
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

बधुिार, विनाांक २८ नोव्हेंबर, २०१८ 
 

( सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 
 
 
 

 
 

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

   (गरुुिार, विनाांक २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात ेलेयाया तपावप, चचा न झालेयाया अधा तास चचेच्या सचूना) 
(क्रमाांक १ ते ४) 
 

  (१) श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा 
उपस्थपत करतील. 
 

      "पुर्व वर्दर्भातील चंद्रपूर, गडवचरोली, गोवदया, रं्भडारा या विल्हयातील कृषी 
महावर्द्यालयाच्या प्रशासकीय कामकािाकवरता अविकारी/कमवचारी यांना र्ारंर्ार 
अकोला येथे िारे् लागणे, अकोला येथील पंिाबरार् देशमुख कृषी वर्द्यापीठाचे 
वर्र्भािन करून पुर्व वर्दर्भाकवरता चंद्रपूर विल्हयातील ससदेर्ाही येथे नर्ीन कृषी 
वर्द्यापीठाची स्थापना करण्याबाबत केळकर सवमतीने शासनास सादर केलेल्या 
अहर्ालात नमूद करणे, ससदेर्ाही येथे कृषी वर्द्यापीठ स्थापन करण्याकवरता 
सोयीसुवर्िा उपलब्ि असतानाही त्याकडे शासनाचे झालेल्या दलुवक्षामुळे नागवरकामंध्ये 
पसरलेला असंतोष, सबब अकोला येथील पंिाबरार् देशमुख कृषी वर्द्यापीठाचे 
वर्र्भािन करून चंद्रपूर विल्हयातील ससदेर्ाही येथे नर्ीन कृषी वर्द्यापीठ स्थापन 
करण्याबाबत शासनाने तातडीने करार्याची कायवर्ाही  र् उपाययोिना." 
 

  (२) ॲड.राहुल कुल, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्थपत 
करतील. 
 

      "पुणे विल्हयातील खडकर्ासला पाटबंिारे वर्र्भागातंगवत दौंड तालुक्यासह पूर्व 
हरे्लीतून र्ाहणाऱ्या नर्ीन र् िुना उिर्ा मुठा कालव्यातून (बेबी कॅनॉल) मोठ्या 
प्रमाणार्र पाणी गळती सुरू असल्याची तक्रार नागवरकांनी कायवकारी अवर्भयंता, 
खडकर्ासला पाटबंिारे वर्र्भाग यांच्याकडे वदनांक १९ सप्टेंबर, २०१७ रोिी र्ा 
त्यासुमारास करणे, नर्ीन मुठा कालव्यातून होणाऱ्या गळतीचे प्रमाण दोन र्षापासून 
र्ाढल्याने दौंड तालुक्यातील बोरीऐंदी, सहिपूर, खामगार्, कासुडी, यर्त, खुटबार्, 
केडगार् तसेच हरे्ली तालुक्यातील लोणी काळर्भोर, कंुिीरर्ाडी, सोरतापर्ाडी 
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(वि.पुणे) येथील हिारो एकर शेती नावपक होण्याचे र्ाढलेले प्रमाण, िुना उिर्ा मुठा 
कालव्यातून (बेबी कॅनॉल) मिून र्ाहणाऱ्या या अशुद्ध पाण्यामुळे कालव्यालगतचे 
असलेले वपण्याचे पाणी दवुषत होणे, नर्ीन र् िुना मुठा कालव्याच्या दरुुस्ती र् 
अस्तरीकरणासाठी असलेली २% खचाच्या मयादेमुळे अनेक वदर्सांपासून हे काम 
प्रलंवबत असल्यामुळे खचाची मयादा १०% करण्याची होत असलेली मागणी, याबाबत 
शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् प्रवतवक्रया." 
 

  (३) श्री.वनतेर् राणे, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्थपत 
करतील. 
 

      "नाणार (ता.रािापूर, वि.रत्नावगरी) येथील १४ गारे् र् वगये, रामेश्र्र (ता.देर्गड, 
वि.ससिुदगुव) येथील १६ गार्ांमध्ये ग्रीन वरफायनरी प्रकल्प उर्भारण्यासाठी शासनाने 
वनणवय घेऊन त्यासाठी  वदनांक १८ मे, २०१७ रोिी महाराष्ट्र औद्योवगक वर्कास 
महामंडळाने १६ हिार एकर िवमन औद्योवगक  के्षत्र म्हणून िाहीर करणे, सदरहू 
प्रकल्पासाठी लागणारी िवमन संपादनासाठी ३२ (२) ची नोवटस काढण्यात येणे, तेथील 
शेती, बागायती, मत्स्यव्यर्साय आदींर्र वर्पवरत पवरणाम होरू्न त्यांच्या उदरवनर्ाहाचा 
वनमाण झालेला प्रश्न, रू्भमीपुत्रांनी सदर िवमन औद्योवगक के्षत्राकवरता न देण्याचे लेखी 
पत्र प्रशासनाकडे देऊनही त्याकडे केलेले दलुवक्ष, सदर प्रकल्प रद्द करण्याची स्थावनक 
लोकप्रवतवनिी र् नागवरकांनी मागणी करूनही त्याकडे शासनाचे झालेले दलुवक्ष, 
पवरणामी त्याचं्यामध्ये पसरलेला असंतोष, याबाबत शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् 
उपाययोिना." 
 

  (४) श्री.मांगलप्रभात लोढा, वि.स.स. पढुील सािशजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा 
उपस्थपत करतील. 
 

     "र्ाढत्या शहरीकरणामुळे मंुबईसह प्रमुख शहरांमध्ये पायारू्भत सुवर्िांर्र मोठ्या 
प्रमाणात पडत असलेला ताण, मंुबईतील सर्ात मोठी समस्या ही र्ाहतूक कोंडीची 
असून र्ाहनांच्या संख्येत देखील र्ाढ होणे, परंतु त्याकवरता लागणारी पावकिं ग 
व्यर्स्थेबाबत कोणतीच उपाययोिना करण्यात न येणे, र्ाहनतळाकवरता मंुबई शहरात 
रु्भयारी र्ाहनतळ र् उभ्या पद्धतीने र्ाहनतळाची व्यर्स्था करण्याची वनतांत 
आर्श्यकता तसेच र्ाहनतळासाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये बदल न करता ते 
र्ाहनतळासाठीच र्ापरण्यात यार्ी, याकरीता शासनाने करार्याची कायवर्ाही र् 
उपाययोिना." 
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   (मांगळिार, विनाांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात िर्शविण्यात ेलेयाया तपावप, पढेु ढकलण्यात ेलेयाया अधा तास 
चचेच्या सचूना) (क्रमाांक ५ ते ८) 
 

  (५) श्री. वभमराि तापकीर, वि.स.स. 
 

