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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक २ ऑगस्ट, २०१७ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 

 
 
 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 
 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

   उच्च ि तांत्र विक्षण 
मांत्री 

: (क) श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला 
हिद्यापीठ, म ुंबई याुंचा हदनाुंक १ एहिल, २०१३ ते 
३१ माचच, २०१४ या कालािधीचा िार्षिक अुंकेक्षण 
अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ख) डॉ.बाबासािेब आुंबेडकर मराठिाडा हिद्यापीठ, 
औरुंगाबाद याुंचे सन २०१५-२०१६ या ििाचे 
िार्षिक लेखे सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ग) राष्ट्रसुंत त कडोजी मिाराज नागपूर हिद्यापीठ याुंचे 
सन २०१५-२०१६ या ििाचे िार्षिक लेखे 
(अुंकेक्षण अििालासि) सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (घ) उत्तर मिाराष्ट्र हिद्यापीठ, जळगाुंि याुंचा सन 
२०१५-२०१६ या ििाचा लेखा पहरक्षण अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ङ) स्िामी रामानुंद तीथच मराठिाडा हिद्यापीठ, नाुंदेड 
याुंचा हदनाुंक १ एहिल, २०१५ ते ३१ माचच, २०१६ 
या कालािधीचा िार्षिक अुंकेक्षण अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 

       
 

तीन : विधानसभा सिस्य अनपुस्स्िती सवमती (२०१५-२०१६) चा सहािा अहिाल सािर 
करणे ि त्यािर विचार करणे. 
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चार : विनांती अजज सभागहृास सािर करणे :- 
 

 

 श्री.राहुल बोंदे्र, वि.स.स.    : "मौजे िैरागड, ता.वचखली वजल्हा बलुढाणा 
येिील सांग्राहक तलािाचे काम सरुु होण्याबाबत" 
या हिियािरील हिनुंती अजच सभागृिास सादर 
करतील. 

    
 

पाच : स्िगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 

सहा : औवचत्याचे मदेु्द. 
 
 

सात : िासकीय विधेयक : 
 

 

   परु:स्िापनािज, विचार, खांडि: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१७ चे हिधानसभा हिधेयक क्रमाुंक ४८ - मिाराष्ट्र (हितीय प रिणी) 
हिहनयोजन हिधेयक, २०१७. 

     
 

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

 

 

 

 

   (विनाांक १ ऑगस्ट, २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात ििजविण्यात 
आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १) 

 

  (१) श्री. िांभरूाज िेसाई, वि.स.स. तातडीच्या ि सािजजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मित 
ि पनुिजसन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 
        "मौजे म्िारिुंड ि मौजे हजमनिाडी (ता.पाटण, हज.सातारा) िी गािे डोंगरी भागात 
िसलेली असणे, या दोन्िी गािाुंमध्ये ित्येकी ६८ क ट ुं बे असणे, दोन्िी गािाुंच्या िर दरड 
असणे, मािे ज लै, २०१७ पासून स रु असलेल्या अहतिृष्ट्टीम ळे या दोन्िी गािाुंच्या िरील 
भागातील जमीनी मोठ्या िमाणात खचून मोठे दगडिी हनसटण्यास स रुिात िोणे, म्िारिुंड 
ि हजमनिाडी या गािाुंचीिी पहरस्स्थती माळीण (हज.प णे) या गािािमाणेच असल्याम ळे या 
दोन्िी गािाुंतील ग्रामस्थाुंमध्ये पसरलेले हभतीचे िातािरण, लोकिहतहनधी, ताल कास्तरीय, 
हजल्िास्तरीय अहधका-याुंकडून या दोन्िी गािाुंचे सिेक्षण करण्यात येिून या गािाुंच्या 
प निचसनाचा अििालिी तयार करण्यात येणे, दरडी कोसळण्यास िहतबुंध व्िािा यासाठी 
शासनामार्च त ठोस उपाययोजना राबहिणे गरजेचे असणे, सदर दोन्िी गािाुंच्या 
प निचसनाच्या कामाुंना शासनाकडून िोत असलेल्या हदरुंगाईम ळे नागहरकाुंमध्ये पसरलेला 
असुंतोि, याबाबत शासनाने कराियाची कायचिािी ि  िहतहक्रया." 
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  (२) सिजश्री.भारत भालके, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, जयकुमार गोरे, प्रा. िर्षा 

