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महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

सोमिार, विनाांक १६ जलु,ै २०१८ 
 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 
एक  : प्रश्नोत्तरे. 

 
िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 

 
  (१) उच्च ि तांत्र विक्षण 

मांत्री 
: (क) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे याांचा सन 

२०१६-२०१७ या िर्षाचा िार्षर्षक अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) राष्ट्रसांत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ याांचे 
२०१६-२०१७ या िर्षाचे िार्षर्षक लेखे (अांकेक्षण 
अहिालासह) सभागृहासमोर ठेितील. 
         

     (ग) सांत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठ याांचे सन 
२०१६-२०१७ या िर्षाचे िार्षर्षक लेखे 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) ग्रामविकास मांत्री :  सन २०१६-२०१७ चे ठाणे/ रायगड/ रत्नावगरी/ 
ससधुदगुग/ पालघर/ नाविक/ धुळे/ नांदरुबार/ 
जळगाांि/ अहमदनगर/ पुणे/ सातारा/ साांगली/ 
सोलापूर/ कोल्हापूर/ औरांगाबाद/ जालना/ परभणी/ 
सहगोली/ बीड/ नाांदेड/ उस्मानाबाद/ लातूर/ 
अमरािती/ अकोला/ िाविम/ बुलढाणा/ 
यितमाळ/ नागपूर/ िधा/ भांडारा/ गोंवदया/ चांद्रपूर 
ि गडवचरोली या ३४ वजल्हा पवरर्षदाांचे िार्षर्षक 
प्रिासन अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
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  (३) पाणीपरुिठा ि 

स्िच्छता मांत्री 
:  महाराष्ट्र जीिन प्रावधकरणाचा सन २०१४-२०१५ 

या िर्षाचा िार्षर्षक अहिाल, िार्षर्षक लेखे आवण 
लेखापवरक्षण अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 

       
 

तीन : मराठी भाषा सवमतीचा पवहला अहिाल सािर करणे. 
 

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

पाच : औवचत्याचे मदेु्द. 
 

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

   (विनाांक १२ जलुै, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात ििशविण्यात 
आलेल्या परांत ुचचा न झालेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १ ि २) 
 

  (१) सिशश्री.सवुनल शििे, सांतोष िानिे, अॅड. भीमराि धोंडे, श्री. मांगेि कुडाळकर, अॅड. 
गौतम चाबकुस्िार, डॉ. बालाजी वकणीकर, सिशश्री. सरेुि गोरे, नरेंद्र पिार, गणपत 
गायकिाड, वकसन कथोरे, अब ु आझमी, अस्लम िेख,वि.स.स.तातडीच्या ि 
सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "मुांबईतील पोलीस कमगचाऱयाांच्या िसाहती मोडकळीस आल्याच्या तक्रारींत 
वदिसेवदिस होत असलेली िाढ, तरीदेखील मुांबईतील पोलीस कमगचाऱयाांच्या िसाहतींची 
देखभाल-दरुुस्ती केली जात असल्याबाबत प्रिासनाकडून िारांिार साांगण्यात येणे, िरळी 
(मुांबई) येथील चाळ क्रमाांक २८ या पोलीस िसाहतीतील सािगजवनक स्िच्छतागृहाचे छत 
कोसळून िांदना कदम ही गृवहणी जखमी झाल्याची वदनाांक २६/०६/२०१८ रोजी घडलेली 
घटना, सदर घटनेमुळे या िसाहतींच्या देखभाल – दरुुस्तीबाबत प्रिासनाकडून करण्यात 
येत असलेला दािा फोल ठरणे, मुांबई उपनगरातील कुला-नेहरुनगर येथील पोलीस 
िसाहतीतील १९ िसाहती जीणग झाल्यामुळे तेथील रहीिािाांनी सप्ततारा गृहवनमाण सांस्था 
(वनयोजन) स्थापन करुन १९ इमारतींची पुनरगचना करण्याबाबत म्हाडा प्रावधकरण तसेच 
िासनाकडे वदलेला प्रस्ताि, परांतु त्याकडे िासनाने केलेले दलुगक्ष, कल्याण (पश्चचम) 
येथील जोिी बागेजिळील पोलीस िसाहत, वबला महाविद्यालयाजिळील पांधरा िसाहती 
आवण ससडीकेट आयुक्त बांगल्याजिळील पाच पोलीस िसाहती धोकादायक अिस्थेत 
असणे, सपपरी-सचचिड येथील पोलीस िसाहतींची अिस्था दयनीय असल्याने पोलीसाांच्या 
पत्नी आांदोलनाच्या पवित्र्यात असणे, पोलीस िसाहतीत राहणाऱया पोवलसाांच्या दरमहा 
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िेतनातून ३० टक्के इतकी रक्कम घरभाड्यापोटी िासनाकडून िसूल करण्यात येणे, 
तरीदेखील या िसाहतींत मुलभूत सोयी- सुविधाांचा असलेला अभाि, मुांबईतील बहुताांि 
पोलीस िसाहती मोडकळीस आलेल्या असणे, सदर िसाहतीतून पोलीस कमगचारी जीि 
मुठीत घेऊन िास्तव्य करीत असणे, तरीदेखील िासनाकडून या िसाहतींच्या देखभाल – 
दरुुस्तीसाठी पुरेसा वनधी उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याने पोलीस बाांधिाांत आवण 
त्याांच्या कुटुां वबयाांत पसरलेली नाराजी, त्यामुळे मुांबईतील पोलीस कमगचाऱयाांच्या 
िसाहतींच्या देखभाल –दरुुस्तीचा कालबद्ध कायगक्रम हाती घेण्याबाबत तसेच मोडकळीस 
आलेल्या िसाहतींच्या पुनर्षिकासाबाबत िासनाने तातडीने कराियाची कायगिाही ि 
उपाययोजना."  
 

