
महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिार, विनांक  २५ जनू, २०१९ 

 

( सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 
 
 

 

  लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :   
 

 

 

  ((१) सिवश्री. सवुनल प्रभ,ू संिीपानराि भमुरे, सवुनल शिंिे, संजय पोतनीस, सवुनल 
राऊत, अॅड. भीमराि  धोंडे, कु.प्रविती शिंिे, सिवश्री.विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब 
थोरात, अमीन पटेल, अस्लम िेंख, प्रकािं फातपेकर, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िैद्यकीय विंक्षि मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "राज्यात सुमारे ८ हजार बेकायदा लॅब चालविण्यात येत असल्याचा प्रकार अविकृत 
लॅबिारक संघटनेने वदनाकं ०८ जून, २०१९ रोजी वनदर्शनास आणणे, सदर बेकायदा 
लॅबमुळे दररोज सुमारे एक लाख रुगणांची फसिणूक ि आर्थिक र्ोषण करण्यात येत 
असणे, िैद्यकीय आरोगय चाचण्याचें अहिाल हे केिळ पॅिॉलॉजी या विषयांमध्ये 
पदव्यूत्तर वर्क्षण घेतलेल्या नोंदणीकृत व्यािसावयकांनी स्िाक्षरी करुन दयािेत, असे 
मा.सिोच्च न्यायालयाने आदेर् वदल्यानंतरही र्ासनाने मंुबईसह राज्यात सुरु असलेल्या 
बनािट लॅबिर कारिाई करण्याकडे केलेले दलुशक्ष, राज्यात सुरु असलेल्या बनािट 
पॅिॉलॉजी लॅबची कोणतीही अविकृत आकडेिारी नसल्याची बाब उघडकीस येणे, 
र्ासनाच्या िैद्यकीय वर्क्षण विभागाने राज्यातील सिश वजल्हाविकारी ि महापावलका 
आयुकतानंा तयांच्या कायशके्षत्रातील प्रयोगर्ाळाचंी मावहती संकवलत करुन पाठविणेबाबत 
लेखी पत्राद्वारे कळविण्यात येऊनही संबंवित आस्िापनानंी र्ासकीय आदेर्ाचे पालन 
करण्यास केलेले दलुशक्ष, मंुबईसह राज्यात कायशरत असलेल्या बनािट लॅबमिून िैद्यकीय 
आरोगय चाचण्याचें चुकीचे अहिाल देण्यात येत असल्याने लाखो रुगणांच्या आरोगयास 
वनमाण झालेला िोका, पवरणामी जनतेत वनमाण झालेली भीती, याबाबत र्ासनाने 
तातडीने कराियाची कायशिाही ि प्रवतविया." 
 

  (२) सिवश्री. अमीन पटेल, कुिाल पाटील, मो. आवरफ नसीम खान, प्रा. िर्षा 
गायकिाड, सिवश्री. कालीिास कोळंबकर, पथृ् िीराज चव्हाि, अवमत िेिंमखु, डॉ. 
संतोर्ष टारफे, श्रीमती वनमवला गावित, श्री. डी.पी सािंत, अॅड. यिंोमती ठाकूर, 
सिवश्री. अस्लम िेंख, जयकुमार गोरे, अवमत झनक, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिवश्री. 
हर्षविधवन सपकाळ, राहुल बोंदे्र, िेंख आवसफ िेंख रिंीि, विश्िवजत किम, संग्राम 
थोपटे, त्रयंबकराि वभसे, भारत भालके, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक 
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महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािवजवनक आरोग्य मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :-  
  

       "राज्यात सध्या गोिर-रुबेला हा आजार लहान मुलामध्ये मोठ्या प्रमाणािर 
बळािला असून प्रामुख्याने मंुबईतील एफ साऊि, पी नॉिश या िॉडशमध्ये या आजाराने त्रस्त 
मुले आढळून आल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वनदर्शनास येणे, गोिर-रुबेला या आजारािर 
असणारी लस घेण्यास काही मुलांच्या पालकांनी केलेले दलुशक्ष, प्रामुख्याने झोपडपट्टीमिील 
नागवरकांमध्ये या आजाराबाबत जनजागृती करणे आिश्यक असतानासुध्दा राज्य र्ासन 
ि महानगरपावलका प्रर्ासनाचे याकडे होत असलेले दलुशक्ष, तयामुळे सिशसामान्य 
नागवरकांत पसरलेला असंतोष, याबाबत राज्य र्ासनाने चौकर्ी करुन मंुबईतील सिश 
स्तरातील लहान मुलापंयशत उकत आजारािरील लस वमळािी यासाठी कराियाची 
कायशिाही ि याबाबत र्ासनाची प्रवतविया." 
 

