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महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

बधुिार, विनाांक १८ जलु,ै २०१८ 
 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 
एक  : प्रश्नोत्तरे. 

 
िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 

 

  (१) महसलू मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ मयादित, पुणे यांचा 
सन २०१६-२०१७ या वर्षाचा चोपन्नावा वार्षर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) उद्योग मांत्री :  महाराष्ट्र पेरोकेदमकल्स महामंडळ मयादित यांचा 
सन २०१६-२०१७ या वर्षाचा छत्् ासावा वार्षर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) पशसुांिधधन, 
िगु्धविकास ि 
मत्स्यविकास मांत्री 

:  पुण्यश्लोक अदहल्यािेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी 
दवकास महामंडळ मयादित, पुणे यांचा सन २०१५-
२०१६ या वर्षाचा सितीसावा वार्षर्षक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (४) माजी सैवनकाांचे 
कल्याण मांत्री 

:  महाराष्ट्र माजी सैदनक महामंडळ मयादित, पुणे 
यांचा सन २०१४-२०१५  या वर्षांचा तेरावा वार्षर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 

       

 
तीन : विधानसभा सि्य अनपुस््िती सवमतीचा (२०१७-२०१८) आठिा अहिाल सािर 

करणे ि त्सयािर विचार करणे. 
 

चार : ्िगन प्र्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
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पाच : औवचत्सयाचे मदेु्द. 
 

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

 

   (विनाांक १७ जलुै, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशधविण्यात 
आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्र १) 
 

  (१) सिधश्री अतलु सािे, नारायण कुचे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािधजवनक महत्सत्सिाच्या 
बाबीकडे उद्योग मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "औरंगाबाि दजल्हयातील शेंद्रा एमआयडीसीला लागून मौजे जयपूर, 
ता.दज.औरंगाबाि येथे गट क्रमांक २४६ ते २६२ हे एकूण के्षत्र २१५ हेक्टर ८० आर जमीन  
एमआयडीसी साठी जमीन वाटप सदमतीने जागेचे सवेक्षण न करताच भुसंपािनाची 
परवानगी िेणे, सिरील जमीन डोंगराळ व िऱ्या खोऱ्यांची असून उद्योगधंद्यास योग्य 
नसणे, संबंदधत जमीन दबल्डर गु्रपची असल्याकारणाने दवकासक व अदधकारी यांनी 
संगनमताने भुसंपािनाचा घाट घालने, सद्य पदरतथथतीत शेंद्रा एमआयडीसी मध्ये मोठया 
प्रमाणामध्ये भुखंड दरक्त असणे, तसेच एमआयडीसीने दवशेर्ष आर्षथक के्षत्रामधून 
वगळलेली ५०० एकर जमीन उद्योगासाठी दशल्लक असून ती जमीन उद्योगासाठी वाटप न 
करता िऱ्याखोऱ्यांमधील जमीन खरेिी करण्यामागचे कारण न समजणे, तसेच दिल्ली 
मंुबई इंडतथरयल कॉरीडोअर (डीएमआयसी) मध्ये ८०० हेक्टर जमीन उपलब्ध असणे, 
तरीही उद्योगधंद्यांकदरता योग्य नसलेल्या जमीनीकदरता लाखो रुपये खचच केल्यामुळे 
शासनाच्या पैशाचा अपव्यय करणे, याबाबत शासनाने करावयाची कायचवाही व प्रदतदक्रया." 
 

  (२) श्री. योगेश सागर, अॅड. भीमराि धोंडे, सिधश्री. सवुनल शशिे, सांतोष िानिे, रमेश 
लटके, अवमन पटेल, अवमत साटम, अतलु भातखळकर वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािधजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "अंधेरी, मंुबई (प) येथील पूवच-पतश्चमेला जोडणारा गोखले पािचारी उड्डाणपूल अंधेरी 
रेल्वे थथानकातील दवलेपालेच्या बाजूच्या मार्षगकावर फलाटाच्या छतासह दिनांक ३ जुलै, 
२०१८ रोजी कोसळणे, काही भाग ओव्हरहेड वायरवर पडल्याने वीज पुरवठाही बंि 
करण्यात येणे, या अपघातात पुलावरून जाणारे ५ जण जखमी झाले असून ्यापैकी 
िोघांची प्रकृती गंभीर असणे, या अपघातामुळे रेल्वे वाहतूक पूणचपणे ठप्प झाली असल्याने 
मंुबईकरांचे झालेले प्रचंड हाल, पदरणामी जनतेत दनमाण झालेली घबराट, मंुबई 
महानगरपादलका व रेल्वे प्रशासन यांच्यामध्ये या िघुचटनेस जबाबिार कोण यावरून 
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वािदववाि होत असणे, रेल्वे थटेशन व रुळावरील उड्डाणपूल, पािचारी पुलांची िरुुथती 
करण्याचा अदधकार रेल्वे प्रशासन महापादलकेला िेत नसल्यामुळे मंुबई पदरसरातील 
बहुसंख्य पुलांचे लेखापदरक्षण होत नसल्याने अशा ििेुवी घटना घडत असल्याचे  
महापादलका प्रशासनाचे म्हणणे असणे, भदवष्ट्यात अशा घटना घडून नये ्यासाठी 
मंुबईतील रेल्वेवरील अनेक उड्डाण पूल कोणाच्या िेखरेखीखाली आहेत व ्यांची िेखभाल, 
िरुुथती कोण करणार याबाबत दनणचय घेऊन मंुबईतील सवच पुलांचे लेखापदरक्षण करून 
जबाबिारी दनतश्चत करण्याची आवश्यकता असणे, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायचवाही व प्रदतदक्रया." 
 

