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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुूिार, विनाांक १८ ऑगस्ट, २०२२ 

 

( सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 
 

 
 
 

 

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

 

 
 

  (१) श्रीमती नवमता मुांिडा, श्री.अब ू आजमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे उप मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 

  
         "अंबाजोगाई (जज.बीड) ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत सर्व प्रकारचे अरै्ध धंदे 
मोठ्या प्रमाणात सुरु असणे, प्रजतबंजधत गुटखा, मटका, जुगार, अरै्ध/बनार्ट दारूजर्क्री 
जोरात सुरु असणे, पोलीस जनजरक्षक यांनी आर्थिक लाभामुळे अभय जदल्याने सर्वत्र अरै्ध 
धंदे फोफार्ले असणे, पोलीस जनजरक्षक श्री.र्ासुदेर् मोरे यांनी जदनांक ८ जुलै, २०२२ रोजी 
अंबाजोगाई तालुक्यातील र्रपगार् जशर्ारात बनार्ट दारूच्या कारखान्यार्र छापा मारून 
बनार्ट दारूसह बाटल्या आजण त्यासाठी लागणारे साजहत्य असा एकूण रु.३,४६,०००/- 
रुपयांचा मुदे्दमाल जप्त केला असणे,  या कारर्ाईच्या दसुऱ्याच जदर्शी म्हणजे जदनांक      
९ जुलै, २०२२ रोजी राज्य उत्पादन शुल्क जर्भागाच्या अंबाजोगाई येिील पिकाने 
र्रपगार् जशर्ारात त्याच बनार्ट दारूच्या कारखान्यार्र छापा मारला असणे,  आदल्या 
जदर्शीच ग्रामीण पोजलसांनी कारर्ाई केलेली असताना दसुऱ्या जदर्शी राज्य उत्पादन 
शुल्क जर्भागाने तेिून बनार्ट दारूसह बाटल्या आजण त्यासाठीची सामग्री असा एकूण 
रु.२,२३,४४०/- रुपयांचा मुदे्दमाल जप्त केला असणे, जर्शेष म्हणजे अंबाजोगाई ग्रामीण 
पोजलसांनी आदल्या जदर्शी फरार म्हणून दाखर्लेला रोजहत राजू चव्हाण हा कारखाना 
मालक त्या जठकाणी उपस्स्ित असणे,  त्यामुळे सदर प्रकरणात अंबाजोगाई ग्रामीण 
पोजलसांची कारर्ाई संशयास्पद असणे, पोजलसांनी जतिेच सोडून जदलेली बनार्ट दारू, 
कारखाना मालक रोजहत चव्हाणला अटक न करणे, जागा मालकाचा नामोल्लेख टाळणे 
आजण पोलीस जनजरक्षक यांची संशयास्पद भूजमका यामुळे या प्रकरणात मोठी आर्थिक 
उलाढाल झाल्याची शक्यता असणे,  त्यामुळे र्रील प्रकरणात  पोलीस जनजरक्षक यांची 
अंबाजोगाई येिील र्ादग्रस्त कारजकदीची चौकशी करून तातडीने सर्व अरै्ध धंदे बंद 
करण्याची आर्श्यकता, यार्र शासनाने तातडीने करार्याची कायवर्ाही र् प्रजतजक्रया."  
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  (२) श्री. नाना पटोले, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसलू 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
         "सुरजागड (जजल्हा गडजचरोली) येिे लोह प्रकल्पामधून गौण खजनज उत्खनन 
करताना शासनाच्या मागवदशवक तत्त्र्ाचे उल्लंघन होत असणे, संबंजधत अजधकाऱ्यासोबत 
संगनमत करून गौण खजनजांचे स्र्ामीत्र् धन बुडरू्न मोठ्या प्रमाणात जनयमबाह्य उत्खनन 
सुरू असणे, गौण खजनजाची र्ाहतूक करताना र्ाहनाच्या मंजूर भार क्षमतेपेक्षा जास्त 
भाराची र्ाहतूक होत असणे,  तसेच र्ाहतूक करताना जे रस्ते प्रमाजणत करण्यात आले 
आहेत त्या रस्त्या व्यजतजरक्त इतर जर्ळच्या रस्त्यार्रून र्ाहतूक होत असणे, क्षमतेपेक्षा 
जास्त भार र्ाहून नेणाऱ्या र्ाहनामुळे येिील रस्त्यांची चाळण झाली असणे, तसेच येिे 
अपघातही होत असणे, येिील रै्ध/अरै्ध अर्जड र्ाहतुकीमुळे येिील लोकांचे, 
र्न्यजीर्ांचे आरोग्य र् शांतता धोक्यात येणे तसेच पयार्रणाचीही प्रचंड प्रमाणात हानी 
होणे, यासंदभात ग्रामस्िांनी शासनाकडे तक्रार केलेली असतानाही त्याकडे शासनाचे होत 
असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, पजरणामी येिील जनतेत पसरलेले असंतोषाचे र्ातार्रण, 
याबाबत शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् प्रजतजक्रया." 
 

