
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

मंगळिार, विनांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ 
 

( सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 
 
 

 
 

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

 

 

  (१) श्री.राज ु तोडसाम, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
सािवजवनक बांधकाम मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :-  
   
     "यवतमाळ जिल्ह्यातील पाांढरकवडा येथे सामाजिक न्याय भवनाच्या नवीन इमारत 
समोरील खोदलेल्ह्या खड्ड्यात बुडून तीन बालकाांचा मृत्यू झाल्ह्याचे माहे सप्टेंबर, २०१८ 
मध्ये उघडकीस येणे, कां त्राटदाराने त्याांच्या कामाकजरता बेकायदेशीर १८ फुटाांचा खड्डा 
खोदनू ठेवणे, सदर खड्ड्याच्या आिूबािूला कोणतेही सांरक्षण भभत भकवा साधे कुां पण 
बाांधलेले नसणे, सदर प्रकरणी पालकाांनी पाांढरकवडा पोलीस स्टेशनमध्ये सांबांजधताजवरुद्ध 
तक्रार दाखल केली असतानाही पोजलसाांनी गुन्यामध्ये िाणीवपूववक कलम ३०४ अन्वये 
गुन्हा नोंद करून गांभीर प्रकरणाला जकरकोळ प्रकरण बनजवणे, सदर खड्ड्यात कोणी 
पडल्ह्यास मृत्यू होऊ शकतो हे ज्ञात असूनही कां त्राटदार कां पनीने खड्डा न बुिवता तसाच 
ठेवल्ह्यामुळे लहान मुलाांचा िीव िाणे, त्यामुळे सदर कां पनीच्या मालकावर सदोष 
मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून कारवाई करण्याची पालकाांनी केलेली मागणी, परांतु 
अद्यापही त्याांच्यावर कोणतीच कारवाई झालेली नसणे, त्यामुळे नागजरकाांमध्ये पसरलेला 
असांतोष, शासनाने तातडीने उक्त प्रकरणी सांबांजधत दोषींवर कारवाई करून गुन्हे दाखल 
करण्याची आवश्यकता, यावर शासनाची प्रजतजक्रया.”  
 

  (२) सिवश्री. विजय भांबळे, अब ु आझमी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे ऊजा मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
 

      " परभणी (जि.परभणी) मांडळ कायालयाद्वारे कृषी पांपाची कामे सुदशवन इलेक्ट्क्िकल्ह्स 
इांजिजनअभरग वक्सव, एम.िी.रोड, उस्मानाबाद या एिन्सीस माहे ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये 
देण्यात आलेले असणे, माहे िानेवारी, २०१८ ते माचव, २०१८ या कालावधीमध्ये कृषी पांप 
जवदु्यत िोडणी कामाांच्या काढण्यात आलेल्ह्या जनजवदा, या जनजवदा प्रजक्रयेमध्ये सुदशवन 
इलेक्ट्क्िक्स इांजिजनअभरग वक्सव या एिन्सीने भाग घेतला असता अधीक्षक अजभयांता, 
(इन्रा), नाांदेड याांनी सदरील एिन्सीबाबतचा प्रस्ताव मुख्य अजभयांता (इन्रा), प्रकाशगड, 
मुांबई याांच्याकडे पाठजवणे, त्या अनुषांगाने मुख्य अजभयांता (इन्रा), मुांबई याांनी सदरील 
एिन्सीस टमीनेट करुन कारणे दाखवा नोटीस बिावली असणे, तत्कालीन अधीक्षक 
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अजभयांता याांनी सदरील एिन्सीला माहे िानेवारी, २०१८ ते माचव, २०१८ या कालावधीत 
जनघालेल्ह्या कृषी पांपाच्या जनजवदा प्रजक्रयेमध्ये अपात्र ठरवले असणे, परांतु सध्याचे प्रभारी 
अधीक्षक अजभयांता, परभणी याांनी सुदशवन इलेक्ट्क्िक इांजिजनअभरग वक्सव याांच्यासोबत 
सांगनमत करुन सध्या उच्च दाब जवतरण प्रणाली (H.V.D.S.) योिनेंतगवत कृषी पांपाची 
जदलेली कामे, सदरील एिन्सीला हे काम जमळाल्ह्यास शेतकऱयाांची कामे होणार नाहीत 
म्हणून सदर एिन्सीचा कायमस्वरुपी काळ्या यादीत समावेश करुन यापुढे महाजवतरणच्या 
कुठल्ह्याही जनजवदा प्रजक्रयेमध्ये सहभागी न होण्याची कायववाही करुन चुकीच्या पध्दतीने 
जनजवदा प्रजक्रया राबजवणाऱया प्रभारी अधीक्षक अजभयांता याांना जनलांजबत करावे तसेच उच्च 
दाब जवतरण प्रणाली (H.V.D.S.) योिनेची जनजवदा रद्द करुन नव्याने जनजवदा प्रजक्रया 
राबजवण्यात यावी अशी मागणी स्थाजनक लोकप्रजतजनधींनी मुख्य सजचवाांना जदनाांक ३० 
ऑक्टोबर, २०१८ रोिी केलेली असणे, त्यानुसार प्रभारी अधीक्षक अजभयांता याांना 
जनलांजबत करुन व नव्याने जनजवदा मागजवण्याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व 
उपाययोिना." 
 

