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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिार, विनांक ६ माचच, २०१८ 

 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 

 

एक  : प्रश्नोत्तरे. 
 
 

 

  (अ) ताराांकित प्रश्न 
 

  (ब) गुरुवार, किनाांि १ मार्च, २०१८ रोजीर्ी ताराांकित प्रश्नोत्तराांर्ी यािी सभागृहाच्या 
पटलावर ठेवणे. 
 

 

िोन : लोकलेखा सवमतीचा बवत्तसािा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 

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

 

   (सोमिार, विनांक ५ माचच, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेली परंत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमांक १) 
 

  (१) सिचश्री. राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, अतलु भातखळकर, विजय िडेट्टीिार, मो. आवरफ 
नसीम खान, अवमत िेर्मखु, अवमन पटेल, त्र्यंबक वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाड, 
सिचश्री. सवुनल केिार, अमर काळे, अस्लम रे्ख, हर्षचिधचन सपकाळ, डॉ. संतोर्ष 
टारफे, सिचश्री. संग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र, सवुनल प्रभ,ु भारत भालके, वजतेंद्र 
आव्हाड, अवजत पिार, जयंत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, र्वर्कांत शर्िे, संिीप 
नाईक, हसन मशु्रीफ, भास्कर जाधि, राणाजगजीतशसह पाटील, नरहरी विरिाळ, 
पांडुरंग बरोरा, िैभि वपचड, वकसन कथोरे, सरेुर् लाड, विपक चव्हाण, श्रीमती 
समुन पाटील, डॉ. संजय रायमलुकर, सिचश्री. योगेर् सागर, प्रकार् फातपेकर, 
राजेर् टोपे, जयित्त क्षीरसागर, राहुल जगताप, ित्तात्रय भरणे, प्रिीप जाधि-नाईक, 
हनमंुत डोळस, विजय भांबळे, मकरंि जाधि-पाटील, श्रीमती विवपका चव्हाण, डॉ. 
सतीर् पाटील, श्री. पंकज भजुबळ, श्रीमती ज्योती कलानी, सिचश्री. राहुल मोटे, 
बाळासाहेब पाटील, संजय किम, श्रीमती संध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, अॅड. यर्ोमती 
ठाकूर, श्री. डी.पी. सािंत, डॉ. राहूल पाटील, सिचश्री. अब ु आिमी, संग्राम 
जगताप, र्ांताराम मोरे, डॉ.सवुजत वमणचेकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पर्सुंिधचन मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

        "राज्यात असलेल्या सुमारे िोन िोटी १० लाख जनावराांना लाळ-खुरिूत रोगार्ी 
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लागण होऊ नये यासाठी राबकवण्यात येणारी लसीिरण मोकहम गत वर्चभरामध्ये 
राबकवण्यात आली नसल्यारे् माहे फेबु्रवारी, २०१८ मध्ये कनिर्चनास येणे, या रोगासाठी 
िेण्यात येणाऱ्या लस पुरवठािार िां पनीने कनकविेतील अटी व र्तीर्ा भांग िरुन र्ासनार्ी 
िेलेली फसवणूि, लसीिरण न झालेल्या प्रािभुावग्रस्त भागात कनमाण झालेली गांभीर 
पकरस्स्िती, और्धाांर्ा सुरु असलेला िाळाबाजार, उपर्ारासाठी प्रकत जनावर िीड ते िोन 
हजार रुपये खर्च येत असल्यामुळे त्रस्त झालेले परु्पालि रे्तिरी, आतापयंत सहा वेळा 
लर्ीच्या खरेिीसाठी कनकविा िाढूनही कनकविा अांकतम िरण्यात अपयर् आल्यामुळे आता 
सातवयाांिा कनकविा िाढण्यार्ी आलेली वेळ, पकरणामी एफएमडी (फूट अँड माऊि 
कडसीझ) लस िेण्यास लावलेली किरांगाई, लाळ-खुरिूत रोगावर लस किली नाही तर २० 
कलटर िधू िेणारी गाय अिवा म्हैस िोन कलटरवर येणे, िगु्धजन्य पिािच व िृर्ी 
उत्पािनाांच्या कनयातीमध्ये िेर्ारे् २० हजार िोटीरे् नुिसान होत असल्यारे् िें द्र र्ासनाने 
राज्य र्ासनास िळकवलेले असणे, सिर प्रिरणी आवश्यि िायचवाही िरण्यार्ी 
लोिप्रकतकनधी व रे्तिरी सांघटनाांनी र्ासनािडे किनाांि ९ फेबु्रवारी, २०१८ रोजी िेलेली 
मागणी, त्यावर अद्याप िोणतीही िायचवाही िरण्यात न आल्याने परु्पालि 
रे्तिऱ्याांमध्ये पसरलेला असांतोर्, याबाबत र्ासनाने िरावयार्ी िायचवाही व 
उपाययोजना." 
 

