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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिार, विनाांक ९ जलैु, २०१८ 

 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 

 

एक  : प्रश्नोत्तरे. 
 
 

 
 
 

 

िोन : शोक प्रस्ताि - 
 

 श्री. भैय्यासाहेब ऊर्फ  चंद्रकांत रामचंद्र ठाकूर, माजी वि.स.स. यांच्या द:ुखद 
विधिाबद्दल शोक प्रस्ताि. 
 

 
तीन : कागिपत्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 

 
 

   िने मांत्री :  महाराष्ट्र राज्य जैिविविधता मंडळ यांचा सि 
२०१६-२०१७ या िर्षाचा िार्षर्षक अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 

       

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

 
 

   (विनाांक ६ जलुै, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशशविण्यात 
आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १ ते ४) 
 

  (१) सिशश्री. अवमत िेशमखु, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, बाळासाहेब थोरात, अवमन पटेल, 
त्र्यांबकराि वभसे, ॲड. राहुल कुल, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे अन्न ि औषध प्रशासन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-     
   "राज्यातील विम्मम्मयाहूि अवधक खाद्य व्यािसावयक वििापरिािा व्यिसाय करीत 

असल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ च्या सुमारास विदशफिास येणे, परिािा आवण 
िोंदणीवशिाय सुरु असलेल्या या व्यािसावयकांिर कोणतीही कारिाई केली जात िसणे, 
१६०० प्रकरणांपैकी १०५७ प्रकरणात आिश्यक दस्तऐिज सादर करण्यात आले 
िसतािाही अन्न ि और्षध प्रशासिाकडूि खाद्य व्यािसावयकांिा परिािे जारी केल्याचा 
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ठपका महालेखापालांिी अन्न ि और्षध प्रशासिािर ठेिणे, राज्यात १६.८६ लाख खाद्य 
व्यािसावयकांपैकी र्क्त ९.४३ लाख खाद्य व्यािसावयकांिी माहे जूि, २०१६ पयंत िोंदणी 
केलेली असणे, उिफवरत ७.४३ लाख खाद्य व्यािसावयक िोंदणी आवण परिान्यावशिाय 
व्यिसाय करीत असल्याचे महालेखापालांिी आपल्या अहिालात िमूद केल्याचे 
विदशफिास येणे, िोंदणी आवण परिान्याच्या िूतिीकरणासाठी अजफ केला िसल्यास असे 
परिािे मुदतबाह्य ठरले जात असणे, अशा व्यािसावयकांिी तयांचा व्यिसाय पुन्हा सुरु 
करण्यासाठी िव्यािे अजफ करुि  िोंदणी परिािा घेणे आिश्यक असणे, वििापरिािा 
सुरु असलेल्या खाद्य विके्रतयांिर शासिािे कारिाई करण्याची आिश्यकता, यासंदभात 
शासिािे कराियाची कायफिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