  (३) सिवश्री. हर्विधवन सपकाळ, अतलु भातखळकर, सवुनल शिंिे, अवमत िेिंमखु, 
राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, बाळासाहेब थोरात, अवमन पटेल, अस्लम िेंख, त्रयंबकराि 
वभसे, प्रा. िर्ा गायकिाड, डॉ. संतोर् टारफे, सिवश्री. मो.आवरफ नसीम खान, 
कुणाल पाटील, अॅड. यिंोमती ठाकूर, सिवश्री. अब ुआझमी, सवुनल प्रभ,ू विजय 
िडेट्टीिार, सवुनल केिार, अमर काळे, अब् िलु सतार, सभुार् पाटील, मनोहर भोईर, 
अवमत साटम, संग्राम थोपटे, सरेुिं धानोरकर, डॉ. बालाजी वकणीकर, सिवश्री. 
सभुार् भोईर, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, छगन भजुबळ, िंविंकांत शिंिे, 
वजतेंद्र आव्हाड, राजेिं टोपे, जयित क्षीरसागर, राणाजगजीतशसह पाटील, हनमंुत 
डोळस, राहुल मोटे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिवश्री. संिीप नाईक, हसन मशु्रीफ, 
भास्कर जाधि, िैभि वपचड, पांडुरंग बरोरा, राहुल जगताप, ितात्रय भरणे, विपक 
चव्हाण, डॉ. सतीिं पाटील, सिवश्री. पंकज भजुबळ, नरहरी वझरिाळ, सरेुिं लाड, 
विजय भांबळे, भाऊसाहेब पाटील - वचकटगांिकर, बाळासाहेब पाटील, मकरंि 
जाधि-पाटील, डॉ.मधसुिून कें दे्र, सिवश्री.बबनराि शिंिे, विलीप सोपल, 
विंिेंद्रशसहराजे भोसले, मनोहर नाईक, संग्राम जगताप, सिवश्रीमती समुन पाटील, 
ज्योती कलानी, सिवश्री. अिधतू तटकरे, प्रिीप जाधि-नाईक, श्रीमती संध् यािेिी 
िेसाई-कुपेकर, सिवश्री.जयंत पाटील, संजय किम, कालीिास कोळंबकर, श्रीमती 
अवमता चव्हाण, कु. प्रवणती शिंिे, श्री. भारत भालके, श्रीमती वनमवला गावित, प्रा. 
िीरेंद्र जगताप, सिवश्री. जयकुमार गोरे, पथृ् िीराज चव्हाण, िेंख आवसफ िेंख 
रिंीि, अवमत झनक, राहुल बोंदे्र, विश्िवजत किम, श्रीमती मवनर्ा चौधरी, सिवश्री. 
योगेिं सागर, नरेंद्र पिार, गणपत गायकिाड, वकसन कथोरे, प्रकािं फातपेकर, 
डी.पी. सािंत, श्रीमती तपृ्ती सािंत, सिवश्री. मंगेिं कुडाळकर, िंांताराम मोरे, 
वहतेंद्र ठाकूर, वक्षतीज ठाकूर, विलास तरे, ॲङ राहुल कुल, सिवश्री. नारायण 
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पाटील, सरेुिं गोरे, िसंतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, अॅड. आविंर् िेंलार, अॅड. 
पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तवमल सेल्िन, सिवश्री. प्रिंांत ठाकूर, प्रताप सरनाईक, 
वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे सािवजवनक आरोग्य 
मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

       " राज्यात मोठया प्रमाणावर आजदवासी समाि असून आजदवासी समािाच्या 
आरोग्याचा अभ्यास करण्यासाठी कें द्र शासनाच्या आजदवासी जवभागाने डॉ.अभय बांग 
याांच्या अध्यक्षतेखाली जनयुक्त केलेल्ह्या सजमतीने शासनास सादर केलेला अहवाल, परांतु 
शासनाने त्याची अांमलबिावणी केलेली नसणे, आजदवासी समािातील ५ वषाखालील 
बाल मृत्यूचे प्रमाण गत २५ वषामध्ये ६० टक्क्याांनी कमी झाले असले तरी इतर समािाच्या 
तुलनेत हे प्रमाण ४८.५ टक्क्याांनी अजधक असणे, राज्यातील लोकसांख्येच्या तुलनेत १० 
टक्के लोकसांख्या आजदवासी समािाची असणे, आजदवासी भागात कुपोषण, मलेजरया, 
क्षयरोग व ककव रोग या रोगाांचे वाढलेले प्रमाण, मानजसक रोगाचे प्रमाण देखील वाढले 
असणे, सुमारे ५० टक्के आजदवासी समाि सावविजनक आरोग्य कें द्रावर अवलांबून असणे, 
सावविजनक आरोग्य कें द्रामध्ये सोयी-सुजवधाांची असलेली कमतरता, सावविजनक आरोग्य 
सुजवधा अजधक सक्षम करणे, २५० लोकसांख्येमागे आरोग्य सेजवकाांची नेमणूक करण्याची 
आवश्यकता, तसेच आजदवासी भागाांमध्ये रस्ते, वीि, पाणी आजण इतर सोईसुजवधा नसणे, 
याकडे शासनाने केलेले दलुवक्ष, त्यामुळे आजदवासी समािात जनमाण झालेला असांतोष 
याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोिना आजण प्रजतजक्रया." 

    
( सकाळी ११.०० िाजता ) 

 
एक : प्रश्नोतरे. 

 
 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमंत्री :  महाराष्ि सागरी मांडळ याांचा सन २०१५-२०१६ या 
वषाचे वार्षषक लेखे आजण स्वतांत्र लेखापरीक्षा 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) कृवर् मंत्री :  महात्मा फुले कृजष जवद्यापीठ, राहुरी याांचा सन 
२०१६-२०१७ या वषाचा वार्षषक अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) गहृवनमाण मंत्री :  महाराष्ि गृहजनमाण व के्षत्रजवकास प्राजधकरण, वाांदे्र, 
मुांबई याांचा सन २०१६-२०१७ या वषाचा वार्षषक 
लेखा आजण लेखा जववरण पत्र सभागृहासमोर 
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ठेवतील. 
 

  (४) संसिीय कायव मंत्री :  जवधानसभेच्या सन २०१८ च्या दसुऱया (पावसाळी) 
अजधवेशनात जदनाांक ४ िुलै, २०१८ ते जदनाांक २० 
िुलै, २०१८ या कालावधीत मा.मांत्री/ मा.राज्यमांत्री 
महोदयाांनी जवधानसभा सभागृहात जदलेल्ह्या एकूण 
१२१ आश्वासनाांची यादी, तसेच सन २०१८ चे 
दसुरे (पावसाळी) अजधवेशन सांस्थजगत झाल्ह्यानांतर, 
पूतवता करण्यात आलेल्ह्या एकूण ५०५ 
आश्वासनाांच्या पूतवतेची जववरणपते्र यादीसह, 
सभागृहाच्या पटलावर ठेवतील. 

