
असधुा�रत �त

महारा� �वधानसभा
�दवसा�या कामकाजाचा �म

सोमवार, �दनाकं १ ऑग�ट, २०१६
(सकाळ� ११.०० वाजता)

एक : ��ो�र.े

दोन : कागदप� सेभागहृा�या पटलावर ठेवण -े

(१) उ�च व त�ं �श�ण म�ंी : (क) महारा� �वना अनदुा�नत खाजगी �ावसा�यक श�ै�णक
स�ंथा (�वशे व श�ुक याचं �ेव�नयमन) अ�ध�नयम, २०१५
मधील कलम २ �या खडं (द) व कलम ३ �या पोट-कलम
(१) व (२) अ�वय अे�धसचूना �माकं एमआयएससी-
२०१५/�.�.२५२/ ता�ंश-४, �दनाकं १६ जनू, २०१५
अनसुार अनसुचूी�या �तभं (२) व (३) म�य �ेावसा�यक
श�ै�णक अ�यास�म तसचे �यासाठ��या �वशेासाठ� व
पा�तसेाठ��या अट� व शत� ��स�द केललेी अ�धसचूना
�माकं बीएड ४६१५/ �.�. २१०/ म�श-२, �दना�ंकत २१
जानवेारी, २०१६ तसचे महारा� �वनाअनदुा�नत खाजगी
�ावसा�यक श�ै�णक स�ंथा (�वशे व श�ुक याचंे
�व�नयमन) (पढु�ल अडचणी �र करण)े आदशे, २०१६ या
�वषयावरील आदशे �माकं श�ुक-२०१२/ �.�. १८३/
१२/म�श-२, �दना�ंकत २१ जानवेारी, २०१६ सभागहृासमोर
ठेवतील.

(ख) महारा� �वनाअनदुा�नत खाजगी �ावसा�यक श�ै�णक
स�ंथा (पणू�वळे �ावसा�यक �वधी पदवी पा��मानंा
�ावया�या �वशेाच �ेव�नयमन), �नयम, २०१६ ��स�द
करणारी अ�धसचूना �माकं सीईट�.२०१६/�.�.२४३/
म�श-२, �दना�ंकत २ ए��ल, २०१६ सभागहृासमोर ठेवतील.

(ग) महारा� �वना अनदुा�नत खाजगी �ावसा�यक श�ै�णक
स�ंथा (�ावसा�यक पदवी व पद��ुर �श�क ��श�ण
अ�ययन�मानंा (बी.एड.,बी.पी.एड., एम.एड.,एम. पी.
एड.) �ावया�या �वशेाच �ेव�नयमन), �नयम, २०१६
��स�द करणारी अ�धसचूना �माकं बी.एङ-४६१६/ �.�.
१/म�श-२, �दना�ंकत ६ म,े २०१६ सभागहृासमोर ठेवतील.

(२) आ�दवासी �वकास म�ंी : महारा� अनसु�ूचत जमातीच �ेमाणप� (द�ेयाच वे �या�या
पडताळणीच �ेव�नयमन) (सधुारणा) �नयम, २०१६ ��स�द
करणारी अ�धसचूना �माकं एसट�सी २०१६/ �. �.
१०५/ का. १०, �दना�ंकत ३० जनू, २०१६ सभागहृासमोर
ठेवतील.

(३) उ�ोग म�ंी : महारा� औ�ो�गक �वकास महामडंळाचा सन २०११-
२०१२ या वषा�चा वा�ष�क अहवाल सभागहृासमोर ठेवतील.

(४) पाणीपरुवठा व : महारा� जीवन �ा�धकरणाचा सन २०१२-२०१३ या वषा�चा
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�व�छता म�ंी वा�ष�क अहवाल, वा�ष�क लखे आे�ण लखेाप�र�ण अहवाल
सभागहृासमोर ठेवतील.

(५) म��य�वसाय म�ंी : महारा� म��यो�ोग �वकास महामडंळ मया��दतचा
सन २०१०-२०११ या वषा�चा एकोणचाळ�सावा वा�ष�क
अहवाल सभागहृासमोर ठेवतील.

