
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिार, विनाांक  १९ जनू, २०१९ 

 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री : (क) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये विधी ि न्याय विभागाचे सि २०१७-
२०१८ या आर्थिक िर्षातील िैधाविक विकास 
मंडळविहाय अवििायभ प्रत्यक्ष खर्चारे्च (अविर्ाज्य 
र्ागासह) ि कायभक्रमांतगभत मंजूर वियतव्यय ि 
प्रत्यक्ष खर्चारे्च वििरिपत्र सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये सामान्य प्रशासन विभागाचे सि २०१७-
२०१८ या आर्थिक िर्षातील िैधाविक विकास 
मंडळविहाय अवििायभ प्रत्यक्ष खर्चारे्च (अविर्ाज्य 
र्ागासह) ि कायभक्रमांतगभत मंजूर वियतव्यय ि 
प्रत्यक्ष खर्चारे्च वििरिपत्र सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) उच्च ि तांत्र वशक्षण, 
मराठी भाषा, 
साांस्कृवतक कायय, 
अल्पसांख्याक 
विकास, मांत्री  

: (क) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये उच्च ि तांत्र वशक्षण विभागाचे सि 
२०१७-२०१८ या आर्थिक िर्षातील िैधाविक 
विकास मंडळविहाय अवििायभ प्रत्यक्ष खर्चारे्च 
(अविर्ाज्य र्ागासह) ि कायभक्रमांतगभत मंजूर 
वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खर्चारे्च वििरिपत्र 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
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विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये मराठी भाषा विभागाचे सि २०१७-
२०१८ या आर्थिक िर्षातील िैधाविक विकास 
मंडळविहाय अवििायभ प्रत्यक्ष खर्चारे्च (अविर्ाज्य 
र्ागासह) ि कायभक्रमांतगभत मंजूर वियतव्यय ि 
प्रत्यक्ष खर्चारे्च वििरिपत्र सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ग) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये पययटन ि साांस्कृवतक कायय विभागाचे 
सि २०१७-२०१८ या आर्थिक िर्षातील िैधाविक 
विकास मंडळविहाय अवििायभ प्रत्यक्ष खर्चारे्च 
(अविर्ाज्य र्ागासह) ि कायभक्रमांतगभत मंजूर 
वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खर्चारे्च वििरिपत्र 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

     (घ) विदर्भ, मराठिाडा आवि उिभवरत महाराष्ट्र यासाठी 
विकासमंडळे आदेश, २०११ मधील वियम ८ 
अन्िये अल्पसांख्याक विकास विभागाचे सि 
२०१७-२०१८ या आर्थिक िर्षातील िैधाविक 
विकास मंडळविहाय अवििायभ प्रत्यक्ष खर्चारे्च 
(अविर्ाज्य र्ागासह) ि कायभक्रमांतगभत मंजूर 
वियतव्यय ि प्रत्यक्ष खर्चारे्च वििरिपत्र 
सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 

  (३) जलसांपिा मांत्री :  मा.राज्यपाल महोदयांिी पाटबंधारे विकास 
के्षत्रासंदर्ात वदलेल्या विदेशांच्या अिुरं्षगािे सि 
२०१९-२०२० च्या िार्थर्षक आखिीच्या 
वियोजिाबाबतर्चा तपशील सर्ागृहाच्या पटलािर 
ठेितील. 

 

तीन : लोकलेखा सवमतीचा "बािन्नािा", "ते्रपन्नािा", "चोपन्नािा" तसेच "पांचािन्नािा" ि 
"छपन्नािा" अहिाल सभागहृास सािर करणे 
 

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

 

पाच : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :   
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  (१) (मांगळिार, विनाांक १८ जनू, २०१९ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

िशयविण्यात आलेली परांत ुचचा न झालेली लक्षिेधी सचूना) 

  (१) सियश्री. अवमत िेशमखु, बाळासाहेब थोरात, अवमन पटेल, विजय िडेट्टीिार, प्रा. 
िषा गायकिाड, सियश्री त्र्यांबकराि वभसे, मो.आवरफ नसीम खान, अस्लम शेख, 
डॉ.सांतोष 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 ि औषध 
प्रशासन मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :-   

