ांनी, “महाराष्ट्र विधानसभेच्ा सभािृहात २० ते २२ 
मवहला आमदार असून विधान भिनाच्ा पिूर्च इमारतीमध्े त्ांना फकत ६० ते ७० फु्ाची लेवडज 
रूम वदलेली असरे  “ इ. बाबत मावहतीचा मुद्ा उपिल्थत केला.

्ासंदभा्चत तातडीने व्ि्था करण्ात ्ेईल, असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

शासकपी् विधे्के (्ुढे सुरू)

विरार, खंडश: विरार ि संमत करिे-

नगर विकास मंत्ांनपी, सन २०२१ रे विधानसभा विधे्क क्रमांक ४ u महाराष्ट्र 

महानगर्ावलका आवि महाराष्ट्र नगर्ररषदा, नगर्ंरा्तपी ि औद्ोवगक नगरपी 

(सुधारिा) विधे्क, २०२१ सभािृहाच्ा अनुमतीने विचारात घेण्ात ्ािे, असा प्र्ताि 

मांडला ि भाषर केले.

प्रशन प्र्तुत झाला.

विधे्क सं्ुकत सवमतीकडे पिा्ठविण्ासंबंधीचा श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांचा 

पिवहला प्र्ताि आवर श्ी. देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेता ्ांचा दुसरा प्र्ताि  मांडण्ात आले 

नाही.

उपिरोकत विधे्कािरील चचदेत खालील सनमाननी् सद््ांनी भाि घेतला-

(१) श्ी. देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेता 

(२) ॲड. आवशष शेलार, वि.स.स.

निरविकास मंत्ांनी उपिरोकत चचदेस उत्तर वदले.

विधे्क विचारात घेण्ासंबंधीचा प्रशन मतास ्ाकून संमत झाला.

विधे्क विचारात घेण्ात आले.

खंडश: विचारानंतर उपिरोकत विधे्क संमत झाले.

श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी , ‘सभािृहात काल उपिल्थत केलेल्ा हरकतीच्ा 

मुद्ािर शासनाने तिररत वनर्च् घेऊन त्ाबाबतीत का्द्ाच्ा संदभा्चतील मावहती देण्ाची 

आिश्कता’ तसेच ‘राज्ातील िीजदर िाढ कमी करण्ासंदभा्चत राज् सरकारने घ्ाि्ाची 

भूवमका’ ्ाबाबत मावहतीचा ि का््चपिद्धतीविष्क  मुद्ा उपिल्थत केला ि आपिले महररे मांडले. 
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तसेच कोरोना संसिा्चच्ा पिाशि्चभूमीिर राज्ातील विद्ाथ्ाांची ऑनलाईन पिरीषिा घेत असतानाच 

िडवचरोली वजल्हातील चंद्रपिूर, भामरािड, वसरोंचा, अंवकसा, आसरोलली ्ा  दुि्चम डोंिराळ 

भािात इं्रने् कनेक्ीवही्ी नसल्ाबाबत, हरकतीचा मुद्ा देखील उपिल्थत केला. 

शाले् वशषिर मंत्ांनी िडवचरोली, चंद्रपिूर ्ांच्ासह राज्ातील डोंिराळ भािातील 
विद्ाथ्ाांना ऑनलाईन वशषिर घेताना ्ेत असलेल्ा अडचरींबाबत आपिले  महररे मांडले.

ॲड. आवशष शेलार ्ांनीही उपिरोकत विष्ािर आपिले महररे सवि्तरपिरे मांडले.

(१) श्ी. समीर कुरािार, वि.स.स. ् ांनी, ‘कोरोना काळात खाजिी ि कॉनवहें् शाळांमधील 
व्ि्थापिन आवर पिालकिि्च ् ांच्ात फी  आकाररीिरून भांडर सुरू असरे’ इ. बाबत मावहतीचा 
मुद्ा उपिल्थत केला.

(२) श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स., ‘श्ीमती वचत्ा िाघ, वि.स.स. ्ांनी काही 
विष्ासंदभा्चत  शासनाकडे कारिाई करण्ाची मािरी कररे, त्ांना सुरषिा पिुरविण्ात ्ेरे’ इ. 
बाबत मावहतीचा मुद्ा उपिल्थत केला.

७. ‘राज्ातील ढासळलेली का्दा ि सुव्ि्था तसेच मुंबईतील विविध सम््ा’ इ. 
बाबत सि्चश्ी  देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेता ि इतर वि.स.स. ्ांचा म.वि.स.वन्म २९३ 
अनि्े प्र्तािािरील चचा्च पिुढे सुरू झाली.

 चचदेत खालील सनमाननी् सद््ांनी भाि घेतला-

(१) डॉ. संज् कु्े     (२) श्ी. सुनील प्रभू

(३) श्ी. देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेता (भाषर अपिूर्च ) (चचा्च अपिूर्च)

८. ग्ामविकास मंत्ांनपी, ‘मािासप्रििा्चच्ा आरषिराशी संबंवधत माननी् सिसोचच 

न्ा्ाल्ाने वदलेला वनर्च्’ इ. बाबत म.वि.स. वन्म ५७ अनि्ेच्ा प्र्तािासंबंधी वनिेदन 

सभािृहात केले.

‘राज्ातील ढासळलेली का्दा ि सुव्ि्था तसेच मुंबईतील विविध सम््ा’ इ. बाबत 

सि्चश्ी  देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेता ि इतर वि.स.स. ्ांचा म.वि.स. वन्म २९३ अनि्े 

प्र्तािािरील चचा्च पिुढे सुरू झाली.

 चचदेत खालील सनमाननी् सद््ांनी भाि घेतला-
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(३) श्ी. देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेता (भाषर पिूर्च )      

(४) श्ी. नाना पि्ोले

(५) श्ी. वनतेश रारे 

(६) श्ी. रविंद्र िा्कर  (भाषर अपिूर्च)      

माननपी् गृहमंत्ांनपी, ‘िडवचरोली वजल्हातील नषिलिाद्ांचा श्त्ा्त्ांचा कारखाना 

पिोलीसांनी उदधि्त कररे’ इ. बाबत म.वि.स. वन्म ४७ अनि्े वनिेदन केले.

‘राज्ातील ढासळलेली का्दा ि सुव्ि्था तसेच मुंबईतील विविध सम््ा’ इ. बाबत 
सि्चश्ी  देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेता ि इतर वि.स.स. ्ांचा म.वि.स.वन्म २९३ अनि्े 
प्र्तािािरील चचा्च पिुढे सुरू झाली.

 चचदेत खालील सनमाननी् सद््ांनी भाि घेतला-

(६) श्ी. रविंद्र िा्कर   (७) श्ी. वकशोर जोरिेिार

(८) श्ी. रवि रारा   (९) श्ी. अवमन पि्ेल  

(१०) श्ी. मंिेश कुडाळकर  (११)श्ी. अवमत सा्म   

(१२) श्ी. लहू कानडे

(भाषर पिूर्च) (चचा्च अपिूर्च)

िृह मंत्ांनी, ‘वदनांक २५ फेब्ुिारी, २०२१ रोजी श्ी. मुकेश अंबानी ्ांच्ा घरासमोर 

सापिडलेल्ा ्कॉवपि्चओ िाडीचे ताबेदार श्ी. मनसुख वहरेन ्ांचा मृतदेह  मुंब्ा, रेती बंदर ्ेथे 

सापिडरे.’ इ. बाबतचे वनिेदन सभािृहात केले.

श्ी. देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेता ्ांनी ्ाबाबत आपिले महररे मांडले.

ॲड. आवशष शेलार, ॲड. अवनल पिरब, श्ी. नाना पि्ोले वि.स.स. ्ांनीदेखील उपिरोकत 

विष्ाबाबत महररे मांडले.

‘राज्ातील ढासळलेली का्दा ि सुव्ि्था तसेच मुंबईतील विविध सम््ा’इ. बाबत 

सि्चश्ी  देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेता ि इतर वि.स.स. ्ांचा म.वि.स.वन्म २९३  अनि्े 
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प्र्तािािरील चचा्च पिुढे सुरू झाली.

 चचदेत खालील सनमाननी् सद््ांनी भाि घेतला—

(१३) ॲड. पिराि अळिरी             (१४)श्ी. रईस शेख

(भाषर पिूर्च) (चचा्च अपिूर्च)

८. (१) श्ी. अतुल भातखळकर, श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी सन २०२० 

चे विधानसभा विधे्क क्रमांक ९ - महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधाररा) विधे्क, २०२० सभािृहाच्ा 

अनुमतीने पिुर: ्थावपित केले.

(२) श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी, सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक 

१०—महाराष्ट्र वचवकतसाल्ीन आ्थापिना (नोंदरी ि विवन्मन) (सुधाररा) विधे्क, २०२० 

सभािृहाच्ा अनुमतीने पिुर: ्थावपित केले.

(३)श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी, सन २०२० चे विधानसभा विधे्क 

क्रमांक ११—महाराष्ट्र कम्चचाऱ्ांची माता-वपित्ाप्रती जबाबदारी आवर उत्तरदाव्ति ि देखभाल 

्ासंबंधीच्ा मानकांबाबत विधे्क, २०२० सभािृहाच्ा अनुमतीने पिुर: ्थावपित केले.

(४) श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक 
१२—महाराष्ट्र निरपिररषदा, निरपिंचा्ती ि औद्ोविक निरी (सुधाररा) विधे्क, २०२०  
सभािृहाच्ा अनुमतीने पिुर:्थावपित केले.

(५) श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक 
१३—महाराष्ट्र राज्ात लैंविक अपिराधास प्रिृत्त करराऱ्ा जावहराती ि जावहराती फलक 
लािण्ास तसेच ्ासंदभा्चतील अनेक संकेत्थळांिर ि समाजमाध्मांिर प्रवतबंध करण्ास 
तरतूद करण्ासा्ठी विधे्क, २०२० सभािृहाच्ा अनुमतीने पिुर:्थावपित केले.

(६) श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक 
१४—महाराष्ट्र िेशम मालकी (दुसरी सुधाररा) विधे्क, २०२० सभािृहाच्ा अनुमतीने 
पिुर:्थावपित केले.

(७)श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक 
२०—जमीन महसूलाच्ा माफीबाबत (क्रमांक १) (सुधाररा) विधे्क, २०२० सभािृहाच्ा 
अनुमतीने पिुर:्थावपित केले.

एचबी ६८०—७



88

(८) श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक 
२१—महाराष्ट्र शैषिवरक सं्था (शुलक विवन्मन) (सुधाररा)  विधे्क, २०२० सभािृहाच्ा 
अनुमतीने पिुर:्थावपित केले.

(९) श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक 
२२—राज्ातील अलपिभूधारक शेतकऱ्ांना वनिृत्तीिेतन देण्ाबाबत विधे्क, २०२० सभािृहाच्ा 
अनुमतीने पिुर:्थावपित केले.

(१०) श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक 
२३—महाराष्ट्र झोपिडपिट्ी (सुधाररा, वनमु्चलन आवर पिुनवि्चकास सुधाररा) विधे्क २०२० 
सभािृहाच्ा अनुमतीने पिुर:्थावपित केले.

(११) श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांनी सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक 
२४—महाराष्ट्र (नािरी षिेत्) झाडांचे संरषिर ि जतन (सुधाररा) विधे्क २०२० सभािृहाच्ा 
अनुमतीने पिुर:्थावपित केले.

‘राज्ातील ढासळलेली का्दा ि सुव्ि्था तसेच मुंबईतील विविध सम््ा’इ. बाबत 

सि्चश्ी  देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेता ि इतर वि.स.स. ्ांचा म.वि.स.वन्म २९३  अनि्े 

प्र्तािािरील चचा्च पिुढे सुरू झाली.

चचदेत खालील सनमाननी् सद््ांनी भाि घेतला-

(१५) श्ी. अतुल भातखळकर    

(भाषर पिूर्च) (चचा्च अपिूर्च)

‘ राज्ातील ढासळलेली का्दा ि सुव्ि्था तसेच मुंबईतील विविध सम््ा’इ. बाबत 
सि्चश्ी  देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेता ि इतर वि.स.स. म.वि.स.वन्म २९३  अनि्े 
प्र्तािािरील चचा्च पिुढे सुरू झाली.

 चचदेत खालील सनमाननी् सद््ांनी भाि घेतला-

(१६) श्ी. विक्रमवसंह सािंत                   (१७) श्ीमती ्ावमनी जाधि

(१८) श्ीमती मवनषा चौधरी             

(भाषर अपिूर्च) (चचा्च अपिूर्च)

ॲड. आवशष शेलार, वि.स.स. ् ांनी, श्ी. मुकेश अंबानी ् ांच्ा घरासमोर िाडीत सापिडलेला 

्फो्कांचा सा्ठा ि त्ा िाडीतील श्ी. मनसुख वहरेन ्ांचा झालेला मृत्ू ्ाबाबत िृह मंत्ांनी 
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्पिष््ीकरर देण्ासंदभा्चत मावहतीविष्क मुद्ा उपिल्थत केला.

सभािृहाची बै्ठक रात्ौ ०७ िाजून ४९ वमवन्ांनी ०५ वमवन्ांकररता ्थवित झाली.

्थवितीनंतर सभािृहाची बै्ठक रात्ौ ०७ िाजून ५४ वमवन्ांनी पिुनहा सुरू झाली.

‘ राज्ातील ढासळलेली का्दा ि सुव्ि्था तसेच मुंबईतील विविध सम््ा’इ. 
बाबत सि्चश्ी  देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेता ि इतर वि.स.स. ्ांचा म.वि.स.वन्म २९३  
म.वि.स.वन्म २९३  अनि्े प्र्तािािरील चचा्च पिुढे सुरू झाली.

 चचदेत खालील सनमाननी् सद््ांनी भाि घेतला-

(१८) श्ीमती मवनषा चौधरी (भाषर पूिर्च) (१९) श्ी. वदलीपि लांडे

(२०) ॲड. राहुल कुल           (२१) डॉ. भारती लवहेकर

(२२) श्ीमती शिेता महाले  (२३) श्ी. संज् केळकर

(२४) कॅप्न आर.तवमलसेलिन    (२५)श्ी. वमवहर को्ेचा

(२६) श्ी. प्रशांत ्ठाकूर                  (२७)श्ी. प्रतापि अडसड

(चचा्च अपिूर्च)

(मंत्ांचे उत्तर शेष)

  

सोमिार, वदनांक ८ मार्च, २०२१

माननी् उपिाध्षिांनी सदनाच्ा ितीने जािवतक मवहला वदनावनवमत्त सि्च मवहलांना शुभेचछा 
वदल्ा.

श्ी. रिींद्र िा्कर, वि.स.स ्ांनी, “विवधमंडळाच्ा अवधिेशनापिूिडी घेण्ात आलेल्ा 
आर्ीपिीसीआर चाचण्ांच्ा वनकालाबाबतची मावहती वमळरे” इ. बाबत मावहतीचा मुद्ा उपिल्थत 
केला.

्ासंदभा्चत शासनाने मावहती द्ािी, अशी सूचना माननी् उपिाध्षिांनी केली.

श्ीमती मवनषा चौधरी, वि.स.स ्ांनी, “जािवतक मवहला वदनावनवमत्त आज संध्ाकाळपि्ांत 
राज् मवहला आ्ोिाच्ा अध्षिांची वन्ुकती कररे,” इ.बाबत मुद्ा उपिल्थत केला.

एचबी ६८०—७अ
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शासनाने दखल घेतली असल्ाचे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

१. (१) चार तारांवकत प्रशनांची उत्तरे देण्ात आली.

(२) तारांवकत प्रशनोत्तरांच्ा ्ादीतील पिंचािनन प्रशन िेळेअभािी अतारांवकत झाले. 

१) डॉ. संज् कु्े, वि.स.स ्ांनी, “शासकी् दजा्च वमळरेबाबत संिरक चालकांचे 
आझाद मैदानािर सुरू असलेले आंदोलन,” इ. बाबत मावहतीचा मुद्ा उपिल्थत केला.

श्ी. देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषिनेते ्ांनी, उकत मुद्ाबाबत आपिले महररे मांडले. 

सरकारने ्ाची नोंद घ्ािी, असे वनदेश माननी् उपिाध्षिांनी वदले.

िृह मंत्ांनी, “मनसुख वम्त्ीलाल वहरेन ्ाच्ा िूढ मृत्ूची चौकशी,” इ. बाबत म.वि.स. 
वन्म ४७ अनि्े वनिेदन केले. 

(२) श्ी. नाना पि्ोले, वि.स.स ्ांनी, “्ुपिीएससी पिररषिेचे अज्च भरण्ाची शेि्ची तारीख 
जिळ ्ेत असून ओबीसी उमेदिारांना अद्ापि नॉन वक्रवमलेअर प्रमारपित् न वमळरे,” इ. बाबत 
मावहतीचा मुद्ा उपिल्थत केला. 

्ाबाबत तातडीने कारिाई करून मुलांचे कोरतेही नुकसान होरार नाही, असे संसदी् 
का््चमंत्ांनी सांवितले.

(३) श्ी. अवमन पि्ेल, वि.स.स ्ांनी, “लिकरच प्रदवश्चत होत असलेल्ा िेबवसररज ि 
वचत्पि्ांमुळे मुंबईमधील नािपिाडा पिोलीस ््ेशनच्ा अंति्चत का्दा आवर सुव्ि्थेचा प्रशन 
उदभिण्ाची शक्ता,” इ. बाबत मावहतीचा मुद्ा उपिल्थत केला. 

्ाबाबत सरकारने नोंद घ्ािी, असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले. 

(३) श्ी. अबु आझमी, वि.स.स ्ांनी, “अनेक सनमाननी् सद्् कोरोना चाचरी न 
केल्ामुळे सदनाबाहेर अडकरे ि दवषिर मुंबईतील अंजुमन इलसामच्ा मालमत्तेिर करण्ात 
आलेला अिैध कबजा,” इ. बाबत मावहतीचा मुद्ा उपिल्थत केला.

सत्ल्थती तपिासून मावहती पि्लािर ्ठेिण्ात ् ेईल, असे अलपिसं््ाक मंत्ांनी सांवितले.

(४) श्ी. दीपिक चवहार, वि.स.स ्ांनी, “विविध पिरीषिांसा्ठी अनुसूवचत जातीच्ा 
विद्ाथ्ाांना जात पिडताळरी प्रमारपित् न वमळरे, पिडताळरीला मुदतिाढ वमळण्ासा्ठी शासनाने 
वनददेश देरे,” †.बाबत मावहतीचा मुद्ा उपिल्थत केला.
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्ाबाबत शासनाने नोंद घ्ािी, असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

श्ी. देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषिनेते ्ांनी, “श्ीरामपिूरचे व्ापिारी श्ी. िौतम वहरर ्ांच्ा 
मृत्ूप्रकररी कोरतीही कारिाई न होरे, तसेच सनमाननी् सद्् श्ी. राजेंद्र राऊत ्ांना फेसबुक 
लाईवहिरून वमळालेली धमकी,” इ. बाबत मावहतीचे मुद्े उपिल्थत केले.

सदर दोनही मुद्े महत्िाचे असून सरकारने ्ाविष्ी तातकाळ चौकशी करािी, असे वनददेश 
माननी् उपिाध्षिांनी वदले.  

२. (१) सामान् प्रशासन राज्मंत्ांनी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र 
्ासा्ठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े सामान् प्रशासन विभािाचे सन 
२०१९-२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि अवनिा््च वन्तव्् ि 
प्रत्षि खचा्चचे (अविभाज् भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेिले.

(२) संसदी् का््च राज्मंत्ांनी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र ्ासा्ठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े वन्ोजन विभािाचे सन २०१९-२०२० ्ा 
आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि खचा्चचे 
(अविभाज् भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेिले.

(३) उद्ोि, मरा्ठी भाषा मंत्ांनी, 

(क) विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र ्ासा्ठी विकासमंडळे आदेश, 
२०११ मधील वन्म ८ अनि्े मरा्ठी भाषा विभािाचे सन २०१९-२०२० ्ा आवथ्चक 
िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि खचा्चचे 
(अविभाज् भािासह) वििररपित्, (ख) महाराष्ट्र औद्ोविक विकास महामंडळ ्ांचा 
सन २०१६-२०१७ ते २०२०-२०२१ ्ा िषाांचे अथ्चवििरर पित्क ि कामाचा का््चक्रम 
आवर सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० ्ा िषा्चचे सुधारीत अंदाज पित्क, (ि) 
महाराष्ट्र औद्ोविक विकास महामंडळ ्ांचा सन २०१५-२०१६ ि २०१६-२०१७ ्ा 
िषाांचा अनुक्रमे चोपिननािा ि पिंचािननािा िावष्चक अहिाल तसेच (घ) महाराष्ट्र औद्ोविक 
विकास महामंडळ ्ांचा सन २०१५-२०१६ ि २०१६-२०१७ ्ा िषाांचा िावष्चक वहशेब 
सभािृहासमोर ्ठेिले.

श्ी. ् ोिेश सािर, वि.स.स. ् ांनी, “आवथ्चक विष्ांशी संबंवधत महामंडळांचे अहिाल िेळेत 
न वमळरे,” इ. बाबत हरकतीचा मुद्ा उपिल्थत केला.
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मंवत् महोद्ांनी नोंद घ्ािी, असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

कागद्रिे सभागृहासमोर ठेििे—(्ुढे सुरू)

(४) कामिार मंत्ांनी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र ्ासा्ठी विकासमंडळे 
आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े उद्ोि, ऊजा्च ि कामिार विभािाचे सन २०१९-२०२० 
्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि खचा्चचे 
(अविभाज् भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेिले.

(५) ऊजा्च मंत्ांनी, महाराष्ट्र राज् विद्ुत पिारेषर कंपिनी म्ा्चवदत ्ांचा सन २०१९-२०२० 
्ा िषा्चचा पिंधरािा िावष्चक अहिाल सभािृहासमोर ्ठेिला.

(६) उचच ि तंत् वशषिर मंत्ांनी, 

(क)  ्शिंतराि चवहार महाराष्ट्र मुकत विद्ापिी्ठ, नावशक ्ांचे सन २००९-
२०१० ते २०१३-२०१४ ्ा िषा्चचे िावष्चक लेखे आवर अंति्चत लेखापिररषिर अहिाल, 
(ख) मुंबई विद्ापिी्ठ ्ांचे सन २०१४-२०१५ ते २०१८-२०१९ ्ा िषाांचे िावष्चक 
अहिाल, (ि) कविकुलिुरु कावलदास सं्कृत विशिविद्ाल्, राम्ेक ्ांचा सन 
२०१७-२०१८ ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल, (घ) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मरा्ठिाडा 
विद्ापिी्ठ, औरंिाबाद ्ांचे सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचे िावष्चक लेखे, (ड़) कविकुलिुरु 
कावलदास सं्कृत विशिविद्ाल्, राम्ेक, नािपिुर ्ांचे सन २०१८-२०१९ ि २०१९-
२०२० ्ा िषाांचे िावष्चक लेखे, (च) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नािपिूर विद्ापिी्ठ ्ांचे 
२०१८-२०१९ ्ा िषा्चचे िावष्चक लेखे (अंकेषिर अहिालासह), (छ) ्िामी रामानंद 
तीथ्च मरा्ठिाडा विद्ापिी्ठ, विष्रुपिुरी नांदेड ्ांचा सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा िावष्चक 
अहिाल, (ज) किव्त्ी बवहराबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्ापिी्ठ, जळिांि ्ांचा सन 
२०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा एकोरतीसािा िावष्चक अहिाल, (झ) पिुण्शलोक अवहल्ादेिी 
होळकर विद्ापिी्ठ, सोलापिूर ् ांचा सन २०१८-२०१९ ् ा िषा्चचा पिंधरािा िावष्चक अहिाल, 
(्) पिुण्शलोक अवहल्ादेिी होळकर विद्ापिी्ठ, सोलापिूर ्ांचा सन २०१९-२०२० ्ा 
िषा्चचा  िावष्चक लेखा पिरीषिर अहिाल, तसेच (्ठ) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मरा्ठिाडा 
विद्ापिी्ठ, औरंिाबाद ्ांचा सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा बासष््ािा िावष्चक अहिाल 
सभािृहासमोर ्ठेिले. 

(७) कृषी राज्मंत्ांनी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र ्ासा्ठी विकासमंडळे 
आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े कृवष, पिशुसंिध्चन, दुगधव्िसा् विकास ि मत््व्िसा् 
विभािाचे सन २०१९-२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि 
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अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि खचा्चचे (अविभाज् भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेिले. 

(८) मृद ि जलसंधारर मंत्ांनी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र ्ासा्ठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े मृद ि जलसंधारर विभािाचे सन २०१९-
२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि 
खचा्चचे (अविभाज् भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेिले.

(९) सामावजक न्ा् ि विशेष सहाय् राज्मंत्ांनी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत 
महाराष्ट्र ्ासा्ठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े सामावजक न्ा् ि विशेष 
सहाय् विभािाचे सन २०१९-२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि 
अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि खचा्चचे (अविभाज् भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेिले.

(१०) पि्ा्चिरर ि िातािररी् बदल राज्मंत्ांनी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत 
महाराष्ट्र ्ासा्ठी विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े पि्ा्चिरर ि िातािररी् 
बदल विभािाचे सन २०१९-२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि 
अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि खचा्चचे (अविभाज् भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेिले.

३. (१) शकतपी विधे्कासंदभा्चत गृहमंत्ांरा प्रसताि —

उकत विषे्कांसदभा्चत सं्ुकत सवमतीचा अहिाल सादर करण्ासा्ठी वनलशचत केलेला 
कालािधी िाढविण्ासंबंधी िृह मंत्ांनी पिुढील प्र्ताि मांडला —

“सन २०२० चे वि.स.वि. क्रमांक ५१ — शकती फौजदारी का्दे (महाराष्ट्र सुधाररा) 
विधे्क, २०२० ्ािर विचार करण्ासा्ठी वदनांक १५ वडसेंबर, २०२० रोजी वन्ुकत केलेल्ा 
सं्ुकत सवमतीचा अहिाल सादर करण्ाकररता वनलशचत केलेली मुदत विधानसभेच्ा पिुढील 
अवधिेशनाच्ा शेि्च्ा वदिसापि्ांत िाढविण्ात ्ािी.”

प्र्ताि मतास ्ाकून संमत झाला.

म.वि.स. वन्म ९३ अन्ि्ेच्ा प्रसतािाबाबत—

आजच्ा कामकाज पिवत्केतील म.वि.स. वन्म २९३ अनि्े प्र्तािािरील चचदेस माननी् 
मंवत्महोद्ांचे उत्तर उद्ाच्ा कामकाज पिवत्केिर दश्चविण्ात ्ेईल, असे तावलका सभाध्षिांनी 
सांवितले. 

शासकपी् विधे्के—(्ुढे सुरू)

(२) विरार, खंडश: विरार ि संमत करिे —
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कौशल् विकास ि उद्ोजकता मंत्ांनी, सन २०२१ चे वि.स. वि. क्रमांक ५—महाराष्ट्र 
राज् कौशल् विद्ापिी्ठ विधे्क, २०२१ विचारात घेण्ात ्ािे, असा प्र्ताि मांडला.

प्रशन प्र्तुत झाला.

(क) विधे्क सं्ुकत सवमतीकडे पिा्ठविण्ाबाबतचा श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. 
्ांनी पिवहला प्र्ताि मांडला.

“सन २०२१ चे विधानसभा विधे्क क्रमांक ५—महाराष्ट्र राज् कौशल् विद्ापिी्ठ 
विधे्क, २०२१ विधानपिररषदेची सहमती घेऊन दोनही सभािृहांच्ा ३४० सद््ांच्ा सं्ुकत 
सवमतीकडे त्ािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्ांच्ा आत सादर करण्ाचा अनुदेश देऊन विचाराथ्च 
पिा्ठविण्ात ्ािे.” 

(ख) विधे्क सं्ुकत सवमतीकडे पिा्ठविण्ाबाबतचा श्ी. देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषिनेते 
्ांनी दुसरा प्र्ताि मांडला.

“सन २०२१ चे विधानसभा विधे्क क्रमांक ५—महाराष्ट्र राज् कौशल् विद्ापिी्ठ 
विधे्क, २०२१ विधानपिररषदेची सहमती घेऊन दोनही सभािृहांच्ा ३२१ सद््ांच्ा सं्ुकत 
सवमतीकडे त्ािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्ांच्ा आत सादर करण्ाचा अनुदेश देऊन विचाराथ्च 
पिा्ठविण्ात ्ािे.”

प्रसताि प्रसतुत झाले.

विधे्क विचारात घेण्ाबाबतचा प्रशन ि विधे्क सं्ुकत सवमतीकडे पिा्ठिण्ाबाबतचे 
प्र्ताि ्ांच्ािर एकवत्त चचा्च सुरू झाली.

ररचेत ्ुढपील सन्माननपी् सदस्ांनपी भाग घेतला.

(१) श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार 

(२) श्ी. देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषिनेते (भाषर अपिूर्च)

(ररा्च अ्ूि्च)

सभागृहारपी बैठक दु्ारपी १ िाजून ३५ वमवनटांनपी सथवगत झालपी.

सथवगतपीनंतर सभागृहारपी बैठक दु्ारपी २ िाजता ्ुन्हा सुरू झालपी.
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४. वित्त मंत्ांनी, सन २०२०-२०२१ चा अथ्चसंकलपि सादर केला ि भाषर केले.

 मंगळिार, वदनांक ९ मार्च, २०२१

१. (अ) (१)  पिाच तारांवकत प्रशनांची उत्तरे देण्ात आली. 

(२) आजच्ा तारांवकत प्रशनोत्तरांच्ा ् ादीतील पिासष्् प्रशन िेळेअभािी अतारांवकत झाले. 

सवचिांनी, अतारांवकत प्रशनोत्तरांची ्ादी क्रमांक ४८ ते ५६ सभािृहासमोर ्ठेिली.

श्ी. देिेंद्र फडरिीस (विरोधी पिषि नेता) ्ांनी, श्ी. मनसुख वहरेन ्ांच्ा मृत्ूबाबत 
सभािृहाला मावहती वदली ि ्ासंदभा्चत आपिले महररे मांडले.  

(दोनही पिषिाचे सनमाननी् सद्् िेलमध्े ्ेऊन घोषरा देतात.)

सभािृहातील िोंधळसदृश पिररल्थतीत सभािृहाचे कामकाज पिार पिाडरे शक् होत 
नसल्ामुळे सभािृहाची बै्ठक १० वमवन्ांसा्ठी ्थवित करीत असल्ाचे माननी् उपिाध्षिांनी 
सांवितले. 

सभािृहाची बै्ठक दुपिारी १२ िाजून १५ वमवन्ांनी ्थवित झाली.

्थवितीनंतर सभािृहाची बै्ठक दुपिारी १२ िाजून २५ वमवन्ांनी पिुनहा सुरू झाली. 

सभािृहाची बै्ठक अध्ा्च तासाकररता ्थवित करण्ात ्ेत असल्ाचे माननी् तावलका 
सभाध्षिांनी सांवितले.

सभािृहाची बै्ठक दुपिारी १२ िाजून २५ वमवन्ांनी पिुनहा ्थवित झाली.

्थवितीनंतर सभािृहाची बै्ठक दुपिारी १२ िाजून ५५ वमवन्ांनी पिुनहा सुरू झाली.

श्ी. देिेंद्र फडरिीस (विरोधी पिषि नेता) ्ांनी श्ी. मनसुख वहरेन ्ांच्ा मृत्ूबाबतचा मुद्ा 
उपिल्थत केला.  

(विरोधी पिषिाचे काही सनमाननी् सद्् एकाच िेळेस बोलण्ाचा प्र्तन करतात)

सभािृहातील िोंधळसदृश पिररल्थतीत सभािृहाचे कामकाज पिार पिाडरे शक् होत 
नसल्ामुळे सभािृहाची बै्ठक १५ वमवन्ांसा्ठी ्थवित करीत असल्ाचे माननी् तावलका 
सभाध्षिांनी सांवितले.

सभािृहाची बै्ठक दुपिारी १२ िाजून ५८ वमवन्ांनी पिुनहा ्थवित झाली.
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्थवितीनंतर सभािृहाची बै्ठक दुपिारी १ िाजून १३ वमवन्ांनी पिुनहा सुरू झाली.

सभािृहाची बै्ठक दुपिारी १ िाजून १३ वमवन्ांनी पिुनहा ्थवित झाली.

्थवितीनंतर सभािृहाची बै्ठक दुपिारी १ िाजून ३० वमवन्ांनी पिुनहा सुरू झाली.

(विरोधी पिषिातील अनेक सनमाननी् सद्् एकाच िेळी बोलतात.)

सदरील मुद्ाबाबत माननी् विरोधी पिषिनेते ि माननी् मु््मंत्ी ्ांच्ात चचा्च झाली आहे 
तसेच ्ाप्रकररी संबंवधत मंत्ी वनलशचतपिरे उत्तर देतील असे सांिून माननी् तावलका सभाध्षिांनी 
सभािृहाची बै्ठक पिुनहा २ िाजेपि्ांत ्थवित करीत असल्ाचे सांवितले.

सभािृहाची बै्ठक दुपिारी १ िाजून ३२ वमवन्ांनी पिुनहा ्थवित झाली.

्थवितीनंतर सभािृहाची बै्ठक दुपिारी २ िाजता पिुनहा सुरू झाली.

िृह मंत्ांनी, दादरा-निर-हिेलीचे खासदार श्ी. मोहन डेलकर ्ांनी मुंबईत केलेली 
आतमहत््ा ि श्ी. मनसुख वहरेन ्ांच्ा मृत्ूबाबत खुलासा केला. 

श्ी. देिेंद्र फडरिीस, (विरोधी पिषिनेता) तसेच सि्चश्ी. नाना पि्ोले, भा्कर जाधि 
वि.स.स. ्ांनी ्ासंदभा्चत आपिले महररे मांडले.

२. विरार ्ुढे सुरू, खंडश: विरार ि संमत करिे

सन २०२१ चे विधानसभा विधे्क क्रमांक ५—महाराष्ट्र राज् कौशल् विद्ापिी्ठ विधे्क, 
२०२१.   

विधे्क सं्ुकत सवमतीकडे पिा्ठविण्ासंबंधीचा प्र्ताि पिुनहा प्र्तुत झाला.  

(क) कौशल् विकास मंत्ांनपी, सन २०२१ चे विधानसभा विधे्क क्रमांक ५—
महाराष्ट्र राज् कौशल् विद्ापिी्ठ विधे्क, २०२१ संमत करािे असा प्र्ताि मांडला.  

सनमाननी् सद्् श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, ॲङ राहुल कुल, श्ी. देिेंद्र फडरिीस ्ांचे 
विधे्क सं्ुकत सवमतीकडे पिा्ठविण्ासंबंधीचे प्र्ताि मतास ्ाकून असंमत झाले. 

विधे्क विचारात घेण्ासंबंधीचा प्रशन मतास ्ाकून संमत झाला.

विधे्क विचारात घेण्ात आले.

खंडश: विचारानंतर उपिरोकत विधे्क संमत झाले.  
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(दोनही बाजूचे सनमाननी् सद्् िेलमध्े ्ेऊन घोषरा देत असतात )

३. सन २०२१-२०२२ च्ा अथ्चसंकलपिािरील चचदेला सुरूिात होईल. अथ्चसंकलपिािरील 

सि्चसाधारर चचदेसा्ठी आजचा पिवहला ि शेि्चा वदिस आहे. सदर चचदेला एकूर ३ तासाचा 

िेळ देण्ात ्ेईल. ्ा ३ तासापिैकी सत्तारुढ पिषिास माननी् उपि मु््मंत्ी तथा वित्त मंत्ी ्ांच्ा 

उत्तरासह वनममा िेळ ि विरोधी पिषिाला वनममा िेळ देण्ात ्ेईल. सद्् िेळेचे बंधन पिाळून मला 

सहका््च करतील. माननी् विरोधी पिषि नेते ्ांनी प्रथेप्रमारे चचदेला सुरूिात करािी असे माननी् 

उपिाध्षिांनी सांवितले.  

(दोनही बाजूचे अनेक सनमाननी् सद्् िेलमध्े ्ेऊन एकवत्तररत्ा घोषरा देतात.)

सभािृहातील िोंधळसदृश पिररल्थती पिाहता सनमाननी् सद््ांना अथ्चसंकलपिािरील 

सि्चसाधारर चचदेमध्े सहभाि घ्ाि्ाचा नाही असे िा्त असल्ामुळे अथ्चसंकलपिािरील चचा्च 

संपिली असल्ाचे माननी् उपिाध्षिांनी जाहीर केले. 

(दोनही बाजूचे अनेक सनमाननी् सद्् िेलमध्े ्ेऊन एकवत्तररत्ा घोषरा देतात.)

सभािृहातील िोंधळसदृश पिररल्थतीत सभािृहाचे कामकाज पिार पिाडरे शक् होत 

नसल्ामुळे सभािृहाची बै्ठक दुपिारी १० वमवन्ांकरीता ्थवित करीत असल्ाचे माननी् 

उपिाध्षिांनी सांवितले.    

सभािृहाची बै्ठक दुपिारी २ िाजून ५६ वमवन्ांनी पिुनहा ्थवित झाली. 

्थवितीनंतर सभािृहाची बै्ठक दुपिारी ३ िाजून ७ वमवन्ांनी पिुनहा सुरू झाली. 

(विरोधी पिषिाचे अनेक सनमाननी् सद्् एकाच िेळी बोलण्ाचा प्र्तन करीत असतात.)

श्ी.नाना पि्ोले वि.स.स. ्ांनी, मरा्ठा आरषिराच्ासंदभा्चत माननी् सिसोचच न्ा्ाल्ात 

ॲ्नडी जनरल ्ांनी मांडलेली भूवमका, इ. बाबत मुद्ा उपिल्थत केला.

सभािृहाची बै्ठक २० वमवन्ांकरीता ्थवित करण्ात ्ेत असल्ाचे माननी् तावलका 

सभाध्षिांनी सांवितले.    

सभािृहाची बै्ठक दुपिारी ३ िाजून ९ वमवन्ांनी पिुनहा ्थवित झाली.

्थवितीनंतर सभािृहाची बै्ठक दुपिारी ३ िाजून २९ वमवन्ांनी पिुनहा सुरू झाली.

सभािृहाची बै्ठक अध्ा्च तासाकररता ्थवित करण्ात ्ेत असल्ाचे माननी् उपिाध्षिांनी 
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सांवितले.     

सभािृहाची बै्ठक दुपिारी ३ िाजून २९ वमवन्ांनी पिुनहा ्थवित झाली.

्थवितीनंतर सभािृहाची बै्ठक दुपिारी ३ िाजून ५९ वमवन्ांनी पिुनहा सुरू झाली.

(दोनही बाजूचे अनेक सनमाननी् सद्् िेलमध्े ्ेऊन घोषरा देतात.)

  बुधिार, वदनांक १० मार्च, २०२१

१. (१) पिाच तारांवकत प्रशनांची उत्तरे देण्ात आली.

(२)  आजच्ा तारांवकत प्रशनोत्तरांच्ा ्ादीतील सत्तािीस प्रशन िेळेअभािी अतारांवकत 

झाले.

(१) साि्चजवनक बांधकाम (साि्चजवनक उपिक्रम ििळून) मंत्ांनी, “मरा्ठा आरषिर” 

बाबत म.वि.स. वन्म ४७ अनि्े वनिेदन केले.

२. (१) कामिार मंत्ांनी, (क) कोलहापिूर वजलहा सुरषिा रषिक मंडळ, कोलहापिूर ्ांचा 
सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ ्ा िषाांचा िावष्चक, (ख) रा्िड वजलहा सुरषिा रषिक 
मंडळ, रा्िड ्ांचे सन २०१७-२०१८ ि २०१८-२०१९ ्ा िषाांचा अनुक्रमे सोळािा ि सतरािा 
िावष्चक अहिाल, (ि) कोलहापिूर वजलहा माथाडी आवर असंरवषित कामिार मंडळ, कोलहापिूर ् ांचा  
सन २०१३-२०१४ ते २०१६-२०१७ ्ा िषाांचा िावष्चक अहिाल, (घ) अकोला-िावशम-
बुलढारा वजलहा माथाडी ि असंरवषित कामिार मंडळ, अकोला ्ांचा सन २०१२-२०१३ ि 
२०१३-२०१४ ्ा िषाांचा िावष्चक अहिाल, (ङ) वकरारा बाजार ि दुकाने मंडळ (बृहनमुंबई, 
्ठारे आवर रा्िड वजल्हांकररता) ्ांचा सन २०१५-२०१६ ते २०१८-२०१९ ्ा िषाांचा 
अनुक्रमे सेहेचाळीसािा, सत्तेचाळीसािा, अठ्ेचाळीसािा ि एकोरपिननासािा िावष्चक अहिाल 
तसेच (च) वपिंपिरी-वचंचिड माथाडी ि असंरवषित कामिार मंडळ ्ांचा सन २०१४-२०१५ ते 
२०१७-२०१८ ्ा िषाांचा अनुक्रमे तेविसािा, चोविसािा, पिंचविसािा ते सलविसािा िावष्चक 
अहिाल सभािृहासमोर ्ठेिले.

(२) जलसंपिदा मंत्ांनी, (क) िोदािरी मरा्ठिाडा पिा्बंधारे विकास महामंडळ, औरंिाबाद 
्ांचा सन २०१७-२०१८ ्ा िषा्चचा िावष्चक लेखा अहिाल आवर (ख) तापिी पिा्बंधारे विकास 
महामंडळ, जळिाि ्ांचा सन २०१७-२०१८ चा ्ितंत् लेखापिरीषिा ि त्ािरील अनुपिालन 
अहिाल सभािृहासमोर ्ठेिले.
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(३) िृह राज्मंत्ांनी, विदभ्च, मरा्ठिाडा आवर उि्चररत महाराष्ट्र ्ासा्ठी विकासमंडळे 
आदेश, २०११ मधील वन्म ८ अनि्े िृह विभािाचे सन २०१९-२०२० ्ा आवथ्चक िषा्चतील 
विकास मंडळवनहा् का््चक्रमांति्चत ि अवनिा््च वन्तव्् ि प्रत्षि खचा्चचे (अविभाज् 
भािासह) वििररपित् सभािृहासमोर ्ठेिले.

(४) रोजिार हमी ्ोजना ि फलोतपिादन मंत्ांनी, (क) डॉ. पिंजाबराि देशमुख कृवष 
विद्ापिी्ठ, अकोला ्ांचा सन २०१०-२०११ ि २०११-२०१२ ्ा िषाांचा िावष्चक लेखे ि 
लेखा पिरीषिर अहिाल, (ख) िसंतराि नाईक मरा्ठिाडा कृवष विद्ापिी्ठ, पिरभरी ्ांचा सन 
२०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० ्ा िषाांचा चविेचाळीसािा ते अठ्ेचाळीसािा िावष्चक अहिाल,  
(ि) िसंतराि नाईक मरा्ठिाडा कृवष विद्ापिी्ठ, पिरभरी ्ांचा सन २०१३-२०१४ ्ा िषा्चचा 
िावष्चक लेखे ि लेखा पिररषिर अहिाल आवर (घ) डॉ.बाळासाहेब सािंत कोकर कृवष विद्ापिी्ठ, 
दापिोली ् ांचा  सन २०१५-२०१६ ् ा िषा्चचा िावष्चक लेखे ि लेखा पिरीषिर अहिाल सभािृहासमोर 
्ठेिले.

३. डॉ.संज् रा्मुलकर, सवमती प्रमुख ्ांनी पिंचा्ती राज सवमतीचा पिवहला, दुसरा, 
वतसरा, चौथा, पिाचिा, सहािा, सातिा ि आ्ठिा अहिाल सभािृहास सादर केला.