  (२) सिशश्री. मनोहर भोईर, सवुनल प्रभ,ू अजय चौधरी, शवशकाांत शशिे, अवजत पिार, 
विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, राजेश टोपे, सांिीप नाईक, 
जयित्त क्षीरसागर, हसन  मशु्रीफ, भास्कर जाधि, राणाजगजीतशसह पाटील, श्रीमती 
विवपका चव्हाण, श्री. राहुल  जगताप, श्रीमती समुन पाटील, सिशश्री प्रिीप जाधि-
नाईक, पाांडुरांग बरोरा, िैभि वपचड, ित्तात्रय भरणे,  नरहरी विरिाळ, मकरांि 
जाधि-पाटील, विजय भाांबळे, भाऊसाहेब पाटील -वचकटगाांिकर, सांग्राम  जगताप, 
सरेुश लाड, राहुल मोटे, सांजय किम, हनमुांत डोळस, विपक चव्हाण, पांकज भजुबळ,  
डॉ. सतीश पाटील, सिशश्री. विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, सवुनल 
केिार, अमर काळे, बाळासाहेब थोरात, अॅड. यशोमती ठाकूर, श्रीमती वनमशला 
गावित, श्री डी.पी.सािांत, डॉ. सांतोष टारफे, सिशश्री कुणाल  पाटील, अब् िलु सत्तार, 
हषशिधशन सपकाळ, मो.आवरफ नसीम खान, अवमत िेशमखु, अवमन पटेल, 
त्र्यांबकराि वभसे, प्रा. िषा गायकिाड, सिशश्री. अस्लम शेख, सांग्राम थोपटे, राहुल 
बोंदे्र,  भारत भालके, अॅड.राहुल कुल, सिशश्री नारायण पाटील, पथृ् िीराज चव्हाण, 
कालीिास  कोळांबकर, शेख आवसफ शेख रशीि, जयकुमार गोरे, बसिराज पाटील, 
श्रीमती अवमता चव्हाण, प्रा. विरेंद्र  जगताप, सिशश्री. अवमत िनक, मधकुरराि 
चव्हाण, िसांतराि  चव्हाण, विश्िवजत किम, मांगेश कुडाळकर, डॉ. राहुल पाटील, 
सिशश्री.सरेुश धानोरकर, वकसन कथोरे, सांजय केळकर, बळीराम  वसरसकार, नरेंद्र 
पिार, सवुनल शशिे, बाळासाहेब पाटील, सरेुश गोरे, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िगु्ध विकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
     "राज्यातील दधु उतपादकांिी ि शेतकऱयांिी हजारो वलटर दधु रस्तयािर ओतूि १० 

वदिसांच्या गाि बंद आंदोलिास वदिांक ०१ जूि, २०१८ पासूि केलेली सुरुिात, राज्यात 
दररोज ४० लाख लीटर दधुाचे अवतवरक्त उतपादि होत असूि देशाच्या एकूण २ लाख टि 
उतपादिापैकी राज्यात ३० हजार टि दधु पािडर गोदामात पडूि असणे, यामुळे दधु 
उतपादक शेतकरी मोठया प्रमाणात आर्षिक संकटात सापडणे, राज्यभरात संकवलत 
होणाऱया एकूण १ कोटी ३० लाख लीटर दधुापैकी ४० लाख लीटर दधुाची दधु पािडर 
बिविण्यात येणे, शासिािे दधु पािडरला ३ रुपये अिुदाि देऊिही सदरहू प्रश्ि मागी ि 
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लागणे, उिफवरत ९० लाख लीटर दधुाबाबत कोणतीही ठोस पाऊले उचलूि शासिािे 
कायफिाही ि केल्यािे ग्राहक जिता दधुासाठी प्रवत लीटर मागे ४२ रुपये मोजत असतािा 
शेतकऱयांिा मात्र तयातील र्क्त १७ रुपये प्राप्त होणे, उिफवरत २५ रुपये प्रवक्रया ि 
वितरणामध्ये िरे्खोरी करण्यात येणे, कृर्षी विद्यापीठािे वदलेल्या मावहतीिुसार गाईच्या 
दधुाचा प्रवत लीटर उतपादि खचफ ३५ रुपये असूि एसएिएर्च्या दधुाला २७ रुपये भाि 
शासिािे जाहीर करणे, उतपादि खचाच्या तुलिेत लीटर मागे १८ रुपये तोटा होत असूि 
हमी भािाच्या तुलिेत लीटर मागे शेतकऱयाची १० रुपयाप्रमाणे आर्षिक लूट सुरु असणे, 
राज्यातील ५८.५ टक्के दधु खासगी डेअरी उद्योगामार्फ त संकवलत होत असूि यािर 
वियंत्रण असणारा कायदाच अस्स्ततिात िसल्यािे शासि  हतबल ठरत असणे, बाजार 
ताब्यात ठेिण्यासाठी ि िाममुद्रा विकवसत करण्यासाठी सुरु असलेल्या स्पधेमुळे बहुसंख्य 
दधु संघांिी घाऊक विके्रते, वितरक ि वकरकोळ विके्रते यांच्या िफ्यात भरमसाठ केलेली 
िाढ वितरण साखळीतील ही लूट िांबविण्यासाठी ि दधु उतपादक शेतकऱयांिा न्याय 
देण्यासाठी शासिािे अवधवियम ि वियमात सुधारणा करुि तयाची तातकाळ 
अंमलबजािणी करण्याची तसेच किाटक शासिाप्रमाणे प्रवत वलटर ५ रुपये दधू 
भुकटीसाठी अिुदाि देण्याची वितांत आिश्यकता, याकडे शासिाचे झालेले दलुफक्ष, 
पवरणामी राज्यातील दधु उतपादक शेतकऱयांमध्ये विमाण झालेला असंतोर्ष, याबाबत 
शासिािे तातडीिे कराियाची कायफिाही, उपाययोजिा ि प्रवतवक्रया." 