तीन : �थगन ��तावा�या सचूना – (अस�यास) (म.�व.स. �नयम ९७ अ�वय)े.

चार : औ�च�याच मे�ुे.

पाच : ल�वधेी सचूना (म.�व.स. �नयम १०५ अ�वय)े :

(�दनाकं २७ जलु,ै २०१६ रोजी �दवसा�या कामकाजा�या �मात दश��वललेी परतं पुढु ढेकल�यात
आललेी ल�वधेी सचूना �माकं १)

(१) सव��ी स�ंाम थोपट,े �वजय वड�े�वार, हष�वध�न सपकाळ, अ�मन पटले, अ�लम शखे
मो.आ�रफ नसीम खान, �ा.वीर�� जगताप, �ी. एकनाथराव खडस-ेपाट�ल, �व.स.स. पढु�ल तातडी�या
व साव�ज�नक मह�वा�या बाबीकड उे�ोग म�ंयाचं ले� वधेतील :-

"रा�यातील �प�परी-�च�चवड, धळु वे जळगावं यथेील औ�ो�गक �वकास महामडंळा�या
(एमआयडीसी) १२०० ह�ेटर ज�मनीपकै� १०% खलु �े�े �हणनू मोकळ� जागा आ�ण ५% जागा
स�ुवधा ��ेासाठ� आर��त ठेवण बेधंनकारक अस◌नू या आर��त ��ेावर उ�ान,े खळेाच मेदैान वे
सा�ंकृतीक भवन आद� स�ुवधा उपल�ध क�न दणे आेव�यक असतानाही या सव� बाब�कड �ेप�परी
�च�चवड औ�ो�गक �वकास महामडंळाकडनू पणू�पण केर�यात आलले �ेल��, ही आर�ण �ेवकसीत
कर�यासाठ� ६४ भखूडं �प�परी-�च�चवड महानगरपा�लकेकड हे�तातंरीत कर�यात आललेी असण,े या
६४ भखूडंापकै� ७०% भखूडंावर अ�त�मण क�न बळकव�यात आलले भेखूडं, स�ुवधा ��ेासंाठ�
राखीव १५० एकर ज�मनीच ४े०४ भखूडं तयार क�न �याची पर�पर अन�धकृत�र�या केललेी �व��,
�या ज�मनी�या एकूण ��ेापकै� केवळ ४ लाख ४८ हजार ७६ चौरस �मटर इत�या ��ेाचीच मा�हती
(रकेॉड�) औ�ो�गक �वकास महामडंळाकड उेपल�ध असनू ११२ भखूडंाची कोण�याही �कारची
मा�हती उपल�ध नसण,े �च�चवड यथेील मोहननगर भागातील उ�ानासाठ� आर��त भखूडंावर बाधंले
गलेले बे�मजली हॉटले, एका भखूडंावर कारखा�याच आेर�ण असतानंाही तथे से�ु केललेे
आतंररा�ीय महा�व�ालय, �क� प��ता�ंया नावाखाली भखूडं नावावर क�न को�वधी �पयाचंा
कर�यात आललेा गरै�वहार, या सव� बकेायदशेीरपण केेल�ेया �करणाचंी सखोल चौकशी क�न
�यात सहभागी असल�ेया महापा�लका व औ�ो�गक �वकास महामडंळा�या अ�धका�यावंर ग�ुहे
दाखल कर�याची मा. म�ुयम�ंयाकंड �ेद. २३ जनू, २०१६ रोजी वा �या समुारास सामा�जक
काय�क�या�नी केललेी मागणी, तसचे अहमदनगर यथेील महारा� औ�ो�गक �वकास महामडंळा�या
स�ुवधा ��ेासाठ��या १०४ भखूडंाची अन�धकृतपण पेर�पर �व�� केलले भेखुडं, �द. १५ जनू, २०१६
रोजी�या �यायालया�या आदशेान पे�ुहा महारा� औ�ो�गक �वकास महामडंळा�या ता�यात
घते�या�या धत�वर �प�परी-�च�चवड यथेील भखूडं प�ुहा महारा� औ�ो�गक �वकास महामडंळाकडनू
ता�यात घ�ेयाची होत असललेी मागणी, रा�याम�य अेशा �कार �ेनयमबा� वापरात असलले भेखूडं
परत घ�ेयाची आव�यकता याबाबत शासनान केरावयाची काय�वाही व शासनाची उपाययोजना."

