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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शकु्रिार, विनाांक २८ जलैु, २०१७ 

(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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

 

 

   (बधुिार, विनाांक २६ जलुै, २०१७ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशशविण्यात आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्र.१ ते ३) 
 
 

  (१) श्री. जयांत पाटील, अॅड. आवशष शेलार, सिशश्री. विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, सवुनल केिार, अस्लम शेख, अमर काळे, अॅड. यशोमती ठाकूर,     
डॉ. सांतोष टारफे, सिशश्री. अतलु भातखळकर, अवमत साटम, विलासराि जगताप, 
शवशकाांत शशिे, मो. आवरफ नसीम खान, अब् िलु सतार, अवमत िेशमखु, हषशिधशन 
सपकाळ, अमीन पटेल, पथृ् िीराज चहहाण, कालीिास कोळांबकर, प्रा. िषा 
गायकिाड, सिशश्री. वनतेश राणे, सांग्राम थोपटे, प्रा. विरेंद्र जगताप, श्रीमती वनमशला 
गावित, सिशश्री सवुनल शशिे, अजय चौधरी, श्रीमती विवपका चहहाण, सिशश्री वजतेंद्र 
आहहाड, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, सांिीप नाईक, भास्कर जाधि, हसन 
मशु्रीफ, राणाजगजीतशसह पाटील, नरहरी विरिाळ, पाांडुरांग बरोरा, िैभि वपचड, 
सरेुश लाड, वकसन कथोरे, शरि सोनािणे, अशोक पाटील, डॉ. राहुल पाटील,  
श्री. सरिार ताराशसह, श्रीमती तपृ्ती सािांत, सिशश्री. प्रकाश फातपेकर, ज्ञानराज 
चौगलुे, बाळासाहेब थोरात, डी. पी. सािांत, प्रकाश सिेु, सवुनल राऊत, सवुनल प्रभ,ू 
डॉ. सतीश पाटील, अॅड. पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तवमल सेल्िन, श्री. सांजय 
पोतनीस, श्रीमती मवनषा चौधरी, सिशश्री. विपक चहहाण, बच्च ूकडू, डॉ. अवनल 
बोंडे, सिशश्री. राजेश टोपे, राहुल मोटे, डॉ. भारती लहहेकर, सिशश्री. रुपेश म् हाते्र, 
मांगेश कुडाळकर, अब ु आजमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
 

         " भायखळा, मुुंबई येथील आथथर रोड कारगृहामधील वॉडथन मुंजुळा गोववद शेट्ये 
याुंना दोन अुंडी व पाच पावाुंचा हहशेब लागत नसल्यामुळे कारागृह अधीक्षक आहि महहला 
पोलीस कमथचा-याुंनी मारहाि तसेच लैंगिक अत्याचार केल्यामुळे उपचारादरम्यान 
जे.जे.रुग्िालयात त्यांचय मृत्ू झाल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान हनदशथनास 
येिे, मांजुळय शेट्ये ्यांच््य गळयाभोवती साडीचा फास लावून बॅरेक क्र.१ मधून बॅरेक क्र.५ 
पयंत हववस्त्र अवस्थेत सवथ कैद्ाुंसमोर लाठया काठयाुंनी केलेली मारहाि, मध््स्थी 
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करण््यसयठी काही महहला कैदी गेले असता तुमचेही असेच हाल करण्यात येईल अशी 
धमकी कारागृह अधीक्षक आहि महहला पोलीस कमथचा-याुंनी देिे, या कारागृहातील इतर 
महहला कैद्ाुंसह काही महहला पोलीस अहधकारी व कमथचा-याुंवरही वहरष्ठ 
अहधकाऱ याुंकडून लैंगिक अत्याचार होत असल्याचेही हनदथशनास येिे, या सुंपूिथ 
प्रकारामुळे महहला कैद्ाुंमध्ये पसरलेले हभतीचे वातावरि, त्यामुळे मुंजुळा शेटये याुंच्या 
मृत्युची चौकशी करुन सुंबुंहधत दोषी अहधकाऱयाुंवर तातडीने कारवाई करण्याबाबत 
शासनाने करावयाची कायथवाही व प्रहतहक्रया." 
 

