
27-Jul-17    14:13 

महाराष् िवधानसभा 
 

िदवसाच्ा कामकाजाचा �म 
ग�ुवार, िदनांक २७ जलैु, २०१७ 

(सकाळी ११.०० वाजता) 
 

 
 
 
 

 

एक : �शननोरर. 
 
 

 

 

दनन : अ ासकी् िवधर्कर व ठराव सिमतीचर �ितवृो सादर करणर. 
 

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

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

 

   (िदनांक २५ जलुै , २०१७ रनजी िदवसाच्ा कामकाजाच्ा �मात द दिव््ात 
आलरल्ा परंत ुपढुर ढकल््ात आलरल्ा लकवरधी साचना �.१ व २) 
 

  (१) सवद्ी. ज्ंत पाटील , िजतें आआहाह , सरुर  लाह , अॅह. आि ष  रलार ,       
अॅह. पराग अळवणी , ्ी. अिमत साटम , कॅपटन आर.तिमल सरलवन ,        
सवद् ी. सिुनल कर दार , िवज्  वहर�ीवार , अमर काळर , िदलीप वळसर-पाटील , 
अिजत पवार ,  ि कांत ि दर , पांहुरंग बरनरा , ्ीमती िदिपका चआहाण , सवद् ी. 
वैभव  िपचह , राधाकृषणा िववर-पाटील, असलम  रव , अॅह. ् नमती ठाका र ,हॉ. 
संतनष टारफर , सवद् ी. िकसन क्नरर , संज् कर ळकर , संदीप  नाईक , िदपक 
चआहाण, हॉ. िमिलद मानर , सवद्ी. सधुाकर  कनहळर , िवकास कंुभारर , कृषणा 
वनपहर, सधुाकर दर मवु , सधुीर पारवर , हसन मु् ीफ , सरुर  धाननरकर, दोा�् 
भरणर, राहुल जगताप , अबा आजमी, िव.स.स. तातहीच्ा व सावदजिनक 
महततवाच्ा बाबीकहर म ु्मं््ांचर लक वरधतील :-  
 
       "नागपूर िजल्ााती ८ मुीांचा कळमेश्र ज्ळती ्ेेा जीााशाा  ुुून ममृशु 
झालशाचत िि. ९  जुीै, २०१७  रोजत घुीेीत घटना , मुीांनत ना्ेमधशे माजमसात ााे च 
ाेलफत ् �्हुत  ाुटनग करता अााांना ना्ेचे ांाुीन ि घुलशाने जीााशाचे पाेत 
ना्ेमधशे िा�न ना्  ुुेे , ााेच मुं बाती जूहू , गोराब, ्रळत, िािर, िगरगा् चापाटत , 
तकाा, मढ, मिरन ीाबना  ृशाित िाकाेत ामु � िकनााशा्र पा्ााळशाा ामु�ानशा 
ीाटांचत मजा ीुटणशा ााात पशरटकांचत गि� ामु� िकनााशा्र ्ाढा अाेे , ि्ीेपाी� 
शेथती िोन ि्िा�शथचा जुहू शेथती ामु� िकनारत ीाटेचा अंिाज न तलशामुळे झाीेीा 
ममृशु, मिरन ीाबना शेथे ाेलफत घेााना नका ि्िशािथ�नतचा  ुुून झाीेीा ममृशु , मुं बाती 
ामु� िकनारे ,चापाटशां्र नो ाेलफत झोन  हेून घोषता क�न ााेच पोीता ् 
जत्रलकांकुून पशरटकांना ्ारं्ार ंोकशानशा ाूचना िेानहत ृशाकुे पशरटकांनत केीेीे 
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िुीरल, ृशामुळे अाा �कारनशा घटना रोखणशाााात ााानाने करा्शाचत काशर्ाहत ् 
�िाि�शा."     
 

