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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक ७ माचच, २०१८ 

 
(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत) 

 

 
 

 

 

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

 

   (गरुुिार, विनाांक १ माचच, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १) 
 
 
 

  (१) सर्वश्री. अस्लम रे्ख, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, अवमन पटेल, 
अब् िलु सतार, श्रीमती वनमचला गावित, डॉ. सांतोष टारफे, श्री. मो. आवरफ नसीम 
खान, प्रा. िषा गायकिाड, प्रा. विरेंद्र जगताप, श्री. कालीिास कोळांबकर, श्रीमती 
अवमता चव्हाण, सिचश्री. रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, अमर काळे, सवुनल केिार, 
अॅड. यर्ोमती ठाकूर, श्री. बाळासाहेब थोरात, डॉ. पतांगराि किम, सिचश्री. 
पथृ् िीराज चव्हाण, अवमत िेर्मखु, भारत भालके, कुणाल पाटील, हषचिधचन 
सपकाळ, डी.पी. सािांत, योगेर् सागर, विजय काळे, उल्हास पाटील, अजय चौधरी, 
सवुनल प्रभ,ु राजन साळिी, प्रकार् फातपेकर, सांजय पोतनीस, सवुनल राऊत, 
डॉ.सवुजत वमणचेकर, श्री. सवुनल शर्िे, अॅड. भीमराि धोंडे, सर्वश्री. सांतोष िानिे, 
प्रकार् आवबटकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मवहला 
ि बाल विकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
       
 

      "राज्यातील ९७ हजार अंगणवाडयांमधील सुमारे ७३ लाख बालकांना आणण तीन 
लाख गर्भवती मणहलांना पोषण आहार णिला जात असणे, सुमारे ३० हजार बचतगटांच्या 
माध्यमांतून यासाठी अंगणवाडयांना डाळ, तांिळू, रवा, तेल, आिी णिधापुरवठा केला 
जात असणे, िासनाने गेले आठ मणहने बचतगटांचे पोषण आहाराचे सुमारे ८०० कोटी 
रुपये न णिल्यामुळे राज्यातील अंगणवाडयांमधील लाखो बालकांचा णखचडी, उपमा आिी 
पोषण आहार बंि पडण्याची वेळ आल्याचे माहे फेबु्रवारी, २०१८ च्यासुमारास णनििभनास 
येणे, गडणचरोलीसह काही आणिवासी णजल्हयांमधील अंगणवाडयांमध्ये गत काही 
णिवसांपासून पोषण आहार िेणे बंि करण्यात आल्यामुळे िून्य ते सहा वयोगटातील लाखो 
बालकांवर आलेली उपासमारीची वेळ, णिधापुरवठा बंि केल्यामुळे पोषण आहारासाठी 
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४०० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर होऊनही तो णवतरीत करण्यात न आल्याने 
पालकांमध्ये व मणहलांमध्ये पसरलेला असंतोष, याबाबत िासनाने करावयाची कायभवाही 
व प्रणतणिया." 
 

  (२) सिचश्री. अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, र्वर्काांत शर्िे, वजतेंद्र 
आव्हाड, हसन मशु्रीफ, सरेुर् लाड, राजेर् टोपे, जयित क्षीरसागर, िैभि वपचड, 
पाांडुरांग बरोरा, राहुल मोटे, राहुल जगताप, विजय भाांबळे, पांकज भजुबळ, मकरांि 
जाधि-पाटील, सांजय किम, सिचश्रीमती समुन पाटील, विवपका चव्हाण, सांध् यािेिी 
िेसाई-कुपेकर, सिचश्री. सांिीप नाईक, भास्कर जाधि, वकसन कथोरे, सांजय 
केळकर, नरेंद्र पिार, बळीराम वसरसकर, डॉ. सतीर् पाटील, सिचश्री. हनमुांत 
डोळस, सरेुर् हाळिणकर, ितात्रय भरणे, राणाजगजीतशसह पाटील, सांजय 
सािकारे, कु. प्रवणती शर्िे, सिचश्री. रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, अवमन पटेल, 
अस्लम रे्ख, सांग्राम जगताप, उल्हास पाटील, रुपेर् म् हाते्र, डॉ. सवुजत वमणचेकर, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िस्त्रोद्योग मांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :-  
  
