
असधुारित प्रत 

 

महािाष्ट्र रिधानसभा 
 

रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिाि, रिनाांक  २७ फेब्रिुािी, २०१९ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 

 

एक : सभागहृ नेते याांचा प्रस्ताि - 
 

      "भारताचे माजी राष्ट्रपती श्री.प्रणब मुखजी, ज्येष्ट्ठ समाजसेवक नानाजी देशमुख व 
सुप्रससध्द संगीतकार भूपेन हजासरका यांना 'भारतरत्न' हा देशातील सवोच्च पुरस्कार जाहीर 
झाला आहे. याचे औसचत्य साूून त्यांच्या काययाचचा गररव करण्याबद्दलचा प्रस्ताव" 
 

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

  (१) िने मांत्री              :  महाराष्ट्र राज्य जैवसवसवूता मंडळ, नागपूर याचंा सन 
२०१७-२०१८ या वर्षयाचचा वार्षर्षक अहवाल व लेखा 
 

  (२) उद्योग मांत्री : (क) मराठवाडा सवकास महामंडळ मययाचसदत, औरंगाबाद यांचा 
सन २०१६-२०१७ या वर्षयाचचा पन्नासावा वार्षर्षक अहवाल 
 

     (ख) पश्चचम महाराष्ट्र सवकास महामंडळ मययाचसदत, पुणे यांचा 
सन २०१७-२०१८ या वर्षयाचचा सते्तचाळीसावा वार्षर्षक 
अहवाल 
 

  (३) पयाििण मांत्री : 

 

 महाराष्ट्र प्रदरू्षण सनयंत्रण मंडळ याचंा सन २०१७ -२०१८ 
या वर्षयाचचा वार्षर्षक अहवाल 

  (४) ऊजा मांत्री  : 

 

 महाराष्ट्र राज्य वीज सनर्षमती कंपनी मययाचसदत यांचा सन 
२०१७-२०१८ या वर्षयाचचा वार्षर्षक अहवाल 
 

  (५) सहकाि मांत्री :  महाराष्ट्र सहकार सवकास महामंडळ मययाचसदत याचें सन 
२०००-२००१ ते सन २०१७-२०१८ या वर्षांचे वार्षर्षक 
लेखे अहवाल 

       
 

तीन : महािाष्ट्र रिधानसभा रनयम १४१(१) अन्िये मा.अध्यक्ाांनी किाियाची घोषणा 
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चाि : शासकीय रिधेयके : 
 

 

  (अ) पिु:स्थापनाथथ :- 
 

   (१) सन २०१९ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ६ - सोमय्या सवद्यासवहार सवद्यापीठ, 
मंुबई सवूेयक, २०१९ 
 

   (२) सन २०१९ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ७ - डी.वाय.पाटील सवद्यापीठ, पुणे 
सवूेयक, २०१९ 

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

  (ब) रिचाि, खांडश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सववश्री असजत पवार, सजतेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील, 
शसशकांत शशदे, छगन भुजबळ, संजय कदम, जयदत्त क्षीरसागर, हसन मुश्रीफ, 
हनुमंत डोळस, राहुल जगताप, संसदप नाईक, वैभव सपचड, पंकज भुजबळ, राजेश 
टोपे, डॉ.सतीश पाटील, सववश्री बाळासाहेब पाटील, भारत भालके, अबु आझमी, 
श्रीमती सदपीका चव्हाण, सववश्री अस्लम शेख, सवजय वडेट्टीवार, अमर काळे, 
सुनील केदार, शेख आससफ शेख रशीद, सव.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २ – महाराष्ट्र 
ग्रामपंचायत आसण महाराष्ट्र सजल्हा पसरर्षद व पंचायत ससमती (सुूारणा) 
(सुूारणा) अध्यादेश, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ५ - महािाष्ट्र ग्रामपांचायत 
आरण महािाष्ट्र रजल्हा परिषि ि पांचायत सरमती (सधुािणा) (सधुािणा) 
रिधेयक, २०१९. 
 

   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.बच्च ूकडू, रि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ५ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आसण 
महाराष्ट्र सजल्हा पसरर्षद व पंचायत ससमती (सुूारणा) (सुूारणा) सवूेयक, २०१९ 
सवूानपसरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त 
ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवृत्त सहा मसहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन सवचारार्व पाठसवण्यात यावे." 
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   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिथश्री अस्लम शेख, रिजय 
िडेट्टीिाि, अमि काळे, सरुनल केिाि, िसांतिाि चव्हाण, बसििाज पाटील, 
श्रीमती रनमथला गािीत, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ५ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आसण 
महाराष्ट्र सजल्हा पसरर्षद व पंचायत ससमती (सुूारणा) (सुूारणा) सवूेयक, २०१९ 
सवूानपसरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त 
ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवृत्त सहा मसहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन सवचारार्व पाठसवण्यात यावे." 
 

   (ङ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.अरमन पटेल, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ५ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आसण 
महाराष्ट्र सजल्हा पसरर्षद व पंचायत ससमती (सुूारणा) (सुूारणा) सवूेयक, २०१९ 
सवूानपसरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३४ सदस्यांच्या संयुक्त 
ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवृत्त सहा मसहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन सवचारार्व पाठसवण्यात यावे." 
 

   (च) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.सभुाष उफथ  पांरडतशेठ 
पाटील, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ५ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आसण 
महाराष्ट्र सजल्हा पसरर्षद व पंचायत ससमती (सुूारणा) (सुूारणा) सवूेयक, २०१९ 
सवूानपसरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त 
ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवृत्त सहा मसहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन सवचारार्व पाठसवण्यात यावे." 
 