      "खडकिासला (ता.हिेली, वज.पणेु) वर्िणे ते नाांिेड वसटीला जोडणारा 
निीिरील पलु धोकािायक झायायाबाबत" या वर्षयार्रील श्री.वभमराि तापकीर, 
वि.स.स यांचा तारांवकत प्रश्न क्रमांक ११६६१९ ला वदनांक ११ िुलै, २०१८ रोिी 
वदलेल्या उत्तराच्या संदर्भात अिा-तास चचा उपस्स्थत करतील. 
 
 

  (६) श्री. राहुल कुल, वि.स.स. 
 

      "िौंड (वज.पणेु) तालकु्यातील अांगणिाडी बाांधकामासाठी वनधी 
वमळण्याबाबत" या वर्षयार्रील श्री.राहुल कुल ि इतर वि.स.स यांचा वदनांक २० 
िुलै, २०१८ रोिी सर्भागृहाच्या पटलार्र ठेर्ण्यात आलेल्या अतारांवकत प्रश्नोत्तराची 
यादी क्रमांक ४५५ मिील प्रश्न क्रमांक ११५२१८ ला वदलेल्या उत्तराच्या संदर्भात    
अिा-तास चचा उपस्स्थत करतील. 
 

  (७) श्री. सांिीप नाईक, वि.स.स. 
 

      "निी मुांबईत वसडको वनर्ममत कां डोवमवनयम अांतगशतची विकासकामे 
करण्यास परिानगी वमळणेबाबत" या वर्षयार्रील श्री.सांिीप नाईक ि इतर 
वि.स.स यांचा तारांवकत प्रश्न क्रमांक १२६४१६ ला वदनांक २० नोव्हेंबर, २०१८ रोिी 
वदलेल्या उत्तराच्या संदर्भात अिा-तास चचा उपस्स्थत करतील. 
 
 

  (८) श्री. सांजय किम, वि.स.स. 
 

      "कें िरू-भोसरूथपळ (ता.वर्रुर, वज.पणेु) रथता जागेच्या हद्दी ि सीमारेषा 
वनस्चचत न करता तयार करण्यात येत असयायाबाबत" या वर्षयार्रील श्री.सांजय 
किम, वि.स.स यांचा तारांवकत प्रश्न क्रमांक ११८८७६ ला वदनांक १६ िुलै, २०१८ 
रोिी वदलेल्या उत्तराच्या संदर्भात अिा-तास चचा उपस्स्थत करतील. 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

( सकाळी ११.०० िाजता ) 
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एक : प्रचनोत्तरे. 
 

 

िोन : "उपाध्यक्ष" पिाच्या वनिडणकुीच्या कायशक्रमासांबांधी घोषणा. 
 

 
 

तीन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

  (१) र्ालेय वर्क्षण 
ेवण उच्च ि तांत्र 
वर्क्षण मांत्री 

: (क) महाराष्ट्र खािगी शाळातंील कमवचारी (सेरे्च्या 
शती) (पवहली सुिारणा) वनयम, २०१८ प्रवसध्द 
करणारी अविसूचना क्रमांक रे्तन १०१४/ प्र.क्र. 
२१४/ १४/ टीएनटी-३, वदनांवकत १६ ऑक्टोबर, 
२०१८ सर्भागृहासमोर ठेर्तील. 
 

     (ख) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठर्ाडा वर्द्यापीठ, 
औरंगाबाद यांचा सन २०१६-२०१७ या र्षाचा 
साठार्ा र्ार्षषक अहर्ाल सर्भागृहासमोर ठेर्तील. 
 

     (ग) सोलापूर वर्द्यापीठ, सोलापूर यांचा सन २०१६-
२०१७ या र्षाचा तेरार्ा र्ार्षषक अहर्ाल 

सर्भागृहासमोर ठेर्तील. 
 

     (घ) सोलापूर वर्द्यापीठ, सोलापूर यांचा सन २०१७-
२०१८ या र्षाचा र्ार्षषक लेखापरीक्षण अहर्ाल 

सर्भागृहासमोर ठेर्तील. 
 

     (ङ) सावर्त्रीबाई फुले पुणे वर्द्यापीठ, पुणे यांचे सन 

२०१७-२०१८ या र्षाचे र्ार्षषक लेखे आवण 

संवर्िावनक लेखा परीक्षकाचंा लेखापवरक्षण 

अहर्ाल सर्भागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (२) ेवििासी विकास 
मांत्री 

:  शबरी आवदर्ासी वर्त्त र् वर्कास महामंडळ 
मयावदत, नावशक यांचा सन २०१४-२०१५ या 
र्षाचा सोळार्ा र्ार्षषक अहर्ाल सर्भागृहासमोर 
ठेर्तील. 
 

  (३) उद्योग मांत्री : (क) महाराष्ट्र औद्योवगक वर्कास महामंडळ अस्ननशमन 
वर्र्भागातील अविकारी/ कमवचारी (र्गीकरण, 
सेर्ार्भरती र् पदोन्नती) वर्वनयम, २०१३ प्रवसध्द 
करणारी अविसूचना क्रमांक - आयडीसी-२००८/ 
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प्र.क्र.९९७/ उद्योग-१४, वदनांवकत २१ ऑगस्ट, 
२०१८ सर्भागृहासमोर ठेर्तील. 
 

     (ख) कोकण वर्कास महामंडळ मयावदत यांचा सन 
२०१७-२०१८ या र्षाचा सते्तचाळीसार्ा र्ार्षषक 
अहर्ाल सर्भागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (४) पयािरण मांत्री :  महाराष्ट्र प्रदषूण वनयंत्रण मंडळ यांचा सन २०१०-
२०११ ते २०१४-२०१५ या र्षांचा लेखापरीक्षण 
अहर्ाल सर्भागृहासमोर ठेर्तील. 
 

