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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिार, विनांक १० जलैु, २०१८ 

 

(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत) 
 
 

 

 

 

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

 

   (विनांक ५ जलुै, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शविण्यात 
आलेली परंत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्रमांक १) 
 

  (१) सिशश्री. अवमत साटम, बच्च ू कडू, डॉ. अवनल बोंडे, सिशश्री. वर्रीष चौधरी, 
विनायकराि जाधि-पाटील, मंगलप्रभात  लोढा, अस्लम रे्ख, राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, विजय  िडेट्टीिार, अवमन पटेल, मो. आवरफ नसीम खान, प्रा. िषा  
गायकिाड, श्रीमती वनमशला गावित, अॅड. यर्ोमती ठाकूर, प्रा. विरेंद्र  जगताप,  
सिशश्री सवुनल केिार, अमर काळे,  त्र्यंबकराि  वभसे, डॉ. संतोष टारफे, सिशश्री 
हषशिधशन सपकाळ, भारत भालके, बाळासाहेब  थोरात, अवमत िेर्मखु,  अब् िलु 
सत्तार, संग्राम थोपटे, राहुल  बोंदे्र, अॅड.राहुल कुल, सिशश्री पथृ् िीराज चव्हाण, 
कालीिास  कोळंबकर, कुणाल पाटील, डी.पी. सािंत,  रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, 
जयकुमार गोरे, बसिराज  पाटील, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री अवमत झनक, 
मधकुरराि चव्हाण, िसंतराि चव्हाण,  विश्िवजत किम, योगेर् सागर, महेर् 
लांडगे, लक्ष्मण जगताप, सवुनल राऊत, जयंत पाटील, अवजत पिार, विलीप  
िळसे-पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, र्वर्कांत शर्िे, राजेर् टोपे, सवुनल प्रभ,ू सरेुर् गोरे, 
अब ु आझमी, अॅड.भीमराि धोंडे, सिशश्री सवुनल शर्िे, संतोष िानिे, मंगेर् 
कुडाळकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सामावजक 
न्याय मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "राज्यामधील ज्येष्ठ नागररकाांची मोठ्या प्रमाणात अवहेलना होत असल्याचे माहे जून, 
२०१८ च्या सुमारास रनदर्शनास येणे, रवभक्त कुटूांब पध्दतीमुळे तसेच मुलाांना परदेर्ात 
नोकरीकररता स्थायीक व्हावे लागल्यामुळे घरातील वृध्दाांची मोठी समस्या बनणे, राज्यात 
ज्येष्ठ नागररकाांची सांख्या सुमारे १ कोटी २५ लाख एवढी असणे, ज्येष्ठ नागररकाांची 
वयोमयादा ६५ वरुन ६० करावी, रक्तदाब व मधुमेहाची औषधे मोफत द्यावीत, महात्मा 
फुले जीवनदायी योजनेत ज्येष्ठाांचा समावेर् करावा, ज्येष्ठ नागररकाांसाठी स्वतांत्र 
आयुक्तालय स्थापन करावे इत्यादी मागणयाांसाठी ज्येष्ठ नागररक सांघाांनी रजल्हारधकारी 
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तसेच तहरसलदार कायालयासमोर रनदर्शन करणे, रदनाांक २९ मे, २०१८ रोजी आपल्या 
रवरवध मागणयाांबाबतचे सरवस्तर रनवेदन माननीय मुख्यमांत्री याांना देऊन या रनवेदनावर 
सहानुभूतीपूवशक कायशवाही करणयाची रवनांती ज्येष्ठ नागररक सांघाद्वारे करणयात येणे, 
जवळपास ४० लाख ज्येष्ठ नागररक दाररद्रय रेषेखालील असूनही ज्येष्ठ नागररकाांसाठी 
रनश्चचत धोरण नसल्यामुळे त्याांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणे, अपुरा पोषक 
आहार, अपुरे उपचार, परावलांबन, एकाकीपणा या ज्येष्ठ नागररकाांच्या प्रमुख समस्या 
असणे, ‘एजवेल ररसचश एांड एड्वोकेसी सेंटर’ या सांस्थेच्या पाहणीमध्ये सध्याच्या रडरजटल 
युगात व कौटुां रबक आधार हवा असणयाच्या काळात ज्येष्ठाांना एकाकीपणाला तोंड द्यावे 
लागत असल्याचे आढळून येणे, ज्येष्ठ नागररकाांच्या मागणयाांसांदभात र्ासनाने 
सकारात्मक रनणशय घेतला नाहीतर तीव्र आांदोलन करणयाचा  त्याांनी रदलेला इर्ारा, काही 
र्हरामध्ये पोलीस हेल्पलाईन असून तक्रार केल्यानांतर अर्ा प्रकरणी पोलीस मध्यस्थी करु 
र्कतात पण केस करु र्कत नसणे, कें द्र र्ासनाच्या ‘पालक आरण ज्येष्ठ नागररक 
परररक्षा आरण कल्याण अरधरनयम, २००७’ या कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागररकाांना मारसक 
खचश देणयाचे दारयत्व मुलाांवर असणे व ज्येष्ठाांचे जीवन व मालमत्ता सुररक्षत रहावी अर्ा 
तरतुदीही असणे परांतु या कायद्याची राज्यात काटेकोर अांमलबजावणी होत नसणे, 
लातूरमध्ये वृध्द आई-वरडलाांवर मुलाने नारळाच्या पाणयातून केलेला रवषप्रयोग, एकता 
एरलट (खार, मुांबई) या इमारतीमधील वृध्द दाांपत्याांची मोलकरीण व रतच्या पतीने केलेला 
खून, पररणामी ज्येष्ठ नागररकाांमध्ये पसरलेला असांतोष त्यामुळे राज्य र्ासनाने प्रत्येक 
रजल्यामध्ये ज्येष्ठ नागररकाांसाठी एक वृध्दाश्रम स्थापन करणे, ज्येष्ठ नागररकाांचे धोरण 
जाहीर करुन त्याची काटेकोर अांमलबजावणी करणे, ज्येष्ठ नागररकाांच्या मागणया मान्य 
करणे इत्यादी बाबत र्ासनाने करावयाची कायशवाही व प्ररतरक्रया." 
 