  (३) सिधश्री.मांगेश कुडाळकर, सरेुश धानोरकर, सवुनल शशिे, सवुनल प्रभ,ू वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािधजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "अहमिनगरमधील केडगांव नगरमध्ये शाहुनगर भागातील एका राजकीय पक्षाचे 
उपशहर प्रमुख यांची दि.०७ एदप्रल, २०१८ रोजी गुंडानी गोळ्या घालुन केलेली ह्या, 
मंुबईतील मालाडच्या कुरार येथे राहणारे माजी उपशाखाप्रमुख श्री.सदचन सावंत यांची 
दि.२२ एदप्रल, २०१८ रोजी गोळ्या घालून केलेली ह्या, तसेच याच पदरसरातील शाखा 
प्रमुख अशोक सावंत यांचीही गोळ्या झाडून करण्यात आलेली ह्या, अशा पध्ितीने 
राज्यात अनेक दठकाणी राजकीय पक्षाचे पिादधकारी व कायचक्यांच्या राजकीय आकसाने 
सुपाऱ् या िेऊन गुंडांकरवी होणाऱ् या ह्यांमुळे नागदरकांमध्ये वाढती असुरदक्षतता, 
गुंडाकडून होणाऱ् या ह्यांमुळे कायिा व सुव्यवथथेवरील सवचसामानयांचा उडालेला 
दवश्वास, हल्लेखोर पकडण्यास पोदलसांना येणारे अपयश, शासनाने केवळ राजकीय 
सुडापोटी होणाऱ् या या ह्या रोखण्यासाठी कायिा व सुव्यवथथा राबदवण्याची आवश्यकता 
वा याबाबत शासनाची प्रदतदक्रया." 
 

  (४) सिधश्री.विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, सवुनल केिार, अमर काळे, 
अ्लम शेख, बाळासाहेब िोरात, अॅड. यशोमती ठाकूर श्रीमती वनमधला गावित, 
श्री. डी.पी.सािांत, डॉ. सांतोष टारफे, सिधश्री कुणाल पाटील, अब् िलु सत्तार, 
हषधिधधन सपकाळ, योगेश सागर, अॅड. िारीस पठाण, सिधश्री सवुनल प्रभ,ू अतलु 
भातखळकर,वि.स.स. तातडीच्या ि सािधजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे 
लक्ष िेधतील :- 
 
     "मंुबईतील जागृती पाकच  घाटकोपर (पतश्चम) पदरसरात दिनांक २८ जुन, २०१८ रोजी 
जीविया लेन पदरसरात तांदत्रक दबघाड झाल्याने चाटचडच दवमान कोसळून झालेल्या िघुचटनेत 
पायलटसह पाच जणांचा जागीच मृ्यू झाल्याची घटना, या िघूचटनेत  कॅप्टन मादरया, को-
पायलट कॅप्टन प्रिीप रजपूत, इंदजदनयर सुरभी, टेतक्नदशयन मनीर्ष पांडे  यांच्यासह गोंदवि 
पंदडत या पािचाऱ्यांचा समावेश असणे, िघूचटनाग्रथत व्हीटी यूपीझेड, ककग एअर सी-९ हे 
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दवमान उत्तर प्रिेश सरकारचे खासगी दवमान असून या दवमानाचा यापुवी अलाहाबािमध्ये 
अपघात झाल्याने उत्तर प्रिेश सरकारने सन २०१४ साली हे दवमान दवकून टाकले 
असल्याची मादहती उत्तर प्रिेशाचे मुख्य सदचव अवदनश अवथथी यांनी िेणे, मंुबईतील 
िीपक कोठारी यांच्या मालकीच्या यू. आय. या कंपनीने हे दवमान दवकत घेतले असून 
दवमानाची चाचणी घेत असतांनाच झालेली िघुचटना, आज दवमानाची चाचणी घेण्यास 
वातावरण योग्य नाही असे पायलटने सांदगतल्यानंतर सुध्िा या दवमानाची चाचणी घेण्यात 
आलेली असणे, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशीचे आिेश िेणे मात्र दवमान दवकत 
घेणाऱ्या कंपनीच्या दवरोधात कोणतीच कारवाई करण्यात येत नसल्याचे दिसून येत 
असल् यामूळे नागदरकांत पसरत असलेला असंतोर्ष, या दवमान अपघाताच्या आिल्याच 
दिवशी २७ जून, २०१८ रोजी नादशकमध्ये सुखाई दवमान कोसळलेले असणे, माहे माचच 
२०१८ च्या सुमारास रायगडमध्ये भारतीय तटरक्षक िलाचे दवमान कोसळलेले असणे, माहे 
दडसेंबर २०१७ मध्ये धुळयात झालेल्या दवमान अपघातात िोन जण गंभीर जखमी होणे, 
माहे एदप्रल २०१७ मध्ये गोंदियात झालेल्या दवमान अपघातात िोन जणांचा जागीच मृ्यू 
झालेला असणे,  दवमान अपघात हा दवर्षय कें द्र शासनाच्या अख्यादरत येत असला तरी 
राज्यात होत असलेल्या दवमान अपघातांमुळे नागदरकांत पसरलेले दभतीचे वातावरण, 
दवमान उड्डाण के्षत्रातील कुला, घाटकोपर, सांताकु्रझ, दवलेपाले इ. भागात चार लाख िाट 
लोकवथती असल्याने भदवष्ट्यात मोठ्या प्रमाणात दजदवत हानी होण्याची शक्यता, 
दवमानतळ मागात ११२ इमारतींमुळे वैमादनकांना १०० मीटर पुढे जावून लँडीग करावे 
लागणे, अ्यंत कमी िरात खरेिी केलेल्या दवमानांची जुजबी िरुुथती करुन व ती वापरात 
आणून नागरीकांचे प्राण धोक्यात घालणाऱ्या सवच कंपनयांची थवतंत्र यंत्रणेमाफच त चौकशी 
करण्याची आवश्यकता, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायचवाही, उपाययोजना व 
शासनाची प्रदतदक्रया." 
 

  (५) सिधश्री. अ्लम शेख, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, अवमन पटेल, 
प्रा.िषा गायकिाड, श्रीमती वनमधला गावित, अॅड. यशोमती ठाकूर, डॉ. सांतोष 
टारफे, सिधश्री. हषधिधधन सपकाळ, प्रकाश फातपेकर, वकशोर पाटील, तकुाराम 
काते, प्रकाश  सिेु, वि.स.स. तातडीच्या ि सािधजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे 
मवहला ि बाल विकासमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     “राज्यात मोठया प्रमाणावर आश्रमशाळा असून आश्रमामधील मुलांवर दवदवध 
दठकाणी अ्याचार होत असणे, दवशेर्षत: कळंबोलीतील (ता.पनवेल, दज.रायगड) सेक्टर 
क्र.१४ मधील ग्यान आश्रमशाळा अनाथ व दनराश्रीत मुलांसाठी असून या आश्रम 
शाळेमधील तीन अल्पवयीन भावांवर केअर टेकरने लैंदगक अ्याचार केल्याचे माहे जून, 
२०१८ च्या दतस-या आठवडयात उघडकीस येणे, मात्र संबंदधतांवर अद्याप कोणतीच 
कारवाई केली नसणे, दपडीत मुले ११, १२ व १८ वयोगटातील असणे, मुलांवर लैंदगक 
अ्याचार फािरच्या संगनमताने गत तीन मदहनयांपासून होत असणे, याबाबत गुनहा िाखल 
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करण्यात होत असलेली दिरंगाई, या सवच बाबीकडे शासनाने केलेले िलुचक्ष, पदरणामी 
पालकांत व दवद्याथांत दनमाण झालेले दभतीचे वातावरण, याबाबत शासनाने करावयाची 
कायचवाही व उपाययोजना." 
 

