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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिार, विनाांक १२ जलैु, २०१८ 

 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 

 

 

 

एक  : प्रश्नोत्तरे- 
 
 

 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) उच्च ि तांत्र विक्षण 
मांत्री 

: (क) स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा ववद्यापीठ, नांदेड 
यांचा वदनांक १ एविल, २०१६ ते ३१ माचथ, २०१७ 
या कालावधीचा वार्षिक अंकेक्षण अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) उत्तर महाराष्ट्र ववद्यापीठ, जळगांव यांचा सन 
२०१६-२०१७ या विाचा सत्तावीसावा वार्षिक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) संसदीय कायय मंत्री :  विधानसभेच्या सन २०१८ च्या पहिल्या 
(अर्यसंकल्पीय) अहिवेशनात हदनांक २६ 
फेब्रवुारी, २०१८ ते हदनांक २८ मार्य, २०१८ 
या कालाविीत मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री 
मिोदयांनी विधानसभा सभागृहात हदलेल्या एकूण 
३४३ आश्वासनांर्ी यादी, तसेच सन २०१८ 
रे् पहिले (अर्यसंकल्पीय) अहिवेशन संस्र्हित 
झाल्यानंतर, पतूयता करण्यात आलेल्या एकूण 
३९० आश्वासनांच्या पतूयतेर्ी हववरणपते्र 
यादीसि, सभागृहाच्या पटलािर ठेितील. 
 

  (३) पवरिहन मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य मागथ पवरवहन महामंडळ यांचा सन 
२०१६-२०१७ या विाचा िशासन अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
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  (४) खवनकमम मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य खवनकमथ महामंडळ मयावदत, 

नागपूर यांचा सन २०१५-२०१६ या विाचा 
बेचाळीसावा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

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

       
 
 

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

चार : औवचत्याचे मदेु्द. 
 

पाच : सन २०१३-२०१४ या िर्षाच्या अवधक खचाच्या मागणयाांिर चचा ि मतिान. 
 

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

 
 

   (विनाांक ११ जलुै, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात ििमविणयात 
आलेल्या परांत ुचचा न झालेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १ ि २) 
 

  (१) सिमश्री.सवुनल शििे, सांतोर्ष िानिे, अॅड. भीमराि धोंडे, श्री. मांगेि कुडाळकर, अॅड. 
गौतम चाबकुस्िार, डॉ. बालाजी वकणीकर, सिमश्री. सरेुि गोरे, नरेंद्र पिार, गणपत 
गायकिाड, वकसन कथोरे, अब ु आझमी, अस्लम िेख, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािमजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "म ंबईतील पोलीस कमथचा्यां्या वसाहती मोडकळीस आल्या्या तक्रारीत 
वदवसेंवदवस होत असलेली वाढ, तरीदेखील म ंबईतील पोलीस कमथचा्यां्या वसाहतींची 
देखभाल-द रुस्ती केली जात असल्याबाबत िशासनाकडून वारंवार सांगण्यात येणे, वरळी 
(म ंबई) येर्ील चाळ क्रमांक २८ या पोलीस वसाहतीतील सावथजवनक स्व्छतागृहाचे छत 
कोसळून वंदना कदम ही गृवहणी जखमी झाल्याची वदनांक २६/०६/२०१८ रोजी घडलेली 
घटना, सदर घटनेम ळे या वसाहतीं्या देखभाल – द रुस्तीबाबत िशासनाकडून करण्यात 
येत असलेला दावा फोल ठरणे, म ंबई उपनगरातील क ला-नेहरुनगर येर्ील पोलीस 
वसाहतीतील १९ वसाहती जीणथ झाल्याम ळे तेर्ील रहीवाशांनी सप्ततारा गृहवनमाण संस्र्ा 
(वनयोजन) स्र्ापन करुन १९ इमारतींची प नरथचना करण्याबाबत म्हाडा िावधकरण तसेच 
शासनाकडे वदलेला िस्ताव, परंत  त्याकडे शासनाने केलेले द लथक्ष, कल्याण (पश्चचम) 
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येर्ील जोशी बागेजवळील पोलीस वसाहत, वबला महाववद्यालयाजवळील पंधरा वसाहती 
आवण ससडीकेट आय क्त बंगल्याजवळील पाच पोलीस वसाहती धोकादायक अवस्रे्त 
असणे, सपपरी-सचचवड येर्ील पोलीस वसाहतींची अवस्र्ा दयनीय असल्याने पोलीसां्या 
पत्नी आंदोलना्या पववत्र्यात असणे, पोलीस वसाहतीत राहणा्या पोवलसां्या दरमहा 
वेतनातून ३० टक्के इतकी रक्कम घरभाड्यापोटी शासनाकडून वसूल करण्यात येणे, 
तरीदेखील या वसाहतींत म लभूत सोयी- स ववधांचा असलेला अभाव, म ंबईतील बह तांश 
पोलीस वसाहती मोडकळीस आलेल्या असणे, सदर वसाहतीतून पोलीस कमथचारी जीव 
म ठीत घेऊन वास्तव्य करीत असणे, तरीदेखील शासनाकडून या वसाहतीं्या देखभाल – 
द रुस्तीसाठी प रेसा वनधी उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याने पोलीस बांधवांत आवण 
त्यां्या क ट ं वबयांत पसरलेली नाराजी, त्याम ळे म ंबईतील पोलीस कमथचा्यां्या 
वसाहतीं्या देखभाल –द रुस्तीचा कालबद्ध कायथक्रम हाती घेण्याबाबत तसेच मोडकळीस 
आलेल्या वसाहतीं्या प नर्षवकासाबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायथवाही व 
उपाययोजना." 
 