गायकिाड, श्रीमती वनमजला गावित, सिजश्री. डी. पी. सािांत, अमीन पटेल, अस्लम 
िेख, डॉ. पतांगराि किम, सिजश्री. मो. आवरफ नसीम खान, डॉ. सांतोर्ष टारफे, 
अॅड. यिोमती ठाकूर, कु. प्रवणती,  शििे, श्री. सांग्राम िोपटे, वि.स.स. तातडीच्या 
ि सािजजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
 
        "पुंढरपूर िे भारताचे दक्षीण काशी म्िणून ळळख असलेले देिस्थान, ििातून 
चारिेळा याहठकाणी भरत असलेली यात्रा, िाम ख्याने आिाढी ि कार्षतकी या यात्राुंमध्ये 
लाखोंचा जनसम दाय श्री हिठ्ठलाचे दशचन घेण्यासाठी दाखल िोत असणे, परुंत  स्थाहनक 
िशासन ि राज्य शासन भकताुंना िाथहमक सोयीस हिधा प रहिण्यामध्ये असमथच 
असल्याचे आढळून येणे, शासनाने या देिस्थानाचा हिकास व्िािा यासाठी मुंहदर सहमती 
स्थाहपत केलेली असणे, परुंत  या मुंहदर सहमतीमार्च त िारक-याुंना सोयीस हिधा 
प रहिण्यात आलेले अपयश, शासनाने पुंढरपूर शिराचा हिकास करण्यासाठी पुंढरपूर 
हिकास िाहधकरण स्थापन करुनिी शिरातील हिकासकामे अद्यापपयंत अपूणािस्थेत 
असणे, िारक-याुंना म लभूत सोयीस हिधा देण्यासाठी शासनाने ि नगरपाहलकेने 
भाहिकाुंसाठी कायमस्िरुपी स्िच्छतागृिे उभारण्याचे िहतज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर 
केले असणे, खाजगी कुं पन्याुंना जादा दराने या मोबाईल टॉयलेटचे कुं त्राट देऊन 
कोट्यिधी रुपयाुंचा भ्रष्ट्टाचार िोत असणे, हिठ्ठल मुंहदर सहमतीमध्ये स्थाहनक         
िारक-याुंना क ठलेिी स्थान नसल्याने, िारक-याुंनी पालख्या रोखून धरणे, त्याम ळे 
भहिष्ट्यात िारक-याुंचे आुंदोलन हचघळण्याची असलेली शकयता, पुंढरपूर यात्रा 
अन दानामध्ये हिशेि हनधीची तरतूद करण्याची आिश्यकता, पुंढरपूर (हज.सोलापूर) येथे 
चुंद्रभागा नदीमध्ये िाळू उपसाम ळे झालेल्या खड्डयाुंम ळे १) गणेश हसध प्पा ज माळे,         
२) धीरज हसध प्पा ज माळे ३) श्रीपाद स हनल शिापूरकर ४) सौरभ अहनल शिापूरकर या 
चार हचम कल्या म लाुंचा तसेच अनेक भाहिकाुंचा नदीपात्रात ब डून द देिी म त्यू झाला 
असणे,  या िकरणी िशासनाने तातडीने कायचिािी केली नसल्याने भहिष्ट्यामध्ये अशा 
द देिी घटना टाळण्यासाठी िशासन उदासीन असल्याचे हदसून येणे, सदर भागात 
नगरपाहलकेने सी सी टी व्िी बसहिलेले असूनिी त्याचा कािीिी उपयोग िोत नसणे, या 
चार बालकाुंना स्थाहनक नागहरकाुंनी तातडीने उपहजल्िा रुग्णालय, पुंढरपूर (सरकार 
कॉटेज दिाखाना) येथे नेण्यात येणे, परुंत  सदर रुग्णालयात डॉकटर ककिा इतर कमचचारी 
िजर नसणे, सदर उपहजल्िा रुग्णालयातील डॉकटर ि कमचचारी कामात िलगजीपणा 
करत असल्याचे िारुंिार उघडकीस येणे, तथाहप त्याुंच्याहिरुध्द िहरष्ट्ठाकडून अद्याप 
क ठलीच कारिाई केली नसल्याचे हनदशचनास येणे, पहरणामी शासनाच्या िहत स्थाहनक 
नागहरकाुंमध्ये पसरलेला असुंतोि, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायचिािी ि 
शासनाची िहतहक्रया." 
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  (३) सिजश्री. वजतेंद्र आव्हाड, अवजत पिार, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, 

