महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

शुक्रिार, वदनाांक ३१ माचच , २०१७
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) –
(१)

(२)

( िार, वदनाांक २९ माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशच विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
सिचश्री. अमरससह पांवित, सवतश चव्हाण, जयिांतराि जाधि, धनांजय
मुांिे, वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे
राज्य उत्तपादन शुल्क मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्यभरात अनेक विकाणी महापुरुष आवण गि वकल्याांच्या
नािाांचा िापर वबअरबार परमीट रुम, माांसाहारी खानािळ, लोकनाट्य
कला केंद्र तसेच दे शी दारु विक्री केंद्राांना करण्यात ये णे, अनेक विकाणी
दे ि-दे िताांच्या नािाचाही िापर मोठ्या प्रमाणािर होत असणे, अनेक
महापुरुषाांच्या नािाचाही िापर अशा विकाणी होत असणे, शासनाने
यापुिी दे ि-दे िताांच्या नािाचा गैरिापर करण्यास प्रवतबां ध करणे, तरीही
अनेक विकाणी सरास महापुरुषाांसह दे ि-दे िताांच्या नािाांचे फलक लािुन
त्तयाांचा गैरिापर मोठ्या प्रमाणािर होत असणे, दारु विक्री केंद्र ि
वबअरबार सारख्या हॉटे लाांना महापुरुष ि दे ि-दे िताांची नािे वदल्यामुळे
त्तयाांच्या नािाची विटां बना होत असणे, समाजासािी जे महापुरुष आदशच
आहे त अशा महापुरुषाांच्या कायाचा िारसा पुढच्या वपढीला दे ताांना
गैरविकाणी नािाचा िापर होत असल्यामुळे सिचसामान्याांच्या भािना
मोठ्या प्रमाणािर दुखािणे, व्यसनावधनतेकिे आवण गैरमागाकिे घे ऊन
जाणाऱ्या व्यिसायाला आदशच व्यक्ती आवण दे ि-दे िताांची नािे दे ण्यास
कायमस्िरुपी प्रवतबां ध करुन अशा नािाांचे फलक तातिीने काढू न
टाकण्यासािी शासनाने किोर कारिाई करण्याची आिश्यकता, याबाबत
शासनाने कराियाची कायच िाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
श्री. हे मांत टकले, वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकिे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"चार्मसच हे वरटे ज गृहसांकुल टािरी पािा, कल्याण (पश्श्चम) ये थे
श्स्थत असणे, ह्या गृहसांकुलाने आिश्यक क्षमतेची सेप्टीक टँक बाांधली
नसल्याने मागील सुमारे ५ ते ६ िषापासून त्तयाांच्या इमारतीचे साांिपाणी
शां खेश्िर प्रेवसिे न्सी गृहसांकुलाच्या मागील बाजुस मोकळ्या जागेत
सोिण्यात ये त असणे, त्तयामुळे शां खेश्िर प्रे वसिे न्सी गृहसांकुलाच्या मागे
मोठ्याप्रमाणात साांिपाण्याची दलदल वनमाण झालेली असणे, सदरहू
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(३)

साांिपाण्याच्या दलदलीमुळे तेथील पवरसरातील लहान मुलाांच्या
आरोग्याला धोका वनमाणच होणे, पवरसरातील इमारतीच्या पायाला
(स्रक्चरला) यामुळे धोका वनमाण होणे, पवरसरात िासाांच्या सांख्ये मध्ये
मोठ्या प्रमाणात िाढ होणे, त्तयामुळे मलेवरया ि िें गच्ु या साथीची लागण
होण्याचा धोका वनमाण होणे, नागवरकाांनी िारां िार महानगरपावलकेत
तक्रारी ि वनिेदन वदलेली असणे, महानगरपावलकेने चार्मसच हे वरटे ज
गृहसांकुलास नोटीस बजािणे, आरोग्य केंद्राच्या पथकामाफचत सिेक्षण
करणे, या व्यवतवरक्त कोणतीही कायच िाही न करणे, याबाबत तातिीने
चार्मसच हे वरटे ज गृहसांकुलािर त्तयाांच्या इमारतीतून मोकळ्या जागेत
सोिण्यात ये णारे साांिपाणी बां द करुन योग्य ती कारिाई करणे
आिश्यक असणे, याबाबत शासनाने कराियाची कायच िाही ि शासनाची
उपाययोजना."
श्रीमती विद्या चव्हाण, सिचश्री. हे मांत टकले, वकरण पािसकर, धनांजय
मुांिे, अॅि. जयदे ि गायकिाि, अॅि. वनरां जन िािखरे , सिचश्री. नरें द्र
पाटील, रामराि ििकुते, ख्िाजा बे ग, जयिांतराि जाधि, प्रा. जोगेन्द्र
किािे , सिचश्री. शरद रणवपसे, सांजय दत्त, अशोक ऊफच भाई जगताप,
रामहरी रुपनिर, आर्कक. अनांत गािगीळ, सिचश्री. अमरनाथ राजूरकर,
सुवनल तटकरे , अमरससह पांवित, सवतश चव्हाण, अॅि. राहु ल नािेकर,
वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे
मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"अांधश्रध्दा वनमुचलन सवमतीचे कायाध्यक्ष िॉ. नरें द्र