  (२) अॅड. पराग अळिणी, श्री. नरेंद्र पिार, कॅ.आर.तवमल सेल्िन, अॅड. आविर्ष िेलार, 
सिमश्री. नरेंद्र मेहता, विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, सवुनल केिार, 
अस्लम िेख, अमर काळे, अॅड. यिोमती ठाकूर, श्रीमती वनममला गावित, सिमश्री 
बाळासाहेब थोरात, डी. पी. सािांत, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिमश्री. कुणाल पाटील, 
अब् िलु सत्तार, हर्षमिधमन सपकाळ, योगेि सागर, सवुनल प्रभ,ू अवमत िेिमखु, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािमजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे िालेय विक्षणमांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :-                                                                                                   
 
     "राज्यात स मारे ५० हजारांहून अवधक खासगी वशकवणी वगाचे फ टलेले पेव, अनेक 
वशकवणी वगाचे संचालक वशक्षण ववभागातील संबंवधत अवधका्यांशी संगनमत करून 
पालकांची फसवणूक करत असणे, सरकार्या शैक्षवणक यंत्रणेला आव्हान देणारी अशी 
समांतर शैक्षवणक व्यवस्र्ा उभी राहणे,  अवधकावधक ग णांचे आवमि दाखवून ववद्यार्थ्यां्या 
पालकांकडून लाखो रुपयांची स रू असलेली लूट, दरविी यातून कोट्यवधी रुपयांची होत 
असलेली उलाढाल, त्याम ळेच लातूरमध्ये एका खासगी वशकवणी वगा्या संचालकाची 
व्यावसावयक स्पधेतून झालेली हत्या, कोट्यवधींची उलाढाल करणा् या या व्यावसावयकांचे 
साम्राज्य आवण ऐचवयथ पाहून खंडणी वसूल करणा् या टोळ्याही आता वाढल्या असणे, 
शाळा व्यवस्र्ापन आवण खाजगी वशकवणी वगां्या संचालकांचे संगनमत असल्याम ळे 
शाळेतील वगथ बंद व खाजगी वशकवणी वगाला भरमसाठ ववद्यार्ी असे वचत्र वदसत असणे, 
याबाबत खासगी वशकवणी वगाचा अवनयंवत्रत कारभार आवण पालकांची अवनबंध ल टमार 
र्ांबववण्याबाबत शासनाने करावयाची कायथवाही व िवतवक्रया." 

 
 

सात : िासकीय विधेयके : 
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  (अ) परु:स्थापनाथम, विचार, खांडि: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ४८ - महाराष्ट्र वववनयोजन (अवधक 
खचथ) ववधेयक, २०१८. 

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

  (ब) परु:स्थापनाथम :- 
 

   (१) सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ४३ – महाराष्ट्र कृवि उत्पन्न पणन 
(ववकास व वववनयमन) (द सरी स धारणा) ववधेयक, २०१८. 
 
 

   (२) सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ४४ – महाराष्ट्र सावथजवनक ववद्यापीठ 
(स धारणा) ववधेयक, २०१८. 
 

   (३) सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ४६ – नांदेड शीख ग रुद्वारा सचखंड 
श्री हज र अपचलनगर सावहब (स धारणा) ववधेयक, २०१८. 
 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   
  (क) विचार, खांडि: 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 आवसफ शेख रशीद, अवमन पटेल, राधाकृष्ट्ि 
विखे पाटील, अब  आझमी, छगन भ जबळ, श्रीमती दीवपका चव्हाण, वव.स.स. 
यांचा प्रस्ताि:- 
  

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १८ – वदवाणी 
िवक्रया संवहता (महाराष्ट्र स धारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 

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

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिमश्री अस्लम िेख, 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 ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ४२ – वदवाणी िवक्रया संवहता 
(महाराष्ट्र स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
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सभागृहां्या ४३ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा 
मवहन्यां्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 

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

याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ४२ – वदवाणी िवक्रया संवहता 
(महाराष्ट्र स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहां्या ३१ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 

 
   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, सिमश्री 

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

 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ४२ – वदवाणी िवक्रया संवहता 
(महाराष्ट्र स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहां्या २१ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात 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, अब  आझमी, पृथ्िीराज चव्हाि, सुभाष उफथ  पंवडतशेट पाटील, 
हषविधवन सपकाळ,  स रेश लाड, हन मंत डोळस, भास्कर जाधव, संजय कदम, 
दत्तात्रय भरणे, पांड रंग बरोरा, नरहरी वझरवाळ, संवदप नाईक, राह ल मोटे, हसन 
म श्रीफ, शवशकांत सशदे, राह ल जगताप, वदपक चव्हाण, डॉ.सतीश पाटील, 
सवथश्री.वजतेंद्र आव्हाड, वैभव वपचड, ववजय भांबळे, िदीप जाधव (नाईक), राजेश 
टोपे, जयंत पाटील, भारत भालके, श्रीमती दीवपका चव्हाण, वव.स.स. यांचा 
प्रस्ताि:- 