  (२) अॅड. पराग अळिणी, श्री. नरेंद्र पिार, कॅ.आर.तवमल सेल्िन, अॅड. आविष िेलार, 
सिशश्री. नरेंद्र मेहता, विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, सवुनल केिार, 
अस्लम िेख, अमर काळे, अॅड. यिोमती ठाकूर, श्रीमती वनमशला गावित, सिशश्री 
बाळासाहेब थोरात, डी. पी. सािांत, डॉ. सांतोष टारफे, सिशश्री. कुणाल पाटील, 
अब् िलु सत्तार, हषशिधशन सपकाळ, योगेि सागर, सवुनल प्रभ,ू अवमत िेिमखु, अब ु
आझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे िालेय विक्षण 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-          
                                                                                        
       "राज्यात सुमारे ५० हजाराहून अवधक खासगी विकिणी िगाचे फुटलेले पेि, अनेक 
विकिणी िगाचे सांचालक विक्षण विभागातील सांबांवधत अवधकाऱयाांिी सांगनमत करून 
पालकाांची फसिणूक करत असणे, सरकारच्या िैक्षवणक यांत्रणेला आव्हान देणारी अिी 
समाांतर िैक्षवणक व्यिस्था उभी राहणे,  अवधकावधक गुणाांचे आवमर्ष दाखिून विद्यार्थ्यांच्या 
पालकाांकडून लाखो रुपयाांची सुरू असलेली लूट, दरिर्षी यातून कोट्यिधी रुपयाांची होत 
असलेली उलाढाल, त्यामुळेच लातूरमध्ये एका खासगी विकिणी िगाच्या सांचालकाची 
व्यािसावयक स्पधेतून झालेली हत्या, कोटय़िधींची उलाढाल करणाऱ या या व्यिसावयकाांचे 
साम्राज्य आवण ऐचियग पाहून खांडणी िसूल करणाऱ या टोयायाही आता िाढल्या असणे, 
िाळा व्यिस्थापन आवण खाजगी विकिणी िगांच्या सांचालकाांचे सांगनमत असल्यामुळे 
िाळेतील िगग बांद ि खाजगी विकिणी िगाला भरमसाठ विद्याथी असे वचत्र वदसत असणे, 
याबाबत खासगी विकिणी िगाचा अवनयांवत्रत कारभार आवण पालकाांची अवनबंध लुटमार 
थाांबविण्याबाबत िासनाने कराियाची कायगिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

   (विनाांक १३ जलुै, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात ििशविण्यात 
आलेल्या परांत ुचचा न झालेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक ३ ि ४) 
 
 

  (३) सिशश्री. अब ु आझमी, सवुनल शििे, सांतोष िानिे, अॅड. भीमराि धोंडे, सिशश्री. 
अजय चौधरी, िरि सोनािणे, मांगेि कुडाळकर, सरिार ताराशसह, सिा 
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सरिणकर, सवुनल प्रभ,ू राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, अॅड. आविष िेलार, अॅड. पराग 
अळिणी, कॅ. आर.तवमल सेल्िन, सिशश्री. अस्लम िेख, विजय िडेट्टीिार, सवुनल 
केिार, कुणाल पाटील, िेख आवसफ िेख रिीि, श्रीमती वनमशला गावित, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
      “मुांबईत माहे जून २०१८ मध्ये सुरु झालेल्या पािसाने अँण्टॉप वहल, मुांबई येथे ‘दोस्ती 
वरअॅवलटी’ या विकासकाने पन्नास मजली इमारतीसाठी पाया खोदण्याचे काम सुरु 
केल्यामुळे वदनाांक २५/०६/२०१८ रोजी लगतच्या लॉईड्स इस्टेट या इमारतीच्या 
आिारातीलच जमीन खचून वनमाण झालेल्या भल्यामोठ्या खड्ड्यात १५ मोटारी गाडल्या 
गेल्याने मोठ्या प्रमाणािर झालेली वित्त हानी, याप्रकारे जमीन खचून त्यात िाहने 
कोसळण्याचा हा मुांबई िहरातील पवहलाच प्रसांग असणे, या घटनेने बाांधकाम के्षत्रात सुरक्षा 
वनयमाांकडे अक्षम्य दलुगक्ष होत असल्याची बाब अधोरेवखत झालेली असणे, सदरहू पाया 
खोदण्याचे काम सुमारे िर्षगभर सुरु असून त्याबाबत माहे मे, २०१७ पासून लॉईड्स इस्टेट 
सोसायटीतील रवहिािाांनी सातत्याने लक्ष िेधूनही दोस्ती वरअॅवलटीने त्याकडे केलेले दलुगक्ष, 
येथील रवहिािाांनी या कामाबाबत अँण्टॉप वहल पोलीस ठाणे आवण मुांबई 
महानगरपावलकेच्या एफ / दवक्षण विभागाच्या सांबवधत अवधकाऱयाांना देखील पत्रव्यिहार 
करुनही प्रिासनाने त्याकडे केलेले दलुगक्ष, त्यामुळे सांबांवधत अवधकाऱयाांिर आवण 
विकासकािर कठोर कारिाई करण्याची स्थावनक जनतेकडून होत असलेली मागणी, 
याबाबत िासनाने कराियाची कायगिाही ि प्रवतवक्रया.”  
 