       "मंुबई स्थित उघड्यािर विक्री केल्या जािाऱ्या रथत्यािरील ललबू सरबत ि 
ऊसाच्या रसासाठी िापरले जािारे पािी दवुर्षत असल्यारे्च महापावलकेच्या आरोग्य 
विर्ागाच्या पाहिीत आढळूि येिे, ललबू सरबताच्या २८० िमुन्यांपैकी २१८ िमुिे दवुर्षत 
आढळूि येिे, ऊसाच्या रसाच्या ३०३ िमुन्यांपैकी २६८ िमुिे  दवुर्षत आढळूि आले तर 
बर्फाच्या ३८५ िमुन्यांपैकी ३०० िमुिे दवुर्षत आढळूि येिे, तसेर्च काही शेतकरी 
डोंवबिली एमआयडीसीतील कंपन्यातूि विघिाऱ्या रासायविक सांडपाण्यार्चा उपयोग 
पालेर्ाज्या वपकविण्यासाठी रेल्िेच्या ओसाड जवमिीिर करीत असल्यारे्च विदशभिास येिे, 
तब्बल ८ एकर जवमिीिर घाि ि विर्षारी पाण्यािरील र्ाज्यांर्ची शेती करण्यात येिे, सदर 
र्ाज्यांर्ची घाटकोपर ते दादर दरम्याि विक्री केली जात असिे, मध्य रेल्िेच्या ठाकुली रेल्िे 
थटेशिशेजारी रूळालगत मोकळ्या रू्खंडािर र्ाजीपाला वपकवििाऱ्यािंर कारिाई 
करण्यार्ची मागिी केल्यािंतरही कोितीही कारिाई ि होिे, मंुबई शहर ि आसपासच्या 
विर्ागांमध्ये दवुर्षत पाण्यािर र्ाजीपाला वपकिूि शहरिावसयारें्च आरोग्य धोक्यात येिे, 
तसेर्च शहरामध्ये उघड्यािर विकले जािारे अन्नपदािभ र्चांगल्या दजारे्च िसूि रासायविक 
प्रवक्रयेिे बिविलेले र्फळ, र्ाज्या मोठ्या प्रमािात शहरात विकत असल्यािे िागवरकांरे्च 
आरोग्य धोक्यात येिे, सदर घटिांमुळे जिसामान्यांमध्ये िाढत र्चाललेला असंतोर्ष, 
याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि प्रवतवक्रया.’’ 
 

  ((२)
) 

सियश्री. अवजत पिार, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, छगन भजुबळ, 
शवशकाांत शशिे, वजतेंद्र आव्हाड, राजेश टोपे, श्रीमती विवपका चव्हाण, सियश्री.राहुल 
मोटे, सांिीप नाईक, हसन मशु्रीफ,भास्कर जाधि, िैभि वपचड, पाांडुरांग बरोरा, 
राहुल जगताप, ित्तात्रय भरणे, राणाजगजीतशसह पाटील, विपक चव्हाण, डॉ. 
सतीश पाटील, सियश्री. पांकज भजुबळ, नरहरी वझरिाळ, सरेुश लाड, विजय 
भाांबळे, सांजय किम, बाळासाहेब पाटील, मकरांि जाधि-पाटील, भाऊसाहेब 
पाटील-वचकटगाांिकर, डॉ.मधसुिून कें दे्र, सियश्री बबनराि शशिे, विलीप सोपल,     
वशिेंद्रशसह भोसले, मनोहर नाईक, सांग्राम  जगताप, सियश्रीमती समुन पाटील, 
ज्योती कलानी, सियश्री. अिधतू तटकरे, प्रिीप जाधि-नाईक, श्रीमती सांध् यािेिी 
िेसाई-कुपेकर, सियश्री. मांगेश कुडाळकर, सवुनल  शशिे, सांजय पोतनीस, अॅड. 



