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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक ११ जलैु, २०१८ 

 

(सकाळी ०९.३० ते ११.४५ िाजेपयंत) 
 
 

 

 

 

  (मांगळिार, विनाांक १० जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 
 

  सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, अवजत पिार, पथृ्िीराज चव्हाण, जयांत पाटील, 
गणपतराि िेर्मखु, विलीप िळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, 
र्वर्काांत शर्िे, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिशश्री. जयित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, प्रा. 
िर्षा 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. सािांत, हसन मशु्रीफ, बसिराज पाटील, वर्िेंद्रशसह भोसले, राजेर् टोपे, 
ित्तात्रय भरणे, भारत भालके, बाळासाहेब पाटील, िसांतराि चव्हाण, सांग्राम थोपटे, 
रणवजत काांबळे, डॉ. सांतोर्ष टारफे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिशश्री. कुणाल पाटील, 
हनमुांत डोळस, कार्ीराम पािरा, जे.पी.गािीत, हर्षशिधशन सपकाळ, विजय भाांबळे, 
राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, सभुार्ष उफश  पांवडतरे्ट पाटील, अमर काळे, अवमत झनक, 
कु.प्रवणती शर्िे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री. भाऊसाहेब काांबळे, रे्ख आवसफ 
रे्ख रर्ीि, श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री. अस्लम रे्ख, त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार 
गोरे, वनतेर् राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पाांडुरांग बरोरा, कावलिास कोळांबकर, सांग्राम 
जगताप, विश्िजीत किम, डॉ.मधसुिून कें दे्र, श्री.नरहरी वझरिाळ, वि.स.स याांचा 
म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर)            
         