  (२) सिशश्री. राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, अवमत  िेशमखु, सवुनल केिार, 
अमर काळे, हषशिधशन सपकाळ, मो. आवरफ (नसीम) खान, अमीन पटेल, अस्लम 
शेख, अब् िलु सतार, अॅड. यशोमती ठाकूर, सिशश्री. योगेश सागर, अब ुआजमी, 
वकसन कथोरे, सांजय केळकर, वजतेंद्र आहहाड, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  

 

         “मुांबई उपनिरे, ठयणे, कल््यण, डोंगबवली, अांबरनयथ, बदलयपूर, उल्हयसनिर ्य 
गठकयणच््य गरक्षय चयलकयांची सुरु असलेली मनमयनी, कयपूरबयवडी, ठयणे ्ेथे 
गरक्षयवयल््यकडून केल््य जयणयऱ्य गवन्भांियपयसून बचयव करण््यसयठी एकय तरुणीने 
गरक्षयतून मयरलेली उडी, तसेच गरक्षयत बसलेल््य दोन मुलींनी गरक्षयचयलकयने अश्लील 
हयवभयव केल््यने घयबरुन मयरलेली उडी, जवळचे भयडे नयकयरणे, प्रवयशयसोबत उध्दट 
वततन करणे, मनमयनी भयडे आकयरणे, अशयप्रकयरे वेिवेिळ््य मयिानी गरक्षयचयलकयांच््य 
सुरु असलेलय मनमयनीचय त्रयस प्रवयशयांनय गवशे:तम मगहलय प्रवयशयांनय होत असून त ् यवर 
वयहतूक शयखय तसेच पोलीस ा्ंत्रणेचे कोणतेही गन ा्ंत्रण नसणे, पगरणयमी सवतसयमयन्् 
प्रवयशयांमध््े पसरलेलय असांतो:, ्यबयबत शयसनयने तयतडीने करयव्यची कय त्वयही व 
प्रगतगि्य.”   
 

  (३) सिशश्री. सवुनल प्रभ,ू अतलु भातखळकर, अब ुआजमी, ॲङ राहुल कुल वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे अन्न ि औषध प्रशासन मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :- 
  

       "रयज््यतील शयसकी् व खयसिी रुग्णयल्यत मोतीबबद ू शस्त्रगि्ेसयठी वयपरल््य 
जयणय-्य इन्रयओक््ुलर लेन्सची मुळ बकमतीच््य २० पट जयदय दरयने गविी बकमत 
आकयरुन रुग्णयांची मोठ्य प्रमयणयत आर्थथक लूट करण््यत ्ेत असल््यचे गनदशतनयस ्ेणे, 
अन्न व औ:ध प्रशयसन गवभयियच््य िुप्तचर अगधकय-्यांनी तपयसणी करुन गद.०८ जून, 
२०१७ रोजी शयसनयस सयदर केलेल््य अहवयलयत सदर बयब नमूद करणे, बलून, ियइबडि 
कॅथे्रटर व ततसम सयमुग्री मुळ बकमती पेक्षय सुमयरे ५५० टक्क््यप्ंत जयदय शुल्क आकयरुन 
रुग्णयांची आर्थथक फसवणूक करणे, लेन्सची गविी बकमत कमी असतयांनय मोतीबबद ू
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शस्त्रगि्ेनांतर वयपरलेल््य लेन्सच््य कमयल गकरकोळ बकमतीचे लेबल लयवण््यत ्ेणे, 
लेन्सच््य मयध््मयतून उतपयदक, गवतरक आगण प्ा्यने रुग्णयल्यकडून होत असलेली 
आर्थथक लूट रोखण््यसयठी शयसनयने बलून आगण ियइबडि कॅथे्रटर व इतर सयमुग्रीचय 
अत्यवश््क औ:धयांच््य रयष्ट्री् ्यदीत तवरीत समयवेश करण््यची जनतेकडून होत 
असलेली मयिणी, ्यकडे झयलेले शयसनयचे अक्षम्् दलुतक्ष, पगरणयमी रयज््यतील जनतेत 
गनमाण झयलेलय सांतयप, ्यबयबत शयसनयने तयतडीने करयव्यची कय त्वयही व प्रगतगि्य."    
   