 
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १४ – महाराष्ट्र 
महामागथ (स धारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 
 

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

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

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागथ 
(स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहां्या ५१ 
सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 

 
   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिमश्री अस्लम िेख, कुणाल 

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

 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागथ 
(स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहां्या 
४३ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 

 
   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिमश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 

अब ुआझमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागथ 
(स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहां्या ३५ 
सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागथ 
(स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहां्या ३१ 
सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 
 
 

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

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागथ 
(स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहां्या २१ 
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सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात 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, सुवनल केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, 
सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत भालके, िसंतराव चव्हाि, शेख 
आवसफ शेख रशीद, अवमन पटेल, राधाकृष्ट्ि विखे पाटील, अब  आझमी, पृथ्िीराज 
चव्हाि, हषविधवन सपकाळ, स रेश लाड, हन मंत डोळस, भास्कर जाधव, संजय 
कदम, दत्तात्रय भरणे, पांड रंग बरोरा, नरहरी वझरवाळ, संदीप नाईक, राह ल मोटे, 
हसन म श्रीफ, शवशकांत सशदे, राह ल जगताप, वदपक चव्हाण, डॉ.सतीश पाटील, 
सवथश्री वजतेंद्र आव्हाड, वैभव वपचड, ववजय भांबळे, िदीप जाधव (नाईक), राजेश 
टोपे, जयंत पाटील, श्रीमती दीवपका चव्हाण, वव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२ – महाराष्ट्र 
कृवि उत्पन्न पणन (ववकास व वववनयमन) (स धारणा) 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 पाठविणयाबाबत श्री.बच्च ूकडू, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृवि उत्पन्न पणन 
(ववकास व वववनयमन) (स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहां्या ५१ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त 
सहा मवहन्यां्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात 
यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिमश्री अस्लम िेख, 
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनममला गािीत, सिमश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील,  
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृवि उत्पन्न पणन 
(ववकास व वववनयमन) (स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहां्या ४३ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त 
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सहा मवहन्यां्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात 
यावे." 

 
 

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

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृवि उत्पन्न पणन 
(ववकास व वववनयमन) (स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहां्या ३५ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त 
सहा मवहन्यां्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात 
यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृवि उत्पन्न पणन 
(ववकास व वववनयमन) (स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहां्या ३१ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त 
सहा मवहन्यां्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात 
यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृवि उत्पन्न पणन 
(ववकास व वववनयमन) (स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहां्या २१ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त 
सहा मवहन्यां्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात 
यावे." 

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

  (४) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये सवथश्री.वदलीप वळसे पाटील, अवजत पवार, अस्लम शेख, 
ववजय वडेट्टीवार, अमर काळे, स नील केदार, श्रीमती वनमथला गावीत, 
सवथश्री.अवमत झनक, डी.पी.सावंत, भारत भालके, वसंतराव चव्हाण, शेख 
आवसफ शेख रशीद, अवमन पटेल, राधाकृष्ट्ण ववखे पाटील, अब  आझमी, पृर्थ्वीराज 
चव्हाण, स रेश लाड, हन मत डोळस, भास्कर जाधव, संजय कदम, दत्तात्रय भरणे, 
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पांड रंग बरोरा, नरहरी वझरवाळ, संवदप नाईक, राह ल मोटे, हसन म श्रीफ, शवशकांत 
सशदे, राह ल जगताप, वदपक चव्हाण, डॉ.सतीश पाटील, डॉ.वजतेंद्र आव्हाड, 
सवथश्री.वैभव वपचड, ववजय भांबळे, िवदप नाईक, राजेश टोपे, जयंत पाटील, छगन 
भ जबळ, श्रीमती दीवपका चव्हाण, वव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १५ – महाराष्ट्र 
सहकारी संस्र्ा (स धारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 

 
 

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

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

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहां्या ५१ 
सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिमश्री अस्लम िेख, 
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनममला गािीत, सिमश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहां्या 
४३ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहां्या ३५ 
सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिमश्री छगन भजुबळ, जयांत 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहां्या ३२ 
सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 
 
 

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

 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहां्या ३१ 
सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 
 
 

   (ज) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिमश्री हर्षमिधमन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहां्या २१ 
सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या आत सादर 
करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 

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

वनयम  १५९ (२) अन्िये सवथश्री.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 भ जबळ, वव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १६ – महाराष्ट्र 
सहकारी संस्र्ा (दसुरी स धारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 

 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

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

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
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(द सरी स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहां्या ५१ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिमश्री अस्लम िेख, 
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनममला गािीत, सिमश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(द सरी स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहां्या ४३ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा 
मवहन्यां्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 
 
 

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

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(द सरी स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहां्या ३५ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा 
मवहन्यां्या आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 
 
 

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

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(द सरी स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहां्या ३२ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(द सरी स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहां्या ३१ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 
 

   (ज) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिमश्री हर्षमिधमन सपकाळ, 



 

12-Jul-18    09:21 

12 

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

      "सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्र्ा 
(द सरी स धारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरिदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहां्या २१ सदस्यां्या संय क्त सवमतीकडे त्यावरील िवतवृत्त सहा मवहन्यां्या 
आत सादर करण्याचा अन देश देऊन ववचारार्थ पाठववण्यात यावे." 

