
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक  २६ जनू, २०१९ 

 

( सकाळी १०.०० ते १०.४० िाजेपयंत ) 
 
 
 
 

 

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

 

 

  (१) श्री. एकनाथराि खडसे-पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे सािवजवनक आरोग्य मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
 

        "जिल्हा आरोग्य अजिकारी, िळगाांव याांच्या कायालयामध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण 
आरोग्य अजियान तसेच अन्य वैद्यकीय देयकाांच्या प्रजतपूतीसाठी लोकाांची अडवणुक 
करण्यात येत असल्याचे माहे िून, २०१९ मध्ये जनदर्शनास येणे, उपरोक्त कायालयात 
साजहत्य खरेदी, औषि खरेदी व अन्य खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या 
गैरप्रकाराबाबत मा.सावशिजनक आरोग्य मांत्री, सजचव (सावशिजनक आरोग्य), सांचालक 
(एनआरएचएम), उपसांचालक (आरोग्य सेवा, नाजर्क) याांचेकडे लोकप्रजतजनिींनी 
वारांवार लेखी वा तोंडी तक्रारी करुनही त्याकडे करण्यात आलेले दलुशक्ष, या प्रकरणी 
लोकप्रजतजनिींनी जदनाांक २२ मे, २०१९ च्या सुमारास पोलीस अजिक्षक, गुन्हे र्ाखा, 
नाजर्क याांचेकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीवरही कोणतीच कारवाई न होणे, जिल्हा 
पजरषदेच्या सदसयाांनी आयुक्त, आरोग्य सेवा, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अजियान याांचेकडे 
जदनाांक २९ एजप्रल, २०१९ रोिी केलेल्या लेखी तक्रारीमध्ये योिनाांची िाजहरात न देणे, 
याप्रकरणी सूचना देवूनही बैठक न बोलावणे, पैर्ासाठी नसत्या अडवून ठेवणे, खरेदी 
प्रजक्रयेमध्ये फेरफार करणे, लेखा पजरक्षणातील आके्षपाांबाबत जिल्हाजिकारी याांनी सूचना 
देवूनही त्याची पूतशता न करणे तसेच या प्रकरणी जिल्हा आरोग्य अजिकारी प्रत्यक्ष 
िबाबदार असल्याचे जनवेदनात नमूद करणे, तथाजप कोणतीही कारवाई न होणे, पजरणामी 
सथाजनक िनतेमध्ये जनमाण झालेला असांतोष, याकडे र्ासनाचे झालेले दलुशक्ष, या प्रकरणी 
र्ासनाने सांबांजिताांवर तातडीने कारवाई करण्याची आवश्यकता व प्रजतजक्रया." 
 

  (२) सिवश्री. मो. आवरफ नसीम खान, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, प्रा. िर्षा 
गायकिाड, प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे गहृवनमाण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
 