  (३) सिवश्री. वकसन कथोरे, संिीप नाईक, वजतेंद्र आव्हाड, नरेंद्र  पिार, नरेंद्र मेहता, 
बळीराम वसरसकार, पांडुरंग बरोरा, संजय केळकर, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे उजा मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 
 
      "राज्यात महाराष्ट्र राज्य विदयुत वितरण  कंपनीच्या मीटरचा मोठ्या प्रमाणात 
तुटिडा असून विदयुत जोडणी न वमळाल्याने नागवरकांना अिंारात राहण्याची आलेली 
िेळ, रे्जाऱयांकडून विदयुत जोडणी घेऊन  घरगुती िापर केल्यास सदर जोडणी 
अनविकृत ठरिून विदयुत जोडणी घेणाऱया ग्राहकािंर दंडातमक  कारिाई करण्यात येणे, 
तयामुळे ज्या ग्राहकांनी विदयुत मीटरची अविकृत मागणी  केलेली  आहे  तयांना  रे्जारी 
ग्राहक सुध्दा विदयुत पुरिठा देणे नाकारीत असणे, पवरणामी राज्यातील  अनेक  
नागवरकांना िीज  असूनही  अंिारात रहािे लागत असणे, विदयुत मीटर वमळणेकवरता 
नागवरकांना अनेक मवहन्यापासून महाराष्ट्र विदयुत वितरण  कंपनीच्या कायालयात िारंिार  
घातलेल्या फेऱया, परंतु विदयुत वितरण कंपनीच्या अविकाऱयांकडून विदयुत मीटर 
उपलब्ि नाहीत आल्यानंतर बसिून देतो नाहीतर िवरष्ट्ठ अिीकाऱयाकंडे तुम्ही स्ित: 
मागणी  करा  अर्ा  प्रकारची  उडिाउडिीची उत्तरे ग्राहकांना वदली जात असणे, तयामुळे  
राज्यातील विदयुत  ग्राहकात पसरलेला असंतोष,  याबाबत  र्ासनाने कराियाची  
कायशिाही ि उपाययोजना." 
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(सकाळी ११.०० िाजता) 

 

एक : प्रश्नोत्तरे 
 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेििे - 
 

 

  (१) मखु्यमंत्री : (क) "गोिंडी येथील िंताब्िी रुग्िालयात पायाभतू 
सवुिधांचा अभाि असल्याबाबत" या विषयािरील 
सिशश्री. निाब मवलक, ि इतर वि.स.स. यांच्या वदनांक 
६ एवप्रल, २०११ रोजी उत्तरीत झालेल्या लक्षिेिी 
सूचनेिरील अविक मावहती सभागृहासमोर ठेितील."  

 

     (ख) "पोलीस िलातील िंस्त्रतज्ांची पिे वरक्त 
असल्यामळेु झालेल्या िरुािस्था" या विषयािरील 
श्री.संजय सािकारे, वि.स.स. यांच्या वदनांक ६ एवप्रल, 
२०१७ रोजी उत्तरीत झालेल्या अिा तास चचेच्या 
सूचनेिरील अविक मावहती सभागृहासमोर ठेितील. 

     (ग) विदभश, मराठिाडा आवण उिशवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेर्, २०११ मिील वनयम ८ अन्िये 
नगरविकास विभागाचे सन २०१७-२०१८ या 
आर्थिक िषातील िैिावनक विकास मंडळवनहाय 
अवनिायश प्रतयक्ष खचाचे (अविभाज्य भागासह) ि 
कायशिमांतगशत मंजूर वनयतव्यय ि प्रतयक्ष खचाचे 
वििरणपत्र सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) महसलू ि 
सािवजवनक 
बांधकाम 
(सािवजवनक उपक्रम 
िगळून) मंत्री 

: (क) विदभश, मराठिाडा आवण उिशवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेर्, २०११ मिील वनयम ८ अन्िये 
महसलू ि िन विभागाचे सन २०१७-२०१८ या 
आर्थिक िषातील िैिावनक विकास मंडळवनहाय 
अवनिायश प्रतयक्ष खचाचे (अविभाज्य भागासह) ि 
कायशिमांतगशत मंजूर वनयतव्यय ि प्रतयक्ष खचाचे 
वििरणपत्र सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) विदभश, मराठिाडा आवण उिशवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेर्, २०११ मिील वनयम ८ अन्िये 
सािवजवनक बांधकाम विभागाचे सन २०१७-
२०१८ या आर्थिक िषातील िैिावनक विकास 
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मंडळवनहाय अवनिायश प्रतयक्ष खचाचे (अविभाज्य 
भागासह) ि कायशिमांतगशत मंजूर वनयतव्यय ि 
प्रतयक्ष खचाचे वििरणपत्र सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (३) उच्च ि तंत्र विंक्षि 

मंत्री 
: (क) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ यांचे 

२०१७-२०१८ या िषाचे िार्थषक लेखे (अंकेक्षण 

अहिालासह) सभागृहासमोर ठेितील.  
 