     "राज्यातील वस्त्रोद्योगाचा सवांणगण णवकास करण्यासाठी िासनाने नेमलेल्या सणमतीने 
िासनास सािर केलेल्या अहवालात वस्त्रोद्योग धोरणात यंत्रमाग, सहकारी सुत णगरण्या, 
स्वयंअर्भसहाय्ययत प्रकल्प, टेक्सस्टाईल पाकभ , प्रोसेससग युणनट, णनटींग, होणजअरी, गारमेंट व 
मेगा प्रोजेक्सट यांना र्रीव अनुिान िेण्याची केलेली णिफारस, इचलकरंजी व सोलापूर या 
िहरात ५ णक.मी. पणरसरात टेक्सस्टाईल हब णनमाण करण्यात येणार असणे, िेिातील 
यंत्रमागापैकी ५० टक्सके म्हणजे सुमारे १३ लाख यंत्रमाग राज्यात असून त्यापैकी सुमारे ८० 
टक्सके म्हणजे सुमारे १० लाख साधे यंत्रमाग असणे, या वस्त्रोद्योग धोरणाचा एक र्ाग म्हणून 
साध्या यंत्रमागाचे सेमी ॲटोमॅटीक िटललूममध्ये आधुणनकीकरण करण्याचे िासनाने 
यंत्रमागधारकांना िाखणवलेले आणमष, सहकारी तत्वावर सुरु असलेल्या सुत णगरण्या, 
खाजगी यंत्रमाग, िासन अनुिाणनत सुत णगरण्यांची अवस्र्ा डबघाईला आली असून 
कापसाचा पुरवठा, णवद्युत बील, कामगारांच्या समस्या, सहकारी बँकांची व िासनाची कजे 
णमळण्यात णनमाण झालेली अडचण, राज्यामध्ये सहकारी सुतणगरण्यांनी महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी बँकेच्या माध्यमातून कजे घेऊन प्रकल्प पुणभ केलेला असून िासनाच्या टफ 
योजनेंतगभत सवलतींच्या व्याजाचे पैसे अद्याप णमळालेले नसल्याने सहकारी सुत णगरण्यांची 
झालेली णबकट पणरय्स्र्ती, नणवन वस्त्रोद्योग धोरणामुळे सिर प्रश्न सोडणवण्यास णकतपत 
मित होणार अिी िंका उपय्स्र्त केली जाणे, उपरोक्सत पणरय्स्र्ती लक्षात घेता िासनाने 
वस्त्रोद्योग व्यवसायाला उर्जजतावस्र्ा प्राप्त करुन िेण्याचे दृष्ट्टीने करावयाची कायभवाही व 
प्रणतणिया." 
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(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 

 

 

एक  : प्रश्नोतरे. 
 
 

 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) महसलू मांत्री :  णविर्भ, मराठवाडा आणण उवभणरत महाराष्ट्र यासाठी 
णवकासमंडळे आिेि, २०११ मधील णनयम ८ 
अन्वये महसलू ि िन विभागाचा सन २०१६-
२०१७ या णवत्तीय वषातील योजनांतगभत आणण 
योजनेत्तर योजनांवरील वैधाणनक णवकास 
मंडळणनहाय (अणवर्ाज्य र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा 
तपिील सर्ागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) वित मांत्री :  णविर्भ, मराठवाडा आणण उवभणरत महाराष्ट्र यासाठी 
णवकासमंडळे आिेि, २०११ मधील णनयम ८ 
अन्वये वित विभागाचा सन २०१६-२०१७ या 
णवत्तीय वषातील योजनांतगभत आणण योजनेत्तर 
योजनांवरील वैधाणनक णवकास मंडळणनहाय 
(अणवर्ाज्य र्ागासह) प्रत्यक्ष खचाचा तपिील 
सर्ागृहासमोर ठेवतील. 
 
 

 
 

तीन : अांिाज सवमतीचा वतसरा अहिाल सािर करणे. 
 

चार : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 

 

पाच : र्ासकीय विधेयके : 
 

  (अ) परु:स्थापनाथच, विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६ - महाराष्ट्र (परुिणी) 
विवनयोजन विधेयक, २०१८. 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
     
  (ब) विचार पढेु सरुु, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
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    सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १ – पांढरपरू मांविरे (सधुारणा) 
विधेयक, २०१८. 
 