  (३) श्री.प्राजक्त तनपरेू, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
ग्रामविकास ि पांचायत राज मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
  
        “अहमदनगर जजल्ह्यातील जजल्हा पजरषद शाळा खोल्यांची मोठ्या प्रमाणात झालेली 
पडझड, या शाळेतील खोल्या धोकादायक झाल्यामुळे बऱ् याच जठकाणी शाळांच्या प्रांगणात 
र् उघड्या जागेत सुरु असलेले र्गव, मात्र जशडी येिील साईबाबा संस्िानाने र्गव खोल्यांच्या 
बांधकामासाठी जदलेला १० कोटी रुपयांचा जनधी या कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेअभार्ी 
गेल्या पाच र्षापासुन अखचीत असणे, यामुळे पालकांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष, 
याबाबत शासनाने तातडीने करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजना.” 
 

  (४) सिवश्री सवुनल प्रभ,ू शेखर वनकम, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. अवजत पिार, जयांत 
पाटील, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, हसन मशु्रीफ, अवनल पाटील, यशिांत 
माने, विपक चव्हाण, अब ू आजमी, भास्कर जाधि, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािवजवनक बाांधकाम (सािवजवनक उपक्रम 
िगळून) मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
         "महाराष्ट्रातील गेली १२ र्षे रखडलेल्या मंुबई-गोर्ा महामागाचे जर्कासकाम अद्याप 
पूणव झाले नसल्याची बाब माहे ऑगस्ट, २०२२ च्या पजहल्या आठर्ड्यात जनदशवनास येणे, 
सदरहू महामागव मृत्युचे सापळे बनले असून जनकृष्ट्ट दजाचे काम झाले असल्याने 
आतापयंत सुमारे अडीच हजार लोकांनी प्राण गमार्ले असणे, सदर मंुबई-गोर्ा महामागाचे 
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काम दहा टप्प्यात जर्भागून देण्यात येणे, त्यापैकी ९ टप्प्यांच्या कामांची जबाबदारी राज्य 
शासनाच्या सार्वजजनक बांधकाम जर्भागाकडे असणे, पनरे्ल ते इंदापूर दरम्यान जनकृष्ट्ट 
दजाची कामे झाल्याने रस्त्यार्र खडे्ड पडून अपघात होणे, ठेकेदारांच्या अनेक चूका 
अपघातास कारणीभूत ठरणे, अपघातात मृत पार्लेल्या मृतांच्या एकाही नातेर्ाईकांना 
राष्ट्रीय महामागव प्राजधकरणाने कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यात न येणे, चुकीच्या 
जनयोजनामुळे परशुराम घाट धोकादायक असल्यामुळे दरड कोसळण्याच्या असंख्य 
घटनांमुळे या पजरसरातील सुमारे १२ हजार ग्रामस्ि जीर् मुठीत घेऊन रहात असणे, र्ारंर्ार 
दरड कोसळल्याने अनेक जदर्स महामागाची र्ाहतुक बंद करार्ी लागल्याने लाखो र्ाहन 
चालक र् प्रर्ासी जनतेची गैरसोय होणे, सदरहू महामागाचे काम रे्ळेत पूणव न झाल्याने 
महामागातील अंदाजपत्रकीय खचात प्रचंड र्ाढ होणे, याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने 
शासनार्र ताशेरे ओढूनही अद्याप त्याची शासनाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली नसणे, 
याकडे झालेले शासनाचे अक्षम्य दलुवक्ष, पजरणामी मंुबई र् कोकणर्ासीय जनतेत जनमाण 
झालेला असंतोष, याबाबत शासनाने तातडीने करार्याची कायवर्ाही र् प्रजतजक्रया."  
 
