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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

गरुुगरुुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २८२८  फेब्रिुारी, फेब्रिुारी, २०१९२०१९  
((दपुारी दपुारी १२१२.००.००  िाजतािाजता))  

 
 

एक : (अ) अताराांवकत प्रश्नोत्तराराांची पवहली, दसुरी, वतसरी, चौथी, पाचिी, सहािी, 
सातिी, आठिी, नििी ि दहािी यादी सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

  (ब) ताराांवकत प्रश्नाची अवधक मावहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
   (१) मा.मखु्यमांत्री : (क) "कुडाळ उद्यमनगर (वज. ससधदुगूग) 

शहरातील लक्ष्मीनारायण होंडा शो 
रुममधील गाड्या जाळल्याबाबत" या 
विषयािरील माजी सदस्य   श्री. विजय 
सािंत ि इतर वि.प.स. यांचा तारांवित 
प्रश्न क्रमांि ४७०१४ ला वदनांि १६ 
विसेंबर, २०१३ रोजी अनुपूरि 
प्रश्नोत्तराच्या िेळी वदलेल्या 
आश्िासनानुसार अविि माविती 
सभागृिाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

      (ख) "ठाणे वजल्यातील उल्हासनगर 
महानगरपावलकेच्या आयकुताांचे स्िीय 
सहाय्यक ि बीट मकुादम याांना लाच 
घेताना केलेली अटक" या विषयािरील 
माजी सदस्य    श्री. रामनाथ मोते ि इतर  
वि.प.स यांचा तारांवित प्रश्न क्रमांि  
४१६७३ ला वदनांि २ ऑगस्ट, २०१३ 
रोजी अनुपूरि प्रश्नोत्तराच्या िेळी 
वदलेल्या आश्िासनानुसार अविि 
माविती सभागृिाच्या पटलािर ठेिणे. 
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   (२) सािगजवनक 
बाांधकाम 
(सािगजवनक 
उपक्रम िगळून) 
मांत्री 

: "मालेगाि (वज.नावशक) येथे बनािट 
सािगजवनक बाांधकाम विभाग िेब मनेॅजमेंट 
कां पनी स्थापन करुन गैरव्यिहार 
केल्याबाबत" या विषयािरील िॉ.अपूिव विरे, 
माजी वि.प.स. यांचा तारांवित प्रश्न क्रमांि 
२८४०० ला वदनांि ७ एवप्रल, २०१७ रोजी 
अनुपूरि प्रश्नोत्तराच्या िेळी वदलेल्या 
आश्िासनानुसार अविि माविती सभागृिाच्या 
पटलािर ठेिणे. 
 

दोन 

 
: कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे. 

  (१) मखु्यमांत्री : (क) मिाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी 
मर्यावित यांचा सन २०१५-२०१६ र्या 
िर्षाचा िार्षषि अििाल 
 

     (ख) मिाराष्ट्र लोिसेिा आयोग र्यांचा सन 
२०१७-२०१८ या िषाचा िार्षषि 
अििाल 
 

  (२) गहृवनमाण मांत्री : झोपिपट्टी पुनिवसन प्रावििरण, मंुबई यांचा  
सन २०१६-२०१७ या िषाचा िार्षषि लेखा 
अििाल 
 

  (३) ऊजा, निीन ि 
निीकरणीय ऊजा मांत्री 

: (क) मिाराष्ट्र विदु्यत वनयामि आयोग 
र्यांचा सन २०१७-२०१८ या िषाचा 
िार्षषि अििाल 
  

     (ख) मिाराष्ट्र विदु्यत वनयामि आयोग 
याांचा सन २०१७-२०१८ या िषाचा 
िार्षषि लेखा अििाल 
 

तीन : सािगजवनक उपक्रम सवमतीचा विसािा अहिाल ि एकविसािा अनपुालन 
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अहिाल सादर करणे. 
 

चार : अनसुवूचत जाती कल्याण सवमतीचा दहािा अहिाल सादर करणे. 
 

पाच : अनसुचूित जमाती कल्याण सचमतीिा आठवा अहवाल सादर करणे. 
 

सहा : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशेष उल्लेख – (असल्यास) 
 

सात : वित्तरा मांत्रयाांचा प्रस्ताि :- 
        "मिाराष्ट्र वििानपवरषद वनयमांतील वनयम २८९ अन्िये अथवसंिल्पािरील 

सिवसािारण चचेच्या संदभात वििानपवरषद वनयमांतील वनयम २२८ (१) मिील सात 

वदिसांच्या िालाििीबाबतची जी तरतूद आिे, ती स्थवगत िरण्यात यािी." 

