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महाराष् िवधानसभा 
 

िदवसाच्ा कामकाजाचा �म 
बधुवार, िदनांक २६ जलैु, २०१७ 

(सकाळी ११.०० वाजता) 
 
 

 
 

 

एक : �शननोरर. 
 
 
 

 

 

दनन : लनकलरखा सिमतीचा एकिवसावा अहवाल सभाथृहास सादर कर्र. 
 

तीन : स्थन �सतावाच्ा साचना – (असल्ास) (म.िव.स. िन्म ९७ अनव र्) . 
 

चार : लकवरधी साचना (म.िव.स. िन्म १०५ अनव र्) :   
 

 

  (१) �ी. ज्ंत पाटील , अॅड. आिशष शरलार , सवर�ी. िवज् वडर�ीवार , राधाकृष्स 
िवखर-पाटील, सिुनल कर दार , असलम शरख , अमर काळर , अॅड. ्शनमती ठाका र ,     
डॉ. संतनष टारफर , सवर�ी. अतलु भातखळकर , अिमत साटम , िवलासराव जथताप , 
शिशकांत िशदर , मन. आिरफ (नसीम) खान , अबदसुल सोार, अिमत दरशमखु , 
हषरवधरन सपकाळ, अमीन पटरल, पथृवीीीराज चचहा,् कालीदास कनळंबकर , �ा. वष� 
था्कवाड, सवर�ी. िनतरश रा र् , सं�ाम ्नपटर , �ा. िवरें जथताप , �ीमती िनमरला 
थािवत, सवर�ी सिुनल िशदर , अज् चौधरी, �ीमती िदिपका चचहा् , सवर�ी िजतें 
आचहाड, अिजत पवार , िदलीप वळसर-पाटील , संदीप नाईक , भासकर जाधव , हसन 
म�ुीफ, रा्ाजथजीतिसह पाटील , नरहरी िझरवाळ , पांडुरंथ बरनरा , वैभव िपचड , 
सरुरश लाड , िकसन क्नरर , शरद सननाव र् , अशनक पाटील , डॉ. राहुल पाटील ,  
�ी. सरदार तारािसह , �ीमती तपृती सावंत , सवर�ी. �काश फातप�कर , जानराज 
चौथलुर, बाळासाहरब ्नरात, डी. पी. सावंत, �काश सवु�, सिुनल राऊत, सिुनल �भा, 
डॉ. सतीश पाटील , अॅड. पराथ अळव्ी , कॅपटन आर.तिमल सरलवन , �ी. संज् 
पनतनीस, �ीमती मिनषा चौधरी , सवर�ी. िदपक चचहा् , बचचा कडा , डॉ. अिनल 
बोडर , सवर�ी. राजरश टनपर , राहुल मनटर , डॉ. भारती लचहरकर , सवर�ी. �परश महाीाू र, 
मंथरश कुडाळकर , अब ुआजमी,  िव.स.स. तातडीच्ा व सावरजिनक महममवाच्ा 
बाबीकडर मखु्मंं्ाचर लक वरधतील :-  
 

     " भय्खळय,  ुाबईा्े्ीलाआ्रराराडागयरिम्य धीलावॉडरना ाजुळयािािवदाशे �े ्यानया
दानाअाडीावापयंापयवयांयां्शेबालयि ानाल्य ुळेागयरयिम्ा अधीकगाआंणा ं्लया
पालीााग रंय -्यानीा यर्यणा ाेंा लैंिग अत्यंयरागेल्य ुळेाउपंयरयदर््यना
जे.जे. �णयल्य ा त्यांया मत््  झयल्यंेा य्ेाज्न , २०१७ा ध्ेावयात्यदर््यनांनदशरनयाा
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्ेणे,  ाजुळयाशे�ेा्याच्य  िळ्यभाव ीाायडींया याालयव्नाबॅरेगा� .१ा ध्नाबॅरेगा� .५ा
प्प ांववशाअवस्े ाावरागै�याा ारालया्यागया्यानीागेलेलीा यर्यण ,  ध्स्ी 
गरण्यायाी गय्ीा ं्लयागैदीािेलेाअा या ु  ंे्ीाअाेंा्यलागरण्य ा्ेईलाअशीा
ध गीागयरयिम्ाअधीकगाआंणा ं्लयापालीााग रंय -्यानीादेणे, ्यागयरयिम्य ीलाइ रा
 ं्लयागै�याा्ागय्ीा ं्लयापालीााअंधगयरीावाग रंय -्यावर्ीावंर ाा
अंधगयऱा् यागड्ना लैंिग अत्यंयरा्ा ाअाल्यंे्ीांनदरशनयाा्ेणे , ्याााप्णरा
�गयरय ुळे  ं्लयागै�या ध्ेापारलेलेांभ ींेावय य वरण, त्य ुळेा ाजुळयाशेद्ेा्याच्या
 मत्ुंीांागशीाग नाााबांध ादाषीाअंधगयऱ्यावरा य डीनेागयरवयईागरण्यबयब ा
शयानयनेागरयव्यंीागय्रवय्ीावा�ं ं�्य." 

