महाराष्ट्र विधानपवरषद

वदिसाच्या कामकाजाचा क्रम

शुक्रिार, वदनाांक ९ माचच , २०१८
(सकाळी १०.०० ते ११.४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये ) (१) (बुधिार, वदनाांक ७ माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या
क्रमात दशच विण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना) –
श्री. प्रकाश गजविये , वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या
बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राज्यात चेि माकेटिंगच्या िावाखाली नवनवध प्रकारचे लाभ आनि
घरबसल्या लाखोंचा आर्थिक फायदा नमळवूि दे ण्याचे आनमष दाखवत
शेकडो जिाांची कोिंयवधी रूपयाांची फसविूक करिाऱ्या क्यू िेिं कांपिीचा
गैरव्यवहार आर्थिक गुन्हे शाखेिे उघडकीस आििे, या कांपिीतील दोि
डॉक्िंराांसह १० आरोपींवर पोनलसाांिी फसविुकीचा गुन्हाही दाखल करिे,
या कारवाईमुळे चेि िेिंवकव माकेटिंग करिाऱ्या कांपन्यामध्ये खळबळ
निमाि होिे, या कांपिींचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी कांपिीद्वारे अनभकतेही
िेमिे, या कांपिीच्या सभासदाांिा दे श-नवदे शातील पयविंि स्िळे , नरसॉिंव ,
शॉटपग कॉपोरे िं फायिान्स, िंे नलकम्युनिकेशि इ-कॉमसव, लाईफ
स्िंाईलसोबतच नवनवध कांपन्याांच्या उत्पादिाांची मानहती नदली जािे, कांपिीची
"क्यू व्हीआयपी क्लब" में बरनशप घेतल्यास नमळिाऱ्या सुनवधाांमध्ये मोठी
सूिं तसेच मोफत भेिंवस्तू दे ण्याचीही प्रलोभि दाखनवले जािे, एक सभासद
बिल्यास त्याला आिखी सभासद आनि त्या सभासदाला पुन्हा तसेच
अनमष दाखवूि दुसरे सभासद बिवूि वेगवेगळया आर्थिक फायद्ाांचीही
मानहती नदली जािे, एका सभासदाला १० िंक्के कनमशि दे ण्याचे अनमष
नमळाल्यामुळे ते नमळनवण्यासाठी सभासद झालेली मां डळी आिखी ग्राहकाांिा
या कांपिीशी सांलग्ि करिे , वेगवेगळी अनमषे दाखवूि गुांतविूकदाराांिा क्यू
िेिं कांपिीला जोडू ि िवीि सभासद तयार करण्यात येिे व सांकेतस्िळावर
बिाविं मे ल आयडी तयार करिे, आम्ही तुमची रक्कम वेगवेगळया क्षेत्रात
गुांतनवली असूि त्याचा लाभाांश नवनशष्िं प्रकारे नमळतो असे ही साांगण्यात
येिे, गुांतविूकदाराांिा त्याांच्या पााँईांिंसच्या रूपािे रक्कम जमा होत असल्याचे
बिाविं मे लही पाठनवण्यात येिे, पाच वषात ९ ते १० लाखाांचे पाच कोिंी
रूपये नमळतील असेही साांगण्यात येिे, राज्यात अशा नवनवध कांपन्याांद्वारे
फसविूक सुरू असिे, या बाबींकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष,
त्यामुळे जिमािसाांत पसरलेला असांतोष व टचतेचे वातावरि त्यामुळे क्युिेिं
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(३)