  (४) सिशश्री. वजतेंद्र आव्हाड, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, छगन 
भजुबळ, िविकाांत शििे, हसन मशु्रीफ, सांिीप नाईक, भास्कर जाधि, 
राणाजगजीतशसह पाटील, नरहरी वझरिाळ, पाांडुरांग बरोरा, वकसन कथोरे, िैभि 
वपचड, सरेुि लाड, विपक चव्हाण, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे सािशजवनक आरोग्य मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
   
       “राज्यामध्ये ऑवटश्स्टक ह्या आजाराने त्रस्त असलेल्या मुलाांची वदिसेंवदिस िाढत 
असलेली सांख्या ि प्रमाण, प्रिासनाच्या दलुगक्षपणामुळे या मुलाांच्या जीिनासांदभात वनमाण 
झालेला प्रचन, सन १९८५ मध्ये अडीच हजाराांत एक असलेले प्रमाण सन २००१ मध्ये 
अडीचिे मुलाांमध्ये एक, सन-२००४ मध्ये १६६ मुलाांमध्ये एक, सन-२००९ मध्ये ११० 
मुलाांमध्ये एक आवण सद्यश्स्थतीत िांभरच्या आत मुलाांमध्ये एक, असे प्रमाण असणे 
मुांबईसारख्या िहराांमध्येतर ६८ मुलाांमध्ये एक इतके प्रमाण आढळले असल्याचे माहे जून, 
२०१८ मध्ये उघडकीस येणे, वजल्हा रुग्णालयाांच्या पातळीिर त्याांना गवतमांद सकिा मवतमांद 
म्हणूनच दाखले वदले जात असून गवतमांद आवण मवतमांद हे िेगिेगयाया श्स्थती असून अिा 
मुलाांना िेगिेगळे स्ितांत्र दाखले देण्याची वनमाण झालेली आिचयकता, अिा रुग्णाांिर 
उपचार करण्याची कोणतीही यांत्रणा वजल्हा प्रिासनाबरोबरच राज्य िासनाकडेही नसणे, 
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अिा मुलाांना स्ितांत्र िाळा, मागगदिगन कें दे सुरु करण्यासाठी लोकप्रवतवनधी, सामावजक 
सांघटनाांनी िासनाकडे वदनाांक २५ जून, २०१८ रोजी तसेच अवलकडील काळात िारांिार 
मागण्या करुनही याकडे िासनाचे होत असलेले दलुगक्ष, प्रिासनाच्या दलुगक्षपणामुळे 
सदरची पवरश्स्थती अवधकच वबकट होणे, याबाबत राज्यातील मोठ्या िहराांबरोबरच वजल्हा 
पातळीिर ऑवटश्स्टक मुलाांसाठी वििेर्ष यांत्रणा तयार करुन त्याांच्या पुढील िाटचालीकवरता 
आिचयक उपाययोजना करण्याची वनताांत आिचयकता, सदर गांभीर प्रकरणी िासनाने 
तातडीने कराियाची कायगिाही ि उपाययोजना.”  

    
 

सात : िासकीय विधेयके : 
 

   विचार, खांडि: 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, िेख 
आवसफ शेख रशीद, अवमन पटेल, राधाकृष्ट्ि विखे पाटील, अबु आझमी, पृथ्िीराि 
चव्हाि, हर्विधवन सपकाळ, सुरेि लाड, हनुमांत डोळस, भास्कर जाधि, सांजय 
कदम, दत्तात्रय भरणे, पाांडुरांग बरोरा, नरहरी वझरिाळ, सांदीप नाईक, राहुल मोटे, 
हसन मुश्रीफ, िविकाांत सिदे, राहुल जगताप, वदपक चव्हाण, डॉ.सतीि पाटील, 
सिगश्री वजतेंद्र आव्हाड, िैभि वपचड, विजय भाांबळे, प्रदीप जाधि (नाईक), राजेि 
टोपे, जयांत पाटील, श्रीमती दीवपका चव्हाण, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 
      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२ – महाराष्ट्र 
कृवर्ष उत्पन्न पणन (विकास ि विवनयमन) (सुधारणा) 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 विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न पणन 
(विकास ि विवनयमन) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
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सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम िेख, 
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 विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न पणन 
(विकास ि विवनयमन) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न पणन 
(विकास ि विवनयमन) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न पणन 
(विकास ि विवनयमन) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषशिधशन 
सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
       
       "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
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   ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

वनयम  १५९ (२) अन्िये सिगश्री.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, अबु आझमी,  छगन भुजबळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १६ – महाराष्ट्र 
सहकारी सांस्था (दसुरी सुधारणा) 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 विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम िेख, 
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 विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री छगन भजुबळ, जयांत 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ज) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री हषशिधशन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 

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

वनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री अस्लम िेख, 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 
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विखे पाटील, अबु आझमी, छगन भुजबळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १९ – महाराष्ट्र 
कृवर्ष उत्पन्न पणन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारणा) 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 सिशश्री अस्लम िेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोष टारफे, िेख आवसफ िेख रिीि, 
कुणाल पाटील, ॲड. त्र्यांबकराि वभसे, श्रीमती वनमशला गािीत, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४३ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग 
पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.सभुाष उफश  पांवडतिेट 
पाटील, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४३ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग 
पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४३ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची 
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सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग 
पाठविण्यात यािे. " 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री जयकुमार गोरे, हषशिधशन 
सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४३ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग 
पाठविण्यात यािे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (४) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४४ – महाराष्ट्र सािशजवनक 

विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम िेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोष टारफे, िेख आवसफ िेख रिीि, 
कुणाल पाटील, ॲड. त्र्यांबकराि वभसे, श्रीमती वनमशला गािीत, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४४ – महाराष्ट्र सािगजवनक 
विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुाष उफश  पांवडतिेट 
पाटील, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४४ – महाराष्ट्र सािगजवनक 
विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
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   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४४ – महाराष्ट्र सािगजवनक 
विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री जयकुमार गोरे, हषशिधशन 
सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४४ – महाराष्ट्र सािगजवनक 
विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
  (५) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १४ – महाराष्ट्र जलसांधारण 

