
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
मंगळिार, विनांक  १८ जनू, २०१९ 

 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे- 
 

 

  (अ) ताराांकित प्रश्न 
 

  (ब) अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी क्रमाांि ५५८ ते ५६९ सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. 
 

 

िोन : मंत्रयांचा पवरचय 
 

तीन : शोक प्रस्ताि - 
 

 श्री.कवलासराव भाऊसाहेब शिंदे, माजी कव.स.स. याांच्या द:ुखद कनधनाबद्दल िंोि 
प्रस्ताव 
 
 

चार : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमंत्री :  महाराष्ट्र राज्य लोिसेवा हक्ि आयोग याांचा सन 
२०१७-२०१८ या वर्षाचा पकहला वार्षर्षि अहवाल 

सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) संसिीय कायय मंत्री :  कवदभभ, मराठवाडा आकण उवभकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आदेिं, २०११ मधील कनयम ८ 
अन्वये संसिीय कायय विभागाचे सन २०१७-
२०१८ या आर्षिि वर्षाचे वैधाकनि कविास 
मांडळकनहाय अकनवायभ प्रत्यक्ष खचाचे (अकवभाज्य 
भागासह) कववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) सहकार मंत्री :  कवदभभ, मराठवाडा आकण उवभकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांडळे आदेिं, २०११ मधील कनयम ८ 
अन्वये सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभागाचे 
सन २०१७-२०१८ या आर्षिि वर्षाचे वैधाकनि 
कविास मांडळकनहाय अकनवायभ प्रत्यक्ष खचाचे 
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(अकवभाज्य भागासह) व िायभक्रमाांतगभत मांजूर 
कनयतव्यय व प्रत्यक्ष खचाचे कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

 

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

 

  (१) सियश्री. अतलु भातखळकर, अवमत िेशमखु, बाळासाहेब थोरात, अवमन पटेल,  
विजय िडेट्टीिार, मो. आवरफ नसीम खान, अस्लम शेख,  प्रा. िर्षा गायकिाड, 
डॉ. संतोर्ष टारफे, सियश्री. कुणाल पाटील, त्रयंबकराि वभसे, अॅड. यशोमती ठाकूर, 
कु. प्रवणती शशिे, श्री. सवुनल केिार, श्रीमती वनमयला गावित, प्रा. विरेंद्र जगताप, 
सियश्री. अवजत पिार, जयंत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, छगन भजुबळ, 
शवशकांत शशिे, वजतेंद्र आव्हाड, राजेश टोपे, श्रीमती विवपका चव्हाण,  सियश्री. 
राहुल मोटे, संिीप नाईक, हसन मशु्रीफ, भास्कर जाधि, िैभि वपचड, पांडुरंग 
बरोरा, राहुल जगताप, ित्तात्रय भरणे, राणाजगजीतशसह पाटील, विपक चव्हाण, 
डॉ. सतीश पाटील, सियश्री. पंकज भजुबळ, नरहरी विरिाळ, सरेुश लाड, विजय 
भांबळे, संजय किम, बाळासाहेब पाटील, मकरंि जाधि-पाटील, भाऊसाहेब पाटील 
- वचकटगांिकर, डॉ मधसुिून कें दे्र, सियश्री बबनराि शशिे, विलीप सोपल, 
वशिेंद्रशसह भोसले, मनोहर नाईक, संग्राम जगताप, सियश्रीमती समुन पाटील, 
ज्योती कलानी, सियश्री. अिधतू तटकरे, प्रिीप जाधि-नाईक, श्रीमती संध् यािेिी 
िेसाई-कुपेकर, सियश्री. वकसन कथोरे, अवमत साटम, अमर काळे, हर्षयिधयन 
सपकाळ, डी.पी.सािंत, अवमत िनक, डॉ. राहूल पाटील, सियश्री. सवुनल प्रभ,ू 
कालीिास कोळंबकर, पथृ् िीराज चव्हाण, भारत भालके, राहुल बोंदे्र, शेख आवसफ 
शेख रशीि, संग्राम थोपटे, जयकुमार गोरे, विश्िवजत किम, श्रीमती तपृ्ती सािंत, 
श्री. नारायण पाटील, अॅड. पराग अळिणी, श्री. प्रशांत ठाकूर, कॅप्टन आर.तवमल 
सेल्िन, श्रीमती मवनर्षा चौधरी, सियश्री. िैभि नाईक, प्रकाश फातपेकर, सवुनल 
राऊत, डॉ. बालाजी वकणीकर, सियश्री गणपत गायकिाड, सनुील शशिे, प्रा.चंद्रकांत 
सोनिणे, सियश्री प्रताप सरनाईक, अब ूआजमी, वि.स.स. तातडीच्या ि साियजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-  
 