  (२) सवद्ी. राधाकृषणअ िववर-पाटील, िवज् वहर�ीवार , अमीन पटरल, मन. आिरफ नसीम 
वान, अिमत दर मवु , सिुनल कर दार , अमर काळर , हषदवधदन  सपकाळ , अबदनुल 
सोार, असलम  रव , अॅह. ् नमती ठाका र , सवद्ी. अिजत पवार , ज्ंत पाटील , 
िदलीप वळसर-पाटील, वैभव िपचह, पांहुरंग बरनरा, िजतें आआहाह,  ि कांत ि दर , 
अॅह.राहाल कुल, िव.स.स. तातहीच्ा व सावदजिनक महततवाच्ा बाबीकहर  ालर् 
ि कण मं््ांचर लक वरधतील :-  
 
 

       "अकरा्त �्ेा�ि�शा रा ि्णशााशा नानाा कंपनतनशा िन काळजतपेामुळे 
�्ेााचत शाित  पाहणशाााात मंु बाह रााशााती अनेक िाकाेत ि्िा�शथना िि. १० जुीै , 
२०१७ रोजतचत रा� जागून काढा्त ीागेे , ााशंकाळत पाच ्ाजाा जाहतर होेारत शाित  
मधशरा�त नक ्ाजाा  जाहतर झालशानंार मंगळ्ारत िि. ११ जुीै , २०१७ रोजत 
ाकाळपााूनच ि्िा�शथनत महाि्िाीशाा जाान �्ेा  घेणशाााात ीा्ीेलशा रांगा , 
अकरा्त ऑनीाबन �्ेा �ि�शेाती गोंळ टाळणशाााात, शा्ष� रााश ााानाने नोनुा 
शेथती नानाा शा कंपनतचत केीेीत िनशुकात , ािर कंपनतकुे  मंु बाह रााशााती  ार 
िजल्ांचत अकरा्त �्ेाांचत ाोपि्णशाा तीेीत ज ा िारत , ाथािप नोिेत 
�ि�शेपााूनच अकरा्त �्ेा �ि�शेचा ाु�  अाीेीा गोंळ , ृशामुळे पिहलशा गुे्णा 
शाितकुे ा र्  पाीकांचे ् ि्िा�शथचे ीागीेीे ील , ाथािप कंपनतने शाित अपीोु 
करणशाा ्ेळतच ाु�्ाा न केलशाने ांधशाकाळत पाच ्ाजाा  जाहतर होेारत शाित , 
मधशरा�त जाहतर होानहत ृशा ा ाचे  ांिेा  ि्िा�शथना न िमळेे , अनेक ाांि�क 
अुचेतमुळे मंु बाती �्ेा  �ि�शा नका िि्ााााात खंुता करा्त  ीागेे, पिरेामत 
�्ेााचे ्ेळाप�क कोीमुेे , िि.१० जुीै , २०१७ रोजत ााशंकाळत पाच ्ाजलशापााून 
ांकेासथळ  ंि अालशाने जागा ्ाटप शाित पाहणशाााात  ि्िाथ� ् पाीकांना �िाला 
करा्त ीागेे , पिरेामत पाीकांमधशे िनममे झाीेीा ाती अांाोष , �्ेा �ि�शा 
रा ि्ेााशा कंपनतनशा अनागोित कारकारामुळे  ि्िाथ� ् पाीकांना झाीेीा नाहक �ाा, 
शाकुे ााानाचे झाीेीे िीुरल, शा ा ा ााानाने करा्शाचत काशर्ाहत ् �िाि�शा." 

 

 

पाच :  ासकी् िवधर्कर  : 
 
 

 

  (अ) परु:स्ापना द् :- 
 

   (१) ान २०१७ चे ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३९ – महारा ् ाा र्जिनक 
ि्श्सा्श्सथा (ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७. 

   (२) ान २०१७ चे ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ४० – �त ााब ा ा ांसथान 
ि्श्सा्श्सथा (िाु�) (ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७. 
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   (३) ान २०१७ चे ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ४१ – महारा ् कम िष  ृप् पेन 
(ि्काा ् ि्िनशमन) (ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७. 
 