                              

 

                            ( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 

 

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
 

िोन : मांत्र्याांचा पवरचय. 
 

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

चार : औवचत्तयाचे मदेु्द. 
 

पाच : शासकीय विधेयके : 
 
 

 

   विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

 

 

  (१)  सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २२ -  महाराष्ट्र िस्तू ि सेिा 
कर  (सधुारणा) विधेयक, २०२२. 
 

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



 

17-08-2022 21:38:34 

 

4 

  (२) (क) भारताच्या संजर्धानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आजण महाराष्ट्र जर्धानसभा 
जनयम १५९ (२) अन्र्ये सर्वश्री अजजत पर्ार, चेतन तुपे र् अबू आजमी, जर्.स.स. 
यांचा प्रस्तार् :- 
  
 

      "ही जर्धानसभा सन २०२२ चा अध्यादेश क्रमाांक ६ – महाराष्ट्र सार्वजननक 
नर्द्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २१ -  महाराष्ट्र सािवजवनक 
विद्यापीठ (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०२२. 

 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.चेतन तपेु, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक २१ - महाराष्ट्र सार्वजजनक 
जर्द्यापीठ (दसुरी सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३४५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अवजत पिार ि धनांजय 
मुांडे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक २१ - महाराष्ट्र सार्वजजनक 
जर्द्यापीठ (दसुरी सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३२३ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 

 
   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. याांचा 

प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक २१ - महाराष्ट्र सार्वजजनक 
जर्द्यापीठ (दसुरी सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 

 
   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अब ू आजमी, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक २१ - महाराष्ट्र सार्वजजनक 
जर्द्यापीठ (दसुरी सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
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सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा मजहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 

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

 

 

  (३) (क) भारताच्या संजर्धानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आजण महाराष्ट्र जर्धानसभा 
जनयम १५९ (२) अन्र्ये सर्वश्री अजजत पर्ार, चेतन तुपे र् अबू आजमी,  जर्.स.स. 
यांचा प्रस्तार् :- 
  
 

      "ही जर्धानसभा सन २०२२ चा अध्यादेश क्रमांक ३ – महाराष्ट्र जजल्हा 
पजरषद र् पंचायत सजमत्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १६ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरषि ि 
पांचायत सवमत्तया (सधुारणा) विधेयक, २०२२. 

 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.चेतन तपेु, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १६ - महाराष्ट्र जजल्हा पजरषद र् 
पंचायत सजमत्या (सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ३४५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अवजत पिार ि धनांजय 
मुांडे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १६ - महाराष्ट्र जजल्हा पजरषद र् 
पंचायत सजमत्या (सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३२३ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 

 
   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. याांचा 

प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १६ - महाराष्ट्र जजल्हा पजरषद र् 
पंचायत सजमत्या (सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 
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   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अब ू आजमी, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १६ - महाराष्ट्र जजल्हा पजरषद र् 
पंचायत सजमत्या (सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा मजहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 

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

 