  (२) सिशश्री. सवुनल प्रभ,ू अवमत िेर्मखु, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, बाळासाहेब थोरात, 
अवमन पटेल, त्र्यंबकराि वभसे, मनोहर भोईर, अब ुआझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "मुांबईत सन २०१४ ते सन २०१६ या तीन वषांच्या कालावधीत १६ ते २५ वयोगटातील 
सुमारे ३२ हजार ५९८ जण बेपत्ता झाल्याचे रदनाांक २२ मे, २०१८ रोजी उघडकीस येणे, 
बेपत्ता झालेल्या व्यक्तीमध्ये पुरुषाांपेक्षा मरहलाांची सांख्या अरधक असून तीन वषात  बेपत्ता 
झालेल्या मरहलाांच्या सांख्या १६ हजार ५३३ इतकी असणे, हरवणाऱयाांची सांख्या वाढत 
असताना दसुरीकडे त्याांना र्ोधून काढणयाचे प्रमाण कमी होत असणे, मुांबई र्हरात र्ालेय 
मुलाांच्या अपहरणात अरलकडेच झालेली वाढ आरण त्यानांतर आता मरहलाांच्या बेपत्ता 
होणयाच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्याने मुांबईतील जनतेमध्ये मरहला व मुलाांच्या 
सुरके्षबाबत चचता व्यक्त करणयात येणे, मरहलाांप्रमाणेच पुरुषाांचेही अपहरण होत असल्याचे 
रनदर्शनास येणे, १८ वषांवरील ६१५० पुरुष बेपत्ता असणे, मुांबई र्हरात वाढत्या 
गुन्हेगारीवर रनयांत्रण आणणयासाठी सीसीटीव्ही बसरवणयात आले असतानाही मरहला व 
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मुलाांच्या गायब होणयाच्या प्रकारात वाढ झाल्याने पोलीसाांच्या कतशव्यदक्षतेबाबत रनमाण 
झालेला सांर्य, पोलीसाांची "ऑपरेर्न मुस्कान" ही मोरहम अपयर्ी ठरणे, मुांबईतील 
नागरीकाांना सुरक्षा प्रदान करणेबाबत आरण भयमुक्त वातावरण रनमाण करणयासाठी राज्य 
र्ासनाने तातडीने करावयाची कायशवाही व प्ररतरक्रया." 
 

  (३) सिशश्री. विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, सवुनल केिार, अमर काळे, 
अस्लम रे्ख, बाळासाहेब थोरात, अॅड.यर्ोमती ठाकूर, श्रीमती वनमशला गावित, 
श्री.डी.पी.सािंत, डॉ.संतोष टारफे, सिशश्री. अब् िलु सत्तार, कुणाल पाटील, हषशिधशन 
सपकाळ, वजतेंद्र आव्हाड, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयंत पाटील, छगन 
भजुबळ, र्वर्कांत शर्िे, संिीप नाईक, हसन मशु्रीफ, राणाजगजीतशसह पाटील, 
भास्कर जाधि, नरहरी वझरिाळ, पांडुरंग बरोरा, िैभि वपचड, विपक चव्हाण, 
सरेुर् लाड, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे राज्य उत्तपािन 
र्लु्क मंत्र्याचे लक्ष िेधतील:- 
 