       
 
 

तीन : महाराष्ट्र विधानसभा वनयम १४१(१) अन्िये मा.अध्यक्षांनी कराियाची घोर्णा. 
 

चार : सन २०१८-२०१९ या िर्ाच्या परुिणी मागणयाांवर चचा व मतदान (िसुरा ि िेंिटचा 
ददवस). 
 

 

   (१) नगरजवकास विभाग. 

   (२) िलसांपदा विभाग. 

 
 

  

(मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सचूी स्वतांत्रपणे दवतरीत केल्याप्रमाणे) 
[चचारोध (दगलोटीन) सायांकाळी ०५.३० वाजता] 

 
 
 

पाच : िंासकीय विधेयके : 
 

 
 
 
 
 
 

  (अ) विचार, खंडिं: विचार ि संमत करणे :- 
 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री. अजमन पटेल, ियांत पाटील, छगन भुिबळ, 
अजित पवार, जदलीप वळसे-पाटील, शजशकाांत भशदे, जितेंद्र आव्हाड, हषववधवन 
सपकाळ, भारत भालके, अबु आझमी, राधाकृष्ट्ि विखे पाटील, बाळासाहेब 
पाटील, हनुमंत डोळस, विजय भांबळे, पंकज भुजबळ, श्रीमती वदवपका चव्हाि, 
श्री.सुरेश लाड, डॉ.सतीश पाटील, सववश्री.हसन मुश्रीफ, वदपक चव्हाि, िैभि 
वपचड, दत्तात्रय भरणे, रािेश टोपे, श्रीमती सुमनताई पाटील, सववश्री सांदीप नाईक, 
राहुल मोटे, श्रीमती ज्योती कलानी, सववश्री प्रजदप नाईक, राणािगजितभसह पाटील, 
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जव.स.स. यांचा प्रस्ताि :-  
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २४ – महाराष्ि 
कृजष उत्पन्न पणन (जवकास व जवजनयमन) (जतसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ 
नापसंत करते." 
 

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

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकािं उफव  बच्च ूकडू, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ६४ - महाराष्ि कृजष उत्पन्न पणन 
(जवकास व जवजनयमन) (जतसरी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील 
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव 
पाठजवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम िेंख, विजय 
िडेट्टीिार, अवमन पटेल, अमर काळे, सवुनल केिार, डी.पी.सािंत, श्रीमती 
वनमवला गािीत, डॉ. संतोर् टारफे, श्री. िसंतराि चव्हाण, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ६४ - महाराष्ि कृजष उत्पन्न पणन 
(जवकास व जवजनयमन) (जतसरी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील 
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव 
पाठजवण्यात यावे." 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.सभुार् उफव  पंवडतिेंट 
पाटील, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयंत पाटील, छगन भजुबळ, 
िंविंकांत शिंिे, जयित क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, राजेिं टोपे, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ६४ - महाराष्ि कृजष उत्पन्न पणन 
(जवकास व जवजनयमन) (जतसरी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील 
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव 
पाठजवण्यात यावे." 
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   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ६४ - महाराष्ि कृजष उत्पन्न पणन 
(जवकास व जवजनयमन) (जतसरी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील 
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव 
पाठजवण्यात यावे." 
 

   (छ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत झनक, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, श्री.हर्विधवन सपकाळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ६४ - महाराष्ि कृजष उत्पन्न पणन 
(जवकास व जवजनयमन) (जतसरी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील 
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव 
पाठजवण्यात यावे." 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सववश्री. अजमन पटेल, ियांत पाटील, छगन भुिबळ, 
अजित पवार, जदलीप वळसे-पाटील, जितेंद्र आव्हाड, हषववधवन सपकाळ, भारत 
भालके, शजशकाांत भशदे, राधाकृष्ण जवखे-पाटील, ियदत्त क्षीरसागर, बाळासाहेब 
पाटील, हनुमांत डोळस, पांकि भुिबळ, श्रीमती जदपीका चव्हाण, श्री.सुरेश लाड, 
डॉ. सतीश पाटील, सववश्री हसन मुश्रीफ, जदपक चव्हाण, वैभव जपचड, दत्तात्रय 
भरणे, रािेश टोपे, श्रीमती सुमन पाटील, सववश्री.सांजदप नाईक, राहुल मोटे, श्रीमती 
ज्योती कलानी, सववश्री प्रजदप नाईक, राणािगजितभसह पाटील, जव.स.स. यांचा 
प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २५ – महाराष्ि 
सहकारी सांस्था (जतसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 

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

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकािं उफव  बच्च ूकडू, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७० - महाराष्ि सहकारी सांस्था 
(जतसरी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम िेंख, 
डी.पी.सािंत, िसंतराि चव्हाण, अवमन पटेल, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७० - महाराष्ि सहकारी सांस्था 
(जतसरी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुार् उफव  पंवडतिेंठ 
पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७० - महाराष्ि सहकारी सांस्था 
(जतसरी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७० - महाराष्ि सहकारी सांस्था 
(जतसरी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 
 

   (छ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्विधवन सपकाळ, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, सिवश्री अवमत झनक, विजय िडेट्टीिार, जयकुमार गोरे, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७० - महाराष्ि सहकारी सांस्था 
(जतसरी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
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  (३) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सववश्री. अजमन पटेल, ियांत पाटील, छगन भुिबळ, 
अजित पवार, जदलीप वळसे-पाटील, शजशकाांत भशदे, जितेंद्र आव्हाड, हषववधवन 
सपकाळ, भारत भालके, राधाकृष्ण जवखे-पाटील, ियदत्त क्षीरसागर, बाळासाहेब 
पाटील, हनुमांत डोळस, जविय भाांबळे, पांकि भुिबळ, राणािगजितभसह पाटील, 
श्रीमती जदपीका चव्हाण, श्री.सुरेश लाड, डॉ.सतीश पाटील, सववश्री हसन मुश्रीफ, 
जदपक चव्हाण, वैभव जपचड, दत्तात्रय भरणे, रािेश टोपे, श्रीमती सुमन पाटील, 
सववश्री.सांजदप नाईक, राहुल मोटे, श्रीमती ज्योती कलानी, श्री.प्रजदप नाईक, जव.स.स. 
यांचा प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २२ – महाराष्ि 
वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 