     (ख) स्िामी रामानंद तीिश मराठिाडा विद्यापीठ, नांदेड 

यांचा वदनांक १ एवप्रल, २०१७ ते ३१ माचश, २०१८ 

या कालाििीचा िार्थषक अंकेक्षण अहिाल 

सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ग) श्रीमती नािीबाई दामोदर ठाकरसी मवहला विद्यापीठ, 
मंुबई यांचा वदनांक १ एवप्रल,२०१४ ते ३१ माचश, 
२०१५ या कालाििीचा  अंकेक्षण अहिाल 

सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (४) सािवजवनक आरोग्य 
ि कुटंुब कल्याि 

मंत्री 

:  विदभश, मराठिाडा आवण उिशवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेर्, २०११ मिील वनयम ८ अन्िये 
सािवजवनक आरोग्य विभागाचे सन २०१७-२०१८ 
या आर्थिक िषातील िैिावनक विकास मंडळवनहाय 
अवनिायश प्रतयक्ष खचाचे (अविभाज्य भागासह) ि 
कायशिमांतगशत मंजूर वनयतव्यय ि प्रतयक्ष खचाचे 
वििरणपत्र सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (५) पिंसंुिधवन, 
िगु्धविकास ि 

मत्तसव्यिसाय मंत्री 

:  महाराष्ट्र परु् ि मतस्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
यांचा सन २०१७-२०१८ या िषाचा िार्थषक अहिाल 

सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (६) अन्न, नागरी परुिठा 
ि ग्राहक संरक्षि 

मंत्री 

:  विदभश, मराठिाडा आवण उिशवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेर्, २०११ मिील वनयम ८ अन्िये 
अन्न, नागरी परुिठा ि ग्राहक संरक्षि विभागाचे 
सन २०१७-२०१८ या आर्थिक िषातील िैिावनक 
विकास मंडळवनहाय अवनिायश प्रतयक्ष खचाचे 
(अविभाज्य भागासह) ि कायशिमांतगशत मंजूर 
वनयतव्यय ि प्रतयक्ष खचाचे वििरणपत्र 
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सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (७) सामावजक न्याय 

मंत्री 
:  विदभश, मराठिाडा आवण उिशवरत महाराष्ट्र यासाठी 

विकासमंडळे आदेर्, २०११ मिील वनयम ८ अन्िये 
सामावजक न्याय ि वििेंर्ष सहाय्य विभागाचे सन 
२०१७-२०१८ या आर्थिक िषातील िैिावनक विकास 
मंडळवनहाय अवनिायश प्रतयक्ष खचाचे (अविभाज्य 
भागासह) ि कायशिमांतगशत मंजूर वनयतव्यय ि 
प्रतयक्ष खचाचे वििरणपत्र सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (८) कृवर्ष मंत्री :  विदभश, मराठिाडा आवण उिशवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेर्, २०११ मिील वनयम ८ अन्िये 
कृवर्ष, पिंुसंिधवन, िगु्धव्यिसाय विकास ि 
मत्तस्यव्यिसाय विभागाचे सन २०१७-२०१८ या 
आर्थिक िषातील िैिावनक विकास मंडळवनहाय 
अवनिायश प्रतयक्ष खचाचे (अविभाज्य भागासह) ि 
कायशिमांतगशत मंजूर वनयतव्यय ि प्रतयक्ष खचाचे 
वििरणपत्र सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (९) आवििासी विकास 

मंत्री 
:  विदभश, मराठिाडा आवण उिशवरत महाराष्ट्र यासाठी 

विकासमंडळे आदेर्, २०११ मिील वनयम ८ अन्िये 
आवििासी विकास विभागाचे सन २०१७-२०१८ 
या आर्थिक िषातील िैिावनक विकास मंडळवनहाय 
अवनिायश प्रतयक्ष खचाचे (अविभाज्य भागासह) ि 
कायशिमांतगशत मंजूर वनयतव्यय ि प्रतयक्ष खचाचे 
वििरणपत्र सभागृहासमोर ठेितील. 

       
 

 

तीन : विमकु्त जाती ि भटक्या जमाती कल्याि सवमतीचा बारािा अहिाल सािर करिे. 
 

चार : मवहला ि बालकांचे हक्क आवि कल्याि सवमतीचा अकरािा, बारािा ि तेरािा 
अहिाल सािर करिे. 
 