(�दनाकं २९ जलु,ै २०१६ रोजी �दवसा�या कामकाजा�या �मात दश��वललेी परतं पुढु ढेकल�यात
आललेी ल�वधेी सचूना �माकं २)

(२) सव��ी सदं�प नाईक,अ�जत पवार, जयतं पाट�ल, �दलीप वळस-ेपाट�ल, श�शकातं �श�द,े �जत��
आ� हाड, भा�कर जाधव, पाडंरुगं बरोरा, सरुशे लाड, �कसन कथोर,े अ�मन पटले, �ा.वषा� गायकवाड,
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सव��ी �वजय वड�े�वार, अ�लम शखे, मो.आ�रफ नसीम खान, �ा.वीर�� जगताप, �ी हसन म�ुीफ,
�ीमती मदंा �हा� �ेी.अब आूजमी, �व.स.स तातडी�या व साव�ज�नक मह�वा�या बाबीकडे
म�ुयम�ंयाच ले� वधेतील :-

"नवी मुंबई यथेील �दघा प�रसरातील ९६ इमारती अन�धकृत ठरवनू ती �न�का�सत कर�या�या
माह,े स�ट�बर, ऑ�टोबर २०१५ म�य �ेदघावा�सयानंा द�ेयात आललेी नो�टस, �यामळु सेमुार २े५ त ३े०
हजार र�हवाशाचं सेसंार उघ�ावर पड�याची �नमा�ण झाललेी �भती, ह सेव� नाग�रक अ�य�प उ�प�
गटातील असनू �यानंा सरं�ण �मळाव �ेहणनू �था�नक लोक��त�नधी यानंी मा. रा�यपाल, मा.
म�ुयम�ंी यानंा �दललेी लखेी �नवदेन,े �द�यातील ज�मनी गरुचरण अस�याच �ेप� क�न �या महारा�
औ�ो�गक �वकास महामडंळा�या नाव अेसनू �दघावा�सयाबंाबत लवकरच मा. उ�च �यायालयात
धोरण सादर कर�याच शेासनान �ेदलले आे�ासन, सदर धोरणात उणीवा अस�यान मेा. उ�च
�यायालयान बेाधंकामावरील कारवाईस दोन-तीन वळेा �दललेी �थ�गती व आता बाधंकाम �न�का�सत
कर�याच �ेदलले आेदशे, र�हवाशानंी मा. सव��च �यायालयात दाद मा�गत�यान सेदर आदशेा�व��द
मा. सव��च �यायालयान �ेद.३१ जलु,ै २०१६ पय�त कारवाईस �दललेी �थ�गती, मुंबईतील उ�च�ू
कँ�पाकोला इमारतीतील र�हवाशानंा सरं�ण द�ेयाबाबत शासनान बेजावललेी ठाम भ�ूमका, याउलट
�दघावा�सया◌बंाबत शासनाच हेोत असलले �ेल��, यामळु सेतं�त �दघावा�सयानंी अनकेवळेा केललेी
�नदश�न,े �न�काषणा�या कारवाईस अवघ देहा त बेारा �दवस उरलले अेसतानंा �दघावा�सयानंा �याय
द�ेयासाठ� काय�ा�या चौकट�त बसणार �ेवय�ंप� धोरण मा. सव��च �यायालयास सादर क�न
�यास ३१ जलु,ै २०१६ पवू� मा. उ�च �यायालयाची समंती घ�ेयाची आव�यकता या�करणी शासनाने
करावयाची काय�वाही व शासनाची भ�ूमका."