       "अांिेरी, मुांबई िागातील सी.एस.नां. १९५(५) नजवन डी.एन.को.ऑ.हौ.सोसायटी 
जलजमटेड या गृहजनमाण सांसथेकडून म्हाडाच्या िागेवर वसाहतीचा जवकास करणाऱ्या 
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रुसतमिी जरयॅलटी प्रा.जल. या जवकासकाने या कामात करोडो रुपयाांचा केलेला गैरव्यवहार, 
पुवीच्या जवकासकाला हटवून लोकाांना जत्रपक्षीय कराराच्या माध्यमातून व्यापारी सवरुपाचे 
गाळे जवकणे, प्रत्यक्षात त्याांना ताबा न जमळणे, या प्रकल्पाच्या जवकासासाठी ४८० 
िाडेकरुां ना पजहल्याांदा दाखवून नांतरच्या प्रकल्प अहवालात ४२० िाडेकरुच दाखजवण्यात 
येणे, त्यामुळे उवशजरत ६० िाडेकरुां बाबत जनमाण झालेली गांिीर पजरस्सथती, ३८०० 
रजहवार्ी वापर करीत असलेल्या मैदानाचा एफ.एस.आयचा बेकायदेर्ीरपणे वापर करुन 
मैदानाांना  पोडीयमवर तयार करण्यात येणे, मैदानाांना पोडीयमवर सथलाांतर करण्यात 
मान्यता देऊ नये असा म्हाडाचा अहवाल असताांनाही मैदानाच्या बेसमेंटला वाहनतळ देणे, 
प्लॅनमध्ये ३७ दकुाने दाखजवण्यात आली असताांना नवीन प्लानमध्ये दकुाने काढण्यात 
येणे, अर्ा प्रकारे जवकासक अजनयजमतता करीत असल्याने उक्त प्रकल्पाच्या जवक्रीस व 
बाांिकामाला सथजगती देण्यात येईल व या प्रकरणाची सखोल चौकर्ी करुन या 
जवकासकावर आर्थथक गुन्हे र्ाखेमध्ये गुन्हा दाखल करुन त्वरीत कारवाई करण्यात येईल 
असे र्ासनाने आश्वासन देऊनही कोणतीच कारवाई करण्यात न येणे, या जवकासकावर 
३ गुन्हे दाखल असतानाही अद्याप र्ासनाने कोणतीच कारवाई न करणे, या उलट माहे 
जडसेंबर, २०१६ मध्ये म्हाडाने ६०३८ चौ. मीटर एफ.एस.आय. देणे, हा प्रकल्प सन २००५ 
पासून सुरु होऊनही अदयाप काम पुणश न झाल्याने ४८० िाडेकरु अडचणीत असूनही 
जवकासकावर कोणतीच कारवाई करण्यात न आल्याने सथाजनक िनतेत पसरलेला 
असांतोष, या प्रकरणी जवरे्ष गुन्हे अन्वेषण (एस.आय.टी) माफश त चौकर्ी करुन सांबांजित 
जवकासकावर कारवाई करण्याची आवश्यकता व र्ासनाची प्रजतजक्रया." 

    
 

 

 

(सकाळी ११.०० िाजता) 

 

एक : प्रश्नोत्तरे 
 
 

िोन : लोकलेखा सवमतीचा सत्तािन्नािा अहिाल सािर करणे. 
  

तीन : विधानसभा आश्िासन सवमतीचा बारािा ि तेरािा अहिाल सािर करणे. 
 

चार : वित्त मांत्री याांचा म.वि.स. वनयम ५७ अन्िये प्रस्तताि :- 
 

     ''अथशसांकल्पातील अनुदानासाठीच्या मागण्याांवर चचा व मतदानाच्या सांदिात जविानसिा 
जनयमाांतील जनयम २५१(१) मिील दहा जदवसाांच्या कालाविीबाबतची िी तरतूद आहे ती 
महाराष्ट्र जविानसिा जनयमाांतील जनयम ५७ अन्वये सथजगत करण्यात यावी.'' 
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पाच : सन २०१९-२०२० च्या अवतवरक्त अथवसांकल्पातील अनिुानाच्या मागणयाांिर चचा ि 
मतिान (पवहला वििस) 

 

 
 

   (१) महसूल व वन विभाग 
 

   (२) कृजष, परु्सांविशन, दगु्िव्यवसाय जवकास व मत्सयव्यवसाय जविाग 
 

   (३) नगरजवकास जविाग 
 

 
 

 
          

  (मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सचूी स्वतां्रपण  े ववतरीत क ल्याप्रमा  े)                    
 

 

सहा : शासकीय विधेयके : 
 

 

 

 

  (अ) परु:स्तथापनाथव :- 
 

    सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३३ –  महाराष्ट्र कर, व्याि, र्ासती 
ककवा जवलांब रु्ल्क याांच्या थकबाकीची तडिोड करण्याबाबत जविेयक, २०१९ 
 