     "चांद्रपूर रजल्हयात दारुबांदीची अांमलबजावणी रदनाांक १ एरप्रल, २०१५ पासून सुरु 
झालेली असणे, परांतु मागील ३ वषात चोरटी दारु गाळप रवक्री  होत असणे, चांद्रपूर, वधा 
व गडरचरोली या दारूबांदी असलेल्या रजल्हयात रवषारी दारू रपल्याने अनेक रनरपराध 
नागररकाांचा मृत्यू होणे, या रतनही रजल्यात पोलीसाांच्या सांगनमताने दारुरवक्री अरनबंधपणे 
चालू असल्याचे दोन कुख्यात गुांडाांच्या फोनवरील सांभाषणातून उघडकीस येणे, अवैध दारू 
रवक्रीमुळे सामान्य माणसाचा सांसार उध्वस्त होत असणे, हजारो बेरोजगार तरुण रवद्याथी 
या धांद्यात उतरल्याने त्याांचेही जीवन उध्वस्त होणे, सदर गांभीर प्रकरणी आवचयक 
उपाययोजना करणयाची लोकप्ररतरनधी, सामारजक सांस्थानी र्ासन तसेच पोलीस प्रर्ासन 
याांच्याकडे रदनाांक २७ जून, २०१८ रोजी तसेच त्यापूवी वारांवार मागणया करुनही त्याकडे 
करणयात आलेले दलुशक्ष, त्यामूळे नागररकाांमध्ये पसरत असलेला असांतोष, पररणामी  या 
दारूबांदी रजल्हयात दारूची रवक्री होणारच नाही अर्ी भुरमका र्ासनाने घेणे, अन्यथा 
दारूबांदी उठवून पुन्हा दारू रवक्री सुरू करणयासाठी र्ासनाने तातडीने करावयाची 
कायशवाही व प्ररतरक्रया." 
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(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 

 

 

 

एक  : प्रश्नोत्तरे- 
 
 

 

 

  (अ) ताराांकित प्रश्न. 
 

  (ब) अताराांरकत प्रचनोत्तराांची यादी क्रमाांक ४१९ ते ४३० सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. 

    
 

 

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

   जलसंपिा मंत्री : (क) कोंकण पाटबांधारे रवकास महामांडळ, ठाणे याांचे 
सन २०१३-२०१४, २०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ 
या वषाचे वार्षषक रवत्तीय अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (ख) गोदावरी मराठवाडा पाटबांधारे रवकास महामांडळ, 
औरांगाबाद याांचा सन २०१५-२०१६ या वषाचा 
वार्षषक लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

 

तीन : लोकलेखा सवमतीचा एकोणचाळीसािा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 
 

चार : सन २०१८-२०१९ या िषाच्या परुिणी मागणयाांवर चचा व मतदान (िसुरा ि रे्िटचा 
ददवस). 
 

 

   (१) सामारजक न्याय व रवरे्ष सहाय्य किभाग. 

   (२) सावशजरनक आरोग्य किभाग. 

   (३) आरदवासी रवकास किभाग. 

   (४) मरहला व बालरवकास रवभाग. 

   (५) मृद व जलसांधारण रवभाग. 

 
 

          (मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सचूी स्वतांत्रपणे दवतरीत केल्याप्रमाणे) 
[चचारोध (दगलोटीन) सायांकाळी ०४.०० वाजता]              

   
  (सोमिार, विनांक ९ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 



 

10-Jul-18    09:09 

5 

िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

पाच : सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, अवजत पिार, पथृ्िीराज चव्हाण, जयंत पाटील, 
गणपतराि िेर्मखु, विलीप िळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, 
र्वर्कांत शर्िे, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिशश्री. जयित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, प्रा. 
िषा गायकिाड, सिशश्री. भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल, अब ु
आझमी, मो. आवरफ नवसम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चव्हाण, 
ॲड. यर्ोमती ठाकूर, डॉ.सवतर् पाटील, सिशश्री.अवमन पटेल, डी. एस. अवहरे, राहुल 
मोटे, डी.पी. सािंत, हसन मशु्रीफ, बसिराज पाटील, वर्िेंद्रशसह भोसले, राजेर् टोपे, 
ित्तात्रय भरणे, भारत भालके, बाळासाहेब पाटील, िसंतराि चव्हाण, संग्राम थोपटे, 
रणवजत कांबळे, डॉ. संतोष टारफे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिशश्री. कुणाल पाटील, 
हनमंुत डोळस, कार्ीराम पािरा, जे.पी.गािीत, हषशिधशन सपकाळ, विजय भांबळे, 
राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, सभुाष उफश  पंवडतरे्ट पाटील, अमर काळे, अवमत झनक, 
कु.प्रवणती शर्िे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री. भाऊसाहेब कांबळे, रे्ख आवसफ 
रे्ख रर्ीि, श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री. अस्लम रे्ख, त्र्यंबकराि वभसे, जयकुमार 
गोरे, वनतेर् राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पांडुरंग बरोरा, कावलिास कोळंबकर, संग्राम 
जगताप, विश्िजीत किम, डॉ.मधसुिून कें दे्र, श्री.नरहरी वझरिाळ, वि.स.स यांचा 
म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (चचा पढेु ि मंत्र्यांचे उत्तर)            
         