सारख्या नवनवध कांपन्याांवर कायववाही करण्याबाबत शासिािे तातडीिे
करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनिया."
अॅड. राहु ल नािेकर, सववश्री. हे मांत िंकले, ख्वाजा बेग, आिांद ठाकूर, िरें द्र
पािंील, नकरि पावसकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक
महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"मुांबई महािगरपानलकेच्या अखत्यानरत असिाऱ्या सी वॉर्डात
(काळबादे वी, मुांबादे वी, नचराबाजार इत्यादी) इमारत ि. ९८, शेख मेमि
स्ट्स्ििं, ३२/३६, समसेठ स्ट्स्ििं, ११४ लोहार चाळ, ७३/७५ नवठ्ठल वाडी,
३१६/३२० रे रोड, पायधुिी, ५९ जमीर मोल्ला, ३०/३२ चांपा गल्ली िॉस
लेि, ३०/३२ मस्ट्स्जद स्ट्स्ििं, ७६/७८ लक्ष्मी भवि, ओल्ड हिुमाि लेि,
१९/२१ भोईवाडा, भुलेश्वर, २४२ झकेनरया स्ट्स्ििं, इत्यादी इमारतींमध्ये
बेकायदे शीर व नियमबाह्य केलेले बाांधकाम, या सवव नियमबाह्य
बाांधकामाांनवरुध्द सातत्यािे तिारी होत असतािाही बृहन्मुांबई
महािगरपानलकेच्या सी वॉडव च्या अनधकाऱ्याांिी हे तूपूरस्सर केलेले दुलवक्ष,
सदर बेकायदे शीर व नियमबाह्य काम हे सी वार्डातील इमारत व कारखािे
खात्यातील अनधकारी श्री. रटवद्र नतवारी, उपअनभयांता याांच्या सांगिमताने
होत असल्यािे सवव सामान्य जितेत शासिाबद्दल निमाि झालेली तीव्र चीड
व सांतापाची भाविा, महापानलकेच्या सी वॉडातील अिनधकृत व नियमबाह्य
कामाांची चौकशी वा पहािी करुि यावर तात्काळ कारवाई करण्याची
आवश्यकता, याबाबत शासिािे तातडीिे करावयाची कायववाही व
प्रनतनिया."
आर्कक.अनांत गाडगीळ, डॉ.(श्रीमती) िीलम गोऱ्हे , श्री.रटवद्र फािंक,
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मुख्यमांत्रयाांचे
लक्ष वेधतील :"दे शातील पनहल्या खाजगी गुप्तहे र मनहलेला एका गुन्ह्या सांबांधात या
राज्यात अिंक होिे, आपल्या आनशलासाठी हवी असलेली मानहती
कुठल्याही िराला जाऊि नमळनविे, त्यासाठी व्यक्तिक्तचे सांभाषि यांत्राद्वारे
चोरुि ऐकिे, यासाठी कुठल्याही व्यस्ट्क्तच्या खाजगी जीविाची सववप्रकारे
मानहती गोळा करिे, वेळप्रसांगी व्यस्ट्क्तचा पाठलाग करुि मागोवा घेिे,
प्रसांगी नमळालेल्या गुप्त मानहतीचा ब्लॅकमे टलगसाठी उपयोग करिे, यास
प्रनतबांध करिारा कायदा राज्यात अस्स्तत्वात िसिे, गुप्त मानहती
नमळनवण्यासाठी कॉल नडिंे ल्स रे कॉडव भ्रष्िं मागांचा अवलांब करुि मोबाईल
कांपन्याांकडू ि नवकत घेिे, जाळ्यामध्ये सापडिाऱ्या उद्ोगपती, राजकीय
व्यक्ती, नसिेसृष्िंीतील व्यक्ती इत्यादीवर दबाव िंाकूि त्याांच्यातफे गैरकृत्य
करवूि घेिे, प्रत्येक व्यस्ट्क्तला घिंिेिे नदलेल्या प्रायव्हसीच्या अनधकारास
