
 

20-Jul-18    09:00 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

शुक्रिार, विनाांक २० जलु,ै २०१८ 
 

(सकाळी ०९.०० ते ११.४५ िाजेपयंत) 
 
 

 
 

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

   (विनाांक १८ जलुै, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशशविण्यात 
आलेली परांत ुराखनू ठेिण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्र. १) 
 

  (१) सिशश्री प्रताप सरनाईक, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, विजय िडेट्टीिार, 
मो. आवरफ नसीम खान, अवमत िेशमखु, अमीन पटेल, त्र्यांबकराि वभसे, प्रा. िर्षा 
गायकिाड, सिशश्री. सवुनल केिार,  अमर काळे, अस्लम शेख, हर्षशिधशन सपकाळ, 
डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिशश्री. अब् िलु सत्तार, सांग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र, भारत भालके, 
अॅड. यशोमती ठाकूर, ॲङ राहूल कुल, सिशश्री. अवजत पिार, जयांत पाटील,  
विलीप िळसे-पाटील, छगन भजुबळ, शवशकाांत शशिे, सांिीप नाईक, पाांडुरांग बरोरा, 
भास्कर जाधि,  नरहरी विरिाळ, हसन मशु्रीफ, िैभि वपचड, राणाजगजीतशसह 
पाटील, सरेुश लाड, वकसन कथोरे, विपक चव्हाण, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "ठाणे महानगरपालिका के्षत्रातीि समुह लिकास योजनेच्या माध्यमातून लनश्चित 
करण्यात आिेल्या ४४ लिभागामध्ये शास्त्रीनगर, सहकारनगर,िक्ष्मीनगर, लिरागनगर, 
नळपाडा, सुभाषनगर, जय भिानी नगर या लिभागाांिा समािेश करण्यात आिेिा नसणे, 
मालजिडा गाांि, िाघबीळ गाांि, कासारिडििी ि भाईांदरपाडा या गािठाण लिभागािा 
समािेश करताना त्या पलरसरामध्ये झोपडया अथिा अनलिकृत बाांिकामे नसून जुन्या 
काळातीि आगरी ि कोळी बाांििाांिी मोठमोठी घरे असल्यािे महापालिकेच्या लनदशशनास 
आिेिे नसणे, िषानुिषे झोपडया ि अनलिकृत इमारतींमध्ये िास्तव्यास असिेल्या 
नागरीकाांना लदिासा देण्याऐिजी महापालिका प्रशासनाने दोन लिभागात लनमाण केिेिी 
तेढ, त्यानुषांगाने नागरीकाांिी मागणी िक्षात घेता जो लिभाग झोपडपट्टया म्हणून घोलषत 
करण्यात आल्या आहेत ि जयाांिे लिकास प्रस्ताि एसआरए दफ्तरी दाखि करण्यात आिे 
आहेत असे लिकास प्रस्ताि रद्द करुन त्या लिभागािा समािेश समुह लिकास योजनेत 
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करण्यात यािा असे लनिेदन स्थालनक िोकप्रलतलनिींनी राजय शासनाकडे सादर केिे 
असणे, सदर अलिसूिना प्रलसध्द झाल्यानांतर हरकती ि सूिना माांडण्याकरीता देण्यात 
आिेल्या ३० लदिसाांच्या कािाििीमध्ये शहरातीि महापालिका हद्दीतीि सरसकट सिश 
झोपडपट्टया ि अनलिकृत इमारतींिा समािेश करुन नव्याने यादी जाहीर करण्यािी लनताांत 
आिचयकता, तसेि, आगरी ि कोळी िोकाांच्या जमीनी महापालिकेने लिकास 
प्रकल्पासाठी घेतिेिी असताना त्याांना योग्य मोबदिा देिून जुन्या गािठाणाांना अलिकृत 
परिानगी देऊन मुांबई प्रमाणे िाढीि िटई लनदेशाांक देण्यािी गरज ि त्याि बरोबर लकमान 
८००० मीटरपयंतच्या झोपडया अथिा अनलिकृत इमारती एसआरए योजनेच्या माध्यमातून 
ि ८००० मीटरच्या िरच्या झोपडया ि अनलिकृत इमारतींच्या सांरक्षक समुह लिकास 
योजनेमध्ये समािेश करण्यािी आिचयकता, याप्रकरणी शासनाने तातडीने कराियािी 
कायशिाही ि प्रलतक्रीया." 
 

  (२) सिशश्री. अवजत पिार, जयांत पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, शवशकाांत  शशिे, पाांडुरांग 
बरोरा, विलीप िळसे-पाटील, वि.स.स तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्षिेधतील :- 
 
     "शहापूर तािुका हा १०० टक्के पेसा के्षत्र घोलषत करण्यात येणे, या तािुक्यात ३५ 
टक्के आलदिासी ि ६५ टक्के लबगर आलदिासी नागलरक राहत असणे, मा.राजयपाि 
महोदय याांच्या अलिसूिनेनुसार अनुसूलित के्षत्रातीि सुलनश्चित केिेिी सरळसेिेने 
भरण्यात येणारी तिाठी, सिेक्षक,  ग्रामसेिक, अांगणिाडी पयशिेक्षक,  लशक्षक,  
आलदिासी लनलरक्षक, कृलष सहाय्यक,  पशुिन लिकास पयशिेक्षक, ए.एन.एम.(सहाय्यक 
पलरिालरका प्रसलिका) बहुउदे्दलशय आरोग्य कमशिारी, िनरक्षक, कोतिाि या १२ 
सांिगातीि पदे स्थालनक अनुसूलित जमातीतीि उमेदिाराांमिून भरण्याबाबत मागशदशशक 
सूिना लनगशलमत केिेल्या असणे, सदर १२ पदाांिी १०० टक्के भरती स्थालनक अनुसूलित 
जमाती उमेदिाराांमिून करण्यात आल्यास लबगर आलदिासी समाजािर अन्याय होणार 
असणे, जनजाती सल्िागार पलरषदेच्या मा.मुख्यमांत्री याांच्या अध्यक्षतेखािी आयोलजत 
केिेल्या बैठकीत शासन अलिसूिना लद.९/६/२०१४ नुसार अनुसूलित के्षत्रातीि पदे ही 
१०० टक्के स्थालनक अनुसूलित जमातीच्या उमेदिाराांमिून भरण्याच्यादृष्टीने 
लद.५/३/२०१५च्या शासनलनणशयात सुिारणा केिेिी असणे, सदर शुध्दीपत्रकातीि १३ (२) 
मिीि तरतूदीनुसार लजल्हयातीि एकूण लरक्त पदाांच्या २० टक्के पदे ही स्थालनक 
आलदिासीमिून भराियािी असल्याने उक्त ८० टक्के पदाांमध्ये अनुसूलित के्षत्रामध्ये लरक्त 
पदाांिा देखीि समािेश असणार आहे ही बाब मा.राजयपािाांच्या लनदेशानुसार लनगशलमत 
केिेल्या अलिसूिनेतीि उदे्दशाांशी लिसांगत असणे, तद्नांतर जया अनुसूलित के्षत्रामध्ये 
आलदिासी िोकसांख्या ५० टक्केपेक्षा जास्त आहे, तेथे मा.राजयपाि महोदयाांिे 
अलिसूिनेनुसार १०० टक्के पदे स्थालनक अनुसूलित उमदेिाराांमिून भरण्यात यािीत, परांतु 
अनुसूलित के्षत्रात जेथे लबगर आलदिासींिी िोकसांख्या ५० टक्के पेक्षा जास्त आहे तेथे या 
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लनणशयािा फेरलििार करण्यासाठी एक सलमती नेमािी ि या सलमतीने त्याांिा अहिाि 
मा.राजयपाि महोदय याांना सादर करािा असाही लनणशय घेण्यात आिेिा असणे, तथालप 
सदर बैठकीनांतर दोन िषािा कािाििी उिटून देखीि त्याबाबत अहिाि मा.राजयपािाांना 
अद्यापपयंत सादर न करणे, त्यामुळे लबगर आलदिासी समाजामध्ये पसरिेिा असांतोष 
पलरणामी अनुसूलित के्षत्रात ५० टक्क्याांपेक्षा जास्त लबगर आलदिासी िोकसांख्या आहे तेथे 
िोकसांख्येनुसार आरक्षण करण्यािे दृष्टीने  शासनाने तातडीने कराियािी कायशिाही  
उपाययोजना ि  शासनािी प्रलतलक्रया.” 
 

  (३) सिशश्री. राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, अवमत िेशमखु, अमीन पटेल, 
अस्लम शेख, सवुनल केिार, अमर काळे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "लभिांडी (लज.ठाणे) शहरासह ग्रामीण पलरसरात सुरलक्षततेिे सिश लनयम िाब्यािर 
बसिून अनलिकृत गोदामाांिी केिेिी उभारणी, त्यासाठी महसूि, पोिीस ि नगरपालिका 
प्रशासन याांिे असिेिे सांगनमत, सदर गोदामे बाांिताांना कोणतीही पूिश परिानगी न घेणे, 
सदर बेकायदेशीर गोदामामध्ये रासायलनक द्रव्यािी मोठ्या प्रमाणात अनलिकृतपणे होणारी 
साठिण, या साठ्याांच्या सुरलक्षततेिी काळजी न घेतल्यामुळे गोदामाांना िारांिार िागणाऱ्या 
आगी, अशािप्रकारे िन लिभाग ि महानगरपालिकेच्या नागाि येथीि आरलक्षत जागेिर 
अलतक्रमण करुन उभारिेल्या भांगार गोदामाांना लदनाांक ३१ जानेिारी, २०१८ रोजी 
िागिेल्या आगीत ३५ गोदामे ि पत्र्याच्या ६ झोपड्या भस्मसात होणे, गेल्या िषशभरात 
लभिांडीच्या गोदाम पट्यात रासायलनक द्रव्यािा साठा ि अन्य सािनसामुग्रीच्या सुमारे ७१८ 
गोदामाांना िागिेल्या आगी, आगीच्या िाढत्या घटनामुळे लभिांडीिा भोपाळ होण्यािा 
लनमाण झािेिा िोका, रासायलनक गोदामे बांद करण्यािी तेथीि नागलरकाांनी तसेि 
मा.लिरोिी पक्षनेता, लििानसभा याांनी शासनास लद.११ जुिै, २०१७ रोजी लनिेदन देऊन 
कारिाई करण्यािी केिेिी मागणी, यासांदभात मा.मुख्यमांत्र्याांनी सदर अनलिकृत गोदामे 
लनष्कालसत करण्यािे आचिासन देऊनही अद्याप कारिाई न होणे, पलरणामी िाहतूकीिी 
होणारी प्रिांड कोंडी, त्यामुळे िाढणारे प्रदषूण, कां टेनरमुळे होणारे अपघात, याबाबत 
शासनाने कराियािी कायशिाही ि प्रलतलक्रया." 
 