भोलकर

याांची हत्तया सािे तीन िषा िी तर कॉम्रे ि गोंविद पानसरे याांची हत्तया
दोन िषापुिी करणारी सनातन सांघटना आवण या
खुनाचे
आरोपी असणारे एकच असणे, परां त ु आजपयं त खुनाच्या कटासािी
िापरण्यात आलेली मोटर सायकल आवण वपस्तुल तपास यां त्रणेला न
सापिणे, सी.बी.आय. ने आरोपींनी वपस्तुलातुन झािलेल्या
गोळ्या/पुगांळया स्कॉटल ँि यािच च्या न्यायिैधक शाळे त पाििुन दहा
मवहन्यानांतर ही त्तयाांनी अहिाल न दे णे, कनाटकातील विचारिांत िॉ.
एम.एम.कुलबुगी याांच्यासह दाभोलकर, पानसरे याांच्या हत्तये चा कट
एकाच उद्दे शाने करण्यात ये णे, तरी सुध्दा तीनही हत्तयाांचा तपास तीन
िेगिेगळ्या तपास यां त्रणानी करणे, एक आरोपी समीर गायकिाि
याच्यािर आरोप वनश्श्चती होणे तर िॉ. विरें द्रससह ताििे या आरोपीिर
अद्याप आरोप वनश्श्चत न होणे. फरार आरोपी आकोलकर आवण पिार
याांचा तपास यां त्रणाांना सुगािा न लागणे, यामुळे जनतेमध्ये िाढत
असलेला असांतोष आवण वचिीची भािना, याबाबत शासनाने
कराियाची कायच िाही आवण शासनाची प्रवतवक्रया."
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(४)

सिचश्री. आनांदराि पाटील, रामहरी रुपनिर, सांजय दत्त, अशोक ऊफच
भाई जगताप, वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकिे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"ताांबिे (ता.कराि, वज.सातारा) ये थे वदनाांक २० फेब्रुिारी, २०१७

(५)