  (४) सिशश्री. अवमत साटम, अतलु भातखळकर, अॅड. पराग अळिणी, श्री. सवुनल शशिे, 
श्रीमती तपृ्ती सािांत, सिशश्री. वजतेंद्र आहहाड, अवजत पिार, जयांत पाटील, विलीप 
िळसे-पाटील, शवशकाांत शशिे, सांिीप नाईक, भास्कर जाधि, हसन मशु्रीफ, 
राणाजगजीतशसह पाटील,  नरहरी विरिाळ, पाांडुरांग बरोरा, िैभि वपचड, सरेुश 
लाड, वकसन कथोरे, मो. आवरफ (नसीम) खान, प्रा. िषा गायकिाड, डॉ. सांजय 
रायमलुकर, सिशश्री. अब ूआजमी, अमीन पटेल, सवुनल प्रभ,ू रुपेश म्हाते्र, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे उच्च ि तांत्र वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील :-  
 

       “मुांबई गवद्ययपीठ प्रशयसनयच््य अनयिोंदी िैरकयरभयरयमुळे गवगवध पगरक्षयांचे गनकयल 
लयवण््यत प्रचांड गवलांब झयलेलय असल््यची मयगहती मयहे जुलै, २०१७ मध््े वय त्यदरम््यन 
गनदशतनयस ्ेणे, गवद्ययपीठयने ्यव:ी घेतलेल््य ४७७ पगरक्षयांपैकी केवळ ५१ पगरक्षयांचे 
गनकयल जयहीर केलेले असणे, उवतगरत ४२६ पगरक्षयांचे गनकयल प्रलांगबत असणे, सदर 
पगरक्षयांचे गनकयल ४५ गदवसयांत लयवणे बांधनकयरक असतयांनय प्रशयसकी् गवलांबयमुळे 
गनकयल लयांबलेले असणे, मय. रयज््पयल ्यांनी कुलिुरयांनय गदनयांक ३१ जुलै,२०१७ रोजी 
प्ंत गनकयल जयगहर करण््यचे आदेश देऊनही सदर पगरक्षयांचे गनकयल जयहीर केले जयत 
नसणे, उत्तरपगत्रकय मुल््यांकनयची अत ा्ंत सांथितीने प्रगि्य सुरु असुन कॅप कें द्रयमध््े 
मोठ्यय प्रमयणयत िैरप्रकयर सुरु असणे, प्रयध््यपकयांऐवजी इतरयांकडुन उत्तरपगत्रकय 
तपयसण््यत ्ेत असणे, सदर प्रकरणी लोकप्रगतगनधी, गवद्ययथी तसेच सयमयगजक सांघटनयांनी 
मय.मुख््मांत्री, मय.उच्च व तांत्र गशक्षणमांत्री तसेच सबांगधत ा्ंत्रणयांकडे गद.१७ जुलै,२०१७ 
रोजी तसेच ्यपुवी वयरांवयर मयिणी केलेली असतयांनयही सदर प्रकरणी आवश््क कयरवयई 
करण््यस होत असलेली गदरांियई, पगरणयमी लयखो गवद्ययर्थ््ांमध््े पसरलेलय असांतो:, 
गवद्ययथी सांघटनयांनी गवद्ययपीठयवर मोचा कयढुन आांदोलन करण््यचय घेतलेलय गनणत्, परीक्षय 
गदलेल््य गवद्ययर्थ््ांचे गनकयल गवगहत कयलयवधीत जयहीर करण््यची ा्ंत्रणय कय्ान्न्वत 
करण््यची आवश््कतय, पुढील कयळयत सदरचय प्रश्न अगधकच िांभीर बनण््यची शक््तय 
गनमाण झयलेली असतयांनयही कय त्वयही करण््यस प्रशयसनयचे हेतुपुरस्पर दलुतक्ष होत 
असल््यने सदर प्रकरणी उच्चस्तरी् चौकशी करण््यची गनतयांत आवश््कतय, ्यबयबत 
शयसनयने तयतडीने करयव्यची कय त्वयही व प्रगतगि्य.” 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
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एक : प्रश्नोतरे. 
 