  (४) श्री. सधुाकर िेशमखु, वि.स.स.तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "मुांबई मनपाप्रभाग क्र. ८६ मिीि नगर सेलिका श्रीमती सुषमा कमिेश राय याांच्ये 
पती श्री. कमिेश राय याांनी शाळेसाठी आरलक्षत भूखांडािर अलतक्रमण करून बेकायदेशीर 
बाांिकाम करणे सन २००२ मध्ये मनपा अलिलनयम किम ३५१ अन्िये नोलटस देिून सदर 
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बाांिकाम लनष्कालसत करण्याबाबत सांबांिीताांना कळलिण्यात येणे, तथालप अद्यापही 
कुठल्याही प्रकारिी कायशिाही करण्यात न येणे या प्रकरणात दोषी अलिकाां-यािर 
कराियािी कारिाई याबाबत शासनाने कराियािी कायशिाही ि शासनािी प्रलतलक्रया." 
  

  (५) कॅ. आर.तवमल सेल्िन, सिशश्री. नरेंद्र पिार, नरेंद्र मेहता, अॅड. पराग अळिणी, 
अॅड. आवशर्ष शेलार, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "मुांबई शहरामध्ये दरिषी सरासरी २४२ मी.मी. पािसािी होणारी नोंद, मुांबई 
पालिकेच्या लढसाळ लनयोजनामुळे दादर हहदमाता, सायन, हकग्ज सकश ि, गाांिी माकेट 
इत्यादी लठकाणी सिात जास्त पाणी तुांबल्यािे लदसून येणे, पािसाच्या पाण्यािा लनिरा 
करण्यासाठीच्या महानगरपालिकेतफे अथशसांकल्पात दरिषी भरमसाठ लनिीिी तरतूद 
असणे, परांतु कोणत्याि प्रकारिी कामे महानगरपालिकेकडून िेळेत पूणश न होणे, 
साििेल्या पाण्यािा लनिरा करण्यासाठी कोट्यििी रुपये खिूशन पांप बसलििे असूनही 
दरिषी पाणी भरण्यािे प्रमाण िाढत िाििे असून त्यामुळे भरमसाठ कर भरणाऱ्या 
नागलरकाांना साििेल्या पाण्यातून जीि मुठीत िरून प्रिास करािा िागणे, साििेल्या 
पाण्यामुळे सिशत्र रोगराई पसरणे, यामुळे मुांबई शहरातीि नागलरकाांिा शासनाप्रती लनमाण 
झािेिा असांतोष, मुांबई महानगरपालिकाके्षत्रात पािसाच्या पाण्यािा लनिरा करण्यासाठी 
लनयोजनबद्ध उपाययोजना करण्यािी आिचयकता, याबाबत शासनाने कराियािी 
कायशिाही ि प्रलतलक्रया." 
 

  (६) सिशश्री. राहुल बोंदे्र, हर्षशिधशन सपकाळ, प्रा. विरेंद्र जगताप, श्री.अवमत िनक, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसलू मांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :- 
 
     "लिखिी, लजल्हा बुिडाणा येथीि ३००० पेक्षा जास्त जमीनिारकाांना त्याांच्याकडे 
असिेिे अकृलषक आदेश बनािट असल्यािी महसुि लिभागािी नोटीस येणे, त्यातीि 
अनेक आदेश हे जिळपास १५ िषश जुने असणे, जमीनिारकाांकडे ििन भरण्यापासून 
इतर अनेक कागदपते्र हे अलिकूत असणे, गेल्या १५ िषात त्यािी लरतसर ७/१२ िर नोंदी 
होणे, खरेदी-लिक्री होणे, सदर अकृलषक आदेश बनािट असल्यािे समजताि लिखिीतीि 
खरेदी-लिक्रीिे व्यिहार ठप्प पडणे, फसिणुक झािेल्या १४ जमीनिारकाांना भादिी किम 
११९, १२०(िी), ६९, ३३६, ४०९, ४२०, ४६५, ४६६, ४७१, ४७४ अन्िये गुन्हे दाखि 
करणे, त्याांना तब्बि १३ लदिस पीसीआर ि २७ लदिस एमसीआर लमळणे, पुन्हा २४३ 
जमीनिारकाांिी यादी गुन्हे दाखि करण्यासाठी तर १५९२ जमीनिारकाांिी यादी 
िौकशीसाठी तयार केल्यािे जाणीिपूिशक ििा पसरलिणे, ३००० जमीनिारकाांपैकी अनेक 
व्यक्ती िृध्द असणे, अनेक मलहिा असणे, तर काही हदयरोगी असणे, सदर प्रकरणात 
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फसिुणक करणा-या तत्कािीन अलिका-यािर ि सांबांिीताांिर कारिाई करुन अकृलषक 
आदेश लनयमानुकूि करून देण्यासांदभात शासनाने कराियािी कायशिाही ि शासनािी 
प्रलतक्रीया." 
 

  (७) श्री. अवनल गोटे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे महसलू 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "लजल्हा भूसांपादन, िुळे कायाियातीि िलरष्ठ अलिका-याांनी भूखांड मालफयाशी 
असिेिे सांगनमत, मुळ आलदिासीच्या मािकीिी खरेदी –लिलक्र जलमनीच्या 
व्यिहारामध्ये शासनाच्या पूिशपरिानगी लशिाय करण्यािी अनुमती नसतानाही भूसांपादन 
अलिका-याांनी सदर व्यिहार िलरष्ठापासून िपिून ठेिणे अथिा िलरष्ठाांनाि सहभागी 
करुन घेणे, राष्रीय महामागश क्र.६ ि राष्रीय महामागश क्र.२११ तसेि शासलकय प्रकल्पासाठी 
िागणा-या जलमनीच्या भूसांपादनामध्ये मोठया प्रमाणात गैरव्यिहार करणे, प्रामुख्याने िुळे, 
जळगाांि ि नांदरुबार लजल्हयातून जाणा-या रस्त्यासाठी िागणा-या जलमनीच्या 
भूसांपादनाच्या कामासाठी लबगर आलदिासी दिािाांनी महसूि लिभागातीि लजल्हालिकारी 
अथिा तत्सम दजाच्या अलिका-याांना हाताशी िरुन कोटयििी रुपयाांिा गैरव्यिहार करणे, 
आलदिासींच्या नािािी खाती अन्य लजल्हयामध्ये उघडून त्यािर जमा झािेिी 
कोटयििीिी रक्कम दिािाांनी परस्पर आपल्या ि आपल्या नातेिाईक अथिा लमत्र 
पलरिाराांच्या खात्यािर परस्पर िगश करुन घेतल्यािी असांख्य प्रकरणे िुळे, नांदरुबार, 
जळगाांि लजल्हयात उघडकीस येिून सुध्दा पोलिसाांनी सदर प्रकरण दडपून टाकणे, भूखांड 
माफीयाांना पोलिसाांिे असिेिे सांरक्षण यामुळे या भागात सामान्य जनतेत पसरिेिी लभती, 
याकडे शासनािे होत असिेिे दिुशक्ष, याबाबत शासनाने कराियािी कारिाई, 
उपाययोजना ि प्रलतलक्रया." 
 

  (८) सिशश्री. अस्लम शेख, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमीन पटेल, मो. 
आवरफ नसीम खान, प्रा. िर्षा गायकिाड, श्रीमती वनमशला  गावित, अॅड. यशोमती 
ठाकूर, सिशश्री. हर्षशिधशन सपकाळ, कुणाल  पाटील, बाळासाहेब थोरात, डॉ. सांतोर्ष 
टारफे, सिशश्री. त्र्यांबकराि वभसे, भारत भालके, प्रकाश फातपेकर, पथृ् िीराज 
चव्हाण, कालीिास कोळांबकर, अब् िलु सत्तार ,डी.पी.सािांत, अमर काळे, शेख 
आवसफ शेख रशीि, श्री. अवमत िेशमखु, जयकुमार गोरे, सांग्राम थोपटे, श्रीमती 
अवमता चव्हाण, श्री. सवुनल  केिार, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिशश्री.राहुल बोंदे्र, अवमत  
िनक, िसांतराि चव्हाण, विश्िवजत किम, अजय चौधरी, तकुाराम काते, मांगेश 
कुडाळकर,  अशोक पाटील, श्रीमती तपृ्ती सािांत, सिशश्री सवुनल शशिे, सवुनल प्रभ,ू 
अॅड.राहुल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
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     "मुांबईतीि िेंबूर येथीि माहूि पलरसरातीि इमारतीमध्ये मुांबई महानगरपालिकेने 
रस्ता रुां दीकरण ि तानसा पाईप िाईनमुळे लिस्थालपत झािेल्या कुटुांबाांिे स्थिाांतर 
करण्यात येणे, या कुटुांबािे स्थिाांतर करण्यात आिेल्या िसाहतीमध्ये लपण्याच्या पाण्यािी 
व्यिस्था, ड्रेनेज िाईन, स्िॅब गळती अशा अनेक समस्याांबरोबर रुग्णािय, शाळा याांिी 
व्यिस्था नसणे, तसेि या लठकाणी सीिॉडश, एलजस या कां पन्याांमुळे रासायलनक प्रदषूण होणे, 
यामुळे पलरसरातीि नागलरकाांना चिसनािे आजार, त्ििेिे आजार, तसेि मलहिाांिे 
गभशपात होणे, काही जणाांना कायमिे अपांगत्ि आिेिे असणे,या प्रकरणी तेथीि जनतेने 
हलरत ििाद, निी लदल्िी येथे तक्रार देिूनही या सांदभात कोणतीि कायशिाही न होणे, 
शासन कोणतीि कारिाई करीत नसल्यामुळे नागलरकाांमध्ये लनमाण झािेिा असांतोष, 
याकलरता शासनाने या िसाहतीत मूिभूत सोयी-सुलििा देण्यािी तसेि रासायलनक प्रदषूण 
करणा-या कां पन्या बांद करण्यािी आिचयकता, याबाबत शासनाने कराियािी कायशिाही, 
याबाबत शासनािी प्रलतलक्रया."   
 