  (२) सर्वश्री. सवुनल प्रभ,ु विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, सवुनल केिार, अमर 
काळे, अस्लम रे्ख, अॅड. यर्ोमती ठाकूर, श्री. डी.पी. सािंत, डॉ. संतोर्ष टारफे, 
ॲड. राहुल कुल, वि.स.स तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे उच्च ि 
तंत्रवर्क्षण मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
   
        ‘‘मुांबई कवद्यापीठ वयवस्िापनाने माहे नोवहेंबर, २०१६ आकण एकप्रल, २०१७ मध्ये 
घेतलेल्या एमएस्सी कफकजक्स या कवर्याच्या कतस-या व र्ौथ्या सेकमस्टरर्ी गुणपकत्रिा, कि. 
२३ जानेवारी, २०१८ पयंत १३ मकहने कवलांबाने किली असल्यारे् कनिर्चनास येणे, कवलांबाने 
किलेल्या गुणपकत्रिेमध्ये मोठया प्रमाणात रु्िा असल्यार्ी बाब कवद्याथ्यांनी 
कवभागप्रमुखाांच्या कनिर्चनास आणून िेतार् त्याांनी सिर गुणपकत्रिा पुन्हा छपाईसाठी 
पाठकवण्यार्ा घेतलेला कनणचय, सेकमस्टर-४ च्या गुणपकत्रिेमध्ये सेकमस्टर-३ रे् कवर्य 
छापल्याने सांपूणच गुणपकत्रिार् रु्िली असल्यारे् आढळून येणे, यामुळे आधीर् १३ मकहने 
कवलांबाने कमळालेल्या गुणपकत्रिेतील रु्िाांमुळे गुणपकत्रिा पुन्हा छपाईसाठी पाठवावी 
लागून कवद्यापीठ वयवस्िापनाच्या गलिान िारभारामुळे कवद्याथ्यांरे् झालेले प्रर्ांड रै्क्षकणि 
नुिसान, याबाबत र्ासनाने गांभीर िखल घेवून तातडीने िारवाई िरण्यार्ी आवश्यिता, 
याबाबत र्ासनाने िरावयार्ी िायचवाही व प्रकतकिया.’’ 

    
चार : सन २०१७-२०१८ च्या परुिणी मागण्ाांर्र चचा र् मतदान (रे्िटचा ददर्स). 
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   (१) गृह कवभाग. 

   (२) महसूल व वन विभाग. 

   (३) िृकर्, परु्सांवधचन, िगु्धवयवसाय कविास व मत्स्यवयवसाय विभाग. 

   (४) सावचजकनि बाांधिाम कवभाग. 

   (५) ग्रामकविास व जलसांधारण कवभाग. 

   (६) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण कवभाग. 

   (७) सामाकजि न्याय व कवरे्र् सहाय्य विभाग. 

   (८) आकिवासी कविास विभाग. 

   (९) उच्र् व तांत्र कर्क्षण कवभाग. 

   (१०) मकहला व बाल कविास कवभाग. 

 
 

 
          

    ( मतास टाकार््ाच््ा मागण्ाांची सचूी स्र्तांत्रपणे दर्तरीत केल््ाप्रमाणे )   
                    [ चचारोध (दगलोटीन) सा ा्ंकाळी ०५.३० र्ाजता ] 
 

 

पाच : र्ासकीय विधेयके : 
 

 

 

  (अ) विचार पढेु सरुु, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 
 

    सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १ – पंढरपरू मंविरे (सधुारणा) 
विधेयक, २०१८. 

