
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

गरुुिार, विनाांक  २२ नोव्हेंबर, २०१८ 
(सकाळी ११.०० िाजता) 

 
 
 
 
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे- 
 

िोन : लोकलेखा सवमतीचा चव्िेचाळीसािा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 

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

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

 

 

   (मांगळिार विनाांक २० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना २ ि ३) 
 

  (१)  सिशश्री. सवुनल शर्िे, अवमत िेर्मखु, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, बाळासाहेब थोरात, 
अवम न पटेल, अस्लम रे्ख, त्र्यांबकराि वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाड, श्री. मो. 
आवरफ नसीम खान, डॉ. सांतोर्ष टारफे, श्री कुणाल पाटील, अॅड. यर्ोमती ठाकूर, 
सिशश्री. अब ू आझमी, राजन साळिी, हर्षशिधशन सपकाळ, विजय िडेट्टीिार, प्रा. 
विरेंद्र जगताप, सिशश्री अवमत झनक, राहुल बोंदे्र, सवुनल केिार, अमर काळे, 
अब् िलु सत्तार, डी.पी.सािांत, पथृ् िीराज चव्हाण, श्रीमती अवमता चव्हाण, श्री. 
िसांतराि चव्हाण, श्रीमती वनमशला गावित, सिशश्री. वजतेंद्र आव्हाड, जयकुमार गोरे, 
सधुाकर कोहळे, सधुाकर िेर्मखु, डॉ. वमशलि माने, सिशश्री. विकास कुां भारे, 
कृष्ट्णा खोपडे, छगन भजुबळ, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, कालीिास 
कोळांबकर, अॅड.राहुल कुल, सिशश्री. सरेुर् गोरे, प्रकार् फातपेकर, भारत भालके, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे उच्च ि तांत्रवर्क्षण 
मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-     
 
     "राज्यातील व्यावसाययक अभ्यासक्रमाांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दरु्बल 
घटकाांतील यवद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यशष्यवृत्ती योजना रार्यवण्यात 
येणे, या योजनेंतर्बत ज्या यवद्यार्थ्यांच्या पालकाांचे वार्थर्षक कौटुां यर्क उत्पन्न आठ लाख 
रुपयाांपेक्षा कमी आहे, अशा यवद्यार्थ्याना  यशक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क यमळून ५० टक्के 
रक्कम राज्य शासनाकडून देण्यात येणे, अयियाांयत्रकी महायवद्यालयामध्ये यवद्यार्थ्यांनी 
प्रवेश घेतल्यावर पयहल्या शैक्षयणक वर्षी ठरलेले शुल्कच पुढील सवब शैक्षयणक वर्षात 
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कायम राहत असल्याने या योजनेंतर्बत होणारी प्रयतपूतीची रक्कम प्रत्येक शैक्षयणक वर्षात 
समान असणे, या योजनेच्या राज्यातील लािािी यवद्यार्थ्याना पयहल्या दोन वर्षी व्यवस्थित 
यशष्यवृत्ती रकमेची प्रतीपुती झालेली असणे, परांतु सन २०१७ – २०१८ या शैक्षयणक 
वर्षांत यवद्यार्थ्यांना यमळालेली रक्कम आयण अपेयक्षत रक्कम याांच्यात तफावत आढळून 
आलेली असणे, या योजनेच्या प्रत्येक लािािी यवद्यार्थ्याला अपेयक्षत रक् कमेपेक्षा दोन ते 
तीन हजार रुपयाांची रक्कम कमी प्राप्त झाल्याचे माहे नोव्हेंर्र, २०१८ मध्ये उघडकीस 
येणे, पयरणामी याचा फटका राज्यातील हजारो लािािी यवद्यार्थ्याना र्सलेला असणे, सदर 
प्रकरणी वारांवार दाद मारू्नही त्याची दखल महायवद्यालय आयण तांत्र यशक्षण 
सांचालनालयाने घेतलेली नसणे, पयरणामी या योजनेच्या लािािी यवद्यार्थ्यांत पसरलेले 
चचतेचे वातावरण, त्यामुळे सदर प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून या योजनेच्या 
लािािी यवद्यार्थ्यांना तफावतीची रक्कम अदा करण्यार्ार्त शासनाने करावयाची 
कायबवाही, उपाययोजना आयण शासनाची प्रयतयक्रया.” 
 

  (२) सिशश्री. हर्षशिधशन सपकाळ, अवम न पटेल, अस्लम रे्ख, डॉ. सांतोर्ष टारफे, 
श्री.सवुनल शर्िे, डॉ. राहूल पाटील, सिशश्री. सवुनल प्रभ,ू मांगेर् कुडाळकर, भरतरे्ठ 
गोगािले, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, प्रा. विरेंद्र 
जगताप, सिशश्री. राहुल बोंदे्र, अवमत झनक, सांविपानराि भमुरे, सरेुर् धानोरकर, 
मो. आवरफ नसीम खान, अवमत िेर्मखु, त्र्यांबकराि वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाड, 
सिशश्री. सवुनल केिार, अमर काळे, सांग्राम थोपटे, अब् िलु सत्तार, अॅड. यर्ोमती 
ठाकूर, सिशश्री. सभुार्ष उफश  पांडीतरे्ठ पाटील, सरेुर् गोरे, जयांत पाटील, अवजत 
पिार, विलीप िळसे-पाटील, छगन भजुबळ, र्वर्काांत शर्िे, वजतेंद्र आव्हाड, 
राजेर् टोपे, जयित्त क्षीरसागर, राणाजगजीतशसह पाटील, हनमुांत डोळस, राहुल 
मोटे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिशश्री. सांिीप नाईक, हसन मशु्रीफ, भास्कर जाधि, 
िैभि वपचड, पाांडुरांग बरोरा, राहुल जगताप, ित्तात्रय भरणे, विपक चव्हाण, डॉ. 
सतीर् पाटील, सिशश्री. पांकज भजुबळ, नरहरी वझरिाळ, सरेुर् लाड, विजय 
भाांबळे, सांजय किम, बाळासाहेब पाटील, मकरांि जाधि-पाटील, भाऊसाहेब पाटील 
-वचकटगाांिकर, डॉ मधसुिून कें दे्र, सिशश्री. विलीप सोपल, वर्िेंद्रशसहराजे भोसले, 
मनोहर नाईक, सांग्राम  जगताप, श्रीमती ज्योती कलानी, सिशश्री अिधतू तटकरे, 
प्रिीप जाधि-नाईक, श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, वकसन कथोरे, डॉ. बालाजी 
वकणीकर, सिशश्री. सभुार्ष भोईर, सांजय पोतनीस, डॉ. सांजय रायमलुकर, श्रीमती 
तपृ्ती सािांत, सिशश्री. पथृ् िीराज चव्हाण, कालीिास कोळांबकर, डी.पी.सािांत, 
कुणाल पाटील, श्रीमती वनमशला गावित, सिशश्री. रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, 
जयकुमार गोरे, अब ुआझमी, विश्िवजत किम, सधुाकर कोहळे, सधुाकर िेर्मखु, 
डॉ. वमशलि माने, सिशश्री. कृष्ट्णा खोपडे, विकास कुां भारे, भारत भालके, बसिराज 
पाटील, वनतेर् राणे, भाऊसाहेब काांबळे, मधकुरराि चव्हाण, योगेर् सागर, डॉ. 
सवुजत वमणचेकर, श्री.उल्हास पाटील, श्रीमती सीमा वहरे, सिशश्री. प्रकार् 
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फातपेकर, तकुाराम काते, डॉ.र्वर्काांत खेडेकर, सिशश्री वकर्ोर पाटील, अवनल 
किम, प्रतापराि पाटील-वचखलीकर, श्रीमती अवमता चव्हाण, कु. प्रवणती शर्िे, 
श्री. वसध्िाराम म्हेते्र, ॲङ राहुल कुल, सिशश्री र्रि सोनािणे, महेर् लाांडगे, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािशजवनक आरोग्य ि 
कुटुांब कल्याण मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
          
