महाराष्ट्र विधानसभा
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
शुक्रिार, विनाांक २३ माचच , २०१८
(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयं त)

लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(गुरुवार, विनाांक २२ माचच २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचविण्यात आलेली परां त,ु पुढे ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सूचना क्रमाांक १)
(१) अॅड. राहु ल कुल, श्री. ित्तात्रय भरणे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे जलसांपिा मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील भामा आसखेड प्रकल्ह्पासाठी शासनाने िजमनी
संपादन करणे , प्रकल्ह्पाचे काम पूणण होत असतानाच प्रकल्ह्पाच्या लाभक्षेत्रामधून दौंड
तालुक्यातील गावांना वगळू न पुणे शहराच्या जपण्याच्या पाण्यासाठी सदर पाणी आरजक्षत
करण्याचा शासनाने घे तलेला जनणणय, महाराष्ट्र िलसंपत्ती जनयमन प्राजधकरणाने पुणे
महानगरपाजलकेचा पाणी वापर ८.५ टीएमसी पयंत मयाजदत ठे वण्याचा जदलेला जनणणय, पुणे
महानगर पाजलकेकडे प्रत्यक्षात ११.५ टीएमसी पाणी वापराचा शासनाचा परवाना असल्ह्याने
भामा आसखेडच्या पाण्याची आवश्यकता नसणे ककवा कायदे शीरजरत्या सदर पाणी
आरजक्षत करणे शक्य नसणे , मा.लोकप्रजतजनधी यांनी दौंड तालुक्यातील गावे वगळू नये
यासाठी वांरवार मागणी करुनही कोणतीच कायणवाही न होणे , भामा आसखेड प्रकल्ह्पासाठी
संपाजदत केलेल्ह्या काही िजमनींचे गुंिवणी प्रकल्ह्पग्रसतांसाठी बेकायेशीरपणे वाटप
करणाऱ्या अजधकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न होणे , सदर वाटप रद्द करण्यासाठी
शासनसतरावर २ वेळा बैठका घेऊनही कुठलाही जनणण य न होणे , त्यामुळे िलसंपदा
जवभागाने दौंड तालुक्यातील गावे भामा आसखेड प्रकल्ह्पातुन वगळण्याचा जनणणय रद्द
करणे , गुंिवणी प्रकल्ह्पाच्या प्रकल्ह्पग्रसतांना वाटप केलेल्ह्या िजमनींचे वाटप रद्द करून
बेकायदे शीरजरत्या वाटप करणाऱ्या अजधकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता,
याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व प्रजतजिया."

(२) श्री. सुभाष पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
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शालेय वशक्षण मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"अजलबाग तालुक्यातील जिल्ह्हा पजरषदे मधील जशक्षक व जशक्षकेत्तर कमणचाऱ्यांचे
वेतन व इतर दे यके पे - युजनट मार्णत गत १० ते १२ वषापासून केली िात असतांना जशक्षक
व जशक्षकेत्तर कमण चाऱ्यांची वेतन व इतर दे यके लेखाजधकारी कायालय, पेण येथे
मंिुरीसाठी पाठजवण्यात येत असल्ह्यामुळे त्यांना अने क अडचणींना सामोरे िावे लागत
असणे, पेण येथील लेखाजधकारी कायालय अजलबाग येथे सथलांतरीत करण्याची
लोकप्रजतजनधी, जशक्षक व जशक्षकेत्तर संघटनांनी जशक्षण अजधकारी व उपसंचालक, जशक्षक
संचालनालय, मुंबई यांचेकडे वारं वार जनवेदनाद्वारे मागणी करुनही कोणतीच कायणवाही
करण्यात न आल्ह्याने त्यांच्यामयेये पसरलेला असंतोष, पजरणामी पेण तालुक्यातील
लेखाजधकारी कायालय अजलबाग येथे सथलांतरीत करण्याबाबत शासनाने करावयाची
कायणवाही व प्रजतजिया."
(३)

सिचश्री. विजय भाांबळे , अवजत पिार, राजेश टोपे , िैभि वपचड, वजतेंद्र आव्हाड,
सांग्राम जगताप, राहुल जगताप, राहुल मोटे , वि.स.स. तातडीच्या ि सािचजवनक
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"परभणी जिल्ह्यातील कितूर व सेलू तालुक्यात माहे र्ेब्रुवारी, २०१८ पासून तीव्र
पाणी टं चाई जनमाण झाली असून नागजरक, मजहला व िनावरांना जपण्याच्या पाण्यासाठी दोन
ते दोन जक.मी.पयंत पायपीट करावी लागणे , सन २०१६-२०१७ मयेये प्रशासनाच्या
जदरं गाईमुळे नागजरकांना व िनावरांना पाणी टं चाईचा सामना करावा लागणे , पंचायत
सजमती, कितूर व सेलू यांनी पाणी टं चाईचा आराखडा सादर करुनही जिल्ह्हाजधकारी,
परभणी यांच्या दुलक्षामुळे नागजरक व िनावरे यांना जपण्याच्या पाण्यापासून वंजचत राहावे
लागणे , सन २०१७-१८ या वषासाठी जवभागीय आयुक्त, औरं गाबाद यांनी पाणी टं चाईच्या
आराखडयास मंिुरी दे ऊन सुयेदा जिल्ह्हाजधकारी, परभणी यांनी एकाही कामास प्रशासकीय
मंिूरी जदलेली नसणे , रोिगार हमी योिनें तगण त गत २ वषापासून मंिूर असलेली शेततळे ,
कसचन जवजहरीचे काम अद्यापही सुरु न करणे, जपण्याच्या पाण्याबाबत लोकप्रजतजनधी यांनी
शासनाकडे वारं वार जनवेदन दे ऊनही कोणतीच कायणवाही करण्यात न आल्ह्याने
नागजरकांमयेये पसरलेला असंतोष, याबाबत शासनाने करावयाची कायणवाही व प्रजतजिया."