रोजी दुपारी २.३० च्या सुमारास गािाच्या बाहे र साधारण १ वक.मी. च्या
अांतरािर पिारमळा स्मशानभूमीच्या जिळ करािकिे परत ये त असताना
स्थावनक विधानपवरषद सदस्य याांना ताांबिे वजल्हा पवरषद गटातील
उमेदिार श्री. प्रवदप जासलदर पाटील ि त्तयाांच्या सोबत असणाऱ्या २५ ते
३० लोकाांच्या जमािाने पुिचवनयोवजत कटाने दुचाकीिरुन पािलाग करुन
रस्त्तयामध्ये गािी अििून सोबत असणाऱ्या अांगरक्षकाला धक्काबुक्की
करणे, अिाच भाषे त वशिीगाळ करणे, सदरचा प्रकार पुिचवनयोवजत
कटानूसार व्हॉटसॲपव्दारे ि हाताशी धरलेल्या न्युज चॅनेलव्दारे तात्तकाळ
सांपण
ू च महाराष्ट्रात प्रसावरत करण्यात ये णे, त्तयामुळे स्थावनक
विधानपवरषद सदस्याांची बदनामी करण्यात ये णे, पुिचवनयोवजत कट
असल्याने विरोधी उमेदिाराांने सहानभूतीचे िातािरण वनमाण करुन
वनििणुकीमध्ये यश वमळविणे, अशा प्रकारचा गांभीर गुन्हा त्तया वदिशी
कराि तालुका पोलीस स्टे शन गुन्हा रवजस्टर ७८/२०१७ नुसार दाखल
झालेला असणे, या गांभीर प्रकरणाची स्थावनक पोलीस प्रशासनाकिू न
कोणतीच तात्तकाळ कायच िाही न होणे, त्तयामुळे स्थावनक जनतेत
पसरलेली तीव्र असांतोषाची भािना, याबाबत राज्य शासनाने तातिीने
चौकशी करुन सांबांधीत प्रकरणी दोषींिर किोर स्िरुपाची कारिाई
करण्याची आिश्यकता ि याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया."
सिचश्री. धनांजय मुांिे, सुवनल तटकरे , अमरससह पांवित, वि.प.स. पुढील
तातिीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे महसूल मांत्रयाांचे लक्ष
िेधतील :"शासनाने कांपनी करीता कांपनी कायद्याांतगचत सांपावदत केलेला
मौजे कोलशे त वज.िाणे ये थील स.न ९९(२) हा भुखांि औद्यौवगक
प्रयोजनाथच मे.ओरीएांटल इांिस्रीज ने विकत घे णे, सदर भुखांिाचा
औद्यौवगक प्रयोजनाथच िापर न करता तो विकासकास विक्रीचा प्रयत्तन
करणे, सदर प्रयत्तनास यश न आल्याने त्तयाचे हक्क विकासकास दे णे,
सदर अवधकाराच्या आधारे मे मॅन इन्रा याांनी मौजे कोलशे त ये थील
११४(४) ि ११५(२) या क्षे त्रा समिेत स.न ९९(२) सह एकत्रीत विकास
परिानगी सांदभात अजच करणे, स.न ११४(४) ि ११५(२) मध्ये
आवदिासी कुळ असताांना ि स.न. ९९(२) ही जमीनीच्या ७/१२ िर
भोगिटदार िगच २ चा उल्लेख असताांना महानगरपावलका, िाणे याांनी
वतनही सव्हे नां. च्या एकत्रीत आराखयातात विकास परिानगी दे णे,
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(६)

यातील आरवक्षत क्षे त्रात विकासहक्क दे णे, महाराष्ट्र जमीन महसुल
कायदा, १९६६ चे कलम ४२ अ ि भुसांपादन अवधवनयम ि भुसांपादन
(कांपन्या बाबतचे) वनयम, १९६३ मधील तरतुदीचे उल्लांघन करणे, सदर
विकास परिानगीचे आधारे विकासकाने सदर प्रकल्पाचे काम सुरु
करणे, सदर प्रकल्पाची जाहीरात सुरु करणे, प्रदशच नास स्टॉल लािुन
सदवनका विक्री करुन या मालमत्तेत त्रयस्त वहतसांबांध वनमाण करणे,
पयायाने सिचसामान्य गुांतिणुकदाराची गुांतिणुक ि शासनाच्या
वहतसांबांधाांना बाधा आणणे, या सिच बाबी प्रधान सवचि(महसुल) तसेच
प्रधान सवचि (िने, भुसांपादन), मांत्री, महसुल याांना वदनाांक २५
जानेिारी, २०१७ चे पत्रान्िये वनदशच नास आणणे, त्तयाची दखल न
घे तल्याने वदनाांक १७ फेब्रुिारी, २०१७, वदनाांक २२ फेब्रुिारी, २०१७
रोजी यासांदभात पुन्हा पत्र दे िन
ु दे वखल त्तयाची दखल न घे णे, याबाबत
शासनाने कराियाची कारिाई ि प्रवतवक्रया."
अॅि. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकिे सािचजवनक बाांधकाम (सािचजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे
लक्ष िेधतील :"िाांद्रे (पूिच ) ये थील शासकीय िसाहतीची झालेली दयनीय
अिस्था, माहे २०१६ मध्ये दोन िेळा छताचे प्लास्टर कोसळण्याच्या
घिलेल्या घटना, तसेच इमारत क्रमाांक एक मधील धोकदायक घराची
दुरुस्ती सुरु असताांना स्ियां पाक घरातील छत कोसळले, शासकीय
िसाहतीमध्ये एकू ण ३७० इमारती असून त्तयाांचे सरासरी आयुचमान ४५
ते ५० िषाचे असणे, या शासकीय िसाहतीमधील ३७० पैकी ३६
इमारतीचे पुनचबाांधणीचे काम सन २०१४-१५ या अथच सांकल्पात समाविष्ट्ट
असून त्तयाची अांदावजत सकमत रु. १००.८४ कोटी इतकी असून तसेच
उिचवरत ३३४ इमारतींची अांतगचत ि बाहय सांरचनात्तमक ि
नुतनीकरणाच्या दृश्ष्ट्टने कामे हाती घे ण्यात ये णार असून त्तयाकवरता सन
२०१३-१४ या वित्तीय िषात रु. ३४.०४ कोटीची कामे करण्यात
आल्याचे माहे जून, २०१४ मध्ये विधानपवरषदे त उपश्स्थत केलेल्या
लक्षिेधी सूचनेला उत्तर दे ताांना मा.सािचजवनक बाांधकाम मांत्रीमहोंदयानी
वदलेल्या लेखी उत्तरािरुन स्पष्ट्ट होणे, परां त ु प्रत्तयक्षात २५ इमारतींची
कामे सुरू असून अत्तयां त वधर्मर्मयागतीने होत असल्याचे प्रथमदशच नी
वनदशच नास ये णे, तर काही इमारतीची कामे अधच िट अिस्थे त असणे ,
मा.सािचजवनक बाांधकाम मांत्रयाांनी प्रत्तयक्षात सदर िसाहतीची पाहणी
करुनही अद्यापी कोणतीच िोस कायच िाही झालेली वदसत नसणे,
िे केदाराांना िेळेत दे यके वमळत नसल्याने इमारतीच्या उिचवरत कामाांकवरता
सावहत्तय आणण्यास होत असलेला विलांब, िसाहतीची दयनीय अिस्था
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(७)