महामांडळ (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम िेख, कुणाल 
पाटील, िसांतराि चव्हाण, त्र्यांबकराि वभसे, डी. पी सािांत, अवमन पटेल, 
सांग्राम थोपटे, अमर काळे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १४ – महाराष्ट्र जलसांधारण 
महामांडळ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सभुाष उफश  पांवडतिेट 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १४ – महाराष्ट्र जलसांधारण 
महामांडळ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
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सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १४ – महाराष्ट्र जलसांधारण 
महामांडळ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. अवमत झनक, सांग्राम 
थोपटे, हषशिधशन सपकाळ, जयकुमार गोरे, प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १४ – महाराष्ट्र जलसांधारण 
महामांडळ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (६) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र 

(लोकसेिकाांची) विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत 
विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. अस्लम िेख, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र (लोकसेिकाांची) 
विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, २०१८ 
विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि 
देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
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याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र (लोकसेिकाांची) 
विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, २०१८ 
विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४२ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि 
देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सभुाष उफश  पांवडतिेट 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र (लोकसेिकाांची) 
विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, २०१८ 
विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि 
देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.जयकुमार गोरे, सांग्राम 
थोपटे, अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र (लोकसेिकाांची) 
विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, २०१८ 
विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि 
देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषशिधशन 
सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र (लोकसेिकाांची) 
विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, २०१८ 
विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि 
देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  (७) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३१ – महाराष्ट्र ठेिीिाराांच्या 
(वित्तीय सांस्थाांमधील) वहतसांबांधाचे सांरक्षण (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. अस्लम िेख, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३१ – महाराष्ट्र ठेिीदाराांच्या 
(वित्तीय सांस्थाांमधील) वहतसांबांधाचे सांरक्षण (सुधारणा) विधेयक, २०१८ 
विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि 
देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३१ – महाराष्ट्र ठेिीदाराांच्या 
(वित्तीय सांस्थाांमधील) वहतसांबांधाचे सांरक्षण (सुधारणा) विधेयक, २०१८ 
विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४२ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि 
देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सभुाष उफश  पांवडतिेट 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३१ – महाराष्ट्र ठेिीदाराांच्या 
(वित्तीय सांस्थाांमधील) वहतसांबांधाचे सांरक्षण (सुधारणा) विधेयक, २०१८ 
विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि 
देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.जयकुमार गोरे, सांग्राम 
थोपटे, अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३१ – महाराष्ट्र ठेिीदाराांच्या 
(वित्तीय सांस्थाांमधील) वहतसांबांधाचे सांरक्षण (सुधारणा) विधेयक, २०१८ 
विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
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सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि 
देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषशिधशन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३१ – महाराष्ट्र ठेिीदाराांच्या 
(वित्तीय सांस्थाांमधील) वहतसांबांधाचे सांरक्षण (सुधारणा) विधेयक, २०१८ 
विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि 
देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 
  (८) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३२ – महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुांड, 

हातभट्टीिाले, औषवधद्रव्यविषयक गनु्हेगार, धोकािायक व्यक्ती, दृकश्राव्य 
कलाकृतींचे विनापरिाना प्रििशन करणाऱ्या व्यक्ती (व्व्हडीओ पायरेट्स), 
िाळू तस्कर आवण अत्यािश्यक िस्तूांचा काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्ती, 
याांच्या विघातक कृत्याांना आळा घालण्याबाबत (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. अस्लम िेख, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३२ – महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुांड, 
हातभट्टीिाले, और्षवधद्रव्यविर्षयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य 
कलाकृतींचे विनापरिाना प्रदिगन करणाऱया व्यक्ती (श्व्हडीओ पायरेट्स), िाळू 
तस्कर आवण अत्यािचयक िस्तूांचा काळा बाजार करणाऱया व्यक्ती, याांच्या 
विघातक कृत्याांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, २०१८ 
विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि 
देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३२ – महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुांड, 
हातभट्टीिाले, और्षवधद्रव्यविर्षयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य 
कलाकृतींचे विनापरिाना प्रदिगन करणाऱया व्यक्ती (श्व्हडीओ पायरेट्स), िाळू 
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तस्कर आवण अत्यािचयक िस्तूांचा काळा बाजार करणाऱया व्यक्ती, याांच्या 
विघातक कृत्याांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, २०१८ 
विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४२ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि 
देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सभुाष उफश  पांवडतिेट 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३२ – महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुांड, 
हातभट्टीिाले, और्षवधद्रव्यविर्षयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य 
कलाकृतींचे विनापरिाना प्रदिगन करणाऱया व्यक्ती (श्व्हडीओ पायरेट्स), िाळू 
तस्कर आवण अत्यािचयक िस्तूांचा काळा बाजार करणाऱया व्यक्ती, याांच्या 
विघातक कृत्याांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, २०१८ 
विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि 
देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.जयकुमार गोरे, सांग्राम 
थोपटे, अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३२ – महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुांड, 
हातभट्टीिाले, और्षवधद्रव्यविर्षयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य 
कलाकृतींचे विनापरिाना प्रदिगन करणाऱया व्यक्ती (श्व्हडीओ पायरेट्स), िाळू 
तस्कर आवण अत्यािचयक िस्तूांचा काळा बाजार करणाऱया व्यक्ती, याांच्या 
विघातक कृत्याांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, २०१८ 
विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि 
देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषशिधशन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३२ – महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुांड, 
हातभट्टीिाले, और्षवधद्रव्यविर्षयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती, दृकश्राव्य 
कलाकृतींचे विनापरिाना प्रदिगन करणाऱया व्यक्ती (श्व्हडीओ पायरेट्स), िाळू 
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तस्कर आवण अत्यािचयक िस्तूांचा काळा बाजार करणाऱया व्यक्ती, याांच्या 
विघातक कृत्याांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, २०१८ 
विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि 
देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 
     
