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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  

वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

शकु्रशकु्रिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ३३११  माचचमाचच,,  २०१२०१७७  

((सकाळीसकाळी  ११००.००.००  ते ते ११.४५ ११.४५ िाजेपयंतिाजेपयंत))  
      

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) (   िार, वदनाांक २९ माचच, २०१७ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 

क्रमात दशचविण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) –  
   सिचश्री. अमरससह पांवित, सवतश चव्हाण, जयिांतराि जाधि, धनांजय 

मुांिे, वि.प.स. पढुील तातिीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे 
राज्य उत्तपादन शलु्क मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यभरात अनेक विकाणी महापरुुष आवण गि वकल्याांच्या 
नािाांचा िापर वबअरबार परमीट रुम, माांसाहारी खानािळ, लोकनाट्य 
कला कें द्र तसेच देशी दारु विक्री कें द्राांना करण्यात येणे, अनेक विकाणी 
देि-देिताांच्या नािाचाही िापर मोठ्या प्रमाणािर होत असणे, अनेक 
महापरुुषाांच्या नािाचाही िापर अशा विकाणी होत असणे, शासनाने 
यापिुी देि-देिताांच्या नािाचा गैरिापर करण्यास प्रवतबांध करणे, तरीही 
अनेक विकाणी सरास महापरुुषाांसह देि-देिताांच्या नािाांचे फलक लािनु 
त्तयाांचा गैरिापर मोठ्या प्रमाणािर होत असणे, दारु विक्री कें द्र ि 
वबअरबार सारख्या हॉटेलाांना महापरुुष ि देि-देिताांची नािे वदल्यामळेु 
त्तयाांच्या नािाची विटांबना होत असणे, समाजासािी जे महापरुुष आदशच 
आहेत अशा महापरुुषाांच्या कायाचा िारसा पढुच्या वपढीला देताांना 
गैरविकाणी नािाचा िापर होत असल्यामळेु सिचसामान्याांच्या भािना 
मोठ्या प्रमाणािर दखुािणे, व्यसनावधनतेकिे आवण गैरमागाकिे घेऊन 
जाणाऱ्या व्यिसायाला आदशच व्यक्ती आवण देि-देिताांची नािे देण्यास 
कायमस्िरुपी प्रवतबांध करुन अशा नािाांचे फलक तातिीने काढून 
टाकण्यासािी शासनाने किोर कारिाई करण्याची आिश्यकता, याबाबत 
शासनाने कराियाची कायचिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (२) श्री. हेमांत टकले, वि.प.स. पढुील तातिीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकिे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "चार्मसच हेवरटेज गहृसांकुल टािरी पािा, कल्याण (पश्श्चम) येथे 
श्स्थत असणे, ह्या गहृसांकुलाने आिश्यक क्षमतेची सेप्टीक टकँ बाांधली 
नसल्याने मागील समुारे ५ ते ६ िषापासनू त्तयाांच्या इमारतीचे साांिपाणी 
शांखेश्िर पे्रवसिेन्सी गहृसांकुलाच्या मागील बाजसु मोकळ्या जागेत 
सोिण्यात येत असणे, त्तयामळेु शांखेश्िर पे्रवसिेन्सी गहृसांकुलाच्या मागे 
मोठ्याप्रमाणात साांिपाण्याची दलदल वनमाण झालेली असणे, सदरहू 
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साांिपाण्याच्या दलदलीमळेु तेथील पवरसरातील लहान मलुाांच्या 
आरोग्याला धोका वनमाणच होणे, पवरसरातील इमारतीच्या पायाला 
(स्रक्चरला) यामळेु धोका वनमाण होणे, पवरसरात िासाांच्या सांख्येमध्ये 
मोठ्या प्रमाणात िाढ होणे, त्तयामळेु मलेवरया ि िेंगचु्या साथीची लागण 
होण्याचा धोका वनमाण होणे, नागवरकाांनी िारांिार महानगरपावलकेत 
तक्रारी ि वनिेदन वदलेली असणे, महानगरपावलकेने चार्मसच हेवरटेज 
गहृसांकुलास नोटीस बजािणे, आरोग्य कें द्राच्या पथकामाफच त सिेक्षण 
करणे, या व्यवतवरक्त कोणतीही कायचिाही न करणे, याबाबत तातिीने 
चार्मसच हेवरटेज गहृसांकुलािर त्तयाांच्या इमारतीतून मोकळ्या जागेत 
सोिण्यात येणारे साांिपाणी बांद करुन योग्य ती कारिाई करणे 
आिश्यक असणे, याबाबत शासनाने कराियाची कायचिाही ि शासनाची 
उपाययोजना." 