पाच : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये) 
 

 

सहा : सन २०१९-२०२० च्या अवतवरक्त अथवसंकल्पािर सिवसाधारि चचा (िसुरा ि िेंिटचा 
वििस) 
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सात : िंासकीय विधेयके : 
 

 

 

 

  (अ) परु:स्थापनाथव :- 
 

   (१) सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक ३० – मंुबई महानगरपावलका आवण 
महाराष्ट्र महानगरपावलका (सुिारणा) वििेयक, २०१९ 
 

   (२) सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक ३१ – पंढरपूर मंवदर (सुिारणा) 
वििेयक, २०१९ 
 

   (३) सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक ३२ – एमजीएम विद्यापीठ, औरंगाबाद 
वििेयक, २०१९ 

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

  (ब) विचार, खंडिं: विचार ि संमत करिे :- 
 

 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सिशश्री हषशििशन सपकाळ, अवमन पटेल, अवजत पिार, 
जयंत पाटील, र्वर्कातं शर्दे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, श्री. भास्कर जािि, डॉ. सतीर् 
पाटील, सिशश्री. िैभि वपचड, राणा जगवजत शसह पाटील, भारत भालके, पंकज 
भुजबळ, छगन भुजबळ, पृथ्िीराज चव्हाण, अबू आजमी, अस्लम रे्ख, कुणाल 
पाटील, डी. पी. सािंत, विजय िडेट्टीिार, बसिराज पाटील, त्र्यंबकराि वभसे, रे्ख 
आवसफ रे्ख रर्ीद, िसंतराि चव्हाण, प्रवदप नाईक, सुरेर् लाड, बाळासाहेब 
पाटील, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सिशश्री. वदलीप िळसे पाटील, संग्राम िोपटे, 
संजय कदम, संवदप नाईक, हसन मुश्रीफ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७ – महाराष्ट्र 
मुद्रांक (सुिारणा ि विविग्राह्यीकरण) अध्यादेर्, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १४ - महाराष्ट्र मदु्रांक (सधुारिा ि 

विवधग्राह्यीकरि) (पढेु चाल ूठेििे) विधेयक, २०१९ 
 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १४ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुिारणा 
ि विविग्राह्यीकरण) (पुढे चालू ठेिणे) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४५ सदस्याचं्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त 
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सहा मवहन्याचं्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात 
यािे." 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अस्लम िेंख, कुिाल 
पाटील, डी.पी.सािंत, अवमन पटेल, संग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र, िेंख आवसफ 
िेंख रिंीि, बसिराज पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १४ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुिारणा 
ि विविग्राह्यीकरण) (पुढे चालू ठेिणे) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४२ सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याचं्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात 
यािे." 
 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयंत पाटील, छगन भजुबळ, िंविंकांत शिंिे, भास्कर जाधि, 
डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. राजेिं टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १४ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुिारणा 
ि विविग्राह्यीकरण) (पुढे चालू ठेिणे) (सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििेयक, २०१९ 
वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाचं्या ३२ सदस्यांच्या संयुकत 
सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् 
देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १४ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुिारणा 
ि विविग्राह्यीकरण) (पुढे चालू ठेिणे) (सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििेयक, २०१९ 
वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाचं्या ३१ सदस्यांच्या संयुकत 
सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् 
देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

 

   (छ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. पथृ्िीराज चव्हाि, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १४ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुिारणा 
ि विविग्राह्यीकरण) (पुढे चालू ठेिणे) (सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििेयक, २०१९ 
वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाचं्या २५ सदस्यांच्या संयुकत 
सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् 



 

25-Jun-19 8:46:26 AM 

8 
देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

 

   (ज) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. हर्षविधवन सपकाळ, 
अवमत झनक, प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १४ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुिारणा 
ि विविग्राह्यीकरण) (पुढे चालू ठेिणे) (सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििेयक, २०१९ 
वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुकत 
सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् 
देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (२) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम १५९ (२) अन्िये सिशश्री हषशििशन सपकाळ, अवमन पटेल, अवजत पिार, 
जयंत पाटील, र्वर्कातं शर्दे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, श्री. भास्कर जािि, डॉ. सतीर् 
पाटील, सिशश्री. िैभि वपचड, राणा जगवजत शसह पाटील, भारत भालके, पंकज 
भुजबळ, छगन भुजबळ, पृथ्िीराज चव्हाण, अबू आजमी, अस्लम रे्ख, कुणाल 
पाटील, डी. पी. सािंत, विजय िडेट्टीिार, बसिराज पाटील, त्र्यंबकराि वभसे, रे्ख 
आवसफ रे्ख रर्ीद, िसंतराि चव्हाण, प्रवदप नाईक, सुरेर् लाड, बाबासाहेब 
पाटील, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सिशश्री. वदलीप िळसे पाटील, संग्राम िोपटे, 
संजय कदम, संवदप नाईक, हसन मुश्रीफ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२ – स्पायसर 
ॲडिेनवटस्ट विद्यापीठ (सुिारणा) अध्यादेर्, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १६ - स्पायसर ॲडिेनवटस्ट 

