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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शकु्रिार, विनाांक १३ जलुै, २०१८ 

 
(सकाळी १०.०० िाजता) 

 
 

 

एक  : प्रश्नोत्तरे- 
 

  (अ) ताराांवकत प्रश्न. 

  (ब) ताराांवकत प्रश्नाबाबतची अवधक मावहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

   पणन मांत्री :  "मांगरुळपीर (वज.िावशम) तालकु्यातील मांगरुळपीर ि 
शेलबूाजार कृषी उत्पन्न बाजार सवमतीने कमी भािाने 
सोयाबीन विकल्याने शेतकऱयाांना अनिुानापासनू िांवचत 
राहािे लागल्याबाबत" या विषयािर श्री.विकास क ुं भारे, 
वि.स.स. याुंनी विचारलेल्या ताराुंवकत प्रश्न क्रमाुंक 
१०९५८८ ला विनाुंक ८ माचच, २०१८ रोजी विलेल्या 
उत्तराच्या अन षुंगाने अन पूरक प्रश्नोत्तराच्या िेळी विलेल्या 
आश्िासनान सार अविक माविती सभागृिाच्या पटलािर 
ठेितील. 

       
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

  (१) उच्च ि तांत्र वशक्षण 
मांत्री 

:  राष्ट्रसुंत त कडोजी मिाराज नागपूर विद्यापीठ याुंचा 
सन २०१६-२०१७ या िषांचा िार्षषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

  (२) आवििासी विकास 
मांत्री              

:  शबरी आवििासी वित्त ि विकास मिामुंडळ 
मयावित, नावशक याुंचा सन २०१३-२०१४ या 
िषाचा पुंिरािा िार्षषक अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील. 
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  (३) ऊजा, निीन ि 
निीकरणीय ऊजा 
मांत्री 

: (क) मिाराष्ट्र विद्य त वनयामक आयोगाचा सन २०१६-
२०१७ या िषाचा िार्षषक लेखा अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ख) मिाराष्ट्र राज्य विद्य त पारेषण कुं पनी मयावित याुंचा 
सन २०१६-२०१७ या िषाचा बारािा िार्षषक 
अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 

       
 

तीन : लोकलेखा सवमतीचा चाळीसािा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 

चार : मराठी भाषा सवमतीचा पवहला अहिाल सािर करणे. 
 

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

सहा : औवचत्याचे मदेु्द. 
 

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

  (१) सिवश्री. अब ु आझमी, सवुनल शशिे, सांतोष िानिे, अॅड. भीमराि धोंडे, सिवश्री. 
अजय चौधरी, शरि सोनािणे, मांगेश कुडाळकर, सरिार ताराशसह, सिा 
सरिणकर, सवुनल प्रभ,ू राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, अॅड. आवशष शेलार, अॅड. पराग 
अळिणी, कॅ. आर.तवमल सेल्िन, सिवश्री. अस्लम शेख, विजय िडेट्टीिार, सवुनल 
केिार, कुणाल पाटील, शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती वनमवला गावित, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािवजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "म ुंबईत मािे जून २०१८ मध्ये स रु झालेल्या पािसाने अँण्टॉप विल, म ुंबई येथे ‘िोस्ती 
वरअॅवलटी’ या विकासकाने पन्नास मजली इमारतीसाठी पाया खोिण्याचे काम स रु 
केल्याम ळे विनाुंक २५ जून, २०१८ रोजी लगतच्या लॉईड्स इस्टेट या इमारतीच्या 
आिारातीलच जमीन खचून वनमाण झालेल्या भल्यामोठ्या खड्यात १५ मोटारी गाडल्या 
गेल्याने मोठ्या प्रमाणािर झालेली वित्त िानी, याप्रकारे जमीन खचून त्यात िािने 
कोसळण्याचा िा म ुंबई शिरातील पविलाच प्रसुंग असणे, या घटनेने बाुंिकाम के्षत्रात स रक्षा 
वनयमाुंकडे अक्षम्य ि लचक्ष िोत असल्याची बाब अिोरेवखत झालेली असणे, सिरिू पाया 
खोिण्याचे काम स मारे िषचभर स रु असून त्याबाबत मािे मे, २०१७ पासून लॉईड्स इस्टेट 
सोसायटीतील रवििाशाुंनी सातत्याने लक्ष िेि निी िोस्ती वरअॅवलटीने त्याकडे केलेले ि लचक्ष, 
येथील रवििाशाुंनी या कामाबाबत अँण्टॉप विल पोलीस ठाणे आवण म ुंबई 
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मिानगरपावलकेच्या एफ/िवक्षण विभागाच्या सुंबवित अविकाऱयाुंना िेखील पत्रव्ययििार 
करुनिी प्रशासनाने त्याकडे केलेले ि लचक्ष, त्याम ळे सुंबुंवित अविकाऱयाुंिर आवण 
विकासकािर कठोर कारिाई करण्याची स्थावनक जनतेकडून िोत असलेली मागणी, 
याबाबत शासनाने कराियाची कायचिािी ि प्रवतवक्रया." 
 