      “राज्यात मोठया प्रमाणात तूरीचे उत्पादन होऊनही पणन महासंघाने ऑनलाईन 
नोंदणी केलेल्या शेतकऱयांकडून तूर, हरभरा खरेदी न करणे, नोंदणी न केलेल्या 
शेतकऱयांकडून हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करुन व्यापाऱयांनी केलेली शेतकऱयांची लूट, 
ऑनलाईन नोंदणी न करता तूर व मक्याची खरेदी पणन महासंघाने करूनही चुकारे प्रलंबित 
असणे, िाहेरील देशातून तूरडाळ व हरभरा आयात केल्यामुळे राज्यातील शेतकऱयांकडील 
जवळपास २४ लाख ५१ हजार ८२४ क्क्वटल तूर व हरभरा खरेदीअभावी बशल्लक असणे, 
खरेदी-बवक्री संचालकांवर चुकीचे गुन्हे नोंदबवणे, छत्रपती बशवाजी महाराज सन्मान 
योजनेअंतगगत राज्यातील शेतकऱयांना ३४ हजार कोटींची जाहीर केलेली कजगमाफी तथाबप, 
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प्रत्यक्षात केवळ १५ हजार कोटीचीच कजगमाफी बमळणे, पबरणामी शेतकऱयांचा ७/१२ कोरा न 
होणे, शासनाच्या धोरणामुळेच राज्यात गेल्या साडेतीन वर्षाच्या काळात १७ हजार शेतकऱयांनी 
आत्महत्येचा मागग पत्करणे, कें द्र शासनाने राज्यातील शेतकऱयांच्या कजगमाफीसाठी बनधी 
देण्यास बदलेला नकार, राज्यात सहकारी िँकांची अडवणूक केल्यामुळे पीक कजगवाटप 
करण्यास बजल्हा िँकांना येत असलेल्या अडचणी, वन टाईम सेटलमेंटसाठी शेतकरी तयार 
असताना अनेक बजल्यामध्ये पात्र शेतकऱयांच्या याद्या अद्यापही न आल्यामुळे राष्ट्रीयकृत 
िँकांकडून कजगवाटप न करता ऊसाच्या बिलातून कजाच्या रकमा वळत्या करुन घेणे, 
आत्महत्याग्रस्त बजल्यात पालकमंत्रयांच्या हस्ते कजगमाफीचे प्रमाणपत्र देऊनही पीक कजासाठी 
हेलपाटे मारावे लागणे, िुलढाणा व यवतमाळ बजल्यात पीक कजग मंजुरीसाठी शेतकऱयाच्या 
पत्नीकडे शरीरसुखाची मागणी होणे, डीजीटल स्वाक्षरी व ऑनलाईन ७/१२ योजना यशस्वी न 
होणे, आपल्या मागण्यांसाठी शांततेने आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांवर गुन्हे दाखल करणे, 
चालू वर्षी अमरावती बजल्यात िनावट बियाणे बवतरीत झाल्याच्या उघडकीस आलेल्या घटना, 
पंतप्रधान पीक बवमा योजनेअंतगगत सन २०१७ च्या खरीप हंगामातील ९२ टक्के शेतकऱयांच्या 
िँक खात्याची माबहती िँकेतील खात्याशी जुळत असतानाही ४१.५० लाख बवमाधारक 
शेतकऱयांना मदत नाकारुन एकूण २,२६९ कोटींच्या नुकसान भरपाईपैकी फक्त ७४७ कोटीचे 
वाटप करणे, कापसावरील िोंड अळीमुळे झालेले सुमारे ३००० कोटींचे नुकसान तसेच मावा 
व तुडतुड्यामुळे झालेली धानाची नुकसान भरपाई जाहीर करून अद्यापही न बमळणे, धमा 
पाटलाच्या मुलाला बदलेल्या आश्वासनाला फासलेला हरताळ, साखरेच्या दरात घसरण 
झाल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱयांवर वाढत चाललेली थकिाकी, त्यात पाबकस्तानातून 
साखर, तूर व काद्यांची आयात करुन राज्यातील शेतकऱयांच्या अडचणीमध्ये झालेली वाढ, 
कापसावर फवारणी करताना मृत झालेल्या शेतकऱयास मदत, दृष्ट्टीहीन व अपंग शेतकऱयांना 
पीक कजग, आधारभूत ककमती, हमीभाव, वन हक्क कायदा तसेच सामाबजक योजनांची 
अंमलिजावणी करणे इ. मागण्यािाित शासनाने बद. १३ माचग, २०१८ रोजी सभागृहात 
बदलेल्या आश्वासनानुसार कोणतीच कायगवाही न होणे, माहे माचग, २०१७ पयंतच्या पेड-पेंकडग 
ग्राहकांना बवजेची जोडणी देण्याचे शासनाने सभागृहात मान्य करुनही अद्याप जोडणी न 
बमळणे, पबरणामी ग्रामीण भागात बदवसभरातून अनेक वेळा वीज पुरवठा खंबडत होणे, पुरेशा 
पायाभूत सुबवधा नसल्याने ग्राहकांची गैरसोय होणे, ग्राम बवद्युत सहाय्यक बनयुक्तीिाित दीड 
वर्षापूवी शासन बनणगय बनगगबमत करून अद्यापही बनयुक्त्या न करणे, यािाित शासनाने 
करावयाची उपाययोजना, कायगवाही व प्रबतबक्रया." 
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 (िपुारी १२.०० िाजता) 
 

 

एक  : प्रश्नोत्तरे- 
 
 

 

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) पवरिहन मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य मागग पबरवहन महामंडळ यांचा सन 
२०१६-२०१७ या वर्षाचा प्रशासन अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) रोजगार हमी मांत्री :  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - 
महाराष्ट्र व राज्य रोजगार हमी योजना या योजनांचा 
सन २०१७-२०१८  या वर्षाचा वार्षर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

       
 

 

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

चार : औवचत्याचे मदेु्द. 
 

पाच : र्ासकीय विधेयक : 
 

 

   परु:स्थापनाथश, विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ४५ - महाराष्ट्र (बितीय पुरवणी) 
बवबनयोजन बवधेयक, २०१८. 

