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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

शवनशवनिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २२५५  माचचमाचच,,  २०१२०१७७  

((दपुारीदपुारी  १२.००१२.००  िाजतािाजता))  
  
  

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : सन २०१७-२०१८ च्या अथचसांकल्पािर सिचसाधारण चचा (दसुरा ि शेिटचा 

वदिस). 

तीन : शासकीय विधेयक - 
  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे – विधेयक विचारात घेणे - 
   सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ११ - महाराष्ट्र विवनयोजन (लेखानदुान) 

विधेयक, २०१७. 
   ------------------------------------------------------------------------

---- 
चार : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेिणे. 
  (१) मखु्यमांत्री : (क) विदभच, मराठिाडा आवण 

उिचवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमांडळे आदेश, २०११ 
मधील खांड ८ अन्िये विधी ि 
न्याय विभागाचा सन २०१०-
२०११ या वित्तीय िषातील 
योजनेत्तर ि सन २०१५-२०१६ 
या वित्तीय िषातील 
योजनाांतगचत आवण योजनेत्तर ि 
सामान्य प्रशासन आवण गहृ 
विभागाचा सन २०१५-२०१६ 
या वित्तीय िषातील 
योजनाांतगचत आवण योजनेत्तर 
योजनाांिरील िैधावनक विकास 
मांडळवनहाय (अविभाज्य 
भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील सभागहृासमोर 
ठेितील. 

     (ख) "महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
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गहृवनमाण ि कल्याण 
महामांडळ मयावदत, मुांबई याांचा 
वदनाांक ३१ माचच, २०१५ रोजी 
समाप्त होणाऱ्या िषाचा 
एकेचाळीसािा  िार्षषक 
अहिाल" सभागहृासमोर 
ठेितील. 

  (२) महसलू, मदत ि पनुिचसन 
मांत्री 

: विदभच, मराठिाडा आवण उिचवरत 
महाराष्ट्र यासाठी विकासमांडळे 
आदेश, २०११ मधील खांड ८ अन्िये 
महसलू ि िन विभागाचा  सन 
२०१५-२०१६ या वित्तीय िषातील 
योजनातांगचत आवण योजनेत्तर 
योजनाांिरील िैधावनक विकास 
मांडळवनहाय (अविभाज्य भागासह) 
प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (३) वित्त मांत्री : विदभच, मराठिाडा आवण उिचवरत 
महाराष्ट्र यासाठी विकासमांडळे 
आदेश, २०११ मधील खांड ८ अन्िये 
वित्त विभागाचा  सन २०१५-२०१६ 
या वित्तीय िषातील योजनातांगचत 
आवण योजनेत्तर योजनाांिरील 
िैधावनक विकास मांडळवनहाय 
(अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील सभागहृासमोर ठेितील. 

  (४) शालेय वशक्षण, क्रीडा ि 
यिुक कल्याण, उच्च ि तांत्र 
वशक्षण, मराठी भाषा आवण 
अल्पसांख्याक विकास मांत्री 

: (क)                     
       महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमांडळे आदेश, २०११ 
मधील खांड ८ अन्िये शालेय 
वशक्षण ि क्रीडा आवण मराठी 
भाषा या विभागाचा सन 
२०१५-२०१६  या वित्तीय 
िषातील योजनातांगचत आवण 
योजनेत्तर योजनाांिरील 
िैधावनक विकास मांडळवनहाय 
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(अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष 
खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

     (ख) विदभच, मराठिाडा आवण 
उिचवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमांडळे आदेश, २०११ 
मधील खांड ८ अन्िये उच्च ि 
तांत्र वशक्षण       चा सन 
२०१०-२०११, सन २०११-
२०१२ ि सन २०१५-२०१६ या 
वित्तीय िषातील योजनाांतगचत 
आवण सन २०१०-२०११ ि 
सन  २०१५-२०१६ या वित्तीय 
िषातील योजनेत्तर 
योजनािरील िैधावनक विकास 
मांडळवनहाय (अविभाज्य 
भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील सभागहृासमोर 
ठेितील. 

     (ग) विदभच, मराठिाडा आवण 
उिचवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमांडळे आदेश, २०११ 
मधील खांड ८ अन्िये 
अल्पसांख्याक विकास 
विभागाचा सन २०१०-२०११ 
या वित्तीय िषातील योजनेत्तर 
ि सन २०१५-२०१६ या 
वित्तीय िषातील योजनाांतगचत 
आवण योजनेत्तर योजनाांिरील 
िैधावनक विकास मांडळवनहाय 
(अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष 
खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

     (घ) "वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापरू 
याांचे सन २०१५-२०१६ या 
िषाचे िार्षषक लेखे" 



 

4 

 

सभागहृासमोर ठेितील. 
  (५) गहृवनमाण मांत्री : विदभच, मराठिाडा आवण उिचवरत 

महाराष्ट्र यासाठी विकासमांडळे 
आदेश, २०११ मधील खांड ८ अन्िये 
गहृवनमाण विभागाचा सन २०१५-
२०१६ या वित्तीय िषातील 
योजनाांतगचत आवण योजनेत्तर 
योजनाांिरील िैधावनक विकास 
मांडळवनहाय (अविभाज्य भागासह) 
प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (६) ग्रामविकास, मवहला ि बाल 
विकास मांत्री 