  (२) सिवश्री. वजतेंद्र आव्हाड, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, छगन 
भजुबळ, शवशकाांत शशिे, हसन मशु्रीफ, सांिीप नाईक, भास्कर जाधि, 
राणाजगजीतशसह पाटील, नरहरी वझरिाळ, पाांडुरांग बरोरा, वकसन कथोरे, िैभि 
वपचड, सरेुश लाड, विपक चव्हाण, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे सािवजवनक आरोग्य मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
"राज्यामध्ये ऑवटस्स्टक ह्या आजाराने त्रस्त असलेल्या म लाुंची वििसेंवििस िाढत 
असलेली सुंख्या ि प्रमाण, प्रशासनाच्या ि लचक्षपणाम ळे या म लाुंच्या जीिनासुंिभात वनमाण 
झालेला प्रश्न, सन १९८५ मध्ये अडीच िजाराुंत एक असलेले प्रमाण सन २००१ मध्ये 
अडीचशे म लाुंमध्ये एक, सन २००४ मध्ये १६६ म लाुंमध्ये एक, सन २००९ मध्ये ११० 
म लाुंमध्ये एक आवण सद्यस्स्थतीत शुंभरच्या आत म लाुंमध्ये एक, असे प्रमाण असणे 
म ुंबईसारख्या शिराुंमध्येतर ६८ म लाुंमध्ये एक इतके प्रमाण आढळले असल्याचे मािे जून, 
२०१८ मध्ये उघडकीस येणे, वजल्िा रुग्णालयाुंच्या पातळीिर त्याुंना गवतमुंि ककिा मवतमुंि 
म्िणूनच िाखले विले जात असून गवतमुंि आवण मवतमुंि िे िेगिेगळ्या स्स्थती असून अशा 
म लाुंना िेगिेगळे स्ितुंत्र िाखले िेण्याची वनमाण झालेली आिश्यकता, अशा रुग्णाुंिर 
उपचार करण्याची कोणतीिी युंत्रणा वजल्िा प्रशासनाबरोबरच राज्य शासनाकडेिी नसणे, 
अशा म लाुंना स्ितुंत्र शाळा, मागचिशचन कें िे स रु करण्यासाठी लोकप्रवतवनिी, सामावजक 
सुंघटनाुंनी शासनाकडे विनाुंक २५ जून, २०१८ रोजी तसेच अवलकडील काळात िारुंिार 
मागण्या करुनिी याकडे शासनाचे िोत असलेले ि लचक्ष, प्रशासनाच्या ि लचक्षपणाम ळे 
सिरची पवरस्स्थती अविकच वबकट िोणे, याबाबत राज्यातील मोठ्या शिराुंबरोबरच वजल्िा 
पातळीिर ऑवटस्स्टक म लाुंसाठी विशेष युंत्रणा तयार करुन त्याुंच्या प ढील िाटचालीकवरता 
आिश्यक उपाययोजना करण्याची वनताुंत आिश्यकता, सिर गुंभीर प्रकरणी शासनाने 
तातडीने कराियाची कायचिािी ि उपाययोजना." 
 

  (३) श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर, ॲड. राहुल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक 
महत्त्िाच्या बाबीकडे सहकार मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "कोल्िापूर वजल्िा मध्यिती बँक विविि कायचकारी सिकारी सेिा सुंस्थाना पीक कजच 
िाटपामध्ये अवनयवमतता झालेली असणे, कोल्िापूर वजल्ह्यातील अनेक वि.का.स. सेिा 
सुंस्थाना िेतूप रस्सर पीक कजापासून िुंवचत ठेिलेले असणे, अनेक वि.का.स. सेिा 
सुंस्थाना पीक कजच मुंज रीसाठी वजल्िा उप वनबुंिक, सिकारी सुंस्था, सि वनबुंिक, सिकारी 
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सुंस्था, तसेच सिकार आय क्त, सिकारी सुंस्था याुंच्याकडे िाि मागािी लागत असणे, सि 
वनबुंिक सिकारी सुंस्था याुंनी लेखी सूचना करूनस द्धा अनेक वि.का.स. सेिा सुंस्थाना 
बँकेने पीक कजापासून िुंवचत ठेिलेले असणे, सि वनबुंिक सिकारी सुंस्था याुंच्याकडील 
स नािणीमध्ये वजल्िा मध्यिती बँकेने च कीची माविती विलेली असणे, कोल्िापूर 
वजल्ह्यातील एकूण ३६ वि.का.स. सेिा सुंस्था अवनष्ट्ट तफाितीमध्ये समाविष्ट्ट असणे, 
त्यापैकी मजीतल्या वि.का.स. सेिा सुंस्थाना अवनष्ट्ट तफाित असताना स द्धा चालू आर्षथक 
िषासि मागील िोन आर्षथक िषामध्ये पीक कजच िाटप केलेले असणे मात्र कािी वि.का.स 
सेिा सुंस्थाना िेतू प रस्सर अवनष्ट्ट तफाितीचे कारण िाखिून पीक कजापासून िुंवचत 
ठेिलेले असणे, पवरणामी चालू आर्षथक िषात वजल्ह्यातील अनेक विविि कायचकारी 
सिकारी सेिा सुंस्थाना ३० जूनची तारीख ओलाुंडून िेखील शेतकऱयाुंना पीक कजच िाटप 
करता न येणे, त्याम ळे अनेक शेतकऱयाुंना खाजगी सािकाराुंच्या िारात जाण्याची गरज 
भासणे, शेतकरी अविक कजचबाजारी िोणे, शेतीसाठी आिश्यक असलेल्या बाबी आर्षथक 
अडचणीम ळे न वमळाल्याने शेती व्ययिसायािर विपरीत पवरणाम िोणे, त्याम ळे सभासि 
शेतकऱयाुंच्या मनामध्ये बँकेच्या सुंचालक मुंडळाच्या कारभाराविरोिात शुंका वनमाण िोणे, 
कोल्िापूर वजल्िा मध्यिती बँकेच्या कसबा बािडा शाखेत सोने तारण कजच िाटपामध्ये 
झालेला अपिार उघडकीस येणे, पवरणामी अनेक विकास सुंस्था, ि ि सुंस्था, पतसुंस्था 
इत्यािींना बँकेतील ठेिी अस रवक्षत असल्याची भािना वनमाण िोणे, कािी िषापूिी 
कारभारात अवनयवमतता असल्याचे कारण िाखिून शासनाने बँकेिर प्रशासक नेमण्याची 
कारिाई केली असणे, नव्ययाने वनिडून आलेले सुंचालक मुंडळ पीक कजच िाटपामध्ये 
िेतूप रस्सर अवनयवमतता करत असल्याची बाब सिकार आय क्त, सिकारी सुंस्था याुंच्या 
वनिशचनास आलेली असणे, सिर अवनयवमतता सिकारी विभागामाफच त नाबाडचच्या 
वनिशचनास आणून विलेली असणे, यािर कोल्िापूर वजल्िा मध्यिती बँकेच्या सुंचालक 
मुंडळाची ि अविकाऱयाुंची सखोल चौकशी करून कारिाई करणे, तसेच पीक कजापासून 
िुंवचत शेतकरी सभासिाुंना तातडीने पीक कजच वितरीत करण्याची कायचिािी करणे 
आिश्यक असणे, याबाबत शासनाने कराियाची कायचिािी ि उपाययोजना." 