  (३) श्रीमती विद्या चव्हाण, सिचश्री. हेमांत टकले, वकरण पािसकर, धनांजय 
मुांिे, अॅि. जयदेि गायकिाि, अॅि. वनरांजन िािखरे, सिचश्री. नरेंद्र 
पाटील, रामराि ििकुते, ख्िाजा बेग, जयिांतराि जाधि, प्रा. जोगेन्द्र 
किािे, सिचश्री. शरद रणवपसे, सांजय दत्त, अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
रामहरी रुपनिर, आर्कक. अनांत गािगीळ, सिचश्री. अमरनाथ राजरूकर, 
सवुनल तटकरे, अमरससह पांवित, सवतश चव्हाण, अॅि. राहुल नािेकर, 
वि.प.स. पढुील तातिीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "अांधश्रध्दा वनमुचलन सवमतीचे कायाध्यक्ष िॉ. नरेंद्र   भोलकर 
याांची हत्तया सािेतीन िषा  िी तर कॉमे्रि गोंविद पानसरे याांची हत्तया 
दोन िषापिुी करणारी सनातन सांघटना आवण या          खनुाचे 
आरोपी असणारे एकच असणे, परांत ु आजपयंत खनुाच्या कटासािी 
िापरण्यात आलेली मोटर सायकल आवण वपस्तलु तपास यांत्रणेला न 
सापिणे, सी.बी.आय. ने आरोपींनी वपस्तलुातनु झािलेल्या 
गोळ्या/पगुांळया स्कॉटलिँ यािच च्या न्यायिैधक शाळेत पाििनु दहा 
मवहन्यानांतर ही त्तयाांनी अहिाल न देणे, कनाटकातील विचारिांत िॉ. 
एम.एम.कुलबगुी याांच्यासह दाभोलकर, पानसरे याांच्या हत्तयेचा कट 
एकाच उदे्दशाने करण्यात येणे, तरी सधु्दा तीनही हत्तयाांचा तपास तीन 
िेगिेगळ्या तपास यांत्रणानी करणे, एक आरोपी समीर गायकिाि 
याच्यािर आरोप वनश्श्चती होणे तर िॉ. विरेंद्रससह ताििे या आरोपीिर 
अद्याप आरोप वनश्श्चत न होणे. फरार आरोपी आकोलकर आवण पिार 
याांचा तपास यांत्रणाांना सगुािा न लागणे, यामळेु जनतेमध्ये िाढत 
असलेला असांतोष आवण वचिीची भािना, याबाबत शासनाने 
कराियाची कायचिाही आवण शासनाची प्रवतवक्रया." 
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  (४) सिचश्री. आनांदराि पाटील, रामहरी रुपनिर, सांजय दत्त, अशोक ऊफच  
भाई जगताप, वि.प.स. पढुील तातिीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकिे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "ताांबिे (ता.कराि, वज.सातारा) येथे वदनाांक २० फेब्रिुारी, २०१७ 
रोजी दपुारी २.३० च्या समुारास गािाच्या बाहेर साधारण १ वक.मी. च्या 
अांतरािर पिारमळा स्मशानभमूीच्या जिळ करािकिे परत येत असताना 
स्थावनक विधानपवरषद सदस्य याांना ताांबिे वजल्हा पवरषद गटातील 
उमेदिार श्री. प्रवदप जासलदर पाटील ि त्तयाांच्या सोबत असणाऱ्या २५ ते 
३० लोकाांच्या जमािाने पिुचवनयोवजत कटाने दचुाकीिरुन पािलाग करुन 
रस्त्तयामध्ये गािी अििनू सोबत असणाऱ्या अांगरक्षकाला धक्काबकु्की 
करणे, अिाच भाषेत वशिीगाळ करणे, सदरचा प्रकार पिुचवनयोवजत 
कटानसूार व्हॉटसॲपव्दारे ि हाताशी धरलेल्या न्यजु चनेॅलव्दारे तात्तकाळ 
सांपणूच महाराष्ट्रात प्रसावरत करण्यात येणे, त्तयामळेु स्थावनक 
विधानपवरषद सदस्याांची बदनामी करण्यात येणे, पिुचवनयोवजत कट 
असल्याने विरोधी उमेदिाराांने सहानभतूीचे िातािरण वनमाण करुन 
वनििणकुीमध्ये यश वमळविणे, अशा प्रकारचा गांभीर गनु्हा त्तया वदिशी 
कराि तालकुा पोलीस स्टेशन गनु्हा रवजस्टर ७८/२०१७ नसुार दाखल 
झालेला असणे, या गांभीर प्रकरणाची स्थावनक पोलीस प्रशासनाकिून 
कोणतीच तात्तकाळ कायचिाही न होणे, त्तयामळेु स्थावनक जनतेत 
पसरलेली तीव्र असांतोषाची भािना, याबाबत राज्य शासनाने तातिीने 
चौकशी करुन सांबांधीत प्रकरणी दोषींिर किोर स्िरुपाची कारिाई 
करण्याची आिश्यकता ि याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (५) सिचश्री. धनांजय मुांिे, सवुनल तटकरे, अमरससह पांवित, वि.प.स. पढुील 
तातिीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :- 