 
  (३) सिशश्री. सवुनल प्रभ,ू अब ुआिमी, सवुनल शशिे, अॅड. भीमराि धोंडे, श्री. सांतोष 

िानिे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
       "राज्यात वदिांक २६ मे, २०१८ रोजी जाहीर झालेल्या सीबीएसईसीच्या विकालात 
९० टक्केपेक्षा गुण वमळणा-या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सुमारे ५ टक्क्यांिी तसेच ९५ टक्के गुण 
वमळविणाऱया विद्यार्थ्यांची संख्या ३ टक्क्यािें िाढल्यािे सेल्र् र्ायिान्स अभ्यासक्रमासाठी 
प्रिेश वमळितािा राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांिा सीबीएसईसीच्या विद्यार्थ्यांशी स्पधा करािी 
लागणार असणे, तयातच गत ५ िर्षामध्ये बारािीची परीक्षा देणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या 
मोठया प्रमाणात िाढत असणे, सीबीएसईसी शाळांमध्ये गुण वमळण्याचे प्रमाण जास्त 
असल्यािे या विद्यार्थ् यांिा चांगल्या महाविद्यालयात चांगल्या अभ्यासक्रमासाठी सहज प्रिेश 
उपलब्ध होणे, परंतू राज्य मंडळातील विद्यार्थ् यांिा शैक्षवणक गुणित्ता ि चांगले गुण 
असतािाही प्रिेशासाठी चांगल्या महाविद्यालयांिा मुकािे लागणे, यामुळे राज्यातील 
विद्यार्थ्यांिर झालेला अन्याय, या संदभात अकरािी प्रमाणेच पदिीच्या प्रिम िर्षासाठीही 
गुणसमािता सुत्र िापरुि महाविद्यालयीि प्रिेश देण्याची वितांत आिश् यकता, याकडे 
शासिाचे झालेले दलुफक्ष, याबाबत शासिािे तातडीिे कराियाची कायफिाही ि प्रवतवक्रया." 
 
 
 

