
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

मंगळिार, विनांक १९ विसेंबर, २०१७ 
(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत) 

 
 

 

 

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

  (१) सिवश्री. समीर कुणािार, िॉ. अशोक ऊईके, श्री. सत्यवजत पाटील, िॉ. पंकज 
भोयर, श्री. चरण िाघमारे, िॉ. िेिराि होळी, सिवश्री. सधुीर पारिे, राजेंद्र 
नजरधने, ॲि. संजय धोटे, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकिे ग्रामविकास मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

      "दिन ांक २९ मे, २००६ रोजीच्य  श सन दनर्णय न्वये श सकीय जमीन दवदवध 
प्रयोजन स ठी कब्जे हक्क ने अथव  भ डे पट्ट्य ने िेत न  तसेच श सकीय मुलय ांकन च  
सुध दरत क यणपद्धतीत शीघ्र दसद्धगर्क ल गू करण्य त येऊन जमीन व टप चे अथव  
मुलय ांकन च  अांतभाव असर् रे इतर आिेश प रीत कर वय चे आहेत त्य  दिवशी शीघ्र 
दसद्धगर्क नुस र जदमनीचे मुलय ांकन ठरवून, त्य  ंकमतीवर आध रीत रक्कम आक रून 
सांबांधीत आिेश प रीत कररे्, ग्र मीर् भ ग तील अदतक्रमर्ध रक शेतकरी व शेतमजूर १० 
ते १५ वर्षांप सून कच्ची घरे ब ांधून रह त असून त् य ांची आिथक पदरितथती अत्यांत ियनीय 
असरे्, ग्र मीर् भ ग तील शीघ्र दसद्धगर्कनुस र प्लॉटची अांि जे ७० हज र ते १ ल ख पयंत 
ंकमत अि  करर् शक्य नसलय मुळे, श सन दनर्णय मध्ये शीघ्र दसद्धगर्क नुस र येर् -य  
ंकमतीतून अदतक्रमर्ध रक ांन  ७५ टक्के सुट िेण्य त य वी ंकव  िर कमी करण्य ची 
तथ दनक लोकप्रदतदनधी य ांनी श सन कडे केलेली म गर्ी, अदतक्रमर्ध रक ांपैकी बरेच 
कुटुांब हे ि दरद्रय रेरे्षख लील असून त्य ांच्य  न वे पट्ट  नसलय ने त्य ांन  घरकुल योजनेच  
ल भ दमळत नसून अश  कुटुांबध रक ांन  शीघ्र दसद्धगर्क मधून   येर् -य  ंकमतीतून सुट 
िेण्य ची होत असलेली म गर्ी, दिन ांक ३ ऑगतट, २०१७ रोजी र ज्यमांत्री, ग्र मदवक स 
य ांच्य  अध्यक्षतेख ली आयोदजत केलेलय  बैठकीत ग्र मीर् भ ग तील अदतक्रमर्ध रक ांन  
क यमतवरूपी पटे्ट उपलब्ध करून िेण्य ब बत आिेश िेण्य त येऊनही अद्य प कोर्तीच 
क यणव ही करण्य त न येरे्, त्य मुळे न गदरक ांच्य  मन त दनमार् झ लेल  असांतोर्ष, य ब बत 
श सन ने कर वय ची क यणव ही व प्रदतदक्रय ." 
 

  (२) श्री. बच्च ूकिू, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्त्िाच्या बाबीकिे मवहला ि 
बाल विकास मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       “र ज्य तील श सकीय व दनमश सकीय अन थगृह तील सुम रे २० ल ख अन थ 
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ब लक ांस ठी  एकूर् ९५० सांतथ  क यणरत असून  तेथून १० हज रपेक्ष  ज तत अन थ  मुले-
मुली ब हेर पडत असरे्, १८ वर्षण पूर्ण होऊन ब हेर पडर् -य  मुल मुलींन  अनेक समतय ांन  
स मोरे ज वे ल गरे्, य  मुल ांकडे कोर्त्य ही प्रक रची क गिपते्र नसलय ने व्यवस य स ठी 
अथव  उच्च दशक्षर् स ठी बँक ांतून कोर्तेही कजण न दमळरे्, दशक्षर्, योजन , श सकीय 
नोकरी मध्ये आरक्षर् दमळत नसलय ने गुर्वत्त  असूनही श सन च्य  सवलतींच  तसेच 
श सकीय व दनमश सकीय नोकरीप सून वांदचत र ह वे ल गरे्, उच्च दशक्षर् घेत न  
दशष्यवृत् तीच  ल भ न दमळरे्, श सन च्य  दिन ांक ६ जून, २०१६ रोजीच्य  श सन 
दनर्णय नुस र अन थ प्रम र्पत्र असूनही दवदशष्ट प्रवगण नसलय मुळे ते ल भ प सून वांदचत 
र हरे्, र ज्य तील अनुरक्षर्गृहे दजलह दनह य नसलय मुळे अनेक अन थ मुले अनेक 
ल भ प सून वांदचत र हरे्, य कदरत  दजलह दनह य अनुरक्षर् गृहे, श सकीय आदर् ख जगी  
दशक्षर् व्यवतथेमध्ये अन थ मुल मुलींस ठी फी सवलत तसेच श सकीय दशष्यवृत्ती आदर् 
अन थ प्रम र्पत्र हे दजलह दधक री य ांच्य  म फण त दवन दवलांब दवतरर् करण्य ची तसेच 
दशक्षर्, योजन , श सकीय नोकरी य मध्ये अपांग ांन  असलेलय  आरक्षर् नुस र ५ टक्के 
आरक्षर् तसेच अन थ ांस ठी तवतांत्र प्रवगण दनमार् करण्य स ठी तवतांत्र क यद्य ची दनिमती 
करून त्य च्य  प्रभ वी अांमलबज वर्ीस ठी “अन थ सम न सांधी सम न हक्क आदर् 
पुनणवसन अदधदनयम” करण्य ची आदर् त्य नुस र कें द्र श सन कडे प ठपुर व  करण्य ब बत 
त तडीने कर वय ची क यणव ही व प्रदतदक्रय .” 

