
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

बधुिार, विनाांक  १३ विसेंबर, २०१७ 
(सकाळी १०.०० िाजता) 

 
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 
 

िोन : अवभनांिनपर प्रस्ताि :- 
 

      भारतीय न्यायाधीश श्री.दलवीर भंडारी यांची हेग येथील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय 
न्यायालयातील न्यायाधीशपदी फेरनिवड झाल्याबद्दल अनभिंदिपर प्रस्ताव. 
 

तीन : मवहलाांचे हक्क ि कल्याण सवमतीचे नामावभधान ि काययकक्षा सधुारण्याबाबतचा 
प्रस्ताि. 
 

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

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

 

 

  (१) सियश्री सांतोष िानिे, नारायण कुचे, शरि सोनािणे, सवुनल शशिे, अॅि. भीमराि 
धोंिे, सियश्री सरिार ताराशसह, सवुनल केिार, वि.स.स. तातिीच्या ि साियजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकिे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

     "औरंगाबाद येथील छावणी पनरसरात दनूित पाणीपुरवठ्यामुळे नद.१२ िोव्हेंबर, 
२०१७ पासूि गॅस्रोचे २००० रुग्ण रुग्णालयात दाखल होणे, महािगरपानलका, आरोग्य 
नवभाग, निल्हा पनरिदेच्या पथकािे पाहणी करुि पंप हाऊस स्वच्छ असल्याचा शेरा नदला 
असतािाही दनुित पाणीपुरवठ्यामुळे गॅस्रोिे िागनरक त्रस्त असणे, िुलाब, उलटी, 
मळमळ, पोटदखुीमुळे ३० खाटांची व्यवस्था असलेल्या सामान्य रुग्णालयात शेकडो रुग्ण 
भरती होणे, छावणी पनरसराला रेल्वे भागातूि ज्या निकाणाहूि पाणीपुरविा होतो ती 
भुनमगत िलवानहिी ४० विे िुिी असूि त्यामुळेही दनुित पाणीपुरविा होत असल्याची 
निमाण झालेली शक्यता, शासिािे तातडीिे ही पाईपलाईि दरुुस्त करण्याची अथवा 
िवीि टाकण्याबाबत करावयाची काययवाही व उपाययोििा." 
 

  (२) सियश्री विजय ििेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, सवुनल केिार, अमर  काळे, 
अस्लम शेे, अॅि. यशोमती ठाकूर, िॉ. सांतोष टारफे, श्री. िी.पी. सािांत, 
िॉ.शवशकाांत ेेिेकर, सियश्री. मो. आवरफ नसीम ेान, अवमत िेशमुे , अमीन 
पटेल, त्र्यांबक वभसे, प्रा. िषा गायकिाि, सियश्री. हषयिधयन सपकाळ, अब् िलु सत्तार, 
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शवशकाांत शशिे, जयित्त क्षीरसागर, राजेश टोपे, सरेुश लाि, राहुल मोटे, ित्तात्रय 
भरणे, िॉ. राहूल पाटील, सियश्री. अजय चौधरी, अवजत पिार, विलीप िळसे 
पाटील, जयांत पाटील, वजतेंद्र आव्हाि, भास्कर जाधि, सांिीप नाईक, पाांिुरांग 
बरोरा, िैभि वपचि, श्रीमती विवपका चव्हाण, सियश्री. नरहरी विरिाळ, हसन 
मशु्रीफ, राणाजगजीतशसह पाटील, मकरांि जाधि-पाटील, विपक चव्हाण, प्रकाश 
फातपेकर, सरेुश धानोरकर, वकसन कथोरे, श्रीमती समुन पाटील, श्री. राहुल 
जगताप, श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री. वकशोर पाटील, श्रीमती ज्योती 
कलानी, सियश्री. पांकज भजुबळ, राज ुतोिसाम,  िॉ. सवुजत वमणचेकर, श्री.उल्हास 
पाटील, िॉ. सांजय रायमलुकर, िॉ. सतीश पाटील, सियश्री. योगेश घोलप, सवुनल 
प्रभ,ू हनमुांत िोळस, श्रीमती िेियानी फराांिे, सियश्री.वशरीष चौधरी, गणपत 
गायकिाि, बच्च ु किू, रवि राणा, सवुनल शशिे, ॲि.वभमराि धोंिे, 
सियश्री.विनायकराि जाधि-पाटील, मोहन फि, ॲि.राहूल कूल, श्री.अब ुआिमी, 
वि.स.स. तातिीच्या ि साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे कृवष मांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील:-  
 