 

 

 

  (अ) ताराुंहकत प्रश्न. 
 

  (ब) ताराुंहकत प्रश्नयबयबतची अगधक मयगहती सभयिृहयच््य पटलयवर ठेवणे. 
 

 

   पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री 

:  "जळियांव गजल्ययतील प्रलांगबत पे्जल ्ोजनयांच््य 
कयमयबयबत" ्य गव:्यवरील सवतश्री गकशोर 
पयटील व इतर गव.स.स. ्यांचय गदनयांक २२ जुलै, 
२०१५ रोजी उत्तरीत झयलेल््य तयरयांगकत प्रश्न 
िमयांक १९७५२ च््य अनुपूरक प्रश्नोत्तरयच््य वेळी 
गदलेल््य आश्वयसनयनुसयर अगधक मयगहती 
सभयिृहयच््य पटलयवर ठेवतील. 
 

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) सांसिीय कायश मांत्री :  गवधयनसभेच््य सन २०१७ च््य पगहल््य 
(अथतसांकल्पी्) अगधवेशनयत गदनयांक ६ मयचत, 
२०१७ ते गदनयांक ७ एगप्रल, २०१७ ्य कयलयवधीत 
तसेच, सन २०१७ च््य दसुऱ्य (गवशे:) 
अगधवेशनयत गदनयांक २० मे, २०१७ ते २२ मे, 
२०१७ ्य कयलयवधीत मय.मांत्री/ मय.रयज््मांत्री 
महोद्यांनी गवधयनसभय सभयिृहयत गदलेल््य एकूण 
३७९ आश्वयसनयांची ्यदी तसेच सन २०१७ चे 
पगहले (अथतसांकल्पी्) अगधवेशन सांस्थगित 
झयल््यनांतर आतयप्ंत पूतततय करण््यत आलेल््य 
एकूण २२० आश्वयसनयांच््य गववरणपत्रयांची ्यदी 
सभयिृहयच््य पटलयवर ठेवतील. 
 

  (२) उद्योग मांत्री :  महयरयष्ट्र पेरोकेगमकल्स महयमांडळ म्ागदत ्यांचय 
सन २०१५-२०१६ ्य व:ाचय पन्स्तसयवय वयर्थ:क 
अहवयल सभयिृहयसमोर ठेवतील. 
 

  (३) ऊजा, निीन ि 
निीकरणीय ऊजा 
मांत्री 

: (क) महयरयष्ट्र गवद्युत गन्यमक आ्ोियचय सन २०१५-
२०१६ ्य व:ाचय वयर्थ:क अहवयल सभयिृहयसमोर 
ठेवतील. 
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     (ख) महयरयष्ट्र गवद्युत गन्यमक आ्ोियचय सन २०१५-
२०१६ ्य व:ाचय वयर्थ:क लेखय अहवयल 
सभयिृहयसमोर ठेवतील. 
 

  (४) पशसुांिधशन, 
िगु्धविकास ि 
मत्तस्यविकास मांत्री 

:  महयरयष्ट्र पशु व मतस्् गवज्ञयन गवद्ययपीठ, नयिपूर 
्यांचय सन २०१५-२०१६ ्य व:ाचय वयर्थ:क 
अहवयल सभयिृहयसमोर ठेवतील. 

       
 

 

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

 

 
 

 

 

 
 

  (गरुुिार, विनाांक २७ जलुै, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशशविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
 