   "शासनाने कां पनी करीता कां पनी कायद्याांतगचत सांपावदत केलेला 
मौजे कोलशेत वज.िाणे येथील स.न ९९(२) हा भखुांि औद्यौवगक 
प्रयोजनाथच मे.ओरीएांटल इांिस्रीज ने विकत घेणे, सदर भखुांिाचा 
औद्यौवगक प्रयोजनाथच िापर न करता तो विकासकास विक्रीचा प्रयत्तन 
करणे, सदर प्रयत्तनास यश न आल्याने त्तयाचे हक्क विकासकास देणे, 
सदर अवधकाराच्या आधारे मे मनॅ इन्रा याांनी मौजे कोलशेत येथील 
११४(४) ि ११५(२) या के्षत्रा 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 
वतन  ही सव्हे नां. च्या एकत्रीत  आराखयातात विकास परिानगी देणे, 
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यातील आरवक्षत के्षत्रात विकासहक्क देणे, महाराष्ट्र जमीन महसलु 
कायदा, १९६६ चे कलम ४२ अ ि भसुांपादन अवधवनयम ि भसुांपादन 
(कां पन्या बाबतचे) वनयम, १९६३ मधील तरतदुीचे उल्लांघन करणे, सदर 
विकास परिानगीचे आधारे विकासकाने सदर प्रकल्पाचे काम सरुु 
करणे, सदर प्रकल्पाची जाहीरात सरुु करणे, प्रदशचनास स्टॉल लािनु 
सदवनका विक्री करुन या मालमते्तत त्रयस्त वहतसांबांध  वनमाण करणे, 
पयायाने सिचसामान्य गुांतिणकुदाराची गुांतिणकु ि शासनाच्या 
वहतसांबांधाांना बाधा आणणे, या सिच बाबी प्रधान सवचि(महसलु) तसेच 
प्रधान सवचि (िने, भसुांपादन), मांत्री, महसलु याांना वदनाांक २५ 
जानेिारी, २०१७ चे पत्रान्िये वनदशचनास आणणे, त्तयाची दखल न 
घेतल्याने वदनाांक १७ फेब्रिुारी, २०१७, वदनाांक २२ फेब्रिुारी, २०१७ 
रोजी यासांदभात पनु्हा पत्र देिनु देवखल त्तयाची दखल न घेणे, याबाबत 
शासनाने कराियाची कारिाई ि प्रवतवक्रया." 