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

 

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

    सन २०१७ चे महाराष्ट्र ववधानसभा ववधेयक क्रमांक ५६ – महाराष्ट्र ग्रामपंचायत 
(स धारणा) ववधेयक, २०१७. 

   
 

  (बधुिार, विनाांक ११ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििमविणयात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 
 

आठ : सिमश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, अवजत पिार, पथृ्िीराज चव्हाण, जयांत पाटील, 
गणपतराि िेिमखु, विलीप िळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, 
िविकाांत शििे, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिमश्री. जयित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, प्रा. 
िर्षा गायकिाड, सिमश्री. भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल, अब ु
आझमी, मो. आवरफ नवसम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चव्हाण, 
ॲड. यिोमती ठाकूर, डॉ.सवति पाटील, सिमश्री.अवमन पटेल, डी. एस. अवहरे, राहुल 
मोटे, डी.पी. सािांत, हसन मशु्रीफ, बसिराज पाटील, वििेंद्रशसह भोसले, राजेि टोपे, 
ित्तात्रय भरणे, भारत भालके, बाळासाहेब पाटील, िसांतराि चव्हाण, सांग्राम थोपटे, 
रणवजत काांबळे, डॉ. सांतोर्ष टारफे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिमश्री. कुणाल पाटील, 
हनमुांत डोळस, कािीराम पािरा, जे.पी.गािीत, हर्षमिधमन सपकाळ, विजय भाांबळे, 
राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, सभुार्ष उफम  पांवडतिेट पाटील, अमर काळे, अवमत झनक, 
कु.प्रवणती शििे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिमश्री. भाऊसाहेब काांबळे, िेख आवसफ 
िेख रिीि, श्रीमती वनममला गािीत, सिमश्री. अस्लम िेख, त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार 
गोरे, वनतेि 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 : (मांत्र्याांचे उत्तर)            
         

      “राज्यात मोठया िमाणात तूरीचे उत्पादन होऊनही पणन महासंघाने ऑनलाईन 
नोंदणी केलेल्या शेतक्यांकडून तूर, हरभरा खरेदी न करणे, नोंदणी न केलेल्या 
शेतक्यांकडून हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करुन व्यापा्यांनी केलेली शेतक्यांची लूट, 
ऑनलाईन नोंदणी न करता तूर व मक्याची खरेदी पणन महासंघाने करूनही च कारे िलंवबत 



 

12-Jul-18    09:21 

13 

असणे, बाहेरील देशातून तूरडाळ व हरभरा आयात केल्याम ळे राज्यातील शेतक्यांकडील 
जवळपास २४ लाख ५१ हजार ८२४ क्क्वटल तूर व हरभरा खरेदीअभावी वशल्लक असणे, 
खरेदी-ववक्री संचालकांवर च कीचे ग न्हे नोंदववणे, छत्रपती वशवाजी महाराज सन्मान 
योजनेअंतगथत राज्यातील शेतक्यांना ३४ हजार कोटींची जाहीर केलेली कजथमाफी तर्ावप, 
ित्यक्षात केवळ १५ हजार कोटीचीच कजथमाफी वमळणे, पवरणामी शेतक्यांचा ७/१२ कोरा न 
होणे, शासना्या धोरणाम ळेच राज्यात गेल्या साडेतीन विा्या काळात १७ हजार शेतक्यांनी 
आत्महत्येचा मागथ पत्करणे, कें द्र शासनाने राज्यातील शेतक्यां्या कजथमाफीसाठी वनधी 
देण्यास वदलेला नकार, राज्यात सहकारी बँकांची अडवणूक केल्याम ळे पीक कजथवाटप 
करण्यास वजल्हा बँकांना येत असलेल्या अडचणी, वन टाईम सेटलमेंटसाठी शेतकरी तयार 
असताना अनेक वजल्यामध्ये पात्र शेतक्यां्या याद्या अद्यापही न आल्याम ळे राष्ट्रीयकृत 
बँकांकडून कजथवाटप न करता ऊसा्या वबलातून कजा्या रकमा वळत्या करुन घेणे, 
आत्महत्याग्रस्त वजल्यात पालकमंत्र्यां्या हस्ते कजथमाफीचे िमाणपत्र देऊनही पीक कजासाठी 
हेलपाटे मारावे लागणे, ब लढाणा व यवतमाळ वजल्यात पीक कजथ मंज रीसाठी शेतक्या्या 
पत्नीकडे शरीरस खाची मागणी होणे, डीजीटल स्वाक्षरी व ऑनलाईन ७/१२ योजना यशस्वी न 
होणे, आपल्या मागण्यांसाठी शांततेने आंदोलन करणा्या शेतक्यांवर ग न्हे दाखल करणे, 
चालू विी अमरावती वजल्यात बनावट वबयाणे ववतरीत झाल्या्या उघडकीस आलेल्या घटना, 
पंतिधान पीक ववमा योजनेअंतगथत सन २०१७ ्या खरीप हंगामातील ९२ टक्के शेतक्यां्या 
बँक खात्याची मावहती बँकेतील खात्याशी ज ळत असतानाही ४१.५० लाख ववमाधारक 
शेतक्यांना मदत नाकारुन एकूण २,२६९ कोटीं्या न कसान भरपाईपैकी फक्त ७४७ कोटीचे 
वाटप करणे, कापसावरील बोंड अळीम ळे झालेले स मारे ३००० कोटींचे न कसान तसेच मावा 
व त डत ड्याम ळे झालेली धानाची न कसान भरपाई जाहीर करून अद्यापही न वमळणे, धमा 
पाटला्या म लाला वदलेल्या आचवासनाला फासलेला हरताळ, साखरे्या दरात घसरण 
झाल्याम ळे ऊस उत्पादक शेतक्यांवर वाढत चाललेली र्कबाकी, त्यात पावकस्तानातून 
साखर, तूर व काद्यांची आयात करुन राज्यातील शेतक्यां्या अडचणीमध्ये झालेली वाढ, 
कापसावर फवारणी करताना मृत झालेल्या शेतक्यास मदत, दृष्ट्टीहीन व अपंग शेतक्यांना 
पीक कजथ, आधारभूत सकमती, हमीभाव, वन हक्क कायदा तसेच सामावजक योजनांची 
अंमलबजावणी करणे इ. मागण्याबाबत शासनाने वद. १३ माचथ, २०१८ रोजी सभागृहात 
वदलेल्या आचवासनान सार कोणतीच कायथवाही न होणे, माहे माचथ, २०१७ पयंत्या पेड-पेंसडग 
ग्राहकांना ववजेची जोडणी देण्याचे शासनाने सभागृहात मान्य करुनही अद्याप जोडणी न 
वमळणे, पवरणामी ग्रामीण भागात वदवसभरातून अनेक वेळा वीज प रवठा खंवडत होणे, प रेशा 
पायाभूत स ववधा नसल्याने ग्राहकांची गैरसोय होणे, ग्राम ववद्य त सहाय्यक वनय क्तीबाबत दीड 
विापूवी शासन वनणथय वनगथवमत करून अद्यापही वनय क्त्या न करणे, याबाबत शासनाने 
करावयाची उपाययोजना, कायथवाही व िवतवक्रया." 