     "मुांबईतील नायर रुग्णालयात तीन वकरष्ट्ठ मकहला डॉक्टराांच्या रँशगगला िां टाळून डॉ. 
पायल तडवी या कवद्यार्षिनीने बुधवार कदनाांि २३ मे, २०१९ रोजी नायर रुग्णालयाच्या 
वसतीगृहातच गळफास लावून िेलेली आत्महत्या,  डॉ.पायलच्या िुटुां कबयाांनी कदलेल्या 
पुराव्याांच्या आधारे आग्रीपाडा पोकलस ठाण्यात तीन मकहला डॉक्टराांच्या कवरोधात 
आत्महत्येस प्रवृत्त िरणे, रॅशगग प्रकतबांधि आकण अरॉकसटी िायद्याांतगभत गुन्हे दाखल 
िरण्यात येणे, या रुग्णालयातील दोन वकरष्ट्ठ प्राध्यापिाांसह डॉ. शचग शलग याांचे कवरुध्द 
सुध्दा गुन्हा नोंदकवण्याची होत असलेली मागणी, डॉ. पायल तडवी याांच्या िंरीरावर व 
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मानेवर खुणा आढळून आल्यामुळे त्याांची हत्या िरण्यात आल्याचा व्यक्त होत असलेला 
सांिंय, डॉ.पायलच्या िुटुां कबयाांसह कवकवध सांघटनाांनी नायर रुग्णालयासमोर िेलेले कठय्या 
आांदोलन, रोकहत वेमूला आत्महत्या प्रिरणानांतर कवद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) 
देिंातील उच्च किंक्षण सांस्िाांना जातीवाचि तक्रारींची प्रिरणे हाताळण्यासाठी स्वतांत्र िक्ष 
स्िापन िरण्याचे आदेिं देऊन त्यास समान सांधी िक्ष असे नावही देण्याच्या सुचना 
कदलेल्या असताांना अिंा प्रिारची अांमलबजावणी मुांबईतील सर जे जे रुग्णालय, मुांबई 
महापाकलिेचे िेईएम, िंीव, नायर, िूपर रुग्णाांलयाांसह राज्यातील रुग्णालयाांमध्येही 
िेलेली नसल्याचे उघडिीस येणे, त्यामुळे वैद्यिीय महाकवद्यालयामध्ये जातीवाचि 
मानकसि छळाांचे प्रमाण वाढलेले असणे, मात्र न्याय कमळत नसल्याने अनेि अन्यायग्रस्त 
कवद्यािी सदरचा त्रास मुिाटपणे सहन िरत असणे, भकवष्ट्यात अिंा प्रिारच्या घटना घडू 
नयेत म्हणून याप्रिरणाची सखोल चौििंी िरुन दोर्षी असलेल्याांवर तात्िाळ िारवाई 
िरुन डॉ. पायल तडवी हीच्या िुटुां कबयाांना न्याय कमळवून देण्याची त्याचप्रमाणे 
रॅशगगकवरोधातील िायदा अकधि िडि िरण्यािकरता सकमती नेमून िायद्यात अपेकक्षत 
बदल िरणे गरजेचे असणे, तसेच कवद्यािी डॉक्टराांसोबत असणारा सांवाद दृढ व्हावा 
यासाठी खाजगी आकण सरिारी वैद्यिीय महाकवद्यालयातील कवद्यार्थ्यांचे समुपदेिंन िरणे 
गरजेचे असणे, यावर िंासनाने िरावयाची िायभवाही व प्रकतक्रीया." 