  (६) सिधश्री. बबनराि शशिे, राजेश टोपे, अवजत पिार, राहुल मोटे,  राणाजगजीतशसह 
पाटील, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, उल्हास  पाटील, राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािधजवनक महत्सत्सिाच्या बाबीकडे सहकार मांत्र्याचे 
लक्ष िेधतील :- 
 
     “राज्यातील साखर उद्योग मागील िोन वर्षच समाधानकारक झालेल्या पावसामुळे 
अपुऱ्या ऊसाच्या समथयेमधून बाहेर आलेला असून सन २०१८-१९ च्या गळीत हंगामात 
िरवर्षीपेक्षा यावर्षी िपु्पट लागवड झालेली असणे, राज्यात एका बाजूला मोठया प्रमाणात 
वाढलेले ऊसाचे के्षत्र व िसुऱ्या बाजूला ऊस तोड मजूर संख्या घटलेली असणे, शासनाने 
राष्ट्रीय कृर्षी दवकास (KRVY) योजने अंतगचत ऊस तोडणी यंत्रास िरवर्षी ४० ते ५०% 
अनुिान िेणे, सहकारी व खाजगी साखर कारखानयांनी आपले सभासि, ऊस उ्पािक 
शेतकऱ्यांनी सिर योजनेतंगचत ऊस तोडणी यंत्र खरेिीसाठी ५०० पेक्षा अदधक ऊस 
उ्पािक शेतकऱ्यांनी सन २०१८-१९ च्या गळीत हंगामासाठी ऊस तोडणी यंत्राचे प्र्येकी 
२५ लक्ष रुपये आगावू रक्कम िेवून दवदवध कंपनयांकडे खरेिी नोंिदवलेली  असणे, दिनांक 
१५ जून, २०१८ रोजी सन २०१८-१९ या आर्षथक वर्षापासून राष्ट्रीय कृर्षी दवकास 
योजनेअंतगचत िेण्यात येणारे अनुिान बंि करण्यात आल्याचे साखर आयुक्त, पुणे 
यांचेकडून सवच साखर कारखानयांना कळदवण्यात येणे, शासनाने अनुिान िेण्याचा दनणचय 
रिि केल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे आर्षथक नुकसान होणे, सन २०१८-१९ च्या  गळीत 
हंगामात मजूरांच्या कमतरतेमुळे व प्र्येक कारखाना कायचके्षत्रात ३० ते ४०% ऊस यंत्राच्या 
सहाय्याने तोडणी करण्याचे योजलेले असणे, ऊस तोड यंत्राचे अनुिान रिि केल्याने 
कारखाना के्षत्रातील ऊस तोडणी अशक्य होणे, ऊस तोडणी अभावी ऊस तसाच रदहल्यास 
सिरील ऊसाला FRP नुसार अनुिान िेण्याची शेतकऱ्यांनी शासनाकडे केलेली मागणी 
्यामुळे ऊस तोडणी यंत्रासाठी शासनाने १०० कोटी रक्कम मंजूर करणे अ्यंत गरजेचे 
असणे, ऊस तोडणी यंत्राचे अनुिान रिि केल्याने राज्यातील ऊस उ्पािक शेतकरी  व 
साखर उद्योगामध्ये दनमाण झालेला असंतोर्ष, पदरणामी ऊस तोडणी यंत्राचे अनुिान 
पूवीप्रमाणे सुरु ठेवण्यासाठी शासनाने तातडीने करावयाची कायचवाही व शासनाची 
प्रदतदक्रया.” 

    
 
 
 
 

सात : शासकीय विधेयके : 
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  (अ) परु:्िापनािध :- 
 

   (१) सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ५६ – महाराष्ट्र दवधानमंडळाच्या 
सिथयांचे वेतन व भते्त (सुधारणा) दवधेयक, २०१८. 
 

   (२) सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ५७ – फौजिारी प्रदक्रया संदहता 
(महाराष्ट्र सुधारणा) दवधेयक, २०१८. 
 

   (३) सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ५८ – महाराष्ट्र महानगरपादलका 
(िसुरी सुधारणा) दवधेयक, 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, सुदनल केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, 
सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत भालके, िसंतराव चव्हाि, शेख 
आदसफ शेख रशीद, अदमन पटेल, राधाकृष्ट्ि विखे पाटील, अबु आझमी, पृथ्िीराि 
चव्हाि, हर्विधवन सपकाळ, सुरेश लाड, हनुमंत डोळस, भाथकर जाधव, संजय 
किम, ित्तात्रय भरणे, पांडुरंग बरोरा, नरहरी दझरवाळ, संिीप नाईक, राहुल मोटे, 
हसन मुश्रीफ, शदशकांत कशिे, राहुल जगताप, दिपक चव्हाण, डॉ.सतीश पाटील, 
सवचश्री दजतेंद्र आव्हाड, वैभव दपचड, दवजय भांबळे, प्रिीप जाधव (नाईक), राजेश 
टोपे, जयंत पाटील, श्रीमती िीदपका चव्हाण, दव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 
      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२ – महाराष्ट्र 
कृदर्ष उ्पन्न पणन (दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत 
करते." 
 

