
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

सोमिार, विनाांक २६ नोव्हेंबर, २०१८ 
 

(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत) 
 
 
 
 

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

 

 

   (गरुुिार, विनाांक २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना) 
 

  (१) 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 विरिाळ, 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, मवनषा चौधरी, सिशश्री अब ु आिमी, 
राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, मो. आवरफ नसीम खान, अस्लम रे्ख, 
अवमत िेर्मखु, सवुनल केिार, अमर काळे, सभुाष उफश  पांवडतरे्ठ पाटील, अॅड. 
आवर्ष रे्लार, अॅड. पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तवमल सेल्िन, श्री.भारत भालके, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष 
िेधतील:-   
 
      "म ुंबई शहरातील वाुंदे्र पश्चिमेकडील लालमाती पररसरातील नर्गिस दत्त़ झोपडपट्टीला 
रसलेंडरच्या स्फोटाम ळे रदनाुंक ३० ऑक्टोबर, २०१८ रोजी आि लािून स मारे साठ ते 
सत्तर  झोपडया जळून खाक होणे व २ म लाुंसह ४ जण जखमी होणे, या आिीमध्ये 
एकापाठोपाठ एक अशा ७ रसलेंडरिा झालेला स्फोट, दरवर्षी वाुंदे्र येथील रेल्वे लाईनला 
लािून असलेल्या झोपडपट्टीमध्ये आि लािण्याच्या घटना घडत असणे, सदर आि 
लावली की लािली यािी उच्िस्तरीय िककशी करण्यािी िरज असणे,  या आिीत करोडो 
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रुपयाुंिी मालमत्तत्ता जळून खाक होणे व अनेक झोपडपट्टीधाकर बेघर होणे, तसेि या 
झोपडपट्टीत बेकायदा व रवनापरवाना बाुंिलादेशीय नािरीकाुंिी असलेली घ सखोरी, ही 
बेकायदा झोपडपट्टी रनष्कासीत करण्यास रवभािीय महानिरपारलका अरधकारी व म्हाडािे 
सुंबुंरधत अरधकारी याुंिे कारवाई करण्यात झालेले अक्षम्य द ललक्ष, म ुंबई शहरात िेल्या १० 
वर्षात एक ण ४८ हजार ४३४ आिीच्या घटनाुंिी नोंद झाली असणे, यामध्ये ६०९ 
लोकाुंिा मृत्तय  आरण ८९ कोटी ०४ लाख ८६ हजार १०२ रुपयाुंच्या मालमते्तिे न कसान 
झाले असणे, एक ण घटनाुंमध्ये ३ हजार १५१ झोपडपटटीमध्ये आिीच्या घटना घडल्या 
असणे, म ुंबईतील आिीच्या एक ण ४८ हजार ४३४ घटनाुंमधील तब्ब़ल ३२ हजार ५१६ 
घटना म्हणजे ६६ टक्कयाुंहून अरधक घटना शॉटल सर्गकटम ळे लािल्या असणे, तर १ हजार 
११६ घटनाुंना िॅस रसलेंडर िळतीिे कारण असणे, तसेि रवरवध कारणाुंम ळे ११ हजार 
८८९ घटनाुंिी नोंद असणे, पररणामी म ुंबईतील झोपडपटटयाुंमधील स रके्षवर अश्ननशमन 
दलाुंसह, म.न.पा. प्रशासन आरण राज्य़ शासनाने कठोर उपाययोजना करण्याबाबत 
तातडीने करावयािी कायलवाही व शासनािी प्ररतरिया.” 
 

  (२)  सिशश्री. सवुनल शर्िे, अवमत िेर्मखु, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, बाळासाहेब थोरात, 
अवमन पटेल, अस्लम रे्ख, त्रयांबकराि वभसे, प्रा. िषा गायकिाड, श्री. मो. 
आवरफ नसीम खान, डॉ. सांतोष टारफे, श्री कुणाल पाटील, अॅड. यर्ोमती ठाकूर, 
सिशश्री. अब ु आिमी, राजन साळिी, हषशिधशन सपकाळ, विजय िडेट्टीिार, प्रा. 
विरेंद्र जगताप, सिशश्री अवमत िनक, 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 
मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-     
 