 
  (३) सिवश्री अवनल बाबर, गणपतराि िेशमखु, भारत भालके, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 

संग्राम थोपटे, जयकुमार गोरे, प्रा. िर्षा गायकिाि, सिवश्री अवमन पटेल, सवुनल 
शशिे, अॅि. भीमराि धोंिे, कु. प्रवणती शशिे, श्रीमती वनमवला गावित, अस्लम शेख, 
प्रा. विरेंद्र जगताप, सिवश्री अब् िलु सतार, मधकुरराि चव्हाण, अवमत िेशमखु, 
अवमत झनक, वसध्िाराम म्हेते्र, िी.पी.सािंत, श्रीमती अवमता चव्हाण, श्री.िसंतराि 
चव्हाण, बाळासाहेब पाटील, विपक चव्हाण, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकिे जलसंपिा मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

      "पश्चिम मह र ष्र, विदर्भ ि मराठिाडा विर्ागामध्ये सध्य  क यािन्वत असलेलय  
उपस  जल ंसचन योजन ांचे ३२ हजार कोटी रुपये एवढे मुलय ांकन असरे्, सदर योजना 
िालविताना ल भध रक कडून १०० टक्के  दवद्युत  िेयक ची आक रर्ी  व वसुली कररे्,  
य  योजन   बहुत ांशी  िषु्क ळी  व अवर्षणर्प्रवर् के्षत्र त असलय ने शेतीमधून दमळर् ऱ्य  
उत्पन्न च  दवच र करत  शेतकऱयाांकडील दवद्युत िेयक ांचे थकब कीमुळे सिर योजन  बांि 
पडण्य च्य  म गावर असरे्, त्य मुळे योजन ांवर झ लेल  भ ांडवली खचण  व य  ज ण्य ची 
वनमाण झालेली शक्यत , य कदरत  मह र ष्र जलसांपत्ती दनयम 
प्र दधकरर् ने सुचदवलय प्रम रे् दवद्युत िेयक ांच  भ र ८१ टक्के श सन ने व १९ 
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टक्के शेतकऱ्य ने भरर्  कर व   ह  धोरर् त्मक दनर्णय त तडीने घेण्य ची 
आवश्यकत , प्रकलप च्य  प ण्य चे िर ठरदवण्य चे अदधक र  प्र दधकरर् कडे  दिलेले 
असून, प्र दधकरर् ने प्रकलप च्य  प ण्य चे  सन २०१० - २०१३ य  क ळ स ठी ठरदवलेले 
िर आत ही तेवढेच असरे्, टेंभू  व  म्हैस ळ  य स रख्य  उपस  जलंसचन योजनेचे मुख्य 
क लवे व पोट च ऱ्य  य ांचेवरती ल यंनग केले नसलय ने मोठ्य  प्रम र् त प ण्य ची होत 
असलेली गळती, त् य च ही भ र शेतकऱ्य ांवर बसदवल  ज रे्, य  सवण पदरितथतीच  दवच र 
करून प्र दधकरर् ने  ठरदवलेलय   प्रकलप च्य  प ण्य च्य  िर ची अांमलबज वर्ी 
आग मी रब्बी  हांग म प सून  करण्य बाबत शासनाने कराियािी कायभिाही ि प्रदतदक्रय ." 

 
  (४) श्री. सत्यजीत पाटील, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्त्िाच्या बाबीकिे 

राज्य उत्पािन शलु्क मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "कोलह पूर दजलय तील ग्र मीर् भ ग तील अनेक ग्र मपांच यतीनी ग व त ि रूबांिी 
करण्य ची सुरु केलेली प्रदक्रय , र ज्यम गण व र ष्रीय मह म गण येथे सुरु असलेली ि रूची 
िकु ने म .सिोच्ि न्यायालय च्य  आिेश नुस र बांि असताांनाही िकु नि र ांम फण त अजूनही 
सुरु असलेली ि रू दवक्री, अनेक िकु नि र बन वट ि रू जादा िर ने दवकत असरे्, 
पदरर् मी लोक ांच्य  आरोग्य च  वनमाण झालेला प्रश्न, ि रूबांिी झ लेलय  ग व ांमध्ये र ज्य 
उत्प िन शुलकच्य  अदधक ऱ्य ांकडून अवैध ि रू दवक्री थ ांबदवण्य ब बत कोर्तीि 
कायभिाही न केल्याने ग्र मीर् भ ग तील मदहल ांनी केलेली ि रू बांिी, सांबांवित विर्ागाकडे 
तक्र र केलय नांतर ट कलेलय  ध डींमध्ये कुठेही मद्यस ठ  हततगत न होरे्, तथ दप, 
ग्र मसुरक्ष  िल ने केलेलय  तप सर्ीत अनेक दठक र्ी मद्यस ठ  हततगत होरे्, त्य मुळे 
विर्ागाच्या अदधक ऱ्य ांच्य  सांगनमत ने अवैध ि रू दवक्री सुरु असलय ची मदहल ांच्य  
मन त दनमार् झालेली शांका, पदरर् मी अवैध ि रू तसेच बन वट ि रू दवक्रील  आळ  
घ लरे्कदरत  श सन ने तवतांत्र यांत्रर्  उभ रण्य ची आवश्यकत , य ब बत श सन ने 
कर वय ची कायभिाही ि प्रदतदक्रय ." 
 