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

  (ब) विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सवशश्री हषशविशन सपकाळ, अजमन पटेल, अजित पवार, 
ियांत पाटील, र्जर्काांत कर्दे, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, श्री. िासकर िािव, डॉ. सतीर् 
पाटील, सवशश्री. वैिव जपचड, राणा िगजित कसह पाटील, िारत िालके, पांकि 
िुिबळ, छगन िुिबळ, पृथ्वीराि चव्हाण, अबू आिमी, असलम रे्ख, कुणाल 
पाटील, डी. पी. सावांत, जविय वडेट्टीवार, बसवराि पाटील, त्र्यांबकराव जिसे, रे्ख 
आजसफ रे्ख रर्ीद, वसांतराव चव्हाण, प्रजदप नाईक, सुरेर् लाड, बाळासाहेब 
पाटील, श्रीमती जदपीका चव्हाण, सवशश्री. जदलीप वळसे पाटील, सांग्राम थोपटे, 
सांिय कदम, सांजदप नाईक, हसन मुश्रीफ, जव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७ – महाराष्ट्र 
मुद्राांक (सुिारणा व जवजिग्राह्यीकरण) (पुढे चालू ठेवणे) अध्यादेर्, २०१९ नापसंत 
करते." 
 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १४ - महाराष्ट्र मदु्राांक (सधुारणा ि 
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विवधग्राह्यीकरण) (पढेु चाल ूठेिणे) विधेयक, २०१९ 

 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १४ - महाराष्ट्र मुद्राांक (सुिारणा 
व जवजिग्राह्यीकरण) (पुढे चालू ठेवणे) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ४५ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त 
सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात 
यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री. अस्तलम शेख, कुणाल 
पाटील, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, सांग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र, शेख आवसफ 
शेख रशीि, बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १४ - महाराष्ट्र मुद्राांक (सुिारणा 
व जवजिग्राह्यीकरण) (पुढे चालू ठेवणे) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ४२ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त 
सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात 
यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री. अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, शवशकाांत शशिे, भास्तकर जाधि, 
डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. राजेश टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. याांचा 
प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १४ - महाराष्ट्र मुद्राांक (सुिारणा 
व जवजिग्राह्यीकरण) (पुढे चालू ठेवणे) जविेयक, २०१९ जविेयक, २०१९ 
जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ३२ सदसयाांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् 
देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १४ - महाराष्ट्र मुद्राांक (सुिारणा 
व जवजिग्राह्यीकरण) (पुढे चालू ठेवणे) जविेयक, २०१९ जविेयक, २०१९ 
जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ३१ सदसयाांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् 
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देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री. पथृ्िीराज चव्हाण, 
वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १४ - महाराष्ट्र मुद्राांक (सुिारणा 
व जवजिग्राह्यीकरण) (पुढे चालू ठेवणे) जविेयक, २०१९ जविेयक, २०१९ 
जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या २५ सदसयाांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् 
देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 

   (ि) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री. हर्षविधवन सपकाळ, 
अवमत झनक, प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १४ - महाराष्ट्र मुद्राांक (सुिारणा 
व जवजिग्राह्यीकरण) (पुढे चालू ठेवणे) जविेयक, २०१९ जविेयक, २०१९ 
जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् 
देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सवशश्री हषशविशन सपकाळ, अजमन पटेल, अजित पवार, 
ियांत पाटील, र्जर्काांत कर्दे, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, श्री. िासकर िािव, डॉ. सतीर् 
पाटील, सवशश्री. वैिव जपचड, राणा िगजित कसह पाटील, िारत िालके, पांकि 
िुिबळ, छगन िुिबळ, पृथ्वीराि चव्हाण, अबू आिमी, असलम रे्ख, कुणाल 
पाटील, डी. पी. सावांत, जविय वडेट्टीवार, बसवराि पाटील, त्र्यांबकराव जिसे, रे्ख 
आजसफ रे्ख रर्ीद, वसांतराव चव्हाण, प्रजदप नाईक, सुरेर् लाड, बाबासाहेब 
पाटील, श्रीमती जदपीका चव्हाण, सवशश्री. जदलीप वळसे पाटील, सांग्राम थोपटे, 
सांिय कदम, सांजदप नाईक, हसन मुश्रीफ, जव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२ – सपायसर 
ॲडवेनजटसट जवद्यापीठ (सुिारणा) अध्यादेर्, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १६ - स्तपायसर ॲडिेनवटस्तट 

विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 



 

26-Jun-19 9:03:39 AM 

6 
      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १६ - सपायसर ॲडवेनजटसट 
जवद्यापीठ (सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिागृहाांच्या ४५ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री. अस्तलम शेख, कुणाल 
पाटील, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, राहूल बोंदे्र, सांग्राम थोपटे, शेख आवसफ 
शेख रशीि, बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १६ - सपायसर ॲडवेनजटसट 
जवद्यापीठ (सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिागृहाांच्या ४२ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री. अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, शवशकाांत शशिे, भास्तकर जाधि, 
डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. राजेश टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. याांचा 
प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १६ - सपायसर ॲडवेनजटसट 
जवद्यापीठ (सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिागृहाांच्या ३२ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १६ - सपायसर ॲडवेनजटसट 
जवद्यापीठ (सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिागृहाांच्या ३१ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.पथृ्िीराज चव्हाण, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १६ - सपायसर ॲडवेनजटसट 
जवद्यापीठ (सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिागृहाांच्या २५ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सवशश्री हषशविशन सपकाळ, अजमन पटेल, अजित पवार, 
ियांत पाटील, र्जर्काांत कर्दे, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, श्री. िासकर िािव, डॉ. सतीर् 
पाटील, सवशश्री. वैिव जपचड, राणा िगजित कसह पाटील, िारत िालके, पांकि 
िुिबळ, छगन िुिबळ, पृथ्वीराि चव्हाण, अबू आिमी, असलम रे्ख, कुणाल 
पाटील, डी. पी. सावांत, जविय वडेट्टीवार, बसवराि पाटील, त्र्यांबकराव जिसे, रे्ख 
आजसफ रे्ख रर्ीद, वसांतराव चव्हाण, प्रजदप नाईक, सुरेर् लाड, बाळासाहेब 
पाटील, श्रीमती जदपीका चव्हाण, सवशश्री. जदलीप वळसे पाटील, सांग्राम थोपटे, 
सांिय कदम, सांजदप नाईक, हसन मुश्रीफ, जव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

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

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्तथा 
(सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री.अस्तलम शेख, सांग्राम 
थोपटे, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री.िसांतराि चव्हाण, डी.पी.सािांत, 
त्रयांबकराि वभसे, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी सांसथा 
(सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ४३ 
सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी सांसथा 
(सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ३१ 
सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.पथृ्िीराज चव्हाण, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी सांसथा 
(सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या २५ 
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सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 
 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सवशश्री हषशविशन सपकाळ, अजमन पटेल, अजित पवार, 
ियांत पाटील, र्जर्काांत कर्दे, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, श्री. िासकर िािव, डॉ. सतीर् 
पाटील, सवशश्री. वैिव जपचड, राणा िगजित कसह पाटील, िारत िालके, पांकि 
िुिबळ, छगन िुिबळ, पृथ्वीराि चव्हाण, अबू आिमी, असलम रे्ख, कुणाल 
पाटील, डी. पी. सावांत, जविय वडेट्टीवार, बसवराि पाटील,  त्र्यांबकराव जिसे, रे्ख 
आजसफ रे्ख रर्ीद, वसांतराव चव्हाण, प्रजदप नाईक, सुरेर् लाड, बाळासाहेब 
पाटील, श्रीमती जदपीका चव्हाण, सवशश्री. जदलीप वळसे पाटील, सांग्राम थोपटे, 
सांिय कदम, सांजदप नाईक, हसन मुश्रीफ, जव.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
  
 