विद्यापीठ (सधुारिा) विधेयक, २०१९ 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमाकं १६ - स्पायसर ॲडिेनवटस्ट 
विद्यापीठ (सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अस्लम िेंख, कुिाल 
पाटील, डी.पी.सािंत, अवमन पटेल, राहूल बोंदे्र, संग्राम थोपटे, िेंख आवसफ 



 

25-Jun-19 8:46:26 AM 

9 
िेंख रिंीि, बसिराज पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमाकं १६ - स्पायसर ॲडिेनवटस्ट 
विद्यापीठ (सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४२ सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयंत पाटील, छगन भजुबळ, िंविंकांत शिंिे, भास्कर जाधि, 
डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. राजेिं टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमाकं १६ - स्पायसर ॲडिेनवटस्ट 
विद्यापीठ (सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

 

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

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमाकं १६ - स्पायसर ॲडिेनवटस्ट 
विद्यापीठ (सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

 

   (छ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.पथृ्िीराज चव्हाि, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमाकं १६ - स्पायसर ॲडिेनवटस्ट 
विद्यापीठ (सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २५ सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (३) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम १५९ (२) अन्िये सिशश्री हषशििशन सपकाळ, अवमन पटेल, अवजत पिार, 
जयंत पाटील, र्वर्कातं शर्दे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, श्री. भास्कर जािि, डॉ. सतीर् 
पाटील, सिशश्री. िैभि वपचड, राणा जगवजत शसह पाटील, भारत भालके, पंकज 
भुजबळ, छगन भुजबळ, पृथ्िीराज चव्हाण, अबू आजमी, अस्लम रे्ख, कुणाल 
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पाटील, डी. पी. सािंत, विजय िडेट्टीिार, बसिराज पाटील, त्र्यंबकराि वभसे, रे्ख 
आवसफ रे्ख रर्ीद, िसंतराि चव्हाण, प्रवदप नाईक, सुरेर् लाड, बाळासाहेब 
पाटील, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सिशश्री. वदलीप िळसे पाटील, संग्राम िोपटे, 
संजय कदम, संवदप नाईक, हसन मुश्रीफ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं ९ – महाराष्ट्र 
सहकारी संस्िा (सुिारणा) अध्यादेर्, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(सधुारिा) विधेयक, २०१९ 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.अस्लम िेंख, संग्राम 
थोपटे, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री.िसंतराि चव्हाि, डी.पी.सािंत, 
त्रयंबकराि वभसे, वि.स.स. याचंा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ 
सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.पथृ्िीराज चव्हाि, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाचं्या २५ 
सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम १५९ (२) अन्िये सिशश्री हषशििशन सपकाळ, अवमन पटेल, अवजत पिार, 
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जयंत पाटील, र्वर्कातं शर्दे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, श्री. भास्कर जािि, डॉ. सतीर् 
पाटील, सिशश्री. िैभि वपचड, राणा जगवजत शसह पाटील, भारत भालके, पंकज 
भुजबळ, छगन भुजबळ, पृथ्िीराज चव्हाण, अबू आजमी, अस्लम रे्ख, कुणाल 
पाटील, डी. पी. सािंत, विजय िडेट्टीिार, बसिराज पाटील,  त्र्यंबकराि वभसे, रे्ख 
आवसफ रे्ख रर्ीद, िसंतराि चव्हाण, प्रवदप नाईक, सुरेर् लाड, बाळासाहेब 
पाटील, श्रीमती वदपीका चव्हाण, सिशश्री. वदलीप िळसे पाटील, संग्राम िोपटे, 
संजय कदम, संवदप नाईक, हसन मुश्रीफ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ११ – मंुबई 
महानगरपावलका (सुिारणा) अध्यादेर्, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २२ – मुंबई महानगरपावलका 
(सधुारिा) विधेयक, २०१९ 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक २२ – मंुबई महानगरपावलका 
(सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
४५ सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम िेंख, कुिाल 
पाटील, डी.पी.सािंत, अवमन पटेल, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक २२ – मंुबई महानगरपावलका 
(सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४२ 
सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयंत पाटील, छगन भजुबळ, िंविंकांत शिंिे, भास्कर जाधि, 
डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. राजेिं टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक २२ – मंुबई महानगरपावलका 
(सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ 
सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
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   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री भारत भालके, िेंख 

आवसफ िेंख रिंीि, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक २२ – मंुबई महानगरपावलका 
(सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाचं्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (छ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.पथृ्िीराज चव्हाि, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक २२ – मंुबई महानगरपावलका 
(सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २५ 
सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 
     
  (५) (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २५ – श्री बालाजी विद्यापीठ, पिेु  