  (५) पर्सुांिधशन, 
िगु्धविकास ि 
मत्थयविकास मांत्री 

:  महाराष्ट्र राज्य सहकारी दिू महासंघ मयावदत, मंुबई 
(महानंद दनुिशाळा) यांचा सन २०१७-२०१८  या 
र्षाचा रै्िावनक लेखा पवरक्षण अहर्ाल 
सर्भागृहासमोर ठेर्तील. 

 
 

चार : लोकलेखा सवमतीचा सेहेचाळीसािा अहिाल सभागहृास सािर करणे. 
 

पाच : थपगन प्रथतािाच्या सचूना – (असयायास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 

सहा : र्ासकीय विधेयक : 
 

 

   परु:थपापनापश, विचार, खांडर्: विचार ि सांमत करणे :- 
 

    सन २०१८ चे वर्िानसर्भा वर्िेयक क्रमांक ७५ –महाराष्ट्र (तृतीय पुरर्णी) 
वर्वनयोिन वर्िेयक, २०१८. 

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

 

   (मांगळिार, विनाांक २० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात ेलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात ेलेली लक्षिेधी सचूना क्र. १) 
 

  (१) सिशश्री. अतलु भातखळकर, अब ु ेझमी, विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, सवुनल केिार, अमर काळे, अथलम रे्ख, हषशिधशन सपकाळ, अॅड. यर्ोमती 
ठाकूर, श्री डी.पी सािांत, डॉ. सांतोष टारफे, सिशश्री. बाळासाहेब  पोरात, कुणाल 
पाटील, अब् िलु सत्तार, श्रीमती वनमशला गावित, सिशश्री. अवमत िेर्मखु, अवमन 
पटेल, मो.ेवरफ नसीम खान, त्र्यांबकराि वभसे, जयांत  पाटील, अवजत पिार, 
विलीप िळसे-पाटील, छगन भजुबळ, र्वर्काांत  शर्िे,  वजतेंद्र ेव्हाड, राजेर् 
टोपे, जयित्त  क्षीरसागर, राणाजगजीतशसह  पाटील, हनमुांत डोळस, राहुल मोटे, 
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श्रीमती विवपका चव्हाण, सिशश्री सांिीप नाईक, हसन मशु्रीफ, भाथकर 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, मनोहर नाईक, सांग्राम जगताप, सिशश्रीमती समुन पाटील, 
ज्योती कलानी, सिशश्री अिधतू तटकरे, प्रिीप जाधि-नाईक, श्रीमती सांध् यािेिी 
िेसाई-कुपेकर, डॉ. राहुल पाटील, श्री अजय चौधरी, श्रीमती तपृ्ती सािांत, सिशश्री. 
सरेुर् धानोरकर, रणधीर सािरकर, मांगेर् कुडाळकर, सवुनल शर्िे, अॅड. राहुल 
कुल, सिशश्री प्रकार् फातपेकर, भारत भालके, िैभि नाईक, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे िनेमांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :-  
   
     "यर्तमाळ विल्यातील नरर्भक्षक टी-१ (अर्नी) र्ावघणीला िेरबंद करण्याचा 
अथर्ा इतर मागाने पकडण्याचे प्रयत्न न करता बंदकुीने गोळी झाडून ठार मारल्याची घटना 
वदनांक २ नोव्हेंबर, २०१८ रोिी र्ा त्यासुमारास वनदशवनास येणे, नरर्भक्षक र्ावघणीने 
तब्बल १३ शेतकरी, शेतमिुरांची वशकार केली असल्याने र्ावघणीची िनमानसात वनमाण 
झालेली दहशत, पवरणामी आवदर्ासी समािात वनमाण झालेला असंतोष, पशुरै्द्यकीय 
तज्ांनी अर्नीचे शर्वर्च्छेदन केल्यानंतर त्यानंी वदलेल्या अहर्ालात अर्नीच्या शवररात 
घुसलेल्या गोळयांची वदशा पाहता ती िीर् र्ाचवर्ण्यासाठी दरू पळून िात असतांना 
वतच्यार्र गोळया झाडण्यात आल्याचे नमूद केलेले असणे, अर्नी र्ावघणीला बेशुद्ध 
करण्याची पद्धत चुकली असून बेशुद्धीसाठी वदलेले इंिेक्शन वतच्या स्नायूत गेले 
नसल्याचेही शर्वर्च्छेदनाच्या अहर्ालातून वनदशवनास येणे, वशकारी असगर अलीने व्याघ्र 
संर्िवन प्राविकरणाचा वनयम मोडल्याचे वनदशवनास येणे, सदर वर्षयी संबंवित कमवचारी र् 
अविकारी यांच्यार्र कारर्ाई करण्यात यार्ी यासाठी होत असलेली मागणी, चंद्रपूर 
विल्हयातील चांदाफोटव-गोंवदया रेल्रे्मागार्र रेल्रे्च्या िडकेत एकाच रे्ळी र्ाघाच्या तीन 
बछडयांचा  मुत्यृ झाला असल्याची घटना वदनांक १५ नोव्हेंबर, २०१८ रोिी र्ा त्या 
सुमारास वनदशवनास येणे, ही घटना र्नवर्कास महामंडळाच्या हददीतील लोहारा ते 
वचचपल्ली दरम्यान मामला र्न पवरके्षत्रातील कक्ष क्रमांक ४१० मध्ये घडल्याचे उघडकीस 
येणे, या बछडयासोबत असलेली र्ाघीण ती पुढे रेल्रे् रुळ ओलांडून वनघून गेल्याने 
बचार्ली असणे, यर्तमाळ विल्हयातील टी-१ (अर्नी) र्ाघीण आवण वतच्या दोन 
बछडयाचे प्रकरण गाित असतांनाच चंद्रपूर विल्हयात तीन बछडयांचा झालेल्या मृत्यूमूळे 
र्नवर्र्भागात खळबळ मािणे, राज्यात गेल्या काही र्षात र्ाघांचा होत असलेला मृत्यू, 
र्न्य प्राण्यांचे संरक्षण र् संर्िवन करण्याऐर्िी अर्नी या र्ाघीणीची हत्या झाल्याने 
िनमानसात परसलेले र्ाढते संशयाचे र्ातार्रण, शासनाने या संपूणव घटनेची पारदशवक 
चौकशी करण्याची आर्श्यकता, याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया.” 
 