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

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २२ – मुांबई महानगरपावलका 
(सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक २२ – मुांबई महानगरपाजलका 
(सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या 
४५ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री अस्तलम शेख, कुणाल 
पाटील, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक २२ – मुांबई महानगरपाजलका 
(सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ४२ 
सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री. अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, शवशकाांत शशिे, भास्तकर जाधि, 
डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. राजेश टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. याांचा 
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प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक २२ – मुांबई महानगरपाजलका 
(सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ३२ 
सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री भारत भालके, शेख 
आवसफ शेख रशीि, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक २२ – मुांबई महानगरपाजलका 
(सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ३१ 
सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.पथृ्िीराज चव्हाण, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक २२ – मुांबई महानगरपाजलका 
(सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या २५ 
सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 

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

  (क) विचार पढेु सरुु, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ५ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आजण 
महाराष्ट्र जिल्हा पजरषद व पांचायत सजमती (सुिारणा) (सुिारणा) जविेयक, २०१९ 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (ड) विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

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

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री अस्तलम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, अवमन पटेल, डी.पी.सािांत, श्रीमती 
वनमवला गािीत, डॉ.सांतोर्ष टारफे, सिवश्री िसांतराि चव्हाण, कुणाल पाटील,  
वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी सांसथा 
(चौथी सुिारणा) जविेयक, २०१८ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिागृहाांच्या ४३ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी सांसथा 
(चौथी सुिारणा) जविेयक, २०१८ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिागृहाांच्या ३१ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, सिवश्री 
अवमत झनक, हर्षविधवन सपकाळ, जयकुमार गोरे, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी सांसथा 
(चौथी सुिारणा) जविेयक, २०१८ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या  
आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सवशश्री हषशविशन सपकाळ, अजमन पटेल, अजित पवार, 
ियांत पाटील, र्जर्काांत कर्दे, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, श्री. िासकर िािव, डॉ. सतीर् 
पाटील, सवशश्री. वैिव जपचड, राणा िगजित कसह पाटील, िारत िालके, पांकि 
िुिबळ, छगन िुिबळ, अबू आिमी, असलम रे्ख, कुणाल पाटील, डी. पी. 
सावांत, जविय वडेट्टीवार, बसवराि पाटील, त्र्यांबकराव जिसे, रे्ख आजसफ रे्ख 
रर्ीद, वसांतराव चव्हाण, प्रजदप नाईक, सुरेर् लाड, बाळासाहेब पाटील, श्रीमती 
जदपीका चव्हाण, सवशश्री. जदलीप वळसे पाटील, सांग्राम थोपटे, सांिय कदम, सांजदप 
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नाईक, हसन मुश्रीफ, जव.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
  
 

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

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्तथा 
(िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी सांसथा 
(दसुरी सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिागृहाांच्या ४५ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 
   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री अस्तलम शेख, कुणाल 

पाटील, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी सांसथा 
(दसुरी सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिागृहाांच्या ४३ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 
   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.राहूल बोंदे्र, वि.स.स. याांचा 

प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी सांसथा 
(दसुरी सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिागृहाांच्या ४० सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 
   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री. अवजत पिार, विलीप 

िळसे पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, शवशकाांत शशिे, भास्तकर जाधि, 
डॉ.वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. राजेश टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. याांचा 
प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी सांसथा 
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(दसुरी सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिागृहाांच्या ३२ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 
   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री. भारत भालके, शेख 

आवसफ शेख रशीि, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी सांसथा 
(दसुरी सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिागृहाांच्या ३१ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 

   (ि) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.पथृ्िीराज चव्हाण, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी सांसथा 
(दसुरी सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिागृहाांच्या २५ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 