(४) श्री. राजेश क्षीरसागर, वव.स.स तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे
िैद्यकीय वशक्षण मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"कोल्ह्हापूर येथील प्राईम रुग्णालयाकडू न रुग्णांचे आर्थथक शोषण तसेच रुग्णांच्या
मृत्यु प्रकरणी रुग्णालयातील डक.क्सतुभ वाईकर यांच्या जवरोधात पाच ते सहा रुग्णांनी
जिल्ह्हा पोजलस प्रमुख, कोल्ह्हापूर यांचेकडे तिार केल्ह्याचे माहे र्ेब्रुवारी, २०१८ मयेये
जनदशणनास येणे, डक.क्सतुभ वाईकर यांचेकडे डी.एन.बी. न्युरो पदवी नसतांना न्युरो
शस्त्रजिया करून रुग्णांचा मृत्यु झाल्ह्याप्रकरणी मेजडकल जनग्ग्लिन्स व प्रोर्ेशन
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जमसकन्डक्ट या खाली गुन्हा दाखल करून त्यांची पदवी रद्द करण्याची केलेली मागणी,
याप्रकरणी आरोग्य अजधकारी, कोल्ह्हापूर महानगरपाजलका यांना अजधष्ट्ठाता कोल्ह्हापूर
यांनी च्कशी करण्याचे जदलेले आदे श, आरोग्य अजधकारी, कोल्ह्हापूर महानगरपाजलका
यांनी डक.क्सतुभ वाईकर यांनी कोल्ह्हापूर महानगरपाजलकेअंतगणत न्युरो सिणन अशी
बनावट नोंदणी केल्ह्याप्रकरणी मेजडकल जनग्ग्लिन्स व प्रोर्शन जमसकन्डक्ट या खाली
कारवाई करण्याचा अजधष्ट्ठाता, कोल्ह्हापूर यांना अहवाल सादर करणे , अजधष्ट्ठाता,
कोल्ह्हापूर यांनी जिल्ह्हा पोजलस प्रमुख, कोल्ह्हापूर यांना हा अहवाल सादर करुनही त्यांनी
कोणतीच कारवाई न करणे, तसेच वडू ि (जि.सातारा) येथील चारुजशला रुग्णालयातील
डक.जववेकानंद माने हे ऑरथो जडप्लोमा असतांना व त्यांना शस्त्रजिया करण्याचे अजधकार
नसतांनाही चुकीच्या पद्धतीने उपचार केल्ह्याप्रकरणी रचना दे शमुख, शजशकला गुरव,
रािेश सुतार या रुग्णांनी त्यांच्याजवरुद्ध दाखल केलेले गुन्हे , राज्यातील पदवी नसलेल्ह्या
डकक्टरांची च्कशी करून त्यांचेजवरुयेद कारवाई करण्याबाबत शासनाने करावयाची
कायणवाही व प्रजतजिया."

(सकाळी ११.०० िाजता)
एक

िोन

:

:

प्रश्नोत्तरे (अ)

ताराांकित प्रश्न.

(ब)

अतारांजकत प्रश्नोत्तरांची यादी िमांक ३८६ ते ३९० सभागृहाच्या पटलावर ठे वणे.

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे (१) मुख्यमां त्री

:

महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचा सन २०१२-२०१३ ते
२०१४-२०१५ या वषांचा सवतंत्र लेखापरीक्षा
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(२) साांस्कृ वतक कायच
मां त्री

:

जवदभण, मराठवाडा आजण उवणजरत महाराष्ट्र यासाठी
जवकासमंडळे आदे श, २०११ मधील जनयम ८
अन्वये पयच टन ि साांस्कृ वतक कायच विभागाचा
सन २०१६-२०१७ या जवत्तीय वषातील योिनांतगणत
आजण योिने त्तर योिनांवरील वैधाजनक जवकास
मंडळजनहाय (अजवभाज्य भागासह) प्रत्यक्ष खचाचा
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तपशील सभागृहासमोर ठे वतील.
(३) जलसांपिा मां त्री

:

(क)

जवदभण पाटबंधारे जवकास महामंडळ, नागपूर यांचा
सन २०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या वषांचा
अलग लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे जवकास महामंडळ, पुणे यांचा
सन २०१६-२०१७ या वषाचा वार्थषक लेखे व
त्यावरील महालेखापाल (लेखापरीक्षा-१) महाराष्ट्र
यांचा अलग लेखापरीक्षण अहवाल व अनुपालन
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

तीन

:

िोन्ही सभागृहाच्या सिस्याांचा समािेश असलेली "िातािरणीय बिलासांिभातील
सांयक्
ु त तर्द्च सवमती" घवटत करण्याबाबतचा प्रस्ताि.

चार

:

स््गन प्रस्तािाच्या सूचना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये ).

पाच

:

शासकीय विधे यक :
पुर:स््ापना्च, विचार, खां डश: विचार ि सांमत करणे :सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक िमांक १७ – महाराष्ट्र जवजनयोिन जवधेयक,
२०१८.

सहा

:

महाराष्ट्र विधानसभा वनयम १४१(१) अन्िये मा.अध्यक्षाांनी कराियाची घोषणा.