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

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

  (ब) विचार पढेु सरुु, खंडिं: विचार ि संमत करणे :- 
 

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

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (क) विचार, खंडिं: विचार ि संमत करणे :- 

 

  (१)  सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५९ – मुंबई महानगरपावलका 
(िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६२ – महाराष्ट्र वजल्हा पवरर्ि 

ि पंचायत सवमती (दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम िेंख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािंत, िसंतराि चव्हाण, डॉ.संतोर् टारफे, सिवश्री िेंख आवसफ िेंख 
रिंीि, कुणाल पाटील, श्रीमती वनमवला गािीत, श्री.त्रयंबकराि वभसे, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ६२ – महाराष्ि जिल्ह्हा पजरषद व 
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पांचायत सजमती (दसुरी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ६२ – महाराष्ि जिल्ह्हा पजरषद व 
पांचायत सजमती (दसुरी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ६२ – महाराष्ि जिल्ह्हा पजरषद व 
पांचायत सजमती (दसुरी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, सिवश्री राहुल 
बोंदे्र, अवमत झनक, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ६२ – महाराष्ि जिल्ह्हा पजरषद व 
पांचायत सजमती (दसुरी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन 
दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६५ - महाराष्ट्र पिं ु आवण 

मत्तस्यव्यिसाय विज्ञान विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकािं उफव  बच्च ूकडू, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ६५ - महाराष्ि पशु आजण 
मत्स्यव्यवसाय जवज्ञान जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची 
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सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील 
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव 
पाठजवण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम िेंख, विजय 
िडेट्टीिार, अवमन पटेल, अमर काळे, सवुनल केिार, डी.पी.सािंत, श्रीमती 
वनमवला गािीत, डॉ. संतोर् टारफे, श्री. िसंतराि चव्हाण, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ६५ - महाराष्ि पशु आजण 
मत्स्यव्यवसाय जवज्ञान जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील 
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव 
पाठजवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री.सभुार् उफव  पंवडतिेंट 
पाटील, अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, जयंत पाटील, छगन भजुबळ, 
िंविंकांत शिंिे, जयित क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, राजेिं टोपे, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ६५ - महाराष्ि पशु आजण 
मत्स्यव्यवसाय जवज्ञान जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील 
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव 
पाठजवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ६५ - महाराष्ि पशु आजण 
मत्स्यव्यवसाय जवज्ञान जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील 
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव 
पाठजवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत झनक, प्रा.िीरेंद्र 
जगताप, श्री.हर्विधवन सपकाळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ६५ - महाराष्ि पशु आजण 
मत्स्यव्यवसाय जवज्ञान जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील 
प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव 
पाठजवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७२ - महाराष्ट्र महानगरपावलका 

आवण महाराष्ट्र नगरपवरर्िा, नगरपंचायती ि औद्योवगक नगरी (सधुारणा) 
विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकािं उफव  बच्च ूकडू, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७२ - महाराष्ि महानगरपाजलका 
आजण महाराष्ि नगरपजरषदा, नगरपांचायती व औद्योजगक नगरी (सुधारणा) 
जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या 
सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम िेंख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, कुणाल पाटील, त्रयंबकराि वभसे, 
डी.पी.सािंत, श्रीमती वनमवला गािीत, डॉ.संतोर् टारफे, श्री.िसंतराि 
चव्हाण, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७२ - महाराष्ि महानगरपाजलका 
आजण महाराष्ि नगरपजरषदा, नगरपांचायती व औद्योजगक नगरी (सुधारणा) 
जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुार् उफव  पंवडतिेंट 
पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७२ - महाराष्ि महानगरपाजलका 
आजण महाराष्ि नगरपजरषदा, नगरपांचायती व औद्योजगक नगरी (सुधारणा) 
जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या 
सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
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अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७२ - महाराष्ि महानगरपाजलका 
आजण महाराष्ि नगरपजरषदा, नगरपांचायती व औद्योजगक नगरी (सुधारणा) 
जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या 
सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, सिवश्री 
अवमत झनक, हर्विधवन सपकाळ, जयकुमार गोरे, वि.स.स. याचंा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७२ - महाराष्ि महानगरपाजलका 
आजण महाराष्ि नगरपजरषदा, नगरपांचायती व औद्योजगक नगरी (सुधारणा) 
जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या 
सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 
  (५) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७३ - और्वधद्रव्य ि 

सौंियवप्रसाधन  (महाराष्ट्र सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.ओमप्रकािं उफव  बच्च ूकडू, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७३ - औषजधद्रव्य व 
सौंदयवप्रसाधन (महाराष्ि सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त 
सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम िेंख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, कुणाल पाटील, त्रयंबकराि वभसे, 
डी.पी.सािंत, श्रीमती वनमवला गािीत, डॉ.संतोर् टारफे, श्री.िसंतराि 
चव्हाण, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७३ - औषजधद्रव्य व 
सौंदयवप्रसाधन (महाराष्ि सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती 
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घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त 
सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुार् उफव  पंवडतिेंट 
पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७३ - औषजधद्रव्य व 
सौंदयवप्रसाधन (महाराष्ि सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त 
सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 
 

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

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७३ - औषजधद्रव्य व 
सौंदयवप्रसाधन (महाराष्ि सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त 
सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.िीरेंद्र जगताप, सिवश्री 
अवमत झनक, हर्विधवन सपकाळ, जयकुमार गोरे, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमाांक ७३ - औषजधद्रव्य व 
सौंदयवप्रसाधन (महाराष्ि सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरषदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरील प्रजतवृत्त 
सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथव पाठजवण्यात यावे." 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 
  (सोमिार, विनांक २६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

ििंवविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

सहा : डॉ. अवनल बोंडे, सिवश्री सवुनल प्रभ,ू राजेंद्र पाटणी, सभुार् साबणे, प्रिंांत बंब, डॉ. 
जयप्रकािं मुंिडा, श्री. बाबरुाि पाचणे, डॉ. संजय रायमलुकर, डॉ. संजय कुटे, सिवश्री. 
सरेुिं धानोरकर, सरेुिं खाडे, राजाभाऊ िाजे, पास्कल धनारे, वकिंोर पाटील, अवनल 
गोटे, राजेिं क्षीरसागर, संजय सािकारे, प्रकािं आवबटकर, उिेशसग पाडिी, मनोहर 
भोईर, विजयकुमार गावित, राहुल पाटील, श्रीमती िेियानी फरांिे, सिवश्री ज्ञानराज 
चौगलेु, विंिाजीराि कर्डडल,े योगेिं घोलप, संतोर् िानिे, डॉ. िंविंकांत खेडेकर, सिवश्री 
अतलु सािे, अवनल किम, प्रा. संवगता ठोंबरे, सिवश्री. िैभि नाईक, सधुाकर भालेराि, 
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उल्हास पाटील, हवरर् शपपळे, अवनल बाबर, गोिधवन िंमा, िंंभरुाज िेसाई, चैनसखु 
संचेती, प्रा. चंद्रकांत सोनिणे, सिवश्री.लखन मवलक, प्रतापराि पाटील-वचखलीकर, 
रमेिं बुंविले, हेमंत पाटील, वकतीकुमार भांगवडया, नाना िंामकुळे, सधुाकर िेिंमखु, 
डॉ.पंकज भोयर, सिवश्री. धनंजय उफव  सधुीर गाडगीळ, उन्मेिं पाटील, बाळासाहेब 
सानप, श्रीमती सीमा वहरे, सिवश्री रणधीर सािरकर, राज ू तोडसाम, प्रा. डॉ. अिंोक 
उईके, सिवश्री. समीर कुणािार, समीर मेघे, डॉ. िेिराि होळी, सिवश्री तान्हाजी मटुकुळे, 
लक्ष्मण जगताप, ॲड. राहुल कुल, सिवश्री. मोहन फड, विनायकराि जाधि-पाटील, 
डॉ.वमशलि माने, श्री. सरेुिं भोळे, श्रीमती स्नेहलता कोल्हे, ॲङ आकािं फंुडकर, 
श्रीमती मोवनका राजळे, श्री.राजेंद्र नजरधने, ॲङ लक्ष्मण पिार, श्रीमती माधरुी वमसाळ, 
सिवश्री संजय भेगडे, अमल महावडक, विंिाजीराि नाईक, वि.स.स यांचा म.वि.स. 
वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- (चचा पढेु सरुु ि मंत्रयांचे उतर) 
 
     "सन २०१८ च्या खरीप हांगामामध्ये राज्यातील २६ जिल्ह्हयाांमध्ये गांभीर दषु्काळ व ११२ 
तालुक्यामध्ये मध्यम दषु्काळ जदनाांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ पासून राज्य शासनाने घोजषत केला 
असणे, दषु्काळाचे नैसर्षगक सांकट दरू करण्याच्या दृष्टीने व दषु्काळग्रस् त भागातील 
नागजरकाांना सोयी-सुजवधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने जनयोिन करण्याकजरता राज्य 
शासनाकडून मांत्रीमांडळ उपसजमती नेमण्यात आली असणे, मा. मुख्यमांत्री व मांत्रीमांडळातील 
त्याांच्या अनेक सहकारी मांत्रयाांनी दषु्काळी भागाचा दौरा करुन व स्थाजनक प्रशासनाकडून 
तेथील नागजरकाांना पुरजवण्यात येणाऱया सोयी-सुजवधाांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन दषु्काळाचा 
सामना युध्दपातळीवर करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनास दषु्काळ जनवारण्याची कामे प्राधान्याने पूणव 
करण्याकजरता आदेश देण्यात आले असणे, दषु्काळ जनवारण्याकजरता कें द्राकडून आर्षथक 
मदत जमळजवण्याचे शासनाचे प्रयत्न असणे, कें द्राच्या 'नॅशनल सेंटर फॉर क्रॉप फोरकास्टींग' 
या सांस्थेकडून राज्यातील सवव गावाांतील पाण्याची सद्यक्ट्स्थती, पाण्याची पातळी, जपकाांची 
पजरक्ट्स्थती इत्यादी सवव बाबींचे उपगृहाच्या माध्यमातून सवेक्षण करुन त्याप्रमाणे दषु्काळ 
जनवारण्याचे कायव कायाक्ट्न्वत करण्यात आले असणे, राज्यातील २० हिार गावाांमध्ये जपकाांची 
आणेवारी सरासरी ५० पैशाांपेक्षा कमी असून सुमारे २०० तालुक्याांवर दषु्काळाचे सावट असणे, 
जवशेषत: मराठवाडयात अत्यल्ह्प पाऊस झाल्ह्याने मराठवाडयातील ८ हिार ५२५ गावाांपैकी ३ 
हिार ५७७ म्हणिे ४२% गावाांची आणेवारी ५० पैशाांपेक्षा कमी असणे, शासनाव्दारे 
मराठवाडयातील दषु्काळी पट्टयासाठी सुमारे ८ हिार कोटी रुपये खचव करण्यात येणे, 
मराठवाडयात िलयुक्त जशवाराची कामे मोठया प्रमाणावर होऊनही त्या भागात पाऊस न 
झाल्ह्याने व त्यामुळे िलयुक्त जशवारामध्ये पाणी िमा होऊ न शकल्ह्याने त्या भागात पाण्याची 
भीषण समस्या जनमाण होणे, राज्याच्या जवजवध भागातील पिवन्यमान, पीक पजरक्ट्स्थती, भूिल 
पातळी आदींची माजहती एकजत्रत करुन त्याांचे जवश्लेषण करण्यासाठी व त्याला आधुजनक 
तांत्रज्ञानाची िोड देण्यासाठी शासनाच्या मदत व पुनववसन जवभागाकडून 'महामदत' या 
सांकेतस्थळाची जनर्षमती करण्यात येणे, राज्यातील आत्महत्याग्रस्त दषु्काळी जिल्ह्हयाांकजरता 
नानािी देशमुख कृषी सांिीवनी येािनेंतगवत ३०० कोटींच्या वार्षषक कृती आराखडयास 
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प्रशासकीय मांिुरी देण्यात येऊन तो कायाक्ट्न्वत केला असणे, या प्रकल्ह्पाांतगवत मराठवाडा व 
जवदभातील क्षारयुक्त िमीन असणाऱया गावाांमध्ये शेतकऱयाांचे कृषी उत्पन्न वाढजवण्यासाठी 
आजण गावातील िजमनीचे मृद सांवधवन करण्यासाठी जनयोिन करण्यात येणे, दषु्काळ िाहीर 
झालेल्ह्या तालुक्यामध्ये िमीन महसुलातून सुट, सहकारी किाचे पुनगवठन, शेती जनगडीत 
किाच्या वसुलीस स्थजगती, कृषीपांपाच्या चालू जबलामध्ये ३३.५% सुट, शालेय, 
महाजवद्यालयीन जवद्यार्थ्यांच्या पजरक्षा शुल्ह्कात माफी, एस.टी. प्रवास सवलत, रोहयो अांतगवत 
कामाच्या जनकषात काही प्रमाणात जशजथलता, आवश्यक तेथे जपण्याचे पाणी पुरजवण्यासाठी 
टँकरचा वापर व टांचाई िाहीर झालेल्ह्या गावाांमध्ये शेतकऱयाांच्या शेतपांपाची जवि िोडणी 
खांजडत न करणे इ. बाबी राज्य शासनाकडून िाहीर झाल्ह्या असणे, नैसर्षगक 
असमतोलपणामुळे राज्यात जनमाण होणाऱया दषु्काळावर कायमस्वरुपी उपाययोिना 
करण्यासाठी व शेतकऱयाांना किव घेण्याची आवश्यकता न पडता त्याांना स्वावलांबी 
बनजवण्यासाठी शासनाकडून दरुगामी धोरण आखण्यात येणे, िलयुक्त जशवाराची सांकल्ह्पना 
अांमलात आणून राज्यातील बहुताांश भागातील पाण्याचे दरु्षभक्ष कमी करण्याचा शासनाचा 
प्रयत्न, दषु्काळग्रस्त भागातील नागजरकाांना अजधकाजधक सोयी-सुजवधा देण्याच्या दृष्टीने 
करावयाची उपाययोिना जवचारात घेण्यात यावी.'' 