     ‘‘राज्यिरात थवाइन फ्लू आयण डेंग्युने मोठया प्रमाणावर िैमान घालण्याचे माहे 
ऑक्टोर्र, २०१८ रोजीच्या सुमारास यनदशबनास येणे, माहे जानेवारी ते ऑक्टोर्र दरम्यान 
सुमारे २०० हुन अयिक नार्यरकाांचा थवाइनफ्लूमुळे मृत्यू होणे तर १,५०० हुन अयिक 
नार्यरकाांना थवाइन फ्लूची लार्ण होणे, यातील २०० हुन अयिक रूग्ण व्हेंटीलेटरवर 
असणे, एकटया मुांर्ई शहरात २५० हुन अयिक डेंग्युचे रूग्ण आढळून येणे, तर २,५०० 
हुन अयिक रूग्णाांमध्ये डेंग्युसदृश्य लक्षणे आढळून येणे, राजिवन येिील ४२ वर्षीय 
सुयचता चशदे या मयहला अयिकाऱ्याचा डेंग्युने मृत्यु होणे, मुांर्ईत यदनाांक १४ ऑक्टोर्र, 
२०१८ रोजी पयंत ८,७०० रुग्णाांना मलेयरया होणे, त्यापैकी ६ जणाांना मलेयरयामुळे प्राण 
र्मवावे लार्णे, राज्यातही र्तवर्षी १७,७१० जणाांना मलेयरया होऊन २० जण दर्ावल्याची 
मायहती सरकारी आकडेवारीतून उपलब्ि होणे, आर्ामी काळात थवाइन फ्लू, डेंग्यु, लेप्टो, 
मलेरीया यासारख्या सािीच्या आजाराांचा मोठया प्रमाणात फैलाव होण्याची िीती आरोग्य 
यविार्ाकडून व्यक्त करण्यात येणे, सदरहू डेंग्यु, मलेयरया, थवाइन फ्लूचा वाढता प्रसार 
रोखण्यासाठी राज्य शासन व महापायलका यमळून समन्वयाने तातडीने उपाय योजना 
करण्याची र्रज असणे,  मुांर्ईसह राज्यात सततच्या पसरणाऱ् या सािीच्या रोर्ाांवर यनयांत्रण 
आणण्यासाठी शासनाने यवशेर्ष मोहीम रार्वून रोर्यनयांत्रण करण्याची आवश्यकता, 
यार्ार्त शासनाने तातडीने करावयाची कायबवाही, उपाययोजना व प्रयतक्रीया." 
 

  (३) सिशश्री. अवमत साटम, अतलु भातखळकर, सवुनल प्रभ,ू मांगेर् कुडाळकर, सवुनल 
शर्िे, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, छगन  भजुबळ, र्वर्काांत शर्िे, वजतेंद्र 
आव्हाड, राजेर् टोपे, जयित्त  क्षीरसागर, राणाजगजीतशसह पाटील, हनमुांत डोळस, 
राहुल  मोटे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिशश्री सांिीप नाईक, हसन मशु्रीफ,  भास्कर  
जाधि, िैभि वपचड, पाांडुरांग बरोरा, राहुल जगताप, ित्तात्रय भरणे, विपक  
चव्हाण, डॉ. सतीर् पाटील, सिशश्री. पांकज भजुबळ, नरहरी वझरिाळ, सरेुर् लाड, 
विजय भाांबळे, सांजय किम, बाळासाहेब पाटील, मकरांि जाधि-पाटील, भाऊसाहेब 
पाटील-वचकटगाांिकर, डॉ मधसुिून कें दे्र, सिशश्री.बबनराि शर्िे, विलीप सोपल, 
वर्िेंद्रशसहराजे भोसले, मनोहरराि नाईक, सांग्राम जगताप, सिशश्रीमती समुन 
पाटील, ज्योती कलानी, सिशश्री.अिधतू तटकरे, प्रिीप जाधि-नाईक, सिशश्रीमती 
सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, तपृ्ती सािांत, मवनर्षा चौधरी, सिशश्री. अब ु आझमी, 
राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, मो. आवरफ नसीम खान, अस्लम रे्ख, 
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अवमत िेर्मखु, सवुनल केिार, अमर काळे, सभुार्ष उफश  पांवडतरे्ठ पाटील, अॅड. 
आवर्र्ष रे्लार, अॅड. पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तवमल सेल्िन, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-   
 