   (झ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, सिवश्री. 
अवमत झनक, हर्षविधवन सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी सांसथा 
(दसुरी सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सवशश्री हषशविशन सपकाळ, अजमन पटेल, अजित पवार, 
ियांत पाटील, र्जर्काांत कर्दे, िासकर िािव, डॉ. सतीर् पाटील, सवशश्री. वैिव 
जपचड, राणा िगजित कसह पाटील, िारत िालके, पांकि िुिबळ, छगन िुिबळ, 
पृथ्वीराि चव्हाण, अबू आिमी, कुणाल पाटील, असलम रे्ख, डी. पी. सावांत, 
जविय वडेट्टीवार, बसवराि पाटील, त्र्यांबकराव जिसे, रे्ख आजसफ रे्ख रर्ीद, 
वसांतराव चव्हाण, प्रजदप नाईक, सुरेर् लाड, बाळासाहेब पाटील, श्रीमती जदपीका 
चव्हाण, सवशश्री. जदलीप वळसे पाटील, सांग्राम थोपटे, सांिय कदम, सांजदप नाईक, 
हसन मुश्रीफ, जव.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
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      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं ६ – महाराष्ट्र 
करजवषयक कायदे (सुिारणा व जवजिग्राह्यीकरण) अध्यादेर्, २०१९ नापसंत 
करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २० - महाराष्ट्र करविर्षयक 
कायिे (सधुारणा ि विवधग्राह्यीकरण) विधेयक, २०१९ 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (४) (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 

आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि ि पांचायत सवमती (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री.अस्तलम शेख, अमर 
काळे, सवुनल केिार, अवमन पटेल, कुणाल पाटील, शेख आवसफ शेख 
रशीि, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक २९ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आजण 

महाराष्ट्र जिल्हा पजरषद व पांचायत सजमती (सुिारणा) जविेयक, २०१९ 
जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ४३ सदसयाांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् 
देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक २९ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आजण 

महाराष्ट्र जिल्हा पजरषद व पांचायत सजमती (सुिारणा) जविेयक, २०१९ 
जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ३१ सदसयाांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् 
देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.हर्षविधवन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक २९ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत आजण 

महाराष्ट्र जिल्हा पजरषद व पांचायत सजमती (सुिारणा) जविेयक, २०१९ 
जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् 
देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
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  (५) (क) सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३० – मुांबई महानगरपाजलका आजण 

महाराष्ट्र महानगरपाजलका (सुिारणा) जविेयक, २०१९ 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३० – मुांबई महानगरपाजलका 
आजण महाराष्ट्र महानगरपाजलका (सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ४५ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील 
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश 
पाठजवण्यात यावे." 

 
   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री. अस्तलम शेख, सांग्राम 

थोपटे, सवुनल केिार, अमर काळे, अवमन पटेल, कुणाल पाटील, 
डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोर्ष टारफे, सिवश्री. अवमत झनक, डी.एस.अवहरे, श्रीमती 
वनमवला गािीत, श्री.बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३० – मुांबई महानगरपाजलका 
आजण महाराष्ट्र महानगरपाजलका (सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ४३ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील 
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश 
पाठजवण्यात यावे." 

 
   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३० – मुांबई महानगरपाजलका 
आजण महाराष्ट्र महानगरपाजलका (सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ३१ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील 
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश 
पाठजवण्यात यावे." 

 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.हर्षविधवन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, सिवश्री.अवमत झनक, राहूल बोंदे्र, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३० – मुांबई महानगरपाजलका 
आजण महाराष्ट्र महानगरपाजलका (सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची 
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सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील 
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश 
पाठजवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (६) (क) सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३१ – पांढरपूर मांजदर (सुिारणा) 

जविेयक, २०१९ 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३१ – पांढरपूर मांजदर (सुिारणा) 
जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ४५ 
सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 
   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री. अस्तलम शेख, सांग्राम 

थोपटे, सवुनल केिार, अमर काळे, अवमन पटेल, कुणाल पाटील, 
डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोर्ष टारफे, सिवश्री. अवमत झनक, डी.एस.अवहरे, श्रीमती 
वनमवला गािीत, श्री.बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३१ – पांढरपूर मांजदर (सुिारणा) 
जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ४३ 
सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 
   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३१ – पांढरपूर मांजदर (सुिारणा) 
जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ३१ सदसयाांच्या 
सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.हर्षविधवन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, सिवश्री.अवमत झनक, राहूल बोंदे्र, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३१ – पांढरपूर मांजदर (सुिारणा) 
जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या 
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सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (७) (क) सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३२ – एमिीएम जवद्यापीठ, औरांगाबाद 