४. श्ी.कैलास िोरंट्ाल, सवमती प्रमुख ्ांनी विधानसभा आशिासन सवमतीचा पिवहला 
अहिाल सभािृहास सादर केला.

५. सवचिांनी, वि.स. पिािे संसदी् प्रवशषिर केंद्राचा सातिा अहिाल (२०१८-२०१९) 
सभािृहाच्ा पि्लािर ्ठेिला.

६. िने राज्मंत्ांनी, “राज्ात ३३ को्ी िृषि लाििडीसा्ठी राबविण्ात आलेली विशेष 
मोहीम” ् ा विष्ािरील श्ी.रमेश कोरिािकर ि इतर वि.स.स. ् ांच्ा वदनांक ३ माच्च, २०२१ रोजी 
उत्तरीत झालेल्ा तारांवकत प्रशन क्रमांक २१८०९ िरील चचदेच्ा िेळी वदलेल्ा आशिासनानुसार 
्ाबाबत सवि्तर चौकशी करून अहिाल सभािृहास सादर करण्ासा्ठी माझ्ा अध्षितेखाली 
१६ विधानसभा सद््ांची तदथ्च सवमती घव्त करण्ात ्ािी, असा प्र्ताि मांडला ि सदर 
सवमतीमध्े खालील सद््ांचा समािेश करण्ात ्ािा अशी सूचना मांडली:—

(१) श्ी. दत्तात्् भररे, िने राज्मंत्ी

(२) श्ी. नाना पि्ोले, वि.स.स. 

(३) श्ी. सुनील प्रभु, वि.स.स.

(४) श्ी. उद्वसंह राजपिूत, वि.स.स.
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(५) श्ी. बालाजी कल्ारकर, वि.स.स.

(६) ॲड. अशोक पििार, वि.स.स.

(७) श्ी. मावरकराि कोका्े, वि.स.स.

(८) श्ी. सुनील भुसारा, वि.स.स.

(९) श्ी. शेखर वनकम, वि.स.स.

(१०) श्ी. सुभाष धो्े, वि.स.स.

(११) श्ी. अवमत झनक, वि.स.स.

(१२) श्ी. संग्ाम थोपि्े, वि.स.स.

(१३) ॲड. आवशष शेलार, वि.स.स.

(१४) श्ी. वनतेश रारे, वि.स.स.

(१५) श्ी. अतुल भातखळकर, वि.स.स.

(१६) श्ी. समीर कुरािार, वि.स.स.

(१७) श्ी. नरेंद्र भोंडेकर, वि.स.स.

सदर सवमती आपिला अहिाल ४ मवहन्ांच्ा आत सभािृहाला सादर करील असे िने 
मंत्ांनी सांवितले.

प्र्ताि मतास ्ाकून संमत झाला.

७. (१) श्ी. देिेंद्र फडरिीस, विरोधी पिषि नेते ्ांनी, “श्ी. अनि् नाईक ्ांच्ा 
प्रकररासंबंधी सभािृहास वदशाभूल कररारी मावहती देरे” ्ा विष्ाबाबत माननी् िृहमंत्ी श्ी. 
अवनल देशमुख ्ांच्ाविरुद्ध विशेषावधकार भंिाची सूचना वदली असून त्ािर आपिले महररे 
मांडाि्ाचे असल्ास थोडक्ात मांडािे असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

श्ी. देिेंद्र फडरिीस, वि.स.स. ् ांनी उपिरोकत विशेषावधकार भंिाच्ा सूचनेबाबत थोडक्ात 
महररे मांडले.

माननी् विरोधी पिषि नेते श्ी. देिेंद्र फडरिीस ्ांनी माननी् िृह मंत्ी श्ी. अवनल देशमुख 
्ांच्ाविरुद्ध मांडलेली हककभंिाची सूचना तपिासून घेण्ात ्ेईल असे माननी् उपिाध्षिांनी 
सांवितले.

(२) श्ी. विक्रमवसंह सािंत, वि.स.स. ्ांनी, “शासकी् का््चक्रमास वनमंवत्त न कररे” 
्ा विष्ाबाबत मौजे उमरारी ्ेथील सरपिंच, उपि सरपिंच ि संबंवधत अवधकारी ्ांच्ाविरूद्ध 
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विशेषावधकार भंिाची सूचना वदली असून सनमाननी् सद््ांना त्ािर आपिले महररे मांडाि्ाचे 
असल्ास थोडक्ात मांडािे असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

श्ी. विक्रमवसंह सािंत, वि.स.स. ्ांनी उपिरोकत विशेषावधकार भंिाच्ा सूचनेबाबत 
थोडक्ात महररे मांडले.

सनमाननी् सद््ांनी वदलेली विशेषावधकार भंिाची सूचना तपिासून घेण्ात ्ेईल असे 
माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

(१) श्ी.मंिलप्रभात लोढा, वि.स.स. ् ांनी, “महाराष्ट्रातील हजारो साधू ि संत ् ांना आधार 
काड्ट ि रेशन काड्ट नसल्ामुळे लस देण्ात न ्ेरे” इ.बाबत मावहतीचा मुद्ा उपिल्थत केला.

उपिरोकत मुद्ासंदभा्चत श्ी.अवमन पि्ेल, वि.स.स. ्ांनी आपिले मत मांडले.

मंवत्महोद्ांनी ्ाची नोंद घ्ािी असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

(२) श्ी.अबू आजमी, वि.स.स. ्ांनी, “मुल्लम आरषिर” इ.बाबत मावहतीचा मुद्ा 
उपिल्थत केला.

शासनाने ्ाची नोंद घ्ािी असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

८. उपि मु््ंमंत्ी तथा वित्त मंत्ांनी, “अथ्चसंकलपिातील अनुदानासा्ठीच्ा मािण्ांिर 
चचा्च ि मतदानाच्ा संदभा्चत महाराष्ट्र विधानसभा वन्मांतील वन्म २५१ (१) मधील दहा 
वदिसांच्ा कालािधीबाबतची जी तरतूद आहे ती महाराष्ट्र विधानसभा वन्मांतील वन्म ५७ 
अनि्े ्थवित करण्ात ्ािी.” इ.बाबतचा प्र्ताि मांडला.

प्र्ताि मतास ्ाकून संमत झाला.

९. िृह विभाि, महसूल ि िन विभाि, कृवष, पिशुसंिध्चन, दुगधव्िसा् विकास ि 
मत््व्िसा् विभाि, शाले् वशषिर ि क्रीडा विभाि, निर विकास विभाि, साि्चजवनक बांधकाम 
विभाि, जलसंपिदा विभाि, उद्ोि, ऊजा्च ि कामिार विभाि, ग्ामविकास विभाि, अनन, नािरी 
पिुरि्ठा ि ग्ाहक संरषिर विभाि, सामावजक न्ा् ि विशेष सहाय् विभाि, वन्ोजन विभाि, 
िृहवनमा्चर विभाि, साि्चजवनक आरोग् विभाि, िैद्की् वशषिर ि औषवधद्रव्े विभाि, आवदिासी 
विकास विभाि, पि्ा्चिरर ि िातािररी् बदल विभाि, सहकार, पिरन ि ि्त्ोद्ोि विभाि, उचच 
ि तंत् वशषिर विभाि, मवहला ि बालविकास विभाि, पिारीपिुरि्ठा ि ्िचछता विभाि, पि््च्न ि 
सां्कृवतक का््च विभाि, इतर मािास बहुजन कल्ार विभाि, मृद ि जलसंधारर विभािाच्ा 
मािण्ा महरजे मािण्ा क्रमांक बी-१, बी-२, बी-३, बी-४, बी-५, बी-६, बी-७, बी-८, बी-९, 
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बी-१०, बी-११, बी-१२, सी-१, सी-२, सी-४, सी-५, सी-६, सी-७, सी-९, सी-१०, सी-
१२, डी-२, डी-३, डी-४, डी-५, डी-६, डी-७, डी-८, डी-९, डी-११, ई-२, ई-३, ई-४, ई-५, 
एफ-२, एफ-३, एफ-४, एफ-५, एफ-७, एफ-८, एच-२, एच-३, एच-४, एच-५, एच-६, 
एच-७, एच-८, एच-९, एच-११, आ्-२, आ्-३, आ्-४, आ्-५, आ्-७, के-१, के-३, 
के-४, के-५, के-६, के-७, के-८, के-९, के-१०, के-११, के-१३, एल-२, एल-३, एल-४, 
एल-५, एल-७, एल-८, एम-१, एम-२, एम-३, एम-४, एम-५, एम-६, एन-२, एन-३, एन-६, 
एन-४, एन-५, एन-७, एन-८, ओ-१, ओ-२, ओ-३, ओ-४, ओ-६, ओ-७, ओ-८, ओ-९, 
ओ-१४, ओ-१६, ओ-१८, ओ-२०, ओ-२२, ओ-२४, ओ-२६, ओ-२८, ओ-३०, ओ-३२, 
ओ-३४, ओ-३६, ओ-३८, ओ-४०, ओ-४२, ओ-४४, ओ-४६, ओ-४८, ओ-५०, ओ-५२, 
ओ-५४, ओ-५६, ओ-५८, ओ-६०, ओ-६२, ओ-६४, ओ-६६, ओ-६८, ओ-७०, ओ-७२, 
ओ-७४, ओ-७६, ओ-७८, ओ-८०, ओ-८२, ओ-८४, ओ-१०, ओ-११, ओ-१२, ओ-१३, 
ओ-१५, ओ-१७, ओ-१९, ओ-२१, ओ-२३, ओ-२५, ओ-२७, ओ-२९, ओ-३१, ओ-३३, 
ओ-३५, ओ-३७, ओ-३९, ओ-४१, ओ-४३, ओ-४५, ओ-४७, ओ-४९, ओ-५१, ओ-५३, 
ओ-५५, ओ-५७, ओ-५९, ओ-६१, ओ-६३, ओ-६५, ओ-६७, ओ-६९, ओ-७१, ओ-७३, 
ओ-७५, ओ-७७, ओ-७९, ओ-८१, ओ-८३, ओ-८५, क्ू-२, क्ू-३, क्ू-४, क्ू-६, आर-१, 
आर-२, आर-३, आर-४, एस-१, एस-२, एस-३, एस-४, एस-५, ्ी-२, ्ी-३, ्ी-४, ्ी-५, 
्ी-९, ्ी-६, ्ी-८, ्ी-१०, ्ी-११, ्ू-२, ्ू-३, ्ू-४, ्ू-५, वही-२, वही-३, वही-५, वही-६, 
डबल्ू-२, डबल्ू-३, डबल्ू-४, डबल्ू-५, डबल्ू-६, डबल्ू-७, डबल्ू-८, डबल्ू-९, एकस-१, 
एकस-२, एकस-३, एकस-४, िा्-२, िा्-३, िा्-४, िा्-५, िा्-६, िा्-७, झेडडी-१, 
झेडडी-२, झेडडी-३, झेडडी-४, झेडडी-५, झेडडी-६, झेडजी-२, झेडजी-३, झेडजी-४, झेडजी-
५, झेडएच-२, झेडएच-३, झेडएच-४, झेडएच-५, झेडएच-७, ए-१, ए-२, ए-३, ए-४, ए-५, 
ए-६, ए-७, ए-८, ए-९, ए-१०, जी-१, जी-२, जी-४, जी-५, जी-६, जी-७, जी-८, जी-१०, 
जे-१, जे-२, जे-३, जे-४, जे-५, पिी-१, पिी-२, पिी-३, झेडए-२, झेडए-३, झेडए-४, झेडसी-१, 
झेडसी-२, झेडसी-३, झेडई-१, झेडई-२, झेडई-३, झेडएफ-१, झेडएफ-२, झेडएफ-३, झेडएफ-
४, झेडएफ-५ चचदेला घेण्ात ्ेतील. ्ा मािण्ांचा तपिशील सद््ांना ्पिाल खराद्वारे वितररत 
केला असल्ाचे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

कपिात सूचना देण्ाची मुदत सोमिार, वद. १५ माच्च, २०२१ रोजी सा्ंकाळी ५-०० 
िाजेपि्ांत वनलशचत करण्ात आली असल्ाने मान् कपिात सूचनांची ्ादी सद््ांना ्ितंत्पिरे 
वितररत करण्ात ्ेईल असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले ि मािण्ांिरील एकवत्त चचदेची 
का््चपिद्धती विशद केली.
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उपिरोकत विभािांच्ा मािण्ांिरील एकवत्त चचदेत खालील सनमाननी् सद््ांनी भाि 
घेतला—

(१) श्ी.सुधीर मुनिं्ीिार  (२) श्ी.रमेश कोरिािकर

(३) श्ी.िरेश नाईक   (४) श्ी.प्रकाश सोळंके

(५) श्ी.राधाकृष्र विखे-पिा्ील  (६) श्ी.संग्ाम थोपि्े

(७) श्ी. रईस शेख   (८) श्ी. देिेंद्र फडरिीस

(९) श्ी. वदलीपि लांडे   (१०) श्ीमती सरोज अवहरे

(११) श्ीमती प्रवतभा धानोरकर     

उपिमु््मंत्ी तथा वित्त मंत्ी ्ांनी विभािांच्ा एकवत्त चचदेस उत्तर वदले.

१. िृह विभाि, २. महसूल ि िन विभाि, ३. कृवष, पिशुसंिध्चन, दुगधव्िसा् विकास ि 
मत््व्िसा् विभाि, ४. शाले् वशषिर ि क्रीडा विभाि, ५. निरविकास विभाि, ६. साि्चजवनक 
बांधकाम विभाि, ७. जलसंपिदा विभाि, ८. उद्ोि, ऊजा्च ि कामिार विभाि, ९. ग्ामविकास 
विभाि, १०. अनन, नािरी पिुरि्ठा ि ग्ाहक संरषिर विभाि, ११. सामावजक न्ा् ि विशेष 
सहाय् विभाि, १२. वन्ोजन विभाि, १३. िृहवनमा्चर विभाि, १४. साि्चजवनक आरोग् विभाि, 
१५. िैद्की् वशषिर ि औषवधद्रव्े विभाि, १६. आवदिासी विकास विभाि, १७. पि्ा्चिरर ि 
िातािररी् बदल विभाि, १८. सहकार, पिरन ि ि्त्ोद्ोि विभाि, १९. उचच ि तंत् वशषिर 
विभाि, २०. मवहला ि बालविकास विभाि, २१. पिारीपिुरि्ठा ि ्िचछता विभाि, २२. पि््च्न ि 
सां्कृवतक का््च विभाि, २३. इतर मािास बहुजन कल्ार विभाि,       २४. मृद ि जलसंधारर 
विभाि मािण्ा महरजे मािण्ा क्रमांक १ : अनुक्रमे बी-१, बी-२, बी-३, बी-४, बी-५, बी-६, 
बी-७, बी-८, बी-९, बी-१०, बी-११, बी-१२, सी-१, सी-२, सी-४, सी-५, सी-६, सी-७, सी-
९, सी-१०, सी-१२, डी-२, डी-३, डी-४, डी-५, डी-६, डी-७, डी-८, डी-९, डी-११, ई-२, 
ई-३, ई-४, ई-५, एफ-२, एफ-३, एफ-४, एफ-५, एफ-७, एफ-८, एच-२, एच-३, एच-४, 
एच-५, एच-६, एच-७, एच-८, एच-९, एच-११, आ्-२, आ्-३, आ्-४, आ्-५, आ्-
७, के-१, के-३, के-४, के-५, के-६, के-७, के-८, के-९, के-१०, के-११, के-१३, एल-२, 
एल-३, एल-४, एल-५, एल-७, एल-८, एम-०१, एम-२, एम-३, एम-४, एम-५, एम-६, एन-
२, एन-३, एन-६, एन-४, एन-५, एन-७, एन-८, ओ-१, ओ-२, ओ-३, ओ-४, ओ-६, ओ-७, 
ओ-८, ओ-९, ओ-१४, ओ-१६, ओ-१८, ओ-२०, ओ-२२, ओ-२४, ओ-२६, ओ-२८, 
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ओ-३०, ओ-३२, ओ-३४, ओ-३६, ओ-३८, ओ-४०, ओ-४२, ओ-४४, ओ-४६, ओ-४८, 
ओ-५०, ओ-५२, ओ-५४, ओ-५६, ओ-५८, ओ-६०, ओ-६२, ओ-६४, ओ-६६, ओ-६८, 
ओ-७०, ओ-७२, ओ-७४, ओ-७६, ओ-७८, ओ-८०, ओ-८२, ओ-८४, ओ-१०, ओ-११, 
ओ-१२, ओ-१३, ओ-१५, ओ-१७, ओ-१९, ओ-२१, ओ-२३, ओ-२५, ओ-२७, ओ-२९, 
ओ-३१, ओ-३३, ओ-३५, ओ-३७, ओ-३९, ओ-४१, ओ-४३, ओ-४५, ओ-४७, ओ-४९, 
ओ-५१, ओ-५३, ओ-५५, ओ-५७, ओ-५९, ओ-६१, ओ-६३, ओ-६५, ओ-६७, ओ-६९, 
ओ-७१, ओ-७३, ओ-७५, ओ-७७, ओ-७९, ओ-८१, ओ-८३, ओ-८५, क्ू-२, क्ू-३,  
क्ू-४, क्ू-६, आर-१, आर-२, आर-३, आर-४, एस-१, एस-२, एस-३, एस-४, एस-५, 
्ी-२, ्ी-३, ्ी-४, ्ी-५, ्ी-९, ्ी-६, ्ी-८, ्ी-१०, ्ी-११, ्ू-२, ्ू-३, ्ू-४, ्ू-५, वही-
२, वही-३, वही-५, वही-६, डबल्ू-२, डबल्ू-३, डबल्ू-४, डबल्ू-५, डबल्ू-६, डबल्ू-७, 
डबल्ू-८, डबल्ू-९, एकस-१, एकस-२, एकस-३, एकस-४, िा्-२, िा्-३, िा्-४, िा्-५, 
िा्-६, िा्-७, झेडडी-१, झेडडी-२, झेडडी-३, झेडडी-४, झेडडी-५, झेडडी-६, झेडजी-२, 
झेडजी-३, झेडजी-४, झेडजी-५, झेडएच-२, झेडएच-३, झेडएच-४, झेडएच-५, झेडएच-७, 
आजच्ा वदिसाच्ा कामकाज पिवत्केसोबतच्ा सूवचत दश्चविल्ाप्रमारे एकवत्तपिरे मतास ्ाकतो 
असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

मािण्ा मतास ्ाकून संमत झाल्ा.

आता चचा्चरोधानंतर असलेल्ा विभािाच्ा मािण्ा महरजे मािण्ा क्रमांक—

१. सामान् प्रशासन विभाि, ए-१, ए-२, ए-३, ए-४, ए-५, ए-६, ए-७, ए-८, ए-९, ए-१० 
२. वित्त विभाि, जी-१, जी-२, जी-४, जी-५, जी-६, जी-७, जी-८, जी-१० ३. विवध ि न्ा् 
विभाि, जे-१, जे-२, जे-३, जे-४, जे-५४. संसदी् का््च विभाि, पिी-१, पिी-२, पिी-३५.कौशल् 
विकास, रोजिार ि उद्ोजकता विभाि, झेडए-२, झेडए-३, झेडए-४६.महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सवचिाल्, झेडसी-१, झेडसी-२, झेडसी-३७. अलपिसं््ाक विकास विभाि, झेडई-१, झेडई-
२, झेडई-३८, मरा्ठी भाषा विभाि, झेडएफ-१, झेडएफ-२, झेडएफ-३, झेडएफ-४, झेडएफ-५, 
आजच्ा वदिसाच्ा कामकाज पिवत्केसोबतच्ा सूवचत दश्चविल्ाप्रमारे एकवत्तपिरे मतास ्ाकतो 
असे माननी् उपिाध्षिांनी सांविलते.

मािण्ा मतास ्ाकून संमत झाल्ा.

१०. ्ुर:सथा्नाथ्च, विरार, खंडश: विरार ि संमत करिे :-

(१) उपि मु््मंत्ी तथा वित्त मंत्ांनी, सन २०२१ चे विधानसभा विधे्क क्रमांक ६—
महाराष्ट्र विवन्ोजन विधे्क, २०२१ मांडले ि भारती् संविधानाच्ा अनुचछेद २०७, खंड (१) 
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द्वारे महाराष्ट्राच्ा राज्पिालांना प्रदान करण्ात आलेल्ा शकतींचा िापिर करून त्ांनी हे विधे्क 
विचारात घेण्ाबाबत महाराष्ट्र विधानसभेस वशफारस केली आहे असे सांिून सदर विधे्क 
विचारात घेण्ात ्ािे असा प्र्ताि मांडला.

प्रशन प्र्तुत झाला.

विधे्क विचारात घेण्ासंबंधीचा प्रशन मतास ्ाकून संमत झाला.

विधे्क विचारात घेण्ात आले.

खंडश: विचारानंतर उपिरोकत विधे्क संमत झाले.

सभािृहाची बै्ठक सा्ंकाळी ५ िाजून ३७ वमवन्ांनी ्थवित झाली.

सभािृहाची बै्ठक सा्ंकाळी ६ िाजून १५ वमवन्ांनी पिुनहा सुरू झाली.

म.वि.स. वन्म ४७ अन्ि्े वनिेदन —्ुढे सुरू

(२) ऊजा्च मंत्ांनी, “थकबाकीदार ग्ाहकांची िीज जोडरी तोडरे” इ.बाबत म.वि.स. 
वन्म ४७ अनि्े वनिेदन केले.

(३) उचच ि तंत् वशषिर मंत्ांनी, “राज्ात मरा्ठी भाषा विद्ापिी्ठ ्थापिन कररे” इ.बाबत 
म.वि.स. वन्म ४७ अनि्े वनिेदन केले.

माननी् उपिाध्षिांनी, सोमिार, वदनांक १ माच्च, २०२१ ते बुधिार, वदनांक १० माच्च, 
२०२१ ्ा कालािधीत सभािृहात झालेल्ा कामकाजासंबंधीचा आढािा सभािृहासमोर ्ठेिला. 

महाराष्ट्र विधानसभेचे पिुढील अवधिेशन सोमिार, वदनांक ५ जुलै, २०२१ रोजी घेण्ात 
्ािे, अशी वशफारस राज्पिालांकडे करण्ाचे ्ठरले आहे असे माननी् उपिाध्षिांनी सांवितले.

माननी् उपिाध्षिांनी सत्-समापतीसंबंधीचा माननी् राज्पिाल महोद्ांचा पिुढील संदेश 
सभािृहात िाचून दाखविला. 

“मी भितवसंह कोश्ारी, महाराष्ट्राचे राज्पिाल, भारती् संविधानाच्ा अनुचछेद १७४, खंड 
(२) उपिखंड (क) अनि्े मला प्रदान करण्ात आलेल्ा अवधकाराचा िापिर करून, ्ाद्वारे 
बुधिार, वदनांक १० माच्च, २०२१ रोजी होराऱ्ा सभािृहाच्ा बै्ठकीच्ा समापतीबरोबरच महाराष्ट्र 
विधानसभेचे सत् सं्थवित करीत आहे.”

्ानंतर राष्ट्रिीत महरण्ात आले.

सा्ंकाळी ६ िाजून २७ वमवन्ांनी विधानसभेचे सत् सं्थवित झाले.   

एचबी ६८०—८अ
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वििरि क्रमांक - ८

महाराष्ट्र विधानसभेच्ा वन्म ८ (१) अनि्े सोमिार, वदनांक १ माच्च, २०२१ रोजी 
नामवनददेवशत केलेली सभाध्षिांची तावलका :-

(१) श्ी. संज् वशरसा्

(२) श्ी. राजन साळिी, वि.स.स.,

(३) ॲङ अशोक पििार

(४) श्ी.संग्ाम थोपि्े

(५) श्ी. कावलदास कोळंबकर
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वििरि क्रमांक -९

विविध सवमत्ांिर/संसथांिर/मंडळांिर/विद्ा्पीठांिर सदस्ांरपी  
वनिडिूक ि नामवन्ुकतपी

वनरंक
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वििरि क्रमांक - १०

विविध सवमत्ांच्ा बैठकपी

अ.क्र.
सवमतीचे 

नाि

बै्ठकीचा 
िार 

ि वदनांक
बै्ठकीत झालेले कामकाज

(१) (२) (३) (४)

(१) कामकाज 
सललािार 
सवमती

िुरुिार 
वद. १८ 

फेब्ुिारी, 
२०२१

विधानसभा कामकाज सललािार सवमतीची बै्ठक िुरुिार 
वद. १८ फेब्ुिारी, २०२१ रोजी दुपिारी ०३.३० िाजता 
मुंबई ्ेथील विधान भिनाच्ा प्रांिरात झाली. सदरहू 
बै्ठकीत सवमतीने सन २०२१ च्ा प्रथम (अथ्चसंकलपिी्) 
अवधिेशनासंबंधात संसदी् का््च विभािाकडून प्रापत 
झालेल्ा वदनदवशककेिर विचारविवनम् करून पिुढील वनर्च् 
घेतले :-

वनि्च्

१) कोविड - २०१९ विषारूच्ा प्रसाराच्ा पिाशि्चभूमीिर 
महाराष्ट्र विधानसभेच्ा आिामी प्रथम (अथ्चसंकलपिी्) 
अवधिेशनाचे वदनांक १ माच्च ते ८ माच्च, २०२१ रोजीपि्ांतचे 
कामकाज वनलशचत केले.

२)  सनमा.सद््, अवधकारी, कम्चचारी, सुरषिा कम्चचारी 
्ांच्ाकररता RT-PCR कोरोना चाचरी सकतीची 
करण्ात आली असून ती करण्ाकररता वदनांक २७ ि 
२८ फेब्ुिारी, २०२१ रोजी तसेच, प्रत्ेक आ्ठिड्ाच्ा 
शुक्रिार, शवनिार ि रवििारी विधान भिन, मुंबई ्ेथे 
्ासंदभा्चत व्ि्था करण्ात ्ेईल.

३) विधान भिन, मुंबई ्ेथे िदडी होिू न्े ्ासा्ठी सनमा. 
सद््ांचे ्िी् सहा्क, िाहन चालक ि सुरषिा रषिक 
्ांची बसण्ाची व्ि्था बाहेरील तंबूमध्े करण्ात ्ािी
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अ.क्र.
सवमतीचे 

नाि

बै्ठकीचा 
िार 

ि वदनांक
बै्ठकीत झालेले कामकाज

(१) (२) (३) (४)

४) विधान भिन, मुंबई ्ेथे िदडी होिू न्े ्ाकररता  
मा. मंत्ी/मा. राज्मंत्ी ्ांच्ा सोबत एकाच अवधकाऱ्ाला 
आत ्ेण्ाची पिरिानिी देण्ात ्ािी. अवधिेशन 
कालािधीत खाजिी व्लकतना प्रिेश नाकाराण्ात ्ािा. 
अवधिेशन कामकाजाकररता विधान भिन ्ेथे ्ेराऱ्ा 
मंत्ाल् अवधकारी/कम्चचारी ्ांना देखील म्ा्चवदत 
्िरुपिात प्रिेश पिास देण्ात ्ािेत.

५) विधानसभा सभािृहामध्े सनमा.सद््ांकररता आसन 
व्ि्था करताना सामावजक अंतर राखण्ाच्ा दृष््ीने 
का््चिाही करण्ात ्ािी.

६) सनमा, सद््ांना कोरोना विषारूंचा संसि्च होऊ न्े 
्ाकररता त्ांना एक वक् देण्ात ् ािी ि त्ामध्े एक फेस 
वसलड०, मा्क, हँडगलोवहज, सेवन्ा्झेशनची बॉ्ल 
इत्ादी ि्तू देण्ात ्ाव्ात.

७) कोविड-१९ विषारू प्रादूभा्चिाची पिररल्थती विचारात 
घेिून, सभािृहाचे पिुढील कामकाज ्ठरविण्ासा्ठी 
कामकाज सललािार सवमतीची बै्ठक िुरुिार, २५ 
फेब्ुिारी, २०२१ रोजी दुपिारी ४.०० िाजता आ्ोवजत 
करण्ात  ्ािी.

(२) कामकाज 
सललािार 
सवमती

िुरुिार 
वद. २५ 

फेब्ुिारी, 
२०२१

विधानसभा कामकाज सललािार सवमतीची बै्ठक िुरुिार 
वद. २५ फेब्ुिारी, २०२१ रोजी दुपिारी ०४.०० िाजता 
मुंबई ्ेथील विधान भिनाच्ा प्रांिरात झाली. सदरहू 
बै्ठकीत सवमतीने सन २०२१ च्ा प्रथम (अथ्चसंकलपिी्) 
अवधिेशनासंबंधात संसदी् का््च विभािाकडून प्रापत 
झालेल्ा वदनदवशककेिर विचारविवनम् करून पिुढील वनर्च् 
घेतले :-
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अ.क्र.
सवमतीचे 

नाि

बै्ठकीचा 
िार 

ि वदनांक
बै्ठकीत झालेले कामकाज

(१) (२) (३) (४)

वनि्च्

१) कोविड - २०१९ विषारूच्ा प्रसाराच्ा पिाशि्चभूमीिर 
महाराष्ट्र विधानसभेच्ा आिामी प्रथम (अथ्चसंकलपिी्) 
अवधिेशनाचे वदनांक १ ते १० माच्च २०२१ रोजीपि्ांतचे 
कामकाज वनलशचत केले.

२) संसदेच्ा धतडीिर शोक प्र्ताि केिळ मा.अध्षि 
्ांच्ाद्वारे मांडण्ात ्ेईल ि त्ािर कोरतीही चचा्च होरार 
नाही.

३) मंिळिार वद. २ माच्च ते अवधिेशन कालािधीत 
प्रशनोत्तरे घेण्ात ्ेतील ि उि्चररत प्रशन व्पिित होतील. 
लषििेधी सूचना ि अधा्च तास चचदेच्ा सूचना घेण्ात ् ेरार 
नाहीत.

४) सनमा.सद््, अवधकारी, कम्चचारी, सुरषिा कम्चचारी 
्ांच्ाकररता RT-PCR कोरोना चाचरी सकतीची 
करण्ात आली असून ती करण्ाकररता वदनांक २७ 
ि २८ फेब्ुिारी २०२१ रोजी ि त्ानंतर अवधिेशनाच्ा 
कालािधीतील प्रत्ेक  शवनिार ि ††रवििार विधान भिन, 
मुंबई ्ेथे ्ासंदभा्चत व्ि्था करण्ात ्ेईल.

५) मा.अध्षि ्ांच्ा वनिडरुकीचा वदनांक घोवषत 
करण्ाबाबत मा.उपिाध्षि ्थोवचत वनर्च् घेतील.

६) विधान भिन, मुंबई ्ेथे िदडी होऊ न्े ्ासा्ठी सनमा. 
सद््ांचे ्िी् सहा्क, िाहन चालक ि सुरषिा रषिक 
्ांची बसण्ाची व्ि्था बाहेरील तंबूमध्े करण्ात ्ािी
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अ.क्र.
सवमतीचे 

नाि

बै्ठकीचा 
िार 

ि वदनांक
बै्ठकीत झालेले कामकाज

(१) (२) (३) (४)

७) विधान भिन, मुंबई ्ेथे िदडी होऊ न्े ्ाकररता मा. 
मंत्ी/मा. राज्मंत्ी ् ांच्ा सोबत एकाच अवधकाऱ्ाला आत 
्ेण्ाची पिरिानिी देण्ात ्ािी. अवधिेशन कालािधीत 
खाजिी व्कतींना प्रिेश नाकाराण्ात ्ािा. अवधिेशन 
कामकाजाकररता विधान भिन ्ेथे ्ेराऱ्ा मंत्ाल् 
अवधकारी/कम्चचारी ्ांना देखील म्ा्चवदत ्िरूपिात प्रिेश 
पिास देण्ात ्ािेत.

८) विधानसभा सभािृहामध्े सनमा. सद््ांकररता आसन 
व्ि्था करतांना सामावजक अंतर राखण्ाच्ा दृष््ीने 
का््चिाही करण्ात ्ािी.

९) सनमा. सद््ांना कोरोना विषारूंचा संसि्च होऊ न्े 
्ाकररता त्ांना एक वक् देण्ात ्ेरार त्ामध्े एक फेस 
वसलड, मा्क, हँडगलोवहज, हँड सेवन्ा्झेशनची बॉ्ल 
इत्ादी ि्तू देण्ात ्ाव्ात.

(३) अंदाज 
सवमती

२ माच्च 
२०२१

सवमतीच्ा पिवहल्ा ि दुसऱ्ा अहिालाचे प्रारुपि समंत 
करण्ात आले. 
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वििरि क्रमांक ११

शासकपी्Ö विधे्कासंबंधपी सांसख्कपी् मावहतपी
सन २०२१ चे प्रथम (अथ्चसंकलपिी्) अवधिेशन

अ. क्र. विधे्काची संज्ा 
आवर  क्रमांक

विभाि प्रभारी मंत्ी पिुर:-
्थापिनेचा 
वदनांक

असाधारर 
राजपित्ात 

प्रवसद्ध 
झाल्ाचा 
वदनांक

पिुर:्थावपित 
झालेल्ा 

विधे्का-
संबंधी प्र्ताि

विधान-
सभेत संमत 
झाल्ाचा 
वदनांक

विधान-
पिररषदेत 
संमत 
झाल्ाचा 
वदनांक

दुरु्ती 
सुचवि-
राऱ्ा 
सद््ांची 
सं््ा

दुरु्त्ांची 
एकूर सं््ा

मांडण्ात 
आलेल्ा 
दुरु्त्ांची 
सं््ा

अवध-
वन्म 
क्रमांक

शेरा

१. सन २०२१ चे 
विधानसभा 

विधे्क क्रमांक 
१ - महाराष्ट्र 

मुद्रांक (सुधाररा 
ि विवधग्ा्ही-

करर) विधे्क, 
२०२१.

महसूल श्ी.
बाळा-
साहेब 
थोरात

२ माच्च 
२०२१

२ माच्च 
२०२१

विचारात 
घ्ािे, 
खंडश: 
विचारात 

घ्ािे, संमत 
करण्ात 

्ािे. 
(संमत)

३ माच्च 
२०२१

४ माच्च 
२०२१

सन 
२०२१ 

चा 
महा. 

अवध-
वन्म 
क्र. १

२. सन २०२१ चे 
विधानसभा 

विधे्क क्रमांक 
२ - महाराष्ट्र 

िुं्ठेिारी विकास 
(वन्माधीन 

कररे, श्ेरीिाढ 
ि वन्ंत्र) 
(सुधाररा) 

विधे्क, २०२१.

निर 
विकास

श्ी. 
एकनाथ 

वशंदे

२ माच्च 
२०२१

२ माच्च 
२०२१

विचारात 
घ्ािे, 
खंडश: 
विचारात 

घ्ािे, संमत 
करण्ात 

्ािे. 
(संमत)

३ माच्च 
२०२१

४ माच्च 
२०२१
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अ. क्र. विधे्काची संज्ा 

आवर  क्रमांक
विभाि प्रभारी मंत्ी पिुर:-

्थापिनेचा 
वदनांक

असाधारर 
राजपित्ात 

प्रवसद्ध 
झाल्ाचा 
वदनांक

पिुर:्थावपित 
झालेल्ा 

विधे्का-
संबंधी प्र्ताि

विधान-
सभेत संमत 
झाल्ाचा 
वदनांक

विधान-
पिररषदेत 
संमत 
झाल्ाचा 
वदनांक

दुरु्ती 
सुचवि-
राऱ्ा 
सद््ांची 
सं््ा

दुरु्त्ांची 
एकूर सं््ा

मांडण्ात 
आलेल्ा 
दुरु्त्ांची 
सं््ा

अवध-
वन्म 
क्रमांक

शेरा

३. सन २०२१ चे 
विधानसभा 

विधे्क क्रमांक 
३ - महाराष्ट्र 
(पिुरिरी) 
विवन्ोजन 

विधे्क, २०२१.

वित्त श्ी.
अवजत 
पििार

४ माच्च 
२०२१

४ माच्च 
२०२१

विचारात 
घ्ािे, 
खंडश: 
विचारात 

घ्ािे, संमत 
करण्ात 

्ािे. 
(संमत)

४ माच्च 
२०२१

४ माच्च 
२०२१

४. सन २०२१ चे 
विधानसभा 

विधे्क क्रमांक 
४ - महाराष्ट्र 

महानिरपिावलका 
आवर महाराष्ट्र 
निरपिररषदा, 

निरपिंचा्ती ि 
औद्ोविक निरी 

(सुधाररा) 
विधे्क, २०२१

निर 
विकास

श्ी.
एकनाथ 

वशंदे

४ माच्च 
२०२१

४ माच्च 
२०२१

विचारात 
घ्ािे, 
खंडश: 
विचारात 

घ्ािे, संमत 
करण्ात 

्ािे. 
(संमत)

५ माच्च 
२०२१

९ माच्च 
२०२१
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अ. क्र. विधे्काची संज्ा 

आवर  क्रमांक
विभाि प्रभारी मंत्ी पिुर:-

्थापिनेचा 
वदनांक

असाधारर 
राजपित्ात 

प्रवसद्ध 
झाल्ाचा 
वदनांक

पिुर:्थावपित 
झालेल्ा 

विधे्का-
संबंधी प्र्ताि

विधान-
सभेत संमत 
झाल्ाचा 
वदनांक

विधान-
पिररषदेत 
संमत 
झाल्ाचा 
वदनांक

दुरु्ती 
सुचवि-
राऱ्ा 
सद््ांची 
सं््ा

दुरु्त्ांची 
एकूर सं््ा

मांडण्ात 
आलेल्ा 
दुरु्त्ांची 
सं््ा

अवध-
वन्म 
क्रमांक

शेरा

५. सन २०२१ चे 
विधानसभा 

विधे्क क्रमांक 
५ - महाराष्ट्र 
राज् कौशल् 

विद्ापिी्ठ 
विधे्क, २०२१

कौशल् 
विकास

श्ी.
निाब 
मवलक

५ माच्च 
२०२१

५ माच्च 
२०२१

विचारात 
घ्ािे, 
खंडश: 
विचारात 

घ्ािे, संमत 
करण्ात 

्ािे. 
(संमत)

९ माच्च 
२०२१

१० माच्च 
२०२१

६. सन २०२१ चे 
विधानसभा 

विधे्क क्रमांक 
६ - महाराष्ट्र 
विवन्ोजन 

विधे्क, २०२१

वित्त श्ी. 
अवजत 
पििार

१० माच्च 
२०२१

१० माच्च 
२०२१

विचारात 
घ्ािे, 
खंडश: 
विचारात 

घ्ािे, संमत 
करण्ात 

्ािे. 
(संमत)

१० माच्च 
२०२१

१० माच्च 
२०२१
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अ. क्र. विधे्काची संज्ा 

आवर  क्रमांक
विभाि प्रभारी मंत्ी पिुर:-

्थापिनेचा 
वदनांक

असाधारर 
राजपित्ात 

प्रवसद्ध 
झाल्ाचा 
वदनांक

पिुर:्थावपित 
झालेल्ा 

विधे्का-
संबंधी प्र्ताि

विधान-
सभेत संमत 
झाल्ाचा 
वदनांक

विधान-
पिररषदेत 
संमत 
झाल्ाचा 
वदनांक

दुरु्ती 
सुचवि-
राऱ्ा 
सद््ांची 
सं््ा

दुरु्त्ांची 
एकूर सं््ा

मांडण्ात 
आलेल्ा 
दुरु्त्ांची 
सं््ा

अवध-
वन्म 
क्रमांक

शेरा

७. सन २०२१ चे 
विधानसभा 

विधे्क क्रमांक 
७ - महाराष्ट्र 
पिररचाररका 
(सुधाररा) 

विधे्क, २०२१.

िैद्की् 
वशषिर

श्ी.
अवमत 
देशमुख

सूचना 
म. वि. 

स. 
वन्म 
२० 

अनि्े 
व्पिित 
करण्ात 
आली.
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वििरि क्रमांक - १२

संविधान सुधारिेच्ा अनुसमथ्चनारा प्रसताि.

वनरंक
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वििरि क्रमांक - १३

्ुर:सथाव्त अशासकपी् विधे्के

(१) सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक ९ - महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधाररा) 
विधे्क, २०२० - श्ी. अतुल भातखळकर, श्ी. सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांचे

(२) सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक १० - महाराष्ट्र वचवकतसाल्ीन 
आ्थापिना (नोंदरी ि विवन्मन) (सुधाररा) विधे्क, २०२० - श्ी.अतुल भातखळकर,  
श्ी.सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांचे

(३) सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक ११ - महाराष्ट्र कम्चचाऱ्ांची 
मातावपित्ाप्रती जबाबदारी आवर उत्तरदाव्ति ि देखभाल ्ासबंधीच्ा मानकांबाबत विधे्क, 
२०२० - श्ी.अवमत सा्म, श्ी.सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांचे

(४) सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक १२ - महाराष्ट्र निरपिररषदा, निरपिंचा्ती 
ि औद्ोविक निरी (सुधाररा) विधे्क २०२० - श्ी.सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांचे

(५) सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक १३ - महाराष्ट्र राज्ात लैंविक 
अपिराधास प्रिृत्त करराऱ्ा जावहराती ि जावहराती फलक लािण्ास तसेच ्ासंदभा्चतील अनेक 
संकेत्थळांिर ि समाजमाध्मांिर प्रवतबंध करण्ास तरतूद करण्ासा्ठी विधे्क, २०२० -  
श्ी.सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांचे

(६) सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक १४ - महाराष्ट्र िेशम मालकी (दुसरी 
सुधाररा) विधे्क, २०२० - श्ी.सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांचे

(७) सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक २० - जवमन महसूलाच्ा माफीबाबत 
(क्रमांक १) (सुधाररा) विधे्क, २०२० - श्ी.सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांचे

(८) सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक २१ - महाराष्ट्र शैषिवरक सं्था (शुलक 
विवन्मन) (सुधाररा) विधे्क २०२० - श्ी.सुधीर मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांचे

(९) सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक २२ - राज्ातील अलपिभूधारक 
शेतकऱ्ांना वनिृत्तीिेतन देण्ाबाबत विधे्क, २०२० - श्ी. प्रकाश आवब्कर, श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, वि.स.स. ्ांचे



118

(१०) सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक २३ - महाराष्ट्र झोपिडपिट्ी (सुधाररा, 
वनमु्चलन आवर पिुनवि्चकास) (सुधाररा) विधे्क २०२० - श्ी.अतुल भातखळकर, वि.स.स. 
्ांचे

(११) सन २०२० चे विधानसभा विधे्क क्रमांक २४ - महाराष्ट्र (नािरी षिेत्) झाडांचे 

संरषिर ि जतन (सुधाररा) विधे्क, २०२० - श्ी.सुनील प्रभू, वि.स.स. ्ांचे
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वििरि क्रमांक - १४

विरारात घेण्ात आलेले अशासकपी् विधे्क

वनरंक

एचबी ६८०—९
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वििरि क्रमांक - १५

भारताच्ा संविधानाच्ा अनुच्ेद २१३ (२) ि म.वि.स. वन्म १५९ (२) अन्ि्े 
अध्ादेश ना्संत करण्ासंबंधपी प्रसताि

वनरंक
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वििरि क्रमांक  १६

वििरि क्रमांक

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्ा सन २०२०-२०२१ च्ा

्ुरििपी खरा्चच्ा मागण्ांिरपील ररा्च ि मतदान वदनांक ४ मार्च, २०२१ रोजपी 

मागण्ा मंजूर झाल्ा.