      "राज्यातील नवदभय, मरािवाडा व खान्देशमधील १५ निल्यातील तब्बल ४० लाख 
हेक्टर वरील कापसाच्या बिावट नबयाणांमुळे बोंड आळीच्या प्रादभुावािे शेतकऱयांचे 
कोट्यवधी रुपयांचे िुकसाि झाल्याचे माहे िोव्हेंबर, २०१७ मध्ये निदशयिास येणे, 
राज्यातील पाच िामांनकत बीटी कॉटि नबयाणांमध्ये पयावरण संरक्षण तरतुदीिुसार घातक 
असणारे "हर्बबसाईड टॉलरन्ट निन्स" आढळूि आल्याचे  िागपूरच्या कें द्रीय कापूस 
संशोधि संस्थेिे माहे नडसेंबर, २०१५ मध्ये शासिास अहवाल नदलेला असतांिाही 
शासिािे त्याकडे केलेले दलुयक्ष, बंदी असतांिाही बिावट नबयांणाची कृिी अनधकाऱयांच्या 
संगिमतािे कृिी कें द्राच्या माध्यमातूि मोिया प्रमाणात नवक्री करण्यात येणे, कापसाचे 
सदोि नबयाणे नवकले गेल्यािे शेतकऱयांवर िगदी पीक गमवण्याची आलेली वेळ, 
अगोदरच किाच्या खाईत अडकलेल्या शेतकऱयांिा पुन्हा लाखो रूपयांचे आर्बथक 
िुकसाि सहि करावे लागल् यािे त्यांच्यावर आलेली उपासमारीची वेळ, त्यामुळे 
शेतकऱयांिा झालेल्या िुकसािीचे तातडीिे पंचिामे करुि प्रनत हेक्टरी ५० हिार रूपये 
िुकसाि भरपाई देण्याची होत असलेली मागणी, शेतकऱयांचे िुकसाि करणाऱया या 
कंपन्याच्या नवरोधात अद्याप कोणतीच कारवाई करण्यात ि आल्यािे शेतकऱयांमध्ये 
पसरलेला असंतोि, याबाबत शासिािे करावयाची काययवाही व प्रनतनक्रया." 
 

  (३) सियश्री. सवुनल शशिे, राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, विजय ििेट्टीिार, मो. आवरफ नसीम 
ेान, अवमत िेशमुे , अमीन पटेल, त्र्यांबक  वभसे, सवुनल केिार, अमर काळे, 
अस्लम शेे, हषयिधयन सपकाळ, िॉ. सांतोष टारफे, सियश्री. अब् िलु सत्तार, सवुनल 
प्रभ,ू मनोहर भोईर, मांगेश कुिाळकर, शवशकाांत शशिे, जयित्त क्षीरसागर, राजेश 
टोपे, सरेुश लाि, राहुल मोटे, ित्तात्रय भरणे, अजय चौधरी, अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयांत पाटील, वजतेंद्र आव्हाि, भास्कर जाधि,  सांिीप नाईक, 
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पाांिुरांग बरोरा, िैभि वपचि, श्रीमती विवपका चव्हाण, सियश्री. नरहरी विरिाळ, 
हसन मशु्रीफ, राणाजगजीतशसह पाटील, मकरांि जाधि-पाटील, विपक चव्हाण, 
पथृ् िीराज चव्हाण, कालीिास कोळांबकर, प्रा. िषा गायकिाि, िॉ. पतांगराि किम, 
श्री. िी. पी. सािांत, श्रीमती वनमयला गावित, अॅि. यशोमती ठाकूर, सियश्री. सांग्राम 
थोपटे, जयकुमार गोरे, िसांतराि चव्हाण, भाऊसाहेब काांबळे, कुणाल पाटील, 
वकसन कथोरे, श्रीमती समुन पाटील, श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री. राहुल 
जगताप, श्रीमती ज्योती कलानी, श्री. पांकज भजुबळ, िॉ. सतीश पाटील, 
श्री.हनमुांत िोळस, अॅि. भीमराि धोंिे, सियश्री. सांतोष िानिे, गणपत गायकिाि, 
उल्हास पाटील, ॲि.राहूल कूल, सियश्री.सत्तयवजत पाटील, अमल महािीक, सरेुश 
हाळिणकर, वशिाजीराि नाईक, वि.स.स. तातिीच्या ि साियजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकिे िगु्धविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