 

आठ : शासकीय विधेयके : 
 

  (अ) परु:स्थापनाथव :- 
 

   (१) सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ४७ – म ुंबई मिानगरपावलका, 
मिाराष्ट्र मिानगरपावलका आवण मिाराष्ट्र नगरपवरषिा, नगरपुंचायती ि 
औद्योवगक नगरी (ि सरी स िारणा) वििेयक, २०१८. 
 

   (२) सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ४९ – मिाराष्ट्र मिानगरपावलका 
(स िारणा) वििेयक, २०१८. 
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   (३) सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ५० – मिाराष्ट्र क ळिवििाट ि 

शेतजमीन, िैिराबाि क ळिवििाट ि शेतजमीन, आवण मिाराष्ट्र क ळिवििाट ि 
शेतजमीन (वििभच प्रिेश) (स िारणा) वििेयक, २०१८. 
 

   (४) सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ५१ – मिाराष्ट्र िैद्यक व्ययिसायी 
(स िारणा) वििेयक, २०१८. 

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

 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री.वदलीप िळसे पाटील, अवित पिार, अस्लम शेख, 
वििय िडेट्टीिार, अमर काळे, सुवनल केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, 
सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत भालके, िसंतराि चव्हाि, शेख 
आवसफ शेख रशीद, अवमन पटेल, राधाकृष्ट्ि विखे पाटील, अब  आझमी, पृथ्िीराि 
चव्हाि, हर्विधवन सपकाळ, स रेश लाड, िन मुंत डोळस, भास्कर जािि, सुंजय 
किम, ित्तात्रय भरणे, पाुंड रुंग बरोरा, नरिरी वझरिाळ, सुंिीप नाईक, राि ल मोटे, 
िसन म श्रीफ, शवशकाुंत कशिे, राि ल जगताप, विपक चव्यिाण, डॉ.सतीश पाटील, 
सिचश्री वजतेंद्र आव्यिाड, िैभि वपचड, विजय भाुंबळे, प्रिीप जािि (नाईक), राजेश 
टोपे, जयुंत पाटील, श्रीमती िीवपका चव्यिाण, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 
      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश रमामांक १२ – मिाराष्ट्र 
कृवष उत्पन्न पणन (विकास ि विवनयमन) (स िारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत 
करते." 
 

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

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.बच्च ूकडू, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ३६ – मिाराष्ट्र कृवष उत्पन्न पणन 
(विकास ि विवनयमन) (स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची सिमती 
घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या ५१ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सिा मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच पाठविण्यात 
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यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख, 
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील,  
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ३६ – मिाराष्ट्र कृवष उत्पन्न पणन 
(विकास ि विवनयमन) (स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची सिमती 
घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या ४३ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सिा मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ३६ – मिाराष्ट्र कृवष उत्पन्न पणन 
(विकास ि विवनयमन) (स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची सिमती 
घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या ३५ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सिा मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच पाठविण्यात 
यािे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ३६ – मिाराष्ट्र कृवष उत्पन्न पणन 
(विकास ि विवनयमन) (स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची सिमती 
घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या ३१ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सिा मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच पाठविण्यात 
यािे." 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ३६ – मिाराष्ट्र कृवष उत्पन्न पणन 
(विकास ि विवनयमन) (स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची सिमती 
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घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या २१ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सिा मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

 

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

 

  (२) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये सिचश्री.अस्लम शेख, वििय िडेट्टीिार, अमर काळे, 
सुनील केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत 
भालके, िसंतराि चव्हाि, शेख आवसफ शेख रशीद, अवमन पटेल, राधाकृष्ट्ि 
विखे पाटील, अब  आझमी,  छगन भ जबळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश रमामांक १६ – मिाराष्ट्र 
सिकारी सुंस्था (दसुरी स िारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 

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

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.बच्च ूकडू, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ३९ – मिाराष्ट्र सिकारी सुंस्था 
(ि सरी स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिाुंच्या ५१ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या 
आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख, 

डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ३९ – मिाराष्ट्र सिकारी सुंस्था 
(ि सरी स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिाुंच्या ४३ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा 
मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 
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   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 

अब ुआझमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ३९ – मिाराष्ट्र सिकारी सुंस्था 
(ि सरी स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिाुंच्या ३५ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा 
मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री छगन भजुबळ, जयांत 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ३९ – मिाराष्ट्र सिकारी सुंस्था 
(ि सरी स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिाुंच्या ३२ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या 
आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ३९ – मिाराष्ट्र सिकारी सुंस्था 
(ि सरी स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिाुंच्या ३१ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या 
आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 
 

