
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

गरुुिार, विनाांक २९ नोव्हेंबर, २०१८ 
 

( सकाळी ०९.३० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 
 
 
 

 
 

 

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

   (बधुिार, विनाांक २८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात िर्शविण्यात आलेल्या तथावप, चचा न झालेल्या अधा तास चचेच्या 
सचूना) (क्रमाांक १ ते ३) 
 

  (१) श्री. राहुल कुल, वि.स.स. 
 

      "िौंड (वज.पणेु) तालकु्यातील अांगणिाडी बाांधकामासाठी वनधी 
वमळण्याबाबत" या विषयािरील श्री.राहुल कुल ि इतर वि.स.स याांचा विनाांक २० 
जुलै, २०१८ रोजी सभागृहाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांवकत प्रश्नोत्तराची 
यािी क्रमाांक ४५५ मधील प्रश्न क्रमाांक ११५२१८ ला विलेल्या उत्तराच्या सांिभात    
अधा-तास चचा उपस्थित करतील. 
 

  (२) श्री. सांिीप नाईक, वि.स.स. 
 

      "निी मुांबईत वसडको वनर्ममत कां डोवमवनयम अांतगशतची विकासकामे 
करण्यास परिानगी वमळणेबाबत" या विषयािरील श्री.सांिीप नाईक ि इतर 
वि.स.स याांचा ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक १२६४१६ ला विनाांक २० नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
विलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास चचा उपस्थित करतील. 
 
 

  (३) श्री. सांजय किम, वि.स.स. 
 

      "कें िरू-भोसरूस्थळ (ता.वर्रुर, वज.पणेु) रस्ता जागेच्या हद्दी ि सीमारेषा 
वनश्चचत न करता तयार करण्यात येत असल्याबाबत" या विषयािरील श्री.सांजय 
किम, वि.स.स याांचा ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक ११८८७६ ला विनाांक १६ जुलै, २०१८ 
रोजी विलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास चचा उपस्थित करतील. 
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 (ब) लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :   
 

 

   (मांगळिार, विनाांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्र. १) 
 

  (१) श्री.राज ु तोडसाम, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
सािशजवनक बाांधकाम मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
   
     "यितमाळ वजल्यातील पाांढरकिडा येिे सामावजक न्याय भिनाच्या निीन इमारत 
समोरील खोिलेल्या खड्ड्यात बुडून तीन बालकाांचा मृत्यू झाल्याचे माहे सप्टेंबर, २०१८ 
मध्ये उघडकीस येणे, कां त्राटिाराने त्याांच्या कामाकवरता बेकायिेशीर १८ फुटाांचा खड्डा 
खोिनू ठेिणे, सिर खड्ड्याच्या आजूबाजूला कोणतेही सांरक्षण भभत भकिा साधे कुां पण 
बाांधलेले नसणे, सिर प्रकरणी पालकाांनी पाांढरकिडा पोलीस थटेशनमध्ये सांबांवधताविरुद्ध 
तक्रार िाखल केली असतानाही पोवलसाांनी गुन्यामध्ये जाणीिपूिवक कलम ३०४ अन्िये 
गुन्हा नोंि करून गांभीर प्रकरणाला वकरकोळ प्रकरण बनविणे, सिर खड्ड्यात कोणी 
पडल्यास मृत्यू होऊ शकतो हे ज्ञात असूनही कां त्राटिार कां पनीने खड्डा न बुजिता तसाच 
ठेिल्यामुळे लहान मुलाांचा जीि जाणे, त्यामुळे सिर कां पनीच्या मालकािर सिोष 
मनुष्यिधाचा गुन्हा िाखल करून कारिाई करण्याची पालकाांनी केलेली मागणी, परांतु 
अद्यापही कां त्राटिाराांविरुध्ि कोणतीच कारिाई झालेली नसणे, त्यामुळे नागवरकाांमध्ये 
पसरलेला असांतोष, शासनाने तातडीने उक्त प्रकरणी सांबांवधत िोषींिर कारिाई करून 
गुन्हे िाखल करण्याची आिश्यकता, यािर शासनाची प्रवतवक्रया.”  
 

  (२) सिशश्री. योगेर् सागर, अतलु भातखळकर, अॅड. आवर्ष रे्लार, अॅड. पराग 
अळिणी, श्रीमती मवनषा चौधरी, सिशश्री.अवमत साटम, अस्लम रे्ख, राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, कुणाल पाटील, भारत भालके, 
अमर काळे, अवमत िेर्मखु, डी.पी. सािांत, प्रा. िषा गायकिाड, श्रीमती वनमशला 
गावित, सिशश्री. िसांतराि चव्हाण, अब ुआझमी, वजतेंद्र आव्हाड, विचिवजत किम, 
सवुनल केिार, अवमन पटेल, मो.आवरफ नसीम खान, डॉ.सांतोष टारफे, 
अॅड.यर्ोमती ठाकूर, श्री.त्रयांबकराि वभसे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे  मखु्यमांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-     
 