   (४) ान २०१७ चे ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ४२ – महारा ् िा� ंित (ाुंारेा) 
ि्ंेशक, २०१७. 
 

   (५) ान २०१७ चे ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ४३ – महारा ् ंारे जिमननचे 
ाुकुे पाुणशाा �िा ंं करणशा ा ा ् ृशांचे नक�तकरे करणशा ा ा 
(ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७. 

     
 

  (ब) िवधानसभरनर संमत करलरलर िवधर् कर  महाराष् िवधानसभा िन्मातील िन्म  
१४१(१) अनव्र पुनहा संमत करणर :- 

 

   (१) ान २०१७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक २४ – महारा ् ि्ंानमंुळ 
ािसश (िनरहराा िरू करेे) (ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७. 
 

   (२) ान २०१७ चे ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक १६ – महारा ् ाहकारत ांसथा (िाुरत 
ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७. 
 

   (३) ान २०१ ७ चे ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक १२ - िाकाा  मेि्ार (महारा ् 
ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७. 
 

 

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

  (क) िवचार, वंह : िवचार व संमत करणर :- 
 
 

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

 

   (ख) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत ्ी.ओम�का  उफद  बचचा कहा ,  
िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 
 

      "ान २०१७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३६ - महारा ् मु�ांक 
(ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा ५१ 
ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती �िा्मण  ाहा मिहनशांनशा ता ाािर 
करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े." 
 

   (ग) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत सवद्ी असलम  रव, सनुील 
कर दार, अमर काळर , िवज् वहर�ीवार, िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 
 

      "ान २०१७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३६ - महारा ् मु�ांक 
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(ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा 
४३ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती �िा्मण ाहा मिहनशांनशा ता ाािर 
करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े." 
 

   (घ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत सवद्ी अिजत पवार, िदलीप 
वळसर-पाटील, ज्ंत पाटील, ज्दो कीरसागर,  ि कांत ि दर, भासकर 
जाधव, िजतें आआहाह, हसन मु् ीफ, ्ीमती िदपीका चआहा,ण, सवद्ी सरुर  
लाह, राणाजगिजतिसह पाटील, बाळासाहरब पाटील, िव.स.स. ्ांचा     
�सताव :- 
 
 

      "ान २०१७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३६ - महारा ् मु�ांक 
(ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा ३५ 
ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती �िा्मण  ाहा मिहनशांनशा ता ाािर 
करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े." 
 

   (ङ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत ्ी.हषदवधदन सपकाळ , �ा.वीरें 
जगताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 
 

      "ान २०१७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३६ - महारा ् मु�ांक 
(ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा २१ 
ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती �िा्मण  ाहा मिहनशांनशा ता ाािर 
करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े." 
 

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

     

  (२) (क) काराानशा ांि्ंानानशा अनुन ेि २१३ (२) ( अ) तिे महारा ् ि्ंानाका 
िनशम  १५९ (२) अन्शे ा र्�त ि्जश ्ुे�त्ार, अमतन पटेी, हषर् रंन 
ापकाळ, �ा.्तरे� जगााप, ा र्�त ािाकांा  ािे, अिजा प्ार, कासकर जां्, 
िजाे� त्हाु, ांजश किम, ििीतप ्ळाे-पाटती, हान मु�तफ , अ ु तजमत, 
ुॉ.ााता पाटती, ा र्�त  म�काा  फर   नचू कुू, ाुरेा ीाु, राहुी मोटे, 
ििपक च्हाे, ांितप नाबक, �तमात ििपतका च्हाे, ा र्�त जशिण लतराागर, 
राजेा टोपे, पांुुरंग  रोरा, हनुमंा ुोळा, ्ैक् िपचु,  ाळाााहे  पाटती, जशंा 
पाटती, ाुनती केिार, राेाजगिजा ाह पाटती,  ि्.ा.ा. शांचा �साा् :- 

 

 

     "हत ि्ंानाका ान २०१७ चा महारा ् अधशािेा �मां क १० – महारा ् 
महानगरपािीका (ाुंारेा) अधशािेा, २०१७ नापांा कराे." 
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   (ख) सन २०१७ चर िवधानसभा िवधर्क �मांक ३७ - महाराष् महानगरपािलका 
(सधुारणा)  िवधर्क, २०१७. 
 
