
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिार, विनांक  २६ फेब्रिुारी, २०१९ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 

 

एक : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

  (१) मखु्यमंत्री :  महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचा सन २०१६-२०१७ या 
वर्षाचा वार्षर्षक लेखे आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षा अहवाल. 
 

  (२) वित्त मंत्री :  मॅफको महामंडळाचा सन २०१६-२०१७ या वर्षाचा ४६ 
वा वार्षर्षक अहवाल. 
 

  (३) संसिीय कायय 
मंत्री 

:  णवधानसभेच्या सन २०१८ च्या णतसऱ्या (णहवाळी) 
अणधवेशनात णिनांक १९ नोव्हेंबर, २०१८ ते णिनाकं ३० 
नोव्हेंबर, २०१८ या कालावधीत मा.मंत्री/मामा.रायमयमंत्री 
महोियांनी णवधानसभा सभागृहात णिलेल्या एकूि ९२ 
आश्वासनाचंी यािी, तसेच सन २०१८ चे णतसरे 
(णहवाळी) अणधवेशन संस्थणगत झाल्यानंतर, पूततता 
करण्यात आलेल्या एकूि ४५७ आश्वासनांच्या पूतततेची 
णववरिपते्र यािीसह. 

       
 

िोन : मा.वित्त मंत्री यांचा म.वि.स. वनयम ५७ अन्िये प्रस्ताि :- 
     "पुरविी मागण्यांवरील चचा व मतिानाच्या संिभात णवधानसभा णनयमातंील णनयम २६० 
(२) मधील तीन णिवसाचं्या कालावधीबाबतची जी तरतूि आहे ती महाराष्ट्र णवधानसभा 
णनयमांतील णनयम ५७ अन्वये स्थणगत करण्यात यावी." 
 

 

तीन : सन २०१८-२०१९ या वर्षाच्या परुिणी मागणयांिर चचा ि मतिान (पवहला ि 
शेिटचा वििस). 
 

 

   (१) गृह णवभाग 

   (२) महसूल व वन णवभाग 

   (३) नगरणवकास णवभाग 
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   (४) सावतजणनक बांधकाम णवभाग 

   (५) सावतजणनक आरोग्य णवभाग 

   (६) कौशल्य णवकास व उद्योजकता णवभाग 

 
 

 
          

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

 

चार : शासकीय विधेयके : 
 

 

  (अ) परु:स्थापनाथय :- 
 

   (१) सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक ४ - महाराष्ट्र सावतजणनक 
णवश्वस्तव्यवस्था (सुधारिा) णवधेयक, २०१९. 
 

   (२) सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक ५ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि 
महाराष्ट्र णजल्हा पणरर्षि व पंचायत सणमती (सुधारिा) (सुधारिा) णवधेयक, २०१९. 

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

  (ब) विचार, खंडश: विचार ि संमत करणे :- 
 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सवतश्री अणजत पवार, णजतेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील, 
शणशकांत शशिे, छगन भुजबळ, संजय किम, जयित्त क्षीरसागर, हसन मुश्रीफ, 
हनुमंत डोळस, राहुल जगताप, संणिप नाईक, वैभव णपचड, पंकज भुजबळ, राजेश 
टोपे, डॉ.सतीश पाटील, सवतश्री अबु आझमी, बाळासाहेब पाटील, भारत भालके, 
श्रीमती णिपीका चव्हाि, सवतश्री अस्लम शेख, णवजय वडेट्टीवार, अमर काळे, 
सुनील केिार, शेख आणसफ शेख रशीि, णव.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं १ – महाराष्ट्र 
मुद्रांक (सुधारिा व णवणधग्राह्यीकरि) अध्यािेश, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १ - महाराष्ट्र मदु्ांक (सधुारणा 
ि विवधग्राह्यीकरण) विधेयक, २०१९. 
 
 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.बच्च ूकडू, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक १ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारिा व 
णवणधग्राह्यीकरि) णवधेयक, २०१९ णवधानपणरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ५१ सिस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन णवचाराथत पाठणवण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सियश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, अमीन पटेल, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
 

 

      "सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक १ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारिा व 
णवणधग्राह्यीकरि) णवधेयक, २०१९ णवधानपणरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ४३ सिस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा 
मणहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन णवचाराथत पाठणवण्यात यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.अब ु आझमी, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक १ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारिा व 
णवणधग्राह्यीकरि) णवधेयक, २०१९ णवधानपणरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३५ सिस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा 
मणहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन णवचाराथत पाठणवण्यात यावे." 
 
