
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

बधुिार, विनाांक २० विसेंबर, २०१७ 
(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत) 

 
 

 

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

 
 

  (१) अॅि. आविष िेलार, श्री. सांजय केळकर, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकिे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  

 "म ुंबईसह एमएमआर के्षत्रात साधारण १५००० वृत्तपत्र ववके्रते अल्प मानधनावर 
वर्षान वरे्ष वृत्तपते्र ववक्री व ववतरणाचे काम करीत असणे, वृतपते्र ही लोकशाहीचा चौथा 
स्तुंभ असून वृत्तपते्र ववके्रते हे त्यातील महत्वाचा घटक असणे, परुंत  वृत्तपत्र ववके्रत्याुंना 
स्वतुंत्र स्थान न देता त्याुंची गणना फेरीवाल्याुंमधे करण्यात आल्याम ळे वारुंवार अनवधकृत 
फेवरवाल्याुंवर होत असलेल्या कारवाईमध्ये रस्त्यावरील ककवा रेल्वेच्या जागेत असलेल्या 
वृत्तपत्र ववके्रत्याुंवरही कारवाई होत असल्याम ळे नागवरकाुंना वृत्तपते्र वमळणे कीीण होणे, 
वृत्तपत्र ववके्रता सुंघटनाुंनी वदलेल्या मागण्याुंमध्ये रेल्वे पवरसरात ववक्री करणाऱ्या 
ववके्रत्याुंवर कारवाई करू नये, स्वतुंत्र वृत्तपत्र ववके्रता कल्याणकारी मुंडळ स्थापन करावे, 
गटई कामगाराुंप्रमाणे ज्या वीकाणी आहेत तेथे ककवा मोक्याच्या वीकाणी जागा उपलब्ध 
करून देण्यात यावी, शासकीय घरक ल योजनेत वृत्तपत्र ववके्रत्याुंसाीी राखीव कोटा 
देण्याबाबत शासनाकडे वनवेदनाद्वारे केलेली मागणी, त्याम ळे म ुंबईसह एमएमआर 
के्षत्रातील पदपथावरील ककवा रेल्वेच्या जागेत व्यवसाय करणाऱ् या लाखो वृत्तपत्र ववके्रते 
याुंच्यावर अनवधकृत फेरीवाल्याुंप्रमाणे होत असलेल्या वनष्कासनाच्या काययवाहीस स्थवगती 
देण्याबाबत व त्याुंच्या वर्षान वरे्ष प्रलुंवबत प्रशनाुंबाबत तातडीने करावयाची काययवाही व 
प्रवतवक्रया." 

 
  (२) सिवश्री. सवुनल प्रभ,ू उिय साांमत, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या 

बाबीकिे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील:- 

          "खेड (वज.रत्नावगरी) नगरपवरर्षदेमधील ज ना वॉडय नुं.१४/१८ आनुंद टॉवकज 
शेजारील, वस.स.क्र. ११३१/ई मध्ये ज न्या इमारतीचे न तनीकरण करण्याकवरता 
म ख्यावधकारी, खेड नगरपवरर्षद याुंचेकडे केलेल्या अजामध्ये त्याुंनी जोडलेल्या 
नकाशाप्रमाणे इमारत न तनीकरण करण्याकवरता मावगतलेल्या परवानगीन सार 
म ख्यावधकारी याुंची स्वाक्षरी नसल्याचे वनदशयनास येणे, परवानगी घेताना करण्यात 
आलेल्या अजासोबत जोडलेल्या नकाशात एक मजली इमारत असताना द सऱ्या मजल्याचे 
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अनवधकृत बाुंधकाम करुन त्यास इमारत प णयत्वाचा दाखला घेण्यात न येणे, या सुंपूणय 
प्रकरणाची चौकशी करण्याकवरता म ख्यावधकारी, खेड नगरपवरर्षद याुंच्याकडे वदनाुंक ५ 
ऑक्टोबर, २०१७ रोजी लेखी तक्रार करण्यात येऊनही अद्यापपयंत कोणतीच कारवाई 
करण्यात न आल्याने या प्रकरणात आर्थथक गैरव्यवहार झाल्याचा नागवरकाुंमध्ये वनमाण 
झालेला सुंशय, याबाबत शासनाने चौकशी करून सुंबुंवधताुंवर करावयाची कारवाई व 
प्रवतवक्रया.’’ 

 
  (३) श्री. महेि लाांिगे, ॲि. राहुल कुल, सिवश्री. िरि सोनािणे, लक्ष्मण जगताप, 

वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील:-  

  "कपपरी-कचचवड नवनगर ववकास प्रावधकरणाकडून भोसरी, वनगडी, कचचवड, 
आक डी पवरसरातील स्थावनक शेतकऱ्याुंच्या हजारो एकर शेतजमीनी सुंबुंवधत 
प्रावधकरणाकडून सन १९८४ मध्ये सुंपावदत करण्यात येणे, त्याम ळे हजारो कष्टकरी 
शेतकऱ्याुंचे उदरवनवाहाचे एकमेव साधन सुंप ष्टात येणे, शासनाकडून बावधत शेतकऱ्याुंना 
वनयमान सार साडेबारा टक्के जवमनीचा परतावा देण्याचा शासन वनणयय असताुंना 
शेतकऱ्याुंनी वारुंवार मागणी करूनही अद्याप साडेबारा टक्के जवमनीचा परतावा 
देण्याबाबत कपपरी-कचचवड नवनगर ववकास प्रावधकरणाकडून होत असलेल्या ववलुंबाम ळे 
स् थावनक शेतकऱ्याुंमध्ये वनमाण झालेला असुंतोर्ष, याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही 
व प्रवतवक्रया." 

 
  (४) सिवश्री. प्रताप सरनाईक, सभुाष भोईर, सवुनल राऊत, रमेि लटके, वि.स.स. 

तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 

  "म ुंबई नुंतरचे सवांत झपाटयाने ववकवसत होणारे शहर म्हणून ीाणे शहराची गणना 
केली जाणे, ीाणे शहरातील घोडबुंदर व आसपासच्या पवरसरात अनेक ववकासकाुंमाफय त 
स रु असलेली बाुंधकामे, ीाणे महापावलकेच्या शहरववकास ववभागाने या इमारत 
बाुंधकामाुंना वदलेली मुंजूरी, तसेच महापावलका आय क्ताुंनी घेतलेल्या धोरणात्मक 
वनणययाम ळे महापावलकेच्या बाुंधकाम ववभागामाफय त ववकास कामे स रु असणे, शहरातील 
काही व्यक्ती जाणीवपूवयक अनेक ववकासकाुंच्या बाुंधकामाबद्दल, महापावलकेच्या 
ीेकेदाराुंबद्दल, शहरातील ववववध हॉटेल्स, मॉल्सबद्दल व महापावलका तसेच 
कमयचाऱ्याुंबद्दल मावहतीच्या अवधकाराच्या आधारे या सवांना ब्लॅकमेल करणे, काळया 
यादीतील ववकासक, ीेकेदाराुंवर कारवाई होणे वततकेच गरजेचे असणे, तथावप, 
महापावलकेमाफय त वदली जाणारी बाुंधकाम मुंज री याबाबत ीराववक व्यक्ती वारुंवार 
मावहतीचा अवधकार अजान्वये प्राप्त मावहतीच्या आधारे महापावलकेने वदलेल्या मुंज रीच्या 
ववरोधात मोठ्या सुंख्येने तक्रार अजय कवरत असल्याम ळे सामान्य नागवरकाुंच्या तक्रारी व 
कामे वनकाली काढण्यास होत असलेला ववलुंब, अशा व्यावसावयक तसेच ीराववक 
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प्रकरणाुंमध्ये अशा ीराववक व्यक्ती अचानकपणे त्याुंनी केलेल्या तक्रारी मागे घेऊन 
महापावलकेने केलेली काययवाही योग्य असल्याचे साुंगून वनमाण करत असलेला सुंशय 
त्याम ळे अशा व्यक्तींवर वेळीच कारवाई न झाल्यास प्रत्येकवेळी ववकासकामात अडथळे 
आणून वारुंवार ववकासक, ीेकेदार व महापावलका अवधकाऱ्याुंना वेीीस धरले जाण्याची 
वनमाण झालेली वभती, त्याम ळे मावहतीचा अवधकार कायद्याचा होत असलेला द रुपयोग 
थाुंबववण्यासाीी शासनाने करावयाची काययवाही व प्रवतवक्रया." 

 
  (५) श्रीमती ज्योती कलानी, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे 

मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

      “उल्हासनगर (वज ीाणे) शहराचा प्रारूप ववकास आराखडा अवधसूचीत झालेला 
असणे, या प्रारूप ववकास आराखड्यावर सह सुंचालक, नगर रचना, कोकणभवन 
याुंच्याकडे वववहत म दतीत दाखल हरकतींवर स नावणी झालेली नसणे, वदनाुंक ३० नोव्हेंबर, 
२०१७ रोजी उल्हासनगर महापावलकेने ववकास आराखड्यामध्ये शहराच्या चह बाजूला 
प्रस्ताववत केलेल्या ३६ वमटरच्या करगरोड म ळे अनेक वनवासी झोपडपट्टी व औद्योवगक 
इमारती वनष्कावसत होऊन स्थावनक नागवरक मोठ्या प्रमाणात बेघर होण्याची वनमाण 
झालेली शक्यता, शहरातील जपानी बाजार, पे्रस बाजार, फर्थनचर बाजार येथील द काने 
वनष्कावसत होऊन व्यापाऱ्याुंचे मोठ्या प्रमाणात न कसान होऊन बेरोजगारी वाढण्याची 
शक्यता, कल्याण, अुंबरनाथ रोड ववस्तावरकरणात बावधताुंना क रार प्रणाली व इुंवदरा गाुंधी 
माकेट मध्ये प नवयसनाची बाब प्रलुंवबत असणे, या सवय बाबीम ळे ववकास आराखडयाबाबत 
नागरीकाुंमध्ये वनमाण झालेला असुंतोर्ष, या बाबत शासनाने करावयाची कायवाही व 
प्रवतवक्रया.” 

 
  (६) सर्वश्री. जयकुमार गोरे, राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, पथृ् िीराज चहहाण, विजय 

ििेट्टीिार, सांग्राम थोपटे, अस्लम िेे, िी.पी.सािांत, वि.स.स. तातिीच्या ि 
सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे सािवजवनक बाांधकाम मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 

  “सातारा-पुंढरपूर राष्रीय महामागासाीी जवमनी सुंपावदत करण्यासाीी करण्यात 
आलेली मोजणी, सुंबुंवधत के्षत्र सुंपावदत करताना शेतक-याुंना ववशवासात घेऊन त्याचा 
आर्थथक मोबदला रस्त्याचे काम चालू करण्यापूवी देण्याची आवशयकता, मात्र कुं त्राटदाराने 
सुंबुंवधत शेतकऱ् याुंना धमकी देवून काम चालू ीेवणे, या ववरोधात हजारो शेतकऱ् याुंनी मोचा 
काढून शासनाला वनवेदन वदले असतानाही कुं त्राटदाराववरुध्द कोणतीच कारवाई न करता 
स रु ीेवण्यात आलेले काम, पवरणामी शेतकऱ्याुंमध्ये पसरलेला असुंतोर्ष, त्याम ळे 
शासनाने या महामागासाीी सुंपावदत केलेल्या जवमनीचा सुंबुंवधत शेतकऱ् याुंना त्वरीत 
मोबदला देण्याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व प्रवतवक्रया.” 
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  (७) सर्वश्री. अमर काळे, विजय ििेट्टीिार, रणजीत काांबळे, प्रा. विरेंद्र जगताप, अॅि. 