     

 

सहा : सन २०१३-२०१४ या िर्षाच्या अवधक खचाच्या मागण्याांिर चचा ि मतिान. 
 

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

 

  (१) सिशश्री.सवुनल शर्िे, सांतोर्ष िानिे, अॅड. भीमराि धोंडे, श्री. मांगेर् कुडाळकर, अॅड. 
गौतम चाबकुस्िार, डॉ. बालाजी वकणीकर, सिशश्री. सरेुर् गोरे, नरेंद्र पिार, गणपत 
गायकिाड, वकसन कथोरे, अब ु आझमी वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "मंुिईतील पोलीस कमगचाऱयांच्या वसाहती मोडकळीस आल्याच्या तक्रारीत 
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बदवसेंबदवस होत असलेली वाढ, तरीदेखील मंुिईतील पोलीस कमगचाऱयांच्या वसाहतींची 
देखभाल-दरुुस्ती केली जात असल्यािाित प्रशासनाकडून वारंवार सांगण्यात येणे, वरळी 
(मंुिई) येथील चाळ क्रमांक २८ या पोलीस वसाहतीतील सावगजबनक स्वच्छतागृहाचे छत 
कोसळून वंदना कदम ही गृबहणी जखमी झाल्याची बदनांक २६/०६/२०१८ रोजी घडलेली 
घटना, सदर घटनेमुळे या वसाहतींच्या देखभाल – दरुुस्तीिाित प्रशासनाकडून करण्यात 
येत असलेला दावा फोल ठरणे, मंुिई उपनगरातील कुला-नेहरुनगर येथील पोलीस 
वसाहतीतील १९ वसाहती जीणग झाल्यामुळे तेथील रहीवाशांनी सप्ततारा गृहबनमाण संस्था 
(बनयोजन) स्थापन करुन १९ इमारतींची पुनरगचना करण्यािाित म्हाडा प्राबधकरण तसेच 
शासनाकडे बदलेला प्रस्ताव, परंतु त्याकडे शासनाने केलेले दलुगक्ष, कल्याण (पश्श्चम) 
येथील जोशी िागेजवळील पोलीस वसाहत, बिला महाबवद्यालयाजवळील पंधरा वसाहती 
आबण कसडीकेट आयुक्त िंगल्याजवळील पाच पोलीस वसाहती धोकादायक अवस्थेत 
असणे, कपपरी-कचचवड येथील पोलीस वसाहतींची अवस्था दयनीय असल्याने पोलीसांच्या 
पत्नी आंदोलनाच्या पबवत्रयात असणे, पोलीस वसाहतीत राहणाऱया पोबलसांच्या दरमहा 
वेतनातून ३० टक्के इतकी रक्कम घरभाड्यापोटी शासनाकडून वसूल करण्यात येणे, 
तरीदेखील या वसाहतींत मुलभूत सोयी- सुबवधांचा असलेला अभाव, मंुिईतील िहुतांश 
पोलीस वसाहती मोडकळीस आलेल्या असणे, सदर वसाहतीतून पोलीस कमगचारी जीव 
मुठीत घेवून वास्तव्य करीत असणे, तरीदेखील शासनाकडून या वसाहतींच्या देखभाल – 
दरुुस्तीसाठी पुरेसा बनधी उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याने पोलीस िांधवांत आबण 
त्यांच्या कुटंुबियांत पसरलेली नाराजी, त्यामुळे मंुिईतील पोलीस कमगचाऱयांच्या 
वसाहतींच्या देखभाल –दरुुस्तीचा कालिद्ध कायगक्रम हाती घेण्यािाित तसेच मोडकळीस 
आलेल्या वसाहतींच्या पुनर्षवकासािाित शासनाने तातडीने करावयाची कायगवाही व 
उपाययोजना." 
 