आठ : सन २०१९-२०२० च्या अांतवरम अथगसांकल्पािर सिगसाधारण चचा (पवहला ि 
शेिटचा वदिस) 

- मध्यांतर - 
नऊ : शासकीय विधेयके :- 

  (क) विधानसभेने सांमत केल्यास – विधेयक विचारात घेणे :- 
   (१) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ८ – महाराष्ट्र (परुिणी) 

विवनयोजन विधेयक, २०१९" 
   (२) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ९ – महाराष्ट्र विवनयोजन 

(लेखानदुान) विधेयक, २०१९" 
   (३) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ११ – महाराष्ट्र कर, व्याज, 

शास्ती सकिा विलांब शलु्क याांच्या थकबाकीची तडजोड 
करण्याबाबत विधेयक, २०१९" 

   (४) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक १२ – महाराष्ट्र करविषयक 
कायदे (सधुारणा ि विवधग्रायीकरण) विधेयक, २०१९" 

    ----------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत 

करणे. 
   (१) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक १ - महाराष्ट्र मदु्ाांक (सधुारणा 

ि विवधग्रायीकरण) विधेयक, २०१९" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिगश्री. धनांजय मुांडे, 

शरद रणवपसे वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमांि १ - मिाराष्ट्र मुद्ांि (सुिारणा ि 

विविग्राह्यीिरण) वििेयि, २०१९ खालील सदस्यांच्या प्रिर सवमतीििे 
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त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश 
देऊन विचाराथव पाठविण्यात यािे." 

    (१) मिसूल मंत्री. (२) श्री. िनंजय मंुिे, विरोिी पक्ष 
नेता तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाि, वि.प.स. 
    (५) श्री.िेमंत टिले, वि.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगताप, 

वि.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्िाण, वि.प.स. (८) िॉ.नीलम गोऱ्िे, वि.प.स. 
    (९) ॲि.अवनल परब, वि.प.स. (१०) श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, 

वि.प.स. 
    ----------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन 

(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिगश्री. धनांजय मुांडे, 

शरद रणवपसे वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमांि २ - मिाराष्ट्र शेतजमीन 

(जमीनिारणेची िमाल मयादा) (सुिारणा) वििेयि, २०१९ खालील 
सदस्यांच्या प्रिर सवमतीििे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन मवहन्याांच्या आत 
सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथव पाठविण्यात यािे." 

    (१) मिसूल मंत्री. (२) श्री. िनंजय मंुिे, विरोिी पक्ष 
नेता तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाि, वि.प.स. 
    (५) श्री.िेमंत टिले, वि.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगताप, 

वि.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्िाण, वि.प.स. (८) िॉ.नीलम गोऱ्िे, वि.प.स. 
    (९) ॲि.अवनल परब, वि.प.स. (१०) श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, 

वि.प.स. 
    ----------------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र जमीन महसलू ि 

विशेष आकारणी यामध्ये िाढ करण्याबाबत (सधुारणा) विधेयक, 
२०१९" 
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    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.धनांजय मुांडे 

वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
    "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमांि ३ - मिाराष्ट्र जमीन मिसूल ि विशेष 

आिारणी यामध्ये िाढ िरण्याबाबत (सुिारणा) वििेयि, २०१९ 
खालील सदस्यांच्या प्रिर सवमतीििे त्यािरील प्रवतिृत्त दोन 
मवहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन विचाराथव 
पाठविण्यात यािे." 

    (१) मिसूल मंत्री. (२) श्री. िनंजय मंुिे, विरोिी पक्ष 
नेता तथा वि.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणवपसे, वि.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाि, वि.प.स. 
    (५) श्री.िेमंत टिले, वि.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्व  भाई जगताप, 

वि.प.स. 
    (७) श्री.सवतश चव्िाण, वि.प.स. (८) िॉ.नीलम गोऱ्िे, वि.प.स. 
    (९) ॲि.अवनल परब, वि.प.स. (१०) श्री.विजय ऊर्व  भाई वगरिर, 

वि.प.स. 
    ----------------------------------------------------------------------- 
  (ग) विधानसभेने सांमत केल्यास - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
   (१) "सन २०१९ िे चव.स.चव. क्रमाांक ६ – सोमय्या विद्याविहार 

विद्यापीठ, मुांबई विधेयक, २०१९" 
   (२) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ – डी. िाय. पाटील 

विद्यापीठ, पणेु विधेयक, २०१९" 
   ------------------------------------------------------------------------------ 

 
विधान भिन, 
मंुबई 
वदनांि : २७ रे्बु्रिारी, २०१९ 

वजतेंद् भोळे 
सवचि (िा.), 

मिाराष्ट्र वििानपवरषद 
 