     "राज्ययातील व्यावसारयक अभ्यासिमाुंसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्गथक द बलल 
घटकाुंतील रवद्यार्थ्यांसाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज रशष्यवृत्ती योजना राबरवण्यात 
येणे, या योजनेंतिलत ज्यया रवद्यार्थ्यांच्या पालकाुंिे वार्गर्षक ककट ुं रबक उत्तपन्न  आठ लाख 
रुपयाुंपेक्षा कमी आहे, अशा रवद्यार्थ्याना  रशक्षण श ल्क व परीक्षा श ल्क रमळून ५० टक्के 
रक्कम राज्यय शासनाकडून देण्यात येणे, अरभयाुंरत्रकी महारवद्यालयामध्ये रवद्यार्थ्यांनी 
प्रवेश घेतल्यावर परहल्या शैक्षरणक वर्षी ठरलेले श ल्कि प ढील सवल शैक्षरणक वर्षात 
कायम राहत असल्याने या योजनेंतिलत होणारी प्ररतपूतीिी रक्कम प्रत्तयेक शैक्षरणक वर्षात 
समान असणे, या योजनेच्या राज्ययातील लाभाथी रवद्यार्थ्याना परहल्या दोन वर्षी व्यवश्स्थत 
रशष्यवृत्ती रकमेिी प्रतीप ती झालेली असणे, परुंत  सन २०१७ – २०१८ या शैक्षरणक 
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वर्षांत रवद्यार्थ्यांना रमळालेली रक्कम आरण अपेरक्षत रक्कम याुंच्यात तफावत आढळून 
आलेली असणे, या योजनेच्या प्रत्तयेक लाभाथी रवद्यार्थ्याला अपेरक्षत रक् कमेपेक्षा दोन ते 
तीन हजार रुपयाुंिी रक्कम कमी प्राप्त झाल्यािे माहे नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये उघडकीस 
येणे, पररणामी यािा फटका राज्ययातील हजारो लाभाथी रवद्यार्थ्याना बसलेला असणे, सदर 
प्रकरणी वारुंवार दाद मािूनही त्तयािी दखल महारवद्यालय आरण तुंत्र रशक्षण 
सुंिालनालयाने घेतलेली नसणे, पररणामी या योजनेच्या लाभाथी रवद्यार्थ्यांत पसरलेले 
चितेिे वातावरण, त्तयाम ळे सदर प्रकरणािी तातडीने िककशी करून या योजनेच्या 
लाभाथी रवद्यार्थ्यांना तफावतीिी रक्कम अदा करण्याबाबत शासनाने करावयािी 
कायलवाही, उपाययोजना आरण शासनािी प्ररतरिया.” 
 

  (३) सिशश्री. हषशिधशन सपकाळ, अवमन पटेल, अस्लम रे्ख, डॉ. सांतोष टारफे, 
श्री.सवुनल शर्िे, डॉ. राहुल पाटील, सिशश्री. सवुनल प्रभ,ू मांगेर् कुडाळकर, भरतरे्ठ 
गोगािले, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, प्रा. विरेंद्र 
जगताप, सिशश्री. राहुल बोंदे्र, अवमत िनक, सांविपानराि भमुरे, सरेुर् धानोरकर, 
मो. आवरफ नसीम खान, अवमत िेर्मखु, त्रयांबकराि वभसे, प्रा. िषा गायकिाड, 
सिशश्री. सवुनल केिार, अमर काळे, सांग्राम थोपटे, अब् िलु सत्तार, अॅड. यर्ोमती 
ठाकूर, सिशश्री. सभुाष 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 विरिाळ, 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. सभुाष 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 ुआिमी, 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 
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, सांजय 
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केळकर, ॲड. आवर्ष रे्लार, सिशश्री िैभि नाईक, प्रताप सरनाईक, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािशजवनक आरोग्य ि कुटुांब 
कल्याण मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
          
     ‘‘राज्ययभरात स्वाइन फ्लू आरण डेंनय ने मोठया प्रमाणावर थैमान घालण्यािे माहे 
ऑक्टोबर, २०१८ रोजीच्या स मारास रनदशलनास येणे, माहे जानेवारी ते ऑक्टोबर दरम्यान 
स मारे २०० ह न अरधक नािररकाुंिा स्वाइनफ्लूम ळे मृत्तयू होणे तर १,५०० ह न अरधक 
नािररकाुंना स्वाइन फ्लूिी लािण होणे, यातील २०० ह न अरधक रूनण व्हेंटीलेटरवर 
असणे, एकटया म ुंबई शहरात २५० ह न अरधक डेंनय िे रूनण आढळून येणे, तर २,५०० 
ह न अरधक रूनणाुंमध्ये डेंनय सदृचय लक्षणे आढळून येणे, राजभवन येथील ४२ वर्षीय 
स रिता चशदे या मरहला अरधकाऱ्यािा डेंनय ने मृत्तय  होणे, म ुंबईत रदनाुंक १४ ऑक्टोबर, 
२०१८ रोजी पयंत ८,७०० रुनणाुंना मलेररया होणे, त्तयापैकी ६ जणाुंना मलेररयाम ळे प्राण 
िमवावे लािणे, राज्ययातही ितवर्षी १७,७१० जणाुंना मलेररया होऊन २० जण दिावल्यािी 
मारहती सरकारी आकडेवारीतून उपलब्बध होणे, आिामी काळात स्वाइन फ्लू, डेंनय , लेप्टो, 
मलेरीया यासारख्या साथीच्या आजाराुंिा मोठया प्रमाणात फैलाव होण्यािी भीती आरोनय 
रवभािाकडून व्यक्त करण्यात येणे, सदरहू डेंनय , मलेररया, स्वाइन फ्लूिा वाढता प्रसार 
रोखण्यासाठी राज्यय शासन व महापारलका रमळून समन्वयाने तातडीने उपाययोजना 
करण्यािी िरज असणे,  म ुंबईसह राज्ययात सततच्या पसरणाऱ् या साथीच्या रोिाुंवर रनयुंत्रण 
आणण्यासाठी शासनाने रवशेर्ष मोहीम राबवून रोिरनयुंत्रण करण्यािी आवचयकता, 
याबाबत शासनाने तातडीने करावयािी कायलवाही, उपाययोजना व प्ररतिीया." 