  (९) ॲड. राहूल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िने 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "महाराष्र शासनाने १९६९ पूिी अन्न िन्यािे उत्पादन िाढिण्यासाठी िनखात्याच्या 
हजारो एकर जलमनी शेतकऱ्याांना कसण्यासाठी लदिेल्या असणे, या जलमनी अनेक 
शेतकऱ्याांना िन जलमनी म्हणून िाटप झािेल्या असून शेतकरी प्रत्यक्षात त्या जलमनी कसत 
असणे,  सुमारे ५० िषांहून अलिक काळ उक्त जमींनी शेतकऱ्याच्या ताब्यात असणे, सदर 
जलमनी या िहान िहान तुकड्यात लिभागिेल्या असल्याने िनखात्यास या जलमनीिे 
सांििशन करणे शक्य होत नसणे, याि जलमनीच्या उत्पन्नािर सांबांलित शेतकऱ्याांिी 
उपजीलिका सुरु असणे. िनखात्याच्या सदर या जलमनीच्या खरेदी लिक्रीिर शासनाने बांदी 
घातिेिी असणे, लिलिि कारणाांसाठी जलमनी लिकण्यािी गरज त्याांना भासत असताना 
लिक्रीस बांदी असल्याने व्यिहार करता येत नसणे,  महाराष्र शासनाने िन लिभागामाफश त 
०८ लडसेंबर २०१७ च्या शासन लनणशयाद्वारे महाराष्र खाजगी िन सांपादन अलिलनयम १९७५ 
च्या किम ६ अांतगशत मुक्त ि किम २२ (अ) अांतगशत पुनस्थालपत जलमनीच्या खरेदी लिक्री 
बाबत िोरणात्मक लनणशय घेऊन अशा जलमनींच्या खरेदी लिक्रीिर असिेिी सिश बांिने 
उठलिण्यात आिेिी असणे, सदर बांिने उठित असताना शासनाने उक्त जलमनीच्या इतर 
हक्कात असिेिे खाजगी िन बाबतच्या नोंदी कायम ठेििेल्या असणे, शासनाने िन 
सांरक्षण अलिलनयम, १९८० नुसार िनेत्तर कामे करण्यास बांदी कायम ठेिून जलमनीच्या 
खरेदी लिक्रीिर कोणतेही बांिन नाही अशी भूलमका स्िीकारिेिी असणे, सदर िोरणानुसार 
उक्त नमूद शेतकऱ्याांच्या जलमनीस िनसांििशन अलिलनयम १९८० च्या अिीन राहून लिक्री 
करण्यािरीि बांिने उठिण्यािी आिचयकता असणे,  सदर बांिन  उठिल्यास पुणे 
लजल्यासह राजयातीि हजारो शेतकऱ्याांना िाभ  होणार असणे.सदर  बांिन लशलथि 
केल्यास शासनाच्या महसुिात अनेक कोटींिा महसूि िाढण्यास यािी मदत होणार 
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असणे, महसूि िनािे के्षत्र २१ % िरून ३३ % पयंत िाढलिण्यासाठी िापरणे शक्य होणार 
असणे. शासनाने कराियािी कायशिाही." 
 

  (१०) सिशश्री. अतलु सािे, नारायण कुचे,वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे आवििासी विकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "श्री. प्रशाांत हनमांतराि बारिािार, लशक्षण सेिक हे गत ११ िषापासून लजल्हा पलरषद 
औरांगाबाद येथे कायशरत असून लदनाांक ११ जून २००३ रोजी उप लिभागीय अलिकारी , 
देगिूर याांनी माने्नरिारिू या अनुसूिीत जमाती प्रिगािे प्रमाणपत्र लनगशलमत केिेिे असणे, 
जात िैिता प्रमाणपत्र लमळण्यासाठी अनुसूिीत जमाती जात पडताळणी सलमलत, 
औरांगाबाद लिभाग येथीि कायाियात दाखि करण्यात आिी असता हा प्रस्ताि रद्द 
करण्यात येणे, सदर प्रकरणी मा.सिोच्ि न्यायाियाने या प्रकरणात पुनर्वििार करण्यािा 
आदेश देऊनही श्री. बी. पी. जगताप, उप आयुक्त तत्कािीन सांशोिन अलिकारी याांनी 
जाणीिपूिशक िैिता प्रमाणपत्र लनगशलमत करण्यास टाळाटाळ करणे, श्री.बारिािार याांिे 
सख्खे भाऊ, िुित भाऊ, काका, आतेभाऊ, मामेभाऊ ि इतर नातेिाईक याांना िैिता 
प्रमाणपत्र लदिेिे असून त्याि आिारािर श्री. बरिािार याांनी मागणी केिी असता श्री. 
जगताप याांनी जाणीिपूिशक लििांब करणे, सलमतीिे सदस्य, सदस्य सलिि ि उप सांिािक 
या िेगिेगिेळया पदािर काम करताांना श्री. बी.पी.जगताप याांनी मा. सिोच्ि न्यायाियाने  
रद्द केिेल्या उमेदिारािा िैिता प्रमाणपत्र देणे, आांध्रप्रदेश, कनाटक, राजयातीि अनेक 
िोकाांनी बनािट कागद्पत्राच्या आिारे जात िैिता प्रमाणपत्र देणे या माध्यमातून 
जिळपास ५०० कोटी पेक्षा जास्त सांपत्ती जमििेिी असणे, त्यामुळे या अलिकार  याांच्या 
सांपत्तीिी िौकशी करून त्याच्या लिरुद्द कारिाई करण्याबाबत  तसेि त्याांनी लदिेिी सिश 
जात िैिता प्रमाणपत्रािी तपासणी करण्या बाबत शासनाने कराियािी कायशिाही ि 
प्रलतलक्रया." 
 

  (११) सिशश्री. विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, सवुनल केिार, अमर काळे, 
अस्लम शेख, बाळासाहेब थोरात, अॅड. यशोमती ठाकूर ,श्रीमती वनमशला गावित, 
श्री.डी.पी.सािांत, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिशश्री.कुणाल पाटील, अब् िलु सत्तार, हर्षशिधशन 
सपकाळ, अमीन पटेल, पथृ् िीराज  चव्हाण, कालीिास कोळांबकर, प्रा. िर्षा 
गायकिाड, सिशश्री. मो. आवरफ नसीम खान, शेख आवसफ शेख रशीि, अवमत 
िेशमखु, भारत भालके, जयकुमार गोरे, बसिराज  पाटील, सांग्राम थोपटे, श्रीमती 
अवमता  चव्हाण, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिशश्री राहुल बोंदे्र, अवमत िनक, त्र्यांबकराि 
वभसे, मधकुरराि चव्हाण, िसांतराि चव्हाण, विश्िवजत किम, छगन  भजुबळ, 
वजतेंद्र आव्हाड, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, प्रा.मेधा  कुलकणी, सिशश्री. 
सभुार्ष साबणे, प्रशाांत बांब, डॉ. अवनल बोंडे, श्री.अवनल किम, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे अन्न ि और्षध प्रशासन मांत्र्याचे 
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लक्ष िेधतील :- 
 
     "राजयात सन २०१२ पासून गुटखा, पानमसािा, स्िालदष्ट / सुगांिीत तांबाखु, स्िालदष्ट 
/ सुगांिीत सुपारी, खरा इ. िर प्रलतबांि असणे, कें द्रीय कायदयानुसार अन्न सुरक्षा आयुक्त 
याांना १ िषासाठी प्रलतबांिीत आदेश देण्यािे अलिकार असणे, सन २०१२ मध्ये 
मांत्रीमांडळाच्या लििाराथश ठेऊन त्यास मान्यता घेऊन शासनाच्या पूिशसांमतीने आयुक्ताांनी 
आदेश लनगशलमत करणे, आयुक्ताांनी सन २०१७ मध्ये जाणीिपूिशक गुटखा तसेि अन्य 
उत्पादक ि लिके्रते याांिेशी सांगनमत करून तसेि त्याांना भारतीय दांडलििान सांलहतेच्या 
तरतूदींबाहेर ठेिण्यासाठी शासनाच्या पूिशसांमतीलशिाय पलरपत्रकान्िये मागशदशशक तत्िे 
लनश्चित करणे, आयुक्ताांिी सदर कृती बेकायदेशीर असणे, लििी ि न्याय लिभागाने 
देखीि सदर कृती लनयमानुकूि नसल्यािे अलभप्राय देणे, आयुक्ताांच्या पलरपत्रकामुळे 
भारतीय दांड सांलहतेच्या कािमान्िये कारिाई करण्यास बािा पोहिणे, मा. उच्ि न्यायािय 
खांडपीठ, औरांगाबाद याांनी देखीि लक्रमीनि लरट लपटीशन १०२७/२०१५ च्या पलरच्छेद १८ 
मध्ये आयुक्ताांिे पलरपत्रक भादलि च्या पलरपे्रक्ष्यात मोडत नसल्यािा लनणशय देणे, 
आयुक्ताांच्या पलरपत्रकामुळे उत्पादक, लिके्रते याांच्यामाफश त सरास गुटखा लिक्री होत 
असल्यामुळे त्यािा समाज जीिनािर होणारा लिपरीत पलरणाम, आयुक्ताांना यासाठी 
जबाबदार िरून त्याांिे लद. ६.१२.२०१७ रोजीिे पलरपत्रक रद्द करून मा. उच्ि न्यायािय 
औरांगाबाद याांनी नमूद केल्यानुसार लिशेष तरतूद करण्यािी गरज, याबाबत शासनाने 
कराियािी तातडीिी कायशिाही ि उपाययोजना." 
 