यिोमती ठाकूर, सर्वश्री. हषविधवन सपकाळ, राजेि क्षीरसागर, राधाकृष्ट् ण विेे-
पाटील, अस्लम िेे, डी. पी. सािांत, िॉ. सांतोष टारफे, श्री. सवुनल केिार, 
वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे सािवजवनक बाांधकाम 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
        "नागपूर "इनर करग रोड" वसमेंट कााँवक्रटच्या कामात गौण खवनजाच्या माध्यमातून 
शासनाचा कोटयवधी रुपयाुंचा महसूल ब डाल्याचे माहे वडसेंबर, २०१७ मध्ये वनदशयनास 
येणे, यासुंदभात देयक मुंजूर करताुंना बाुंधकामात वापरण्यात आलेल्या गौण खवनजाचे 
स्वावमत्व श ल्क भरण्यात आले ककवा नाही याची तपासणी न करता सावयजवनक बाुंधकाम 
ववभागाने कुं त्राटदाराकडील स्वावमत्व श ल्क भरल्याच्या पावत्या न बघताच स मारे ९८ 
कोटी रुपयाुंची देयके मुंजूर करणे, सावयजवनक बाुंधकाम ववभागाने अशा प्रकारे स्वावमत्व 
श ल्काच्या जमा केलेल्या स मारे ११ हजार पावत्याुंचे म ल्य स मारे ८ ते ९ कोटी असून याकडे 
शासनाचे होत असलेले द लयक्ष, स्वावमत्व धन भरल्याची चौकशी न करता देयके मुंजूर 
केल्याप्रकरणी सुंबुंवधताुंची चौकशी करुन त्याुंच्याववरुध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने 
करावयाची काययवाही व प्रवतवक्रया." 
 

  (८) श्री. अवनल गोटे, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे अन्न ि 
नागरी परुिठा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

        "औरुंगाबाद वजल्हयासाीी एपीएल (केशरी) शेतकरी योजनेंतगयत शासनाने वदनाुंक ५ 
एवप्रल, २०१७ रोजी माहे मे, २०१७ कवरता १७,०१० क्क्वटल गहू व ११,३४० क्क्वटल 
ताुंद ळ असे एकूण ५६,७०० क्क्वटल वनयतन लाभार्थ्यांना वाटपासाीी वजल्हा प रवीा 
अवधकारी, औरुंगाबाद याुंना देण्यात आलेले आदेश, वजल्हा प रवीा अवधकाऱ् याुंनी 
वजल्हयातील ५,६७,००७ लाभार्थ्यांना गहू व ताुंद ळाच्या वाटपापासून वुंवचत ीेवणे, 
अगोदरच सततच्या द ष्काळाम ळे व प रेशा प्रमाणात पाऊस न पडल्याम ळे शेतकरी हतबल 
झालेला असताुंना वजल्हा प रवीा अवधकाऱ् याुंनी लाभार्थ्यांना धान्याचे वाटप केले 
नसल्याम ळे त्याुंच्यावर आलेली उपासमारी, वजल्हा प रवीा अवधकारी, औरुंगाबाद याुंच्या 
हलगजीपणाम ळे व कामाच्या अवनयवमततेम ळे औरुंगाबाद वजहयातील ५,६७,००७ पात्र 
शेतकरी लाभाथी हे मे, २०१७ व जून, २०१७ या दोन मवहन्याच्या ५६,७०० क्क्वटल इतक्या 
मोीया प्रमाणाच्या अन्नधान्याुंपासून वुंवचत रावहले असताुंनाही त्याकडे शासनाचे झालेले 
द लयक्ष, पवरणामी लाभार्थ्यांमध्ये पसरलेला असुंतोर्ष, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन 
सुंबुंवधताववरुध्द तातडीने करावयाची कारवाई व प्रवतवक्रया." 

  (९) श्री. िांभरूाज िेसाई, वि.स.स. तातिीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकिे उजा 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "सातारा वजल्हयातील पाटण ताल का हा डोंगरी, द गयम व भूकुं पबावधत ताल का असून, 
ताल क्याला दीड लाखाहून अवधक भूकुं पाचे लहान मोीे धक्के बसणे, भूकुं पबावधत 
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असणाऱ्या ताल क्यातील डोंगरी, द गयम भागात पवनऊजा प्रकल्पाच्या अवजड वाहतूकीम ळे 
ग्रामीण भागातील रस्त्याुंची मोीया प्रमाणात झालेली दरूवस्था, ग्रामीण रस्ते तसेच 
डोंगरपीारावरील अनेक वर्षापासून प्रलुंबीत असणारी ववद्य त ववकासाची कामे व कोयना 
धरणाम ळे प नवयवसत भूकुं पबावधत गावीाणातील म लभूत स ववधाुंच्या कामाुंना वनधी 
उपलब्ध करुन देण्यासाीी शासनाकडे वारुंवार केलेली मागणी, यामध्ये पवनचक्की 
प्रकल्पाुंच्या अवजड वाहत कीम ळे ग्रामीण, डोंगरी भागातील मोीया सुंख्येने न कसान 
झालेल्या ग्रामीण रस्त्याुंच्या प नंबाुंधणीकरीता शासनाच्या ऊजा ववभागाने महाराष्र ऊजा 
ववकास अवभकरणाुंतगंत वनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने वदलेल्या 
आशवासनान सार सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव, तसेच महाराष्र राज्य वीज वनर्थमती 
कुं पनीकडून डोंगरी ववकास आराखड्यामध्ये पाटण या डोंगरी ताल क्यामध्ये असून 
त्यामध्ये  रान्स्फॉमयर, गुंजलेले ववजेचे खाुंब बदलणे, नव्याने लागणारे ववजेचे खाुंब बसववणे, 
आवशयक वीकाणी डी. पी. बसववणे तसेच घरग ती व शेती पुंपाकवरता द्यावयाची प्रलुंवबत 
जोडणी देणेकवरता लागणारे सावहत्य यासाीी स मारे ११.२२ कोटी रुपयाुंच्या आराखड्यास 
मुंज री देऊन वनधी उपलब्ध करून देण्याचे वदलेले आशवासन, पाटण ताल क्यात असणाऱ् या 
कोयना प्रकल्पाम ळे स मारे १०० गावे प नवयवसत होणे, प नवयवसत गावीाणाुंना नागरी स ववधा 
प रववणे या योजनेंतगयत शासनाद्वारे वनधी देण्यात येणे, दरम्यान सन २०१६ पासून शासनाने 
या योजनेअुंतगयत कोयना प्रकल्पातील स्तर १ व २ म ळे बावधत झालेल्या प नवयवसत 
गावीाणाुंतील नागरी स ववधाुंची कामे करण्याकरीता अन क्रमे १.२७ व ३.२९ कोटी असे 
एकूण ४.५६ कोटी रुपयाुंचा आवशयक असणारा वनधी उपलब्ध करून देणेसुंदभात 
शासनाकडे मागणी करुनही तो उपलब्ध करुन देण्यात न आल्याने नागवरकाुंमध्ये 
पसरलेला असुंतोर्ष, पाटण या डोंगरी, द गयम व भूकुं पबावधत ताल क्यातील प्रलुंवबत कामाुंना 
आवशयक असणारा वनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने करावयाची कारवाई व 
प्रवतवक्रया." 