  (२) अॅड. पराग अळिणी, श्री. नरेंद्र पिार, कॅ.आर.तवमल सेल्िन, अॅड. आवर्र्ष रे्लार, 
सिशश्री. नरेंद्र मेहता, विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, सवुनल केिार, 
अस्लम रे्ख, अमर काळे, अॅड. यर्ोमती ठाकूर, श्रीमती वनमशला गावित, सिशश्री 
बाळासाहेब थोरात, डी. पी. सािांत, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिशश्री. कुणाल पाटील, 
अब् िलु सत्तार, हर्षशिधशन सपकाळ, योगेर् सागर, सवुनल प्रभ,ू अवमत िेर्मखु, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे र्ालेय वर्क्षणमांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :-                                                                                                   
 
     "राज्यात सुमारे ५० हजारांहून अबधक खासगी बशकवणी वगाचे फुटलेले पेव, अनेक 
बशकवणी वगाचे संचालक बशक्षण बवभागातील संिंबधत अबधकाऱयांशी संगनमत करून 
पालकांची फसवणूक करत असणे, सरकारच्या शैक्षबणक यंत्रणेला आव्हान देणारी अशी 
समांतर शैक्षबणक व्यवस्था उभी राहणे,  अबधकाबधक गुणांचे आबमर्ष दाखवून बवद्यार्थ्यांच्या 
पालकांकडून लाखो रुपयांची सुरू असलेली लूट, दरवर्षी यातून कोट्यवधी रुपयांची होत 
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असलेली उलाढाल, त्यामुळेच लातूरमध्ये एका खासगी बशकवणी वगाच्या संचालकाची 
व्यावसाबयक स्पधेतून झालेली हत्या, कोट्यवधींची उलाढाल करणाऱ या या व्यावसाबयकांचे 
साम्राज्य आबण ऐश्वयग पाहून खंडणी वसूल करणाऱ या टोळ्याही आता वाढल्या असणे, 
शाळा व्यवस्थापन आबण खाजगी बशकवणी वगांच्या संचालकांचे संगनमत असल्यामुळे 
शाळेतील वगग िंद व खाजगी बशकवणी वगाला भरमसाठ बवद्याथी असे बचत्र बदसत असणे, 
यािाित खासगी बशकवणी वगाचा अबनयंबत्रत कारभार आबण पालकांची अबनिंध लुटमार 
थांिबवण्यािाित शासनाने करावयाची कायगवाही व प्रबतबक्रया." 

    
 
 

आठ : र्ासकीय विधेयके : 
 

 

 

 

  (अ) परु:स्थापनाथश :- 
 

   (१) सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ४३ – महाराष्ट्र कृबर्ष उत्पन्न पणन 
(बवकास व बवबनयमन) (दसुरी सुधारणा) बवधेयक, २०१८. 
 
 

   (२) सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ४४ – महाराष्ट्र सावगजबनक बवद्यापीठ 
(सुधारणा) बवधेयक, २०१८. 
 

   (३) सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ४६ – नांदेड शीख गुरुिारा सचखंड 
श्री हजुर अपचलनगर साबहि (सुधारणा) बवधेयक, २०१८. 
 

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

 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री अस्लम शेख, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, 
सुनील केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत 
भालके, िसंतराव चव्हाि, शेख आबसफ शेख रशीद, अबमन पटेल, राधाकृष्ट्ि 
विखे पाटील, अिु आझमी, छगन भुजिळ, श्रीमती दीबपका चव्हाण, बव.स.स. 
यांचा प्रस्ताि:- 
  

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १८ – बदवाणी 
प्रबक्रया संबहता (महाराष्ट्र सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४२ – वििाणी प्रवक्रया सांवहता 
(महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
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   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोर्ष टारफे, अब्िलु सत्तार, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ४२ – बदवाणी प्रबक्रया संबहता 
(महाराष्ट्र सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा 
मबहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 

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

याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ४२ – बदवाणी प्रबक्रया संबहता 
(महाराष्ट्र सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 