जविेयक, २०१९ 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३२ – एमिीएम जवद्यापीठ, 
औरांगाबाद जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या 
४५ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 
   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री. अस्तलम शेख, सांग्राम 

थोपटे, सवुनल केिार, अमर काळे, अवमन पटेल, कुणाल पाटील, 
डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोर्ष टारफे, सिवश्री. अवमत झनक, डी.एस.अवहरे, श्रीमती 
वनमवला गािीत, श्री.बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३२ – एमिीएम जवद्यापीठ, 
औरांगाबाद जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या 
४३ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 
   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३२ – एमिीएम जवद्यापीठ, 
औरांगाबाद जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या ३१ 
सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.हर्षविधवन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, सिवश्री.अवमत झनक, राहूल बोंदे्र, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक ३२ – एमिीएम जवद्यापीठ, 
औरांगाबाद जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिागृहाांच्या २१ 
सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
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  (इ) विचार पढेु सरुु, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र 
(लोकसेिकाांची) विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करणयाबाबत 
विधेयक, २०१८. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
   
  (फ) विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 

 
   (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रिेश 

विकास प्रावधकरण (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेर् 

जवकास प्राजिकरण (सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सिागृहाांच्या ४५ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री. अस्तलम शेख, कुणाल 
पाटील, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, सांग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र वि.स.स. याांचा 
प्रस्तताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेर् 

जवकास प्राजिकरण (सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सिागृहाांच्या ४२ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 
 
 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री. अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, शवशकाांत शशिे, भास्तकर जाधि, 
डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. राजेश टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. याांचा 
प्रस्तताि :- 
 
      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेर् 

जवकास प्राजिकरण (सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सिागृहाांच्या ३२ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
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मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 
   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री. भारत भालके, वि.स.स. 

याांचा प्रस्तताि :- 
 
      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेर् 

जवकास प्राजिकरण (सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सिागृहाांच्या ३१ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

 
   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिवश्री. हर्षविधवन सकपाळ, 

अवमन झनक, प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्तताि :- 
 
      "सन २०१९ चे जविानसिा जविेयक क्रमाांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेर् 

जवकास प्राजिकरण (सुिारणा) जविेयक, २०१९ जविानपजरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सिागृहाांच्या २१ सदसयाांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेर् देऊन जवचाराथश पाठजवण्यात यावे." 

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

  (ज) विचार पढेु सरुु, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्तपन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 

 

 

 

 

 

 
  (मांगळिार, विनाांक २५ जनू, २०१९ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशवविणयात 

आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्तताि)  
 
 

सात : श्री सवुनल प्रभ,ु ॲड. राज परुोवहत, सिवश्री अजय चौधरी, अतलु भातखळकर, सिा 
सरिणकर, ॲड. पराग अळिणी, सिवश्री सवुनल शशिे, मांगलप्रभात लोढा, ॲड. गौतम 
चाबकुस्तिार, सिवश्री अवमत साटम, सांजय पोतनीस, डॉ. भारती लव्हेकर, सिवश्री प्रकाश 
महेता, प्रताप सरनाईक, राम किम, सांजय वशरसाट, कॅप्टन आर तामील सेल्िन, 
सिवश्री मनोहर भोईर, सरिार ताराशसह, मांगेश कुडाळकर, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, 
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सिवश्री प्रकाश फातपेकर, नरेंद्र मेहता, रमेश लटके, सांजय केळकर, श्रीमती तपृ्ती 
सािांत, सिवश्री नरेंद्र पिार, तकुाराम काते, श्रीमती मांिा म्हाते्र, सिवश्री सभुार्ष भोईर, 
प्रशाांत ठाकूर, अशोक पाटील, पास्तकल धनारे, सरेुश गोरे, वकसन कथोरे, राजाभाऊ 
िाजे, योगेश घोलप, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्तताि : (चचा पढेु 
सरुु ि मांत्रयाांचे उत्तर) 
 