विधेयक, २०१९ 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.अस्लम िेंख, संग्राम 
थोपटे, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री.िसंतराि चव्हाि, डी.पी.सािंत, 
त्रयंबकराि वभसे, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक २५ – श्री बालाजी विद्यापीठ, 
पुणे वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ 
सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक २५ – श्री बालाजी विद्यापीठ, 
पुणे वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाचं्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.पथृ्िीराज चव्हाि, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक २५ – श्री बालाजी विद्यापीठ, 
पुणे वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २५ 
सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 

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

  (क) विचार पढेु सरुु, खंडिं: विचार ि संमत करिे :- 
 

    सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक ५ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आवण 
महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती (सुिारणा) (सुिारणा) वििेयक, २०१९ 
 

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

  (ड) विधानपवरर्षिेने संमत केल्याप्रमािे विचार, खंडिं: विचार ि संमत करिे :- 
 

   (क) सन २०१९ चे वििानपवरषद वििेयक िमांक १ - महाराष्ट्र कृवष विद्यापीठ 
(सुिारणा) वििेयक, २०१९ 
 

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

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १ - महाराष्ट्र कृवष विद्यापीठ 
(सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाचं्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 

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

  (इ) विचार, खंडिं: विचार ि संमत करिे :- 
 

  (१) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(चौथी सधुारिा) विधेयक, २०१८ 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम िेंख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, अवमन पटेल, डी.पी.सािंत, श्रीमती 
वनमवला गािीत, डॉ.संतोर्ष टारफे, सिवश्री िसंतराि चव्हाि, कुिाल पाटील,  
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक िमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(चौिी सुिारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
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   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक िमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(चौिी सुिारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, सिवश्री 
अवमत झनक, हर्षविधवन सपकाळ, जयकुमार गोरे, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक िमांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(चौिी सुिारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या  
आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम १५९ (२) अन्िये सिशश्री हषशििशन सपकाळ, अवमन पटेल, अवजत पिार, 
जयंत पाटील, र्वर्कातं शर्दे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, श्री. भास्कर जािि, डॉ. सतीर् 
पाटील, सिशश्री. िैभि वपचड, राणा जगवजत शसह पाटील, भारत भालके, पंकज 
भुजबळ, छगन भुजबळ, अबू आजमी, अस्लम रे्ख, कुणाल पाटील, डी. पी. 
सािंत, विजय िडेट्टीिार, बसिराज पाटील, त्र्यंबकराि वभसे, रे्ख आवसफ रे्ख 
रर्ीद, िसंतराि चव्हाण, प्रवदप नाईक, सुरेर् लाड, बाळासाहेब पाटील, श्रीमती 
वदपीका चव्हाण, सिशश्री. वदलीप िळसे पाटील, संग्राम िोपटे, संजय कदम, संवदप 
नाईक, हसन मुश्रीफ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १० – महाराष्ट्र 
सहकारी संस्िा (दसुरी सुिारणो) अध्यादेर्, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(िसुरी सधुारिा) विधेयक, २०१९ 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
याचंा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(दसुरी सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा 
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मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम िेंख, कुिाल 

पाटील, डी.पी.सािंत, अवमन पटेल, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(दसुरी सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

 
   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राहूल बोंदे्र, वि.स.स. यांचा 

प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(दसुरी सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४० सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

 
   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अवजत पिार, विलीप 

िळसे पाटील, जयंत पाटील, छगन भजुबळ, िंविंकांत शिंिे, भास्कर जाधि, 
डॉ.वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. राजेिं टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(दसुरी सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३२सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

 
 

   (छ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. भारत भालके, िेंख 
आवसफ िेंख रिंीि, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(दसुरी सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 

   (ज) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.पथृ्िीराज चव्हाि, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 



 

25-Jun-19 8:46:26 AM 

16 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(दसुरी सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २५ सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 

   (झ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, सिवश्री. 
अवमत झनक, हर्षविधवन सपकाळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(दसुरी सुिारणा) वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (३) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम १५९ (२) अन्िये सिशश्री हषशििशन सपकाळ, अवमन पटेल, अवजत पिार, 
जयंत पाटील, र्वर्कातं शर्दे, भास्कर जािि, डॉ. सतीर् पाटील, सिशश्री. िैभि 
वपचड, राणा जगवजत शसह पाटील, भारत भालके, पंकज भुजबळ, छगन भुजबळ, 
पृथ्िीराज चव्हाण, अबू आजमी, कुणाल पाटील, अस्लम रे्ख, डी. पी. सािंत, 
विजय िडेट्टीिार, बसिराज पाटील, ॲड. त्र्यंबकराि वभसे, रे्ख आवसफ रे्ख 
रर्ीद, िसंतराि चव्हाण, प्रवदप नाईक, सुरेर् लाड, बाळासाहेब पाटील, श्रीमती 
वदपीका चव्हाण, सिशश्री. वदलीप िळसे पाटील, संग्राम िोपटे, संजय कदम, संवदप 
नाईक, हसन मुश्रीफ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं ६ – महाराष्ट्र 
करविषयक कायदे (सुिारणा ि विविग्राह्यीकरण) अध्यादेर्, २०१९ नापसंत 
करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २० - महाराष्ट्र करविर्षयक 
कायिे (सधुारिा ि विवधग्राह्यीकरि) विधेयक, २०१९ 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (४) (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २८ - रामिेिबाबा विद्यापीठ, 