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

हर्षशिधशन सपकाळ, राहुल बोंदे्र, अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ४२ – बदवाणी प्रबक्रया संबहता 
(महाराष्ट्र सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
 

 

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

वनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री.वदलीप िळसे पाटील, अवजत पिार, राधाकृष्ट्ि 
विखे-पाटील, अिु आझमी, पृथ्िीराज चव्हाि, सुभाष उफग  पंबडतशेट पाटील, 
हषविधवन सपकाळ,  सुरेश लाड, हनुमंत डोळस, भास्कर जाधव, संजय कदम, 
दत्तात्रय भरणे, पांडुरंग िरोरा, नरहरी बझरवाळ, संबदप नाईक, राहुल मोटे, हसन 
मुश्रीफ, शबशकांत कशदे, राहुल जगताप, बदपक चव्हाण, डॉ.सतीश पाटील, 
सवगश्री.बजतेंद्र आव्हाड, वैभव बपचड, बवजय भांिळे, प्रदीप जाधव (नाईक), राजेश 
टोपे, जयंत पाटील, भारत भालके, श्रीमती दीबपका चव्हाण, बव.स.स. यांचा 
प्रस्ताि:- 

 
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १४ – महाराष्ट्र 
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महामागग (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 

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

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

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागग 
(सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 

 
   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, कुणाल 

पाटील, डी.पी.सािांत, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, श्रीमती 
वनमशला गािीत, सिशश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागग 
(सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
४३ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागग 
(सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ 
सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागग 
(सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
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   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षशिधशन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 

जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागग 
(सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 

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

वनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री.वदलीप िळसे पाटील, अवजत पिार, अस्लम शेख, 
विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सुबनल केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, 
सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत भालके, िसंतराव चव्हाि, शेख 
आबसफ शेख रशीद, अबमन पटेल, राधाकृष्ट्ि विखे पाटील, अिु आझमी, पृथ्िीराज 
चव्हाि, हषविधवन सपकाळ, सुरेश लाड, हनुमंत डोळस, भास्कर जाधव, संजय 
कदम, दत्तात्रय भरणे, पांडुरंग िरोरा, नरहरी बझरवाळ, संदीप नाईक, राहुल मोटे, 
हसन मुश्रीफ, शबशकांत कशदे, राहुल जगताप, बदपक चव्हाण, डॉ.सतीश पाटील, 
सवगश्री बजतेंद्र आव्हाड, वैभव बपचड, बवजय भांिळे, प्रदीप जाधव (नाईक), राजेश 
टोपे, जयंत पाटील, श्रीमती दीबपका चव्हाण, बव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२ – महाराष्ट्र 
कृबर्ष उत्पन्न पणन (बवकास व बवबनयमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत 
करते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 

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

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृबर्ष उत्पन्न पणन 
(बवकास व बवबनयमन) (सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त 
सहा मबहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात 
यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, 
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
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श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील,  
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृबर्ष उत्पन्न पणन 
(बवकास व बवबनयमन) (सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त 
सहा मबहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात 
यावे." 

 
 

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

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृबर्ष उत्पन्न पणन 
(बवकास व बवबनयमन) (सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त 
सहा मबहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात 
यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृबर्ष उत्पन्न पणन 
(बवकास व बवबनयमन) (सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त 
सहा मबहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात 
यावे." 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हर्षशिधशन 
सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृबर्ष उत्पन्न पणन 
(बवकास व बवबनयमन) (सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त 
सहा मबहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात 
यावे." 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
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वनयम  १५९ (२) अन्िये सवगश्री.बदलीप वळसे पाटील, अबजत पवार, अस्लम शेख, 
बवजय वडेट्टीवार, अमर काळे, सुनील केदार, श्रीमती बनमगला गावीत, 
सवगश्री.अबमत झनक, डी.पी.सावंत, भारत भालके, वसंतराव चव्हाण, शेख 
आबसफ शेख रशीद, अबमन पटेल, राधाकृष्ट्ण बवखे पाटील, अिु आझमी, पृर्थ्वीराज 
चव्हाण, सुरेश लाड, हनुमत डोळस, भास्कर जाधव, संजय कदम, दत्तात्रय भरणे, 
पांडुरंग िरोरा, नरहरी बझरवाळ, संबदप नाईक, राहुल मोटे, हसन मुश्रीफ, शबशकांत 
कशदे, राहुल जगताप, बदपक चव्हाण, डॉ.सतीश पाटील, डॉ.बजतेंद्र आव्हाड, 
सवगश्री.वैभव बपचड, बवजय भांिळे, प्रबदप नाईक, राजेश टोपे, जयंत पाटील, छगन 
भुजिळ, श्रीमती दीबपका चव्हाण, बव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १५ – महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 