  (६) अॅि. अवनल परब, वि.प.स. पढुील तातिीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकिे सािचजवनक बाांधकाम (सािचजवनक उपक्रम िगळून) मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :- 

   "िाांदे्र (पिूच ) येथील शासकीय िसाहतीची झालेली दयनीय 
अिस्था, माहे २०१६ मध्ये दोन िेळा छताचे प्लास्टर कोसळण्याच्या 
घिलेल्या घटना, तसेच इमारत क्रमाांक एक मधील धोकदायक घराची 
दरुुस्ती सरुु असताांना स्ियांपाक घरातील छत कोसळले, शासकीय 
िसाहतीमध्ये एकूण ३७० इमारती असनू त्तयाांचे सरासरी आयुचमान ४५ 
ते ५० िषाचे असणे, या शासकीय िसाहतीमधील ३७० पैकी ३६ 
इमारतीचे पनुचबाांधणीचे काम सन २०१४-१५ या अथचसांकल्पात समाविष्ट्ट 
असनू त्तयाची अांदावजत सकमत रु. १००.८४ कोटी इतकी असनू तसेच 
उिचवरत ३३४ इमारतींची अांतगचत ि बाहय सांरचनात्तमक ि 
नतुनीकरणाच्या दृश्ष्ट्टने कामे हाती घेण्यात येणार असनू त्तयाकवरता सन 
२०१३-१४ या वित्तीय िषात रु. ३४.०४ कोटीची कामे करण्यात 
आल्याचे माहे जनू, २०१४ मध्ये विधानपवरषदेत उपश्स्थत केलेल्या 
लक्षिेधी सचूनेला उत्तर देताांना मा.सािचजवनक बाांधकाम मांत्रीमहोंदयानी 
वदलेल्या लेखी उत्तरािरुन स्पष्ट्ट होणे, परांत ु प्रत्तयक्षात २५ इमारतींची 
कामे सरुू असनू अत्तयांत वधर्मर्मयागतीने होत असल्याचे प्रथमदशचनी 
वनदशचनास येणे, तर काही इमारतीची कामे अधचिट अिस्थेत असणे,  
मा.सािचजवनक बाांधकाम मांत्रयाांनी प्रत्तयक्षात सदर िसाहतीची पाहणी 
करुनही अद्यापी कोणतीच िोस कायचिाही झालेली वदसत नसणे, 
िेकेदाराांना िेळेत देयके वमळत नसल्याने इमारतीच्या उिचवरत कामाांकवरता 
सावहत्तय आणण्यास होत असलेला विलांब, िसाहतीची दयनीय अिस्था 
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असतानाही इमारतीच्या  दरुुस्तीकिे सबांवधत अवधकाऱ्याांकिून 
जाणीिपिूचक दलुचक्ष होणे,  िसाहतीतील इमारतीचे टप्प्याने दरुुस्तीचे 
काम हाती घेण्यात येत असणे, दरिषी हीच प्रवक्रया शासनाकिून 
करण्यात येत असणे, त्तयामळेु या इमारती अवतशय जीणच अिस्थेत 
झालेल्या असल्यामळेु त्तया पािून पनुचबाांधणीचे काम हाती घेण्याची 
वनताांत आिश्यकता, याकिे शासनाचे होत असलेले अक्षर्मय दलुचक्ष, 
पवरणामी शासकीय कमचचाऱ्याांमध्ये पसरलेले असांतोषाचे ि सांतापाचे 
िातािरण, याबाबत शासनाने गाांभीयाने लक्ष घालनू वनणचय घेण्याची 
वनताांत आिश्यकता, याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया ि भवूमका." 

  (७) िॉ. सधुीर ताांबे, वि.प.स. पढुील तातिीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकिे शालेय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यातील प्राथवमक वशक्षकाांना MS-CIT पवरक्षा उत्तीणच 
होण्यासािी शासनाने २००८ च्या कालमयादा घालनू वदलेली असणे, या 
बद्दलच्या शासन वनणचयातील सांवदग्धतेमळेु अनेक वशक्षकाांनी MS-CIT 
पवरक्षा २००४ नांतर पणुच करणे, शासनाने किोर वनणचय घेऊन 
वशक्षकाांच्या िेतनिाढ रद्द करुन त्तयाांच्याकिून िसलूी सरुु केलेली 
असल्याने वशक्षकाांना मोठ्या प्रमाणात आर्कथक नकुसानीस सामोरे जािे 
लागणे, या सांदभात वशक्षकाांमध्ये वनमाण झालेला असांतोष, यािर 
शासनाने तातिीने कराियाची कायचिाही ि याबाबत शासनाची 
प्रवतवक्रया." 