  (४) सिशश्री. सांिीप नाईक, शवशकाांत शशिे, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयांत 
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पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, राजेश टोपे, जयित्त क्षीरसागर, हसन मशु्रीफ, भास्कर 
जाधि, राणाजगजीतशसह पाटील, श्रीमती विवपका चव्हाण, श्री. राहुल जगताप, 
श्रीमती समुन पाटील, सिशश्री. प्रिीप जाधि-नाईक, पाांडुरांग बरोरा, िैभि वपचड, 
ित्तात्रय भरणे, मकरांि जाधि-पाटील, नरहरी विरिाळ, विजय भाांबळे, भाऊसाहेब 
पाटील - वचकटगाांिकर, सांग्राम जगताप, सरेुश लाड, राहुल मोटे, सांजय किम, 
हनमुांत डोळस, विपक चव्हाण, पांकज भजुबळ, डॉ. सतीश पाटील, सिशश्री. 
बाळासाहेब पाटील, अब ु आिमी, अॅड.राहुल कुल, श्री. सरेुश गोरे, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :-   
"कें द्र ि राज्य शासिािे "वडवजटल इंवडया" ची योजिा आखली असली तरी राज्यातील १३ 
हजार ८४४ शाळांमध्ये अद्यापपयंत िीजच पोचली िसूि तब्बल ४४ हजार ३३० 
शाळातील विद्यार्थ्यांिा संगणक म्महणजे काय याचा गंधही िसल्याचे िुकतेच  उघडकीस 
येणे, "युविर्ाइड वडस्स्रक्ट इन्र्ॉमेशि वसस्स्टम र्ॉर एज्युकेशि" या संस्िेिे वदलेल्या 
अहिालातील िास्तिामुळे राज्याच्या शालेय वशक्षण विभागात खळबळ उडणे, यंदाच्या 
िर्षात िीज िसलेल्या आणखी ७४२ शाळांची भर पडल्याची मावहती या संस्िेच्या 
अहिालातूि वदसूि येणे, दरम्मयाि कोट्यिधी रुपये खचुफिही हजारो विद्यािी संगणक 
वशक्षणापासूि िंवचत रावहल्यािे िागरीकांत विशेर्षत: विद्यार्थ्यांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, 
याबाबत शासिािे कराियाची कायफिाही ि प्रवतवक्रया.” 

    
 
 

पाच : सन २०१८-२०१९ या िषाच्या परुिणी मागण्ाांवर चचा व मतदान (पहिला हदवस). 
 

 

   (१) महसूल ि िि विभाग. 

   (२) कृवर्ष, पशुसंिधफि, दगु्धव्यिसाय विकास ि मतस्यव्यिसाय विभाग. 

   (३) शालेय वशक्षण ि क्रीडा विभाग. 

   (४) सािफजविक बांधकाम विभाग. 

   (५) उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग. 

 
 

 
          

       (मतास टाकाव्ाच््ा मागण्ाांची सचूी स्वतांत्रपणे हवतरीत केल््ाप्रमाणे)                    
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सहा : शासकीय विधेयके : 
 

 
 

  (अ) महसलू मांत्र्याांचा प्रस्ताि (म.वि.स. वनयम १५४ अन्िये) :- 
 

    "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ४ – हैदराबाद अवतयात चौकशी 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ मागे घेण्यास सभागृहाची अिुमती वमळािी." 
 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     
  (ब) सहकार मांत्र्याांचा प्रस्ताि (म.वि.स. वनयम १५४ अन्िये) :- 

 

           "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक २६ – महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ मागे घेण्यास सभागृहाची अिुमती वमळािी." 
 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   
  (क) परु:स्थापनाथश :- 

 

    सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ४२ – वदिाणी प्रवक्रया संवहता 
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०१८. 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   
  (ड) 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, राधाकृष्ट्ि 
विखे-पाटील, अबु आझमी, पृथ्िीराि चव्हाि, सुभाष उर्फ  पंवडतशेट पाटील, 
हषविधवन सपकाळ,  सुरेश लाड, हिुमंत डोळस, भास्कर जाधि, संजय कदम, 
दत्तात्रय भरणे, पांडुरंग बरोरा, िरहरी वझरिाळ, संवदप िाईक, राहुल मोटे, हसि 
मुश्रीर्, शवशकांत शशदे, राहुल जगताप, वदपक चव्हाण, डॉ.सतीश पाटील, 
सिफश्री.वजतेंद्र आव्हाड, िैभि वपचड, विजय भांबळे, प्रदीप जाधि (िाईक), राजेश 
टोपे, जयंत पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १४ – महाराष्ट्र 
महामागफ (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्ट्र महामागश 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
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   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.बच्च ूकडू, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

 

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागफ 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ५१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख, कुणाल 
पाटील, डी.पी.सािांत, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, श्रीमती 
वनमशला गािीत, सिशश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

 