  (५) सिवश्री. अवजत पिार, विजय भांबळे, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकिे सहकार मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "मौजे व लूर (त .सेलू, दज.परभर्ी) येथील परभर्ी दजलह  मध्यवती सहक री बँकेस 
सांलग्न असलेलय  दवदवध क यणक री सेव  सोस यटी, व लूरच्य  सव्वीस सभ सि ांनी 
तथ दनक लोकप्रदतदनधी य ांचेम फण त दजलह दधक री, परभर्ी य ांचेकडे दिन ांक २९ नोव्हेंबर, 
२०१७ रोजी केलेली लेखी तक्र र, व लूर येथील दवदवध क यणक री सेव  सोस यटीच्या 
सभ सि ांनी बँकेम फण त सन २०१५-१६ य  वर्षीच  दवम  क ढलेल  असत न  त्य  २६ 
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सभ सि ांच्य  न वे असलेल  दवम  कजण ख ती जम  करुन सांबांदधत चे न वे कजाची बनािट 
म गर्ी करुन परतपर कजण उचलून रकमेच्य  केलेल्या अपह रािी चौकशी केलय नांतर 
दजलह  उपदनबांधक य ांनी मह व्यवतथ पक, दजलह  मध्यवती सहक री बँक, परभर्ी य ांन  
सांबांदधत प्रकरर्ी िोर्षी आढळलेलय  श्री. दवल स र ठोड, श्री. डोंबे, श्री. त ठे य ांच्य सह इतर 
िोन कमणच ऱ्य ांवर दनलांबन करुन फौजि री गुन्हे ि खल करण्य चे वदलेले आिेश, परांतु 
मह व्यवतथ पक ांनी श्री.दवल स र ठोड य ांच्य वरच केवळ दनलांबन ची केलेली क रव ई, 
सिर प्रकरर्ी सवण आरोपींवर दनलांबन ची क रव ई करुन फौजि री गुन्हे ि खल 
करण्याबाबत शासनाने कराियािी कायभिाही ि प्रदतदक्रय ." 
 

 
(सकाळी ११.०० िाजता) 

 
एक : प्रश्नोतरे. 

 
 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) उच्च ि तंत्र वशक्षण 
आवण सांस्कृवतक 
मंत्री 

: (क) सोल पूर दवद्य पीठ, सोल पूर य ांच  सन २०१५-
२०१६ य  वर्षाच  ब र व  व िर्षक अहव ल 
सभ गृह समोर ठेवतील. 
 

     (ख) गोंडव न  दवद्य पीठ, गडदचरोली य ांच  सन २०१६-
२०१७ य  वर्षाच  व िर्षक लेखे अहव ल 
सभ गृह समोर ठेवतील. 
 

     (ग) सोल पूर दवद्य पीठ, सोल पूर य ांच  सन २०१६-
२०१७ य  वर्षाच  व िर्षक लेख परीक्षर् अहव ल 
सभ गृह समोर ठेवतील. 
 

     (घ) मह र ष्र दचत्रपट, रांगभूमी आदर् स ांतकृदतक 
दवक स मह मांडळ मयादित य ांच  सन २०१६-
२०१७ य  वर्षाच  च ळीस व  व िर्षक अहव ल 
सभ गृह समोर ठेवतील. 
 

  (२) कृवर्ष मंत्री : (क) वसांतर व न ईक मर ठव ड  कृदर्ष दवद्य पीठ, 
परभर्ी य ांचे सन २००९-२०१० ते २०१२-२०१३ य  
वर्षांचे व िर्षक लेखे व लेख  पदरक्षर् अहव ल 
सभ गृह समोर ठेवतील. 
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     (ख) डॉ.ब ळ स हेब स वांत कोकर् कृदर्ष दवद्य पीठ, 

ि पोली य ांच    सन २०१३-२०१४ य  वर्षाच  लेख  
परीक्षर् अहव ल व व िर्षक लेखे सभ गृह समोर 
ठेवतील. 
 

     (ग) वसांतर व न ईक मर ठव ड  कृदर्ष दवद्य पीठ, 
परभर्ी य ांच  सन २०१४-२०१५ य  वर्षाच  
ते्रच ळीस व  व िर्षक अहव ल सभ गृह समोर 
ठेवतील. 

       
 

तीन : विधानसभा सिस्य अनपुस्स्थती सवमतीचा (२०१७-२०१८) सातिा अहिाल सािर 
करणे ि त्यािर विचार करणे. 
 
 

 

 

चार : सन २०१७-२०१८ या िर्षाच्या परुिणी मागणयाांवर चचा व मतदान (िसुरा ि शेिटचा 
वििस). 
 

 

   (१) स वणजदनक ब ांधक म विर्ाग. 

   (२) जलसांपि  विर्ाग. 

   (३) ग्र मदवक स व जलसांध रर् विर्ाग. 

   (४) सहक र, पर्न व वस्त्रोद्योग दवभ ग. 

   (५) मदहल  व ब लदवक स दवभ ग. 