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

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.बच्च ूकडू, वि.स.स. याांचा 
प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृदर्ष उ्पन्न पणन 
(दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची सहमती 
घेऊन िोनही सभागृहांच्या ५१ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त 
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सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिधश्री अ्लम शेख, 
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमधला गािीत, सिधश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील,  
वि.स.स. याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृदर्ष उ्पन्न पणन 
(दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची सहमती 
घेऊन िोनही सभागृहांच्या ४३ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त 
सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिधश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृदर्ष उ्पन्न पणन 
(दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची सहमती 
घेऊन िोनही सभागृहांच्या ३५ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त 
सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्र्ताि :- 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृदर्ष उ्पन्न पणन 
(दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची सहमती 
घेऊन िोनही सभागृहांच्या ३१ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त 
सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषधिधधन 
सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्र्ताि :- 
       
       "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृदर्ष उ्पन्न 
पणन (दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची सहमती 
घेऊन िोनही सभागृहांच्या २१ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त 
सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
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   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
    
  (२) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम  १५९ (२) अन्िये सवचश्री.अस्लम शेख, वििय िडेट्टीिार, अमर काळे, 
सुनील केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत 
भालके, िसंतराव चव्हाि, शेख आदसफ शेख रशीद, अदमन पटेल, राधाकृष्ट्ि 
विखे पाटील, अबु आझमी,  छगन भुजबळ, दव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १६ – महाराष्ट्र 
सहकारी संथथा (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 

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

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

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
(िसुरी सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोनही 
सभागृहांच्या ५१ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिधश्री अ्लम शेख, 
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमधला गािीत, सिधश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्र्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
(िसुरी सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोनही 
सभागृहांच्या ४३ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा 
मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिधश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
(िसुरी सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोनही 
सभागृहांच्या ३५ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा 
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मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिधश्री छगन भजुबळ, जयांत 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
(िसुरी सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोनही 
सभागृहांच्या ३२ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
(िसुरी सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोनही 
सभागृहांच्या ३१ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (ज) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिधश्री हषधिधधन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संथथा 
(िसुरी सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोनही 
सभागृहांच्या २१ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 

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

वनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री अथलम शेख, वििय िडेट्टीिार, अमर काळे, 
सुनील केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत 
भालके, िसंतराव चव्हाि, शेख आदसफ शेख रशीद, अदमन पटेल, राधाकृष्ट्ि 
विखे पाटील, अबु आझमी, छगन भुजबळ, दव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 
      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १९ – महाराष्ट्र 
कृदर्ष उ्पन्न पणन (दवकास व दवदनयमन) (िसुरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ 
नापसंत करते." 
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   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४३ – महाराष्ट्र कृवष उत्सपन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिधश्री अ्लम 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 वनमधला गािीत, वि.स.स. 
याांचा प्र्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ४३ – महाराष्ट्र कृदर्ष उ्पन्न 
पणन (दवकास व दवदनयमन) (िसुरी सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची 
सहमती घेऊन िोनही सभागृहांच्या ४३ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील 
प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच 
पाठदवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिधश्री.सभुाष उफध  पांवडतशेट 
पाटील, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, वि.स.स. याांचा 
प्र्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ४३ – महाराष्ट्र कृदर्ष उ्पन्न 
पणन (दवकास व दवदनयमन) (िसुरी सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची 
सहमती घेऊन िोनही सभागृहांच्या ३२ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील 
प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच 
पाठदवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ४३ – महाराष्ट्र कृदर्ष उ्पन्न 
पणन (दवकास व दवदनयमन) (िसुरी सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची 
सहमती घेऊन िोनही सभागृहांच्या ३१ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील 
प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच 
पाठदवण्यात यावे. " 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिधश्री जयकुमार गोरे, हषधिधधन 
सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्र्ताि :- 
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      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ४३ – महाराष्ट्र कृदर्ष उ्पन्न 
पणन (दवकास व दवदनयमन) (िसुरी सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची 
सहमती घेऊन िोनही सभागृहांच्या २१ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील 
प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच 
पाठदवण्यात यावे." 

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

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

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. अ्लम शेख, वि.स.स. 
याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक २९ – महाराष्ट्र (लोकसेवकांची) 
दवसंगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत दवधेयक, २०१८ 
दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोनही सभागृहांच्या ४३ सिथयांच्या संयुक्त 
सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक २९ – महाराष्ट्र (लोकसेवकांची) 
दवसंगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत दवधेयक, २०१८ 
दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोनही सभागृहांच्या ४२ सिथयांच्या संयुक्त 
सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सभुाष उफध  पांवडतशेट 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक २९ – महाराष्ट्र (लोकसेवकांची) 
दवसंगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत दवधेयक, २०१८ 
दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोनही सभागृहांच्या ३२ सिथयांच्या संयुक्त 
सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 



 

18-Jul-18    09:40 

12 

िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिधश्री.जयकुमार गोरे, सांग्राम 
िोपटे, अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक २९ – महाराष्ट्र (लोकसेवकांची) 
दवसंगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत दवधेयक, २०१८ 
दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोनही सभागृहांच्या ३१ सिथयांच्या संयुक्त 
सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषधिधधन 
सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक २९ – महाराष्ट्र (लोकसेवकांची) 
दवसंगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत दवधेयक, २०१८ 
दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोनही सभागृहांच्या २१ सिथयांच्या संयुक्त 
सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 