      "मुांर्ई शहरातील वाांदे्र पस्श्चमेकडील लालमाती पयरसरातील नर्थर्स दत़् झोपडपट्टीला 
यसलेंडरच्या थफोटामुळे यदनाांक ३० ऑक्टोर्र, २०१८ रोजी आर् लारू्न सुमारे साठ ते 
सत्तर  झोपडया जळून खाक होणे व २ मुलाांसह ४ जण जखमी होणे, या आर्ीमध्ये 
एकापाठोपाठ एक अशा ७ यसलेंडरचा झालेला थफोट, दरवर्षी वाांदे्र येिील रेल्वे लाईनला 
लारू्न असलेल्या झोपडपट्टीमध्ये आर् लार्ण्याच्या घटना घडत असणे, सदर आर् 
लावली की लार्ली याची उच्चथतरीय चौकशी करण्याची र्रज असणे,  या आर्ीत करोडो 
रुपयाांची मालमत्त्ता जळून खाक होणे व अनेक झोपडपट्टीिाकर रे्घर होणे, तसेच या 
झोपडपट्टीत रे्कायदा व यवनापरवाना र्ाांर्लादेशीय नार्रीकाांची असलेली घुसखोरी, ही 
रे्कायदा झोपडपट्टी यनष्कासीत करण्यास यविार्ीय महानर्रपायलका अयिकारी व म्हाडाचे 
सांर्ांयित अयिकारी याांचे कारवाई करण्यात झालेले अक्षम्य दलुबक्ष, मुांर्ई शहरात रे्ल्या १० 
वर्षात एकुण ४८ हजार ४३४ आर्ीच्या घटनाांची नोंद झाली असणे, यामध्ये ६०९ 
लोकाांचा मृत्यु आयण ८९ कोटी ०४ लाख ८६ हजार १०२ रुपयाांच्या मालमते्तचे नुकसान 
झाले असणे, एकुण घटनाांमध्ये ३ हजार १५१ झोपडपटटीमध्ये आर्ीच्या घटना घडल्या 
असणे, मुांर्ईतील आर्ीच्या एकुण ४८ हजार ४३४ घटनाांमिील तब़्ल ३२ हजार ५१६ 
घटना म्हणजे ६६ टक्कयाांहून अयिक घटना शॉटब सर्थकटमुळे लार्ल्या असणे, तर १ हजार 
११६ घटनाांना रॅ्स यसलेंडर र्ळतीचे कारण असणे, तसेच यवयवि कारणाांमुळे ११ हजार 
८८९ घटनाांची नोंद असणे, पयरणामी मुांर्ईतील झोपडपटटयाांमिील सुरके्षवर अस्ग्नशमन 
दलाांसह, म.न.पा. प्रशासन आयण राज़् शासनाने कठोर उपाययोजना करण्यार्ार्त 
तातडीने करावयाची कायबवाही व शासनाची प्रयतयक्रया.” 

    
 
 

पाच : र्ासकीय विधेयके : 
 

 

 

  (अ) परु:स्थापनाथश :- 
 

   (१) सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६८ - महाराष्र मूल्यवर्थित कर 
(सुिारणा) यविेयक, २०१८. 
 

   (२) सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६९ - महाराष्र मूल्यवर्थित कर (दसुरी 
सुिारणा) यविेयक, २०१८. 
 

   (३) सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ७० - महाराष्र सहकारी सांथिा (यतसरी 
सुिारणा) यविेयक, २०१८. 
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   (४) सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ७१ - महाराष्र वथतू व सेवा कर 
(सुिारणा) यविेयक, २०१८. 
 

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

 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सिवश्री. अयमन पटेल, जयांत पाटील, छर्न िुजर्ळ, 
अयजत पवार, यदलीप वळसे-पाटील, शयशकाांत चशदे, यजतेंद्र आव्हाड, सवबश्री 
हर्षबविबन सपकाळ, िारत िालके, जयदत्त क्षीरसागर, बाळासाहेब पाटील, हनुमंत 
डोळस, विजय भांबळे, पंकज भुजबळ, रािाजगवजतससह पाटील, श्रीमती. वदपीका 
चव्हाि, श्री. सुरेश लाड, डॉ. सतीश पाटील, सवबश्री. हसन मुश्रीफ, वदपक चव्हाि, 
िैभि वपचड, दत्तात्रय िरणे, राजेश टोपे, श्रीमती सुमनताई पाटील, सवबश्री सांदीप 
नाईक, राहुल मोटे, श्रीमती ज्योती कलानी, श्री.प्रयदप नाईक, यव.स.स. यांचा 
प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २० – मुांर्ई 
महानर्रपायलका, महाराष्र महानर्रपायलका आयण महाराष्र नर्रपयरर्षदा, नर्र 
पांचायती व औद्योयर्क नर्री (सुिारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६३ - मुांबई महानगरपावलका, 
महाराष्ट्र महानगरपावलका आवण महाराष्ट्र नगरपवरर्षिा, नगर पांचायती ि 
औद्योवगक नगरी (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

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

 

      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६३ - मुांर्ई महानर्रपायलका, 
महाराष्र महानर्रपायलका आयण महाराष्र नर्रपयरर्षदा, नर्र पांचायती व 
औद्योयर्क नर्री (यतसरी सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या ५१ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त 
सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अवमन पटेल, अमर काळे, सवुनल केिार, डी.पी.सािांत, श्रीमती 
वनमशला गािीत, डॉ. सांतोर्ष टारफे, श्री. िसांतराि चव्हाण, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६३ - मुांर्ई महानर्रपायलका, 
महाराष्र महानर्रपायलका आयण महाराष्र नर्रपयरर्षदा, नर्र पांचायती व 
औद्योयर्क नर्री (यतसरी सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या ४३ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त 
सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.सभुार्ष उफश  पांवडतरे्ट 
पाटील, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, 
र्वर्काांत शर्िे, जयित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, राजेर् टोपे, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६३ - मुांर्ई महानर्रपायलका, 
महाराष्र महानर्रपायलका आयण महाराष्र नर्रपयरर्षदा, नर्र पांचायती व 
औद्योयर्क नर्री (यतसरी सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या ३२ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त 
सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६३ - मुांर्ई महानर्रपायलका, 
महाराष्र महानर्रपायलका आयण महाराष्र नर्रपयरर्षदा, नर्र पांचायती व 
औद्योयर्क नर्री (यतसरी सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या ३१ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त 
सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत झनक, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, श्री.हर्षशिधशन सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६३ - मुांर्ई महानर्रपायलका, 
महाराष्र महानर्रपायलका आयण महाराष्र नर्रपयरर्षदा, नर्र पांचायती व 
औद्योयर्क नर्री (यतसरी सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या २१ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त 
सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 