 
 

  

(मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सचूी स्वतांत्रपणे ववतरीत केल्याप्रमाणे) 
[चचारोध (वगलोटीन) सायांकाळी ०५.३० वाजता] 

 
 
 
 
 

पाच : शासकीय विधेयके : 
 

 

 

  (अ) परु:स्थापनाथव :- 
 

   (१) सन २०१७ चे दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ७३ - मह र ष्र न्य य लय-फी 
(सुध रर् ) दवधेयक, २०१७. 
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   (२) सन २०१७ चे दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ७४ - मह र ष्र सहक री सांतथ  (दतसरी 
सुध रर् ) दवधेयक, २०१७. 
 

   (३) सन २०१७ चे दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ७५ - मह र ष्र उद व हने, सरकते दजने 
व सरकते म गण दवधेयक, २०१७. 
 

   (४) सन २०१७ चे दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ७६ – डी. व य. प टील इांटरनॅशनल 
दवद्य पीठ, पुरे्, दवधेयक, २०१७. 
 

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

  (ब) विचार पढेु सरुु, खंिश: विचार ि संमत करणे :- 
 

 

    सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६३ - महाराष्ट्र महानगरपावलका 
(िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (क) विचार, खंिश: विचार ि संमत करणे :- 

 

  (१) (क) भ रत च्य  सांदवध न च्य  अनुच्छेि २१३ (२) (अ) आदर् मह र ष्र दवध नसभ  
दनयम  १५९ (२) अन्वये सवणश्री अदमन पटेल, हर्षणवधणन सपक ळ, दवजय 
वडेट्टीव र, पृथ्वीर ज चव्ह र्, अतलम शेख, अमर क ळे, सुदनल केि र, र ध कृष्र् 
दवखे प टील, अदजत पव र, दिलीप वळसे प टील, जयांत प टील, भ तकर ज धव, 
शदशक ांत ंशिे, दजतेंद्र आव्ह ड, अबु आझमी, डॉ.सतीश प टील, सांिीप न ईक, 
ब ळ स हेब प टील, सांग्र म जगत प, र जेश टोपे, ित्त त्रय भररे्, सांजय किम, वैभव 
दपचड, र र् जगदजतंसह प टील, हसन मुश्रीफ, हनुमांत डोळस, दवजय भ ांबळे, 
दिलीप सोपल, श्रीमती दिपीक  चव्ह र्, सवणश्री जयित्त क्षीरस गर, दिपक चव्ह र्, 
सुरेश ल ड, प्र .दवरेंद्र जगत प, श्री.र हुल जगत प, दव.स.स. य ांच  प्रतत व :- 

 

 
 

       "ही दवध नसभ  सन २०१७ च  मह र ष्र अध्य िेश क्रम ांक २७ – मह र ष्र 
जमीन महसूल सांदहत  (िसुरी सुध रर् ) अध्य िेश, २०१७ न पसांत करते." 
 

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

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकाश उर्व  बच्च ूकिू,  
वव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ६५ - मह र ष्र जमीन 
महसूल सांदहत  (चौथी सुध रर् ) दवधेयक, २०१७ दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभ गृह ांच्य  ५१ सितय ांच्य  सांयुक्त सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  
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मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख, हर्षविधवन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय ििेट्टीिार,  वव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ६५ - मह र ष्र जमीन 
महसूल सांदहत  (चौथी सुध रर् ) दवधेयक, २०१७ दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभ गृह ांच्य  ४३ सितय ांच्य  सांयुक्त सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  
मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 
 
 

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

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ६५ - मह र ष्र जमीन 
महसूल सांदहत  (चौथी सुध रर् ) दवधेयक, २०१७ दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभ गृह ांच्य  ३५ सितय ांच्य  सांयुक्त सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  
मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 
 
 

   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, वव.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ६५ - मह र ष्र जमीन 
महसूल सांदहत  (चौथी सुध रर् ) दवधेयक, २०१७ दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभ गृह ांच्य  २१ सितय ांच्य  सांयुक्त सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  
मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
    
  (२) (क) भ रत च्य  सांदवध न च्य  अनुच्छेि २१३ (२) (अ) आदर् मह र ष्र दवध नसभ  

दनयम  १५९ (२) अन्वये सवणश्री अदमन पटेल, हर्षणवधणन सपक ळ, दवजय 
वडेट्टीव र, पृथ्वीर ज चव्ह र्, अतलम शेख, अमर क ळे, सुदनल केि र, अदजत 
पव र, दिलीप वळसे प टील, जयांत प टील, भ तकर ज धव, शदशक ांत ंशिे, दजतेंद्र 
आव्ह ड, अबु आझमी, डॉ.सतीश प टील, सांिीप न ईक, ब ळ स हेब प टील, 
सांग्र म जगत प, र जेश टोपे, ित्त त्रय भररे्, सांजय किम, वैभव दपचड, 
र र् जगदजतंसह प टील, हसन मुश्रीफ, हनुमांत डोळस, दवजय भ ांबळे, दिलीप 
सोपल, श्रीमती दिपीक  चव्ह र्, सवणश्री जयित्त क्षीरस गर, दिपक चव्ह र्, सुरेश 
ल ड, प्र .दवरेंद्र  जगत प, श्री.र हुल जगत प, दव.स.स. य ांच  प्रतत व :- 

 

 