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

वनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री.वदलीप िळसे पाटील, अवित पिार, राधाकृष्ट्ि 
विखे पाटील, अबु आझमी, पृथ्िीराि चव्हाि, सुभार् उफच  पंदडतशेट पाटील,  
हर्विधवन सपकाळ, सुरेश लाड, हनुमंत डोळस, भाथकर जाधव, संजय किम, 
ित्तात्रय भरणे, पांडुरंग बरोरा, नरहरी दझरवाळ, संदिप नाईक, राहुल मोटे, हसन 
मुश्रीफ, शदशकांत कशिे, राहुल जगताप, दिपक चव्हाण, डॉ.सतीश पाटील, सवचश्री 
दजतेंद्र आव्हाड, वैभव दपचड, दवजय भांबळे, प्रदिप जाधव (नाईक), राजेश टोपे, 
जयंत पाटील,छगन भुजबळ, श्रीमती दिपीका चव्हाण, दव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 
      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३ – महाराष्ट्र 
भूदमगत नळमागच व भूदमगत वादहनया (जदमनीमधील वापर हक्काचे संपािन) 
अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३७ – महाराष्ट्र भवूमगत 
नळमागध ि भवूमगत िावहन्या (जवमनीमधील िापर हक्काचे सांपािन) 
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विधेयक, २०१८. 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिधश्री अ्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोष टारफे, शेख आवसफ शेख रशीि, 
कुणाल पाटील, ॲङ त्र्यांबकराि वभसे, बाळासाहेब िोरात, वि.स.स. याांचा 
प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ३७ – महाराष्ट्र भूदमगत नळमागच 
व भूदमगत वादहनया (जदमनीमधील वापर हक्काचे संपािन) दवधेयक, २०१८ 
दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोनही सभागृहांच्या ४३ सिथयांच्या संयुक्त 
सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुाष उफध  पांवडतशेट 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ३७ – महाराष्ट्र भूदमगत नळमागच 
व भूदमगत वादहनया (जदमनीमधील वापर हक्काचे संपािन) दवधेयक, २०१८ 
दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोनही सभागृहांच्या ३२ सिथयांच्या संयुक्त 
सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ३७ – महाराष्ट्र भूदमगत नळमागच 
व भूदमगत वादहनया (जदमनीमधील वापर हक्काचे संपािन) दवधेयक, २०१८ 
दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोनही सभागृहांच्या ३१ सिथयांच्या संयुक्त 
सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषधिधधन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्री.जयकुमार गोरे, वि.स.स. याांचा प्र्ताि :- 
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      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ३७ – महाराष्ट्र भूदमगत नळमागच 
व भूदमगत वादहनया (जदमनीमधील वापर हक्काचे संपािन) दवधेयक, २०१८ 
दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन िोनही सभागृहांच्या २१ सिथयांच्या संयुक्त 
सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
     
  (६) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५५ – श्री शनैश्िर िेि्िान 

विश्ि्तव्यि्िा (शशगणापरू) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिधश्री अ्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोष टारफे, शेख आवसफ शेख रशीि, 
कुणाल पाटील, ॲङ त्र्यांबकराि वभसे, बाळासाहेब िोरात, वि.स.स. याांचा 
प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ५५ – श्री शनैश्वर िेवथथान 
दवश्वथतव्यवथथा (कशगणापूर) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोनही सभागृहांच्या ४३ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा 
मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सभुाष उफध  पांवडतशेट पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ५५ – श्री शनैश्वर िेवथथान 
दवश्वथतव्यवथथा (कशगणापूर) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोनही सभागृहांच्या ३२ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा 
मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्र्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमांक ५५ – श्री शनैश्वर िेवथथान 
दवश्वथतव्यवथथा (कशगणापूर) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरर्षिेची सहमती घेऊन 
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िोनही सभागृहांच्या ३१ सिथयांच्या संयुक्त सदमतीकडे ्यावरील प्रदतवृत्त सहा 
मदहनयांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
     
  (७)  सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५७ – फौजिारी प्रवक्रया 

सांवहता (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
     

 
  (मांगळिार, विनाांक १७ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

िशधविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्र्ताि)  
 

आठ : सिधश्री अवजत पिार, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, जयांत पाटील, पथृ्िीराज चव्हाण, विजय 
िडेट्टीिार, बाळासाहेब िोरात, शवशकाांत शशिे, प्रा.विरेंद्र जगताप, सिधश्री जयित्त 
क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, प्रा.िषा गायकिाड, सिधश्री भा्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, 
गोपालिास अग्रिाल, मो.आवरफ नवसम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुराि 
चव्हाण, डॉ.सवतश पाटील, सिधश्री 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 िोपटे, रणवजत काांबळे, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्रीमती विवपका चव्हाण, सिधश्री प्रविप जाधि-नाईक, कुणाल पाटील, हनमुांत डोळस, 
काशीराम पािरा, हषधिधधन सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर 
काळे, अवमत झनक, कु.प्रवणती शशिे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिधश्री भाऊसाहेब 
काांबळे, शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती वनमधला गािीत, सिधश्री अ्लम 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 प्र्ताि :- (मांत्र्याांचे उत्तर) 
 