    
 
 

(सकाळी ११.०० िाजता ) 

 
 
 
 

एक : मा.अध्यक्ष याांचा प्रस्ताि- 
 

       २६ नोव्हेंबर या भारतीय सुंरवधान रदनारनरमत्त भारतीय सुंरवधान उदे्दरशकेिे वािन 
करण्याबाबतिा प्रस्ताव. 
 

िोन : प्रश्नोत्तरे- 
 

 

  (अ) ताराांकित प्रश्न. 
 

  (ब) सोमवार, रदनाुंक १९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीिी ताराुंरकत प्रचनोत्तरािी यादी सभािृहाच्या 
पटलावर ठेवणे. 
 

तीन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
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  (१) िने मांत्री :  महाराष्र वन रवकास महामुंडळ मयारदत याुंिा सन 

२०१६-२०१७ या वर्षािा िव्वेिाळीसावा वार्गर्षक 
अहवाल आरण रहशेब सभािृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) पर्सुांिधशन, 
िगु्धविकास ि 
मत्तस्यविकास मांत्री 

:  महाराष्र पश  व मत्तस्य रवज्ञान रवद्यापीठ, नािपूर 
याुंिा सन २०१६-२०१७ या वर्षािा वार्गर्षक 
अहवाल सभािृहासमोर ठेवतील. 

 
 

चार : लोकलेखा सवमतीचा पांचेचाळीसािा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 

पाच : सन २०१८-२०१९ या िषाच्या परुिणी मागणयाांवर चचा व मतदान (पवहला ददवस). 
 

 

   (१) महसूल व वन किभाग. 

   (२) सावलजरनक बाुंधकाम किभाग. 

   (३) उद्योि, ऊजा व कामिार किभाग. 

 
 

          (मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सचूी स्वतांत्रपणे दवतरीत केल्याप्रमाणे)             

 
 

सहा : र्ासकीय विधेयके : 
 

 

 

  (अ) परु:स्थापनाथश :- 
 

   (१) सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ७२ - महाराष्र महानिरपारलका आरण 
महाराष्र निरपररर्षदा, निरपुंिायती व औद्योरिक निरी (स धारणा) रवधेयक, 
२०१८. 
 

   (२) सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ७३ - और्षरधद्रव्य व सौंदयलप्रसाधन  
(महाराष्र स धारणा) रवधेयक, २०१८. 
 

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

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

  (१) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 
कनयम १५९ (२) अन्िये सिवश्री. अरमन पटेल, जयुंत पाटील, छिन भ जबळ, 
अरजत पवार, रदलीप वळसे-पाटील, शरशकाुंत चशदे, रजतेंद्र आव्हाड, सवलश्री 
हर्षलवधलन सपकाळ, भारत भालके, जयदत्त क्षीरसागर, बाळासाहेब पाटील, हनुमांत 
डोळस, किजय भाांबळे, पांिज भुजबळ, रािाजगकजतससह पाटील, श्रीमती. कदपीिा 
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चव्हाि, श्री. सुरेश लाड, डॉ. सतीश पाटील, सवलश्री. हसन मुश्रीफ, कदपि चव्हाि, 
िैभि कपचड, दत्तात्रय भरणे, राजेश टोपे, श्रीमती स मनताई पाटील, सवलश्री सुंदीप 
नाईक, राह ल मोटे, श्रीमती ज्ययोती कलानी, श्री.प्ररदप नाईक, रव.स.स. याांचा 
प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांि २० – म ुंबई 
महानिरपारलका, महाराष्र महानिरपारलका आरण महाराष्र निरपररर्षदा, निर 
पुंिायती व औद्योरिक निरी (स धारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसांत िरते." 
 

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

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६३ - म ुंबई महानिरपारलका, 
महाराष्र महानिरपारलका आरण महाराष्र निरपररर्षदा, निर पुंिायती व 
औद्योरिक निरी (रतसरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती 
घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या ५१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त 
सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६३ - म ुंबई महानिरपारलका, 
महाराष्र महानिरपारलका आरण महाराष्र निरपररर्षदा, निर पुंिायती व 
औद्योरिक निरी (रतसरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती 
घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त 
सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.सभुाष 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 िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६३ - म ुंबई महानिरपारलका, 
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महाराष्र महानिरपारलका आरण महाराष्र निरपररर्षदा, निर पुंिायती व 
औद्योरिक निरी (रतसरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती 
घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या ३२ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त 
सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६३ - म ुंबई महानिरपारलका, 
महाराष्र महानिरपारलका आरण महाराष्र निरपररर्षदा, निर पुंिायती व 
औद्योरिक निरी (रतसरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती 
घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या ३१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त 
सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६३ - म ुंबई महानिरपारलका, 
महाराष्र महानिरपारलका आरण महाराष्र निरपररर्षदा, निर पुंिायती व 
औद्योरिक निरी (रतसरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती 
घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त 
सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 

कनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री. अरमन पटेल, जयुंत पाटील, छिन भ जबळ, 
अरजत पवार, रदलीप वळसे-पाटील, शरशकाुंत चशदे, रजतेंद्र आव्हाड, हर्षलवधलन 
सपकाळ, भारत भालके, अब  आझमी, राधािृष्ट्ि किखे पाटील, बाळासाहेब 
पाटील, हनुमांत डोळस, किजय भाांबळे, पांिज भुजबळ, श्रीमती कदकपिा चव्हाि, 
श्री.सुरेश लाड, डॉ.सतीश पाटील, सवलश्री.हसन मुश्रीफ, कदपि चव्हाि, िैभि 
कपचड, दत्तात्रय भरणे, राजेश टोपे, श्रीमती स मनताई पाटील, सवलश्री सुंदीप नाईक, 
राह ल मोटे, श्रीमती ज्ययोती कलानी, सवलश्री प्ररदप नाईक, राणाजिरजतचसह पाटील, 
रव.स.स. याांचा प्रस्ताि :-  
 

      "ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांि २४ – महाराष्र 
कृरर्ष उत्तपन्न  पणन (रवकास व रवरनयमन) (रतसरी स धारणा) अध्यादेश, २०१८ 
नापसांत िरते." 
 

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

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६४ - महाराष्र कृरर्ष उत्तपन्न  पणन 
(रवकास व रवरनयमन) (रतसरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी 
सहमती घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या ५१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील 
प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल 
पाठरवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६४ - महाराष्र कृरर्ष उत्तपन्न  पणन 
(रवकास व रवरनयमन) (रतसरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी 
सहमती घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील 
प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल 
पाठरवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.सभुाष 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 िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६४ - महाराष्र कृरर्ष उत्तपन्न  पणन 
(रवकास व रवरनयमन) (रतसरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी 
सहमती घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या ३२ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील 
प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल 
पाठरवण्यात यावे." 

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६४ - महाराष्र कृरर्ष उत्तपन्न  पणन 
(रवकास व रवरनयमन) (रतसरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी 
सहमती घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या ३१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील 
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प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल 
पाठरवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६४ - महाराष्र कृरर्ष उत्तपन्न  पणन 
(रवकास व रवरनयमन) (रतसरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी 
सहमती घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील 
प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल 
पाठरवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 

कनयम १५९ (२) अन्िये सिवश्री. अरमन पटेल, जयुंत पाटील, छिन भ जबळ, 
अरजत पवार, रदलीप वळसे पाटील, शरशकाुंत चशदे, रजतेंद्र आव्हाड, हर्षलवधलन 
सपकाळ, भारत भालके, जयदत्त क्षीरसािर, बाळासाहेब पाटील, हन मुंत डोळस, 
रवजय भाुंबळे, पुंकज भ जबळ, राणाजिरजतचसह पाटील, श्रीमती. रदपीका िव्हाण, 
श्री. स रेश लाड, डॉ. सतीश पाटील, सवलश्री. हसन म श्रीफ, रदपक िव्हाण, वैभव 
रपिड, दत्तात्रय भरणे, राजेश टोपे, श्रीमती स मनताई पाटील, सवलश्री सुंदीप नाईक, 
राह ल मोटे, श्रीमती ज्ययोती कलानी, श्री.प्ररदप नाईक, रव.स.स. याांचा प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांि २१ – महाराष्र 
ग्रामपुंिायत आरण महाराष्र रजल्हा पररर्षद व पुंिायत सरमती (स धारणा) 
अध्यादेश, २०१८ नापसांत िरते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६६ - महाराष्ट्र ग्रामपांचायत 
आवण महाराष्ट्र वजल्हा पवरषि ि पांचायत सवमती (सधुारणा) विधेयक, 
२०१८. 
 

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६६ - महाराष्र ग्रामपुंिायत आरण 
महाराष्र रजल्हा पररर्षद व पुंिायत सरमती (स धारणा) रवधेयक, २०१८ 
रवधानपररर्षदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त 
सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश 
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देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६६ - महाराष्र ग्रामपुंिायत आरण 
महाराष्र रजल्हा पररर्षद व पुंिायत सरमती (स धारणा) रवधेयक, २०१८ 
रवधानपररर्षदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या ३१ सदस्याुंच्या सुंय क्त 
सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश 
देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६६ - महाराष्र ग्रामपुंिायत आरण 
महाराष्र रजल्हा पररर्षद व पुंिायत सरमती (स धारणा) रवधेयक, २०१८ 
रवधानपररर्षदेिी सहमती घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त 
सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश 
देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 

कनयम १५९ (२) अन्िये सिवश्री. जयुंत पाटील, छिन भ जबळ, अरजत पवार, 
रदलीप वळसे-पाटील, रजतेंद्र आव्हाड, हर्षलवधलन सपकाळ, भारत भालके, 
शरशकाुंत चशदे, िैभि कपचड, कदपि चव्हाि, हसन मुश्रीफ, डॉ. सतीश पाटील, श्री. 
सुरेश लाड, श्रीमती कदपीिा चव्हाि, सवलश्री.पांिज भुजबळ, किजय भाांबळे, हनुमांत 
डोळस, बाळासाहेब पाटील, जयदत्त क्षीरसागर, दत्तात्रय भरणे, राजेश टोपे, श्रीमती 
स मन पाटील, सवलश्री.सुंरदप नाईक, राह ल मोटे, श्रीमती ज्ययोती कलानी, सवलश्री 
प्ररदप नाईक, राणा जिरजतचसह पाटील, रव.स.स. याांचा प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांि २३ – महाराष्र 
मूल्यवर्गधत कर (स धारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसांत िरते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६८ - महाराष्ट्र मलू्यि्धत कर 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (५) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 