      “राज्यात मोठया प्रमाणात तूरीचे उत्पादन होऊनही पणन महासांघाने ऑनलाईन 
नोंदणी केलेल्या रे्तकऱयाांकडून तूर, हरभरा खरेदी न करणे, नोंदणी न केलेल्या 
रे्तकऱयाांकडून हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करुन व्यापाऱयाांनी केलेली रे्तकऱयाांची लूट, 
ऑनलाईन नोंदणी न करता तूर व मक्याची खरेदी पणन महासांघाने करूनही चुकारे प्रलांरबत 
असणे, बाहेरील देर्ातून तूरडाळ व हरभरा आयात केल्यामुळे राज्यातील रे्तकऱयाांकडील 
जवळपास २४ लाख ५१ हजार ८२४ क्क्वटल तूर व हरभरा खरेदीअभावी रर्ल्लक असणे, 
खरेदी-रवक्री सांचालकाांवर चुकीचे गुन्हे नोंदरवणे, छत्रपती रर्वाजी महाराज सन्मान 
योजनेअांतगशत राज्यातील रे्तकऱयाांना ३४ हजार कोटींची जाहीर केलेली कजशमाफी तथारप, 
प्रत्यक्षात केवळ १५ हजार कोटीचीच कजशमाफी रमळणे, पररणामी रे्तकऱयाांचा ७/१२ कोरा न 
होणे, र्ासनाच्या धोरणामुळेच राज्यात गेल्या साडेतीन वषाच्या काळात १७ हजार रे्तकऱयाांनी 
आत्महत्येचा मागश पत्करणे, कें द्र र्ासनाने राज्यातील रे्तकऱयाांच्या कजशमाफीसाठी रनधी 
देणयास रदलेला नकार, राज्यात सहकारी बँकाांची अडवणूक केल्यामुळे पीक कजशवाटप 
करणयास रजल्हा बँकाांना येत असलेल्या अडचणी, वन टाईम सेटलमेंटसाठी रे्तकरी तयार 
असताना अनेक रजल्यामध्ये पात्र रे्तकऱयाांच्या याद्या अद्यापही न आल्यामुळे राष्रीयकृत 
बँकाांकडून कजशवाटप न करता ऊसाच्या रबलातून कजाच्या रकमा वळत्या करुन घेणे, 
आत्महत्याग्रस्त रजल्यात पालकमांत्रयाांच्या हस्ते कजशमाफीचे प्रमाणपत्र देऊनही पीक कजासाठी 
हेलपाटे मारावे लागणे, बुलढाणा व यवतमाळ रजल्यात पीक कजश मांजुरीसाठी रे्तकऱयाच्या 
पत्नीकडे र्रीरसुखाची मागणी होणे, डीजीटल स्वाक्षरी व ऑनलाईन ७/१२ योजना यर्स्वी न 
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होणे, आपल्या मागणयाांसाठी र्ाांततेने आांदोलन करणाऱया रे्तकऱयाांवर गुन्हे दाखल करणे, 
चालू वषी अमरावती रजल्यात बनावट रबयाणे रवतरीत झाल्याच्या उघडकीस आलेल्या घटना, 
पांतप्रधान पीक रवमा योजनेअांतगशत सन २०१७ च्या खरीप हांगामातील ९२ टक्के रे्तकऱयाांच्या 
बँक खात्याची मारहती बँकेतील खात्यार्ी जुळत असतानाही ४१.५० लाख रवमाधारक 
रे्तकऱयाांना मदत नाकारुन एकूण २,२६९ कोटींच्या नुकसान भरपाईपैकी फक्त ७४७ कोटीचे 
वाटप करणे, कापसावरील बोंड अळीमुळे झालेले सुमारे ३००० कोटींचे नुकसान तसेच मावा 
व तुडतुड्यामुळे झालेली धानाची नुकसान भरपाई जाहीर करून अद्यापही न रमळणे, धमा 
पाटलाच्या मुलाला रदलेल्या आचवासनाला फासलेला हरताळ, साखरेच्या दरात घसरण 
झाल्यामुळे ऊस उत्पादक रे्तकऱयाांवर वाढत चाललेली थकबाकी, त्यात पारकस्तानातून 
साखर, तूर व काद्याांची आयात करुन राज्यातील रे्तकऱयाांच्या अडचणीमध्ये झालेली वाढ, 
कापसावर फवारणी करताना मृत झालेल्या रे्तकऱयास मदत, दृष्टीहीन व अपांग रे्तकऱयाांना 
पीक कजश, आधारभूत चकमती, हमीभाव, वन हक्क कायदा तसेच सामारजक योजनाांची 
अांमलबजावणी करणे इ. मागणयाबाबत र्ासनाने रद. १३ माचश, २०१८ रोजी सभागृहात 
रदलेल्या आचवासनानुसार कोणतीच कायशवाही न होणे, माहे माचश, २०१७ पयंतच्या पेड-पेंचडग 
ग्राहकाांना रवजेची जोडणी देणयाचे र्ासनाने सभागृहात मान्य करुनही अद्याप जोडणी न 
रमळणे, पररणामी ग्रामीण भागात रदवसभरातून अनेक वेळा वीज पुरवठा खांरडत होणे, पुरेर्ा 
पायाभूत सुरवधा नसल्याने ग्राहकाांची गैरसोय होणे, ग्राम रवद्युत सहाय्यक रनयुक्तीबाबत दीड 
वषापूवी र्ासन रनणशय रनगशरमत करून अद्यापही रनयुक्त्या न करणे, याबाबत र्ासनाने 
करावयाची उपाययोजना, कायशवाही व प्ररतरक्रया." 