चार : सर्वश्री राधाकृष्ण वर्खे-पाटील, अवित पर्ार, पथृ्र्ीराि चव्हाण, विलीप र्ळसे-पाटील, 
गणपतराि िेशमखु, ियंत पाटील, डॉ. पतंगरार् किम, सर्वश्री शवशकाांत शशिे, 
बाळासाहेब थोरात, ियित्त क्षीरसागर, वर्िय र्डेट्टीर्ार, वजतेंद्र आहहाड, अब्िलु 
सतार, विलीप सोपल, अवमन पटेल, गोपालिास अग्रिाल, ॲड. यशोमती ठाकूर,   
श्री. हसन मशु्रीफ, डॉ. सवतश पाटील, सिशश्री मो.आवरफ नसीम खान, राहुल मोटे, 
सवुनल केिार, वि एस. अवहरे, राजेश टोपे, डी.पी.सािांत, मधकुरराि चहहाण, 
वशिेंद्रशसह भोसले, कावलिास कोळांबकर, ितात्रय भरणे, बसिराज पाटील, बाळासाहेब 
पाटील, िसांतराि चहहाण, हनमुांत डोळस, रणवजत काांबळे, श्रीमती विवपका चहहाण, 
प्रा. विरेंद्र जगताप, प्रा. िषा गायकिाड, सिशश्री हषशिधशन सपकाळ, अवमत िेशमखु, 
काशीराम पािरा, अिधतु तटकरे, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, सभुाष उफश  पांवडतशेठ 
पाटील, िैभि वपचड, वनतेश राणे, अवमत िनक, श्रीमती अवमता चहहाण, डॉ सांतोष 
टारफे, शेख अवसफ शेख रवशि, श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री. अस्लम शेख, भारत 
भालके, सांग्राम थोपटे, भाऊसाहेब काांबळे, कुणाल पाटील, त्रयांबक वभसे, कु. प्रवणती 
शशिे, सिशश्री. वसध्िाराम म्हेते्र, भास्कर जाधि, राहुल मोटे, भाऊसाहेब वचकटगािकर, 
नरहरी विरिाळ, बबनराि शशिे, विपक चहहाण, सरेुश लाड, वर्.स.स यांचा म.वर्.स. 
वियम २९३ अन्र्ये प्रस्तार् :  
 
        "मुांबईसह रयज््यतील महयनिरपयगलकय, निरपयगलकय व निरपांचय्ती ्यांची डबघयईलय 
आलेली आर्थथक पगरन्स्थती, नवगनर्थमत निरपांचय्तींमध््े असलेली अगधकयरी व 
कमतचयऱ्यांची गरक्त पदे, त्यमुळे गवकयसकयमयत गनमाण होत असलेले अडथळे, सवत 
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महयनिरपयगलकयांमध््े पय्यभूत सुगवधयांचय उडयलेलय बोजवयरय व गपण््यच््य पयण््यची गनमाण 
झयलेली समस््य, मयलमत्तय करयच््य सांकलनयत मोठ्यय प्रमयणयत िैरव््वहयर असणे, 
जी.एस.टी.मुळे महयनिरपयगलकयांनय एलबीटीची प्रगतपूती करण््यत न आल््यमुळे 
महयनिरपयगलकय व निरपयगलकय ्यांची अथतव््वस्थय कोलमडून जयणे, जेएनएन्ूआरएम 
्ोजनय बांद केल््यमुळे अपूणत रयगहलेले प्रकल्प, मुांबई महयनिरपयगलकेतील रस्ते, नयलेसफयई व 
डांबपिच््य सांदभातील िैरकयरभयरयच््य चौकशीचे आदेश शयसनयने देऊन देखील त्यवर पुढे 
कोणतीच कय त्वयही न होणे, कें द्र शयसनयच््य स्वच्छ भयरत अगभ्यनयचय उडयलेलय बोजवयरय, 
बहुतयांशी निरपगर:दयांमधील चटईके्षत्र, टीडीआर व ऑटो डीसीआर घोटयळे शयसनयच््य 
गनदशतनयस आणून अद्ययपही कोणतीच कयरवयई न होणे, मुांबईतील मैदयनयांचय गललयव, 
िृहगनमाण धोरण अगनन्श्चततेमुळे रखडलेले िृहगनमाण प्रकल्प, एसआरए अांतितत रखडलेले 
प्रकल्प व धयरयवी पुनर्थवकयस म्हयडय वसयहती, बीडीडी, बीआ्टी चयळी व उपकर प्रयप्त 
इमयरतींचय रखडलेलय पुनर्थवकयस, सांिमण गशबीरयतील घुसखोरीचय प्रलांगबत प्रश्न, कें द्र 
शयसनयच््य धतीवर रयज््यने गर्ल इस्टेट कय्दय मांजूर केल््यनांतर बयांधकयम व््यवसयग्कयांमध््े 
गनमाण झयलेली बचतय, ्य कय्द्ययच््य अांमलबजयवणीत शयसनयकडूनच गनमाण होत असलेले 
अडथळे, मुांबई शहरयसह अन्् महयनिरयांमध््े गनमाण झयलेली वयहतुकीची समस््य, बेस्ट 
प्रशयसन व मुांबई महयपयगलकय आ्ुक्त ्यांच््यतील सांघ:त गवकोपयलय जयणे, मुांबई महयपयगलकय, 
एमएमआरडीए, म्हयडय आगण गसडको ्यांच््यत असलेलय समन्व्यचय अभयव, गसडकोकडून 
देण््यत आलेल््य भूखांडयचय होणयरय दरुूप्ोि, गवगवध स्थयगनक स्वरयज्् सांस्थयतील सफयई 
कयमियरयांच््य समस््यांकडे झयलेले दलुतक्ष तसेच मुांबईतील आांबेडकर भवन महयनिरपयगलकेने 
तोडण््यस परवयनिी देणे, त्यमुळे रयज््यतील सवत महयनिरपयगलकयांच््य गन्ोजनयत रयज्् 
शयसन अप्शी ठरुन स्थयगनक स्वरयज्् सांस्थयांशी आर्थथक कोंडी होऊन गवकयसयलय बसलेलय 
खीळ, त्यमुळे जनतेत पसरलेलय तीव्र असांतो:, ्यबयबत करयव्यची कय त्वयही गवचयरयत 
घेण््यत ्यवी." 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