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागफ 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या 
४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआिमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागफ 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३५ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागफ 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषशिधशन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३५ – महाराष्ट्र महामागफ 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (२) (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, सुविल केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, 
सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत भालके, िसंतराि चव्हाि, शेख 
आवसफ शेख रशीद, अवमन पटेल, राधाकृष्ट्ि विखे पाटील, अबु आझमी, पृथ्िीराि 
चव्हाि, हषविधवन सपकाळ, सुरेश लाड, हिुमंत डोळस, भास्कर जाधि, संजय 
कदम, दत्तात्रय भरणे, पांडुरंग बरोरा, िरहरी वझरिाळ, संदीप िाईक, राहुल मोटे, 
हसि मुश्रीर्, शवशकांत शशदे, राहुल जगताप, वदपक चव्हाण, डॉ.सतीश पाटील, 
सिफश्री वजतेंद्र आव्हाड, िैभि वपचड, विजय भांबळे, प्रदीप जाधि (िाईक), राजेश 
टोपे, जयंत पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२ – महाराष्ट्र 
कृवर्ष उतपन्न पणि (विकास ि विवियमि) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत 
करते." 
 

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

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

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृवर्ष उतपन्न पणि 
(विकास ि विवियमि) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती 
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख, 
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील,  
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृवर्ष उतपन्न पणि 
(विकास ि विवियमि) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती 
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआिमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृवर्ष उतपन्न पणि 
(विकास ि विवियमि) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती 
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृवर्ष उतपन्न पणि 
(विकास ि विवियमि) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती 
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृवर्ष उतपन्न पणि 
(विकास ि विवियमि) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती 
घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 

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

   

  (३) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये सिफश्री वदलीप िळसे पाटील, अवित पिार, अस्लम शेख, 
वििय िडेट्टीिार, अमर काळे, सुविल केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, 
सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत भालके, िसंतराि चव्हाि, शेख 
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आवसफ शेख रशीद, अवमन पटेल, राधाकृष्ट्ि विखे पाटील, अबु आझमी, पृथ्िीराि 
चव्हाि, सुभाष उर्फ  पंवडतशेट पाटील, हषविधवन सपकाळ, सुरेश लाड, हिुमंत 
डोळस, भास्कर जाधि, संजय कदम, दत्तात्रय भरणे, पांडुरंग बरोरा, िरहरी 
वझरिाळ, संदीप िाईक, राहुल मोटे, हसि मुश्रीर्, शवशकांत शशदे, राहुल जगताप, 
वदपक चव्हाण, डॉ.सतीश पाटील, सिफश्री वजतेंद्र आव्हाड, िैभि वपचड, विजय 
भांबळे, प्रदीप जाधि (िाईक), राजेश टोपे, जयंत पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ – महाराष्ट्र 
जमीि महसूल संवहता (सुधारणा) आवण महाराष्ट्र जमीि महसूल (वििवक्षत 
भूवमधारींचा भोगिटादार-िगफ एक मध्ये अंतभाि करण्यासाठी परिािगी 
देण्याबाबत) वियम (विरसि) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 

 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४० – महाराष्ट्र जमीन महसलू 
सांवहता (सधुारणा) आवण महाराष्ट्र जमीन महसलू (वििवक्षत भवूमधारींचा 
भोगिटािार-िगश एक मध्ये अांतभाि करण्यासाठी परिानगी िेण्याबाबत) 
वनयम (वनरसन) विधेयक, २०१८. 
 