: विदभच, मराठिाडा आवण उिचवरत 
महाराष्ट्र यासाठी विकासमांडळे 
आदेश, २०११ मधील खांड ८ अन्िये 
ग्रामविकास ि जलसांधारण आवण 
मवहला ि बाल विकास विभागाचा 
सन २०१५-२०१६ या वित्तीय 
िषातील योजनाांतगचत आवण योजनेत्तर 
योजनाांिरील िैधावनक विकास 
मांडळवनहाय (अविभाज्य भागासह) 
प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (७) अन्न ि नागरी परुिठा, 
ग्राहक सांरक्षण ि सांसदीय 
कायच मांत्री 
 

: विदभच, मराठिाडा आवण उिचवरत 
महाराष्ट्र यासाठी विकासमांडळे 
आदेश, २०११ मधील खांड ८ अन्िये 
अन्न ि नागरी परुिठा, ग्राहक सांरक्षण 
विभागाचा सन २०१५-२०१६ या 
वित्तीय िषातील योजनाांतगचत आवण 
योजनेत्तर आवण सांसदीय कायच 
विभागाचा सन २०१५-२०१६ या 
वित्तीय िषातील योजनेत्तर 
योजनाांिरील िैधावनक विकास 
मांडळवनहाय (अविभाज्य भागासह) 
प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (८) िैद्यकीय वशक्षण, जलसांपदा : (क) विदभच, मराठिाडा आवण 
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ि लाभके्षत्र विकास मांत्री 
 

उिचवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमांडळे आदेश, २०११ 
मधील खांड ८ अन्िये िैद्यकीय 
वशक्षण ि औषधी द्रव्ये 
विभागाचा सन २०१०-२०११ ि 
सन २०१५-२०१६ या वित्तीय 
िषातील योजनाांतगचत आवण 
योजनेत्तर योजनाांिरील 
िैधावनक विकास मांडळवनहाय 
(अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष 
खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

     (ख) विदभच, मराठिाडा आवण 
उिचवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमांडळे आदेश, २०११ 
मधील खांड ८ अन्िये 
जलसांपदा विभागाचा सन 
२०१५-२०१६ या वित्तीय 
िषातील योजनाांतगचत आवण 
योजनेत्तर योजनाांिरील 
िैधावनक विकास मांडळवनहाय 
(अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष 
खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

     (ग) "मा. राज्यपाल महोदयाांनी 
पाटबांधारे विकास के्षत्रासांदभात 
वदलेल्या वनदेशाांच्या अनषुांगाने 
सन २०१७-२०१८ च्या िार्षषक 
आखणीच्या वनयोजनाबाबतचा 
तपशील" सभागहृासमोर 
ठेितील. 

  (९) उद्योग, खवनकमच मांत्री : (क) विदभच, मराठिाडा आवण 
उिचवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमांडळे आदेश, २०११ 
मधील खांड ८ अन्िये उद्योग, 
ऊजा ि कामगार विभागाचा 
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सन २०१५-२०१६ या वित्तीय 
िषातील योजनाांतगचत आवण 
योजनेत्तर योजनाांिरील 
िैधावनक विकास मांडळवनहाय 
(अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष 
खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

     (ख) "मॉयल वलवमटेड याांचा सन 
२०१५-२०१६ या िषाचा 
चोपन्नािा िार्षषक अहिाल" 
सभागहृासमोर ठेितील. 

     (ग) "महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉवनक्ट्स 
महामांडळ मयावदत याांचा सन 
२०१५-२०१६ या िषाचा 
अडतीसािा  िार्षषक अहिाल" 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (१०) कृवष, फलोत्पादन मांत्री : (क) विदभच, मराठिाडा आवण 
उिचवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमांडळे आदेश, २०११ 
मधील खांड ८ अन्िये कृवष, 
फलोत्पादन विभागाचा सन 
२०१५-२०१६ या वित्तीय 
िषातील योजनाांतगचत आवण 
योजनेत्तर योजनाांिरील 
िैधावनक विकास मांडळवनहाय 
(अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष 
खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

     (ख) "डॉ. बाळासाहेब सािांत कोकण 
कृवष विद्यापीठ, दापोली याांचे 
सन २०११-२०१२ ि २०१२-
२०१३ या िषांचे लेखा पवरक्षण 
अहिाल ि िार्षषक लेखे" 
सभागहृासमोर ठेितील. 

     (ग) "महाराष्ट्र कृवष उद्योग विकास 
महामांडळ मयावदत याांचा सन 
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२०१४-२०१५  या िषाचा 
एकोणपन्नासािा िार्षषक 
अहिाल" सभागहृासमोर 
ठेितील. 

  (११) पयािरण मांत्री : विदभच, मराठिाडा आवण उिचवरत 
महाराष्ट्र यासाठी विकासमांडळे 
आदेश, २०११ मधील खांड ८ अन्िये 
पयािरण विभागाचा सन २०१५-
२०१६ या वित्तीय िषातील 
योजनाांतगचत आवण योजनेत्तर 
योजनाांिरील िैधावनक विकास 
मांडळवनहाय (अविभाज्य भागासह) 
प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (१२) ऊजा, निीन ि निीकरणीय 
ऊजा मांत्री 
 

: (क) महाराष्ट्र विद्यतु वनयामक 
आयोग (नतूनशील ऊजेच्या दर 
वनश्श्चतीकरणाच्या अटी ि 
शती) (पवहली सधुारणा) 
विवनयम, २०१७ प्रवसध्द 
करणारी अवधसचूना क्रमाांक 
मविवनआ / वलगल / २०१७ / 
०१२८९ वदनाांवकत ४ 
जानेिारी, २०१७ 
सभागहृासमोर ठेितील. 