  (८) सिचश्री. सवतश चव्हाण, अमरससह पांवित, विक्रम काळे, अब्दलु्लाखान 
दरुाणी, धनांजय मुांिे, वि.प.स. पढुील तातिीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकिे उच् च ि तांत्र वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "आर्कथकदृष्ट्ट्या दबुचल घटकातील विद्यार्थ्यांना राजषी छत्रपती शाहू 
महाराज वशक्षण शुल्क प्रवतपतूी योजनेअांतगचत उच्च वशक्षण ि 
व्यािसावयक अभ्यासक्रमाचे वशक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षवणक 
शलु्काच्या ५० टक्के प्रवतपतूी जाहीर केलेली असणे, पारांपावरक उच्च 
वशक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसािी उत्तपन्न मयादा रु. २.५० लक्ष तर 
व्यािसावयक वशक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उत्तपन्न मयादा रु. ६.०० लक्ष 
िरिलेली असणे, परांत ुया योजनेच्या लाभासािी विद्यार्थ्यांस १२ िी च्या 
पवरके्षत ६० टक्के गणु असण्याबाबतची अट असणे, व्यिस्थापन 
कोट्यातनू ि अवभमत विद्यापीिातून ि स्ियां अथच सहाय्य विद्यापीिात 
िैद्यवकय अवभयाांवत्रकी वशक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही योजना लाग ू
नसल्याने काही विद्यार्थ्यांिर अन्याय होत असणे, िॉ.पांजाबराि देशमखु 
िसतीगहृ वनिाह भत्ता योजने अांतगचत शहरात वशक्षण घेणाऱ्या 
अल्पभधुारक अथिा मजरुाांच्या मलुाांस प्रवतमाह रु. ३,०००/- तर पांवित 
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वदनदयाळ उपाध्याय स्िांय योजने अांतगचत अनसुवूचत जमातीच्या मलुास 
प्रवतमाह रु. ६,०००/- वनिाह भत्ता जाहीर केल्याने यामध्ये आर्कथक 
भेदभाि केलेला असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये असांतोष वनमाण झालेला 
असणे. ई.बी.सी. धारक विद्यार्थ्यांना १२ िी च्या पवरके्षत ६० टक्के 
गणुाची अट रद्द करणे ि व्यिस्थापन कोटा/अवभमत विद्यापीिात ि 
स्ियांअथच सहाय्य विद्यापीिात वशक्षण घेणाऱ्या 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 सचूनेिर चचा होऊन यािर त्तिवरत सकारात्तमक 
वनणचय घेण्याबाबत मा. उच्च ि तांत्र वशक्षणमांत्री महोदयाांनी आश्िासन 
वदलेले असणे, परांत ुयािर अद्याप कोणतीच कायचिाही झालेली नसल्याने 
विद्याथी ि पालकाांमध्ये असांतोष वनमाण झालेले असणे, तरी यािर 
सकारात्तमक  वनणचय घेण्याची आिश्यकता याबाबत शासनाने 
कराियाची कायचिाही ि  शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (९) श्रीमती हुस्नबान ूखवलफे, सिचश्री. आनांदराि पाटील, अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अमरनाथ राजरूकर, वि.प.स. पढुील तातिीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकिे मवहला ि बाल कल्याण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राज्यशासनाच्या मनोधैयच योजनेतून बलात्तकार वपिीत मवहला ि 
मलुींना पनुिचसनासािी देण्यात येणारी ३ लाखाची आर्कथक मदत 
तटुपूांजी असनू त्तयातून समाधान होत नसल्याने शासनाने या योजनेचा 
पनुर्किचार करािा, असे मुांबई उच्च न्यायालयाने सचूविले असल्याचे 
वदनाांक ९ माचच, २०१७ रोजी िा त्तयासमुारास वनदशचनास येणे, एका १४ 
िषीय अल्पियीन बलात्तकारवपिीत मलुीला शासनाकिून या योजनेतून २ 
लाखाची मदत वदलेली असणे, परांत ु त्तयामळेु समाधान न झाल्याने या 
मलुीने मुांबई उच्च न्यायालयात यावचका दाखल केलेली असणे, या 
यावचकेिरील सनुािणीच्यािेळी नकुसान भरपाई असमाधान व्यक्त 
करीत मुांबईसारख्या शहरात वपिीताांना कसे जगता येईल, वशक्षणाचा 
खचचही पणूच होणे शक्य नाही तसेच त्तयाांना देण्यात येणारी ३ लाखाची 
रक्कम तटुपूांजी आहे ि शासनाकिे इतर योजनाांसािी पैसा आहे मात्र 
वपिीत मवहलाांना मदत देण्यात मात्र पैसा नसणे, हे योग्य नसनू 
ज्याप्रमाणे गोिा राज्यात बलात्तकार वपिीत मवहलेला १० लाखाची 
नकुसान भरपाई देण्यात येते, त्तयाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही गोव्याचा 
आदशच िेिािा, अशी सचूना केलेली असतानाही शासनाने या सचूनेची  
दखल न घेणे, त्तयामळेु राज्यातील मवहलाांत शासनाप्रती वनमाण झालेला 
तीव्र असांतोष ि वचिीची भािना, त्तयामळेु शासनाने वनणचय घेऊन 
बलात्तकारवपिीत मवहला ि मलुींना गोिा सरकारच्या धतीिर मनोधैयच 
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योजनेतून १० लाखाची मदत देण्याबाबत कराियाची तातिीची 
कायचिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (१०) श्री. सवुजतससह िाकूर, वि.प.स. पढुील तातिीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकिे उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 