  (९) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४७ – मुांबई महानगरपावलका, 

महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरषिा, नगरपांचायती ि 
औद्योवगक नगरी (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम िेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोष टारफे, कुणाल पाटील, त्र्यांबकराि 
वभस,े श्रीमती वनमशला गािीत, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४७ – मुांबई महानगरपावलका, 
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपांचायती ि 
औद्योवगक नगरी (दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४७ – मुांबई महानगरपावलका, 
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपांचायती ि 
औद्योवगक नगरी (दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.सभुाष उफश  पांवडतिेट 
पाटील, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४७ – मुांबई महानगरपावलका, 
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महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपांचायती ि 
औद्योवगक नगरी (दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४७ – मुांबई महानगरपावलका, 
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरर्षदा, नगरपांचायती ि 
औद्योवगक नगरी (दसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
     
  (१०) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४९ – महाराष्ट्र 

महानगरपावलका (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम िेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोष टारफे, कुणाल पाटील, त्र्यांबकराि 
वभस,े श्रीमती वनमशला गािीत, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४९ – महाराष्ट्र महानगरपावलका 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४९ – महाराष्ट्र महानगरपावलका 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
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   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.सभुाष उफश  पांवडतिेट 

पाटील, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४९ – महाराष्ट्र महानगरपावलका 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४९ – महाराष्ट्र महानगरपावलका 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषशिधशन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, सिशश्री अवमत झनक, राहुल बोंदे्र, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४९ – महाराष्ट्र महानगरपावलका 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
     
  (११) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५० – महाराष्ट्र कुळिवहिाट ि 

िेतजमीन, हैिराबाि कुळिवहिाट ि िेतजमीन आवण महाराष्ट्र कुळिवहिाट 
ि िेतजमीन (वििभश प्रिेि) (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम िेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोष टारफे, कुणाल पाटील, त्र्यांबकराि 
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वभस,े श्रीमती वनमशला गािीत, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५० – महाराष्ट्र कुळिवहिाट ि 
िेतजमीन, हैदराबाद कुळिवहिाट ि िेतजमीन आवण महाराष्ट्र कुळिवहिाट ि 
िेतजमीन (विदभग प्रदेि) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५० – महाराष्ट्र कुळिवहिाट ि 
िेतजमीन, हैदराबाद कुळिवहिाट ि िेतजमीन आवण महाराष्ट्र कुळिवहिाट ि 
िेतजमीन (विदभग प्रदेि) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.सभुाष उफश  पांवडतिेट 
पाटील, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५० – महाराष्ट्र कुळिवहिाट ि 
िेतजमीन, हैदराबाद कुळिवहिाट ि िेतजमीन आवण महाराष्ट्र कुळिवहिाट ि 
िेतजमीन (विदभग प्रदेि) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५० – महाराष्ट्र कुळिवहिाट ि 
िेतजमीन, हैदराबाद कुळिवहिाट ि िेतजमीन आवण महाराष्ट्र कुळिवहिाट ि 
िेतजमीन (विदभग प्रदेि) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
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   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषशिधशन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 

जगताप, सिशश्री अवमत झनक, राहुल बोंदे्र, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५० – महाराष्ट्र कुळिवहिाट ि 
िेतजमीन, हैदराबाद कुळिवहिाट ि िेतजमीन आवण महाराष्ट्र कुळिवहिाट ि 
िेतजमीन (विदभग प्रदेि) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
     
  (१२) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५१ – महाराष्ट्र िैद्यक 

व्यिसायी (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम िेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोष टारफे, कुणाल पाटील,           
त्र्यांबकराि वभसे, राहुल बोंदे्र, श्रीमती वनमशला गािीत, वि.स.स. याांचा     
प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५१ – महाराष्ट्र िैद्यक व्यिसायी 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. याांचा     प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५१ – महाराष्ट्र िैद्यक व्यिसायी 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.सभुाष उफश  पांवडतिेट 
पाटील, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, 
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वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५१ – महाराष्ट्र िैद्यक व्यिसायी 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५१ – महाराष्ट्र िैद्यक व्यिसायी 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषशिधशन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, सिशश्री अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५१ – महाराष्ट्र िैद्यक व्यिसायी 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेि देऊन विचाराथग पाठविण्यात यािे." 

 
 

  (िुक्रिार, विनाांक १३ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििशविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