        "मुांबई महानगर प्रदेर् जवकास प्राजिकरणाच्या कायशके्षत्रात राज्य र्ासनाने पालघर 
जिल्हयातील पालघर व वसई सांपूणश तालुके आजण रायगड जिल्हयातील अजलबाग, पेण, 
पनवेल व खालापूर सांपूणश तालुके याांचा समावेर् करुन प्राजिकरण के्षत्राचा केलेला जवसतार, 
सदर जनणशयामुळे वसई-जमरा-िाईांदर दरम्यान नवीन खाडीपूल, जवकास कें दे्र, वसई-जवरार 
के्षत्रासाठी सुया पाणी पुरवठा प्रकल्प, नैना प्रकल्पास चालना, रॉन्स हाबशर रेल्वे अजलबाग पयंत 
इत्याजद जवजवि योिना कायास्न्वत होणार असणे, मुांबईतील महत्वाकाांक्षी सागरी जकनारा 
रसत्याचा (कोसटल रोड) प्रकल्प, मुांबईतील जमठी नदी सवच्छ करण्याच्या योिनेंतगशत र्हरातील 
साांडपाणी प्रजक्रया करुन ते पाणी जमठी नदीत पुन्हा सोडण्याची योिना, कें द्र र्ासनाच्या समाटश 
जसटी पजरयोिनेंतगशत राज्यातील पुणे, ठाणे, नागपूर, औरांगाबाद, सोलापूर, नाजर्क, कपपरी-
कचचवड, कल्याण-डोंजबवली या ८ र्हरासाठी राज्य र्ासनाला माहे फेब्रुवारी, २०१९ अखेर 
१५६८ कोटी रुपये उपलब्ि करुन देण्यात येणे, गृहजनमाण िोरणास मान्यता देण्यास होत 
असलेला जवलांब, मुांबईतील जर्वडी, गोराई (बोजरवली), माजहम िागातील िैवजवजवितेमुळे 
पानथळीने व्यापलेले के्षत्र पयशटन के्षत्र म्हणून िाजहर करण्याच्या जिल्हाजिकाऱ्याांना जदलेल्या 
सूचना, तथाजप, जिल्हाजिकाऱ्याांनी कोणतीच कायशवाही न केल्यामुळे पानथळ के्षत्राांवर 
जदवसेंजदवस वाढत िाणारी अनजिकृत बाांिकामे, मुांबई र्हर व उपनगरातील जवकासक, 
मोठमोठया कां पन्या, मॉल्स याांनी महापाजलकेचा सुमारे १३३.२५ कोटी रुपयाांचा थकवलेला कर, 
मुांबईतील अपूणश असलेले एसआरए प्रकल्प पूणश करण्यासाठी उपाययोिना, म्हाडाच्या ५६ 
वसाहतींचा रखडलेला पुनर्थवकास, मुांबईतील मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्त व जबगर 
उपकरप्राप्त सुमारे १४०० इमारती, पांतप्रिान अनुदान प्रकल्पाच्या इमारत व पुनरशचना 
मांडळाच्या व झोपडपट्टी पुनर्थवकास योिनेतांगशत बाांिलेल्या इमारतीची दरुुसती, बीपीटी व 
बीआयटीच्या िागेवरील िोकादायक इमारती, म्हाडाच्या इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा िादा घुसखोर 
असल्याचे जनष्ट्पन्न होणे, राज्यात ६० लक्ष झाडे लावण्याचा र्ासनाची महत्वाकाांक्षी योिना, 
वाांदे्र-पूवश येथील र्ासकीय अजिकारी-कमशचारी याांना जदलेल्या जनवाससथानाांच्या िागेवर 
मालकी हक्काने जनवाससथाने बाांिून देण्याची मागणी, याबाबत र्ासनाने करावयाची कायशवाही 
व उपाययोिना.'' 

   
   
   

विधान भिन, 
मुांबई 
जदनाांक : २५ िून, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सजचव (का.) 

 महाराष्ट्र जविानसिा 
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