   
 

  (सोमिार, विनांक २६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
ििंवविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

सात : सववश्री. राधाकृष्ण दवखे-पाटील, अदजत पवार, पथृ्वीराज चव्हाण, जयंत पाटील, 
गणपतराि िेिंमखु, ददलीप वळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, छगन भजुबळ, 
बाळासाहेब थोरात, िंविंकांत शिंिे, प्रा. विरेंद्र जगताप, श्री वजतेंद्र आव्हाड, प्रा. िर्ा 
गायकिाड, सिवश्री अब्िलु सतार, गोपालिास अग्रिाल, मो. आरीफ नसीम खान, 
सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चव्हाण, ॲङ  यिंोमती ठाकूर, डॉ. सवतिं 
पाटील, डॉ. मधसुिून कें दे्र, सिवश्री. राहुल जगताप, अवमन पटेल, वड. एस. अवहरे, 
राहुल मोटे, डी. पी. सािंत, हसन मशु्रीफ, बसिराज पाटील, विंिेंद्रशसहराजे भोसले, 
राजेिं टोपे, ितात्रय भरणे, भारत भालके, बाळासाहेब पाटील, िसंतराि चव्हाण, 
संग्राम थोपटे, रणवजत कांबळे, डॉ. संतोर् टारफे, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिवश्री. 
प्रविप जाधि-नाईक, कुणाल पाटील, हनमंुत डोळस, काविंराम पािरा, हर्विधवन 
सपकाळ, विजय भांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर काळे, अवमत झनक, 
कु.प्रवणती शिंिे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिवश्री भाऊसाहेब कांबळे, िेंख आवसफ 
िेंख रिंीि, श्रीमती वनमवला गावित, सिवश्री अस्लम िेंख, त्रयंबकराि वभसे, जयकुमार 
गोरे, वनतेिं राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पांडुरंग बरोरा, कावलिास कोळंबकर, विश्िवजत 
किम, संविप नाईक, विपक चव्हाण, नरहरी वझरिाळ, मकरंि जाधि-पाटील, सरुुपशसह 
नाईक, पंकज भजुबळ, सरेुिं लाड, ॲङ के. सी. पाडिी, श्रीमती समुन पाटील, 
श्री.बबनराि शिंिे, वि.स.स यांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :-  
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     "वेधशाळेचे मान्सुनबाबत चुकलेले भाजकत, तद्वतच सांपूणव राज्यात सरासरीपेक्षा कमी 
झालेले पिवन्यमान, पावसात पडलेला खांड आजण परतीच्या पावसाने जदलेली हुलकावणी 
यामुळे मराठवायासह, जवदभव, पक्ट्श्चम महाराष्ि  तसेच खान्देश पजरसरातील २५० पेक्षा 
िास्त तालुक्यात पडलेला भीषण दषु्काळ व त्यामुळे राज्यातील िलाशये कोरडी पडणे, 
खरीपाची जपके उध्वस्त होऊन रब्बीचीही आशा मावळणे, जपकावर मोठ्या प्रमाणात झालेला 
जकडीचा प्रादभुाव, दषु्काळ िाहीर करताना अवषवणप्रवण तालुकेच दषु्काळाच्या यादीतून 
वगळले िाणे, तसेच जवजवध िाचक अटींमुळे राज्यातील िनता नुकसान भरपाईपासून वांजचत 
राहणे, दषु्काळासांदभात िाहीर केलेल्ह्या उपाययोिना सववसामान्यापयंत पोहचजवण्यासाठी 
कोणतीही यांत्रणा नसणे, जपण्याच्या पाण्याबरोबरच िनावराांच्या जपण्याच्या पाण्याचे व 
चाऱयाच्या उपलब्धतेबाबत कोणतेही जनयोिन नसणे,  पाणी पुरवठा करणाऱया नळ 
योिनाांसाठी अखांजडत वीि पुरवठा करण्याची आवश्यकता, राष्िीय ग्रामीण पेयिल योिनेच्या 
मांिूर आराखयातील नळ पाणीपुरवठा योिनाांची कामे त्वरीत सुरु करणे, "मागेल त्याला 
काम" या योिनेंतगवत महाराष्ि ग्रामीण रोिगार हमी योिनेची कामे तातडीने सुरु करण्याची 