(८)

असतानाही इमारतीच्या
दुरुस्तीकिे सबां वधत अवधकाऱ्याांकिू न
जाणीिपूिचक दुलचक्ष होणे, िसाहतीतील इमारतीचे टप्प्याने दुरुस्तीचे
काम हाती घे ण्यात ये त असणे, दरिषी हीच प्रवक्रया शासनाकिू न
करण्यात ये त असणे, त्तयामुळे या इमारती अवतशय जीणच अिस्थे त
झालेल्या असल्यामुळे त्तया पािू न पुनचबाांधणीचे काम हाती घे ण्याची
वनताांत आिश्यकता, याकिे शासनाचे होत असलेले अक्षर्मय दुलचक्ष,
पवरणामी शासकीय कमच चाऱ्याांमध्ये पसरलेले असांतोषाचे ि सांतापाचे
िातािरण, याबाबत शासनाने गाांभीयाने लक्ष घालून वनणचय घे ण्याची
वनताांत आिश्यकता, याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया ि भूवमका."
िॉ. सुधीर ताांबे, वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या
बाबीकिे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्यातील प्राथवमक वशक्षकाांना MS-CIT पवरक्षा उत्तीणच
होण्यासािी शासनाने २००८ च्या कालमयादा घालून वदलेली असणे, या
बद्दलच्या शासन वनणचयातील सांवदग्धतेमळ
ु े अनेक वशक्षकाांनी MS-CIT
पवरक्षा २००४ नांतर पुणच करणे, शासनाने किोर वनणचय घे ऊन
वशक्षकाांच्या िेतनिाढ रद्द करुन त्तयाांच्याकिू न िसूली सुरु केलेली
असल्याने वशक्षकाांना मोठ्या प्रमाणात आर्कथक नुकसानीस सामोरे जािे
लागणे, या सांदभात वशक्षकाांमध्ये वनमाण झालेला असांतोष, यािर
शासनाने तातिीने कराियाची कायच िाही ि याबाबत शासनाची
प्रवतवक्रया."
सिचश्री. सवतश चव्हाण, अमरससह पांवित, विक्रम काळे , अब्दुल्लाखान
दुराणी, धनांजय मुांिे, वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि सािचजवनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकिे उच्च ि तांत्र वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"आर्कथकदृष्ट्ट्या दुबचल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजषी छत्रपती शाहू

महाराज वशक्षण शुल्क प्रवतपूती योजनेअांतगचत उच्च वशक्षण ि
व्यािसावयक अभ्यासक्रमाचे वशक्षण घे णाऱ्या विद्यार्थ्यांना शै क्षवणक
शुल्काच्या ५० टक्के प्रवतपूती जाहीर केलेली असणे, पारां पावरक उच्च
वशक्षण घे णाऱ्या विद्यार्थ्यांसािी उत्तपन्न मयादा रु. २.५० लक्ष तर
व्यािसावयक वशक्षण घे णाऱ्या विद्यार्थ्यांना उत्तपन्न मयादा रु. ६.०० लक्ष
िरिलेली असणे, परां त ु या योजनेच्या लाभासािी विद्यार्थ्यांस १२ िी च्या
पवरक्षे त ६० टक्के गुण असण्याबाबतची अट असणे, व्यिस्थापन
कोट्यातून ि अवभमत विद्यापीिातून ि स्ियां अथच सहाय्य विद्यापीिात
िैद्यवकय अवभयाांवत्रकी वशक्षण घे णाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू
नसल्याने काही विद्यार्थ्यांिर अन्याय होत असणे, िॉ.पांजाबराि दे शमुख
िसतीगृह वनिाह भत्ता योजने अांतगचत शहरात वशक्षण घे णाऱ्या
अल्पभुधारक अथिा मजुराांच्या मुलाांस प्रवतमाह रु. ३,०००/- तर पांवित
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(९)

