
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिार, विनाांक  २८ फेब्रिुारी, २०१९ 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 

 
 

एक : अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची यािी क्रमाांक ५१३ ते ५५७ सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

  (१) मखु्यमांत्री              : (क) महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यावित र्यांचा सन 
२०१५-२०१६ र्या िर्षाचा िार्षर्षक अहिाल 
 

     (ख) महाराष्ट्र लोकसेिा आर्योग र्यांचा सन २०१७-२०१८ र्या 
िर्षाचा िार्षर्षक अहिाल 
 

  (२) गहृवनमाण मांत्री              :  झोपडपट्टी पुनिवसन प्राविकरण, मंुबई र्यांचा सन २०१६-
२०१७ र्या िर्षाचा िार्षर्षक लेखा अहिाल 
 

  (३) ऊजा मांत्री : (क) महाराष्ट्र विदु्यत वनर्यामक आर्योग र्यांचा सन २०१७-
२०१८  र्या िर्षाचा िार्षर्षक अहिाल  
 

     (ख) महाराष्ट्र विदु्यत वनर्यामक आर्योग र्यांचा सन २०१७-
२०१८ र्या िर्षाचा िार्षर्षक लेखा अहिाल 

       
 

तीन : सािवजवनक उपक्रम सवमतीचा विसािा अहिाल ि एकविसािा अनपुालन अहिाल 
सािर करणे. 
 
 

चार : अनसुवूचत जाती कल्याण सवमतीचा िहािा अहिाल सािर करणे. 
 
 

पाच : अनसुवूचत जमाती कल्याण सवमतीचा आठिा अहिाल सािर करणे. 
 
 

सहा : विधानसभा आश्िासन सवमतीचा अकरािा अहिाल सािर करणे. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सात : विनांती अजव सभागहृास सािर करणे :- 
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श्री.सवुनल शिंिे, 
वि.स.स. 

: (१) "मुांबईतील िरळी गाि येथील ऐवतहावसक िारसा 
लाभलेल्या वकल्ल्याांच्या सांिधवनाबाबत" र्या 
विर्षर्यािरील विनंती अर्व 
 

  (२) "राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय, िरळी, 
मुांबई या रुग्णालयाचे तातनीने अपरेेडनेिंन 
करण्याबाबत" र्या विर्षर्यािरील विनंती अर्व 

 

 

आठ : िंासकीय विधेयक : 
 

   परु:स्थापनाथव, विचार, खांनिं: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१९ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमांक ८ - महाराष्ट्र (पुरिणी) विवनर्योर्न 
वििेर्यक, २०१९ 
 

 

नऊ : वित्त मांत्री याांचा म.वि.स. वनयम ५७ अन्िये प्रस्ताि :- 
     "अर्वसंकल्पािरील सिवसािारण चचेच्र्या संिभात वििानसभा वनर्यमातंील वनर्यम २४६ 
(१) मिील सात वििसाचं्र्या कालाििीबाबतची र्ी तरतूि आहे ती महाराष्ट्र वििानसभा 
वनर्यमांतील वनर्यम ५७ अन्िरे्य स्र्वगत करण्र्यात र्यािी." 
 
 

 

िहा : सन २०१९-२०२० च्या अांतवरम अर्थसंकल्पावर सवथसाधारण चचा (पवहला ि िेंिटचा 
दिवस) 
 

 

अकरा : सन २०१९-२०२० चा लेखानिुान प्रस्ताि 
 

 

बारा : िंासकीय विधेयके : 
 
 
 
 
 
 

  (१) परु:स्थापनाथव, विचार, खांनिं: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१९ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमांक ९ - महाराष्ट्र विवनर्योर्न (लेखानुिान) 
वििेर्यक, २०१९ 

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

  (२) परु:स्थापनाथव :- 
 

   (अ) सन २०१९ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमांक १० - स्पार्यसर ॲडिेनविस्ि विद्यापीठ 
(सुिारणा) वििेर्यक, २०१९ 
 

   (ब) सन २०१९ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमांक ११ – महाराष्ट्र कर, व्र्यार्, शास्ती 
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ककिा विलंब शुल्क र्याचं्र्या र्कबाकीची तडर्ोड करण्र्याबाबत वििेर्यक, २०१९ 
 