  (२) सियश्री. अवमत िेशमखु, बाळासाहेब थोरात, अवमन पटेल, विजय िडेट्टीिार, प्रा. 
िर्षा गायकिाड, सियश्री त्रयंबकराि वभसे, मो.आवरफ नसीम खान, अस्लम शेख, डॉ. 
संतोर्ष टारफे, श्री कुणाल पाटील, अॅड. यशोमती ठाकूर, कु.प्रवणती  शशिे, श्री 
सवुनल केिार, प्रा. विरेंद्र जगताप, श्रीमती वनमयला गावित, सियश्री. सवुनल प्रभ,ू अब ू
आजमी, वि.स.स. तातडीच्या ि साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे अन्न ि और्षध 
प्रशासन मंत्रयाचे लक्ष िेधतील :-   

       "मुांबई स्स्ित उघड्यावर कवक्री िेल्या जाणाऱ्या रस्त्यावरील शलबू सरबत व 
ऊसाच्या रसासाठी वापरले जाणारे पाणी दकुर्षत असल्याचे महापाकलिेच्या आरोग्य 
कवभागाच्या पाहणीत आढळून येणे, शलबू सरबताच्या २८० नमुन्याांपैिी २१८ नमुने दकुर्षत 
आढळून येणे, ऊसाच्या रसाच्या ३०३ नमुन्याांपैिी २६८ नमुने  दकुर्षत आढळून आले तर 
बफाच्या ३८५ नमुन्याांपैिी ३०० नमुने दकुर्षत आढळून येणे, तसेच िाही िेंतिरी 
डोंकबवली एमआयडीसीतील िां पन्यातून कनघणाऱ्या रासायकनि साांडपाण्याचा उपयोग 
पालेभाज्या कपिकवण्यासाठी रेल्वेच्या ओसाड जकमनीवर िरीत असल्याचे कनदिंभनास येणे, 
तब्बल ८ एिर जकमनीवर घाण व कवर्षारी पाण्यावरील भाज्याांची िेंती िरण्यात येणे, सदर 
भाज्याांची घाटिोपर ते दादर दरम्यान कवक्री िेली जात असणे, मध्य रेल्वेच्या ठािुली रेल्वे 
स्टेिंनिेंजारी रूळालगत मोिळ्या भूखांडावर भाजीपाला कपिकवणाऱ्याांवर िारवाई 
िरण्याची मागणी िेल्यानांतरही िोणतीही िारवाई न होणे, मुांबई िंहर व आसपासच्या 
कवभागाांमध्ये दकुर्षत पाण्यावर भाजीपाला कपिवून िंहरवाकसयाांचे आरोग्य धोक्यात येणे, 



 

18-Jun-19 7:14:45 AM 

4 
तसेच िंहरामध्ये उघड्यावर कविले जाणारे अन्नपदािभ चाांगल्या दजाचे नसून रासायकनि 
प्रकक्रयेने बनकवलेले फळ, भाज्या मोठ्या प्रमाणात िंहरात कवित असल्याने नागकरिाांचे 
आरोग्य धोक्यात येणे, सदर घटनाांमुळे जनसामान्याांमध्ये वाढत चाललेला असांतोर्ष, 
याबाबत िंासनाने िरावयाची िायभवाही व प्रकतकक्रया.’’ 