   (छ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.भाित भालके, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१९ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ५ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आसण 
महाराष्ट्र सजल्हा पसरर्षद व पंचायत ससमती (सुूारणा) (सुूारणा) सवूेयक, २०१९ 
सवूानपसरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त 
ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवृत्त सहा मसहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन सवचारार्व पाठसवण्यात यावे." 
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   (ज) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिथश्री हषथिधथन सपकाळ, 
अरमत झनक, प्रा.रििेंद्र जगताप, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१९ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ५ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आसण 
महाराष्ट्र सजल्हा पसरर्षद व पंचायत ससमती (सुूारणा) (सुूारणा) सवूेयक, २०१९ 
सवूानपसरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त 
ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवृत्त सहा मसहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन सवचारार्व पाठसवण्यात यावे." 

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

  (२) (क) सन २०१९ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ४ - महािाष्ट्र सािथजरनक 
रिश्िस्तव्यिस्था (सधुािणा) रिधेयक, २०१९. 
 

   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.बच्च ूकडू, रि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ४ - महाराष्ट्र साववजसनक 
सवचवस्तव्यवस्र्ा (सुूारणा) सवूेयक, २०१९ सवूानपसरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवृत्त सहा मसहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन सवचारार्व पाठसवण्यात यावे." 
 

   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिथश्री अस्लम शेख, रिजय 
िडेट्टीिाि, अमि काळे, सरुनल केिाि, िसांतिाि चव्हाण, बसििाज पाटील, 
श्रीमती रनमथला गािीत, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ४ - महाराष्ट्र साववजसनक 
सवचवस्तव्यवस्र्ा (सुूारणा) सवूेयक, २०१९ सवूानपसरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवृत्त सहा 
मसहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन सवचारार्व पाठसवण्यात यावे." 
 

   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.अरमन पटेल, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ४ - महाराष्ट्र साववजसनक 
सवचवस्तव्यवस्र्ा (सुूारणा) सवूेयक, २०१९ सवूानपसरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३४ सदस्यांच्या संयुक्त ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवृत्त सहा 
मसहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन सवचारार्व पाठसवण्यात यावे." 
 
 



†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ 
 

26-Feb-19 8:37:32 PM 

5 

   (ङ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.सभुाष उफथ  पांरडतशेठ 
पाटील, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ४ - महाराष्ट्र साववजसनक 
सवचवस्तव्यवस्र्ा (सुूारणा) सवूेयक, २०१९ सवूानपसरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवृत्त सहा मसहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन सवचारार्व पाठसवण्यात यावे." 
 

   (च) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.भाित भालके, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ४ - महाराष्ट्र साववजसनक 
सवचवस्तव्यवस्र्ा (सुूारणा) सवूेयक, २०१९ सवूानपसरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवृत्त सहा मसहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन सवचारार्व पाठसवण्यात यावे." 
 

   (छ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिथश्री हषथिधथन सपकाळ, 
अरमत झनक, प्रा.रििेंद्र जगताप, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ४ - महाराष्ट्र साववजसनक 
सवचवस्तव्यवस्र्ा (सुूारणा) सवूेयक, २०१९ सवूानपसरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवृत्त सहा मसहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन सवचारार्व पाठसवण्यात यावे." 

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

  (क) रिचाि पढेु सरुु, खांडश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

   (१) सन २०१७ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ६४ – महािाष्ट्र कृरष उत्पन्न 
पणन (रिकास ि रिरनयमन) (िसुिी सधुािणा) रिधेयक, २०१७. 
 

   (२) सन २०१८ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक २९ – महािाष्ट्र 
(लोकसेिकाांची) रिसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सिकािजमा किण्याबाबत 
रिधेयक, २०१८. 
 

   (३) सन २०१८ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ७० – महािाष्ट्र सहकािी सांस्था 
(रतसिी सधुािणा) रिधेयक, २०१८. 

  ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (ड) रिचाि, खांडश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

   (क) सन २०१८ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ७७ - महािाष्ट्र सहकािी सांस्था 
(चौथी सधुािणा) रिधेयक, २०१८. 
 

   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिथश्री अस्लम शेख, रिजय 
िडेट्टीिाि, अमि काळे, सरुनल केिाि, अरमन पटेल, डी.पी.सािांत, श्रीमती 
रनमथला गािीत, डॉ.सांतोष टािफे, सिथश्री िसांतिाि चव्हाण, कुणाल पाटील,  
रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(चरर्ी सुूारणा) सवूेयक, २०१८ सवूानपसरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवृत्त सहा 
मसहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन सवचारार्व पाठसवण्यात यावे." 
 

   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.भाित भालके, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(चरर्ी सुूारणा) सवूेयक, २०१८ सवूानपसरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवृत्त सहा मसहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन सवचारार्व पाठसवण्यात यावे." 
 

   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत प्रा.रििेंद्र जगताप, सिथश्री 
अरमत झनक, हषथिधथन सपकाळ, जयकुमाि गोिे, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे सवूानसभा सवूेयक क्रमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(चरर्ी सुूारणा) सवूेयक, २०१८ सवूानपसरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त ससमतीकडे त्यावरील प्रसतवृत्त सहा मसहन्यांच्या  
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन सवचारार्व पाठसवण्यात यावे." 

    
 
 

पाच :  रित्त मांत्री याांनी सन २०१९-२०२० चा अांतरिम अथथसांकल्प सािि किणे.  
(िपुािी २-०० िाजता) 

 

 

रिधान भिन, 
मंुबई. 
सदनांक : २६ फेबु्रवारी, २०१९ 

रजतेंद्र भोळे 
ससचव (का.), 

 महाराष्ट्र सवूानसभा 
 