िविकाांत शििे, सांिीप नाईक, भास्कर जाधि, राणाजगजीतशसह पाटील, नरहरी 
विरिाळ, पाांडुरांग  बरोरा, िैभि वपचड, सरेुि लाड, वकसन किोरे, कालीिास 
कोळांबकर, अमीन पटेल, अस्लम िेख, मो. आवरफ नसीम खान, प्रा.िर्षा 
गायकिाड, श्री अब ु आिमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािजजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे सािजजवनक बाांधकाम मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 
        “म ुंबईला जोडणा-या पूिच द्र तगती मिामागािरील ठाणे ि म ल ुंड दरम्यान रेल्िे रुळािर 
उभारण्यात आलेल्या प लाच्या स्लॅबचे हसमेंट हनखळलेले असून सदरचा पूल धोकादायक 
स्स्थतीत असल्याचे मािे ज लै, २०१७ मध्ये हनदशचनास येणे, म ुंबई आहण ठाणे शिरासि 
राज्यातील इतर भाग आहण ग जरात, मध्यिदेश ि इतर परराज्याुंना जोडणारा कोपरी प ल 
अत्युंत मित्िाचा असून िािनसुंख्येचा हिचार केल्यास या पहरसरात िाित कीची हनमाण 
झालेली गुंभीर समस्या, म ुंबईिून येणारा ि जाणारा पूिच द्र तगती मिामागच ८ पदरी असताुंना 
कोपरी प ल मात्र चारच पदरी असणे, या प लािरुन दररोज हकमान एक लाख िािने ये-जा 
करत अस न प लाच्या खाल न लाखो ििाशाुंना घेऊन रेल्िे लोकलची िाित क स रु असणे, 
मिाड येथील साहित्री नदीिरील प ल कोसळून झालेल्या अपघाताचा हिचार करता कोपरी 
येथील प ल रेल्िे रुळािर कोसळल्यास गुंभीर पहरस्स्थती हनमाण िोण्याची शकयता 
असताुंना िशासनाचे त्याकडे िोत असलेले द लचक्ष, सदर प लाचे रुुं दीकरण ि प नबांधणी 
तातडीने करण्याबाबत लोकिहतहनधी, सामाहजक सुंघटनाुंनी शासनाकडे केलेल्या मागण्या, 
शासनाचे त्याकडे िोत असलेले द लचक्ष, पहरणामी लाखो िािनचालकाुंबरोबरच 
नागरीकाुंमध्ये पसरलेला असुंतोि, सदर िकरणी शासनाने तातडीने कराियाची कायचिािी 
आहण शासनाची िहतहक्रया.” 
 