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

वनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री. अयमन पटेल, जयांत पाटील, छर्न िुजर्ळ, 
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अयजत पवार, यदलीप वळसे-पाटील, शयशकाांत चशदे, यजतेंद्र आव्हाड, हर्षबविबन 
सपकाळ, िारत िालके, अरु् आझमी, राधाकृष्ट्ि विखे पाटील, बाळासाहेब 
पाटील, हनुमंत डोळस, विजय भांबळे, पंकज भुजर्ळ, श्रीमती वदवपका चव्हाि, 
श्री.सुरेश लाड, डॉ.सतीश पाटील, सवबश्री.हसन मुश्रीफ, वदपक चव्हाि, िैभि 
वपचड, दत्तात्रय िरणे, राजेश टोपे, श्रीमती सुमनताई पाटील, सवबश्री सांदीप नाईक, 
राहुल मोटे, श्रीमती ज्योती कलानी, श्री.प्रयदप नाईक, यव.स.स. यांचा प्रस्ताि :-  
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २४ – महाराष्र 
कृयर्ष उत्पन्न पणन (यवकास व यवयनयमन) (यतसरी सुिारणा) अध्यादेश, २०१८ 
नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६४ - महाराष्ट्र कृवर्ष उत्तपन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

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

 

      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६४ - महाराष्र कृयर्ष उत्पन्न पणन 
(यवकास व यवयनयमन) (यतसरी सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या ५१ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील 
प्रयतवृत्त सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब 
पाठयवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अवमन पटेल, अमर काळे, सवुनल केिार, डी.पी.सािांत, श्रीमती 
वनमशला गािीत, डॉ. सांतोर्ष टारफे, श्री. िसांतराि चव्हाण, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६४ - महाराष्र कृयर्ष उत्पन्न पणन 
(यवकास व यवयनयमन) (यतसरी सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या ४३ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील 
प्रयतवृत्त सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब 
पाठयवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.सभुार्ष उफश  पांवडतरे्ट 
पाटील, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, 
र्वर्काांत शर्िे, जयित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, राजेर् टोपे, वि.स.स. 
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याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६४ - महाराष्र कृयर्ष उत्पन्न पणन 
(यवकास व यवयनयमन) (यतसरी सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या ३२ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील 
प्रयतवृत्त सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब 
पाठयवण्यात यावे." 

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

 

      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६४ - महाराष्र कृयर्ष उत्पन्न पणन 
(यवकास व यवयनयमन) (यतसरी सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या ३१ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील 
प्रयतवृत्त सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब 
पाठयवण्यात यावे." 
 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत झनक, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, श्री.हर्षशिधशन सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६४ - महाराष्र कृयर्ष उत्पन्न पणन 
(यवकास व यवयनयमन) (यतसरी सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या २१ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील 
प्रयतवृत्त सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब 
पाठयवण्यात यावे." 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सिवश्री. अयमन पटेल, जयांत पाटील, छर्न िुजर्ळ, 
अयजत पवार, यदलीप वळसे पाटील, शयशकाांत चशदे, यजतेंद्र आव्हाड, हर्षबविबन 
सपकाळ, िारत िालके, जयदत्त क्षीरसार्र, र्ाळासाहेर् पाटील, हनुमांत डोळस, 
यवजय िाांर्ळे, पांकज िुजर्ळ, राणाजर्यजतचसह पाटील, श्रीमती. यदपीका चव्हाण, 
श्री. सुरेश लाड, डॉ. सतीश पाटील, सवबश्री. हसन मुश्रीफ, यदपक चव्हाण, वैिव 
यपचड, दत्तात्रय िरणे, राजेश टोपे, श्रीमती सुमनताई पाटील, सवबश्री सांदीप नाईक, 
राहुल मोटे, श्रीमती ज्योती कालानी, श्री.प्रयदप नाईक, यव.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २१ – महाराष्र 
ग्रामपांचायत आयण महाराष्र यजल्हा पयरर्षद व पांचायत सयमती (सुिारणा) 
अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
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   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६६ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 

आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्षि ि पांचायत सवमती (सधुारणा) विधेयक, 
२०१८. 
 

   (र्) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, अमर 
काळे, सवुनल केिार, डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, श्रीमती वनमशला गािीत, 
डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिशश्री बाळासाहेब थोरात, िसांतराि चव्हाण, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६६ - महाराष्र ग्रामपांचायत आयण 
महाराष्र यजल्हा पयरर्षद व पांचायत सयमती (सुिारणा) यविेयक, २०१८ 
यविानपयरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या ४३ सदथयाांच्या सांयुक्त 
सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६६ - महाराष्र ग्रामपांचायत आयण 
महाराष्र यजल्हा पयरर्षद व पांचायत सयमती (सुिारणा) यविेयक, २०१८ 
यविानपयरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या ३१ सदथयाांच्या सांयुक्त 
सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षशिधशन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, सिशश्री अवमत झनक, विजय िडेट्टीिार, जयकुमार गोरे, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६६ - महाराष्र ग्रामपांचायत आयण 
महाराष्र यजल्हा पयरर्षद व पांचायत सयमती (सुिारणा) यविेयक, २०१८ 
यविानपयरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या २१ सदथयाांच्या सांयुक्त 
सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६७ - भारतीय िांड सांवहता 

आवण फौजिारी प्रवक्रया सांवहता (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
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   (र्) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, अमर 
काळे, सवुनल केिार, डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, श्रीमती वनमशला गािीत, 
डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिशश्री बाळासाहेब थोरात, िसांतराि चव्हाण, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६७ - िारतीय दांड सांयहता आयण 
फौजदारी प्रयक्रया सांयहता (महाराष्र सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या ४३ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील 
प्रयतवृत्त सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब 
पाठयवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६७ - िारतीय दांड सांयहता आयण 
फौजदारी प्रयक्रया सांयहता (महाराष्र सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या ३१ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील 
प्रयतवृत्त सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब 
पाठयवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षशिधशन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, सिशश्री अवमत झनक, विजय िडेट्टीिार, जयकुमार गोरे, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६७ - िारतीय दांड सांयहता आयण 
फौजदारी प्रयक्रया सांयहता (महाराष्र सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सिारृ्हाांच्या २१ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील 
प्रयतवृत्त सहा मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब 
पाठयवण्यात यावे." 