 
  (२) सवर�ी. राधाकृष्प िवखर-पाटील, िवज् वडर�ीवार , अिमत  दरशमखु , सिुनल कर दार , 

अमर काळर , हषरवधरन सपकाळ , मन. आिरफ (नसीम) खान , अमीन पटरल , असलम 
शरख, अबदरुल सोार, अॅड. ्शनमती ठाका र , सवर�ी. ्नथरश साथर , अब ुआजमी,  
िव.स.स. तातडीच्ा व सावरजिनक महममवाच्ा बाबीकडर मखु्मंं्ाचर लक     
वरधतील :-  
 

    “ ुाबईाउपनिरे , ायणे, गल्यण, डोंबवली, अाबरनय्, बदलयप्र, उल्यानिरा्या
ंागयणच्यांरकयांयलगयांीााु  अालेलीा न यनी, गयप्रबयवडी, ायणेा्े्ेा
ंरकयवयल्यगड्न गेल्याजयणयऱ्या ंवन्भाियपया्नाबंयवागरण्यायाीा गया  णीनेा
ंरकय ्ना यरलेलीाउडी,  ाें  ंरकय ाबालेल्यादाना ुलमनीांरकयंयलगयनेाअकलीला
्यवभयवागेल्यनेा यब न   यरलेलीाउडी , जवळंेाभयडेानयगयरणे , �वयशयााब ाउधददा
व रनागरणे ,  न यनी भयडेाआगयरणे , अशय�गयरेावेिवेिळ्या यिगनीांरकयंयलगया च्य 
ाु ाअालेलय  न यनींया�याा�वयशयानयांवशेष :  ं्लया�वयशयानया ्ा ाअा्नाता् यवरा
वय् ्ग शयखया ाेंापालीाा ा्�णेंेागाण े्ीांन ा्�णानाणे , पंरणय ी ावराय या्ा
�वयशया ध्ेापारलेलयाअाा ाष , ्यबयब ाशयानयनेा य डीनेागरयव्यंी  गय र्वय्ीावा
�ं ं�्य.”   