  (४) (क) भारताच्या संजर्धानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आजण महाराष्ट्र जर्धानसभा 
जनयम १५९ (२) अन्र्ये सर्वश्री अजजत पर्ार, चेतन तुपे, छगन भुजबळ र् अबू 
आजमी, जर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :- 
  
 

      "ही जर्धानसभा सन २०२२ चा अध्यादेश क्रमांक ८ – महाराष्ट्र जजल्हा 
पजरषद र् पंचायत सजमत्या (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १७ - महाराष्ट्र वजल्हा पवरषि 
ि पांचायत सवमत्तया (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०२२. 

 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.चेतन तपेु, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १७ - महाराष्ट्र जजल्हा पजरषद र् 
पंचायत सजमत्या (दसुरी सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३४५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त 
सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात 
यारे्." 

 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अवजत पिार ि धनांजय 
मुांडे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १७ - महाराष्ट्र जजल्हा पजरषद र् 
पंचायत सजमत्या (दसुरी सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ३२३ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 
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   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
       "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १७ - महाराष्ट्र जजल्हा पजरषद र् 
पंचायत सजमत्या (दसुरी सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ३१५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 

 
   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अब ू आजमी, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
       "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १७ - महाराष्ट्र जजल्हा पजरषद र् 
पंचायत सजमत्या (दसुरी सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 

 
   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.छगन भजुबळ, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १७ - महाराष्ट्र जजल्हा पजरषद र् 
पंचायत सजमत्या (दसुरी सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा 
मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 

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

 

 

 

  (५) (क) भारताच्या संजर्धानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आजण महाराष्ट्र जर्धानसभा 
जनयम १५९ (२) अन्र्ये सर्वश्री अजजत पर्ार, चेतन तुपे, छगन भुजबळ, अबू 
आजमी, बाळासाहेब िोरात, नाना पटोले र् अस्लम शेख,  जर्.स.स. यांचा प्रस्तार् 
:- 
  
 

      "ही जर्धानसभा सन २०२२ चा अध्यादेश क्रमांक ५ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १८ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 
(सधुारणा) विधेयक, २०२२. 
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   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.चेतन तपेु, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
३४५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा मजहन्यांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अवजत पिार ि धनांजय 
मुांडे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
३२३ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा मजहन्यांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 

 
   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. याांचा 

प्रस्ताि :- 
 
       "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
३१५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा मजहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 

 
   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम शेख, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ 
सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा मजहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 

 
   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अब ू आजमी, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
       "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
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(सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ 
सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा मजहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 

 
   (ज) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.छगन भजुबळ, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ 
सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा मजहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 

 
 

   (झ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री नाना पटोले ि 
बाळासाहेब थोरात वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त सहा मजहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात यारे्." 

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

 

 

 

  (६) (क) भारताच्या संजर्धानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आजण महाराष्ट्र जर्धानसभा 
जनयम १५९ (२) अन्र्ये सर्वश्री अजजत पर्ार, चेतन तुपे, छगन भुजबळ र् अबू 
आजमी,  जर्.स.स. यांचा प्रस्तार् :- 
  
 

      "ही जर्धानसभा सन २०२२ चा अध्यादेश क्रमांक ७ – मंुबई 
महानगरपाजलका आजण महाराष्ट्र महानगरपाजलका (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ 
नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १९ - मुांबई महानगरपावलका 
आवण महाराष्ट् र महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०२२. 

 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.चेतन तपेु, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १९ - मंुबई महानगरपाजलका 
आजण महाराष्ट् र महानगरपाजलका (सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची 
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सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३४५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील 
प्रजतरृ्त्त सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव 
पाठजर्ण्यात यारे्." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अवजत पिार ि धनांजय 
मुांडे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १९ - मंुबई महानगरपाजलका 
आजण महाराष्ट् र महानगरपाजलका (सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२३ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील 
प्रजतरृ्त्त सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव 
पाठजर्ण्यात यारे्." 