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

  (क) विचार पढेु सरुु, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
    सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५८ – महाराष्ट्र 

महानगरपावलका (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

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

  (१)  सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५९ – मुांबई महानगरपावलका 
(िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

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

ि पांचायत सवमती (दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोर्ष टारफे, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, 
कुणाल पाटील, श्रीमती वनमशला गािीत, श्री.त्र्यांबकराि वभसे, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६२ – महाराष्र यजल्हा पयरर्षद व 
पांचायत सयमती (दसुरी सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सिारृ्हाांच्या ४३ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त सहा 
मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 
 

   (र्) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६२ – महाराष्र यजल्हा पयरर्षद व 
पांचायत सयमती (दसुरी सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सिारृ्हाांच्या ३५ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त सहा 
मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६२ – महाराष्र यजल्हा पयरर्षद व 
पांचायत सयमती (दसुरी सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सिारृ्हाांच्या ३१ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त सहा 
मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 
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   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, सिशश्री राहुल 

बोंदे्र, अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६२ – महाराष्र यजल्हा पयरर्षद व 
पांचायत सयमती (दसुरी सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सिारृ्हाांच्या २१ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त सहा 
मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 

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

वचवकत्तसा पध्िती (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, सांतोर्ष टारफे, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, 
कुणाल पाटील, श्रीमती वनमशला गािीत, श्री.त्र्यांबकराि वभसे, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६० – महाराष्र ॲक्युपांक्चर 
यचयकत्सा पध्दती (सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिारृ्हाांच्या ४३ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त सहा 
मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 
 

   (र्) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६० – महाराष्र ॲक्युपांक्चर 
यचयकत्सा पध्दती (सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिारृ्हाांच्या ३५ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त सहा 
मयहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६० – महाराष्र ॲक्युपांक्चर 
यचयकत्सा पध्दती (सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
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सिारृ्हाांच्या ३१ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त सहा मयहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, सिशश्री राहुल 
बोंदे्र, अवमत झनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे यविानसिा यविेयक क्रमाांक ६० – महाराष्र ॲक्युपांक्चर 
यचयकत्सा पध्दती (सुिारणा) यविेयक, २०१८ यविानपयरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सिारृ्हाांच्या २१ सदथयाांच्या सांयुक्त सयमतीकडे त्यावरील प्रयतवृत्त सहा मयहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन यवचारािब पाठयवण्यात यावे." 

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

  (मांगळिार, विनाांक २० नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

सहा : डॉ. अवनल बोंडे, सिशश्री सवुनल प्रभ,ू राजेंद्र पाटणी, सभुार्ष साबणे, प्रर्ाांत बांब, डॉ. 
जयप्रकार् मुांिडा, श्री. बाबरुाि पाचणे, डॉ. सांजय रायमलुकर, डॉ. सांजय कुटे, सिशश्री. 
सरेुर् धानोरकर, सरेुर् खाडे, राजाभाऊ िाजे, पास्कल धनारे, वकर्ोर पाटील, अवनल 
गोटे, राजेर् क्षीरसागर, सांजय सािकारे, प्रकार् आवबटकर, उिेशसग पाडिी, मनोहर 
भोईर, विजयकुमार गावित, राहुल पाटील, श्रीमती िेियानी फराांिे, सिशश्री ज्ञानराज 
चौगलेु, वर्िाजीराि कर्डडल,े योगेर् घोलप, सांतोर्ष िानिे, डॉ. र्वर्काांत खेडेकर, सिशश्री 
अतलु सािे, अवनल किम, प्रा. सांवगता ठोंबरे, सिशश्री. िैभि नाईक, सधुाकर भालेराि, 
उल्हास पाटील, हवरर्ष शपपळे, अवनल बाबर, गोिधशन र्मा, र्ांभरुाज िेसाई, चैनसखु 
सांचेती, प्रा. चांद्रकाांत सोनिणे, सिशश्री.लखन मवलक, प्रतापराि पाटील-वचखलीकर, 
रमेर् बुांविले, हेमांत पाटील, वकतीकुमार भाांगवडया, नाना र्ामकुळे, सधुाकर िेर्मखु, डॉ. 
पांकज भोयर, सिशश्री. धनांजय उफश  सधुीर गाडगीळ, उन्मेर् पाटील, बाळासाहेब सानप, 
श्रीमती सीमा वहरे, सिशश्री रणधीर सािरकर, राज ू तोडसाम, प्रा. डॉ. अर्ोक उईके, 
सिशश्री. समीर कुणािार, समीर मेघे, डॉ. िेिराि होळी, सिशश्री तान्हाजी मटुकुळे, लक्ष्मण 
जगताप, ॲड. राहुल कुल, सिशश्री. मोहन फड, विनायकराि जाधि-पाटील, डॉ. वमशलि 
माने, श्री. सरेुर् भोळे, श्रीमती स्नेहलता कोल्हे, ॲङ आकार् फुां डकर, श्रीमती मोवनका 
राजळे, श्री.राजेंद्र नजरधने, ॲङ लक्ष्मण पिार, श्रीमती माधरुी वमसाळ, सिशश्री सांजय 
भेगडे, अमल महावडक, वर्िाजीराि नाईक, वि.स.स याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये 
प्रस्ताि :- (चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर) 
 