   
 

 

  (बधुिार, विनाांक ११ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
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ििमविणयात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 
 

नऊ : डॉ.अवनल बोंडे, सिमश्री सभुार्ष साबणे, समीर कुणािार, सवुनल प्रभ,ू राजेंद्र पाटणी, 
प्रकाि आवबटकर, डॉ.सांजय कुटे, डॉ.जयप्रकाि मुांिडा, सिमश्री चरण िाघमारे, 
िांभरुाज िेसाई, उन्मेर्ष पाटील, डॉ.िविकाांत खेडेकर, डॉ.सवुनल िेिमखु, डॉ.सांजय 
रायमलुकर, सिमश्री बाबरुाि पाचणे, राजाभाऊ िाजे, प्रिाांत बांब, वकिोर पाटील, ॲड. 
सांजय धोटे, सिमश्री चांद्रिीप नरके, हवरर्ष शपपळे, ज्ञानराज चौगलुे, डॉ.पांकज भोयर, 
सिमश्री सरेुि धानोरकर, सांजीिरेड्डी बोिकुरिार, अवनल बाबर, कीतीकुमार ऊफम  बांटी 
भाांगवडया, सिानांि चव्हाण, प्रा.डॉ.अिोक उईके, सिमश्री िैभि नाईक, तान्हाजी 
मटुकुळे, समीर मेघे, बाळासाहेब मरुकुटे, जगिीि मळुीक, विजय रहाांगडाले, रणधीर 
सािरकर, सांजय सािकारे, डी.मल्ल्लकाजुमन रेड्डी, वििाजीराि नाईक, बाळासाहेब 
सानप, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- 
 