  (१२) सिशश्री. अवनल बाबर, गणपतराि िेशमखु, बाळासाहेब पाटील, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे जलसांपिा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "साांगिी-सातारा-सोिापूर लजल्हयातीि कायम दषु्काळी तािुक्यासाठी िरदान 
ठरणारी टेंभू उपसा हसिन योजनेिे काम मागीि २० िषापासून मांद गतीने सुरु 
असणे,त्यामुळे सदर दषु्काळी तािुक्यातीि शेतक-याांच्या लपण्याच्या तसेि शेतीच्या 
पाण्यािा प्रचन अदयापी प्रिांलबत असणे, सदर योजनेिे काम तातडीने केल्यास या 
योजनेतांगशत तीन लजल्हयातीि सात तािुक्याांमिीि २१७ गािाांना फायदा होणार असणे, 
उक्त गािातीि लपण्याच्या पाण्यािी तसेि शेतीच्या पाण्यािी अडिण दरू होण्यास मदत 
होणे, सदर योजनेबाबत सातत्याने शासनाने लनिीिी मागणी करुनही लनिीअभािी योजना 
अपूणश अिस्थेत असणे, सन २०१८-२०१९ च्या अथशसांकल्पात १०० कोटीिी तरतुद 
करण्यात आिेिी असून योजनेस सुिालरत प्रशासलकय मांजूरी नसल्याने या योजनेिी सिश 
काम ठप्प असणे, योजनेच्या लितलरकाांच्या लनलिदा लनघािेल्या असून केिळ ताांलत्रक 
अडिणीमुळे कायारांभ आदेश काढण्यात आिेिे नसल्याने कामास सुरुिात करण्यात 
आिेिी नसणे, सदर प्रकरणी अनेकिेळा बैठका घेिूनही कोणतीि कायशिाही होत 
नसणे,याकडे शासनािे होत असिेिे अक्षम्य दिुशक्ष, पलरणामी दषु्काळी तािुक्यातीि 
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जनतेमध्ये पसरिेिा असांतोष, याबाबत शासनाने तातडीने िक्ष घािून सुिालरत योजनेस 
प्रशासलकय मांजूरी तात्काळ देण्याबाबत शासनाने कराियािी कायशिाही ि प्रलतलक्रया." 
 

  (१३) डॉ. बालाजी वकणीकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
जलसांपिा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "ठाणे लजल्यातीि अांबरनाथ ि उल्हासनगर ही दोन्ही शहरािा औद्योलगकरणामुळे 
लिकास झपाट्याने होत असणे, अांबरनाथ ि उल्हासनगर शहरामध्ये प्रगतीपथािर असिेिे 
अनेक गृहसांकुिे लििारात घेता या शहराांमिीि िोकसांख्येत सुमारे दोन ते तीन िाख 
एिढी भर येत्या एका िषात होण्यािी शक्यता असणे, यासिश बाबींिा लििार करता 
अांबरनाथ ि उल्हासनगर शहरासाठी अलतलरक्त पाणीसाठा उपिब्ि होणे अत्यांत आिचयक 
असणे, सद्यःश्स्थतीत अांबरनाथ शहरािा महाराष्र जीिन प्रालिकरणामाफश त तसेि 
उल्हासनगर शहरािा एमआयडीसीमाफश त पाणी पुरिठा होत असून तो अत्यांत अपूरा होत 
असणे, त्यामुळे अांबरनाथ शहरािगत असिेल्या बारिी िरणािी उांिी िाढिी असल्याने 
सदर िरणातून अांबरनाथ शहरािा ३० एमएिडी आलण उल्हासनगर शहरािा ५० 
एमएिडी एिढा पाणी पुरिठा उपिब्ि करुन देण्यासांदभात स्थालनक िोकप्रलतलनिींनी 
िारांिार शासनाकडे केिेिी मागणी, तथापी या मागणीिर शासनामाफश त अद्याप कोणतीि 
कायशिाही झािेिी नसल्यामुळे या शहरातीि नागरीकाांिे पाण्यासाठी हाि होणे, त्यातून 
भलिष्यात आांदोिने िा कायदा सुव्यिस्थेिा गांभीर प्रचन लनमाण होण्यािी शक्यता, त्यामुळे 
उपरोक्त सिश बाबी लििारात घेता अांबरनाथ शहरािा ३० एमएिडी आलण उल्हासनगर 
शहरािा ५० एमएिडी एिढा पाणी पुरिठा करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यािी 
आिचयकता, याबाबत शासनाने कराियािी कायशिाही ि प्रलतलक्रया." 
 

  (१४) श्री.अवमत िनक, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे कृर्षी 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
  
      "िालशम लजल्हयातीि मांजूर झािेिे शेडनेट ि हलरतगृह  यात मोठया प्रमाणात झािेिी 
अलनयलमतता ि शेतक-याांिी झािेिी फसिणूक, ठेकेदार कां पन्याांनी केिेिी लनकृष्ट 
दजािी कामे, या कामाांिी प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी न केल्यामुळे स्थालनक िोकप्रलतलनिी 
याांनी लजल्हा अलिक्षक कृषी अलिकारी याांना लदनाांक १५.६.२०१८ रोजी िेखी पत्र देऊन या 
सांदभात िौकशीिी केिेिी मागणी, शासनाने सदर कामािी तातडीने िौकशी करुन 
शेतक-याांिी फसिणूक करणा-या ठेकेदार कां पन्यािर कारिाई करण्यािी आिचयकता 
परांतू शासनाने त्याकडे केिेिे दिुशक्ष, पलरणामी येथीि शेतक-याांमध्ये पसरिेिा असांतोष 
िातािरण ि सांतापािी मागणी त्यामुळे शासनाने सदर कामािी तातडीने िौकशी करुन 
शेतक-याांिी फसिणूक करणा-या ठेकेदार कां पन्यािर कराियािी कारिाई ि शासनािी 
प्रलतलक्रया." 
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  (१५) डॉ. सवुनल िेशमखु, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 

पाणीपरुिठा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
      "अमरािती शहरातीि ७.५ िक्ष िोकसांख्येिा पाणी पुरिठा करण्यािी जबाबदारी 
महाराष्र जीिन प्रालिकरणािी असणे, अप्पर ििा िरण ते जिशुध्दीकरण कें द्र 
प्रकल्पापयंत पाणी मुख्य जििाहीनीपैकी नेरहपगळाई ते तपोिन जिशुध्दीकरण 
प्रकल्पापयंत असिेिी मुख्य जििाहीनी ही २९ िषश जुनी १५०० मी.मी. व्यासािी 
पी.एससी (लसमेंट कॉक्रीट) िी असणे, सदर जििाहीनी माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये सिग 
दोन िेळा फुटल्यामुळे पाणी गळती होिून सांपूणश शहरािा पाणी पुरिठा िार ते पाि 
लदिसाांपयंत बांद होणे, पुन्हा ०३ जुन, २०१८ रोजी मुख्य जििाहीनी फुटून सांबांि शहरािा 
पुरिठा खांडीत होणे, त्यामुळे शहरातीि सांपूणश शहरातीि नागरीकाांिी पाणी करीता 
भटकां ती करण्यािी िेळ येणे, मुख्य जििाहीनी तातडीने बदिून नलिन जििाहीनी 
टाकण्यािी लनकड, त्याकडे शासनािे होणारे दिूशक्ष त्यामुळे शहरातीि नागरीकाांिा 
िोकप्रलतनी ि शासनाप्रती लनमाण झािेिा रोष, यािर शासनाने कराियािी कायशिाही ि 
शासनािी प्रलतलक्रया." 
 

  (१६) सिशश्री. विजय भाांबळे, अवजत पिार, जयांत पाटील, शवशकाांत शशिे, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे रोजगार हमी योजना मांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :-  
 
      "परभणी लजल्हयातीि हजतूर तािुक्यात १२०० लिलहरींच्या प्रस्तािाांना मांजूरी देिूनही 
अद्यापही ती कामे सुरु न करणे, हजतूर तािुक्यात नलिन हसिन लिलहरीिे ५०० प्रस्ताि 
पांिायत सलमती स्तरािर प्रिांलबत असणे तर सेिू तािुक्यातीि नलिन हसिन लिलहरीिे 
३०० प्रस्ताि पांिायत सलमती स्तरािर प्रिांलबत असणे, तर लजल्हापलरषद स्तरािर प्रिांलबत 
असिेल्या ३०० प्रस्तािाांना मांजूरी देणे, तसेि शेतरस्ते, पाांदण रस्ते, लशिरस्ते अशा एकूण 
२५० कामाांना प्रशासकीय मान्यता देिूनही ती कामे अिशिट श्स्थतीत असणे, त्यािप्रमाणे 
सेिू तािुक्यातही २५० लिलहरींना मांजूरी देिून तसेि प्रशासकीय मान्यता लमळािेिी 
असतानाही कामे सुरु न करणे, सेिू तािुक्यात शेतरस्ते, लशिरस्ते, पाांदण रस्ते अशा 
एकूण २०० कामाांना मांजूरी लमळूनही केिळ ७० टक्केि कामे सुरु असून ती अिशिट 
श्स्थतीत असणे, उिशलरत ३० टक्के कामाांना प्रशासकीय मान्यता लमळूनही अद्याप कामे सुरु 
न होणे, पलरणामी अपूणश कामाांिर झािेिा खिश व्यथश जाणे, िाभार्थ्यांना लिलहर, शेतरस्ते, 
ईत्यादी कामे मांजूर होिूनही त्यािा प्रत्यक्ष िाभ मात्र न लमळणे, प्रशासनाच्या लढसाळ ि 
लनयोजनलहन कायशप्रणािीमुळे हजतूर ि सेिू तािुक्यात नरेगा योजनेतून घेतिेल्या कामाांिा 
उडािेिा बोजिारा लििारात घेता शासनाने या प्रकरणी तातडीने िक्ष घािून कराियािी 
कायशिाही ि शासनािी प्रलतक्रीया.” 
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  (१७) श्री. प्रकाश आवबटकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 