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

  (क) विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये प्रा.णवरेंद्र जगताप, सवभश्री.हषभवधभन सपकाळ, णवजय 
वडेट्टीवार, अस्लम िेख,अणजत पवार, णजतेंद्र आव्हाड,िणिकांत सििे, र्ास्कर 
जाधव, जयंत पाटील, संिीप नाईक, अबु आझमी, णिलीप वळसे-पाटील, र्ारत 
र्ालके, श्रीमती संध्यािेवी िेसाई-कुपेकर, सवभश्री. संजय किम, हसन मुश्रीफ, 
राहुल जगताप, संग्राम जगताप, सुरेि लाड, णिलीप सोपल, वैर्व णपचड, आणसफ 
िेख, डॉ.सतीि पाटील, सवभश्री. राणाजगणजतससह पाटील, हनुमंत डोळस, 
बाळासाहेब पाटील, श्रीमती सुमनताई पाटील, श्री.पंकज रु्जबळ, श्रीमती णिणपका 
चव्हाण, णव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ४ – महाराष्ट्र 
नगरपणरषिा, नगरपंचायती व औद्योणगक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ 
नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २ – महाराष्ट्र नगरपवरषिा, 
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ग) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.ओमप्रकार् उफच  बच्च ूकडू, 
वर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :- 

 

      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक २ – महाराष्ट्र नगरपणरषिा, 
नगरपंचायती व औद्योणगक नगरी (सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 
 
 
 
 

   (घ) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत सिचश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, सवुनल केिार, अमर काळे, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती वनमचला 
गािीत, श्री.कुणाल पाटील, वर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :- 
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      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक २ – महाराष्ट्र नगरपणरषिा, 
नगरपंचायती व औद्योणगक नगरी (सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (ङ) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.बसिराज पाटील, वर्.स.स. 
यांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक २ – महाराष्ट्र नगरपणरषिा, 
नगरपंचायती व औद्योणगक नगरी (सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 

 

   (च) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत सिचश्री अवमत झनक, भारत 
भालके, हषचिधचन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप, वर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक २ – महाराष्ट्र नगरपणरषिा, 
नगरपंचायती व औद्योणगक नगरी (सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 

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

वनयम  १५९ (२) अन्िये प्रा.णवरेंद्र जगताप, सवभश्री. अस्लम िेख, हषभवधभन 
सपकाळ, णवजय वडेट्टीवार, अणजत पवार, णजतेंद्र आव्हाड, िणिकांत सििे, 
र्ास्कर जाधव, जयंत पाटील, संिीप नाईक, अबु आझमी, र्ारत र्ालके, श्रीमती 
संध्यािेवी िेसाई-कुपेकर, सवभश्री. संजय किम, हसन मुश्रीफ, राहुल जगताप, 
संग्राम जगताप, सुरेि लाड, णिलीप सोपल, वैर्व णपचड, आणसफ िेख, डॉ.सतीि 
पाटील, सवभश्री. राणाजगणजतससह पाटील, हनुमंत डोळस, बाळासाहेब पाटील, 
श्रीमती सुमनताई पाटील, सवभश्री.पंकज रु्जबळ, राधाकृष्ट्ण णवखे-पाटील, श्रीमती 
णिणपका चव्हाण, णव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 
 

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

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 
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(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 
 

   (ग) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.ओमप्रकार् उफच  बच्च ूकडू, 
वर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (घ) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत सिचश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, सवुनल केिार, अमर काळे, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती वनमचला 
गािीत, श्री.कुणाल पाटील, वर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 

 

   (ङ) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.बसिराज पाटील, वर्.स.स. 
याचंा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (च) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत सिचश्री अवमत झनक, भारत 

भालके, हषचिधचन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप, वर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

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

  (३) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
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वनयम  १५९ (२) अन्िये सवभश्री अणजत पवार, णजतेंद्र आव्हाड, िणिकांत सििे, 
र्ास्कर जाधव, जयंत पाटील, संिीप नाईक, अबु आझमी, र्ारत र्ालके,     
श्रीमती संध्यािेवी िेसाई-कुपेकर, सवभश्री संजय किम, हसन मुश्रीफ, राहुल 
जगताप, संग्राम जगताप, सुरेि लाड, णिलीप सोपल, वैर्व णपचड, अस्लम िेख, 
णवजय वडेट्टीवार, डॉ.सतीि पाटील, सवभश्री हषभवधभन सपकाळ, राणाजगणजतससह 
पाटील, हनुमंत डोळस, बाळासाहेब पाटील, श्रीमती सुमनताई पाटील, श्री.पंकज 
रु्जबळ, श्रीमती णिणपका चव्हाण, णव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