       "ही दवध नसभ  सन २०१७ च  मह र ष्र अध्य िेश क्रम ांक २६ - मह र ष्र 
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मुद्र ांक (सुध रर्  व दवदधग्र यीकरर्) अध्य िेश, २०१७ न पसांत करते." 
 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६६ - महाराष्ट्र मदु्रांक 
(सधुारणा ि विवधग्राह्यीकरण) विधेयक, २०१७. 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकाश उर्व  बच्च ूकिू, 
वव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ६६ - मह र ष्र मुद्र ांक 
(सुध रर्  व दवदधग्र यीकरर्) दवधेयक, २०१७ दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभ गृह ांच्य  ५१ सितय ांच्य  सांयुक्त सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  
मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख, हर्षविधवन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय ििेट्टीिार,  वव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ६६ - मह र ष्र मुद्र ांक 
(सुध रर्  व दवदधग्र यीकरर्) दवधेयक, २०१७ दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभ गृह ांच्य  ४३ सितय ांच्य  सांयुक्त सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  
मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 

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

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ६६ - मह र ष्र मुद्र ांक 
(सुध रर्  व दवदधग्र यीकरर्) दवधेयक, २०१७ दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभ गृह ांच्य  २१ सितय ांच्य  सांयुक्त सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  
मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (३) (क) भ रत च्य  सांदवध न च्य  अनुच्छेि २१३ (२) (अ) आदर् मह र ष्र दवध नसभ  

दनयम  १५९ (२) अन्वये सवणश्री दवजय वडेट्टीव र, अतलम शेख, अमर क ळे, 
सुदनल केि र, र ध कृष्र् दवखे-प टील, अबु आझमी, प्र .दवरेंद्र  जगत प, दव.स.स. 
य ांच  प्रतत व :- 

 

 

       "ही दवध नसभ  सन २०१७ च  मह र ष्र अध्य िेश क्रम ांक २८ – मह र ष्र 
स वणजदनक दवद्य पीठ (सुध रर् ) अध्य िेश, २०१७ न पसांत करते." 

 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६८ - महाराष्ट्र सािवजवनक 
विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत सिवश्री विजय ििेट्टीिार,  
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अस्लम शेख, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ६८ - मह र ष्र 
स वणजदनक दवद्य पीठ (सुध रर् ) दवधेयक, २०१७ दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभ गृह ांच्य  ४३ सितय ांच्य  सांयुक्त सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  
मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हर्षविधवन 
सपकाळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ६८ - मह र ष्र 
स वणजदनक दवद्य पीठ (सुध रर् ) दवधेयक, २०१७ दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभ गृह ांच्य  २१ सितय ांच्य  सांयुक्त सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  
मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (४) (क) सन २०१७ चे महाराष्ट्र ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ५६ – महाराष्ट्र 

ग्रामपंचायत (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

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

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ५६ – मह र ष्र 
ग्र मपांच यत (सुध रर् ) दवधेयक, २०१७ दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभ गृह ांच्य  ४५ सितय ांच्य  सांयुक्त सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  
मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षविधवन सपकाळ,  प्रा.विरेंद्र 
जगताप,  वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ५६ – मह र ष्र 
ग्र मपांच यत (सुध रर् ) दवधेयक, २०१७ दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभ गृह ांच्य  २१ सितय ांच्य  सांयुक्त सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  मदहन्य ांच्य  
आत स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 

 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (५) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६७ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 

(सधुारणा) आवण महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (कारखान्याकिून करांऐिजी ठोक 
रकमेच्या स्िरुपात अंशिान िेण्यासंबंधी) वनयम (वनरसन) विधेयक, २०१७. 
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   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. अस्लम शेख, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ६७ – मह र ष्र 
ग्र मपांच यत (सुध रर् ) आदर् मह र ष्र ग्र मपांच यत (क रख न्य कडून कर ांऐवजी 
ठोक रकमेच्य  तवरुप त अांशि न िेण्य सांबांधी) दनयम (दनरसन) दवधेयक, २०१७ 
दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभ गृह ांच्य  ४३ सितय ांच्य  सांयुक्त 
सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश 
िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.विजय ििेट्टीिार,  प्रा.विरेंद्र 
जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ६७ – मह र ष्र 
ग्र मपांच यत (सुध रर् ) आदर् मह र ष्र ग्र मपांच यत (क रख न्य कडून कर ांऐवजी 
ठोक रकमेच्य  तवरुप त अांशि न िेण्य सांबांधी) दनयम (दनरसन) दवधेयक, २०१७ 
दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभ गृह ांच्य  २७ सितय ांच्य  सांयुक्त 
सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश 
िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षविधवन सपकाळ, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ६७ – मह र ष्र 
ग्र मपांच यत (सुध रर् ) आदर् मह र ष्र ग्र मपांच यत (क रख न्य कडून कर ांऐवजी 
ठोक रकमेच्य  तवरुप त अांशि न िेण्य सांबांधी) दनयम (दनरसन) दवधेयक, २०१७ 
दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभ गृह ांच्य  २१ सितय ांच्य  सांयुक्त 
सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश 
िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 

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

  (६) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७१ - महाराष्ट्र 
स्ियंअथवसहास्ययत शाळा (स्थापना ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७. 
 