सहकार मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
      "कोल्हापूर लजल्हयामध्ये छत्रपती लशिाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, २०१७ 
अांतगशत २.७० िाख ऑनिाईन अजश करण्यात येणे, राजय शासनाने घािून लदिेल्या 
लनयमाििीनुसार कोल्हापूर लजल्हा मध्यिती बँक यासह अन्य राष्रीयकृत बँकेिे 
थकबाकीदार, लनयलमत कजशदार ि एकरकमी परतफेड योजना याकलरता एकूण पात्र २.५७ 
िाख कजश खाती कजशदार शेतक-याांनी क्र. १ ते ६६ नमुन्यात मालहती शासनाच्या ऑनिाईन 
पोटशििर भरण्यात येणे, यापैकी अांदाजे ६० हजाराहून अलिक शेतक-याांना अपात्र करण्यात 
येणे, यामध्ये प्रामुख्याने लद.१.४.२०१५ पूिी ि लद.३१.३.२०१८ नांतरिे लपककजश िाटप 
असणा-या िाभाथी प्रोत्साहनपर िाभास शासन लनयमाप्रमाणे अपात्र ठरलिण्यात आिे 
त्याांिी सांख्या ४७९०० हून अलिक असणे, तसेि इतर प्रकारिी कजे शासन लनणशयाकरता 
अपात्र करण्यात आिेल्या खात्याांिी सांख्या २७५८ असणे, लदनाांक ३१.७.२०१७ नांतर 
कजशिसूिी झािेिी अथिा न झािेिे अथात कजशमाफी झािेिे आहे अशा गैरसमजूतीमुळे 
कजश रक्कम मुदतीत न भरल्याने अपात्र ठरिेल्या शेतक-याांिी सांख्या १६०० हून अलिक 
असणे, अशा प्रकारे हजारो शेतकरी कजशमाफी योजनेपासून िांलित रहाणे, शासनाच्या 
कजशमाफीमध्ये या अपात्र शेतक-याांना पात्र करुन कजशमाफी योजनेिा िाभ देणे आिचयक 
असणे,  कोल्हापूर लजल्हयातीि सहकारी तत्िािर सुरु करण्यात आिेल्या पाणी पुरिठा 
सांस्थाांिा समािेश कजशमाफी योजनेत करण्यािी मागणी स्थालनक िोकप्रलतलनिीनी 
शासनास िेळोिेळी करणे, अद्याप याबाबत कोणतीही कायशिाही न होणे, याबाबत शासनाने 
कराियािी कायशिाही, याबाबत शासनािी प्रलतलक्रया." 
 

  (१८) अॅड. आवशर्ष शेलार, श्रीमती मनीर्षा चौधरी, सिशश्री.योगेश सागर प्रशाांत ठाकूर, 
सांजय केळकर, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
मत्तस्यविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
      "मश्च्छमाराांच्या िांद्यासाठी म्हणजेि जाळी सुकलिणे, जाळी लिणणे, मासे सुकलिणे, 
बोटी शाकारणे, बोटी दरुुस्त करणे याकलरता मश्च्छमाराांच्या िसाहतीिगत हकिा 
गािािगत मोकळी जागा असणे अत्यािचयक असल्याने, िसाहतीिगतच्या सोयीस्कर 
खुल्या जागा महाराष्र जमीन महसूि अलिलनयम, १९६६ च्या किम २२ अन्िये 
तरतुदीनुसार लिलहत करण्यात हरकत नसािी असा लनणशय शासनाने घेणे, मश्च्छमाराांच्या 
िांद्याच्यादृष्टीने गरज असिेल्या मोकळया जागाांिे िाटप अन्य कारणासाठी मोठया 
प्रमाणािर होत असल्यािे कारण दाखिून सदर जागा मश्च्छमाराांना िापर करण्यास 
शासनाकडून होत असिेिा लिरोि, पलरणामी मश्च्छमार िांद्यािर होत असिेिा लिपलरत 
पलरणाम, मश्च्छमाराांमध्ये शासनाप्रलत लनमाण झािेिा सांताप, मश्च्छमाराांच्या गािािगतच्या, 
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िसाहतीिगतच्या खुल्या जागा मश्च्छमाराांच्या िांद्याकलरता लिहीत करुन देण्यािी 
आिचयकता, यािर  शासनाने कराियािी कायशिाही ि प्रलतलक्रया." 
 

  (१९) सिशश्री. अवमत िेशमखु, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, बाळासाहेब थोरात, अमीन पटेल, 
त्र्यांबकराि वभसे, मनोहर भोईर, वजतेंद्र आव्हाड, अवजत पिार, विलीप िळसे-
पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, शवशकाांत शशिे, हसन मशु्रीफ, सांिीप नाईक, 
राणाजगजीतशसह पाटील, भास्कर जाधि, नरहरी विरिाळ,  पाांडुरांग बरोरा, िैभि 
वपचड, वकसन कथोरे, विपक चव्हाण, सरेुश लाड, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, अॅड. 
आवशर्ष शेलार, सिशश्री. प्रशाांत ठाकूर, सांजय केळकर, अॅड.राज परुोवहत, सिशश्री. 
िैभि नाईक, अशोक पाटील, वि.स.स तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे मत्तस्यविकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 
      "शासनाने राजयातीि समुद्रामध्ये एि.ई.डी.िाईटव्दारे मश्च्छमारी करणाऱ्या 
मश्च्छमाराांिर घातिेिी बांदी, त्या बांदीच्या अनुषांगाने काढिेल्या अध्यादेशािी 
अांमिबजािणी होत नसल्याने पारांपारीक पध्दतीने मश्च्छमारी करणाऱ्या स्थालनक 
मश्च्छमाराांिा व्यिसाय बांद पडत िािल्याने त्याांच्या कुटुांबािर उपासमारीिी आिेिी िेळ, 
शासनाने पसशसीन, परप्राांतीय तसेि एि.ई.डी िाईटद्वारे मासेमारी करणा-या मश्च्छमारी 
बोटींिर ि मश्च्छमाराांिर कारिाई व्हािी ि या मश्च्छमारीिा प्रलतबांि बसािा यासाठी स्ितांत्र 
अांमिबजािणी कक्ष स्थापन करण्यािी आिचयकता, तसेि शासनाच्या आदेशािे 
उल्िांघन करुन पसशसीन, परप्राांतीय तसेि एि.ई.डी. िाईटव्दारे मश्च्छमारी करणाऱ्या 
मश्च्छमाराांिर त्याांच्या बोटी ि जाळे जप्त करुन गुन्हे दाखि करण्याच्या अनुषांगाने 
शासनाने कराियािी कारिाई, ि   प्रलतलक्रया." 

 

 (ब) लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) सांबांवधत वनिेिने सभागहृासमोर     
     ठेिणे  :-  

 

  

            (या िक्षिेिी सूिनाांिी सूिी जोडपत्राद्वारे िेगळी लितरीत करण्यात येईि.) 
 

(िपुारी १२.०० िाजता) 
 
 
 

एक  : प्रश्नोत्तरे- 
 

  (अ) अल्पसचूना प्रश्न 
 

       "पालघर वजल्यात िालेल्या अवतिषृ्ट्टीबाबत" या लिषयािरीि श्री.लहतेंद्र ठाकूर 
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ि इतर लि.स.स. याांिा अल्पसूिना प्रचन क्रमाांक १२६३६९. 
 

  (ब) ताराांलकत प्रचन. 
 

  (क) शुक्रिार, लदनाांक ६ जुिै, २०१८ रोजीिी ताराांलकत प्रचनोत्तरािी यादी सभागृहाच्या 
पटिािर ठेिणे. 
 

  (ड) अताराांलकत प्रचनोत्तराांिी यादी क्रमाांक ४३१ ते ४५६ सभागृहाच्या पटिािर ठेिणे. 
    

 
िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 

 

  (१) मखु्यमांत्री : (क) मुांबई रेल्िे लिकास महामांडळ (मया.) मुांबई याांिा 
सन २०१६-२०१७ या िषािा िार्वषक अहिाि 
सभागृहासमोर ठेितीि.    
 

     (ख) मुांबई महानगर प्रदेश िोखांड ि पोिाद बाजार 
सलमती, कळांबोिी, पनिेि याांिा सन २०१६-
२०१७ या िषािा लतसािा िार्वषक अहिाि 
सभागृहासमोर ठेितीि.    
 

     (ग) महाराष्र कारागृह (मुांबई सांलित ि अलभििन रजा) 
(सुिारणा) लनयम, २०१८ प्रलसध्द करणारी 
अलिसूिना क्रमाांक एमआयएस.१३१६/प्र.क्र.६६९/ 
१६/पीआरएस-३, लदनाांलकत १६ एलप्रि, २०१८ 
सभागृहासमोर ठेितीि. 
 

  (२) वित्त आवण 
वनयोजन मांत्री 

: (क) भारतािे लनयांत्रक ि महािेखापरीक्षक याांच्या सन 
२०१६-१७ या आर्वथक िषाच्या (१) राजय लित्त 
व्यिस्थेिरीि अहिाि (२) महसुिी के्षत्रािर 
अहिाि (३) िार्वषक ताांलत्रक लनरीक्षण (स्थालनक 
सांस्था) अहिाि सभागृहासमोर ठेितीि. 
 

     (ख) भारतािे लनयांत्रक ि महािेखापरीक्षक याांिा लदनाांक 
३१ मािश, २०१७  रोजी सांपिेल्या िषािा 
"सािशजलनक उपक्रम" अहिाि सभागृहासमोर 
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ठेितीि. 
 

     (ग) शासनाच्या सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग लिभाग ि 
नगरलिकास लिभागाांतगशत सांस्थाांनी लदनाांक १ 
एलप्रि, २०१७ ते ३१ मािश, २०१८ या कािाििीत 
घेतिेिे कजश ि त्यािरीि व्याजास देण्यात 
आिेल्या हमी लिषयीिे लििरणपत्र सभागृहासमोर 
ठेितीि.  
  