    
(सकाळी ११.०० िाजता) 

 
एक : प्रश्नोत्तरे. 

 
 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) वनयोजन मांत्री :  ववदभय ववकास मुंडळ, नागपूर, मराीवाडा ववकास 
मुंडळ, औरुंगाबाद आवण उवयवरत महाराष्र ववकास 
मुंडळ, म ुंबई याुंचा सन २०१६-२०१७ या वर्षाचा 
वार्थर्षक अहवाल सभागृहासमोर ीेवतील. 
 

  (२) गहृवनमाण मांत्री :  महाराष्र भाडे वनयुंत्रण वनयम, २०१७ प्रवसध्द 
करणारी अवधसूचना क्रमाुंक यावचका – २०१५/ 
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प्र.क्र.१७/ भाग-२/ गृवनधो-१, वदनाुंवकत १८ 
नोव्हेंबर, २०१७ सभागृहासमोर ीेवतील. 
 

  (३) िैद्यकीय विक्षण ि 
जलसांपिा मांत्री 

: (क) तापी पाटबुंधारे ववकास महामुंडळ, जळगाुंव याुंचा 
सन २०१४-२०१५ या वर्षाचा अलग लेखा 
अहवाल सभागृहासमोर ीेवतील. 
 

     (ख) तापी पाटबुंधारे ववकास महामुंडळ, जळगाुंव याुंचा 
सन २०१५-२०१६ या वर्षाचा अीरावा वार्थर्षक 
ववत्तीय अहवाल सभागृहासमोर ीेवतील. 
 

     (ग) महाराष्र आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीी, नावशक याुंचे 
सन २०१५-२०१६ या वर्षाचे वार्थर्षक लेखे व सन 
२०१६ चा अीरावा वार्थर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ीेवतील. 
 

  (४) विमकु्त जाती, 
भटक्या जमाती, 
इतर मागासिगव ि 
वििेष मागास प्रिगव 
कल्याण मांत्री 

: (क) वसुंतराव नाईक ववम क्त जाती व भटक्या जमाती 
ववकास महामुंडळ (मयावदत), म ुंबई याुंचा सन 
२०१३-२०१४ या वर्षाचा एकतीसावा वार्थर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ीेवतील. 

     (ख) सन २०१५-२०१६ या आर्थथक वर्षाचा महाराष्र 
राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आवण ववकास 
महामुंडळ मयावदत (म ख्य कुं पनी), शामराव पेजे 
कोकण इतर मागासवगय आर्थथक ववकास 
महामुंडळ (उपकुं पनी) याुंचा एकवत्रत वार्थर्षक 
अहवाल तसेच म ख्य कुं पनी व उपकुं पनीचे सन 
२०१५-२०१६ या वर्षाचा वार्थर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ीेवतील. 

       

 

तीन : वि.स.पागे सांसिीय प्रविक्षण कें द्राचा पाचिा अहिाल (२०१६-२०१७) सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिणे. 
 

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

 

 

सहा : िासकीय विधेयक : 
 

 

   परु:स्थापनाथव, विचार, ाेंिि: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१७ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७७ - महाराष्र (तृतीय प रवणी) 
वववनयोजन ववधेयक, २०१७. 

     
 

सात : सन २०१२-२०१३ या िषाच्या अवधक ेचाच्या मागणयाांिर चचा ि मतिान. 
 

आठ : िासकीय विधेयके : 
 

 

 

  (अ) परु:स्थापनाथव :- 
 

   (१) सन २०१७ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७८ - महाराष्र झोपडपट्टी (स धारणा, 
वनमूयलन आवण प नर्थवकास) (स धारणा) ववधेयक, २०१७. 
 

   (२) सन २०१७ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७९ - महाराष्र जमीन महसूल सुंवहता 
(पाचवी स धारणा) ववधेयक, २०१७. 

     

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

  (ब) विचार, ाेंिि: विचार ि सांमत करणे :- 
 

  (१) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७६ – िी. िाय. पाटील 
इांटरनिॅनल विद्यापीठ, पणेु, विधेयक, २०१७. 