 

   (ग) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत ्ी.ओम�का  उफद  बचचा कहा ,  
िव.स.स. ्ाचंा �सताव :- 
 
 

      "ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३७ - महारा ् 
महानगरपािीका (ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान 
िोनहत ाकागमहांनशा ५१ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती �िा्मण  ाहा 
मिहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े." 

   (घ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत सवद्ी असलम  रव , सनुील 
कर दार, अमर काळर , िवज् वहर�ीवार, िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 

      "ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३७ - महारा ् 
महानगरपािीका (ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान 
िोनहत ाकागमहांनशा ४३ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती �िा्मण  ाहा 
मिहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े ." 
 
 

   (ङ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत सवद्ी अिजत पवार, िदलीप 
वळसर-पाटील, ज्ंत पाटील, ज्दो कीरसागर,  ि कांत ि दर, भासकर 
जाधव, िजतें आआहाह, हसन मु् ीफ, ्ीमती िदपीका चआहा ण, सवद्ी सरुर  
लाह, राणाजगिजतिसह पाटील, बाळासाहरब पाटील, िव.स.स. ्ांचा     
�सताव :- 
 
 

      "ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंा नाका ि्ंेशक �मांक ३७ - महारा ् 
महानगरपािीका (ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान 
िोनहत ाकागमहांनशा ३५ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती �िा्मण  ाहा 
मिहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े ." 
 

   (च) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत ्ी.हषदवधदन सपकाळ , �ा.वीरें 
जगताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 

      "ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३७ - महारा ् 
महानगरपािीका (ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत ाहमात घेान 
िोनहत ाकागमहांनशा २१ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती �िा्मण  ाहा 
मिहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर पााि्णशाा शा्े ." 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (३) (क) काराानशा ांि्ंानानशा अनुन ेि २१३ (२) ( अ) तिे महारा ् ि्ंानाका 
िनशम  १५९ (२) अन्शे ा र्�त अमतन पटेी, हषर् रंन ापकाळ, �ा.्तरे� 
जगााप, ा र्�त ािाकांा  ािे, अिजा प्ार, कासकर जां्, िजाे� त्हाु, 
ांजश किम, ििीतप ्ळाे-पाटती, हान मु�तफ,  अ ु तजमत, ुॉ.ााता पाटती, 
ा र्�त  म�काा  फर   नचू कुू, ाुरेा ीाु, राहुी मोटे, ििपक च्हाे, ांितप 
नाबक, �तमात ििपतका च्हाे, ा र्�त जशिण लतराागर, राजेा टोपे, पांु ु रंग 
 रोरा, हनुमंा ुोळा, ्ैक् िपचु,  ाळाााहे  पाटती, जशंा पाटती, 
राेाजगिजा ाह पाटती, ि्.ा.ा. शांचा �साा् :- 

 

     "हत ि्ंानाका ान २०१७ चा महारा ् अधशािेा �मांक  ११ – महारा ् 
सथािनक �ािंकरे ािसश अनहराा (ाुंारेा) अधशािेा, २०१७ नापांा कराे." 
 
 

   (ख) सन २०१ ७ चर िवधानसभा िवधर्क �मांक ३८ – महाराष् स्ािनक 
�ािधकरण सदस् अनहदता (सधुारणा)  िवधर्क, २०१७. 
 
 

   (ग) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत ्ी.ओम�का  उफद  बचचा कहा ,  
िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 
 

      "ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३८ – महारा ् 
सथािनक �ािंकरे ािसश अनहराा (ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत 
ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा ५१ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती 
�िा्मण ाहा मिहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर 
पााि्णशाा शा्े." 
 