 
   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. याांचा 

प्रस्ताि :- 
 
       "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १९ - मंुबई महानगरपाजलका 
आजण महाराष्ट् र महानगरपाजलका (सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील 
प्रजतरृ्त्त सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव 
पाठजर्ण्यात यारे्." 

 
   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अब ू आजमी, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
       "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १९ - मंुबई महानगरपाजलका 
आजण महाराष्ट् र महानगरपाजलका (सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील 
प्रजतरृ्त्त सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव 
पाठजर्ण्यात यारे्." 

 
   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.छगन भजुबळ, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक १९ - मंुबई महानगरपाजलका 
आजण महाराष्ट् र महानगरपाजलका (सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील 
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प्रजतरृ्त्त सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव 
पाठजर्ण्यात यारे्." 
 
 

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

 

  (७) (क) भारताच्या संजर्धानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आजण महाराष्ट्र जर्धानसभा 
जनयम १५९ (२) अन्र्ये सर्वश्री अजजत पर्ार, चेतन तुपे, छगन भुजबळ, अबू 
आजमी, बाळासाहेब िोरात, नाना पटोले र् अस्लम शेख,  जर्.स.स. यांचा प्रस्तार् 
:- 
  
 

      "ही जर्धानसभा सन २०२२ चा अध्यादेश क्रमांक ४ – महाराष्ट्र नगरपजरषदा, 
नगर पंचायती र् औद्योजगक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२२ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २० - महाराष्ट्र नगरपवरषिा, 
नगर पांचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) विधेयक, २०२२. 

 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.चेतन तपेु, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक २० - महाराष्ट्र नगरपजरषदा, नगर 
पंचायती र् औद्योजगक नगरी (सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३४५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त 
सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात 
यारे्." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अवजत पिार ि धनांजय 
मुांडे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक २० - महाराष्ट्र नगरपजरषदा, नगर 
पंचायती र् औद्योजगक नगरी (सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२३ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त 
सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात 
यारे्." 

 
   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत ॲङ राहूल कुल, वि.स.स. याांचा 

प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक २० - महाराष्ट्र नगरपजरषदा, नगर 
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पंचायती र् औद्योजगक नगरी (सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त 
सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात 
यारे्." 

 
   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अस्लम शेख, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक २० - महाराष्ट्र नगरपजरषदा, नगर 
पंचायती र् औद्योजगक नगरी (सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त 
सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात 
यारे्." 

 
   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अब ू आजमी, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक २० - महाराष्ट्र नगरपजरषदा, नगर 
पंचायती र् औद्योजगक नगरी (सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त 
सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात 
यारे्." 