 

19-Jun-19 8:53:25 AM 

4 
भीमराि धोंडे, सियश्री. विजय िडेट्टीिार, प्रकाश फातपेकऱ, वि.स.स. तातडीच्या ि 
साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील:-   
    "महाराष्ट्र राज्य माध्यवमक ि उच्र्च माध्यवमक पवरक्षा मंडळाकडूि घेण्यात आलेल्या 
१२ िी च्या पवरके्षर्चा यािर्षार्चा िुकतार्च जाहीर करण्यात आलेला विकाल, विज्ञाि 
शाखेतील विकालात सुमारे ३.५ टक्क्यांर्ची घट झालेली असिे, विज्ञाि शाखेतील अिेक 
विद्यार्थ्यांिा जे.ई.ई., जे.ई.ई. ॲडव्हान्स यासारख्या थपधा पवरक्षांमध्ये अवतशय िरच्या 
श्रेिीरे्च गुि वमळाले असतािा १२ िी च्या पवरके्षत महत्िाच्या विर्षयांमध्ये या विद्यार्थ्यांिा 
५० टक्क्यापेंक्षा कमी गुि वमळाल्यािे या विद्यार्थ्यांिा अवर्यावंत्रकी, िैद्यकीय, 
और्षधविमािशास्त्र ि आर्थकटेक्र्चर या विर्षयांमधील प्रिेशापासूि िंवर्चत राहण्यार्ची विमाि 
झालेली पवरस्थिती, गुिपडताळिी ि पुिमुभल्यांकिासाठी आिश्यक असलेल्या छायांवकत 
प्रतींसाठी विद्यार्थ्यांिी मोठ्या प्रमािािर केलेले अजभ, परंतू पुिमुभल्यांकिासाठी एक ते दीड 
मवहन्यार्चा कालािधी लागिार असिे, प्रत्येक विर्षयाच्या उत्तरपवत्रकेच्या पुिभतपासिीसाठी 
मंडळाकडे ४०० रुपये र्रािे लागिार असल्यािे विद्यार्थ्यांिा बसत असलेला आर्थिक 
रु्दंड, याथति राज्य मंडळाकडे प्रलंवबत असलेले बारािीच्या विद्यार्थ्यांरे्च पुितभपासिी अजभ 
युद्धपातळीिर विकाली काढूि राज्य मंडळार्ची गुिदाि पद्धत सीबीएसई आवि अन्य 
मंडळांच्या धतीिर करण्याबाबत पालकांर्ची मागिी असिे, या संदर्ात लोकप्रवतविधी 
तसेर्च विद्यािी आवि पालकांिी मा. मुख्यमंत्री यांर्ची रे्ट घेऊि त्यांिा न्याय देण्यार्ची होत 
असलेली मागिी, याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि उपाययोजिा." 
 