   
सहा : डॉ.अवनल बोंडे, सिशश्री सभुाष साबणे, समीर कुणािार, सवुनल प्रभ,ू राजेंद्र पाटणी, 

प्रकार् आवबटकर, डॉ.संजय कुटे, डॉ.जयप्रकार् मुंिडा, सिशश्री चरण िाघमारे, 
रं्भरुाज िेसाई, उन्मेष पाटील, डॉ.र्वर्कांत खेडेकर, डॉ.सवुनल िेर्मखु, डॉ.संजय 
रायमलुकर, सिशश्री बाबरुाि पाचणे, राजाभाऊ िाजे, प्रर्ांत बंब, वकर्ोर पाटील, ॲड. 
संजय धोटे, सिशश्री चंद्रिीप नरके, हवरष शपपळे, ज्ञानराज चौगलुे, डॉ.पंकज भोयर, 
सिशश्री सरेुर् धानोरकर, संजीिरेड्डी बोिकुरिार, अवनल बाबर, कीतीकुमार ऊफश  बंटी 
भांगवडया, सिानंि चव्हाण, प्रा.डॉ.अर्ोक उईके, सिशश्री िैभि नाईक, तान्हाजी 
मटुकुळे, समीर मेघे, बाळासाहेब मरुकुटे, जगिीर् मळुीक, विजय रहांगडाले, रणधीर 
सािरकर, संजय सािकारे, डी.मल्ल्लकाजुशन रेड्डी, वर्िाजीराि नाईक, बाळासाहेब 
सानप, वि.स.स. यांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- 
 