पाच : शासकीय विधेयक : 
 
 

 

 
 

 

 

   विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 
 

 
 

   (क) भारताच्या सुंहवधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आहि महाराष्र हवधानसभा 
हनयम  १५९ (२) अन्वये सवतश्री शगशकयांत बशदे, अगजत पवयर, भयस्कर जयधव, 
गजतेंद्र आव्हयड, सांज् कदम, गदलीप वळसे-पयटील, हसन मुश्रीफ, अबु आजमी, 
डॉ.सतीश पयटील, सवतश्री ओमप्रकयश उफत  बच्चू कडू, सुरेश लयड, रयहुल मोटे, 
गदपक चव्हयण, सांदीप नयईक, श्रीमती गदपीकय चव्हयण, सवतश्री ज्दत्त क्षीरसयिर, 
रयजेश टोपे, पयांडुरांि बरोरय, हनुमांत डोळस, वैभव गपचड, बयळयसयहेब पयटील, ज ा्ंत 
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पयटील, रयणयजिगजतबसह पयटील, गव.स.स. याुंचा प्रस्ताव :- 
 

     "ही हवधानसभा सन २०१७ चा महाराष्र अध्यादेश क्रमाुंक १२ – श्री सयईबयबय 
सांस्थयन गवश्वस्तव््वस्थय (गशडी) (सुधयरणय) अध्यादेश, २०१७ नापसुंत करते." 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४० – श्री साईबाबा सांस्थान 
विश्िस्तहयिस्था (वशडी) (सधुारणा)  विधेयक, २०१७. 
 

   (ि) वर्धेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठवर्ण्याबाबत सर्वश्री अस्लम शेख, सनुील 
केिार, अमर काळे, विजय िडेट्टीिार, वर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र हवधानसभा हवधेयक क्रमाुंक ४० – श्री सयईबयबय 
सांस्थयन गवश्वस्तव््वस्थय (गशडी) (सुधयरणय) गवधे्क, २०१७ हवधानपहरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंयुक्त सहमतीकडे त्यावरील 
प्रहतवृत्त सहा महहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन हवचाराथथ 
पाठहवण्यात यावे." 

   (घ) वर्धेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठवर्ण्याबाबत श्री.सभुाष उफश  पांवडतशेठ 
पाटील, वर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र हवधानसभा हवधेयक क्रमाुंक ४० – श्री सयईबयबय 
सांस्थयन गवश्वस्तव््वस्थय (गशडी) (सुधयरणय) गवधे्क, २०१७ हवधानपहरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाुंच्या ३२ सदस्याुंच्या सुंयुक्त सहमतीकडे त्यावरील 
प्रहतवृत्त सहा महहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन हवचाराथथ 
पाठहवण्यात यावे." 