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

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

चौकर्ी (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 

   (ग) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत सिचश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अवमन पटेल, सवुनल केिार, अमर काळे, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती 
वनमचला गािीत, श्री.कुणाल पाटील, वर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक ४ – हैिराबाि अणतयात 
चौकिी (सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 

वर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक ४ – हैिराबाि अणतयात 
चौकिी (सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 

 
 

   (ङ) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.बसिराज पाटील, वर्.स.स. 
यांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक ४ – हैिराबाि अणतयात 
चौकिी (सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
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आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
 

   (च) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.भारत भालके, वर्.स.स. 
यांचा प्रस्तार् :- 
      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक ४ – हैिराबाि अणतयात 
चौकिी (सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

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

(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत सिचश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अवमन पटेल, सवुनल केिार, अमर काळे, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती 
वनमचला गािीत, श्री.कुणाल पाटील, वर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालकी 
(सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
   (ग) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 

वर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालकी 
(सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

 
 

   (घ) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.बसिराज पाटील, वर्.स.स. 
यांचा प्रस्तार् :- 
 

      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालकी 
(सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 



 

7-Mar-18    09:41 

9 

 
   (ङ) वर्धेयक संयकु्त सवितीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.भारत भालके, वर्.स.स. 

यांचा प्रस्तार् :- 
      "सन २०१८ चे णवधानसर्ा णवधेयक िमांक ५ – महाराष्ट्र वेश्म मालकी 
(सुधारणा) णवधेयक, २०१८ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

     
 
 
 

 

  (मांगळिार, विनाांक ६ 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, सांजय सािकारे, 
डॉ. सांजय रायमलुकर, श्री सांतोष िानिे, डॉ.र्वर्काांत खेडेकर, सिचश्री सधुीर पारिे, 
सभुाष साबणे, विकास कुां भारे, डॉ. जयप्रकार् मुांिडा, सिचश्री सधुाकर कोहळे, सांिीपान 
भमुरे, कृष्ट्णा गजबे, राजाभाऊ िाजे, विजय रहाांगडाले, अवनल किम, चरण िाघमारे, 
योगेर् घोलप, उन्मेर् पाटील, डॉ. बालाजी वकणीकर, सिचश्री. आर.टी.िेर्मखु, सरेुर् 
गोरे, ॲङ गौतम चाबकुस्िार, प्रा. सांवगता ठोंबरे, सिचश्री नारायण पाटील, सधुाकर 
भालेराि, प्रकार् आवबटकर, वकतीकुमार भाांगवडया, अवनल बाबर, रणधीर सािरकर, 
राजेर् क्षीरसागर, गोिधचन र्मा, डॉ.वमशलि माने, सिचश्री मांगेर् कुडाळकर, वभमराि 
धोंडे, समीर कुणािार, वर्िाजीराि कर्डडले, बाळासाहेब मरुकुटे, डॉ.आवर्ष िेर्मखु, 
सिचश्री बाळासाहेब सानप, सांजय केळकर, डॉ. राहुल आहेर, वर्.स.स यांचा ि.वर्.स. 
वियि २९३ अन्र्ये प्रस्तार् : (मांत्र्याांचे उतर) 

 