        "राज्यात कें द्र शासना्या वशफारशीनूसार १४ िम ख वपकांकवरता उत्पादन खचा्या 
दीडपट हमीभाव जाहीर केल्याने शेतक्यां्या मनात शासनाबद्दल ववचवास वनमाण झालेला 
असणे, शेतक्यांची जवमन ससवचत करण्याकवरता पंतिधान ससचन योजनेबरोबरच बळीराजा 
जलसंजीवनी योजना राज्यात िभावीपणे कायाश्न्वत करण्यात येणे, शेतक्यांना य वरया, वमश्र 
खते, सेंद्रीय खते, वबयाणे यांचा योग्य दरात वनयवमत प रवठा होत असणे, अल्पभूधारक 
शेतक्यांना मनरेगा अंतगथत फळबाग लागवड योजनेसोबतच बह भूधारक शेतक्यांकवरता 
भाऊसाहेब फ ं डकर फळबाग लागवड योजना कायाश्न्वत करण्यात येणे, सदरहू योजनेमध्ये 
शेतक्यांना १००% वठबक ससचनासह व अन दानासह रोपे, कलम इ. प रवठा करण्यात येणे, 
व्याघ्र िकल्पालगत असलेल्या शेतीला लागू करण्यात आलेल्या अन दानीत क ं पण योजने्या 
धतीवर अन्य वनालगत्या शेतीलाही वन्य िाण्यांपासून संरक्षणाकवरता अन दानीत क ं पण 
योजना लाग ूकरण्याची आवचयकता असणे, धडक ससचन वववहरी, मागेल त्याला शेततळे, 
मनरेगा अंतगथत वववहरी, वठबक ससचन योजना, कृिी यांवत्रकीकरण, िात्यवक्षक वबयाणे प रवठा 
योजना यांची अवधक िभावी अंमलबजावणी करण्याची आवचयकता, गट शेतीला देण्यात 
आलेल्या िोत्साहनाम ळे शेतक्यांची पणन व ववक्री िवक्रया गट कंपनीद्वारे यशस्वीपणे 
राबववण्यात येणे, तूर, चना, ज्वारी, मका इ. शेतमालाची हमीभावाने खरेदी करण्यात येणे, 
भूमीधारी शेतक्यांची वगथ-२ ची जवमन वगथ-१ मध्ये रुपांतवरत करण्याचा व त्यायोगे राज्यातील 
गोरगरीब शेतक्यांना वदलासा देण्याचा शासनाने घेतलेला वनणथय, कृिीपंप जोडणी्या सन 
२०१७ पयंत्या अजांचा वनपटारा करण्यात येणे, शेतक्यांचे कृिीपंपाचे ववज देयके िलंवबत 
असताना स ध्दा त्यांचा ववज प रवठा खंडीत न करण्याचा वनणथय घेऊन शेतक्यांना देण्यात 
आलेला वदलासा, यवतमाळ वजल्यात वकटकनाशकांचा िाद भाव होऊन झालेल्या 
शेतक्यां्या बळींची प नरावृत्ती होऊ नये म्हणून करावयाची उपाययोजना, गारपीटीम ळे 
न कसान झालेल्या शेतक्यांना अल्पकालावधीमध्ये देण्यात आलेली मदत, बोंडअळी, 
त डत डेग्रस्त शेतक्यांना देण्यात आलेली मदत इ. बाबी ववचारात घेऊन राज्यातील 
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शेतक्यांना अवधक सक्षम करण्यासाठी करावयाची कायथवाही व उपाययोजना." 
   
िहा : सिमश्री अवजत पिार, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, जयांत पाटील, पथृ्िीराज चव्हाण, विजय 

िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, िविकाांत शििे, प्रा.विरेंद्र जगताप, सिमश्री जयित्त 
क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, प्रा.िर्षा गायकिाड, सिमश्री भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, 
गोपालिास अग्रिाल, मो.आवरफ नवसम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुराि 
चव्हाण, डॉ.सवति पाटील, सिमश्री अवमन पटेल, डी. एस. अवहरे, राहुल मोटे, डी. पी. 
सािांत, हसन मशु्रीफ, बसिराज पाटील, राजेि टोपे, ित्तात्रय भरणे, भारत भालके, 
बाळासाहेब पाटील, िसांतराि चव्हाण, सांग्राम थोपटे, रणवजत काांबळे, डॉ.सांतोर्ष टारफे, 
श्रीमती विवपका चव्हाण, सिमश्री प्रविप जाधि-नाईक, कुणाल पाटील, हनमुांत डोळस, 
कािीराम पािरा, हर्षमिधमन सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर 
काळे, अवमत झनक, कु.प्रवणती शििे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिमश्री भाऊसाहेब 
काांबळे, िेख आवसफ िेख रिीि, श्रीमती वनममला गािीत, सिमश्री अस्लम िेख, 
त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार गोरे, वनतेि राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पाांडुरांग बरोरा, 
कावलिास कोळांबकर, विश्िजीत किम, सांविप नाईक, बबनराि शििे, विपक चव्हाण, 
वि.स.स याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- 
 