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धक्का पोहचनविे, याबाबत शासिािे तातडीिे करावयाची कायववाही व
प्रनतनिया."
(४) अॅड. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या
बाबीकडे महसूल मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"महाराष्ि जमीि महसूल अनधनियम, १९६६ मधील तरतुदीिुसार
मुांबई व इतर नठकािी सहकारी गृहनिमाि सांस्िाांिा जनमिी प्रदाि करण्यात
येिे, मुांबईसह महाराष्िामध्ये २२,००० हूि अनधक सहकारी गृहनिमाि सांस्िा
असिे, उपरोक्त जनमिी नविीच्या करारिाम्यामध्ये असलेल्या जाचक अिंी
व शतीच्या अनधि राहूि नविी व भाडे तत्वावर देण्यास त्या त्या नवभागातील
नजल्हानधकाऱ्याांची पूववमांजूरी घेिे अनिवायव असिे, तसेच सदर मांजूरी
घेतेवेळी शासिाकडू ि नवकास / हस्ताांतरि शुल्कापोिंी िजरािा ६२.५ िंक्के
करारिाम्याप्रमािे आकारण्यात येिे, नदिाांक १७ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी
मां त्रीमां डळाच्या बैठकीमध्ये भोगविंा-२ टकवा सरकारी पट्टे दार या स्वरुपाच्या
जनमिी रुपाांतरि अनधमुल्य आकारुि भोगविंादार वगव-१ मध्ये रुपाांतरीत
करण्यासाठी महाराष्ि जमीि महसूल सांनहता, १९६६ च्या कलम २९ मध्ये
सुधारिा करुि असे अनधकार राज्य शासिाकडे वगव करण्याबाबतची
सुधारिा करण्याची निताांत आवश्यकता असताांिा या नवषयावर सवंकष
अभ्यास करण्यासाठी प्रधाि सनचव, महसूल याांच्या अध्यक्षतेखाली नदिाांक
२३ माचव, २०१६ रोजी सनमती गठीत करुि आपला अहवाल २ मनहन्यामध्ये
शासिास सादर करण्याची आवश्यकता असतािाही अद्ाप शासिास
अहवाल सादर झालेला िसिे, उक्त जनमिीवरील वगव-२ वरुि वगव-१ चे
हस्ताांतरीत करण्यासाठी करारिाम्यापोिंी रे डी रे किरच्या ५ िंक्के तसेच
करारिाम्याच्या अिंी व शतींचा भांग केल्याबाबत अनतनरक्त ५ िंक्के असा
िजरािा महसूलापोिंी भरुि घेण्याची आवश्यकता, सदर मागिीकडे राज्य
शासिाचे होत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष, पनरिामी सववसामान्याांमध्ये पसरलेले
असांतोषाचे वातावरि, याबाबत शासिािे गाांभीयािे लक्ष घालूि करावयाची
कायववाही व याबाबत शासिाची प्रनतनिया व भूनमका."
(५) सिचश्री. वकरण पािसकर, िरें द्र पािंील, अॅड. राहुल िावेकर, श्रीमती नवद्ा
चव्हाि, अॅड. निरां जि डावखरे , श्री. हे मांत िंकले, वि.प.स. पुढील तातडीच्या
व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे गृहवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"मे . ओमकार नरअलिंसव व डे व्हलपसव प्रा. नल. या नवकासकाकडू ि
मुांबईच्या परे ल नशवडी, नडस्ट्व्हजि, ि.भू.ि ७९५,६५७,६५६,७९७,६५४,
४३२,६५६,६५९,६५३,४४०,४३७,८५४,६६९,८७०,८७१ (भाग) तसेच,