        "राज्यात जालना, परर्णी, बुलढाणा, बीडसह मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व णविर्ातील 
अनेक तालुक्सयांमध्ये णिनांक ११ फेबु्रवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास गारपीटीचा प्रचंड 
तडाखा बसणे तसेच णविर्ातील काही र्ागात वीज कोसळून ७ जणांचा बळी गेल्याचे व १६ 
जण जखमी झाल्याचे णनििभनास येणे, तूर, हरर्रा, गहू, ज्वारी ही काढणीला आलेली णपके 
आकय्स्मकणरत्या गारांच्या तडाख्यात सापडल्याने रु्ईसपाट होणे, संत्रा आणण द्राक्ष बागांचे 
प्रचंड नुकसान झाल्याचे णनििभनास येणे, या र्ागातील िेतकऱयांनी मेहनत करून उर्ी केलेली 
णपके मातीमोल होणे, णविेषत: णविर्ातील बोंडअळीमुळे कापूस णपक गमावलेल्या 
िेतकऱयांचा गारपीटीमुळे हातातोंडािी आलेला णपकांचा घास गेला असल्याचे व िेतकऱयांची 
लाखो रुपयांची णपकहानी झाली असल्याचे आढळून येणे, नुकसानग्रस्त िेतकऱयांच्या हानी 
झालेल्या णपकांचे पंचनामे करण्याचे आणण णवमा कंपन्यांना आकडेवारी सािर करण्याचे आिेि 
राज्य िासनाने णिले असणे, याबाबत िासनाने कायभवाही करून गारपीटग्रस्तांना तातडीने 
नुकसान र्रपाई िेण्याची आवश्यकता, याबाबत िासनाने करावयाची कायभवाही व 
उपाययोजना." 
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  (मांगळिार, विनाांक ६ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
 
 

सात : सर्वश्री राधाकृष्ण वर्खे-पाटील, अवित पर्ार, पथृ्र्ीराि चव्हाण, विलीप र्ळसे-पाटील, 
गणपतराि िेर्मखु, जयांत पाटील, विजय िडेट्टीिार, डॉ. पतंगरार् किि, सिचश्री 
बाळासाहेब थोरात, र्वर्काांत शर्िे, प्रा. वर्रेंद्र िगताप, सिचश्री ियित्त क्षीरसागर, 
वजतेंद्र आव्हाड, प्रा. िषा गायकिाड, सिचश्री भास्कर जाधि, अब्िलु सतार, अब ु
आझमी, 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. सािांत, हसन मशु्रीफ, मधकुरराि चव्हाण, राजेर् टोपे, बसिराज 
पाटील, बाळासाहेब पाटील, िसांतराि चव्हाण, सांग्राम जगताप, रणवजत काांबळे, डॉ. 
सांतोष टारफे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिचश्री कुणाल पाटील, कार्ीराम पािरा, 
हषचिधचन सपकाळ, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, सभुाष उफच  पांवडतरे्ठ पाटील, अमर 
काळे, अवमत झनक, कु. प्रवणती शर्िे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिचश्री भाऊसाहेब 
काांबळे, रे्ख आसीफ रे्ख रर्ीि, श्रीमती वनमचला गािीत, सिचश्री अस्लम रे्ख, त्र्यांबक 
वभसे, जयकुमार गोरे, भारत भालके, वसध्िाराम म्हेते्र, विपक चव्हाण, पांकज भजुबळ, 
श्रीमती समुनताई पाटील, वर्.स.स. यांचा ि.वर्.स. वियि २९३ अन्र्ये प्रस्तार् :  
(मांत्र्याांचे उतर)   
 
 