     (ख) महाराष्ट्र विद्यतु वनयामक 
आयोग (मे.वगगाप्लेक्ट्स इस्टेट 
प्रा.वल. च्या ऐरोली नॉलेज 
पाकच , टीटीसी इांडस्रीयल 
एवरया, ऐरोली वजल्हा ठाणे, 
येथील मावहती तांत्रज्ञान / 
मावहती तांत्रज्ञानािर आधावरत 
सेिाविषयक विशेष आर्षथक 
के्षत्राला (आयटी / आयटीइएस 
एसईझेड) लाग ूअसलेल्या िीज 
वितरण परिान्याच्या विवशष्ट्ट 
अटी) (पवहली सधुारणा) 
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विवनयम, २०१७ प्रवसध्द 
करणारी अवधसचूना क्रमाांक 
मविवनआ / ताांवत्रक / परिाना 
अटी / जीईपीएल / २०१७ / 
१४२५, वदनाांवकत ३ फेब्रिुारी, 
२०१७ सभागहृासमोर ठेितील. 

     (ग) "महाराष्ट्र राज्य िीज वनर्षमती 
कां पनी मयावदत याांचा सन 
२०१५-२०१६ या िषाचा 
िार्षषक अहिाल" 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (१३) पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री : विदभच, मराठिाडा आवण उिचवरत 
महाराष्ट्र यासाठी विकासमांडळे 
आदेश, २०११ मधील खांड ८ अन्िये 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता विभागाचा 
सन २०१०-२०११, २०११-२०१२ ि 
२०१२-२०१३ या वित्तीय िषातील 
योजनेत्तर आवण सन २०१५-२०१६ 
या वित्तीय िषातील योजनाांतगचत 
आवण योजनेत्तर योजनाांिरील 
िैधावनक विकास मांडळवनहाय 
(अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपशील सभागहृासमोर ठेितील. 

  (१४) सािचजवनक आरोग्य ि कुटुांब 
कल्याण मांत्री 

:                            
महाराष्ट्र यासाठी विकासमांडळे 
आदेश, २०११ मधील खांड ८ अन्िये 
सािचजवनक आरोग्य विभागाचा सन 
२०१५-२०१६  या वित्तीय िषातील 
योजनातांगचत आवण योजनेत्तर 
योजनाांिरील िैधावनक विकास 
मांडळवनहाय (अविभाज्य भागासह) 
प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (१५) सामावजक न्याय ि विशेष 
सहाय्य मांत्री 

:                            
महाराष्ट्र यासाठी विकासमांडळे 
आदेश, २०११ मधील खांड ८ अन्िये 
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सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य 
विभागाचा सन २०१५-२०१६  या 
वित्तीय िषातील योजनातांगचत आवण 
योजनेत्तर योजनाांिरील िैधावनक 
विकास मांडळवनहाय (अविभाज्य 
भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (१६) सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग 
     

:                            
महाराष्ट्र यासाठी विकासमांडळे 
आदेश, २०११ मधील खांड ८ अन्िये 
सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग 
विभागाचा सन २०१५-२०१६  या 
वित्तीय िषातील योजनातांगचत आवण 
योजनेत्तर योजनाांिरील िैधावनक 
विकास मांडळवनहाय (अविभाज्य 
भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपशील 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (१७) पशसुांिधचन, दगु्धविकास ि 
मत्स्यविकास मांत्री 

: (क) विदभच, मराठिाडा आवण 
उिचवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमांडळे आदेश, २०११ 
मधील खांड ८ अन्िये 
पशसुांिधचन, दगु्धविकास ि 
मत्स्यविकास विभागाचा सन 
२०१५-२०१६ या वित्तीय 
िषातील योजनातांगचत आवण 
योजनेत्तर योजनाांिरील 
िैधावनक विकास मांडळवनहाय 
(अविभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष 
खचाचा तपशील सभागहृासमोर 
ठेितील. 

     (ख) "महाराष्ट्र राज्य सहकारी दधू 
महासांघ मयावदत, मुांबई 
(महानांद दगु्धशाळा) याांचा सन  
२०१५-२०१६ या िषाचा 
िैधावनक लेखा पवरक्षण 
अहिाल" सभागहृासमोर 
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ठेितील. 
     (ग) "महाराष्ट्र पश ुि मत्स्य विज्ञान 

विद्यापीठ, नागपरू याांचा सन 
२०१४-२०१५ या िषाचा 
िार्षषक अहिाल" 
सभागहृासमोर ठेितील. 

 पाच :            सभागहृासमोर ठेिणे. 
  (१) श्रीमती हुस्नबान ूखवलफे, 

वि.प.स. 
: (क) "राजापरू (वज.रत्नावगरी) 

तालकु्ट्यातील देिस्थान 
इनामाच्या जवमनी 
िवहिाटदाराांच्या नािािर 
करण्याबाबत" या विषयािरील 
विनांती अजच सभागहृासमोर 
ठेितील. 