     "राज्यात दधुाचे प्रनतनदि दोि कोटी ८७ लाख नलटरचे होणारे उत्पादि, यापैकी १ 
कोटी २० लाख नलटरची बािारात होणारी नवक्री, सध्या महाराष्ट्रात ८० लाख नलटर दधू 
शहरी भागात नवक्रीसािी येते तर ४० लाख नलटर दधूापासूि भूकटी बिनवली िाणे, 
भुकटीचे दर कोसळल्यामुळे अडचणीत आलेले दधुसंघ, देशांतगयत बािारपेिेत दधु 
भुकटीला नदडशे रुपये प्रनत नकलो भाव असतािा िागनतक बािारपेिेत हा दर ११६ रुपये 
असणे, तसेच संघाकडूि नवकल्या िाणाऱया दधुाला २१ रुपये प्रनतनलटर भाव नमळणे, 
पनरणामी राज्य सरकारच्या धोरणािुसार २७ रुपये प्रनतनलटर दर देतािा संघाला प्रनतनलटर 
९ रुपये ७१ पैसे इतके होणारे िुकसाि, राज्य शासिाच्या नद.१९ िूि, २०१७ च्या शासि 
निणययािुसार ३.५ फॅट आनण ८.५ एसएिएफ असलेल्या गायीच्या दधुाला २७ रुपये 
प्रनतनलटर दर देणे दधु संघावर बंधिकारक करुि दधु नवक्रीचे दरही वाढनवण्यास केलेली 
मिाई, दधुाच्या टंचाईमुळे शेतकऱयांिा द्यावा लागलेल्या िादा दरामुळे महािंद डेअरीस २५ 
कोटी रुपयांचा ओव्हर ड्राफ्ट काढण्याची आलेली पाळी, तर दसुरीकडे राज्यातील दधु 
संघाचा नवरोध डावलूि राज्य शासिािे अमूल दधुाला राज्यात दधुनवक्रीची नदलेली 
परवािगी, अमूलकडूि राज्यात ९ लाख नलटरची खरेदी करण्यात येत असतािा २० लाख 
नलटरची होणारी नवक्री, त्याकनरता ११ लाख नलटरची गुिरातहूि करण्यात येणारी आयात, 
कमी दर देणाऱया अमूल आनण इतर खािगी दधु संघाबाबत शासिाचे होणारे दलुयक्ष, 
किाटकच्या िंनदिी दधू संस्थेकडूि २२ रुपये अनधक ५ रुपये अिुदाि या दरात तेथील दधु 
उत्पादकांकडूि केलेली खरेदी, सदरचे दधू अनधकचे कमीशि देऊि मंुबईत नवकले िात 
असल्यािे राज्यातील दधु संघाच्या दधु नवक्रीवर होणारा पनरणाम, याप्रकरणी राज्य 
शासिाची असलेली तटस्थ भूनमका, शासिाचे राज्यातील सहकारी दधु संघासािी एक 
धोरण तर खािगी व राज्याबाहेरील दधुासािी वेगळे धोरण असणे, पनरणामी राज्यातील दधु 
संघाच्या होणाऱया आर्बथक कोंडीमुळे ४५० कोटी रुपयांचा होणारा तोटा, संघाच्या या 
तोट्यामुळे ग्रामीण अथयकारणावर व दधू उत्पादक शेतकऱयांवर झालेला पनरणाम, याकडे 
शासिाचे झालेले दलुयक्ष, पनरणामी शेतकऱयांमध्ये पसरलेला असंतोि याबाबत शासिािे 
तातडीिे करावयाची काययवाही व प्रनतनक्रया." 
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सहा : शासकीय विधेयके : 
 