सात

:

शासकीय विधे यके :
(अ) पुर:स््ापना्च :सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १८ – मुांबई महानगरपावलका
(सुधारणा) विधे यक, २०१८.
----------------------------------------------------------------------------------------(ब) सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ६८ – महाराष्ट्र सािचजवनक विद्यापीठ
(सुधारणा) विधे यक, २०१७ यात विधानपवरषिे ने केलेल्या सुधारणाांना सहमती
िे णे.
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(क) विचार, खां डश: विचार ि सांमत करणे :(१)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १५ – महाराष्ट्र करविषयक
कायिे (कर बसविणे ि सुधारणा) विधे यक, २०१८.
-----------------------------------------------------------------------------------------

(२)

(क)

भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा
कनयम १५९ (२) अन्िये सवणश्री. अबु आझमी, भारत भालके, असलम शेख, जविय
वडे ट्टीवार, हषणवधणन सपकाळ, राधाकृष्ट्ण जवखे-पाटील, जव.स.स. याांचा प्रस्ताि :"ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमाांि ७ – महाराष्ट्र
पायाभूत सुजवधा जवकास सक्षम प्राजधकरण अध्यादे श, २०१८ नापसांत िरते."

(ख)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १० – महाराष्ट्र पायाभूत
सुविधा विकास सक्षम प्रावधकरण विधे यक, २०१८.

(ग)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम शेख, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक िमांक १० – महाराष्ट्र पायाभूत
सुजवधा जवकास सक्षम प्राजधकरण जवधे यक, २०१८ जवधानपजरषदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदसयांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा
मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण पाठजवण्यात यावे."

(घ)

(३)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :-

"सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक िमांक १० – महाराष्ट्र पायाभूत
सुजवधा जवकास सक्षम प्राजधकरण जवधे यक, २०१८ जवधानपजरषदे ची सहमती घे ऊन
दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदसयांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा
मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण पाठजवण्यात यावे."
----------------------------------------------------------------------------------------(क) सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृ वष उत्तपन्न
पणन (विकास ि विवनयमन) (िुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७.
(ख)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अस्लम शेख, हषच िधच न
सपकाळ, राहुल बोंद्रे, विजय िडे ट्टीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :23-Mar-18
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"सन २०१७ चे जवधानसभा जवधेयक िमांक ६४ – महाराष्ट्र कृजष उत्पन्न
पणन (जवकास व जवजनयमन) (दुसरी सुधारणा) जवधेयक, २०१७ जवधानपजरषदे ची
सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदसयांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यावरील
प्रजतवृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण
पाठजवण्यात यावे."
(ग)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे जवधानसभा जवधेयक िमांक ६४ – महाराष्ट्र कृजष उत्पन्न
पणन (जवकास व जवजनयमन) (दुसरी सुधारणा) जवधेयक, २०१७ जवधानपजरषदे ची
सहमती घे ऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदसयांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यावरील
प्रजतवृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण
पाठजवण्यात यावे."

(घ)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे जवधानसभा जवधेयक िमांक ६४ – महाराष्ट्र कृजष उत्पन्न
पणन (जवकास व जवजनयमन) (दुसरी सुधारणा) जवधेयक, २०१७ जवधानपजरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ सदसयांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यावरील
प्रजतवृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण
पाठजवण्यात यावे."

(ङ)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे जवधानसभा जवधेयक िमांक ६४ – महाराष्ट्र कृजष उत्पन्न
पणन (जवकास व जवजनयमन) (दुसरी सुधारणा) जवधेयक, २०१७ जवधानपजरषदे ची
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदसयांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यावरील
प्रजतवृत्त सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण
पाठजवण्यात यावे."

---------------------------------------------------------------------------------(४) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १३ – जी.एच.रायसोनी
विद्यापीठ, अमरािती, विधे यक, २०१८.
(ख)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अस्लम शेख, कुणाल
पाटील, िसांतराि चव्हाण, त्र्यांबकराि वभसे, डी.पी.सािांत, अवमन पटे ल,
शेख आवसफ शेख रशीि, सांग्राम ्ोपटे , अमर काळे , वि.स.स. याांचा
23-Mar-18
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प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जवधानसभा जवधे यक िमांक १३ – िी.एच.रायसोनी
जवद्यापीठ, अमरावती, जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहांच्या ४३ सदसयांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा
मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण पाठजवण्यात यावे."
(ग)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सुभाष उफच पांवडतशेट
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जवधानसभा जवधे यक िमांक १३ – िी.एच.रायसोनी
जवद्यापीठ, अमरावती, जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहांच्या ३२ सदसयांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण पाठजवण्यात यावे."

(घ)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अवमत झनक, सांग्राम
्ोपटे , हषचिधच न सपकाळ, जयकुमार गोरे , प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स. याांचा
प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जवधानसभा जवधे यक िमांक १३ – िी.एच.रायसोनी
जवद्यापीठ, अमरावती, जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदे ची सहमती घेऊन दोन्ही
सभागृहांच्या २१ सदसयांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण पाठजवण्यात यावे."

----------------------------------------------------------------------------------------(५) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमाांक १४ – महाराष्ट्र जलसांधारण
महामां डळ (सुधारणा) विधे यक, २०१८.
(ख)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अस्लम शेख, कुणाल
पाटील, िसांतराि चव्हाण, त्र्यांबकराि वभसे, डी.पी.सािांत, अवमन पटे ल,
शेख आवसफ शेख रशीि, सांग्राम ्ोपटे , अमर काळे , वि.स.स. याांचा
प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जवधानसभा जवधे यक िमांक १४ – महाराष्ट्र िलसंधारण
महामंडळ (सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही
सभागृहांच्या ४३ सदसयांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा
मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण पाठजवण्यात यावे."

(ग)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सुभाष उफच पांवडतशेट
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जवधानसभा जवधे यक िमांक १४ – महाराष्ट्र िलसंधारण
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महामंडळ (सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही
सभागृहांच्या ३२ सदसयांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण पाठजवण्यात यावे."
(घ)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे जवधानसभा जवधे यक िमांक १४ – महाराष्ट्र िलसंधारण
महामंडळ (सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही
सभागृहांच्या ३१ सदसयांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण पाठजवण्यात यावे."