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

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ७१ - मह र ष्र 
तवयांअथणसह िययत श ळ  (तथ पन  व दवदनयमन) (सुध रर् ) दवधेयक, २०१७ 
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दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभ गृह ांच्य  ४३ सितय ांच्य  सांयुक्त 
सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश 
िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. हर्षविधवन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ७१ - मह र ष्र 
तवयांअथणसह िययत श ळ  (तथ पन  व दवदनयमन) (सुध रर् ) दवधेयक, २०१७ 
दवध नपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभ गृह ांच्य  २१ सितय ांच्य  सांयुक्त 
सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त सह  मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश 
िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (७) (क) भ रत च्य  सांदवध न च्य  अनुच्छेि २१३ (२) (अ) आदर् मह र ष्र दवध नसभ  

दनयम  १५९ (२) अन्वये सवणश्री अदमन पटेल, हर्षणवधणन सपक ळ, दवजय 
वडेट्टीव र, पृथ्वीर ज चव्ह र्, अतलम शेख, अमर क ळे, सुदनल केि र, र ध कृष्र् 
दवखे प टील, अदजत पव र, दिलीप वळसे प टील, जयांत प टील, भ तकर ज धव, 
शदशक ांत ंशिे, दजतेंद्र आव्ह ड, अबु आझमी, सतीश प टील, सांिीप न ईक,   
ब ळ स हेब प टील, सांग्र म जगत प, र जेश टोपे, ित्त त्रय भररे्, सांजय किम, वैभव 
दपचड,  र र् जगदजतंसह प टील,  हसन मुश्रीफ, हनुमांत डोळस, दवजय भ ांबळे, 
दिलीप सोपल, श्रीमती दिपीक  चव्ह र्, सवणश्री जयित्त क्षीरस गर, दिपक चव्ह र्,  
श्री.सुरेश ल ड, प्र .दवरेंद्र जगत प, श्री.र हुल जगत प, दव.स.स. य ांच  प्रतत व :- 

 

 
       "ही दवध नसभ  सन २०१७ च  मह र ष्र अध्य िेश क्रम ांक २१ - मह र ष्र 
दजलह  पदरर्षि व पांच यत सदमती (सुध रर् ) अध्य िेश, २०१७ न पसांत करते." 

 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७२ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि 
ि पंचायत सवमती (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 
 

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

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ७२ - मह र ष्र दजलह  
पदरर्षि व पांच यत सदमती (सुध रर् ) दवधेयक, २०१७ दवध नपदरर्षिेची सहमती 
घेऊन िोन्ही सभ गृह ांच्य  ४३ सितय ांच्य  सांयुक्त सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त 
सह  मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 
 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकिे पाठविण्याबाबत श्री. हर्षविधवन सपकाळ, 



 

19-Dec-17 10:14:00 AM 

12 

प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मह र ष्र दवध नसभ  दवधेयक क्रम ांक ७२ - मह र ष्र दजलह  
पदरर्षि व पांच यत सदमती (सुध रर् ) दवधेयक, २०१७ दवध नपदरर्षिेची सहमती 
घेऊन िोन्ही सभ गृह ांच्य  २१ सितय ांच्य  सांयुक्त सदमतीकडे त्य वरील प्रदतवृत्त 
सह  मदहन्य ांच्य  आत स िर करण्य च  अनुिेश िेऊन दवच र थण प ठदवण्य त य वे." 
 

     
 
 

  (सोमिार, विनांक १८ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि.) 
 

सहा : सिवश्री. राधाकृष्ट्ण विखे पाटील, अवजत पिार, पथृ्िीराज चव्हाण, विलीप िळसे पाटील, 
जयंत पाटील, विजय ििेट्टीिार, िॉ. पतंगराि किम, सिवश्री बाळासाहेब थोरात, 
शवशकांत शशिे, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिवश्री. जयित क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाि, प्रा.िर्षा 
गायकिाि, सिवश्री. भास्कर जाधि, अब्िलु सतार, अब ुआझमी, अवमन पटेल, सवुनल 
केिार, विलीप सोपल, गोपालिास अग्रिाल, ॲङ यशोमती ठाकूर, सिवश्री. मो. आवरर् 
नसीम खान, िी. एस. अवहरे, राहुल मोटे, वि. पी. सािंत, हसन मशु्रीर्, मधकुरराि 
चव्हाण, राजेश टोपे, बसिराज पाटील, िसंतराि चव्हाण, रणवजत कांबळे, िॉ. संतोर्ष 
टाररे्, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिवश्री. कुणाल पाटील, कावशराम पािरा, हर्षविधवन 
सपकाळ, विजय भांबळे, राहुल बोंदे्र, अमर काळे, अवमत झनक, कु. प्रवणती शशिे, 
श्रीमती अवमता चव्हाण, सिवश्री भाऊसाहेब कांबळे, शेख आवसर् शेख रशीि, श्रीमती 
वनमवला गावित, सिवश्री अस्लम शेख, त्र्यंबक वभसे, संग्राम थोपटे, जयकुमार गोरे, भारत 
भालके, वसध्िाराम म्हेते्र, मनोहर नाईक, नरहरी वझरिाळ, अवमत िेशमखु, संविप नाईक, 
वि.स.स. यांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (चचा पढेु सरुु ि मंत्र्यांचे उतर) 

 