्ुरििपी मागण्ांिर ररचेसाठपी प्राथम्क्रमात असलेले विभाग

अ.क्र विभािाचे नाि एकूर मािण्ा मािण्ािर चचा्च ि    
मतदानाचा वदनांक

(१) (२) (३) (४)

(अ)

वदनांक ४ माच्च, 
२०२१

१) िृह विभाि ३

२) महसूल ि िन विभाि ३

३)
कृवष, पिशुसंिध्चन, दुगधव्िसा् विकास ि 
मत््व्िसा् विभाि

४

४) निर विकास विभाि १

५) वित्त विभाि २

६) साि्चजवनक बांधकाम विभाि ३

७) जलसंपिदा विभाि १

८) उद्ोि, ऊजा्च ि कामिार विभाि २

९) ग्ामविकास विभाि २

१०) अनन, नािरी पिुरि्ठा ि ग्ाहक संरषिर विभाि १

११) सामावजक न्ा् ि विशेष सहाय् विभाि १

१२) साि्चजवनक आरोग् विभाि १

१३) आवदिासी विकास विभाि १

१४) मवहला ि बालविकास विभाि १

एकूि २६

  
एचबी ६८०—९अ
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(ब) वदनांक ४ मार्च २०२१ रोजपी ररा्चरोधानंतर मतास टाकण्ात आलेल्ा ्ुरििपी 
खरा्चच्ा मागण्ा

अ.क्र विभािांची नािेे एकूर मािण्ा

१. सामान् प्रशासन विभाि १

२. शाले् वशषिर विभाि १

३. विधी ि न्ा् विभाि १

४. िैद्की् वशषिर ि औषवध द्रव्े विभाि २

५. उचच ि तंत्वशषिर विभाि १

६. कौशल् विकास ि उद्ोजकता विभाि १

एकूि मागण्ा ७

एकूि : (अ) २६ + (ब) ०७ = ३३
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वििरि क्रमांक - १७

सन २०२०-२०२१ रे  ्ुरििपी खरा्चच्ा मागण्ांिरपील क्ात सूरना

अ.क्र. विभाि एकूर मान् अमान् चचा्च ि मतदानाचा 
वदनांक

(१) (२) (३) (४)

१) िृह विभाि १६ १० ६

२) महसूल ि िन विभाि ११ ४ ७ वद. ४ माच्च, २०२१

   ३)  कृवष, पिशुसंिध्चन, दुगधव्िसा् 
विकास ि मत््व्िसा् विभाि

११ ७ ४

४) निर विकास विभाि १२ २ १०

५) वित्त विभाि ३ २ १

६) साि्चजवनक बांधकाम विभाि २८ १३ १५

७) जलसंपिदा विभाि ५ ४ १

८) उद्ोि, ऊजा्च ि कामिार विभाि ५ ५ ०

९) ग्ामविकास विभाि १५ ७ ८

१०) अनन, नािरी पिुरि्ठा ि ग्ाहक 
संरषिर विभाि

३ १ २

११) सामावजक न्ा् ि विशेष सहाय् 
विभाि

० ० ०

१२) साि्चजवनक आरोग् विभाि ५ २ ३

१३) आवदिासी विकास विभाि २ १ १

१४) मवहला ि बालविकास विभाि ४ ४ ०

एकूि १२० ६२ ५८
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अ.क्र.
प्राथम्क्रमात नसलेल्ा विभािांची 

नािे

१) सामान् प्रशासन विभाि

सदर विभाि प्राथम्क्रमात नसल्ामुळे त्ा 
विभािांिर कपिात सूचना ल्िकारण्ात 

आल्ा नाहीत.

२) शाले् वशषिर विभाि

३) विधी ि न्ा् विभाि

४)
िैद्की् वशषिर ि औषवध द्रव्े 

विभाि

५) उचच ि तंत्वशषिर विभाि

६)
कौशल् विकास ि उद्ोजकता 

विभाि
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वििरि क्रमांक - १८

्ुरििपी विवन्ोजन विधे्कािरपील मुद्े.

सन २०२० - २०२१ च्ा ्ुरििपी विवन्ोजन विधे्क

(्ुरििपी विवन्ोजन विधे्क वदनांक ४ मार्च २०२१ रोजपी संमत झाले)

्ुरििपी विवन्ोजन विधे्कािरपील मुद्े

सद््ाचे नाि ्िीकृत अल्िकृत एकूर

श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, वि.स.स.

८ ० ८

श्ी.देिेंद्र फडरिीस, 
वि.स.स.

२ ० २

एकूर १० ० १०
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वििरि क्रमांक - १९

अध्षिांना ्दािरुन दूर करण्ाबाबतरा प्रसताि

(म.वि.स. वन्म ११ अन्ि्े)

वनरंक
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वििरि क्रमांक - २०

उ्ाध्षिांना ्दािरुन दूर करण्ाबाबतरा प्रसताि

वनरंक 
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वििरि क्रमांक २१

मंवरिमंडळािर विशिास व्कत करण्ाबाबतरा प्रसताि

(म.वि.स. वन्म २३ अन्ि्े )

वनरंक
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वििरि क्रमांक २२

एखाद्ा व्कतपीविरुद्ध कराि्ाच्ा अवभकथनासंबंधपी वदलेल्ा सूरना

(म.वि.स. वन्म ३५ अन्ि्े)

वनरंक
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वििरि क्रमांक २३

म.वि.स. वन्म ४७ अन्ि्े मंत्ांनपी केलेलपी वनिेदने

अ.क्र. मंत्ी विष् सभािृहात 
वनिेदन 

केल्ाची 
तारीख

(१) (२) (३) (४)

१. डॉ. वनतीन राऊत, 

मा. ऊजा्च मंत्ी

वदनांक १२ ऑक्ोबर, २०२० रोजी मुंबई 
महानिराचा विद्ुत पिुरि्ठा खंवडत होरे

३ माच्च, 
२०२१

२. श्ी. अवनल देशमुख, 
मा. िृह मंत्ी

जळिाि ्ेथील मवहला िसवतिृहामधील 
मवहलांना पिोलीसांनी नगन होऊन नृत् करण्ास 

सांिरे

४ माच्च, 
२०२१

३. श्ी. अवनल देशमुख, 
मा. िृह मंत्ी

िडवचरोली वजलह्ातील नषिलिाद्ांचा 
श्त्ा्त्ांचा कारखाना पिोलीसांनी उधि्त कररे

५ माच्च, 
२०२१

४. श्ी. अवनल देशमुख, 
मा. िृह मंत्ी

मनसुख वम्त्ीलाला वहरेन ्ांच्ा िुढ मृत्ूची 
चौकशी कररे

८ माच्च, 
२०२१

५. श्ी. अशोक चवहार, 
मा. साि्चजवनक 

बांधकाम (साि्चजवनक 
उपिक्रम ििळून) मंत्ी

मरा्ठा आरषिराबाबत १० माच्च, 
२०२१

६. डॉ. वनतीन राऊत,

मा. ऊजा्च मंत्ी

थकबाकीदार ग्ाहकांची िीज जोडरी 
तोडण्ासंदभा्चत

१० माच्च, 
२०२१

७. श्ी. उद् सामंत, 

मा. उचच ि तंत् 
वशषिर मंत्ी

 राज्ात मरा्ठी भाषा विद्ापिी्ठ ्थापिन कररे १० माच्च, 
२०२१
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वििरि क्रमांक २४

िै्सकतक स्ष्टपीकरि

(म.वि.स. वन्म ४८ अन्ि्े )

वनरंक
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वििरि क्रमांक २५

वन्म सथवगत करण्ाबाबतरा प्रसताि
(म.वि.स. वन्म ५७ अन्ि्े)

एकूि प्रापत झालेले प्रसताि १५
मान्् झालेले प्रसताि  --

अमान्् झालेले प्रसताि १५

अ.क्र. वदनांक सद््ांचे 
नाि

विष् मान्/
अमान्

१.
३ माच्च 
२०२१

देिेंद्र 
फडरिीस, 
वि.स.स.

“कोरडिाहू वपिकांसा्ठी हेक्री रुपि्े २५,००० ि बािा्ती वपिकांसा्ठी हेक्री रुपि्े ५०,००० मदत 
देण्ाच्ा घोषरा वनिडरुकीपिूिडी शेतकऱ्ांच्ा बांधािर जाऊन वदल्ानंतर प्रत्षिात मात् शासनाने 
शेतकऱ्ांची वनराशा कररे, महातमा फुले कज्चमाफी ्ोजनेमध्े देण्ात आलेल्ा कज्चमाफीपिासून 
राज्ातील अनेक पिात् शेतकरी अद्ापिही िंवचत असरे, वन्वमत कज्चफेड करराऱ्ा शेतकऱ्ांना 
प्रोतसाहनपिर अनुदान देण्ाची शासनाची घोषरा प्रलंवबत असरे, कोरोना संक्ामुळे समाजातील 
अन् ििा्चबरोबरच शेतकऱ्ांचेही आवथ्चक नुकसान होरे, अशातच अिकाळी पिाऊस ि िारवपि्ीने 
शेतकऱ्ांच्ा वपिकांचे नुकसान झालेले असरे, माहे फेब्ुिारी ते मे, २०२० ्ा कालािधीतील 
िारपिी्ीसा्ठी वदलेली नुकसान भरपिाई अत्ंत विलंबाने ि तु्पिुंजी असरे, मािील िषा्चत खरीपि 
हंिामात अवतिृष््ी तसेच मािा, तुडतुडा, बोंडअळी ि बोंडसडीमुळे शेतकऱ्ांच्ा वपिकांचे नुकसान 
झालेले असरे, ्ाबाबतची कोरतीच नुकसान भरपिाई शेतकऱ्ांना अद्ापिही वमळालेली नसरे, 
शेतमालाला भाि वमळत नसरे, कापिूस, तूर खरेदी केंद्रे सुरू करण्ास होत असलेला विलंब, 
पिीक कजदे देण्ास बँका विलंब कररत असरे, प्रथम बोिस वब्ारांमुळे करािी लािलेली दुबार 
पिेररी त्ानंतर अवतिृष््ी ि वपिकांिर पिडलेले रोि ्ामुळे शेतकऱ्ांचे खरीपि हंिामात झालेल्ा 
नुकसानाची

अमान्
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अ.क्र. वदनांक सद््ांचे 

नाि
विष् मान्/

अमान्

नुकसानभरपिाई रबबी हंिामात भरून काढण्ाचा शेतकरी प्र्तन कररत असरे, त्ामुळे शेतकऱ्ांनी 
रबबी हंिामात िहू, हरभरा, तूर, िा्ारा, जिारी, लाखोरी, जिस ् ासार््ा कडधान््ुकत वपिकांची 
लाििड केली असरे, त्ावशिा् फळवपिके ि भाजीपिाला वपिकांचीही लाििड केली असरे, मात् 
अचानक िातािररात बदल घडून अिकाळी पिाऊस झाल्ाने वपिकांचे नुकसान होरे, वदनांक 
१६ फेब्ुिारी, २०२१ पिासून तीन ते चार वदिस राज्ात अिकाळी पिाऊस होरे, मरा्ठिाड्ातील 
औरंिाबाद, जालना, बीड, उ्मानाबाद, लातूर ्ा वजल्हाच्ा अनेक भािात सलि दोन वदिस  
िारवपि्ीसह पिाऊस होरे, मध् ि पिलशचम महाराष्ट्रातील नावशक, अहमदनिर, सातारा, सांिली, 
कोलहापिूर, सोलापिूर, पिुरे ्ा वजल्हात काही व्ठकारी िादळी पिािसासह िारांचा पिाऊस पिडरे, 
विदभा्चतील नािपिूर, अमरािती, बुलढारा ्ा वजल्हातही अिकाळी पिाऊस होरे, कोकरातही 
पिािसामुळे शेतकऱ्ांच्ा िहू, हरभरा, जिारी, मका, कांदा ् ा वपिकांचे नुकसान झाले असरे, अनेक 
व्ठकारी पिािसामुळे वपिकांचे नुकसान झाले असरे, आंब्ाचा मोहरही िळून पिडलेला असरे, द्राषिे, 
्रबूज, खरबूज ्ा वपिकांचेही नुकसान झालेले असरे, मािील िषडी झालेल्ा नुकसानभरपिाईचे 
पिैसे अद्ापिही हाती ्ेण्ास अिकाश असरे, अशा पिररल्थतीत पिुनहा उदभिलेल्ा संक्ामुळे 
शेतकऱ्ांचे अतोनात नुकसान होरे, नुकसान भरपिाईचे पिंचनामे तातडीने करण्ाबाबत 
शेतकऱ्ांकडून मािरी होत असरे, वकमान ्ािेळी तरी शेतकऱ्ाला प्रवत हेक्र अथ्चसहाय् 
करण्ाची िरज असरे, राज्ातील शेतकऱ्ाला न्ा् वमळिून देण्ासा्ठी शासनाने कराि्ाची 
का््चिाही ि उपिा््ोजना” प्रशनोत्तराचा तास ्थवित करण्ाबाबत प्रापत झालेली उपिरोकत सूचना 
म.वि.स. वन्म ५७ च्ा वनकषात नसल्ामुळे सदरहू सूचनेस मी अनुमती नाकारीत आहे.
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अ.क्र. वदनांक सद््ांचे 

नाि
विष् मान्/

अमान्

२.
५ माच्च†, 
२०२१

मी म.वि.स. वन्म ५७ अनि्े पिुढील प्रमारे सूचना देऊ इलचछतो.“ज्ाअथडी, महाराष्ट्र वजलहा 
पिररषद ि पिंचा्त सवमती अवधवन्म,१९६१ मध्े सुधाररा करून कलम १२ (२)(a)(b) 
अनि्े अनुसूवचत जाती ि जमातींना लोकसं््ेच्ा प्रमारात आरषिर देण्ात ्ेरे ि कलम १२ 
(२)(c) अनि्े इतर मािासििडी् समाजाला २७ ्कके आरषिर सन १९९४ मध्े देण्ात ्ेरे, 
ज्ाअथडी, सदर आरषिर देताना इतर मािासििडी् समाजाला लोकसं््ेच्ा प्रमारात प्रवतवनवधति 
देण्ाविष्ीच्ा तपिवशलात न जाता २७% आरषिर वदले िेल्ाने तसेच सदर आरषिर के.कृष्रमूतडी 
प्रकररातील सिसोचच न्ा्ाल्ाच्ा घ्नापिी्ठाच्ा न्ा्वनर्च्ामध्े नमूद केल्ानुसार 
आरषिराच्ा ५० ्कके म्ा्चदेपिेषिा अवधक होत असल्ाने त्ाला सिसोचच न्ा्ाल्ामध्े आवहान 
देण्ात आले असरे, ज्ाअथडी, ्थावनक ्िराज् सं्थांमध्े लोकसं््ेच्ा प्रमारात आरषिर 
वदले िेले नसल्ाने, वदनांक ३१ जुलै, २०१९ रोजी ततकालीन शासनाने अध्ादेश वनि्चवमत करून 
लोकसं््ेच्ा प्रमारात इतर मािासििडी् समाजाला आरषिर देण्ात ्ेईल अशी वजलहा पिररषद ि 
पिंचा्त सवमती अवधवन्मामध्े तसेच ग्ामपिंचा्त अवधवन्मामध्े सुधाररा कररे,
ज्ाअथडी, सदर अध्ादेशाचे अवधवन्मात रूपिांतर करण्ाच्ा दृष््ीने वकंिा नव्ाने विधे्क 
आरण्ाच्ा दृष््ीने विद्मान सरकारने कोरतेही प्र्ास न केल्ाने सदर सुधाररा व्पिित 
होरे,ज्ाअथडी, राज् शासनाने इतर मािासििडी्ांच्ा मािासलेपिराबाबत अभ्ास करण्ासा्ठी 
विवनवद्चष्् आ्ोि ्थापिन करून ्ा आ्ोिाच्ा  वशफारशींच्ा आधारे लोकसं््ेच्ा प्रमारात 
आरषिर देण्ासा्ठी का््चिाही करण्ाची आिश्कता असरे, ्ासंदभा्चत िेल्ा पिंधरा मवहन्ात 
शासनाकडून कोरतीही का््चिाही न होरे,

अमान्
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नाि
विष् मान्/

अमान्

ज्ाअथडी, ्ाचा पिररराम महरून काल वदनांक ४ माच्च, २०२१ रोजी सिसोचच न्ा्ाल्ाने 
एका ्ावचकेदरम्ान वनर्च् देताना राज्ातील िाशीम, भंडारा,अकोला, नािपिूर ि िोंवद्ा ्ा 
वजल्हातील वजलहा पिररषदा, पिंचा्त सवमत्ांमधील इतर मािास  प्रििा्चमधून वनिडून आलेल्ा 
उमेदिारांच्ा वनिडरूका रद्बातल केलेल्ा असरे, तसेच ्ा जािा खुल्ा प्रििा्चतून भरण्ाचे 
आदेश वदलेले असरे, ज्ाअथडी, सध्ा जरी  ्ावचकेशी संबंवधत ५ वजल्हांपिुरता ्ाचा पिररराम 
झाला असला तरी हा वनर्च् राज्ात सि्चत्च लािू झालेला असरे, त्ामुळे राज्ातील इतर 
मािासििडी् समाजामध्े असंतोष वनमा्चर होरे, शासनाच्ा नाकत्ा्च भूवमकेमुळे ्थावनक ्िराज्  
सं्थांमध्े इतर  मािासििडी्ांच्ा आरषिरािर पिररराम होरे, ज्ाअथडी, राज् शासनाने पिंधरा 
मवहन्ांच्ा काळात  विवनवद्चष्् आ्ोि नेमून, त्ाद्वारे इतर मािासििडी्ांच्ा लोकसं््ेचा अभ्ास 
करून, त्ा आधारािर ्थावनका ्िराज् सं्थांमधील आरषिर वनलशचत केले असते, तर आज 
आरषिर िमािण्ाची िेळ आली नसती अशी भािना राज्भर इतर मािासििडी्ांमधून व्कत होत 
असरे, ज्ाअथडी, आवथ्चक, शैषिवरक ि सामावजक षिेत्ात मरा्ठा समाजाला ततकालीन सरकारने 
अभ्ासपिूि्चक आरषिर देऊन न्ा्ाल्ीन प्रवक्र्ेतही ते व्किरे,सध्ा ते सिसोचच न्ा्ाल्ात 
प्रलंवबत असरे, मात् सरकारच्ा अशा उदासीन ि  असंिेदनशील भूवमकेमुळे इतर मािासििाांच्ा 
्ा आरषिरासारखेच मरा्ठा आरषिरही हातचे जाते की का् अशी शंका समाजमनात वनमा्चर 
झालेली असरे, त्ाअथडी, इतर मािास िि्च समाजाच्ा आरषिरासा्ठी न्ा्ाल्ीन प्रवक्र्ेच्ा 
माध्मातून शासनाने तातडीने कराि्ाची का््चिाही ि उपिा्ोजना, ्ासा्ठी ्ा विष्ािर तातडीने 
चचा्च करण्ात ्ािी ि त्ासा्ठी प्रशनोत्तराचा तास ्थवित करण्ात ्ािा “

एच
बी ६८०—

१०
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नाि
विष् मान्/

अमान्

३
८ माच्च†, 
२०२१

श्ी.देिेंद्र 
फडरिीस, 
वि.स.स.

“वपिंपिळनेर (ता. साक्री, वज.धुळे) ्ेथील अपिर तहसील का्ा्चल्ात सेतू ऑपिरे्र महरून काम 
करराऱ्ा एका मवहलेने अपिर तहसीलदार विना्क थविल ि त्ाचा ह्तक संदीपि िारी ् ांचेविरुद्ध 
वपिंपिळनेर पिोलीस ््ेशनमध्े भा.दं.वि. कलम ३५४ अ अनि्े वदनांक ५ माच्च, २०२१ रोजी 
वफ्ा्चद दाखल केलेली असरे, ्ा वफ्ा्चदीत ‘सदर अपिर तहसीलदार हे त्ांचा ह्तक श्ी.संदीपि 
िारी ्ाच्ामाफ्कत वनरोपि पिा्ठिून कोरत्ा ना कोरत्ा कारराने मला एक्ीला घरी बोलाितात, 
त्ांची मािरी पिूर्च न केल्ास तुझ्ा सेतू  केंद्राबाबत वन्मबा्ह नोव्सा काढून तुला मानवसक ि 
शारीररक त्ास देतात वदनांक २६ फेब्ुिारी २०२१ रोजी त्ांच्ा केवबनमध्े बोलािून माझे काम न 
केल्ास तुझे सेतू केंद्र एकांतात हलितो त्ावशिा् तू माझे काम कररार नाही असे सांिून हात 
धरून पिदर ओढण्ाचा प्र्तन केला असता मी केवबनच्ा बाहेर पिळ काढला ्ा्ति तहवसलदार 
करत असलेल्ा माझ्ा अशा बदनामीमुळे माझे कु्ुंब उदधि्त होईल ि मला आतमहत्ेवशिा् 
पि्ा्च् उररार नाही’ अशी विधाने नोंदविली असरे, जबाबदार पिदािर असराऱ्ा शासवक् 
अवधकाऱ्ाने मवहला कम्चऱ्ाच्ा बाबतीत केलेले हे ित्चन अवतश् िंभीर असरे, ्ासा्ठी अशा 
अवधकाऱ्ािंर िचक बसरे तसेच आंतरराष्ट्री् मवहला वदनाच्ा पिाशि्चभूमीिर समाजामध्े चांिला 
संदेश देण् ् ादृष््ीने सदर अवधकाऱ्ाला तातडीने वनलंवबत करून त्ाच्ािर कारिाई करण्ाची 
आिश्कता शासनाने ्ा प्रकररी कराि्ाची का््चिाही ि उपिा््ोजना.

अमान्

४
८ माच्च†, 
२०२१

श्ी.देिेंद्र 
फडरिीस, 
वि.स.स.

मी म.वि.स. वन्म ५७ अनि्े पिुढील प्रमारे सूचना देऊ इलचछतो.
“रेखा हेमराज िारी ् ा मवहलेला वदनांक २७ जानेिारी,२०२१ रोजी कुरार पिोलीसांनी अ्क केलेली 
असरे, त्ांना भा्खळा कारािृह ्ेथे आरण्ात आलेले असरे, वदनांक २ माच्च, २०२१रोजी 
त्ांचा पिोलीसांच्ा अमानुष मारहारीमुळे भा्खळा कारािृह ्ेथे मृत्ू झालेला असरे, ्ाप्रकररी 
अवखल भारती् राजपिूत भाम्ा ्ुिक आघाडी ्ा संघ्नेने मा. मु््मंत्ी महोद्ांना वदनांक ५ 

अमान्
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माच्च, २०२१ रोजी पित् पिा्ठिून ्ा प्रकररी संबंवधत पिोलीस अवधकाऱ्ांिर सदोष मनुष््िधाचा 
िुनहा दाखल करण्ात ्ािा ्ासह अन्ही मािण्ा केल्ा असरे, कारािृह मृत्ूची ही बाब 
अवतश् िंभीर ि सरकारशी थे् संबंवधत असरे, ्ा प्रकररी संबंवधत अवधकाऱ्ांना तातकाळ 
वनलंवबत करून त्ांचेिर िुनहे दाखल करण्ाची, सदर प्रकरराचा सीआ्डीमाफ्कत तपिास 
करण्ाची तसेच मृताच्ा नातेिाईकांना आवथ्चक मदत वमळण्ाची आिश्कता असरे, ्ा प्रकररी 
शासनाने कराि्ाची का््चिाही ि उपिा्ोजना, ्ासा्ठी ्ा विष्ािर तातडीने चचा्च करण्ात ्ािी 
ि त्ासा्ठी प्रशनोत्तराचा तास ्थवित करण्ात ्ािा “

५
८ माच्च†, 
२०२१

श्ी.देिेंद्र 
फडरिीस, 
वि.स.स.

मी म.वि.स. वन्म ५७ अनि्े पिुढील प्रमारे सूचना देऊ इलचछतो.
“ राज्ातील सुमारे २९ हजार ग्ामपिंचा्ती ३५१ पिंचा्त सवमतीच्ा १४ वजलहा ३४ वजलहा पिररषद 
का्ा्चल्ांमध्े संग्ाम ि आपिले सरकार सेिा केंद्राच्ा माध्मातून राज्ातील मरा्ठी तरुर-तरुरी 
असलेले संिरक पिररचालक मािील दहा िषा्चपिासून का््चरत असरे, शासनाच्ा ्ोजना खऱ्ा 
अथा्चने ग्ामीर जनतेला पिोहोचिून वडवज्ल महाराष्ट्र साकार करण्ाचे काम संिरक पिररचालक 
्ांनी केलेले असरे, शासन-प्रशासन ि ग्ामीर जनता ्ांच्ामधील दुिा महरून काम करराऱ्ा 
संघ्ना संिरक पिररचालक काकांच्ा प्रामावरक कामाची दखल घेऊन त्ांना महाराष्ट्र आ््ी 
महामंडळाकडून वन्ुकती देऊन वकमान िेतन देण्ाची मािरी असरे ्ासंदभा्चत ततकालीन 
सरकारच्ा वनलेश आिरून विदेश आिरून वदनांक १८ सप्ेंबर २०१९ रोजी प्रधान सवचि 
मावहती तंत्ज्ान ्ांच्ा अध्षितेखाली झालेल्ा बै्ठकीत ग्ामविकास विभािाकडून वनधी प्रापत 
होण्ाच्ा अधीन राहून सदरील वनधीही प्रापत होईपि्ांत सद्ल्थतीमध्े करारामध्े असलेल्ा 
अ्ी ि शतडीनुसार आपिले सरकार सेिा केंद्र चालक ्ांची सेिा महा आ््ी कडे ह्तांतररत 
करण्ाबाबत वनर्च् घेण्ात आलेला असरे, मात् विद्मान सरकारने वनधीची अडचर सांिून

अमान्

एच
बी ६८०—

१०अ
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 ्ा बाबीला ्ाला मान्ता देण्ास चालढकल केलेली असरे, वदनांक १४ जानेिारी २०१९ रोजी 
च्ा शासन वनर्च्ानि्े शासनाने मारसांमध्े संिरक पिररचालक कांच्ा मानधना मध्े केिळ 
एक हजार रुपि्ांची उंची िाढ करून ते रुपि्े ७००० केलेले असरे, बँक वदनांक २९ नोवहेंबर 
२०१८ रोजी झालेल्ा आंदोलनाच्ा िेळी मा मु््मंत्ांनी आझाद मैदानािर आंदोलनकत्ाांची 
भे् घेऊन आशिासन वदलेले असरे मात् सरकार ्थापिन होताच शेतकऱ्ांना वदलेल्ा बांधािरच्ा 
आशिासन ्ाप्रमारेच हेही आशिासन हिेत विरले असरे आपिले सरकार सेिा केंद्र प्रकलपिातील 
सि्च संिरक चालकांना महा आ््ी महामंडळाकडून कम्चचारी महरून वन्ुकती देऊन राज्ाच्ा 
अथ्चसंकलपिातून वकमान मावसक िेतन देण्ाची तरतूद करािी तसेच सुधाररत आकृवतबंध प्रसार सि्च 
संिरक पिररचालक ्ांना ग्ामपिंचा्त ्तरािर कम्चचारी दजा्च देऊन राज्ाच्ा अथ्चसंकलपिात जरू 
वकमान िावष्चक िेतन देण्ाची तरतूद करण्ाबाबत त्ांच्ा असलेल्ा मािरीचा सहानुभूतीपिूि्चक 
विचार करण्ाची आिश्कता शासनाने ्ा प्रकररी कराि्ाची का््चिाही ि उपिा्ोजना, ्ासा्ठी 
्ा िंभीर प्रशनािर तातडीने चचा्च करण्ात ्ािी ि त्ासा्ठी प्रशनोत्तराचा तास ्थवित करण्ात 
्ािा”

६
८ माच्च†, 
२०२१

श्ी.देिेंद्र 
फडरिीस, 
वि.स.स.

मी म.वि.स. वन्म ५७ अनि्े पिुढील प्रमारे सूचना देऊ इलचछतो.
“बेलापिूर, (ता.श्ीरामपिूर, वज.अहमदनिर) ्ेथील िौतम झुंबरलाल वहरर ्ा व्ािसाव्काचे ६ 
वदिसांपिूिडी वदनांक १ माच्च, २०२१ रोजी अपिहरर झालेले असरे, ्ाबाबत ्ापिूिडीही सभािृहात 
मुद्ा उपिल्थत केलेला असरे, आत्ता ्ा व्ािसाव्काचा मृतदेह कुजलेल्ा अि्थेत श्ीरामपिूर 
एमआ्डीसी पिररसरात रेलिेमािा्चच्ा कडेला रवििारी सकाळी आढळून ्ेरे, ्ाप्रकररी तपिास 
अवधकाऱ्ांना वहरर ् ांच्ा अपिहररामािील हेतू शेि्पि्ांत न समजल्ाने तपिासाला वनलशचत अशी 
वदशा ि िेि देता न ्ेरे, पिरररामी त्ांचे प्रार िाचिण्ात पिोलीसांना आलेले अपि्श, ्ा अपिहरर 

अमान्
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प्रकररािरून ्थावनक जनतेमध्े वनमा्चर झालेले संतापिाचे िातािरर, अपिहररकत्ाांचा लिकरात 
लिकर छडा लािून आरोपिींना पिकडण्ाची आिश्कता, ्ा प्रकररी शासनाने कराि्ाची 
का््चिाही ि उपिा्ोजना, ्ासा्ठी ्ा िंभीर प्रशनािर तातडीने चचा्च करण्ात ्ािी ि त्ासा्ठी 
प्रशनोत्तराचा तास ्थवित करण्ात ्ािा “

७
८ माच्च†, 
२०२१

श्ी.देिेंद्र 
फडरिीस, 
वि.स.स.

मी म.वि.स. वन्म ५७ अनि्े पिुढील प्रमारे सूचना देऊ इलचछतो.
“बाशडी (वज. सोलापिूर) ्ेथील विधानसभा सद्् श्ी.राजेंद्र राऊत ्ांना फेसबुक लाईवहिरून 
धमकी देण्ात आल्ाची घ्ना वदनांक ७ माच्च, २०२१ रोजी उघडकीस ् ेरे, पिनिेल  ल्थत नंदू उफ्क 
बाबा चवहार ् ा िुंडा विरोधात ् ासंबंधीची वफ्ा्चद श्ी. प्रशांत खराडे ् ांनी बाशडी पिोलीस ् ्ेशन ् ेथे 
दाखल केलेली असरे, ्ितःला ‘मुंबई बाबा’ महरिराऱ्ा ्ा िाि िुंडाने एका सत्ताधारी राजकी् 
पिषिाच्ा वजलहाध्षिाचा नामोललेख करून त्ाच्ा केसाला जरी हात लािला तरी हात छा्ण्ात 
्ेतील,तुमही पिोलीस प्रो्ेकशन घेतले तरी त्ात माझी मारसे असतात अशा प्रकारच्ा धमक्ा देरे, 
विवधमंडळाच्ा सद््ांनाच आता जाहीररीत्ा फेसबुक लाईवहच्ा माध्मातून धमकािण्ाची 
मजल ्ा िाििुंडांची िेलेली असल्ाने सरकारचे,पिोलीसांचे अल्ततिच वदसून ्ेत नसरे, 
विधानसभा सद््ांना जाहीररीत्ा धमकी देण्ाचे धाररष्् दाखिराऱ्ा िुंडाची ्थावनक सामान् 
नािररकांमध्े वकती दहशत असेल ि नािररकांना वकती दहशतीमध्े िािरािे लाित असेल ्ाचा 
विचार करण्ाची आिश्कता, ्ाप्रकररी शासनाने तातडीने ्ा िुंडाला अ्क करण्ाची िरज, 
का्दा ि सुव्ि्थेची िंभीर ल्थती दश्चिराऱ्ा ्ा महत्िाच्ा विष्ािर तातडीने चचा्च करण्ात 
्ािी ि त्ासा्ठी प्रशनोत्तराचा तास ्थवित करण्ात ्ािा”

अमान्
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८
९ माच्च†, 
२०२१

श्ी.देिेंद्र 
फडरिीस, 
वि.स.स.

मी म.वि.स. वन्म ५७ अनि्े पिुढील प्रमारे सूचना देऊ इलचछतो.
“भोकरदन पिोलीस ््ेशन, वज. जालना ्ेथे विन्भंिाची तक्रार देण्ासा्ठी िेलेल्ा अलपिि्ीन 
मवहलेला पिोलीस उपिवनरीषिक श्ी.नािरिोजे,पिोलीस वनरीषिक श्ी. काकडे ि अन् तीन कम्चचाऱ्ांनी 
िाई् हेतूने शारीररक ि मानवसक छळ केल्ामुळे वदनांक १५ माच्च, २०२१ रोजी विभािी् आ्ुकत 
का्ा्चल्, औरंिाबाद समोर आमरर उपिोषर करण्ाबाबत ्ा मवहलेने तक्रार वदलेली असरे, सदर 
तक्रारीत मवहलेने तक्रार नोंदिण्ासा्ठी पिोलीस ््ेशनला  िेल्ानंतर तीन वदिसांमध्े झालेला 
घ्नाक्रम सवि्तर नमूद केलेला असरे,पिवहल्ा वदिशी तक्रार दाखल करू न्े महरून पिोलीसांनी 
दबाि  ्ाकरे, दुसऱ्ा वदिशी दुपिारपि्ांतही तक्रार नोंदिून न घेतल्ामुळे सदर मवहलेने िररष््ठांकडे 
तक्रार केल्ामुळे पिोलीसांनी वचडून जाऊन पिोलीस ््ेशनमध्ेच सदर मवहलेचा शारीररक छळ 
करून विन्भंि कररे, आरोपिी ि तुमच्ात का् फरक रावहला, मी तुमच्ा  लेकीसारखी आहे 
अशी विनिरी मवहलेने करूनसुद्धा पिोलीसांना पिाझर न फु्रे, पिोलीसांनी वतच्ा िवडलांना ि 
काकांना  लॉकअपि मध्े ्ाकरे ि  त्ांची सु्का अडीच मवहन्ानंतर होरे, सदर मवहलेला तू 
आमच्ा विरुद्ध को्ा्चत जबाब वदला तर तुझ्ा बापिाचे तुला आ्ुष््भर तोंड पिाहा्ला वमळरार 
नाही अशी धमकी वदली जारे, ्ा सि्च प्रकाराने मानवसक धकका बसलेल्ा मवहलेची आतमहत्ा 
करण्ाची प्रबळ इचछा होरे,मात् काही सामावजक संघ्नांच्ा मदतीने ्ितःला सािरुन 
वतने पिोलीसांविरुद्ध तक्रार वदली असरे, पिोलीस ््ेशन मध्ेच िुंडाराज चालत असल्ाचे ्ा 
प्रकररािरून ्पिष्् होरे,सदर मवहलेला खुद् पिोलीसांपिासूनच संरषिर देण्ाची आिश्कता, ्ा 
प्रकररी शासनाने कराि्ाची का््चिाही ि उपिा््ोजना, ्ासंदभा्चत तातडीने चचा्च करण्ाची 
आिश्कता ि त्ासा्ठी प्रशनोत्तराचा तास ्थवित करण्ात ्ािा.”

अमान्
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९
९ माच्च†, 
२०२१

श्ी.देिेंद्र 
फडरिीस, 
वि.स.स.

मी म.वि.स. वन्म ५७ अनि्े पिुढील प्रमारे सूचना देऊ इलचछतो.
“ राज्ातील सुमारे २९ हजार ग्ामपिंचा्ती ३५१ पिंचा्त सवमतीच्ा १४ वजलहा ३४ वजलहा पिररषद 
का्ा्चल्ांमध्े संग्ाम ि आपिले सरकार सेिा केंद्राच्ा माध्मातून राज्ातील मरा्ठी तरुर-तरुरी 
असलेले संिरक पिररचालक मािील दहा िषा्चपिासून का््चरत असरे, शासनाच्ा ्ोजना खऱ्ा 
अथा्चने ग्ामीर जनतेला पिोहोचिून वडवज्ल महाराष्ट्र साकार करण्ाचे काम संिरक पिररचालक 
्ांनी केलेले असरे, शासन-प्रशासन ि ग्ामीर जनता ्ांच्ामधील दुिा महरून काम करराऱ्ा 
संघ्ना संिरक पिररचालक काकांच्ा प्रामावरक कामाची दखल घेऊन त्ांना महाराष्ट्र आ््ी 
महामंडळाकडून वन्ुकती देऊन वकमान िेतन देण्ाची मािरी असरे ्ासंदभा्चत ततकालीन 
सरकारच्ा वनलेश आिरून विदेश आिरून वदनांक १८ सप्ेंबर २०१९ रोजी प्रधान सवचि 
मावहती तंत्ज्ान ्ांच्ा अध्षितेखाली झालेल्ा बै्ठकीत ग्ामविकास विभािाकडून वनधी प्रापत 
होण्ाच्ा अधीन राहून सदरील वनधीही प्रापत होईपि्ांत सद्ल्थतीमध्े करारामध्े असलेल्ा 
अ्ी ि शतडीनुसार आपिले सरकार सेिा केंद्र चालक ्ांची सेिा महा आ््ी कडे ह्तांतररत 
करण्ाबाबत वनर्च् घेण्ात आलेला असरे, मात् विद्मान सरकारने वनधीची अडचर सांिून 
्ा बाबीला ्ाला मान्ता देण्ास चालढकल केलेली असरे, वदनांक १४ जानेिारी २०१९ रोजी 
च्ा शासन वनर्च्ानि्े शासनाने मारसांमध्े संिरक पिररचालकांच्ा मानधना मध्े केिळ एक 
हजार रुपि्ांची उंची िाढ करून ते रुपि्े ७००० केलेले असरे, बँक वदनांक २९ नोवहेंबर २०१८ 
रोजी झालेल्ा आंदोलनाच्ा िेळी मा. मु््मंत्ांनी आझाद मैदानािर आंदोलनकत्ाांची भे् 
घेऊन आशिासन वदलेले असरे मात् सरकार ्थापिन होताच शेतकऱ्ांना वदलेल्ा बांधािरच्ा 
आशिासन ्ाप्रमारेच हेही आशिासन हिेत विरले असरे आपिले सरकार सेिा केंद्र प्रकलपिातील 
सि्च संिरक चालकांना महा आ््ी महामंडळाकडून कम्चचारी महरून वन्ुकती देऊन राज्ाच्ा 

अमान्
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नाि

विष् मान्/
अमान्

अथ्चसंकलपिातून वकमान मावसक िेतन देण्ाची तरतूद करािी तसेच सुधाररत आकृवतबंध प्रसार सि्च 
संिरक पिररचालक ्ांना ग्ामपिंचा्त ्तरािर कम्चचारी दजा्च देऊन राज्ाच्ा अथ्चसंकलपिात जरू 
वकमान िावष्चक िेतन देण्ाची तरतूद करण्ाबाबत त्ांच्ा असलेल्ा मािरीचा सहानुभूतीपिूि्चक 
विचार करण्ाची आिश्कता शासनाने ्ा प्रकररी कराि्ाची का््चिाही ि उपिा्ोजना, ्ासा्ठी 
्ा िंभीर प्रशनािर तातडीने चचा्च करण्ात ्ािी ि त्ासा्ठी प्रशनोत्तराचा तास ्थवित करण्ात 
्ािा “

१०
९ माच्च†, 
२०२१

श्ी.देिेंद्र 
फडरिीस, 
वि.स.स.

मी म.वि.स. वन्म ५७ अनि्े पिुढील प्रमारे सूचना देऊ इलचछतो.
“वपिंपिळनेर (ता. साक्री, वज धुळे)  ्ेथील अपिर तहसील का्ा्चल्ात सेतू ऑपिरे्र महरून 
काम करराऱ्ा एका मवहलेने अपिर तहसीलदार विना्क थविल ि त्ाचा ह्तक संदीपि 
िारी ्ांचेविरुद्ध वपिंपिळनेर पिोलीस ््ेशनमध्े भा.दं.वि. कलम ३५४ अ अनि्े वदनांक  
५ माच्च, २०२१ रोजी वफ्ा्चद दाखल केलेली असरे, ्ा वफ्ा्चदीत ‘सदर अपिर तहसीलदार ्ा 
मवहलेला कोरत्ा ना कोरत्ा कारराने एक्ीला घरी ्ेण्ास प्रिृत्त करतात, त्ांचा ह्तक 
श्ी.संदीपि िारी ्ाच्ामाफ्कत वनरोपि पिा्ठिून घरी बोलाितात, त्ांची  मािरी पिूर्च न केल्ामुळे 
त्ा चालित असलेल्ा सेतू केंद्राबाबत वन्मबा्ह नोव्सा काढून त्ांना मानवसक ि शारीररक 
त्ास वदला जातो,वदनांक २६ फेब्ुिारी २०२१ रोजी त्ांच्ा केवबनमध्े भे्ण्ास बोलािले ि 
तुझे सेतू केंद्र एकांतात हलितो त्ावशिा् तू माझे काम कररार नाही असे सांिून हात धरून 
पिदर ओढण्ाचा प्र्तन केला, त्ामुळे घाबरून त्ांनी केवबनच्ा बाहेर पिळ काढला, अशा 
प्रकारच्ा बदनामीमुळे आपिले कु्ुंब उदधि्त होईल ि आतमहत्ेवशिा् पि्ा्च् उररार नाही’ 
अशा प्रकारची विधाने सदर वफ्ा्चदीत केलेली असरे, सरकारमधील एका जबाबदार पिदािर 
असराऱ्ा अवधकाऱ्ाने मवहला कम्चचाऱ्ांच्ा बाबतीत केलेले हे ित्चन अवतश् िंभीर असरे,



14
3
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नाि

विष् मान्/
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अवधकाऱ्ांना सरकारचा धाक उरलेला नसरे, आंतरराष्ट्री् मवहला वदनाच्ा पिाशि्चभूमीिर 
समाजामध्े चांिला संदेश जािा ्ादृष््ीने सदर अवधकाऱ्ाला तातडीने वनलंवबत करून त्ाच्ािर 
कारिाई करण्ाची िरज असरे, शासनाने ् ा प्रकररी कराि्ाची का््चिाही ि उपिा््ोजना, ् ासा्ठी 
्ा विष्ािर तातडीने चचा्च करण्ात ्ािी ि त्ासा्ठी प्रशनोत्तराचा तास ्थवित करण्ात ्ािा”

११
९ माच्च†, 
२०२१

श्ी.देिेंद्र 
फडरिीस, 
वि.स.स.

मी म.वि.स. वन्म ५७ अनि्े पिुढील प्रमारे सूचना देऊ इलचछतो.
“रेखा हेमराज िारी ्ा मवहलेला वदनांक २७ जानेिारी,२०२१ रोजी कुरार पिोलीसांनी अ्क 
केलेली असरे, त्ांना भा्खळा कारािृह ्ेथे आरण्ात आलेले असरे, वदनांक २ माच्च, 
२०२१रोजी त्ांचा पिोलीसांच्ा अमानुष मारहारीमुळे भा्खळा कारािृह ्ेथे मृत्ू झालेला असरे, 
्ाप्रकररी अवखल भारती् राजपिूत भाम्ा ्ुिक आघाडी ्ा संघ्नेने मा. मु््मंत्ी महोद्ांना 
वदनांक ५ माच्च, २०२१ रोजी पित् पिा्ठिून ्ा प्रकररी संबंवधत पिोलीस अवधकाऱ्ांिर सदोष 
मनुष््िधाचा िुनहा दाखल करण्ात ्ािा ्ासह अन्ही मािण्ा केल्ा असरे, कारािृह मृत्ूची 
ही बाब अवतश् िंभीर ि सरकारशी थे् संबंवधत असरे, ्ा प्रकररी संबंवधत अवधकाऱ्ांना 
तातकाळ वनलंवबत करून त्ांचेिर िुनहे दाखल करण्ाची, सदर प्रकरराचा सीआ्डीमाफ्कत तपिास 
करण्ाची तसेच मृताच्ा नातेिाईकांना आवथ्चक मदत वमळण्ाची आिश्कता असरे, ्ा प्रकररी 
शासनाने कराि्ाची का््चिाही ि उपिा्ोजना, ्ासा्ठी ्ा विष्ािर तातडीने चचा्च करण्ात ्ािी 
ि त्ासा्ठी प्रशनोत्तराचा तास ्थवित करण्ात ्ािा.”