 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.ओमप्रकाि उफव  बच्च ूकिू, 
वर्.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७६ – डी. वाय. पाटील 
इुंटरनॅशनल ववद्यापीी, प णे, ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाुंच्या ५१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याुंच्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 

 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.अमर काळे, वर्.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७६ – डी. वाय. पाटील 
इुंटरनॅशनल ववद्यापीी, प णे, ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाुंच्या ४५ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.अस्लम िेे, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, वर्.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७६ – डी. वाय. पाटील 
इुंटरनॅशनल ववद्यापीी, प णे, ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.हषविधवन सपकाळ, वर्.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७६ – डी. वाय. पाटील 
इुंटरनॅशनल ववद्यापीी, प णे, ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाुंच्या ३१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याुंच्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.अवमत झनक, वर्.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७६ – डी. वाय. पाटील 
इुंटरनॅशनल ववद्यापीी, प णे, ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याुंच्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

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

 
 

  (२) (क) भारताच्या सुंववधानाच्या अन च्छेद २१३ (२) (अ) आवण महाराष्र ववधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्वये सवयश्री अवमन पटेल, हर्षयवधयन सपकाळ, ववजय 
वडेट्टीवार, पृर्थ्वीराज चव्हाण, अस्लम शेख, अमर काळे, स वनल केदार, राधाकृष्ण 
ववखे पाटील, अवजत पवार, वदलीप वळसे पाटील, जयुंत पाटील, भास्कर जाधव, 
शवशकाुंत कशदे, वजतेंद्र आव्हाड, अब  आझमी, डॉ.सतीश पाटील, सुंदीप नाईक, 
बाळासाहेब पाटील, सुंग्राम जगताप, राजेश टोपे, दत्तात्रय भरणे, सुंजय कदम, वैभव 
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वपचड, राणाजगवजतकसह पाटील, हसन म श्रीफ, हन मुंत डोळस, ववजय भाुंबळे, 
वदलीप सोपल, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सवयश्री जयदत्त क्षीरसागर, वदपक चव्हाण, 
स रेश लाड, प्रा.ववरेंद्र जगताप, श्री.राह ल जगताप, वव.स.स. याुंचा प्रस्ताव :- 

 

 
 

       "ही ववधानसभा सन २०१७ चा महाराष्र अध्यादेश क्रमाुंक २७ – महाराष्र 
जमीन महसूल सुंवहता (द सरी स धारणा) अध्यादेश, २०१७ नापसुंत करते." 
 

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

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.ओमप्रकाि उफव  बच्च ूकिू,  
वर्.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ६५ - महाराष्र जमीन 
महसूल सुंवहता (चौथी स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाुंच्या ५१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत सिवश्री अस्लम िेे, हषविधवन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय ििेट्टीिार,  वर्.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ६५ - महाराष्र जमीन 
महसूल सुंवहता (चौथी स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विेे-पाटील, 
वर्.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ६५ - महाराष्र जमीन 
महसूल सुंवहता (चौथी स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाुंच्या ३५ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, वर्.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ६५ - महाराष्र जमीन 
महसूल सुंवहता (चौथी स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
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   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
    
  (३) (क) भारताच्या सुंववधानाच्या अन च्छेद २१३ (२) (अ) आवण महाराष्र ववधानसभा 

वनयम  १५९ (२) अन्वये सवयश्री अवमन पटेल, हर्षयवधयन सपकाळ, ववजय 
वडेट्टीवार, पृर्थ्वीराज चव्हाण, अस्लम शेख, अमर काळे, स वनल केदार, अवजत 
पवार, वदलीप वळसे पाटील, जयुंत पाटील, भास्कर जाधव, शवशकाुंत कशदे, वजतेंद्र 
आव्हाड, अब  आझमी, डॉ.सतीश पाटील, सुंदीप नाईक, बाळासाहेब पाटील, 
सुंग्राम जगताप, राजेश टोपे, दत्तात्रय भरणे, सुंजय कदम, वैभव वपचड, 
राणाजगवजतकसह पाटील, हसन म श्रीफ, हन मुंत डोळस, ववजय भाुंबळे, वदलीप 
सोपल, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सवयश्री जयदत्त क्षीरसागर, वदपक चव्हाण, स रेश 
लाड, प्रा.ववरेंद्र  जगताप, श्री.राह ल जगताप, वव.स.स. याुंचा प्रस्ताव :- 

 

 
 

       "ही ववधानसभा सन २०१७ चा महाराष्र अध्यादेश क्रमाुंक २६ - महाराष्र 
म द्राुंक (स धारणा व वववधग्राह्यीकरण) अध्यादेश, २०१७ नापसुंत करते." 
 
 

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

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.ओमप्रकाि उफव  बच्च ूकिू, 
वर्.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ६६ - महाराष्र म द्राुंक 
(स धारणा व वववधग्राह्यीकरण) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाुंच्या ५१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत सिवश्री अस्लम िेे, हषविधवन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय ििेट्टीिार,  वर्.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ६६ - महाराष्र म द्राुंक 
(स धारणा व वववधग्राह्यीकरण) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ६६ - महाराष्र म द्राुंक 
(स धारणा व वववधग्राह्यीकरण) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन 
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दोन्ही सभागृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (४) (क) भारताच्या सुंववधानाच्या अन च्छेद २१३ (२) (अ) आवण महाराष्र ववधानसभा 

वनयम  १५९ (२) अन्वये सवयश्री ववजय वडेट्टीवार, अस्लम शेख, अमर काळे, 
स वनल केदार, राधाकृष्ण ववखे-पाटील, अब  आझमी, प्रा.ववरेंद्र  जगताप, वव.स.स. 
याुंचा प्रस्ताव :- 

 

 

       "ही ववधानसभा सन २०१७ चा महाराष्र अध्यादेश क्रमाुंक २८ – महाराष्र 
सावयजवनक ववद्यापीी (स धारणा) अध्यादेश, २०१७ नापसुंत करते." 