  (२) सिशश्री. राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, मो. ेवरफ नसीम खान, विजय िडेट्टीिार, 
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पथृ् िीराज चव्हाण, प्रा. िषा गायकिाड, सिशश्री. अवमन पटेल, अथलम रे्ख,     
प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :- 

     "मंुबईतील घाटकोपरच्या असल्फा पवरसरात वदनांक २१ ऑक्टोबर, २०१८  रोिी 
मनोि दबेु यांची तलर्ारीने र्ार करून करण्यात आलेली हत्या, फेसबुकर्रील आके्षपाहव 
पोस्टमुळे वनमाण झालेल्या र्ादातून दबेु यांची हत्या झाल्याची र्तववर्ण्यात आलेली 
शक्यता, रात्री अडीचच्या सुमारास असल्फा मेरो स्थानकाच्या पवरसरात दबेु यांच्यार्र 
काही िणांनी तलर्ार आवण चाकूने हल्ला करण्यात येणे, यामध्ये दबेु गंर्भीर िखमी होणे, 
त्यांना तात्काळ निीकच्या रािार्ाडी रुनणालयात नेण्यात येणे मात्र डॉक्टरानंी त्यानंा मृत 
घोवषत करणे, पोवलसानंी याप्रकरणी चौकशी सुरु केली असून मुख्य आरोपीला अटक 
करुन त्यांच्या वर्रुध्द कारर्ाई करण्यास स्थावनक पोवलस चालढकल करीत असणे, 
त्यामुळे िनमानसात वनमाण झालेला असंतोष, शासनाने याप्रकरणी मुख्य आरोपीर्र 
कडक कारर्ाई करण्याची आर्श्यकता र् याबाबत शासनाची प्रवतवक्रया." 

  (३) कॅप्टन ेर.तवमल सेयािन, अॅड. पराग अळिणी, अॅड. ेवर्ष रे्लार, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे र्ालेय वर्क्षण मांत्र्याांचे लक्ष 
िेधतील :- 

     "महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक र् उच्च माध्यवमक वशक्षण मंडळाने बदलत्या िीर्नशैलीचा 
वर्चार करून वर्द्यार्थ्यांचे स्र्ास्र्थ्य व्यर्स्स्थत राहण्यासाठी शारीवरक वशक्षण देणे आर्श्यक 
असल्याचे वर्चारात घेऊन शारीवरक वशक्षण अभ्यासक्रमाची केलेली रचना, शारीवरक 
वशक्षण हा वर्षय माध्यवमकसाठी वशकवर्ला िाणे, सदर वर्षयाचे गुण पास होण्यासाठी 
अवनर्ायव नसल्याने या वर्षयाकडे केले िाणारे दलुवक्ष, हा वर्षय इतर वर्षयांप्रमाणेच 
समिून त्यासाठी रोि एक तास रे्ळापत्रकात देण्याची आर्श्यकता, ज्या हेतूने या 
अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली आहे तो हेतू सफल न होणे, शासनास खरोखरच 
वर्द्यार्थ्यांचे आरोनय खेळाच्या माध्यमातून चांगले ठेर्ायचे असेल तर वर्द्यार्थ्यांच्या 
कसोटय़ांचे मूल्यमापन करणे गरिेचे असणे, त्यामुळे शारीवरक वशक्षणाचे गुण शालांत 
परीक्षा उत्तीणव होण्यासाठी अवनर्ायव करण्यासाठी शासनाने करार्याची उपाययोिना र् 
शासनाची प्रवतवक्रया.” 

  (४) डॉ. राहूल पाटील, श्री. सवुनल शर्िे, ॲड.राहुल कुल, सिशश्री. सांग्राम पोपटे, र्रि 
सोनािणे, जगिीर् मळुीक, महेर् लाांडगे, श्रीमती माधरुी वमसाळ, सिशश्री. अवजत 
पिार, विलीप िळसे-पाटील, छगन भजुबळ, र्वर्काांत शर्िे, वजतेंद्र ेव्हाड, 
राजेर् टोपे, जयित्त क्षीरसागर, हनमुांत डोळस, राहुल मोटे, श्रीमती विवपका 
चव्हाण, सिशश्री. सांिीप नाईक, हसन मशु्रीफ, भाथकर 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, 
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मधसुिून कें दे्र, बबनराि शर्िे, विलीप सोपल, वर्िेंद्रशसहराजे भोसले, मनोहर 
नाईक, सांग्राम जगताप, सिशश्रीमती समुन पाटील, ज्योती कलानी, सिशश्री. अिधतू 
तटकरे, प्रिीप जाधि-नाईक, श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, सिशश्री. सरेुर् 
धानोरकर, सरेुर् गोरे, श्रीमती तपृ्ती सािांत, सिशश्री. जयांत पाटील, अब ुेझमी, 
श्रीमती मेधा कुलकणी, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
जलसांपिा मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :- 

        "पुण्यातील मुठा उिव्या कालव्याला वदनांक २९ सप्टेंबर, २०१८ रोिी मोठे र्भगदाड 
पडून दांडेकर पूलािर्ळील र्साहतीत पाणी वशरुन २०० ते २५० कुटंूबांची घरे र्ाहून 
गेल्याने मोठ्या प्रमाणार्र झालेली वर्त्तीय हानी, मुठा उिव्या कालव्याला पडलेले र्भगदाड 
हे उंदीर-घुशीने पोखरल्यामुळे पडल्याचे शासनाने स्पष्ट्ट करणे, सदर कालव्यातून मोठया 
प्रमाणार्र होणारी पाणी गळती रोखण्यासाठी कालव्याचे अस्तरीकरण करण्याची मागणी 
लोकप्रवतवनिींनी अनेकरे्ळा शासनास करुन देखील त्यार्र कोणतीही कायवर्ाही न होणे,  
याप्रकरणी मुख्य अवर्भयंत्यांची सवमती नेमून त्याचा अहर्ाल दोन ते तीन वदर्सात 
आल्यानंतर कारर्ाई करण्याचे आश्र्ासन देऊन अनेक वदर्सांचा कालार्िी वनघून गेला 
तरीही शासनास अहर्ाल प्राप्त न होणे, पवरणामी कालव्याला पडलेल्या र्भगदाडामुळे 
वर्स्थावपत झालेल्या दघूवटनाग्रस्त कुटंूबाचे पुनर्वसन करण्याकडे झालेले अक्षम्य दलुवक्ष, 
त्यामुळे दघुवटनाग्रस्त कुटंूबांना रस्त्यार्र संसार मांडार्ा लागत असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये 
वनमाण झालेला असंतोष, याबाबत शासनाने तातडीने करार्याची उपाययोिना र्ा 
प्रवतवक्रया." 