     " मुांबईमध्ये पाण्याचे िाटप लोकसांखेच्या आधारािर करणे आिश्यक असताना सुध्िा 
याकडे मुांबई महापावलका प्रशासन करत असलेले िलुवक्ष. महापावलकेच्या म्हणण्यानुसार 
तळमुांबई शहराची लोकसांख्या ३१ लाख असताना मुांबई शहरात ३७५० एमएलडी (िशलक्ष 
वलटर) पाणीपुरिठा होत असणे, पाणी कपातीचे िेळी सुध्िा तळमुांबई शहरास एकां िर 
३२५० एमएलडी (िशलक्ष वलटर) पाण्यामधून ९७५ एमएलडी (िशलक्ष वलटर) 
पाणीपुरिठा होत असणे, महापावलकेच्या म्हणण्यानुसार ३० लाख लोकसांख्या असलेल्या 
पूिव उपनगरातील लोकाांना एकां िर ३७५० एमएलडी (िशलक्ष वलटर) मधून ११३० 
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एमएलडी (िशलक्ष वलटर) पाणीपुरिठा होत असणे, पाणी कपाती नांतर एकां िर ३२५० 
एमएलडी (िशलक्ष वलटर) पैकी पूिव उपनगरास ९३० एमएलडी (िशलक्ष वलटर) 
पाणीपुरिठा होत असणे, महापावलकेच्या म्हणण्यानुसार ५५ लाख लोकसांख्या असलेल्या 
गोरेगाि ते िवहसर या पवरसरातील पस्श्चम उपनगरातील लोकाांना एकां िर ३७५० एमएलडी 
(िशलक्ष वलटर) पाणीपुरिठ्यामधून १५०० एमएलडी (िशलक्ष वलटर) पाणीपुरिठा होत 
असणे, तोच कपाती नांतर १३०० एमएलडी (िशलक्ष वलटर) एिढा पाणीपुरिठा होत 
असणे, परांतु सध्या केिळ ७०० एमएलडी पाणीपुरिठा होत असणे, उपनगरातील एच ि 
के विभाग (पूिव/पस्श्चम) या चार विभागात एकूण २४ लाख लोकसांख्या असून त्याांना 
सध्या ८३० एमएलडी (िशलक्ष वलटर) पाणीपुरिठा करण्यात येत असणे, सिर प्रकरणी 
यापुिी शासनाने सवमती नेमलेली असून िेखील पुढे कोणतीही कायविाही झालेली नसणे, 
सध्य:स्थितीत मुांबईकराांना िररोज ४५०० िशलक्ष वलटर पाण्याची गरज असताना शहरास 
िररोज ३८०० िशलक्ष वलटर पाणीपुरिठा करण्यात येणे, सध्या महापावलका प्रशासनाने १० 
टक्के पाणी कपात ि १५ टक्के िेळ कपात सुचविली असणे, मुांबई शहरामध्ये पाण्याची 
गळती ि पाणी चोरी होऊन िररोज ७९० िशलक्ष वलटर पाणी िाया जात असल्याचे 
महापावलका प्रशासनाने कबुल केले असून गळतीचे प्रमाण हे एकूण पाणी पुरिठ्याच्या २५ 
टक्के असल्याचे वनिशवनास येणे, िाया जाणारे पाणी ि चोरी होणारे पाणी िाांबविण्याऐिजी 
महापावलका मुांबईकराांचे पाणी कपात करीत असणे, आधीच पाणी कमी येत असल्यामुळे 
मुांबईकर नागवरक त्रथत झाला असून पावलका प्रशासनाने आणखीन पाणी कपात केल्यास 
जनतेमध्ये क्षोभ वनमाण होण्याची शक्यता असणे, याबाबत शासनाने कराियाची 
उपाययोजना ि शासनाची प्रवतवक्रया." 
 

  (३) प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड. यर्ोमती ठाकूर, श्री. रणजीत काांबळे, वि.स.स. तातडीच्या 
ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे ग्रामविकास मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
      
      "विनाांक २९ सप्टेंबर, २०१८ रोजी िा त्या सुमारास अध्यक्ष, वजल्हा पवरषि, 
अमरािती याांनी वजल्हा पवरषिेचे मुख्य लेखा तिा वित्त अवधकारी याांच्या मनमानी 
कारभाराबाबत विभागीय आयुक्त याांचेकडे केलेली लेखी तक्रार, सिवसाधारण सभेमध्ये 
ठराि नामांजूर असताना सिर अवधकाऱयाांने मनमानीपणे कामाांची िेयके अिा करणे, 
सिवसाधारण सभेमध्ये को.प. बांधारा फुबगाि (ता. नाांिगाि खडेश्िर) चे काम ठेि तत्िािर 
िेण्याचा ठराि झाला असताना मनमानीपणे सांबांधीत यांत्रणेला वनधी िेण्यास टाळाटाळ 
करून विकास कामे प्रलांबीत ठेिणे, विभागाांतगवत लेखे अद्ययाित ठेिण्यास विरांगाई करणे, 
कमवचार  याांना विलांबाने भविष्य वनिाह वनधी िेणे, लेखा आके्षप वज. प. सवमती सभेसमोर न 
ठेिणे, सभेने विलेल्या वनिाशाचे उल्लांघन करून अडिणुकीचे धोरण अिलांवबने, सिर 
मुख्य लेखा ि वित्त अवधकारी याांच्या मनमानी कामामुळे वजल्यातील प्रशासकीय ि 
विकास कामािर अत्यांत विपरीत पवरणाम होणे, परांतु अद्यापही सांबांधीताांिर कोणतीही 
कारिाई करण्यात न येणे, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायविाही ि शासनाची 
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भूवमका." 
 

  (४) सिशश्री. अवमन पटेल, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, पथृ् िीराज चव्हाण, अस्लम रे्ख, 
कालीिास कोळांबकर, मो. आवरफ नसीम खान, विजय िडेट्टीिार, अवमत िेर्मखु, 
प्रा. िषा गायकिाड, डॉ. सांतोष टारफे, श्री. कुणाल पाटील, अॅड. यर्ोमती ठाकूर, 
सिशश्री. भारत भालके, अवमत झनक, बसिराज पाटील, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, 
त्रयांबकराि वभसे, डी. पी. सािांत, हषशिधशन सपकाळ, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिशश्री. 
जयकुमार गोरे, राहुल बोंदे्र, वि.स.स तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
िैद्यकीय वर्क्षण मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
 