 

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

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत सिवश्री विजय ििेट्टीिार,  
अस्लम िेे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ६८ - महाराष्र 
सावयजवनक ववद्यापीी (स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ६८ - महाराष्र 
सावयजवनक ववद्यापीी (स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (५) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७१ - महाराष्ट्र 

स्ियांअथवसहाय्ययत िाळा (स्थापना ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, 
२०१७. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री. अस्लम िेे, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७१ - महाराष्र 
स्वयुंअथयसहाय्ययत शाळा (स्थापना व वववनयमन) (स धारणा) ववधेयक, २०१७ 
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ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त 
सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश 
देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री. हषविधवन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७१ - महाराष्र 
स्वयुंअथयसहाय्ययत शाळा (स्थापना व वववनयमन) (स धारणा) ववधेयक, २०१७ 
ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त 
सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश 
देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (६) (क) भारताच्या सुंववधानाच्या अन च्छेद २१३ (२) (अ) आवण महाराष्र ववधानसभा 

वनयम  १५९ (२) अन्वये सवयश्री अवमन पटेल, हर्षयवधयन सपकाळ, ववजय 
वडेट्टीवार, पृर्थ्वीराज चव्हाण, अस्लम शेख, अमर काळे, स वनल केदार, राधाकृष्ण 
ववखे पाटील, अवजत पवार, वदलीप वळसे पाटील, जयुंत पाटील, भास्कर जाधव, 
शवशकाुंत कशदे, वजतेंद्र आव्हाड, अब  आझमी, सतीश पाटील, सुंदीप नाईक,   
बाळासाहेब पाटील, सुंग्राम जगताप, राजेश टोपे, दत्तात्रय भरणे, सुंजय कदम, वैभव 
वपचड,  राणाजगवजतकसह पाटील,  हसन म श्रीफ, हन मुंत डोळस, ववजय भाुंबळे, 
वदलीप सोपल, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सवयश्री जयदत्त क्षीरसागर, वदपक चव्हाण,  
श्री.स रेश लाड, प्रा.ववरेंद्र जगताप, श्री.राह ल जगताप, वव.स.स. याुंचा प्रस्ताव :- 

 

 
       "ही ववधानसभा सन २०१७ चा महाराष्र अध्यादेश क्रमाुंक २१ - महाराष्र 
वजल्हा पवरर्षद व पुंचायत सवमती (स धारणा) अध्यादेश, २०१७ नापसुंत करते." 

 

   (ख) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७२ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरषि 
ि पांचायत सवमती (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री. अस्लम िेे, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७२ - महाराष्र वजल्हा 
पवरर्षद व पुंचायत सवमती (स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त 
सहा मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.हषविधवन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 
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जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७२ - महाराष्र वजल्हा 
पवरर्षद व पुंचायत सवमती (स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त 
सहा मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (७) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७३ - महाराष्ट्र न्यायालय-फी 

(सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.ओमप्रकाि उफव  बच्च ूकिू, 
वर्.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७३ - महाराष्र 
न्यायालय-फी (स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाुंच्या ५१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याुंच्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.अमर काळे, वर्.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७३ - महाराष्र 
न्यायालय-फी (स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाुंच्या ४५ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.अस्लम िेे, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, वर्.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७३ - महाराष्र 
न्यायालय-फी (स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.हषविधवन सपकाळ, वर्.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७३ - महाराष्र 
न्यायालय-फी (स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
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सभागृहाुंच्या ३१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याुंच्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.अवमत झनक, वर्.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७३ - महाराष्र 
न्यायालय-फी (स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याुंच्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
    
  (८) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७४ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 

(वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.ओमप्रकाि उफव  बच्च ूकिू, 
वर्.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७४ - महाराष्र सहकारी 
सुंस्था (वतसरी स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाुंच्या ५१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याुंच्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 

 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.अमर काळे, वर्.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७४ - महाराष्र सहकारी 
सुंस्था (वतसरी स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाुंच्या ४५ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.अस्लम िेे, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, वर्.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७४ - महाराष्र सहकारी 
सुंस्था (वतसरी स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा 
मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
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   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.हषविधवन सपकाळ, वर्.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७४ - महाराष्र सहकारी 
सुंस्था (वतसरी स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाुंच्या ३१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याुंच्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.अवमत झनक, वर्.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७४ - महाराष्र सहकारी 
सुंस्था (वतसरी स धारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त सहा मवहन्याुंच्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (९) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७५ - महाराष्ट्र उद िाहने, 

सरकते वजने ि सरकते मागव विधेयक, २०१७. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.ओमप्रकाि उफव  बच्च ूकिू, 
वर्.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७५ - महाराष्र 
उद वाहने, सरकते वजने व सरकते मागय ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाुंच्या ५१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त 
सहा मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 

 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.अमर काळे, वर्.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७५ - महाराष्र 
उद वाहने, सरकते वजने व सरकते मागय ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाुंच्या ४५ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त 
सहा मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.अस्लम िेे, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, वर्.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७५ - महाराष्र 
उद वाहने, सरकते वजने व सरकते मागय ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त 
सहा मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.हषविधवन सपकाळ, वर्.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७५ - महाराष्र 
उद वाहने, सरकते वजने व सरकते मागय ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाुंच्या ३१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त 
सहा मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकिे पाठविणयाबाबत श्री.अवमत झनक, वर्.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१७ चे महाराष्र ववधानसभा ववधेयक क्रमाुंक ७५ - महाराष्र 
उद वाहने, सरकते वजने व सरकते मागय ववधेयक, २०१७ ववधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यावरील प्रवतवृत्त 
सहा मवहन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचाराथय पाीववण्यात यावे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
    
  (१०) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७८ - महाराष्ट्र झोपिपट्टी (सधुारणा, 

वनमूवलन आवण पनुर्विकास) (सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (११) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७९ - महाराष्ट्र जमीन महसलू सांवहता 

(पाचिी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
     

 

 

  (मांगळिार, विनाांक १९ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििवविणयात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि.) 
 