   "वज.िाणे खालापरू येथील, झेवनथ (वबला) कारखाना मालक ि 
व्यिस्थापनाने, बेकायदेशीर टाळे बांदी लाग ू केल्याचे वनषेधाथच 
कामगाराांनी मुांबई येथील आझाद मैदानािर वदनाांक ०६ फेब्रिुारी, २०१७ 
रोजीपासनू बेमदुत उपोषण सरुु करण्यात येणे, सदरहू कारखाना मालक 
ि व्यिस्थापनाने, तीन िषापासनू सरुु केलेल्या टाळे बांदीमळेु, 
कायमस्िरुपी कामगाराांसह कां त्राटी कामगाराांिर कोसळलेले बेकारीचे ि 
उपासमारीचे सांकट, कामगाराांनी विविध मागण्यासािी आांदोलने 
करुनही, त्तयाांच्या मागण्या मान्य करण्याकिे कां पनी मालक ि 
व्यिस्थापनाने दलुचक्ष करुन, कां पनीस बेकायदेशीवरत्तया टाळे बांदी लाग ू
करणे, कां पनी मालकाकिून सदरहू सेिा वनितृ्त कामगार ि कायमस्िरुपी 
कामगाराांसह कां त्राटी कामगाराांची कायदयाने देय असलेली देणी वमळािी 
याकवरता, कामगाराांनी कुटुांबासह बेमदुत उपोषण सरुु करणे, यासांदभात 
उद्योग मांत्री ि कामगार मांत्री, याांना कामगाराांतफे मागण्याांचे वनिेदन 
देण्यात येिनूही, अद्याप यािर शासनाकिून कोणतीच कायचिाही 
करण्यात न येणे, याकिे झालेले शासनाचे अक्षर्मय दलुचक्ष, पवरणामी 
कामगाराांचा उदरर्कनिाहाचा प्रश्न गांभीर होिनू, त्तयाांच्यात  वनमाण झालेले 
नैराश्याचे ि सचतेचे िातािरण, याबाबत शासनाने  तातिीने कराियाची 
कायचिाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 

    

((दपुारीदपुारी  १२.००१२.००  िाजतािाजता))  
  

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर िेिणे. 
  (१) मखु्यमांत्री  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: "लोणार वज.बलुढाणा नगरपवरषदेतील 
मखु्यावधकारी ि करसांग्राहक 
श्री.जे.के.आांबोरे याांनी खोटी पािती 
पसु्तके छापनू जनतेकिून लाखो 
रुपयाांचा कर जमा केल्याप्रकरणी" या 
विषयािर तत्तकालीन विधानपवरषद 
सदस्य श्री.पाांिुरांग फुां िकर याांनी 
वदनाांक ८ विसेंबर, २०१० रोजी 
उपश्स्थत केलेल्या औवचत्तयाच्या 
मदु्याबाबत  वदलेल्या आश्िासनानसुार 
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 मावहती सभागहृासमोर िेितील. 
  (२) िस्त्रोद्योग मांत्री : "महाराष्ट्र राज्य िस्त्रोद्योग महामांिळ 

मयावदत याांचा सन २०१५-२०१६ या 
िषाचा पन्नासािा िार्कषक अहिाल" 
सभागहृासमोर िेितील. 