    
 

  अशासकीय कामकाि 

(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 
 

सहा : अशासकीय वर्धेयके :- 
 

 

  परु:स्थापिाथव : 

   (१) सन २०१७ चे गव.स.गव. िमयांक ४५ - मुांबई महयनिरपयगलकय (दसुरी सुधयरणय) 
गवधे्क, २०१७ -  श्री.मांगलप्रभात लोढा, वि.स.स. याांचे. 
 

   (२) सन २०१७ चे गव.स.गव. िमयांक ४६ - मुांबई महयनिरपयगलकय (गतसरी सुधयरणय) 
गवधे्क, २०१७ -  श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे. 
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सात : अशासकीय ठरार् (म.वर्.स. वियम १०६ अन्र्ये) :- 
 

 

    (सिरहू ठराि बलॅटद्वारा ठरविण्यात आलेल्या प्राथम्यक्रमानसुार िशशविण्यात 
आले आहेत.) (क्रमाांक १ ते ३) 
 

   (१) श्रीमती मवनषा चौधरी, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. ३३५ 
 

       "रयज््यतील वेिवेिळ्य प्रकल्पयांमुळे गवस्थयगपत झयलेल््य प्रकल्पग्रस्तयांच््य 
पुनवतसनयचे कयम अद्ययपही पूणत झयलेले नसल््यने गवस्थयगपतयांचे होत असलेले हयल, 
त्यमुळे शयसनयच््य गवचयरयधीन प्रकल्पयांसयठी जगमनी देण््यच््य कयमयलय शेतकऱ्यांच््य 
होत असलेलय गवरोध, त्यबयबत गनमाण केल््य जयणयऱ्य कय्देशीर अडचणी इत्यदी 
बयबी गवचयरयत घेतय प्रकल्पग्रस्तयांच््य पुनवतसनयचे रखडलेले कयम तयतकयळ पूणत 
करण््यसयठी कयलबध्द कय त्िम रयबगवण््यत ्यवय, अशी गशफयरस ही गवधयनसभय 
शयसनयस करीत आहे." 
 

   (२) श्री. गणपतराि िेशमखु, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २५९ 
 

     "रयज््यमध््े कोट्वधी रुप्े खचत करुन ग्रयमीण भयियमध््े शयसनयने त्यर 
केलेल््य अनेक प्रयदेगशक नळ पयणी पुरवठय ्ोजनय व:ानुव:े बांद असल््यने त्य 
्ोजनय चयलू करण््यच््य दृष्ट्टीने शयसनयलय उपय््ोजनय सुचगवण््यसयठी दोन्ही 
सभयिृहयच््य १५ सदस््यांची सगमती स्थयपन करयवी, अशी गशफयरस ही गवधयनसभय 
शयसनयस करीत आहे." 
 

   (३) श्री. राहुल मोटे, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २२८ 
 

       "रयज््यतील सुगशगक्षत बेरोजियरयांचे वयढते प्रमयण व त्यांच््यत रोजियरयअभयवी 
गनमाण  झयलेले वैफल्् लक्षयत घेतय बेरोजियरयांची समस््य पगरणयमकयरक पध्दतीने 
सोडगवण््यसयठी सेवय्ोजन आगण रोजियर व स्व ा्ंरोजियर कय्ाल्े अगधक कय त्क्षम 
करण््यसयठी तसेच सांबांगधत प्रश्नयांवर उपय््ोजनय सुचगवण््यसयठी गवधीमांडळयच््य 
दोन्ही सभयिृहयतील सदस््यांची एक सां्ुक्त सगमती स्थयपन करण््यत ्यवी, अशी 
गशफयरस ही गवधयनसभय शयसनयस करीत आहे." 

     
 
 
 

 

विधान भिन, 
मुांबई, 
गदनयांक : २७ जुलै, २०१७ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधयन सगचव, 

 महयरयष्ट्र गवधयनसभय. 
 