 
  (३) सवर�ी. सिुनल �भा , अतलु भातखळकर, अब ुआजमी,  िव.स.स. तातडीच्ा व 

सावरजिनक महममवाच्ा बाबीकडर अनन व ्षध �शासन मंं्ाचर लक वरधतील :- 
  

     "रयज्य ीलाशयागी्ावाखयािीा �णयल्य   ा ीिबदा्शशं�्ेायाीावयपरल्या
जयणय-्याइा्याओ्ुलरालेाांीा ुळािग  ीच्या२०  पदाजयदया दरयनेा ंव�ीािग  ा
आगय ना �णयांीा ाा्या� यणय ाआआ्गाल्दागरण्य ा्े ाअाल्य ंेांनदशरनयाा्ेणे , 
अ�ावाऔषध ा�शयान ांवभयियच्यािुु ंराअंधगय-्यानीा पयाणीाग नांद.०८  ज्न, 
२०१७ राजी शयानयााायदरागेलेल्याअ्वयलय ाादराबयब ान ्दागरणे , बल्न, ियइिडिा
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गॅ�ेदरावा ता ााय ुुीा ुळािग  ीापेकयााु यरेा५५०  दओओ्यप प् ाजयदयाशुलगाआगय ना
 �णयांीाआआ्गा ावण्गागरणे , लेाांीांव�ीािग  ाग ीाअा यानय   ा ीिबदा्
शशं�्ेना रावयपरलेल्यालेााच्याग यलांगरगाळािग  ींेालेबलालयवण्य ा्ेणे , 
लेााच्या यध् य ्नाउतपयदग ,ांव रगाआंणाप्ग्यनेा �णयल्यगड्ना्ा ाअालेलीा
आआ्गाल्दाराखण्यायाी  शयानयनेाबल्नाआंणाियइिडिागॅ �ेदरावाइ रााय ुुींया
अत्यवक्गाऔषधयाच्यारय ्ी्ा्यदी ातवरी ाा यवेशागरण्यंीाजन ेगड्ना्ा ा
अालेलीा यिणी , ्यगडेाझयलेलेाशयानयंेाअक््ादलुरक , पंरणय ीारयज्य ीलाजन े ा
ंन गणाझयलेलयााा यप,ा्यबयब ाशयानयनेा य डीनेागरयव्यंीागय र्वय्ीावा�ं ं�्य."      

    
 

पाच : शासकी् िवधर्कर  : 
 

 

  (अ) परु:स्ापना र् :- 
 

   (१) ान २०१७ ंे ंवधयनाभय ंवधे्ग � याग ३९ –  ्यरय ्ाायवरजंनगा
ंवकवस ््वस्य (ाुधयरणय) ंवधे्ग, २०१७. 
 

   (२) ान २०१७ ंे ंवधयनाभय ंवधे्ग � याग ४० – �ीाायईबयबयााास्यना
ंवकवस ््वस्या(ंशड�) (ाुधयरणय) ंवधे्ग, २०१७. 
 

   (३) ान २०१७ ंे ंवधयनाभय ंवधे्ग � याग ४१ –  ्यरय ्ागम ंषाउतप�ापणना
(ंवगयाावांवंन् न) (ाुधयरणय) ंवधे्ग, २०१७. 
 

   (४) ान २०१७ ंे ंवधयनाभय ंवधे्ग � याग ४२ –  ्यरय ्ादय बादी (ाुधयरणय) 
ंवधे्ग, २०१७. 
 

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

  (ब) िवचार, खंडश: िवचार व संमत कर र् :- 
 
 

  (१) (ग) सन २०१७ चर िवधानसभा िवधर्क �मांक ३६ - महाराष् मुं ांक (सधुार्ा) 
िवधर्क, २०१७. 
 
 

   (ख) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत �ी.ओम�काश उफर  बचचा कडा ,  
िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 
 

      "ाना२०१७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३६ -ा ्यरय ्ा ुुयागा
(ाुधयरणय) ंवधे्ग, २०१७ांवधयनपंरषदेंीाा्  ीा ेयनादाा्ी ाभयिम्याच्या५१ा
ादस्याच्यााा्ुओ ाां  ीगडेात्यवरीला�ं वमद  ा्या ं्ा्याच्याआ ाायदरा
गरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे." 
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   (ि) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत सवर�ी असलम शरख, सनुील 

कर दार, अमर काळर , िवज् वडर�ीवार, िव.स.स. ्ाचंा �सताव :- 
 
 

      "ाना२०१७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३६ -ा ्यरय ्ा ुुयागा
(ाुधयरणय) ंवधे्ग, २०१७ा ंवधयनपंरषदेंीाा्  ीा ेयनादाा्ीााभयिम्याच्या
४३ाादस्याच्यााा्ुओ ाां  ीगडेात्यवरीला�ं वमद  ा्या ं्ा्याच्याआ ाायदरा
गरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे." 
 

   ( ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत सवर�ी अिजत पवार, िदलीप 
वळसर-पाटील, ज्ंत पाटील, ज्दो कीरसाथर, शिशकांत िशदर, भासकर 
जाधव, िजतें आचहाड, हसन म�ुीफ, �ीमती िदपीका चचहाीर्, सवर�ी सरुरश 
लाड, रा्ाजथिजतिसह पाटील, बाळासाहरब पाटील, िव.स.स. ्ांचा     
�सताव :- 
 
 

      "ाना२०१७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३६ -ा ्यरय ्ा ुुयागा
(ाुधयरणय) ंवधे्ग, २०१७ांवधयनपंरषदेंीाा्  ीा ेयनादाा्ीााभयिम्याच्या३५ा
ादस्याच्यााा्ुओ ाां  ीगडेात्यवरीला� ं वमद ा्या ं्ा्याच्याआ ाायदरा
गरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे." 
 

   (ङ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत �ी.हषरवधरन सपकाळ , �ा.वीरें 
जथताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 
 

      "ाना२०१७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३६ -ा ्यरय ्ा ुुयागा
(ाुधयरणय) ंवधे्ग, २०१७ांवधयनपंरषदेंीाा्  ीा ेयनादाा्ीााभयिम्याच्या २१ा
ादस्याच्यााा्ुओ ाां  ीगडेात्यवरीला�ं वमद  ा्या ं्ा्याच्याआ ाायदरा
गरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे." 
 

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

     

  (२) (ग) भयर यच्यााांवधयनयच्याअनुच ेदा २१३ा (२) ( अ) आंणा ्यरय ्ांवधयनाभया
ंन् ाा १५९ा (२) अाव्ेा ावर�ी ंवज् वडे�ीवयर, अ ीन पदेल, ्षरवधरना
ापगयळ, �य.वीरेुाजि यप, ावर�ीाशंशगया ािशदे, अंज ापवयर, भयसगराजयधव, 
ंज ेुाआ््यड, ााज्ागद , ंदलीपावळाे-पयदील, ्ाना ु�ी ,ाअबुाआज ी, 
डॉ.ा ीशापयदील, ावर�ीाा �गयशाउ र ाबचं्ागड्, ाुरेशालयड, रय्ुला ादे, 
ंदपगां््यण, ाादीपानयईग, �ी  ीांदपीगयां््यण, ावर�ीाज्ददाकीरायिर, 
रयजेशादापे, पयाडुरािाबरारय, ्नु ा ाडाळा, वैभवांपंड, बयळयाय्ेबापयदील, ज ा् ा
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पयदील, ाुनीलागेदयर, रयणयजिंज िा्ापयदील,  ंव.ा.ा. ्यांया�स यवा:- 
 

 

     "्ी ंवधयनाभय ाना २०१७ा ंया ्यरय ्ाअध्यदेशा� याग ा१०ा –  ्यरय ्ा
 ्यनिरपयंलगया(ाुधयरणय) अध्यदेश, २०१७ नयपाा  गर े." 
 
 
 

   (ख) सन २०१७ चर िवधानसभा िवधर्क �मांक ३७ - महाराष् महानथरपािलका 
(सधुार्ा)  िवधर्क, २०१७. 
 
 

   (ि) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत �ी.ओम�काश उफर  बचचा कडा ,  
िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 
 

      "ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांव धयनाभयांवधे्गा� यागा ३७ -ा ्यरय ्ा
 ्यनिरपयंलगया (ाुधयरणय) ंवधे्ग, २०१७ा ंवधयनपंरषदेंीाा्  ीा ेयना
दाा्ीााभयिम्याच्या ५१ा ादस्याच्यााा्ुओ ाां  ीगडेात्यवरीला�ं वमद  ा्या
 ं्ा्याच्याआ ाायदरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे ." 
 
 

   ( ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत सवर�ी असलम शरख , सनुील 
कर दार, अमर काळर , िवज् वडर�ीवार, िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 

      "ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३७ -ा ्यरय ्ा
 ्यनिरपयंलगया (ाुधयरणय) ंवधे्ग, २०१७ा ंवधयनपंरषदेंीाा्  ीा ेयना
दाा्ीााभयिम्याच्या ४३ा ादस्याच्यााा्ुओ ाां  ीगडेात्यवरीला�ं वमद  ा्या
 ं्ा्याच्याआ ाायदरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे ." 
 