   (ज) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री हषविधवन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ३९ – मिाराष्ट्र सिकारी सुंस्था 
(ि सरी स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिाुंच्या २१ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या 
आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

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

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

    सन २०१७ चे मिाराष्ट्र वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ५६ – मिाराष्ट्र ग्रामपुंचायत 



 

13-Jul-18    09:13 

9 

(स िारणा) वििेयक, २०१७. 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री अस्लम शेख, वििय िडेट्टीिार, अमर काळे, 
सुनील केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत 
भालके, िसंतराि चव्हाि, शेख आवसफ शेख रशीद, अवमन पटेल, राधाकृष्ट्ि 
विखे पाटील, अब  आझमी, छगन भ जबळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 
      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश रमामांक १९ – मिाराष्ट्र 
कृवष उत्पन्न पणन (विकास ि विवनयमन) (ि सरी स िारणा) अध्यादेश, २०१८ 
नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४३ – महाराष्ट्र कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोष टारफे, शेख आवसफ शेख रशीि, 
कुणाल पाटील, ॲड. त्र्यांबकराि वभसे, श्रीमती वनमवला गािीत, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ४३ – मिाराष्ट्र कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (ि सरी स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची 
सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या ४३ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच 
पाठविण्यात यािे." 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.सभुाष उफव  पांवडतशेट 
पाटील, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ४३ – मिाराष्ट्र कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (ि सरी स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची 
सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या ३२ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच 
पाठविण्यात यािे." 
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   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ४३ – मिाराष्ट्र कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (ि सरी स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची 
सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या ३१ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच 
पाठविण्यात यािे. " 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री जयकुमार गोरे, हषविधवन 
सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ४३ – मिाराष्ट्र कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (ि सरी स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची 
सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या २१ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच 
पाठविण्यात यािे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
     
  (२) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४४ – महाराष्ट्र सािवजवनक 

विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोष टारफे, शेख आवसफ शेख रशीि, 
कुणाल पाटील, ॲड. त्र्यांबकराि वभसे, श्रीमती वनमवला गािीत, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ४४ – मिाराष्ट्र सािचजवनक 
विद्यापीठ (स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिाुंच्या ४३ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा 
मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुाष उफव  पांवडतशेट 
पाटील, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, वि.स.स. याांचा 
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प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ४४ – मिाराष्ट्र सािचजवनक 
विद्यापीठ (स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिाुंच्या ३२ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या 
आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ४४ – मिाराष्ट्र सािचजवनक 
विद्यापीठ (स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिाुंच्या ३१ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या 
आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

 
   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री जयकुमार गोरे, हषविधवन 

सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ४४ – मिाराष्ट्र सािचजवनक 
विद्यापीठ (स िारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिेची सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिाुंच्या २१ सिस्याुंच्या सुंय क्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या 
आत सािर करण्याचा अन िेश िेऊन विचाराथच पाठविण्यात यािे." 

     
 

 
 

 

 