(ङ)

विधे यक सांयक्
ु त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिचश्री.अवमत झनक, सांग्राम
्ोपटे , हषचिधच न सपकाळ, जयकुमार गोरे , प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स. याांचा
प्रस्ताि :-

"सन २०१८ चे जवधानसभा जवधे यक िमांक १४ – महाराष्ट्र िलसंधारण
महामंडळ (सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदे ची सहमती घे ऊन दोन्ही
सभागृहांच्या २१ सदसयांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृ त्त सहा मजहन्यांच्या
आत सादर करण्याचा अनुदेश दे ऊन जवचाराथण पाठजवण्यात यावे."
----------------------------------------------------------------------------------------आठ

:

(गुरुिार, विनाांक २२ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
सववश्री. राधाकृ ष्ण ववखे -पाटील, अवित पवार, पृथ्वीराि चव्हाण, विलीप वळसेपाटील, गणपतराि िे शमुख, जयां त पाटील, विजय िडे ट्टीिार, बाळासाहे ब थोरात,
शवशकाांत शशिे , प्रा. विरें द्र जगताप, सिचश्री ियित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड,
प्रा. िषा गायकिाड, सिचश्री भास्कर जाधि, अब्िुल सत्तार, गोपालिास अग्रिाल,
मो. आरीफ नसीम खान, सुवनल केिार, विलीप सोपल, मधुकरराि चव्हाण,
ॲङ यशोमती ठाकू र, डॉ. सवतश पाटील, सिचश्री. अवमन पटे ल, वड. एस. अवहरे ,
राहुल मोटे , डी. पी. सािांत, हसन मुश्रीफ, बसिराज पाटील, राजेश टोपे, ित्तात्रय
भरणे, वनतेश राणे, बाळासाहे ब पाटील, िसांतराि चव्हाण, रणवजत काांबळे , डॉ. सांतोष
टारफे, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिचश्री कुणाल पाटील, हनुमांत डोळस, कावशराम
पािरा, हषच िधच न सपकाळ, विजय भाांबळे , राहु ल बोंद्रे, िैभि वपचड, सुभाष उफच
पांवडतशेठ पाटील, अमर काळे , अवमत झनक, कु. प्रवणती शशिे , श्रीमती अवमता
चव्हाण, सिचश्री भाऊसाहे ब काांबळे , शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती वनमच ला गावित,
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सिचश्री अस्लम शे ख, त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार गोरे , भारत भालके, वसध्िाराम म्हे त्रे,
पाांडुरां ग बरोरा, कावलिास कोळां बकर, राहु ल जगताप, नरहरी वझरिाळ, अवमत िे शमुख,
प्रविप जाधि-नाईक, धै यचशील पाटील, श्रीमती सुमन पाटील, वव.स.स. याांचा म.वव.स.
वियम २९३ अन्वये प्रस्ताव : (चचा पुढे सुरु ि मां त्र्याांचे उत्तर)
"राज्यातील कायदा व सुव्यवसथा जनयंत्रणाबाहे र गेल्ह्यामुळे गुन्हे गारांना कायद्याचा व
पोजलसांचाही धाक नसणे , पोजलसांवर वारं वार होणारे हल्ह्ले , मोकाट सुटलेले सायबर गुन्हे गार,
आर्थथक अडचणीमुळे पोजलसांच्या घराचा प्रश्न अधांतरी असणे , उपनगरीय गाड्ांमयेये मजहला
प्रवाशांवर होणारे हल्ह्ले व जवनयभंगाचे वाढते प्रमाण, पेरोल चोरीचे आधुजनक तंत्र, पोलीस
दलातच मजहला पोजलसांवर त्यांच्या वजरष्ट्ठांकडू न होणारे अत्याचार, उच्चभ्रू वगात अंमली
पदाथांचा वाढता वापर, लोकप्रजतजनधींच्या पत्रांना उत्तर अथवा माजहती अजधकार
कायदयानुसारही माजहती न जमळणे , त्यातून सामान्यांची होणारी उपेक्षा तसेच माजहती अजधकार
कायणकत्यांवर पोजलसांचे हल्ह्ले व माजहती दे ण्यास नकार, अनजधकृतपणे राज्यात सुरु असलेल्ह्या
सुरक्षा एिन्सीि, अल्ह्पवयीन मुली व मुले यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारात झालेली वाढ,
दरोड्ाचे वाढते प्रमाण, वारं वार होणाऱ्या घरर्ोडी, रसत्यावरील वाहन अपघातांचे वाढते
प्रमाण, त्यात होणारी जिवीत व जवत्तहानी, िातपंचायतीचा वाढता प्रभाव, भीमाकोरे गावसारख्या घटनांमुळे दजलतांमयेये जनमाण झालेली दहशत व भीतीचे वातावरण, प्रादे जशक
पजरवहन अजधकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे िागेवर बसूनच वाहने प्रमाजणत करण्यात येणे ,
वाहतुकीची मोठ्या प्रमाणात होणारी कोंडी, जनयम डावलून वाहनयोग्यता प्रमाणपत्राचे जवतरण,
भारतरत्न डक. बाबासाहे ब आंबेडकर (अनुसूजचत िाती/िमाती) उद्योगासाठी जवशेष सामूजहक
प्रोत्साहन भत्ता योिने ची प्रभावी अंमलबिावणी न होणे , वारं वार तोट्यात चालणारे एस.टी.
महामंडळ, मोडकळीस आलेल्ह्या बसेस, पजरणामी प्रवाशांची सुरजक्षतता धोक्यात येणे,
अनावश्यक बुलेट रेन व हायपरलुप सारख्या जदवासवप्नांनी िनतेला घातलेली भुरळ, सागरी
सुरक्षा व्यवसथे कडे झाले ले दुलणक्ष, सागरी आयुक्तालयाची प्रलंजबत मागणी, कोकणातील
बंदरांचा जवकास करण्याकडे झालेले दुलणक्ष, पजरणामी कोकणवासीय िनतेत शासनाप्रती
जनमाण झालेला असंतोष, राज्यात आयोजित केलेल्ह्या मॅग्नेजटक महाराष्ट्र पजरषदे च्या
मायेयमातून १२ लाख १० हिार ४६४ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे ४ हिार १०६ सामंिसय करार
झाले असल्ह्याचा शासनामार्णत करण्यात आलेला दावा, तथाजप, प्रत्यक्षात हे सवण करार म्हणिे
जदखाऊपणा असल्ह्याचे जनदशणनास येणे, "मेक इन इंजडया" च्या धतीवर महाराष्ट्रात सथापन
करण्यात आलेली "मेक इन महाराष्ट्र" पजरषद, तथाजप, राज्यात गुंतवणूक वाढण्याजविी
उद्योिकांनी आपली गुंतवणूक काढू न घेणे, यावरुन मेक इन महाराष्ट्र ते मॅग्नेजटक महाराष्ट्र हा
एक प्रकारे आभास जनमाण केला असल्ह्याचे जनदशणनास येणे , महाराष्ट्रात सन २०२५ पयंत एक
लाख कोटी डकलरची अथण व्यवसथा बनजवण्याचे सवप्नजचत्र शासन बघत असताना
कारखानदारीकडे दुलणक्ष झाल्ह्याची खंत मकहद्रा अँड मकहद्राच्या व्यवसथापकांनी व्यक्त करणे ,
जवजवध प्रकारच्या िाचक अटींमुळे राज्यातील उद्योग बंद पडू न बेरोिगारांच्या संख्येत झालेली
वाढ."
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नऊ