  (३) मत्तस्यविकास मांत्री : "महाराष्ट्र मत्तस्योद्योग विकास 
महामांिळ मयावदत याांचा सन २०११-
२०१२ ि सन २०१२-२०१३ या 
िषांचा अनकु्रमे चाळीसािा ि 
एकेचाळीसािा िार्कषक अहिाल" 
सभागहृासमोर िेितील. 

 तीन : "विमकु्त जाती ि भट       त        सवमतीचा        अहिाल सादर 
करणे." 

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

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

- मध्यांतर - 
सहा : शासकीय विधेयके - 

 

  (क) विधानसभेने सांमत केल्यास - विधेयक विचारात घेणे - 
   सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक २१ - महाराष्ट्र विवनयोजन विधेयक, 

२०१७. 
  (ख) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांिश: विचार ि सांमत 

करणे. 
   (१) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५४ – महाराष्ट्र 

विनाअनदुावनत खाजगी व्यािसावयक शैक्षवणक सांस्था (प्रिेश ि 
शलु्क याांचे विवनयमन)(सधुारणा) विधेयक, २०१६" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत सिचश्री.     
      , धनांजय मुांिे, 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 सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन 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, 

वि.प.स. 
(४) श्री.नारायण राणे, वि.प.स. 

    (५) ॲि.वनरांजन िािखरे, 
वि.प.स. 

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

    (७) श्री.सवतश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) िॉ.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 सवमतीकिे पािविण्याबाबत सिचश्री.     
      , धनांजय मुांिे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

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

    (१) मखु्यमांत्री (२) श्री. धनांजय मुांिे, विरोधी 
पक्ष नेता तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. 

    (५) ॲि.वनरांजन िािखरे, 
वि.प.स. 

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

    (७) श्री.सवतश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) िॉ.नीलम गोऱ्हे, वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

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

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



 

10 

 

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

    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत सिचश्री. जयांत 
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 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रिर 
सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पािविण्यात यािे." 

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

मा.विरोधी पक्षनेता, 
विधानपवरषद 

(४) श्री.सवुनल तटकरे, वि.प.स. 

    (५) श्री.हेमांत टकले, 
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) ॲि.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" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत सिचश्री. जयांत 
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 (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील 
प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन 
विचाराथच पािविण्यात यािे." 

    (१) मखु्यमांत्री (२) श्री.जयांत पाटील, वि.प.स. 
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    (३) श्री.धनांजय मुांिे, 
मा.विरोधी पक्षनेता, 
विधानपवरषद 

(४) श्री.सवुनल तटकरे, वि.प.स. 

    (५) श्री.हेमांत टकले, 
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) ॲि.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" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांिे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र शेतजमीन 
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सधुारणा) विधेयक, २०१७ 
खालील सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतितृ्त दोन 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच 
पािविण्यात यािे." 

    (१) महसलू मांत्री (२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲि. वनरांजन िािखरे, 
वि.प.स. 

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

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

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

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

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

    विधेयक 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 (सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पािविण्यात 
यािे." 

    (१) सामावजक न्याय ि 
विशेष सहाय्य मांत्री 

(२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲि. वनरांजन िािखरे, 
वि.प.स. 

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

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

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

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

   (८) "सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५३ - िॉ.विश् िनाथ कराि 
एमआयटी विश् िशाांती विद्यापीि विधेयक, २०१६" 

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

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

    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांिे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र 
परािैद्यक पवरषद (सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पािविण्यात 
यािे." 

    (१) िैद्यकीय वशक्षण मांत्री (२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲि. वनरांजन िािखरे, 
वि.प.स. 

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

(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

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

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

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

    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांिे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १० – भारतीय 
भागीदारी (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पािविण्यात 
यािे." 

    (१) मखु्यमांत्री (२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲि. वनरांजन िािखरे, 
वि.प.स. 

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

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

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

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

   (११) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ – वशकाऊ उमेदिार 
(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत    श्री. धनांजय मुांिे, 
            वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ – वशकाऊ 
उमेदिार (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पािविण्यात 
यािे." 
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    (१) कौशल्य विकास ि 
उद्योजकता मांत्री 

(२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲि. वनरांजन िािखरे, 
वि.प.स. 