आठ : सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, अवजत पिार, पथृ्िीराज चव्हाण, जयांत पाटील, 
गणपतराि िेिमखु, विलीप िळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, 
िविकाांत शििे, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिशश्री. जयित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, प्रा. 
िषा गायकिाड, सिशश्री. भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल, अब ु
आझमी, मो. आवरफ नवसम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चव्हाण, 
ॲड. यिोमती ठाकूर, डॉ.सवति पाटील, सिशश्री.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. सांतोष टारफे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिशश्री. कुणाल पाटील, 
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हनमुांत डोळस, कािीराम पािरा, जे.पी.गािीत, हषशिधशन सपकाळ, विजय भाांबळे, 
राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, सभुाष उफश  पांवडतिेट पाटील, अमर काळे, अवमत झनक, 
कु.प्रवणती शििे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री. भाऊसाहेब काांबळे, िेख आवसफ 
िेख रिीि, श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री. 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 प्रमाणात तूरीचे उत्पादन होऊनही पणन महासांघाने ऑनलाईन नोंदणी 
केलेल्या िेतकऱयाांकडून तूर, हरभरा खरेदी न करणे, नोंदणी न केलेल्या िेतकऱयाांकडून 
हमीभािापेक्षा कमी दराने खरेदी करुन व्यापाऱयाांनी केलेली िेतकऱयाांची लूट, ऑनलाईन 
नोंदणी न करता तूर ि मक्याची खरेदी पणन महासांघाने करूनही चुकारे प्रलांवबत असणे, 
बाहेरील देिातून तूरडाळ ि हरभरा आयात केल्यामुळे राज्यातील िेतकऱयाांकडील जिळपास 
२४ लाख ५१ हजार ८२४ क्क्िटल तूर ि हरभरा खरेदीअभािी विल्लक असणे, खरेदी-विक्री 
सांचालकाांिर चुकीचे गुन्हे नोंदविणे, छत्रपती वििाजी महाराज सन्मान योजनेअांतगगत राज्यातील 
िेतकऱयाांना ३४ हजार कोटींची जाहीर केलेली कजगमाफी तथावप, प्रत्यक्षात केिळ १५ हजार 
कोटीचीच कजगमाफी वमळणे, पवरणामी िेतकऱयाांचा ७/१२ कोरा न होणे, िासनाच्या 
धोरणामुळेच राज्यात गेल्या साडेतीन िर्षाच्या काळात १७ हजार िेतकऱयाांनी आत्महत्येचा 
मागग पत्करणे, कें द्र िासनाने राज्यातील िेतकऱयाांच्या कजगमाफीसाठी वनधी देण्यास वदलेला 
नकार, राज्यात सहकारी बँकाांची अडिणूक केल्यामुळे पीक कजगिाटप करण्यास वजल्हा 
बँकाांना येत असलेल्या अडचणी, िन टाईम सेटलमेंटसाठी िेतकरी तयार असताना अनेक 
वजल्ह्यामध्ये पात्र िेतकऱयाांच्या याद्या अद्यापही न आल्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकाांकडून कजगिाटप 
न करता ऊसाच्या वबलातून कजाच्या रकमा िळत्या करुन घेणे, आत्महत्याग्रस्त वजल्ह्यात 
पालकमांत्र्याांच्या हस्ते कजगमाफीचे प्रमाणपत्र देऊनही पीक कजासाठी हेलपाटे मारािे लागणे, 
बुलढाणा ि यितमाळ वजल्ह्यात पीक कजग मांजुरीसाठी िेतकऱयाच्या पत्नीकडे िरीरसुखाची 
मागणी होणे, डीजीटल स्िाक्षरी ि ऑनलाईन ७/१२ योजना यिस्िी न होणे, आपल्या 
मागण्याांसाठी िाांततेने आांदोलन करणाऱया िेतकऱयाांिर गुन्हे दाखल करणे, चालू िर्षी 
अमरािती वजल्ह्यात बनािट वबयाणे वितरीत झाल्याच्या उघडकीस आलेल्या घटना, पांतप्रधान 
पीक विमा योजनेअांतगगत सन २०१७ च्या खरीप हांगामातील ९२ टक्के िेतकऱयाांच्या बँक 
खात्याची मावहती बँकेतील खात्यािी जुळत असतानाही ४१.५० लाख विमाधारक िेतकऱयाांना 
मदत नाकारुन एकूण २,२६९ कोटींच्या नुकसान भरपाईपैकी फक्त ७४७ कोटीचे िाटप करणे, 
कापसािरील बोंड अळीमुळे झालेले सुमारे ३००० कोटींचे नुकसान तसेच मािा ि 
तुडतुड्यामुळे झालेली धानाची नुकसान भरपाई जाहीर करून अद्यापही न वमळणे, धमा 
पाटलाच्या मुलाला वदलेल्या आचिासनाला फासलेला हरताळ, साखरेच्या दरात घसरण 
झाल्यामुळे ऊस उत्पादक िेतकऱयाांिर िाढत चाललेली थकबाकी, त्यात पावकस्तानातून 
साखर, तूर ि काद्याांची आयात करुन राज्यातील िेतकऱयाांच्या अडचणीमध्ये झालेली िाढ, 
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कापसािर फिारणी करताना मृत झालेल्या िेतकऱयास मदत, दृष्ट्टीहीन ि अपांग िेतकऱयाांना 
पीक कजग, आधारभूत सकमती, हमीभाि, िन हक्क कायदा तसेच सामावजक योजनाांची 
अांमलबजािणी करणे इ. मागण्याबाबत िासनाने वद. १३ माचग, २०१८ रोजी सभागृहात 
वदलेल्या आचिासनानुसार कोणतीच कायगिाही न होणे, माहे माचग, २०१७ पयंतच्या पेड-पेंसडग 
ग्राहकाांना विजेची जोडणी देण्याचे िासनाने सभागृहात मान्य करुनही अद्याप जोडणी न 
वमळणे, पवरणामी ग्रामीण भागात वदिसभरातून अनेक िेळा िीज पुरिठा खांवडत होणे, पुरेिा 
पायाभूत सुविधा नसल्याने ग्राहकाांची गैरसोय होणे, ग्राम विद्युत सहाय्यक वनयुक्तीबाबत दीड 
िर्षापूिी िासन वनणगय वनगगवमत करून अद्यापही वनयुक्त्या न करणे, याबाबत िासनाने 
कराियाची उपाययोजना, कायगिाही ि प्रवतवक्रया." 