(३) सव��ी भारत भालके, जयकुमार गोर,े स�ंाम थोपट,े �व.स.स. तातडी�या व साव�ज�नक मह�वा�या
बाबीकड मे�ुयम�ंयाच ले� वधेतील :-

"पढंरपरू (�ज.सोलापरू) नगरप�रषदने शेहरातील मानवी �व�ा (मलैा) उचल�यासाठ�
गजुरातमधनू आणल�ेया मलैा सफाई कम�चा�यानंा स�ह�न.ं ३६४४/अ/१ या जागवेर राह�याची
केललेी �व�था, ह सेफाई कामगार �यानंा बाधंनू �दल�ेया ५६ प��या घरामं�य मेागील १३५ वषा��न
अ�धक काळापासनू राहत असण,े यामळु गेजुरात यथेील �याचंी घर वे जमीनी या�ंयापासनू त वे�ंचत
राहण,े मलैा सफाई कामगाराचंी एकूण २१३ कुटुंब अेसनू दशेभरातनू यणेा�या लाखो वारकरी व
नाग�रकाचंी मानवी �व�ा (मलैा) उचल�याच केाम पढंरपरू नगरप�रषद �या�ंयाकडनू क�न घते असण,े
या सफाई कामगारा�ंया कुटूं�बयापंकै� काहंी सवेा�नव�ृ झा�याच आेढळनू यणे,े सवेा�नव�ृ
झाल�ेयानंी ३५ वषा�पासनू अ�धक काळ नगरपा�लकेम�य सेवेा करण,े तसचे �या�ंया वतेनातनू घर
जागा, भाडभे�ा नगरपा�लकेकडनू वळेोवळे� वसलु कर�यात यणे,े मा.उ�च �यायालयान आेदशे
दऊेनही महेतर समाजाला राहत◌ी घर मेालक� ह�कानंी द�ेयात न यणे,े यामळु येा समाजात �नमा�ण
झाललेा ती� असतंोष, प�रणामी सबंधंीत शासन �नण�य व मा.उ�च �यायालया�या आदशेानसुार या
सफाई कामगारानंा �याचंी राहती घर मेालक� ह�कानंी द�ेयाबाबत शासनान तेातडीची करावयाची
काय�वाही व ��त��या."

(४) सव��ी समीर मघे,े सधुाकर दशेमखु, डॉ.आ�शष दशेमखु, �व.स.स. तातडी�या व साव�ज�नक
मह�वा�या बाबीकड उे�ोग म�ंयाच ले� वधेतील :-

"बटु�बोरी ता.�ह�गणा, �ज.नागपरू या औ�ो�गक वसाहतीकरीता मौजा वटघेाट, �ईखोरी, गगंापरू,
माडंवा, उमरी, खापा, सकळ�, पोही, र�गापार, �बडगणशेपरु, आमगाव, ट�भरी, गणशेपरु, खरैी, �करमीट�
व भा�कर या गावामंधील शतेज�मनीच केर�यात आलले भेसुपंादन, या भसुपंादनाचा आ�थ�क
मोबदला समाधानकारक नस�यामळु शेतेक�यानंी वाढ�व मोबदला �मळ�यासाठ� अन�ुम �ेवशषे भ-ु
अज�न अ�धकारी, नागपरु आ�ण मा. उ�च �यायालय, मुंबई नागपरु खडंपीठ याचंकेड देाखल केललेी
�करण,े शतेक�याचंा सदर दावा मा. उ�च �यायालयान मेा�य क�न वाढ�व मोबदला द�ेयाच आेदशे
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दऊेनही शतेक�यानंा दये असललेा वाढ�व मोबद�यासाठ� लागणारा �नधी महारा� औ�ोगीक �वकास
महामडंळाकडनू अ�ापी �ज�हा�तरावर उपल�ध क�न द�ेयात न यणे,े �यामळु शेतेक�यामं�ये
पसरललेा असतंोष, याबाबत शासनान केरावयाची काय�वाही व ��त��या."

(५) �ी.�दपक च�हाण, डॉ.�जत�� आ�हाड, �व.स.स. तातडी�या व साव�ज�नक मह�वा�या
बाबीकड उेजा� म�ंयाच ले� वधेतील :-