  (४) सिजश्री. सांजय सािकारे, उिेशसग पाडिी, पास्कल धनारे, वकिोर पाटील,          
डॉ. सतीि पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािजजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
ग्रामविकास मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 

        "राज्यातील विशेषत: जळगाांि वजल्हयातील साकरी, खांडाळा, मोंढाळा, कुऱ्हेपाणाचे, 
गोजोरा, िाांजोळा या गािातील वजल्हापवरषदेच्या शाळाां ा वजल्हा पवरषद ि रामामपांचायत 
सदसयाां ी वद ाांक ३० जू , २०१७ रोजी भेट देऊ  पोषण आहाराबाबत केलेली चौकशी, 
मुख्य कायचकारी अहधकारी, हजल्िा पहरिद याां ी सदसयाांसमिेत धरणगाि, भुसािळ, 
चोपडा तालुक्यातील दहा शाळा ि ठेकेदाराच्या गोदामामधील मालाचीही केलेली तपासणी, 
वजल्हा पवरषदेच्या शाळामध्ये देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहारातील धान्याच्या 
मालाचे दर ि बाजारातील दर यात मोठया प्रमाणात तफाित असल्याचे व दशश ास येणे, 
शालेय पोषण आहारामध्ये शास ाचे मोठया प्रमाणात  ुकसा  होत असल्या े 
पुरिठादाराला मुदतिाढ देऊ  ये तसेच शाळासतरािर मुख्याध्यापकाां ी देयके सादर 



 

2-Aug-17    10:31 

5 

करािीत असे शास ाचे आदेश असताां ा वजल्हा पवरषदे े पुरिठादाराला व यमबाह्य 
वदलेली मुदतिाढ, स  २०१४-१५ मधील पोषण आहारामध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यिहार 
प्रकरणी पुरिठादाराविरुध्द अद्यापही गुन्हा दाखल   होणे, या प्रकरणी सिाव क 
लोकप्रवतव धी याां ी मुख्य कायशकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद, जळगाांि याां ा व िेद  
देऊ ही कोणतीच कायशिाही   झाल्या े  ागवरकाांमध्ये पसरलेला असांतोष, शालेय पोषण 
आहारातील गैरव्यिहाराची चौकशी करु  सांबांवधताांविरुध्द तातडी े कारिाई करण्याबाबत 
शास ा े कराियाची कायशिाही ि प्रवतहक्रया." 

 

 

नऊ : िासकीय विधेयके : 
 
 

 
 

 
 

  (अ) विचार, खांडि: विचार ि सांमत करणे :- 
 
 

 
 

 

 

  (१) (क) भारताच्या सांविधा ाच्या अ ुच्छेद २१३ (२) (अ) आवण महाराष्ट्र विधा सभा 
व यम १५९ (२) अन्िये सिचश्री हिजय िडेट्टीिार, अहमन पटेल, ििचिधचन सपकाळ, 
िा.िीरेंद्र जगताप, सिचश्री शहशकाुंत कशदे, अहजत पिार, भास्कर जाधि, हजतेंद्र 
आव्िाड, सुंजय कदम, हदलीप िळसे-पाटील, िसन म श्रीर्, अब  आजमी, 
डॉ.सतीश पाटील, सिचश्री ळमिकाश उर्च  बच्चू कडू, स रेश लाड, राि ल मोटे, 
हदपक चव्िाण, श्रीमती हदपीका चव्िाण, सिचश्री जयदत्त क्षीरसागर, राजेश टोपे, 
पाुंड रुंग बरोरा, िन मुंत डोळस, िैभि हपचड, बाळासािेब पाटील, जयुंत पाटील, 
स नील केदार, राणाजगहजतकसि पाटील, वि.स.स. याांचा प्रसताि :- 
 

 

     "ही विधा सभा स  २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक ९ – मिाराष्ट्र कृहि 
उत्पन्न पणन (हिकास ि हिहनयमन) (स धारणा) अध्यादेश, २०१७  ापसांत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम िेख, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ४१ – मिाराष्ट्र कृहि 
उत्पन्न पणन (हिकास ि हिहनयमन) (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची 
सहमती घेऊ  दोन्ही सभागृहाांच्या ४५ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश 
पाठविण्यात यािे." 
 