  (३) सामावजक न्याय ि 
विशेर्ष सहाय्य  मांत्री 

: (क) महाराष्र राजय सफाई कमशिारी आयोग याांिा सन 
२०१७-२०१८ या िषािा िार्वषक अहिाि 
सभागृहासमोर ठेितीि. 
 

     (ख) महाराष्र अनुसूलित जाती, लिमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागासिगश ि लिशेष मागासप्रिगश 
(जातीिे प्रमाणपत्र देण्यािे ि त्याच्या पडताळणीिे 
लिलनयमन) (सुिारणा) लनयम, २०१८ प्रलसध्द 
करणारी अलिसूिना क्रमाांक सीबीसी.१०/२०१७/ 
प्र.क्र.२१९/मािक, लदनाांलकत ३ जुिै, २०१८ 
सभागृहासमोर ठेितीि. 
 

     (ग) महाराष्र अनुसूलित जाती, लिमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागास िगश ि लिशेष मागास प्रिगश 
(जातीिे प्रमाणपत्र देण्यािे ि त्याच्या पडताळणीिे 
लिलनयमन) (दसुरी सुिारणा) लनयम, २०१८ प्रलसध्द 
करणारी अलिसूिना क्रमाांक सीबीसी/२०१६/ 
प्र.क्र.२१३/मािक, लदनाांलकत ३ जुिै, २०१८ 
सभागृहासमोर ठेितीि. 

       
 

तीन : लोकलेखा सवमतीचा बेचाळीसािा अहिाल सािर करणे. 
 

चार : पांचायती राज सवमतीचा वतसरा ि चौथा अनपुालन अहिाल सािर करणे. 
 

पाच : विधानसभेने सांमत केलेल्या विधेयकाांना विधानपवरर्षिेची सांमती जाहीर करणे. 
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सहा : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 
 

सात : औवचत्तयाचे मदेु्द. 
 

 
आठ : शासकीय विधेयके : 

 

  (अ) विचार पढेु सरुु, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५८ – महाराष्ट्र 
महानगरपावलका (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८.  

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

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

 

  (१) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – महाराष्ट्र 
(लोकसेिकाांची) विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत 
विधेयक, २०१८. 
 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. अस्लम शेख, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक २९ – महाराष्र (िोकसेिकाांिी) 
लिसांगत प्रमाणातीि मािमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत लििेयक, २०१८ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक २९ – महाराष्र (िोकसेिकाांिी) 
लिसांगत प्रमाणातीि मािमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत लििेयक, २०१८ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४२ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
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देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सभुार्ष उफश  पांवडतशेट 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक २९ – महाराष्र (िोकसेिकाांिी) 
लिसांगत प्रमाणातीि मािमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत लििेयक, २०१८ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.जयकुमार गोरे, सांग्राम 
थोपटे, अवमत िनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक २९ – महाराष्र (िोकसेिकाांिी) 
लिसांगत प्रमाणातीि मािमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत लििेयक, २०१८ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ि) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हर्षशिधशन 
सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक २९ – महाराष्र (िोकसेिकाांिी) 
लिसांगत प्रमाणातीि मािमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत लििेयक, २०१८ 
लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश 
देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (२) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५९ – मुांबई महानगरपावलका 

(िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पाटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोर्ष टारफे, शेख आवसफ शेख रशीि, 
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कुणाल पाटील, श्रीमती वनमशला गािीत, श्री.त्र्यांबकराि वभसे, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ५९ – मुांबई महानगरपालिका 
(दसुरी सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा 
मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ५९ – मुांबई महानगरपालिका 
(दसुरी सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या 
आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, सिशश्री राहुल 
बोंदे्र, अवमत िनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ५९ – मुांबई महानगरपालिका 
(दसुरी सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या 
आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 

     
   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६० – महाराष्ट्र ॲक्यपुांक्चर 

वचवकत्तसा पध्िती (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पाटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोर्ष टारफे, शेख आवसफ शेख रशीि, 
कुणाल पाटील, श्रीमती वनमशला गािीत, श्री.त्र्यांबकराि वभसे, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६० – महाराष्र ॲक्युपांक्िर 
लिलकत्सा पध्दती (सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा 
मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६० – महाराष्र ॲक्युपांक्िर 
लिलकत्सा पध्दती (सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा 
मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६० – महाराष्र ॲक्युपांक्िर 
लिलकत्सा पध्दती (सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या 
आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, सिशश्री राहुल 
बोंदे्र, अवमत िनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६० – महाराष्र ॲक्युपांक्िर 
लिलकत्सा पध्दती (सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या 
आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६१ – महाराष्ट्र शैक्षवणक 

सांस्था (शलु्क विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पाटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोर्ष टारफे, शेख आवसफ शेख रशीि, 



 

20-Jul-18    09:00 

19 

कुणाल पाटील, श्रीमती वनमशला गािीत, श्री.त्र्यांबकराि वभसे, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६१ – महाराष्र शैक्षलणक सांस्था 
(शुल्क लिलनयमन) (सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा 
मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६१ – महाराष्र शैक्षलणक सांस्था 
(शुल्क लिलनयमन) (सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा 
मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६१ – महाराष्र शैक्षलणक सांस्था 
(शुल्क लिलनयमन) (सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा 
मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, सिशश्री राहुल 
बोंदे्र, अवमत िनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६१ – महाराष्र शैक्षलणक सांस्था 
(शुल्क लिलनयमन) (सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा 
मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 

   ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  (५) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६२ – महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि 

ि पांचायत सवमती (दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
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   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पाटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोर्ष टारफे, शेख आवसफ शेख रशीि, 
कुणाल पाटील, श्रीमती वनमशला गािीत, श्री.त्र्यांबकराि वभसे, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६२ – महाराष्र लजल्हा पलरषद ि 
पांिायत सलमती (दसुरी सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा 
मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६२ – महाराष्र लजल्हा पलरषद ि 
पांिायत सलमती (दसुरी सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा 
मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६२ – महाराष्र लजल्हा पलरषद ि 
पांिायत सलमती (दसुरी सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा 
मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, सिशश्री राहुल 
बोंदे्र, अवमत िनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६२ – महाराष्र लजल्हा पलरषद ि 
पांिायत सलमती (दसुरी सुिारणा) लििेयक, २०१८ लििानपलरषदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि प्रलतिृत्त सहा 
मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश पाठलिण्यात यािे." 
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   ---------------------------------------------------------------------------------- 
     
  (६) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्तपन्न 

पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख, हर्षशिधशन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१७ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
पणन (षिकास ि षिषनयमन) (दसुरी सुधारणा) लििेयक, २०१७ लििानपलरषदेिी 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि 
प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश 
पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१७ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
पणन (षिकास ि षिषनयमन) (दसुरी सुधारणा) लििेयक, २०१७ लििानपलरषदेिी 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि 
प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश 
पाठलिण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
      "सन २०१७ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
पणन (षिकास ि षिषनयमन) (दसुरी सुधारणा) लििेयक, २०१७ लििानपलरषदेिी 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि 
प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश 
पाठलिण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१७ िे लििानसभा लििेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
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पणन (षिकास ि षिषनयमन) (दसुरी सुधारणा) लििेयक, २०१७ लििानपलरषदेिी 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सलमतीकडे त्यािरीि 
प्रलतिृत्त सहा मलहन्याांच्या आत सादर करण्यािा अनुदेश देऊन लििाराथश 
पाठलिण्यात यािे." 

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

  (गरुुिार, विनाांक १९ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशशविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

नऊ : सिशश्री सवुनल प्रभ,ु राजेंद्र पाटणी, सांजय रायमलुकर, ॲड.आवशर्ष शेलार, श्री.सिा 
सरिणकर, ॲड.राज परुोवहत, डॉ.शवशकाांत खेडेकर, डॉ.अवनल बोंडे, सिशश्री अजय 
चौधरी, सरेुश धानोरकर, डॉ.सांजय कुटे, सिशश्री सवुनल शशिे, अतलु भातखळकर, समीर 
कुणािार, मांगेश कुडाळकर, ॲड.पराग अळिणी, सिशश्री सधुाकर िेशमखु, प्रकाश 
फातपेकर, डॉ.सवुनल िेशमखु, डॉ.सधुाकर भालेराि, श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.सांतोर्ष 
िानिे, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, सिशश्री 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, सिशश्रीमती िेियानी फराांिे, 
सीमा वहरे, श्री.बाळासाहेब सानप, डॉ.राहुल आहेर, ॲड.राहुल कुल, श्री.तानाजी मटुकुळे, 
प्रा.सांवगता ठोंबरे, सिशश्री तकुाराम काते, सधुाकर कोहळे, सभुार्ष साबणे, डॉ.जयप्रकाश 
मुांिडा, सिशश्री विकास कुां भारे, ज्ञानराज चौघलुे, अतलु सािे, राजेंद्र नजरधने, चरण 
िाघमारे, रमेश लटके, नरेंद्र पिार, कॅ.आर तवमल सेल्िन, सिशश्री जगिीश मळुीक, नरेंद्र 
मेहता, आर.टी.िेशमखु, राज ू तोडसाम, ॲड.लक्ष्मण पिार, सिशश्री हेमांत पाटील, 
हवरभाऊ जािळे, सांजय सािकारे, डॉ.िेिराि होळी, डॉ.वमशलि माने, सिशश्री सधुीर पारिे, 
कृष्ट्णा गजबे, डॉ.भारती लव्हेकर, सिशश्री मनोहर भोईर, िैभि नाईक, राजाभाऊ िाजे, 
अवनल किम, डॉ. बालाजी वकणीकर, प्रा.अशोक उईके, सिशश्री डी.मल्ल्लकाजुशन रेड्डी, 
सांजीिरेड्डी बोिकुरिार, रमेश बुांविले, गणपत गायकिाड, वकतीकुमार भाांगवडया, वकसन 
कथोरे, प्रभिुास वभलािेकर, राजेश काशीिार, ॲड.रामचांद्र अिसरे, सिशश्री समीर मेघे, 
विजय रहाांगडाले, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वियम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- (चचा पढेु 
सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर) 
 