अमान्

१२
१० 

माच्च†, 
२०२१

श्ी.देिेंद्र 
फडरिीस, 
वि.स.स.

मी म.वि.स. वन्म ५७ अनि्े पिुढील प्रमारे सूचना देऊ इलचछतो.
“भोकरदन पिोलीस ््ेशन, वज. जालना ्ेथे विन्भंिाची तक्रार देण्ासा्ठी िेलेल्ा अलपिि्ीन 
मवहलेला पिोलीस उपिवनरीषिक श्ी.नािरिोजे,पिोलीस वनरीषिक श्ी. काकडे ि अन् तीन कम्चचाऱ्ांनी 
िाई् हेतूने शारीररक ि मानवसक छळ केल्ामुळे वदनांक १५ माच्च, २०२१ रोजी विभािी् आ्ुकत 

अमान्
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अ.क्र. वदनांक सद््ांचे 
नाि

विष् मान्/
अमान्

का्ा्चल्, औरंिाबाद समोर आमरर उपिोषर करण्ाबाबत ्ा मवहलेने तक्रार वदलेली असरे, सदर 
तक्रारीत मवहलेने तक्रार नोंदिण्ासा्ठी पिोलीस ््ेशनला  िेल्ानंतर तीन वदिसांमध्े झालेला 
घ्नाक्रम सवि्तर नमूद केलेला असरे,पिवहल्ा वदिशी तक्रार दाखल करू न्े महरून पिोलीसांनी 
दबाि  ्ाकरे, दुसऱ्ा वदिशी दुपिारपि्ांतही तक्रार नोंदिून न घेतल्ामुळे सदर मवहलेने िररष््ठांकडे 
तक्रार केल्ामुळे पिोलीसांनी वचडून जाऊन पिोलीस ््ेशनमध्ेच सदर मवहलेचा शारीररक छळ 
करून विन्भंि कररे, आरोपिी ि तुमच्ात का् फरक रावहला, मी तुमच्ा  लेकीसारखी आहे 
अशी विनिरी मवहलेने करूनसुद्धा पिोलीसांना पिाझर न फु्रे, पिोलीसांनी वतच्ा िवडलांना ि 
काकांना  लॉकअपि मध्े ्ाकरे ि  त्ांची सु्का अडीच मवहन्ानंतर होरे, सदर मवहलेला तू 
आमच्ा विरुद्ध को्ा्चत जबाब वदला तर तुझ्ा बापिाचे तुला आ्ुष््भर तोंड पिाहा्ला वमळरार 
नाही अशी धमकी वदली जारे, ्ा सि्च प्रकाराने मानवसक धकका बसलेल्ा मवहलेची आतमहत्ा 
करण्ाची प्रबळ इचछा होरे, मात् काही सामावजक संघ्नांच्ा मदतीने ्ितःला सािरुन 
वतने पिोलीसांविरुद्ध तक्रार वदली असरे, पिोलीस ््ेशन मध्ेच िुंडाराज चालत असल्ाचे ्ा 
प्रकररािरून ्पिष्् होरे,सदर मवहलेला खुद् पिोलीसांपिासूनच संरषिर देण्ाची आिश्कता, ्ा 
प्रकररी शासनाने कराि्ाची का््चिाही ि उपिा््ोजना, ्ासंदभा्चत तातडीने चचा्च करण्ाची 
आिश्कता ि त्ासा्ठी प्रशनोत्तराचा तास ्थवित करण्ात ्ािा.”

१३
१० 

माच्च†, 
२०२१

श्ी.देिेंद्र 
फडरिीस, 
वि.स.स.

मी म.वि.स. वन्म ५७ अनि्े पिुढील प्रमारे सूचना देऊ इलचछतो.
“राज्ातील सुमारे २९ हजार ग्ामपिंचा्ती, ३५१ पिंचा्त सवमतीच्ा  ि ३४ वजलहा पिररषद 
का्ा्चल्ांमध्े संग्ाम ि आपिले सरकार सेिा केंद्राच्ा माध्मातून राज्ातील मरा्ठी तरुर-तरुरी 
असलेले संिरक पिररचालक मािील दहा िषा्चपिासून का््चरत असरे, शासनाच्ा ्ोजना खऱ्ा 
अथा्चने ग्ामीर जनतेला पिोहोचिून वडवज्ल महाराष्ट्र साकार करण्ाचे काम संिरक पिररचालक 
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्ांनी केलेले असरे, शासन-प्रशासन ि ग्ामीर जनता ्ांच्ामधील दुिा महरून काम करराऱ्ा ्ा 
संिरक पिररचालकांच्ा प्रामावरक कामाची दखल घेऊन त्ांना महाराष्ट्र आ््ी महामंडळाकडून 
वन्ुकती देऊन वकमान िेतन देण्ाची मािरी असरे, ् ासंदभा्चत ततकालीन सरकारच्ा वनदेशािरून 
वदनांक १८ सप्ेंबर २०१९ रोजी प्रधान सवचि, मावहती तंत्ज्ान ्ांच्ा अध्षितेखाली झालेल्ा 
बै्ठकीत ग्ामविकास विभािाकडून वनधी प्रापत होण्ाच्ा अधीन राहून सदरील वनधीही प्रापत 
होईपि्ांत सद्ल्थतीमध्े करारामध्े असलेल्ा अ्ी ि शतडीनुसार आपिले सरकार सेिा केंद्र चालक 
्ांची सेिा महा आ््ी कडे ह्तांतररत करण्ाबाबत वनर्च् घेण्ात आलेला असरे, मात् विद्मान 
सरकारने वनधीची अडचर सांिून ्ाबाबीला मान्ता देण्ास चालढकल केलेली असरे, वदनांक 
१४ जानेिारी २०१९ रोजी च्ा शासन वनर्च्ानि्े शासनाने संिरक पिररचालकांच्ा मानधनामध्े 
केिळ एक हजार रुपि्ांची िाढ करून ते रुपि्े ७००० केलेले असरे, वदनांक २९ नोवहेंबर २०१८ 
रोजी झालेल्ा आंदोलनाच्ा िेळी मा मु््मंत्ांनी आझाद मैदानािर आंदोलनकत्ाांची भे् 
घेऊन आशिासन वदलेले असरे, मात् सरकार ्थापिन होताच शेतकऱ्ांना वदलेल्ा बांधािरच्ा 
आशिासनाप्रमारेच हेही आशिासन हिेत विरले असरे, आपिले सरकार सेिा केंद्र प्रकलपिातील 
सि्च संिरक चालकांना महा आ््ी महामंडळाकडून कम्चचारी महरून वन्ुकती देऊन राज्ाच्ा 
अथ्चसंकलपिातून वकमान मावसक िेतन देण्ाची तरतूद करािी तसेच सुधाररत आकृवतबंधानुसार सि्च 
संिरक पिररचालक ्ांना ग्ामपिंचा्त ्तरािर कम्चचारी दजा्च देऊन राज्ाच्ा अथ्चसंकलपिात जरू 
वकमान िावष्चक िेतन देण्ाची तरतूद करण्ाबाबत त्ांच्ा असलेल्ा मािरीचा सहानुभूतीपिूि्चक 
विचार करण्ाची आिश्कता शासनाने ्ा प्रकररी कराि्ाची का््चिाही ि उपिा््ोजना,्ासा्ठी 
्ा िंभीर प्रशनािर तातडीने चचा्च करण्ात ्ािी ि त्ासा्ठी प्रशनोत्तराचा तास ्थवित करण्ात 
्ािा.”

अमान्
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अ.क्र. वदनांक सद््ांचे 
नाि

विष् मान्/
अमान्

१४
१० 

माच्च†, 
२०२१

श्ी.देिेंद्र 
फडरिीस, 
वि.स.स.

मी म.वि.स. वन्म ५७ अनि्े पिुढील प्रमारे सूचना देऊ इलचछतो.
“वपिंपिळनेर (ता. साक्री, वज धुळे)  ्ेथील अपिर तहसील का्ा्चल्ात सेतू ऑपिरे्र महरून 
काम करराऱ्ा एका मवहलेने अपिर तहसीलदार विना्क थविल ि त्ाचा ह्तक संदीपि िारी 
्ांचेविरुद्ध वपिंपिळनेर पिोलीस ््ेशनमध्े भा.दं.वि. कलम ३५४ अ अनि्े वदनांक ५ माच्च २०२१ 
रोजी वफ्ा्चद दाखल केलेली असरे, ् ा वफ्ा्चदीत ‘सदर अपिर तहसीलदार ् ा मवहलेला कोरत्ा ना 
कोरत्ा कारराने एक्ीला घरी ्ेण्ास प्रिृत्त करतात, त्ांचा ह्तक श्ी.संदीपि िारी ्ाच्ामाफ्कत 
वनरोपि पिा्ठिून घरी बोलाितात, त्ांची  मािरी पिूर्च न केल्ामुळे त्ा चालित असलेल्ा सेतू 
केंद्राबाबत वन्मबा्ह नोव्सा काढून त्ांना मानवसक ि शारीररक त्ास वदला जातो,वदनांक २६ 
फेब्ुिारी २०२१ रोजी त्ांच्ा केवबनमध्े भे्ण्ास बोलािले ि तुझे सेतू केंद्र एकांतात हलितो 
त्ावशिा् तू माझे काम कररार नाही असे सांिून हात धरून पिदर ओढण्ाचा प्र्तन केला, त्ामुळे 
घाबरून त्ांनी केवबनच्ा बाहेर पिळ काढला, अशा प्रकारच्ा बदनामीमुळे आपिले कु्ुंब उदधि्त 
होईल ि आतमहत्ेवशिा् पि्ा्च् उररार नाही’ अशा प्रकारची विधाने सदर वफ्ा्चदीत केलेली 
असरे, सरकारमधील एका जबाबदार पिदािर असराऱ्ा अवधकाऱ्ाने मवहला कम्चचा्ा्चच्ा 
बाबतीत केलेले हे ित्चन अवतश् िंभीर असरे, अवधकाऱ्ांना सरकारचा धाक उरलेला नसरे, 
आंतरराष्ट्री् मवहला वदनाच्ा पिाशि्चभूमीिर समाजामध्े चांिला संदेश जािा ्ादृष््ीने सदर 
अवधकाऱ्ाला तातडीने वनलंवबत करून त्ाच्ािर कारिाई करण्ाची िरज असरे, शासनाने ्ा 
प्रकररी कराि्ाची का््चिाही ि उपिा्ोजना, ्ासा्ठी ्ा विष्ािर तातडीने चचा्च करण्ात ्ािी 
ि त्ासा्ठी प्रशनोत्तराचा तास ्थवित करण्ात ्ािा.”

अमान्
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अ.क्र. वदनांक सद््ांचे 
नाि

विष् मान्/
अमान्

१५
१० 

माच्च†, 
२०२१

श्ी.देिेंद्र 
फडरिीस, 
वि.स.स.

मी म.वि.स. वन्म ५७ अनि्े पिुढील प्रमारे सूचना देऊ इलचछतो.
“रेखा हेमराज िारी ्ा मवहलेला वदनांक २७ जानेिारी २०२१ रोजी कुरार पिोलीसांनी अ्क 
केलेली असरे, त्ांना भा्खळा कारािृह ्ेथे आरण्ात आलेले असरे, वदनांक २ माच्च 
२०२१रोजी त्ांचा पिोलीसांच्ा अमानुष मारहारीमुळे भा्खळा कारािृह ्ेथे मृत्ू झालेला असरे, 
्ाप्रकररी अवखल भारती् राजपिूत भाम्ा ्ुिक आघाडी ्ा संघ्नेने मा. मु््मंत्ी महोद्ांना 
वदनांक ५ माच्च, २०२१ रोजी पित् पिा्ठिून ्ा प्रकररी संबंवधत पिोलीस अवधकाऱ्ांिर सदोष 
मनुष््िधाचा िुनहा दाखल करण्ात ्ािा ्ासह अन्ही मािण्ा केल्ा असरे, कारािृह मृत्ूची 
ही बाब अवतश् िंभीर ि सरकारशी थे् संबंवधत असरे, ्ा प्रकररी संबंवधत अवधकाऱ्ांना 
तातकाळ वनलंवबत करून त्ांचेिर िुनहे दाखल करण्ाची, सदर प्रकरराचा सीआ्डीमाफ्कत तपिास 
करण्ाची तसेच मृताच्ा नातेिाईकांना आवथ्चक मदत वमळण्ाची आिश्कता असरे, ्ा प्रकररी 
शासनाने कराि्ाची का््चिाही ि उपिा्ोजना, ्ासा्ठी ्ा विष्ािर तातडीने चचा्च करण्ात ्ािी 
ि त्ासा्ठी प्रशनोत्तराचा तास ्थवित करण्ात ्ािा.”

अमान्
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वििरि क्रमांक २६

अधा्च- तास ररा्च  सि्चसाधारि

(म.वि.स. वन्म ९४ अन्ि्े)

एकूर प्रापत झालेल्ा सूचना    ३४

मान् झालेल्ा सूचना     ०

चचा्च झालेल्ा सूचनांची सं््ा    ०

अमान् झालेल्ा सूचना     ०

पिुढील अवधिेशनासा्ठी पिुढे ढकलण्ात आलेल्ा सूचना ०

व्पिित सूचना     ३४

अ.क्र. अधा्च-तास 
चचा्च सूचना 

क्रमांक

प्रशन 
क्रमांक

सद््ांचे 
नाि

विष् ल्थती

१ १ १०५०१ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

चंद्रपिूर ् ेथील पिंचा्त सवमती का्ा्चल्ाच्ा 
निीन बांधकामाला मंजूरी वमळरेबाबत

व्पिित

२ २ २८५० श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

्ितमाळ (ता.्ितमाळ) तहसील 
का्ा्चल् ्ेथे संज् िांधी वनराधार ि 
श्ािरबाळ ्ोजनेतील प्रकरर प्रलंवबत 
असल्ाबाबत

व्पिित

३ ३ ३७४६ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

कम्चचाऱ्ांना पिाचव्ा आवर सहाव्ा 
िेतन आ्ोिातील िेतन आ्ोिाचा लाभ 
वमळण्ाबाबत

व्पिित

४ ४ २९३१ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

मारोडा (ता. मुल, वज. चंद्रपिूर) ्ेथील 
वितरर पिाईपिलाईनसा्ठी अंदाजपित्का 
नुसार वनधी तातडीने उपिलबध होण्ाबाबत

व्पिित

५ ५ १३२०५ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

चंद्रपिूर वजल्हातील रमाई घरकुल ् ोजनेच्ा 
लाभाथथींना अनुदान वमळरेबाबत

व्पिित
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अ.क्र. अधा्च-तास 
चचा्च सूचना 

क्रमांक

प्रशन 
क्रमांक

सद््ांचे 
नाि

विष् ल्थती

६ ६ ८८८६ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

राज्ातील पिीक विमा ्ोजना, केंद्र 
शासनाकडून राबविण्ात ्ेराऱ्ा 
नॅशनल इनशुरनस अथोरर्ी सवि्चसप्रमारे 
राबविण्ाबाबत

व्पिित

७ ७ ६४०४ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

रोजिार हमी ्ोजनेतील मजूरांना तु्पिूंजा 
मजूरीिर उदरवनिा्चह करािा लाित 
असल्ाबाबत

व्पिित

८ ८ १३८२ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

राज्ातील तालुका्तरी् तांवत्क 
उपिसवमत्ांकडून िाळू घा्ांचे सिदेषिर 
आवर वललािाची प्रवक्र्ा तातडीने सुरू 
करण्ाबाबत

व्पिित

९ ९ १३८२ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

राज्ातील तालुका्तरी् तांवत्क 
उपिसवमत्ांकडून  िाळू घा्ांचे सिदेषिर 
आवर वललािाची प्रवक्र्ा तातडीने सुरू 
करण्ाबाबत

व्पिित

१० १० १३१ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

विदभ्च मरा्ठिाडा आवर पिलशचम 
महाराष्ट्रातील विकास वनधी िा्पिाच्ा 
वनकषांमध्े सुधाररा करण्ाबाबत

व्पिित

११ ११ १३६५३ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

राज्ातील प्रधानमंत्ी ग्ाम सडक ्ोजनेचा 
प्र्ताि केंद्र सरकारकडे पिा्ठविण्ाबाबत

व्पिित

१२ १२ १३१७४ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

भामरािड (वज.िडवचरोली) ्ेथील 
प्रधानमंत्ी ग्ाम सडक ्ोजनेअंति्चत 
बो्नफुंडी - ताडिाि - मननेराजाराम 
-बामनपिलली र्त्ाच्ा वनकृष्् दजा्चच्ा 
बांधकामाबाबत

व्पिित



150

अ.क्र. अधा्च-तास 
चचा्च सूचना 

क्रमांक

प्रशन 
क्रमांक

सद््ांचे 
नाि

विष् ल्थती

१३ १३ १२७४१ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

िधा्च वजल्हातील सेलू पिंच्ात सवमतीच्ा 
प्रशासकी् इमारतीच्ा बांधकामाबाबत

व्पिित

१४ १४ ११७५७ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

राज्ात माता ि अभ्चकाचे मृत्ूचे प्रमार 
जा्त असल्ाबाबत

व्पिित

१५ १५ ११३६० श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

कापिूस, तूर, चरा खरेदीच्ा व्ि्था 
मो्ठ्ा प्रमारात उपिलबध करून देण्ाबाबत

व्पिित

१६ १६ ९९३७ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

करंजी (ता.राळेिाि, वज.्ितमाळ) 
वशिारातील लघु कालव्ाचे काम पिुर्च 
करण्ाबाबत

व्पिित

१७ १७ ९८५४ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

अकोला ्ेथील सुपिर ्पिेशावल्ी हॉल्पि्ल 
मधील पिदे तातडीने भरण्ाबाबत

व्पिित

१८ १८ ३६३७ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

ग्ामीर भािातील अिैध मद्वनवम्चती ि 
मद्विक्रीला आळा बसण्ासा्ठी ग्ामरषिक 
दलाची ्थापिना करण्ाबाबत

व्पिित

१९ १९ १९०५ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

राज्ात माहे सप्ेंबर-ऑक्ोबर, २०१९ 
मध्े शेतािर काम करराऱ्ा शेतकऱ्ांच्ा 
अंिािर िीज पिडून झालेला मृत्ु

व्पिित

२० २० ६६० श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

राज्ातील सि्च खाजिी अनुदावनत, 
विनाअनुदावनत अंशत: अनुदावनत ि 
तुकड्ांिर वन्ुकत झालेल्ा सि्च वशषिक 
ि वशषिकेत्तर कम्चचाऱ्ांना जुनी पिेनशन 
्ोजना लािू करण्ाबाबत

व्पिित

२१ २१ १४५ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

सावित्ीबाई फुले विद्ाथडी उपिल्थती भत्ता 
्ोजनेत िाढ न झाल्ाबाबत

व्पिित
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अ.क्र. अधा्च-तास 
चचा्च सूचना 

क्रमांक

प्रशन 
क्रमांक

सद््ांचे 
नाि

विष् ल्थती

२२ २२ १२९० श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

पिुरे शहरात अवतिृष््ीमुळे आलेला पिूर व्पिित

२३ २३ ५४५ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

औद्ोविक प्रवशषिर सं्थेत मंजूर पिदे 
भरण्ाबाबत

व्पिित

२४ २४ १०५०१ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

चंद्रपिूर ् ेथील पिंचा्त सवमती का्ा्चल्ाच्ा 
निीन बांधकामाला मंजुरी वमळण्ाबाबत

व्पिित

२५ २५ २२३५ श्ी. राजेश 
एकडे, 

वि.स.स.

मलकापिूर ते धररिाि (वज.बुलढारा) 
र्ता िाहतुकीस ्ोग् नसल्ाबाबत

व्पिित

२६ २६ २२७४ श्ी. राजेश 
एकडे, 

वि.स.स.

नांदुरा (वज. बुलढारा) ्ेथे अलपिसं््ाक 
विद्ाथ्ाांसा्ठी िसवतिृह सुरू कररेबाबत

व्पिित

२७ २७ २४०० श्ी. राजेश 
एकडे, 

वि.स.स.

कृषी उतपिनन बाजार (ता.नांदुरा, वज. 
बुलढारा)  सवमती मधील  तूर खरेदी मध्े 
झालेला िैरव्िहार

व्पिित

२८ २८ ६२२२ श्ी. राजेश 
एकडे, 

वि.स.स.

झोडिा (ता.मलकापिुर, वज.बुलढारा) 
्ेथे निीन पिारीपिुरि्ठा ्ोजना मंजूर 
करण्ाबाबत

व्पिित

२९ २९ २२४७ श्ी. राजेश 
एकडे, 

वि.स.स.

नांदुरा (वज.बुलढारा) ्ेथे ग्ामीर 
रुगराल् मंजूर करण्ाबाबत

व्पिित

३० ३० २२६८ श्ी. राजेश 
एकडे, 

वि.स.स.

नांदुरा (वज. बुलढारा) ्ेथे ३३ के.वही. 
विद्ुत उपिकेंद्र श्ेरी िवध्चत कररेबाबत

व्पिित

एचबी ६८०—११
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अ.क्र. अधा्च-तास 
चचा्च सूचना 

क्रमांक

प्रशन 
क्रमांक

सद््ांचे 
नाि

विष् ल्थती

३१ ३१ १२६९३ श्ी. राजेश 
एकडे, 

वि.स.स.

मलकापिूर विभाि अंति्चत लोरिाडी लघु 
प्रकलपि कामामध्े झालेला िैरव्िहार

व्पिित

३२ ३२ ६२१ श्ी. कुराल 
पिा्ील, 
वि.स.स.

मैत्े् नािाच्ा कंपिनीने सामान् जनतेची 
केलेली आवथ्चक फसिरूक

व्पिित

३३ ३३ २५६७ श्ी. कुराल 
पिा्ील, 
वि.स.स.

वशषिा अवभ्ानांति्चत वन्ुकत करण्ात 
आलेल्ा मावहती, संपिक्क आवर तंत्ज्ान 
(आ्सी्ी) वशषिकांना का््चमुकत 
करण्ात आल्ाबाबत

व्पिित

३४ ३४ ५५५६ श्ी. कुराल 
पिा्ील, 
वि.स.स.

कुसूंबा (ता.वज.धुळे) ्ेथे ट्रामा केअर 
सें्रचे बांधकाम कररेबाबत

व्पिित
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वििरि क्रमांक २७

मंवरिमंडळािर अविशिास व्कत करिारा प्रसताि

( म.वि.स. वन्म ९५ अन्ि्े )

वनरंक

एचबी ६८०—११अ
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वििरि क्रमांक- २८

मंवरिमंडळािर अविशिास व्कत करिारा प्रसताि

( म.वि.स. वन्म ९५ अन्ि्े )

वनरंक
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वििरि क्रमांक -२९

सथगन प्रसताि

( म.वि.स. वन्म ९७ अन्ि्े )

अ.क्र. सद््ांचे नाि विष् वनर्च् सभािृहात 
उललेख 
केल्ाची 
तारीख

(१) (२) (३) (४) (५)

१. श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

वचचपिलली (ता.वज. चंद्रपिूर) ्ेथील बांबू 
संशोधन ि प्रवशषिर केंद्राला लािलेली 

आि

अमान् २ माच्च, 
२०२१

२. श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

राज्ातील आरोग् विभािाच्ा पिदभरती 
पिररषिेत झालेल्ा िैरव्िहाराबाबत.

अमान् -- “ --

३. श्ी. अवभमन्ु 
पििार, वि.स.स.

शेतीपिंपिाचे िीज पिुरि्ठा खंवडत करून 
सकतीने होत असलेली िीजवबल िसुली 

मुळे शेतकऱ्ांचे झालेले नुकसान

अमान् -- “ --

४. श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

मुदखेड़ (वज. नांदेड़) ्ेथे अनाथाश्मात 
अलपिि्ीन मुलीिर झालेला अत्ाचार

अमान् -- “ --

५. श्ी. मोहन मते, 
वि.स.स.

महाराष्ट्राच्ा िीजपिुरि्ठा ्ंत्रेचे संचालन 
आवर वन्ंत्र करराऱ्ा संिरक ्ंत्रेत 
(्काडा) पिरदेशातून सा्बर घुसखोरी 

झाल्ाने िेल्ािषडी वदनांक १२ ऑक्ोबर 
२०२० रोजी मुंबईचा िीजपिुरि्ठा बंद 

पिडल्ाबाबत

अमान् -- “ --

६. ॲड. पिराि 
अळिरी, वि.स.स.

मुंबई विमानतळाच्ा जवमनीिरील 
झोपिडपिट्ीिासी्ांविष्ी एम. एम. आर. 

डी. ए. ला सूचना देण्ाबाबत.

अमान् -- “ --
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अ.क्र. सद््ांचे नाि विष् वनर्च् सभािृहात 
उललेख 
केल्ाची 
तारीख

(१) (२) (३) (४) (५)

७. श्ीमती देि्ानी 
फरांदे, वि.स.स.

राज्ात कोरोना आजाराचे खो्े ररपिो््ट 
देण्ाचे रॅके् आढळून आल्ाबाबत

अमान् २ माच्च 
२०२१

८. श्ी. संभाजी 
पिा्ील-वनलंिेकर, 

वि.स.स.

रा्िाडी, (ता.वज.लातूर) ्ेथील छत्पिती 
वशिाजी महाराजांचा पिूरा्चकृती पिुतळा 

ह्विल्ाबाबत.

अमान् -- “ --

९. श्ीमती शिेता 
महाले, वि.स.स.

राज्ातील आरोग् विभािाच्ा पिदभरती 
पिरीषिेत झालेल्ा िैरव्िहाराबाबत

अमान् -- “ --

१०. श्ी. अतुल 
भातखळकर, 

वि.स.स.

महाराष्ट्राच्ा िीजपिुरि्ठा ्ंत्रेचे संचालन 
आवर वन्ंत्र करराऱ्ा संिरक ्ंत्रेत 
(्काडा) पिरदेशातून सा्बर घुसखोरी 

झाल्ाने िेल्ािषडी वदनांक १२ ऑक्ोबर 
२०२० रोजी मुंबईचा िीजपिुरि्ठा बंद 

पिडल्ाबाबत

अमान्

११. सि्चश्ी. देिेंद्र 
फडरिीस, 

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर 

मुनिं्ीिार, ॲड. 
आवशष शेलार, 

सि्चश्ी. राधाकृष्र 
विखे-पिा्ील, 

सुभाष देशमुख, राम 
कदम, अवभमन्ु 

पििार, राजेश पििार, 
वि.स.स.

सरकारने सुरू केलेली सकतीची िीज वबल 
िसुली ि १०० ्ुवन्पि्ांत मोफत िीजेच्ा 
घोषरेची अंमलबजािरी न करण्ाबाबत

अमान् -- “ --

१२. श्ी. अतुल 
भातखळकर, 

वि.स.स.

लसीकरराच्ा ऍपि मध्े वबघाड 
झाल्ाबाबत

अमान् -- “ --
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अ.क्र. सद््ांचे नाि विष् वनर्च् सभािृहात 
उललेख 
केल्ाची 
तारीख

(१) (२) (३) (४) (५)

१३. सि्चश्ी. सुनील रारे, 

कालीदास 
कोळंबकर,

ॲड. आवशष 
शेलार, वि.स.स.

मुंबई उपिनिरातील चारकोपि, कांवदिली 
्ेथील सेक्र ८ ि ९ ्ेथील िृहवनमा्चर 

वन.सं्थांना भोिि्ा प्रमारपित् 
वमळण्ाबाबत

अमान् ३ माच्च, 
२०२१

१४. श्ी. अवभमन्ु 
पििार, वि.स.स.

खरीपि २०२०-२१ हंिामाचा पिीकविमा 
मंजुरीबाबत ि विमा कंपिनीच्ा मनमानी 
कारभाराची चौकशी करून का््चिाही 

करण्ाबाबत

अमान्

१५. सि्चश्ी. देिेंद्र 
फडरिीस, 

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर 

मुनिं्ीिार, ॲड. 
आवशष शेलार, 

सि्चश्ी. राधाकृष्र 
विखे-पिा्ील, 

सुभाष देशमुख, 

राजेश पििार, राम 
कदम, अवभमन्ु 
पििार, वि.स.स.

शेतकऱ्ांना कज्चमाफी ि अिकाळी 
पिािसामुळे झालेल्ा नुकसानीची भरपिाई 

वमळरेबाबत

अमान् 
(वदनांक 
१० माच्च,   
२०२१ 
रोजी 

वनिेदन 
झाले.)

१६. सि्चश्ी. राहूल कुल, 
अवभमन्ु पििार, 
ज्कुमार िोरे, 

वि.स.स.

वदनांक २८ फेब्ुिारी २०२१ रोजी सैन् 
भरतीची पिुरे ्ेथे ि आरोग् विभािाची 
नािपिूर ्ेथे भरतीसा्ठी पिरीषिा घेण्ात 
आलेल्ा पिरीषिेत घडलेला िैरप्रकार

अमान्
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अ.क्र. सद््ांचे नाि विष् वनर्च् सभािृहात 
उललेख 
केल्ाची 
तारीख

(१) (२) (३) (४) (५)

१७. श्ी. ररधीर 
सािरकर, वि.स.स.

महाराष्ट्र पिशुधन विकास मंडळाचे 
का्ा्चल् अकोला ्ेथून नािपिूर ्ेथे 

हालविण्ाचा घेतलेला वनर्च्

अमान् ३ माच्च, 
२०२१

१८. श्ीमती देि्ानी 
फरांदे, वि.स.स.

पिोलीसांच्ा जाचाला कं्ाळून दवलत 
्ुिकाने केलेली आतमहत्ा

अमान् -- “ --

१९. श्ीमती शिेता 
महाले, वि.स.स.

वदनांक २८ फेब्ुिारी २०२१ रोजी सैन् 
भरतीची पिुरे ्ेथे ि आरोग् विभािाची 
नािपिूर ्ेथे भरतीसा्ठी पिरीषिा घेण्ात 
आलेल्ा पिरीषिेत घडलेला िैरप्रकार

अमान्

२०. श्ी. ररधीर 
सािरकर,वि.स.स.

महाराष्ट्र पिशुधन विकास मंडळाचे 
का्ा्चल् अकोला ्ेथून नािपिूर ्ेथे 

हालविण्ाचा विद्मान शासनाने घातलेला 
घा्

अमान् ४ माच्च, 
२०२१

२१. श्ी. ज्कुमार 
रािल, वि.स.स.

संिरक पिररचालकांना महाराष्ट्र आ््ी 
महामंडळाकडून वन्ुकती देऊन वकमान 

िेतन देण्ाबाबत

अमान् -- “ --

२२. श्ी. संभाजी 
पिा्ील-वनलंिेकर, 

वि.स.स.

लातूर एम.आ्.डी.सी. कर 
आकाररीबाबत

अमान् -- “ --

२३. श्ी. ज्कुमार िोरे, 
वि.स.स.

संिरक पिररचालकांना महाराष्ट्र आ््ी 
महामंडळाकडून वन्ुकती देऊन वकमान 

िेतन देण्ाबाबत

अमान् -- “ --

२४. श्ी. राहूल कुल, 
वि.स.स.

संिरक पिररचालकांना महाराष्ट्र आ््ी 
महामंडळाकडून वन्ुकती देऊन वकमान 

िेतन देण्ाबाबत

अमान् -- “ --
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अ.क्र. सद््ांचे नाि विष् वनर्च् सभािृहात 
उललेख 
केल्ाची 
तारीख

(१) (२) (३) (४) (५)

२५. श्ी. सुनील 
रारे, ॲड. 

आवशष शेलार, 
श्ी. कालीदास 
कोळंबकर, 
वि.स.स.

राज्ातील अकृषी विद्ावपि्ठांशी संललगनत 
महाविद्ाल्ीन ि अकृषी विद्ापिी्ठी् 
वशषिकेत्तर कम्चचाऱ्ांच्ा सम््ांबाबत

अमान् ५ माच्च, 
२०२१

२६. सि्चश्ी. देिेंद्र 
फडरिीस, 

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर 

मुनिं्ीिार, ॲड. 
आवशष शेलार, 

सि्चश्ी. राधाकृष्र 
विखे-पिा्ील, 

सुभाष देशमुख, 
राराजिजीतवसंह 
पिा्ील, अतुल 

भातखळकर, राम 
कदम, राजेश पििार, 

अवभमन्ु पििार, 
वि.स.स.

्थावनक ्िराज् सं्थांमधील इतर 
मािासििडी्ांचे आरषिर कमी झाल्ाबाबत

अमान् -- “ --

२७. श्ी. ररधीर 
सािरकर, वि.स.स.

महादेि कोळी जातीच्ा लोकांना 
अनुसूवचत जमाती प्रििा्चचा लाभ पिूि्चित 

देरे

अमान् ८ माच्च, 
२०२१



160

अ.क्र. सद््ांचे नाि विष् वनर्च् सभािृहात 
उललेख 
केल्ाची 
तारीख

(१) (२) (३) (४) (५)

२८. सि्चश्ी. देिेंद्र 
फडरिीस, 

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
ॲड. आवशष 

शेलार, सि्चश्ी. 
सुभाष देशमुख, 
राधाकृष्र विखे-
पिा्ील, अतुल 

भातखळकर, राम 
कदम,  राजेश 

पििार, अवभमन्ु 
पििार, वि.स.स.

वपिंपिळनेर (ता.साक्री, वज.धुळे) ्ेथील 
अपिर तहसीलदार ि त्ाच्ा ह्तकाविरुद्ध 

मवहलेने वदलेल्ा तक्रारीबाबत

अमान् -- “ --

२९. सि्चश्ी. देिेंद्र 
फडरिीस, 

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर 

मुनिं्ीिार, ॲड. 
आवशष शेलार, 

सि्चश्ी. राधाकृष्र 
विखे-पिा्ील, 

सुभाष देशमुख, 
राजेश पििार, राम

कदम, अतुल 
भातखळकर, 

अवभमन्ु पििार, 
वि.स.स.

रेखा हेमराज िारी ्ा मवहलेचा वदनांक  
२ माच्च, २०२१ रोजी पिोलीसांच्ा अमानुष 

मारहारीमुळे भा्खळा कारािृह ्ेथे 
झालेला मृत्ू

अमान् -- “ --
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अ.क्र. सद््ांचे नाि विष् वनर्च् सभािृहात 
उललेख 
केल्ाची 
तारीख

(१) (२) (३) (४) (५)

३०. श्ी. चंद्रकांत 
(दादा) पिा्ील, 

वि.स.स.

कोलहापिूर वजल्हात कोविड-१९ कररता 
सावहत् ि औषधी खरेदीमध्े झालेला 

भ्रष््ाचार

अमान् -- “ --

३१. श्ी. मंिलप्रभात 
लोढा, वि.स.स.

मनसुख वहरेन ्ाच्ा मृत्ूप्रकररी चौकशी 
करण्ाबाबत

अमान् -- “ --

३२. सि्चश्ी. देिेंद्र 
फडरिीस, 

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
ॲड. आवशष 

शेलार, सि्चश्ी. 
राधाकृष्र विखे-
पिा्ील, सुभाष 
देशमुख, अतुल 

भातखळकर, राम 
कदम, राजेश पििार, 

अवभमन्ु पििार, 
वि.स.स.

राज्ातील आपिले सरकार सेिा केंद्र 
प्रकलपिातील संिरक चालकांना महाराष्ट्र 

आ््ी महामंडळाकडून वन्ुकती 
देण्ाबाबत

अमान् -- “ --

३३. सि्चश्ी. देिेंद्र 
फडरिीस, 

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर. 

मुनिं्ीिार, ॲड. 
आवशष शेलार, 

सि्चश्ी.  राधाकृष्र 
विखे-

बेलापिूर (ता.श्ीरामपिूर,वज. अहमदनिर) 
्ेथील अपिहरर झालेल्ा व्ािसाव्काचा 

कुजलेल्ा अि्थेत मृतदेह 
सापिडल्ाबाबत

अमान् -- “ --
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अ.क्र. सद््ांचे नाि विष् वनर्च् सभािृहात 
उललेख 
केल्ाची 
तारीख

(१) (२) (३) (४) (५)

पिा्ील, सुभाष 
देशमुख, अतुल 

भातखळकर,  राम 
कदम, राजेश पििार, 

अवभमन्ु पििार, 
वि.स.स

३४. सि्चश्ी. देिेंद्र 
फडरिीस, 

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
ॲड. आवशष 

शेलार, सि्चश्ी.  
राधाकृष्र विखे-
पिा्ील, सुभाष 
देशमुख, अतुल 

भातखळकर, राम 
कदम, राजेश पििार, 

अवभमन्ु पििार, 
वि.स.स.

बाशडी (वज.सोलापिूर) ्ेथील विधानसभा 
सद्् श्ी. राजेंद्र राऊत ्ांना फेसबुक 
लाइवहिरून देण्ात आलेली धमकी

अमान् -- “ --

३५. श्ीमती देि्ानी 
फरांदे, वि.स.स.

देिळा (वज.नावशक) ्ेथील बनाि् 
््टॅमपिच्ा माध्मातून जवमनी हडपि 

करण्ाचा प्रकार उघडकीस आल्ाबाबत

अमान् ९ माच्च, 
२०२१

३६. श्ीमती देि्ानी 
फरांदे, वि.स.स.

माननी् सिसोचच न्ा्ाल्ाने ओबीसी 
आरषिरास वदलेल्ा ्थविती बाबत

अमान् -- “ --
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अ.क्र. सद््ांचे नाि विष् वनर्च् सभािृहात 
उललेख 
केल्ाची 
तारीख

(१) (२) (३) (४) (५)

३७. श्ी. चंद्रकांत 
(दादा) पिा्ील, 

वि.स.स.

डी. िा्. पिा्ील हॉल्पिट्ावल्ीचे हॉ्ेल 
स्ाजी ि डी. िा्. पिी वस्ी मॉल ि इतर 
भाडेकरूंच्ा माध्मातून अंदाजे १० ते 

१५ को्ी रुपि्े कोलहापिूर महानिरपिावलका 
षिेत्ातील घरफाळा बुडविल्ाबाबत

अमान् -- “ --

३८. श्ी. अतुल 
भातखळकर, 

वि.स.स.

राज्ात कुपिोषरामुळे जानेिारी मवहन्ात 
९९७ बालमृत्ू झाल्ाबाबत

अमान् -- “ --

३९. सि्चश्ी. देिेंद्र 
फडरिीस, 

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर 
मुनिं्ीिार,

भोकरदन पिोलीस ््ेशन ( वज. जालना) 
्ेथे विन्भंिाची तक्रार देण्ासा्ठी 

िेलेल्ा अलपिि्ीन मवहलेचा पिोलीस 
अवधकाऱ्ांनीच केलेला शारीररक ि 

मानवसक छळ

अमान् -- “ --

ॲड. आवशष 
शेलार, सि्चश्ी.  

राधाकृष्र विखे-
पिा्ील, सुभाष 
देशमुख, अतुल 

भातखळकर, राम 
कदम, अवभमन्ु 

पििार,राजेश पििार, 
वि.स.स.
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अ.क्र. सद््ांचे नाि विष् वनर्च् सभािृहात 
उललेख 
केल्ाची 
तारीख

(१) (२) (३) (४) (५)

४०. सि्चश्ी. देिेंद्र 
फडरिीस,  

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
ॲड. आवशष 
शेलार, सि्चश्ी  

राधाकृष्र विखे-
पिा्ील, सुभाष 
देशमुख, अतुल 

भातखळकर, राम 
कदम, राजेश पििार, 

अवभमन्ु पििार, 
वि.स.स.

राज्ातील आपिले सरकार सेिा केंद्र 
प्रकलपिातील संिरक चालकांना महाराष्ट्र 

आ््ी महामंडळाकडून वन्ुकती 
देण्ाबाबत

अमान् ९ माच्च 
२०२१

४१. सि्चश्ी.  देिेंद्र 
फडरिीस, 

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर 

मुनिं्ीिार, ॲड. 
आवशष शेलार, 
सि्चश्ी अतुल 
भातखळकर, 

अवभमन्ु पििार, 
वि.स.स.

वपिंपिळनेर (ता.साक्री,वज.धुळे) ्ेथील 
अपिर तहसीलदार ि त्ाच्ा ह्तकाविरुद्ध 

मवहलेने वदलेल्ा तक्रारीबाबत

अमान् -- “ --
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अ.क्र. सद््ांचे नाि विष् वनर्च् सभािृहात 
उललेख 
केल्ाची 
तारीख

(१) (२) (३) (४) (५)

४२. सि्चश्ी  देिेंद्र 
फडरिीस, 

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर 

मुनिं्ीिार, अतुल 
भातखळकर, 

अवभमन्ु पििार, 
वि.स.स.

रेखा हेमराज िारी ्ा मवहलेचा वदनांक 
२ माच्च २०२१ रोजी पिोलीसांच्ा अमानुष 

मारहारीमुळे भा्खळा कारािृह ्ेथे 
झालेला मृत्ू

अमान् ९ माच्च 
२०२१

४३. सि्चश्ी  देिेंद्र 
फडरिीस, 

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
ॲड. आवशष 
शेलार, सि्चश्ी  

राधाकृष्र विखे-
पिा्ील, अतुल 

भातखळकर, राम 
कदम, अवभमन्ु 
पििार, वि.स.स.

भोकरदन पिोलीस ््ेशन ( वज. जालना) 
्ेथे विन्भंिाची तक्रार देण्ासा्ठी 

िेलेल्ा अलपिि्ीन मवहलेचा पिोलीस 
अवधकाऱ्ांनीच केलेला शारीररक ि 

मानवसक छळ

अमान् १० माच्च, 
२०२१

४४. सि्चश्ी देिेंद्र 
फडरिीस,  

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर 

मुनिं्ीिार, ॲड. 
आवशष शेलार, 
राधाकृष्र विखे-

राज्ातील आपिले सरकार सेिा केंद्र 
प्रकलपिातील संिरक चालकांना महाराष्ट्र 

आ््ी महामंडळाकडून वन्ुकती 
देण्ाबाबत

अमान् -- “ --
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अ.क्र. सद््ांचे नाि विष् वनर्च् सभािृहात 
उललेख 
केल्ाची 
तारीख

(१) (२) (३) (४) (५)

पिा्ील, अतुल 
भातखळकर, राम 
कदम, अवभमन्ु 
पििार, वि.स.स.

४५. सि्चश्ी देिेंद्र 
फडरिीस, 

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
ॲड. आवशष 
शेलार, सि्चश्ी 

राधाकृष्र विखे-
पिा्ील, अतुल 

भातखळकर, राम 
कदम, अवभमन्ु 
पििार, वि.स.स.

वपिंपिळनेर (ता.साक्री,वज.धुळे) ्ेथील 
अपिर तहसीलदार ि त्ाच्ा ह्तकाविरुद्ध 

मवहलेने वदलेली तक्रार

अमान् १० माच्च, 
२०२१

४६. सि्चश्ी देिेंद्र 
फडरिीस, 

चंद्रकांत (दादा) 
पिा्ील, सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
ॲड. आवशष 
शेलार, सि्चश्ी  

राधाकृष्र विखे-
पिा्ील, अतुल 

भातखळकर, राम 
कदम, अवभमन्ु 
पििार, वि.स.स.