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

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ४० – महाराष्ट्र जमीि महसूल 
संवहता (सुधारणा) आवण महाराष्ट्र जमीि महसूल (वििवक्षत भूवमधारींचा 
भोगिटादार-िगफ एक मध्ये अंतभाि करण्यासाठी परिािगी देण्याबाबत) वियम 
(विरसि) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ५१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख, 
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ४० – महाराष्ट्र जमीि महसूल 
संवहता (सुधारणा) आवण महाराष्ट्र जमीि महसूल (वििवक्षत भूवमधारींचा 
भोगिटादार-िगफ एक मध्ये अंतभाि करण्यासाठी परिािगी देण्याबाबत) वियम 
(विरसि) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ४३ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
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   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआिमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ४० – महाराष्ट्र जमीि महसूल 
संवहता (सुधारणा) आवण महाराष्ट्र जमीि महसूल (वििवक्षत भूवमधारींचा 
भोगिटादार-िगफ एक मध्ये अंतभाि करण्यासाठी परिािगी देण्याबाबत) वियम 
(विरसि) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३५ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ४० – महाराष्ट्र जमीि महसूल 
संवहता (सुधारणा) आवण महाराष्ट्र जमीि महसूल (वििवक्षत भूवमधारींचा 
भोगिटादार-िगफ एक मध्ये अंतभाि करण्यासाठी परिािगी देण्याबाबत) वियम 
(विरसि) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ४० – महाराष्ट्र जमीि महसूल 
संवहता (सुधारणा) आवण महाराष्ट्र जमीि महसूल (वििवक्षत भूवमधारींचा 
भोगिटादार-िगफ एक मध्ये अंतभाि करण्यासाठी परिािगी देण्याबाबत) वियम 
(विरसि) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 

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

वनयम  १५९ (२) अन्िये सिफश्री अस्लम शेख, वििय िडेट्टीिार, अमर काळे, 
सुविल केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत 
भालके, अवमन पटेल, िसंतराि चव्हाि, शेख आवसफ शेख रशीद, राधाकृष्ट्ि 
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विखे पाटील, अबु आझमी, वि.स.स. याचंा प्रस्ताि :- 
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १७ – महाराष्ट्र 
अिुसूवचत जाती, अिुसूवचत जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर 
मागासिगफ ि विशेर्ष मागासप्रिगफ (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे ि तयाच्या 
पडताळणीचे विवियमि) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 

 
   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्ट्र अनसुवूचत 

जाती, अनसुवूचत जमाती, विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगश ि 
विशेष मागासप्रिगश (जातीचे प्रमाणपत्र िेण्याचे ि त्तयाच्या पडताळणीचे 
विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

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

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र अिुसूवचत जाती, 
अिुसूवचत जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगफ ि विशेर्ष 
मागासप्रिगफ (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे ि तयाच्या पडताळणीचे विवियमि) 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ५१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख, 
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र अिुसूवचत जाती, 
अिुसूवचत जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगफ ि विशेर्ष 
मागासप्रिगफ (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे ि तयाच्या पडताळणीचे विवियमि) 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या 
४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआिमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र अिुसूवचत जाती, 



 

9-Jul-18    09:22 

12 

अिुसूवचत जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगफ ि विशेर्ष 
मागासप्रिगफ (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे ि तयाच्या पडताळणीचे विवियमि) 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३५ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र अिुसूवचत जाती, 
अिुसूवचत जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगफ ि विशेर्ष 
मागासप्रिगफ (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे ि तयाच्या पडताळणीचे विवियमि) 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ४१ – महाराष्ट्र अिुसूवचत जाती, 
अिुसूवचत जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगफ ि विशेर्ष 
मागासप्रिगफ (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे ि तयाच्या पडताळणीचे विवियमि) 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 

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

 
 

 
 

  (५) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये सिफश्री.वदलीप िळसे पाटील, अवजत पिार, अस्लम शेख, 
विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सुिील केदार, श्रीमती विमफला गािीत, 
सिफश्री.अवमत झिक, डी.पी.सािंत, भारत भालके, िसंत चव्हाण, आसीर् शेख, 
रशीद शेख, अमीि पटेल, राधाकृष्ट्ण विखे पाटील, अबू आवसम आजमी, पृर्थ्िीराज 
चव्हाण, सुरेश लाड, हिुमत डोळस, भास्कर जाधि, संजय कदम, दत्तात्रय भरणे, 
पांडुरंग बरोरा, िरहरी वझरिाळ, संवदप िाईक, राहुल मोटे, हसि मुश्रीर्, शवशकांत 
शशदे, राहुल जगताप, वदपक चव्हाण, डॉ.सतीश पाटील, डॉ.वजतेंद्र आव्हाड, 
सिफश्री.िैभि वपचड, विजय भांबळे, प्रवदप िाईक, राजेश टोपे, जयंत पाटील, छगि 
भुजबळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
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      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १५ – महाराष्ट्र 
सहकारी संस्िा (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 

 
 

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

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

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ५१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख, 
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री िसांतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या 
४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआिमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३५ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३२ 
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सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 
 
 

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

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (ज) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री हषशिधशन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 
 

      "सि २०१८ चे विधािसभा विधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधािपवरर्षदेची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या २१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि विचारािफ पाठविण्यात यािे." 