     (ख) "ग्रामपांचायत भोयर पांचायत 
सवमती यितमाळ येथे 
पाण्याची टाकी आवण विहीर 
मांजरू करुन वमळणेबाबत" या 
विषयािरील विनांती अजच 
सभागहृासमोर ठेितील. 

  (२) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. : "कल्याण डोंवबिली महानगरपावलका 
के्षत्रातील २७ गािाांची स्ितांत्र 
नगरपवरषद होण्याबाबत" या 
विषयािरील विनांती अजच 
सभागहृासमोर ठेितील. 

सहा : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – (असल्यास). 

सात : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (शकु्रिार, वदनाांक २४ माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दशचविण्यात आलले्या लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (१) ते (९)] – 
  (१) सिचश्री. सांजय दत्त, शरद रणवपसे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि 

सािचजवनक महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   "राज्यात वदनाांक २१ फेब्रिुारी, २०१७ रोजी १० महानगरपावलका, 

११ वजल्हा पवरषद आवण ११८ पांचायत सवमत्याांच्या झालेल्या 
वनिडणकूीत इलेक्ट्रॉवनक मशीन (EVM मशीन) मध्ये झालेला घोळ, 
मतदार यादीतून नािे गायब झाल्याचे प्रकार उजेडात येणे,  नावशक, 
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कोल्हापरू, सोलापरू मध्ये इलेक्ट्रॉवनक मतदान यांत्राांत (EVM मशीन) 
वनमाण झालेल्या गोंधळामळेु अनेकाांना मतदानापासनू िांवचत रहािे 
लागल्याची बाब उजेडात येणे, इलेक्ट्रॉवनक मतदान यांत्राांत (EVM 
मशीन) मोठया प्रमाणात घोळ झाल्याचे सिच राजवकय पक्षाने आके्षप 
घेऊन सोलापरू, कोल्हापरूमध्ये नागवरकाांनी वजल्हावधकारी कायालयािर 
मोचा नेऊन शासनाच्या विरोधात घोषणा देण्यात येणे, मुांबईच्या विविध 
भागातून मतदार यादीतून ११ लाख मतदाराांची नािे गायब झाल्याने 
समुारे ११ टक्ट्के मतदाराांना आपल्या मतदानाच्या हक्ट्कापासनू िांवचत 
रहािे लागणे,  यादयाांमध्ये नाि न सापडणे, नाि शोधण्यातील अडचणी 
आवण नाि गायब असणे, इलेक्ट्रॉवनक मतदान यांत्राांत (EVM मशीन) 
मोठया प्रमाणात घोळ झाल्याने शासनाबाबत सिचसामान्य जनमानसाांत 
तीव्र असांतोष ि वचडीची भािना वनमाण होणे, राज्यशासनाने याबाबत 
तातडीने कराियाची कायचिाही  ि याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (२) श्री. प्रकाश गजवभये, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "नागपरूात १५ िषापिूी वमहान प्रकल्प सरुू करण्यात आला याचे 
माकेटटग देश विदेशात करण्यात ये  , याप्रकल्पामळेु राज्यातील 
बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न सटुणार असल्याने सिांचे लक्ष याकडे लागलेले 
असणे, वमहान मध्ये इ   वसस, टीसीएस, सत्यम, बोईांग, हाल, शापरुजी-
पालोनजी, विप्रो, डीएलएफ, अांबजुा, रीयल्टी, ताजसेट इांडस्रीज, 
मकॅ्ट्सस्पेस अशा कां पन्याांनी आपल्या गरजेनसुार जवमनी घेतल्या पण १० 
िषापयंत त्याांनी  जवमनीचा कोणताही उपयोग न करणे, फक्ट्त १५ 
कां पन्याांनी काम सरुू करणे, इांटरनशॅनल कालबरेवटव्ह एअरोस्पेस 
डेव्हलपमेंटच्या माध्यमातून ननॅोसटेॅलाईट वनर्षमती वमहानमध्ये सरुू 
करण्यास उत्सकू     , त्यासाठी कां पनीने एमआयडीसी सोबत 
सामांजस्य करार करणे, ५० एकर जागेिर ३०० कोटी रूपयाांच्या 
गुांतिणकूीचा प्रकल्प बारगळला जाणे,करारानांतर कां पनी ि 
अवधकाऱ्याांशी कुठलाही ताळमेळ न झाल्याने जिळपास ५०० चा 
रोजगार पणुचपणे बारगळणे, सनटेक वरअवॅलटी कां पनीने वमहानमध्ये १०८ 
एकरसाठी एमआयडीसी सोबत करार करणे, १५०० कोटी रूपयाांच्या 
गुांतिणकूीची कां पनीची योजना असणे परांत ु१०८ एकर जागा घेण्यासाठी 
हप्त्याची सोय, एमआयडीसी वनयमामध्ये टप्याटप्याने जागा देण्याची 
कुठलीही तरतदु नसल्यानेही गुांतिणकू जिळपास बारगळली असणे, 
यामळेु देखील २००० लोकाांना रोजगार न वमळणे, वमहानमध्ये अमेवरका, 
वब्रटन, ऑस्रेवलया, टसगापरू, चीन, इांडोनेवशया, बेलारुस,  डेन्माकच च्या 
प्रवतवनधींनी                भेटी देणे, परांत ु वमहानमध्ये गुांतिणकूी 
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सांदभात कोणीही सकारात्मक भवुमका स्पष्ट्ट केली नसल्यामळेु स्थावनक 
बेरोजगाराांमध्ये शासना    प्रती वनमाण झालेला असांतोष, याबाबत 
शासनाने कराियाची कायचिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (३) डॉ. अपिूच वहरे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "नावशक येथे मुांबई-आग्रा महामागािर वदनाांक २२ वडसेंबर, २०१६ 
रोजी िा त्यासमुारास धळु्याहून येणाऱ्या तीन मोटारीमधनू तब्बल १ 
कोटी ३५ लाख रुपयाांच्या जनु्या चलनातील बनािट नोटा तसेच लाखो 
रुपयाांच्या जनु्या चलनातील खऱ्या नोटा पोवलसाांनी जप्त करणे, या 
बनािट नोटाांचे प्रकरणी सांशवयताांमध्ये एका मोठ्या राजकीय नेत्याचे 
समथचक, श्री.छब ु नागरे याांस अटक करण्याांत येणे, बनािट नोटा 
प्रकरणामळेु नावशक वजल्यात प्रचांड खळबळ उडणे, या बनािट 
नोटाप्रकरणी श्री.नागरे याांचेसह ११ जणाांना शहर पोवलसाांनी अटक 
करणे, बनािट नोटा छापणाऱ्या टोळीचा पदाफाश केल्यानांतर 
याप्रकरणाचे धागेदोरे पणेु, वसन्नर, मुांबई, ठाण,े निी मुांबईपयंत व्यापक 
स्िरुपात पसरलेले असल्याचे पोवलस कारिाईत समजनू येणे, या 
टोळीविरुध्द आडगाांि पोवलस ठाण,े नावशक येथे देशद्रोहाचा गनु्हा 