    
 

सहा : शासकीय विधेयके : 
 

 

  (अ) सहकार मंत्रयांचा प्रस्ताि (म.वि.स. वनयम १५४ अन्िये) :- 
 

    "सन २०१८ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ७० - महाराष्ट्र सहिारी सांस्िा 
(कतसरी सुधारणा) कवधेयि, २०१८ मागे घेण्यास सभागृहाची अनुमती कमळावी." 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (ब) परु:स्थापनाथय :- 

 

   (१) सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रदेिं कविास 

प्राकधिरण (सुधारणा) कवधेयि, २०१९ 
 

   (२) सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १४ - महाराष्ट्र मुद्ाांि (सुधारणा व 

कवकधग्राह्यीिरण) (पुढे चालू ठेवणे) कवधेयि, २०१९ 
 

   (३) सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १५ - महाराष्ट्र सावभजकनि कवद्यापीठ 

(सुधारणा) कवधेयि, २०१९ 
 

   (४) सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १६ - स्पायसर ॲडवेनकटस्ट कवद्यापीठ 

(सुधारणा) कवधेयि, २०१९ 
 

   (५) सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १८ - महाराष्ट्र सहिारी सांस्िा (दसुरी 
सुधारणा) कवधेयि, २०१९ 
 

   (६) सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १९ - महाराष्ट्र िर, व्याज, िंास्ती 
शिवा कवलांब िुंल्ि याांच्या ििबािीची तडजोड िरण्याबाबत कवधेयि, २०१९ 

 

   (७) सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि २१ - महाराष्ट्र राज्यातील सामाकजि 

व िैंक्षकणिदृष्ट्टया मागास (एसईबीसी) वगािकरता (राज्यातील िैंक्षकणि 

सांस्िाांमधील प्रवेिंािकरता जागाांचे आकण राज्याच्या कनयांत्रणाखालील 

लोिसेवाांमधील कनयुक्ताांचे आकण पदाांचे) आरक्षण (सुधारणा व कवकधग्राह्यीिरण) 
कवधेयि, २०१९ 
 

   (८) सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि २२ - मुांबई महानगरपाकलिा 



 

18-Jun-19 7:14:45 AM 

5 
(सुधारणा) कवधेयि, २०१९ 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (क) विधानसभेने संमत केलेले विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा वनयमातील वनयम 

१४१(१) अन्िये पनु्हा संमत करणे :- 
 

    सन २०१८ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ६१ – महाराष्ट्र िैंक्षकणि सांस्िा 
(िुंल्ि कवकनयमन) (सुधारणा) कवधेयि, २०१८ 

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

  (ड) विचार, खंडश: विचार ि संमत करणे :- 
 

 

  (१) (ि) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४ - महाराष्ट्र साियजवनक 
विश्िस्तव्यिस्था (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

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

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ४ - महाराष्ट्र सावभजकनि 
कवश्वस्तव्यवस्िा (सुधारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या 
आत सादर िरण्याचा अनुदेिं देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, िसंतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, 
श्रीमती वनमयला गािीत, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ४ - महाराष्ट्र सावभजकनि 
कवश्वस्तव्यवस्िा (सुधारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेिं देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अवमन पटेल, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ४ - महाराष्ट्र सावभजकनि 
कवश्वस्तव्यवस्िा (सुधारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३४ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेिं देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुार्ष उफय  पंवडतशेठ 
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पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ४ - महाराष्ट्र सावभजकनि 
कवश्वस्तव्यवस्िा (सुधारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या 
आत सादर िरण्याचा अनुदेिं देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ४ - महाराष्ट्र सावभजकनि 
कवश्वस्तव्यवस्िा (सुधारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या 
आत सादर िरण्याचा अनुदेिं देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 
 

   (छ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.पथृ्िीराज चव्हाण, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ४ - महाराष्ट्र सावभजकनि 
कवश्वस्तव्यवस्िा (सुधारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २५ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेिं देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 
 

   (ज) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री हर्षयिधयन सपकाळ, 
अवमत िनक, प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ४ - महाराष्ट्र सावभजकनि 
कवश्वस्तव्यवस्िा (सुधारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या 
आत सादर िरण्याचा अनुदेिं देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 

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

  (२) (ि) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ६ - सोमय्या विद्याविहार 
विद्यापीठ, मुंबई विधेयक, २०१९ 
 
 