:

(गुरुिार, विनाांक २२ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
सिचश्री शांभरु ाज िे साई, प्रशाांत बां ब, डॉ. सांजय रायमुलकर, डॉ. अवनल बोंडे , सिचश्री.
राजाभाऊ िाजे , राजेंद्र पाटणी, डॉ. शवशकाांत खे डेकर, सिचश्री. बाबुराि पाचणे,
वशिाजीराि नाईक, डॉ. जयप्रकाश मुांिडा, सिचश्री सुरेश हाळिणकर, प्रकाश आवबटकर,
सांतोष िानिे , अवनल बाबर, वशिाजीराि कर्डडले, उल्हास पाटील, सुधाकर िे शमुख,
सुभाष साबणे, उन्मे श पाटील, ज्ञानराज चौगुले, रणधीर सािरकर, वकशोर पाटील,
श्रीमती िे ियानी फराांिे, प्रा. चांद्रकाांत सोनािणे, प्रा. मे धा कुलकणी, श्री. हषच िधच न
जाधि, ॲड. राहुल कुल, सिचश्री. सुरेश धानोरकर, समीर कुणािार, अवनल किम, डॉ.
सुवनल िे शमुख, सिचश्री. शाांताराम मोरे , रमे श बुांविले, सुभाष भोईर, अवनल गोटे , सुरेश
गोरे , प्रा. सांवगता ठोंबरे , सिचश्री विजय औटी, चरण िाघमारे , नारायण पाटील, डॉ.
विजयकुमार गािीत, सिचश्री. भरतशेठ गोगािले, विनायकराि जाधि-पाटील, सिानांि
चव्हाण, डॉ. सुरेश खाडे , श्री. राजन साळिी, ॲड. लक्ष्मण पिार, सिचश्री. राजे श
क्षीरसागर, हवरभाऊ जािळे , चांद्रविप नरके, सुधाकर भालेराि, सत्तयवजत पाटीलसरुडकर, डॉ. पां कज भोयर, डॉ. सुवजत वमणचेकर, सिचश्री सांजय सािकारे , सांजय
वशरसाट, सुरेश भोळे , योगेश घोलप, राजेंद्र नजरधने , अवमत घोडा, ॲड. वभमराि धोंडे ,
सिचश्री िैभि नाईक, उिे शसग पाडिी, उिय सामां त, डॉ. आवशष िे शमुख, ॲड. गौतम
चाबुकस्िार, सिचश्री. वकतीकुमार भाांगवडया, मनोहर भोईर, तान्हाजी मुटकुळे , रुपेश
म्हात्रे, बाळासाहे ब मुरकुटे , डॉ. बालाजी वकणीकर, सिचश्री वड. मल्लीकाजुचन रे ड्डी,
सांविपान भुमरे , कृ ष्ट्णा गजबे , डॉ. िे िराि होळी, डॉ. सांजय कुटे , सिचश्री सांजय केळकर,
सिचश्रीमती सीमा वहरे , स्नेहलता कोल्हे , श्री हवरष शपपळे , डॉ. तुषार राठोड, सिचश्री महे श
लाांडगे, मोहन फड, अमल महावडक, अतुल सािे, वव.स.स याांचा म.वव.स. वियम २९३
अन्वये प्रस्ताव :"राज्यात जवदभण, मराठवाडा व पग्श्चम महाराष्ट्रातील कसचनाच्या अपूणण असलेल्ह्या
प्रकल्ह्पांना पुरेसा जनधी उपलब्ध करणे , अनुशेषांतगणत प्रकल्ह्प, झुडपी िं गलांमुळे अडलेले
प्रकल्ह्प कायाग्न्वत करण्यासाठी पयावरणदृष्ट्टया असलेले अडसर दूर करणे , भूसंपादन व
पुनवणसनाच्या कामाची गती वाढवून प्रकल्ह्पग्रसतांचे पजरपूणण पुनवणसन करण्याकजरता कालबयेद
कायणिम राबजवणे, िलजवतरण व लाभक्षेत्र जवकास अंतगण त प्रत्येक कसचन महामंडळात सवतंत्र
यंत्रणा जनमाण करणे , महाराष्ट्र कृष्ट्णा खोरे जवकास महामंडळांतगणत करावयाची कामे , कृष्ट्णा
खोऱ्यातून मराठवाडयासाठी २८ टीएमसी पाणी जमळण्यासाठी पाऊल उचलण्याची गरि,
जपण्याचे पाणी, औद्योजगक व कृषी वापराचे पाणी यांचे जनयोिन करणे , कालव्याजविी पाईप
लाईनने कसचन करणे, सवण प्रकल्ह्पांना सुधाजरत प्रशासकीय मान्यता घेणे, कालव्याची व उपसा
कसचन योिनांची कामे करुन शेतकऱ्यांना िलसक्षम करणे , उपसा कसचन येािनेवर
स्रऊिापंप बसजवणे , लाभक्षेत्राबाहे र होणारी पाण्याची चोरी रोखणे, गोदावरी व तापी खोरे
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िलजनयोिन आराखडा तयार करणे, वैनगं गा व नळगं गा िोड प्रकल्ह्प व कन्हान-वधा
बोगद्याद्वारे नदीिोड प्रकल्ह्पाचा तातडीने अभ्यास करुन हा प्रकल्ह्प कायाग्न्वत करणे,
पेणटाकळी, खडकपूणा, जिगाव व गोसीखुदण इ. प्रकल्ह्प पूणण करण्याबाबत कालबयेद कायणिम
आखणे , राज्यातील बहुतांश पाझर तलाव सन १९७२ ते १९८० च्या दुष्ट्काळादरम्यान तयार
केलेले असल्ह्याने त्याची कसचन क्षमता तपासून पुनबांधणी करण्याची आवश्यकता,
जशवकालीन बारव, पायजवजहर, च्कोनी जवजहर अशा प्राचीन िलस्त्रोतांचे ितन व संवधणन
करण्याची आवश्यकता, कहगोली जिल्ह्हयातील पूणा नदीवरील उच्च पातळी बंधाऱ्यासाठी व
ज्या प्रकल्ह्पांना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र जमळालेले आहे त्या प्रकल्ह्पांसाठी प्रशासकीय
मान्यता दे ऊन काम सुरु करण्याची आवश्यकता, िलयुक्त जशवार योिना अजधक गतीने
कायाग्न्वत करण्याची आवश्यकता, राज्यातील िलदगतीने पूणण होणाऱ्या प्रकल्ह्पांचा पंतप्रधान
कसचन प्रकल्ह्प योिने त समावेश केला असणे , सन २००८ मयेये किण मार्ी न झालेल्ह्या
शेतकऱ्यांची किण मार्ी करण्याचा व दीड लाखांपयंतचे किण मार् करण्यासाठी सजमती गठीत
करण्याबाबत शासनाने केलेल्ह्या घोषणेच्या अनुषंगाने तसेच आजदवासी वनिजमनींचे सवण दावे
६ मजहन्यांत जनकाली काढण्याच्या अनुषंगाने शासनाने करावयाची कायणवाही व उपाययोिना
जवचारात घेण्यात यावी.''
िहा