     "सन २०१८ च्या खरीप हांर्ामामध्ये राज्यातील २६ यजल्हयाांमध्ये र्ांिीर दषु्काळ व ११२ 
तालुक्यामध्ये मध्यम दषु्काळ यदनाांक ३१ ऑक्टोर्र, २०१८ पासून राज्य शासनाने घोयर्षत केला 
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असणे, दषु्काळाचे नैसर्थर्क सांकट दरू करण्याच्या दृष्टीने व दषु्काळग्रथ त िार्ातील 
नार्यरकाांना सोयी-सुयविा उपलब्ि करण्याच्या दृष्टीने यनयोजन करण्याकयरता राज्य 
शासनाकडून मांत्रीमांडळ उपसयमती नेमण्यात आली असणे, मा. मुख्यमांत्री व मांत्रीमांडळातील 
त्याांच्या अनेक सहकारी मांत्रयाांनी दषु्काळी िार्ाचा दौरा करुन व थिायनक प्रशासनाकडून 
तेिील नार्यरकाांना पुरयवण्यात येणाऱ्या सोयी-सुयविाांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन दषु्काळाचा 
सामना युध्दपातळीवर करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनास दषु्काळ यनवारण्याची कामे प्रािान्याने पूणब 
करण्याकयरता आदेश देण्यात आले असणे, दषु्काळ यनवारण्याकयरता कें द्राकडून आर्थिक 
मदत यमळयवण्याचे शासनाचे प्रयत्न असणे, कें द्राच्या 'नॅशनल सेंटर फॉर क्रॉप फोरकाथटींर्' 
या सांथिेकडून राज्यातील सवब र्ावाांतील पाण्याची सद्यस्थिती, पाण्याची पातळी, यपकाांची 
पयरस्थिती इत्यादी सवब र्ार्ींचे उपरृ्हाच्या माध्यमातून सवेक्षण करुन त्याप्रमाणे दषु्काळ 
यनवारण्याचे कायब कायास्न्वत करण्यात आले असणे, राज्यातील २० हजार र्ावाांमध्ये यपकाांची 
आणेवारी सरासरी ५० पैशाांपेक्षा कमी असून सुमारे २०० तालुक्याांवर दषु्काळाचे सावट असणे, 
यवशेर्षत: मराठवाडयात अत्यल्प पाऊस झाल्याने मराठवाडयातील ८ हजार ५२५ र्ावाांपैकी ३ 
हजार ५७७ म्हणजे ४२% र्ावाांची आणेवारी ५० पैशाांपेक्षा कमी असणे, शासनाव्दारे 
मराठवाडयातील दषु्काळी पट्टयासाठी सुमारे ८ हजार कोटी रुपये खचब करण्यात येणे, 
मराठवाडयात जलयुक्त यशवाराची कामे मोठया प्रमाणावर होऊनही त्या िार्ात पाऊस न 
झाल्याने व त्यामुळे जलयुक्त यशवारामध्ये पाणी जमा होऊ न शकल्याने त्या िार्ात पाण्याची 
िीर्षण समथया यनमाण होणे, राज्याच्या यवयवि िार्ातील पजबन्यमान, पीक पयरस्थिती, िूजल 
पातळी आदींची मायहती एकयत्रत करुन त्याांचे यवश्लेर्षण करण्यासाठी व त्याला आिुयनक 
तांत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनवबसन यविार्ाकडून 'महामदत' या 
सांकेतथिळाची यनर्थमती करण्यात येणे, राज्यातील आत्महत्याग्रथत दषु्काळी यजल्हयाांकयरता 
नानाजी देशमुख कृर्षी सांजीवनी येाजनेंतर्बत ३०० कोटींच्या वार्थर्षक कृती आराखडयास 
प्रशासकीय मांजुरी देण्यात येऊन तो कायास्न्वत केला असणे, या प्रकल्पाांतर्बत मराठवाडा व 
यवदिातील क्षारयुक्त जमीन असणाऱ्या र्ावाांमध्ये शेतकऱ्याांचे कृर्षी उत्पन्न वाढयवण्यासाठी 
आयण र्ावातील जयमनीचे मृद सांविबन करण्यासाठी यनयोजन करण्यात येणे, दषु्काळ जाहीर 
झालेल्या तालुक्यामध्ये जमीन महसुलातून सुट, सहकारी कजाचे पुनर्बठन, शेती यनर्डीत 
कजाच्या वसुलीस थियर्ती, कृर्षीपांपाच्या चालू यर्लामध्ये ३३.५% सुट, शालेय, 
महायवद्यालयीन यवद्यार्थ्यांच्या पयरक्षा शुल्कात माफी, एस.टी. प्रवास सवलत, रोहयो अांतर्बत 
कामाच्या यनकर्षात काही प्रमाणात यशयिलता, आवश्यक तेिे यपण्याचे पाणी पुरयवण्यासाठी 
टँकरचा वापर व टांचाई जाहीर झालेल्या र्ावाांमध्ये शेतकऱ्याांच्या शेतपांपाची यवज जोडणी 
खांयडत न करणे इ. र्ार्ी राज्य शासनाकडून जाहीर झाल्या असणे, नैसर्थर्क 
असमतोलपणामुळे राज्यात यनमाण होणाऱ्या दषु्काळावर कायमथवरुपी उपाययोजना 
करण्यासाठी व शेतकऱ्याांना कजब घेण्याची आवश्यकता न पडता त्याांना थवावलांर्ी 
र्नयवण्यासाठी शासनाकडून दरुर्ामी िोरण आखण्यात येणे, जलयुक्त यशवाराची सांकल्पना 
अांमलात आणून राज्यातील र्हुताांश िार्ातील पाण्याचे दरु्थिक्ष कमी करण्याचा शासनाचा 
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प्रयत्न, दषु्काळग्रथत िार्ातील नार्यरकाांना अयिकायिक सोयी-सुयविा देण्याच्या दृष्टीने 
करावयाची उपाययोजना यवचारात घेण्यात यावी.'' 

   
सात : सर्वश्री. राधाकृष्ण वर्खे-पाटील, अवित पर्ार, पथृ्र्ीराि चव्हाण, जयांत पाटील, 