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

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ६ - सोमय्या कवद्याकवहार 
कवद्यापीठ, मुांबई कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ५१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या 
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आत सादर िरण्याचा अनुदेिं देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ६ - सोमय्या कवद्याकवहार 
कवद्यापीठ, मुांबई कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या 
आत सादर िरण्याचा अनुदेिं देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत िनक, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ६ - सोमय्या कवद्याकवहार 
कवद्यापीठ, मुांबई कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २५ सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेिं देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (३) (ि) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ७ - डी.िाय.पाटील विद्यापीठ, 

पणेु विधेयक, २०१९ 
 

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

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ७ - डी.वाय.पाटील कवद्यापीठ, 
पुणे कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ५१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर 
िरण्याचा अनुदेिं देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 
 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, िसंतराि चव्हाण, डॉ.संतोर्ष टारफे, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ७ - डी.वाय.पाटील कवद्यापीठ, 
पुणे कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर 
िरण्याचा अनुदेिं देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 
 
 

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

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ७ - डी.वाय.पाटील कवद्यापीठ, 
पुणे कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर 
िरण्याचा अनुदेिं देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.अवमत िनक, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि ७ - डी.वाय.पाटील कवद्यापीठ, 
पुणे कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २५ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सादर 
िरण्याचा अनुदेिं देऊन कवचारािभ पाठकवण्यात यावे." 
 

 

 
सात : सियश्री रणधीर सािरकर, सवुनल प्रभ,ु राजेंद्र पाटणी, सभुार्ष साबणे, डॉ. जयप्रकाश 

मुंिडा, सियश्री प्रशांत बंब, राजाभाऊ िाजे, वशिाजीराि नाईक, डॉ. शवशकांत खेडेकर, 
सियश्री बाबरुाि पाचणे, अवनल किम, हवरर्ष शपपळे, संजय रायमलुकर, संजय 
वशरसाट, डॉ. सनुील िेशमखु, सियश्री वकशोर पाटील, उियशसग पाडिी, संविपानराि 
भमूरे, डॉ. राहुल पाटील, सियश्री राजेंन्द्र नजरधने, ज्ञानराज चौघलेु, समीर कुणािार, 
नारायण पाटील, संजय सािकारे, शंभरुाज िेसाई, हवरभाऊ जािळे, अवनल बाबर, डॉ. 
राहुल आहेर, सियश्री प्रकाश आवबटकर, कृष्ट्णा गजबे, उल्हास पाटील, सरेुश भोळे, 
सत्तयजीत पाटील, बाळासाहेब मरुकुटे, श्रीमती सीमा वहरे, सियश्री नारायण कुचे, 
चैनसखु संचेती, वशिाजीराि कर्डडले, ॲङ आकाश फंुडकर, श्री गोिधयन शमा, श्रीमती 
िेियानी फरांिे, सियश्री राज ू तोडसाम, बाळासाहेब सानप, श्रीमती स्नेहलता कोल्हे, 
सियश्री रमेश बुंविले, संवजिरेड्डी बोिकुरिार, डॉ. पंकज भोयर, सियश्री सधुीर पारिे, 
चरण िाघमारे, कृष्ट्णा खोपडे, संजय परुाम, तानाजी मटुकुळे, डॉ. तरु्षार राठोड, 
श्री.संतोर्ष िानिे, प्रा. संवगता ठोंबरे, सियश्री आर.टी.िेशमखु, अमल महावडक, सरेुश 
हाळिणकर, महेश लांडगे, मनोहर भोईर, वि.स.स. यांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये 
प्रस्ताि : 
 