:

(गुरुिार, विनाांक २२ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
सिचश्री. अवजत पिार, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, जयां त पाटील, पृथ्िीराज चव्हाण, विलीप
िळसे-पाटील, शवशकाांत शशिे , विजय िडे ट्टीिार, वजतेंद्र आव्हाड, बाळासाहे ब ्ोरात,
जयित्त क्षीरसागर, अबु आझमी, अब्िुल सत्तार, भास्कर जाधि, प्रा. विरें द्र जगताप,
सिचश्री. हसन मुश्रीफ, सुवनल केिार, सांिीप नाईक, गोपालिास अग्रिाल, डॉ. सवतश
पाटील, सिचश्री. मो. आरीफ नसीम खान, राजेश टोपे , अवमत िे शमुख, विलीप सोपल,
वड. एस. अवहरे , राणाजगवजतशसह पाटील, ॲड. यशोमती ठाकू र, सिचश्री. बबनिराि
शशिे , मधुकरराि चव्हाण, राहुल मोटे , डी. पी. सािांत, मकरां ि जाधि-पाटील, कावलिास
कोळां बकर, सुरेश लाड, बसिराज पाटील, वशिेंद्रवसह भोसले, िसांतराि चव्हाण, ित्तात्रय
भरणे, अवमन पटे ल, बाळासाहे ब पाटील, ॲड. के.सी.पाडिी, सिचश्री. कुणाल पाटील,
सांग्राम जगताप, कावशराम पािरा, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिचश्री. हषच िधच न सपकाळ,
हनुमांत डोळस, अिधूत तटकरे , वनतेश राणे, विजय भाांबळे , िैभि वपचड, अमर काळे ,
पाांडुरां ग बरोरा, अवमत झनक, विपक चव्हाण, रणवजत काांबळे , सिचश्रीमती सुमन पाटील,
अवमता चव्हाण, श्री. प्रविप जाधि-नाईक, डॉ. सांतोष टारफे, सिचश्री. शेख आवसफ शेख
रशीि, राहुल जगताप, श्रीमती वनमच ला गावित, श्री. अस्लम शेख, प्रा. िषा गायकिाड,
सिचश्री. सांग्राम ्ोपटे , भाऊसाहे ब काांबळे , त्र्यांबकराि वभसे, कु. प्रवणती शशिे , सिचश्री.
वसध्िाराम म्हे त्रे, भारत भालके, जयकुमार गोरे , पांकज भुजबळ, वव.स.स याांचा म.वव.स.
वियम २९३ अन्वये प्रस्ताव :23-Mar-18