   (क) सन २०१९ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमांक १२ – महाराष्ट्र करविर्षर्यक कार्यिे 
(सुिारणा ि विविग्राह्यीकरण) वििेर्यक, २०१९ 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) विचार पढेु सरुु, खांनिं: विचार ि सांमत करणे :- 

 

    सन २०१९ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमांक ५ - महाराष्ट्र ग्रामपंचार्यत आवण 
महाराष्ट्र वर्ल्हा पवरर्षि ि पंचार्यत सवमती (सुिारणा) (सुिारणा) वििेर्यक, २०१९ 
 

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

  (४) विचार, खांनिं: विचार ि सांमत करणे :- 
 

   (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४ - महाराष्ट्र सािवजवनक 
विश्िस्तव्यिस्था (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकने पाठविण्याबाबत श्री.बच्च ूकनू, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमाकं ४ - महाराष्ट्र सािवर्वनक 
विश्िस्तव्र्यिस्र्ा (सुिारणा) वििेर्यक, २०१९ वििानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्र्या ५१ सिस्र्यांच्र्या संरु्यक्त सवमतीकडे त्र्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्र्यांच्र्या 
आत सािर करण्र्याचा अनुिेश िेऊन विचारार्व पाठविण्र्यात र्यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकने पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम िेंख, विजय 
िनेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, 
श्रीमती वनमवला गािीत, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमाकं ४ - महाराष्ट्र सािवर्वनक 
विश्िस्तव्र्यिस्र्ा (सुिारणा) वििेर्यक, २०१९ वििानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्र्या ४३ सिस्र्यांच्र्या संरु्यक्त सवमतीकडे त्र्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्र्यांच्र्या आत सािर करण्र्याचा अनुिेश िेऊन विचारार्व पाठविण्र्यात र्यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकने पाठविण्याबाबत श्री.अवमन पटेल, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमाकं ४ - महाराष्ट्र सािवर्वनक 
विश्िस्तव्र्यिस्र्ा (सुिारणा) वििेर्यक, २०१९ वििानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
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सभागृहांच्र्या ३४ सिस्र्यांच्र्या संरु्यक्त सवमतीकडे त्र्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्र्यांच्र्या आत सािर करण्र्याचा अनुिेश िेऊन विचारार्व पाठविण्र्यात र्यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकने पाठविण्याबाबत श्री.सभुाष उफव  पांवनतिेंठ 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमाकं ४ - महाराष्ट्र सािवर्वनक 
विश्िस्तव्र्यिस्र्ा (सुिारणा) वििेर्यक, २०१९ वििानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्र्या ३२ सिस्र्यांच्र्या संरु्यक्त सवमतीकडे त्र्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्र्यांच्र्या 
आत सािर करण्र्याचा अनुिेश िेऊन विचारार्व पाठविण्र्यात र्यािे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकने पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमाकं ४ - महाराष्ट्र सािवर्वनक 
विश्िस्तव्र्यिस्र्ा (सुिारणा) वििेर्यक, २०१९ वििानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्र्या ३१ सिस्र्यांच्र्या संरु्यक्त सवमतीकडे त्र्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्र्यांच्र्या 
आत सािर करण्र्याचा अनुिेश िेऊन विचारार्व पाठविण्र्यात र्यािे." 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकने पाठविण्याबाबत श्री.पथृ्िीराज चव्हाण, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमाकं ४ - महाराष्ट्र सािवर्वनक 
विश्िस्तव्र्यिस्र्ा (सुिारणा) वििेर्यक, २०१९ वििानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्र्या २५ सिस्र्यांच्र्या संरु्यक्त सवमतीकडे त्र्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्र्यांच्र्या आत सािर करण्र्याचा अनुिेश िेऊन विचारार्व पाठविण्र्यात र्यािे." 
 

   (र्) विधेयक सांयकु्त सवमतीकने पाठविण्याबाबत सिवश्री हषविधवन सपकाळ, 
अवमत झनक, प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमाकं ४ - महाराष्ट्र सािवर्वनक 
विश्िस्तव्र्यिस्र्ा (सुिारणा) वििेर्यक, २०१९ वििानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्र्या २१ सिस्र्यांच्र्या संरु्यक्त सवमतीकडे त्र्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्र्यांच्र्या 
आत सािर करण्र्याचा अनुिेश िेऊन विचारार्व पाठविण्र्यात र्यािे." 
 