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

  (ब) विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 
 

  (१) (ि) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये प्रा.कवरेंद्र जगताप, सवचश्री.हर्चवधचन सपिाळ, कवजय 
वडेट्टीवार, अस्लम रे्ख,अकजत पवार, कजतेंद्र आवहाड,र्कर्िाांत शर्िे, भास्िर 
जाधव, जयांत पाटील, सांिीप नाईि, अबु आझमी, किलीप वळसे-पाटील, भारत 
भालिे, श्रीमती सांध्यािेवी िेसाई-िुपेिर, सवचश्री. सांजय ििम, हसन मुश्रीफ, 
राहुल जगताप, सांग्राम जगताप, सुरेर् लाड, किलीप सोपल, वैभव कपर्ड, आकसफ 
रे्ख, डॉ.सतीर् पाटील, सवचश्री. राणाजगकजतशसह पाटील, हनुमांत डोळस, 
बाळासाहेब पाटील, श्रीमती सुमनताई पाटील, श्री.पांिज भुजबळ, कव.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
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      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ४ – महाराष्ट्र 
नगरपकरर्िा, नगरपांर्ायती व औद्योकगि नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ 
नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २ – महाराष्ट्र नगरपवरर्षिा, 
नगरपंचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ग) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत श्री.ओमप्रकार् उफच  बच्च ूकडू, 
दर्.स.स. ्ाांचा प्रस्तार् :- 

 

      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि २ – महाराष्ट्र नगरपकरर्िा, 
नगरपांर्ायती व औद्योकगि नगरी (सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत सिचश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, सवुनल केिार, अमर काळे, डॉ.संतोर्ष टारफे, श्रीमती वनमचला 
गािीत, श्री.कुणाल पाटील, दर्.स.स. ्ाांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि २ – महाराष्ट्र नगरपकरर्िा, 
नगरपांर्ायती व औद्योकगि नगरी (सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत श्री.बसिराज पाटील, दर्.स.स. 
्ाांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि २ – महाराष्ट्र नगरपकरर्िा, 
नगरपांर्ायती व औद्योकगि नगरी (सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 

 

   (र्) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत सिचश्री अवमत िनक, भारत 
भालके, हर्षचिधचन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप, दर्.स.स. ्ाांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि २ – महाराष्ट्र नगरपकरर्िा, 



 

6-Mar-18    09:18 

5 

नगरपांर्ायती व औद्योकगि नगरी (सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 

 
   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (ि) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम  १५९ (२) अन्िये प्रा.कवरेंद्र जगताप, सवचश्री. अस्लम रे्ख, हर्चवधचन 
सपिाळ, कवजय वडेट्टीवार, अकजत पवार, कजतेंद्र आवहाड, र्कर्िाांत शर्िे, 
भास्िर जाधव, जयांत पाटील, सांिीप नाईि, अबु आझमी, भारत भालिे, श्रीमती 
सांध्यािेवी िेसाई-िुपेिर, सवचश्री. सांजय ििम, हसन मुश्रीफ, राहुल जगताप, 
सांग्राम जगताप, सुरेर् लाड, किलीप सोपल, वैभव कपर्ड, आकसफ रे्ख, डॉ.सतीर् 
पाटील, सवचश्री. राणाजगकजतशसह पाटील, हनुमांत डोळस, बाळासाहेब पाटील, 
श्रीमती सुमनताई पाटील, सवचश्री.पांिज भुजबळ, राधािृष्ट्ण कवखे-पाटील, 
कव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ५ – महाराष्ट्र 
ग्रामपांर्ायत (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 

   (ग) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत श्री.ओमप्रकार् उफच  बच्च ूकडू, 
दर्.स.स. ्ाांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांर्ायत 
(सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत सिचश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, सवुनल केिार, अमर काळे, डॉ.संतोर्ष टारफे, श्रीमती वनमचला 
गािीत, श्री.कुणाल पाटील, दर्.स.स. ्ाांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांर्ायत 
(सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 



 

6-Mar-18    09:18 

6 
 

   (ङ) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत श्री.बसिराज पाटील, दर्.स.स. 
्ाांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांर्ायत 
(सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (र्) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत सिचश्री अवमत िनक, भारत 

भालके, हर्षचिधचन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप, दर्.स.स. ्ाांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांर्ायत 
(सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