 
   (ज) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री नाना पटोले ि 

बाळासाहेब थोरात वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
"सन २०२२ चे जर्धानसभा जर्धेयक क्रमांक २० - महाराष्ट्र नगरपजरषदा, नगर 
पंचायती र् औद्योजगक नगरी (सुधारणा) जर्धेयक, २०२२ जर्धानपजरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सजमतीकडे त्यार्रील प्रजतरृ्त्त 
सहा मजहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जर्चारािव पाठजर्ण्यात 
यारे्." 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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सहा : सिवश्री अवजत पिार, बाळासाहेब थोरात, भास्कर जाधि, जयांत पाटील, नाना 
पटोले, पथृ्िीराज चव्हाण, अशोकराि चव्हाण, छगन भजुबळ, आवित्तय ठाकरे, 
विलीप िळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, अजय चौधरी, धनांजय मुांडे, डॉ. वनतीन 
राऊत, ॲङ यशोमती ठाकूर, सिवश्री अब ुआजमी, हसन मशु्रीफ, अवमत िेशमखु, 
डॉ. राजेंद्र शशगणे, ॲङ के.सी.पाडिी, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री सवुनल केिार, 
सांजय बनसोडे, सवुनल प्रभ,ू सरेुश िरपडुकर, अवनल पाटील, रईस शेख, प्रकाश 
सोळां के, मनोहर चांवद्रकापरेु, धमवरािबाबा आत्राम, िौलत िरोडा, ित्तात्रय भरणे, 
सिवश्रीमती सलुभा खोडके, प्रवतभा धानोरकर, कु. आविती तटकरे, डॉ. 
विश्िजीत किम, कु. प्रवणती शशिे, सिवश्री रणवजत काांबळे, विलीपराव बनकर, 
सांजयमामा शशिे, राज ु कारेमोरे, शेखर वनकम, सवुनल भसुारा, वनतीन पिार, 
श्रीमती सरोज अवहरे, सिवश्री रोवहत पिार, राजन साळिी, चांद्रकाांत निघरे, 
कैलास गोरांटयाल, विकास ठाकरे, डॉ. राहुल पाटील, सिवश्री धीरज िेशमखु, 
िैभि नाईक, अवमत झनक, कुणाल घाडगे-पाटील, कैलास पाटील, राज ूआिळे, 
वजतेश अांतापरूकर, वनतीन िेशमखु, उियशसग राजपतू, सभुाष धोटे, वशरीषिािा 
चौधरी, पी.एन. पाटील-सडोलीकर, सहसराम कोरोटे, बाळासाहेब पाटील, राजेश 
टोपे, वव.स.स. याांचा म.वव.स. वियम २९३ अन्वये प्रस्ताव :-  
  