  (गरुुिार, विनाांक १२ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

नऊ : सिवश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, अवजत पिार, पथृ्िीराज चव्हाण, जयांत पाटील, 
गणपतराि िेशमखु, विलीप िळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, 
शवशकाांत शशिे, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिवश्री. जयित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, प्रा. 
िषा गायकिाड, सिवश्री. भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल, अब ु
आझमी, मो. आवरफ नवसम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चव्हाण, 
ॲड. यशोमती ठाकूर, डॉ.सवतश पाटील, सिवश्री.अवमन पटेल, डी. एस. अवहरे, राहुल 
मोटे, डी.पी. सािांत, हसन मशु्रीफ, बसिराज पाटील, वशिेंद्रशसह भोसले, राजेश टोपे, 
ित्तात्रय भरणे, भारत भालके, बाळासाहेब पाटील, िसांतराि चव्हाण, सांग्राम थोपटे, 
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रणवजत काांबळे, डॉ. सांतोष टारफे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिवश्री. कुणाल पाटील, 
हनमुांत डोळस, काशीराम पािरा, जे.पी.गािीत, हषविधवन सपकाळ, विजय भाांबळे, 
राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, सभुाष उफव  पांवडतशेट पाटील, अमर काळे, अवमत झनक, 
कु.प्रवणती शशिे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिवश्री. भाऊसाहेब काांबळे, शेख आवसफ 
शेख रशीि, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री. अस्लम शेख, त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार 
गोरे, वनतेश 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 प्रमाणात तूरीचे उत्पािन िोऊनिी पणन मिासुंघाने ऑनलाईन नोंिणी 
केलेल्या शेतकऱयाुंकडून तूर, िरभरा खरेिी न करणे, नोंिणी न केलेल्या शेतकऱयाुंकडून 
िमीभािापेक्षा कमी िराने खरेिी करुन व्ययापाऱयाुंनी केलेली शेतकऱयाुंची लूट, ऑनलाईन 
नोंिणी न करता तूर ि मक्याची खरेिी पणन मिासुंघाने करूनिी च कारे प्रलुंवबत असणे, 
बािेरील िेशातून तूरडाळ ि िरभरा आयात केल्याम ळे राज्यातील शेतकऱयाुंकडील जिळपास 
२४ लाख ५१ िजार ८२४ क्क्िटल तूर ि िरभरा खरेिीअभािी वशल्लक असणे, खरेिी-विक्री 
सुंचालकाुंिर च कीचे ग न्िे नोंिविणे, छत्रपती वशिाजी मिाराज सन्मान योजनेअुंतगचत राज्यातील 
शेतकऱयाुंना ३४ िजार कोटींची जािीर केलेली कजचमाफी तथावप, प्रत्यक्षात केिळ १५ िजार 
कोटीचीच कजचमाफी वमळणे, पवरणामी शेतकऱयाुंचा ७/१२ कोरा न िोणे, शासनाच्या 
िोरणाम ळेच राज्यात गेल्या साडेतीन िषाच्या काळात १७ िजार शेतकऱयाुंनी आत्मित्येचा 
मागच पत्करणे, कें द्र शासनाने राज्यातील शेतकऱयाुंच्या कजचमाफीसाठी वनिी िेण्यास विलेला 
नकार, राज्यात सिकारी बँकाुंची अडिणूक केल्याम ळे पीक कजचिाटप करण्यास वजल्िा 
बँकाुंना येत असलेल्या अडचणी, िन टाईम सेटलमेंटसाठी शेतकरी तयार असताना अनेक 
वजल्ह्यामध्ये पात्र शेतकऱयाुंच्या याद्या अद्यापिी न आल्याम ळे राष्ट्रीयकृत बँकाुंकडून कजचिाटप 
न करता ऊसाच्या वबलातून कजाच्या रकमा िळत्या करुन घेणे, आत्मित्याग्रस्त वजल्ह्यात 
पालकमुंत्रयाुंच्या िस्ते कजचमाफीचे प्रमाणपत्र िेऊनिी पीक कजासाठी िेलपाटे मारािे लागणे, 
ब लढाणा ि यितमाळ वजल्ह्यात पीक कजच मुंज रीसाठी शेतकऱयाच्या पत्नीकडे शरीरस खाची 
मागणी िोणे, डीजीटल स्िाक्षरी ि ऑनलाईन ७/१२ योजना यशस्िी न िोणे, आपल्या 
मागण्याुंसाठी शाुंततेने आुंिोलन करणाऱया शेतकऱयाुंिर ग न्िे िाखल करणे, चालू िषी 
अमरािती वजल्ह्यात बनािट वबयाणे वितरीत झाल्याच्या उघडकीस आलेल्या घटना, पुंतप्रिान 
पीक विमा योजनेअुंतगचत सन २०१७ च्या खरीप िुंगामातील ९२ टक्के शेतकऱयाुंच्या बँक 
खात्याची माविती बँकेतील खात्याशी ज ळत असतानािी ४१.५० लाख विमािारक शेतकऱयाुंना 
मित नाकारुन एकूण २,२६९ कोटींच्या न कसान भरपाईपैकी फक्त ७४७ कोटीचे िाटप करणे, 
कापसािरील बोंड अळीम ळे झालेले स मारे ३००० कोटींचे न कसान तसेच मािा ि 
त डत याम ळे झालेली िानाची न कसान भरपाई जािीर करून अद्यापिी न वमळणे, िमा 
पाटलाच्या म लाला विलेल्या आश्िासनाला फासलेला िरताळ, साखरेच्या िरात घसरण 
झाल्याम ळे ऊस उत्पािक शेतकऱयाुंिर िाढत चाललेली थकबाकी, त्यात पावकस्तानातून 
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साखर, तूर ि काद्याुंची आयात करुन राज्यातील शेतकऱयाुंच्या अडचणीमध्ये झालेली िाढ, 
कापसािर फिारणी करताना मृत झालेल्या शेतकऱयास मित, दृष्ट्टीिीन ि अपुंग शेतकऱयाुंना 
पीक कजच, आिारभूत ककमती, िमीभाि, िन िक्क कायिा तसेच सामावजक योजनाुंची 
अुंमलबजािणी करणे इ. मागण्याबाबत शासनाने वि. १३ माचच, २०१८ रोजी सभागृिात 
विलेल्या आश्िासनान सार कोणतीच कायचिािी न िोणे, मािे माचच, २०१७ पयंतच्या पेड-पेंकडग 
ग्रािकाुंना विजेची जोडणी िेण्याचे शासनाने सभागृिात मान्य करुनिी अद्याप जोडणी न 
वमळणे, पवरणामी ग्रामीण भागात वििसभरातून अनेक िेळा िीज प रिठा खुंवडत िोणे, प रेशा 
पायाभूत स वििा नसल्याने ग्रािकाुंची गैरसोय िोणे, ग्राम विद्य त सिाय्यक वनय क्तीबाबत िीड 
िषापूिी शासन वनणचय वनगचवमत करून अद्यापिी वनय क्त्या न करणे, याबाबत शासनाने 
कराियाची उपाययोजना, कायचिािी ि प्रवतवक्रया." 

 

  (गरुुिार, विनाांक १२ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

िहा : डॉ.अवनल बोंडे, सिवश्री सभुाष साबणे, समीर कुणािार, सवुनल प्रभ,ू राजेंद्र पाटणी, 
प्रकाश आवबटकर, डॉ.सांजय कुटे, डॉ.जयप्रकाश मुांिडा, सिवश्री चरण िाघमारे, 
शांभरुाज िेसाई, उन्मेष पाटील, डॉ.शवशकाांत खेडेकर, डॉ.सवुनल िेशमखु, डॉ.सांजय 
रायमलुकर, सिवश्री बाबरुाि पाचणे, राजाभाऊ िाजे, प्रशाांत बांब, वकशोर पाटील, ॲड. 
सांजय धोटे, सिवश्री चांद्रिीप नरके, हवरष शपपळे, ज्ञानराज चौगलुे, डॉ.पांकज भोयर, 
सिवश्री सरेुश धानोरकर, सांजीिरेड्डी बोिकुरिार, अवनल बाबर, कीतीकुमार ऊफव  बांटी 
भाांगवडया, सिानांि चव्हाण, प्रा.डॉ.अशोक उईके, सिवश्री िैभि नाईक, तान्हाजी 
मटुकुळे, समीर मेघे, बाळासाहेब मरुकुटे, जगिीश मळुीक, विजय रहाांगडाले, रणधीर 
सािरकर, सांजय सािकारे, डी.मल्ल्लकाजुवन रेड्डी, वशिाजीराि नाईक, बाळासाहेब 
सानप, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- 
 