    
 

ेठ : र्ासकीय विधेयके : 
 

 
 
 
 

  (१) परु:थपापनापश :- 
 

   (क) सन २०१८ चे वर्िानसर्भा वर्िेयक क्रमांक ७४ - महाराष्ट्र राष्ट्रीय वर्वि वर्द्यापीठ 
(सुिारणा) वर्िेयक, २०१८. 
 

   (ख) सन २०१८ चे वर्िानसर्भा वर्िेयक क्रमांक ७६ - महाराष्ट्र शेतिमीन 
(िमीनिारणेची कमाल मयादा) (सुिारणा) वर्िेयक, २०१८. 
 

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

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

   (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सर्वश्री. अवमन पटेल, ियंत पाटील, छगन रु्भिबळ, 
अवित पर्ार, वदलीप र्ळसे-पाटील, वितेंद्र आव्हाड, हषवर्िवन सपकाळ, र्भारत 
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र्भालके, शवशकांत सशदे, रािाकृष्ट्ण वर्खे-पाटील, ियदत्त क्षीरसागर, बाळासाहेब 
पाटील, हनुमंत डोळस, पंकि रु्भिबळ, श्रीमती वदपीका चव्हाण, श्री.सुरेश लाड, 
डॉ. सतीश पाटील, सर्वश्री हसन मुश्रीफ, वदपक चव्हाण, रै्र्भर् वपचड, दत्तात्रय 
र्भरणे, रािेश टोपे, श्रीमती सुमन पाटील, सर्वश्री.संवदप नाईक, राहुल मोटे, श्रीमती 
ज्योती कलानी, सर्वश्री प्रवदप नाईक, राणािगवितससह पाटील, वर्.स.स. यांचा 
प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २५ – महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था (वतसरी सुिारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 

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

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

 

      "सन २०१८ चे वर्िानसर्भा वर्िेयक क्रमांक ७० - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(वतसरी सुिारणा) वर्िेयक, २०१८ वर्िानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सर्भागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यार्रील प्रवतरृ्त्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन वर्चाराथव पाठवर्ण्यात यारे्." 
 

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

 

      "सन २०१८ चे वर्िानसर्भा वर्िेयक क्रमांक ७० - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(वतसरी सुिारणा) वर्िेयक, २०१८ वर्िानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सर्भागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यार्रील प्रवतरृ्त्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन वर्चाराथव पाठवर्ण्यात यारे्." 
 

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

 

      "सन २०१८ चे वर्िानसर्भा वर्िेयक क्रमांक ७० - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(वतसरी सुिारणा) वर्िेयक, २०१८ वर्िानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सर्भागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यार्रील प्रवतरृ्त्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन वर्चाराथव पाठवर्ण्यात यारे्." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रथताि :- 
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      "सन २०१८ चे वर्िानसर्भा वर्िेयक क्रमांक ७० - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(वतसरी सुिारणा) वर्िेयक, २०१८ वर्िानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सर्भागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यार्रील प्रवतरृ्त्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन वर्चाराथव पाठवर्ण्यात यारे्." 
 

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

 

      "सन २०१८ चे वर्िानसर्भा वर्िेयक क्रमांक ७० - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(वतसरी सुिारणा) वर्िेयक, २०१८ वर्िानपवरषदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सर्भागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यार्रील प्रवतरृ्त्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन वर्चाराथव पाठवर्ण्यात यारे्." 

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

  (३) विधानसभेने संमत केलेले विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा वनयमातील वनयम 
१४१(१) अन्िये पनु्हा संमत करणे :- 
 

    सन २०१८ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था (सुिारणा) वर्िेयक, २०१८. 

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

 

   (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अथलम रे्ख, हषशिधशन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. याांचा प्रथताि :- 
 
      "सन २०१७ चे वर्िानसर्भा वर्िेयक क्रमांक ६४ – महाराष्ट्र कृवि उत्पन्न 
पिन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारिा) वर्िेयक, २०१७ वर्िानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सर्भागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यार्रील 
प्रवतरृ्त्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन वर्चाराथव 
पाठवर्ण्यात यारे्." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुेझमी, वि.स.स. याांचा प्रथताि :- 
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      "सन २०१७ चे वर्िानसर्भा वर्िेयक क्रमांक ६४ – महाराष्ट्र कृवि उत्पन्न 
पिन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारिा) वर्िेयक, २०१७ वर्िानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सर्भागृहांच्या ३५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यार्रील 
प्रवतरृ्त्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन वर्चाराथव 
पाठवर्ण्यात यारे्." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रथताि :- 
      "सन २०१७ चे वर्िानसर्भा वर्िेयक क्रमांक ६४ – महाराष्ट्र कृवि उत्पन्न 
पिन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारिा) वर्िेयक, २०१७ वर्िानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सर्भागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यार्रील 
प्रवतरृ्त्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन वर्चाराथव 
पाठवर्ण्यात यारे्." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. 
याांचा प्रथताि :- 
 
      "सन २०१७ चे वर्िानसर्भा वर्िेयक क्रमांक ६४ – महाराष्ट््र कृवि उत्पन्न 
पिन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारिा) वर्िेयक, २०१७ वर्िानपवरषदेची 
सहमती घेऊन दोन्ही सर्भागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यार्रील 
प्रवतरृ्त्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन वर्चाराथव 
पाठवर्ण्यात यारे्." 