       "राज्यात पेरोल व दडझेलच्या िरात सात्याने वाढ होत असून मागील चार वर्षात 
इंधनाच्या िराने उच्चांक गाठणे, एस.टी. प्रवासी भाड्यातही िरवाढ करावी लागल्यामुळे ग्रामीण 
प्रवाशांमध्ये पसरलेले नाराजीचे वातावरण, सिरची िरवाढ ही महागाईला चालना िेणारी 
असणे, राज्यातील सवचसामानय जनतेला महागाईमुळे बसलेली झळ, घरगुती गॅसच्या िरात वाढ 
केल्याने मदहलांचे आर्षथक दनयोजन कोलमडणे, पेरोल व दडझेलला वथतू आदण सेवा कराच्या 
कके्षत आणण्यासाठी राज्याकडून प्रथताव पाठदवण्यास सांगण्यात येऊनही ्याची 
अंमलबजावणी न होणे, जीएसटीच्या करप्रणालीतून सावरण्याचा प्रय्न करणाऱ्या राज्य 
सरकारवरील कजाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत असून ्यातच सरकारी महामंडळांना तब्बल 
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२५ हजार ६४० कोटी रुपयांचा झालेला तोटा, राज्य सरकारच्या दतजोरीवर तब्बल ४ लाख ६२ 
हजार कोटी रुपयांचे कजच असताना पुनहा ४२ हजार कोटींचे कजच काढण्याची कें द्राकडून 
मादगतलेली परवानगी, ्यातच १ लाख कोटी रुपये खचाच्या मंुबई-अहमिाबाि बुलेट रेनमुळे 
कजाचे ओझे वाढणे, सिर कजाची परतफेड येनच्या थवरुपात करण्याबाबत जपानबरोबर 
झालेला करार, शासनाच्या दवदवध दवभागात २ लाखाच्या वर दरक्त पिे असूनही ती न 
भरल्यामुळे दवकासाच्या योजनांवर होणारा पदरणाम, बेरोजगार, कौशल्य दवकास व उद्योजकता 
मागचिशचन कें द्रांमध्ये नोंिणीकृत बेरोजगारांच्या संख्येत होणारी वाढ, "इज ऑफ डुईंग दबझनेस" 
मध्ये राज्य तेराव्या क्रमांकावर जाणे, थटाटच-अप इंदडयामध्ये महाराष्ट्राची झालेली दपछेहाट, 
राज्यातील कायिा व सुव्यवथथा हाताबाहेर गेली असून खून, िरोडे, चोरी, बला्कार, 
मदहलांच्या दवनयभंगाच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ, अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सायबर 
गुनहेगारीच्या माध्यमातून जनतेची होत असलेली फसवणुक, आर्षथक फसवणुकीच्या 
गुन्ांमध्ये वाढ होऊन मदहला व मुला-मुलींच्या अपहरणाचे वाढत असलेले प्रकार, 
पोदलसांच्या दनवासथथानांची झालेली िरूवथथा, पोदलसांना होणाऱ्या मारहाणीच्या घटनांमध्ये 
वाढ, अमली पिाथाच्या माध्यमातून तरुण दपढी व्यसनादधन होणे, रथ्यावरील अपघातांना 
पायबंि घालण्यात अपयश आले असून  रथते सुरक्षा अदभयान राबदवण्यात झालेली दिरंगाई, 
दिनांक ११ मे, २०१८ रोजी औरंगाबाि येथे झालेल्या पूवचदनयोदजत िंगल प्रकरणी पोदलसांनी 
घेतलेली बघ्याची भूदमका, िंगलीकदरता फ्लीप काटचवर मागदवलेली शते्र, याकदरता फ्लीप 
काटचवर बंिी घालण्याची आवश्यकता, राज्यातील पोलीस अदधकाऱ्यांच्या बिल्यामध्ये होत 
असलेला भ्रष्ट्टाचार, पोलीस भरतीत होत असलेले घोटाळे, सोशल दमडीयाद्वारे पसरदवल्या 
जाणाऱ्या अफवांवर दनबंध घालण्यास अपयश आल्याने साक्रीसह राज्यात दवदवध दठकाणी 
वारंवार दनरपराध लोकांचे जाणारे बळी, मागील तीन वर्षात मंत्री व अदधकाऱ्यांच्या 
भ्रष्ट्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणूनही ्यांच्या चौकशीमध्ये केली जाणारी दिरंगाई अथवा 
चौकशीच न करणे, वाकडी (ता.जामनेर, दज.जळगाव) येथील िदलत अल्पवयीन मुलांना 
करण्यात आलेली अमानुर्ष मारहाण व ्यांची काढण्यात आलेली नग्न कधड, भीमा-कोरेगांव 
िंगलीप्रकरणी मुख्य सुत्रधार मोकाट दफरत असून सामानय नागदरकांना आरोपी म्हणून अटक 
करुन वेगळे दचत्र दनमाण करण्याचा होत असलेला प्रय्न, डॉ. िाभोळकर व कॉ. पानसरे यांचे 
मारेकरी शोधण्यात सरकारला अपयश आल्यामुळे नयायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त करणे, 
नक्षलवाद्यांशी जोडून चळवळीतील कायचक्यांची करण्यात येणारी बिनामी, याप्रकरणी 
शासनाने करावयाची उपाययोजना दवचारात घेण्यात यावी." 

   
 
 

  (मांगळिार, विनाांक १७ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशधविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्र्ताि)  
 

नऊ : सिधश्री सवुनल प्रभ,ु राजेंद्र पाटणी, सांजय रायमलुकर, ॲड.आवशष शेलार, श्री.सिा 
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सरिणकर, ॲड.राज परुोवहत, डॉ.शवशकाांत खेडेकर, डॉ.अवनल बोंडे, सिधश्री अजय 
चौधरी, सरेुश धानोरकर, डॉ.सांजय कुटे, सिधश्री सवुनल शशिे, अतलु भातखळकर, समीर 
कुणािार, मांगेश कुडाळकर, ॲड.पराग अळिणी, सिधश्री सधुाकर िेशमखु, प्रकाश 
फातपेकर, डॉ.सवुनल िेशमखु, डॉ.सधुाकर भालेराि, श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.सांतोष 
िानिे, श्रीमती मवनषा चौधरी, सिधश्री राम किम, प्रशाांत बांब, अवमत साटम, सवुनल 
राऊत, मांगलप्रभात लोढा, अशोक पाटील, रणधीर सािरकर, प्रकाश सिेु, योगेश सागर, 
पांकज भोयर, वकशोर पाटील, राजन साळिी, सिानांि चव्हाण, अवनल गोटे, सांजय 
केळकर, भरतशेठ गोगािले, प्रताप सरनाईक, उन्मेश पाटील, सिधश्रीमती िेियानी फराांिे, 
सीमा वहरे, श्री.बाळासाहेब सानप, डॉ.राहुल आहेर, ॲड.राहुल कुल, श्री.तानाजी मटुकुळे, 
प्रा.सांवगता ठोंबरे, सिधश्री तकुाराम काते, सधुाकर कोहळे, सभुाष साबणे, डॉ.जयप्रकाश 
मुांिडा, सिधश्री विकास कुां भारे, ज्ञानराज चौघलुे, अतलु सािे, राजेंद्र नजरधने, चरण 
िाघमारे, रमेश लटके, नरेंद्र पिार, कॅ.आर तवमल सेल्िन, सिधश्री जगिीश मळुीक, नरेंद्र 
मेहता, आर.टी.िेशमखु, राज ू तोडसाम, ॲड.लक्ष्मण पिार, सिधश्री हेमांत पाटील, 
हवरभाऊ जािळे, सांजय सािकारे, डॉ.िेिराि होळी, डॉ.वमशलि माने, सिधश्री सधुीर पारिे, 
कृष्ट्णा गजबे, डॉ.भारती लव्हेकर, सिधश्री मनोहर भोईर, िैभि नाईक, राजाभाऊ िाजे, 
अवनल किम, डॉ. बालाजी वकणीकर, प्रा.अशोक उईके, सिधश्री डी.मस्ल्लकाजुधन रेड्डी, 
सांजीिरेड्डी बोिकुरिार, रमेश बुांविले, गणपत गायकिाड, वकतीकुमार भाांगवडया, वकसन 
किोरे, प्रभिुास वभलािेकर, राजेश काशीिार, ॲड.रामचांद्र अिसरे, सिधश्री समीर मेघे, 
विजय रहाांगडाले, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वियम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- 
 