09:10

12
" राज्यातील उद्योगाला चालना जमळू न उद्योगाची भरभराट व्हावी तसेच शहरी व ग्रामीण
भागातील अल्ह्पजशजक्षत, सुजशजक्षत लोकांना रोिगार उपलब्ध व्हावा या उद्दे शाने शासनाने सन
१९६४ मयेये उद्योग संचालनालयाची सथापना करणे, महाराष्ट्र कारखाना कामगार अजधजनयम,
१९४८ नुसार जवजवध उद्योगामयेये राज्यातील उमेदवारांना नोकरी जमळण्यासाठी व त्यांचे वेतन
भत्ते, रिा व इतर सुजवधांबाबतच्या तरतूदी करणे , अजलकडच्या काळात झालेल्ह्या तांजत्रक
तसेच संगणकीय जशक्षण पयेदतीमुळे टाळे बंदी, कारखाना जदवाळखोरीत काढणे, कारखान्याचे
सथलांतर आदी कारणामुळे कामगार कपात करण्याची कारखानदारांची प्रवृत्ती, राज्यातील
अंगणवाडी सेजवका मदतनीस व आशाताई म्हणून काम करणाऱ्या मजहला कमणचाऱ्यांनी
आपल्ह्या प्रलंजबत मागण्यासाठी केलेला बेमुदत संप, शासनाने या मागण्याबाबत सहानुभूतीने
जवचार करण्याचे आश्वासन दे ऊन दे खील त्याप्रमाणे अद्याप कायणवाही न करणे, राज्यातील
जशक्षकांनी व कजनष्ट्ठ महाजवद्यालयातील जशक्षकांनी केलेला बेमुदत संप, शासकीय
कमणचाऱ्यांनी सातवा वेतन आयोग व जनवृत्तीची वयोमयादा वाढजवण्याबाबत पुकारलेला संप,
एस. टी. महामंडळाच्या कमणचाऱ्यांनी वेतनवाढ व इतर मागण्यांसाठी केलेला संप, शासनाच्या
जवजवध जवभागातील अ ते ड श्रेणीतील अजधकारी व कमण चाऱ्यांची िवळिवळ २ लाख पदे
जरक्त असतांना संगणकीकरण, आऊट सोजसंग व जवशेषज्ञ या नावाखाली ३० टक्के याप्रमाणे
िवळिवळ ५.५० लाख पदे रद्द करण्याचा जनणणय शासनाने घेणे, एकीकडे उद्योगधंदा
वाढजवण्याबाबतची घोषणा करुन रत्नाजगरी जिल्ह्हयात होऊ घातलेल्ह्या नाणार औग्ष्ट्णक
प्रकल्ह्पाची घोषणा करुन लगेच सदर प्रकल्ह्प बंद करण्याची घोषणा करणे, कामगार खाते व
अजधकाऱ्यांवर शासनाचा वाढता दबाव, माथाडी मंडळे मोडीत काढू न तेथे एक महामंडळ
नेमण्याचे शासनाचे धोरण, त्याजवरुयेद कामगारांचा जवरोध, शासनाच्या प्रत्ये क जवभागात
सेवाजनवृत्त झालेल्ह्या अजधकाऱ्यांना एक रकमी वेतन करार पयेदतीने नोकऱ्या दे णे, नजवन भरती
न करणे, पजरणामी सुजशजक्षत बेरोिगारांची संख्या वाढणे, महाराष्ट्राला एक नंबरचे राज्य
करण्याच्या अट्टाहासापोटी मेक इन इंजडयाच्या नावाखाली मेक इन महाराष्ट्र, सटाटण अप,
अमृतजसटी, समाटण जसटी, समृयेदी महामागण यासारखे खर्थचक प्रकल्ह्प कायाग्न्वत करण्याचा
केलेला अट्टाहास, महाराष्ट्र नं. १, मॅग्नेटीक महाराष्ट्र अशा केवळ प्रजसयेदीसाठी केलेल्ह्या सदर
प्रकल्ह्पामुळे राज्यात ३८.८३ लाख नोकऱ्या, ५० लाख तरुण-तरुणींना क्शल्ह्य प्रजशक्षण दे णे,
मॅग्नेटीक महाराष्ट्रामधून ३६ लाख ७७ हिार नोकऱ्या उपलब्ध होतील असे जदशाभूल करणारे
आश्वासन तरुणांना दे णे, केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने नुकत्याच केलेल्ह्या सवेक्षणानुसार
कारखानदारीच्या क्षेत्रात ५४ हिार कंत्राटी व ७२ हिार हं गामी नोकऱ्यांवर आलेले गं डांतर,
महाराष्ट्र खािगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे जनयमन व कल्ह्याण) योिना, २००२ मयेये कामगार
धोरणाजवरुयेद सुधारणा करण्यास सुरक्षा रक्षक संघटनांनी केलेला जवरोध, शासनाने
आततायीपणे जनणणय घेतल्ह्यास सुरक्षा रक्षक संघटनांकडू न तीव्र आंदोलन करण्याचा जदलेला
इशारा, कामगार आयुक्तालयात उपायुक्त वा तत्सम दिाची अनेक पदे जरक्त असल्ह्याने
कामाच्या जठकाणी मजहला कमणचाऱ्यांची वजरष्ट्ठांकडू न होणारी छळवणूक व अत्याचाराला
आळा घालण्यासाठी करावयाची उपाययोिना, राज्यात आिघडीला सुजशजक्षत बेरोिगार
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तरुणांची ६० लाखापयंत पोहचलेली संख्या, त्यापैकी केवळ १ टक्का बेरोिगार तरुणांना
रोिगार उपलब्ध करुन जदले िात असणे , महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मयेयतंरी हमाल
(कुली) या पदासाठी इयत्ता ४ थी अशी शैक्षजणक पात्रता असतानाही या पदासाठी उच्च
जवद्याजवभूजषत सुजशजक्षत बेरोिगारांचे २४२४ इतके आलेले अिण , उच्चजशक्षण घेऊनही नोकरी
जमळत नसल्ह्याने समाि जवघातक कृत्य करणाऱ्या टोळयांमयेये सामील होण्याकडे तरुणांचा
वाढत असलेला कल, मुंबईतील कामगार न्यायालयात ८१४२ पेक्षा िासत खटले प्रलंजबत
असून त्यापैकी १२२ खटले तर गेल्ह्या दहा वषापासून जनणणयाअभावी प्रलंजबत असणे, राज्यात
राज्यसतरावर कामगारांसंदभात असलेल्ह्या ७ कायद्यांची अंमलबिावणी पजरणामकारक करुन
कामगारांना न्याय न दे ण्याचे आडमुठे धोरण शासनाने अवलंजबणे, शासनाच्या उद्योग व
कामगार जवभागामयेये परसपर समन्वय नसणे ही बाब जवचारात घेता शासनाने या प्रकरणी
तातडीने करावयाची उपाययोिना.''