रेखा हेमराज िारी ्ा मवहलेचा वदनांक 
२ माच्च २०२१ रोजी पिोलीसांच्ा अमानुष 

मारहारीमुळे भा्खळा कारािृह ्ेथे 
झालेला मृत्ू

अमान् -- “ --
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अ.क्र. सद््ांचे नाि विष् वनर्च् सभािृहात 
उललेख 
केल्ाची 
तारीख

(१) (२) (३) (४) (५)

४७. श्ीमती देि्ानी 
फरांदे, वि.स.स.

माननी् सिसोचच न्ा्ाल्ाने ओबीसी 
आरषिरास वदलेल्ा ्थवितीबाबत

अमान् १० माच्च, 
२०२१

४८. श्ीमती देि्ानी 
फरांदे, वि.स.स.

राज्ात कोरोना पिॉवझव्वह रुगराची 
सं््ा चुकीच्ा पिद्धतीने िाढिून 

दाखविल्ाबाबत

अमान् -- “ --

एचबी ६८०—१२
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वििरि क्रमांक ३०

सभागृहात उ्ससथत करण्ात आलेले औवरत्ारे मुद्े

वनरंक
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वििरि क्रमांक - ३१

औवरत्ाच्ा मुद्ांिरपील मावहतपी सभागृहाच्ा ्टलािर ठेििे.

वनरंक

वििरि क्रमांक - ३२

्ॉईटंऑफ इन्फॉरमेशन माध्मातून मा. सदस्ांनपी उ्ससथत केलेल्ा मुद्ांसंदभा्चत मा. 
अध्षिांच्ा वनदेशानुसार संबंवधत मंत्ांनपी केलेलपी वनिेदने.

वनरंक

एचबी ६८०—१२अ
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वििरि क्रमांक- ३३

अल्कालपीन ररा्च

(म.वि.स. वन्म १०१ अन्ि्े )

वनरंक
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वििरि क्रमांक - ३४

अल्कालपीन ररचेच्ा सूरनेिरपील अवधक मावहतपी सभागृहाच्ा ्टलािर ठेििे.

(म.वि.स. वन्म १०१ अन्ि्े)

वनरंक
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वििरि क्रमांक - ३५

लषििेधपी सूरना (म.वि.स. वन्म १०५ अन्ि्े )

वनरंक
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वििरि क्रमांक - ३६

लषििेधपी सूरनेिर अवधक मावहतपी सभागृहासमोर ठेििे

(म.वि.स. वन्म १०५ अन्ि्े )

अ.क्र. विष् उत्तरीत झालेल्ा सूचनेचा वदनांक ि 
सद््ांचे नांि

शेरा

(१) (२) (३) (४)

१. “मेट्रो ३ च्ा भु्ारी 
प्रकलपिामुळे प्रकलपिाच्ा 
पिररसरातील हजारो इमारती 
ि कु्ूंबािर विपिरीत 
पिररराम होरे”   

श्ी. राधाकृष्र विखे-पिा्ील, 
वि.स.स. ्ांची वदनांक १३ माच्च, 
२०१५ रोजी चचदेच्ा दरम्ान 
वदलेल्ा आशिासनानुसार अवधक 
मावहती

वदनांक 
५  माच्च, 

२०२१ रोजी 
सभािृहाच्ा 

पि्लािर 
्ठेिली.

२. “चेंबूर ्ेथील शासनाच्ा 
िसवतिृहातील विद्ाथ्ाांना 
पिुरविण्ात ्ेरारा आहार 
वनकृष्् असरे” 

डॉ.बालाजी वकरीकर ि इतर 
वि.स.स. ्ांची वदनांक २३ माच्च, 
२०१७ रोजी चचदेच्ा दरम्ान 
वदलेल्ा आशिासनानुसार अवधक 
मावहती

वदनांक 
५  माच्च, 

२०२१ रोजी 
सभािृहाच्ा 

पि्लािर 
्ठेिली.
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वििरि क्रमांक ३७

शासकपी् ठराि (म.वि.स. वन्म ११० अन्ि्े).

वनरंक
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वििरि क्रमांक - ३८

अशासकपी् ठराि ( म.वि.स. वन्म १०६ )

(१)  एकूर आलेले ्ठराि -   ३४३

(२)  अमान् झालेले ्ठराि -   ०७४

(३)  मान् झालेले ्ठराि -   २६९

अ.क्र. प्राथम्क्रमानुसार चचदेला आलेले ्ठराि सद््ांचे 
नांि

चचदेची 
तारीख

शेरा

(१) (२) (३) (४) (५)

१. “राज्ातील िेििेिळ्ा प्रकलपिांमुळे  वि्थावपित 
झालेल्ा प्रकलपिग््तांच्ा पिुनि्चसनाचे काम 
अद्ापिही पिूर्च झालेले नसल्ाने वि्थावपितांचे होत 
असलेले हाल, त्ामुळे शासनाच्ा विचाराधीन 
प्रकलपिांसा्ठी जवमनी देण्ाच्ा कामाला 
शेतकऱ्ांचा होत असलेला विरोध, त्ाबाबत 
वनमा्चर केल्ा जाराऱ्ा का्देशीर अडचरी इ. 
बाबी विचारात घेता प्रकलपिग््तांच्ा पिुनि्चसनाचे 
रखडलेले काम तातकाळ पिूर्च करण्ासा्ठी 
कालबद्ध धडक का््चक्रम राबविण्ात ्ािा, अशी 
वशफारस ही विधानसभा शासनास करीत आहे.”

श्ी. िरेश 
नाईक, 

वि.स.स.

५ 
माच्च, 
२०२१

वदिसाच्ा 
कामकाजाच्ा 

क्रमात 
दश्चविण्ात 
आली पिरंतु 
चचा्च झाली 

नाही.

२. ‘’मुंबईसह राज्ात रेलिेचे सिा्चवधक जाळे 
पिसरलेले असरे, सिा्चवधक महसूल प्रापत होिूनही 
केंद्राकडून पिूरेशा प्रमारात राज्ास वनधी प्रापत न 
होरे, मवहला सुरषिा, प्रलंवबत ् ोजना, रेलिे सम््ा, 
सुरवषित प्रिास आवर प्रिाशांना अत्ाधुवनक सेिा 
सुविधांकरीता आिश्क वनधीची तरतूद करून 
व्ि्थापिन करण्ासा्ठी महाराष्ट्र राज्ाकररता 
‘्ितंत् महाराष्ट्र रेल महामंडळ’ ्थापिन करािे 
अशी आग्ही मािरी राज् शासनाने केंद्र 
शासनाकडे करािी, अशी वशफारस ही विधानसभा 
शासनास करीत आहे.’’

श्ी. सुवनल 
प्रभू, 

वि.स.स.

- “ - - “ -
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अ.क्र. प्राथम्क्रमानुसार चचदेला आलेले ्ठराि सद््ांचे 
नांि

चचदेची 
तारीख

शेरा

(१) (२) (३) (४) (५)

३. ‘’शेतीची नावपिकी, अवतिृष््ी, जलप्रकोपि, दुबार 
पिेररी, वतबार पिेररी, ओला ि कोरडा दुष्काळ 
असा असूनही पिीक विमा नुकसान भरपिाई पिासून 
आरेिारी ि उंबर्ठा उतपिननाच्ा जाचक वनकषामुळे 
शेतकरी िंवचत राहत असरे, ्ाला शंभर िष्च जुनी 
वब््ीशकालीन आरेिारी ि उंबर्ठा काढण्ाचे 
वनकष काररीभूत असल्ाने त्ात बदल करून 
सुधाररत आरेिारी ि उंबर्ठा काढण्ाचे वनकष 
त्ार करण्ासा्ठी राज् शासनाने केंद्र शासनाकडे 
आग्ही भूवमका घ्ािी, अशी वशफारस ही 
विधानसभा शासनास करीत आहे.’’

श्ी. रारा 
जिजीतवसंह 

पिा्ील, 
वि.स.स.

- “ - - “ -
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वििरि क्रमांक - ३९

सवमतपी वन्ुकत करण्ाबाबत प्रसताि

(म.वि.स. वन्म १९४ अन्ि्े).

वनरंक
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वििरि क्रमांक -४०

सवमतपी वन्ुकत करण्ाबाबत प्रसताि (सि्चसाधारि)

(म.वि.स. वन्म १६३ अन्ि्े).

सवमतीचे नाि सवमती ि्ठीत करण्ात 
आल्ाचा वदनांक 

“राज्ात ३३ को्ी िृषि लाििडीसा्ठी राबविण्ात आलेली विशेष 
मोवहम” ्ा विष्ािरील श्ी.रमेश कोरिांिकर ि इतर वि.स.स. ्ांच्ा 
वदनांक ३ माच्च, २०२१ रोजी उत्तरीत झालेल्ा तारांवकत प्रशन क्रमांक 
२१८०९ िरील चचदेच्ािेळी वदलेल्ा आशिासनानुसार विधानसभा 
सद््ांची तदथ्च सवमती ि्ठीत करण्ात आली.

१० माच्च, २०२१
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वििरि क्रमांक -४१

महाराष्ट्र विधानसभा

विशेषावधकारभंग सूरनां संबधपी मावहतपी

(म.वि.स. वन्म २७३ अन्ि्े)

         (१४ व्ा विधानसभेतील प्रलंवबत विशेषावधकारभंि सूचनांचे वििररपित्)

अ.क्र. सूचना 
क्रमांक

सूचना देरारे 
सद््

सूचनेचा विष् सूचना 
सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

१. ४ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.
वदनांक ९ 
माच्च २०२०

संिग्च विकास अवधकारपी, श्पी.कव्ल कलोडे, ् ंरा्त सवमतपी, मुल 
(वज.रंद्र्ूर) ् ांच्ाविरुद्ध सुचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, 
वदनांक २९ जानेिारी, २०२० रोजी पिंचा्त सवमती मुलच्ा मावसक 
सभेला सभापिती ि अन् पिं्ाचत सवमती सद्् सभेला पिोहचण्ाआधीच 
श्ी.कवपिल कलोडे, संिि्च विकास अवधकारी ्ांनी  सभा तहकूब केली. 
्ासंदभा्चत सभापिती ि पिंचा्त सद््ांनी श्ी.कवपिल कलोडे ्ांना सभा 
घेण्ाची विनंती केली असतानाही ते सभा न घेता वनघून िेले. तदनंतर 
सनमाननी् सद्् ्ांनी ्थावनक लोकप्रवतवनधी महरून वदनांक ०१ 
फेब्ुिारी, २०२० रोजी श्ी.कवपिल कलोडे, संिि्च विकास अवधकारी 
्ांना उकत घ्नेसंदभा्चत मावहती घेण्ासा्ठी लेखी पित् वदले असतानाही

सूचना मा. 
मु्् सवचि 

्ांच्ाकडे चौकशी 
करण्ा्ति 

पिा्ठविण्ात आली.
वदनांक १८ माच्च 

२०२०
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अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

श्ी.कलोडे ्ांनी उकत पित्ाच्ा संदभा्चत त्ांचा कोरताही खुलासा वदला 
नसल्ाने झालेला सनमाननी् सद््ांचा विशेषावधकार भंि ि अिमान 
हा हो्.

२. ११ श्ी.राजेश 
पििार, 
वि.स.स.

श्पी. विज्कुमार मगर, वजलहा ्ोलपीस अधपीषिक, वज. नांदेड 
्ांच्ाविरुद्ध सुचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, नांदेड वजल्हात 
अिैध धंद्ासंदभा्चत सनमाननी् सद्् ्ांनी ना्िांि मतदार संघातील 
अनेक पिोलीस ््ेशनला तक्रार केली असताना त्ा तक्रारींची दखल 
घेण्ात आली नसून त्ांचे प्रभारी आवर डी.िा्.एस.पिी., ना्िांि पिोलीस 
््ेशन ्ांनी जारूनबुजून अपिमान केला. ्ा सि्च बाबतीत सनमाननी् 
सद््ांनी राज्ाचे पिोलीस महासंचालक ्ांच्ाकडे तक्रार केली असता 
्ा तक्रारीची दखल घेऊन मा.पिोलीस महासंचालक ्ांनी औरंिाबाद 
विभािाचे आ्.जी. ् ांच्ा नेतृतिाखाली एक सद्् सवमती ् थापिन करून 
उकत आरोपिांची चौकशी सुरू केली. मात्, सदर चौकशीचा राि धरून श्ी.
विज्कुमार मिर, वजलहा पिोलीस अधीषिक, वज.नांदेड ्ांनी सनमाननी् 
सद््ांविरुद्ध नांदेडच्ा ित्चमानपित्ामध्े बदनामीकारक बातम्ा छापिून 
सनमाननी् सद्् हे सि्च प्रवसद्धीसा्ठी करत असल्ाचा आरोपि केल्ाने 
झालेला सनमाननी् सद््ांचा विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.

सूचना मा. 
मु्् सवचि 

्ांच्ाकडे चौकशी 
करण्ा्ति 

पिा्ठविण्ात आली.
वदनांक १७ वडसेंबर 

२०२०
चौकशी अहिाल 

अप्रापत. 
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अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

३. ६ मा. अध्षि, 
महाराष्ट्र 
विधानसभा 
वदनांक १८ 
मे २०२०

१) दै. लोकसत्ता ्ांच्ाविरुद्ध वदनांक १३ मे, २०२० रोजीच्ा 
िृत्तपित्ामध्े “प्राधान् कोरोनाविरोधी लढ्ाला की विधीमंडळ 
कामकाजाला” ्ा शीष्चकाखाली प्रवसद्ध झालेल्ा बातमीमध्े 
विधानमंडळाच्ा प्रशनांच्ा का््चिाहीबाबत ्ीकाव्पिरी कररारे 
जनमानसात विधानमंडळाच्ा का््चिाहीबाबत संभ्रम वनमा्चर कररारे, 
विधानमंडळाचे कामकाजाबाबत अकारर प्रशन वनमा्चर कररारे, िृत्त 
प्रवसद्ध करण्ात ्ेऊन त्ाद्वारे प्रत्षि ि अप्रत्षिपिरे कामकाजात 
अडथळा आरण्ाचा प्र्तन केला आहे तसेच विधानमंडळाचा अिमान 
होईल अशी पिररल्थती वनमा्चर करण्ाचा प्र्तन करण्ात आल्ामुळे.

खुलासा प्रापत.

२) दै. जनतेरा जनदूत ्ांच्ाविरुद्ध वदनांक ०९ मे, २०२० रोजीच्ा 
िृत्तपित्ामध्े “५ ्कके नोकरदारांच्ा भरिशािर अवधिेशन घेताना 
सरकारला काही िा्ते की, नाही ? ्ा शीष्चकाखाली प्रवसद्ध झालेल्ा 
बातमीमध्े विधानमंडळाच्ा प्रशनांच्ा का््चिाहीबाबत ्ीकाव्पिरी 
कररारे जनमानसात विधानमंडळाच्ा का््चिाहीबाबत संभ्रम वनमा्चर 
कररारे, विधानमंडळाचे कामकाजाबाबत अकारर प्रशन वनमा्चर कररारे, 
िृत्त प्रवसद्ध करण्ात ्ेऊन त्ाद्वारे प्रत्षि ि अप्रत्षिपिरे कामकाजात 
अडथळा आरण्ाचा प्र्तन केला ि विधानमंडळाचा अिमान होईल 
अशी पिररल्थती वनमा्चर करण्ाचा प्र्तन करण्ात आल्ामुळे.
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अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

४. ७ श्ी.अबु 
अवसम 
आजमी, 
वि.स.स. 
वदनांक ४ 
जून २०२०

सौ.शावलनपी शमा्च, िररष्ठ ्ोलपीस वनरपीषिक, नाग्ाडा, ्ोलपीस 
ठािे, मुंबई ्ांच्ाविरुद्ध  सुचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, 
वदनांक २७ मे, २०२० रोजी इतर राज्ातील प्रिासी मजूरांना त्ांच्ा िािी 
जाण्ासा्ठी रेलिेची व्ि्था करण्ात आल्ाचे सूचना देण्ात आले 
होते. मात्, काही काररामुळे सदर रेलिे ही रद् करण्ात आली आवर 
नंतर ्ेण्ासंबंधी पिरत कळविण्ात आले. ्ासंदभा्चत मा.सद््ांनी 
लोकप्रवतवनधी ्ा नात्ाने सदर घ्नेची चौकशी उपिल्थत अवधकाऱ्ांद्वारे 
करून पिुढे जनतेला शांत राहण्ाचे आवहान करािे असे ्ठरिले. तेवहा 
सौ.शावलनी शमा्च, िररष््ठ पिोलीस वनरीषिक, नािपिाडा, पिोलीस ्ठारे, मुंबई 
तेथे उपिल्थत झाल्ा. सनमाननी् सद््ांनी सदर प्रकररांसंदभा्चत त्ांना 
विचाररा केली असता सौ. शावलनी शमा्च ्ांनी पिातळी सोडून शाबदीक 
कलह सुरू केला ि सनमाननी् सद््ांचा अपिमान केला तसेच काही 
कालािधीनंतर सौ.शावलनी शमा्च, िररष््ठ पिोलीस वनरीषिक, नािपिाडा, 
पिोलीस ्ठारे, मुंबई ्ांनी सनमाननी् सद््ांिर राजकी् द्वेषापिो्ी 
चुकीच्ा पिद्धतीने नािपिाडा पिोलीस ्ठारे अंति्चत दखलपित् िुनहे - 
िु.र.क्र.३४४/२०२०, कलम - १८८, २६९, २७०, १८६, १४३, १४५, 
१४७, १४९, १५१, ५०४, ५०६ भा.दं.वि. सह कलम ५१ (ब) राष्ट्री्  

प्रलंवबत
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अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

आपित्ती व्ि्थापिन का्दा २००५, सह कलम २, ३, ४ साथीचे रोि 
प्रवतबंधक का्दा असे खो्े िुनहे दाखल केल्ाने झालेला सनमाननी् 
सद््ांचा विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.”

सपटेंबर,   सन २०२० (तृत्तपी् ्ािसाळपी अवधिेशन)

५. १६ श्ी. ्ोिेश 
रामदास 
कदम, 
वि.स.स. 
वदनांक १९ 
ऑक्ोबर 
२०२०

श्ी. सुवनल त्करे, सूचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, 
सनमाननी् सद्् ्ांनी लोकप्रवतवनधी आवर विवधमंडळाचा सद्् 
महरून बीड, निर पिररषद अंति्चत िैवशष्ट्पिूर्च ्ोजना, विशेष र्ता 
अनुदान, ्ठोक संशोधन अनुदान, शहरी ्थावनक दवलत ि्ती सुधार 
्ोजना, डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर सामावजक विकास ्ोजना, शहर 
हद्िाढ विकास ्ोजना, १४ िा वित्त आ्ोि, न.पि.वनधी ्ासह इतर 
लेखाशीषाांति्चत बीड शहरात निरपिावलकेकडून सन २०१०-२०२० ्ा 
कालािधीत प्रत्षि करण्ात आलेली विकास कामे आवर शासनाकडे 
प्र्तावित केलेल्ा विकास कामांची मावहती उपिलबध करून देण्ाबाबत  
डॉ.उतकष्च िुट्े, मु््ावधकारी, निर पिररषद, बीड ्ांच्ाकडे पित्ाद्वारे 
मािरी केली होती. मात्, डॉ.उतकष्च िुट्े, मु््ावधकारी, निर पिररषद, 
बीड ्ांनी सनमाननी् सद््ांच्ा पित्ाला पिोहच वदली नाही. तसेच 
सनमाननी् सद््ांनी मावितलेल्ा मावहतीसंदभा्चत त्ांनी कोरताही

अपिर मु्् सवचि, 
साि्चजवनक 

बांधकाम विभाि, 
्ांच्ाकडून 

ि्तुल्थतीदश्चक 
मावहती मािविण्ात 

आली.

 मावहती प्रापत.

एच
बी ६८०—

१३



184
अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

पित्व्िहार केला नाही. ही बाब सनमाननी् सद्् ्ांनी मा.पिालक मंत्ी 
तसेच वजलहावधकारी, बीड ्ांच्ा वनदश्चनास आरली असता त्ांनी 
डॉ.उतकष्च िुट्े, मु््ावधकारी, निर पिररषद, बीड ्ांना लेखी पित् देऊन 
का््चिाही करण्ाचे वनदेश वदले होते. तथावपि, श्ी.िुट्े ्ांनी ्ा वनदेशांचे-
सुद्धा पिालन केले नाही तसेच सनमाननी् सद््ांच्ा पित्ांना प्रवतसाद 
वदला नसल्ामुळे झालेला सनमाननी् सद््ांचा विशेषावधकार भंि ि 
अिमान हा हो्.

६. १७ श्ी. संवदपि 
रविंद्र 
षिीरसािर, 
वि.स.स. 
वदनांक २० 
ऑक्ोबर 
२०२०

डॉ. श्ी. उतकष्च िुट्े, मु््ावधकारी, निर पिररषद, बीड सूचनेत उपिल्थत 
केलेला मु्् मुद्ा महरजे, “ सनमाननी् सद्् ्ांनी त्ांच्ा मतदार 
संघातील मंडरिड तालुक्ामध्े आंबेत पिुल कमकुित  झाल्ामुळे 
त्ाची तातकाळ दुरू्ती करून पि्ा्च्ी व्ि्था करण्ाबाबत शासनाकडे 
पिा्ठपिुरािा केला ि विधानसभेत प्रशन विचारला होता. त्ानुषंिाने महाप्रळ 
्ेथे सदर पि्ा्च्ी व्ि्था करण्ासा्ठी शासनाने जेट्ी मंजूर केली 
असून वनधी मंजूर केला होता. मात्, खासदार श्ी. सुवनल त्करे ्ांनी 
सनमाननी् सद््ांना वनमंत्र न देता वदनांक ११ ऑक्ोबर, २०२० 
रोजी सदर जेट्ीच्ा कामाचे भूमीपिूजन केले. तसेच सदर भूमीपिूजनाच्ा 
नािाच्ा पिा्ीिर सनमाननी् सद््ांचे नाि छापिण्ात आले नवहते. 

सूचना मा. 
मु्् सवचि 

्ांच्ाकडे चौकशी 
करण्ा्ति 

पिा्ठविण्ात आली. 
वदनांक २९ वडसेंबर 

२०२० चौकशी 
अहिाल अप्रापत.
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अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

त्ाचप्रमारे खासदार श्ी. सुवनल त्करे ्ांनी दापिोली निर पिंचा्त मध्े 
शासकी् अवधकाऱ्ांची आढािा बै्ठक वदनांक १२ ऑक्ोबर, २०२० 
रोजी घेतली असता त्ांनी सनमाननी् सद््ांना आमंत्र न वदल्ाने 
झालेला सनमाननी् सद््ांचा विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.”

७. १८ श्ी.महेश 
संभाजीराजे 
वशंदे, 
वि.स.स. 
वदनांक २९ 
ऑक्ोबर 
२०२०

डॉ.सुभाष चवहार, वजलहा शल्वचकीतसक सातारा ्ांच्ेविरुद्ध सूचनेत 
उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, वदनांक १८ ऑक्ोंबर, २०२० रोजी 
कोरेिाि ्ेथील वजलहा उपि केद्रांत नव्ाने का्ा्चलनित करण्ात आलेला 
आ्सी्ु सें्र उदघा्न सभारंभ आ्ोवजत करण्ात आला होता. 
सदरहू का््चक्रमास सनमाननी् विधानपिररषद सद्् श्ी.शवशकांत वशंदे, 
कृषी सभापिती, माजी कृषी सभापिती ि मवहला ि बाल कल्ार सभापिती 
्ांना आमंत्ीत करण्ात आले होते. मात् सनमाननी् विधानसभा सद््  
श्ी. महेश संभाजीराजे वशंदे प्रवतवनधीति करीत असलेल्ा कोरेिाि मतदार 
संघात आ्ोवजत करण्ात आलेल्ा सदरहू शासकी् का्ा्चक्रमास 
सनमाननी् सद््ांना वनमंवत्त न केल्ाने सनमाननी् विधानसभा सद्् 
्ांचा झालेला विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.

सूचना  
मा. मु्् सवचि 

्ांच्ाकडे चौकशी 
करण्ा्ति 

पिा्ठविण्ात आली. 
वदनांक १७ वडसेंबर 

२०२० चौकशी 
अहिाल अप्रापत.

एच
बी ६८०—

१३अ
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अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

८. १९ श्ी.महेश 
संभाजीराजे 
वशंदे, 
वि.स.स. 
वदनांक २९ 
ऑक्ोबर 
२०२०.

सनमाननी् विधानपिररषद सद्् श्ी.शवशकांत वशंदे ्ांच्ाविरुद्ध सूचनेत 
उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, वदनांक १८ ऑक्ोबर, २०२० रोजी 
कोरेिाि ्ेथील वजलहा उपि केद्रांत नव्ाने का्ा्चलनित करण्ात आलेला 
आ्सी्ु सें्र उदघा्न सभारंभ शासनाच्ा आरोग् विभािामाफ्कत 
आ्ोवजत करण्ात आला होता. तसेच वदनांक २२ ऑक्ोबर, २०२० 
रोजी आरोग् विभािाच्ा ितीने िडूथ, ता. वज. सातारा ्ेथे कोरोना 
सें्रच्ा उदघा्नाचा का््चक्रम आ्ोवजत आला होता. सदरहू का््चक्रमास 
सनमाननी् विधानपिररषद सद्् श्ी.शवशकांत वशंदे, वजलहा पिररषदेचे 
अध्षि , उपिाध्षि, माजी कृषी सभापिती, राष्ट्रिादी पिषिाचे वजलहा ्ुिक  
अध्षि, कृषी सभापिती,  मवहला ि बाल कल्ार सभापिती ्ांना वनमंवत्त 
करण्ात आले होते. मात्, सनमाननी् विधानसभा सद्् श्ी. महेश 
संभाजीराजे वशंदे प्रवतवनधीति करीत असलेल्ा कोरेिाि मतदार संघात 
आ्ोवजत करण्ात आलेल्ा सदरहू शासकी् का््चक्रमास सनमाननी् 
सद््ांना वनमंवत्त न केल्ाने सनमाननी् विधानसभा सद्् ्ांचा 
झालेला विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.

सूचना  
मा. मु्् सवचि 

्ांच्ाकडे चौकशी 
करण्ा्ति 

पिा्ठविण्ात आली. 
वदनांक ३ फेब्ुिारी 

२०२१
चौकशी अहिाल 

अप्रापत.
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अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

९. २० श्ी.मंिेश 
रमेश 
चवहार, 
वि.स.स. 
वदनांक २२ 
ऑक्ोबर 
२०२०

श्ी.अकबर पि्ेल, पिोलीस वनरीषिक, वजलहा पिे्ठ, पिोलीस ्ठारे ् ांच्ाविरुद्ध 
सुचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, सनमाननी् सद्् ्ांच्ा 
चाळीसिाि मतदारसंघातील, शहर पिोलीस ्ठारे, ग्ामीर पिोलीस ्ठारे, 
मेहुरबारे पिोलीस ्ठारेच्ा हद्ीत अनेक प्रकारचे अिैध धंदे, सट्ा, जुिार, 
बेका्दा पित््ांचे कलब, िु्खा, िांजा, अिैध देशी दारु, बनाि् दारु इ. 
बाबत जळिाि वजल्हातील िररष््ठ पिोलीस अवधकारी, वजलहा पिोलीस 
अधीषिक, अपपिर पिोलीस अधीषिक, चाळीसिाि विभाि, चाळीसिाि, 
पिोलीस उपि विभािी् अवधकारी, चाळीसिाि तसेच मा.िृहमंत्ी, महाराष्ट्र 
राज् ्ांस सनमाननी् सद््ांनी लेखी ि तोंडी तक्रार देऊन अिित 
केले. तसेच ्थावनक िुनहे अनिेषर विभाि जळिाि ि मेहुरबारे पिोलीस 
््ेशनचे सहा.पिोलीस वनरीषिक श्ी.सवचन बेंद्रे ि चाळीसिाि ्ांनी सुमारे 
६८.८६ लाख रुपि्े वकमतीचा िु्खा असलेली िाडी अडिून त्ानंतर 
आवथ्चक देिारघेिारची तडजोड करीत असल्ाचे सनमाननी् सद्् 
्ांना कळालेअसता ते िाहनाने आिडी-वशरुड चौफुली मािदे मेहुरबारे 
पिोलीस ्ठाण्ाच्ा हद्ीत पिोहोचले असता सदरील िाहन सोडून वदले 
असल्ाचे ि िाहन जळिाि ्ेथे िेले असल्ाची मावहती सनमाननी् 
सद्् ्ांना वमळाली. त्ानुषंिाने सनमाननी् सद््ांनी सदरहू िाहनाचा 
पिा्ठलाि करून िाहन ि त्ातील िु्खा वजलहा पिे्ठ पिोलीस ्ठाण्ात

श्ी.अकबर पि्ेल, 
पिोलीस वनरीषिक, 

वजलहा पिे्ठ, पिोलीस 
्ठारे ्ांच्ाकडून 

खुलासा 
मािविण्ात आला.
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अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

आरला असता ्ठारे अंमलदार ्ांनी वफ्ा्चद घेण्ास ्ाळा्ाळ केली. 
त्ानंतर मा.पिोलीस अधीषिक सो ्ांनादेखील दखलपिात् िुन्हाबाबत 
मावहती वदलीअसता सनमाननी् सद््ांना उडिाउडिीची उत्तरे वमळाली 
ि सनमाननी् सद्् ्ित: पिोलीस ्ठाण्ात वफ्ा्चद देण्ासा्ठी िु्खा 
असलेल्ा िाहनासह िेले असता वफ्ा्चद नोंदिून घेतली नाही ि वजलहा 
पिे्ठ पिोलीस ्ठारे ्ेथील श्ी.अकबर पि्ेल ्ांनी सनमाननी् सद्् ्ांचा 
मान न ्ठेिता अरेरािाची भाषा िापिरुन अिा्चच्पिरे सनमाननी् सद््ांना 
अपिमाना्पिद िािरूक वदल्ामुळे झालेला सनमाननी् सद््ांचा 
विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्. 

१०. २२ श्ी.चंद्रकांत 
वनंबा पिा्ील. 

वि.स.स. 
वदनांक १० 
नोवहेंबर 
२०२०

श्ीमती शिेता चंदनमल संचेती (नोडल अवधकारी), तहसीलदार, 
मुकताईनिर ्ांच्ाविरुद्ध सूचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, 
सनमाननी् सद्् ्ांच्ा मुकताईनिर विधानसभा मतदार संघामध्े माहे 
ऑक्ोबर, २०२० मध्े डेंिूची साथ पिसरल्ामुळे तसेच वदनांक ०२ 
नोवहेंबर, २०२० रोजी तालुक्ातील बोरखेड जुने ्ेथे कोरोनाचे रुगर 
आढळून आल्ाने सनमाननी् सद्् ्ांनी ्थावनक लोकप्रवतवनधी 
्ा नात्ाने अवधकृत मावहती घेण्ासा्ठी नोडल अवधकारी असलेल्ा 
मुकताईनिरच्ा तहसीलदार श्ीमती शिेता चंदनमल संचेती ्ांना

विभािी् 
आ्ुकत, नावशक 

्ांच्ाकडे चौकशी 
करण्ा्ति 

पिा्ठविण्ात आली. 
वदनांक ४ फेब्ुिारी 

२०२१
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अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

वदनांक २ नोवहेंबर, २०२० रोजी दुपिारी ३-५० िाजता दोन िेळेस ि दुपिारी 
४-२२ िाजता एक िेळेस महरजेच तीन िेळा त्ांच्ा भ्रमरधिनीद्वारे 
त्ांच्ाशी संपिक्क साधला असता श्ीमती शिेता चंदनमल संचेती ्ांनी 
सनमाननी् सद्् ्ांच्ा भ्रमरधिनीची नोंद असतानाही त्ांच्ाशी 
हेतुपिुर्सर संपिक्क ् ाळल्ाने झालेला सनमाननी् सद््ांचा विशेषावधकार 
भंि ि अिमान हा हो्.

चौकशी अहिाल 
प्रापत

११. २४ श्ी. अमीत 
भा्कर 
सा्म, 
वि.स.स. 
वदनांक २४ 
नोवहेंबर 
२०२०

श्पी. भरत मराठे, सह आ्ुकत- झोन-४ बृहन्मुंबई महानगर्ावलका 
्ांच्ाविरुद्ध सूचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, जुहू ्ेथे 
मोरारजी नािाच्ा शाळेच्ा जवमनीिर अनवधकृत बांधकाम सुरू 
असल्ाच्ा तक्रारी प्रापत झाल्ाने सदर विष्ासंदभा्चत श्ी. भरत मरा्ठे, 
सह आ्ुकत- झोन-४ बृहनमुंबई महानिरपिावलका ्ांच्ा सोबत वदनांक 
२३ नोवहेंबर, २०२० रोजी के/पिलशचम विभाि का्ा्चल्ामध्े सहा्क 
आ्ुकत के/पिलशचम, सबंवधत अवधकारी ्थावनक नािररक संघ्नेचे 
सद््, ्थावनक निरसेविका श्ीमती रेरू हंसराज तसेच सनमाननी् 
विधानसभा सद्् ्ांच्ा सोबत बै्ठक आ्ोवजत करण्ात आली होती. 
सदरहू बै्ठकीत श्ी. भरत मरा्ठे ्ांनी अनवधकृत बांधकामाला मदत 
होईल अशी भूवमका मांडली ि महानिरपिावलकेने अनवधकृत बांधकाम

सूचना  
मा. मु्् सवचि 

्ांच्ाकडे चौकशी 
करण्ा्ति 

पिा्ठविण्ात आली. 
वदनांक १७ वडसेंबर 

२०२०
 चौकशी अहिाल 

अप्रापत.
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अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

विरोधात पिोलीस ्ठारे ्ेथे िुनहा नोंदविण्ासा्ठी पित् वदले असतानाही 
िुनहा नोंदविण्ास नकार वदला. तसेच श्ी. भरत मरा्ठे ्ांनी “ मी तुमहाला 
माझा वह्का दाखिील. आपिर अनवधकृत बांधकाम संदभा्चत तक्रारी 
आमदार महरून माझ्ाकडे का घेऊन ्ेता? आपिर इतर विष् माझ्ाकडे 
आरािेत ि अनवधकृत बांधकाम हे विष् मांडू न्े. आपिर प्रशासनामध्े 
ढिळाढिळ करत आहात. Dont underestimate Me तुमही माझ 
का् िाकडं कररार ? मला रर्ा्ड्टमें्ला फकत १ िष्च बाकी आहे. 
त्ामुळे मला कोराची वफकीर नाही अनेक लोकप्रवतवनधी ि वनिडरुका 
मी बवघतलेल्ा आहेत. तुमही सदर विष् विधानसभेत मांडलात तरी मला 
काहीही फरक पिडत नाही.,” अशा अपिशबदाचा िापिर करून सनमाननी् 
सद््ांना अपिमाना्पिद िािरूक वदल्ाने झालेला सनमाननी् सद््ांचा 
विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.

१२. २५ श्ी.रईस 
शेख, 
वि.स.स. 

श्पी. वमवलंद ्ळसुले, जनस्ंक्क अवधकारपी, वभिंडपी वनजाम्ूर 
शहर महानगर्ावलका ्ांच्ाविरुद्ध सुचनेत उपिल्थत केलेला मु्् 
मुद्ा महरजे, सनमाननी् सद्् ्ांच्ा वभिंडी शहरातील ि विशेषत: 
सनमाननी् सद्् ्ांच्ा १३७, वभिंडी पिूि्च मतदारसंघामध्े वदनांक ०९ 
नोवहेंबर, २०२० रोजी प्रभाि सवमती क्र. ३, पिद्मानिर ्ेथे राष्ट्री् नािरी

सूचना   
मा. मु्् सवचि 

्ांच्ाकडे चौकशी 
करण्ा्ति 

पिा्ठविण्ात आली.
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अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

वदनांक ११ 
नोवहेंबर 
२०२०

आरोग् अवभ्ान अंति्चत वभिंडी वनजामपिूर शहर महानिरपिावलकामाफ्कत 
आरोग् केंद्राचे भूवमपिूजन का््चक्रम तसेच पि्ेल कंपिाऊंड, वजलानी इमारत 
दुघ्च्नाग््त म्त रवहिासी ्ांचे िारस ि जखमी ्ांना धनादेश िा्पि 
(आवथ्चक मदतवनधी) आवर प्रधानमंत्ी सुरवषित मातृति अवभ्ानाची 
सुरूिात असे वतनही शासकी् का््चक्रमासंबंधी जनसंपिक्क अवधकारी ् ांनी 
वनमंत्र पिवत्का जाहीर केली होती. वभिंडी पिूि्च मतदासंघातील शासकी् 
काम होत असलेल्ा जावहरातीमध्े ्थावनक लोकप्रवतवनधी ्ा नात्ाने 
सनमाननी् सद््ांचे नािाचे उललेख अवनिा््च असून त्ांची उपिल्थती 
देखील महत्िाची होती. पिरंतु, सनमाननी् सद््ांचे वनमंत्र पिवत्केत 
नाि ििळून वभिंडी तालुक्ातील खासदार, वभिंडी पिलशचम आमदार, 
महापिौर, निरसेिक इत्ादी सि्च लोकप्रवतवनधींच्ा नािाचा उललेख 
असल्ाने ्ासंदभा्चत ्थावनक नािररक आवर समाजिादी पिषिाच्ा 
नेतेिरांनी श्ी. वमवलंद पिळसुले, जनसपिंक्क अवधकारी, वभिंडी वनजामपिूर 
शहर महानिरपिावलका ्ांच्ाकडे ्ा विष्ासंदभा्चत विचारपिूस केली 
असता सदरचा का््चक्रम अपिररहा््च काररामुळे मनपिाने पिुढे ढकल्ाचे 
पित् त्ांनी वनि्चवमत केले. मात्, सदरचा का््चक्रम ्ठरल्ाप्रमारे सनमाननी् 
सद्् ् ांच्ा अनुपिल्थतीत पिार पिाडण्ात आल्ामुळे झालेला सनमाननी् 
सद््ांचा विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.

वदनांक १ माच्च 
२०२१
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अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

सन २०२० रे रतुथ्च अवधिेशन

१३. २७ श्ी. विकास 
्ठाकरे, 

वि.स.स. 
वदनांक ११ 

़वडसेंबर 
२०२०

श्पी. अज् आंबेकर, महासंरालक मावहतपी ि जनसं्क्क ि संरालक 
मावहतपी ि जनसं्क्क ्ांच्ाविरुद्ध सूचनेत उपिल्थत केलेला मु्् 
मुद्ा महरजे, “सनमाननी् सद्् ् ांच्ा वदनांक २१.१२.२०१९ ि वदनांक 
०६.०२.२०२० चे पित्ानि्े महासंचालक मा.ि.ज. ्ांना मा.विरोधी 
पिषिनेता, विधानसभा ्ांनी राज् माि्च पिररिहन महामंडळाच्ा जावहरात 
कंत्ा्दारामाफ्कत प्रवसद्धीच्ा कामात िैरप्रकार झाल्ाबाबतच्ा तक्रारीच्ा 
अनुषंिाने केलेल्ा चौकशीत विचारले असता श्ी. अज् आंबेकर, 
संचालक (मावहती ि प्रशासन) ्ांनी ्ा संदभा्चत कु्ठलाही चौकशी 
अहिाल प्रापत झाला नाही असे संदभा्चवकत वदनांक ०४.०३.२०२० च्ा 
पित्ानि्े कळविले. तथावपि, श्ी.अज् आंबेकर ् ांनी ् ा तक्रारीचे संदभा्चत 
राज् माि्च पिररिहन महामंडळाचे उपिाध्षि ि व्ि्थापिकी् संचालक 
्ांचेकडे तक्रारीची चौकशी करून अहिाल सादर करण्ास कळविले 
असता, सदर तक्रारींची चौकशी उपिमु्् सुरषिा ि दषिता विभाि, म.रा.
माि्च पिररिहन ्ांनी चौकशी करून अहिाल वदनांक १९.१०.२०१९

सूचना 
मा. मु्् सवचि 

्ांच्ाकडे चौकशी 
करण्ा्ति 

पिा्ठविण्ात आली. 
वदनांक ८ फेब्ुिारी 

२०२१ 
चौकशी अहिाल 

अप्रापत.
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अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

रोजीचे व्ि्थापिकी् संचालक रा.पि. महामंडळ ्ांना सादर करून 
अहिाल व्ि्थापिकी् संचालक ्ांनी वदनांक ०१.११.२०१९ रोजीचे 
महासंचालक, मावहती ि जनसंपिक्क ्ांना सादर केला होता ि त्ांनी असा 
काहीही चौकशी अहिाल रा.पि.महामंडळाकडून प्रापत झाला नाही असे 
खो्े उत्तर सनमाननी् सद््ांना महासंचालक, मावहती ि जनसंपिक्क 
्ांचेकडून संदभाांवकत पित् क्र. १ अनि्े वदनांक ०४.०३.२०२० च्ा 
पित्ानि्े वदले ि ते पित् सारासार खो्े असून सनमाननी् सद््ांची 
वदशाभूल कररारे असल्ामुळे झालेला सनमाननी् विधानसभा सद्् 
्ांचा झालेला विशेषावधकारभंि ि अिमान हा हो्.

१४. २८ श्ी.रवि 
रारा, 

वि.स.स. 
वदनांक २४ 

नोवहेंबर 
२०२०

्ोलपीस आ्ुकत, अमराितपी, ् ोलपीस आ्ुकत, मुंबई ि ् ोलपीस उ् 
आ्ुकत, ्ररमंडळ-२, अमराितपी ्ांच्ाविरुद्ध सुचनेत उपिल्थत 
केलेला मु्् मुद्ा महरजे, संपिूर्च राज्ामध्े ओला दुष्काळ जावहर 
करण्ात ्ेऊन अवतिृष््ीमुळे संक्ात सापिडलेल्ा शेतकरी बांधिांना 
प्रती हेक्र ५०,००० हजार रुपि्े नुकसान भरपिाई, शेतकऱ्ांची वदिाळी 
अंधारात जाऊ न्े महरून नुकसान भरपिाईची रककम त्ांच्ा बँक खात्ात
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अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

वदिाळीपिूिडी जमा करािी ि ्ाळेबंदीच्ा काळात आलेले िीजेचे बील 
पिाहता जनतेचे अधदे बील माफ करािे ्ा मािण्ांसंदभा्चत मा.मु््मंत्ी, 
महाराष्ट्र राज् ्ांना भे्ण्ासा्ठी ्थावनक पिोलीस प्रशासनाला ि 
वजलहावधकारी, अमरािती ्ांना ररतसर पित् वदनांक १४ ऑक्ोबर, 
२०२० रोजी वदले असता सनमाननी् सद्् हे विदभ्च एकसप्रेस ्ा िाडीने 
रिाना होण्ासा्ठी बडनेरा ्ेथे जारार असतानाच पिोलीस आ्ुकत, 
अमरािती ् ांनी आकसबुद्धीने वदलेल्ा आदेशािरून पिोलीस उपि आ्ुकत 
पिररमंडळ-२, अमरािती शहरी ्ांनी सनमाननी् सद््ांना अ्क करून 
पिोलीस आ्ुकत का्ा्चल्ात आरले ि तेथे त्ांना ि लोकसभा सद््ा 
श्ीमती निनीत रारा ्ांना उवशरापि्ांत बसिून ्ठेिले. तसेच पिोलीस 
आ्ुकत, मुंबई ्ांनी वदलेल्ा आदेशािरून िररष््ठ पिोलीस वनरीषिक, 
खेरिाडी पिोलीस ््ेशन, िांद्रे (पिूि्च) ्ांनी अनािश्करीत्ा फौजदारी 
दंड प्रवक्र्ा संवहतेच्ा कलम १४९ नुसार सनमाननी् सद्् ि लोकसभा 
सद््ा श्ीमती निनीत रारा ्ांना नोव्सा काढल्ा ि त्ांना मु््मंत्ी 
्ांच्ा भे्ीसा्ठी प्रवतबंध आरल्ामुळे झालेला सनमाननी् विधानसभा 
सद्् ्ांचा झालेला विशेषावधकारभंि ि अिमान हा हो्.