 
  (िुक्रिार, विनाांक १३ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

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

नऊ : डॉ.अवनल बोंडे, सिशश्री सभुाष साबणे, समीर कुणािार, सवुनल प्रभ,ू राजेंद्र पाटणी, 
प्रकाि आवबटकर, डॉ.सांजय कुटे, डॉ.जयप्रकाि मुांिडा, सिशश्री चरण िाघमारे, 
िांभरुाज िेसाई, उन्मेष पाटील, डॉ.िविकाांत खेडेकर, डॉ.सवुनल िेिमखु, डॉ.सांजय 
रायमलुकर, सिशश्री बाबरुाि पाचणे, राजाभाऊ िाजे, प्रिाांत बांब, वकिोर पाटील, ॲड. 
सांजय धोटे, सिशश्री चांद्रिीप नरके, हवरष शपपळे, ज्ञानराज चौगलुे, डॉ.पांकज भोयर, 
सिशश्री सरेुि धानोरकर, सांजीिरेड्डी बोिकुरिार, अवनल बाबर, कीतीकुमार ऊफश  बांटी 
भाांगवडया, सिानांि चव्हाण, प्रा.डॉ.अिोक उईके, सिशश्री िैभि नाईक, तान्हाजी 
मटुकुळे, समीर मेघे, बाळासाहेब मरुकुटे, जगिीि मळुीक, विजय रहाांगडाले, रणधीर 
सािरकर, सांजय सािकारे, डी.मव्ल्लकाजुशन रेड्डी, वििाजीराि नाईक, बाळासाहेब 
सानप, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- 
 
        "राज्यात कें द्र िासनाच्या विफारिीनूसार १४ प्रमुख वपकाांकवरता उत्पादन खचाच्या 
दीडपट हमीभाि जाहीर केल्याने िेतकऱयाांच्या मनात िासनाबद्दल विचिास वनमाण झालेला 
असणे, िेतकऱयाांची जवमन ससवचत करण्याकवरता पांतप्रधान ससचन योजनेबरोबरच बळीराजा 
जलसांजीिनी योजना राज्यात प्रभािीपणे कायाश्न्ित करण्यात येणे, िेतकऱयाांना युवरया, वमश्र 
खते, सेंद्रीय खते, वबयाणे याांचा योग्य दरात वनयवमत पुरिठा होत असणे, अल्पभूधारक 
िेतकऱयाांना मनरेगा अांतगगत फळबाग लागिड योजनेसोबतच बहुभूधारक िेतकऱयाांकवरता 
भाऊसाहेब फुां डकर फळबाग लागिड योजना कायाश्न्ित करण्यात येणे, सदरहू योजनेमध्ये 
िेतकऱयाांना १००% वठबक ससचनासह ि अनुदानासह रोपे, कलम इ. पुरिठा करण्यात येणे, 
व्याघ्र प्रकल्पालगत असलेल्या िेतीला लागू करण्यात आलेल्या अनुदानीत कुां पण योजनेच्या 
धतीिर अन्य िनालगतच्या िेतीलाही िन्य प्राण्याांपासून सांरक्षणाकवरता अनुदानीत कुां पण 
योजना लागू करण्याची आिचयकता असणे, धडक ससचन विवहरी, मागेल त्याला िेततळे, 
मनरेगा अांतगगत विवहरी, वठबक ससचन योजना, कृर्षी याांवत्रकीकरण, प्रात्यवक्षक वबयाणे पुरिठा 
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योजना याांची अवधक प्रभािी अांमलबजािणी करण्याची आिचयकता, गट िेतीला देण्यात 
आलेल्या प्रोत्साहनामुळे िेतकऱयाांची पणन ि विक्री प्रवक्रया गट कां पनीद्वारे यिस्िीपणे 
राबविण्यात येणे, तूर, चना, ज्िारी, मका इ. िेतमालाची हमीभािाने खरेदी करण्यात येणे, 
भूमीधारी िेतकऱयाांची िगग-२ ची जवमन िगग-१ मध्ये रुपाांतवरत करण्याचा ि त्यायोगे राज्यातील 
गोरगरीब िेतकऱयाांना वदलासा देण्याचा िासनाने घेतलेला वनणगय, कृर्षीपांप जोडणीच्या सन 
२०१७ पयंतच्या अजांचा वनपटारा करण्यात येणे, िेतकऱयाांचे कृर्षीपांपाचे विज देयके प्रलांवबत 
असताना सुध्दा त्याांचा विज पुरिठा खांडीत न करण्याचा वनणगय घेऊन िेतकऱयाांना देण्यात 
आलेला वदलासा, यितमाळ वजल्ह्यात वकटकनािकाांचा प्रादभुाि होऊन झालेल्या 
िेतकऱयाांच्या बळींची पुनरािृत्ती होऊ नये म्हणून कराियाची उपाययोजना, गारपीटीमुळे 
नुकसान झालेल्या िेतकऱयाांना अल्पकालािधीमध्ये देण्यात आलेली मदत, बोंडअळी, 
तुडतुडेग्रस्त िेतकऱयाांना देण्यात आलेली मदत इ. बाबी विचारात घेऊन राज्यातील 
िेतकऱयाांना अवधक सक्षम करण्यासाठी कराियाची कायगिाही ि उपाययोजना." 