   (घ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत सवद्ी असलम  रव , सनुील 
कर दार, अमर काळर , िवज् वहर�ीवार, िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 

      "ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३८ – महारा ् 
सथािनक �ािंकरे ािसश अनहराा (ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत 
ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा ४३ ािसशांनशा ांशुका ािमात कुे ृशा्रती 
�िा्मण ाहा मिहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर 
पााि्णशाा शा्े." 
 
 

   (ङ) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत सवद्ी अिजत पवार, िदलीप 
वळसर-पाटील, ज्ंत पाटील, ज्दो कीरसागर,  ि कांत ि दर, भासकर 
जाधव, िजतें आआहाह, हसन मु् ीफ, ्ीमती िदपीका चआहाारण, सवद्ी सरुर  
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लाह, राणाजगिजतिसह पाटील, बाळासाहरब पाटील, िव.स.स. ्ांचा     
�सताव :- 
 
 

      "ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३८ – महारा ् 
सथािनक �ािंकरे ािसश अनहराा (ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत 
ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा ३५ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती 
�िा्मण ाहा मिहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर 
पााि्णशाा शा्े." 
 

   (च) िवधर्क सं्ुक्त सिमतीकहर पाठिव््ाबाबत ्ी.हषदवधदन सपकाळ , �ा.वीरें 
जगताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 

      "ान २०१ ७ चे महारा ् ि्ंानाका ि्ंेशक �मांक ३८ – महारा ् 
सथािनक �ािंकरे ािसश अनहराा (ाुंारेा) ि्ंेशक, २०१७ ि्ंानपिरषिेचत 
ाहमात घेान िोनहत ाकागमहांनशा २१ ािसशांनशा ांशुका ािमातकुे ृशा्रती 
�िा्मण ाहा म िहनशांनशा ता ाािर करणशाचा अनुिेा िेान ि्चाराथर 
पााि्णशाा शा्े." 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  (बधुवार, िदनांक २६ जलुै, २०१७ रनजीच्ा िदवसाच्ा कामकाजाच्ा �मात 

द दिव््ात आलरला म.िव.स. िन्म २९३ अनव र् �सताव)   
 

सहा : हॉ.अिनल बोहर, ्ी.अिनल कदम, हॉ.संज् कुटर, ्ी.िवज् औटी, हॉ.आि ष 
दर मवु, सवद्ी.  ंभरुाज दरसाई, � ांत बंब, सभुाष साबणर, उनमर  पाटील, चंंिदप 
नरकर , � ांत ठाका र, सिुनल �भा, सरुर  हाळवणकर, �का  आिबटकर, चरण 
वाघमारर, उलहास पाटील, संज् सावकारर, राजाभाऊ वाजर, हिरष िपपळर , हॉ.सिुजत 
िमणचरकर, ्ीमती दरव्ानी फरांदर, हॉ. संज् रा्मलुकर, ॲह.िभमराव धोहर, 
हॉ.राहुल पाटील, ्ी.संतनष दानवर, ॲङ आका  फंुहकर, सवद्ी हिरभाऊ जावळर , 
संज् भरगहर, हॉ.दरवराव हनळी, हॉ.पंकज भन्र, ॲह. संज् धनटर, हॉ.सनुील दर मवु, 
ही. म�ललकाजुदन रररी, ्ीमती मिनषा चौधरी, हॉ. भारती लआहरकर, ्ी. राज परुनिहत,  
िव.स.स. ्ांचा म.िव.स. िन्म २९३ अनव्र �सताव ( मं््ांचर उोर ) :- 
 

 