 सूचना  मा. 
मु्् सवचि 

्ांच्ाकडे चौकशी 
करण्ा्ति 

पिा्ठविण्ात आली. 
वदनांक २२ वडसेंबर 

२०२० 
चौकशी अहिाल 

अप्रापत.
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क्रमांक
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वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

सन २०२१ रे ्वहले (अथ्चसंकसल््) अवधिेशन

१५. ३२ श्ी. बालाजी 
कल्ारकर, 

वि.स.स. 
वदनांक ३ 

माच्च २०२१

श्ी. अविनाश धोंडिे, अधीषिक अवभ्ंता, साि्चजवनक बांधकाम 
विभाि, नांदेड ्ांच्ाविरुद्ध सूचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, 
“सनमाननी् सद्् प्रवतवनधीति करत असलेल्ा नांदेड (उत्तर) 
मतदारसंघात पिुरहानी, दुरु्ती फंड ( एफ डीआर )मधील ३० को्ीचा 
पिूल नांदेड वडलवहजन मध्े असतानाही भोकर वडविजन मध्े ्ाकण्ात 
आला असून सदर कामाच्ा उदघ्नाच्ा फलकािर सनमाननी् 
सद््ांचा नािाचा उललेख नवहता. तसेच वदनांक २६ जानेिारी, 
२०२१ रोजी शासकी् विश्ामिृह ि अधीषिक अवभ्ंता का्ा्चल्  ्ेथे 
आ्ोवजत करण्ात आलेल्ा उदघ्नाच्ा का््चक्रमाच्ा फलकािर 
तसेच वनमंत्र पिवत्केिर सनमाननी् सद््ांच्ा नािाचा उललेख न करता 
त्ांना का््चक्रम सुरू होण्ाअिोदर १० वमवन्ापिूिडी आमंवत्त करण्ात 
आले. त्ाचप्रमारे सनमाननी् सद््ांनी त्ांच्ा मतदार संघातील ३२ 
को्ीची पिूलांची कामे मंजूर करून आरली असतानाही श्ी. अविनाश 
धोंडिे, अधीषिक अवभ्ंता हे अंदाजपित्क त्ार करण्ास ्ाळा्ाळा 
करीत असल्ाने ्ासंदभा्चत सनमाननी् सद््ांनी त्ांना ्थावनक 
लोकप्रवतवनधी ्ा नात्ाने विचाररा केली असता श्ी. अविनाश धोंडिे, 
अधीषिक अवभ्ंता ्ांनी त्ांना उदध्पिराने उत्तर वदल्ाने झालेला 
सनमाननी् सद््ांचा विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.”

वदनांक ३ 
माच्च २०२१

श्ी. अविनाश 
धोंडिे, अधीषिक 

अवभ्ंता, 
साि्चजवनक 
बांधकाम 

विभाि, नांदेड 
्ांचा खुलासा 

मािविण्ात आला.
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क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
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वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

१६. ३३ श्ी वहरामर 
खोसकर, 
वि.स.स. 
वदनांक 

४/३/२०२१

श्ी. वििेक माळुंदे, का््चकारी अवभ्ंता, राष्ट्री् महामाि्च, साि्चजवनक 
बांधकाम विभाि, नावशक ् ांचेविरुद्ध सूचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा 
महरजे, “सनमाननी् सद्् प्रवतवनधीति करीत असलेल्ा त्बंकेशिर 
मतदारसंघात आंबोली जवहार र्त्ाच्ा कामाचे वदनांक ३० मे, २०२० 
रोजी भुमीपिूजन करण्ात आले होते. तसेच घो्ी-वसननर ्ा शहरांना 
जोडराऱ्ा घो्ी शहरात उभारण्ात आलेल्ा उड्ारपिुलाचे भुमीपिूजन 
देखील वदनांक २० सप्ेंबर, २०२० रोजी आ्ोवजत करण्ात आले होते. 
मात् सदर दोनही का््चक्रमास सनमाननी् सद्् ्थावनक लोकप्रवतवनधी 
असूनही त्ांच्ा नािाचा उदघा्न फलकािर को्ठेही उललेख न केल्ाने 
तसेच का््चक्रमास आंमवत्त न केल्ाने झालेला सनमाननी् सद््ांचा 
विशेषावधकारभंि ि अिमान हा हो्.”

वदनांक ४ 
माच्च २०२१

प्रोसेस.

१७. ३४ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स. 
वदनांक

श्ी. वदनेश िाघमारे, प्रधान सवचि, ऊजा्च विभाि, मंत्ाल्, मुंबई 
्ांच्ाविरुद्ध  सूचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, “सनमाननी् 
सद्् ्ांनी वदनांक ४ माच्च, २०२१ रोजी श्ी. वदनेश िाघमारे, प्रधान 
सवचि, ऊजा्च विभाि, मंत्ाल् ्ांच्ाकडे मुंबईत झालेल्ा विजबत्ती 
िुल झाल्ाप्रकररी ि्ठीत करण्ात आलेल्ा सवमतीचा अहिाल 
वमळण्ाबाबत मावहती मावितली असता श्ी. वदनेश िाघमारे ्ांनी सदर  

श्ी. वदनेश 
िाघमारे, प्रधान 
सवचि, ऊजा्च 

विभाि, मंत्ाल् 
्ांचा खुलासा 

मािविण्ात आला.
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(१) (२) (३) (४) (५) (६)

अहिाल सनमाननी् सद्् ्ांना देण्ास ्पिष्् नकार वदला.  श्ी. वदनेश 
िाघमारे ्ांनी सनमाननी् सद्् ्ांना विवधमंडळ लोकलेखा सवमतीचा 
सवमती प्रमुख असतानाही सदर अहिाल न वदल्ामुळे झालेला सनमाननी् 
सद््ांचा विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.”

खुलासा प्रापत.

१८. ३५ श्ी. मोहन 
िोपिाळ मते,  
वि.स.स. 
वदनांक 
५ माच्च 
२०२१

श्ी. धुिदे, सहा्क कामिार आ्ुकत तथा अध्षि, नािपिूर ि िधा्च 
वजलहा माथाडी ि असंरवषित कामिार मंडळ, नािपिूर ि श्ी. पिारबुडे, 
कामिार आ्ुकत, नािपिूर ्ांचेविरुद्ध सूचनेत उपिल्थत केलेला मु्् 
मुद्ा महरजे, “सनमाननी् सद्् प्रवतवनधीति कररत असलेल्ा दवषिर-
नािपिूर मतदारसंघात माथाडी कामिार ि व्ािसाव्क ्ांच्ातील तक्रारी 
सोडविण्ासा्ठी सनमाननी् सद््ांनी श्ी. धुिदे, सहा्क कामिार 
आ्ुकत तथा अध्षि, नािपिूर ि िधा्च वजलहा माथाडी ि असंरवषित 
कामिार मंडळ, नािपिूर ्ांना बै्ठकीचे आ्ोजन करण्ासंदभा्चत 
वदनांक १७ ऑि््, २०२० रोजीच्ा पित्ानि्े वनिेदन देिूनही तीन 
मवहन्ांच्ा कालािधीनंतर बै्ठकीचे आ्ोजन केल्ाने तसेच कामिार 
आ्ुकत, नािपिूर ्ांनी सनमाननी् सद््ांना बै्ठकीची िेळ न देता 
िारंिार अपिमाना्पिद िािरूक वदल्ानेे झालेला सनमाननी् सद््ांचा 
विशेषावधकारभंि ि अिमान हा हो्.”

प्रोसेस.
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१९. ३७ श्ी. िैभि 
नाईक, 

वि.स.स. 
वदनांक
८ माच्च 
२०२१

सवचि, िन विभाि, सहसवचि ि प्रधान मु्् िनसंरषिक िन विभाि 
्ांच्ाविरुद्ध सूचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, “सन 
२०१६ ते २०१९ ्ा चार िषाांच्ा कालािधीत िन विभािाने ५० को्ी 
िृषिलाििडीसंदभा्चत विधीमंडळाला खच्च सादर करताना रुपि्े २४३८ 
को्ी खच्च झाल्ाचे नमूद केले. मात् प्रत्षिात ५० को्ी िृषिलाििडीसा्ठी 
महाराष्ट्र शासानाचे सुमारे ३६८८ को्ी रुपि्े खच्च झाले आहेत. 
विधीमंडळाला खच्च सादर करताना सुमारे १२५० को्ी रुपि्े आितडी ि 
अनाितडी खचा्चची रककम समाविष्् न करता फकत अंदाजपित्कानुसार 
झालेल्ा खचा्चचीच मावहती विधीमंडळाला सादर करण्ात आली असून 
५० को्ी िृषि लाििड का््चक्रमाचा खचा्चची खो्ी मावहती सादर करून 
िन विभािाचे सवचि, सहसवचि ि प्रधान मु्् िनसंरषिक ि सि्च 
जबाबदार अवधकारी ् ांनी विधीमंडळाची फसिरूक ि वदशाभूल केल्ाने 
झालेला सनमाननी् सद््ांचा विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.”

प्रोसेस.

२०. ३८ श्ी. देिेंद्र 
फडरिीस, 
मा. विरोधी 

पिषिनेते

मा.ना.श्ी. अवनल देशमुख, िृहमंत्ी, महाराष्ट्र राज् ्ांचेाविरुद्ध  सुचनेत 
उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, “वदनांक ९ माच्च, २०२१ रोजी 
विधानसभा सभािृहात विरोधी पिषिाकडून श्ी. मनसुख वहरेन ्ांच्ा 
मृत्ुप्रकररी पिोलीस अवधकारी श्ी. सवचन िाझे ्ांच्ािर कारिाई



199
अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

महाराष्ट्र 
विधानसभा,  
वदनांक १० 
माच्च २०२१

करण्ाची मािरी करण्ात आली असता मा.िृहमंत्ी ्ांनी “श्ी. अनि् 
नाईक ्ांची हत्ा झाली, त्ाबाबतची तक्रार त्ांची पितनी श्ीमती अषिदा 
नाईक ि मुलिी श्ीमती आज्ा नाईक ्ांनी वदली असता मा.श्ी. देिेंद्र 
फडरिीस हे मु््मंत्ी  पिदािर असताना श्ी. अनि् नाईक ्ांची केस 
त्ांनी दाबली” असे विधान करून सनमाननी् सद््ांचा सभािृहाचे 
सद्् ्ां नात्ाने तसेच मा. विरोधी पिषिनेता ्ा भूवमकेतून सरकारला 
जाब विचारण्ाचे त्ांचे कत्चव् पिार पिाडत असताना त्ामध्े त्ांच्ािर 
दबाि ्ाकून अडथळा आरण्ाचा ि सनमाननी् सद्् ्ांच्ा भाषर 
्िातंत्ाच्ा हककापिासून त्ांना िंवचत ्ठेिण्ाचा प्र्तन केल्ाने 
साि्चभौम सभािृहाचा ि मा. विरोधी पिषिनेता ्ांचा झालेला विशेषावधकार 
भंि ि अिमान हा हो्.”

 वदनांक  
१० माच्च 
२०२१

मा.ना.श्ी. अवनल 
देशमुख, िृहमंत्ी, 

महाराष्ट्र राज् 
्ांचा खुलासा 

मािविण्ात आला.

२१. ३९ श्ी. देिेंद्र 
फडरिीस, 
मा. विरोधी 

पिषिनेते 
महाराष्ट्र 

विधानसभा, 

मा.ना.श्ी. अशोक चवहार, साि्चजवनक बांधकाम मंत्ी, महाराष्ट्र राज् 
तथा अध्षि, मरा्ठा आरषिर सवमती ् ांचेविरुद्ध सूचनेत उपिल्थत केलेला 
मु्् मुद्ा महरजे, “मरा्ठा आरषिरासंदभा्चत सिसोचच न्ा्ाल्ात वदनांक 
८ माच्च, २०२१ पिासून वन्वमतपिरे सुनािरी घेण्ाचे वनलशचत करण्ात 
आले होते. मा.सिसोचच न्ा्ाल्ापिुढे झालेल्ा सुनािरीच्ा अनुषंिाने 
मा.ना.श्ी. अशोक चवहार, साि्चजवनक बांधकाम मंत्ी, महाराष्ट्र राज् 

 मा.ना.श्ी. 
अशोक चवहार, 

साि्चजवनक 
बांधकाम मंत्ी, 
महाराष्ट्र राज् 
्ांचा खुलासा

एच
बी ६८०—

१४
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वदनांक 
१० माच्च 
२०२१

तथा अध्षि, मरा्ठा आरषिर सवमती ्ांनी वदनांक १० माच्च, २०२१ रोजी 
सभािृहात वनिेदन केले होते. सदर वनिेदनामध्े ि्तुल्थती विष्ी पिूर्च 
मावहती असतानाही मा.मंत्ी महोद्ांनी ि्तुल्थतीशी विसंित विधाने 
करून सभािृहाची वदशाभूल केल्ाने झालेला सभािृहाचा ि सनमाननी् 
सद््ांचा विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.” 

मािविण्ात आला. 
खुलासा प्रापत.

२२. ४० श्ी. प्रवदपि 
जै्िाल, 
वि.स.स 

वदनांक २३ 
माच्च २०२१

श्ी. आल्तक कुमार पिांडे, आ्ुकत महारनिरपिावलका, संभाजीनिर 
(औरंिाबाद) ्ांच्ाविरुद्ध. सुचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा 
महरजे,”सनमाननी् सद्् ्ांनी संभाजीनिर (औरंिाबाद) 
महानिरपिावलकेतील आ्थापिनेिर का््चरत असलेल्ा ि ररकत 
असलेल्ा उपि आ्ुकत, सह-आ्ुकत ि इतर ररकत असलेल्ा 
पिदाची मावहती वमळण्ासंदभ्चत श्ी. आल्तक कुमार पिांडे, आ्ुकत, 
महानिरपिावलका,संभाजीनिर (औरंिाबाद) ्ांना माहे जानेिारी, २०२० 
पिासून वदनांक १७/०२/२०२० ि वदनांक २४/०७/२०२० रोजी ्मररपित् 
देऊनही ्ासंदभा्चतील मावहतीचा तपिशील सनमाननी् सद््ांना प्रापत 
झाला नाही तसेच वदनांक ०२/०१/२०२१ रोजी सन २०१२-२०१३ 
साली र्ता रुंवदकरर मोवहमे अंति्चत ह्विण्ात आलेल्ा बांवधत 
मालमत्तेच्ा जािेिर झालेले अवतक्रमर,वदनांक १९/०१/२०२१ रोजी 

श्ी. आल्तक 
कुमार पिांडे, 

आ्ुकत 
महारनिरपिावलका 

संभाजीनिर          
(औरंिाबाद) 
्ांचा खुलासा 
मािविण्ासा्ठी 

प्र्तािीत.
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अ.क्र. सूचना 

क्रमांक
सूचना देरारे 

सद््
सूचनेचा विष् सूचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

संभाजीनिर (औरंिाबाद) मध्े मतदार संघातील ज्िाडा रोडिरील 
एकतानिर, िानखेडेनिर, ि हसूल्च, भितवसंनिर, तसेच म्ूरपिाक्क, 
सुरेिाडी,  वमसारिाडी, पिहाडवसंिपिुरा, भािवसंिपिुरा, शांतीपिुरा, पिे्ठेनिर, 
्ा भािातील मनपिा मध्े समाविष्् झाल्ानंतर  अंवतम मंजूर रेखांकन 
झालेले ि १०० ्कके विकास वनधी भरलेल्ा नािररकांच्ा िसाहतीचे 
नािे ि वकती विकास शुकल कधी ि वकती भरले ्ांची सवि्तर मावहती, 
तसेच  वदनांक १९/०१/२०२१ रोजी संभाजीनिर (औरंिाबाद) ्मा््ट 
वस्ी डेवहलमें् कॉपिसोरेशन वल. अंति्चत चालू झालेल्ा कामाबाबत 
मावहती उपिलबध कररेबाबत िारंिार पित् व्िहार करूनही श्ी. आल्तक 
कुमार पिांडे, आ्ुकत ्ांनी सनमाननी् सद््ांना कोरतीच मावहती िा 
तपिशील देण्ास हेतूपिुर्सर ्ाळा्ाळ केल्ाने झालेला सनमाननी् 
सद््ांचा विशेषावधकारभंि ि अिमान हा हो्.”

२३. ४१ श्ी.महेश 
संभाजीराजे 

वशंदे, 
वि.स.स. 
वदनांक ५ 

माच्च २०२१

अवतररकत वजलहावधकारी, श्ी. रामचंद्र वशंदे,  वनिासी उपिवजलहावधकारी, 
श्ी. थोरिे, वजलहा पिुनि्चसन अवधकारी श्ीमती वकतडी नलिडे आवर सि्च 
उपिविभािी् अवधकारी ्ांच्ाविरुद्ध.

वदनांक ५ 
माच्च २०२१

सूचना कषिास प्रापत 
झाली नाही.

एच
बी ६८०—

१४अ
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अहिाल सादर करण्ासति 

विधानसभा विशेषावधकार सवमतपीकडे सू्ुद्च करण्ात आलेलपी प्रकरिे.

अ.क्र. सुचना 
क्रमांक

सुचना देरारे 
सद््

सुचनेचा विष् सुचना 
सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

१ १३ श्ी.प्रतापि 
सरनाईक, 
वि.स.स. 
वदनांक 

७ सप्ेंबर 
२०२०

श्ी.अर्चब िो्िामी, संपिादक, िृत्त वनिेदक ि का््चक्रम सूत् संचालक, 
ररपिलबलक व्वही िृत्तिावहनी ्ांचेविरुद्ध सूचनेत उपिल्थत केलेला मु्् 
मुद्ा महरजे, श्ी.अर्चब िो्िामी, संपिादक, िृत्त वनिेदक ि का््चक्रम सूत् 
संचालक, ररपिलबलक व्वही  िृत्तिावहनी ्ांचेद्वारे अनेक का््चक्रमांमध्े 
िेल्ा अनेक वदिसांपिासून एका वचत्पि् अवभनेत्ाच्ा आतमहत्ा 
प्रकररािरुन ्ा िृत्तिावहनीिर सातत्ाने कपिोलकललपित चचा्च घडिून 
आरण्ात ्ेत असून ्ा चचदेमध्े ्ा राज्ाचे प्रमुख असलेले माननी् 
मु््मंत्ी, श्ी.उद्धि बाळासाहेब ्ठाकरे ्ांचेिर अत्ंत आषिेपिाह्च, एकेरी 
ि अशलाघ् भाषेत व्का्ीपिरी करून मा.मु््मंत्ी, मंवत्मंडळाचे मंत्ी, 
शासन ्ांचेबाबत जारूनबुजून, हेतुपिुर्सर ि दुष््बुद्धीने अत्ंत आषिेपिाह्च 
ि अिमानकारक विधाने करून. िृत्तपित्ी् पित्काररतेच्ा सि्च म्ा्चदा 
पिा्दळी तुडविण्ात ्ेऊन ि्तुल्थतीदश्चक मावहती न घेता अत्ंत 
आषिेपिाह्च, मानहानीकारक ि खोडसाळ िृत्त जारीिपिूि्चक प्रसाररत करून 
महाराष्ट्रातील ि देशातील जनतेच्ा मनात एकूरच

वदनांक ७ 
सप्ेंबर 
२०२०

अहिाल सादर 
करण्ा्ति 

प्रकरर सवमतीकडे 
सूपिुद्च करण्ात 

आले.
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अ.क्र. सुचना 

क्रमांक
सुचना देरारे 

सद््
सुचनेचा विष् सुचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

मा.मु््मंत्ी, मंवत्मंडळातील त्ांचे सहकारी मंत्ी, ि शासन ्ांचेबद्ल 
संश् वनमा्चर होईल, त्ांची बदनामी होईल, अशा प्रकारची िातािरर 
वनवम्चती करण्ाचा प्र्तन करून. माननी् मु््मंत्ी ज्ा विधानमंडळाचा 
भाि आहेत त्ा विधानमंडळािरच अप्रत्षिपिरे तसेच मंवत्मंडळािर 
देखील प्रत्षि अप्रत्षिपिरे अत्ंत अिमानकारक, आषिेपिाह्च ि असत् 
व्का्ीपिरी ि वनराधार आरोपि करून मु््मंत्ांना प्रत्षि अप्रत्षिपिरे 
सभािृहाचे कामकाज पिार पिाडण्ापिासून पिरािृत्त करण्ाचा प्र्तन 
करून विधानमंडळाचा, सभािृहाचा, ि सभािृहाचे सद्् असलेल्ा 
मा.मु््मंत्ी ्ांचा केलेला विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.

२ १५ श्ी.प्रतापि 
सरनाईक, 
वि.स.स. 
वदनांक ७ 
सप्ेंबर 
२०२०

वहंदी वसने अवभनेत्ी कंिना राराित ्ांचेविरुद्ध सूचनेत उपिल्थत केलेला 
मु्् मुद्ा महरजे, “वहंदी वसने अवभनेत्ी कंिना राराित ्ांनी मुंबई बदल 
अत्ंत मानहानीकारक िकतव् करून मुंबई पिाक व्ापत काशमीरसारखी 
िा्ते असे बेताल िकतव् ट्ी्द्वारे करून त्ाद्वारे मुंबईसा्ठी बलीदान 
केलेल्ा १०८ हुतातम्ांचा अपिमान करून संपिूर्च महाराष्ट्राचा अिमान 
केल्ाने झालेला विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.”

अहिाल सादर 
करण्ा्ति 

प्रकरर सवमतीकडे 
सुपिूद्च करण्ात 

आले.
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२०२० रे रतुथ्च (वहिाळपी) अवधिेशन ि त्ानंतर नाकारलेल्ा सूरनांरे वििरि्रि

अ.क्र. सुचना 
क्रमांक

सुचना देरारे 
सद््

सुचनेचा विष् सुचना 
सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

२ २१ श्ी.महेंद्र 
हरर दळिी, 
वि.स.स. 
वदनांक २ 
नोवहेंबर 
२०२०

श्ीमती शारदा पिोिार, उपिविभािी् अवधकारी अवलबाि, वजलहा रा्िड 
्ांच्ाविरुद्ध  सूचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, “अवलबाि 
ता.रा्िड ्ेथे माहे जून, २०२० मध्े आलेल्ा वनसि्च चक्री िादळात 
नुकसान झालेल्ा नुकसान ग््तांच्ा घरांचे, बािा्तींचे ि शेतीचे 
तातडीने पिंचनामे करून आवथ्चक मदत करण्ाचे आदेश मा.मु््मंत्ी 
महोद्ांनी वदले होते. मात्, उपि विभािी् अवधकारी ्ांनी पिषिपिातीचे 
धोरर ल्िकारुन काही नुकसान ग््तांना जारूनबुजून शासनाच्ा आवथ्चक 
मदतीपिासून िंवचत ्ठेिले. त्ाविरोधात नुकसानग््तांनी तसेच ्थावनक 
नािररकांनी उपि विभािी् अवधकारी ्ांच्ा मनमानी कारभाराविरोधात 
लोकप्रवतवनधींकडे अनेक तक्रारी वदल्ाने ्थावनक लोकप्रवतवनधींनी 
श्ीमती पिोिार ्ांची तातकाळ बदली करण्ाची मािरी मा.महसूल मंत्ी, 
महाराष्ट्र राज् तसेच मा.मु््मंत्ी महोद्ांकडे केली होती. ्थावनक 
लोकप्रवतवनधींनी केलेली मािरी मंत्ी महोद्ांनी तातकाळ मान् करून 
संबंवधत अवधकाऱ्ांची बदली करण्ात आली होती मात्, संबंवधत 
अवधकारी श्ीमती पिोिार ्हा करण्ात आलेल्ा बदलीच्ा विरोधात मॅ् 
मध्े जाऊन बदलीला ्थविती वमळविली होती.तसेच श्ीमती पिोिार”

अनुमती नाकारली. 
वदनांक ११ 

फेब्ुिारी २०२१
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अ.क्र. सुचना 

क्रमांक
सुचना देरारे 

सद््
सुचनेचा विष् सुचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

्ांनी मॅ् मध्े दाखल केलेल्ा ्ावचकेमध्े सनमाननी् सद््ांनी बदली 
केल्ाचा आरोपि करून त्ाबाबत िृत्तपित्ात सनमाननी् सद््ांच्ा 
नािाचा उललेख करून बातमी प्रवसद्ध केल्ाने झालेला सनमाननी् 
सद््ांचा विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.

२ २६ श्ी.प्रतापि 
सरनाईक, 
वि.स.स. 
वदनांक

पिुण् निरी, पिुढारी, निाकाळ, महाराष्ट्र ्ाईमस, लोकमत, वदव् 
मरा्ठी िृत्तपित्े तसेच न्ूज ऑफ इंवड्ा, सी.एन.एन. न्ूज १८, 
न्ूज १८ लोकमत, एबीपिी माझा ्ा िृत्तिावहनी ्ांचेविरुद्ध 
सूचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, सनमाननी् सद्् ्ांच्ािर 
वदनांक २४ नोवहेंबर २०२० रोजी अंमलबजािरी संचालनाल् (इडी) 
च्ा अवधकाऱ्ांनी मुंबई ि ्ठारे ्ेथील घरािर तसेच राजकी् ि 
व्ािसाव्क का्ा्चल्ांिर छापिा ्ाकून काही कािदपित्े ताब्ात घेतली 
तसेच सनमाननी् सद््ा ्ांना ि त्ांच्ा मुलाला चौकशी सा्ठी समनस 
बजािले होते त्ािर  वहंदी वसनेअवभनेत्ी कंिरा राराित ् ांनी सनमाननी् 
सद्् ्ांच्ा वनिास्थानािरून “पिावक्तानी क्रेडी्काड्ट जपत” अशा 
आश्ाची खो्ी बातमी वट्् केल्ािर वदनांक १२ ि १३ वडसेंबर २०२० 
रोजी काही िृत्तपित्े, इलेकट्रॉवनक वमवड्ा ि इं्रने्च्ा माध्मातून सोशल 
वमवड्ामध्े “ईडीच्ा छाप्ादरम्ान श्ी. प्रतापि सरनाईक, वि.स.स. 

वदनांक १५ 
वडसेंबर 
२०२०

अनुमती नाकारली. 
वदनांक  ३ माच्च 

२०२१
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अ.क्र. सुचना 

क्रमांक
सुचना देरारे 

सद््
सुचनेचा विष् सुचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

्ांच्ा वनिास्थानी पिावक्तानी क्रेडी् काड्ट सापिडल्ाच्ा खोट्ा 
बातम्ा कु्ठलाही ्ठोस पिुरािा नसताना वकंिा ईडीच्ा अवधकाऱ्ांनी 
अवधकृतररत्ा काही मावहती वदली नसताना देखील प्रवसद्ध केल्ाने तसेच 
विविध न्ूज चॅनेलच्ा माध्मातून प्रसारीत केल्ाने झालेला सनमाननी् 
सद््ांचा विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.”

३ २९ श्ीमती 
मेघना 

साकोरे - 
बोडडीकर, 
वि.स.स. 
वदनांक ४ 

फेब्ुिारी २१

मा.ना.श्ी. हसन मुश्ीफ, ग्ामविकास मंत्ी, महाराष्ट्र राज् ्ांच्ाविरुद्ध 
सुचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, “वजंतूर (वज.पिरभरी) 
तालुक्ातील िरुड ते जोििाडा ्ा िािांना जोडराऱ्ा र्त्ािर मोठ्या 
प्रमारात खड्े पिडल्ाने संबंवधत र्त्ाची दुरु्ती करण्ाबाबत सन २०२० 
च्ा पिािसाळी सत्ात सनमाननी् सद््ा ्ांनी तारांवकत प्रशन (प्रशन 
क्र.११६४४, वद. १७/७/२०२०) उपिल्थत केला होता. सदर प्रशनाच्ा 
उत्तरात मा.ग्ामविकास मंत्ी महोद्ांनी असे नमूद केले होते की, “सदर 
र्ता हा काळ्ा मातीच्ा भािातून जात असल्ाने तसेच िरुड (नृ) 
िािात खदान असल्ाने प्रामु््ाने खदानाची िाहनांमुळे सदर र्त्ािर 
खड्े पिडले  आहेत. “ मात् सदर प्रकररात ्थावनक चौकशी करून सादर 
केलेल्ा सं्ुकत पिंचनामा ि अहिालानुसार मौजे िरुड (नृ) ्ेथील 
दिडाची खदान अंदाजे १० ते १२ िषा्चपिासून बंद आहे असे मा.तहवसलदार, 
वजंतूर ्ांनी सनमाननी् सद््ा ्ांना पिा्ठविलेल्ा वद. ३१/१२/२०२० 
रोजीच्ा पित्ात नमूद केले. त्ामुळे मा. ना. श्ी. हसन मुश्ीफ,

अनुमती नाकारली. 
वदनांक  २५ 

फेब्ुिारी २०२१
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अ.क्र. सुचना 

क्रमांक
सुचना देरारे 

सद््
सुचनेचा विष् सुचना 

सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

ग्ामविकास मंत्ी ्ांनी सभािृहास वदलेले प्रशनाचे उत्तर ि प्रशनांवकत 
विष्ाबाबतीत मा. तहवसलदार, वजंतूर ्ांनी ्पिष्् केलेली तेथील 
सद्:ल्थती ्ामध्े सकृत दश्चनी तफाित असल्ाने मा.मंत्ी ्ांनी खो्े 
उत्तर सादर करून सभािृहाची ि सनमाननी् सद््ा ्ांची वदशाभूल 
केल्ामुळे झालेला सनमाननी् सद््ांचा विशेषावधकार ††††† ि अिमान हा 
हो्. 

३० श्ी. वकसन 
कंथोरे 

वि.स.स. 
वदनांक १ 

माच्च २०२१

श्ीमती मवनषा पिालांडे, अधीषिक अवभ्ंता,महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरर, 
्ठारे ्ांचेविरुद्ध सूचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, “ श्ीमती 
मवनषा पिालांडे, अधीषिक अवभ्ंता, ्ांनी अंबरनाथ ि बदलापिूर  ्ा 
शहरातील नळजोडण्ा तीन िषा्च करीता बंद केल्ामुळे उकत दोनही शहरात 
कृवत्म पिारी ्ंचाई वनमा्चर झाल्ाने ्ासंदभा्चत सनमाननी् सद््ांनी 
ततकालीन सद्् सवचि ्ांना पित् देऊन नळजोडण्ा चालू करण्ाबाबत 
विनंती केली होती. त्ानुषंिाने सद्् सवचि ् ांनी का््चिाही करण्ाबाबत 
श्ीमती पिालांडे ्ांना कळविलेले असतानाही त्ांनी नळजोडण्ा संदभा्चत 
कोरतीही  का््चिाही केली नाही. तसेच श्ीमती मवनषा पिालांडे, ्ांनी 
दोनही शहरातील पिारीपिुरि्ठा कररारे पिंपिींि कमी केल्ाने पिारी ्ंचाईची 
सम््ा वनमा्चर झाल्ाचे सनमाननी् सद्् ्ांनी ततकालीन पिारीपिुरि्ठा 
मा. मंत्ी ि मा. राज् मंत्ी ्ांना बै्ठवकत कळविले ि ततकालीन राज् 
मंत्ी ्ांनी पिंपिींि चालू ्ठेिण्ाच्ा सुचना वदल्ानंतरही श्ीमती पिालांडे 
्ांनी का््चिाही केली नाही. ्ा पिररल्थतीत सनमाननी् सद््, ्थावनक 
लोकप्रवतवनधी, महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरराचे अवभ्ंते ि कम्चचारी

अनुमती नाकारली 
वदनांक ७ एवप्रल 

२०२१ मा. 
मु्् सवचि 

्ांचेकडे पिुढील 
का््चिाहीसा्ठी 

सूचना पिा्ठविण्ात 
आली. वदनांक ७ 
एवप्रल २०२१.
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अ.क्र. सुचना 
क्रमांक

सुचना देरारे 
सद््

सुचनेचा विष् सुचना 
सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

्ांनी केलेल्ा मािरीनुसार  श्ीमंती पिालांडे ्ांच्ाकडे असलेला प्रभारी 
मु्् अवभ्ंत्ाचा का््चभार काढण्ात आल्ानंतर  त्ांनी पित्कारांना 
वलवहलेल्ा प्रेस नो् मध्े सनमाननी् सद्् त्ांना नाहक त्ास देत 
असल्ाचा उललेख करून  सनमाननी् सद््ांच्ा हककािर िदा आरून 
बदनामी केल्ाने झालेला सनमाननी् सद््ांचा  विशेषावधकार भंि ि 
अिमान हा हो्.”

३१ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स. 
वदनांक ३ 

माच्च २०२१.

मा. ना. श्ी. अवजत पििार, उपि मु््मंत्ी तथा अथ्च ि वन्ोजन मंत्ी 
्ांचेविरुद्ध सुचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे “िैधावनक 
विकास मंडळासंदभा्चत वदनांक २६ जुलै, १९८४ रोजी ततकालीन 
मु््मंत्ी मा. श्ी. िसंतदादा पिा्ील ्ांनी िैधावनक प्र्ताि विधानसभा 
तसेच विधानपिररषदेत सादर केला, त्ानि्े माहे सप्ेंबर, १९८४ मध्े 
करार करण्ात आला आवर १९५६ च्ा राज्  पिुनर्चचनेचा का्दा त्ार 
करत असताना संविधानाच्ा ३७१ (२) ्ा अनुचछेदानुसार विदभ्च ि 
मरा्ठिाडा तसेच उत्तर महाराष्ट्रासा्ठी ्ितंत् िैधावनक विकास मंडळ 
्थापिन करण्ासा्ठी मान्ता देण्ात आली. मात् वदनांक ३० एवप्रल, 

४ माच्च 
२०२१

अनुमती नाकारली 
२४ माच्च २०२१.
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अ.क्र. सुचना 
क्रमांक

सुचना देरारे 
सद््

सुचनेचा विष् सुचना 
सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

२०२० रोजी िैधावनक विकास मंडळाची मुदत संपिलेली असतानाही ्ा 
मंडळांची पिुनहा ् थापिना राज् शासनाने केली नसल्ाने  वनधीचे समन्ा्ी 
िा्पि ि समतोल विकास ्ा उद्ीष््ांना हरताळ फासला जाण्ाची 
शक्ता वनमा्चर होऊन पि्ा्च्ाने विदभ्च, मरा्ठिाडा ि उत्तर महाराष्ट्रािर 
वनधी वितररासंदभा्चत अन्ा् होण्ाची शक्ता वनमा्चर झाल्ाने मा.अथ्च 
ि वन्ोजन मंत्ी ्ांचेद्वारे झालेला साि्चभौम सभािृहाचा विशेषावधकार भंि 
हा हो्.”

३६ श्ी. 
विक्रमवसंह 

सािंत, 
वि.स.स. 
वदनांक ८ 

माच्च २०२१.

श्ी. विज्कुमार नामद, सरपिंच ग्ामपिंचा्त  उमरारी, श्ी. संज् वशंदे, 
उपिसरपिंच ग्ामपिंचा्त  उमरारी, श्ी. प्रकाश जमदाडे, संचालक, 
रेलिे बोड्ट , पिुरे विभाि, श्ी. अमोल डफळे,OSD जलसंपिदा मंत्ी 
ल्िसहाय्क, श्ी. शेख साहेब, उपि अवभ्ंता ( इ ि द ) पिंचा्ात 
सवमती, जत ्ांच्ाविरुद्ध सुचनेत उपिल्थत केलेला मु्् मुद्ा महरजे, 
वदनांक ४ माच्च २०२१ रोजी सांिली वजलह्ातील जत तालुक्ातील 
मौजे. उमरारी ्ेथे ग्ामपिंचा्त, मौजे. उमरारी ्ांच्ामाफ्कत आ्ोवजत 
करण्ात आलेल्ा नुतन पिशुिैद्की् दिाखाना इमारत श्ेरी -१) च्ा

५ माच्च 
२०२१

अनुमती नाकारली 
वदनांक २५ 

माच्च २०२१ मा. 
मु्् सवचि 

्ांचेकडे पिुढील 
का््चिाहीसा्ठी 

सूचना पिा्ठविण्ात 
आली. वदनांक ५ 
माच्च, २०२१.
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अ.क्र. सुचना 
क्रमांक

सुचना देरारे 
सद््

सुचनेचा विष् सुचना 
सभािृहात 
मांडल्ाचा 

वदनांक

सद्:ल्थती

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

इमारतीच्ा पिा्ाभररीच्ा समारंभास सनमाननी् सद््ांना ्थावनक 
लोकप्रवतवनधी महरून वनमंवत्त करण्ात आले नाही तसेच त्ांचे नाि 
का््चक्रम पिवत्केिर छापिण्ात आले नसल्ाने झालेला सनमाननी् 
सद््ांचा विशेषावधकार भंि ि अिमान हा हो्.
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वििरि क्रमांक - ४२

सांविवधक प्रसताि

( म.वि.स. वन्म २९० अन्ि्े )

वनरंक
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वििरि क्रमांक - ४३

अंवतम आठिडा प्रसताि

(म.वि.स. वन्म २९२ अनि्े )

अ.क्र. सद््ांचे नांि विष् चचा्च झाल्ाचा 
वदनांक

(१) (२) (३) (४)

१ सि्चश्ी देिेंद्र फडरिीस, चंद्रकांत 
(दादा) पिा्ील, सुधीर मुनिं्ीिार, 
राधाकृष्र विखे-पिा्ील, ॲङ 
आवशष शेलार, सि्चश्ी विरीष 
महाजन, हररभाऊ बािडे, डॉ.संज् 
कु्े, सि्चश्ी ज्कुमार रािल, 
संभाजी पिा्ील-वनलंिेकर, वनतेश 
रारे, अतुल भातखळकर, श्ीमती 
माधुरी वमसाळ, सि्चश्ी िरेश 
नाईक, कावलदास कोळंबकर, 
्ोिेश सािर, सुभाष देशमुख, 
मंिलप्रभात लोढा, डॉ. सुरेश खाडे, 
सि्चश्ी राम कदम, सुवनल रारे, 
सि्चश्ीमती शिेता महाले, देि्ानी 
फरांदे, मवनषा चौधरी, सि्चश्ी

“ कोरडिाहू वपिकांसा्ठी हेक्री रुपि्े २५,००० ि बािा्ती वपिकांसा्ठी हेक्री रुपि्े 
५०,००० मदत देण्ाच्ा घोषरा वनिडरुकीपिूिडी शेतकऱ्ांच्ा बांधािर जाऊन 
वदल्ानंतर प्रत्षिात मात् महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्ांचा पिूर्चपिरे भ्रमवनरास 
केलेला असरे, महातमा फुले कज्चमाफी ्ोजनेमध्े देण्ात आलेल्ा कज्चमाफीपिासून 
राज्ातील अनेक पिात् शेतकरी अद्ापिही िंवचत असरे, वन्वमत कज्चफेड करराऱ्ा 
शेतकऱ्ांना प्रोतसाहनपिर अनुदान देण्ाची सरकारची घोषरा हिेतच विरलेली असरे, 
कोरोना संक्ाचा फ्का समाजातील अन् घ्कांबरोबरच शेतकऱ्ांनाही बसलेला 
असरे, अशातच अिकाळी पिाऊस ि िारवपि्ीने शेतकऱ्ांच्ा वपिकांचे नुकसान 
झालेले असरे, माहे फेब्ुिारी ते मे, २०२० ्ा कालािधीतील िारपिी्ीसा्ठी वदलेली 
नुकसान भरपिाई अत्ंत विलंबाने ि तु्पिुंजी असरे, शेतकऱ्ांचा मािील िषा्चचा 
खरीपि हंिाम ऐन भरात असताना अवतिृष््ी ि त्ानंतर मािा, तुडतुडा ्ा रोिांनी 
वपिकािर आक्रमर केलेले असरे, बोंडअळी ि बोंडसडीमुळे शेतकऱ्ांच्ा वपिकांचे 
आत्ंवतक नुकसान झालेले असरे, ्ाची कोरतीच नुकसानभरपिाई शेतकऱ्ांना 
अद्ापिही वमळालेली नसरे,  शेतमालाला भाि वमळत नसरे, कापिूस, तूर खरेदी केंद्रे 
सुरू करण्ात होत असलेला विलंब, पिीक कजदे देण्ास बँका ्ाळा्ाळ करत असरे, 

वदनांक ९ ि 
१० माच्च, 

२०२१ रोजी 
वदिसाच्ा 

कामकाजाच्ा 
क्रमात 

दश्चविण्ात 
आला पिरंतु 
चचा्च झाली 

नाही.
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अ.क्र. सद््ांचे नांि विष् चचा्च झाल्ाचा 

वदनांक

(१) (२) (३) (४)

ररधीर सािरकर, राराजिवजतवसंि 
पिा्ील, डॉ. राहुल आहेर, सि्चश्ी 
समीर कुरािार, मोहन मते, डॉ. 
देिराि होळी, श्ी समीर मेघे, 
डॉ. भारती लवहेकर, श्ी अवमत 
सा्म, सि्चश्ीमती सीमा वहरे, 
मोवनका राजळे, नवमता मुंदडा, 
श्ी. राम सातपिुते, श्ीमती विद्ा 
्ठाकूर, ॲङ पिराि अळिरी, 
सि्चश्ी संज् केळकर, वकसन 
कथोरे, प्रशांत ्ठाकूर, महेश लांडिे, 
लक्मर जितापि, सुवनल कांबळे, 
अवभमन्ू पििार, सवचन कल्ार-
शेट्ी, ज्कुमार िोरे, वशिेंद्रवसंह 
भोसले, श्ीमती मंदा महात्े, ॲङ 
आकाश फुंडकर, सि्चश्ी हररष 
वपिंपिळे, दादाराि केचे, ्ेकचंद 
सािरकर, प्रा.डॉ. अशोक उईके, 
सौ. मेघना साकोरे-बोडडीकर, 

प्रथम बोिस वब्ारांमुळे करािी लािलेली दुबार पिेररी नंतर अवतिृष््ी ि वपिकांिर 
पिडलेले रोि ्ामुळे शेतकऱ्ांचा खरीपि हंिाम हातचा जारे, ज्ाअथडी, खररपिाची ही 
तू् रबबी हंिामात भरून काढण्ाच्ा बेतात शेतकरी असरे, त्ामुळे शेतकऱ्ांनी रबबी 
हंिामात िहू, हरभरा, तूर, िा्ारा, जिारी, लाखोरी, जिस ्ासार््ा कडधान््ुकत 
वपिकांची लाििड केली असरे, त्ावशिा् फळवपिके ि भाजीपिाला वपिकांचीही 
लाििड केली असरे, मात् अचानक िातािररात बदल घडून ्ेऊन अिकाळी 
पिाऊस झाल्ाने ही वपिके धोक्ात आली असरे, वदनांक १६ फेब्ुिारी, २०२१ पिासून 
तीन ते चार वदिस राज्ात अिकाळी पिाऊस बरसलेला असरे, मरा्ठिाड्ातील 
औरंिाबाद, जालना, बीड, उ्मानाबाद, लातूर ्ा वजल्हाच्ा अनेक भािात सलि 
दोन वदिस िारवपि्ीसह पिाऊस बरसलेला असरे, मध् ि पिलशचम महाराष्ट्रातील 
नावशक, अहमदनिर, सातारा, सांिली, कोलहापिूर, सोलापिूर, पिुरे ्ा वजल्हात काही 
व्ठकारी िादळी पिािसासह िारांचा पिाऊस पिडरे, विदभा्चतील नािपिूर, अमरािती, 
बुलढारा ्ा वजल्हातही अिकाळी पिािसाने चांिलीच हजेरी लािरे, कोकरातही 
पिािसाच्ा सरी पिडरे, ्ा पिािसामुळे शेतकऱ्ांच्ा िहू, हरभरा, जिारी, मका, कांदा 
्ा वपिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असरे, अनेक व्ठकारी पिािसामुळे वपिके आडिी 
पिडल्ाचे वदसून ्ेत असरे, आंब्ाचा मोहरही िळून पिडलेला असरे, द्राषिे, ्रबूज, 
खरबूज ् ा वपिकांचेही नुकसान झालेले असरे, मािील िषडी झालेल्ा नुकसानभरपिाईचे 
पिैसे अद्ापिही हाती ्ेण्ास अिकाश असरे, अशा पिररल्थतीत पिुनहा उदभिलेल्ा 
्ा अ्मानी संक्ामुळे शेतकरी पिुरता हिालवदल झालेला असरे, नुकसान भरपिाईचे
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अ.क्र. सद््ांचे नांि विष् चचा्च झाल्ाचा 

वदनांक

(१) (२) (३) (४)

सि्चश्ी वकतडीकुमार भांिडी्ा, मदन 
्ेरािार, नारा्र कुचे, प्रशांत बंब, 
कॅप्. आर. तवमल सेलिन, ॲङ 
राहुल कुल, सि्चश्ी वसद्धाथ्च वशरोळे, 
वभमराि तापिकीर, नामदेि ससारे, 
वि.स.स.