     "मुांबईतील जे.जे.रुग्णालयात िेशवििेशातून ि राज्यातील बहुताांशी भागातून हजारो 
रुग्ण रोज येत असून जे. जे. रुग्णालयात डॉक्टर, नसास ि चतुिव श्रेणी कमवचाऱयाांची 
कमतरता असल्याने या रुग्णालयामध्ये डॉक्टाराांिर ि कमवचाऱयाांिर पडत असलेला ताण, 
या रुग्णालयात मधुमेह, उच्च रक्तिाब, अवतसार, ॲवसडीटी इत्यािी आजारािरील औषधे 
उपलब्ध नसल्यामुळे रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱया गरीब रुग्णाांना बाहेरुन औषधे 
आणािी लागत असणे, रुग्णालयाांत शस्त्रवक्रयेसाठी लागणारे सावहत्यही उपलब्ध होत 
नसल्यामुळे अनेक वििसाांपासून िाांबलेल्या शस्त्रवक्रया, औषधे खरेिी करण्यासाठी 
हाफवकेण बायोफामा कॉपोरेशनकडे सक्षम यांत्रणा नसल्यामुळे उक्त रुग्णालयाांमध्ये 
औषधाांचा ि शस्त्रवक्रयेच्या सावहत्याचा तुटिडा वनमाण होत असणे, या प्रकाराांमुळे डॉक्टर 
ि रुग्णाांच्या नातेिाईकाांमध्ये तणाि वनमाण होऊन डॉक्टराांिर होणाऱया हल्ल्यामध्ये 
झालेली िाढ, जे. जे. रुग्णालयामध्ये सुपर थपेशावलथट हॉथपीटल सुरु  करण्याबाबत 
प्रथतािाला मान्यता िेण्यात आली असणे, परांतू गत ४ िषात सुपर थपेशावलथट हॉथपीटल 
सुरु करण्याबाबत कोणतीच कायविाही करण्यात न येणे, मुांबईतील जे.जे. रुग्णालयामध्ये 
गैर सांक्रमणीय रोग, मानवसक आरोग् य, न्युरोसायन्सेस जीनोवमक्स आवण विषाणू याांिर 
अभ्यास करण्यासाठी विकसीत करण्यात येणाऱ या सांधोधन कें रासासाठी जे.जे. 
रुग्णालयाशेजारील वरचडवसन आवण कु्रडास या इांवजवनअरींग कां पनीची ५४,२८५ िगव मीटर 
जमीन िेण्याबाबतचा प्रथताि शासनाकडे पाठविण्यात येणे, अद्याप उक्त प्रथताि प्रलांवबत 
असणे, या रुग्णालयात आधुवनकीकरण करुन यावठकाणी आयसोलेशन युवनट, 
ऑडीटोवरयम उपलब्ध करुन िेण्याचा प्रथताि असूनही अद्याप त्याबाबत कोणतीच मांजूरी 
िेण्यात न येणे, मुांबईत येणाऱया महत्िाच्या, अवतमहत्िाच्या व्यक्तींच्या उपचाराकरीता  जे. 
जे. रुग्णालयातील डॉक्टराांना जािे लागत असल्याने तेिील ५ डॉक्टराांिर ताण येत असून 
यासाठी मुांबईतील सायन, नायर, कुपर ि के.ई.एम. रुग्णालय इत्यािी रुग्णालयातील 
डॉक्टराांना अशा व्यक्तींच्या उपचाराांची जबाबिारी िेण्याची होत असलेली मागणी,  जे. जे. 
रुग्णालयामध्ये काडीयाक रुग्णिावहका उपलब्ध नसल्याने २४ तास काडीयाक 
रुग्णिावहका उपलब्ध करण्याची गरज, तसेच जे. जे. रुग्णालय, जी. टी. रुग्णालय, कामा 
रुग्णालयाांमध्ये २५० खाटाांचे कॅन्सर रुग्णालय सुरु करण्याबाबत अनेकिा मागणी 
करण्यात येऊनही अद्याप याबाबत कायविाही करण्यात आलेली नसणे, या सिव सुविधा 
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उपलब्ध करण्याची गरज असतानाही याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य िलुवक्ष, 
त्यामुळे सिवसामान्य जनतेत पसरलेला असांतोष, याबाबत शासनाने तातडीने कायविाही 
करुन जे.जे रुग्णालयाचे आधुवनकीकरण करुन जागवतक िजा िेण्याबाबत कराियाची 
कायविाही ि शासनाची प्रवतवक्रया." 
 

  (५) डॉ. राहुल पाटील, सिशश्री. सवुनल प्रभ,ू अवमत िेर्मखु, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
बाळासाहेब थोरात, अवमन पटेल, अस्लम रे्ख, मो. आवरफ नसीम खान, डॉ. सांतोष 
टारफे, प्रा. िषा गायकिाड, अॅड. यर्ोमती ठाकूर, सिशश्री. त्रयांबकराि वभसे, कुणाल 
पाटील, मांगेर् कुडाळकर, सवुनल शर्िे, श्रीमती तपृ्ती सािांत, सिशश्री. पांकज  
भजुबळ,  छगन भजुबळ, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, 
अवनल किम, प्रताप सरनाईक, वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे पणन मांत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   
 

     "राज्यात यािषी पाऊसमान कमी रावहल्याने पोळ काांद्याच्या उत्पािनास मोठा फटका 
बसणे, पािसाचे आगमन लाांबल्याने उन्हाळी काांद्याचे िर मोठया प्रमाणात िाढणे, प्रती 
क्क्िटल सरासरी २१०० रुपयाांचा टप्पा गाठणारा काांिा सध्या प्रती क्क्िटल १६०० रुपयािर 
असताांना निीन काांिा बाजारात न आल्याने साठविलेल्या उन्हाळी काांद्यािर अिलांबून 
राहािे लागणे, परांतू काांिा साठिणूकीमुळे िजनात घट, वनकृष्ट िजाचा माल यामुळे 
शेतकऱ याांना नुकसान सहन करािे लागणे, असे सांकट असताांनाही कें रास शासनाने काांद्याचे 
भाि स्थिवरकरण वनधी अांतगवत खरेिी केलेल्या काांद्यासमोर पेच वनमाण होणे,  बाजारातील 
काांद्याची घसरण रोखणे ि िरिाढ वनयांवत्रत ठेिण्यासाठी महानगरात काांिा पुरविण्याच्या 
उदे्दशाने नाफेडच्या मितीने कें रास शासनाने नावशक, नगर, सोलापूर या भागातून माहे एवप्रल 
ते माहे जून या कालािधीत उन्हाळी काांद्याची केलेली खरेिी, २५ हजार मेट्रीक टन काांिा 
साठिणूकीसाठी पुरेशा चाळी न वमळाल्याने नाफेडला ११ मेट्रीक टन खरेिीिर समाधान 
मानािे लागणे, पवरणामी काांद्याचे िर आिाक्याबाहेर िाढल्याने ि हजारो टन काांिा खराब 
झाल्याने जनतेला चढ्या िराने काांिा घ्यािा लागत असल्याने त्याांच्यात िाढता असांतोष, 
शासनाने काांद्याचे िाढते िर आटोक्यात आणून थिथत िरात काांिा उपलब्ध करुन 
िेण्याकवरता कराियाची उपाययोजना ि प्रवतवक्रया.’’ 

    
 

 
 
 
 

 ( सकाळी ११.०० िाजता ) 
 

एक : प्रचनोत्तरे. 
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  (अ) ताराांवकत प्रश्न. 
 

  (ब) ताराांवकत प्रश्नाबाबतची अवधक मावहती सभागृहाच्या पटलािर ठेिणे. 
 

 

   सामावजक न्याय ि 
विरे्ष सहाय्य मांत्री 

:  "राज्यातील मागासिगीय विद्याथ्यांना 
रै्क्षवणक वर्ष्ट्यितृ्तीची रक्कम अद्याप वमळाली 
नसल्याबाबत" या विषयािरील श्री.अवनल बाबर 
ि इतर, वि.स.स. याांचा  ताराांवकत प्रश्न क्रमाांक 
१५३२१ ला विनाांक ८ एवप्रल, २०१५ रोजी विलेल्या 
आश्िासनानुसार अवधक मावहती सभागृहाच्या 
पटलािर ठेितील. 