        "दिन ांक २४ जून, २०१७ रोजी र ज्य तील ८९ ल ख शेतकऱ्य ांचे ३४ हज र ३३ कोटी 
रुपय ांचे कजण म फ करण्य च्य  श सन ने ज हीर केलेलय  दनर्णय नुस र कजणम फी करण्य स ठी 
२२ सप्टेंबर, २०१७ अखेर ५७ ल ख शेतकऱ्य ांनी अजण ि खल केलय ची म दहती सहक र 
दवभ ग ने िेरे्, त्य पैकी २ ल ख ४१ हज र शेतकऱ्य ांचे आध र क्रम ांक नसलय ने त्य ांन  
कजणम फी िेण्य ब बत झ लेली अडचर्, कजणम फीची सवलत घेऊ इिच्छर् ऱ्य ांमध्ये ८६ ल ख 
प त्र तर १० ल ख बन वट शेतकरी असलय च  श सन ने केलेल  ि व , म हे ऑक्टोबर, २०१७ 
अखेर कजणम फीची रक्कम शेतकऱ्य ांच्य  बँक ख त्य वर जम  करण्य चे आश्व सन िेऊनही 
त्य ची अांमलबज वर्ी न होरे्, म दहती व तांत्रज्ञ न दवभ ग च्य  ह ती कजणम फी योजनेच  
असलेल  सुक र्ू, य  फसव्य  कजणम फीमुळे र ज्य तील शेतकऱ्य ांच्य  आत्महत्य  कमी न 
होत  व ढत ज रे्, म व  व तुडतुड  य  स रख्य  दकडींमुळे ध न दपक चे मोठ्य  प्रम र् त झ लेले 
नुकस न, गुल बी बोंड अळीमुळे ३० ल ख हेक्टरवरील क पस चे के्षत्र ब दधत होरे्, सिर 
नुकस नीचे सवेक्षर् करण्य त दिरांग ई केलय मुळे ब दधत के्षत्र चे पांचन मे करण्य त येर् ऱ्य  
अडचर्ी, र ज्य त आदिव सींवर स तत्य ने होर् रे अन्य य, कोटयवधीच  खचण होऊनही 
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दवक स न होरे्, आश्रमश ळ , वसतीगृह तील समतय  य  प्रकरर्ी अनेकि  आांिोलने करुनही 
त्य कडे झ लेले िलुणक्ष, वन हक्क ि व्य ची हज रो प्रलांदबत प्रकररे्, कुपोर्षर् मुळे हज रो 
ब लमृत्यू होऊनही त्य ची िखल न घेरे्, आश्रमश ळ तील दशक्षक ांची दरक्त पिे, वसतीगृह ची 
िरूवतथ , धोक ि यक इम रतीत भरर् -य  श ळ , प्रदतवर्षी १८०० कोटी रुपय ांची तरतुि 
करुनही ८० टक्के दवद्य थ्यांची होर् री गळती, आरोग्य च  दनमार् झ लेल  प्रश्न, 
आदिव सींच्य  श ळेतील दवद्य थ्यांचे होर् रे मृत्यू रोखण्य स दनयुक्त केलेलय  डॉ. सुभ र्ष 
स ांळुखे सदमतीच्य  अहव ल ची अांमलबज वर्ी न होरे्, बहुसांख्य आदिव सी, दशक्षर् हक्क, 
घरकुल योजन , रेशंनग सुदवध , वीज य प सून वांदचत असरे्, ओबीसी सम ज च्य  
दक्रमीलेयरची व िर्षक उत्पन्नमयाि  कें द्र श सन प्रम रे् आठ ल ख करण्य ची होत असलेली 
म गर्ी, र ज्य तील ग्र मीर् रुग्र् लये व प्र थदमक आरोग्य कें द्र ांमधील दरक्त पि ांमुळे 
कोलमडलेली आरोग्य व्यवतथ , प्र थदमक आरोग्य कें द्र ांच्य  तय र इम रती दवन व पर र हरे्, 
स म दजक न्य य दवभ ग ांतगणत म ग सवगीय सहक री उद्योग सांतथ ांच्य  अनुि न मध्ये होत 
असलेल  गैरप्रक र, प रधी वतती जोड रतत्य ांन  दनधी िेरे् बांि कररे्, ग्र मीर् भ ग तील 
रतत्य ांस ठी ल ांबीनुस र दनधी न दमळ लय मुळे त लुक दनह य दनमार् झ लेल  रतत्य ांच  
अनुशेर्ष, र ज्य तील बहुसांख्य प त्र व गरजू इतर म ग सवगीय ब ांधव घरकुल ांप सून वांदचत 
र हरे्, ओखी व िळ मुळे मुांबईसह कोकर् दकन रपट्टीवर मिच्छम र ांच्य  बोटी, म सेम री 
स दहत्य व त्य ांच्य  घर ांचे मोठ्य  प्रम र् वर नुकस न होरे्, सुकदवण्य स ठी ठेवलेले 
मत्तयोत्प िन व हून ज रे्, व िळ मुळे मिच्छम र वततीत प र्ी दशरलय ने घर ांची मोठ्य  
प्रम र् त पडझड होऊन आांब , क जू, न रळी, पोफळी, मस लय ची दपके व इतर फलोत्प िक 
शेतकऱ्य ांचे मोठ्य  प्रम र् त नुकस न होरे्, प ण्य प सून सांरक्षर् करण्य स ठी ब ांधण्य त 
आलेले बांध रेही व िळ मुळे व हून ज रे्, पदरर् मी तथ दनक वतत्य ांन  धोक  दनमार् होरे्, य  
सवण ब बतीत सवेक्षर् करुन िरुुततीची क मे करण्य ची दनमार् झ लेली गरज, ऑनल ईन 
व्यवतथेत दनमार् झ लेलय  अडचर्ींमुळे वर्षण सांपत आले तरी म ग सवगीय ांन  फ्री शीप व 
दशष्यवृत्तीची रक्कम न दमळरे्, ज्येष्ठ न गदरक ांन  दमळर् री अपम न तपि व गरू्क, दवदवध 
सेव  पुरदवण्य च्य  न व ख ली क ढण्य त आलेलय  दनदवि ांमध्ये ३५० कोटींच  झ लेल  
घोट ळ , समृध्िी मह म गास ठी शेतकऱ्य ांच  दवरोध ड वलून सक्तीने जदमनी सांप िन ची 
करण्य त येर् री क यणव ही, शेतकऱ्य ांमध्ये श सन प्रती दनमार् झ लेल  प्रचांड असांतोर्ष, 
य प्रकरर्ी श सन चे झ लेले िलुणक्ष, य ब बत श सन ने कर वय ची उप ययोजन  दवच र त 
घेण्य त य वी." 
 