आवश्यकता, आजदवासी व डोंगरी भागात जशवकालीन खडकातील टाक्या ही योिना पूवववत 
सुरु करण्याची आवश्यकता, आजदवासी भागात राबजवल्ह्या िाणाऱया पडकई योिनेचा पुवववत 
राज्य योिनेमध्ये समावेश करुन स्थाजनक पातळीवर रोिगार उपलब्ध करुन देण्याची 
आवश्यकता, तसेच  गॅस कनेक्शन उपलब्ध असलेल्ह्या लाभार्थ्यांना जशधा पजत्रकेव्दारे रॉकेल 
व पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध करुन देऊन स्थलाांतर थाांबजवण्याची आवश्यकता, दषु्काळाने 
होरपळणाऱया ४२ लाख शेतकऱयाांवरील कृषी पांपाच्या थकबाकीचा डोंगर १२ हिारवरुन ३० 
हिार कोटींवर पोहचणे, शासनाने िाहीर केलेली सोलर पांप योिना अद्याप अक्ट्स्तत्वात न येणे, 
िलयुक्त जशवार योिनेच्या माध्यमातून ८ हिार कोटींचा खचव होऊनही सुमारे २५० 
तालुक्यातील िलपातळी १ ते ३ मीटरपयंत घटणे, िलयुक्तजशवार, िलसांधारण, 
मृदसांधारणाांच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेला भ्रष्टाचार, पावसाळ्यापासूनच टँकसवची 
मोठ्या प्रमाणात होत असलेली मागणी,  माहे िून २०१७ मध्ये िाहीर केलेल्ह्या छत्रपती 
जशवािी महाराि शेतकरी सन्मान योिनेचा लाभ राज्यातील असांख्य पात्र शेतकऱयाांपयंत न 
पोहचणे, मागील दोन खरीप हांगामासाठी ४७ टक्के व ४२ टक्के इतक्या तुटपुांज्या पीक किाचे 
झालेले वाटप, पीक जवमा योिनेअांतगवत शेतकऱयाांची झालेली फसवणूक, पावसाअभावी 
खरीपाचे वाया गेलेले पीक, रब्बीचे पेरे होणार नसल्ह्यामुळे पयायाने दोन्ही हांगामासाठी सरसकट 
हेक्टरी ५० हिार रुपये तर फळबागाांच्या नुकसानी पोटी हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसान भरपाई 
देण्याची शेतकऱयाांकडून होत असलेली मागणी, शेतमालाचा िाहीर केलेला हमी भाव 
अद्यापही शेतकऱयाांना न देणे, मागील वषातील तूर व हरभऱयाचे चुकारे अद्यापही शेतकऱयाला 
न जमळणे, पजरणामी शेतकऱयाांची व्यापाऱयाांकडून सरसकट सुरु असलेली लूट,  दषु्काळी 
भागातील शेतकऱयाला तारणहार ठरणाऱया दधुाच्या हमी भावाची घोषणा जनरुपयोगी ठरणे,  
 मागील चार वषात १६ हिार पेक्षा िास्त शेतकऱयाांच्या झालेल्ह्या आत्महत्या रोखण्यास 
शासनास आलेले अपयश, शासनाच्या जनयोिनशुन्य कारभारामुळे एकूण राज्याचे कृषी व 
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पतधोरण फसल्ह्याची शेतकऱयाची भावना दृढ होणे, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची 
उपाययोिना जवचारात घेण्यात यावी." 
 

आठ : श्री. सवुनल प्रभ,ू ॲड. आविंर् िेंलार, श्री. अजय चौधरी, ॲड पराग अळिणी, सिवश्री 
सिा सरिणकर, अतलु भातखळकर, प्रताप सरनाईक, ॲड राज परुोवहत, सिवश्री. सवुनल 
शिंिे, अवमत साटम, प्रकािं फातपेकर, कॅप्टन आर. तवमल सेल्िन, सिवश्री. मंगेिं 
कुडाळकर, सवुनल राऊत, मंगलप्रभात लोढा, रमेिं लटके, संजय केळकर, तकुाराम काते, 
योगेिं सागर, सभुार् भोईर, सिवश्रीमती मवनर्ा चौधरी, तपृ्ती सािंत, डॉ.भारती 
लव्हेकर, सिवश्री रूपेिं म्हाते्र, सरिार ताराशसह, प्रकािं सिेु, अिंोक पाटील, डॉ.बालाजी 
वकणीकर, सिवश्री. संजय पोतनीस, िंांताराम मोरे, अवमत घोडा, वि.स.स यांचा 
म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- 
 