       "राज्यात पेरोल व वडझेल्या दरात सातत्याने वाढ होत असून मागील चार विात 
इंधना्या दराने उ्चांक गाठणे, एस.टी. िवासी भाड्यातही दरवाढ करावी लागल्याम ळे ग्रामीण 
िवाशांमध्ये पसरलेले नाराजीचे वातावरण, सदरची दरवाढ ही महागाईला चालना देणारी 
असणे, राज्यातील सवथसामान्य जनतेला महागाईम ळे बसलेली झळ, घरग ती गॅस्या दरात वाढ 
केल्याने मवहलांचे आर्षर्क वनयोजन कोलमडणे, पेरोल व वडझेलला वस्तू आवण सेवा करा्या 
कके्षत आणण्यासाठी राज्याकडून िस्ताव पाठववण्यास सांगण्यात येऊनही त्याची 
अंमलबजावणी न होणे, जीएसटी्या करिणालीतून सावरण्याचा ियत्न करणा्या राज्य 
सरकारवरील कजाचा डोंगर वदवसेंवदवस वाढत असून त्यातच सरकारी महामंडळांना तब्बल 
२५ हजार ६४० कोटी रुपयांचा झालेला तोटा, राज्य सरकार्या वतजोरीवर तब्बल ४ लाख ६२ 
हजार कोटी रुपयांचे कजथ असताना प न्हा ४२ हजार कोटींचे कजथ काढण्याची कें द्राकडून 
मावगतलेली परवानगी, त्यातच १ लाख कोटी रुपये खचा्या म ंबई-अहमदाबाद ब लेट रेनम ळे 
कजाचे ओझे वाढणे, सदर कजाची परतफेड येन्या स्वरुपात करण्याबाबत जपानबरोबर 
झालेला करार, शासना्या ववववध ववभागात २ लाखा्या वर वरक्त पदे असूनही ती न 
भरल्याम ळे ववकासा्या योजनांवर होणारा पवरणाम, बेरोजगार, कौशल्य ववकास व उद्योजकता 
मागथदशथन कें द्रांमध्ये नोंदणीकृत बेरोजगारां्या संख्येत होणारी वाढ, "इज ऑफ ड ईंग वबझनेस" 
मध्ये राज्य तेराव्या क्रमांकावर जाणे, स्टाटथ-अप इंवडयामध्ये महाराष्ट्राची झालेली वपछेहाट, 
राज्यातील कायदा व स व्यवस्र्ा हाताबाहेर गेली असून खून, दरोडे, चोरी, बलात्कार, 
मवहलां्या ववनयभंगा्या घटनांमध्ये झालेली वाढ, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सायबर 
ग न्हेगारी्या माध्यमातून जनतेची होत असलेली फसवण क, आर्षर्क फसवण की्या 
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ग न्यांमध्ये वाढ होऊन मवहला व म ला-म लीं्या अपहरणाचे वाढत असलेले िकार, 
पोवलसां्या वनवासस्र्ानांची झालेली दरूवस्र्ा, पोवलसांना होणा्या मारहाणी्या घटनांमध्ये 
वाढ, अमली पदार्ा्या माध्यमातून तरुण वपढी व्यसनावधन होणे, रस्त्यावरील अपघातांना 
पायबंद घालण्यात अपयश आले असून  रस्ते स रक्षा अवभयान राबववण्यात झालेली वदरंगाई, 
वदनांक ११ मे, २०१८ रोजी औरंगाबाद येरे् झालेल्या पूवथवनयोवजत दंगल िकरणी पोवलसांनी 
घेतलेली बघ्याची भूवमका, दंगलीकवरता फ्लीप काटथवर मागववलेली शसे्त्र, याकवरता फ्लीप 
काटथवर बंदी घालण्याची आवचयकता, राज्यातील पोलीस अवधका्यां्या बदल्यामध्ये होत 
असलेला भ्रष्ट्टाचार, पोलीस भरतीत होत असलेले घोटाळे, सोशल वमडीयाद्वारे पसरववल्या 
जाणा्या अफवांवर वनबंध घालण्यास अपयश आल्याने साक्रीसह राज्यात ववववध वठकाणी 
वारंवार वनरपराध लोकांचे जाणारे बळी, मागील तीन विात मंत्री व अवधका्यां्या 
भ्रष्ट्टाचाराची िकरणे उघडकीस आणूनही त्यां्या चौकशीमध्ये केली जाणारी वदरंगाई अर्वा 
चौकशीच न करणे, वाकडी (ता.जामनेर, वज.जळगाव) येर्ील दवलत अल्पवयीन म लांना 
करण्यात आलेली अमान ि मारहाण व त्यांची काढण्यात आलेली नग्न सधड, भीमा-कोरेगांव 
दंगलीिकरणी म ख्य स त्रधार मोकाट वफरत असून सामान्य नागवरकांना आरोपी म्हणून अटक 
करुन वेगळे वचत्र वनमाण करण्याचा होत असलेला ियत्न, डॉ. दाभोळकर व कॉ. पानसरे यांचे 
मारेकरी शोधण्यात सरकारला अपयश आल्याम ळे न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त करणे, 
नक्षलवाद्यांशी जोडून चळवळीतील कायथकत्यांची करण्यात येणारी बदनामी, यािकरणी 
शासनाने करावयाची उपाययोजना ववचारात घेण्यात यावी." 

   
 

 

 

 

 

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

 

   (गरुुिार, विनाांक ५ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििमविणयात आलेल्या तथावप, चचा न झालेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना) (क्र. १ 
ि २) 
 

  (१) श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. पढुील सािमजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा 
उपल्स्थत करतील. 
 

      "प वथ ववदभातील चंद्रपूर, गडवचरोली, गोवदया, भंडारा या वजल्हयातील कृिी 
महाववद्यालया्या िशासकीय कामकाजाकवरता अवधकारी/कमथचारी यांना वारंवार अकोला 
येरे् जावे लागणे, अकोला येर्ील पंजाबराव देशम ख कृिी ववद्यापीठाचे ववभाजन करून 
प वथ ववदभाकवरता चंद्रपूर वजल्हयातील ससदेवाही येरे् नववन कृिी ववद्यापीठाची स्र्ापना 
करण्याबाबत केळकर सवमतीने शासनास सादर केलेल्या अहवालात नमूद करणे, 
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ससदेवाही येरे् कृिी ववद्यापीठ स्र्ापन करण्याकवरता सोयीस ववधा उपलब्ध असतानाही 
त्याकडे शासनाचे झालेल्या द लथक्षाम ळे नागवरकांमध्ये पसरलेला असंतोि, सबब अकोला 
येर्ील पंजाबराव देशम ख कृिी ववद्यापीठाचे ववभाजन करून चंद्रपूर वजल्हयातील ससदेवाही 
येरे् नववन कृिी ववद्यापीठ स्र्ापन करण्याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायथवाही  
व उपाययोजना." 
 