    
 

 
 

  (शुक्रिार, विनाांक ६ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशशविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)   
 

सात : 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. जयित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, प्रा. 
िषा गायकिाड, सिशश्री. भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल, अब ु
आिमी, मो. आवरफ नवसम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चव्हाण, 
ॲड. यशोमती ठाकूर, डॉ.सवतश पाटील, सिशश्री.अवमन पटेल, डी. एस. अवहरे, राहुल 
मोटे, डी.पी. सािांत, हसन मशु्रीफ, बसिराज पाटील, वशिेंद्रशसह भोसले, राजेश टोपे, 
ित्तात्रय भरणे, भारत भालके, बाळासाहेब पाटील, िसांतराि चव्हाण, सांग्राम थोपटे, 
रणवजत काांबळे, डॉ. सांतोष टारफे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिशश्री. कुणाल पाटील, 
हनमुांत डोळस, काशीराम पािरा, जे.पी.गािीत, हषशिधशन सपकाळ, विजय भाांबळे, 
राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, सभुाष उफश  पांवडतशेट पाटील, अमर काळे, अवमत िनक, 
कु.प्रवणती शशिे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री. भाऊसाहेब काांबळे, शेख आवसफ 
शेख रशीि, श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री. अस्लम शेख, त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार 
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गोरे, वनतेश राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पाांडुरांग बरोरा, कावलिास कोळांबकर, सांग्राम 
जगताप, विश्िजीत किम, डॉ.मधसुिून कें दे्र, श्री.नरहरी विरिाळ वि.स.स याांचा 
म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :            
         