वदनदयाळ उपाध्याय स्िांय योजने अांतगचत अनुसवू चत जमातीच्या मुलास
प्रवतमाह रु. ६,०००/- वनिाह भत्ता जाहीर केल्याने यामध्ये आर्कथक
भे दभाि केलेला असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये असांतोष वनमाण झालेला
असणे. ई.बी.सी. धारक विद्यार्थ्यांना १२ िी च्या पवरक्षे त ६० टक्के
गुणाची अट रद्द करणे ि व्यिस्थापन कोटा/अवभमत विद्यापीिात ि
स्ियां अथच सहाय्य विद्यापीिात वशक्षण घे णाऱ्या ई.बी.सी.धारक
विद्यार्थ्यांना ही ई.बी.सी.ची सिलत वमळण्यासािी ि दोन्ही सांिगातील
विद्यार्थ्यांना समान वनिाह भत्ता वमळण्यासािी वदनाांक १६ विसेंबर,
२०१६ रोजी लक्षिेधी सूचनेिर चचा होऊन यािर त्तिवरत सकारात्तमक
वनणचय घे ण्याबाबत मा. उच्च ि तांत्र वशक्षणमां त्री महोदयाांनी आश्िासन
वदलेले असणे, परां त ु यािर अद्याप कोणतीच कायच िाही झालेली नसल्याने
विद्याथी ि पालकाांमध्ये असांतोष वनमाण झालेले असणे, तरी यािर
सकारात्तमक
वनणचय घे ण्याची आिश्यकता याबाबत शासनाने
कराियाची कायच िाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
श्रीमती हु स्नबानू खवलफे, सिचश्री. आनांदराि पाटील, अशोक ऊफच भाई
जगताप, अमरनाथ राजूरकर, वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि सािचजवनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकिे मवहला ि बाल कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"राज्यशासनाच्या मनोधै यच योजनेतून बलात्तकार वपिीत मवहला ि
मुलींना पुनिचसनासािी दे ण्यात ये णारी ३ लाखाची आर्कथक मदत
तुटपूांजी असून त्तयातून समाधान होत नसल्याने शासनाने या योजनेचा
पुनर्किचार करािा, असे मुांबई उच्च न्यायालयाने सूचविले असल्याचे
वदनाांक ९ माचच , २०१७ रोजी िा त्तयासुमारास वनदशच नास ये णे, एका १४
िषीय अल्पियीन बलात्तकारवपिीत मुलीला शासनाकिू न या योजनेतून २
लाखाची मदत वदलेली असणे, परां त ु त्तयामुळे समाधान न झाल्याने या
मुलीने मुांबई उच्च न्यायालयात यावचका दाखल केलेली असणे, या
यावचकेिरील सुनािणीच्यािेळी नुकसान भरपाई असमाधान व्यक्त
करीत मुांबईसारख्या शहरात वपिीताांना कसे जगता ये ईल, वशक्षणाचा
खचचही पूणच होणे शक्य नाही तसेच त्तयाांना दे ण्यात ये णारी ३ लाखाची
रक्कम तुटपूांजी आहे ि शासनाकिे इतर योजनाांसािी पैसा आहे मात्र
वपिीत मवहलाांना मदत दे ण्यात मात्र पैसा नसणे, हे योग्य नसून
ज्याप्रमाणे गोिा राज्यात बलात्तकार वपिीत मवहलेला १० लाखाची
नुकसान भरपाई दे ण्यात ये ते, त्तयाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही गोव्याचा
आदशच िे िािा, अशी सूचना केलेली असतानाही शासनाने या सूचनेची
दखल न घे णे, त्तयामुळे राज्यातील मवहलाांत शासनाप्रती वनमाण झालेला
तीव्र असांतोष ि वचिीची भािना, त्तयामुळे शासनाने वनणचय घे ऊन
बलात्तकारवपिीत मवहला ि मुलींना गोिा सरकारच्या धतीिर मनोधै यच
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योजनेतून १० लाखाची मदत दे ण्याबाबत कराियाची तातिीची
कायच िाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."
(१०) श्री. सुवजतससह िाकू र, वि.प.स. पुढील तातिीच्या ि सािचजवनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकिे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :"वज.िाणे खालापूर ये थील, झेवनथ (वबला) कारखाना मालक ि
व्यिस्थापनाने, बे कायदे शीर टाळे बां दी लागू केल्याचे वनषेधाथच
कामगाराांनी मुांबई ये थील आझाद मैदानािर वदनाांक ०६ फेब्रुिारी, २०१७
रोजीपासून बे मद
ु त उपोषण सुरु करण्यात ये णे, सदरहू कारखाना मालक
ि व्यिस्थापनाने, तीन िषापासून सुरु केलेल्या टाळे बां दीमुळे,
कायमस्िरुपी कामगाराांसह कांत्राटी कामगाराांिर कोसळलेले बे कारीचे ि
उपासमारीचे सांकट, कामगाराांनी विविध मागण्यासािी आांदोलने
करुनही, त्तयाांच्या मागण्या मान्य करण्याकिे कांपनी मालक ि
व्यिस्थापनाने दुलचक्ष करुन, कांपनीस बे कायदे शीवरत्तया टाळे बां दी लागू
करणे, कांपनी मालकाकिू न सदरहू सेिा वनिृत्त कामगार ि कायमस्िरुपी
कामगाराांसह कांत्राटी कामगाराांची कायदयाने दे य असलेली दे णी वमळािी
याकवरता, कामगाराांनी कुटुां बासह बे मद
ु त उपोषण सुरु करणे, यासांदभात
उद्योग मांत्री ि कामगार मांत्री, याांना कामगाराांतफे मागण्याांचे वनिेदन
दे ण्यात ये िन
ू ही, अद्याप यािर शासनाकिू न कोणतीच कायच िाही
करण्यात न ये णे, याकिे झालेले शासनाचे अक्षर्मय दुलचक्ष, पवरणामी
कामगाराांचा उदरर्कनिाहाचा प्रश्न गांभीर होिून, त्तयाांच्यात वनमाण झालेले
नैराश्याचे ि सचतेचे िातािरण, याबाबत शासनाने तातिीने कराियाची
कायच िाही ि शासनाची प्रवतवक्रया."