"रााशाा कजमनशा   शाखाीत ाापुीेलशा ् पिरेामत तृमहृशेा � म्ण होेााशा 
ााेच िनशिमा कजर करेााशा अाा ाुमारे ८९ ीाख ाेाकाशांचत ३४ हजार कोटनचत  �पात 
िा्ाजत महाराज ाेाकरत ानमान शोजना ाशार क�न कजरमाफत करणशाचा िन रेश घेान रााश 
ााानाकुून ाेाकाशांना ििीााा िमळेे, ितु ीाख �पशांपशराचे थकता कजर अाीेलशा ३६ 
ीाख ाेाकाशांचा ााा ारा कोरा होेे, ान २००९ नंार कजर घेाीेलशा परंाु िि.३० जून, 
२०१६ पश�ा थ कता रािहीेलशा ा र् ाेाकाशांना कजरमाफतचा ीाक िमळेे, अलपकूंारक ् 
 हुकूंारक अात कोेातहत अट न ाे्ाा ा र्च ाेाकाशांना कजरमाफतचा ीाक िमळेे, 
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िनशिमा कजमचे हफाे करेााशा ाेाकाशांचा गार् क�न ृशांना २५ हजार �पशे  क्ा २५% 
रककमेचे �ोृााहनपर अनुिान िेणशाचा िन रेश घेणशाा शेेे, कजरमाफतचा ीाक झाीेलशा 
ाेाकाशांपैकत ८२% ाेाकाशांचे ांपू रे कजरमाफ झाीे अाेे, िुं ानशा ाााकतश ि्�त िराा 
३ �पशांचत का््ाढ िमळालशाने िुं  ृपािक ाेाकाशांना का््ाढतचा ीाक िमळेे, कजरमुका 
झाीेलशा ा र् ाेाकाशांनशा्ातने रााश ााान अिकनंिनाा पा� अाेे, माहे जून, २०१६ नशा 
पू्� थकता कजर अाीेलशा परंाु ान २०१४, २०१५ ् २०१६ मधशे पु नगरान झाीेलशा ितु 
ीाखांपश�ानशा कजरिार ाेाकाशांना ांपू रे कजरमाफत िेणशाचत ् ितु ीाखां्रती कजरिार 
ाेाकाशांना  टतना शोजनेचा ीाक िेणशाचत गरज अाेे, िनशिमा कजर करेााशा 
ाेाकाशांना कि् शााहत �ोृााहनाृमक अनुिान िेणशाचत शोजना तखणशाचत गरज अाेे, 
कजरमुकात झालशाने ाेात ्श्ााशाा �ोृााहन िमळेे, ााानानशा ंोरेानुाार कजरमाफतचत 
�ारंिकक अि�म रककम �पशे १० हजार िेणशाा टाळाटाळ करेााशा मधश्ा� ाहकारत  ीका 
् रा ्तशकम ा  ीकां्र कार्ाब करणशाचत त्शशकाा अाेे, ान २००८ नशा 
कजरमाफतनंारहत थिका रािहीेलशा  हुकूंारक ाेाकाशांना कजरमाफतचा ीाक िेणशाचत 
त्शशकाा अाेे, कजरमाफतााात ८९ ीाख ाेाकरत न्ढा त्ाका अालशाने 
िजलहापााळत्र तमिारांचा ाहकाग अाीे ीा ािनशं�े ािमात सथापन करणशाचत 
त्शशकाा, रााशााती ाेाकरत हा के�   ि ूमानून ृशाीा स् ळा्र  के करणशानशा य टतने 
ाेाता गंुा्ेूक होान ाो कि् शाा कजर ाजारत होेार नाहत ् घेाीेीे कजर परा करणशाचत 
ृशाचत पा ाशार होान कजर ाजारतपेानशा फेाशााुन कजरमुकातकुे ्ाटचाी क� ाकेी 
शाय टतने काशमस्�पत  पाशशोजना करणशाचत त्शशकाा ् ृशाज ा ा ााानाने 
करा्शाचत काशर्ाहत." 