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

 
 
 
 
 

  (मांगळिार, विनाांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात ेलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रथताि)  
 

नऊ : 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, पाथकल धनारे, वकर्ोर पाटील, अवनल 
गोटे, राजेर् क्षीरसागर, सांजय सािकारे, प्रकार् ेवबटकर, उिेशसग पाडिी, मनोहर 
भोईर, विजयकुमार गावित, राहुल पाटील, श्रीमती िेियानी फराांिे, सिशश्री ज्ञानराज 
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चौगलेु, वर्िाजीराि कर्मडल,े योगेर् घोलप, सांतोष िानिे, डॉ. र्वर्काांत खेडेकर, सिशश्री 
अतलु सािे, अवनल किम, प्रा. सांवगता ठोंबरे, सिशश्री. िैभि नाईक, सधुाकर भालेराि, 
उयाहास 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, 
डॉ.वमशलि माने, श्री. सरेुर् भोळे, श्रीमती थनेहलता कोयाहे, ॲङ ेकार् 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 प्रथताि :- (चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर) 
 
     "सन २०१८ च्या खरीप हंगामामध्ये राज्यातील २६ विल्हयांमध्ये गंर्भीर दषु्ट्काळ र् ११२ 
तालुक्यामध्ये मध्यम दषु्ट्काळ वदनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ पासून राज्य शासनाने घोवषत केला 
असणे, दषु्ट्काळाचे नैसर्षगक संकट दरू करण्याच्या दृष्ट्टीने र् दषु्ट्काळग्रस् त र्भागातील 
नागवरकांना सोयी-सुवर्िा उपलब्ि करण्याच्या दृष्ट्टीने वनयोिन करण्याकवरता राज्य 
शासनाकडून मंत्रीमंडळ उपसवमती नेमण्यात आली असणे, मा. मुख्यमंत्री र् मंत्रीमंडळातील 
त्यांच्या अनेक सहकारी मंत्रयांनी दषु्ट्काळी र्भागाचा दौरा करुन र् स्थावनक प्रशासनाकडून 
तेथील नागवरकांना पुरवर्ण्यात येणाऱ्या सोयी-सुवर्िांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन दषु्ट्काळाचा 
सामना युध्दपातळीर्र करण्याच्या दृष्ट्टीने प्रशासनास दषु्ट्काळ वनर्ारण्याची कामे प्रािान्याने पूणव 
करण्याकवरता आदेश देण्यात आले असणे, दषु्ट्काळ वनर्ारण्याकवरता कें द्राकडून आर्षथक 
मदत वमळवर्ण्याचे शासनाचे प्रयत्न असणे, कें द्राच्या 'नॅशनल सेंटर फॉर क्रॉप फोरकास्टींग' 
या संस्थेकडून राज्यातील सर्व गार्ांतील पाण्याची सद्यस्स्थती, पाण्याची पातळी, वपकाचंी 
पवरस्स्थती इत्यादी सर्व बाबींचे उपगृहाच्या माध्यमातून सरे्क्षण करुन त्याप्रमाणे दषु्ट्काळ 
वनर्ारण्याचे कायव कायास्न्र्त करण्यात आले असणे, राज्यातील २० हिार गार्ांमध्ये वपकांची 
आणेर्ारी सरासरी ५० पैशांपेक्षा कमी असून सुमारे २०० तालुक्यांर्र दषु्ट्काळाचे सार्ट असणे, 
वर्शेषत: मराठर्ाडयात अत्यल्प पाऊस झाल्याने मराठर्ाडयातील ८ हिार ५२५ गार्ापैंकी ३ 
हिार ५७७ म्हणिे ४२% गार्ांची आणेर्ारी ५० पैशांपेक्षा कमी असणे, शासनाव्दारे 
मराठर्ाडयातील दषु्ट्काळी पट्टयासाठी सुमारे ८ हिार कोटी रुपये खचव करण्यात येणे, 
मराठर्ाडयात िलयुक्त वशर्ाराची कामे मोठया प्रमाणार्र होऊनही त्या र्भागात पाऊस न 
झाल्याने र् त्यामुळे िलयुक्त वशर्ारामध्ये पाणी िमा होऊ न शकल्याने त्या र्भागात पाण्याची 
र्भीषण समस्या वनमाण होणे, राज्याच्या वर्वर्ि र्भागातील पिवन्यमान, पीक पवरस्स्थती, रू्भिल 
पातळी आदींची मावहती एकवत्रत करुन त्यांचे वर्श्लेषण करण्यासाठी र् त्याला आिुवनक 
तंत्रज्ानाची िोड देण्यासाठी शासनाच्या मदत र् पुनर्वसन वर्र्भागाकडून 'महामदत' या 
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संकेतस्थळाची वनर्षमती करण्यात येणे, राज्यातील आत्महत्याग्रस्त दषु्ट्काळी विल्हयाकंवरता 
नानािी देशमुख कृषी संिीर्नी येािनेंतगवत ३०० कोटींच्या र्ार्षषक कृती आराखडयास 
प्रशासकीय मंिुरी देण्यात येऊन तो कायास्न्र्त केला असणे, या प्रकल्पातंगवत मराठर्ाडा र् 
वर्दर्भातील क्षारयुक्त िमीन असणाऱ्या गार्ांमध्ये शेतकऱ्याचें कृषी उत्पन्न र्ाढवर्ण्यासाठी 
आवण गार्ातील िवमनीचे मृद संर्िवन करण्यासाठी वनयोिन करण्यात येणे, दषु्ट्काळ िाहीर 
झालेल्या तालुक्यामध्ये िमीन महसुलातून सुट, सहकारी किाचे पुनगवठन, शेती वनगडीत 
किाच्या र्सुलीस स्थवगती, कृषीपंपाच्या चालू वबलामध्ये ३३.५% सुट, शालेय, 
महावर्द्यालयीन वर्द्यार्थ्यांच्या पवरक्षा शुल्कात माफी, एस.टी. प्रर्ास सर्लत, रोहयो अंतगवत 
कामाच्या वनकषात काही प्रमाणात वशवथलता, आर्श्यक तेथे वपण्याचे पाणी पुरवर्ण्यासाठी 
टँकरचा र्ापर र् टंचाई िाहीर झालेल्या गार्ांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतपंपाची वर्ि िोडणी 
खंवडत न करणे इ. बाबी राज्य शासनाकडून िाहीर झाल्या असणे, नैसर्षगक 
असमतोलपणामुळे राज्यात वनमाण होणाऱ्या दषु्ट्काळार्र कायमस्र्रुपी उपाययोिना 
करण्यासाठी र् शेतकऱ्यांना किव घेण्याची आर्श्यकता न पडता त्यांना स्र्ार्लंबी 
बनवर्ण्यासाठी शासनाकडून दरुगामी िोरण आखण्यात येणे, िलयुक्त वशर्ाराची संकल्पना 
अंमलात आणून राज्यातील बहुतांश र्भागातील पाण्याचे दरु्षर्भक्ष कमी करण्याचा शासनाचा 
प्रयत्न, दषु्ट्काळग्रस्त र्भागातील नागवरकांना अविकाविक सोयी-सुवर्िा देण्याच्या दृष्ट्टीने 
करार्याची उपाययोिना वर्चारात घेण्यात यार्ी.'' 