 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

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

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ५१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, 
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या 
४३ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
 
 

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

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 



 

11-Jul-18    09:27 

11 

(सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३५ 
सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री छगन भजुबळ, जयांत 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३२ 
सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
 

   (ज) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री हर्षशिधशन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 

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

वनयम  १५९ (२) अन्िये सवगश्री.अस्लम शेख, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, 
सुनील केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत 
भालके, िसंत चव्हाि, आसीफ शेख, रशीद शेख, अमीन पटेल, राधाकृष्ट्ि विखे 
पाटील, अबू आवसम आजमी, छगन भुजिळ, बव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १६ – महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 

 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
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   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.बच्च ूकडू, वि.स.स. याांचा 

प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(दसुरी सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, 
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(दसुरी सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा 
मबहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
 
 

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

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(दसुरी सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा 
मबहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री छगन भजुबळ, जयांत 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(दसुरी सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
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(दसुरी सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 
 

   (ज) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री हर्षशिधशन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१८ चे बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(दसुरी सुधारणा) बवधेयक, २०१८ बवधानपबरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सबमतीकडे त्यावरील प्रबतवृत्त सहा मबहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन बवचाराथग पाठबवण्यात यावे." 

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

 

  (क) विधानसभेने सांमत केलेले विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा वनयमातील वनयम 
१४१(१) अन्िये पनु्हा सांमत करणे :- 
 

    सन २०१७ चे महाराष्ट्र बवधानसभा बवधेयक क्रमांक ५६ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(सुधारणा) बवधेयक, २०१७. 

   
 

  (मांगळिार, विनाांक १० जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

नऊ : डॉ.अवनल बोंडे, सिशश्री सभुार्ष साबणे, समीर कुणािार, सवुनल प्रभ,ू राजेंद्र पाटणी, 
प्रकार् आवबटकर, डॉ.सांजय कुटे, डॉ.जयप्रकार् मुांिडा, सिशश्री चरण िाघमारे, 
र्ांभरुाज िेसाई, उन्मेर्ष पाटील, डॉ.र्वर्काांत खेडेकर, डॉ.सवुनल िेर्मखु, डॉ.सांजय 
रायमलुकर, सिशश्री बाबरुाि पाचणे, राजाभाऊ िाजे, प्रर्ाांत बांब, वकर्ोर पाटील, ॲड. 
सांजय धोटे, सिशश्री चांद्रिीप नरके, हवरर्ष शपपळे, ज्ञानराज चौगलुे, डॉ.पांकज भोयर, 
सिशश्री सरेुर् धानोरकर, सांजीिरेड्डी बोिकुरिार, अवनल बाबर, कीतीकुमार ऊफश  बांटी 
भाांगवडया, सिानांि चव्हाण, प्रा.डॉ.अर्ोक उईके, सिशश्री िैभि नाईक, तान्हाजी 
मटुकुळे, समीर मेघे, बाळासाहेब मरुकुटे, जगिीर् मळुीक, विजय रहाांगडाले, रणधीर 
सािरकर, सांजय सािकारे, डी.मल्ल्लकाजुशन रेड्डी, वर्िाजीराि नाईक, बाळासाहेब 
सानप, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- 
 