कनयम १५९ (२) अन्िये सवलश्री. अरमन पटेल, जयुंत पाटील, छिन भ जबळ, 



 

26-Nov-18 9:10:28 AM 

11 

अरजत पवार, रदलीप वळसे-पाटील, रजतेंद्र आव्हाड, हर्षलवधलन सपकाळ, भारत 
भालके, शरशकाुंत चशदे, राधाकृष्ण रवखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसािर, बाळासाहेब 
पाटील, हन मुंत डोळस, पुंकज भ जबळ, श्रीमती रदपीका िव्हाण, श्री.स रेश लाड, 
डॉ. सतीश पाटील, सवलश्री हसन म श्रीफ, रदपक िव्हाण, वैभव रपिड, दत्तात्रय 
भरणे, राजेश टोपे, श्रीमती स मन पाटील, सवलश्री.सुंरदप नाईक, राह ल मोटे, श्रीमती 
ज्ययोती कलानी, सवलश्री प्ररदप नाईक, राणाजिरजतचसह पाटील, रव.स.स. याांचा 
प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांि २५ – महाराष्र 
सहकारी सुंस्था (रतसरी स धारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसांत िरते." 
 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७० - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ि) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, 
डी.पी.सािांत, िसांतराि चव्हाण, अवमन पटेल, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ७० - महाराष्र सहकारी सुंस्था 
(रतसरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती घेऊन दोन्ही 
सभािृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त सहा 
मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुाष उफश  पांवडतरे्ठ 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ७० - महाराष्र सहकारी सुंस्था 
(रतसरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती घेऊन दोन्ही 
सभािृहाुंच्या ३२ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या 
आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ७० - महाराष्र सहकारी सुंस्था 
(रतसरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती घेऊन दोन्ही 
सभािृहाुंच्या ३१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या 
आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ७० - महाराष्र सहकारी सुंस्था 
(रतसरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती घेऊन दोन्ही 
सभािृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या 
आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (६) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 

कनयम १५९ (२) अन्िये सवलश्री. अरमन पटेल, जयुंत पाटील, छिन भ जबळ, 
अरजत पवार, रदलीप वळसे-पाटील, शरशकाुंत चशदे, रजतेंद्र आव्हाड, हर्षलवधलन 
सपकाळ, भारत भालके, राधाकृष्ण रवखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसािर, बाळासाहेब 
पाटील, हन मुंत डोळस, रवजय भाुंबळे, पुंकज भ जबळ, राणाजिरजतचसह पाटील, 
श्रीमती रदपीका िव्हाण, श्री.स रेश लाड, डॉ.सतीश पाटील, सवलश्री हसन म श्रीफ, 
रदपक िव्हाण, वैभव रपिड, दत्तात्रय भरणे, राजेश टोपे, श्रीमती स मन पाटील, 
सवलश्री.सुंरदप नाईक, राह ल मोटे, श्रीमती ज्ययोती कलानी, श्री.प्ररदप नाईक, रव.स.स. 
याांचा प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाांि २२ – महाराष्र 
वस्तू व सेवा कर (स धारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसांत िरते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७१ - महाराष्ट्र िस्त ूि सेिा 
कर (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (७)  सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६९ - महाराष्ट्र मलू्यि्धत कर 

(िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  (क) विचार पढेु सरुु, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

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

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

 

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

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

ि 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, डॉ.सांतोष टारफे, सिशश्री रे्ख आवसफ रे्ख 
रर्ीि, कुणाल पाटील, श्रीमती वनमशला गािीत, श्री.त्रयांबकराि वभसे, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६२ – महाराष्र रजल्हा पररर्षद व 
पुंिायत सरमती (दसुरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभािृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त सहा 
मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 
 

   (ि) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआिमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६२ – महाराष्र रजल्हा पररर्षद व 
पुंिायत सरमती (दसुरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभािृहाुंच्या ३५ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त सहा 
मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६२ – महाराष्र रजल्हा पररर्षद व 
पुंिायत सरमती (दसुरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभािृहाुंच्या ३१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त सहा 
मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, सिशश्री राहुल 
बोंदे्र, अवमत िनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६२ – महाराष्र रजल्हा पररर्षद व 
पुंिायत सरमती (दसुरी स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती घेऊन 
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दोन्ही सभािृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त सहा 
मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६५ - महाराष्ट्र पर् ु आवण 

मत्तस्यव्यिसाय विज्ञान विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६५ - महाराष्र पश  आरण 
मत्तस्यव्यवसाय रवज्ञान रवद्यापीठ (स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी 
सहमती घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या ५१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील 
प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल 
पाठरवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६५ - महाराष्र पश  आरण 
मत्तस्यव्यवसाय रवज्ञान रवद्यापीठ (स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी 
सहमती घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील 
प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल 
पाठरवण्यात यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.सभुाष 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 िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६५ - महाराष्र पश  आरण 
मत्तस्यव्यवसाय रवज्ञान रवद्यापीठ (स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी 
सहमती घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या ३२ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील 
प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल 
पाठरवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६५ - महाराष्र पश  आरण 
मत्तस्यव्यवसाय रवज्ञान रवद्यापीठ (स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी 
सहमती घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या ३१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील 
प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल 
पाठरवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६५ - महाराष्र पश  आरण 
मत्तस्यव्यवसाय रवज्ञान रवद्यापीठ (स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी 
सहमती घेऊन दोन्ही सभािृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील 
प्ररतवृत्त सहा मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल 
पाठरवण्यात यावे." 