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

  (५) विचार पढेु सरुु, खांनिं: विचार ि सांमत करणे :- 
 

   (अ) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७ 
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   (ब) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र 
(लोकसेिकाांची) विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत 
विधेयक, २०१८ 
 

   (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७० – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१८ 

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

  (६) विचार, खांनिं: विचार ि सांमत करणे :- 
 

  (अ) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(चौथी सधुारणा) विधेयक, २०१८ 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकने पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम िेंख, विजय 
िनेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, अवमन पटेल, नी.पी.सािांत, श्रीमती 
वनमवला गािीत, नॉ.सांतोष टारफे, सिवश्री िसांतराि चव्हाण, कुणाल पाटील,  
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(चौर्ी सुिारणा) वििेर्यक, २०१८ वििानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्र्या ४३ सिस्र्यांच्र्या संरु्यक्त सवमतीकडे त्र्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्र्यांच्र्या आत सािर करण्र्याचा अनुिेश िेऊन विचारार्व पाठविण्र्यात र्यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकने पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(चौर्ी सुिारणा) वििेर्यक, २०१८ वििानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्र्या ३१ सिस्र्यांच्र्या संरु्यक्त सवमतीकडे त्र्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्र्यांच्र्या 
आत सािर करण्र्याचा अनुिेश िेऊन विचारार्व पाठविण्र्यात र्यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकने पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, सिवश्री 
अवमत झनक, हषविधवन सपकाळ, जयकुमार गोरे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(चौर्ी सुिारणा) वििेर्यक, २०१८ वििानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्र्या २१ सिस्र्यांच्र्या संरु्यक्त सवमतीकडे त्र्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्र्यांच्र्या  
आत सािर करण्र्याचा अनुिेश िेऊन विचारार्व पाठविण्र्यात र्यािे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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  (ब) (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६ - सोमय्या विद्याविहार 

विद्यापीठ, मुांबई विधेयक, २०१९ 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकने पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमाकं ६ - सोमय्र्या विद्याविहार 
विद्यापीठ, मंुबई वििेर्यक, २०१८ वििानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहांच्र्या ३१ सिस्र्यांच्र्या संरु्यक्त सवमतीकडे त्र्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्र्यांच्र्या 
आत सािर करण्र्याचा अनुिेश िेऊन विचारार्व पाठविण्र्यात र्यािे." 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (क) (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७ - नी.िाय.पाटील विद्यापीठ, 

पणेु विधेयक, २०१९ 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकने पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमांक ७ - डी.िार्य.पािील विद्यापीठ, 
पुणे वििेर्यक, २०१८ वििानपवरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाचं्र्या ३१ 
सिस्र्यांच्र्या संरु्यक्त सवमतीकडे त्र्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्र्यांच्र्या आत सािर 
करण्र्याचा अनुिेश िेऊन विचारार्व पाठविण्र्यात र्यािे." 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (न)  सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १० - स्पायसर ॲनिेनवटस्ट 

विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  (७) दवधानसभेने संमत केलेले दवधेयक महाराष्ट्र दवधानसभा दनयमातील दनयम 
१४१(१) अन्वये पनु्हा संमत करणे :- 
 

    सन २०१८ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमांक ६१ – महाराष्ट्र शैक्षवणक संस्र्ा 
(शुल्क विवनर्यमन) (सुिारणा) वििेर्यक, २०१८ 

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

 

  (८) विधानपवरषिेने सांमत केल्याप्रमाणे विचार, खांनिं: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१९ चे वििानपवरर्षि वििेर्यक क्रमांक १ - महाराष्ट्र कृवर्ष विद्यापीठ 
(सुिारणा) वििेर्यक, २०१९ 
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  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (९) विचार, खांनिं: विचार ि सांमत करणे :- 

 

   (अ) सन २०१९ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमांक ११ – महाराष्ट्र कर, व्र्यार्, शास्ती 
ककिा विलंब शुल्क र्याचं्र्या र्कबाकीची तडर्ोड करण्र्याबाबत वििेर्यक, २०१९ 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
     
   (ब) सन २०१९ चे वििानसभा वििेर्यक क्रमांक १२ – महाराष्ट्र करविर्षर्यक कार्यिे 

(सुिारणा ि विविग्राह्यीकरण) वििेर्यक, २०१९ 

     
 

विधान भिन, 
मंुबई. 
विनांक : २७ फेब्रुिारी, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सवचि (का.), 

 महाराष्ट्र वििानसभा 
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