     "मुांबई शहर व उपनगराांचा सन २०१४ ते २०३४ या वीस वषाचा जवकास आराखडा व 
जवकास जनयांत्रण जनयमावली तयार करुन मुांबई महापाजलकेने राज्य शासनाकडे पाठजवणे, 
मुांबईतील ठप्प झालेली जवकास कामे सुरु होण्यासाठी जवकास आराखडयास त्वजरत मान्यता 
देण्याची आवश्यकता, शासनाच्या प्रस्ताजवत गृहजनमाण धोरणाांतगवत म्हाडा वसाहतींना चार 
चटई के्षत्रफळ (एफएसआय) अनुजे्ञय करण्यात येणे, िुन्या गाळेधारकाांना पुनर्षवकासात 
जकमान ३५.०० चौरस मीटर चटई के्षत्रफळ (फां जिबल जशवाय) अनुजे्ञय करण्यात येणे, फक्त 
भाडेकरु राहत असलेल्ह्या इमारतीतील भाडेकरुां ना ५० टक्के अजधक प्रोत्साहनात्मक चटईके्षत्र 
अनुजे्ञय करणे, आजशया खांडातील सवात मोठया धारावी (मुांबई) येथील झोपडपट्टीच्या जवकास 
कायवक्रमाांची अांमलबिावणी, मुांबईतील कें द्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या तसेच 
जनमशासकीय व खािगी िजमनीवरील झोपडपट्टीचा व धोकादायक इमारतीचा जवकास, 
मुांबईतील बी.डी.डी. चाळीचा पुनर्षवकास, मुांबईतील झोपडपट्टीवाजसयाांना २६९ चौ. फूट ऐविी 
३०० चौ. फूट के्षत्रफळाची घरे देण्याची घोषणा, मुांबईतील म्हाडाच्या ५६ वसाहतींचा 
पुनर्षवकास व या वसाहतीमधील ५० वषापूवीच्या मल:जनसारण वाजहन्या त्वजरत दरुुस्त 
करण्याची आवश्यकता, पुनर्षवकास प्रकल्ह्पाांमधून जवकासकाांनी भाडेकरुां ना देण्यात येत 
असलेले धनादेश न वटणे, पुनर्षवकासाची अनेक कामे सुरु न होणे अथवा अनेक वषापासून 
अधववट क्ट्स्थतीत पुनर्षवकास पडून असणे, महानगरपाजलका के्षत्रातील ५०० चौ. फूटापयंच्या 
घराांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा व ५०० ते ७०० चौ. फूटाांच्या घराांना मालमत्ता करामध्ये 
सवलत देण्याबाबतचा ठराव मुांबई महानगरपाजलकेने व ठाणे महानगरपाजलकेने मांिूर करुन 
महापौराांच्या स्वाक्षरीने मा. मुख्यमांत्री महोदयाांना पाठजवणे, तथाजप आयुक्ताांनी या सांदभात 
नगरजवकास जवभागाकडे आपले अजभप्राय न कळजवणे, मुांबईतील काही लोकप्रजतजनधीनी 
नगरजवकास जवभागाच्या सजचवाांना जदनाांक ३० ऑक्टोबर, २०१८ रोिी लेखी जनवेदन देऊन 
महानगरपाजलका प्रशासनाने राज्य शासनाला तातडीने अहवाल सादर करण्याबाबत जनदेश 
देण्याची मागणी करणे, वाांदे्र-पूवव येथील शासकीय अजधकारी-कमवचारी याांना जदलेल्ह्या 
जनवासस्थानाांच्या िागेवर मालकी हक्काने जनवासस्थाने बाांधून देण्याची मागणी, राज्य 
शासकीय अजधकारी कमवचाऱयाांना सातव्या वेतन आयोगाची जदवाळीपूवी लागू करण्याबाबत 
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शासनाने केलेली घोषणा, सातव्या वेतन आयोगाच्या जशफारशी त्वरेने लागू करण्याची 
आवश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली व करावयाची कायववाही जवचारात घेण्यात यावी.'' 

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

 

   (मंगळिार, विनांक २० नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात ििंवविण्यात आलेल्या तथावप, पढेु ढकलण्यात आलेल्या अधा तास 
चचेच्या सचूना) (क्रमांक १ ि २) 
 

  (१) श्री. वभमराि तापकीर, वि.स.स. 
 

      "खडकिासला (ता.हिेली, वज.पणेु) विंिणे ते नािेंड वसटीला जोडणारा 
निीिरील पलु धोकािायक झाल्याबाबत" या जवषयावरील श्री.वभमराि तापकीर, 
वि.स.स याांचा ताराांजकत प्रश्न क्रमाांक ११६६१९ ला जदनाांक ११ िुलै, २०१८ रोिी 
जदलेल्ह्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपक्ट्स्थत करतील. 
 

  (२) श्री. राहुल कुल, वि.स.स. 
 

      "िौंड (वज.पणेु) तालकु्यातील अंगणिाडी बांधकामासाठी वनधी 
वमळण्याबाबत" या जवषयावरील श्री.राहुल कुल ि इतर वि.स.स याांचा जदनाांक २० 
िुलै, २०१८ रोिी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्ह्या अताराांजकत प्रश्नोत्तराची 
यादी क्रमाांक ४५५ मधील प्रश्न क्रमाांक ११५२१८ ला जदलेल्ह्या उत्तराच्या सांदभात    
अधा-तास चचा उपक्ट्स्थत करतील. 
 
 

   (सोमिार, विनांक २६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या बलेॅटद्वारे ठरविण्यात आलेल्या 
अधा तास चचेच्या सचूना) (क्रमांक ३ ि ४) 
 

  (३) श्री. संिीप नाईक, वि.स.स. 
 

      "निी मुंबईत वसडको वनर्डमत कंडोवमवनयम अतंगवतची विकासकामे 
करण्यास परिानगी वमळणेबाबत" या जवषयावरील श्री.संिीप नाईक ि इतर 
वि.स.स याांचा ताराांजकत प्रश्न क्रमाांक १२६४१६ ला जदनाांक २० नोव्हेंबर, २०१८ रोिी 
जदलेल्ह्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपक्ट्स्थत करतील. 
 
 

  (४) श्री. संजय किम, वि.स.स. 
 

      "कें िरू-भोसरूस्थळ (ता.विंरुर, वज.पणेु) रस्ता जागेच्या हद्दी ि सीमारेर्ा 
वनश्श्चत न करता तयार करण्यात येत असल्याबाबत" या जवषयावरील श्री.संजय 
किम, वि.स.स याांचा ताराांजकत प्रश्न क्रमाांक ११८८७६ ला जदनाांक १६ िुलै, २०१८ 
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रोिी जदलेल्ह्या उत्तराच्या सांदभात अधा-तास चचा उपक्ट्स्थत करतील. 
    

 

 
विधान भिन, 
मुांबई, 
जदनाांक : २६ नोव्हेंबर, २०१८ 

डॉ. अनंत कळसे, 
प्रधान सजचव, 

 महाराष्ि जवधानसभा. 
 