"सातारा �ज��ात शतेक�यानंा वीज जोडणीसाठ� महा�वतरण कंपणीकड हेलेपाट मेाराव लेागत
असण,े स�या �ज��ात गत वषा�तील ८,९६२ कृषी पपंाची �ल�ंबत असललेी वीज जोडणी, �यामळुे
पाणी उपल�ध असनूही �पकानंा दतेा यते नस�यान शेतेक�या�ंया अडचणीत झाललेी वाढ, �ज��ात
२०१५-१६ म�य केृषी पपं �व�तू जोडणीसाठ� समुार १े४,६३६ शतेक� यानंी केल�ेया अजा�पकै� केवळ
५,६७४ शतेक�यानंा वीज जोडणी �दललेी असण,े उव��रत शतेकरी आजही वीज जोडणी�या ��त�ते
असण,े अनामत र�कम भ�नही वीज जोडणी �मळत नस�यामळु शेतेक�यामं�य पेसरलले सेतंापाचे
वातावरण, याबाबत शासनान केरावयाची काय�वाही व ��त��या."

सहा : महारा� �वधानसभा �नयम १४१(१) अ�वय मेा. अ�य�ानंी करावयाची घोषणा.

(श�ुवार, �दनाकं २९ जलु,ै २०१६ रोजी�या �दवसा�या कामकाजा�या �मात दश��व�यात आललेा म.�व.
स. �नयम २९३ अ�वय �े�ताव)

सात : सव��ी अ�जत पवार, राधाकृ�ण �वख-ेपाट�ल, जयतं पाट�ल, प�ृवीराज च�हाण, �दलीप वळस-ेपाट�ल, डॉ.
पतंगराव कदम, सव��ी श�शकातं �श�द,े �वजय वड�े�वार, गणपतराव दशेमखु, �जत�� आ�हाड, बाळासाहबे
थोरात, जयद� �ीरसागर, अ��ल स�ार, भा�कर जाधव, �ा.�वर�� जगताप, सव��ी मकरदं पाट�ल, स�ुनल
केदार, गोपालदास अ�वाल, डॉ.स�तश पाट�ल, सव��ी. मो.आरीफ नसीम खान, राणाजग�जत�स�ह पाट�ल,
अ�मत दशेमखु, �दलीप सोपल, ॲड. यशोमती ठाकूर, सव��ी बबनराव �श�द,े धनाजी अ�हर,े रा�ल मोट,े
डी.पी.सावतं, हसन म�ुीफ, मधकुरराव च�हाण, �शव���सह भोसल,े का�लदास कोळबंकर, द�ा�य भरण,े
बसवराज पाट�ल, बाळासाहबे पाट�ल, वसतंराव च�हाण, स�ंाम जगताप, अ�मन पटले, राजशे टोप,े ॲड.
के.सी.पाडवी, �ीमती.�द�पका च�हाण, सव��ी कुणाल पाट�ल, हनमुतं डोळस, का�शराम पावरा, अवधतू
तटकर,े हष�वध�न सपकाळ, �वजय भाबंळ,े रा�ल ब��,े वभैव �पचड, सभुाष ऊफ� पडंीतशठे पाट�ल, अमर
काळ,े अ�मत झनक, रण�जत काबंळ,े �ीमती.अ�मता च�हाण, डॉ.सतंोष टारफे, �ी.शखे आ�सफ शखे
र�शद,�ीमती �नम�ला गा�वत, �ी.अ�लम शखे, �ा.वषा� गायकवाड, सव��ी.स�ंाम थोपट,े भाऊसाहबे
काबंळ,े �यबंक �भस,े कु.��णती �श�द,े सव��ी.�स�दाराम �ह�े,े भारत भालके, पाडंरुगं बरोरा, नरहरी
�झरवाळ, �व.स.स. याचंा म.�व.स. �नयम २९३ अ�वय �े�ताव (चचा� पढु से�ु व म�ंयाचं उे�र) :