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

  (३) (ि) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये सवचश्री अकजत पवार, कजतेंद्र आवहाड, र्कर्िाांत शर्िे, 
भास्िर जाधव, जयांत पाटील, सांिीप नाईि, अबु आझमी, भारत भालिे,     
श्रीमती सांध्यािेवी िेसाई-िुपेिर, सवचश्री सांजय ििम, हसन मुश्रीफ, राहुल 
जगताप, सांग्राम जगताप, सुरेर् लाड, किलीप सोपल, वैभव कपर्ड, अस्लम रे्ख, 
कवजय वडेट्टीवार, डॉ.सतीर् पाटील, सवचश्री हर्चवधचन सपिाळ, राणाजगकजतशसह 
पाटील, हनुमांत डोळस, बाळासाहेब पाटील, श्रीमती सुमनताई पाटील, श्री.पांिज 
भुजबळ कव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६ – हैिराबाि 
अकतयात र्ौिर्ी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 

 
   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४ – हैिराबाि अवतयात 

चौकर्ी (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 

   (ग) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत सिचश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अवमन पटेल, सवुनल केिार, अमर काळे, डॉ.संतोर्ष टारफे, श्रीमती 
वनमचला गािीत, श्री.कुणाल पाटील, दर्.स.स. ्ाांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि ४ – हैिराबाि अकतयात 
र्ौिर्ी (सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
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सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 

दर्.स.स. ्ाांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि ४ – हैिराबाि अकतयात 
र्ौिर्ी (सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
 

   (ङ) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत श्री.बसिराज पाटील, दर्.स.स. 
्ाांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि ४ – हैिराबाि अकतयात 
र्ौिर्ी (सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
 

   (र्) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत श्री.भारत भालके, दर्.स.स. 
्ाांचा प्रस्तार् :- 
      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि ४ – हैिराबाि अकतयात 
र्ौिर्ी (सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (ि) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५ – महाराष्ट्र िेश्म मालकी 

(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 

   (ख) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत सिचश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अवमन पटेल, सवुनल केिार, अमर काळे, डॉ.संतोर्ष टारफे, श्रीमती 
वनमचला गािीत, श्री.कुणाल पाटील, दर्.स.स. ्ाांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालिी 
(सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
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करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (ग) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 

दर्.स.स. ्ाांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालिी 
(सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत श्री.बसिराज पाटील, दर्.स.स. 

्ाांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालिी 
(सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (ङ) दर्धे्क सां्कु्त सदमतीकडे पाठदर्ण्ाबाबत श्री.भारत भालके, दर्.स.स. 

्ाांचा प्रस्तार् :- 
      "सन २०१८ रे् कवधानसभा कवधेयि िमाांि ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालिी 
(सुधारणा) कवधेयि, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
 
 

 

  (सोमिार, विनांक ५ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
 

सहा : डॉ. अवनल बोंडे, सिचश्री सवुनल प्रभ,ु राजेंद्र पाटणी, सरेुर् धानोरकर, संजय सािकारे, 
डॉ. संजय रायमलुकर, श्री संतोर्ष िानिे, डॉ.र्वर्कांत खेडेकर, सिचश्री सधुीर पारिे, 
सभुार्ष साबणे, विकास कंुभारे, डॉ. जयप्रकार् मुंिडा, सिचश्री सधुाकर कोहळे, संिीपान 
भमुरे, कृष्ट्णा गजबे, राजाभाऊ िाजे, विजय रहांगडाले, अवनल किम, चरण िाघमारे, 
योगेर् घोलप, उन्मेर् पाटील, डॉ. बालाजी वकणीकर, सिचश्री. आर.टी.िेर्मखु, सरेुर् 
गोरे, ॲङ गौतम चाबकुस्िार, प्रा. संवगता ठोंबरे, सिचश्री नारायण पाटील, सधुाकर 
भालेराि, प्रकार् आवबटकर, वकतीकुमार भांगवडया, अवनल बाबर, रणधीर सािरकर, 
राजेर् क्षीरसागर, गोिधचन र्मा, डॉ.वमशलि माने, सिचश्री मंगेर् कुडाळकर, वभमराि 
धोंडे, समीर कुणािार, वर्िाजीराि कर्डडले, बाळासाहेब मरुकुटे, डॉ.आवर्र्ष िेर्मखु, 
सिचश्री बाळासाहेब सानप, संजय केळकर, डॉ. राहुल आहेर, दर्.स.स ्ाांचा म.दर्.स. 
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दन्म २९३ अन्र््े प्रस्तार् : (चचा पढेु सरुु ि मंत्र्यांचे उत्तर) 
 