सात : श्री. सवुनल प्रभ,ू श्रीमती मवनर्षा चौधरी, श्री. सिा सरिणकर, ॲङ आवशर्ष शेलार, 
सिवश्री अजय चौधरी, सरिार ताराशसह, सवुनल शशिे, ॲङ राज परुोवहत, सिवश्री 
मंगेश कुिाळकर, अतलु भातखळकर, अशोक पाटील, संजय केळकर, श्रीमती तपृ्ती 
सािंत, सिवश्री योगेश सागर, राजेश क्षीरसागर, ॲङ पराग अळिणी, िॉ. सवुजत 
वमणचेकर, सिवश्री मंगलप्रभात लोढा, तकुाराम काते, अवमत साटम, सवुनल राऊत, 
राम किम, कॅ. आर. तवमल सेल्िन, श्रीमती मंिा म्हाते्र, वव.स.स. याांचा म.वव.स. 
वनयम २९३ अन्वये प्रस्ताव :  
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"बोरीवली येथील सांजय ग ांधी र ष्रीय उद्य न तील आदिव सीप डे आदर् अदधकृत 
झोपडपट्टीतील रदहव शी य ांन  तथल ांतरीत करण्य ब बत श सन ने आखलेली उप ययोजन , 
सवणस ध रर् प त्र झोपडपट्टीव दसय ांच्य  तथल ांतर स ठी श सन ने घ्य वय च  सक र त्मक 
दनर्णय, सांजय ग ांधी र ष्रीय उद्य न च्य  सव्हे नां. २३९/१ य  वन के्षत्र ची मोजर्ी करुन 
अदतक्रदमत रदहव श ांचे त्य च के्षत्र त पुनवणसन करण्य ब बत ंिडोशी येथील लोकप्रदतदनधींनी 
म हे दडसेंबर, २०१६ व त्य नांतर व रांव र म . मुख्यमांत्री, म . वनमांत्री व म . गृहदनमार् मांत्री 
य ांच्य कडे दनवेिन द्व रे केलेली म गर्ी, सांजय ग ांधी र ष्रीय उद्य न तील वन्य प्र ण्य ांच  
शहर त होर् र  मुक्त सांच र व त्य वर कर वय च्य  उप ययोजन , मुांबई शहर तील नद्य  व 
न ले य ांच्य  रुां िीकरर् मुळे ब धीत होर् ऱ्य  रदहव श ांचे त्य च दठक र्ी पुनवणसन कररे्, 
आदशय  खांड तील सवात मोठय  मुांबईतील ध र वी येथील झोपडपट्टीच  पुनिवक स 
करण्य च  श सन ने घेतलेल  महत्व क ांक्षी दनर्णय व आखलेली उप ययोजन , मुांबईतील 
जुन्य  व मोडकळीस आलेलय  इम रतींच  पुनिवक स करण्य ब बत आठ आमि र ांच्य  
सदमतीने केलेलय  दशफ रशीवर दनर्णय घेण्य च  प्रतत व श सन च्य  दवच र धीन असरे्, य  
प्रतत व वर त तडीने दनर्णय होण्य ची आवश्यकत , मुांबईतील मह नगरप दलकेच्य  ज गेवरील 
व भ डे कर र सांपुष्ट त आलेलय  जीर्ण इम रतींच्य  भ डेकर र ांचे नुतनीकरर् करण्य ची 
आवश्यकत , र ज्य त पांतप्रध न आव स योजनेंतगणत आिथकदृष्य  िबुणल घटक ांस ठी ३३ 
हज र ५०० व इतर ांस ठी ६२५० घरे उभ रण्य ची म्ह ड ने आखलेली उप ययोजन , य ब बत 
कर वय ची दनर्णय त्मक क यणव ही दवच र त घेण्य त य वी." 

 

आठ : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :-  
 

   

 

  (१) श्री. संविप नाईक, वि.स.स. 
 

      "निी मुंबई के्षत्रामधील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामासंबंवधत 
मागण्यांचा अवधसचूनेत अंतभाि करण्याबाबत" य  दवर्षय वरील श्री. संविप नाईक, 
वि.स.स. य ांच  त र ांदकत प्रश्न क्रम ांक ९५०१५ ल  दिन ांक १२ दडसेंबर, २०१७ रोजी 
दिलेलय  उत्तर च्य  सांिभात अधा-त स चचा उपितथत करतील. 
 

  (२) श्री. सत्यजीत पाटील-सरुिकर, वि.स.स. 
 

      "पन्हाळा ि शाहुिािी (वज.कोल्हापरू) तालकु्यातील प्राथवमक शाळांच्या 
इमारतींच्या िरुुस्तीबाबत" य  दवर्षय वरील श्री. सत्यजीत पाटील-सरुिकर, वि.स.स 
य ांच  त र ांदकत प्रश्न क्रम ांक ९२११९ ल  दिन ांक ११ ऑगतट, २०१७ रोजी दिलेलय  
उत्तर च्य  सांिभात अधा-त स चचा उपितथत करतील.  

    
 
 
 

विधान भिन, िॉ. अनंत कळसे, 
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न गपूर, 
दिन ांक : १८ दडसेंबर, २०१७ 

प्रध न सदचव, 
 मह र ष्र दवध नसभ . 

 