        "राज्यात कें द्र र्ासनाच्या रर्फारर्ीनूसार १४ प्रमुख रपकाांकररता उत्पादन खचाच्या 
दीडपट हमीभाव जाहीर केल्याने रे्तकऱयाांच्या मनात र्ासनाबद्दल रवचवास रनमाण झालेला 
असणे, रे्तकऱयाांची जरमन चसरचत करणयाकररता पांतप्रधान चसचन योजनेबरोबरच बळीराजा 
जलसांजीवनी योजना राज्यात प्रभावीपणे कायाश्न्वत करणयात येणे, रे्तकऱयाांना युररया, रमश्र 
खते, सेंद्रीय खते, रबयाणे याांचा योग्य दरात रनयरमत पुरवठा होत असणे, अल्पभूधारक 
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रे्तकऱयाांना मनरेगा अांतगशत फळबाग लागवड योजनेसोबतच बहुभूधारक रे्तकऱयाांकररता 
भाऊसाहेब फुां डकर फळबाग लागवड योजना कायाश्न्वत करणयात येणे, सदरहू योजनेमध्ये 
रे्तकऱयाांना १००% रठबक चसचनासह व अनुदानासह रोपे, कलम इ. पुरवठा करणयात येणे, 
व्याघ्र प्रकल्पालगत असलेल्या रे्तीला लागू करणयात आलेल्या अनुदानीत कुां पण योजनेच्या 
धतीवर अन्य वनालगतच्या रे्तीलाही वन्य प्राणयाांपासून सांरक्षणाकररता अनुदानीत कुां पण 
योजना लाग ू करणयाची आवचयकता असणे, धडक चसचन रवरहरी, मागेल त्याला रे्ततळे, 
मनरेगा अांतगशत रवरहरी, रठबक चसचन योजना, कृषी याांरत्रकीकरण, प्रात्यरक्षक रबयाणे पुरवठा 
योजना याांची अरधक प्रभावी अांमलबजावणी करणयाची आवचयकता, गट रे्तीला देणयात 
आलेल्या प्रोत्साहनामुळे रे्तकऱयाांची पणन व रवक्री प्ररक्रया गट कां पनीद्वारे यर्स्वीपणे 
राबरवणयात येणे, तूर, चना, ज्वारी, मका इ. रे्तमालाची हमीभावाने खरेदी करणयात येणे, 
भूमीधारी रे्तकऱयाांची वगश-२ ची जरमन वगश-१ मध्ये रुपाांतररत करणयाचा व त्यायोगे राज्यातील 
गोरगरीब रे्तकऱयाांना रदलासा देणयाचा र्ासनाने घेतलेला रनणशय, कृषीपांप जोडणीच्या सन 
२०१७ पयंतच्या अजांचा रनपटारा करणयात येणे, रे्तकऱयाांचे कृषीपांपाचे रवज देयके प्रलांरबत 
असताना सुध्दा त्याांचा रवज पुरवठा खांडीत न करणयाचा रनणशय घेऊन रे्तकऱयाांना देणयात 
आलेला रदलासा, यवतमाळ रजल्यात रकटकनार्काांचा प्रादभुाव होऊन झालेल्या 
रे्तकऱयाांच्या बळींची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून करावयाची उपाययोजना, गारपीटीमुळे 
नुकसान झालेल्या रे्तकऱयाांना अल्पकालावधीमध्ये देणयात आलेली मदत, बोंडअळी, 
तुडतुडेग्रस्त रे्तकऱयाांना देणयात आलेली मदत इ. बाबी रवचारात घेऊन राज्यातील 
रे्तकऱयाांना अरधक सक्षम करणयासाठी करावयाची कायशवाही व उपाययोजना." 

 

सात : र्ासकीय विधेयके : 
 

 
 

 

   विचार, खंडर्: विचार ि संमत करणे :- 
 

  (१) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 
कनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री अस्लम रे्ख, किजय िडेट्टीिार, अमर िाळे, 
सुनील िेदार, श्रीमती कनमवला गािीत, सिवश्री अकमत झनि, डी.पी.सािांत, भारत 
भालिे, िसांतराव चव्हाि, रे्ख आरसफ शेख रशीद, अरमन पटेल, राधािृष्ट्ि 
किखे पाटील, अबु आझमी, छगन भुजबळ, श्रीमती दीरपका चव्हाण, रव.स.स. 
याांचा प्रस्ताि:- 
  

      "ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांि १८ – रदवाणी 
प्ररक्रया सांरहता (महाराष्र सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसांत िरते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४२ – वििाणी प्रवक्रया संवहता 
(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

 



 

10-Jul-18    09:09 

8 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािंत, िसंतराि चव्हाण, संतोष टारफे, अब्िलु सत्तार, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ४२ – रदवाणी प्ररक्रया सांरहता 
(महाराष्र सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा 
मरहन्याांच्या आत सादर करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 

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

यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ४२ – रदवाणी प्ररक्रया सांरहता 
(महाराष्र सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या 
आत सादर करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 

 
   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, सिशश्री 

हषशिधशन सपकाळ, राहुल बोंदे्र, अवमत झनक, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ४२ – रदवाणी प्ररक्रया सांरहता 
(महाराष्र सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या 
आत सादर करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 
 

 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 

कनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री.कदलीप िळसे पाटील, अकजत पिार, राधािृष्ट्ि 
किखे-पाटील, अबु आझमी, पृथ्िीराज चव्हाि, सुभाष उफश  पांरडतरे्ट पाटील, 
हषविधवन सपिाळ,  सुरेर् लाड, हनुमांत डोळस, भास्कर जाधव, सांजय कदम, 
दत्तात्रय भरणे, पाांडुरांग बरोरा, नरहरी रझरवाळ, सांरदप नाईक, राहुल मोटे, हसन 
मुश्रीफ, र्रर्काांत चर्दे, राहुल जगताप, रदपक चव्हाण, डॉ.सतीर् पाटील, 
सवशश्री.रजतेंद्र आव्हाड, वैभव रपचड, रवजय भाांबळे, प्रदीप जाधव (नाईक), राजेर् 
टोपे, जयांत पाटील, भारत भालके, श्रीमती दीरपका चव्हाण, रव.स.स. याांचा 
प्रस्ताि:- 