 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
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      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ४१ – मिाराष्ट्र कृहि 
उत्पन्न पणन (हिकास ि हिहनयमन) (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची 
सहमती घेऊ  दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश 
पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ४१ – मिाराष्ट्र कृहि 
उत्पन्न पणन (हिकास ि हिहनयमन) (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची 
सहमती घेऊ  दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश 
पाठविण्यात यािे." 

 

   (च) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुार्ष उफज  पांवडतिेट 
पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ४१ – मिाराष्ट्र कृहि 
उत्पन्न पणन (हिकास ि हिहनयमन) (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची 
सहमती घेऊ  दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश 
पाठविण्यात यािे." 

 

    (छ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षजिधजन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ४१ – मिाराष्ट्र कृहि 
उत्पन्न पणन (हिकास ि हिहनयमन) (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची 
सहमती घेऊ  दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश 
पाठविण्यात यािे." 

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

 
 



 

2-Aug-17    10:31 

7 
 

 

  (२) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४३ – महाराष्ट्र धारण जवमनींचे 
तकुडे पाडण्यास प्रवतबांध करण्याबाबत ि त्याांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत 
(सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम िेख, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ४३ – मिाराष्ट्र धारण 
जहमनींचे त कडे पाडण्यास िहतबुंध करण्याबाबत ि त्याुंचे एकत्रीकरण 
करण्याबाबत (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची सहमती घेऊ  दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४५ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ४३ – मिाराष्ट्र धारण 
जहमनींचे त कडे पाडण्यास िहतबुंध करण्याबाबत ि त्याुंचे एकत्रीकरण 
करण्याबाबत (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची सहमती घेऊ  दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३५ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुार्ष उफज  पांवडतिेठ 

पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ४३ – मिाराष्ट्र धारण 
जहमनींचे त कडे पाडण्यास िहतबुंध करण्याबाबत ि त्याुंचे एकत्रीकरण 
करण्याबाबत (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची सहमती घेऊ  दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश पाठविण्यात यािे." 

 
   (ङ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षजिधजन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 

जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ४३ – मिाराष्ट्र धारण 
जहमनींचे त कडे पाडण्यास िहतबुंध करण्याबाबत ि त्याुंचे एकत्रीकरण 



 

2-Aug-17    10:31 

8 

करण्याबाबत (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची सहमती घेऊ  दोन्ही 
सभागृहाांच्या ११ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश पाठविण्यात यािे." 

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

  (३) (क) भारताच्या सांविधा ाच्या अ ुच्छेद २१३ (२) (अ) आवण महाराष्ट्र विधा सभा 
व यम १५९ (२) अन्िये श्री. ििचिधचन सपकाळ, िा.िीरेंद्र जगताप, सिचश्री 
शहशकाुंत कशदे, अहजत पिार, भास्कर जाधि, हजतेंद्र आव्िाड, सुंजय कदम, 
हदलीप िळसे-पाटील, िसन म श्रीर्, अब  आजमी, डॉ.सतीश पाटील, सिचश्री 
ळमिकाश उर्च  बच्चू कडू, स रेश लाड, राि ल मोटे, हदपक चव्िाण, सुंदीप नाईक, 
श्रीमती हदपीका चव्िाण, सिचश्री जयदत्त क्षीरसागर, राजेश टोपे, पाुंड रुंग बरोरा, 
िन मुंत डोळस, िैभि हपचड, बाळासािेब पाटील, जयुंत पाटील, राणाजगहजतकसि 
पाटील, हि.स.स. याांचा प्रसताि :- 
 

 

     "ही विधा सभा स  २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांक १४ – मिाराष्ट्र 
मोटार िािन कर (स धारणा) अध्यादेश, २०१७  ापसांत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४४ –  महाराष्ट्र मोटार िाहन 
कर (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 
 