   
 

  (मांगळिार, विनाांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात ेलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रथताि)  
 
 

िहा : सिवश्री. राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, अवित पिार, पथृ्िीराि चव्हाण, जयांत पाटील, 
गणपतराि िेर्मखु, विलीप िळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, छगन भजुबळ, 
बाळासाहेब थोरात, र्वर्काांत शर्िे, प्रा. विरेंद्र जगताप, श्री वजतेंद्र ेव्हाड, प्रा. िषा 
गायकिाड, सिशश्री अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल, मो. ेरीफ 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 पोपटे, 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 झनक, 
कु.प्रवणती शर्िे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री भाऊसाहेब काांबळे, रे्ख ेवसफ 
रे्ख रर्ीि, श्रीमती वनमशला गावित, सिशश्री अथलम रे्ख, त्र्यांबकराि वभसे, जयकुमार 
गोरे, वनतेर् राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पाांडुरांग बरोरा, कावलिास कोळांबकर, विचिवजत 
किम, सांविप नाईक, विपक चव्हाण, नरहरी वझरिाळ, मकरांि जाधि-पाटील, सरुुपशसह 
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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 प्रथताि :- (चचा पढेु 
सरुु ि मांत्र्याांचे उत्तर) 
 
     "रे्िशाळेचे मान्सुनबाबत चुकलेले र्भावकत, तद्वतच संपूणव राज्यात सरासरीपेक्षा कमी 
झालेले पिवन्यमान, पार्सात पडलेला खंड आवण परतीच्या पार्साने वदलेली हुलकार्णी 
यामुळे मराठर्ाड्यासह, वर्दर्भव, पस्श्चम महाराष्ट्र  तसेच खान्देश पवरसरातील २५० पेक्षा 
िास्त तालुक्यात पडलेला र्भीषण दषु्ट्काळ र् त्यामुळे राज्यातील िलाशये कोरडी पडणे, 
खरीपाची वपके उध्र्स्त होऊन रब्बीचीही आशा मार्ळणे, वपकार्र मोठ्या प्रमाणात झालेला 
वकडीचा प्रादरु्भार्, दषु्ट्काळ िाहीर करताना अर्षवणप्रर्ण तालुकेच दषु्ट्काळाच्या यादीतून 
र्गळले िाणे, तसेच वर्वर्ि िाचक अटींमुळे राज्यातील िनता नुकसान र्भरपाईपासून रं्वचत 
राहणे, दषु्ट्काळासंदर्भात िाहीर केलेल्या उपाययोिना सर्वसामान्यापयिंत पोहचवर्ण्यासाठी 
कोणतीही यंत्रणा नसणे, वपण्याच्या पाण्याबरोबरच िनार्राचं्या वपण्याच्या पाण्याचे र् 
चाऱ्याच्या उपलब्ितेबाबत कोणतेही वनयोिन नसणे,  पाणी पुरर्ठा करणाऱ्या नळ 
योिनांसाठी अखंवडत र्ीि पुरर्ठा करण्याची आर्श्यकता, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयिल योिनेच्या 
मंिूर आराखड्यातील नळ पाणीपुरर्ठा योिनाचंी कामे त्र्रीत सुरु करणे, "मागेल त्याला 
काम" या योिनेंतगवत महाराष्ट्र ग्रामीण रोिगार हमी योिनेची कामे तातडीने सुरु करण्याची 
आर्श्यकता, आवदर्ासी र् डोंगरी र्भागात वशर्कालीन खडकातील टाक्या ही योिना पूर्वर्त 
सुरु करण्याची आर्श्यकता, आवदर्ासी र्भागात राबवर्ल्या िाणाऱ्या पडकई योिनेचा पुर्वर्त 
राज्य योिनेमध्ये समारे्श करुन स्थावनक पातळीर्र रोिगार उपलब्ि करुन देण्याची 
आर्श्यकता, तसेच  गॅस कनेक्शन उपलब्ि असलेल्या लार्भार्थ्यांना वशिा पवत्रकेव्दारे रॉकेल 
र् पुरेसे अन्निान्य उपलब्ि करुन देऊन स्थलांतर थांबवर्ण्याची आर्श्यकता, दषु्ट्काळाने 
होरपळणाऱ्या ४२ लाख शेतकऱ्यांर्रील कृषी पंपाच्या थकबाकीचा डोंगर १२ हिारर्रुन ३० 
हिार कोटींर्र पोहचणे, शासनाने िाहीर केलेली सोलर पंप योिना अद्याप अस्स्तत्र्ात न येणे, 
िलयुक्त वशर्ार योिनेच्या माध्यमातून ८ हिार कोटींचा खचव होऊनही सुमारे २५० 
तालुक्यातील िलपातळी १ ते ३ मीटरपयिंत घटणे, िलयुक्तवशर्ार, िलसंिारण, 
मृदसंिारणांच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेला भ्रष्ट्टाचार, पार्साळयापासूनच टँकसवची 
मोठ्या प्रमाणात होत असलेली मागणी,  माहे िून २०१७ मध्ये िाहीर केलेल्या छत्रपती 
वशर्ािी महाराि शेतकरी सन्मान योिनेचा लार्भ राज्यातील असंख्य पात्र शेतकऱ्यांपयिंत न 
पोहचणे, मागील दोन खरीप हंगामासाठी ४७ टक्के र् ४२ टक्के इतक्या तुटपंुज्या पीक किाचे 
झालेले र्ाटप, पीक वर्मा योिनेअंतगवत शेतकऱ्यांची झालेली फसर्णूक, पार्साअर्भार्ी 
खरीपाचे र्ाया गेलेले पीक, रब्बीचे पेरे होणार नसल्यामुळे पयायाने दोन्ही हंगामासाठी सरसकट 
हेक्टरी ५० हिार रुपये तर फळबागांच्या नुकसानी पोटी हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसान र्भरपाई 
देण्याची शेतकऱ्यांकडून होत असलेली मागणी, शेतमालाचा िाहीर केलेला हमी र्भार् 
अद्यापही शेतकऱ्यांना न देणे, मागील र्षातील तूर र् हरर्भऱ्याचे चुकारे अद्यापही शेतकऱ्याला 
न वमळणे, पवरणामी शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून सरसकट सुरु असलेली लूट,  दषु्ट्काळी 
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र्भागातील शेतकऱ्याला तारणहार ठरणाऱ्या दिुाच्या हमी र्भार्ाची घोषणा वनरुपयोगी ठरणे,  
 मागील चार र्षात १६ हिार पेक्षा िास्त शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आत्महत्या रोखण्यास 
शासनास आलेले अपयश, शासनाच्या वनयोिनशुन्य कारर्भारामुळे एकूण राज्याचे कृषी र् 
पतिोरण फसल्याची शेतकऱ्याची र्भार्ना दृढ होणे, याबाबत शासनाने तातडीने करार्याची 
उपाययोिना वर्चारात घेण्यात यार्ी." 
 