 

   (ङ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत सवर�ी अिजत पवार, िदलीप 
वळसर-पाटील, ज्ंत पाटील, ज्दो कीरसाथर, शिशकांत िशदर, भासकर 
जाधव, िजतें आचहाड, हसन म�ुीफ, �ीमती िदपीका चचहाश्, सवर�ी सरुरश 
लाड, रा्ाजथिजतिसह पाटील, बाळासाहरब पाटील, िव.स.स. ्ांचा     
�सताव :- 
 
 

      "ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३७ -ा ्यरय ्ा
 ्यनिरपयंलगया (ाुधयरणय) ंवधे्ग, २०१७ा ंवधयनपंरषदेंीाा्  ीा ेयना
दाा्ीााभयिम्याच्या ३५ा ादस्याच्यााा्ुओ ाां  ीगडेात्यवरीला�ं वमद  ा्या
 ं्ा्याच्याआ ाायदरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे ." 
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   (ं) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत �ी.हषरवधरन सपकाळ , �ा.वीरें 
जथताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 

      "ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३७ -ा ्यरय ्ा
 ्यनिरपयंलगय (ाुधयरणय) ंवधे्ग, २०१७ा ंवधयनपंरषदेंीाा्  ीा ेयना
दाा्ीााभयिम्याच्या २१ा ादस्याच्यााा्ुओ ाां  ीगडेात्यवरीला�ं वम द ा्या
 ं्ा्याच्याआ ाायदरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रापयांवण्य ा्यवे ." 
 

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

     

  (३) (ग) भयर यच्यााांवधयनयच्याअनुच ेदा २१३ा (२) ( अ) आंण  ्यरय ्ांवधयनाभया
ंन् ाा १५९ा (२) अाव्े ावर�ी अ ीन पदेल,ा्षरवधरनाापगयळ, �य.वीरेुा
जि यप, ावर�ीाशंशगया ािशदे, अंज ापवयर, भयसगराजयधव, ंज ेुाआ््यड, 
ााज्ागद , ंदलीपावळाे-पयदील, ्ाना ु�ी ,  अबुाआज ी, डॉ.ा ीशापयदील, 
ावर�ीाा �गयशाउ र ाबचं्ागड्, ाुरेशालयड, रय्ुला ादे, ंदपगां््यण, ाादीपा
नयईग, �ी  ीांदपीगयां््यण, ावर�ीाज्ददाकीरायिर, रयजेशादापे, पयाडुरािा
बरारय, ्नु ा ाडाळा, वैभवांपंड, बयळयाय्ेबापयदील, ज ा् ापयदील, 
रयणयजिंज िा्ापयदील, ंव.ा.ा. ्यांया�स यवा:- 

 

     "्ी ंवधयनाभय ान २०१७ा ंया ्यरय ्ाअध्यदेशा� याग ा११ा –  ्यरय ् 
स्यंनग �यंधगरण ादस् अन र् य (ाुधयरणय) अध्यदेश, २०१७ नयपाा  गर े." 
 
 
 

   (ख) सन २०१ ७ चर िवधानसभा िवधर्क �मांक ३८ – महाराष् स्ािनक 
�ािधकर् सदस् अनहरता (सधुार्ा)  िवधर्क, २०१७. 
 
 

   (ि) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत �ी.ओम�काश उफर  बचचा कडा ,  
िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 
 

      "ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३८ा –  ्यरय ्ा
स्यंनगा�यंधगरणाादस्ाअन र् या (ाुधयरणय) ंवधे्ग, २०१७ांवधयनपंरषदेंीा
ा्  ीा ेयनादाा्ीााभयिम्या च्या ५१ा ादस्याच्यााा्ुओ ाां  ीगडेात्यवरीला
�ं वमद ा्या ं्ा्याच्याआ ाायदरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रा
पयांवण्य ा्यवे." 
 
 
 
 

   ( ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत सवर�ी असलम शरख , सनुील 
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कर दार, अमर काळर , िवज् वडर�ीवार, िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 

      "ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३८ा –  ्यरय ्ा
स्यंनगा�यंधगरणाादस्ाअन र् या (ाुधयरणय) ंवधे्ग, २०१७ांवधयनपंरषदेंीा
ा्  ीा ेयनादाा्ीााभयिम्याच्या ४३ा ादस्याच्यााा्ुओ ाां  ीगडेात्यवरीला
�ं वमद ा्या ं्ा्याच्याआ ााय दरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रा
पयांवण्य ा्यवे." 
 