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

  (४) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४७ – महाराष्ट्र जमीन महसलू 
सांवहता आवण महाराष्ट्र जमीन महसलू (जवमनीच्या िापराचे रुपाांतर ि 
अकृवर्षक आकारणी) वनयम (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम िेख, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ४७ – मिाराष्ट्र जमीन 
मिसूल सुंहिता आहण मिाराष्ट्र जमीन मिसूल (जहमनीच्या िापराचे रुपाुंतर ि 
अकृहिक आकारणी) हनयम (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची सहमती 
घेऊ  दोन्ही सभागृहाांच्या ४५ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षजिधजन सपकाळ, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
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      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ४७ – मिाराष्ट्र जमीन 
मिसूल सुंहिता आहण मिाराष्ट्र जमीन मिसूल (जहमनीच्या िापराचे रुपाुंतर ि 
अकृहिक आकारणी) हनयम (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची सहमती 
घेऊ  दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ४७ – मिाराष्ट्र जमीन 
मिसूल सुंहिता आहण मिाराष्ट्र जमीन मिसूल (जहमनीच्या िापराचे रुपाुंतर ि 
अकृहिक आकारणी) हनयम (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची सहमती 
घेऊ  दोन्ही सभागृहाांच्या ११ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश पाठविण्यात यािे." 

 
   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (५) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – महाराष्ट्र सािजजवनक 

विश्िस्तव्यिस्िा (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिजश्री अस्लम िेख, सनुील 
केिार, अमर काळे, विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ३९ – मिाराष्ट्र 
सािचजहनक हिश्िस्तव्यिस्था (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची सहमती 
घेऊ  दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सिजश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, जयित्त क्षीरसागर, 
िविकाांत शििे, भास्कर जाधि, वजतेंद्र आव्हाड, हसन मशु्रीफ, श्रीमती 
विपीका चव् हाण, सिजश्री सरेुि लाड, राणाजगवजतशसह पाटील, बाळासाहेब 
पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ३९ – मिाराष्ट्र 
सािचजहनक हिश्िस्तव्यिस्था (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची सहमती 
घेऊ  दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश पाठविण्यात यािे." 
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   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुार्ष उफज  पांवडतिेठ 
पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ३९ – मिाराष्ट्र 
सािचजहनक हिश्िस्तव्यिस्था (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची सहमती 
घेऊ  दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 

 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, श्री.हर्षजिधजन 
सपकाळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाांक ३९ – मिाराष्ट्र 
सािचजहनक हिश्िस्तव्यिस्था (स धारणा) हिधेयक, २०१७ विधा पवरषदेची सहमती 
घेऊ  दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अ ुदेश देऊ  विचारािश पाठविण्यात यािे." 

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

 
 

 
 

 
 

  (ब) विधानसभेने संित केलेले विधेयके िहाराष्ट्र विधानसभा वनयिातील वनयि 
१४१(१) अन्िये पनु्हा संित करणे :- 

 

   (१) स  २०१७ चे महाराष्ट्र विधा सभा विधेयक क्रमाुंक २ – म ुंबई मिानगरपाहलका 
आहण मिाराष्ट्र मिानगरपाहलका (स धारणा) हिधेयक, २०१७. 
 

   (२) सन २०१७ चे हिधानसभा हिधेयक क्रमाुंक ४ – म ुंबई मिानगरपाहलका, मिाराष्ट्र 
मिानगरपाहलका आहण मिाराष्ट्र नगर पहरिदा, नगर पुंचायती ि औद्योहगक नगरी 
(स धारणा) हिधेयक, २०१७. 
 

   (३) सन २०१७ चे हिधानसभा हिधेयक क्रमाुंक १० – भारतीय भागीदारी (मिाराष्ट्र 
स धारणा) हिधेयक, २०१७. 
 