 

 

 

िोन : र्ोक प्रस्ताि - 
 

 श्री.सुभाषचांरास नारायणराि कारेमोरे, माजी वि.स.स. याांच्या ि:ुखि वनधनाबद्दल शोक 
प्रथताि. 

 

 

 
 

तीन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

  (१) मखु्यमांत्री : (क) राज्य मागासिगव आयोगाकडून मराठा समाजाच्या 
सामावजक, शैक्षवणक ि आर्थिक स्थिती तसेच इतर 
सांलग्न बाबींबाबत विनाांक १५ नोव्हेंबर, २०१८ 
रोजी प्राप्त अहिालातील वनष्कषव ि अांवतम 
वशफारशींचा साराांश तसेच वशफारशींिर केलेल्या 
कायविाहीचा अनुपालन अहिाल, महाराष्ट्र राज्य 
मागासिगव आयोग अवधवनयम, २००५ च्या कलम 
१५ अन्िये सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र विमानतळ विकास कां पनी मयावित याांचा 
सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ ि २०१४-२०१५ 
या िषांचा अनुक्रमे अकरािा, बारािा ि तेरािा 
िार्थषक अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 
 

     (ग) शहर ि औद्योवगक विकास महामांडळ महाराष्ट्र 
मयावित याांचा सन २०१५-२०१६ या िषाचा 
सेहेळीसािा िार्थषक अहिाल सभागृहासमोर 
ठेितील. 
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     (घ) मुांबई रेल्िे विकास महामांडळ (मया.) मुांबई याांचा 

सन २०१७-२०१८ या िषाचा िार्थषक अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ङ) महाराष्ट्र मेट्रो रेल्िे महामांडळ मयावित याांचा सन 
२०१७-२०१८ या िषाचा िार्थषक अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) कृषी मांत्री :  महाराष्ट्र कापूस बी-वबयाणे (पुरिठा, वितरण, 
विक्री ि विक्रीच्या वकमतीचे वनस्श्चतीकरण याांचे 
विवनयमन) वनयम, २०१० प्रवसध्ि करणारी विनाांक 
१५ ऑक्टोबर, २०१० रोजीची अवधसूचना क्रमाांक 
वबयाणे २००९/सीआर-४/१-अे सभागृहासमोर 
ठेितील. 
 

  (३) वनयोजन मांत्री :  वििभव विकास मांडळ, नागपूर, मराठिाडा विकास 
मांडळ, औरांगाबाि आवण उिववरत महाराष्ट्र विकास 
मांडळ, मुांबई याांचा सन २०१७-२०१८ या िषाचा 
िार्थषक अहिाल सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (४) साांस्कृवतक कायश 
मांत्री 

:  महाराष्ट्र वचत्रपट, रांगभूमी आवण साांथकृवतक 
विकास महामांडळ मयावित याांचा सन २०१७-
२०१८ या िषाचा एकेचाळीसािा िार्थषक अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (५) सांसिीय कायश मांत्री :  विधानसभेच्या सन २०१८ च्या िसुऱया (पािसाळी) 
अवधिेशनात विनाांक ४ जुलै, २०१८ ते विनाांक २० 
जुलै, २०१८ या कालािधीत मा.मांत्री/ मा.राज्यमांत्री 
महोियाांनी विधानसभा सभागृहात विलेल्या एकूण 
१२१ आश्िासनाांची यािी, तसेच सन २०१८ चे 
िसुरे (पािसाळी) अवधिेशन सांथिवगत झाल्यानांतर, 
पूतवता करण्यात आलेल्या एकूण ५०५ 
आश्िासनाांच्या पूतवतेची विविरणपते्र यािीसह, 
सभागृहाच्या पटलािर ठेितील. 
 

  (६) िैद्यकीय वर्क्षण 
मांत्री 

:  महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नावशक याांचे 
सन २०१६-२०१७ या िषाचे िार्थषक लेखे ि सन 
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२०१७ या िषाचा एकोवणसािा िार्थषक अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (७) उद्योग मांत्री  (क) महाराष्ट्र राज्य खािी ि ग्रामोद्योग मांडळ, मुांबई याांचे 
सन २०१६-२०१७ या िषांचे  िार्थषक लेखे 
सभागृहासमोर ठेितील. 
  

     (ख) महाराष्ट्र राज्य खािी ि ग्रामोद्योग मांडळ याांचा सन 
२०१५-२०१६ या िषाचा िार्थषक अहिाल 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (८) पणन ि िस्त्रोद्योग 
मांत्री 

: (क) महाराष्ट्र राज्य िखार महामांडळ याांचा सन २०१७-
२०१८ या िषाचा एकोणसाठािा िार्थषक लेखा 
अहिाल ि महालेखापाल याांचा सन २०१६-२०१७ 
या िषाचा थितांत्र लेखा पवरक्षण अहिाल 
(S.A.R.) सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामांडळ मयावित नागपूर 
याांचा सन २०१७-२०१८ या िषाचा सते्तचाळीसािा 
िार्थषक अहिाल आवण वित्तीय पत्रके 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

चार : पांचायती राज सवमतीचा अठरािा, एकोणीसािा, विसािा ि एकविसािा अहिाल 
सभागहृास सािर करणे. 
 

पाच : विधानसभा सिस्य अनपुश्स्थती सवमतीचा (२०१७-२०१८) नििा अहिाल सािर 
करणे ि त्तयािर विचार करणे. 
 

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

सात : र्ासकीय विधेयके : 
 

 
 
 
 
 
 

  (अ) परु:स्थापनाथश :- 
 

   (१) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी सांथिा (चौिी 
सुधारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (२) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७९ - विजयभूमी विद्यापीठ, रायगड 
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विधेयक, २०१८. 
 

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

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

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सिवश्री. अवमन पटेल, जयांत पाटील, छगन भुजबळ, 
अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, वजतेंरास आव्हाड, हषविधवन सपकाळ, भारत 
भालके, शवशकाांत भशिे, राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयित्त क्षीरसागर, बाळासाहेब 
पाटील, हनुमांत डोळस, पांकज भुजबळ, श्रीमती विपीका चव्हाण, श्री.सुरेश लाड, 
डॉ. सतीश पाटील, सिवश्री हसन मुश्रीफ, विपक चव्हाण, िैभि वपचड, ित्तात्रय 
भरणे, राजेश टोपे, श्रीमती सुमन पाटील, सिवश्री.सांविप नाईक, राहुल मोटे, श्रीमती 
ज्योती कलानी, सिवश्री प्रविप नाईक, राणाजगवजतभसह पाटील, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २५ – महाराष्ट्र 
सहकारी सांथिा (वतसरी सुधारणा) अध्यािेश, २०१८ नापसंत करते." 