 

 

   विचार, ाेंिश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या ुन्च् ेद २१३ (२) (ु) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) ुन्िये सवयश्री नविय वडेट्टीवार, पृथ्वीराि चव्हाण, अस्लम शेख, 
अमर काळे, सुनिल केदार, राधाकृष्ट्ण नवखे पाटील, अनित पवार, नदलीप वळसे 
पाटील, ियंत पाटील, भास्कर िाधव, शनशकांत शशदे, नितेंद्र आव्हाड, अबू 
आझमी, डॉ.सतीश पाटील, संदीप िाईक, बाळासाहेब पाटील, संग्राम िगताप, 
रािेश टोपे,  दत्तात्रय भरणे, संिय कदम, वैभव नपचड, राणािगनितशसह पाटील,  
हसि मुश्रीफ, हिुमंत डोळस, नविय भांबळे, नदलीप सोपल, श्रीमती नदपीका 
चव्हाण, सवयश्री ियदत्त क्षीरसागर, नदपक चव्हाण, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

 

 

       "ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र ुध्यादेश क्रमांक २२ – महाराष्ट्र 
सावयिनिक नवश्वस्तव्यवस्था (सुधारणा) ुध्यादेश, २०१७ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६० - महाराष्ट्र साियजवनक 
विश्िस्तव्यिस्था (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री अस्लम शेे, हषयिधयन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय ििेट्टीिार,  वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६० - महाराष्ट्र 
सावयिनिक नवश्वस्तव्यवस्था (नतसरी सुधारणा) नवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संय्क्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा ुन्देश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६० - महाराष्ट्र 
सावयिनिक नवश्वस्तव्यवस्था (नतसरी सुधारणा) नवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संय्क्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा ुन्देश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६० - महाराष्ट्र 
सावयिनिक नवश्वस्तव्यवस्था (नतसरी सुधारणा) नवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संय्क्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा ुन्देश देऊन विचारार्थ 
पाठविण्यात यािे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (२) (क) भारताच्या संविधानाच्या ुन्च् ेद २१३ (२) (ु) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम  १५९ (२) ुन्िये सवयश्री अमीि पटेल, हियवधयि सपकाळ, नविय 
वडेट्टीवार, पृथ्वीराि चव्हाण, अस्लम शेख, अमर काळे, सुनिल केदार, राधाकृष्ट्ण 
नवखे पाटील, अनित पवार, नदलीप वळसे पाटील, ियंत पाटील, भास्कर िाधव, 
शनशकांत शशदे, नितेंद्र आव्हाड, अबू आझमी, डॉ.सतीश पाटील, संदीप िाईक, 
बाळासाहेब पाटील, संग्राम िगताप, रािेश टोपे,  दत्तात्रय भरणे, संिय कदम, 
वैभव नपचड, राणािगनितशसह पाटील, हसि मुश्रीफ, हिुमंत डोळस, नविय 
भांबळे, नदलीप सोपल, श्रीमती नदपीका चव्हाण, सवयश्री ियदत्त क्षीरसागर, नदपक 
चव्हाण, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

 
 

       "ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र ुध्यादेश क्रमांक २४ – पंढरपूर 
मंनदर (सुधारणा) ुध्यादेश, २०१७ नापसंत करते." 
 