       "लिदभश, मराठिाडा, खान्देश, कोकण लिभागातीि ग्रामीण भागात राहणा-या व्यक्तींना 
पांतप्रिान आिास योजनेतांगशत रास्त भािात जलमनी देण्यािी योजना आखून ही योजना 
सक्षमपणे राबलिण्यािी आिचयकता, लिदभश-मराठिाड्यात कृषी आिारीत प्रलक्रया उद्योगािा 
लिशेष सििती देऊन उद्योग लनर्वमतीिा िािना देण्यािी आिचयकता, नागपूर हे 
उपराजिानीिे शहर असूनही येथीि नागलरकाांना लिशेष आजारासाठी मुांबईतीि रुग्णाियाांिर 
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अििांबून रहािे िागणे, ही अिस्था दरू करण्याच्या दृष्टीने लिदभश, मराठिाड्यात 
सुपरस्पेशालिटी रुग्णािये लनमाण करण्यािी आिचयकता, लिदभश, मराठिाड्यातीि ग्रामीण 
युिकाांना मुांबई, पुणे यासारख्या शहराांत जाण्यापासून प्रलतबांि करण्याच्या दृष्टीने शैक्षलणक ि 
रोजगाराच्या सांिी उपिब्ि करून देण्यािी आिचयकता, मुांबई ि उपनगरातीि मोडकळीस 
आिेल्या इमारतींिी दरुुस्ती ि पुनर्विकास करणे, घरमािकाांच्या अडिणुकीमुळे ि म्हाडाच्या 
लनष्क्रीयतेमुळे शक्य नसणे, पलरणामी जुन्या िाळीत लपढ्यान्-लपढ्या राहणा-या मूळ मुांबईकराांिे 
जीिन िोक्यात असणे, लिस्थालपत होणा-या रलहिाशाांिे त्याि लठकाणी पुनिशसन करण्यािी 
मागणी, महानगरपालिकेच्या भूखांडािरीि अनेक इमारतींिे िीज सांपिे असल्याने िीजिे 
नुतनीकरण करण्यािे िोरण महानगरपालिकेने तातडीने राबलिण्याकरीता शासनाने कराियािी 
कायशिाही, ६० िषापेक्षा जास्त कािाििीपासून शासनाच्या जलमनीिर िास्तव्य करीत 
असिेल्या रलहिाशाांच्या जलमनी िगश २ मिून िगश १ मध्ये नोंद करण्यािी मागणी, आलशया 
खांडातीि सिात मोठ्या िारािी येथीि झोपडपट्टीिा ि इतर झोपडपट्टयाांिा पुनर्विकास 
करण्यािा शासनाने घेतिेिा महत्त्िाकाांक्षी लनणशय, सांक्रमण लशबीराांिी दरुिस्था ि यामध्ये 
बाांग्िादेशी नागलरकाांिी झािेिी घुसखोरी, बांद पडिेल्या लगरण्याांमिीि कामगार, बीडीडी 
िाळीतीि रलहिाशी ि मेरोमुळे बािीत रलहिाशाांना देण्यात येणा-या ५०० िौ.फुटाच्या घराांच्या 
ितीिर मुांबईत जुन्या ि सेस इमारतीमध्ये राहणा-या भाडेकरूां नाही ५०० िौ.फुटाांिी घरे 
देण्यािी आिचयकता, मुांबईतीि ५०० ते ७०० िौ.फुट के्षत्रफळाच्या घराांना मािमत्ता कर माफ 
करण्याबाबत ि त्यािरीि के्षत्रफळाच्या घराांना मािमत्ता करात सिित देण्याबाबतच्या 
प्रिांलबत प्रस्तािािर तात्काळ लनणशय घेण्यािी आिचयकता, मुांबईतीि पांतप्रिान अनुदान 
प्रकल्पाांतगशत ६६ इमारतींच्या पुनबांिणीिा प्रस्ताि लििारात घेण्यािी आिचयकता, मुांबईतीि 
शासकीय कमशिारी, पोिीस कमशिारी इ. च्या लनिासस्थानाांिी दरुिस्था तातडीने दरू करण्यािी 
आिचयकता, शासकीय िसाहतीतीि घरे मािकी हक्काने देण्याबाबतिी कमशिा-याांिी 
प्रिांलबत मागणी, मुांबई शहरासाठी गृहलनमाण िोरण ठरलिण्याबाबत नेमिेल्या आमदाराांच्या 
सलमतीने लदिेल्या अहिािािी तातडीने अांमिबजािणी करण्यािी आिचयकता, याबाबत 
शासनाने केिेिी ि कराियािी उपाययोजना लििारात घेण्यात यािी." 

 

  (गरुुिार, विनाांक १९ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशशविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि)  
 

िहा : अांवतम आठिडा प्रस्ताि :- 
 

  सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, अवजत पिार, पथृ्िीराज चव्हाण, जयांत पाटील, 
गणपतराि िेशमखु, विलीप िळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, 
शवशकाांत शशिे, प्रा.विरेंद्र जगताप, सिशश्री राजेश टोपे, वजतेंद्र आव्हाड, प्रा.िर्षा 
गायकिाड, सिशश्री भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल, मो.आरीफ 
नसीम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चव्हाण, ॲड.यशोमती ठाकूर, 
डॉ.सतीश पाटील, सिशश्री अवमन पटेल, डी.एस.अवहरे, राहुल मोटे, डी.पी.सािांत, हसन 
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मशु्रीफ, बसिराज पाटील, वशिेंद्रशसह भोसले, ित्तात्रय भरणे, भारत भालके, बाळासाहेब 
पाटील, िसांतराि चव्हाण, सांग्राम थोपटे, रणवजत काांबळे, डॉ.सांतोर्ष टारफे, श्रीमती 
विपीका चव्हाण, सिशश्री प्रविप जाधि-नाईक, कुणाल पाटील, हनमुांत डोळस, काशीराम 
पािरा, हर्षशिधशन सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर काळे, अवमत 
िनक, सभुार्ष ऊफश  पांवडतशेठ पाटील, कु.प्रवणती शशिे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री 
भाऊसाहेब काांबळे, शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री अस्लम 
शेख, त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार गोरे, वनतेश राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पाांडुरांग बरोरा, 
कालीिास कोळांबकर, सांग्राम जगताप, विश्िजीत किम, सांविप नाईक, राहुल जगताप, 
नरहरी विरिाळ, जे.पी.गािीत, बबनराि शशिे, विपक चव्हाण, वि.स.स. याांचा म.वि.स. 
वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि : (चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर) 
 
 

 "लिदभात लिशेषत: अमरािती ि मेळघाट येथे कुपोषणामुळे बािकाांिे होत असिेिे 
मृत्यू, लिदभश-मराठिाड्यात लशक्षण ि आरोग्य व्यिस्थेिा उडािेिा बोजिारा, सिश लशक्षा 
अलभयानाांतगशत असिेिे आस्थापनेसांबांिीिे हेड (िेखाशीषश) काढून टाकल्यामुळे लजल्हापलरषद 
शाळाांमिीि लिजेिी देयके थलकत असणे, पुरेशी यांत्रसामुग्री ि पदलनर्वमती नसल्यामुळे रामा 
केअर युलनटच्या इमारती तयार असतानाही युलनट सुरु न होणे, शासकीय रुग्णाियात 
औषिाांिा असिेिा तुटिडा, िांद्रपुरात आलदिासी उपयोजनेमध्ये सािशजलनक आरोग्य 
लिभागाच्या अलिकाऱ्याांनी १३ कोटी रुपयाांिा केिेिा गैरव्यिहार, लिदभातीि खरेदी-लिक्री 
सांघाांना गेल्या तीन िषांपासून आस्थापनेिरीि खिश ि मानिनासाठी तरतूद नसणे, शासनाने 
लिदभश ि मराठिाड्यात कृषी प्रलक्रया उद्योग उभारणीकडे केिेल्या अक्षम्य दिुशक्षामुळे बेरोजगार 
आलण आत्महत्याांमध्ये पडिेिी भर, गडलिरोिी लजल्यातीि िानोरा, कोरिी, एटापल्िी, 
भामरागड, अहेरी या ९० टक्क्यापेक्षा जास्त जांगिाने व्यापिेल्या ि नक्षिग्रस्त भागात 
रस्त्याांिा मोठ्या प्रमाणात असिेिा अनुशेष, लिदभश ि मराठिाड्यातीि हसिन, पायाभूत ि 
नैसर्वगक सािनसांपत्तीिे िाटप न झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात असिेिा अनुशेष भरुन 
काढण्याच्या दृष्टीने शासनाकडून लिशेष प्रयत्न न होणे, नागपूर लिभागातीि गोसीखुदश प्रकल्प,  
बािनथडी, बेंबळा, िोअरििा, अप्परििा आलण लनम्नसाखळी इ. प्रकल्पाांिी कामे 
लनिीअभािी रखडल्यामुळे खिात झािेिी प्रिांड िाढ, शासनाने िािू अथशसांकल्पात अपूणश 
प्रकल्पाांसाठी केिळ ८ हजार २३३ कोटी रुपयाांिी तरतूद केल्यामुळे राजयातीि हसिन प्रकल्प 
पूणश होण्यािी शक्यता नसणे, बुिढाणा लजल्यातीि जीगाांि-टाकळीसारखा मोठा प्रकल्प 
तरतुदी अभािी रखडणे, नागपूर, पुणे, औरांगाबाद या महानगराांमध्ये घनकिरा, लपण्यािे पाणी 
ि आरोग्यासारख्या मुिभूत सोई-सुलििाांिी असिेिी िाणिा, नागपूर आलण मुांबई शहरात 
नुकत्याि पडिेल्या पािसामुळे उडािेिी दैना, त्याति मुांबई महानगरपालिका ि 
एमएमआरडीएिा लिकास आराखडा ि लिकास लनयांत्रण लनयमाििी लिकासकिार्वजणा 
असणे, शासकीय भुखांडाांिे िाटप करताना लनयमबायलरत्या लिकासकाांिर दाखलििेिी 
मेहेरनजर, शासकीय सेिा ि निलनर्वमत नगरपालिकाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लरक्त असिेिी 
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पदे, औद्योलगक के्षत्रात मोठ्या प्रमाणात अनुशेष असताना शासनाच्या िोरणामुळे अनेक 
उद्योगिांद्याांिे होणारे स्थिाांतर, लिदभातीि उद्योग बांद पडण्याच्या मागािर असणे, 
अमराितीतीि नाांदगाांि-पेठ औद्योलगक िसाहतीत भारत डायनॉलमक्स लि. हा प्रकल्प रेंगाळणे, 
भांडारा लजल्यातीि बीएिईएि या सािशजलनक उद्योगाकडे कें द्र शासनािे होत असिेिे दिुशक्ष, 
नागपूर-उमरेड भागातीि कें द्र सरकारच्या नॅशनि इन्व्हेस्टमेंट ि मॅन्युफॅक्िहरग झोन या 
औद्योलगक महानगर प्रकल्पात अद्याप शासन स्तरािर कोणतीही प्रगती न होणे, मेक-इन-
महाराष्र ि मॅग्नेलटक महाराष्र अांतगशत उद्योग लिभागाच्या ितीने लिदभश आलण मराठिाड्यात 
लजल्हालनहाय लकती प्रकल्पाांिे सामांजस्य करार झािे ि त्यापैकी लकती प्रत्यक्षात सुरु होऊन 
लकती रोजगार लनर्वमती झािी यासांबांिीिी मालहती िारांिार मागणी करुनही न लमळणे, 
लिदभातीि उद्योगिाढीसाठी औद्योलगक िोरणानुसार करामध्ये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यास 
शासनािी िािढकि, नागपूर येथीि पांिताराांलकत बुटीबोरी औद्योलगक िसाहतीत गेल्या िार 
िषात केिळ िार उद्योग सुरु होणे, लमहानसारख्या औद्योलगक हबमध्ये उद्योगािी सांथगती 
प्रगती असून जया उदे्दशाने भूखांड घेतिे त्या लठकाणी उद्योग सुरु न करता उदे्दश बदिून देण्यािी 
होत असिेिी मागणी, पलरणामी या पलरसरातीि युिकाांसाठी रोजगार लनमाण न होणे, १५० 
कोटीिा भुखांड केिळ २५ िाखात पतांजिी उद्योग समुहािा लितलरत केल्यामुळे झािेिे 
करोडोिे नुकसान, लिदभश-मराठिाड्याच्या सिांगीण प्रगतीसाठी कािबध्द कायशक्रम आखून 
त्यासाठी लिशेष अनुदानािी तरतूद करुन या दोन्ही प्रदेशाच्या आर्वथक ि सामालजक दजा 
उांिािण्यासाठी शासनाने कराियािी उपाययोजना लििारात घेण्यात यािी." 