दादर, िायगाांव, नडस्ट्व्हजि, येिील, ि.भू.ि. १५५,१७४,१७६१/१७७,
१८५,१०३८,१०३९ या भुखांडाांवर १० सोसायट्ाांचे एकनत्रकरि करूि
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झोपडपट्टी पुिववसि योजिे अांतगवत नवकास करण्यात येत असिे , तेिील
झोपडीधारकाांिा नवश्वासात ि घेता नवकासकािे परस्पर मिपा अनधकाऱ्याांिा
हाताशी धरुि भूखांडाच्या आरक्षिात बदल करुि घेिे, यामध्ये नवकासक व
मिपा अनधकाऱ्याांमध्ये छु पी युती असिे, बदलूि घेतलेल्या आरक्षिात सध्या
उद्ािाच्या भुखांडावर झोपडपट्टीधारकाांचे वास्तव्य असिे , त्याच नठकािी
पुिववसि करण्याची झोपडपट्टीधारकाांची मागिी असिे, तसे ि झाल्यास
झोपड्या खाली करण्यात येिार िाहीत अशी सुचिा झोपडपट्टीधारकाांिी देिे,
नवकासक करिार असलेल्या दुरच्या नठकािी झोपडीधारकाांचा स्िलाांतरीत
होण्यास िकार असिे , नवकासकाकडू ि मूळ उद्ािासाठी असलेल्या
भूखांडावर नविीकरता इमारत उभारिीचे काम करिे , नवकासक उद्ाि
िेमके कोठे उभारिार याबाबत झोपडीधारकाांमध्ये निमाि झालेली
सांभ्रमावस्िा शाळे साठी १३२४ चौ.मी. एवढी जागा आरनक्षत असतािाही
शाळे चे बाांधकाम करण्यात ि येिे, अवघ्या दोि ते तीि खोल्याांमध्ये शाळा
चालनवण्यात येत असिे , २३ बालवाड्या, २३ कल्याि केंद्रे , २३ सोसायिंी
याांिा कायालय दे ण्यात ि येिे, सदर प्रस्तानवत सांपूिव बाबींची चचा पावसाळी
अनधवेशि २०१६ मध्ये उपस्ट्स्ित लक्षवेधीच्या अिुषांगािे झालेली असिे ,
नवकासकािे उपरोक्त अिेक गोष्िंीचे पालि ि केल्याबाबत आक्षेप घेऊिही
तसेच मा.मांत्री महोदयाांिी कायववाहीचे आश्वासि दे िे, मात्र याबाबत अद्ाप
कारवाईत नदरां गाई होत असल्यािे तेिील झोपडीधारकाांमध्ये निमाि झालेला
तीव्र असांतोष, याबाबत नवकासक व सांबनधत अनधकारी याांच्यावर कारवाई
करण्याची निताांत आवश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व
शासिाची प्रनतनिया."
श्रीमती हु स्नबानू खवलफे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक
महत्वाच्या बाबीकडे जलसांपदा मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"राजापूर तालुक्यातील नज.रत्िानगरी कनजडा येिे सि २००५ पासूि
एफ.ए. कन्स्िक्शि या ठे केदार कांपिी माफवत जामदा धरि प्रकल्पाचे काम
सुरु असिे, या प्रकल्पाचे काम सुरु होऊि १० वषे झाली असतािाही
धरिाचे केवळ ४० िंक्केच काम पूिव होिे, शासिाच्या नियमाप्रमािे आधी
पुिववसि मग धरि असा नियम असतािाही या नठकािी हा नियम धाब्यावर
बसवूि प्रशासि व ठे केदार याांिी शेतकऱ्याांिा नवचारात ि घेता धरिाचे काम
सुरु करिे , त्यामुळे येिील नवस्िानपताांच्या पुिववसिाचाही प्रश्ि कायम
असिे, त्यातच गतवषी शासिाच्या जलसांपदा नवभागािेच या प्रकल्पाची