 पिंचनामे तातडीने करण्ाबाबत शेतकऱ्ांकडून मािरी होत असरे, वकमान ् ािेळी तरी 
शेतकऱ्ाला प्रवत हेक्र तिररत भरीि अथ्चसहाय् करण्ाची िरज असरे, राज्ातील 
शेतकऱ्ाला न्ा् वमळिून देण्ाची ि भरीि आवथ्चक मदतीचा हात सरकारने पिुढे 
करण्ाची आिश्कता, तसेच महाविकास आघाडी सरकार सत्तेिर आल्ानंतर 
३०० ्ुवन्पि्ांत मोफत विजेची घोषरा केली असली तरी त्ाची अंमलबजािरी 
केलेली नसरे, कोरोना काळात आलेल्ा िाढीि वबलात सिलत देण्ाची घोषरा 
ऊजा्चमंत्ांनी केलेली असरे, पिरंतु, त्ाची अंमलबजािरी झालेली नसरे, संक्ात 
सापिडलेल्ा शेतकऱ्ांच्ा कृवष पिंपिांना मोफत िीज, थकबाकी माफ कररे, अशा 
मािण्ा सरकारकडे िारंिार केल्ा िेल्ा असल्ा तरी सरकारने त्ाकडे अषिम् 
दुल्चषि केलेले असरे, शेती पिंपिांसा्ठी पिैसे भरुनही लाखो शेतकऱ्ांना विद्ुत जोडरी 
वमळालेली नसरे, मािील काळात अचानकपिरे िीज खंवडत झाल्ामुळे संपिूर्च 
महाराष्ट्र ्ठपपि झाला असरे,  ्ामुळे कोट्िधीचे नुकसान झालेले असरे, ्ामािे 
घातपिाती कारिाई असािी असा संश् व्कत केला जारे, शेतकऱ्ांना वदिसा िीज 
देण्ाबाबत आशिासन सरकारने वदले असले तरी त्ाबाबत कोरतीही उपिा््ोजना 
सरकारने केलेली नसरे, सोलर एनजडी ि विंड एनजडी बाबत राज्ाचे धोरर असले 
तरी ्ा धोरराची अंमलबजािरी झालेली नसरे, राज्ातील िीज षिेत्ातील विविध 
प्रशन, राज् सरकारने ् ाबाबत तातडीने वनर्च् घेण्ाची आिश्कता विचारात घेण्ात 
्ािी.”
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वििरि क्रमांक -  ४४

अंवतम आठिडा प्रसतािािरपील ररचेसंबंधातपील अवधक मावहतपी

सभागृहासमोर ठेििे

(म.वि.स. वन्म २९२ अन्ि्े)

वनरंक

एचबी ६८०—१५
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वििरि क्रमांक  ४५

साि्चजवनक वहतसंबंधातपील इतर बाबतपीतपील प्रसताि

(म.वि.स. वन्म २९३ अन्ि्े)

(१) प्रापत झालेल्ा सूचनांची सं््ा - ०२

(२) मान् सूचनांची सं््ा  - ०२

(३) चचा्च झालेल्ा सूचनांची सं््ा - ०१

अ.क्र. सद््ांचे नांि विष् चचा्च झाल्ाचा 
वदनांक

(१) (२) (३) (४)

सि्चश्ी सुवनल प्रभू, अवनल पिा्ील, 
सुरेश िरपिुडकर, अज् चौधरी, 
प्रकाश सोळंके, कु. प्रवरती वशंदे, 
सि्चश्ी प्रतापि सरनाईक, वदपिक 
चवहार, अवमत झनक, राजन 
साळिी, श्ीमती सरोज अवहरे, 
सि्चश्ी अमीन पि्ेल, अवनल बाबर, 
ॲङ अशोक पििार, सि्चश्ी संग्ाम 
थोपि्े, वचमरराि पिा्ील, वदलीपि 
बनकर, कैलास िोरं््ाल, संज् 
वशरसा्, रोवहत पििार, कुराल

“राज्ात सन २०१९ मध्े सरकार ्थापिन झाल्ानंतर, “कोरोना” नामक महासंक् 
उभे रावहले, ्ा संक्ािर मात करण्ाकररता शासनाने िैद्वक् ि तांवत्क सहाय् 
करण्ासा्ठी िररष््ठ डॉक्रांचे राज् कृती दल ् थापिन करून पिुरेशा चाचरी प्र्ोिशाळा, 
विशाल (जंबो) रुगराल्े (कोविड सें्र) ्थापिन करून तसेच राज्ातील 
नािररकांना वश्त ि वन्मांचे पिालन करण्ाचे आिाहन करून ् ा रोिािर ् श्िीपिरे 
मात केलेली असतांना शासनाने राज्ाच्ा विकासाच्ा दृष््ीने अनेक वनर्च् घेतले, 
अथ्चव्ि्थेचा प्रमुख घ्क महरजे शेतकरी ्ांच्ा उननतीकररता ्मा््ट कृवष प्रकलपि 
उभारण्ाकररता उपिसवमती ि्ठीत कररे, शेतकरी संघ्ना आवर शासन चचदेसा्ठी 
प्रथमच व्ासपिी्ठाची उपिलबधता, शेतकरी सनमान ि माि्चदश्चन कषिाची ्थापिना, 
शेतमजूरांना कौशल् विकास आधाररत प्रवशषिर, कोरोनामुळे बाजारात वपिशिीबंद 
दुधाच्ा मािरीत घ् झाल्ाने दूध उतपिादकांना ्ाचा फ्का बसू न्े ्ाकररता दुध 

वदनांक  २ 
माच्च, 

२०२१ रोजी 
वदिसाच्ा 

कामकाजाच्ा 
क्रमात 

दश्चविण्ात 
आला पिरंतु 
चचा्च झाली 

नाही.
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अ.क्र. सद््ांचे नांि विष् चचा्च झाल्ाचा 

वदनांक

(१) (२) (३) (४)

पिा्ील, डॉ. राहूल पिा्ील, सि्चश्ी 
संवदपि षिीरसािर, सुभाष धो्े, संज् 
रा्मूलकर, शेखर वनकम, श्ीमती 
सुलभा खोडके, सि्चश्ी सुवनल 
शेळके, माधिराि जिळिािकर-
पिा्ील, दौलत दरोडा, रािसाहेब 
अंतापिुरकर, ॲड. मावरकराि 
कोका्े, सि्चश्ी पिी.एन. पिा्ील 
(सडोलीकर), वशरीषकुमार नाईक, 
श्ीमती प्रवतभा धानोरकर, सि्चश्ी 
वहरामर खोसकर, संज् जितापि, 
विक्रमवसंह सािंत, वधरज देशमुख, 
वि.स.स.

भुक्ी पिॅवकंि करून अमृत आहार ्ोजनेअंति्चत िा्पि, ्ाळेबंदीच्ा कालािधीत 
मासे, मत््बीज ि म्त्खाद्ाचा समािेश अत्ािश्क बाबीमध्े करून िाहतूकीस 
पिरिानिी, कोविड-१९ च्ा पिाशि्चभूमीिर पिारीपिुरि्ठा विभािांति्चत ्िचछाग्हीच्ा 
वन्ुकतीस एक िषा्चची मुदतिाढ, शाळा बंद ... पिर वशषिर ्ा अंति्चत “दीषिा ॲपि 
आधाररत विद्ाथ्ा्चना ्ि्ंअध््न, िुिलच्ा सहका्ा्चने िुिल कलासरुम उपिक्रम 
राबविरारे देशातील पिवहले राज्, उचच वशषिर घेराऱ्ा विद्ाथ्ाांच्ा मनातील 
राष्ट्री् भािना जािृत ्ठेिण्ाच्ा दृष््ीने विद्ापिी्ठ आवर महाविद्ाल्ाची दैनंवदन 
सुरूिात राष्ट्रिीताने करण्ाचा वनर्च्, “मरा्ठी भाषा िौरि वदन” महाविद्ाल्ांमध्े 
साजरा करण्ाचा वनर्च्, ग्ंथाल्ांची नव्ाने पिडताळरी करण्ाचा वनर्च्, संशोधन, 
प्रवशषिर ि कौशल् विकास ्ामधील िुरित्ता वनमा्चर करण्ासा्ठी आंतरराष्ट्री् 
दजा्चचे वक्रडा विद्ापिी्ठ ्थापिन करण्ाचा वनर्च्, ्ाळेबंदीच्ा काळात अडकलेल्ा 
आवदिासी मजूरांना मूळ िािी पिा्ठविण्ासा्ठी घेतलेला पिुढाकार, राज्ातील ६५ 
हजार उद्ोिांना ्ाळेबंदीनंतर पिरिानिी, तसेच १६ लाख कामिारांना कामािर रूजू 
करून घेरे, महाजॉबस पिो््टल आवर ॲपि सुरू, ्थलांतरीत बेघर कामिारांना सुविधा 
देण्ासा्ठी वजलहावधकाऱ्ांना आपित्ती व्ि्थापिन करण्ास मान्ता, महाराष्ट्र इमारत 
ि इतर बांधकाम कामिारांना दोन हजार रुपि्ांचे आवथ्चक सहाय्, राज्ातील ज्ा 
शेतकऱ्ांनी िेळेत कज्च भरले आहेत त्ांना तीन लाखपि्ांत कज्च विनाव्ाज देण्ाचा 
प्र्ताि शासनाच्ा विचाराधीन असरे, ्ासारखे अनेक महतिाचे वनर्च् घेऊन 
कोरोना काळातही राज्ाची आवथ्चक ल्थती, िैद्वक् ल्थती आवर सुव्ि्था ्ांचा 

एच
बी ६८०—

१५अ
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अ.क्र. सद््ांचे नांि विष् चचा्च झाल्ाचा 

वदनांक

(१) (२) (३) (४)

्ोग् समतोल राखण्ाकररता राज् शासनाने िेळोिेळी घेतलेले ् ोग् वनर्च् ि त्ांची 
्ठोसपिरे केलेली अंमलबजािरी, ्ाबाबत शासनाने केलेली ि कराि्ाची का््चिाही 
विचारात घेण्ात ्ािी.”

सि्चश्ी देिेंद्र फडरिीस, चंद्रकांत 
(दादा) पिा्ील, सुधीर मुनिं्ीिार, 
राधाकृष्र विखे-पिा्ील, 
ॲड.आवशष शेलार, डॉ.संज् कु्े, 
सि्चश्ी रवि रारा, संभाजी पिा्ील-
वनलंिेकर,  अतुल भातखळकर, 
राम कदम, िरेश नाईक, वनतेश 
रारे, ज्कुमार रािल, विरीष 
महाजन, श्ीमती माधुरी वमसाळ, 
सि्चश्ी समीर कुरािार, बबनराि 
लोरीकर, सुनील रारे, हरीभाऊ 
बािडे, अवभमन्ु पििार, सवचन 
कल्ारशेट्ी, वशिेंद्रवसंह भोसले, 
श्ीमती मवनषा चौधरी, ॲङ पिराि 
अळिरी, सि्चश्ी मंिलप्रभात 
लोढा, ररधीर सािरकर, मोहन

“राज्ातील ढासळलेली का्दा ि सुव्ि्था, हत्ा, अपिहरर, दरोडे, घरफोड्ा 
्ासार््ा िुन्हांना आळा घालण्ात आलेले अपि्श, अंमली पिदाथ्च, िु्खा व्ापिार, 
जुिार, म्का ्ा अिैध धंद्ात झालेली िाढ, अलपिि्ीन मुले, मुली ि मवहलांिरील 
अत्ाचाराच्ा घ्नांमध्े झालेली िाढ, पिुरे ्ेथे पिुजा चवहार आतमहत्ा प्रकररी 
संशव्त मंत्ांचा राजीनामा घेतला असला तरी तो तीन वदिसांनंतरही राज्पिालांकडे 
पिा्ठविलेला नसल्ामुळे जनतेच्ा मनात वनमा्चर झालेला संभ्रम, ्ा प्रकररी २४ 
वदिसांचा कालािधी होऊनही िुनहा दाखल झालेला नसून तपिासाबाबत राज्ातील 
जनतेला अंधारात ्ठेिले असरे, पिारदश्चक पिद्धतीने तपिास होण्ासा्ठी ्ितंत् 
्ंत्रेकडे तपिास देण्ाची आिश्कता, ज्ेष््ठ नािररकांसंबंधीच्ा िुन्हात झालेली 
िाढ, डानसबारला आळा घालण्ात आलेले अपि्श, सा्बर िुन्हांचे िाढते 
प्रमार, पिोलीसांिर पिडरारा तार, पिुरे, नािपिूर, नावशक ्ा सार््ा शहरात संघव्त 
िुनहेिारीत झालेली िाढ, िाळूमावफ्ांकडून, अनवधकृत बांधकाम करराऱ्ांकडून, 
शासकी् अवधकाऱ्ांिर होरारे हलले ि जीिे मारण्ाच्ा धमक्ा, कोरोना काळात 
पिोलीसांिर झालेले हलले, सामावजक तेढ वनमा्चर करराऱ्ांना वमळालेले मोकळे रान, 
सामावजक अत्ाचारात झालेली िाढ, महान कलाकारांची िुपतहेरांमाफ्कत चौकशी 
करण्ाचा सरकारने घेतलेला घृरा्पिद वनर्च्, िुंडाराजचं होत असलेलं उदात्तीकरर, 

वदनांक  ४ 
ि ५ माच्च, 

२०२१ रोजी 
चचा्च झाली 

पिरंतु मा. मंत्ी 
महोद्ांचे 
उत्तर झाले 

नाही.
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अ.क्र. सद््ांचे नांि विष् चचा्च झाल्ाचा 

वदनांक

(१) (२) (३) (४)

मते, संतोष दानिे, प्रशांत बंब, 
अवमत सा्म, सौ. मेघना साकोरे-
बोडडीकर, ॲङ राहुल कुल, सि्चश्ी 
वसद्धाथ्च वशरोळे, ज्कुमार िोरे, 
वि.स.स.

राज्ािर घातपिाती कारिा्ांचे असलेले िंभीर साि्, जाती् वहंसाचारात झालेली 
िाढ, जातपिंचा्तीच्ा अत्ाचाराच्ा समोर आलेल्ा घ्ना, तसेच, मुंबईतील अनेक 
मोठ्या ि जनउपि्ोिी प्रकलपिांचे रखडलेले काम, िाहतुकीचा वनमा्चर झालेला िंभीर 
प्रशन, मुंबई महानिरपिावलकेतील भ्रष््ाचार ि अवन्वमततेची प्रकररे, पिुनवि्चकास 
प्रकलपिांची रखडलेली कामे, मुंबईच्ा विविध सम््ांनी धारर केलेले उग् ्िरुपि, 
मुंबईतील रखडलेली विकास कामे, महानिरपिावलकेने िेल्ा १० िषा्चत केलेला खच्च, 
्ाबाबत शिेतपिवत्का जाहीर करण्ाची होत असलेली मािरी, मुंबईतील मेट्रोची 
कारशेड कांजूरमाि्चलाच करण्ाबाबत सरकारने धरलेला दुराग्ह त्ातून मेट्रोला 
होरारा विलंब ि मुंबईकरांचे होरारे नुकसान, को््ल रोडच्ा कामामुळे मचछीमारांचे 
वनमा्चर झालेले प्रशन, धारािी पिुनवि्चकासाचा प्रशन मािडी लािण्ात होत असलेला 
विलंब, उपिकर प्रापत इमारतींचा प्रशन, देिनार डलमपिंि ग्ाउंडचा प्रशन, बीडीडी चाळींच्ा 
पिुनवि्चकासातील सम््ा ्ासार््ा मुंबईच् ् ा सम््ांकडे सरकारचे होत असलेले 
दुल्चषि, झोपिडपिट्ी पिुनि्चसन, सेस इमारतींचा प्रशन, पिुनबाांधरी, ्ि्ंपिुनबाांधरी, 
पिरिडरारी घरे, भाड्ाची घरे, महाका् प्रकलपिांमुळे वि्थावपित झालेल्ांच्ा सम््ा, 
मास हाऊवसंि सारखे प्रशन ि त्ाबाबतच्ा उपिा््ोजनांमध्े वनमा्चर झालेल्ा सम््ा, 
तसेच कोरोना प्रादुभा्चि ि मृत्ूची सं््ा देशपिातळीिर महाराष्ट्रात सिा्चवधक, कोरोना 
उपिा््ोजनात झालेला भ्रष््ाचार, ्ाळेबंदीमुळे अडचरीत आलेल्ांना सरकारने 
पिॅकेजेस देण्ात केलेली कुचराई, सत्तारुढ पिषिाच्ा नेत्ांकडून कोरोना वन्मांचे 
झालेले उललंघन, कोरोना हाताळण्ात सरकारला आलेले अपि्श, तसेच राज्ातील 
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अ.क्र. सद््ांचे नांि विष् चचा्च झाल्ाचा 

वदनांक

(१) (२) (३) (४)

विविध विभािांचा संतुवलत विकास करण्ात ि ्ाळेबंदी वशवथलीकररानंतर ्ा 
विभािांचे अथ्चचक्र सुरळीत करण्ात सरकारला आलेले अपि्श, राज्ातील 
अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जमाती, इतर मािास िि्च, मरा्ठा, धनिर, आवथ्चकदृष्््ा 
मािास ्ांच्ासा्ठीच्ा ्ोजना राबिण्ात, त्ाचा लाभ देण्ात सरकारला आलेले 
अपि्श, ्ाबाबत शासनाने कराि्ाची उपिा््ोजना विचारात घेण्ात ्ािी.”



221

वििरि क्रमांक  ४६

वन्म २९३ अन्ि्े साि्चजवनक वहतसंबंधाच्ा बाबपीिर ररचेबाबत 

अवधक मावहतपी सभागृहाच्ा ्टलािर ठेििे

वनरंक
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वििरि क्रमांक - ४७

शिेत्वरिका सभागृहाच्ा ्टलािर ठेििे

वनरंक
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वििरि क्रमांक - ४८

मत विभाजन

वनरंक
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वििरि क्रमांक - ४९

महाराष्ट्र विधानसभा

प्रथम (अथ्चसंकल्पी्) अवधिेशन, २०२१

तारांवकत / अतारांवकत / अल्सूरना प्रशन ि प्रशनातून उदभिलेल्ा

अधा्च - तास ररा्च ्ािरपील का््चिाहपीरे वििरि्रि

(वदनांक १ मार्च, २०२१ ते १० मार्च, २०२१)

तारांवक त प्रशन 

(१) (२) (३)

१. तारांवकत प्रशनांच्ा प्रापत झालेल्ा सूचना ६६८६

२. का््चिाहीसा्ठी घेतलेले तारांवकत प्रशन २७०८

३. ्िीकृत झालेले तारांवकत प्रशन ३४८

४. सभािृहात तोंडी उत्तरीत झालेले तारांवकत प्रशन २९

५. तारांवकत प्रशनातील अतारांवकत करण्ात आलेले प्रशन --

६. अ्िीकृत केलेले तारांवकत प्रशन ४७६

७. विभािास / मा.सद््ांना खुलासा विचारलेले तारांवकत 
प्रशन

--

८. व्पिित १४०३

९. सालममलीत तारांवकत प्रशन ४७८

१०. मा.सद््ांनी मािे घेतलेले प्रशन ०३

११. जादा तारांवकत प्रशन ३९७८
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 अल्सूरना प्रशन

(१) (२) (३)

१. प्रापत झालेले एकूर अलपिसूचना प्रशन --

२. का््चिाहीत घेतलेल्ा अलपिसूचना प्रशन --

३. ्िीकृत झालेल्ा अलपिसूचना --

४. उत्तरीत झालेले अलपिसूचना प्रशन --

५. अ्िीकृत केलेले अलपिसूचना प्रशन --

६. विभािास खुलासा विचारलेले अलपिसूचना प्रशन --

७. सालममलीत अलपिसूचना प्रशन --

तारांवकत प्रशनाच्ा उत्तरातून उदभिलेल्ा अधा्च-तास ररचेच्ा सूरना

(१) (२) (३)

१. प्रापत झालेल्ा अधा्च-तास चचदेच्ा एकूर सूचना ३४

२. मान् झालेल्ा सूचना --

३. ित सत्ातील प्रलंवबत अधा्च-तास सूचना --

४. चचा्च झालेल्ा सूचना --

५. सद्् अनुपिल्थतीमुळे चचा्च न झालेल्ा सूचना --

६. सद््ति ्थवितीमुळे चचा्च न झालेल्ा सूचना --

७. बॅले् मध्े आलेल्ा अधा्च-तास चचदेच्ा सूचना --

८. विद्मान सत्ातील प्रलंवबत अधा्च-तास चचदेच्ा सूचना --

९. अ्िीकृत झालेल्ा सूचना --

१०. सद््ति ्थवित केल्ामुळे का््चिाहीत न घेतलेल्ा सूचना --

११. व्पिित झालेल्ा सूचना ३४
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मूळ अतारांवकत प्रशन

(१) (२) (३)

१. ्ा सत्ात आलेल्ा मूळ अतारांवकत प्रशन सूचनांची सं््ा ८४

२. ्िीकृत झालेले प्रशन ३७

३. अ्िीकृत प्रशन ३१

४. विभािास/ मा.सद््ांना खुलासा विचारलेले प्रशन ७

५. सालममलीत प्रशन ९

६. का््चिाही सुरू असलेले प्रशन --

७. उत्तरीत झालेल्ा प्रशनांची सं््ा (अता. ्ादी क्र. ४२ ते ५६ ) 
(मािील सत्ातील ्िीकृत प्रशनासह)

७५०
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वििरि क्रमांक - ५०

तारांवकत ि अतारांवकत प्रशनासंबंधपी मावहतपी

अ.क्र प्रशन तारांवकत अतारांवकत एकूर

मूळ 
अतारांवकत

तारांवकत 
्िीकृत 
प्रशनातून 

िेळेअभािी  
झालेले 

अतारांवकत 
प्रशन

(१) (२) (३) (४) (५)

१ प्रापत झालेल्ा सूचना ६६८६ ८४ -- ६७७०

(६६८६+८४)

२ ्िीकृत ३४८ ३७ ३१९ ७०४

(३४८+ ३७+ 
३१९)

३ व्पिित १४०३ -- -- १४०३

४ अतारांवकत ्िीकृत -- -- -- --

५ अ्िीकृत ४७६ ३१ -- ५०७

(४७६+३१)

६ सलममलीत, ्िीकृत व्पिित, 
जादा प्रशन विभािाकडे 
वनददेवशत केलेले ि सद््ांनी 
मािे घेतलेले इत्ादी

५८६२

(४७८+ 
१४०३ + 
३९७८+ 

०३)

१६

(९+७)

-- ५८७८

(५८६२+१६)

७ प्रशन तोंडी उत्तररत २९ -- -- २९
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वििरि क्रमांक - ५१

तारांवकत प्रशनांरपी विभाग वनहा् सांसख्कपी् मावहतपी
विभाि आलेले 

प्रशन
का््च-
िाहीत 
घेतलेले 

प्रशन

जादा 
प्रशन

सलमम-
लीत

अ- 
्िीकृत

अतारां-
वकत 

्िीकृत

विभाि / 
सद््ा-

कडे 
वनददेवशत 
केलेले

तारांवकत 
्िीकृत

तोडी 
उत्तरीत

सद्् अनु-
पिल्थती

मुळे झालेले 
अतारांवकत 

िेळे 
अभािी 
अतारां-

वकत

मािे 
घेतलेले

तारांवकत 
व्पिित

तोंडी 
उत्तराच्ा 
शेकडा 
प्रमार

शेरा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५) (१६)

सामान् प्रशासन
(माजी सैवनकांचे 
कल्ार ), 
राजवशष््ाचार

८५ ४८ ३७ ९ १५ -- -- ३ -- -- ३ -- २१ --

िृह (पिररिहन, 
बंदरे ि   राज् 
उतपिादन शुलक)

८५२ ३१२ ५४० ६१ ३७ -- -- २८ २ -- २६ -- १८६ ७.१४%

महसूल ि िन 
(पिुनिस्चन ि 
मदत का््च, भुकंपि 
पिुनि्चसन  आपित्ती 
व्पि्थापिन)

५८७ २७९ ३०८ २१ ७५ -- -- ३० १ -- २९ -- १५३ ३.३३%

कृवष पिशुसंिध्चन, 
दुगधविकास आवर 
मत््व्िसा् 
(फलोतपिादन)

३३८ ११० २२८ ३४ १५ -- -- १७ १ -- १६ -- ४४ ५.८८%

शाले् वशषिर ि 
क्रीडा

२९० १०५ १८५ १७ २ -- -- १५ -- -- १५ -- ७१
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विभाि आलेले 

प्रशन
का््च-
िाहीत 
घेतलेले 

प्रशन

जादा 
प्रशन

सलमम-
लीत

अ- 
्िीकृत

अतारां-
वकत 

्िीकृत

विभाि / 
सद््ा-

कडे 
वनददेवशत 
केलेले

तारांवकत 
्िीकृत

तोडी 
उत्तरीत

सद्् अनु-
पिल्थती

मुळे झालेले 
अतारांवकत 

िेळे 
अभािी 
अतारां-

वकत

मािे 
घेतलेले

तारांवकत 
व्पिित

तोंडी 
उत्तराच्ा 
शेकडा 
प्रमार

शेरा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५) (१६)

निरविकास ७९२ ३३५ ४५७ ५९ ४९ -- -- ६० ५ -- ५५ २ १६५ ८.३३%

वित्त ि वन्ोजन ४६ १६ ३० ३ १ -- -- -- -- --- -- -- १२

साि्चजवनक 
बांधकाम

५६८ २५४ ३१४ ४७ ३२ -- -- ३३ २ -- ३१ १ १४१ ६.०६%

जलसंपिदा, 
लाभषिेत्  ि 
खारभूमी विकास

१६४ ४५ ११९ १ १४ -- -- ७ १ -- ६ -- २३ १४.२८%

विधी ि न्ा् २० ११ ९ १ ६ -- -- २ -- -- २ -- २

उद्ोि, ऊजा्च, 
कामिार ि 
खवनकम्च, नविन ि 
निीकररी् ऊजा्च

४२९ २५४ १७५ २७ ७९ -- -- २१ ४ -- १७ -- १२७ १९.०४%

अनन ि औषध 
प्रशासन

५६ ८ ४८ -- -- -- -- १ -- -- १ -- ७

ग्ामविकास २२८ ६६ १६२ ७ १४ -- -- १३ १ -- १२ -- ३२ ७.६९%

मृद ि जलसंधारर ५५ २२ ३३ ० १४ -- -- ३ १ -- २ -- ५ ३३.३३%

अनन,नािरी 
पिुरि्ठा ि ग्ाहक 
संरषिर

१२५ ४० ८५ ४ १० -- -- ११ २ -- ९ -- १५ १८.१८%
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विभाि आलेले 

प्रशन
का््च-
िाहीत 
घेतलेले 

प्रशन

जादा 
प्रशन

सलमम-
लीत

अ- 
्िीकृत

अतारां-
वकत 

्िीकृत

विभाि / 
सद््ा-

कडे 
वनददेवशत 
केलेले

तारांवकत 
्िीकृत

तोडी 
उत्तरीत

सद्् अनु-
पिल्थती

मुळे झालेले 
अतारांवकत 

िेळे 
अभािी 
अतारां-

वकत

मािे 
घेतलेले

तारांवकत 
व्पिित

तोंडी 
उत्तराच्ा 
शेकडा 
प्रमार

शेरा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५) (१६)

वन्ोजन (रोजिार 
हमी ्ोजना)

५२ १९ ३३ ३ ४ -- -- ३ -- -- ३ -- ९

सामावजक न्ा् ि 
विशेष सहाय्

१३८ ७९ ५९ २० १३ -- -- ११ १ -- १० -- ३५ ९.०९%

संसदी् का््च -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

िृहवनमा्चर २४८ ९४ १५४ १२ १ -- -- १९ १ -- १८ -- ६२ ५.२६%

पिारीपिुरि्ठा ि 
्िचछता

७२ २७ ४५ ६ ६ -- -- ५ १ -- ४ -- १० २०.००%

साि्चजवनक 
आरोग्

५१० १७० ३४० ७० १६ -- -- २० ४ -- १६ -- ६४ २०.००%

िैद्की् वशषिर ि 
औषधी द्रव्े

१५३ ५३ १०० २३ २ -- -- ३ -- -- ३ -- २५

आवदिासी विकास ९१ ४८ ४३ ३ २४ -- -- ९ -- -- ९ -- १२

पि्ा्चिरर १२० ३८ ८२ १० २ -- -- ८ -- -- ८ -- १८

सहकार, पिरन ि 
ि्त्ोद्ोि

१५३ ७८ ७५ १६ १७ -- -- ८ १ -- ७ -- ३७ १२.५०%

उचच ि तंत् 
वशषिर

१८१ ८७ ९४ ६ ९ -- -- ८ -- -- ८ -- ६४

मवहला ि बाल 
विकास

८९ २० ६९ ५ ३ -- -- ३ १ -- २ -- ९ ३३.३३%
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विभाि आलेले 

प्रशन
का््च-
िाहीत 
घेतलेले 

प्रशन

जादा 
प्रशन

सलमम-
लीत

अ- 
्िीकृत

अतारां-
वकत 

्िीकृत

विभाि / 
सद््ा-

कडे 
वनददेवशत 
केलेले

तारांवकत 
्िीकृत

तोडी 
उत्तरीत

सद्् अनु-
पिल्थती

मुळे झालेले 
अतारांवकत 

िेळे 
अभािी 
अतारां-

वकत

मािे 
घेतलेले

तारांवकत 
व्पिित

तोंडी 
उत्तराच्ा 
शेकडा 
प्रमार

शेरा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५) (१६)

कौशल्, रोजिार 
ि उद्ोजकता

२६ ९ १७ -- १ -- -- १ -- -- १ -- ७

पि््च्न ि 
सां्कृवतक का््च

१४७ ४४ १०३ ११ ३ -- -- ४ -- -- ४ -- २६

अलपिसं््ाक 
विकास, औकाफ

२१ ५ १६ -- -- -- -- -- -- -- -- -- ५

मरा्ठी भाषा ५ २ ३ -- २ -- -- -- -- -- -- -- --

इतर मािास 
बहुजन कल्ार

२० ९ ११ -- ७ -- -- १ -- -- १ -- १

विमुकत जाती, 
भ्क्ा जमाती 
आवर विशेष 
मािास प्रिि्च 
कल्ार

२५ २१ ४ २ ३ -- -- १ -- -- १ -- १५

्ुिक कल्ार

एकूर ६६८६ २७०८ ३९७८ ४७८ ४७६ -- -- ३४८ २९ -- ३१९ ३ १४०३ ८.३३%

एच
बी ६८०—

१६
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वििरि क्रमांक ५२

मूळ अतारांवकत प्रशनांरपी विभाग वनहा् सांसख्कपी् मावहतपी

अ. 
क्र.

विभाि आलेल्ा 
प्रशनांची 
सं््ा

अ्िीकृत मािे 
घेतलेले

सलममलीत विभाि / 
सद््ा कडे 

वनददेवशत 
केलेले

्िीकृत शेरा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९)

१ सामान् प्रशासन (माजी सैवनकांचे कल्ार ि 
राजवशष््ाचार)

८ -- -- ७ -- १

२ िृह (पिररिहन, बंदरे ि राज् उतपिादन शुलक) ५ ३ -- -- -- २

३ महसूल ि िन (पिुनि्चसन ि मदतका््च, भुकंपि 
पिुनि्चसन्च आपित्ती व्ि्थापिन)

१० ४ -- -- २ ४

४ कृवष, पिशुसंिध्चन, दुगधविकास आवर 
मत््व्िसा् (फलोतपिादन)

८ ७ -- -- -- १

५ शाले् वशषिर ि क्रीडा -- -- -- -- -- --

६ निरविकास ४ १ -- -- -- ३

७ वित्त ि वन्ोजन १ -- -- -- -- १

८ साि्चजवनक बांधकाम १ -- -- -- -- १

९ जलसंपिदा ि लाभषिेत् ि खारभूमी विकास ४ -- -- -- -- ४

१० विधी ि न्ा् २ -- -- १ -- १
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अ. 
क्र.

विभाि आलेल्ा 
प्रशनांची 
सं््ा

अ्िीकृत मािे 
घेतलेले

सलममलीत विभाि / 
सद््ा कडे 

वनददेवशत 
केलेले

्िीकृत शेरा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९)

११ उद्ोि, ऊजा्च, कामिार ि खवनकम्च, नविन ि 
निीकररी् ऊजा्च

११ ७ -- -- १ ३

१२ अनन ि औषध प्रशासन १ -- -- -- १ --

१३ ग्ामविकास ३ १ -- -- १ १

१४ मृद ि जलसंधारर ३ -- -- -- -- ३

१५ अनन,नािरी पिुरि्ठा ि ग्ाहक संरषिर १ -- -- -- -- १

१६ वन्ोजन (रोजिार हमी ्ोजना ) -- -- -- -- -- --

१७ सामावजक न्ा् ि विशेष सहाय् १ १ -- -- -- --

१८ संसदी् का््च -- -- -- -- -- --

१९ िृहवनमा्चर ३ -- -- १ -- २

२० पिारीपिुरि्ठा ि ्िचछता ७ ३ -- -- १ ३

२१ साि्चजवनक आरोग् २ -- -- -- -- २

२२ िैद्की् वशषिर ि औषधी द्रव्े -- -- -- -- -- --

२३ आवदिासी विकास १ १ -- -- -- --

२४ पि्ा्चिरर १ १ -- -- -- --

एच
बी ६८०—

१६अ
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अ. 
क्र.

विभाि आलेल्ा 
प्रशनांची 
सं््ा

अ्िीकृत मािे 
घेतलेले

सलममलीत विभाि / 
सद््ा कडे 

वनददेवशत 
केलेले

्िीकृत शेरा

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९)

२५ सहकार, पिरन ि ि्त्ोद्ोि १ १ -- -- -- --

२६ उचच ि तंत् वशषिर

२७ मवहला ि बाल विकास १ १

२८ कौशल् विकास, रोजिार ि उद्ोजकता

२९ पि््च्न ि सां्कृवतक का््च ४ १ ३

३० अलपिसं््ाक विकास ि औकाफ १ १

३१ मरा्ठी भाषा

३२ इतर मािास बहुजन कल्ार

३३ विमुकत जाती, भ्क्ा जमाती आवर विशेष 
मािास प्रिि्च कल्ार

३४ ्ुिक कल्ार

एकूर ८४ ३१ ९ ७ ३७
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वििरि क्रमांक  ५३

अल्ािधपी सूरना प्रशनांसंबंधपी का््चिाहपीरे वििरि

आलेल्ा 
सूचनांची 
सं््ा

अ्िीकृत शासनाकडे सद््ांकडे संलममलीत ्िीकृत उत्तररत सद््ांनी 
मािे 

घेतलेल्ा 
अलपिसूचना

सद्् 
अनुपिल्थती

सभािृहात 
उत्तरीत 

झालेल्ा 
सूचनांचे 

शेकडा प्रमार

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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वििरि क्रमांक ५४

तोंडपी उत्तरपीत झालेल्ा तारांवकत सिपीकृत प्रशनांरे वििरि्रि

अ.क्र.
तारांवकत 

प्रशन क्रमांक
सद््ांचे नाि विष् उत्तराचा वदनांक

(१) (२) (३) (४) (५)

१ * २०९८१ श्ी.चंद्रकांत पिा्ील बे्् उपिक्रमाची विकासकांकडे असलेली 
थकबाकी िसूल करण्ाबाबत.

२/३/२०२१

२ * २३०५२ श्ी.मदन ्ेरािार महािांि ते फुलसािंिी (वज.्ितमाळ) 
र्त्ाचे काम वनकृष्् दजा्चचे झाल्ाबाबत.

२/३/२०२१

३ * २३१५८ डॉ.संदीपि धुिदे आरडी (वज.्ितमाळ) निरपिररषदेमध्े 
मानसूनपिूि्च कामात झालेला िैरव्िहार.

२/३/२०२१

४ * २२२६३ श्ीमती सरोज 
आवहरे

नावशक वजलह्ात वनमा्चर करण्ात आलेली 
सौर ऊजा्च महावितरर कंपिनीने विकत घेिून 
इतर राज्ांना विक्री करण्ाबाबत.

३/३/२०२१

५ * २१८०९ श्ी. रमेश 
कोरिांिकर

राज्ात ३३ को्ी िृषि लाििडीसा्ठी 
राबविण्ात आलेल्ा विशेष मोहीमेबाबत.

३/३/२०२१

६ * २३३४४ श्ी. सुवनल प्रभू डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रवतष््ठान 
(वज. नािपिूर) ्ा सं्थेच्ा विविध 
कामांमध्े झालेला िैरव्िहार.

३/३/२०२१

७ * २०४३० श्ी.प्रशांत ्ठाकूर अवलबाि (वज.रा्िड) तालुक्ातील 
वजलहा रुगराल्ाच्ा इमारतीचे नुतनीकरर 
करण्ाबाबत.

४/३/२०२१

८ * २४२८१ श्ी. दौलत दरोडा पिरळी (ता.िाडा, वज.पिालघर) ्ेथील 
प्राथवमक आरोग् केंद्राचे श्ेरीिध्चन 
करण्ाबाबत.

४/३/२०२१

९ * २०९४५ श्ी. धम्चरािबाबा 
आत्ाम

अंिरिाडीतील बालके ि िभ्चिती मवहलांना 
पिोषर आहार पिुरविण्ाचे कंत्ा् ्थावनक 
मवहला बचत ि्ांना देण्ाबाबत.

४/३/२०२१

१० * २३४०९ डॉ. संदीपि धुिदे आरडी (वज.्ितमाळ) तालुक्ातील 
ग्ामपिंचा्तींना १५ व्ा वित्त आ्ोिांति्चत 
वनधी वितररत करण्ाबाबत.

४/३/२०२१
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अ.क्र.
तारांवकत 

प्रशन क्रमांक
सद््ांचे नाि विष् उत्तराचा वदनांक

(१) (२) (३) (४) (५)

११ * २३१९५ श्ी. फारुक शाह धुळे शहरातील वजलहा रुगराल्ास वनधी 
उपिलबध करून देण्ाबाबत.

४/३/२०२१

१२ * २३६७८ श्ी. वशरीष चौधरी मौजे िड्ी खु. (ता.्ािल, वज. जळिांि) 
्ेथील पिाझर तलािांच्ा दुरु्तीच्ा कामात 
झालेला िैरव्िहार.

४/३/२०२१

१३ * २०३८८ ॲड. आवशष 
शेलार

राज्ात कुष््ठरोिाच्ा रुगर सं््ेत िाढ होत 
असल्ाबाबत.

४/३/२०२१

१४ * २११८३ श्ी. अबू आजमी वपिंपिरी वचंचिड (वज.पिुरे) पिोलीस 
आ्ुकताल्ाच्ा अंमली पिदाथ्च विरोधी 
पिथकाने मेफेड्ोन ड्गस जपत केल्ाबाबत.

५/३/२०२१

१५ * २३९५७ श्ी. कैलास घाडिे 
पिा्ील

उ्मानाबाद वजलह्ातील नुकसानग््त 
शेतकऱ्ांना पिीक विम्ाची नुकसान भरपिाई 
वमळण्ाबाबत.

५/३/२०२१

१६ * २३४१४ श्ी. तानहाजी 
मु्कुळे

मरा्ठिाड्ातील दुष्काळ का्म्िरुपिी 
सोडविण्ासा्ठी “मरा्ठिाडा िॉ्र ग्ीड” 
प्रकलपि पिूर्च करण्ाबाबत.

८/३/२०२१

१७ * २१२२६ श्ीमती मंजुळा 
िािीत

राज्ात वशधापिवत्का वितरराकररता विशेष 
मोवहम राबविण्ाबाबत.

८/३/२०२१

१८ * २३८३५ श्ी.धम्चरािबाबा 
आत्ाम

अहेरी, आलापिलली ि वसरोंचा (ता.अहेरी, 
वज.िडवचरोली) बस्थानकाचे काम 
वनधीअभािी प्रलंवबत असल्ाबाबत.

८/३/२०२१

१९ * २४३४० श्ी. ररधीर 
सािरकर

मौ.अकोली जहािीर (ता.अको्, 
वज.अकोला) ्ेथील रा्तभाि दुकानातून 
अिैध धान्सा्ठा जपत केल्ाबाबत.

८/३/२०२१

२० *२३५२१ श्ी.बाबासाहेब 
पिा्ील

उजळंब (ता.चाकुर, वज.लातूर) ते रोवहरा 
्ा वजलहामािा्चिर अपिघातांचे प्रमार 
िाढल्ाबाबत.