 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६१ - पांढरपरू मांविर (सधुारणा) 
विधेयक, २०१७. 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री अस्लम शेे, हषयिधयन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय ििेट्टीिार,  वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६१ - पंढरपूर मंनदर 
(सुधारणा) नवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
४३ सदस्यांच्या संय्क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा ुन्देश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विेे-पाटील, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६१ - पंढरपूर मंनदर 
(सुधारणा) नवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ 
सदस्यांच्या संय्क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा ुन्देश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६१ - पंढरपूर मंनदर 
(सुधारणा) नवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संय्क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा ुन्देश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (३) (क) भारताच्या संविधानाच्या ुन्च् ेद २१३ (२) (ु) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम  १५९ (२) ुन्िये सवयश्री अमीि पटेल, हियवधयि सपकाळ, नविय 
वडेट्टीवार, पृथ्वीराि चव्हाण, अस्लम शेख, अमर काळे, सुनिल केदार, राधाकृष्ट्ण 
नवखे पाटील, अनित पवार, नदलीप वळसे पाटील, ियंत पाटील, भास्कर िाधव, 
शनशकांत शशदे, नितेंद्र आव्हाड, अबू आझमी, डॉ.सतीश पाटील, संदीप िाईक, 
बाळासाहेब पाटील, संग्राम िगताप, रािेश टोपे,  दत्तात्रय भरणे, संिय कदम, 
वैभव नपचड, राणािगनितशसह पाटील, हसि मुश्रीफ, हिुमंत डोळस, नविय 
भांबळे, नदलीप सोपल, श्रीमती नदपीका चव्हाण, सवयश्री ियदत्त क्षीरसागर, नदपक 
चव्हाण, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

 

       "ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र ुध्यादेश क्रमांक २५ - महाराष्ट्र 
िगरपनरिदा, िगरपंचायती व औद्योनगक िगरी (सुधारणा) ुध्यादेश, २०१७ 
नापसंत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६२ - महाराष्ट्र नगरपवरषिा, 
नगर पांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
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   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री अस्लम शेे, हषयिधयन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय ििेट्टीिार, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६२ - महाराष्ट्र 
िगरपनरिदा, िगर पंचायती व औद्योनगक िगरी (सुधारणा) नवधेयक, २०१७ 
विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संय्क्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा ुन्देश 
देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६२ - महाराष्ट्र 
िगरपनरिदा, िगर पंचायती व औद्योनगक िगरी (सुधारणा) नवधेयक, २०१७ 
विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संय्क्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा ुन्देश 
देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६२ - महाराष्ट्र 
िगरपनरिदा, िगर पंचायती व औद्योनगक िगरी (सुधारणा) नवधेयक, २०१७ 
विधानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संय्क्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा ुन्देश 
देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (४) (क) भारताच्या संविधानाच्या ुन्च् ेद २१३ (२) (ु) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम  १५९ (२) ुन्िये सवयश्री अमीि पटेल, हियवधयि सपकाळ, नविय 
वडेट्टीवार, पृथ्वीराि चव्हाण, अस्लम शेख, अमर काळे, सुनिल केदार, राधाकृष्ट्ण 
नवखे पाटील, अनित पवार, नदलीप वळसे पाटील, ियंत पाटील, भास्कर िाधव, 
शनशकांत शशदे, नितेंद्र आव्हाड, अबू आझमी, डॉ.सतीश पाटील, संदीप िाईक, 
बाळासाहेब पाटील, संग्राम िगताप, रािेश टोपे, दत्तात्रय भरणे, संिय कदम, वैभव 
नपचड, राणािगनितशसह पाटील, हसि मुश्रीफ, हिुमंत डोळस, नविय भांबळे, 
नदलीप सोपल, श्रीमती नदपीका चव्हाण, सवयश्री ियदत्त क्षीरसागर, नदपक चव्हाण, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

 

       "ही विधानसभा सन २०१७ चा महाराष्ट्र ुध्यादेश क्रमांक २३ - महाराष्ट्र 
महािगरपानलका (दसुरी सुधारणा) ुध्यादेश, २०१७ नापसंत करते." 
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   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६३ - महाराष्ट्र महानगरपावलका 
(िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवितीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री अस्लम शेे, हषयिधयन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय ििेट्टीिार,  वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६३ - महाराष्ट्र 
महािगरपानलका (दसुरी सुधारणा) नवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संय्क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा ुन्देश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६३ - महाराष्ट्र 
महािगरपानलका (दसुरी सुधारणा) नवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संय्क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा ुन्देश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सन २०१७ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६३ - महाराष्ट्र 
महािगरपानलका (दसुरी सुधारणा) नवधेयक, २०१७ विधानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संय्क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा ुन्देश देऊन विचारार्थ पाठविण्यात यािे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
    