लाचलुचपत नवभागाकडू ि चौकशी सुरु करिे , त्यामुळे हा प्रकल्प होिार
िसेल तर प्रकल्प रद्द करुि शेतकऱ्याांच्या जनमिीवरील निबंध उठवूि
त्याांच्या जनमिी त्याांिा परत कराव्यात अन्यिा प्रकल्प बानधताांच्या जनमिींसह
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अन्य मालमत्ाांची पुिमोजिी करुि िव्यािे मुल्याांकि करुि मोबदला दयावा
अशी येिील प्रकल्पबानधताांची मागिी असिे , परां तु या मागिीकडे शासि
करीत असलेले अक्षम्य दुलवक्ष, पनरिामी येिील प्रकल्पबानधताांमध्ये पसरलेले
तीव्र असांतोषाचे वातावरि त्यामुळे शासिािे येिील प्रकल्पबानधताांच्या
मागण्या मान्य करण्याबाबत करावयाची तातडीची कायववाही व शासिाची
प्रनतनिया."
(७) श्री. वगरीशचां द्र व्यास, प्रा. अनिल सोले, सववश्री. िागोराव गािार, नमतेश
भाांगनडया, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे
सामावजक न्याय ि विशे ष सहाय्य मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :"लातूर नजल्ह्यातील ता. निलांगा येिील चांद्रसागर बहुउद्दे शीय
सेवाभावी सांस्िा, औराद (महा) या सांस्िेच्या राजीव गाांधी निवासी मनतमां द
नवद्ालय, स्वामी रामािांद नतिव निवासी मुकबधीर नवद्ालय व इांनदरा गाांधी
निवासी अपांग नवद्ालय या तीि अिुदानित शाळाांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार
झाला असल्याचे निदशविास येिे, श्रीमती छाया एि, गाडे कर, नजल्हा
समाजकल्याि अनधकारी, नज.प. लातूर याांिी या तीिही शाळाांचे िोंदिी
प्रमािपत्र रद्द असतािा व शाळा बांद स्ट्स्ितीत असतािा िोंदिी प्रमािपत्र
प्रदाि करण्याकनरता प्रादे नशक उपायुक्त, समाजकल्याि, लातूर याांिा
नशफारस केली असल्याचे निदशविास येिे, त्याांच्या नशफारशीस अिुसरूि
प्रादे नशक उपायुक्त, समाजकल्याि, लातूर याांिी त्याांिा अनधकार िसतािा
नदिाांक ६ ऑगस्िं, २०१५ च्या आदे शान्वये नदिाांक १ एनप्रल, २०११ ते नदिाांक
१ िोव्हें बर, २०१३ या कालावधीचे िोंदिी प्रमािपत्र नदले असल्याची बाब
उघडकीस येिे, पनरिामी या शाळाांतील नशक्षकाांिा त्या कालावधीचे वेति
द्ावे लागले असल्यािे शासिावर आर्थिक भुदंड आला असिे, श्रीमती छाया
गाडे कर याांच्या नवरूद्ध कारवाई करण्याबाबत व त्याांच्या गैरव्यवहाराांची
चौकशी करण्याबाबत मा. आयुक्त, अपांग कल्याि याांच्याकडे लेखी तिारी
प्राप्त झाल्यािांतरही अद्ाप त्यावर कारवाई ि होिे , अशाप्रकारे गैरव्यवहारास
पाठीशी घालिाऱ्या व उघड उघड गैरव्यवहार झाला असल्याचे निदशविास
आलेल्या शासिाच्या सांबांनधत अनधकाऱ्याांची चौकशी करूि कारवाई
करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व
शासिाची प्रनतनिया."