        "राज्यात कें द्र शासनाच्या वशफारशीनूसार १४ प्रम ख वपकाुंकवरता उत्पािन खचाच्या 
िीडपट िमीभाि जािीर केल्याने शेतकऱयाुंच्या मनात शासनाबद्दल विश्िास वनमाण झालेला 
असणे, शेतकऱयाुंची जवमन कसवचत करण्याकवरता पुंतप्रिान कसचन योजनेबरोबरच बळीराजा 
जलसुंजीिनी योजना राज्यात प्रभािीपणे कायास्न्ित करण्यात येणे, शेतकऱयाुंना य वरया, वमश्र 
खते, सेंद्रीय खते, वबयाणे याुंचा योग्य िरात वनयवमत प रिठा िोत असणे, अल्पभूिारक 
शेतकऱयाुंना मनरेगा अुंतगचत फळबाग लागिड योजनेसोबतच बि भूिारक शेतकऱयाुंकवरता 
भाऊसािेब फ ुं डकर फळबाग लागिड योजना कायास्न्ित करण्यात येणे, सिरिू योजनेमध्ये 
शेतकऱयाुंना १००% वठबक कसचनासि ि अन िानासि रोपे, कलम इ. प रिठा करण्यात येणे, 
व्ययाघ्र प्रकल्पालगत असलेल्या शेतीला लागू करण्यात आलेल्या अन िानीत क ुं पण योजनेच्या 
ितीिर अन्य िनालगतच्या शेतीलािी िन्य प्राण्याुंपासून सुंरक्षणाकवरता अन िानीत क ुं पण 
योजना लाग ूकरण्याची आिश्यकता असणे, िडक कसचन विविरी, मागेल त्याला शेततळे, 
मनरेगा अुंतगचत विविरी, वठबक कसचन योजना, कृषी याुंवत्रकीकरण, प्रात्यवक्षक वबयाणे प रिठा 
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योजना याुंची अविक प्रभािी अुंमलबजािणी करण्याची आिश्यकता, गट शेतीला िेण्यात 
आलेल्या प्रोत्सािनाम ळे शेतकऱयाुंची पणन ि विक्री प्रवक्रया गट कुं पनीद्वारे यशस्िीपणे 
राबविण्यात येणे, तूर, चना, ज्िारी, मका इ. शेतमालाची िमीभािाने खरेिी करण्यात येणे, 
भूमीिारी शेतकऱयाुंची िगच-२ ची जवमन िगच-१ मध्ये रुपाुंतवरत करण्याचा ि त्यायोगे राज्यातील 
गोरगरीब शेतकऱयाुंना विलासा िेण्याचा शासनाने घेतलेला वनणचय, कृषीपुंप जोडणीच्या सन 
२०१७ पयंतच्या अजांचा वनपटारा करण्यात येणे, शेतकऱयाुंचे कृषीपुंपाचे विज िेयके प्रलुंवबत 
असताना स ध्िा त्याुंचा विज प रिठा खुंडीत न करण्याचा वनणचय घेऊन शेतकऱयाुंना िेण्यात 
आलेला विलासा, यितमाळ वजल्ह्यात वकटकनाशकाुंचा प्राि भाि िोऊन झालेल्या 
शेतकऱयाुंच्या बळींची प नरािृत्ती िोऊ नये म्िणून कराियाची उपाययोजना, गारपीटीम ळे 
न कसान झालेल्या शेतकऱयाुंना अल्पकालाििीमध्ये िेण्यात आलेली मित, बोंडअळी, 
त डत डेग्रस्त शेतकऱयाुंना िेण्यात आलेली मित इ. बाबी विचारात घेऊन राज्यातील 
शेतकऱयाुंना अविक सक्षम करण्यासाठी कराियाची कायचिािी ि उपाययोजना." 

   
  (गरुुिार, विनाांक १२ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

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

अकरा : सिवश्री अवजत पिार, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, जयांत पाटील, पथृ्िीराज चव्हाण, विजय 
िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, शवशकाांत शशिे, प्रा.विरेंद्र जगताप, सिवश्री जयित्त 
क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, प्रा.िषा गायकिाड, सिवश्री भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, 
गोपालिास अग्रिाल, मो.आवरफ नवसम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुराि 
चव्हाण, डॉ.सवतश पाटील, सिवश्री अवमन पटेल, डी. एस. अवहरे, राहुल मोटे, डी. पी. 
सािांत, हसन मशु्रीफ, बसिराज पाटील, राजेश टोपे, ित्तात्रय भरणे, भारत भालके, 
बाळासाहेब पाटील, िसांतराि चव्हाण, सांग्राम थोपटे, रणवजत काांबळे, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्रीमती विवपका चव्हाण, सिवश्री प्रविप जाधि-नाईक, कुणाल पाटील, हनमुांत डोळस, 
काशीराम पािरा, हषविधवन सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर 
काळे, अवमत झनक, कु.प्रवणती शशिे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिवश्री भाऊसाहेब 
काांबळे, शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री अस्लम शेख, 
त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार गोरे, वनतेश राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पाांडुरांग बरोरा, 
कावलिास कोळांबकर, विश्िजीत किम, सांविप नाईक, बबनराि शशिे, विपक चव्हाण, 
वि.स.स याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- 
 