  (२) ॲड.राहुल कुल, वि.स.स. पढुील सािमजवनक महत्िाच्या बाबीबर चचा उपल्स्थत 
करतील. 
 

      "प णे वजल्हयातील खडकवासला पाटबंधारे ववभागातंगथत दौंड ताल क्यासह पूवथ 
हवेलीतून वाहणा्या नवीन व ज ना उजवा म ठा कालव्यातून (बेबी कॅनॉल) मोठ्या 
िमाणावर पाणी गळती स रू असल्याची तक्रार नागवरकांनी कायथकारी अवभयंता, 
खडकवासला पाटबंधारे ववभाग यां्याकडे वदनांक १९ सप्टेंबर, २०१७ रोजी वा 
त्यास मारास करणे, नवीन म ठा कालव्यातून होणा्या गळतीचे िमाण दोन विापासून 
वाढल्याने दौंड ताल क्यातील बोरीऐंदी, सहजपूर, खामगाव, कास डी, यवत, ख टबाव, 
केडगाव तसेच हवेली ताल क्यातील लोणी काळभोर, क ं जीरवाडी, सोरतापवाडी (वज.प णे) 
येर्ील हजारो एकर शेती नावपक होण्याचे वाढलेले िमाण, ज ना उजवा म ठा कालव्यातून 
(बेबी कॅनॉल) मधून वाहणा्या या अश द्ध पाण्याम ळे कालव्यालगतचे असलेले वपण्याचे 
पाणी द वित होणे, नवीन व ज ना म ठा कालव्या्या द रुस्ती व अस्तरीकरणासाठी असलेली 
२% खचा्या मयादेम ळे अनेक वदवसांपासून हे काम िलंवबत असल्याम ळे खचाची मयादा 
१०% करण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत शासनाने करावयाची कायथवाही व 
िवतवक्रया." 
 

   (मांगळिार, विनाांक १० जलुै, २०१८ रोजीच्या बलॅटव्िारे ठरविणयात आलेल्या 
प्राथम्यक्रमानसुार ििमविणयात आलेल्या सचूना) (क्र. ३ ि ४) 
 

  (३) श्री.वनतेि राणे, वि.स.स. पढुील सािमजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपल्स्थत 
करतील. 
 

      "नाणार (ता.राजापूर, वज.रत्नावगरी) येर्ील १४ गावे व वगये, रामेचवर (ता.देवगड, 
वज.ससध द गथ) येर्ील १६ गावांमध्ये ग्रीन वरफायनरी िकल्प उभारण्यासाठी शासनाने वनणथय 
घेऊन त्यासाठी  वदनांक १८ मे, २०१७ रोजी महाराष्ट्र औद्योवगक ववकास महामंडळाने १६ 
हजार एकर जवमन औद्योवगक  के्षत्र म्हणून जाहीर करणे, सदरहू िकल्पासाठी लागणारी 
जवमन संपादनासाठी ३२ (२) ची नोवटस काढण्यात येणे, तेर्ील शेती, बागायती, 
मत्स्यव्यवसाय आदींवर ववपवरत पवरणाम होवून त्यां्या उदरवनवाहाचा वनमाण झालेला 
िचन, भूमीप त्रांनी सदर जवमन औद्योवगक के्षत्राकवरता न देण्याचे लेखी पत्र िशासनाकडे 
देऊनही त्याकडे केलेले द लथक्ष, सदर िकल्प रद्द करण्याची स्र्ावनक लोकिवतवनधी व 
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नागवरकांनी मागणी करूनही त्याकडे शासनाचे झालेले द लथक्ष, पवरणामी त्यां्यामध्ये 
पसरलेला असंतोि, याबाबत शासनाने करावयाची कायथवाही व उपाययोजना." 
 
 

  (४) श्री.मांगलप्रभात लोढा, वि.स.स. पढुील सािमजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा 
उपल्स्थत करतील. 
 

     "वाढत्या शहरीकरणाम ळे म ंबईसह िम ख शहरांमध्ये पायाभूत स ववधांवर मोठ्या 
िमाणात पडत असलेला ताण,  म ंबईतील सवात मोठी समस्या ही वाहतूक कोंडीची असून 
वाहनां्या संख्येत देखील वाढ होणे, परंत  त्याकवरता लागणारी पावकंग व्यवस्रे्बाबत 
कोणतीच उपाययोजना करण्यात न येणे, वाहनतळाकवरता म ंबई शहरात भ यारी वाहनतळ 
व उभ्या पद्धतीने वाहनतळाची व्यवस्र्ा करण्याची वनतांत आवचयकता तसेच 
वाहनतळासाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये बदल न करता ते वाहनतळासाठीच वापरण्यात 
यावी, याकरीता शासनाने करावयाची कायथवाही व उपाययोजना." 

    
 
 

 

विधान भिन, 
नागपूर, 
वदनांक : ११ ज लै, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
िधान सवचव, 

 महाराष्ट्र ववधानसभा. 
 