   
 

सात : सवद्ी राधाकृषण िववर-पाटील, अिजत पवार , पृथ्वीराज चआहाण, िदलीप वळसर-पाटील, 
गणपतराव दर मवु , ज्ंत पाटील , हॉ. पतंगराव कदम , सवद्ी  ि कांत ि दर,  
बाळासाहरब ्नरात , ज्दो कीरसागर , िवज् वहर�ीवार , िजतें आआहाह, अबदलु 
सोार, िदलीप सनपल,  अिमन पटरल, गनपालदास अ�वाल, ॲह. ् नमती ठाका र,   
्ी. हसन मु् ीफ, हॉ. सित  पाटील, सवद्ी मन.आिरफ नसीम वान, राहुल मनटर, 
सिुनल कर दार, िङ एस . अिहरर, राजर  टनपर, ही.पी.सावंत, मधकुरराव चआहाण, 
ि वेंिसह भनसलर, कािलदास कनळंबकर, दोा�् भरणर, बसवराज पाटील, बाळासाहरब 
पाटील, वसंतराव चआहाण, हनमंुत हनळस, रणिजत कांबळर , ्ीमती िदिपका चआहाण, 
�ा. िवरें जगताप, �ा. वष� गा्कवाह, सवद्ी हषदवधदन सपकाळ, अिमत दर मवु, 
का ीराम पावरा, अवधतु तटकरर, िवज् भांबळर , राहुल बो रं , सभुाष उफद  पंिहत रठ 
पाटील, वैभव िपचह, िनतर  राणर, अिमत झनक, ्ीमती अिमता चआहाण, हॉ संतनष 
टारफर ,  रव अिसफ  रव रि द, ्ीमती िनमदला गावीत, सवद्ी. असलम  रव, भारत 
भालकर , सं�ाम ्नपटर, भाऊसाहरब कांबळर , कुणाल पाटील, ््ंबक िभसर, कु. �िणती 
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ि दर, सवद्ी. िसधदाराम  हर�र, भासकर जाधव, राहुल मनटर, भाऊसाहरब िचकटगावकर, 
नरहरी िझरवळ, बबनराव ि दर, िदपक चआहाण, सरुर  लाह, िव.स.स ्ांचा म .िव.स. 
िन्म २९३ अनव्र �सताव :  
 
      "मंु बाह रााशााती महानगरपािीका, नगरपािीका ् नगरपंचाशात शांचत ु घाबीा 
तीेीत त�थक पिर�सथात, न्िन�मा नगरपंचाशानमधशे अाीेीत अिंकारत ् 
कमरचााशांचत िरका पिे, ृशामुळे ि्कााकामाा िनममे होा अाीेीे अुथळे, ा र् 
महानगरपािीकांमधशे पाशाकूा ाुि्ंांचा  ुाीेीा  ोज्ारा ् िपणशानशा पाणशाचत िनममे 
झाीेीत ामसशा, माीमणा करानशा ांकीनाा मोोा �माेाा गैर्श्हार अाेे, 
जत.ना.टत.मुळे महानगरपािीकांना नी तटतचत �िापूा� करणशाा न तलशामुळे 
महानगरपािीका ् नगरपािीका शांचत अथर्श्सथा कोीमुून जाेे, जेननननशूतरनम 
शोजना  ंि केलशामुळे अपू रे रािहीेीे �कलप, मंु ब महानगरपािीकेाती रसाे, नाीेाफाब ् 
ुं पगनशा ांिकमाती गैरकारकारानशा चाकातचे तिेा ााानाने िेान िेखती ृशा्र पुढे 
कोेातच काशर्ाहत न होेे, के� ााानानशा स्न  कारा अिकशानाचा  ुाीेीा  ोज्ारा, 
 हुाांात नगरपिरषिांमंती चटबले�, टतुततर ् ऑटो ुताततर घोटाळे ााानानशा 
िनिारनाा तेून अिापहत कोेातच कार्ाब न होेे, मंु बाती मैिानांचा िीीा्, 
गमहिनममे ंोरे अिन�शचााेमुळे रखुीेीे गमहिनममे �कलप, नातरन अंागरा रखुीेीे 
�कलप ् ंारा्त पुन�्काा  हाुा ्ााहात,  तुतुत,  ततशटत चाळत ्  पकर �ापा 
 मारानचा रखुीेीा पु न�्काा, ां�मे िा तरााती घुाखोरतचा �ींि ा �शन, के� 
ााानानशा ंा�्र रााशाने िरशी  सटेट काशिा मंजूर केलशानंार  ांंकाम ्शा्ाािशकांमधशे 
िनममे झाीेीत  चाा, शा काशिानशा अंमी जा्ेता ााानाकुूनच िनममे होा अाीेीे 
अुथळे, मंु ब ाहरााह अनश महानगरांमधशे िनममे झाीेीत ्ाहाुकतचत ामसशा,  ेसट 
�ााान ् मंु ब महापािीका तशुका शांनशााती ांघषर ि्कोपाीा जाेे, मंु ब महापािीका, 
नमनमतरुतन,  हाुा तिे िाुको शांनशाा अाीेीा ामन्शाचा अका्, िाुकोकुून 
िेणशाा तीेलशा कूखंुाचा होेारा िदुपशोग, ि्ि्ं सथािनक स्रााश ांसथााती ाफाब 
कामगारानंशा ामसशांकुे झाीेीे िीुरल ााेच मंु बाती तं ेुकर क्न महानगरपािीकेने 
ाोुणशाा पर्ानगत िेेे, ृशामुळे रााशााती ा र् महानगरपािीकांनशा िनशोजनाा रााश 
ााान अपशात ा�न सथािनक स्रााश ांसथांात त�थक कोुत होान ि्काााीा  ाीेीा 
खतळ, ृशामुळे जनाेा पारीेीा ाती अांाोष, शा ा ा करा्शाचत काशर्ाहत ि्चाराा 
घेणशाा शा्त." 
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आठ : अध�-तास चच� (म.िव.स. िन्म ९४ अनव र्) :-  
 