नऊ : सिवश्री. राधाकृष्ट्ण विेे पाटील, अवजत पिार, पथृ्िीराज चहहाण, विलीप िळसे पाटील, 
जयांत पाटील, विजय ििेट्टीिार, िॉ. पतांगराि किम, सिवश्री बाळासाहेब थोरात, 
िविकाांत शििे, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिवश्री. जयित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आहहाि, प्रा.िषा 
गायकिाि, सिवश्री. भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, अब ुआझमी, अवमन पटेल, सवुनल 
केिार, विलीप सोपल, गोपालिास अग्रिाल, ॲङ यिोमती ठाकूर, सिवश्री. मो. आवरफ 
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नसीम ेान, िी. एस. अवहरे, राहुल मोटे, वि. पी. सािांत, हसन मशु्रीफ, मधकुरराि 
चहहाण, राजेि टोपे, बसिराज पाटील, िसांतराि चहहाण, रणवजत काांबळे, िॉ. सांतोष 
टारफे, श्रीमती विपीका चहहाण, सिवश्री. कुणाल पाटील, काविराम पािरा, हषविधवन 
सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, अमर काळे, अवमत झनक, कु. प्रवणती शििे, 
श्रीमती अवमता चहहाण, सिवश्री भाऊसाहेब काांबळे, िेे आवसफ िेे रिीि, श्रीमती 
वनमवला गावित, सिवश्री अस्लम िेे, त्र्यांबक वभसे, सांग्राम थोपटे, जयकुमार गोरे, भारत 
भालके, वसध्िाराम म्हेते्र, मनोहर नाईक, नरहरी वझरिाळ, अवमत िेिमुे , सांविप नाईक, 
वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर) 

 

        "वदनाुंक २४ जून, २०१७ रोजी राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्याुंचे ३४ हजार ३३ कोटी 
रुपयाुंचे कजय माफ करण्याच्या शासनाने जाहीर केलेल्या वनणययान सार कजयमाफी करण्यासाीी 
२२ सप्टेंबर, २०१७ अखेर ५७ लाख शेतकऱ्याुंनी अजय दाखल केल्याची मावहती सहकार 
ववभागाने देणे, त्यापैकी २ लाख ४१ हजार शेतकऱ्याुंचे आधार क्रमाुंक नसल्याने त्याुंना 
कजयमाफी देण्याबाबत झालेली अडचण, कजयमाफीची सवलत घेऊ इय्च्छणाऱ्याुंमध्ये ८६ लाख 
पात्र तर १० लाख बनावट शेतकरी असल्याचा शासनाने केलेला दावा, माहे ऑक्टोबर, २०१७ 
अखेर कजयमाफीची रक्कम शेतकऱ्याुंच्या बाँक खात्यावर जमा करण्याचे आशवासन देऊनही 
त्याची अुंमलबजावणी न होणे, मावहती व तुंत्रज्ञान ववभागाच्या हाती कजयमाफी योजनेचा 
असलेला स काणू, या फसव्या कजयमाफीम ळे राज्यातील शेतकऱ्याुंच्या आत्महत्या कमी न 
होता वाढत जाणे, मावा व त डत डा या सारख्या वकडींम ळे धान वपकाचे मोठ्या प्रमाणात झालेले 
न कसान, ग लाबी बोंड अळीम ळे ३० लाख हेक्टरवरील कापसाचे के्षत्र बावधत होणे, सदर 
न कसानीचे सवेक्षण करण्यात वदरुंगाई केल्याम ळे बावधत के्षत्राचे पुंचनामे करण्यात येणाऱ्या 
अडचणी, राज्यात आवदवासींवर सातत्याने होणारे अन्याय, कोटयवधीचा खचय होऊनही 
ववकास न होणे, आश्रमशाळा, वसतीगृहातील समस्या या प्रकरणी अनेकदा आुंदोलने करुनही 
त्याकडे झालेले द लयक्ष, वन हक्क दाव्याची हजारो प्रलुंवबत प्रकरणे, क पोर्षणाम ळे हजारो 
बालमृत्यू होऊनही त्याची दखल न घेणे, आश्रमशाळातील वशक्षकाुंची वरक्त पदे, वसतीगृहाची 
दरूवस्था, धोकादायक इमारतीत भरणा-या शाळा, प्रवतवर्षी १८०० कोटी रुपयाुंची तरत द 
करुनही ८० टक्के ववद्यार्थ्यांची होणारी गळती, आरोग्याचा वनमाण झालेला प्रशन, 
आवदवासींच्या शाळेतील ववद्यार्थ्यांचे होणारे मृत्यू रोखण्यास वनय क्त केलेल्या डॉ. स भार्ष 
साुंळ खे सवमतीच्या अहवालाची अुंमलबजावणी न होणे, बह सुंख्य आवदवासी, वशक्षण हक्क, 
घरक ल योजना, रेशकनग स ववधा, वीज यापासून वुंवचत असणे, ओबीसी समाजाच्या 
वक्रमीलेयरची वार्थर्षक उत्पन्नमयादा कें द्र शासनाप्रमाणे आी लाख करण्याची होत असलेली 
मागणी, राज्यातील ग्रामीण रुग्णालये व प्राथवमक आरोग्य कें द्राुंमधील वरक्त पदाुंम ळे 
कोलमडलेली आरोग्य व्यवस्था, प्राथवमक आरोग्य कें द्राुंच्या तयार इमारती ववनावापर राहणे, 
सामावजक न्याय ववभागाुंतगयत मागासवगीय सहकारी उद्योग सुंस्थाुंच्या अन दानामध्ये होत 
असलेला गैरप्रकार, पारधी वस्ती जोड रस्त्याुंना वनधी देणे बुंद करणे, ग्रामीण भागातील 
रस्त्याुंसाीी लाुंबीन सार वनधी न वमळाल्याम ळे ताल कावनहाय वनमाण झालेला रस्त्याुंचा 
अन शेर्ष, राज्यातील बह सुंख्य पात्र व गरजू इतर मागासवगीय बाुंधव घरक लाुंपासून वुंवचत 
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राहणे, ओखी वादळाम ळे म ुंबईसह कोकण वकनारपट्टीवर मय्च्छमाराुंच्या बोटी, मासेमारी 
सावहत्य व त्याुंच्या घराुंचे मोठ्या प्रमाणावर न कसान होणे, स कववण्यासाीी ीेवलेले 
मत्स्योत्पादन वाहून जाणे, वादळाम ळे मय्च्छमार वस्तीत पाणी वशरल्याने घराुंची मोठ्या 
प्रमाणात पडझड होऊन आुंबा, काजू, नारळी, पोफळी, मसाल्याची वपके व इतर फलोत्पादक 
शेतकऱ्याुंचे मोठ्या प्रमाणात न कसान होणे, पाण्यापासून सुंरक्षण करण्यासाीी बाुंधण्यात 
आलेले बुंधारेही वादळाम ळे वाहून जाणे, पवरणामी स्थावनक वस्त्याुंना धोका वनमाण होणे, या 
सवय बाबतीत सवेक्षण करुन द रुस्तीची कामे करण्याची वनमाण झालेली गरज, ऑनलाईन 
व्यवस्थेत वनमाण झालेल्या अडचणींम ळे वर्षय सुंपत आले तरी मागासवगीयाुंना फ्री शीप व 
वशष्यवृत्तीची रक्कम न वमळणे, ज्येष्ी नागवरकाुंना वमळणारी अपमानास्पद वागणूक, ववववध 
सेवा प रववण्याच्या नावाखाली काढण्यात आलेल्या वनववदाुंमध्ये ३५० कोटींचा झालेला 
घोटाळा, समृध्दी महामागासाीी शेतकऱ्याुंचा ववरोध डावलून सक्तीने जवमनी सुंपादनाची 
करण्यात येणारी काययवाही, शेतकऱ्याुंमध्ये शासनाप्रती वनमाण झालेला प्रचुंड असुंतोर्ष, 
याप्रकरणी शासनाचे झालेले द लयक्ष, याबाबत शासनाने करावयाची उपाययोजना ववचारात 
घेण्यात यावी." 
 