  (५) (क) भारताच्या संनवधािाच्या अिुच्छेद २१३ (२) (अ) आनण महाराष्ट्र नवधािसभा 

नियम  १५९ (२) अन्वये सवयश्री अमीि पटेल, हियवधयि सपकाळ, नविय 
वडेट्टीवार, पृथ्वीराि चव्हाण, अस्लम शेख, अमर काळे, सुनिल केदार, राधाकृष्ट्ण 
नवखे पाटील, अनित पवार, नदलीप वळसे पाटील, ियंत पाटील, भास्कर िाधव, 
शनशकांत शशदे, नितेंद्र आव्हाड, अबू आझमी, डॉ.सतीश पाटील, संदीप िाईक, 
बाळासाहेब पाटील, संग्राम िगताप, रािेश टोपे, दत्तात्रय भरणे, संिय कदम, वैभव 
नपचड, राणािगनितशसह पाटील, हसि मुश्रीफ, हिुमंत डोळस, नविय भांबळे, 
नदलीप सोपल, श्रीमती नदपीका चव्हाण, सवयश्री ियदत्त क्षीरसागर, नदपक चव्हाण, 
नव.स.स. यांचा प्रस्ताव :- 

 

 



 

13-Dec-17 9:44:18 AM 

9 

       "ही नवधािसभा सि २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २७ – महाराष्ट्र 
िमीि महसूल संनहता (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१७ िापसंत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६५ - महाराष्ट्र जमीन महसलू 
सांवहता (चौथी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 

 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सियश्री अस्लम शेे, हषयिधयन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय ििेट्टीिार,  वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सि २०१७ चे महाराष्ट्र नवधािसभा नवधेयक क्रमांक ६५ - महाराष्ट्र िमीि 
महसूल संनहता (चौथी सुधारणा) नवधेयक, २०१७ नवधािपनरिदेची सहमती घेऊि 
दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नवचाराथय पािनवण्यात यावे." 
 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विेे-पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सि २०१७ चे महाराष्ट्र नवधािसभा नवधेयक क्रमांक ६५ - महाराष्ट्र िमीि 
महसूल संनहता (चौथी सुधारणा) नवधेयक, २०१७ नवधािपनरिदेची सहमती घेऊि 
दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नवचाराथय पािनवण्यात यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सि २०१७ चे महाराष्ट्र नवधािसभा नवधेयक क्रमांक ६५ - महाराष्ट्र िमीि 
महसूल संनहता (चौथी सुधारणा) नवधेयक, २०१७ नवधािपनरिदेची सहमती घेऊि 
दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नवचाराथय पािनवण्यात यावे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (६) (क) भारताच्या संनवधािाच्या अिुच्छेद २१३ (२) (अ) आनण महाराष्ट्र नवधािसभा 

नियम  १५९ (२) अन्वये सवयश्री अमीि पटेल, हियवधयि सपकाळ, नविय 
वडेट्टीवार, पृथ्वीराि चव्हाण, अस्लम शेख, अमर काळे, सुनिल केदार, अनित 
पवार, नदलीप वळसे पाटील, ियंत पाटील, भास्कर िाधव, शनशकांत शशदे, नितेंद्र 
आव्हाड, अब ू आझमी, डॉ.सतीश पाटील, संदीप िाईक, बाळासाहेब पाटील, 
संग्राम िगताप, रािेश टोपे,  दत्तात्रय भरणे, संिय कदम, वैभव नपचड, 
राणािगनितशसह पाटील, हसि मुश्रीफ, हिुमंत डोळस, नविय भांबळे, नदलीप 
सोपल, श्रीमती नदपीका चव्हाण, सवयश्री ियदत्त क्षीरसागर, नदपक चव्हाण, 
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नव.स.स. यांचा प्रस्ताव :- 
 

 

       "ही नवधािसभा सि २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २६ - महाराष्ट्र 
मुद्रांक (सुधारणा व नवनधग्रायीकरण) अध्यादेश, २०१७ िापसंत करते." 
 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६६ - महाराष्ट्र मदु्राांक 
(सधुारणा ि विवधग्राह्यीकरण) विधेयक, २०१७. 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सियश्री अस्लम शेे, हषयिधयन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय ििेट्टीिार,  वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सि २०१७ चे महाराष्ट्र नवधािसभा नवधेयक क्रमांक ६६ - महाराष्ट्र मुद्रांक 
(सुधारणा व नवनधग्रायीकरण) नवधेयक, २०१७ नवधािपनरिदेची सहमती घेऊि 
दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नवचाराथय पािनवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सि २०१७ चे महाराष्ट्र नवधािसभा नवधेयक क्रमांक ६६ - महाराष्ट्र मुद्रांक 
(सुधारणा व नवनधग्रायीकरण) नवधेयक, २०१७ नवधािपनरिदेची सहमती घेऊि 
दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त सहा 
मनहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नवचाराथय पािनवण्यात यावे." 