(दुपारी १२.०० िाजता)
एक
दोन

: प्रश्नोत्तरे .
: कागदपत्रे सभागृहासमोर िे िणे.
(१) मुख्यमां त्री
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: "लोणार वज.बुलढाणा नगरपवरषदे तील
मुख्यावधकारी
ि
करसांग्राहक
श्री.जे.के.आांबोरे याांनी खोटी पािती
पुस्तके छापून जनतेकिू न लाखो
रुपयाांचा कर जमा केल्याप्रकरणी" या
विषयािर तत्तकालीन विधानपवरषद
सदस्य श्री.पाांिुरां ग फां ु िकर याांनी
वदनाांक ८ विसेंबर, २०१० रोजी
उपश्स्थत
केलेल्या
औवचत्तयाच्या
मुद्याबाबत वदलेल्या आश्िासनानुसार

तीन

पाच

(२)

िस्त्रोद्योग मांत्री

(३)

मत्तस्यविकास मांत्री

मावहती सभागृहासमोर िे ितील.
: "महाराष्ट्र राज्य िस्त्रोद्योग महामांिळ
मयावदत याांचा सन २०१५-२०१६ या
िषाचा पन्नासािा िार्कषक अहिाल"
सभागृहासमोर िे ितील.
: "महाराष्ट्र
मत्तस्योद्योग
विकास
महामांिळ मयावदत याांचा सन २०११२०१२ ि सन २०१२-२०१३ या
िषांचा अनुक्रमे
चाळीसािा ि
एकेचाळीसािा
िार्कषक
अहिाल"
सभागृहासमोर िे ितील.
सवमतीचा
अहिाल सादर

: "विमुक्त जाती ि भट
त
करणे."
: (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
(ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने – (असल्यास).
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्लेख - (असल्यास).