"रा�यात बरेोजगार त�णाचंी वाढत असललेी स�ंया, सवेायोजन क��ात नोकरी �मळ�यासाठ�
न�दणी केल�ेया बरेोजगार त�णाचंी स�ंया ४० लाखापंय�त पोहचललेी असण,े परतं �ुयापकै� एक ट�का
त�णानंास�ुदा नोकरी न �मळण,े खाजगी स�ंथातं व कंप�यातं नोकरी �मळ�या�या सधंी असण,े परतं युा
स�ंथा �क�वा कंप�या नोकर भरती कर�याची न�द शासनाकड केरण बेधंनकारक असतानंा त �ेया�ंया
मज��माण �ेनय�ु�या करीत अस�यामळु सेवेायोजन काया�लयात न�दणी केलले◌य्ा त�णावंर होत
असललेा अ�याय, मा�हती न दणेा�या अशा कंप�या व स�ंथावंर कारवाई कर�याची आव�यकता, महारा�
लोकसवेा आयोगान आेप�या काया�लयात कुली या पदासाठ� ४ थी इय�ा पास अशी श�ै�णक पा�ता
नमदू क�न जा�हरात �दली असता या पदासाठ� २४२४ अज� �ा�त होण,े �यात पाच उमदेवार एमफ�ल, नऊ
पीजी �ड�लोमाधारक, १०९ �ड�लोमाधारक, २५३ पीजी �ड�ीधारक व ९८४ पदवीधारकानंी कुली या
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पदासाठ� अज� करण,े क�याण यथेील एक त�णीन �ेबझनसे मनॅजेम�ट �टडीजम�य �ेथम �णेीत उ�ीण�
होवनू द�ेखल नोकरी न �मळा�यामळु �ेतन रेा�य पोलीस दलात पोलीस �शपाई पदासाठ� अज� करण,े
रा�यात एमबीए �व�थापन अ�यास�माचंी मुंबई �व�ापीठाअतंग�त ६६ महा�व�ालय वे �वना अनदुा�नत
३६१ महा�व�ालय अेसण,े एमबीएच �ेश�ण घऊेन स�ुदा त�ण-त�ण�ना ८ त १े० हजार एवढया कमी
वतेनावर नाईलाजान केाम कराव लेागत असण,े बरेोजगार त�णा�ंया सम�यकेड वेळे�च ल� न �द�यास ते
ग�ुहगेारीकड वेळ�याचा �नमा�ण झाललेा गभंीर ��, बरेोजगार त�णानंा �कमान दोन हजार �पय भे�ा
द�ेयाची होत असललेी मागणी, रा�यातील नवीन उ�ोगात कामगाराचंी व कम�चा�याचंी �नय�ु� करताना
काय�ा�या पळवाटा काढनू कंप�या कं�ाट� व अ��ट�स प�दतीन केमी पगारावर �नय�ु�या करीत असण,े
�यामळु केामगार व पदवीधारकावंर होत असललेा अ�याय, क�� शासनान �ेकमान वतेन कायदा मजंरू
क�न कमीत कमी १५ हजार वतेन द�ेयाचा �नण�य घणे,े �याची अमंलबजावणी रा�यात कर�याची �नतातं
आव�यकता, कामगार �वभागात तसचे माथाडी कामगार बोडा�त अनके पद �ेर� असण,े रा�यात कामगार
काय�ात कर�यात आललेा बदल, परतं �ुयाची अमंलबजावणी काटकेोरपण केर�यात यते नस�यामळुे
कामगारानंा �याय �मळत नसण,े कृषी �न�व�ा�ंया दरात बसेमुार वाढ होऊन �बयाणात झाललेा काळा
बाजार, �यात कृषी उ�पादनाकड शेासनाच झेालले अे��य �ल��, थक�त अनदुानामळु शेतेक�यावंर
ओढवलले अे�थ�क सकंट, रा�यात जीवनाव�यक व�तुंच तेसचे भाजीपाला, फळ याचं केडाडलले देर,
भा�याचं देर १०० �पय �ेकलो प�ेा जा�त असण,े �यामळु सेामा�य लोकाचं अेथ�कारण कोलमडण,े
�याच�माण तेरूडाळ १८६ �, ग� ४० �, ता�ंळ ४७ �, हरभरा डाळ ८५ �,साखर ३८ �., श�गदाणा तले
१३४ �., �रफा�ड तले १३० �. व वन�पती तपू ७८ �.�कलो दरान �ेमळत असण,े महागाई
रोख�यासदंभा�त उपाय कर�यास शासन उदासीन असण,े चकु�ची धोरण वे �नयोजनाचा अभाव याचा
नाहक फटका सव�सामा�य नाग�रकानंा सोसावा लागत असण,े नकुतीच नागपरू मुंबई सपुर ए�स�से
हायवचेी घोषणा करण,े �याअतंग�त घ�ेयात यणेारी जमीन ही ल�ॅड प�ुल�गची योजना शतेक-यानंा मा�य
नसण,े या सव� बाब�मळु शेतेक-यामं�य पेसरललेा ती� असतंोष व �यावर शासनान केरावयाची काय�वाही व
��त��या."