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

  (४) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६१ – महाराष्ट्र रै्क्षवणक 
सांस्था (र्ुल्क विवनयमन) (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, डॉ.सांतोष टारफे, सिशश्री रे्ख आवसफ रे्ख 
रर्ीि, कुणाल पाटील, श्रीमती वनमशला गािीत, श्री.त्रयांबकराि वभसे, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६१ – महाराष्र शैक्षरणक सुंस्था 
(श ल्क रवरनयमन) (स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभािृहाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त सहा 
मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 
 

   (ि) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६१ – महाराष्र शैक्षरणक सुंस्था 
(श ल्क रवरनयमन) (स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभािृहाुंच्या ३५ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त सहा 
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मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६१ – महाराष्र शैक्षरणक सुंस्था 
(श ल्क रवरनयमन) (स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभािृहाुंच्या ३१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त सहा 
मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, सिशश्री राहुल 
बोंदे्र, अवमत िनक, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ िे रवधानसभा रवधेयक िमाुंक ६१ – महाराष्र शैक्षरणक सुंस्था 
(श ल्क रवरनयमन) (स धारणा) रवधेयक, २०१८ रवधानपररर्षदेिी सहमती घेऊन 
दोन्ही सभािृहाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंय क्त सरमतीकडे त्तयावरील प्ररतवृत्त सहा 
मरहन्याुंच्या आत सादर करण्यािा अन देश देऊन रविाराथल पाठरवण्यात यावे." 

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

  (गरुुिार, विनाांक २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

सात : डॉ. अवनल बोंडे, सिशश्री सवुनल प्रभ,ू राजेंद्र पाटणी, सभुाष 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 क्डल,े योगेर् घोलप, सांतोष िानिे, डॉ. र्वर्काांत खेडेकर, सिशश्री 
अतलु सािे, अवनल किम, प्रा. सांवगता ठोंबरे, सिशश्री. िैभि नाईक, सधुाकर भालेराि, 
उल्हास पाटील, हवरष 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, 
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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 ि मांत्रयाांचे उत्तर) 
 