दाखल होणे, पोवलसाांनी तपासादरम्यान बनािट नोटा छापण्याचे सावहत्य 
हस्तगत करणे, या गांभीर गनु्याची पाळेमळेु खोलिर रुजलेली असल्याने 
याप्रकरणी उच्चस्तरीय यांत्रणेमाफच त सखोल ि कठोर चौकशी व्हािी, 
अशी जनतेकडून मागणी केली जाणे, बनािट नोटा छापल्याप्रकरणी 
अटकेत असलेल्या श्री.नागरे याांच्या पत्नीिर वदनाांक १३ जानेिारी, 
२०१७ रोजी िा त्यासमुारास नावशक येथील भद्रकाली पोवलस स्टेशन 
येथे खांडणीचा गनु्हा दाखल केला जाणे, बनािट नोटा ि छपाईची 
सामग्री पोवलसाांच्या हाती लागल्याने बनािटवगरीच्या टोळीचा हा धांदा 
जनुाच असल्याचा सांशय व्यक्ट्त केला जाणे, या टोळीच्या पदाफाशनांतर 
याचे लोण कुठपयंत पोहोचले आहे, याचा पोवलसाांनी सखोल छडा 
लािािा, अशी मागणी जनतेकडून केली जाणे, बनािट नोटाांचा परुिठा 
केव्हा ि कोणकोणास करण्यात आला, याचा शोध घेण्यात यािा, 
अशीही जनतेकडून आग्रही मागणी केली जाणे, शासनाने एकां दरीत 
प्रकरणाचे गाांभीयच ि व्याप्ती विचारात घेऊन सी.बी.आय.माफच त 
उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचा वनणचय तात्काळ घ्यािा, असाही 
सिचसामान्य जनतेत आग्रह असण,े याबाबत शासनाने कराियाची 
कायचिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (४)              , वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
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   "शासनाच्या वनयमाचे उल्लांघन करुन कल्याण-डोंवबिली 
महानगरपावलका हद्दीतील मौजे वचकणघर येथील आरक्षण क्र. १९२, 
१९३, १९४, १९५, १९६, १९७ या भखूडाांिर बेकायदेशीरपणे केलेले 
अवतक्रमण वनष्ट्कावसत न करताच वटडीआर मांजरू करुन दोषी 
कल्याण–डोंवबिली महानगरपावलकेचे तत्कावलन आयकु्ट्त, श्री रामनाथ 
सोनिणे ि इतर याांनी शासनाची फसिणकू करुन क.डों.म.पा. मध्ये 
वटडीआर घोटाळा केल्यामळेु या सांपणूच प्रकरणामध्ये अवनयवम ता वसध्द 
झालेली असल्याने आजवमतीप  त मांजरू केलेला ६ लाख ७० हजार 
फु   चा वटडीआर विनाविलांब रद्द करुन दोषींिर फौजदारी ि वनलांबनाची 
कारिाई करण्याची  वनताांत आिश्यकता, सदर प्रकरणी 
महानगरपावलकेचे तत्कावलन आयकु्ट्त श्री.रामनाथ सोनिणे, तत्कावलन 
सहायक सांचालक नगररचना श्री.चां.प्र.टसह, तत्कावलन नगररचनाकार 
श्री. रघिुीर शेळके, कवनष्ट्ठ अवभयांता, श्री.शशीम केदार याांची 
सद्य:श्स्थतीत सरुु असलेली विभागीय चौकशी, सदर चौकशीतील मखु्य 
साक्षीदार श्री. नो.र.शेंडे तत्कावलन उपसांचालक नगररचना, कोकण 
विभाग ि विद्यमान सांचालक नगररचना, पणेु याांनी सांपणूच कागदपत्राांची 
पतुचता महा   पावलकेकडून करण्यात न आल्याबाबत वदलेली साक्ष, 
यािरुन महानगरपावलकेकडूनच जाणीिपिूचक चौकशीस विलांब करण्यात 
येत असणे, सदर विलांबामळेु दोषींना पावठशी घालण्याचा प्रयत्न होत 
असल्याबाबत सिचसामान्यामध्ये वनमाण झालेली सांभ्रमाची भािना, 
श्री.शेंडे  तत्कावलन उपसांचालक, नगररचना कोकण विभाग या पदािर 
असताना त्याांनी शासनाला जो अहिाल वदला तो अपणूच कागदपत्राांच्या 
आधारे वदलेला असणे, त्यामळेु श्री.वजतेंद्र भोपळे, तत्कावलन 
सहा.सांचालक, नगररचना, ठाण े वजल्हावधकारी कायालय, ठाणे ि 
श्री.नो.र.शेंडे तत्कावलन सांचालक, नगररचना, कोकण विभाग याांनी 
महाराष्ट्र शासनाला पाठविलेल्या अहिालािरच वनमाण झालेले 
प्रश्नवचन्ह,  याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुचक्ष, पवरणामी 
सिचसामान्याांमध्ये पसरलेले असांतोषाचे ि सांतापाचे िातािरण, सदर 
प्रकरणी सांपणूच चौकशी वनितृ्त्त न्यायाधीश याांच्यामाफच त पनुःश्च 
करण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही ि 
शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (५) सिचश्री. जयांत पाटील, धनांजय मुांडे, जयिांतराि जाधि, सवुनल तटकरे, 
हेमांत टकल,े अमरटसह पांवडत, सवतश चव्हाण, अॅड. वनरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेकर, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे ऊजा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यातील साखर कारखान्याांना मलूभतू सवुिधा सांमती 
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(इन्रास्रक्ट्चर क्ट्लीअरन्स) प्रलांवबत असल्यामळेु महाराष्ट्र राज्य वितरण 
कां पनी (एम.एस.सी.डी.सी.एल.) बरोबर िीज खरेदी करार (पॉिर परचेस् 
ॲवग्रमेंट) करण्यास अडचण येणे, पॉिर परचेस् ॲवग्रमेंट वकमान २ 
हजार मेगा िटॅसाठी  सांमती वमळणे आिश्यक असणे, ज्या 
कारखान्याकडे सहिीज वनर्षमती प्रकल्प आहेत त्या कारखान्याांना 
शेतकऱ्याांना एफ.आर.पी. देणे सोइचस्कर होणे, परांत ुज्या कारखान्याांकडे 
सहिीज वनर्षमती प्रकल्प नाहीत अशा कारखान्याांना, शेतकऱ्याांना 
 एफ.आर.पी. देण्यास अडचणी वनमाण होत असल्यामळेु  ते साखर 
कारखाने आर्षथक सांकटात सापडणे, ज्या कारखान्याांकडे सहिीज 
वनर्षमती प्रकल्प नाहीत त्याांना सहिीज वनर्षमती प्रकल्पात समाविष्ट्ट 
करून घेतल्यास त्याांच्यािर येणारे आर्षथक सांकट दरू होऊन त्या साखर 
कारखान्याांना, शेतकऱ्याांना एफ.आर.पी. देणे सोइचस्कर होणे, यासाठी 
अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्याांना ि शेतकऱ्याांना न्याय 
वमळण्यासाठी शासनाने कराियाची उपाययोजना िा केलेली कायचिाही." 