      “राज्यात मोठया प्रमाणात तूरीचे उतपादि होऊिही पणि महासंघािे ऑिलाईि िोंदणी 
केलेल्या शेतकऱयांकडूि तूर, हरभरा खरेदी ि करणे, िोंदणी ि केलेल्या शेतकऱयांकडूि 
हमीभािापेक्षा कमी दरािे खरेदी करुि व्यापाऱयांिी केलेली शेतकऱयांची लूट, ऑिलाईि 
िोंदणी ि करता तूर ि मक्याची खरेदी पणि महासंघािे करूिही चुकारे प्रलंवबत असणे, 
बाहेरील देशातूि तूरडाळ ि हरभरा आयात केल्यामुळे राज्यातील शेतकऱयांकडील जिळपास 
२४ लाख ५१ हजार ८२४ क्क्िटल तूर ि हरभरा खरेदीअभािी वशल्लक असणे, खरेदी-विक्री 
संचालकांिर चुकीचे गुन्हे िोंदविणे, छत्रपती वशिाजी महाराज सन्माि योजिेअंतगफत राज्यातील 
शेतकऱयांिा ३४ हजार कोटींची जाहीर केलेली कजफमार्ी तिावप, प्रतयक्षात केिळ १५ हजार 
कोटीचीच कजफमार्ी वमळणे, पवरणामी शेतकऱयांचा ७/१२ कोरा ि होणे, शासिाच्या 
धोरणामुळेच राज्यात गेल्या साडेतीि िर्षाच्या काळात १७ हजार शेतकऱयांिी आतमहतयेचा 
मागफ पतकरणे, कें द्र शासिािे राज्यातील शेतकऱयांच्या कजफमार्ीसाठी विधी देण्यास वदलेला 
िकार, राज्यात सहकारी बँकांची अडिणूक केल्यामुळे पीक कजफिाटप करण्यास वजल्हा 
बँकांिा येत असलेल्या अडचणी, िि टाईम सेटलमेंटसाठी शेतकरी तयार असतािा अिेक 
वजल्ह्यामध्ये पात्र शेतकऱयांच्या याद्या अद्यापही ि आल्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांकडूि कजफिाटप 
ि करता ऊसाच्या वबलातूि कजाच्या रकमा िळतया करुि घेणे, आतमहतयाग्रस्त वजल्ह्यात 
पालकमंत्रयांच्या हस्ते कजफमार्ीचे प्रमाणपत्र देऊिही पीक कजासाठी हेलपाटे मारािे लागणे, 
बुलढाणा ि यितमाळ वजल्ह्यात पीक कजफ मंजुरीसाठी शेतकऱयाच्या पतिीकडे शरीरसुखाची 
मागणी होणे, डीजीटल स्िाक्षरी ि ऑिलाईि ७/१२ योजिा यशस्िी ि होणे, आपल्या 
मागण्यांसाठी शांततेिे आंदोलि करणाऱया शेतकऱयांिर गुन्हे दाखल करणे, चालू िर्षी 
अमरािती वजल्ह्यात बिािट वबयाणे वितरीत झाल्याच्या उघडकीस आलेल्या घटिा, पंतप्रधाि 
पीक विमा योजिेअंतगफत सि २०१७ च्या खरीप हंगामातील ९२ टक्के शेतकऱयांच्या बँक 
खातयाची मावहती बँकेतील खातयाशी जुळत असतािाही ४१.५० लाख विमाधारक शेतकऱयांिा 
मदत िाकारुि एकूण २,२६९ कोटींच्या िुकसाि भरपाईपैकी र्क्त ७४७ कोटीचे िाटप करणे, 
कापसािरील बोंड अळीमुळे झालेले सुमारे ३००० कोटींचे िुकसाि तसेच मािा ि 
तुडतुड्यामुळे झालेली धािाची िुकसाि भरपाई जाहीर करूि अद्यापही ि वमळणे, धमा 
पाटलाच्या मुलाला वदलेल्या आश्िासिाला र्ासलेला हरताळ, साखरेच्या दरात घसरण 
झाल्यामुळे ऊस उतपादक शेतकऱयांिर िाढत चाललेली िकबाकी, तयात पावकस्तािातूि 
साखर, तूर ि काद्यांची आयात करुि राज्यातील शेतकऱयांच्या अडचणीमध्ये झालेली िाढ, 
कापसािर र्िारणी करतािा मृत झालेल्या शेतकऱयास मदत, दृष्ट्टीहीि ि अपंग शेतकऱयांिा 
पीक कजफ, आधारभूत शकमती, हमीभाि, िि हक्क कायदा तसेच सामावजक योजिांची 
अंमलबजािणी करणे इ. मागण्याबाबत शासिािे वद. १३ माचफ, २०१८ रोजी सभागृहात 
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वदलेल्या आश्िासिािुसार कोणतीच कायफिाही ि होणे, माहे माचफ, २०१७ पयंतच्या पेड-पेंशडग 
ग्राहकांिा विजेची जोडणी देण्याचे शासिािे सभागृहात मान्य करुिही अद्याप जोडणी ि 
वमळणे, पवरणामी ग्रामीण भागात वदिसभरातूि अिेक िेळा िीज पुरिठा खंवडत होणे, पुरेशा 
पायाभूत सुविधा िसल्यािे ग्राहकांची गैरसोय होणे, ग्राम विद्युत सहाय्यक वियुक्तीबाबत दीड 
िर्षापूिी शासि विणफय विगफवमत करूि अद्यापही वियुक्तया ि करणे, याबाबत शासिािे 
कराियाची उपाययोजिा, कायफिाही ि प्रवतवक्रया." 

   
 
 
 
 
ख् 
 
 
 
 
 

 

विधान भिन, 
िागपूर, 
वदिांक : ७ जुलै, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधाि सवचि, 

 महाराष्ट्र विधािसभा. 
 