(दुपारी १२.०० वाजता)
एक
दोन

: प्रश्नोत्तरे .
: (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचना – (असल्यास).
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(ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सूचनाांची वनिेदने –
(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

(६)

(गुरुिार, वदनाांक ८ माचच , २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या
कामकाजाच्या क्रमात दशच विण्यात आलेली म.वि.प.वनयम ९३
अन्िये सूचना) –
श्री.अमरससह पांवडत, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक १५ वर उच्च
ि तांत्रवशक्षण मांत्री निवेदि करतील :"अांबाजोगाई (नज.बीड) येिे मराठी भाषा नवद्ापीठाची
स्िापिा करण्याची मागिी."
श्री.जगन्नाथ सशदे , वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक १६ वर
मुख्यमांत्री निवेदि करतील :"कल्याि-डोंनबवली महािगरपानलकेकडू ि रस्ते दुरूस्ती
नसमें िंीकरिाांच्या कामात जािीवपूववक नदरां गाई केली जात
असल्यामुळे अधव विं रस्त्याांमधूि उडिारी धूळ िागरीकाांच्या
आरोग्यासाठी घातक ठरत असिे ."
ॲड.जयदे ि गायकिाड, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक १७ वर
मुख्यमांत्री निवेदि करतील :"पुिे शहरात येिाऱ्या आनदवासी नवद्ार्थ्यांच्या निवासाची
सोय व्हावी यासाठी शासिािे केलेल्या निधीच्या तरतूदीचा नवनियोग
वेळीच ि करता आल्यामुळे सदर निधी अखर्थचत राहिे ."
डॉ.सुधीर ताांबे, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक
महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक २० वर सािचजवनक
बाांधकाम (सािचजवनक उपक्रम िगळून) मांत्री निवेदि करतील:"अहमदिगर बायपासचे काम प्रशासिाच्या व कांत्रािंदाराच्या
दुलवक्षामुळे रखडले असिे ."
श्री.सांजय दत्त, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक
महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक १९ वर शालेय वशक्षण
मांत्री निवेदि करतील :"औरां गाबाद नजल्ह्यातील अटजठा येिील बारावीच्या परीक्षा
केंद्रावर दुसऱ्याच्या िावाखाली ३०० रूपये दर नदवशी प्रमािे परीक्षा
दे िाऱ्या ७ तोतया परीक्षािींसह १५ जिाांवर गुन्हे दाखल केल्याचे
निदशविास येिे."
श्री.वकरण पािसकर, वि.प.स. याांच्या पुढील निकडीच्या
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तीन

साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सूचना क्रमाांक १८ वर अन्न
ि औषध प्रशासन मांत्री निवेदि करतील :"राज्यातील तबेल्याांमधूि नवकले जािारे ७१ िंक्के दूध
आनि नपशव्याांमधूि नवकल्या जािाऱ्या दूधाचे ६५ िंक्के िमुिे
दुनषत असल्याचे कांन््युमर गाईडन्स सोसायिंी ऑफ इांनडयािे
केलेल्या तपासिीत उघड होिे ."
: म.वि.प. वनयम १०१ - अ अन्िये विशे ष उल्लेख - (असल्यास).