     "सन २०१८ च्या खरीप हुंिामामध्ये राज्ययातील २६ रजल्हयाुंमध्ये िुंभीर द ष्काळ व ११२ 
ताल क्यामध्ये मध्यम द ष्काळ रदनाुंक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ पासून राज्यय शासनाने घोरर्षत केला 
असणे, द ष्काळािे नैसर्गिक सुंकट दरू करण्याच्या दृष्टीने व द ष्काळग्रस् त भािातील 
नािररकाुंना सोयी-स रवधा उपलब्बध करण्याच्या दृष्टीने रनयोजन करण्याकररता राज्यय 
शासनाकडून मुंत्रीमुंडळ उपसरमती नेमण्यात आली असणे, मा. म ख्यमुंत्री व मुंत्रीमुंडळातील 
त्तयाुंच्या अनेक सहकारी मुंत्रयाुंनी द ष्काळी भािािा दकरा करुन व स्थारनक प्रशासनाकडून 
तेथील नािररकाुंना प ररवण्यात येणाऱ्या सोयी-स रवधाुंिी प्रत्तयक्ष पाहणी करुन द ष्काळािा 
सामना य ध्दपातळीवर करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनास द ष्काळ रनवारण्यािी कामे प्राधान्याने पूणल 
करण्याकररता आदेश देण्यात आले असणे, द ष्काळ रनवारण्याकररता कें द्राकडून आर्गथक 
मदत रमळरवण्यािे शासनािे प्रयत्तन असणे, कें द्राच्या 'नॅशनल सेंटर फॉर िॉप फोरकास्टींि' 
या सुंस्थेकडून राज्ययातील सवल िावाुंतील पाण्यािी सद्यश्स्थती, पाण्यािी पातळी, रपकाुंिी 
पररश्स्थती इत्तयादी सवल बाबींिे उपिृहाच्या माध्यमातून सवेक्षण करुन त्तयाप्रमाणे द ष्काळ 
रनवारण्यािे कायल कायाश्न्वत करण्यात आले असणे, राज्ययातील २० हजार िावाुंमध्ये रपकाुंिी 
आणेवारी सरासरी ५० पैशाुंपेक्षा कमी असून स मारे २०० ताल क्याुंवर द ष्काळािे सावट असणे, 
रवशेर्षत: मराठवाडयात अत्तयल्प पाऊस झाल्याने मराठवाडयातील ८ हजार ५२५ िावाुंपैकी ३ 
हजार ५७७ म्हणजे ४२% िावाुंिी आणेवारी ५० पैशाुंपेक्षा कमी असणे, शासनाव्दारे 
मराठवाडयातील द ष्काळी पट्टयासाठी स मारे ८ हजार कोटी रुपये खिल करण्यात येणे, 
मराठवाडयात जलय क्त रशवारािी कामे मोठया प्रमाणावर होऊनही त्तया भािात पाऊस न 
झाल्याने व त्तयाम ळे जलय क्त रशवारामध्ये पाणी जमा होऊ न शकल्याने त्तया भािात पाण्यािी 
भीर्षण समस्या रनमाण होणे, राज्ययाच्या रवरवध भािातील पजलन्यमान, पीक पररश्स्थती, भूजल 
पातळी आदींिी मारहती एकरत्रत करुन त्तयाुंिे रवचलेर्षण करण्यासाठी व त्तयाला आध रनक 
तुंत्रज्ञानािी जोड देण्यासाठी शासनाच्या मदत व प नवलसन रवभािाकडून 'महामदत' या 
सुंकेतस्थळािी रनर्गमती करण्यात येणे, राज्ययातील आत्तमहत्तयाग्रस्त द ष्काळी रजल्हयाुंकररता 
नानाजी देशम ख कृर्षी सुंजीवनी येाजनेंतिलत ३०० कोटींच्या वार्गर्षक कृती आराखडयास 
प्रशासकीय मुंज री देण्यात येऊन तो कायाश्न्वत केला असणे, या प्रकल्पाुंतिलत मराठवाडा व 
रवदभातील क्षारय क्त जमीन असणाऱ्या िावाुंमध्ये शेतकऱ्याुंिे कृर्षी उत्तपन्न  वाढरवण्यासाठी 
आरण िावातील जरमनीिे मृद सुंवधलन करण्यासाठी रनयोजन करण्यात येणे, द ष्काळ जाहीर 
झालेल्या ताल क्यामध्ये जमीन महस लातून स ट, सहकारी कजािे प निलठन, शेती रनिडीत 
कजाच्या वस लीस स्थरिती, कृर्षीपुंपाच्या िालू रबलामध्ये ३३.५% स ट, शालेय, 
महारवद्यालयीन रवद्यार्थ्यांच्या पररक्षा श ल्कात माफी, एस.टी. प्रवास सवलत, रोहयो अुंतिलत 
कामाच्या रनकर्षात काही प्रमाणात रशरथलता, आवचयक तेथे रपण्यािे पाणी प ररवण्यासाठी 
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टँकरिा वापर व टुंिाई जाहीर झालेल्या िावाुंमध्ये शेतकऱ्याुंच्या शेतपुंपािी रवज जोडणी 
खुंरडत न करणे इ. बाबी राज्यय शासनाकडून जाहीर झाल्या असणे, नैसर्गिक 
असमतोलपणाम ळे राज्ययात रनमाण होणाऱ्या द ष्काळावर कायमस्वरुपी उपाययोजना 
करण्यासाठी व शेतकऱ्याुंना कजल घेण्यािी आवचयकता न पडता त्तयाुंना स्वावलुंबी 
बनरवण्यासाठी शासनाकडून द रिामी धोरण आखण्यात येणे, जलय क्त रशवारािी सुंकल्पना 
अुंमलात आणून राज्ययातील बह ताुंश भािातील पाण्यािे द र्गभक्ष कमी करण्यािा शासनािा 
प्रयत्तन, द ष्काळग्रस्त भािातील नािररकाुंना अरधकारधक सोयी-स रवधा देण्याच्या दृष्टीने 
करावयािी उपाययोजना रविारात घेण्यात यावी.'' 

   
 

  (गरुुिार, विनाांक २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

आठ : सववश्री. राधाकृष्ण दवखे-पाटील, अदित पवार, पथृ्वीराि चव्हाण, जयांत पाटील, 
गणपतराि िेर्मखु, ददलीप वळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, छगन भजुबळ, 
बाळासाहेब थोरात, र्वर्काांत शर्िे, प्रा. विरेंद्र जगताप, श्री वजतेंद्र आव्हाड, प्रा. िषा 
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. सांतोष टारफे, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिशश्री. 
प्रविप जाधि-नाईक, कुणाल पाटील, हनमुांत डोळस, कावर्राम पािरा, हषशिधशन 
सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर काळे, अवमत िनक, 
कु.प्रवणती शर्िे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री भाऊसाहेब काांबळे, रे्ख आवसफ 
रे्ख रर्ीि, श्रीमती वनमशला गावित, सिशश्री अस्लम रे्ख, त्रयांबकराि वभसे, जयकुमार 
गोरे, वनतेर् राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पाांडुरांग बरोरा, कावलिास कोळांबकर, विश्िवजत 
किम, सांविप नाईक, विपक चव्हाण, नरहरी विरिाळ, 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 :-  
 