   (मांगळिार, विनाांक १ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििजविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 

 
 

िहा : सिजश्री िांभरुाज िेसाई, बाबरुाि पाचणे, राजाभाऊ िाजे, समीर कुणािार, सत्यवजत 
पाटील, उन्मेि पाटील, वकिोर पाटील, सांतोर्ष िानिे, डॉ.जयप्रकाि मुांिडा, श्रीमती 
सांवगता ठोंबरे, डॉ.सांजय रायमलुकर, सिजश्री प्रिाांत ठाकूर, अवनल बाबर, सरेुि 
हाळिणकर, प्रकाि आवबटकर, वििाजीराि नाईक, सभुार्ष साबणे, वििाजीराि कर्डडले, 
चांद्रविप नरके, वकसन किोरे, ज्ञानराज चौगुले, डॉ.पांकज भोयर, श्री उल्हास पाटील,    
डॉ.सवुनल िेिमखु, सिजश्री अवनल किम, हवरर्ष शपपळे, िैभि नाईक, राज ू तोडसाम, 
राजन साळिी, डी. मस्ल्लकाजुजन रेड्डी, सिानांि चव्हाण, सवुनल प्रभ,ू सधुाकर भालेराि, 
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राजेंद्र नजरधने, ॲङ आकाि फुां डकर, सिजश्री चरण िाघमारे, सधुीर पारिे, डॉ.तरु्षार 
राठोड, श्री अतलु सािे, डॉ. सरेुि खाडे, सिजश्री अमल महाडीक, वकतीकुमार भाांगडीया, 
महेि लाांडगे, रिी राणा, विनायकराि जाधि-पाटील, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम 
२९३ अन्िये प्रस्ताि (चचा पढेु सरुु ि मांत्रयाांचे उत्तर) :-   
 

          "म ख्यमुंत्री ग्रामसडक योजनेअुंतगचत िाड्या, िस्त्या ि ग्रामीण भागातील ७२०० 
हकमी रस्त्याच्या लाुंबीचे सन २०१५-१६ ि २०१६-१७ कहरता उद्दीष्ट्ट ठरहिलेले असणे, त्या 
व्यहतहरकत राज्याच्या ग्रामीण भागात,  डोंगरी हिभागात तसेच छोट्या िस्त्या, िाड्या याुंना 
जोडणारे गािपोिच रस्ते, मागच ि छोटे पूल, मोरी, पाुंदण रस्ते याुंच्या बाुंधकामाची ि 
द रूस्तीची अपूणच कामे पूणच करण्याची आिश्यकता, राज्यातल्या ग्रामीण भागातील रस्त्याुंच्या 
दजािाढीचे िस्ताि, मािे एहिल, २००९ पासून राबहिण्यात येत असलेल्या कें द्र शासनाच्या 
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेकहरता सन २०१५ पासून निीन कामाुंना हनधी उपलब्ध नसणे, 
सन २०१६-१७ पासून राबहिण्यात येत असलेल्या राज्य शासनाच्या म ख्यमुंत्री ग्रामीण पाणी 
प रिठा योजनेच्या हनकिात न बसणाऱ्या ि हपण्याच्या पाण्याची सोय नसणाऱ्या राज्यातील 
गािे, िाडे, िस्त्या याुंच्या हपण्याच्या पाण्याची सोय करणे, ग्रामीण भागातील सिच िाडया, 
िस्त्या ि डोंगरी भागातील सिच गािाचे हिद्य तीकरण करण्याची आिश्यकता, शेती पाणी 
प रिठा योजनेच्या िीज दरामध्ये झालेली दरिाढ, िीज हबलाची िस ली थाुंबहिण्याची 
आिश्यकता, याबाबत शासनाने कराियाची कायचिािी." 

   
 

 

 
 

 

विधान भिन, 
म ुंबई, 
हदनाुंक : १ ऑगस्ट, २०१७. 

डॉ. अनांत कळसे, 
िधान सहचि, 

 मिाराष्ट्र हिधानसभा. 
 