   (ङ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत सवर�ी अिजत पवार, िदलीप 
वळसर-पाटील, ज्ंत पाटील, ज्दो कीरसाथर, शिशकांत िशदर, भासकर 
जाधव, िजतें आचहाड, हसन म�ुीफ, �ीमती िदपीका चचहाश्, सवर�ी सरुरश 
लाड, रा्ाजथिजतिसह पाटील, बाळासाहरब पाटील, िव.स.स. ्ांचा     
�सताव :- 
 
 

      "ाना२०१ ७ ंेा ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३८ा –  ्यरय ्ा
स्यंनगा�यंधगरणाादस्ाअन र् या (ाुधयरणय) ंवधे्ग, २०१७ांवधयनपंरषदेंीा
ा्  ीा ेयनादाा्ीााभयिम्याच्या ३५ा ादस्याच्यााा्ुओ ाां  ीगडेात्यवरीला
�ं वमद ा्या ं्ा्याच्याआ ाायदरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय्रा
पयांवण्य ा्यवे." 
 

   (ं) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकडर पाठिवव्ाबाबत �ी.हषरवधरन सपकाळ , �ा.वीरें 
जथताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 

      "ाना२०१ ७ ंे  ्यरय ्ांवधयनाभयांवधे्गा� यागा ३८ा –  ्यरय ्ा
स्यंनगा�यंधगरणाादस्ाअन र् या (ाुधयरणय) ंवधे्ग, २०१७ांवधयनपंरषदेंीा
ा्  ीा ेयनादाा्ीााभयिम्याच्या २१ा ादस्याच्यााा्ुओ ाां  ीगडेात्यवरीला
�ं वमद ा्या ं्ा्याच्याआ ाायदरागरण्यंयाअनुदेशादेयनांवंयरय ्रा
पयांवण्य ा्यवे." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (मंथळवार, िदनांक २५ जलुै, २०१७ रनजीच्ा िदवसाच्ा कामकाजाच्ा �मात 
दशरिवव्ात आलरला म.िव.स. िन्म २९३ अनव र् �सताव)   
 

सहा : डॉ.अिनल बोडर, �ी.अिनल कदम, डॉ.संज् कुटर, �ी.िवज् ्टी, डॉ.आिशष 
दरशमखु, सवर�ी. शंभरुाज दरसाई, �शांत बंब, सभुाष साब र्, उनमरश पाटील, चंंिदप 
नरकर , �शांत ठाका र, सिुनल �भा, सरुरश हाळव्कर, �काश आिबटकर, चर् 
वाघमारर, उलहास पाटील, संज् सावकारर, राजाभाऊ वाजर, हिरष िपपळर , डॉ.सिुजत 
िम्चरकर, �ीमती दरव्ानी फरांदर, डॉ. संज् रा्मलुकर, ॲड.िभमराव धोडर, 
डॉ.राहुल पाटील, �ी.संतनष दानवर, ॲङ आकाश फंुडकर, सवर�ी हिरभाऊ जावळर , 
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संज् भरथडर, डॉ.दरवराव हनळी, डॉ.पंकज भन्र, ॲड. संज् धनटर, डॉ.सनुील दरशमखु, 
डी. म�ललकाजुरन रररी, �ीमती मिनषा चौधरी, डॉ. भारती लचहरकर, �ी. राज परुनिहत,  
िव.स.स. ्ांचा म.िव.स. िन्म २९३ अनव्र �सताव  ( चच� पुढर सु� व मंं्ांचर      
उोर ) :- 
 