नागपरू विधेयक, २०१९ 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.अस्लम िेंख, अमर 
काळे, सवुनल केिार, अवमन पटेल, कुिाल पाटील, िेंख आवसफ िेंख 
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रिंीि, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक २८ - रामदेिबाबा विद्यापीठ, 
नागपूर वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ 
सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

 
   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक २८ - रामदेिबाबा विद्यापीठ, 
नागपूर वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षविधवन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 

जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक २८ - रामदेिबाबा विद्यापीठ, 
नागपूर वििेयक, २०१९ वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुकत सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (५) (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २९ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 

आवि महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि ि पंचायत सवमती (सधुारिा) विधेयक, २०१९ 
 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.अस्लम िेंख, अमर 
काळे, सवुनल केिार, अवमन पटेल, कुिाल पाटील, िेंख आवसफ िेंख 
रिंीि, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक २९ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आवण 

महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती (सुिारणा) वििेयक, २०१९ 
वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुकत 
सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् 
देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक २९ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आवण 

महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती (सुिारणा) वििेयक, २०१९ 
वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाचं्या ३१ सदस्यांच्या संयुकत 
सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् 
देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षविधवन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे वििानसभा वििेयक िमांक २९ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आवण 

महाराष्ट्र वजल्हा पवरषद ि पंचायत सवमती (सुिारणा) वििेयक, २०१९ 
वििानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुकत 
सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् 
देऊन विचारािश पाठविण्यात यािे." 

     
 
 
 

 
 
 

आठ : श्री सवुनल प्रभ,ु ॲड. राज परुोवहत, सिवश्री अजय चौधरी, अतलु भातखळकर, सिा 
सरििकर, ॲड. पराग अळििी, सिवश्री सवुनल शिंिे, मंगलप्रभात लोढा, ॲड. गौतम 
चाबकुस्िार, सिवश्री अवमत साटम, संजय पोतनीस, डॉ. भारती लव्हेकर, सिवश्री प्रकािं 
महेता, प्रताप सरनाईक, राम किम, संजय विंरसाट, कॅप्टन आर तामील सेल्िन, 
सिवश्री मनोहर भोईर, सरिार ताराशसह, मंगेिं कुडाळकर, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, 
सिवश्री प्रकािं फातपेकर, नरेंद्र मेहता, रमेिं लटके, संजय केळकर, श्रीमती तपृ्ती 
सािंत, सिवश्री नरेंद्र पिार, तकुाराम काते, श्रीमती मंिा म्हाते्र, सिवश्री सभुार्ष भोईर, 
प्रिंांत ठाकूर, अिंोक पाटील, पास्कल धनारे, सरेुिं गोरे, वकसन कथोरे, राजाभाऊ 
िाजे, योगेिं घोलप, वि.स.स. यांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : 
        "मंुबई महानगर प्रदेर् विकास प्राविकरणाच्या कायशके्षत्रात राज्य र्ासनाने पालघर 
वजल्हयातील पालघर ि िसई संपूणश तालुके आवण रायगड वजल्हयातील अवलबाग, पेण, 
पनिेल ि खालापूर संपूणश तालुके यांचा समािेर् करुन प्राविकरण के्षत्राचा केलेला विस्तार, 
सदर वनणशयामुळे िसई-वमरा-भाईंदर दरम्यान निीन खाडीपूल, विकास कें दे्र, िसई-विरार 
के्षत्रासाठी सुया पाणी पुरिठा प्रकल्प, नैना प्रकल्पास चालना, रॉन्स हाबशर रेल्िे अवलबाग पयंत 
इतयावद विविि योजना कायान्न्ित होणार असणे, मंुबईतील महतिाकांक्षी सागरी वकनारा 
रस्तयाचा (कोस्टल रोड) प्रकल्प, मंुबईतील वमठी नदी स्िच्छ करण्याच्या योजनेंतगशत र्हरातील 
सांडपाणी प्रविया करुन ते पाणी वमठी नदीत पुन्हा सोडण्याची योजना, कें द्र र्ासनाच्या स्माटश 
वसटी पवरयोजनेंतगशत राज्यातील पुणे, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर, नावर्क, शपपरी-
शचचिड, कल्याण-डोंवबिली या ८ र्हरासाठी राज्य र्ासनाला माहे फेब्रुिारी, २०१९ अखेर 
१५६८ कोटी रुपये उपलब्ि करुन देण्यात येणे, गृहवनमाण िोरणास मान्यता देण्यास होत 
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असलेला विलंब, मंुबईतील वर्िडी, गोराई (बोवरिली), मावहम भागातील जैिविविितेमुळे 
पानिळीने व्यापलेले के्षत्र पयशटन के्षत्र म्हणून जावहर करण्याच्या वजल्हाविकाऱयांना वदलेल्या 
सूचना, तिावप, वजल्हाविकाऱयानंी कोणतीच कायशिाही न केल्यामुळे पानिळ के्षत्रांिर 
वदिसेंवदिस िाढत जाणारी अनविकृत बांिकामे, मंुबई र्हर ि उपनगरातील विकासक, 
मोठमोठया कंपन्या, मॉल्स यांनी महापावलकेचा सुमारे १३३.२५ कोटी रुपयाचंा िकिलेला कर, 
मंुबईतील अपूणश असलेले एसआरए प्रकल्प पूणश करण्यासाठी उपाययोजना, म्हाडाच्या ५६ 
िसाहतींचा रखडलेला पुनर्थिकास, मंुबईतील मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्त ि वबगर 
उपकरप्राप्त सुमारे १४०० इमारती, पंतप्रिान अनुदान प्रकल्पाच्या इमारत ि पुनरशचना 
मंडळाच्या ि झोपडपट्टी पुनर्थिकास योजनेतंगशत बांिलेल्या इमारतीची दरुुस्ती, बीपीटी ि 
बीआयटीच्या जागेिरील िोकादायक इमारती, म्हाडाच्या इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जादा घुसखोर 
असल्याचे वनष्ट्पन्न होणे, राज्यात ६० लक्ष झाडे लािण्याचा र्ासनाची महतिाकांक्षी योजना, 
िांदे्र-पूिश येिील र्ासकीय अविकारी-कमशचारी यांना वदलेल्या वनिासस्िानांच्या जागेिर 
मालकी हककाने वनिासस्िाने बांिून देण्याची मागणी, याबाबत र्ासनाने कराियाची कायशिाही 
ि उपाययोजना.'' 