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

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

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

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

   (१२) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांिे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १३ – महाराष्ट्र 
सहकारी सांस्था (सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या 
प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पािविण्यात यािे." 

    (१) सहकार मांत्री (२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲि. वनरांजन िािखरे, 
वि.प.स. 

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

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

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

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

   (१३) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १५ – वसर्मबॉयोवसस कौशल्य ि 
मकु्त विद्यापीि विधेयक, २०१७" 

    विधेयक 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 ि मकु्त विद्यापीि विधेयक, २०१७ खालील सदस्याांच्या 
प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पािविण्यात यािे." 

    (१) उच्च ि तांत्र वशक्षण 
मांत्री 

(२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲि. वनरांजन िािखरे, 
वि.प.स. 

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

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

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

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

   (१४) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकिे पािविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांिे, 
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १६ – महाराष्ट्र 
सहकारी सांस्था (दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७ खालील 
सदस्याांच्या प्रिर सवमतीकिे त्तयािरील प्रवतितृ्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनदेुश देऊन विचाराथच पािविण्यात 
यािे." 

    (१)       मांत्री (२) श्री.धनांजय मुांिे, मा.विरोधी 
पक्षनेता, विधानपवरषद 

    (३) श्री.नारायण राणे, 
वि.प.स. 

(४) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. 

    (५) ॲि. वनरांजन िािखरे, 
वि.प.स. 

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

    (७) श्री.सतीश चव्हाण, 
वि.प.स. 

(८) िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
वि.प.स. 

    (९) श्री.कवपल पाटील, 
वि.प.स. 

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

   -----------------------------------------------------------------------
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------ 
   (१५) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक १७ –महाराष्ट्र जमीन महसलू 

सांवहता (सधुारणा) विधेयक, २०१७" 

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

   

 
– अशासकीय कामकाज – 

(बैिकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 
 

सात : अशासकीय विधेयके –  
  (क) परु:स्थापनाथच - 
   (१) सन २०१७ चे वि.प.वि. क्रमाांक १ - महाराष्ट्र ज्येष्ट्ि नागवरक 

ियोमयादा विधेयक, २०१७ - श्री.रामहरी रुपनिर, वि.प.स. याांचे. 
   (२) सन २०१७ चे वि.प.वि. क्रमाांक २ - मोटार िाहन (महाराष्ट्र 

सधुारणा) विधेयक, २०१७ - श्री.नरेंद्र पाटील, वि.प.स. याांचे. 
   (३) सन २०१७ चे वि.प.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र शेतकरी, कारागीर 

ि भवूमहीन मजरू याांना वनितृ्तीिेतन देण्याबाबत विधेयक, २०१७ 
-  श्री.रामहरी रुपनिर, वि.प.स. याांचे. 

   (४) सन २०१७ चे वि.प.वि. क्रमाांक ४ - महाराष्ट्र स्ियांसेिी सांस्था 
विकास ि व्यिस्थापन महामांिळ विधेयक, २०१७ - श्री. रामहरी 
रुपनिर, वि.प.स. याांचे. 

  (ख) विचाराथच - 
   (१) सन २०१६ चे वि.प.वि. क्रमाांक ५ - मुांबई महानगरपावलका 

(सधुारणा) विधेयक, २०१६ - श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचे. 

   (२) सन २०१४ चे वि.प.वि. क्रमाांक २१ - महाराष्ट्र गुांिेिारी विकास 

(वनयमाधीन करणे, श्रेणीिाढ ि वनयांत्रण) (सधुारणा) विधेयक, 
२०१४ - श्री. अमरससह पांवित, वि.प.स. याांचे. 

   (३) सन २०१५ चे वि.प.वि. क्रमाांक २ - महाराष्ट्र प्रकल्पबावधत व्यक्तींचे 

पनुिचसन (सधुारणा) विधेयक, २०१५ - श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. याांचे. 
   (४) सन २०१४ चे वि.प.वि. क्रमाांक २० - भ्रष्ट्टाचार प्रवतबांध (महाराष्ट्र 

सधुारणा) विधेयक, २०१४ - श्री. अमरससह पांवित, वि.प.स. याांचे. 
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विधान भिन, 
मुांबई, 
वदनाांक : ३० माचच, २०१७. 

उत्तमससग चव्हाण, 
सवचि, 

महाराष्ट्र विधानपवरषद. 
 