       "दविभच, मराठवाडा, खानिेश, कोकण दवभागातील ग्रामीण भागात राहणा-या व्यक्तींना 
पंतप्रधान आवास योजनेतंगचत राथत भावात जदमनी िेण्याची योजना आखून ही योजना 
सक्षमपणे राबदवण्याची आवश्यकता, दविभच-मराठवाड्यात कृर्षी आधारीत प्रदक्रया उद्योगाला 
दवशेर्ष सवलती िेऊन उद्योग दनर्षमतीला चालना िेण्याची आवश्यकता, नागपूर हे 
उपराजधानीचे शहर असूनही येथील नागदरकांना दवशेर्ष आजारासाठी मंुबईतील रुग्णालयांवर 
अवलंबून रहावे लागणे, ही अवथथा िरू करण्याच्या दृष्ट्टीने दविभच, मराठवाड्यात 
सुपरथपेशादलटी रुग्णालये दनमाण करण्याची आवश्यकता, दविभच, मराठवाड्यातील ग्रामीण 
युवकांना मंुबई, पुणे यासारख्या शहरांत जाण्यापासून प्रदतबंध करण्याच्या दृष्ट्टीने शैक्षदणक व 
रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून िेण्याची आवश्यकता, मंुबई व उपनगरातील मोडकळीस 
आलेल्या इमारतींची िरुुथती व पुनर्षवकास करणे, घरमालकांच्या अडवणुकीमुळे व म्हाडाच्या 
दनष्ट्क्रीयतेमुळे शक्य नसणे, पदरणामी जुनया चाळीत दपढ्यान्-दपढ्या राहणा-या मूळ मंुबईकरांचे 
जीवन धोक्यात असणे, दवथथादपत होणा-या रदहवाशांचे ्याच दठकाणी पुनवचसन करण्याची 
मागणी, महानगरपादलकेच्या भूखंडावरील अनेक इमारतींचे लीज संपले असल्याने लीजचे 
नुतनीकरण करण्याचे धोरण महानगरपादलकेने तातडीने राबदवण्याकरीता शासनाने करावयाची 
कायचवाही, ६० वर्षापेक्षा जाथत कालावधीपासून शासनाच्या जदमनीवर वाथतव्य करीत 
असलेल्या रदहवाशांच्या जदमनी वगच २ मधून वगच १ मध्ये नोंि करण्याची मागणी, आदशया 
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खंडातील सवात मोठ्या धारावी येथील झोपडपट्टीचा व इतर झोपडपट्टयांचा पुनर्षवकास 
करण्याचा शासनाने घेतलेला मह््वाकांक्षी दनणचय, संक्रमण दशबीरांची िरुवथथा व यामध्ये 
बांग्लािेशी नागदरकांची झालेली घुसखोरी, बंि पडलेल्या दगरण्यांमधील कामगार, बीडीडी 
चाळीतील रदहवाशी व मेरोमुळे बाधीत रदहवाशांना िेण्यात येणा-या ५०० चौ.फुटाच्या घरांच्या 
धतीवर मंुबईत जुनया व सेस इमारतीमध्ये राहणा-या भाडेकरंूनाही ५०० चौ.फुटांची घरे 
िेण्याची आवश्यकता, मंुबईतील ५०० ते ७०० चौ.फुट के्षत्रफळाच्या घरांना मालमत्ता कर माफ 
करण्याबाबत व ्यावरील के्षत्रफळाच्या घरांना मालमत्ता करात सवलत िेण्याबाबतच्या 
प्रलंदबत प्रथतावावर ता्काळ दनणचय घेण्याची आवश्यकता, मंुबईतील पंतप्रधान अनुिान 
प्रकल्पांतगचत ६६ इमारतींच्या पुनबांधणीचा प्रथताव दवचारात घेण्याची आवश्यकता, मंुबईतील 
शासकीय कमचचारी, पोलीस कमचचारी इ. च्या दनवासथथानांची िरुवथथा तातडीने िरू करण्याची 
आवश्यकता, शासकीय वसाहतीतील घरे मालकी हक्काने िेण्याबाबतची कमचचा-यांची 
प्रलंदबत मागणी, मंुबई शहरासाठी गृहदनमाण धोरण ठरदवण्याबाबत नेमलेल्या आमिारांच्या 
सदमतीने दिलेल्या अहवालाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता, याबाबत 
शासनाने केलेली व करावयाची उपाययोजना दवचारात घेण्यात यावी." 

   
 

िहा : अांवतम आठिडा प्रस्ताि :- 
 

  सिधश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, अवजत पिार, पथृ्िीराज चव्हाण, जयांत पाटील, 
गणपतराि िेशमखु, विलीप िळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब िोरात, 
शवशकाांत शशिे, प्रा.विरेंद्र जगताप, सिधश्री राजेश टोपे, वजतेंद्र आव्हाड, प्रा.िषा 
गायकिाड, सिधश्री भा्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल, मो.आरीफ 
नसीम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चव्हाण, ॲड.यशोमती ठाकूर, 
डॉ.सतीश पाटील, सिधश्री अवमन पटेल, डी.एस.अवहरे, राहुल मोटे, डी.पी.सािांत, हसन 
मशु्रीफ, बसिराज पाटील, वशिेंद्रशसह भोसले, ित्तात्रय भरणे, भारत भालके, बाळासाहेब 
पाटील, िसांतराि चव्हाण, सांग्राम िोपटे, रणवजत काांबळे, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती 
विपीका चव्हाण, सिधश्री प्रविप जाधि-नाईक, कुणाल पाटील, हनमुांत डोळस, काशीराम 
पािरा, हषधिधधन सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर काळे, अवमत 
झनक, सभुाष ऊफध  पांवडतशेठ पाटील, कु.प्रवणती शशिे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिधश्री 
भाऊसाहेब काांबळे, शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती वनमधला गािीत, सिधश्री अ्लम 
शेख, त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार गोरे, वनतेश राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पाांडुरांग बरोरा, 
कालीिास कोळांबकर, सांग्राम जगताप, विश्िजीत किम, सांविप नाईक, राहुल जगताप, 
नरहरी वझरिाळ, जे.पी.गािीत, बबनराि शशिे, विपक चव्हाण, वि.स.स. याांचा म.वि.स. 
वनयम २९२ अन्िये प्र्ताि :  
 