     ''राज्यात तालुक्याांमध्ये माहे जून ते सप्टेंबर, २०१८ या िालावधीत पजभन्याची तूट, उपलब्ध 
असलेल्या भूजलाची िमतरता, दरूसांवेदन कवर्षयि कनिर्ष, वनस्पती कनदेिंाांि, मृद आद्भता, 
पेरणी खालील के्षत्र व कपिाांची स्स्िती या सवभ घटिाांचा एिकत्रत कवचार िरुन या घटिाांनी 
प्रभाकवत झालेल्या तालुक्याांपैिी १५१ तालुक्याांमधील १७,९८५ गावाांमध्ये गांभीर/मध्यम 
स्वरुपाचा दषु्ट्िाळ िंासनाने कदनाांि ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीपासून घोकर्षत िेला असणे, 
त्यानांतरच्या िालावधीत १५१ तालुक्याांव्यकतकरक्त इतर तालुक्याांमधील ज्या महसुली 
मांडळामध्ये सरासरी पजभन्याच्या ७० टक् िे पेक्षा िमी व एिूण पजभन्यमान ७५० कम.कम. पेक्षा 
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िमी झाले आहे अिंा एिूण २६८ महसूली मांडळाांतील ५,०९० गावाांमध्ये िंासनाने दषु्ट्िाळ 
घोकर्षत िेला असणे, तसेच ९३१ गावाांमध्ये दषु्ट्िाळसदृिं पकरस्स्िती जाहीर िेली असणे, 
अिंारीतीने राज्यातील एिूण ४१ हजार गावाांपैिी २९ हजार गावाांमध्ये दषु्ट्िाळ असल्याचे 
कनदिंभनास येणे, राज्यातील दषु्ट्िाळाचा सामना िरण्यासाठी  मा. मदत व पुनवभसन मांत्री याांच्या 
अध्यक्षतेखाली मांत्रीमांडळ उपसकमती गठीत िरण्यात येणे, प्रत्येि कजल्हाकधिारी िायालयात 
टांचाई कनयांत्रण व समन्वयासाठी स्वतांत्र िक्ष स्िापण्यात आला असणे, राज्यातील मोठे, मध्यम 
व लघु पाटबांधारे प्रिल्पाच्या जलािंयातील पाणीसाठा सन २०१८ च्या तुलनेत कनम्मा शिवा 
त्याहूनही िमी असल्याची बाब कनदिंभनास येणे, दषु्ट्िाळ घोकर्षत िेलेल्या शिवा दषु्ट्िाळसदृिं 
पकरस्स्िती घोकर्षत िेलेल्या गावाांतील िेंतिऱ् याांना िंासनािडून जकमन महसूलात सूट, 
सहिारी सांस्िाांच्या िजाचे पुनगभठण, मोठया प्रमाणावर िेंतिऱ् याांना कपि िजभमाफी देण्यात 
येणे, िेंतीिंी कनगकडत िजाच्या वसूलीस स्िकगती, िृर्षीपांपाच्या चालू कवज कबलात ३३.५ टक् िे 
सुट देऊन अांदाजे रुपये ६७३.४१ िोटीची सवलत देण्यात आली असल्याचे कनदिंभनास येणे, 
तसेच िंालेय/महाकवद्यालयीन कवद्यार्थ्यांच्या पकरक्षा िुंल्िात माफी, रोहयो अांतगभत िामाांच्या 
कनिर्षात िाही प्रमाणात किंकिलता, आवश्यि तेिे कपण्याचे पाणी पुरकवण्यासाठी टँिरचा 
वापर, टांचाई जाहीर िेलेल्या गावात िेंतिऱ् याांच्या िेंतीच्या पांपाची कवज जोडणी खांडीत न 
िरणे, कवज ििबािी न भरल्याने बांद िरण्यात आलेल्या ३,३२० पाणीपुरवठा योजना पुन्हा 
सुरु िरण्यात येणे, इ. धोरणात्मि कनणभय िरुन दषु्ट्िाळग्रस्त िेंतिऱ् याांना कवकवध माध्यमातून 
मदत िरण्याचा िंासनाचा प्रयत्न, राज्यात १,२६४ कठिाणी चारा छावण्या सुरु िरण्यात येणे 