"रयज्य ागजगच्याा ्यखयलीाायपडलेल्यावापंरणय ीाआत ्त्ेाा�वमदा्ाणयऱ्या
 ाेंांन्ं  ागजराभरणयऱ्याअशयााु यरेा८९ालयखाशे गऱ्यांीा३४ा्जयरागादमंीा �प ीा
ंशवयजीा ्यरयजाशे गरीााा यना्ाजनया ्यराग नागजर य ीागरण्यंयांनणर्ा ेयनारयज्ा
शयानयगड्नाशे गऱ्यानयांदलयायां ळणे, दीडालयखा प्याप र् ंेा्ंग ागजराअालेल्या३६ा
लयखाशे गऱ्यांयााय बयरयागारया्ाणे, ाना२००९ाना रागजरा े लेल्यापरा ुांद.३०ाज्न, 
२०१६ाप प् ा्ंग ारयं्लेल्याावराशे गऱ्यानयागजर य ींयालयभां ळणे, अलपभ्धयरगावा
ब्ुभ्धयरगाअशीागाण ी्ीाअदानााेव याावरंाशे गऱ्यानयागजर य ींयालयभां ळणे, 
ंन्ं  ागजगंेा्फ ेाभरणयऱ्याशे गऱ्यांयािारवाग नात्यानया२५ा्जयरा प्ेािगवया२५% 
रओग ेंेा�ाताय्नपराअनुदयनादेण्यंयांनणर्ा ेण्य ा्ेणे, गजर य ींयालयभाझयलेल्या
शे गऱ्यापैगीा८२% शे गऱ्यांेाााप्णरागजर य ाझयलेाअाणे, दधुयच्याशयागी्ांव�ीादरय ा
३ा प्यांीाभयववयढां ळयल्यनेादधुउतपयदगाशे गऱ्यानयाभयववयढींयालयभां ळणे, गजर ुओ ा
झयलेल्याावराशे गऱ्याच्यव ीनेारयज्ाशयानाअंभनादनयाापय�ाअाणे,  य्ेाज्न, २०१६ाच्या
प्व�ा्ंग ागजराअालेल्यापरा ुााना२०१४, २०१५ावा२०१६ा ध्ेापु निरानाझयलेल्यादीडा
लयखयाप प् च्यागजरदयराशे गऱ्यानयाााप्णरागजर य ीादेण्यंीावादीडालयखयावरीलागजरदयरा
शे गऱ्यानयाादी ाा्ाजनेंयालयभादेण्यंीािरजाअाणे, ंन्ं  ागजराभरणयऱ्या
शे गऱ्यानयाभंव ्य ्ीा�ाताय्नयत गाअनुदयनादेण्यंीा्ाजनयाआखण्यंीािरजाअाणे, 
गजर ुओ ीाझयल्यनेाशे ीा््वाय्याा�ाताय्नां ळणे, शयानयच्याधारणयनुायरागजर य ींीा
�यरांभगाअंु ारओग ा प्ेा१०ा्जयरादेण्याादयळयदयळागरणयऱ्या ध्व �ाा्गयरीाबीगया
वारय ्ी्गम  ाबीगयावरागयरवयईागरण्यंीाआवक्ग याअाणे, ाना२००८ाच्या
गजर य ीना र्ीा्ंग ारयं्लेल्याब्ुभ्धयरगाशे गऱ्यानयागजर य ींयालयभादेण्यंीा
आवक्ग याअाणे, गजर य ीायाीा८९ालयखाशे गरीा वढयाआवयगयाअाल्यनेा
ंजल्यपय ळीवराआ दयरयांयाा्भयिाअाले लयााांन ा्�णाां  ीास्यपनागरण्यंीा
आवक्ग य, रयज्य ीलाशे गरीा्यागेुािबदा् यन्नात्यलयासवबळयवराउभेागरण्यच्याय दीनेा
शे ी ािुा वण्गा्ायना ााभंव ्य ागजरबयजयरीा्ाणयरानय्ीावा े लेलेागजरापर ागरण्यंीा
त्यंीाप ा ्यरा्ायनागजरबयजयरीपणयच्या ेऱ्य ुनागजर ुओ ीगडेावयदंयलाग ाशगेला
्यय दीनेागय् सव पीाउपय््ाजनयागरण्यंीाआवक्ग यावात्य ीबयब ाशयानयनेा
गरयव्यंीागय र्वय्ी." 

 

 
 
 

िवधान भवन, 
 ुाबई, 
ंदनयाग : २५ाजुलै, २०१७ 

डॉ. अनंत कळसर, 
�धयन ांंव, 

  ्यरय ् ंवधयनाभय. 
 