गणपतराि िेर्मखु, वदलीप र्ळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, छगन भजुबळ, 
बाळासाहेब थोरात, र्वर्काांत शर्िे, प्रा. विरेंद्र जगताप, श्री वजतेंद्र आव्हाड, प्रा. िर्षा 
गायकिाड, सिशश्री अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल, मो. आरीफ नसीम खान, 
सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चव्हाण, ॲङ  यर्ोमती ठाकूर, डॉ. सवतर् 
पाटील, डॉ. मधसुिून कें दे्र, सिशश्री. राहुल जगताप, अवमन पटेल, वड. एस. अवहरे, 
राहुल मोटे, डी. पी. सािांत, हसन मशु्रीफ, बसिराज पाटील, वर्िेंद्रशसहराजे भोसले, 
राजेर् टोपे, ि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, कावर्राम पािरा, हर्षशिधशन 
सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर काळे, अवमत झनक, कु. 
प्रवणती शर्िे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री भाऊसाहेब काांबळे, रे्ख आवसफ रे्ख 
रर्ीि, श्रीमती वनमशला गावित, सिशश्री अस्लम रे्ख, त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार गोरे, 
वनतेर् राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पाांडुरांग बरोरा, कावलिास कोळांबकर, विश्िवजत किम, 
सांविप नाईक, विपक चव्हाण, नरहरी वझरिाळ, मकरांि जाधि-पाटील, सरुुपशसह 
नाईक, पांकज भजुबळ, सरेुर् लाड, ॲङ के. सी. पाडिी, श्रीमती समुन पाटील, श्री. 
बबनराि शर्िे, वि.स.स याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :-  
 
     "वेिशाळेचे मान्सुनर्ार्त चुकलेले िायकत, तद्वतच सांपूणब राज्यात सरासरीपेक्षा कमी 
झालेले पजबन्यमान, पावसात पडलेला खांड आयण परतीच्या पावसाने यदलेली हुलकावणी 
यामुळे मराठवाड्यासह, यवदिब, पस्श्चम महाराष्र  तसेच खान्देश पयरसरातील २५० पेक्षा 
जाथत तालुक्यात पडलेला िीर्षण दषु्काळ व त्यामुळे राज्यातील जलाशये कोरडी पडणे, 
खरीपाची यपके उध्वथत होऊन रब्र्ीचीही आशा मावळणे, यपकावर मोठ्या प्रमाणात झालेला 
यकडीचा प्रादिुाव, दषु्काळ जाहीर करताना अवर्षबणप्रवण तालुकेच दषु्काळाच्या यादीतून 
वर्ळले जाणे, तसेच यवयवि जाचक अटींमुळे राज्यातील जनता नुकसान िरपाईपासून वांयचत 
राहणे, दषु्काळासांदिात जाहीर केलेल्या उपाययोजना सवबसामान्यापयंत पोहचयवण्यासाठी 
कोणतीही यांत्रणा नसणे, यपण्याच्या पाण्यार्रोर्रच जनावराांच्या यपण्याच्या पाण्याचे व 
चाऱ्याच्या उपलब्ितेर्ार्त कोणतेही यनयोजन नसणे,  पाणी पुरवठा करणाऱ्या नळ 
योजनाांसाठी अखांयडत वीज पुरवठा करण्याची आवश्यकता, राष्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या 
मांजूर आराखड्यातील नळ पाणीपुरवठा योजनाांची कामे त्वरीत सुरु करणे, "मारे्ल त्याला 
काम" या योजनेंतर्बत महाराष्र ग्रामीण रोजर्ार हमी योजनेची कामे तातडीने सुरु करण्याची 
आवश्यकता, आयदवासी व डोंर्री िार्ात यशवकालीन खडकातील टाक्या ही योजना पूवबवत 
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सुरु करण्याची आवश्यकता, आयदवासी िार्ात रार्यवल्या जाणाऱ्या पडकई योजनेचा पुवबवत 
राज्य योजनेमध्ये समावेश करुन थिायनक पातळीवर रोजर्ार उपलब्ि करुन देण्याची 
आवश्यकता, तसेच  रॅ्स कनेक्शन उपलब्ि असलेल्या लािार्थ्यांना यशिा पयत्रकेव्दारे रॉकेल 
व पुरेसे अन्निान्य उपलब्ि करुन देऊन थिलाांतर िाांर्यवण्याची आवश्यकता, दषु्काळाने 
होरपळणाऱ्या ४२ लाख शेतकऱ्याांवरील कृर्षी पांपाच्या िकर्ाकीचा डोंर्र १२ हजारवरुन ३० 
हजार कोटींवर पोहचणे, शासनाने जाहीर केलेली सोलर पांप योजना अद्याप अस्थतत्वात न येणे, 
जलयुक्त यशवार योजनेच्या माध्यमातून ८ हजार कोटींचा खचब होऊनही सुमारे २५० 
तालुक्यातील जलपातळी १ ते ३ मीटरपयंत घटणे, जलयुक्तयशवार, जलसांिारण, 
मृदसांिारणाांच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेला रष्ष्टाचार, पावसाळ्यापासूनच टँकसबची 
मोठ्या प्रमाणात होत असलेली मार्णी,  माहे जून २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या छत्रपती 
यशवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाि राज्यातील असांख्य पात्र शेतकऱ्याांपयंत न 
पोहचणे, मार्ील दोन खरीप हांर्ामासाठी ४७ टक्के व ४२ टक्के इतक्या तुटपुांज्या पीक कजाचे 
झालेले वाटप, पीक यवमा योजनेअांतर्बत शेतकऱ्याांची झालेली फसवणूक, पावसाअिावी 
खरीपाचे वाया रे्लेले पीक, रब्र्ीचे पेरे होणार नसल्यामुळे पयायाने दोन्ही हांर्ामासाठी सरसकट 
हेक्टरी ५० हजार रुपये तर फळर्ार्ाांच्या नुकसानी पोटी हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसान िरपाई 
देण्याची शेतकऱ्याांकडून होत असलेली मार्णी, शेतमालाचा जाहीर केलेला हमी िाव 
अद्यापही शेतकऱ्याांना न देणे, मार्ील वर्षातील तूर व हरिऱ्याचे चुकारे अद्यापही शेतकऱ्याला 
न यमळणे, पयरणामी शेतकऱ्याांची व्यापाऱ्याांकडून सरसकट सुरु असलेली लूट,  दषु्काळी 
िार्ातील शेतकऱ्याला तारणहार ठरणाऱ्या दिुाच्या हमी िावाची घोर्षणा यनरुपयोर्ी ठरणे,  
 मार्ील चार वर्षात १६ हजार पेक्षा जाथत शेतकऱ्याांच्या झालेल्या आत्महत्या रोखण्यास 
शासनास आलेले अपयश, शासनाच्या यनयोजनशुन्य कारिारामुळे एकूण राज्याचे कृर्षी व 
पतिोरण फसल्याची शेतकऱ्याची िावना दृढ होणे, यार्ार्त शासनाने तातडीने करावयाची 
उपाययोजना यवचारात घेण्यात यावी.'' 