चार

: शासकीय विधे यके :(क) विधानसिे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खां डश: विचार ि सांमत
करणे.
(१) "सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७१ - महाराष्ट्र
स्ियां अथचसहाय्य्यत शाळा (स्थापना ि विवनयमन) (सुधारणा)
विधे यक, २०१७"
(अ) विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. शरद रणवपसे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाांक ७१ - महाराष्ि
स्वयांअिवसहास्ट्ययत शाळा (स्िापिा व नवनियमि) (सुधारिा)
नवधे यक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील
प्रनतवृत् दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि
नवचारािव पाठनवण्यात यावे."
(१) शालेय नशक्षि मांत्री
(२) श्री. धिांजय मुांडे, नवरोधी पक्ष
िेता तिा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रिनपसे,
(४) श्री.सांजय दत्, नव.प.स.
नव.प.स.
(५) ॲड.निरां जि डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाि,
(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पािंील,
(१०) श्री.नवजय ऊफव भाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
(ब) विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे,
वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाांक ७१ - महाराष्ि
स्वयांअिवसहास्ट्ययत शाळा (स्िापिा व नवनियमि) (सुधारिा)
नवधे यक, २०१७ नवधािसभेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहाच्या २१
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सदस्याांच्या सांयुक्त सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत् दोन मवहन्याांच्या
आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नवचारािव पाठनवण्यात यावे."
--------------------------------------------------------------------------(२) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ – पांढरपूर मांवदरे (सुधारणा)
विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय
मुांडे, शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१८ चे नव.स.नव. िमाांक १ – पांढरपूर मां नदरे (सुधारिा)
नवधे यक, २०१८ खालील सदस्याांच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील
प्रनतवृत् दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि
नवचारािव पाठनवण्यात यावे."
(१) मुख्यमांत्री
(२) श्री. धिांजय मुांडे, नवरोधी पक्ष
िेता तिा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रिनपसे,
(४) श्री.सांजय दत्, नव.प.स.
नव.प.स.
(५) ॲड.निरां जि डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाि,
(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पािंील,
(१०) श्री.नवजय ऊफव भाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
--------------------------------------------------------------------------(३) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ – महाराष्ट्र नगरपवरषदा,
नगरपांचायती ि औद्योवगक नगरी (सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय
मुांडे, शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१८ चे नव.स.नव. िमाांक २ – महाराष्ि िगरपनरषदा,
िगरपांचायती व औद्ोनगक िगरी (सुधारिा) नवधे यक, २०१८
खालील सदस्याांच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत् दोन
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि नवचारािव
पाठनवण्यात यावे."
(१) मुख्यमांत्री
(२) श्री. धिांजय मुांडे, नवरोधी पक्ष
िेता तिा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रिनपसे,
(४) श्री.सांजय दत्, नव.प.स.
नव.प.स.
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(५) ॲड.निरां जि डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाि,
(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पािंील,
(१०) श्री.नवजय ऊफव भाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
--------------------------------------------------------------------------(४) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र ग्रामपांचायत
(सुधारणा) विधे यक, २०१८"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. धनांजय
मुांडे, शरद रणवपसे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :"सि २०१८ चे नव.स.नव. िमाांक ३ – महाराष्ि ग्रामपांचायत
(सुधारिा) नवधेयक, २०१८ खालील सदस्याांच्या प्रवर सनमतीकडे
त्यावरील प्रनतवृत् दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश
दे ऊि नवचारािव पाठनवण्यात यावे."
(१) ग्रामनवकास मां त्री
(२) श्री. धिांजय मुांडे, नवरोधी पक्ष
िेता तिा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रिनपसे,
(४) श्री.सांजय दत्, नव.प.स.
नव.प.स.
(५) ॲड.निरां जि डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाि,
(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पािंील,
(१०) श्री.नवजय ऊफव भाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
--------------------------------------------------------------------------(५) "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ५ – महाराष्ट्र िेश्म मालकी
(सुधारणा) विधे यक, २०१८"
--------------------------------------------------------------------------(ख) विधानसिे ने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार पुढे सुरू, खां डश: विचार ि
सांमत करणे.
"सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६८ - महाराष्ट्र सािचजवनक विद्यापीठ
(सुधारणा) विधे यक, २०१७"
विधे यक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री. शरद
रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :-
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"सि २०१७ चे नव.स.नव. िमाांक ६८ - महाराष्ि साववजनिक
नवद्ापीठ (सुधारिा) नवधे यक, २०१७ खालील सदस्याांच्या प्रवर
सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत् दोन मवहन्याांच्या आत सादर
करण्याचा अिुदेश देऊि नवचारािव पाठनवण्यात यावे."
(१) उच्च व तांत्र नशक्षि मां त्री (२) श्री. धिांजय मुांडे, नवरोधी पक्ष
िेता तिा नव.प.स.
(३) श्री.शरद रिनपसे,
(४) श्री.सांजय दत्, नव.प.स.
नव.प.स.
(५) ॲड.निरां जि डावखरे ,
(६) श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
नव.प.स.
नव.प.स.
(७) श्री.सनतश चव्हाि,
(८) डॉ.िीलम गोऱ्हे , नव.प.स.
नव.प.स.
(९) श्री.कनपल पािंील,
(१०) श्री.नवजय ऊफव भाई नगरकर,
नव.प.स.
नव.प.स.
---------------------------------------------------------------------------

- मध्यां तर -

(दुपारी २.०० िाजता)
पाच

: वित्त मांत्री सन २०१८-२०१९ चा अथचसांकल्प सादर करतील.

विधान ििन,
मुांबई,
नदिाांक : ८ माचव, २०१८.

डॉ.अनांत कळसे,
प्रधाि सनचव,
महाराष्ि नवधािपनरषद.