  (३) सियश्री. मांगलप्रभात लोढा, सवुनल प्रभ,ू अब ू आजमी, वि.स.स तातडीच्या ि 
साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पयािरण मांत्र्याांचे लक्ष िेधतील :-   
      "प्लास्थटक कर्चऱ्यार्ची पध्दतशीरपिे विल्हेिाट लािण्यासंबंधी कृती योजिा कें द्रीय 
प्रदरू्षि वियंत्रि मंडळाकडे (सीपीसीबी) सादर ि केल्यामुळे महाराष्ट्रासह २१ राज्य 
सरकारांिा राष्ट्रीय हरीत लिादािे प्रत्येकी दरमहा एक कोटी रुपये दंड र्रण्यारे्च वदिांक २६ 
मे, २०१९ रोजी वदलेले आदेश, राज्यात प्लास्थटक आवि घिकर्चरा व्यिथिापिार्ची 
पवरस्थिती वदिसेंवदिस गंर्ीर होत असिे, राज्यात प्लास्थटक वपशिी बंदीर्चा वििभय घेऊिही 
त्यार्ची प्रर्ािीपिे अंमलबजाििी ि होिे, प्लास्थटक वपशिी िष्ट्ट करिेबाबत अद्यापही 
राज्य ि महािगरपावलकेकडूि पुरेशा प्रमािात उपाय योजिा करण्याकडे दलुभक्ष करण्यात 
येत असल्यार्ची बाब विदशभिास येिे, राज्यात प्लास्थटक आवि घिकर्चरा व्यिथिापिार्ची 
स्थिती गंर्ीर असूिही राज्य शासि आवि महािगरपावलकेकडूि या महत्िाच्या विर्षयाला 
प्रािवमकता ि वदल्यामुळे सदर समथयेमध्ये झालेली लर्चताजिक िाढ कें द्रीय सीपीसीबी 
मंडळािे वदिांक ३० एवप्रलपयंत कृती योजिा सादर करण्यार्ची मुदत देऊिही त्यारे्च पालि 
ि करिे, एकंदरीत प्लास्थटक आवि घिकर्चऱ्यार्ची विल्हेिाट लाििे संबंधी कृती योजिा 
तयार करिेबाबत शासि गंर्ीर िसल्यार्ची बाब विदशभिास येिे, यामुळे राज्यातील 
प्रदरू्षिात िाढ होऊि पयािरिार्चा झालेला प्ररं्चड ऱ्हास, याकडे शासिारे्च  झालेले अक्षम्य 
दलुभक्ष, याबाबत शासिािे तातडीिे कराियार्ची कायभिाही ि प्रवतवक्रया." 
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सहा : राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (पवहला वििस) 
 

सात : शासकीय विधेयके : 
 

 

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

    "सि २०१८ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ७० - महाराष्ट्र सहकारी संथिा 
(वतसरी सुधारिा) विधेयक, २०१८ मागे घेण्यास सर्ागृहार्ची अिुमती वमळािी." 
 

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

 

   (१) सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमाकं १३ - महाराष्ट्र महािगर प्रदेश विकास 

प्रावधकरि (सुधारिा) विधेयक, २०१९ 
 

   (२) सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १४ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारिा ि 

विवधग्राह्यीकरि) (पुढे र्चालू ठेििे) विधेयक, २०१९ 
 

   (३) सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १५ - महाराष्ट्र सािभजविक विद्यापीठ 

(सुधारिा) विधेयक, २०१९ 
 

   (४) सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १६ - थपायसर ॲडिेिवटथट विद्यापीठ 

(सुधारिा) विधेयक, २०१९ 
 

   (५) सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १८ - महाराष्ट्र सहकारी संथिा (दसुरी 
सुधारिा) विधेयक, २०१९ 
 

   (६) सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक २१ - महाराष्ट्र राज्यातील सामावजक 

ि शैक्षविकदृष्ट्टया मागास (एसईबीसी) िगाकवरता (राज्यातील शैक्षविक 

संथिांमधील प्रिेशाकवरता जागांरे्च आवि राज्याच्या वियंत्रिाखालील 

लोकसेिांमधील वियुक्त्यांरे्च आवि पदांरे्च) आरक्षि (सुधारिा ि 

विवधग्राह्यीकरि) विधेयक, २०१९ 
 
 
 

   (७) सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक २२ - मंुबई महािगरपावलका 
(सुधारिा) विधेयक, २०१९ 
 

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

    सि २०१८ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ६१ – महाराष्ट्र शैक्षविक संथिा 
(शुल्क विवियमि) (सुधारिा) विधेयक, २०१८ 

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

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

 

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

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमाकं ४ - महाराष्ट्र सािभजविक 
विश्िथतव्यिथिा (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ५१ सदथयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमाकं ४ - महाराष्ट्र सािभजविक 
विश्िथतव्यिथिा (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ४३ सदथयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमाकं ४ - महाराष्ट्र सािभजविक 
विश्िथतव्यिथिा (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ३४ सदथयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.सभुाष उफय  पांवडतशेठ 
पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमाकं ४ - महाराष्ट्र सािभजविक 
विश्िथतव्यिथिा (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 



 