आठ : शासक�य �वधयेके :

(अ) परु:�थापनाथ� :-
सन २०१६ च �ेवधानसभा �वधयेक �माकं ३७ - महारा� महामाग� (सधुारणा) �वधयेक,
२०१६.

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

(ब) �वचार, खडंश: �वचार व समंत करण :े-

(क) भारता�या स�ंवधाना�या अन�ुछेद २१३ (२) (अ) आ�ण महारा� �वधानसभा �नयम १५९
(२) अ�वय सेव��ी रा�ल मोट,े हसन म�ुीफ, �वजय वड�े�वार, सरुशे लाड, अ�लम शखे,
अमीन पटले, जयतं पाट�ल, अ�जत पवार, �दलीप वळस-ेपाट�ल, बाळासाहबे पाट�ल, डॉ.
सतीश पाट�ल, �ी.वभैव �पचड, �ीमती �दपीका च�हाण, सव��ी भा�कर जाधव, �दपक
च�हाण, सजंय कदम, राणाजग�जत�स�ह पाट�ल, डॉ.�जत�� आ�हाड, हनमुतं डोळस, जयद�
�ीरसागर, रा�ल जगताप, श�शकातं �श�द,े राजशे टोप,े �व.स.स. याचंा ��ताव :-

"ही �वधानसभा सन २०१६ चा महारा� अ�यादशे �माकं १५ – महारा� कृ�ष उ�प�
पणन (�वकास व �व�नयमन) (सधुारणा) अ�यादशे, २०१६ नापसतं करत.े"
[

(ख) सन २०१६ च �ेवधानसभा �वधयेक �माकं २४ - महारा� कृ�ष उ�प� पणन (�वकास व
�व�नयमन) (सधुारणा) �वधयेक, २०१६.

(ग) �वधयेक सयं�ु स�मतीकड पेाठ�व�याबाबत �ी. हष�वध�न सपकाळ, �व.स.स. याचंा ��ताव :-
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"सन २०१६ च मेहारा� �वधानसभा �वधयेक �माकं २४ - महारा� कृ�ष उ�प� पणन
(�वकास व �व�नयमन) (सधुारणा) �वधयेक, २०१६ �वधानप�रषदचेी सहमती घऊेन दो�ही
सभागहृा�ंया ४० सद�या�ंया सयं�ु स�मतीकड �ेयावरील ��तव�ृ सहा म�ह�या�ंया आत
सादर कर�याचा अनदुशे दऊेन �वचाराथ� पाठ�व�यात याव.े"

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

(क) �वधानसभने सेमंत केलले �ेवधयेक महारा� �वधानसभा �नयमातील �नयम १४१(१) अ�वये
सभागहृान पे�ुहा समंत करण :े-

सन २०१६ च �ेवधानसभा �वधयेक �माकं ७ - महारा� सहकारी स�ंथा (�सरी सधुारणा) �वधयेक,
२०१६

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(ड) �वचार, खडंश: �वचार व समंत करण :े-

(१) (क) सन २०१६ च �ेवधानसभा �वधयेक �माकं २८ - मुंबई महानगरपा�लका (सधुारणा) �वधयेक,
२०१६.

(ख) �वधयेक सयं�ु स�मतीकड पेाठ�व�याबाबत �ी.ओम�काश उफ� ब�च कूड,ू �व.स.स. याचंा
��ताव :-

"सन २०१६ च मेहारा� �वधानसभा �वधयेक �माकं २८ - मुंबई महानगरपा�लका
(सधुारणा) �वधयेक, २०१६ �वधानप�रषदचेी सहमती घऊेन दो�ही सभागहृा�ंया ५१
सद�या�ंया सयं�ु स�मतीकड �ेयावरील ��तव�ृ सहा म�ह�या�ंया आत सादर कर�याचा
अनदुशे दऊेन �वचाराथ� पाठ�व�यात याव.े"

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

(२) (क) सन २०१६ च �ेवधानसभा �वधयेक �माकं ३१ - महारा� जमीन महसलू स�ंहता (�तसरी
सधुारणा) �वधयेक, २०१६.