   
  (िुक्रिार, विनाांक १३ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

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

िहा : सिशश्री अवजत पिार, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, जयांत पाटील, पथृ्िीराज चव्हाण, विजय 
िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, िविकाांत शििे, प्रा.विरेंद्र जगताप, सिशश्री जयित्त 
क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, प्रा.िषा गायकिाड, सिशश्री भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, 
गोपालिास अग्रिाल, मो.आवरफ नवसम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुराि 
चव्हाण, डॉ.सवति पाटील, सिशश्री 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.सांतोष टारफे, 
श्रीमती विवपका चव्हाण, सिशश्री प्रविप जाधि-नाईक, कुणाल पाटील, हनमुांत डोळस, 
कािीराम पािरा, हषशिधशन सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर 
काळे, अवमत झनक, कु.प्रवणती शििे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री भाऊसाहेब 
काांबळे, िेख आवसफ िेख रिीि, श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री 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 ि वडझेलच्या दरात सातत्याने िाढ होत असून मागील चार िर्षात 
इांधनाच्या दराने उच्चाांक गाठणे, एस.टी. प्रिासी भाड्यातही दरिाढ करािी लागल्यामुळे ग्रामीण 
प्रिािाांमध्ये पसरलेले नाराजीचे िातािरण, सदरची दरिाढ ही महागाईला चालना देणारी 
असणे, राज्यातील सिगसामान्य जनतेला महागाईमुळे बसलेली झळ, घरगुती गॅसच्या दरात िाढ 
केल्याने मवहलाांचे आर्षथक वनयोजन कोलमडणे, पेरोल ि वडझेलला िस्तू आवण सेिा कराच्या 
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कके्षत आणण्यासाठी राज्याकडून प्रस्ताि पाठविण्यास साांगण्यात येऊनही त्याची 
अांमलबजािणी न होणे, जीएसटीच्या करप्रणालीतून सािरण्याचा प्रयत्न करणाऱया राज्य 
सरकारिरील कजाचा डोंगर वदिसेंवदिस िाढत असून त्यातच सरकारी महामांडळाांना तब्बल 
२५ हजार ६४० कोटी रुपयाांचा झालेला तोटा, राज्य सरकारच्या वतजोरीिर तब्बल ४ लाख ६२ 
हजार कोटी रुपयाांचे कजग असताना पुन्हा ४२ हजार कोटींचे कजग काढण्याची कें द्राकडून 
मावगतलेली परिानगी, त्यातच १ लाख कोटी रुपये खचाच्या मुांबई-अहमदाबाद बुलेट रेनमुळे 
कजाचे ओझे िाढणे, सदर कजाची परतफेड येनच्या स्िरुपात करण्याबाबत जपानबरोबर 
झालेला करार, िासनाच्या विविध विभागात २ लाखाच्या िर वरक्त पदे असूनही ती न 
भरल्यामुळे विकासाच्या योजनाांिर होणारा पवरणाम, बेरोजगार, कौिल्य विकास ि उद्योजकता 
मागगदिगन कें द्राांमध्ये नोंदणीकृत बेरोजगाराांच्या सांख्येत होणारी िाढ, "इज ऑफ डुईांग वबझनेस" 
मध्ये राज्य तेराव्या क्रमाांकािर जाणे, स्टाटग-अप इांवडयामध्ये महाराष्ट्राची झालेली वपछेहाट, 
राज्यातील कायदा ि सुव्यिस्था हाताबाहेर गेली असून खून, दरोडे, चोरी, बलात्कार, 
मवहलाांच्या विनयभांगाच्या घटनाांमध्ये झालेली िाढ, अद्ययाित तांत्रज्ञानाचा िापर करुन सायबर 
गुन्हेगारीच्या माध्यमातून जनतेची होत असलेली फसिणुक, आर्षथक फसिणुकीच्या 
गुन्ह्याांमध्ये िाढ होऊन मवहला ि मुला-मुलींच्या अपहरणाचे िाढत असलेले प्रकार, 
पोवलसाांच्या वनिासस्थानाांची झालेली दरूिस्था, पोवलसाांना होणाऱया मारहाणीच्या घटनाांमध्ये 
िाढ, अमली पदाथाच्या माध्यमातून तरुण वपढी व्यसनावधन होणे, रस्त्यािरील अपघाताांना 
पायबांद घालण्यात अपयि आले असून  रस्ते सुरक्षा अवभयान राबविण्यात झालेली वदरांगाई, 
वदनाांक ११ मे, २०१८ रोजी औरांगाबाद येथे झालेल्या पूिगवनयोवजत दांगल प्रकरणी पोवलसाांनी 
घेतलेली बघ्याची भूवमका, दांगलीकवरता फ्लीप काटगिर मागविलेली िसे्त्र, याकवरता फ्लीप 
काटगिर बांदी घालण्याची आिचयकता, राज्यातील पोलीस अवधकाऱयाांच्या बदल्यामध्ये होत 
असलेला भ्रष्ट्टाचार, पोलीस भरतीत होत असलेले घोटाळे, सोिल वमडीयाद्वारे पसरविल्या 
जाणाऱया अफिाांिर वनबंध घालण्यास अपयि आल्याने साक्रीसह राज्यात विविध वठकाणी 
िारांिार वनरपराध लोकाांचे जाणारे बळी, मागील तीन िर्षात मांत्री ि अवधकाऱयाांच्या 
भ्रष्ट्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणूनही त्याांच्या चौकिीमध्ये केली जाणारी वदरांगाई अथिा 
चौकिीच न करणे, िाकडी (ता.जामनेर, वज.जळगाि) येथील दवलत अल्पियीन मुलाांना 
करण्यात आलेली अमानुर्ष मारहाण ि त्याांची काढण्यात आलेली नग्न सधड, भीमा-कोरेगाांि 
दांगलीप्रकरणी मुख्य सुत्रधार मोकाट वफरत असून सामान्य नागवरकाांना आरोपी म्हणून अटक 
करुन िेगळे वचत्र वनमाण करण्याचा होत असलेला प्रयत्न, डॉ. दाभोळकर ि कॉ. पानसरे याांचे 
मारेकरी िोधण्यात सरकारला अपयि आल्यामुळे न्यायालयाने तीव्र नापसांती व्यक्त करणे, 
नक्षलिाद्याांिी जोडून चळिळीतील कायगकत्यांची करण्यात येणारी बदनामी, याप्रकरणी 
िासनाने कराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 

   
 
 

विधान भिन, डॉ. अनांत कळसे, 
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नागपूर, 
वदनाांक : १३ जुलै, २०१८ 

प्रधान सवचि, 
 महाराष्ट्र विधानसभा. 

 