अशासकीय कामकाि
(बै ठकीच्या अखे रचे २ १/२ तास)
अकरा

:

अशासकीय ववधे यके :(अ) पुर:स्थापिाथव :
(१)

सन २०१७ चे जव.स.जव. िमांक ८१ – महाराष्ट्र शैक्षजणक संसथा (शुल्ह्क
जवजनयमन) (सुधारणा) जवधेयक, २०१७ – श्री.अतुल भातखळकर, वि.स.स.
याांचे.

(२)

सन २०१७ चे जव.स.जव. िमांक ८२ – महाराष्ट्र दे वता, संत, राष्ट्रपुरुष, धमणग्रंथ
यांचे जवडं बनावर जनयंत्रण जवधेयक, २०१७ – श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे.

(३)

सन २०१८ चे जव.स.जव.िमांक १९- महाराष्ट्र अनुसूजचत िाती उप-योिना (जवत्तीय
साधनसंपत्तीचे जनयोिन, जनयतवाटप आजण वापर) जवधेयक, २०१८ॲड.के.सी.पाडिी, वि.स.स. याांचे.

(४) सन २०१८ चे जव.स.जव.िमांक २०- महाराष्ट्र जचजकत्सालयीन आसथापना (नोंदणी
व जवजनयमन) जवधेयक, २०१८- श्री.अतुल भातखळकर, वि.स.स. याांचे.
(५) सन २०१८ चे जव.स.जव.िमांक २१- महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारणा) जवधेयक, २०१८श्री.अतुल भातखळकर, वि.स.स. याांचे.
(६)

सन २०१८ चे जव.स.जव.िमांक २२- िजमन महसूलाच्या मार्ीबाबत (िमांक १)
(सुधारणा) जवधेयक, २०१८- श्री.अतुल भातखळकर, वि.स.स. याांचे.
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(७) सन २०१८ चे जव.स.जव.िमांक २३- नोंदणी (महाराष्ट्र सुधारणा) जवधेयक, २०१८ श्री.अवमत साटम, वि.स.स. याांचे.
(८) सन २०१८ चे जव.स.जव.िमांक २४- महाराष्ट्र िनिाजत उप-योिना (जवत्तीय
साधनसंपत्तीचे जनयोिन, जनयतवाटप आजण वापर) जवधेयक, २०१८ॲड.के.सी.पाडिी, वि.स.स. याांचे.
(९)

सन २०१८ चे जव.स.जव.िमांक २५ - महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे संरक्षण व
ितन जवधेयक, २०१८ - श्री.सुवनल प्रभु, वि.स.स. याांचे.

(ब) विचारा्च :
(वििाांक २२ विसेंबर, २०१७ रोिीच्या विवसाच्या कामकािाच्या क्रमात
िशवववण्यात आलेले पुरांत,ु पुढे ढकलण्यात आलेले अशासकीय ववधे यके)
(१)

सन २०१६ चे जव.स.जव. िमांक ५१ – महाराष्ट्र प्रकल्ह्पबाजधत व्यक्तींचे पुनवणसन
(जतसरी सुधारणा) जवधेयक, २०१६ – श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे.

(२)

सन २०१७ चे जव.स.जव. िमांक ५ – महाराष्ट्र अनुसूजचत िाती, अनुसूजचत
िमाती, जवमुक्त िाती, भटक्या िमाती, इतर मागासवगण व जवशेष मागासवगण
िातीचे प्रमाणपत्र दे ण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे जवजनयमन (सुधारणा) जवधे यक,
२०१७ – श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे.

(३)

सन २०१७ चे जव.स.जव. िमांक ७० – जसगारे ट आजण इतर तंबाखू उत्पादने
(िाजहरातीस प्रजतबंध आजण व्यापार व वाजणज्य व्यवहार आजण उत्पादन, पुरवठा व
जवतरण यांचे जवजनयमन) (महाराष्ट्र सुधारणा) जवधेयक, २०१७ – श्री.मां गलप्रभात
लोढा, वि.स.स. याांचे.

(४) सन २०१७ चे जव.स.जव. िमांक १४ – महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, जनमुणलन
आजण पुनर्थवकास) (सुधारणा) जवधेयक, २०१७ – श्री.मां गलप्रभात लोढा,
वि.स.स. याांचे.

विधान भिन,
मुंबई,
जदनांक : २२ माचण, २०१८

डॉ. अनांत कळसे,
प्रधान सजचव,
महाराष्ट्र जवधानसभा.
23-Mar-18

09:10