        "राज्यात जालना, परभणी, बुलढाणा, बीडसह मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व कविभातील 
अनेि तालुक्याांमध्ये किनाांि ११ फेबु्रवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास गारपीटीर्ा प्रर्ांड 
तडाखा बसणे तसेर् कविभातील िाही भागात वीज िोसळून ७ जणाांर्ा बळी गेल्यारे् व १६ 
जण जखमी झाल्यारे् कनिर्चनास येणे, तूर, हरभरा, गहू, ज्वारी ही िाढणीला आलेली कपिे 
आिस्स्मिकरत्या गाराांच्या तडाख्यात सापडल्याने भुईसपाट होणे, सांत्रा आकण द्राक्ष बागाांरे् 
प्रर्ांड नुिसान झाल्यारे् कनिर्चनास येणे, या भागातील रे्तिऱ्याांनी मेहनत िरून उभी िेलेली 
कपिे मातीमोल होणे, कवरे्र्त: कविभातील बोंडअळीमुळे िापूस कपि गमावलेल्या 
रे्तिऱ्याांर्ा गारपीटीमुळे हातातोंडार्ी आलेला कपिाांर्ा घास गेला असल्यारे् व रे्तिऱ्याांर्ी 
लाखो रुपयाांर्ी कपिहानी झाली असल्यारे् आढळून येणे, नुिसानग्रस्त रे्तिऱ्याांच्या हानी 
झालेल्या कपिाांरे् पांर्नामे िरण्यारे् आकण कवमा िां पन्याांना आिडेवारी सािर िरण्यारे् आिेर् 
राज्य र्ासनाने किले असणे, याबाबत र्ासनाने िायचवाही िरून गारपीटग्रस्ताांना तातडीने 
नुिसान भरपाई िेण्यार्ी आवश्यिता, याबाबत र्ासनाने िरावयार्ी िायचवाही व 
उपाययोजना." 
 

 

  (सोमिार, विनांक ५ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
 

सात : सर्वश्री राधाकृष्ण दर्खे-पाटील, अदजत पर्ार, पथृ्र्ीराज चव्हाण, ददलीप र्ळसे-पाटील, 
गणपतराि िेर्मखु, जयंत पाटील, विजय िडेट्टीिार, डॉ. पतांगरार् कदम, सिचश्री 
बाळासाहेब थोरात, र्वर्कांत शर्िे, प्रा. दर्रेंद्र जगताप, सिचश्री ज्दत्त क्षीरसागर, 
वजतेंद्र आव्हाड, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिचश्री भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, अब ु
आिमी, अवमन पटेल, सवुनल केिार, विलीप सोपल, गोपालिास अग्रिाल, ॲड. 
यर्ोमती ठाकूर, डॉ. सवतर् पाटील, सिचश्री मो. आवरफ नवसम खान, डी. एस. अवहरे, 
राहुल मोटे, डी. पी. सािंत, हसन मशु्रीफ, मधकुरराि चव्हाण, राजेर् टोपे, बसिराज 
पाटील, बाळासाहेब पाटील, िसंतराि चव्हाण, संग्राम जगताप, रणवजत कांबळे, डॉ. 
संतोर्ष टारफे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिचश्री कुणाल पाटील, कार्ीराम पािरा, 
हर्षचिधचन सपकाळ, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, सभुार्ष उफच  पंवडतरे्ठ पाटील, अमर 
काळे, अवमत िनक, कु. प्रवणती शर्िे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिचश्री भाऊसाहेब 
कांबळे, रे्ख आसीफ रे्ख रर्ीि, श्रीमती वनमचला गािीत, सिचश्री अस्लम रे्ख, त्र्यंबक 
वभसे, जयकुमार गोरे, भारत भालके, वसध्िाराम म्हेते्र, विपक चव्हाण, पंकज भजुबळ, 
श्रीमती समुनताई पाटील, दर्.स.स. ्ाांचा म.दर्.स. दन्म २९३ अन्र््े प्रस्तार् :    
 