 "सन २०२२ च्या माहे जुलै-ऑगस्ट मजहन्यात प्रामुख्याने जर्दभव र् मराठर्ाड्यासह 
राज्यातील इतर भागात मोठ्या प्रमाणार्र अजतरृ्ष्ट्टी झाली असून जजरायती र् बागायती 
जपकांचे, घरांचे, पशुधनाचे नुकसान झाले असणे, तसेच सुमारे १२५ पेक्षा जास्त लोकांना 
आपल्या प्राणास मुकारे् लागले असणे,  जर्दभातील गडजचरोली, चंद्रपूर, र्धा, यर्तमाळ, 
तसेच मराठर्ाड्यातील नांदेड, परभणी, हहगोली र् बीड आजद जजल्ह्यात सर्व जपके र्ाहून र् 
सडून गेलेली असणे,  सोयाबीन, कापूस र् तूर सारख्या नगदी जपकांचे तसेच नगदी 
जपकांबरोबरच केळी, संत्रा  र् तत्सम फळजपकांचेही नुकसान झालेले असणे, राज्यातील 
काही भागात, जर्शेषत: बीड, उस्मानाबाद र् लातूर जजल्ह्यात सोयाबीन जपकार्र 
गोगलगायीचा र् हळदया (यलो मोझॅक) रोगाचा प्रादभुार् झाला असून शासनाकडून 
प्रजतबंधात्मक उपाययोजना न झाल् यामुळे सोयाबीन उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता 
असणे,  पीक नुकसानीबरोबरच हजारो  जठबक र् तुषार हसचन संच र्ाहून गेले असून 
त्यात  मातीचा गाळ जाऊन ते नादरुुस्त झालेले असणे,  शासन जनणवयानुसार पुढील ७ र्षव 
नर्ीन संच बसजर्ण्यास अनुदान देय नसल्यामुळे शासनाने सदरची अट जशजिल करण्याची 
आर्श्यकता असणे,  अजतरृ्ष्ट्टीत राज्यातील हजारो हेक्टर शेतजमीन र्ाहून र् खरडून 
गेल्याने त्या पुणवपणे नापीक होण्याची भीती जनमाण झाली असणे, अनेक जर्जहरी गाळाने 
भरुन नादरुुस्त झाल्या असणे, मोठे ओढे र् नदी, नाले यांनी आपली पाते्र बदलल्याने 
काठार्रील सुपीक जमीन नापीक झाली असणे,  सततच्या पार्साने काही जजल्ह्यातील 
पुलांचे तसेच पांदण रस्ते, ग्रामीण र् प्रमुख जजल्हा मागव मोठ्या प्रमाणार्र नादरुुस्त झाले 
असून मोठ्या खड्डयांमुळे अपघात होणे, अनेक गारे् अजुनही तालुक्याच्या संपकात 
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आलेली नसणे, अनेक गार्ात जर्जेचे खांब अद्यापही पडलेले असणे आजण रान्सफॉमवर र् 
जर्द्युत र्ाजहन्या नादरुुस्त होऊन र्ीज जर्तरण व्यर्स्िा पुणवत: कोलमडलेली असणे, पुराचे 
पाणी घरात जशरल्याने घर, जनार्राांचे गोठे, दकुान, टपऱ्या याांची मोठया प्रमाणार्र पडझड 
होणे, बराच काळ पाणी घरात राजहल्याने काही घरे पुणवपणे ढासळलेली असून गाई-गुरांसह 
इतर पशुधन पाण्यामध्ये र्ाहून गेलेले असणे,  मजुरांना या सर्व काळात र् पुढील काही 
काळ मजुरी जमळणार नसल्यामुळे जर्शेष बाब म्हणून मजुरांना त्यांच्या झालेल्या 
नुकसानीसाठी आर्थिक मदत करण्याची आर्श्यकता असणे, शासनाने तातडीने लक्ष न 
जदल्याने नाउमेद होऊन अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या असणे, अनेक भागातील 
धरणे पूणव क्षमतेने भरुन ओसंडून र्ाहत असून भजर्ष्ट्यात पूरपजरस्स्िती जनमाण झाल्यास या 
भागाचे पुन्हा नुकसान होण्याची शक्यता असणे, जलसंपदा जर्भागाने आताच पूर 
पजरस्स्िती जनयंत्रणाचे जनयोजन करणे आर्श्यक असणे तसेच कोकणामध्ये ऐन पीक 
लार्णी करण्याच्या रे्ळी जर्ळपास १५ जदर्स पाऊस नसल्याने भात र् नागली जपकाची 
रोपे सुकून जाणे, तर महाराष्ट्रातील काही भागामध्ये पजवन्यमान कमी असल्याने झालेली 
जपकांची हानी र् संभाव्य पाणीटंचाई जनमाण होणे, एकंदरीतच जर्दभव, मराठर्ाडा र् इतर 
भागातील अजतरृ्ष्ट्टीमुळे जपके, फळजपके, शेतजमीनी, रस्ते, जर्जव्यर्स्िा, घरे यांच्या 
नुकसानीसाठी शासनाने जाहीर केलेली मदत अत्यंत तुटपंुजी असून अनेक घटकांचा त्यात 
समारे्श झालेला नसणे, अजतरृ्ष्ट्टी झालेल्या भागात अद्यापही रु. ५० हजार सानुग्रह 
अनुदानाचे र्ाटप न करणे, शासनाने कोरडर्ाहूसाठी हेक्टरी ७५ हजार रुपये तसेच 
फळजपकांसाठी हेक्टरी दीड लाख रुपयांचे तसेच सर्व घटकांचा समारे्श करुन त्यांना ठोस 
मदत जाहीर करण्याची आर्श्यकता, शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामाकरीता पीक कजव घेतलेले 
असून अजतरृ्ष्ट्टीमुळे कजव परतफेड करणे त्यांना शक्य नसणे, या हंगामासाठी घेतलेल्या 
कजाचीही कजवमाफी करण्याची लोकप्रजतजनधींची र् शेतकऱ्यांची आग्रही मागणी असणे, 
तिाजप, शासनाकडून याबाबत दलुवक्ष होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पसरलेली नाराजी, 
याबाबत शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् उपाययोजना जर्चारात घेण्यात यार्ी." 
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