  (६) सिचश्री. अमरटसह पांवडत, सवतश चव्हाण, जयिांतराि जाधि, धनांजय 
मुांडे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
राज्य उत्पादन शलु्क मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यभरात अनेक वठकाणी महापरुुष आवण गड वकल्याांच्या 
नािाांचा िापर वबअरबार परमीट रुम, माांसाहारी खानािळ, लोकनाट्य 
कला कें द्र तसेच देशी दारु विक्री कें द्राांना करण्यात येणे, अनेक वठकाणी 
देि-देिताांच्या नािाचाही िापर मोठ्या प्रमाणािर होत असणे, अनेक 
महापरुुषाांच्या नािाचाही िापर अशा वठकाणी होत असणे, शासनाने 
यापिुी देि-देिताांच्या नािाचा गैरिापर करण्यास प्रवतबांध करणे, तरीही 
अनेक वठकाणी सरास महापरुुषाांसह देि-देिताांच्या नािाांचे फलक लािनु 
त्याांचा गैरिापर मोठ्या प्रमाणािर होत असणे, दारु विक्री कें द्र ि 
वबअरबार सारख्या हॉटेलाांना महापरुुष ि देि-देिताांची नािे वदल्यामळेु 
त्याांच्या नािाची विटांबना होत असणे, समाजासाठी जे महापरुुष आदशच 
आहेत अशा महापरुुषाांच्या कायाचा िारसा पढुच्या वपढीला देताांना 
गैरवठकाणी नािाचा िापर होत असल्यामळेु सिचसामान्याांच्या भािना 
मोठ्या प्रमाणािर दखुािणे, व्यसनावधनतेकडे आवण गैरमागाकडे घेऊन 
जाणाऱ्या व्यिसायाला आदशच व्यक्ट्ती आवण देि-देिताांची नािे देण्यास 
कायमस्िरुपी प्रवतबांध करुन अशा नािाांचे फलक तातडीने काढून 
टाकण्यासाठी शासनाने कठोर कारिाई करण्याची आिश्यकता, याबाबत 
शासनाने कराियाची कायचिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (७) श्री. नारायण राणे,         स्नबान ूखवलफे, वि.प.स. पढुील तातडीच्या 
ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सािचजवनक आरोग्य आवण कुटुांब 
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कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील:- 
   "टसधदुगुच वजल्यात दोडामागच, सािांतिाडी भागात माकडतापाचा 