 

 

  (मांगळिार, विनाांक १२ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशयविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि.) 
 

सात : िॉ.अवनल बोंिे, सियश्री. सवुनल प्रभ,ू राजेंद्र पाटणी, हषयिधयन जाधि, रणधीर सािरकर, 
राजेश क्षीरसागर, सधुाकर िेशमुे , िॉ. राहुल पाटील, सियश्री. सधुाकर कोहळे, वकशोर 
पाटील, चरण िाघमारे, ज्ञानराज चौगलुे, प्रशाांत बांब, िॉ. शवशकाांत ेेिेकर, सियश्री. 
समीर कुणािार, मांगेश कुिाळकर, िॉ.पांकज भोयर, सियश्री. अवनल किम, विकास 
कुां भारे, िॉ. सवुजत वमणचेकर, सियश्री. सधुीर पारिे, नारायण पाटील, िॉ.िेिराि होळी, 
सियश्री.सभुाष साबणे, नागेश पाटील-आष्ष्ट्टकर, श्रीमती वसमा वहरे, सियश्री.राजाभाऊ 
िाजे, सांतोष िानिे, राज ू तोिसाम, शांभरुाज िेसाई, चांद्रविप नरके, उल्हास पाटील, 
िॉ.जयप्रकाश मुांििा, सियश्री. अवनल बाबर, हेमांत पाटील, चांद्रकाांत सोनािणे, सरेुश 
धानोरकर, हवरष शपपळे, िी. मष्ल्लकाजुयन रेड्डी, सधुाकर भालेराि, तान्हाजी मटुकुळे, 
वि.स.स याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :  

 