       "राज्यात पेरोल ि वडझेलच्या िरात सातत्याने िाढ िोत असून मागील चार िषात 
इुंिनाच्या िराने उच्चाुंक गाठणे, एस.टी. प्रिासी भायातिी िरिाढ करािी लागल्याम ळे ग्रामीण 
प्रिाशाुंमध्ये पसरलेले नाराजीचे िातािरण, सिरची िरिाढ िी मिागाईला चालना िेणारी 
असणे, राज्यातील सिचसामान्य जनतेला मिागाईम ळे बसलेली झळ, घरग ती गॅसच्या िरात िाढ 
केल्याने मविलाुंचे आर्षथक वनयोजन कोलमडणे, पेरोल ि वडझेलला िस्तू आवण सेिा कराच्या 
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कके्षत आणण्यासाठी राज्याकडून प्रस्ताि पाठविण्यास साुंगण्यात येऊनिी त्याची 
अुंमलबजािणी न िोणे, जीएसटीच्या करप्रणालीतून सािरण्याचा प्रयत्न करणाऱया राज्य 
सरकारिरील कजाचा डोंगर वििसेंवििस िाढत असून त्यातच सरकारी मिामुंडळाुंना तब्बल 
२५ िजार ६४० कोटी रुपयाुंचा झालेला तोटा, राज्य सरकारच्या वतजोरीिर तब्बल ४ लाख ६२ 
िजार कोटी रुपयाुंचे कजच असताना प न्िा ४२ िजार कोटींचे कजच काढण्याची कें द्राकडून 
मावगतलेली परिानगी, त्यातच १ लाख कोटी रुपये खचाच्या म ुंबई-अिमिाबाि ब लेट रेनम ळे 
कजाचे ओझे िाढणे, सिर कजाची परतफेड येनच्या स्िरुपात करण्याबाबत जपानबरोबर 
झालेला करार, शासनाच्या विविि विभागात २ लाखाच्या िर वरक्त पिे असूनिी ती न 
भरल्याम ळे विकासाच्या योजनाुंिर िोणारा पवरणाम, बेरोजगार, कौशल्य विकास ि उद्योजकता 
मागचिशचन कें द्राुंमध्ये नोंिणीकृत बेरोजगाराुंच्या सुंख्येत िोणारी िाढ, "इज ऑफ ड ईुंग वबझनेस" 
मध्ये राज्य तेराव्यया क्रमाुंकािर जाणे, स्टाटच-अप इुंवडयामध्ये मिाराष्ट्राची झालेली वपछेिाट, 
राज्यातील कायिा ि स व्ययिस्था िाताबािेर गेली असून खून, िरोडे, चोरी, बलात्कार, 
मविलाुंच्या विनयभुंगाच्या घटनाुंमध्ये झालेली िाढ, अद्ययाित तुंत्रज्ञानाचा िापर करुन सायबर 
ग न्िेगारीच्या माध्यमातून जनतेची िोत असलेली फसिण क, आर्षथक फसिण कीच्या 
ग न्ह्याुंमध्ये िाढ िोऊन मविला ि म ला-म लींच्या अपिरणाचे िाढत असलेले प्रकार, 
पोवलसाुंच्या वनिासस्थानाुंची झालेली िरूिस्था, पोवलसाुंना िोणाऱया मारिाणीच्या घटनाुंमध्ये 
िाढ, अमली पिाथाच्या माध्यमातून तरुण वपढी व्ययसनाविन िोणे, रस्त्यािरील अपघाताुंना 
पायबुंि घालण्यात अपयश आले असून  रस्ते स रक्षा अवभयान राबविण्यात झालेली विरुंगाई, 
विनाुंक ११ मे, २०१८ रोजी औरुंगाबाि येथे झालेल्या पूिचवनयोवजत िुंगल प्रकरणी पोवलसाुंनी 
घेतलेली बघ्याची भूवमका, िुंगलीकवरता फ्लीप काटचिर मागविलेली शसे्त्र, याकवरता फ्लीप 
काटचिर बुंिी घालण्याची आिश्यकता, राज्यातील पोलीस अविकाऱयाुंच्या बिल्यामध्ये िोत 
असलेला भ्रष्ट्टाचार, पोलीस भरतीत िोत असलेले घोटाळे, सोशल वमडीयाद्वारे पसरविल्या 
जाणाऱया अफिाुंिर वनबंि घालण्यास अपयश आल्याने साक्रीसि राज्यात विविि वठकाणी 
िारुंिार वनरपराि लोकाुंचे जाणारे बळी, मागील तीन िषात मुंत्री ि अविकाऱयाुंच्या 
भ्रष्ट्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणूनिी त्याुंच्या चौकशीमध्ये केली जाणारी विरुंगाई अथिा 
चौकशीच न करणे, िाकडी (ता.जामनेर, वज.जळगाि) येथील िवलत अल्पियीन म लाुंना 
करण्यात आलेली अमान ष मारिाण ि त्याुंची काढण्यात आलेली नग्न किड, भीमा-कोरेगाुंि 
िुंगलीप्रकरणी म ख्य स त्रिार मोकाट वफरत असून सामान्य नागवरकाुंना आरोपी म्िणून अटक 
करुन िेगळे वचत्र वनमाण करण्याचा िोत असलेला प्रयत्न, डॉ. िाभोळकर ि कॉ. पानसरे याुंचे 
मारेकरी शोिण्यात सरकारला अपयश आल्याम ळे न्यायालयाने तीव्र नापसुंती व्ययक्त करणे, 
नक्षलिाद्याुंशी जोडून चळिळीतील कायचकत्यांची करण्यात येणारी बिनामी, याप्रकरणी 
शासनाने कराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

 

  अशासकीय कामकाज 

(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 
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बारा : अशासकीय विधेयके :- 
 

 (अ) परु:स्थापनाथथ : 

   (१) सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाुंक ८१ – मिाराष्ट्र शैक्षवणक सुंस्था (श ल्क 
विवनयमन) (स िारणा) वििेयक, २०१७ – श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. 
याांचे. 
 