 
   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७० - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 

(वतसरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

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

 

       
       "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७० - महाराष्ट्र सहकारी सांथिा 
(वतसरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ५१ सिथयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािव पाठविण्यात यािे." 
 

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

 

      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७० - महाराष्ट्र सहकारी सांथिा 
(वतसरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सिथयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािव पाठविण्यात यािे." 
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   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुाष उफश  पांवडतरे्ठ 

पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७० - महाराष्ट्र सहकारी सांथिा 
(वतसरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२ सिथयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािव पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७० - महाराष्ट्र सहकारी सांथिा 
(वतसरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सिथयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािव पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७० - महाराष्ट्र सहकारी सांथिा 
(वतसरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सिथयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या  
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािव पाठविण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (२) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवष उत्तपन्न 

पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१७. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, हषशिधशन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवि उत्पन्न 
पिन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधानपवरषिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सिथयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािव 
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पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
      "सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवि उत्पन्न 
पिन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधानपवरषिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सिथयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािव 
पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
      "सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवि उत्पन्न 
पिन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधानपवरषिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सिथयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािव 
पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१७ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६४ – महाराष्ट्र कृवि उत्पन्न 
पिन (विकास ि विवनयमन) (दसुरी सुधारिा) विधेयक, २०१७ विधानपवरषिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या २१ सिथयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािव 
पाठविण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (३) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७४ - महाराष्ट्र राष्ट्रीय विवध 

विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, कुणाल पाटील, डी.पी.सािांत, श्रीमती 
वनमशला गािीत, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.िसांतराि चव्हाण, ॲड.त्रयांबक वभसे, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७४ - महाराष्ट्र राष्ट्रीय विवध 
विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सिथयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािव पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७४ - महाराष्ट्र राष्ट्रीय विवध 
विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सिथयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािव पाठविण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (४) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७६ - महाराष्ट्र रे्तजमीन 

(जमीनधारणेची कमाल मयािा) (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम रे्ख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, कुणाल पाटील, डी.पी.सािांत, श्रीमती 
वनमशला गािीत, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.िसांतराि चव्हाण, ॲड.त्रयांबक वभसे, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७६ - महाराष्ट्र शेतजमीन 
(जमीनधारणेची कमाल मयािा) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सिथयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािव 
पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७६ - महाराष्ट्र शेतजमीन 
(जमीनधारणेची कमाल मयािा) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेची 
सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सिथयाांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सहा मवहन्याांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन विचारािव 
पाठविण्यात यािे." 
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  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

    सन २०१८ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३८ – महाराष्ट्र सहकारी 
सांथिा (सुधारणा) विधेयक, २०१८. 

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

  (बधुिार, विनाांक २८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

आठ : 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 कर्मडल,े 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, 
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 :- (मांत्रयाांचे उत्तर) 
 
     "सन २०१८ च्या खरीप हांगामामध्ये राज्यातील २६ वजल्हयाांमध्ये गांभीर िषु्काळ ि ११२ 
तालुक्यामध्ये मध्यम िषु्काळ विनाांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ पासून राज्य शासनाने घोवषत केला 
असणे, िषु्काळाचे नैसर्थगक सांकट िरू करण्याच्या दृष्टीने ि िषु्काळग्रथ त भागातील 
नागवरकाांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने वनयोजन करण्याकवरता राज्य 
शासनाकडून मांत्रीमांडळ उपसवमती नेमण्यात आली असणे, मा. मुख्यमांत्री ि मांत्रीमांडळातील 
त्याांच्या अनेक सहकारी मांत्रयाांनी िषु्काळी भागाचा िौरा करुन ि थिावनक प्रशासनाकडून 
तेिील नागवरकाांना पुरविण्यात येणाऱया सोयी-सुविधाांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन िषु्काळाचा 
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सामना युध्िपातळीिर करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनास िषु्काळ वनिारण्याची कामे प्राधान्याने पूणव 
करण्याकवरता आिेश िेण्यात आले असणे, िषु्काळ वनिारण्याकवरता कें रासाकडून आर्थिक 
मित वमळविण्याचे शासनाचे प्रयत्न असणे, कें रासाच्या 'नॅशनल सेंटर फॉर क्रॉप फोरकाथटींग' 
या सांथिेकडून राज्यातील सिव गािाांतील पाण्याची सद्यस्थिती, पाण्याची पातळी, वपकाांची 
पवरस्थिती इत्यािी सिव बाबींचे उपगृहाच्या माध्यमातून सिाक्षण करुन त्याप्रमाणे िषु्काळ 
वनिारण्याचे कायव कायास्न्ित करण्यात आले असणे, राज्यातील २० हजार गािाांमध्ये वपकाांची 
आणेिारी सरासरी ५० पैशाांपेक्षा कमी असून सुमारे २०० तालुक्याांिर िषु्काळाचे सािट असणे, 
विशेषत: मराठिाडयात अत्यल्प पाऊस झाल्याने मराठिाडयातील ८ हजार ५२५ गािाांपैकी ३ 
हजार ५७७ म्हणजे ४२% गािाांची आणेिारी ५० पैशाांपेक्षा कमी असणे, शासनाव्िारे 
मराठिाडयातील िषु्काळी पट्टयासाठी सुमारे ८ हजार कोटी रुपये खचव करण्यात येणे, 
मराठिाडयात जलयुक्त वशिाराची कामे मोठया प्रमाणािर होऊनही त्या भागात पाऊस न 
झाल्याने ि त्यामुळे जलयुक्त वशिारामध्ये पाणी जमा होऊ न शकल्याने त्या भागात पाण्याची 
भीषण समथया वनमाण होणे, राज्याच्या विविध भागातील पजवन्यमान, पीक पवरस्थिती, भूजल 
पातळी आिींची मावहती एकवत्रत करुन त्याांचे विश्लेषण करण्यासाठी ि त्याला आधुवनक 
तांत्रज्ञानाची जोड िेण्यासाठी शासनाच्या मित ि पुनिवसन विभागाकडून 'महामित' या 
सांकेतथिळाची वनर्थमती करण्यात येणे, राज्यातील आत्महत्याग्रथत िषु्काळी वजल्हयाांकवरता 
नानाजी िेशमुख कृषी सांजीिनी येाजनेंतगवत ३०० कोटींच्या िार्थषक कृती आराखडयास 
प्रशासकीय मांजुरी िेण्यात येऊन तो कायास्न्ित केला असणे, या प्रकल्पाांतगवत मराठिाडा ि 
वििभातील क्षारयुक्त जमीन असणाऱया गािाांमध्ये शेतकऱयाांचे कृषी उत्पन्न िाढविण्यासाठी 
आवण गािातील जवमनीचे मृि सांिधवन करण्यासाठी वनयोजन करण्यात येणे, िषु्काळ जाहीर 
झालेल्या तालुक्यामध्ये जमीन महसुलातून सुट, सहकारी कजाचे पुनगवठन, शेती वनगडीत 
कजाच्या िसुलीस थिवगती, कृषीपांपाच्या चालू वबलामध्ये ३३.५% सुट, शालेय, 
महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या पवरक्षा शुल्कात माफी, एस.टी. प्रिास सिलत, रोहयो अांतगवत 
कामाच्या वनकषात काही प्रमाणात वशविलता, आिश्यक तेिे वपण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी 
टँकरचा िापर ि टांचाई जाहीर झालेल्या गािाांमध्ये शेतकऱयाांच्या शेतपांपाची विज जोडणी 
खांवडत न करणे इ. बाबी राज्य शासनाकडून जाहीर झाल्या असणे, नैसर्थगक 
असमतोलपणामुळे राज्यात वनमाण होणाऱया िषु्काळािर कायमथिरुपी उपाययोजना 
करण्यासाठी ि शेतकऱयाांना कजव घेण्याची आिश्यकता न पडता त्याांना थिािलांबी 
बनविण्यासाठी शासनाकडून िरुगामी धोरण आखण्यात येणे, जलयुक्त वशिाराची सांकल्पना 
अांमलात आणून राज्यातील बहुताांश भागातील पाण्याचे िरु्थभक्ष कमी करण्याचा शासनाचा 
प्रयत्न, िषु्काळग्रथत भागातील नागवरकाांना अवधकावधक सोयी-सुविधा िेण्याच्या दृष्टीने 
कराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी.'' 