      "फसवी िजचमाफी व िजचमाफीच्या अांमलबजावणीत झालेल्या घोटाळयामुळे राज्यातील 
हतबल झालेला रे्तिरी, पकरणामी आत्महत्या िमी न होता त्या वाढत जाणे, मावा व तुडतुडा 
यासारख्या किडींमुळे धान कपिारे् मोठ्या प्रमाणात झालेले नुिसान, गुलाबी बोंड अळीमुळे 
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३० लाख हेक्टरवरील बाकधत झालेले िापसारे् के्षत्र, सिर नुिसानीरे् सवेक्षण होऊन अद्यापही 
रे्तिरी मितीपासून वांकर्त राहणे, यवतमाळ कजल्यासह सांपूणच राज्यात किटिनार्ि 
फवारणीमुळे ५६ रे्तिरी मृत होऊनही कबयाणे िां पन्याांवर र्ासनािडून िोणतीही िारवाई न 
होणे, किनाांि १० ते १३ फेबु्रवारी, २०१८ या िाळात कविभच, मराठवाडा व खान्िेर्ात झालेल्या 
गारकपटीमुळे िोन लाख हेक्टरवरील रब्बी कपिाच्या नुिसानीबरोबर मोठ्या प्रमाणात झालेली 
कजवीतहानी व परु्धनारे् झालेले नुिसान, पीि कवमा ऑनलाईन भरण्यार्ी िरण्यात आलेली 
सक्ती, तिाकप, कवमा िां पनीिडून िावे मांजूर होत नसल्यामुळे ग्रामीण भागात असांख्य रे्तिरी 
पीि कवम्याच्या लाभापासून वांकर्त राहणे, जलयुक्त कर्वार योजनेतील घोटाळयाांमुळे ठरकवलेले 
जलसाठ्याांरे् उकिष्ट्ट अद्यापही पूणच न होणे, शसर्न क्षमतेत वाढ झाल्यार्ी किर्ाभूल िरणारी 
आिडेवारी, गेल्या तीन वर्ात ३०७ शसर्न प्रिल्पाांसाठी ४० हजार िोटी रुपयाांच्या िेण्यात 
आलेल्या सुधाकरत प्रर्ासिीय मान्यता, राज्यातील रस्त्याांर्ी झालेली िरूवस्िा, घोर्णा िरुनही 
अद्यापपावेतो रस्ते खडे्डमुक्त न होणे, सांपूणच राज्य व ग्रामीण भागात रस्त्याांर्ी िरूवस्िा झालेली 
असताना िरुुस्तीच्या नावाने एएमसी िरुन मोठ्या प्रमाणात अिा िरण्यात येणारी िेयिे, 
त्यािडे र्ासनारे् होत असलेले िलुचक्ष, समृध्िी महामागासाठी रे्तिऱ्याांर्ा कवरोध डावलून 
सक्तीने जकमन सांपािनार्ी िायचवाही िरण्यात येत असल्याने रे्तिऱ् याांमध्ये र्ासनाप्रती 
कनमाण झालेला असांतोर्, सांपाकित जकमनीर्ा कमळणारा अल्प मोबिला, याबाबत गावापासून 
मांत्रालयापयंत हेलपाटे मारुनही न्याय न कमळाल्याने ८४ वर्ीय धमा पाटीलसारख्या रे्तिऱ्याने 
मांत्रालयात येऊन िेलेली आत्महत्या, धानाला २००/- रुपये प्रकत क्क्वटल बोनस आकण नापेर 
के्षत्रातील रोपवाटीिेला एनडीआरएफ रे् १३,५००/- रुपये िेण्यार्ी किनाांि २२ कडसेंबर, २०१७ 
रोजी नागपूर कहवाळी अकधवेर्नाच्या रे्वटच्या किवर्ी िेलेली घोर्णा, याबाबत अद्याप 
िोणताही आिेर् न कनघाल्याने त्यार्ी अांमलबजावणी न होणे, याबाबत र्ासनाने िरावयार्ी 
उपाययोजना कवर्ारात घेण्यात यावी." 
 