   (२) सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाुंक ८२ – मिाराष्ट्र िेिता, सुंत, राष्ट्रप रुष, िमचग्रुंथ 
याुंचे विडुंबनािर वनयुंत्रण वििेयक, २०१७ – श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे. 
 

   (३) सन २०१८ चे वि.स.वि.क्रमाुंक १९- मिाराष्ट्र अन सूवचत जाती उप-योजना (वित्तीय 
सािनसुंपत्तीचे वनयोजन, वनयतिाटप आवण िापर) वििेयक, २०१८- 
ॲड.के.सी.पाडिी, वि.स.स. याांचे. 
 

   (४) सन २०१८ चे वि.स.वि.क्रमाुंक २०- मिाराष्ट्र वचवकत्सालयीन आस्थापना (नोंिणी 
ि विवनयमन) (स िारणा) वििेयक, २०१८- श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. 
याांचे. 
 

   (५) सन २०१८ चे वि.स.वि.क्रमाुंक २१- मिाराष्ट्र िारुबुंिी (स िारणा) वििेयक, २०१८- 
श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. याांचे. 
 

   (६) सन २०१८ चे वि.स.वि.क्रमाुंक २२- जवमन मिसूलाच्या माफीबाबत (क्रमाुंक १) 
(स िारणा) वििेयक, २०१८- श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. याांचे. 
 

   (७) सन २०१८ चे वि.स.वि.क्रमाुंक २३- नोंिणी (मिाराष्ट्र स िारणा) वििेयक, २०१८ - 
श्री.अवमत साटम, वि.स.स. याांचे. 
 

   (८) सन २०१८ चे वि.स.वि.क्रमाुंक २४- मिाराष्ट्र जनजावत उप-योजना (वित्तीय 
सािनसुंपत्तीचे वनयोजन, वनयतिाटप आवण िापर) वििेयक, २०१८- 
ॲड.के.सी.पाडिी, वि.स.स. याांचे. 
 

   (९) सन २०१८ चे वि.स.वि.क्रमाुंक २५ - मिाराष्ट्र (नागरी के्षत्र) झाडाुंचे सुंरक्षण ि 
जतन (स िारणा) वििेयक, २०१८ - श्री.सवुनल प्रभ,ु वि.स.स. याांचे. 
 

   (१०) सन २०१८ चे वि.स.वि.क्रमाुंक ५२ - म ुंबई मिानगरपावलका अविवनयम, मिाराष्ट्र 
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मिानगरपावलका अविवनयम आवण मिाराष्ट्र नगरपवरषिा, नगर पुंचायती ि 
औद्योवगक नगरी (ि सरी स िारणा) वििेयक, २०१८ - श्री.मनोहर भोईर, 
वि.स.स. 
 

   (११) सन २०१८ चे वि.स.वि.क्रमाुंक ५३ - मिाराष्ट्र कमचचाऱयाुंची मातावपत्याप्रती 
जबाबिारी आवण उत्तरिावयत्ि ि िेखभाल यासुंबुंिीच्या मानकाुंबाबत वििेयक, 
२०१८ - श्री.अमीत साटम, वि.स.स. 
 

   (१२) सन २०१८ चे वि.स.वि.क्रमाुंक ५४ - मिाराष्ट्र अल्पभूिारक शेतकरी वनिृत्ती िेतन 
िेण्याबाबत वििेयक, २०१८ - श्री.जयांत पाटील, वि.स.स. 

     
 

 (ब) विचाराथव : 
 

    (वदनाांक २३ माचव, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशथविण्यात आलेले परांतू, पढेु ढकलण्यात आलेले अशासकीय विधेयके) 
 

   (१) सन २०१६ चे वि.स.वि. क्रमाुंक ५१ – मिाराष्ट्र प्रकल्पबावित व्ययक्तींचे प निचसन 
(वतसरी स िारणा) वििेयक, २०१६ – श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे.  
 
 

   (२) सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाुंक ५ – मिाराष्ट्र अन सूवचत जाती, अन सूवचत 
जमाती, विम क्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशेष मागासिगच 
जातीचे प्रमाणपत्र िेण्याचे ि त्याच्या पडताळणीचे विवनयमन (स िारणा) वििेयक, 
२०१७ – श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे. 
 

   (३) सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाुंक ७० – वसगारेट आवण इतर तुंबाखू उत्पािने 
(जाविरातीस प्रवतबुंि आवण व्ययापार ि िावणज्य व्ययििार आवण उत्पािन, प रिठा ि 
वितरण याुंचे विवनयमन) (मिाराष्ट्र स िारणा) वििेयक, २०१७ – श्री.मांगलप्रभात 
लोढा, वि.स.स. याांचे. 
 

   (४) सन २०१७ चे वि.स.वि. क्रमाुंक १४ – मिाराष्ट्र झोपडपट्टी (स िारणा, वनम चलन 
आवण प नर्षिकास) (स िारणा) वििेयक, २०१७ – श्री.मांगलप्रभात लोढा,  
वि.स.स. याांचे. 
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विधान भिन, 
नागपूर, 
विनाुंक : १२ ज लै, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रिान सवचि, 

 मिाराष्ट्र वििानसभा. 
 