 

      "ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांि १४ – महाराष्र 
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महामागश (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसांत िरते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागश 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

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

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्र महामागश 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 

 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, कुणाल 
पाटील, डी.पी.सािंत, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, श्रीमती 
वनमशला गािीत, सिशश्री िसंतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्र महामागश 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्र महामागश 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्र महामागश 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 
 



 

10-Jul-18    09:09 

10 

   (छ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषशिधशन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्र महामागश 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 

 
   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (३) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 

कनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री.कदलीप िळसे पाटील, अकजत पिार, अस्लम शेख, 
किजय िडेट्टीिार, अमर िाळे, सुरनल िेदार, श्रीमती कनमवला गािीत, 
सिवश्री.अकमत झनि, डी.पी.सािांत, भारत भालिे, िसांतराव चव्हाि, रे्ख 
आरसफ शेख रशीद, अरमन पटेल, राधािृष्ट्ि किखे पाटील, अबु आझमी, पृथ्िीराज 
चव्हाि, हषविधवन सपिाळ, सुरेर् लाड, हनुमांत डोळस, भास्कर जाधव, सांजय 
कदम, दत्तात्रय भरणे, पाांडुरांग बरोरा, नरहरी रझरवाळ, सांदीप नाईक, राहुल मोटे, 
हसन मुश्रीफ, र्रर्काांत चर्दे, राहुल जगताप, रदपक चव्हाण, डॉ.सतीर् पाटील, 
सवशश्री रजतेंद्र आव्हाड, वैभव रपचड, रवजय भाांबळे, प्रदीप जाधव (नाईक), राजेर् 
टोपे, जयांत पाटील, श्रीमती दीरपका चव्हाण, रव.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 

 

      "ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांि १२ – महाराष्र 
कृरष उत्पन्न पणन (रवकास व रवरनयमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसांत 
िरते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृवष उत्तपन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 

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

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्र कृरष उत्पन्न पणन 
(रवकास व रवरनयमन) (सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त 
सहा मरहन्याांच्या आत सादर करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात 
यावे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, 
डी.पी.सािंत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
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श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री िसंतराि चव्हाण, बसिराज पाटील,  
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्र कृरष उत्पन्न पणन 
(रवकास व रवरनयमन) (सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त 
सहा मरहन्याांच्या आत सादर करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात 
यावे." 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्र कृरष उत्पन्न पणन 
(रवकास व रवरनयमन) (सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त 
सहा मरहन्याांच्या आत सादर करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात 
यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्र कृरष उत्पन्न पणन 
(रवकास व रवरनयमन) (सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त 
सहा मरहन्याांच्या आत सादर करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात 
यावे." 
 

   (छ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषशिधशन 
सपकाळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्र कृरष उत्पन्न पणन 
(रवकास व रवरनयमन) (सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त 
सहा मरहन्याांच्या आत सादर करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात 
यावे." 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 

कनयम  १५९ (२) अन्िये सवशश्री अस्लम रे्ख, किजय िडेट्टीिार, अमर िाळे, 
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सुरनल िेदार, श्रीमती कनमवला गािीत, सिवश्री.अकमत झनि, डी.पी.सािांत, भारत 
भालिे, अरमन पटेल, िसांतराव चव्हाि, रे्ख आरसफ शेख रशीद, राधािृष्ट्ि 
किखे पाटील, अबु आझमी, श्रीमती दीरपका चव्हाण, रव.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 

 

      "ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांि १७ – महाराष्र 
अनुसूरचत जाती, अनुसूरचत जमाती, रवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर 
मागासवगश व रवरे्ष मागासप्रवगश (जातीचे प्रमाणपत्र देणयाचे व त्याच्या 
पडताळणीचे रवरनयमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसांत िरते." 