 

   (मंगळवार, िदनांक २५ जलुै, २०१७ रनजीच्ा बलॅटआदारर ठरिव््ात आलरल्ा  व 
�ा् ्�मानसुार द दिव््ात आलरल्ा साचना) (साचना �. १ व २) 
 

  (१) ्ी. कुणाल पाटील, िव.स.स पढुील सावदजिनक महतवाच्ा बाबीवर चच� उप�स्त 
करतील. 
      " णर महारा ् ि्िापता, जळगा् शा ि्िापतााचे काशरले� ंुळे, नंिरु ार ् 
जळगा् शा िानहतीा िजलहशांााात अाेे, ृशामुळे ंुळे ् नंिरु ार िजलहशााती ि्िा�शथना 
ाे गैराोशतचे ारा अाेे,  णर महारा ्ाााात ंुळे हे मधश्ा� िाकाे अाून ि्िा�शथचा 
् पाीकानंशा ाोशत-ाुि्ंांनशा य टतने ंुळे शेथे  णर महारा ् ि्िापतााचे  पके� 
सथापन होेे अृशा्शशक अाेे, शा ा ा ााानाने केीेीत काशर्ाहत ् �िाि�शा." 
 

  (२) ॲङ आि ष  रलार, िव.स.स पढुील सावदजिनक महतवाच्ा बाबीवर चच� उप�स्त 
करतील. 
    "मंु ब ाहर ्  पनगराा ्ारं्ार होा अाीेीत ्ाहाूक कोुत, ्ाहनांचे ककर ा 
हॉनर, मोाशा �माेाा ्ाजि्णशाा शेेारे ुत.जे  ृशाित गो टनमुळे ध्नत �िषुेाा होा 
अाीेीत ्ाढ, ृशामुळे �्े शं�ेे्र पिरेाम होेे, ााेच प�शचम �ाुगात महामागर, 
चे ूर, ्ां�े  ृशाित िाकाेत ्ाढा अाीेलशा ध्नत �िषूेा्र तळा घाीणशाकिराा 
ााानाने करा्शाचत काशर्ाहत ्  पाशशोजना." 

    
 
 
 
 
 

िवधान भवन, 
मंु ब, 
ििनांक : २६ जुीै, २०१७ 

हॉ. अनंत कळसर, 
�ंान ािच्, 

 महारा ् ि्ंानाका. 
 