 

   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सियश्री सभुाष उफय  पंवडतशेट 
पाटील, विलीप िळसे पाटील, जयंत पाटील, छगन भजुबळ, अवजत पिार, 
शवशकांत शशिे, वजतेंद् आव्हाड, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक १ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारिा व 
णवणधग्राह्यीकरि) णवधेयक, २०१९ णवधानपणरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३२ सिस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन णवचाराथत पाठणवण्यात यावे." 
 
 

   (छ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक १ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारिा व 
णवणधग्राह्यीकरि) णवधेयक, २०१९ णवधानपणरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्या ३१ सिस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन णवचाराथत पाठणवण्यात यावे." 
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   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन 

(जमीनधारणेची कमाल मयािा) (सधुारणा) विधेयक, २०१९. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.बच्च ूकडू, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन 
(जमीनधारिेची कमाल मयािा) (सुधारिा) णवधेयक, २०१९ णवधानपणरर्षिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या ५१ सिस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील 
प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन णवचाराथत 
पाठणवण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सियश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, अमीन पटेल, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
 

 

      "सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन 
(जमीनधारिेची कमाल मयािा) (सुधारिा) णवधेयक, २०१९ णवधानपणरर्षिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या ४३ सिस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील 
प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन णवचाराथत 
पाठणवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.अब ु आझमी, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन 
(जमीनधारिेची कमाल मयािा) (सुधारिा) णवधेयक, २०१९ णवधानपणरर्षिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या ३५ सिस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील 
प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन णवचाराथत 
पाठणवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सियश्री सभुाष उफय  पंवडतशेट 
पाटील, विलीप िळसे पाटील, जयंत पाटील, छगन भजुबळ, अवजत पिार, 

शवशकांत शशिे, वजतेंद् आव्हाड, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन 
(जमीनधारिेची कमाल मयािा) (सुधारिा) णवधेयक, २०१९ णवधानपणरर्षिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या ३२ सिस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील 
प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन णवचाराथत 
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पाठणवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन 
(जमीनधारिेची कमाल मयािा) (सुधारिा) णवधेयक, २०१९ णवधानपणरर्षिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या ३१ सिस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील 
प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन णवचाराथत 
पाठणवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३ - महाराष्ट्र जमीन महसलू ि 

विशेष आकारणी यामध्ये िाढ करणयाबाबत (सधुारणा) विधेयक, २०१९. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.बच्च ूकडू, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक ३ - महाराष्ट्र जमीन महसूल व 
णवशेर्ष आकारिी यामध्ये वाढ करण्याबाबत (सुधारिा) णवधेयक, २०१९ 
णवधानपणरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहांच्या ५१ सिस्यांच्या संयुक्त 
सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन णवचाराथत पाठणवण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सियश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, अमीन पटेल, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
 

 

      "सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक ३ - महाराष्ट्र जमीन महसूल व 
णवशेर्ष आकारिी यामध्ये वाढ करण्याबाबत (सुधारिा) णवधेयक, २०१९ 
णवधानपणरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाचं्या ४३ सिस्यांच्या संयुक्त 
सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन णवचाराथत पाठणवण्यात यावे." 

 
 
 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.अब ु आझमी, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक ३ - महाराष्ट्र जमीन महसूल व 
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णवशेर्ष आकारिी यामध्ये वाढ करण्याबाबत (सुधारिा) णवधेयक, २०१९ 
णवधानपणरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाचं्या ३५ सिस्यांच्या संयुक्त 
सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन णवचाराथत पाठणवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सियश्री सभुाष उफय  पंवडतशेट 
पाटील, विलीप िळसे पाटील, जयंत पाटील, छगन भजुबळ, अवजत पिार, 

शवशकांत शशिे, वजतेंद् आव्हाड, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक ३ - महाराष्ट्र जमीन महसूल व 
णवशेर्ष आकारिी यामध्ये वाढ करण्याबाबत (सुधारिा) णवधेयक, २०१९ 
णवधानपणरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाचं्या ३२ सिस्यांच्या संयुक्त 
सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन णवचाराथत पाठणवण्यात यावे." 

 

   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे णवधानसभा णवधेयक क्रमांक ३ - महाराष्ट्र जमीन महसूल व 
णवशेर्ष आकारिी यामध्ये वाढ करण्याबाबत (सुधारिा) णवधेयक, २०१९ 
णवधानपणरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाचं्या ३१ सिस्यांच्या संयुक्त 
सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन णवचाराथत पाठणवण्यात यावे." 

     
  

विधान भिन, 
मंुबई. 
णिनांक : २५ फेब्रुवारी, २०१९ 

वजतेंद् भोळे 
सणचव (का.), 
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