 
 

आठ : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :-  
 

   (विनाांक १९ जलैु, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शविण्यात 
आलेल्या तथावप, चचा न झालेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना)  
 

  (१) श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
 

      "पुवब यवदिातील चांद्रपूर, र्डयचरोली, र्ोयदया, िांडारा या यजल्हयातील कृर्षी 
महायवद्यालयाच्या प्रशासकीय कामकाजाकयरता अयिकारी/कमबचारी याांना वारांवार 
अकोला येिे जावे लार्णे, अकोला येिील पांजार्राव देशमुख कृर्षी यवद्यापीठाचे यविाजन 
करून पुवब यवदिाकयरता चांद्रपूर यजल्हयातील चसदेवाही येिे नयवन कृर्षी यवद्यापीठाची 
थिापना करण्यार्ार्त केळकर सयमतीने शासनास सादर केलेल्या अहवालात नमूद 
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करणे, चसदेवाही येिे कृर्षी यवद्यापीठ थिापन करण्याकयरता सोयीसुयविा उपलब्ि 
असतानाही त्याकडे शासनाचे झालेल्या दलुबक्षामुळे नार्यरकाांमध्ये पसरलेला असांतोर्ष, 
सर्र् अकोला येिील पांजार्राव देशमुख कृर्षी यवद्यापीठाचे यविाजन करून चांद्रपूर 
यजल्हयातील चसदेवाही येिे नयवन कृर्षी यवद्यापीठ थिापन करण्यार्ार्त शासनाने तातडीने 
करावयाची कायबवाही  व उपाययोजना." 
 

  (२) ॲड.राहुल कुल, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
 

      "पुणे यजल्हयातील खडकवासला पाटर्ांिारे यविार्ातांर्बत दौंड तालुक्यासह पूवब 
हवेलीतून वाहणाऱ्या नवीन व जुना उजवा मुठा कालव्यातून (रे्र्ी कॅनॉल) मोठ्या 
प्रमाणावर पाणी र्ळती सुरू असल्याची तक्रार नार्यरकाांनी कायबकारी अयियांता, 
खडकवासला पाटर्ांिारे यविार् याांच्याकडे यदनाांक १९ सप्टेंर्र, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास करणे, नवीन मुठा कालव्यातून होणाऱ्या र्ळतीचे प्रमाण दोन वर्षापासून 
वाढल्याने दौंड तालुक्यातील र्ोरीऐांदी, सहजपूर, खामर्ाव, कासुडी, यवत, खुटर्ाव, 
केडर्ाव तसेच हवेली तालुक्यातील लोणी काळिोर, कुां जीरवाडी, सोरतापवाडी (यज.पुणे) 
येिील हजारो एकर शेती नायपक होण्याचे वाढलेले प्रमाण, जुना उजवा मुठा कालव्यातून 
(रे्र्ी कॅनॉल) मिून वाहणाऱ्या या अशुद्ध पाण्यामुळे कालव्यालर्तचे असलेले यपण्याचे 
पाणी दयुर्षत होणे, नवीन व जुना मुठा कालव्याच्या दरुुथती व अथतरीकरणासाठी 
असलेली २% खचाच्या मयादेमुळे अनेक यदवसाांपासून हे काम प्रलांयर्त असल्यामुळे 
खचाची मयादा १०% करण्याची होत असलेली मार्णी, यार्ार्त शासनाने करावयाची 
कायबवाही व प्रयतयक्रया." 
 
 

  (३) श्री.वनतेर् राणे, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
 

      "नाणार (ता.राजापूर, यज.रत्नायर्री) येिील १४ र्ावे व यर्ये, रामेश्वर (ता.देवर्ड, 
यज.चसिुदरु्ब) येिील १६ र्ावाांमध्ये ग्रीन यरफायनरी प्रकल्प उिारण्यासाठी शासनाने यनणबय 
घेऊन त्यासाठी  यदनाांक १८ मे, २०१७ रोजी महाराष्र औद्योयर्क यवकास महामांडळाने १६ 
हजार एकर जयमन औद्योयर्क  के्षत्र म्हणून जाहीर करणे, सदरहू प्रकल्पासाठी लार्णारी 
जयमन सांपादनासाठी ३२ (२) ची नोयटस काढण्यात येणे, तेिील शेती, र्ार्ायती, 
मत्थयव्यवसाय आदींवर यवपयरत पयरणाम होवून त्याांच्या उदरयनवाहाचा यनमाण झालेला 
प्रश्न, िूमीपुत्राांनी सदर जयमन औद्योयर्क के्षत्राकयरता न देण्याचे लेखी पत्र प्रशासनाकडे 
देऊनही त्याकडे केलेले दलुबक्ष, सदर प्रकल्प रद्द करण्याची थिायनक लोकप्रयतयनिी व 
नार्यरकाांनी मार्णी करूनही त्याकडे शासनाचे झालेले दलुबक्ष, पयरणामी त्याांच्यामध्ये 
पसरलेला असांतोर्ष, यार्ार्त शासनाने करावयाची कायबवाही व उपाययोजना." 
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  (४) श्री.मांगलप्रभात लोढा, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
 

     "वाढत्या शहरीकरणामुळे मुांर्ईसह प्रमुख शहराांमध्ये पायािूत सुयविाांवर मोठ्या 
प्रमाणात पडत असलेला ताण, मुांर्ईतील सवात मोठी समथया ही वाहतूक कोंडीची असून 
वाहनाांच्या सांख्येत देखील वाढ होणे, परांतु त्याकयरता लार्णारी पायकंर् व्यवथिेर्ार्त 
कोणतीच उपाययोजना करण्यात न येणे, वाहनतळाकयरता मुांर्ई शहरात िुयारी 
वाहनतळ व उभ्या पद्धतीने वाहनतळाची व्यवथिा करण्याची यनताांत आवश्यकता तसेच 
वाहनतळासाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये र्दल न करता ते वाहनतळासाठीच वापरण्यात 
यावी, याकरीता शासनाने करावयाची कायबवाही व उपाययोजना." 

    
 

विधान भिन, 
मुांर्ई, 
यदनाांक : २० नोव्हेंर्र, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रिान सयचव, 

 महाराष्र यविानसिा. 
 