 
   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र अनसुवूचत 

जाती, अनसुवूचत जमाती, विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगश ि 
विरे्ष मागासप्रिगश (जातीचे प्रमाणपत्र िेण्याचे ि त्तयाच्या पडताळणीचे 
विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

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

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्र अनुसूरचत जाती, 
अनुसूरचत जमाती, रवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगश व रवरे्ष 
मागासप्रवगश (जातीचे प्रमाणपत्र देणयाचे व त्याच्या पडताळणीचे रवरनयमन) 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, 
डी.पी.सािंत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री िसंतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्र अनुसूरचत जाती, 
अनुसूरचत जमाती, रवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगश व रवरे्ष 
मागासप्रवगश (जातीचे प्रमाणपत्र देणयाचे व त्याच्या पडताळणीचे रवरनयमन) 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्र अनुसूरचत जाती, 
अनुसूरचत जमाती, रवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगश व रवरे्ष 
मागासप्रवगश (जातीचे प्रमाणपत्र देणयाचे व त्याच्या पडताळणीचे रवरनयमन) 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्र अनुसूरचत जाती, 
अनुसूरचत जमाती, रवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगश व रवरे्ष 
मागासप्रवगश (जातीचे प्रमाणपत्र देणयाचे व त्याच्या पडताळणीचे रवरनयमन) 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 
 

   (छ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषशिधशन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्र अनुसूरचत जाती, 
अनुसूरचत जमाती, रवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगश व रवरे्ष 
मागासप्रवगश (जातीचे प्रमाणपत्र देणयाचे व त्याच्या पडताळणीचे रवरनयमन) 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 

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

 
 

  (५) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 
कनयम  १५९ (२) अन्िये सवशश्री.रदलीप वळसे पाटील, अरजत पवार, अस्लम रे्ख, 
रवजय वडेट्टीवार, अमर काळे, सुनील केदार, श्रीमती रनमशला गावीत, 
सवशश्री.अरमत झनक, डी.पी.सावांत, भारत भालके, वसांतराव चव्हाण, रे्ख 
आरसफ रे्ख रर्ीद, अरमन पटेल, राधाकृष्ण रवखे पाटील, अबु आझमी, पृथ्वीराज 
चव्हाण, सुरेर् लाड, हनुमत डोळस, भास्कर जाधव, सांजय कदम, दत्तात्रय भरणे, 
पाांडुरांग बरोरा, नरहरी रझरवाळ, सांरदप नाईक, राहुल मोटे, हसन मुश्रीफ, र्रर्काांत 
चर्दे, राहुल जगताप, रदपक चव्हाण, डॉ.सतीर् पाटील, डॉ.रजतेंद्र आव्हाड, 
सवशश्री.वैभव रपचड, रवजय भाांबळे, प्ररदप नाईक, राजेर् टोपे, जयांत पाटील, छगन 
भुजबळ, श्रीमती दीरपका चव्हाण, रव.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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      "ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांि १५ – महाराष्र 
सहकारी सांस्था (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसांत िरते." 

 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

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

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३८ – महाराष्र सहकारी सांस्था 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, 
डी.पी.सािंत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री िसंतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३८ – महाराष्र सहकारी सांस्था 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३८ – महाराष्र सहकारी सांस्था 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 
 
 

   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री छगन भजुबळ, जयंत 
पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३८ – महाराष्र सहकारी सांस्था 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
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करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३८ – महाराष्र सहकारी सांस्था 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 
 

   (ज) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री हषशिधशन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१८ चे रवधानसभा रवधेयक क्रमाांक ३८ – महाराष्र सहकारी सांस्था 
(सुधारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सरमतीकडे त्यावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याांच्या आत सादर 
करणयाचा अनुदेर् देऊन रवचाराथश पाठरवणयात यावे." 

     
 

 

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

 
 

 
 

ख् 
 

 
 

 
 

  (१) श्री. अस्लम रे्ख, वि.स.स. 
 

      "पालघर वजल्यातील आवििासींनी भसूंपािनाविरोधात काढलेल्या 
मोचाबाबत" या रवषयावरील श्री.विलास तरे ि इतर, वि.स.स याांचा ताराांरकत प्रचन 
क्रमाांक ११३६३८ ला रदनाांक २६ माचश, २०१८ रोजी रदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास 
चचा उपश्स्थत करतील. 
 
 
 

  (२) श्री. सवुनल प्रभ,ू वि.स.स. 
 

      "पिई (मुंबई) येथील वहरानंिानी या विकासकाने आर्थथकदृष्ट्या िबुशल 
घटकांसाठी घरे बांधण्याच्या अटींचे उल्लंघन करुन गैरव्यिहार केल्याबाबत" या 
रवषयावरील श्री.सवुनल प्रभ,ू वि.स.स याांचा ताराांरकत प्रचन क्रमाांक १०९२४४ ला 
रदनाांक २७ माचश, २०१८ रोजी रदलेल्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपश्स्थत 
करतील. 
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विधान भिन, 
नागपूर, 
रदनाांक : ९ जुलै, २०१८ 

डॉ. अनंत कळसे, 
प्रधान सरचव, 

 महाराष्र रवधानसभा. 
 