   
 

  (बधुिार, विनाांक २८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
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नऊ : 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 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 झनक, 
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, विचिवजत 
किम, सांविप नाईक, विपक चव्हाण, नरहरी वझरिाळ, मकरांि जाधि-पाटील, सरुुपशसह 
नाईक, पांकज भजुबळ, सरेुर् लाड, ॲङ के. सी. पाडिी, श्रीमती समुन पाटील, 
श्री.बबनराि शर्िे, वि.स.स याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- (मांत्रयाांचे 
उत्तर) 
 
     "िेधशाळेचे मान्सुनबाबत चुकलेले भावकत, तद्वतच सांपूणव राज्यात सरासरीपेक्षा कमी 
झालेले पजवन्यमान, पािसात पडलेला खांड आवण परतीच्या पािसाने विलेली हुलकािणी 
यामुळे मराठिायासह, वििभव, पस्श्चम महाराष्ट्र  तसेच खान्िेश पवरसरातील २५० पेक्षा 
जाथत तालुक्यात पडलेला भीषण िषु्काळ ि त्यामुळे राज्यातील जलाशये कोरडी पडणे, 
खरीपाची वपके उध्िथत होऊन रब्बीचीही आशा मािळणे, वपकािर मोठ्या प्रमाणात झालेला 
वकडीचा प्रािभुाि, िषु्काळ जाहीर करताना अिषवणप्रिण तालुकेच िषु्काळाच्या यािीतून 
िगळले जाणे, तसेच विविध जाचक अटींमुळे राज्यातील जनता नुकसान भरपाईपासून िांवचत 
राहणे, िषु्काळासांिभात जाहीर केलेल्या उपाययोजना सिवसामान्यापयंत पोहचविण्यासाठी 
कोणतीही यांत्रणा नसणे, वपण्याच्या पाण्याबरोबरच जनािराांच्या वपण्याच्या पाण्याचे ि 
चाऱयाच्या उपलब्धतेबाबत कोणतेही वनयोजन नसणे,  पाणी पुरिठा करणाऱया नळ 
योजनाांसाठी अखांवडत िीज पुरिठा करण्याची आिश्यकता, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या 
मांजूर आराखयातील नळ पाणीपुरिठा योजनाांची कामे त्िरीत सुरु करणे, "मागेल त्याला 
काम" या योजनेंतगवत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे तातडीने सुरु करण्याची 
आिश्यकता, आवििासी ि डोंगरी भागात वशिकालीन खडकातील टाक्या ही योजना पूिवित 
सुरु करण्याची आिश्यकता, आवििासी भागात राबविल्या जाणाऱया पडकई योजनेचा पुिवित 
राज्य योजनेमध्ये समािेश करुन थिावनक पातळीिर रोजगार उपलब्ध करुन िेण्याची 
आिश्यकता, तसेच  गॅस कनेक्शन उपलब्ध असलेल्या लाभार्थ्यांना वशधा पवत्रकेव्िारे रॉकेल 
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ि पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध करुन िेऊन थिलाांतर िाांबविण्याची आिश्यकता, िषु्काळाने 
होरपळणाऱया ४२ लाख शेतकऱयाांिरील कृषी पांपाच्या िकबाकीचा डोंगर १२ हजारिरुन ३० 
हजार कोटींिर पोहचणे, शासनाने जाहीर केलेली सोलर पांप योजना अद्याप अस्थतत्िात न येणे, 
जलयुक्त वशिार योजनेच्या माध्यमातून ८ हजार कोटींचा खचव होऊनही सुमारे २५० 
तालुक्यातील जलपातळी १ ते ३ मीटरपयंत घटणे, जलयुक्तवशिार, जलसांधारण, 
मृिसांधारणाांच्या कामामध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेला भ्रष्टाचार, पािसाळ्यापासूनच टँकसवची 
मोठ्या प्रमाणात होत असलेली मागणी,  माहे जून २०१७ मध्ये जाहीर केलेल्या छत्रपती 
वशिाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ राज्यातील असांख्य पात्र शेतकऱयाांपयंत न 
पोहचणे, मागील िोन खरीप हांगामासाठी ४७ टक्के ि ४२ टक्के इतक्या तुटपुांज्या पीक कजाचे 
झालेले िाटप, पीक विमा योजनेअांतगवत शेतकऱयाांची झालेली फसिणूक, पािसाअभािी 
खरीपाचे िाया गेलेले पीक, रब्बीचे पेरे होणार नसल्यामुळे पयायाने िोन्ही हांगामासाठी सरसकट 
हेक्टरी ५० हजार रुपये तर फळबागाांच्या नुकसानी पोटी हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसान भरपाई 
िेण्याची शेतकऱयाांकडून होत असलेली मागणी, शेतमालाचा जाहीर केलेला हमी भाि 
अद्यापही शेतकऱयाांना न िेणे, मागील िषातील तूर ि हरभऱयाचे चुकारे अद्यापही शेतकऱयाला 
न वमळणे, पवरणामी शेतकऱयाांची व्यापाऱयाांकडून सरसकट सुरु असलेली लूट,  िषु्काळी 
भागातील शेतकऱयाला तारणहार ठरणाऱया िधुाच्या हमी भािाची घोषणा वनरुपयोगी ठरणे,  
 मागील चार िषात १६ हजार पेक्षा जाथत शेतकऱयाांच्या झालेल्या आत्महत्या रोखण्यास 
शासनास आलेले अपयश, शासनाच्या वनयोजनशुन्य कारभारामुळे एकूण राज्याचे कृषी ि 
पतधोरण फसल्याची शेतकऱयाची भािना दृढ होणे, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची 
उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 
 