 

 

आठ : श्री.सवुनल प्रभ,ु ॲड.आवर्र्ष रे्लार, सिचश्री अजय चौधरी, संजय केळकर, सवुनल 
शर्िे, ॲङ राज परुोवहत, श्री सिा सरिणकर, ॲड.पराग अळिणी, सिचश्री अर्ोक 
पाटील, अवमत साटम, मंगेर् कुडाळकर, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, श्री.सवुनल राऊत, 
श्रीमती मंिा म्हाते्र, सिचश्री प्रकार् फातपेकर, अतलु भातखळकर, श्रीमती तपृ्ती सािंत, 
सिचश्री योगेर् सागर, संजय पोतनीस, सरिार ताराशसह, रमेर् लटके, कॅ.आर.तावमल 
सेल्िन, श्री.प्रकार् सिेु, डॉ. भारती लव्हेकर, सिचश्री तकुाराम काते, राम किम, नरेंद्र 
मेहता, मंगलप्रभात लोढा, दर्.स.स ्ाांचा म.दर्.स. दन्म २९३ अन्र््े प्रस्तार्  :- 
 

        "मुांबई र्हर व उपनगराांर्ा सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्ार्ा र्ासनािडे प्रलांकबत 
असलेला कविास आराखडा, कविास आराखडयास मांजूरी न किल्यामुळे ठप्प झालेली कविास 
िामे, कविास आराखडयास त्वकरत मान्यता िेण्यार्ी आवश्यिता, गृहकनमाण धोरणास 
मान्यता िेण्यास होत असलेला कवलांब, ५०० र्ौ. फुटापयचतच्या मुांबईतील घराांना मालमत्ता 
िरामध्ये सवलत िेण्याबाबतच्या कनणचयास र्ासनाने त्वकरत मान्यता िेण्यार्ी आवश्यिता, 
मुांबईतील कर्वडी, गोराई (बोकरवली), माकहम भागातील जैवकवकवधतेमुळे पानिळीने वयापलेले 
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के्षत्र पयचटन के्षत्र म्हणून जाहीर िरण्याच्या कजल्हयाकधिाऱ्याांना किलेल्या सूर्ना, तिाकप, 
कजल्हाकधिाऱ्याांनी िोणतीर् िायचवाही न िेल्यामुळे पानिळ के्षत्राांवर किवसेंकिवस वाढत 
जाणारी अनकधिृत बाांधिामे, मुांबई र्हर व उपनगरातील कविासि, मोठमोठया िां पन्या, 
मॉल्स याांनी महापाकलिेर्ा सुमारे १३३.२५ िोटी रुपयाांर्ा ििवलेला िर, कवकवध र्ासिीय 
िायालयाांनी ३२० िोटी रुपयाांपेक्षा अकधि रक्िमेर्ी ििकवलेली पाणी िेयिे, म्हाडा 
वसाहतीमधील सिकनिाांरे् रुपये १५५ वरुन रु. १०२७ पयंत माहे एकप्रल, १९९८ पासून 
पूवचलक्षी प्रभावाने वाढकवण्यात आलेले सेवारु्ल्ि, म्हाडाच्या ५६ वसाहतींर्ा रखडलेला 
पुनर्वविास व या वसाहतीमधील ५० वर्ापूवीच्या मल:कनसारण वाकहन्या िरुुस्त न िेल्यामुळे 
पाणी तुांबून त्या कठिाणी रोगराई पसरण्यार्ा कनमाण झालेला धोिा, मुांबईतील मोडिळीस 
आलेल्या उपिर प्राप्त व कबगर उपिरप्राप्त सुमारे १४ हजार इमारती, पांतप्रधान आवास 
योजना, इमारत व पुनरचर्ना मांडळाच्या व झोपडपट्टी पुनर्वविास येाजनेतांगचत बाांधलेल्या 
इमारतीर्ी िरुुस्ती, बीपीटी व बीआयटीच्या जागेवरील धोिािायि इमारती, म्हाडाच्या 
इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जािा घुसखोर असल्यारे् कनष्ट्पन्न होणे, मुांबईतील सात रस्ता (आिचर 
रोड) येिील मध्यवती िारागृहाच्या सुरकक्षततेसाठी िारागृहापासून ५०० मीटर पकरसरातील 
इमारतींर्ा व झोपडपट्टयाांर्ा १० वर्ापासून खुांटलेला पुनर्वविास, वरळी येिील पे्रमनगर, वही. 
पी नगर, कसध्िािच नगर, कजजामाता नगर, मकरअम्मानगर इत्यािींर्ा गेल्या अनेि वर्ापासून 
रखडलेला पुनर्वविास, मुांबईतील िोळीवाडयाांरे् सीमाांिन न झाल्यामुळे त्या पकरसराच्या 
कविासासाठी योजना आखण्यार्ी आवश्यिता, मुांबईतील ॲनी बेझांट रोडवरील अटाकरया 
मॉल येिे वाढत्या िहर्तीमुळे त्या कठिाणी तातडीने भुयारी मागच तयार िरण्यार्ी स्िाकनि 
लोिप्रकतकनधींर्ी मागणी, भाांडूप (प) व इतर भागात डोंगर, टेिडयाांच्या पायथ्यार्ी असलेल्या 
झोपडयाांवर िरवर्ी पावसाळयात िरडी िोसळून होणारे अपघात व त्याांरे्साठी एसआरए 
योजना राबकवण्यार्ी आवश्यिता, माहे फेबु्रवारी, २०१८ च्या िरम्यान मुांबई र्हरात अनेि 
कठिाणी लागलेल्या आगींर्ी र्ौिर्ी िरण्यार्ी आवश्यिता, सुभार्नगर र्ेंबूर येिे म्हाडा 
वसहतीमध्ये कविासिाांनी मागील १०-१५ वर्ापासून रकहवाश्याांसोबत िरारनामे िरुनही 
अद्यापी पुनर्वविास न िरता रकहवाश्याांर्ी िेलेली फसवणूि, याबाबत र्ासनाने िरावयार्ी 
िायचवाही व उपाययोजना." 