 
  (मांगळिार, विनाांक १९ विसेंबर, २०१७ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

ििवविणयात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि.) 
 

िहा : श्री. सवुिल प्रभ,ू श्रीमती मवनषा चौधरी, श्री. सिा सरिणकर, ॲङ आविष िेलार, 
सिवश्री अजय चौधरी, सरिार ताराशसह, सवुनल शििे, ॲङ राज परुोवहत, सिवश्री 
मांगेि कुिाळकर, अतलु भातेळकर, अिोक पाटील, सांजय केळकर, श्रीमती तपृ्ती 
सािांत, सिवश्री योगेि सागर, राजेि क्षीरसागर, ॲङ पराग अळिणी, िॉ. सवुजत 
वमणचेकर, सिवश्री मांगलप्रभात लोढा, तकुाराम काते, अवमत साटम, सवुनल राऊत, 
राम किम, कॅ. आर. तवमल सेल्िन, श्रीमती मांिा म्हाते्र, वर्.स.स. याांचा म.वर्.स. 
वियम २९३ अन्र्ये प्रस्तार् :  

 

"बोरीवली येथील सुंजय गाुंधी राष्रीय उद्यानातील आवदवासीपाडे आवण अवधकृत 
झोपडपट्टीतील रवहवाशी याुंना स्थलाुंतरीत करण्याबाबत शासनाने आखलेली उपाययोजना, 
सवयसाधारण पात्र झोपडपट्टीवावसयाुंच्या स्थलाुंतरासाीी शासनाने घ्यावयाचा सकारात्मक 
वनणयय, सुंजय गाुंधी राष्रीय उद्यानाच्या सव्हे नुं. २३९/१ या वन के्षत्राची मोजणी करुन 
अवतक्रवमत रवहवाशाुंचे त्याच के्षत्रात प नवयसन करण्याबाबत कदडोशी येथील लोकप्रवतवनधींनी 
माहे वडसेंबर, २०१६ व त्यानुंतर वारुंवार मा. म ख्यमुंत्री, मा. वनमुंत्री व मा. गृहवनमाण मुंत्री 
याुंच्याकडे वनवेदनाद्वारे केलेली मागणी, सुंजय गाुंधी राष्रीय उद्यानातील वन्य प्राण्याुंचा 
शहरात होणारा म क्त सुंचार व त्यावर करावयाच्या उपाययोजना, म ुंबई शहरातील नद्या व 
नाले याुंच्या रुुं दीकरणाम ळे बाधीत होणाऱ्या रवहवाशाुंचे त्याच वीकाणी प नवयसन करणे, 
आवशया खुंडातील सवात मोीया म ुंबईतील धारावी येथील झोपडपट्टीचा प नर्थवकास 
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करण्याचा शासनाने घेतलेला महत्वाकाुंक्षी वनणयय व आखलेली उपाययोजना, म ुंबईतील 
ज न्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प नर्थवकास करण्याबाबत आी आमदाराुंच्या 
सवमतीने केलेल्या वशफारशीवर वनणयय घेण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन असणे, या 
प्रस्तावावर तातडीने वनणयय होण्याची आवशयकता, म ुंबईतील महानगरपावलकेच्या जागेवरील 
व भाडे करार सुंप ष्टात आलेल्या जीणय इमारतींच्या भाडेकराराुंचे न तनीकरण करण्याची 
आवशयकता, राज्यात पुंतप्रधान आवास योजनेंतगयत आर्थथकदृष्या द बयल घटकाुंसाीी ३३ 
हजार ५०० व इतराुंसाीी ६२५० घरे उभारण्याची म्हाडाने आखलेली उपाययोजना, याबाबत 
करावयाची वनणययात्मक काययवाही ववचारात घेण्यात यावी." 

  
 

   

 
 
 

विधान भिन, 
नागपूर, 
वदनाुंक : १९ वडसेंबर, २०१७ 

िॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सवचव, 

 महाराष्र ववधानसभा. 
 