 
 
 
 

  (बधुिार, विनाांक २८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

िहा : श्री. सवुनल प्रभ,ू ॲड. आवर्ष 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 आर. तवमल सेल्िन, 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 प्रस्ताि :- 
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     "मुांबई शहर ि उपनगराांचा सन २०१४ ते २०३४ या िीस िषाचा विकास आराखडा ि 
विकास वनयांत्रण वनयमािली तयार करुन मुांबई महापावलकेने राज्य शासनाकडे पाठविणे, 
मुांबईतील ठप्प झालेली विकास कामे सुरु होण्यासाठी विकास आराखडयास त्िवरत मान्यता 
िेण्याची आिश्यकता, शासनाच्या प्रथतावित गृहवनमाण धोरणाांतगवत म्हाडा िसाहतींना चार 
चटई के्षत्रफळ (एफएसआय) अनुजे्ञय करण्यात येणे, जुन्या गाळेधारकाांना पुनर्थिकासात 
वकमान ३५.०० चौरस मीटर चटई के्षत्रफळ (फां वजबल वशिाय) अनुजे्ञय करण्यात येणे, फक्त 
भाडेकरु राहत असलेल्या इमारतीतील भाडेकरुां ना ५० टक्के अवधक प्रोत्साहनात्मक चटईके्षत्र 
अनुजे्ञय करणे, आवशया खांडातील सिात मोठया धारािी (मुांबई) येिील झोपडपट्टीच्या विकास 
कायवक्रमाांची अांमलबजािणी, मुांबईतील कें रास शासनाच्या ि राज्य शासनाच्या तसेच 
वनमशासकीय ि खाजगी जवमनीिरील झोपडपट्टीचा ि धोकािायक इमारतीचा विकास, 
मुांबईतील बी.डी.डी. चाळीचा पुनर्थिकास, मुांबईतील झोपडपट्टीिावसयाांना २६९ चौ. फूट ऐिजी 
३०० चौ. फूट के्षत्रफळाची घरे िेण्याची घोषणा, मुांबईतील म्हाडाच्या ५६ िसाहतींचा 
पुनर्थिकास ि या िसाहतीमधील ५० िषापूिीच्या मल:वनसारण िावहन्या त्िवरत िरुुथत 
करण्याची आिश्यकता, पुनर्थिकास प्रकल्पाांमधून विकासकाांनी भाडेकरुां ना िेण्यात येत 
असलेले धनािेश न िटणे, पुनर्थिकासाची अनेक कामे सुरु न होणे अििा अनेक िषापासून 
अधविट स्थितीत पुनर्थिकास पडून असणे, महानगरपावलका के्षत्रातील ५०० चौ. फूटापयंच्या 
घराांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा ि ५०० ते ७०० चौ. फूटाांच्या घराांना मालमत्ता करामध्ये 
सिलत िेण्याबाबतचा ठराि मुांबई महानगरपावलकेने ि ठाणे महानगरपावलकेने मांजूर करुन 
महापौराांच्या थिाक्षरीने मा. मुख्यमांत्री महोियाांना पाठविणे, तिावप आयुक्ताांनी या सांिभात 
नगरविकास विभागाकडे आपले अवभप्राय न कळविणे, मुांबईतील काही लोकप्रवतवनधीनी 
नगरविकास विभागाच्या सवचिाांना विनाांक ३० ऑक्टोबर, २०१८ रोजी लेखी वनिेिन िेऊन 
महानगरपावलका प्रशासनाने राज्य शासनाला तातडीने अहिाल सािर करण्याबाबत वनिाश 
िेण्याची मागणी करणे, िाांरेास-पूिव येिील शासकीय अवधकारी-कमवचारी याांना विलेल्या 
वनिासथिानाांच्या जागेिर मालकी हक्काने वनिासथिाने बाांधून िेण्याची मागणी, राज्य 
शासकीय अवधकारी कमवचाऱयाांना सातव्या िेतन आयोगाची वििाळीपूिी लागू करण्याबाबत 
शासनाने केलेली घोषणा, सातव्या िेतन आयोगाच्या वशफारशी त्िरेने लागू करण्याची 
आिश्यकता, याबाबत शासनाने केलेली ि कराियाची कायविाही विचारात घेण्यात यािी.'' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अकरा : अंवतम आठिडा प्रस्ताि :- 
 