" राज्यात नवदभातील सवय निल्हे व मरािवाडयात पडलेला कमी पाऊस व त्यामुळे 
निमाण झालेली पनरस्स्थती, या भागातील शसचिाचा अिुशेि वेगािे पूणय करण्याची गरि, 
नवदभातील अपुरे शसचि प्रकल्प पूणय करण्याकनरता कें द्राच्या सहाय्यािे तयार केलेली 
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'बळीरािा िलसंिीविी योििा' तातडीिे कायास्न्वत करण्याची आवश्यकता, बेंबळा 
प्रकल्पाच्या कामाला देण्यात आलेली गती, मािी पंतप्रधाि स्व. रािीव गांधी यांिी भूमीपुिि 
केलेल्या गोसीखुदय प्रकल्पाच्या सवय परवािग्या प्राप्त करुि प्रकल्पाची शकमत कें द्र शासिािे 
निश्चत करण्यासािी झालेली काययवाही, अपुऱया पावसामुळे मूग, उडीद, सोयाबीि, कापुस, 
तूर व हरभरा इ. नपकांचे उत्पादि ३० ते ४० टक्क्यांवर येणे, डुक्कर, हत्ती, इ. ििावरांमुळे 
होणारे शेतीचे िुकसाि रोखण्याच्या दृष्ट्टीिे प्रनतबंधात्मक काययवाही करण्याची आवश्यकता, 
पाणंद रस्त्यांचे बांधकाम व मिबुतीकरण प्राधान्यािे करणे, शेतकऱयांचे उत्पन्न दपु्पट 
करण्याच्या उदे्दशािे उत्पादि खचय कमी करणे, िैसर्बगक व सेंद्रीय शेती आनण फळबागांच्या 
लागवडीस प्रोत्साहि देणे, संत्राउद्योग, दगु्धव्यवसाय, कुक् कुटपालि, मत्सव्यवसाय इ. 
शेतीच्या िोडधंद्यांिा प्रोत्साहि देणाऱया योििा कायास्न्वत करणे, शेतमालाला नकमाि 
हमीभावाप्रमाणे दर नमळण्याची व िेथे कमी भाव असेल तेथे अिुदाि देण्याची गरि, 
िलयुक्त नशवार योििेमुळे शाश्वत शसचिाच्या सुनवधा उभारण्यासािी मोठ्या प्रमाणात 
आलेली गती, ही योििा अनधक प्रभावी करण्याकनरता या योििेच्या अटी व निकि नशनथल 
करण्याची आवश्यकता, कृिीपंपांिा नदवसा १२ तास वीि उपलब्ध करण्याच्या दृष्ट्टीिे 'सोलर 
नफडरची योििा' कायास्न्वत करणे व वीिपंप िोडणीच्या प्रलंनबत अिांचा माहे नडसेंबर, 
२०१७ पयंत शीघ्रगतीिे निपटारा करण्याची आवश्यकता, राज्यातील वीि नवतरण व्यवस्था 
अनधक मिबुत करण्यासािी िनवि उपकें द्र, रोनहत्र व पायाभूत सुनवधा उपलब्ध करण्याची 
आवश्यकता, शसचि अिुशेिाच्या भागात अनधक अिुदाि देण्याची गरि, िािािी देशमुख 
कृिी संिीविी योििेमध्ये शासिािे ४ हिार ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करुि नदले असणे, 
त्यामुळे ५ हिार गावांमध्ये शेती उत्पादि वाढूि शेतकऱयांचे िीविमाि उंचावणे व 
शेतमालाला बािारपेि उपलब्ध झाली असणे, आत्महत्याग्रस्त ६ निल्हयांपेक्षा एकटया 
मंुबईला अनधक कियमाफी देण्याचे पूवीच्या शासिाचे धोरण असतािा अवघ्या ५ मनहन्यात 
संपूणय राज्यभरात कियमाफीची प्रनक्रया गतीिे पूणयत्वाकडे येणे, कृिी नवभागातील नरक्त पदे 
तातडीिे भरणे व आशाच्या धतीवर शेतकरी नमत्र िेमण्याची आवश्यकता, कें द्र शासिाचे 
िदीिोड प्रकल्प राज्यात कायास्न्वत करण्याची आवश्यकता, एमआरईिीएस मध्ये मोठ्या 
प्रमाणात शसचि नवनहरी करण्याची आवश्यकता, कृिीमालावर आधारीत प्रनक्रया उद्योग 
उभारणीसािी नवशेि आर्बथक के्षत्र उभे करण्याची आवश्यकता, नवदभाच्या समग्र नवकासाला 
वेग देण्याची आवश्यकता, अमरावती भागात उभारण्यात येणाऱया टेक्सटाईल पाकय ला अनधक 
गती देण्याची आवश्यकता, मोशीत संत्रा प्रनक्रया प्रकल्प सुरु करणे व संत्रा धोरण िाहीर 
करणे, नमहािमध्ये मोठ्या संख्येिे येत असलेली गुंतवणूक, छत्रपती नशवािी महाराि शेतकरी 
सन्माि योििा यशस्वीपणे व पारदशयकनरत्या राबनवल्यामुळे शेतकरी पुन्हा किय घेण्याकनरता 
पात्र होणे, मागील ३ विात शासिािे शेतीमधील गुंतवणूक वाढनवल्यामुळे शेतीचा नवकास दर 
सतत िकारात्मक राहत असतािा हा दर प्रथमच + १२.५ टक्क्यांवर िेण्यास शासिास 
आलेले यश, राज्यातील शेतकरी कायमस्वरुपी स्वबळावर उभा राहू शकेल व त्याला 
भनवष्ट्यात किय घेण्याची पाळी येणार िाही या दृष्ट्टीिे योििा आखूि त्या तातडीिे कायास्न्वत 
करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची काययवाही व उपाययोििा." 
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विधान भिन, 
िागपूर, 
नदिांक : १२ नडसेंबर, २०१७ 

िॉ. अनांत कळसे, 
प्रधाि सनचव, 

 महाराष्ट्र नवधािसभा. 
 