व त्यात सुमारे १० ते ११ लाख जनावरे असणे, चारा छावण्याांसाठी औरांगाबाद कवभागीय 
आयुक्ताांना १११ िोटी, पुणे कवभागीय आयुक्ताांना ४ िोटी व नाकिंि कवभागीय आयुक्ताांना 
४७ िोटींचा कनधी कवतकरत िरण्यात आला असल्याची बाब कनदिंभनास येणे, चारा 
छावण्याांच्या कठिाणी तात्पुरती स्वच्छतागृहे उभारण्यात येणे, चारा कपिाच्या लागवडीसाठी 
िेंतिऱ् याांना २५ हजार क्क्वटल कबयाणाांचे कवतरण िरण्यात येणे व त्यातून ५८ हजार हेक्टर 
के्षत्रावर चारा कपिाची लागवड िरण्यात आल्याने एिूण ३० लाख मेकरि टन चाऱ् याचे 
उत्पादन झाले असणे, कदनाांि १५ मे, २०१९ पासून चारा छावणीतील जनावराांच्या अनुदान 
दरामध्ये वाढ िरुन मोठया जनावराांसाठी प्रतीकदन रुपये १००/- व लहान जनावराांसाठी प्रतीकदन 
रुपये ५०/- हा वाढीव दर लागू िेला असणे, चारा छावणीत दाखल झालेल्या जनावराांच्या 
उपस्स्ितीसाठी आठवड्यातून स्िॅशनग िरण्याचा कनणभय घेण्यात आला असणे, टँिर मांजुरीचे 
अकधिार उपकजल्हाकधिारी याांना व चारा छावणी मांजुर िरण्याचे अकधिार कजल्हाकधिारी याांना 
देण्यात आले असून मागणी होताच ताबडतोब टँिर व चारा छावणी मांजुर िरण्यात येत 
असल्याची बाब कनदिंभनास येणे, सद्यःस्स्ितीत २८,५२४ गावाांमध्ये दषु्ट्िाळ/दषु्ट्िाळ सदृिं 
पकरस्स्िती घोकर्षत िरण्यात आली असणे व त्याअनुर्षांगाने १७,९८५ गावाांना दषु्ट्िाळी अनुदान 
वाटप िरण्यात आले असणे व उवभकरत १०,५३९ गावाांना वर उल्लेकखत इतर ८ सुकवधा लागू 
िरण्यात आल्या असल्याचे कनदिंभनास येणे, दषु्ट्िाळबाकधत िेंतिऱ् याांना िृर्षी कवर्षयि मदत 
वाटप िरण्यासाठी िें द् िंासनािडून रुपये ४,७१४ िोटी रुपयाांची मदत मांजूर िरण्यात 
आली असणे, राज्यातील एिूण ६८,३०,८६५   िेंतिऱ् याांना रुपये ४,५०८ िोटी रिमेच्या 
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मदतीचे वाटप िरण्यात आले असल्याचे कनदिंभनास येणे, राज्यातील िेंतिऱ् याांची कवदु्यत 
देयिे िकित असल्याने बांद असलेल्या पाणी पुरवठा योजनाांची कवदु्यत जोडणी पुवभवत 
िरण्यािकरता िंासनािडून कवदु्यत देयिे अदा िरण्यात येणे व त्यापोटी माचभ, २०१९ 
अखेरपयंत रुपये १३२.३० िोटी इतिा कनधी खचभ झाला असणे, महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेंतगभत राज्यात कदनाांि ११ मे, २०१९ रोजी सांपलेल्या आठवडयामध्ये एिूण 
३६,६६० िामे चालू असून त्यावर ३,४०,९५२ इतिी मजूराांची उपस्स्िती असल्याचे 
कनदिंभनास येणे, चारा छावण्याांमधील पिुंधनाची नोंदणी िरुन पिुंधनाच्या सांख्येची दैनांकदन 
नोंद ठेवण्यासाठी अॅन्राईड मोबाईलवर आधाकरत प्रणालीचा वापर अकनवायभ िरण्याचा कनणभय 
िंासनािडून घेण्यात येणे व िंौयभ टॅक्नोसॉफ्ट प्रा.कल. या सांस्िेने तयार िेलेली प्रणाली 