        "राज्यात कें द्र शासनाच्या बशफारशीनूसार १४ प्रमुख बपकांकबरता उत्पादन खचाच्या 
दीडपट हमीभाव जाहीर केल्याने शेतकऱयांच्या मनात शासनािद्दल बवश्वास बनमाण झालेला 
असणे, शेतकऱयांची जबमन कसबचत करण्याकबरता पंतप्रधान कसचन योजनेिरोिरच िळीराजा 
जलसंजीवनी योजना राज्यात प्रभावीपणे कायाश्न्वत करण्यात येणे, शेतकऱयांना युबरया, बमश्र 
खते, सेंद्रीय खते, बियाणे यांचा योग्य दरात बनयबमत पुरवठा होत असणे, अल्पभूधारक 
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शेतकऱयांना मनरेगा अंतगगत फळिाग लागवड योजनेसोितच िहुभूधारक शेतकऱयांकबरता 
भाऊसाहेि फंुडकर फळिाग लागवड योजना कायाश्न्वत करण्यात येणे, सदरहू योजनेमध्ये 
शेतकऱयांना १००% बठिक कसचनासह व अनुदानासह रोपे, कलम इ. पुरवठा करण्यात येणे, 
व्याघ्र प्रकल्पालगत असलेल्या शेतीला लागू करण्यात आलेल्या अनुदानीत कंुपण योजनेच्या 
धतीवर अन्य वनालगतच्या शेतीलाही वन्य प्राण्यांपासून संरक्षणाकबरता अनुदानीत कंुपण 
योजना लाग ू करण्याची आवश्यकता असणे, धडक कसचन बवबहरी, मागेल त्याला शेततळे, 
मनरेगा अंतगगत बवबहरी, बठिक कसचन योजना, कृर्षी यांबत्रकीकरण, प्रात्यबक्षक बियाणे पुरवठा 
योजना यांची अबधक प्रभावी अंमलिजावणी करण्याची आवश्यकता, गट शेतीला देण्यात 
आलेल्या प्रोत्साहनामुळे शेतकऱयांची पणन व बवक्री प्रबक्रया गट कंपनीिारे यशस्वीपणे 
रािबवण्यात येणे, तूर, चना, ज्वारी, मका इ. शेतमालाची हमीभावाने खरेदी करण्यात येणे, 
भूमीधारी शेतकऱयांची वगग-२ ची जबमन वगग-१ मध्ये रुपांतबरत करण्याचा व त्यायोगे राज्यातील 
गोरगरीि शेतकऱयांना बदलासा देण्याचा शासनाने घेतलेला बनणगय, कृर्षीपंप जोडणीच्या सन 
२०१७ पयंतच्या अजांचा बनपटारा करण्यात येणे, शेतकऱयांचे कृर्षीपंपाचे बवज देयके प्रलंबित 
असताना सुध्दा त्यांचा बवज पुरवठा खंडीत न करण्याचा बनणगय घेऊन शेतकऱयांना देण्यात 
आलेला बदलासा, यवतमाळ बजल्यात बकटकनाशकांचा प्रादभुाव होऊन झालेल्या 
शेतकऱयांच्या िळींची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून करावयाची उपाययोजना, गारपीटीमुळे 
नुकसान झालेल्या शेतकऱयांना अल्पकालावधीमध्ये देण्यात आलेली मदत, िोंडअळी, 
तुडतुडेग्रस्त शेतकऱयांना देण्यात आलेली मदत इ. िािी बवचारात घेऊन राज्यातील 
शेतकऱयांना अबधक सक्षम करण्यासाठी करावयाची कायगवाही व उपाययोजना." 

   
 

 

विधान भिन, 
नागपूर, 
बदनांक : १० जुलै, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सबचव, 

 महाराष्ट्र बवधानसभा. 
 