(ख) �वधयेक सयं�ु स�मतीकड पेाठ�व�याबाबत �ी.हष�वध�न सपकाळ, �व.स.स. याचंा ��ताव :-
"सन २०१६ च मेहारा� �वधानसभा �वधयेक �माकं ३१ - महारा� जमीन महसलू

स�ंहता (�तसरी सधुारणा) �वधयेक, २०१६ �वधानप�रषदचेी सहमती घऊेन दो�ही
सभागहृा�ंया ५१ सद�या�ंया सयं�ु स�मतीकड �ेयावरील ��तव�ृ सहा म�ह�या�ंया आत
सादर कर�याचा अनदुशे दऊेन �वचाराथ� पाठ�व�यात याव.े"

(ग) �वधयेक सयं�ु स�मतीकड पेाठ�व�याबाबत �ी.अ�मत झनक, �व.स.स. याचंा ��ताव :-
"सन २०१६ च मेहारा� �वधानसभा �वधयेक �माकं ३१ - महारा� जमीन महसलू

स�ंहता (�तसरी सधुारणा) �वधयेक, २०१६ �वधानप�रषदचेी सहमती घऊेन दो�ही
सभागहृा�ंया ४० सद�या�ंया सयं�ु स�मतीकड �ेयावरील ��तव�ृ सहा म�ह�या�ंया आत
सादर कर�याचा अनदुशे दऊेन �वचाराथ� पाठ�व�यात याव.े"



असधुा�रत �त7

(घ) �वधयेक सयं�ु स�मतीकड पेाठ�व�याबाबत �ी.राधाकृ�ण �वख पेाट�ल, �व.स.स. याचंा
��ताव :-

"सन २०१६ च मेहारा� �वधानसभा �वधयेक �माकं ३१ - महारा� जमीन महसलू
स�ंहता (�तसरी सधुारणा) �वधयेक, २०१६ �वधानप�रषदचेी सहमती घऊेन दो�ही
सभागहृा�ंया ३५ सद�या�ंया सयं�ु स�मतीकड �ेयावरील ��तव�ृ सहा म�ह�या�ंया आत
सादर कर�याचा अनदुशे दऊेन �वचाराथ� पाठ�व�यात याव.े"

(ङ) �वधयेक सयं�ु स�मतीकड पेाठ�व�याबाबत �ी.सभुाष उफ� प�ंडतशटे पाट�ल, �व.स.स. याचंा
��ताव :-

"सन २०१६ च मेहारा� �वधानसभा �वधयेक �माकं ३१ - महारा� जमीन महसलू
स�ंहता (�तसरी सधुारणा) �वधयेक, २०१६ �वधानप�रषदचेी सहमती घऊेन दो�ही
सभागहृा�ंया ३२ सद�या�ंया सयं�ु स�मतीकड �ेयावरील ��तव�ृ सहा म�ह�या�ंया आत
सादर कर�याचा अनदुशे दऊेन �वचाराथ� पाठ�व�यात याव.े"

(च) �वधयेक सयं�ु स�मतीकड पेाठ�व�याबाबत �ी.रा�ल ब��,े �व.स.स. याचंा ��ताव :-
"सन २०१६ च मेहारा� �वधानसभा �वधयेक �माकं ३१ - महारा� जमीन महसलू

स�ंहता (�तसरी सधुारणा) �वधयेक, २०१६ �वधानप�रषदचेी सहमती घऊेन दो�ही
सभागहृा�ंया २५ सद�या�ंया सयं�ु स�मतीकड �ेयावरील ��तव�ृ सहा म�ह�या�ंया आत
सादर कर�याचा अनदुशे दऊेन �वचाराथ� पाठ�व�यात याव.े"

�वधान भवन,
मुंबई,
�दनाकं : ३० जलु,ै २०१६

डॉ. अनतं कळस,े
�धान स�चव,

महारा� �वधानसभा.