  (मांगळिार, विनाांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात ेलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रथताि)  
 

अकरा : श्री. सवुनल प्रभ,ू ॲड. ेवर्ष रे्लार, श्री. अजय चौधरी, ॲड पराग अळिणी, सिशश्री 
सिा सरिणकर, अतलु भातखळकर, प्रताप सरनाईक, ॲड राज परुोवहत, सिशश्री. सवुनल 
शर्िे, अवमत साटम, प्रकार् फातपेकर, कॅप्टन ेर. तवमल सेयािन, सिशश्री. मांगेर् 
कुडाळकर, सवुनल राऊत, मांगलप्रभात लोढा, रमेर् लटके, सांजय केळकर, तकुाराम काते, 
योगेर् सागर, सभुाष भोईर, सिशश्रीमती मवनषा चौधरी, तपृ्ती सािांत, डॉ.भारती 
लव्हेकर, सिशश्री रूपेर् म्हाते्र, सरिार ताराशसह, प्रकार् सिेु, अर्ोक पाटील, डॉ.बालाजी 
वकणीकर, सिशश्री. सांजय पोतनीस, र्ाांताराम मोरे, अवमत घोडा, वि.स.स याांचा 
म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रथताि :- 
 

     "मंुबई शहर र् उपनगरांचा सन २०१४ ते २०३४ या र्ीस र्षाचा वर्कास आराखडा र् 
वर्कास वनयंत्रण वनयमार्ली तयार करुन मंुबई महापावलकेने राज्य शासनाकडे पाठवर्णे, 
मंुबईतील ठप्प झालेली वर्कास कामे सुरु होण्यासाठी वर्कास आराखडयास त्र्वरत मान्यता 
देण्याची आर्श्यकता, शासनाच्या प्रस्तावर्त गृहवनमाण िोरणांतगवत म्हाडा र्साहतींना चार 
चटई के्षत्रफळ (एफएसआय) अनुजे्य करण्यात येणे, िुन्या गाळेिारकांना पुनर्षर्कासात 
वकमान ३५.०० चौरस मीटर चटई के्षत्रफळ (फंविबल वशर्ाय) अनुजे्य करण्यात येणे, फक्त 
र्भाडेकरु राहत असलेल्या इमारतीतील र्भाडेकरंुना ५० टक्के अविक प्रोत्साहनात्मक चटईके्षत्र 
अनुजे्य करणे, आवशया खंडातील सर्ात मोठया िारार्ी (मंुबई) येथील झोपडपट्टीच्या वर्कास 
कायवक्रमांची अंमलबिार्णी, मंुबईतील कें द्र शासनाच्या र् राज्य शासनाच्या तसेच 
वनमशासकीय र् खािगी िवमनीर्रील झोपडपट्टीचा र् िोकादायक इमारतीचा वर्कास, 
मंुबईतील बी.डी.डी. चाळीचा पुनर्षर्कास, मंुबईतील झोपडपट्टीर्ावसयांना २६९ चौ. फूट ऐर्िी 
३०० चौ. फूट के्षत्रफळाची घरे देण्याची घोषणा, मंुबईतील म्हाडाच्या ५६ र्साहतींचा 
पुनर्षर्कास र् या र्साहतीमिील ५० र्षापूर्ीच्या मल:वनसारण र्ावहन्या त्र्वरत दरुुस्त 
करण्याची आर्श्यकता, पुनर्षर्कास प्रकल्पांमिून वर्कासकांनी र्भाडेकरंुना देण्यात येत 
असलेले िनादेश न र्टणे, पुनर्षर्कासाची अनेक कामे सुरु न होणे अथर्ा अनेक र्षापासून 
अिवर्ट स्स्थतीत पुनर्षर्कास पडून असणे, महानगरपावलका के्षत्रातील ५०० चौ. फूटापयिंच्या 
घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा र् ५०० ते ७०० चौ. फूटाचं्या घरांना मालमत्ता करामध्ये 
सर्लत देण्याबाबतचा ठरार् मंुबई महानगरपावलकेने र् ठाणे महानगरपावलकेने मंिूर करुन 
महापौरांच्या स्र्ाक्षरीने मा. मुख्यमंत्री महोदयांना पाठवर्णे, तथावप आयुक्तानंी या संदर्भात 
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नगरवर्कास वर्र्भागाकडे आपले अवर्भप्राय न कळवर्णे, मंुबईतील काही लोकप्रवतवनिीनी 
नगरवर्कास वर्र्भागाच्या सवचर्ांना वदनांक ३० ऑक्टोबर, २०१८ रोिी लेखी वनरे्दन देऊन 
महानगरपावलका प्रशासनाने राज्य शासनाला तातडीने अहर्ाल सादर करण्याबाबत वनदेश 
देण्याची मागणी करणे, र्ांदे्र-पूर्व येथील शासकीय अविकारी-कमवचारी यांना वदलेल्या 
वनर्ासस्थानाचं्या िागेर्र मालकी हक्काने वनर्ासस्थाने बािूंन देण्याची मागणी, राज्य 
शासकीय अविकारी कमवचाऱ्यानंा सातव्या रे्तन आयोगाची वदर्ाळीपूर्ी लागू करण्याबाबत 
शासनाने केलेली घोषणा, सातव्या रे्तन आयोगाच्या वशफारशी त्र्रेने लागू करण्याची 
आर्श्यकता, याबाबत शासनाने केलेली र् करार्याची कायवर्ाही वर्चारात घेण्यात यार्ी.'' 

   
 

विधान भिन, 
मंुबई, 
वदनांक : २७ नोव्हेंबर, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रिान सवचर्, 

 महाराष्ट्र वर्िानसर्भा. 
 