 

नऊ : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :-  
 

 

 

   (मंगळिार, विनांक  २७ फेब्रिुारी, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात िाखविण्यात आलेल्या तथावप, पढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा तास चचेच्या 
सचूना) (क्रमांक १ ि २ ) 
 

  (१) श्री. मनोहर भोईर, वि.स.स. 
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      "रायगड वजल्यातील भोम आवण टाकीगाि िरम्यानच्या भागातील 
बांधबंविस्ती फुटल्याने भात रे्तीचे िालेले नकुसान" या कवर्यावरील श्री. मनोहर 
भोईर, कव.स.स याांर्ा किनाांि २२ कडसेंबर, २०१७ रोजी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तरार्ी यािी िमाांि ३७५ मधील प्रश्न िमाांि ७५५९८ ला 
किलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास र्र्ा उपस्स्ित िरतील. 
 
 

  (२) श्री. हर्षचिधचन सपकाळ, वि.स.स. 
 
      "मौजे राजरु (ता.मोताळा, वज.बलुढाणा) येथील रस्त्तयाच्या रंुिीकरणासह 
पलुाचे नतुनीकरण करण्याबाबत" या कवर्यावरील श्री. हर्चवधचन सपिाळ व इतर 
कव.स.स याांर्ा ताराांकित प्रश्न िमाांि ९६०४९ ला किनाांि १४ कडसेंबर, २०१७ रोजी 
किलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास र्र्ा उपस्स्ित िरतील.  

 
   (सोमिार, विनांक ५ माचच, २०१८ रोजीच्या बलॅेटद्वारे ठरविण्यात आलेल्या अधा-

तास चचेच्या सचूना) ( क्रमांक ३ ि ४ ) 
 

  (३) श्री. सवुनल प्रभ,ु वि.स.स. 
 
      "मध्य िैतरणा जलविद्यतु प्रकल्पास मंजरूी िेण्याबाबत" या कवर्यावरील ॲड.  
आकर्र् रे्लार व इतर कव.स.स याांर्ा ताराांकित प्रश्न िमाांि ९५३५६ ला किनाांि १४ 
कडसेंबर, २०१७ रोजी किलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास र्र्ा उपस्स्ित िरतील. 
 

 

 

 

 

 

  (४) श्री. राहुल कुल, वि.स.स. 
 
      "िौंड (वज.पणेु) तालकु्यातील मंजरू क्रीडा संकुलासाठी कृर्षी विभागाची 
जागा वमळणेबाबत" या कवर्यावरील श्री. राहुल िुल व इतर कव.स.स याांर्ा ताराांकित 
प्रश्न िमाांि १००८८७ ला किनाांि १८ कडसेंबर, २०१७ रोजी किलेल्या उत्तराच्या सांिभात 
अधा-तास र्र्ा उपस्स्ित िरतील. 

    
 

 

 
 

विधान भिन, 
मुांबई, 

डॉ. अनंत कळसे, 
प्रधान सकर्व, 
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किनाांि : ५ मार्च, २०१८  महाराष्ट्र कवधानसभा. 
 