     "वेधशाळेिे मान्स नबाबत ि कलेले भारकत, तद्वति सुंपूणल राज्ययात सरासरीपेक्षा कमी 
झालेले पजलन्यमान, पावसात पडलेला खुंड आरण परतीच्या पावसाने रदलेली ह लकावणी 
याम ळे मराठवाड्यासह, रवदभल, पश्चिम महाराष्र  तसेि खान्देश पररसरातील २५० पेक्षा 
जास्त ताल क्यात पडलेला भीर्षण द ष्काळ व त्तयाम ळे राज्ययातील जलाशये कोरडी पडणे, 
खरीपािी रपके उध्वस्त होऊन रब्बबीिीही आशा मावळणे, रपकावर मोठ्या प्रमाणात झालेला 
रकडीिा प्राद भाव, द ष्काळ जाहीर करताना अवर्षलणप्रवण ताल केि द ष्काळाच्या यादीतून 
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विळले जाणे, तसेि रवरवध जािक अटींम ळे राज्ययातील जनता न कसान भरपाईपासून वुंरित 
राहणे, द ष्काळासुंदभात जाहीर केलेल्या उपाययोजना सवलसामान्यापयंत पोहिरवण्यासाठी 
कोणतीही युंत्रणा नसणे, रपण्याच्या पाण्याबरोबरि जनावराुंच्या रपण्याच्या पाण्यािे व 
िाऱ्याच्या उपलब्बधतेबाबत कोणतेही रनयोजन नसणे,  पाणी प रवठा करणाऱ्या नळ 
योजनाुंसाठी अखुंरडत वीज प रवठा करण्यािी आवचयकता, राष्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या 
मुंजूर आराखड्यातील नळ पाणीप रवठा योजनाुंिी कामे त्तवरीत स रु करणे, "मािेल त्तयाला 
काम" या योजनेंतिलत महाराष्र ग्रामीण रोजिार हमी योजनेिी कामे तातडीने स रु करण्यािी 
आवचयकता, आरदवासी व डोंिरी भािात रशवकालीन खडकातील टाक्या ही योजना पूवलवत 
स रु करण्यािी आवचयकता, आरदवासी भािात राबरवल्या जाणाऱ्या पडकई योजनेिा प वलवत 
राज्यय योजनेमध्ये समावेश करुन स्थारनक पातळीवर रोजिार उपलब्बध करुन देण्यािी 
आवचयकता, तसेि  िॅस कनेक्शन उपलब्बध असलेल्या लाभार्थ्यांना रशधा परत्रकेव्दारे रॉकेल 
व प रेसे अन्न धान्य उपलब्बध करुन देऊन स्थलाुंतर थाुंबरवण्यािी आवचयकता, द ष्काळाने 
होरपळणाऱ्या ४२ लाख शेतकऱ्याुंवरील कृर्षी पुंपाच्या थकबाकीिा डोंिर १२ हजारवरुन ३० 
हजार कोटींवर पोहिणे, शासनाने जाहीर केलेली सोलर पुंप योजना अद्याप अश्स्तत्तवात न येणे, 
जलय क्त रशवार योजनेच्या माध्यमातून ८ हजार कोटींिा खिल होऊनही स मारे २५० 
ताल क्यातील जलपातळी १ ते ३ मीटरपयंत घटणे, जलय क्तरशवार, जलसुंधारण, 
मृदसुंधारणाुंच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेला भ्रष्टािार, पावसाळ्यापासूनि टँकसलिी 
मोठ्या प्रमाणात होत असलेली मािणी,  माहे जून २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या छत्रपती 
रशवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेिा लाभ राज्ययातील असुंख्य पात्र शेतकऱ्याुंपयंत न 
पोहिणे, मािील दोन खरीप हुंिामासाठी ४७ टक्के व ४२ टक्के इतक्या त टप ुंज्यया पीक कजािे 
झालेले वाटप, पीक रवमा योजनेअुंतिलत शेतकऱ्याुंिी झालेली फसवणूक, पावसाअभावी 
खरीपािे वाया िेलेले पीक, रब्बबीिे पेरे होणार नसल्याम ळे पयायाने दोन्ही हुंिामासाठी सरसकट 
हेक्टरी ५० हजार रुपये तर फळबािाुंच्या न कसानी पोटी हेक्टरी १ लाख रुपये न कसान भरपाई 
देण्यािी शेतकऱ्याुंकडून होत असलेली मािणी, शेतमालािा जाहीर केलेला हमी भाव 
अद्यापही शेतकऱ्याुंना न देणे, मािील वर्षातील तूर व हरभऱ्यािे ि कारे अद्यापही शेतकऱ्याला 
न रमळणे, पररणामी शेतकऱ्याुंिी व्यापाऱ्याुंकडून सरसकट स रु असलेली लूट,  द ष्काळी 
भािातील शेतकऱ्याला तारणहार ठरणाऱ्या द धाच्या हमी भावािी घोर्षणा रनरुपयोिी ठरणे,  
 मािील िार वर्षात १६ हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्याुंच्या झालेल्या आत्तमहत्तया रोखण्यास 
शासनास आलेले अपयश, शासनाच्या रनयोजनश न्य कारभाराम ळे एकूण राज्ययािे कृर्षी व 
पतधोरण फसल्यािी शेतकऱ्यािी भावना दृढ होणे, याबाबत शासनाने तातडीने करावयािी 
उपाययोजना रविारात घेण्यात यावी.'' 

   
 

 
विधान भिन, 
म ुंबई, 
रदनाुंक : २२ नोव्हेंबर, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सरिव, 

 महाराष्र रवधानसभा. 
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