कवनािुंल्ि उपलब्ध िरुन देण्यात येणे, या सांस्िेमाफंत सदर प्रणालीचा वापर िरण्याबाबतचे 
एि कदवसीय प्रकिंक्षण चारा छावणी चालिाांचे पयभवेक्षि/िमभचारी तसेच महसूल कवभागातील 
िमभचारी याांना कजल्हास्तरावर उपलब्ध िरुन देण्यात येणे, चारा छावण्याांमध्ये दाखल होणाऱ् या 
पिुंधनाांची रोगप्रकतिारि िंक्ती व उत्पादन क्षमता िायम राहण्यािकरता त्याांना देण्यात येणारा 
कहरवा चारा, ऊसाचे वाडे, ऊस इ. खाद्याच्या प्रमाणात वाढ िरुन मोठया जनावराांिकरता १८ 
कि.गॅ्र. व लहान जनावराांिकरता ९ कि.गॅ्र. याप्रमाणे खाद्याचे प्रमाण सुधाकरत िरण्यात आले 
असणे, राज्यात प्रिमच िेंळ्या-मेंढ्ाांसाठी छावणी सुरु िरण्याचा तसेच राज्यातील दषु्ट्िाळी 
भागात सुरु असलेल्या चारा छावण्याांमधील जनावराांसाठी टँिरने पाणी देण्याचा कनणभय 
मांत्रीमांडळ उपसकमतीने कदनाांि ३० मे, २०१९ वा त्यासुमारास घेतला असणे, सद्यःस्स्ितीत 
राज्यात ६,२०९ टँिरच्या माध्यमातून ४,९२० गावे आकण १०,५०६ पाड्याांवर पाणी पुरवठा 
िेला जात असणे, राज्यात कपि कवम्याच्या भरपाईपोटी आतापयंत ३४ लाख िेंतिऱ् याांना २२ 
िोटी रुपयाांचे वाटप िरण्यात आले असल्याची बाब कनदिंभनास येणे, मागील ४ वर्षात ४ 
िोटी ७२ लाख िेंतिऱ् याांना १४,७७३ िोटी रुपये इतिी भरीव नुिसान भरपाई कदली 
असल्याचे कनदिंभनास येणे, िापुस व धान कपिावरील किडीमुळे नुिसान झालेल्या 
िेंतिऱ् याांना कपि कवमा योजनेकिंवाय ३,३३६ िोटी रुपयाांची भरपाई िंासनािडून कदली 
असल्याची बाब कनदिंभनास येणे, पालिमांत्री व कजल्हाकधिारी याांच्या अध्यक्षतेखाली जवळपास 
सवभ कजल्ह्याांमध्ये आढावा बैठिाांचे आयोजन िरुन दषु्ट्िाळ कनयांत्रणाचे िायभ युध्द पातळीवर 
सुरु असणे, कजल्हा, उपकवभाग व तालुिा स्तरावर के्षत्रीय िमभचारी प्रकिंक्षणाचे व पेरणीपूवभ 
मिंागती व तयारीबाबत कवकवध कपिाांच्या िेंतीिंाळाांचे आयोजन िरण्यात येणे, कदनाांि २४ मे 
ते ८ जून, २०१९ या िालावधीत उन्नत िेंती, समृध्द िेंतिरी अकभयान राबकवण्यात येणे, िृकत्रम 
पाऊस कनमाण िरण्याच्या दृष्ट्टीने होत असलेला प्रयत्न, तूतास पेरणी न िरण्याबाबत 
आतापयंत जवळपास एि लाखाच्या वर िेंतिऱ् याांना एसएमएसव्दारे सूचना िरुन कबयाणे 
वाया जाऊ नये म्हणून खबरदारी घेण्यात येऊन खरीपाचे कनयोजन िरण्याचा प्रयत्न इ. दषु्ट्िाळ 
कनवारणािभ िंासनािडून गाांभीयाने िरण्यात आलेल्या उपरोक्त उपाययोजना व िायभवाही 
कवचारात घेऊन त्याअनुर्षांगाने िरावयाची िायभवाही.'' 
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आठ : वित्त मंत्री यांनी सन २०१९-२०२० चा अवतवरक्त अर्थसंकल्प सादर करणे. 

(िपुारी २-०० िाजता) 
   

विधान भिन, 
मुांबई 
कदनाांि : १७ जून, २०१९ 
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