  सिशश्री अवजत पिार, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, जयांत पाटील, पथृ्िीराज चव्हाण, 
गणपतराि िेर्मखु, विलीप िळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, छगन भजुबळ,  बाळासाहेब 
थोरात, र्वर्काांत शर्िे, प्रा.िीरेंद्र जगताप, सिशश्री जयित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, 
प्रा.िषा गायकिाड, सिशश्री अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल, मो. आरीफ नसीम 
खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चव्हाण, ॲड यर्ोमती ठाकूर, डॉ. 
सतीर् पाटील, सिशश्री अवमन पटेल, डी.एस.अवहरे, राहुल मोटे, हसन मशु्रीफ, बसिराज 
पाटील, वर्िेंद्रशसहराजे भोसले, राजेर् टोपे, ित्तात्रय भरणे, भारत भालके, बाळासाहेब 
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पाटील, िसांतराि चव्हाण, सांग्राम थोपटे, रणवजत काांबळे, डॉ.सांतोष टारफे, सिशश्री 
विपक चव्हाण, प्रविप जाधि-नाईक, कुणाल पाटील, हनमुांत डोळस, कार्ीराम पािरा, 
हषशिधशन सपकाळ, विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर काळे, अवमत झनक, 
सभुाष उफश  पांवडतरे्ठ पाटील, कु.प्रवणती शर्िे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री 
भाऊसाहेब काांबळे, रे्ख आवसफ रे्ख रर्ीि, श्रीमती वनमशला गािीत, सिशश्री अस्लम 
रे्ख, ॲड. त्रयांबकराि वभसे, जयकुमार गोरे, वनतेर् राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पाांडुरांग बरोरा, 
कावलिास कोळांबकर, विचिवजत किम, सांविप नाईक, डॉ. मधसुिून कें दे्र, सिशश्री राहुल 
जगताप, नरहरी वझरिाळ, पांकज भजुबळ, सरेुर् लाड, श्रीमती समुन पाटील, सिशश्री 
मकरांि पाटील, बबनराि शर्िे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सिशश्री. डी.पी. सािांत, 
बसिराज पाटील, अवमत िेर्मखु, ॲङ के.सी. पाडिी, श्री. सरुुपशसह नाईक, वि.स.स. 
याांचा म.वि.स. वनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि :  
 

 "मागील चार िषाच्या काळात सुमारे २.५० लाख कोटीपेक्षा अवधकचे कजव घेऊन 
िेखील विविध योजना राबविण्यात शासनाला आलेले अपयश, मेक इन इांवडया ि मॅग्नेवटक 
महाराष्ट्रच्या माध्यमातून २० लाख कोटीची गुांतिणूक आवण ५० लाख नोकऱया या 
घोषणेनुसार वकती बेरोजगाराांना रोजगार वमळाला यासांबांधीची अवधकृत मावहती उपलब्ध नसणे, 
पवरणामी गरीब ि गरजू व्यक्तींना कोणताही फायिा न होणे, प्रत्यक्षात विकास कामे न करता 
१२ हजार कोटीचा अनाठायी केलेला खचव, बुलेट ट्रेनचा राज्याला फायिा वमळण्याची शक्यता 
नसताना त्याच्यासाठी सुरु असलेला आटावपटा, समृध्िी महामागव, बुलेट ट्रेन, मेट्रो सारखे 
प्रकल्प सामान्य माणसाच्या मािी मारण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे कॅग तसेच वित्त 
आयोगाच्या अहिालात नमूि करणे, समृध्िी महामागाच्या माध्यमातून शासनाच्या वतजोरीिर 
टाकलेला बोजा ि त्यातून कां त्राटिार, शासकीय अवधकारी ि मूठभर व्यािसावयकाांचे होणारे 
कल्याण, पवरणामी इतर विभागाच्या अत्यािश्यक योजनाांना लािलेली कात्री, मागासिगीय 
विद्यार्थ्यांना वशष्यिृत्तीची रक्कम न वमळाल्याने पैशाअभािी अध्यािर वशक्षण सोडण्याची 
आलेली िेळ, सौर ऊजासाठी मोठया प्रमाणात खचव होऊन िेखील राज्यािर महागडी िीज 
खरेिी करण्याची आलेली िेळ, मुरासा योजनेच्या माध्यमातून बनािट कागिपत्राांच्या आधारे २२ 
हजार कोटीचे कजविाटप केल्याचे उघडकीस येणे, तिावप कजाची िसुली करण्यासाठी 
वजल्हावधकारी आवण बँका याांचे कोणतेही वनयांत्रण नसणे, त्यामुळे मुरासा योजनेतून िाटप 
केलेल्या कजाबाबतची एसआयटी माफव त चौकशी करण्याची होत असलेली मागणी, ठाणे 
महानगरपावलकेकडून विकासकाांच्या वहतासाठी िसुरे ठाणे वनमाण करण्याचा सुरु असलेला 
प्रयत्न, त्यातच घनकचरा विभागात सुरु असलेले गैरप्रकार, ठाणे शहरातील रतनशी 
पे्रमजीसारख्या धमािाय सांथिाांनी थित:च्या फायद्यासाठी शासकीय अवधकाऱयाांच्या सांगनमताने 
ठाणे शहरातील १२०० एकर जवमनीची अत्यल्प िराने केलेली विक्री, आवििासी भागात 
कुपोषणाचा प्रश्न वििसेंवििस गांभीर होत असून ते रोखण्यास शासनास आलेले अपयश, सन 
२०२२ पयंत सिांसाठी घरे ही योजना अमलात आणून १९ लाख घरे उभारण्याची केलेली 
घोषणा, तिावप प्रत्यक्षात केिळ १८७२ घरे उभारण्यात आल्यामुळे प्रशासनाच्या सांि गतीने 
योजना पूणवत्िास येण्यास २०५० साल उजाडण्याची वनमाण झालेली स्थिती, मुांबईतील ७ मेट्रो 
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प्रकल्प, मोनो प्रकल्प, नागपूर ि पुणे मेट्रोच्या कामाच्या सांि गतीमुळे पुढील १० िषातही हे 
काम पूणव होण्याची शक्यता नसणे, अनुसूवचत जाती ि निबौध्ि भूवमवहनाांसाठी असलेल्या 
िािासाहेब गायकिाड योजनेच्या अांमलबजािणीत होत असलेला विलांब, एस.टी. 
महामांडळाकडून मोठ्या प्रमाणािर झालेली भाडेिाढ, राज्यािरील कजाचा डोलारा िाढणे, 
िरडोई ३५ हजाराचे कजव असणे, शासनातील विविध विभागाची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे 
पुराव्यासह उघडकीस आणूनही कारिाई करण्यात जाणीिपूिवक होत असलेला विलांब, 
पोलीसाांिर होणारे िाढते हल्ले तसेच अनुसूवचत जाती/जमातींिरील अत्याचारात वििसेंवििस 
होत असलेली िाढ, अशा सिवच के्षत्रात शासन अपयशी ठरल्यामुळे राज्याची पत घसरली 
असून, राज्य वििाळखोरीत जात असल्याची वनमाण झालेली स्थिती, याबाबत शासनाने 
तातडीने कराियाची उपाययोजना विचारात घेण्यात यािी." 
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