19-Jun-19 8:53:25 AM 

7 
सर्ागृहांच्या ३२ सदथयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमाकं ४ - महाराष्ट्र सािभजविक 
विश्िथतव्यिथिा (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ३१ सदथयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमाकं ४ - महाराष्ट्र सािभजविक 
विश्िथतव्यिथिा (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या २५ सदथयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 

   (ज) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री हषयिधयन सपकाळ, 
अवमत झनक, प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमाकं ४ - महाराष्ट्र सािभजविक 
विश्िथतव्यिथिा (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या २१ सदथयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 

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

 

 

  (२) (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ६ - सोमय्या विद्याविहार 
विद्यापीठ, मुांबई विधेयक, २०१९ 
 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ६ - सोमय्या विद्याविहार 
विद्यापीठ, मंुबई विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ५१ सदथयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
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   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ६ - सोमय्या विद्याविहार 
विद्यापीठ, मंुबई विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ३१ सदथयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ६ - सोमय्या विद्याविहार 
विद्यापीठ, मंुबई विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या २५ सदथयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 

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

पणेु विधेयक, २०१९ 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ७ - डी.िाय.पाटील विद्यापीठ, 
पुिे विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही सर्ागृहाचं्या ५१ 
सदथयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, िसांतराि चव्हाण, डॉ.सांतोष टारफे, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ७ - डी.िाय.पाटील विद्यापीठ, 
पुिे विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही सर्ागृहाचं्या ४३ 
सदथयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ७ - डी.िाय.पाटील विद्यापीठ, 
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पुिे विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही सर्ागृहाचं्या ३१ 
सदथयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक ७ - डी.िाय.पाटील विद्यापीठ, 
पुिे विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही सर्ागृहाचं्या २५ 
सदथयांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 

     
 

 
  (मांगळिार, विनाांक १८ जनू, २०१९ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

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

आठ : सियश्री रणधीर सािरकर, सवुनल प्रभ,ु राजेंद्र पाटणी, सभुाष साबणे, डॉ. जयप्रकाश 
मुांिडा, सियश्री प्रशाांत बांब, राजाभाऊ िाजे, वशिाजीराि नाईक, डॉ. शवशकाांत खेडेकर, 
सियश्री बाबरुाि पाचणे, अवनल किम, हवरष शपपळे, सांजय रायमलुकर, सांजय 
वशरसाट, डॉ. सनुील िेशमखु, सियश्री वकशोर पाटील, उियशसग पाडिी, सांविपानराि 
भमूरे, डॉ. राहुल पाटील, सियश्री राजेंन्द्र नजरधने, ज्ञानराज चौघलेु, समीर कुणािार, 
नारायण पाटील, सांजय सािकारे, शांभरुाज िे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 सांचेती, वशिाजीराि कर्डडले, ॲङ आकाश फुां डकर, श्री गोिधयन शमा, श्रीमती 
िेियानी फराांिे, सियश्री राज ू तोडसाम, बाळासाहेब सानप, श्रीमती स्नेहलता कोल्हे, 
सियश्री रमेश बुांविले, सांवजिरेड्डी बोिकुरिार, डॉ. पांकज भोयर, सियश्री सधुीर पारिे, 
चरण िाघमारे, कृष्ट्णा खोपडे, सांजय परुाम, तानाजी मटुकुळे, डॉ. तषुार राठोड, 
श्री.सांतोष िानिे, प्रा. सांवगता ठोंबरे, सियश्री आर.टी.िेशमखु, अमल महावडक, सरेुश 
हाळिणकर, महेश लाांडगे, मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये 
प्रस्ताि : 
 