      "फसवी कजभमाफी व कजभमाफीच्या अंमलबजावणीत झालेल्या घोटाळयामुळे राज्यातील 
हतबल झालेला िेतकरी, पणरणामी आत्महत्या कमी न होता त्या वाढत जाणे, मावा व तुडतुडा 
यासारख्या णकडींमुळे धान णपकाचे मोठ्या प्रमाणात झालेले नुकसान, गुलाबी बोंड अळीमुळे 
३० लाख हेक्सटरवरील बाणधत झालेले कापसाचे के्षत्र, सिर नुकसानीचे सवेक्षण होऊन अद्यापही 
िेतकरी मितीपासून वंणचत राहणे, यवतमाळ णजल्यासह संपूणभ राज्यात णकटकनािक 
फवारणीमुळे ५६ िेतकरी मृत होऊनही णबयाणे कंपन्यांवर िासनाकडून कोणतीही कारवाई न 
होणे, णिनांक १० ते १३ फेबु्रवारी, २०१८ या काळात णविर्भ, मराठवाडा व खान्िेिात झालेल्या 
गारणपटीमुळे िोन लाख हेक्सटरवरील रब्बी णपकाच्या नुकसानीबरोबर मोठ्या प्रमाणात झालेली 
णजवीतहानी व पिुधनाचे झालेले नुकसान, पीक णवमा ऑनलाईन र्रण्याची करण्यात आलेली 
सक्सती, तर्ाणप, णवमा कंपनीकडून िावे मंजूर होत नसल्यामुळे ग्रामीण र्ागात असंख्य िेतकरी 
पीक णवम्याच्या लार्ापासून वंणचत राहणे, जलयुक्सत णिवार योजनेतील घोटाळयांमुळे ठरणवलेले 
जलसाठ्यांचे उणिष्ट्ट अद्यापही पूणभ न होणे, ससचन क्षमतेत वाढ झाल्याची णििारू्ल करणारी 
आकडेवारी, गेल्या तीन वषात ३०७ ससचन प्रकल्पांसाठी ४० हजार कोटी रुपयांच्या िेण्यात 
आलेल्या सुधाणरत प्रिासकीय मान्यता, राज्यातील रस्त्यांची झालेली िरूवस्र्ा, घोषणा करुनही 
अद्यापपावेतो रस्ते खडे्डमुक्सत न होणे, संपूणभ राज्य व ग्रामीण र्ागात रस्त्यांची िरूवस्र्ा झालेली 
असताना िरुुस्तीच्या नावाने एएमसी करुन मोठ्या प्रमाणात अिा करण्यात येणारी िेयके, 
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त्याकडे िासनाचे होत असलेले िलुभक्ष, समृध्िी महामागासाठी िेतकऱयांचा णवरोध डावलून 
सक्सतीने जणमन संपािनाची कायभवाही करण्यात येत असल्याने िेतकऱ यांमध्ये िासनाप्रती 
णनमाण झालेला असंतोष, संपाणित जणमनीचा णमळणारा अल्प मोबिला, याबाबत गावापासून 
मंत्रालयापयंत हेलपाटे मारुनही न्याय न णमळाल्याने ८४ वषीय धमा पाटीलसारख्या िेतकऱयाने 
मंत्रालयात येऊन केलेली आत्महत्या, धानाला २००/- रुपये प्रणत क्क्सवटल बोनस आणण नापेर 
के्षत्रातील रोपवाटीकेला एनडीआरएफ चे १३,५००/- रुपये िेण्याची णिनांक २२ णडसेंबर, २०१७ 
रोजी नागपूर णहवाळी अणधवेिनाच्या िेवटच्या णिविी केलेली घोषणा, याबाबत अद्याप 
कोणताही आिेि न णनघाल्याने त्याची अंमलबजावणी न होणे, याबाबत िासनाने करावयाची 
उपाययोजना णवचारात घेण्यात यावी." 
 

 
 

 

  (मांगळिार, विनाांक ६ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्चविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
 

आठ : श्री.सवुनल प्रभ,ु ॲड.आवर्ष रे्लार, सिचश्री अजय चौधरी, सांजय केळकर, सवुनल 
शर्िे, ॲङ राज परुोवहत, श्री सिा सरिणकर, ॲड.पराग अळिणी, सिचश्री अर्ोक 
पाटील, अवमत साटम, मांगेर् कुडाळकर, श्रीमती मवनषा चौधरी, श्री.सवुनल राऊत, 
श्रीमती मांिा म्हाते्र, सिचश्री प्रकार् फातपेकर, अतलु भातखळकर, श्रीमती तपृ्ती सािांत, 
सिचश्री योगेर् सागर, सांजय पोतनीस, सरिार ताराशसह, रमेर् लटके, कॅ.आर.तावमल 
सेल्िन, श्री.प्रकार् सिेु, डॉ. भारती लव्हेकर, सिचश्री तकुाराम काते, राम किम, नरेंद्र 
मेहता, मांगलप्रभात लोढा, वर्.स.स यांचा ि.वर्.स. वियि २९३ अन्र्ये प्रस्तार्  :- 
 
 