 

नऊ : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :- 
   

   (गरुुिार, विनांक २० जनू, २०१९ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििंवविण्यात आलेल्या तथावप पढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना) 
(क्रमांक १ ि २)  
 

  (१) श्री. सभुार्ष साबिे, वि.स.स. 
 

     "श्रीमती नाथीबाई िामोिर ठाकरसी मवहला विद्यावपठातील कमवचाऱयांना 
िेतनाची थकबाकी अिा करण्याबाबत” या विषयािरील श्री. जयप्रकािं मुंिडा, 
वि.स.स. यांचा वदनांक २८ फेब्रुिारी, २०१९ रोजी सभागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात 
आलेल्या अतारांवकत प्रश्नोत्तराच्या यादी िमांक ५४२ मिील अतारांवकत प्रश्न िमांक 
१३०७२१ ला वदलेल्या उत्तराच्या संदभात अिा तास चचा उपन्स्ित करतील. 
 

  (२) श्री. राहूल कुल, वि.स.स. 
 

     "मौजे िरिंड (ता.िौंड,वज.पिेु) येथे ग्रामीि रुग्िालय स्थापन करिेबाबत” या 
विषयािरील श्री. राहूल कुल ि इतर वि.स.स. यांचा वदनांक २८ फेब्रुिारी, २०१९ रोजी 
सभागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अतारांवकत प्रश्नोत्तराच्या यादी िमांक ५३९ 
मिील अतारांवकत प्रश्न िमांक ९४३१६ ला वदलेल्या उत्तराच्या संदभात अिा तास चचा 
उपन्स्ित करतील. 
 

   (सोमिार, विनांक २४ जनू, २०१९ रोजीच्या बलेॅटद्वारे ठरविण्यात आलेली    
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अधा-तास चचेची सचूना) (क्रमांक ३)  
 

  (३) श्री.संिीप नाईक, वि.स.स. 
 

     "निी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांची घरे वनयवमत करण्याबाबत” या विषयािरील 
श्री.संिीप नाईक ि इतर वि.स.स. यांचा तारांवकत प्रश्न िमाकं १३४८९६ ला वदनांक 
१८ जून, २०१९ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या संदभात अिा तास चचा उपन्स्ित करतील. 
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

विधान भिन, 
मंुबई 
वदनांक : २४ जून, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सवचि (का.) 

 महाराष्ट्र वििानसभा 
 