 
 
 
 
 
 
 
 

  अशासकीय कामकाज 

(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 
 

अकरा : अशासकीय विधेयके :- 
 

  परु:स्थापिाथथ : 

   (१) सन २०१७ िे लि.स.लि. क्रमाांक ८१ – महाराष्र शैक्षलणक सांस्था (शुल्क 
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लिलनयमन) (सुिारणा) लििेयक, २०१७ – श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. 
याांचे. 
 

   (२) सन २०१७ िे लि.स.लि. क्रमाांक ८२ – महाराष्र देिता, सांत, राष्रपुरुष, िमशग्रांथ 
याांिे लिडांबनािर लनयांत्रण लििेयक, २०१७ – श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे. 
 

   (३) सन २०१८ िे लि.स.लि.क्रमाांक १९- महाराष्र अनुसूलित जाती उप-योजना (लित्तीय 
सािनसांपत्तीिे लनयोजन, लनयतिाटप आलण िापर) लििेयक, २०१८- 
ॲड.के.सी.पाडिी, वि.स.स. याांचे. 
 

   (४) सन २०१८ िे लि.स.लि.क्रमाांक २०- महाराष्र लिलकत्साियीन आस्थापना (नोंदणी 
ि लिलनयमन) (सुिारणा) लििेयक, २०१८- श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. 
याांचे. 
 

   (५) सन २०१८ िे लि.स.लि.क्रमाांक २१- महाराष्र दारुबांदी (सुिारणा) लििेयक, २०१८- 
श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. याांचे. 
 

   (६) सन २०१८ िे लि.स.लि.क्रमाांक २२- जमीन महसूिाच्या माफीबाबत (क्रमाांक १) 
(सुिारणा) लििेयक, २०१८- श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. याांचे. 
 

   (७) सन २०१८ िे लि.स.लि.क्रमाांक २३- नोंदणी (महाराष्र सुिारणा) लििेयक, २०१८ - 
श्री.अवमत साटम, वि.स.स. याांचे. 
 

   (८) सन २०१८ िे लि.स.लि.क्रमाांक २४- महाराष्र जनजाती उप-योजना (लित्तीय 
सािनसांपत्तीिे लनयोजन, लनयतिाटप आलण िापर) लििेयक, २०१८- 
ॲड.के.सी.पाडिी, वि.स.स. याांचे. 
 

   (९) सन २०१८ िे लि.स.लि.क्रमाांक २५ - महाराष्र (नागरी के्षत्र) झाडाांिे सांरक्षण ि 
जतन (सुिारणा) लििेयक, २०१८ - श्री.सवुनल प्रभ,ु वि.स.स. याांचे. 
 

   (१०) सन २०१८ िे लि.स.लि.क्रमाांक ५२ - मुांबई महानगरपालिका, महाराष्र 
महानगरपालिका आलण महाराष्र नगरपलरषदा, नगर पांिायती ि औद्योलगक नगरी 
(दसुरी सुिारणा) लििेयक, २०१८ - श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. 
 

   (११) सन २०१८ िे लि.स.लि.क्रमाांक ५३ - महाराष्र कमशिाऱ्याांिी मातालपत्याप्रती 
जबाबदारी आलण उत्तरदालयत्ि ि देखभाि यासांबांिीच्या मानकाांबाबत लििेयक, 
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२०१८ - श्री.अमीत साटम, वि.स.स. 
 

   (१२) सन २०१८ िे लि.स.लि.क्रमाांक ५४ - महाराष्र अल्पभूिारक शेतकरी लनिृत्ती िेतन 
देण्याबाबत लििेयक, २०१८ - श्री.जयांत पाटील, वि.स.स. 

     
 

बारा : अशासकीय ठराि (म.वि.स. वियम १०६ अन्िये) :- 
 

 

    (विनाांक ६ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशशविण्यात 
आलेले परांत ु पढेु ढकलण्यात आलेले अशासकीय ठराि)  
(क्रमाांक १ ते ४)  
 

   (१) श्री. गणपतराि िेशमखु, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २५९ 
 
          "राजयामध्ये कोटयििी रुपये खिश करुन ग्रामीण भागामध्ये शासनाने तयार 
केिेल्या अनेक प्रादेलशक नळ पाणी पुरिठा योजना  िषानुिषे बांद असल्याने त्या 
योजना िािू करण्याच्या दृष्टीने शासनािा उपाययोजना सुिलिण्यासाठी दोन्ही 
सभागृहाच्या १५ सदस्याांिी सलमती स्थापन करािी, अशी लशफारस ही लििानसभा 
शासनास करीत आहे." 
 

   (२) प्रा.राहुल बोंदे्र, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २४५ 
 
      "शेतक-याांना शेती व्यिसायासाठी िागणारी रासायलनक खते, अिजारे, 
लकटकनाशके याांच्या हकमतीमध्ये सतत होणारी िाढ तसेि शेतक-याांना शेतीमािािे न 
परिडणारे भाि लििारात घेता, उत्पादन खिािर आिालरत शेतीमािािे भाि 
शेतकऱ्याांना लमळण्याच्या दृष्टीने राजय शासनाने कें द्र शासनाकडे आग्रही भूलमका 
घ्यािी, अशी लशफारस ही लििानसभा शासनास करीत आहे." 
 

   (३) श्री. िैभि नाईक वि.स.स. याांचा ठराि क्र. ४१ 
 
          "कोकणातीि ठाणे, रायगड, रत्नालगरी ि हसिुदगुश लजल्यातीि िरकस जलमनी 
पाण्याखािी आणण्यासाठी तसेि मुांबईच्या िाढत्या िोकसांख्येमुळे पाण्यािी लनमाण 
होत असिेिी समस्या सोडलिण्यासाठी िीज लनर्वमतीनांतर िलशष्ठ नदीच्या 
(ता.लिपळूण, लज.रत्नालगरी) पात्रातून कोयना िरणािे िाया जाणारे पाणी कोकणातीि 
लजल्याांना तसेि मुांबईसह ठाणे ि निी मुांबई या महानगरपालिकाांना पुरलिण्यात येिून 
पाण्यािी समस्या/ दषु्काळ दरू करण्याच्या दृष्टीने त्यािप्रमाणे िलशष्ठ नदीतीि पाणी 
परशुराम घाटाच्या पायर्थ्यातून उििून (लिफ्फ्टग) गुरुत्िाकषशण शक्तीने पूणश कोकण 
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लिभागािा पुरलिण्याकलरता शासनाने एक कािबध्द कायशक्रम आखून त्यािी 
युध्दपातळीिर अांमिबजािणी करािी, अशी लशफारस ही लििानसभा शासनास करीत 
आहे.”  
 

   (४) श्री. मनोहर भोईर वि.स.स. याांचा ठराि क्र. २ 
 
          "राजयातीि लकल् ल्याांिे ऐलतहालसक महत्ि िक्षात घेता या लकल्ल्याांिे पलरसर 
पयशटन कें द्र म्हणून लिकलसत करण्यासाठी तसेि त्या लठकाणी मागशदशशक नेमण्याबाबत 
ि पयशटकाांसाठी अन्य आिचयक त्या सोयीसुलििा उपिब्ि करून देऊन या सिश 
लकल् ल्याांिे ऐलतहालसक महत्ि कायम राखण्याच्या दृष्टीने शासनाने खास उपाययोजना 
करािी, अशी लशफारस ही लििानसभा शासनास करीत आहे.”   

     
 
 
 
 

 

  " राष्ट्रगीत " 
 
 

विधान भिन, 
नागपूर, 
लदनाांक : १९ जुिै, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रिान सलिि, 

 महाराष्र लििानसभा. 
 