     ''राज्यात तालुक्यांमध्ये माहे जूि ते सप्टेंबर, २०१८ या कालािधीत पजभन्यार्ची तूट, उपलब्ध 
असलेल्या रू्जलार्ची कमतरता, दरूसंिेदि विर्षयक विकर्ष, ििथपती विदेशांक, मृद आद्रभता, 
पेरिी खालील के्षत्र ि वपकांर्ची स्थिती या सिभ घटकांर्चा एकवत्रत विर्चार करुि या घटकांिी 
प्रर्ावित झालेल्या तालुक्यांपैकी १५१ तालुक्यांमधील १७,९८५ गािामंध्ये गंर्ीर/मध्यम 
थिरुपार्चा दषु्ट्काळ शासिािे वदिांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीपासूि घोवर्षत केला असिे, 
त्यािंतरच्या कालािधीत १५१ तालुक्यांव्यवतवरक्त इतर तालुक्यांमधील ज्या महसुली 
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मंडळामध्ये सरासरी पजभन्याच्या ७० टक् के पेक्षा कमी ि एकूि पजभन्यमाि ७५० वम.वम. पेक्षा 
कमी झाले आहे अशा एकूि २६८ महसूली मंडळांतील ५,०९० गािांमध्ये शासिािे दषु्ट्काळ 
घोवर्षत केला असिे, तसेर्च ९३१ गािांमध्ये दषु्ट्काळसदृश पवरस्थिती जाहीर केली असिे, 
अशारीतीिे राज्यातील एकूि ४१ हजार गािांपैकी २९ हजार गािांमध्ये दषु्ट्काळ असल्यारे्च 
विदशभिास येिे, राज्यातील दषु्ट्काळार्चा सामिा करण्यासाठी  मा. मदत ि पुििभसि मंत्री यांच्या 
अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसवमती गठीत करण्यात येिे, प्रत्येक वजल्हावधकारी कायालयात 
टंर्चाई वियंत्रि ि समन्ियासाठी थितंत्र कक्ष थिापण्यात आला असिे, राज्यातील मोठे, मध्यम 
ि लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या जलाशयातील पािीसाठा सि २०१८ च्या तुलिेत विम्मा लकिा 
त्याहूिही कमी असल्यार्ची बाब विदशभिास येिे, दषु्ट्काळ घोवर्षत केलेल्या लकिा दषु्ट्काळसदृश 
पवरस्थिती घोवर्षत केलेल्या गािांतील शेतकऱ् यािंा शासिाकडूि जवमि महसूलात सूट, 
सहकारी संथिांच्या कजारे्च पुिगभठि, मोठया प्रमािािर शेतकऱ् यािंा वपक कजभमार्फी देण्यात 
येिे, शेतीशी विगवडत कजाच्या िसूलीस थिवगती, कृर्षीपंपाच्या र्चालू विज वबलात ३३.५ टक् के 
सुट देऊि अदंाजे रुपये ६७३.४१ कोटीर्ची सिलत देण्यात आली असल्यारे्च विदशभिास येिे, 
तसेर्च शालेय/महाविद्यालयीि विद्यार्थ्यांच्या पवरक्षा शुल्कात मार्फी, रोहयो अंतगभत कामांच्या 
विकर्षात काही प्रमािात वशविलता, आिश्यक तेिे वपण्यारे्च पािी पुरविण्यासाठी टँकरर्चा 
िापर, टंर्चाई जाहीर केलेल्या गािात शेतकऱ् याचं्या शेतीच्या पंपार्ची विज जोडिी खंडीत ि 
करिे, विज िकबाकी ि र्रल्यािे बंद करण्यात आलेल्या ३,३२० पािीपुरिठा योजिा पुन्हा 
सुरु करण्यात येिे, इ. धोरिात्मक वििभय करुि दषु्ट्काळग्रथत शेतकऱ् यािंा विविध माध्यमातूि 
मदत करण्यार्चा शासिार्चा प्रयत्ि, राज्यात १,२६४ वठकािी र्चारा छािण्या सुरु करण्यात येिे 
ि त्यात सुमारे १० ते ११ लाख जिािरे असिे, र्चारा छािण्यांसाठी औरंगाबाद विर्ागीय 