९/३/२०२१
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अ.क्र.
तारांवकत 

प्रशन क्रमांक
सद््ांचे नाि विष् उत्तराचा वदनांक

(१) (२) (३) (४) (५)

२१ *२४६४७ श्ी.दौलत दरोडा आ्िाि ते िाडा ्ा मािा्चिरील अघई 
्ेथील र्त्ाच्ा संरषिक वभंती तु्ल्ामुळे 
जुन्ा- जीर्च पिुलाचे लोखंडी क्ठडे तु्ले 
असल्ाबाबत

९/३/२०२१

२२ *२४०४० श्ी.प्रदीपि जै्िाल औरंिाबाद (वज.औरंिाबाद) महानिर-
पिावलकेने बँकेचे कज्च फेडून देखील तारर 
्ठेिलेल्ा मालमत्ता बँकेच्ाच ताब्ात 
असल्ाबाबत

९/३/२०२१

२३ *२१६७२ श्ी.झीशान वसवद्की मुंबईतील िांद्रे (पिूि्च) ्ेथील िोळीबार ्ेथे 
वशिावलक ्ा विकासकाच्ा माध्मातून 
राबविण्ात ्ेराऱ्ा झोपिडपिट्ी पिुनि्चसन 
प्रकलपिाबाबत

९/३/२०२१

२४ *२३८१९ श्ी.सुधीर 
मुनिं्ीिार

राज्ातील मुंबई, पिुरे, वमरा-भाईंदर, 
जळिाि शहर ्ा महानिरपिावलकेमाफ्कत 
अद्ापिही पिथविक्रेत्ांना “पिथ विक्री 
प्रमारपित्” देण्ात आलेले नसल्ाबाबत

९/३/२०२१

२५ * २४११४ श्ी. अवभमन्ु 
पििार

मांजरा, वनमन तेररा ि तािरजा (ता. औसा, 
वज. लातूर) ्ा प्रकलपिांच्ा पिारीपिुरि्ठा 
्ोजना सौर ऊजदेिर राबविण्ाबाबत

१०/३/२०२१

२६ * २२४९२ श्ी. सदा 
सरिरकर

राज्ात उद्ोि उभाररीसा्ठी पिा्ाभूत 
सुविधा उपिलबध करून देण्ाबाबत

१०/३/२०२१

२७ * २५०६२ श्ी. राधाकृष्र 
विखे-पिा्ील

घा्घर (वज.अहमदनिर) ्ेथील उदंचन 
प्रकलपिाकररता संपिावदत केलेल्ा जवमनीचा 
मोबदला शेतकऱ्ांना वमळण्ाबाबत

१०/३/२०२१

२८ * २५५३५ श्ी. सुभाष देशमुख वनंबोरी (ता.मंिळिेढा, वज. सोलापिूर) 
्ेथील महावितरर कंपिनीच्ा सौर ऊजा्च 
उपिकेंद्राला आि लािून झालेले नुकसान

१०/३/२०२१

२९ * २२०८२ श्ीमती शिेता 
महाले

वचखली (वज. बुलढारा) ्ेथे अनुराधा 
नािरी सहकारी बँकेने शासकी् वनधीचा 
केलेला अपिहार

१०/३/२०२१
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वििरि क्रमांक  ५५

अधा्च-तास ररा्च

(म.वि.स. वन्म ९४ अन्ि्े प्रशनातून उदभििाऱ्ा सूरना).

एकूर प्रापत झालेल्ा सूचना    ३४

मान् झालेल्ा सूचना     ०

चचा्च झालेल्ा सूचनांची सं््ा    ०

अमान् झालेल्ा सूचना     ०

पिुढील अवधिेशनासा्ठी पिुढे ढकलण्ात आलेल्ा सूचना ०

व्पिित सूचना     ३४

अ.क्र. अधा्च-
तास चचा्च 

सूचना 
क्रमांक

प्रशन 
क्रमांक

सद््ांचे नाि विष् ल्थती

१ १ १०५०१ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

चंद्रपिूर ्ेथील पिंचा्त सवमती का्ा्चल्ाच्ा 
निीन बांधकामाला मंजूरी वमळण्ाबाबत

व्पिित

२ २ २८५० श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

्ितमाळ (ता.्ितमाळ) तहवसल का्ा्चल् 
्ेथे संज् िांधी वनराधार ि श्ािरबाळ 
्ोजनेतील प्रकरर प्रलंवबत असल्ाबाबत

व्पिित

३ ३ ३७४६ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

कम्चचाऱ्ांना पिाचव्ा आवर सहाव्ा 
िेतन आ्ोिातील िेतन आ्ोिाचा लाभ 
वमळण्ाबाबत

व्पिित

४ ४ २९३१ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

मारोडा (ता.मुल, वज.चंद्रपिूर) ्ेथील वितरर 
पिाईपिलाईन सा्ठी अंदाजपित्कानुसार वनधी 
तातडीने उपिलब् ध होण् ् ाबाबत

व्पिित

५ ५ १३२०५ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

चंद्रपिूर वजल्हातील रमाई घरकुल ्ोजनेच्ा 
लाभाथथींना अनुदान वमळरेबाबत

व्पिित
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अ.क्र. अधा्च-
तास चचा्च 

सूचना 
क्रमांक

प्रशन 
क्रमांक

सद््ांचे नाि विष् ल्थती

६ ६ ८८८६ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

राज्ातील पिीक विमा ् ोजना, केंद्र शासनाकडून 
राबविण्ात ् ेराऱ्ा नॅशनल इनशुरनस अथोरर्ी 
सवि्चसप्रमारे राबविण्ाबाबत

व्पिित

७ ७ ६४०४ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

रोजिार हमी ्ोजनेतील मजूरांना तु्पिूंजा 
मजूरीिर उदरवनिा्चह करािा लाित 
असल्ाबाबत

व्पिित

८ ८ १३८२ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

राज्ातील तालुका्तरी् तांवत्क 
उपिसवमत्ांकडून िाळू घा्ांचे सिदेषिर आवर 
वललािाची प्रवक्र्ा तातडीने सुरू करण्ाबाबत

व्पिित

९ ९ १३८२ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

राज्ातील तालुका्तरी् तांवत्क 
उपिसवमत्ांकडून  िाळू घा्ांचे सिदेषिर आवर 
वललािाची प्रवक्र्ा तातडीने सुरू करण्ाबाबत

व्पिित

१० १० १३१ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

विदभ्च मरा्ठिाडा आवर पिलशचम महाराष्ट्रातील 
विकास वनधी िा्पिाच्ा वनकषांमध्े सुधाररा 
करण्ाबाबत

व्पिित

११ ११ १३६५३ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

राज्ातील प्रधानमंत्ी ग्ाम सडक ्ोजनेचा 
प्र्ताि केंद्र सरकारकडे पिा्ठविण्ाबाबत

व्पिित

१२ १२ १३१७४ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

भामरािड (वज.िडवचरोली) ्ेथील प्रधानमंत्ी 
ग्ाम सडक ् ोजनेअंति्चत बो्नफुंडी - ताडिाि 
- मननेराजाराम -बामनपिलली र्त्ाच्ा वनकृष्् 
दजा्चच्ा बांधकामाबाबत

व्पिित

१३ १३ १२७४१ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

िधा्च वजल्हातील सेलू पिंचा्त सवमतीच्ा 
प्रशासकी् इमारतीच्ा बांधकामाबाबत

व्पिित

१४ १४ ११७५७ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

राज्ात माता ि अभ्चकाचे मृत्ूचे प्रमार जा्त 
असल्ाबाबत

व्पिित
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अ.क्र. अधा्च-
तास चचा्च 

सूचना 
क्रमांक

प्रशन 
क्रमांक

सद््ांचे नाि विष् ल्थती

१५ १५ ११३६० श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

कापिूस, तूर, चरा खरेदीच्ा व्ि्था मो्ठ्ा 
प्रमारात उपिलबध करून देण्ाबाबत

व्पिित

१६ १६ ९९३७ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

करंजी (ता. राळेिाि, वज. ्ितमाळ) 
वशिारातील लघु कालव्ाचे काम पिूर्च 
करण्ाबाबत

व्पिित

१७ १७ ९८५४ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

अकोला ्ेथील सुपिर ्पिेशावल्ी हॉल्पि्ल 
मधील पिदे तातडीने भरण्ाबाबत

व्पिित

१८ १८ ३६३७ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

ग्ामीर भािातील अिैध मद्वनवम्चती ि 
मद्विक्रीला आळा बसण्ासा्ठी ग्ामरषिक 
दलाची ्थापिना करण्ाबाबत

व्पिित

१९ १९ १९०५ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

राज्ात माहे सप्ेंबर-ऑक्ोबर, २०१९ मध्े 
शेतािर काम करराऱ्ा शेतकऱ्ांच्ा अंिािर 
िीज पिडून झालेला मृत्ु

व्पिित

२० २० ६६० श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

राज्ातील सि्च खाजिी अनुदावनत, 
विनाअनुदावनत अंशत: अनुदावनत ि 
तुकड्ांिर वन्ुकत झालेल्ा सि्च वशषिक ि 
वशषिकेत्तर कम्चचाऱ्ांना जुनी पिेनशन ्ोजना 
लािू करण्ाबाबत

व्पिित

२१ २१ १४५ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

सावित्ीबाई फुले विद्ाथडी उपिल्थती भत्ता 
्ोजनेत िाढ न झाल्ाबाबत

व्पिित

२२ २२ १२९० श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

पिुरे शहरात अवतिृष््ीमुळे आलेला पिूर व्पिित

२३ २३ ५४५ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

औद्ोविक प्रवशषिर सं्थेत मंजूर पिदे 
भरण्ाबाबत

व्पिित
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अ.क्र. अधा्च-
तास चचा्च 

सूचना 
क्रमांक

प्रशन 
क्रमांक

सद््ांचे नाि विष् ल्थती

२४ २४ १०५०१ श्ी. सुधीर 
मुनिं्ीिार, 
वि.स.स.

चंद्रपिूर ्ेथील पिंचा्त सवमती का्ा्चल्ाच्ा 
निीन बांधकामाला मंजूरी वमळण्ाबाबत

व्पिित

२५ २५ २२३५ श्ी. राजेश 
एकडे, 
वि.स.स.

मलकापिूर ते धररिाि (वज. बुलढारा) र्ता 
िाहतुकीस ्ोग् नसल्ाबाबत

व्पिित

२६ २६ २२७४ श्ी. राजेश 
एकडे, 
वि.स.स.

नांदुरा (वज. बुलढारा) ्ेथे अलपिसं््ाक 
विद्ाथ्ाांसा्ठी िसवतिृह सुरू कररेबाबत

व्पिित

२७ २७ २४०० श्ी. राजेश 
एकडे, 
वि.स.स.

कृषी उतपिनन बाजार (ता. नांदुरा,  
वज. बुलढारा)  सवमती मधील  तुर खरेदी मध्े 
झालेला िैरव्िहार

व्पिित

२८ २८ ६२२२ श्ी. राजेश 
एकडे, 
वि.स.स.

झोडिा (ता. मलकापिुर, वज. बुलढारा) ्ेथे 
निीन पिारीपिुरि्ठा ्ोजना मंजूर करण्ाबाबत

व्पिित

२९ २९ २२४७ श्ी. राजेश 
एकडे, 
वि.स.स.

नांदुरा (वज. बुलढारा) ्ेथे ग्ामीर रुगराल् 
मंजूर करण्ाबाबत

व्पिित

३० ३० २२६८ श्ी. राजेश 
एकडे, 
वि.स.स.

नांदुरा (वज. बुलढारा) ्ेथे ३३ के.वही. विद्ुत 
उपिकेंद्र श्ेरी िवध्चत कररेबाबत

व्पिित

३१ ३१ १२६९३ श्ी. राजेश 
एकडे, 
वि.स.स.

मलकापिूर विभाि अंति्चत लोरिाडी लघु 
प्रकलपि कामामध्े झालेला िैरव्िहार

व्पिित

३२ ३२ ६२१ श्ी. कुराल 
पिा्ील, 
वि.स.स.

मैत्े् नािाच्ा कंपिनीने सामान् जनतेची 
केलेली आवथ्चक फसिरूक

व्पिित
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अ.क्र. अधा्च-
तास चचा्च 

सूचना 
क्रमांक

प्रशन 
क्रमांक

सद््ांचे नाि विष् ल्थती

३३ ३३ २५६७ श्ी. कुराल 
पिा्ील, 
वि.स.स.

वशषिा अवभ्ानांति्चत वन्ुकत करण्ात 
आलेल्ा मावहती, संपिक्क आवर तंत्ज्ान 
(आ्सी्ी) वशषिकांना का््चमुकत करण्ात 
आल्ाबाबत

व्पिित

३४ ३४ ५५५६ श्ी. कुराल 
पिा्ील, 
वि.स.स.

कुसूंबा (ता.वज.धुळे) ्ेथे ट्रामा केअर सें्रचे 
बांधकाम कररेबाबत

व्पिित
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वििरि क्रमांक ५६

प्रशनांच्ा उत्तरातून उदभििाऱ्ा ्ुरेशा साि्चजवनक महतिाच्ा बाबींविष्पी

महाराष्ट्र विधानसभा वन्म ९४ अन्ि्े अधा्च-तास ररा्च उ्ससथत 

करण्ासाठपी आलेल्ा सूरनांरे वििरि्रि

अनुक्रमांक तपिशील सं््ा

(१) (२) (३)

१. एकूर प्रापत झालेल्ा सूचनांची सं््ा ३४

२. ित सत्ातील प्रलंवबत असलेल्ा सूचनांची सं््ा --

३. ्िीकृत झालेल्ा सूचनांची सं््ा ००

४. अ्िीकृत झालेल्ा सूचनांची सं््ा ००

५. सभािृहात चचा्च झालेल्ा सूचनांची सं््ा ००

६. सभािृहात सं्थवित झाल्ामुळे का््चिाहीत न घेतलेल्ा 
सूचना

--

७. सद््ांनी मािे घेतलेल्ा सूचना --

८. कालबा्ह महरून सद््ांना पिरत केलेल्ा सूचनांची 
सं््ा

--

९. कामकाज पिवत्केिर दाखविण्ात आलेल्ा पिरंतु पिुढे 
ढकलण्ात आलेल्ा सूचनांची सं््ा

--

१०. सद््ांच्ा अनुपिल्थतीमुळे चचा्च होऊ शकली नाही 
अशा सूचनांची सं््ा

--

११. सभािृहात बै्ठक न झाल्ामुळे व्पिित झालेल्ा 
सूचनांची सं््ा

--

१२. सद््ति ्थवितीमुळे चचा्च न झालेल्ा सूचनांची सं््ा --

१३. व्पिित झालेल्ा सूचना ३४
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वििरि क्रमांक ५७

प्रशनांसबंधपी विशेष मावहतपी

अ. क्र. तपिशील सं््ा

(१) (२) (३)

(१) प्रशनोत्तरे ्ठेिलेल्ा बै्ठकींची सं््ा ०७

(२) प्रशनोत्तरे न ्ठेिलेल्ा बै्ठकींची सं््ा ०१

(३) प्रशनांची सूचना देराऱ्ा सद््ांची सं््ा १९५

(४) तोंडी उत्तरे वदलेल्ा प्रशनांची सं््ा २९

(५) कोरत्ाही एका वदिशी तोंडी उत्तरे वदलेल्ा प्रशनांची कमाल 
सं््ा

०७

(६) कोरत्ाही एका वदिशी तोंडी उत्तरे वदलेल्ा प्रशनांची वकमान 
सं््ा

०२

(७) तोंडी उत्तरे वदलेल्ा प्रशनांची सरासरी ८. ३३%

(८) उत्तरात उललेवखत सवचिांच्ा का्ा्चल्ात ्ठेिलेल्ा 
वििररांची सं््ा

--
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वििरि क्रमांक ५८
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(शा.म.मु.) एचबी ६८०—१७ (५०—१०-२०२१)
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एचबी ६८०—१७अ
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वििरि क्रमांक ५९

महाराष्ट्र विधानसभा

प्रथम (अथ्चसंकल्पी्) अवधिेशन, २०२१ च्ा का्ा्चिलपीरे ्ुरििपी ्रि

का्ा्चिलपीतपील बाब क्रमांक “ÖÖÖएकिपीस” सभागृहासमोर ठेिण्ात आलेल्ा 
कागद्रिांच्ा ्ादपीरे ्ुरििपी ्रि. (अनुक्रमांक “ रविेराळपीस” नंतर ्ुढपील बाबपी 

िाराव्ात.)

अ.क्र विष् विधानसभेत 
्ठेिण्ात  
आलेला 
वदनांक

विधानसभेत ्ठेिण्ासा्ठी िैधावनक 
प्रावधकार

(१) (२) (३) (४)

अवधसूरना

४५) महाराष्ट्र राज् बाल न्ा् (मुलांची 
काळजी ि संरषिर) (सुधाररा) वन्म, 
२०२० प्रवसद्ध कररारी अवधसूचना क्रमांक 
बा.न्ा.म.-२०१९/प्र.क्र.१२७/का-०३, 
वदनांवकत २८ वडसेंबर, २०२०

वदनांक 
५ माच्च, 
२०२१

बाल न्ा् (मुलांची काळजी ि संरषिर) 
अवधवन्म, २०१५ च्ा पिो् कलम ११० 
च्ा (३) अनि्े

विविध महामंडळारे अहिाल इत्ादपी कागद्रिे

४६) श्ी साईबाबा सं्थान विशि्तव्ि्था, 
वशडडी ्ांचा सन २०१९-२०२० ्ा िषा्चचा 
िावष्चक  अहिाल

वदनांक 
२ माच्च, 
२०२१

श्ी साईबाबा सं्थान विशि्तव्ि्था 
(वशडडी) (सुधाररा) अवधवन्म, 
२००४ च्ा कलम २९ च्ा पिो्-कलम 
(२) अनि्े,

४७) महाराष्ट्र लघुउद्ोि विकास महामंडळ 
म्ा्चवदत ्ांचा सन २०१७-२०१८ ्ा 
िषा्चचा छपिननािा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
२ माच्च, 
२०२१

कंपिनी अवधवन्म २०१३ मधील कलम 
३९५ मधील उपिकलम (१) (ब) 
अनि्े,

४८) महाराष्ट्र मेट्रो रेलिे महामंडळ म्ा्चवदत 
(महामेट्रो) ्ांचा सन २०१९-२०२० ्ा 
िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
२ माच्च, 
२०२१

कंपिनी अवधवन्म, २०१३ च्ा कलम 
३९४ च्ा पिो्-कलम (२) अनि्े,

४९) मुंबई रेलिे विकास महामंडळ (म्ा्च.) 
मुंबई ्ांचा सन २०१९-२०२० ्ा िषा्चचा 
िावष्चक अहिाल

वदनांक 
२ माच्च, 
२०२१

कंपिनी अवधवन्म, २०१३ च्ा कलम 
३९४ च्ा पिो्-कलम (२) अनि्े,
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अ.क्र विष् विधानसभेत 
्ठेिण्ात  
आलेला 
वदनांक

विधानसभेत ्ठेिण्ासा्ठी िैधावनक 
प्रावधकार

(१) (२) (३) (४)

५०) मुंबई मेट्रो रेलिे महामंडळ म्ा्चवदत ्ांचा 
सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक 
२ माच्च, 
२०२१

कंपिनी अवधवन्म, २०१३ च्ा कलम 
३९४ च्ा पिो्-कलम (२) अनि्े,

५१) मुंबई महानिर प्रदेश विकास प्रावधकरर 
्ांचा सन २०१६-२०१७ ि २०१८-
२०१९ ्ा िषाांचा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
२ माच्च, 
२०२१

मुंबई महानिर प्रदेश विकास प्रावधकरर 
अवधवन्म, १९७४ च्ा कलम २४ 
अनि्े,

५२) महातमा िांधी राष्ट्री् ग्ामीर रोजिार हमी 
्ोजना - महाराष्ट्र ि राज् रोजिार हमी 
्ोजना ्ा ्ोजनांचा सन २०१९-२०२० 
्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
२ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र रोजिार हमी अवधवन्म, १९७७ 
च्ा कलम ४ च्ा पिो्-कलम (३) च्ा 
उपिखंड (चार) अनि्े,

५३) झोपिडपिट्ी पिुनि्चसन प्रावधकरर, पिुरे ि 
वपिंपिरी वचंचिड षिेत्, पिुरे ्ांचे सन २००५-
२००६ ते २०१०-२०११ ्ा िषाांचे िावष्चक 
लेखे

वदनांक 
३ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र झोपिडपिट्ी (सुधाररा, वनमु्चलन 
ि पिुनवि्चकास) अवधवन्म, १९७१ 
च्ा कलम ३ पिी च्ा पिो्-कलम (४) 
अनि्े,

५४) महाराष्ट्र राज् विद्ुत वितरर कंपिनी 
म्ा्चवदत ्ांचा सन २०१८-२०१९ ्ा 
िषा्चचा चौदािा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
४ माच्च, 
२०२१

कंपिनी अवधवन्म, २०१३ च्ा कलम 
३९५ च्ा पिो्-कलम (१) मधील खंड 
(ब) अनि्े,

५५) महाराष्ट्र विद्ुत वन्ामक आ्ोि ्ांचा सन 
२०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
४ माच्च, 
२०२१

विद्ुत अवधवन्म, २००३ च्ा कलम 
१०५ च्ा पिो्-कलम (२) अनि्े

५६) कोंकर रेलिे महामंडळ म्ा्चवदत ्ांचा सन 
२०१९-२०२० ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
४ माच्च, 
२०२१

कंपिनी अवधवन्म, २०१३ च्ा कलम 
३९४ च्ा पिो्-  कलम (२) अनि्े,

५७) महाराष्ट्र लोहमाि्च पिा्ाभूत विकास 
महामंडळ वलवम्ेड ्ांचा सन २०१८-
२०१९ ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
४ माच्च, 
२०२१

कंपिनी अवधवन्म, २०१३ च्ा कलम 
३९४ च्ा पिो्-  कलम (२) अनि्े,
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अ.क्र विष् विधानसभेत 
्ठेिण्ात  
आलेला 
वदनांक

विधानसभेत ्ठेिण्ासा्ठी िैधावनक 
प्रावधकार

(१) (२) (३) (४)

५८) महाराष्ट्र लोक आ्ुकत आवर उपि लोक 
आ्ुकत, महाराष्ट्र राज् ्ांचे मा. राज्पिाल 
महोद्ांना सादर केलेले सन २०१३ चे 
२, सन २०१४ चे २३, सन २०१५ चे २, 
सन २०१६ चे ३, सन २०१८ चा १ आवर 
सन २०१९ चा १ असे एकूर ३२ विशेष 
अहिाल त्ािरील ्पिष््ीकररातमक ज्ापिन

वदनांक 
५ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र लोक  आ्ुकत आवर उपि लोक 
आ्ुकत अवधवन्म, १९७१ च्ा १२ च्ा 
पिो्-कलम (७) अनि्े,

५९) महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपिनी 
म्ा्चवदत ्ांचा सन २०१६-२०१७ ्ा 
िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
५ माच्च, 
२०२१

कंपिनी अवधवन्म, २०१३ च्ा कलम 
३९५ अनि्े,

६०) शहर ि औद्ोविक विकास महामंडळ 
महाराष्ट्र म्ा्चवदत  ्ांचा सन २०१६-
२०१७ ्ा िषा्चचा सत्तेचाळीसािा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक 
५ माच्च, 
२०२१

कंपिनी अवधवन्म, २०१३ च्ा कलम 
३९५ च्ा पिो्-कलम (१) मधील खंड 
(ब) अनि्े,

६१) महाराष्ट्र अब्चन इनफ्ा्ट्रकचर फंड ट्र््ी 
कंपिनी वलवम्ेड ्ांचा सन २०१६-२०१७ 
ि २०१७-२०१८  ्ा िषा्चचा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक 
५ माच्च, 
२०२१

कंपिनी अवधवन्म, २०१३ च्ा कलम 
३९४ च्ा पिो्-कलम (२) अनि्े,

६२) महाराष्ट्र अब्चन इनफ्ा्ट्रकचर डेवहलपिमें् 
कंपिनी वलवम्ेड ्ांचा सन २०१६-२०१७ 
ि २०१७-२०१८ ्ा िषाांचे िावष्चक 
अहिाल

वदनांक 
५ माच्च, 
२०२१

कंपिनी अवधवन्म, २०१३ च्ा कलम 
३९४  च्ा पिो्-कलम (२) अनि्े,

६३) महाराष्ट्र औद्ोविक विकास महामंडळ 
्ांचा सन २०१६-२०१७ ते २०२०-
२०२१ ्ा िषाांचे अथ्चवििरर पित्क ि 
कामाचा का््चक्रम आवर सन २०१५-
२०१६ ते २०१९-२०२० ्ा िषा्चचे 
सुधारीत अंदाज पित्क

वदनांक 
८ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र औद्ोविक विकास महामंडळ 
अवधवन्म, १९६१ च्ा कलम २६ च्ा 
पिो्-कलम (४) अनि्े,
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अ.क्र विष् विधानसभेत 
्ठेिण्ात  
आलेला 
वदनांक

विधानसभेत ्ठेिण्ासा्ठी िैधावनक 
प्रावधकार

(१) (२) (३) (४)

६४) महाराष्ट्र औद्ोविक विकास महामंडळ 
्ांचा सन २०१५-२०१६ ि २०१६-
२०१७ ्ा िषाांचा अनुक्रमे चोपिननािा ि 
पिंचािननािा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
८ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र औद्ोविक विकास अवधवन्म, 
१९६१ च्ा कलम ५५ च्ा पिो्-कलम 
(२) अनि्े,

६५) महाराष्ट्र औद्ोविक विकास महामंडळ 
्ांचा सन २०१५-२०१६ ि २०१६-
२०१७ ्ा िषाांचा िावष्चक वहशेब

वदनांक 
८ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र औद्ोविक विकास अवधवन्म, 
१९६१ च्ा कलम २७ च्ा पिो्-कलम 
(४) अनि्े,

६६) महाराष्ट्र राज् विद्ुत पिारेषर कंपिनी 
म्ा्चवदत ्ांचा सन २०१९-२०२० ्ा 
िषा्चचा पिंधरािा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
८ माच्च, 
२०२१

कंपिनी अवधवन्म, २०१३ च्ा कलम 
३९५ च्ा पिो्-कलम (१) मधील खंड 
(ब) अनि्े,

६७) ्शिंतराि चवहार महाराष्ट्र मुकत 
विद्ापिी्ठ, नावशक ्ांचे सन २००९-
२०१० ते २०१३-२०१४ ्ा िषा्चचे िावष्चक 
लेखे आवर अंति्चत लेखापिररषिर अहिाल

वदनांक 
८ माच्च, 
२०२१

्शिंतराि चवहार महाराष्ट्र मुकत 
विद्ापिी्ठ अवधवन्म, १९८९ च्ा कलम 
५ च्ा पिो्-कलम (३क) अनि्े,

६८) मुंबई विद्ापिी्ठ ्ांचे सन २०१४-२०१५ ते 
२०१८-२०१९ ्ा िषाांचे िावष्चक अहिाल

वदनांक 
८ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र साि्चजवनक विद्ापिी्ठ 
अवधवन्म, २०१६ च्ा कलम १३५ च्ा 
पिो्-कलम (४) अनि्े,

६९) कविकुलिुरु कावलदास सं्कृत 
विशिविद्ाल्, राम्ेक ् ांचा सन २०१७-
२०१८ ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
८ माच्च, 
२०२१

कविकुलिुरु कावलदास सं्कृत 
विशिविद्ाल् (विद्ापिी्ठ) अवधवन्म, 
१९९७ च्ा कलम ८३ च्ा पिो्-कलम 
अनि्े,

७०) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मरा्ठिाडा 
विद्ापिी्ठ, औरंिाबाद ्ांचे सन २०१८-
२०१९ ्ा िषा्चचे िावष्चक लेखे

वदनांक 
८ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र साि्चजवनक विद्ापिी्ठ 
अवधवन्म, २०१६ च्ा कलम १३५ च्ा 
पिो्-कलम (४) अनि्े,

७१) कविकुलिुरु कावलदास सं्कृत 
विशिविद्ाल्, राम्ेक, नािपिुर ्ांचे 
सन २०१८-२०१९ ि २०१९-२०२० ्ा 
िषाांचे िावष्चक लेखे

वदनांक 
८ माच्च, 
२०२१

कविकुलिुरु कावलदास सं्कृत 
विशिविद्ाल् (विद्ापिी्ठ) अवधवन्म, 
१९९७ च्ा कलम ८२ च्ा पिो्-कलम 
(२) अनि्े,
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अ.क्र विष् विधानसभेत 
्ठेिण्ात  
आलेला 
वदनांक

विधानसभेत ्ठेिण्ासा्ठी िैधावनक 
प्रावधकार

(१) (२) (३) (४)

७२) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नािपिूर 
विद्ापिी्ठ ्ांचे २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचे 
िावष्चक लेखे (अंकेषिर अहिालासह)

वदनांक 
८ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र साि्चजवनक विद्ापिी्ठ 
अवधवन्म, २०१६ च्ा कलम १३५ च्ा 
पिो्-कलम (४) अनि्े,

७३) ्िामी रामानंद तीथ्च मरा्ठिाडा विद्ापिी्ठ, 
विष्रुपिुरी नांदेड ्ांचा सन २०१८-२०१९ 
्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
८ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र साि्चजवनक विद्ापिी्ठ 
अवधवन्म, २०१६ च्ा कलम १३६ च्ा 
पिो्-कलम (२) अनि्े,

७४) किव्त्ी बवहराबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र 
विद्ापिी्ठ, जळिांि ्ांचा सन २०१८-
२०१९ ्ा िषा्चचा एकोरतीसािा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक 
८ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र साि्चजवनक विद्ापिी्ठ 
अवधवन्म, २०१६ च्ा कलम १३५ च्ा 
पिो्-कलम (४) अनि्े,

७५) पिुण्शलोक अवहल्ादेिी होळकर 
विद्ापिी्ठ, सोलापिूर ्ांचा सन २०१८-
२०१९ ् ा िषा्चचा पिंधरािा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
८ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र साि्चजवनक विद्ापिी्ठ 
अवधवन्म, २०१६ च्ा कलम १३५ च्ा 
पिो्-कलम (४) अनि्े,

७६) पिुण्शलोक अवहल्ादेिी होळकर 
विद्ापिी्ठ, सोलापिूर ्ांचा सन २०१९-
२०२० ्ा िषा्चचा  िावष्चक लेखा पिरीषिर 
अहिाल

वदनांक 
८ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र साि्चजवनक विद्ापिी्ठ 
अवधवन्म, २०१६ च्ा कलम १३५ च्ा 
पिो्-कलम (४) अनि्े,

७७) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मरा्ठिाडा 
विद्ापिी्ठ, औरंिाबाद ्ांचा सन २०१८-
२०१९ ्ा िषा्चचा बासष््ठािा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक 
८ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र साि्चजवनक विद्ापिी्ठ 
अवधवन्म, २०१६ च्ा कलम १३५ च्ा 
पिो्-कलम (४) अनि्े,

७८) राजीि िांधी विज्ान ि तंत्ज्ान आ्ोि 
्ांचा सन २०१७-२०१८ ि सन २०१८-
२०१९ ्ा िषाांचा अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

राजीि िांधी   विज्ान ि तंत्ज्ान आ्ोि 
अवधवन्म, २००४ च्ा कलम १८ ि १९ 
अनि्े,

७९) विदभ्च, मरा्ठिाडा, ि उि्चररत महाराष्ट्र 
विकास मंडळाचे सन २०१९-२०२० ्ा 
आवथ्चक िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

विदभ्च, मरा्ठिाडा ि उि्चररत महाराष्ट्र 
विकास मंडळे, आदेश २०११ च्ा खंड 
६ (फ) अनि्े,
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अ.क्र विष् विधानसभेत 
्ठेिण्ात  
आलेला 
वदनांक

विधानसभेत ्ठेिण्ासा्ठी िैधावनक 
प्रावधकार

(१) (२) (३) (४)

८०) सुरषिा रषिक मंडळ, बृहनमुंबई ि ्ठारे 
वजलहा ्ांचा सन २०१७-२०१८ ्ा 
िषा्चचा सदतीसािा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र खाजिी सुरषिा रषिक (नोकरीचे 
वन्मन ि कल्ार) अवधवन्म, १९८१ 
च्ा कलम ८ च्ा पिो्-कलम (३) 
अनि्े,

८१) सांिली वजलहा सुरषिा रषिक मंडळ, सांिली 
्ांचा सन २०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा 
िावष्चक अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र खाजिी सुरषिा रषिक (नोकरीचे 
वन्मन ि कल्ार) अवधवन्म, १९८१ 
च्ा कलम ८ च्ा पिो्-कलम (३) 
अनि्े,

८२) नािपिूर वजलहा सुरषिा रषिक मंडळ, नािपिूर 
्ांचा सन २०१५-२०१६ ते २०१७-
२०१८ ्ा िषाांचा अनुक्रमे चौदािा, 
पिंधरािा ि सोळािा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र खाजिी सुरषिा रषिक (नोकरीचे 
वन्मन ि कल्ार) अवधवन्म, १९८१ 
च्ा कलम ८ च्ा पिो्-कलम (३) 
अनि्े,

८३) अहमदनिर वजलहा सुरषिा रषिक मंडळ, 
अहमदनिर ्ांचे सन २०१७-२०१८ ि 
सन २०१८-२०१९ ्ा िषाांचे िावष्चक 
अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र खाजिी सुरषिा रषिक (नोकरीचे 
वन्मन ि कल्ार) अवधवन्म, १९८१ 
च्ा कलम ८ च्ा पिो्-कलम (३) 
अनि्े,

८४) कापिूस बाजार कामिार मंडळ, बृहनमुंबई ि 
्ठारे ्ांचे सन २०११-२०१२ ते २०१८-
२०१९ ्ा िषाांचा अनुक्रमे चाळीसािा ते 
सत्तेचाळीसािा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल ि इतर श्मजीिी 
कामिार (नोकरीचे वन्मन ि कल्ार) 
अवधवन्म, १९६९ च्ा कलम ७ च्ा 
पिो्-कलम (३) अनि्े,

८५) नािपिूर ि िधा्च वजलहा माथाडी ि असंरवषित 
कामिार मंडळ, नािपिूर ्ांचे सन २०१३-
२०१४ ते २०१७-२०१८ ्ा िषाांचा 
अनुक्रमे चाळीसािा ते चविेचाळीसािा 
िावष्चक अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल ि इतर श्मजीिी 
कामिार (नोकरीचे वन्मन ि कल्ार) 
अवधवन्म, १९६९ च्ा कलम ७ च्ा 
पिो्-कलम (३) अनि्े,

८६) अहमदनिर माथाडी ि असंरवषित कामिार 
मंडळ. ्ांचे सन २०१३-२०१४ ते 
२०१७-२०१८ ् ा िषाांचा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल ि इतर श्मजीिी 
कामिार (नोकरीचे वन्मन ि कल्ार) 
अवधवन्म, १९६९ च्ा कलम ७ च्ा 
पिो्-कलम (३) अनि्े,
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अ.क्र विष् विधानसभेत 
्ठेिण्ात  
आलेला 
वदनांक

विधानसभेत ्ठेिण्ासा्ठी िैधावनक 
प्रावधकार

(१) (२) (३) (४)

८७) कापिड बाजार आवर दुकाने मंडळ, मुंबई 
्ांचे सन २०१०-२०११ ते २०१५-
२०१६ ्ा िषाांचा अनुक्रमे चाळीसािा ते 
पिंचेचाळीसािा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल ि इतर श्मजीिी 
कामिार (नोकरीचे वन्मन ि कल्ार) 
अवधवन्म, १९६९ च्ा कलम ७ च्ा 
पिो्-कलम (३) अनि्े,

८८) सांिली वजलहा माथाडी ि असंरवषित 
कामिार मंडळ, ्ांचे सन १९९५-१९९६ 
ते २०१२-२०१३ ्ा िषाांचा अनुक्रमे 
बारािा ते एकोरवतसािा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल ि इतर श्मजीिी 
कामिार (नोकरीचे वन्मन ि कल्ार) 
अवधवन्म, १९६९ च्ा कलम ७ च्ा 
पिो्-कलम (३) अनि्े,

८९) मुंबई लोखंड ि पिोलाद कामिार मंडळ 
्ांचे सन २००७-२००८ ते २०१०-
२०११ ्ा िषाांचा अनुक्रमे अडवतसािा ते 
एककेचाळीसािा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल ि इतर श्मजीिी 
कामिार (नोकरीचे वन्मन ि कल्ार) 
अवधवन्म, १९६९ च्ा कलम ७ च्ा 
पिो्-कलम (३) अनि्े,

९०) महाराष्ट्र मचछीमार उद्ोिातील मचछीमार 
ि इतर कामिार मंडळ ्ांचा सन २०१४-
२०१५ ्ा िषा्चचा पिवहला िावष्चक अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल ि इतर श्मजीिी 
कामिार (नोकरीचे वन्मन ि कल्ार) 
अवधवन्म, १९६९ च्ा कलम ७ च्ा 
पिो्-कलम (३) अनि्े,

९१) महाराष्ट्र इमारत ि इतर बांधकाम कामिार 
कल्ारकारी मंडळ ्ांचा सन २०१८-
२०१९ ्ा िषा्चचा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

इमारत ि इतर बांधकाम कामिार (रोजिार 
वन्मन ि सेिाशतडी) अवधवन्म, १९९६ 
च्ा कलम २७ च्ा पिो्-कलम (५) 
अनि्े,

९२) महाराष्ट्र राज् पिोलीस िृहवनमा्चर ि 
कल्ार महामंडळ म्ा्चवदत, मुंबई ्ांचा 
वदनांक ३१ माच्च, २०१८ रोजी समापत 
होराऱ्ा िषा्चचा चविेचाळीसािा ि वदनांक 
३१ माच्च, २०१९ रोजी समापत होराऱ्ा 
िषा्चचा पिंचेचाळीसािा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

कंपिनी अवधवन्म, २०१३ च्ा कलम 
३९५ च्ा पिो्-कलम (१) मधील खंड 
(ब) अनि्े,

९३) महाराष्ट्र राज् मवहला आ्ोि ्ांचा सन 
२०१७-२०१८ ्ा िषा्चचा पिंचविसािा 
िावष्चक अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र राज् मवहला आ्ोि अवधवन्म, 
१९९३ च्ा कलम १९ अनि्े,



260

अ.क्र विष् विधानसभेत 
्ठेिण्ात  
आलेला 
वदनांक

विधानसभेत ्ठेिण्ासा्ठी िैधावनक 
प्रावधकार

(१) (२) (३) (४)

९४) महाराष्ट्र प्रदूषर वन्ंत्र मंडळ ्ांचा सन 
२०१८-२०१९ ्ा िषा्चचा लेखापिरीषिर 
अहिाल

वदनांक 
९ माच्च, 
२०२१

हिा (प्रदुषरास प्रवतबंध ि वन्ंत्र) 
का्दा, १९८१ च्ा कलम ३६ च्ा 
पिो्-कलम (७) अनि्े तसेच जल 
(प्रदुषरास प्रवतबंध ि वन्ंत्र) 
अवधवन्म, १९७४ च्ा कलम ४० च्ा 
पिो्-कलम (७) अनि्े

९५) कोलहापिूर वजलहा सुरषिा रषिक मंडळ, 
कोलहापिूर ्ांचे सन २०१३ ते २०१८ ्ा 
िषाांचे िावष्चक अहिाल

वदनांक 
१० माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र खाजिी सुरषिा रषिक (नोकरीचे 
वन्मन ि कल्ार) अवधवन्म, १९८१ 
च्ा कलम ८ च्ा पिो्-कलम (३) 
अनि्े,

९६) रा्िड वजलहा सुरषिा रषिक मंडळ, रा्िड 
्ांचे सन २०१७-२०१८ ि २०१८-२०१९ 
्ा िषाांचे अनुक्रमे सोळािा ि सतरािा 
िावष्चक अहिाल

वदनांक 
१० माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र खाजिी सुरषिा रषिक (नोकरीचे 
वन्मन ि कल्ार) अवधवन्म, १९८१ 
च्ा कलम ८ च्ा पिो्-कलम (३) 
अनि्े,

९७) कोलहापिूर वजलहा माथाडी आवर असंरवषित 
कामिार मंडळ, कोलहापिूर ्ांचे सन २०१३ 
ते २०१७ ्ा िषाांचे िावष्चक अहिाल

वदनांक 
१० माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल ि इतर श्मजीिी 
कामिार (नोकरीचे वन्मन ि कल्ार) 
अवधवन्म, १९६९ च्ा कलम ७ च्ा 
पिो्-कलम (३) अनि्े,

९८) अकोला-िावशम-बुलढारा वजलहा माथाडी 
ि असंरवषित कामिार मंडळ, अकोला 
्ांचे सन २०१२ ते २०१४ ्ा िषाांचे 
िावष्चक अहिाल

वदनांक 
१० माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल ि इतर श्मजीिी 
कामिार (नोकरीचे वन्मन ि कल्ार) 
अवधवन्म, १९६९ च्ा कलम ७ च्ा 
पिो्-कलम (३) अनि्े,

९९) वकरारा बाजार ि दुकाने मंडळ, (बृहनमुंबई, 
्ठारे आवर रा्िड वजल्हांकररता) 
्ांचे सन २०१५ ते २०१९ ्ा िषाांचे 
अनुक्रमे सेहेचाळीसािा, सत्तेचाळीसािा, 
अठ्ेचाळीसािा ि एकोरपिननासािा िावष्चक 
अहिाल

वदनांक 
१० माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल ि इतर श्मजीिी 
कामिार (नोकरीचे वन्मन ि कल्ार) 
अवधवन्म, १९६९ च्ा कलम ७ च्ा 
पिो्-कलम (३) अनि्े,
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अ.क्र विष् विधानसभेत 
्ठेिण्ात  
आलेला 
वदनांक

विधानसभेत ्ठेिण्ासा्ठी िैधावनक 
प्रावधकार

(१) (२) (३) (४)

१००) वपिंपिरी-वचंचिड माथाडी ि असंरवषित 
कामिार मंडळ ्ांचे सन २०१४ ते २०१८ 
्ा िषाांचे अनुक्रमे तेविसािा, चोविसािा, 
पिंचविसािा ते सलविसािा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
१० माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र माथाडी, हमाल ि इतर श्मजीिी 
कामिार (नोकरीचे वन्मन ि कल्ार) 
अवधवन्म, १९६९ च्ा कलम ७ च्ा 
पिो्-कलम (३) अनि्े,

१०१) िोदािरी मरा्ठिाडा पिा्बंधारे विकास 
महामंडळ, औरंिाबाद ्ांचा सन २०१७-
१८ ्ा िषा्चचा िावष्चक लेखा अहिाल

वदनांक 
१० माच्च, 
२०२१

िोदािरी मरा्ठिाडा पिा्बंधारे विकास 
महामंडळ अवधवन्म, १९९८ च्ा कलम 
४७ च्ा पिो्-कलम (४) अनि्े,

१०२) तापिी पिा्बंधारे विकास महामंडळ, 
जळिाि ्ांचा सन २०१७-२०१८ चा 
्ितंत् लेखापिरीषिा अहिाल

वदनांक 
१० माच्च, 
२०२१

तापिी पिा्बंधारे विकास महामंडळ 
अवधवन्म, १९९८ च्ा  कलम ४६ च्ा 
पिो्-कलम (४) अनि्े,

१०३) डॉ. पिंजाबराि देशमुख कृवष विद्ापिी्ठ, 
अकोला ्ांचे सन २०१०-२०११ ि 
२०११-२०१२ ्ा िषाांचे िावष्चक लेखे ि 
लेखा पिरीषिर अहिाल

वदनांक 
१० माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र कृवष विद्ापिी्ठ अवधवन्म, 
१९८३ च्ा कलम ५५ च्ा पिो्-कलम 
(३) अनि्े,

१०४) िसंतराि नाईक मरा्ठिाडा कृवष विद्ापिी्ठ, 
पिरभरी ्ांचे सन २०१५-२०१६ ते 
२०१९-२०२० ्ा िषाांचे चविेचाळीसािा 
ते अठ्ेचाळीसािा िावष्चक अहिाल

वदनांक 
१० माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र कृवष विद्ापिी्ठ अवधवन्म, 
१९८३ च्ा कलम ६९ अनि्े,

१०५) िसंतराि नाईक मरा्ठिाडा कृवष विद्ापिी्ठ, 
पिरभरी ्ांचे सन २०१३-२०१४ ्ा िषाांचे 
िावष्चक लेखे ि लेखा पिररषिर अहिाल

वदनांक 
१० माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र कृवष विद्ापिी्ठ अवधवन्म, 
१९८३ च्ा कलम ५५ च्ा पिो्-कलम 
(३) अनि्े,

१०६) डॉ.बाळासाहेब सािंत कोकर कृवष 
विद्ापिी्ठ, दापिोली ्ांचे  सन २०१५-
२०१६ ्ा िषा्चचे िावष्चक लेखे ि लेखा 
पिरीषिर अहिाल

वदनांक 
१० माच्च, 
२०२१

महाराष्ट्र कृवष विद्ापिी्ठ अवधवन्म, 
१९८३ च्ा कलम ५५ च्ा पिो्-कलम 
(३) अनि्े,
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शासकी् मध्ितडी मुद्रराल्, मुंबई