- मध्यां तर सहा

: शासकीय विधे यके (क)

(ख)

विधानसभे ने सांमत केल्यास - विधे यक विचारात घे णे सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २१ - महाराष्ट्र विवनयोजन विधे यक,
२०१७.
विधानसभे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां िश: विचार ि सांमत
करणे.
(१) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र
विनाअनुदावनत खाजगी व्यािसावयक शै क्षवणक सांस्था (प्रिेश ि
शुल्क याांचे विवनयमन)(सुधारणा) विधे यक, २०१६"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत सिचश्री.
, धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र
विनाअनुदावनत खाजगी व्यािसावयक शै क्षवणक सांस्था (प्रिेश ि
शुल्क याांचे विवनयमन)(सुधारणा) विधे यक, २०१६ खालील
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पािविण्यात
यािे."
(१) उच्च ि तांत्र वशक्षण
(२) श्री. धनांजय मुांिे, विरोधी
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मांत्री.
पक्ष नेता तथा वि.प.स.
(३) श्री.शरद रणवपसे,
(४) श्री.नारायण राणे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲि.वनरां जन िािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाण,
(८) िॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ – मुांबई महानगरपावलका
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
---------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई महानगरपावलका
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत सिचश्री.
, धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुधारणा)
विधे यक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील
प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन
विचाराथच पािविण्यात यािे."
(१) मुख्यमां त्री
(२) श्री. धनांजय मुांिे, विरोधी
पक्ष नेता तथा वि.प.स.
(३) श्री.शरद रणवपसे,
(४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲि.वनरां जन िािखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सवतश चव्हाण,
(८) िॉ.नीलम गोऱ्हे , वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
----------------------------------------------------------------------------
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(४)

"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत
आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती (सुधारणा)
विधे यक, २०१७"

विधे यक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत सिचश्री. जयां त
पाटील, बाळाराम पाटील, धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि
:"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र
ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती
(सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रिर
सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पािविण्यात यािे."
(१) ग्रामविकास मांत्री
(२) श्री.जयां त पाटील, वि.प.स.
(३) श्री.धनांजय मुांिे,
(४) श्री.सुवनल तटकरे , वि.प.स.
मा.विरोधी पक्षनेता,
विधानपवरषद
(५) श्री.हे मांत टकले,
(६) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.शरद रणवपसे,
(८) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(९) ॲि.अवनल परब,
(१०) श्री.बाळाराम पाटील,
वि.प.स.
वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका,
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा,
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत सिचश्री. जयां त
पाटील, बाळाराम पाटील, धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि
:"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई
महानगरपावलका, महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र
नगरपवरषदा, नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा)
विधे यक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील
प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन
विचाराथच पािविण्यात यािे."
(१) मुख्यमां त्री
(२) श्री.जयां त पाटील, वि.प.स.
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(३) श्री.धनांजय मुांिे,
(४) श्री.सुवनल तटकरे , वि.प.स.
मा.विरोधी पक्षनेता,
विधानपवरषद
(५) श्री.हे मांत टकले,
(६) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स.
वि.प.स.
(७) श्री.शरद रणवपसे,
(८) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(९) ॲि.अवनल परब,
(१०) श्री.बाळाराम पाटील,
वि.प.स.
वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(६) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र शे तजमीन
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांिे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र शे तजमीन
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) विधे यक, २०१७
खालील सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतिृत्त दोन
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच
पािविण्यात यािे."
(१) महसूल मांत्री
(२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲि. वनरां जन िािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाण,
(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(७) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र राज्य मागासिगच
आयोग (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांिे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :-
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"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र राज्य
मागासिगच आयोग (सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पािविण्यात
यािे."
(१) सामावजक न्याय ि
(२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी
विशे ष सहाय्य मां त्री
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲि. वनरां जन िािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाण,
(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(८) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५३ - िॉ.विश्िनाथ कराि
एमआयटी विश्िशाांती विद्यापीि विधे यक, २०१६"
---------------------------------------------------------------------------(९) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र परािैद्यक पवरषद
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांिे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र
परािैद्यक पवरषद (सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पािविण्यात
यािे."
(१) िैद्यकीय वशक्षण मांत्री
(२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲि. वनरां जन िािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
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(७) श्री.सतीश चव्हाण,
(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(१०) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० – भारतीय भागीदारी
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांिे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० – भारतीय
भागीदारी (महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पािविण्यात
यािे."
(१) मुख्यमां त्री
(२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲि. वनरां जन िािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाण,
(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(११) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ – वशकाऊ उमेदिार
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत
श्री. धनांजय मुांिे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ – वशकाऊ
उमेदिार (महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पािविण्यात
यािे."
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(१) कौशल्य विकास ि
(२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी
उद्योजकता मांत्री
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲि. वनरां जन िािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाण,
(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(१२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांिे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र
सहकारी सांस्था (सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील सदस्याांच्या
प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पािविण्यात यािे."
(१) सहकार मां त्री
(२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲि. वनरां जन िािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाण,
(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(१३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १५ – वसर्मबॉयोवसस कौशल्य ि
मुक्त विद्यापीि विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांिे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :-
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"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १५ – वसर्मबॉयोवसस
कौशल्य ि मुक्त विद्यापीि विधे यक, २०१७ खालील सदस्याांच्या
प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पािविण्यात यािे."
(१) उच्च ि तांत्र वशक्षण
(२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी
मांत्री
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲि. वनरां जन िािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाण,
(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
---------------------------------------------------------------------------(१४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था
(दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांिे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र
सहकारी सांस्था (दुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७ खालील
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन विचाराथच पािविण्यात
यािे."
(१)
मां त्री
(२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी
पक्षनेता, विधानपवरषद
(३) श्री.नारायण राणे,
(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स.
वि.प.स.
(५) ॲि. वनरां जन िािखरे , (६) श्री.अशोक ऊफच भाई
वि.प.स.
जगताप, वि.प.स.
(७) श्री.सतीश चव्हाण,
(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ,
वि.प.स.
वि.प.स.
(९) श्री.कवपल पाटील,
(१०) श्री.विजय ऊफच भाई
वि.प.स.
वगरकर, वि.प.स.
-----------------------------------------------------------------------
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-----(१५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १७ –महाराष्ट्र जमीन महसूल
सांवहता (सुधारणा) विधे यक, २०१७"
----------------------------------------------------------------------------