मोठ्या प्रमाणात प्रादभुाि होऊन माहे फेब्रिुारी, २०१७ मध्ये या तापाने 
दोघाांचा झालेला मतृ्य ू ि आतापयंत वजल्यात ५० पेक्षा जास्त रुग्ण 
माकडतापाने  ग्रस्त असल्याचे आढळून येणे, या तापाच्या वनयांत्रणासाठी 
प्रशासनाकडून होत असलेले अक्षम्य दलुचक्ष, त्यामळेु स्थावनक 
नागवरकाांमध्ये ि पयचटकाांमध्ये पसरलेले तीव्र भीतीचे ि टचतेचे 
िातािरण, शासनाने तातडीने या आजारािर वनयांत्रण वमळविण्यासाठी 
कराियाची उपाययोजना, याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही ि 
शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (८) सिचश्री. रामहरी रुपनिर, सांजय दत्त, अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
अमरनाथ राजरूकर, वि.प.स. पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे सािचजवनक बाांधकाम (सािचजवनक उपक्रम िगळून) 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील:- 

   "ता.माळवशरस, वज.सोलापरू, येथील पणेु-पांढरपरू हा राज्यातील 
महत्त्िाचा मागच असनू सध्या हा मागच राष्ट्रीय महामागच म्हणनू कें द्र 
शासनाकडे िगच झाला असल्याचे माहे फेब्रिुारी, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान वनदशचनास येणे, सदर महामागापयंत पोहोचण्यासाठी 
ग्रामीण भागातील लोकाांना ये-जा करण्यासाठी रस्त्याची सवुिधा 
आिश्यक असणे, परांत ु तालकुा माळवशरस, वज.सोलापरू येथील मखु्य 
हायिेला जोडणारे एम.डी.आर. अांतगचत तयार करण्यात आलेले रस्ते 
सद्यश्स्थतीत अवतशय खराब झाल े असनू हे रस्ते मागील अनेक 
िषापासनू दरुुस्त करण्यात आल े नसल्याने नागरीकाांना प्रिास करणे 
अत्यांत गैरसोयीचे होत असणे, तसेच रस्त्याची दरुिस्था झाल्यामळेु या 
रस्त्याांिर मोठया प्रमाणात िाहतकुीची कोंडी होऊन अनेकदा या 
रस्त्याांिर लहान मोठे अपघात होऊन त्यात वजिीत ि वित्त हानी होत 
असल्याचे आढळून येणे, यामळेु ग्रामस्थ ि प्रिासी याांच्यामध्ये वनमाण 
झालेली असांतोषाची ि वचडीची भािना लक्षात घेता त्िरीत या रस्त्याची 
दरुुस्ती करण्याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही ि शासनाची 
प्रवतवक्रया." 

  (९) श्री. वमतेश भाांगवडया, प्रा. अवनल सोले, श्री. नागोराि गाणार वि.प.स. 
पढुील तातडीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे उच्च ि तांत्रवशक्षण 
मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील:- 

   "राज्यातील ११ अकृषक विद्यापीठाांमध्ये सिच स्नातक ि स्नातकोत्तर 
अभ्यासक्रमाकवरता सत्र पद्धत (semister pattern) सरुु करण्याचा 
वनणचय घेण्यात येते, सत्र परीक्षा पद्धती अभ्यासक्रमामळेु विद्यार्थ्यांिर 
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त  याच सोबत महाविद्यालय ि विद्यापीठाांिर देखील परीके्षचा बोजा 
िाढणे, सत्र परीक्षा पद्धतीमळेु महाविद्यालयाांचा सांपणूच अभ्यासक्रम एका 
विवशष्ट्ट िेळेत पणूच होण्याचे बांधन असण,े मात्र अनेक महाविद्यालयाांमध्ये 
मांजरू प्राध्यापकाांची बहुताांश पदे वरक्ट्त असणे तसेच या पदािर 
अांशकालीन वशक्षक / प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना वशकित असणे, 
अांशकालीन वशक्षक / प्राध्यापक असल्यामळेु त्याांना अभ्यासक्रम वनश्श्चत 
िेळेत पणूच करण्याचे कोणतेही बांधन नसण,े पवरणामी विद्यार्थ्यांचे 
शैक्षवणक नकुसान होणे, त्याांना सेल्फ स्टडी करािी लागणे, राष्ट्रसांत 
तकुडोजी महाराज, नागपरू विद्यापीठातून परुातन असलेली अमलु्य नाणी 
गहाळ झाल्या प्रकरणाची अजनूही चौकशी सरुूच असण,े अत्यांत परुातन 
ि मौल्यिान नाणी विद्यापीठातून गायब झाल्यामळेु विद्याथी 
विद्यापीठातील अांतगचत सरुके्षबाबत साशांक असणे, विद्यार्थ्यांच्या मनात 
स्ित:च्या शैक्षवणक कागदपत्राांबद्दल असरुवक्षतता वनमाण होणे, 
विद्यार्थ्यांचे शैक्षवणक वहत जपण्याची वनताांत आिश्यकता, सत्र परीक्षा 
पद्धती त्िवरत बांद करून एक परीक्षा घेण्याकवरता प्रभािी उपाययोजना 
राबविण्याची आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही ि 
शासनाची प्रवतवक्रया." 