 "दविभात दवशेर्षत: अमरावती व मेळघाट येथे कुपोर्षणामुळे बालकांचे होत असलेले 
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मृ्यू, दविभच-मराठवाड्यात दशक्षण व आरोग्य व्यवथथेचा उडालेला बोजवारा, सवच दशक्षा 
अदभयानांतगचत असलेले आथथापनेसंबंधीचे हेड (लेखाशीर्षच) काढून टाकल्यामुळे दजल्हापदरर्षि 
शाळांमधील दवजेची िेयके थदकत असणे, पुरेशी यंत्रसामुग्री व पिदनर्षमती नसल्यामुळे रामा 
केअर युदनटच्या इमारती तयार असतानाही युदनट सुरु न होणे, शासकीय रुग्णालयात 
और्षधांचा असलेला तुटवडा, चंद्रपुरात आदिवासी उपयोजनेमध्ये सावचजदनक आरोग्य 
दवभागाच्या अदधकाऱ्यांनी १३ कोटी रुपयांचा केलेला गैरव्यवहार, दविभातील खरेिी-दवक्री 
संघांना गेल्या तीन वर्षांपासून आथथापनेवरील खचच व मानधनासाठी तरतूि नसणे, शासनाने 
दविभच व मराठवाड्यात कृर्षी प्रदक्रया उद्योग उभारणीकडे केलेल्या अक्षम्य िलुचक्षामुळे बेरोजगार 
आदण आ्मह्यांमध्ये पडलेली भर, गडदचरोली दजल््ातील धानोरा, कोरची, एटापल्ली, 
भामरागड, अहेरी या ९० टक्क्यापेक्षा जाथत जंगलाने व्यापलेल्या व नक्षलग्रथत भागात 
रथ्यांचा मोठ्या प्रमाणात असलेला अनुशेर्ष, दविभच व मराठवाड्यातील कसचन, पायाभूत व 
नैसर्षगक साधनसंपत्तीचे वाटप न झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात असलेला अनुशेर्ष भरुन 
काढण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाकडून दवशेर्ष प्रय्न न होणे, नागपूर दवभागातील गोसीखुिच प्रकल्प,  
बावनथडी,  बेंबळा,  लोअरवधा,  अप्परवधा आदण दनम्नसाखळी इ. प्रकल्पांची कामे 
दनधीअभावी रखडल्यामुळे खचात झालेली प्रचंड वाढ, शासनाने चालू अथचसंकल्पात अपूणच 
प्रकल्पांसाठी केवळ ८ हजार २३३ कोटी रुपयांची तरतूि केल्यामुळे राज्यातील कसचन प्रकल्प 
पूणच होण्याची शक्यता नसणे, बुलढाणा दजल््ातील जीगांव-टाकळीसारखा मोठा प्रकल्प 
तरतुिी अभावी रखडणे, नागपूर, पुणे, औरंगाबाि या महानगरांमध्ये घनकचरा, दपण्याचे पाणी 
व आरोग्यासारख्या मुलभूत सोई-सुदवधांची असलेली वाणवा, नागपूर आदण मंुबई शहरात 
नुक्याच पडलेल्या पावसामुळे उडालेली िैना, ्यातच मंुबई महानगरपादलका व 
एमएमआरडीएचा दवकास आराखडा व दवकास दनयंत्रण दनयमावली दवकासकधार्षजणा 
असणे, शासकीय भुखंडांचे वाटप करताना दनयमबा्दर्या दवकासकांवर िाखदवलेली 
मेहेरनजर, शासकीय सेवा व नवदनर्षमत नगरपादलकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दरक्त असलेली 
पिे, औद्योदगक के्षत्रात मोठ्या प्रमाणात अनुशेर्ष असताना शासनाच्या धोरणामुळे अनेक 
उद्योगधंद्यांचे होणारे थथलांतर, दविभातील उद्योग बंि पडण्याच्या मागावर असणे, 
अमरावतीतील नांिगांव-पेठ औद्योदगक वसाहतीत भारत डायनॉदमक्स दल. हा प्रकल्प रेंगाळणे, 
भंडारा दजल््ातील बीएचईएल या सावचजदनक उद्योगाकडे कें द्र शासनाचे होत असलेले िलुचक्ष, 
नागपूर-उमरेड भागातील कें द्र सरकारच्या नॅशनल इनव्हेथटमेंट व मॅनयुफॅक्चकरग झोन या 
औद्योदगक महानगर प्रकल्पात अद्याप शासन थतरावर कोणतीही प्रगती न होणे, मेक-इन-
महाराष्ट्र व मॅग्नेदटक महाराष्ट्र अंतगचत उद्योग दवभागाच्या वतीने दविभच आदण मराठवाड्यात 
दजल्हादनहाय दकती प्रकल्पांचे सामंजथय करार झाले व ्यापैकी दकती प्र्यक्षात सुरु होऊन 
दकती रोजगार दनर्षमती झाली यासंबंधीची मादहती वारंवार मागणी करुनही न दमळणे, 
दविभातील उद्योगवाढीसाठी औद्योदगक धोरणानुसार करामध्ये प्रो्साहनपर अनुिान िेण्यास 
शासनाची चालढकल, नागपूर येथील पंचतारांदकत बुटीबोरी औद्योदगक वसाहतीत गेल्या चार 
वर्षात केवळ चार उद्योग सुरु होणे, दमहानसारख्या औद्योदगक हबमध्ये उद्योगाची संथगती 
प्रगती असून ज्या उदे्दशाने भूखंड घेतले ्या दठकाणी उद्योग सुरु न करता उदे्दश बिलून िेण्याची 
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होत असलेली मागणी, पदरणामी या पदरसरातील युवकांसाठी रोजगार दनमाण न होणे, १५० 
कोटीचा भुखंड केवळ २५ लाखात पतंजली उद्योग समुहाला दवतदरत केल्यामुळे झालेले 
करोडोचे नुकसान, दविभच-मराठवाड्याच्या सवांगीण प्रगतीसाठी कालबध्ि कायचक्रम आखून 
्यासाठी दवशेर्ष अनुिानाची तरतूि करुन या िोनही प्रिेशाच्या आर्षथक व सामादजक िजा 
उंचावण्यासाठी शासनाने करावयाची उपाययोजना दवचारात घेण्यात यावी." 

   
 
 

विधान भिन, 
नागपूर, 
दिनांक : १७ जुलै, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सदचव, 

 महाराष्ट्र दवधानसभा. 
 