– अशासकीय कामकाज –

(बै िकीच्या अखे रचे २ १/२ तास)
सात

: अशासकीय विधे यके –
(क) पुर:स्थापनाथच (१)

सन २०१७ चे वि.प.वि. क्रमाांक १ - महाराष्ट्र ज्ये ष्ट्ि नागवरक
ियोमयादा विधे यक, २०१७ - श्री.रामहरी रुपनिर, वि.प.स. याांचे.
(२) सन २०१७ चे वि.प.वि. क्रमाांक २ - मोटार िाहन (महाराष्ट्र
सुधारणा) विधे यक, २०१७ - श्री.नरें द्र पाटील, वि.प.स. याांचे.
(३) सन २०१७ चे वि.प.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र शे तकरी, कारागीर
ि भूवमहीन मजूर याांना वनिृत्तीिेतन दे ण्याबाबत विधे यक, २०१७
- श्री.रामहरी रुपनिर, वि.प.स. याांचे.
(४) सन २०१७ चे वि.प.वि. क्रमाांक ४ - महाराष्ट्र स्ियां सेिी सांस्था
विकास ि व्यिस्थापन महामांिळ विधे यक, २०१७ - श्री. रामहरी
रुपनिर, वि.प.स. याांचे.
(ख) विचाराथच (१)

सन २०१६ चे वि.प.वि. क्रमाांक ५ - मुांबई महानगरपावलका
(सुधारणा) विधे यक, २०१६ - श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचे.

(२)

सन २०१४ चे वि.प.वि. क्रमाांक २१ - महाराष्ट्र गुांिेिारी विकास
(वनयमाधीन करणे, श्रेणीिाढ ि वनयां त्रण) (सुधारणा) विधे यक,
२०१४ - श्री. अमरससह पांवित, वि.प.स. याांचे.

(३)

सन २०१५ चे वि.प.वि. क्रमाांक २ - महाराष्ट्र प्रकल्पबावधत व्यक्तींचे
पुनिचसन (सुधारणा) विधे यक, २०१५ - श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. याांचे.

(४) सन २०१४ चे वि.प.वि. क्रमाांक २० - भ्रष्ट्टाचार प्रवतबां ध (महाराष्ट्र
सुधारणा) विधे यक, २०१४ - श्री. अमरससह पांवित, वि.प.स. याांचे.
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विधान भिन,
मुांबई,
वदनाांक : ३० माचच , २०१७.

उत्तमससग चव्हाण,
सवचि,
महाराष्ट्र विधानपवरषद.
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