आठ : म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशेष उल्लेख - (असल्यास). 
 

- मध्यांतर - 
नऊ :        नेत्याांचा       - 
  "सन्माननीय पद मविभषुण 

श्री.शरदचांद्रजी पिार, खासदार, 
माजी मखु्यमांत्री ि माजी कें वद्रय 
मांत्री" याांच्या सांसदीय कारवकदीस 
५० िषच झाल्याबद्दल. 

 "भारताच्या माजी पांतप्रधान 
भारतरत्न स्िगीय श्रीमती 
इांवदराजी गाांधी" याांच्या 
जन्मशताब्दी िषावनवमत्त. 

   "महाराष्ट्र विधानसभेतील ज्येष्ट्ठ सन्माननीय 
सदस्य माजी मांत्री ि माजी विरोधी पक्ष नेता 
श्री.गणपतराि देशमखु" याांच्या सांसदीय 
कारवकदीची ५५ िषच झाल्याबद्दल. 

 

   त्याांच्या कायाचा गौरि करण्याबद्दलच्या प्रस्तािािर चचा. 
 

दहा : शासकीय विधेयके - 
 

  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१६ चे वि.स.वि.क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र विनाअनदुावनत 
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खाजगी व्यािसावयक शैक्षवणक सांस्था (प्रिेश ि शलु्क याांचे 
विवनयमन)(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.           , 
धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१६ चे वि.स.वि.क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र 
विनाअनदुावनत खाजगी व्यािसावयक शैक्षवणक सांस्था (प्रिेश ि 
शलु्क याांचे विवनयमन)(सधुारणा) विधेयक, २०१६ खालील 
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

    (१) उच्च ि तांत्र वशक्षण 
मांत्री. 

(२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष 
नेता तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.नारायण राणे, वि.प.स. 

    (५) ॲड.वनरांजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
वि.प.स. 

    (७) श्री.सवतश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफच  भाई वगरकर, 
वि.प.स. 

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

   (२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ – मुांबई महानगरपावलका 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

   (३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.           , 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – मुांबई 
महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र महानगरपावलका (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन 
विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

    (१) मखु्यमांत्री (२) श्री. धनांजय मुांडे, विरोधी पक्ष 
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नेता तथा वि.प.स. 
    (३) श्री.शरद रणवपसे, 

वि.प.स. 
(४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. 

    (५) ॲड.वनरांजन डािखरे, 
वि.प.स. 

(६) श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
वि.प.स. 

    (७) श्री.सवतश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.विजय ऊफच  भाई वगरकर, 
वि.प.स. 

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

   (४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 
आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७" 
 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री जयांत पाटील, 
बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र 
ग्रामपांचायत आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पांचायत सवमती 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकडे 
त्यािरील प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदेुश 
देऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

    (१) ग्रामविकास मांत्री (२) श्री.जयांत पाटील, वि.प.स. 
    (३) श्री.धनांजय मुांडे, 

मा.विरोधी पक्षनेता, 
विधानपवरषद 

(४) श्री.सवुनल तटकरे, वि.प.स. 

    (५) श्री.हेमांत टकल,े 
वि.प.स. 

(६) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. 

    (७) श्री.शरद रणवपसे, 
वि.प.स. 

(८) श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.अवनल परब, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.बाळाराम पाटील, 
वि.प.स. 

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

   (५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई महानगरपावलका, 
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषदा, 
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 
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    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री जयांत पाटील, 
बाळाराम पाटील, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - मुांबई 
महानगरपावलका, महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र 
नगरपवरषदा, नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन 
विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

    (१) मखु्यमांत्री (२) श्री.जयांत पाटील, वि.प.स. 
    (३) श्री.धनांजय मुांडे, 

मा.विरोधी पक्षनेता, 
विधानपवरषद 

(४) श्री.सवुनल तटकरे, वि.प.स. 

    (५) श्री.हेमांत टकल,े 
वि.प.स. 

(६) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. 

    (७) श्री.शरद रणवपसे, 
वि.प.स. 

(८) श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.अवनल परब, 
वि.प.स. 

(१०) श्री.बाळाराम पाटील, 
वि.प.स. 

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

   (६) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र शेतजमीन 
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

   (७) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ - महाराष्ट्र राज्य मागासिगच 
आयोग (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

   (८) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५३ - डॉ.विश् िनाथ कराड 
एमआयटी विश् िशाांती विद्यापीठ विधेयक, २०१६" 

   (९) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र परािैद्यक पवरषद 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

   (१०) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० – भारतीय भागीदारी 
(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

 

 
 
 
 

विधान भिन, उत्तमटसग चव्हाण, 
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मुांबई, 
वदनाांक : २४ माचच, २०१७. 

सवचि, 
महाराष्ट्र विधानपवरषद. 

 