        "मंुबई िहर व उपनगरांचा सन २०१४ ते २०३४ या २० वषाचा िासनाकडे प्रलंणबत 
असलेला णवकास आराखडा, णवकास आराखडयास मंजूरी न णिल्यामुळे ठप्प झालेली णवकास 
कामे, णवकास आराखडयास त्वणरत मान्यता िेण्याची आवश्यकता, गृहणनमाण धोरणास 
मान्यता िेण्यास होत असलेला णवलंब, ५०० चौ. फुटापयभतच्या मंुबईतील घरांना मालमत्ता 
करामध्ये सवलत िेण्याबाबतच्या णनणभयास िासनाने त्वणरत मान्यता िेण्याची आवश्यकता, 
मंुबईतील णिवडी, गोराई (बोणरवली), माणहम र्ागातील जैवणवणवधतेमुळे पानर्ळीने व्यापलेले 
के्षत्र पयभटन के्षत्र म्हणून जाहीर करण्याच्या णजल्हयाणधकाऱयांना णिलेल्या सूचना, तर्ाणप, 
णजल्हाणधकाऱयांनी कोणतीच कायभवाही न केल्यामुळे पानर्ळ के्षत्रांवर णिवसेंणिवस वाढत 
जाणारी अनणधकृत बांधकामे, मंुबई िहर व उपनगरातील णवकासक, मोठमोठया कंपन्या, 
मॉल्स यांनी महापाणलकेचा सुमारे १३३.२५ कोटी रुपयांचा र्कवलेला कर, णवणवध िासकीय 
कायालयांनी ३२० कोटी रुपयांपेक्षा अणधक रक्सकमेची र्कणवलेली पाणी िेयके, म्हाडा 
वसाहतीमधील सिणनकांचे रुपये १५५ वरुन रु. १०२७ पयंत माहे एणप्रल, १९९८ पासून 
पूवभलक्षी प्रर्ावाने वाढणवण्यात आलेले सेवािुल्क, म्हाडाच्या ५६ वसाहतींचा रखडलेला 
पुनर्जवकास व या वसाहतीमधील ५० वषापूवीच्या मल:णनसारण वाणहन्या िरुुस्त न केल्यामुळे 
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पाणी तंुबून त्या णठकाणी रोगराई पसरण्याचा णनमाण झालेला धोका, मंुबईतील मोडकळीस 
आलेल्या उपकर प्राप्त व णबगर उपकरप्राप्त सुमारे १४ हजार इमारती, पंतप्रधान आवास 
योजना, इमारत व पुनरभचना मंडळाच्या व झोपडपट्टी पुनर्जवकास येाजनेतंगभत बांधलेल्या 
इमारतीची िरुुस्ती, बीपीटी व बीआयटीच्या जागेवरील धोकािायक इमारती, म्हाडाच्या 
इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जािा घुसखोर असल्याचे णनष्ट्पन्न होणे, मंुबईतील सात रस्ता (आर्भर 
रोड) येर्ील मध्यवती कारागृहाच्या सुरणक्षततेसाठी कारागृहापासून ५०० मीटर पणरसरातील 
इमारतींचा व झोपडपट्टयांचा १० वषापासून खंुटलेला पुनर्जवकास, वरळी येर्ील पे्रमनगर, व्ही. 
पी नगर, णसध्िार्भ नगर, णजजामाता नगर, मणरअम्मानगर इत्यािींचा गेल्या अनेक वषापासून 
रखडलेला पुनर्जवकास, मंुबईतील कोळीवाडयांचे सीमांकन न झाल्यामुळे त्या पणरसराच्या 
णवकासासाठी योजना आखण्याची आवश्यकता, मंुबईतील ॲनी बेझंट रोडवरील अटाणरया 
मॉल येरे् वाढत्या िहितीमुळे त्या णठकाणी तातडीने रु्यारी मागभ तयार करण्याची स्र्ाणनक 
लोकप्रणतणनधींची मागणी, र्ांडूप (प) व इतर र्ागात डोंगर, टेकडयांच्या पायथ्यािी असलेल्या 
झोपडयांवर िरवषी पावसाळयात िरडी कोसळून होणारे अपघात व त्यांचेसाठी एसआरए 
योजना राबणवण्याची आवश्यकता, माहे फेबु्रवारी, २०१८ च्या िरम्यान मंुबई िहरात अनेक 
णठकाणी लागलेल्या आगींची चौकिी करण्याची आवश्यकता, सुर्ाषनगर चेंबूर येरे् म्हाडा 
वसहतीमध्ये णवकासकांनी मागील १०-१५ वषापासून रणहवाश्यांसोबत करारनामे करुनही 
अद्यापी पुनर्जवकास न करता रणहवाश्यांची केलेली फसवणूक, याबाबत िासनाने करावयाची 
कायभवाही व उपाययोजना." 
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