आयुक्तािंा १११ कोटी, पुिे विर्ागीय आयुक्तािंा ४ कोटी ि िावशक विर्ागीय आयुक्तािंा 
४७ कोटींर्चा विधी वितवरत करण्यात आला असल्यार्ची बाब विदशभिास येिे, र्चारा 
छािण्यांच्या वठकािी तात्पुरती थिच्छतागृहे उर्ारण्यात येिे, र्चारा वपकाच्या लागिडीसाठी 
शेतकऱ् यािंा २५ हजार क्क्िटल वबयािांरे्च वितरि करण्यात येिे ि त्यातूि ५८ हजार हेक्टर 
के्षत्रािर र्चारा वपकार्ची लागिड करण्यात आल्यािे एकूि ३० लाख मेवरक टि र्चाऱ् यारे्च 
उत्पादि झाले असिे, वदिांक १५ मे, २०१९ पासूि र्चारा छाििीतील जिािरांच्या अिुदाि 
दरामध्ये िाढ करुि मोठया जिािरांसाठी प्रतीवदि रुपये १००/- ि लहाि जिािरांसाठी प्रतीवदि 
रुपये ५०/- हा िाढीि दर लागू केला असिे, र्चारा छाििीत दाखल झालेल्या जिािराचं्या 
उपस्थितीसाठी आठिड्यातूि थकॅलिग करण्यार्चा वििभय घेण्यात आला असिे, टँकर मंजुरीरे्च 
अवधकार उपवजल्हावधकारी यांिा ि र्चारा छाििी मंजुर करण्यारे्च अवधकार वजल्हावधकारी यांिा 
देण्यात आले असूि मागिी होतार्च ताबडतोब टँकर ि र्चारा छाििी मंजुर करण्यात येत 
असल्यार्ची बाब विदशभिास येिे, सद्यःस्थितीत २८,५२४ गािांमध्ये दषु्ट्काळ/दषु्ट्काळ सदृश 
पवरस्थिती घोवर्षत करण्यात आली असिे ि त्याअिुरं्षगािे १७,९८५ गािांिा दषु्ट्काळी अिुदाि 
िाटप करण्यात आले असिे ि उिभवरत १०,५३९ गािांिा िर उल्लेवखत इतर ८ सुविधा लागू 
करण्यात आल्या असल्यारे्च विदशभिास येिे, दषु्ट्काळबावधत शेतकऱ् यािंा कृर्षी विर्षयक मदत 
िाटप करण्यासाठी कें द्र शासिाकडूि रुपये ४,७१४ कोटी रुपयांर्ची मदत मंजूर करण्यात 
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आली असिे, राज्यातील एकूि ६८,३०,८६५   शेतकऱ् यािंा रुपये ४,५०८ कोटी रकमेच्या 
मदतीरे्च िाटप करण्यात आले असल्यारे्च विदशभिास येिे, राज्यातील शेतकऱ् यारं्ची विदु्यत 
देयके िवकत असल्यािे बंद असलेल्या पािी पुरिठा योजिांर्ची विदु्यत जोडिी पुिभित 
करण्याकवरता शासिाकडूि विदु्यत देयके अदा करण्यात येिे ि त्यापोटी मार्चभ, २०१९ 
अखेरपयंत रुपये १३२.३० कोटी इतका विधी खर्चभ झाला असिे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीि 
रोजगार हमी योजिेंतगभत राज्यात वदिाकं ११ मे, २०१९ रोजी संपलेल्या आठिडयामध्ये एकूि 
३६,६६० कामे र्चालू असूि त्यािर ३,४०,९५२ इतकी मजूरांर्ची उपस्थिती असल्यारे्च 
विदशभिास येिे, र्चारा छािण्यांमधील पशुधिार्ची िोंदिी करुि पशुधिाच्या संख्येर्ची दैिंवदि 
िोंद ठेिण्यासाठी अॅन्राईड मोबाईलिर आधावरत प्रिालीर्चा िापर अवििायभ करण्यार्चा वििभय 
शासिाकडूि घेण्यात येिे ि शौयभ टॅक्िोसॉफ्ट प्रा.वल. या संथिेिे तयार केलेली प्रिाली 
वििाशुल्क उपलब्ध करुि देण्यात येिे, या संथिेमारं्फत सदर प्रिालीर्चा िापर करण्याबाबतरे्च 
एक वदिसीय प्रवशक्षि र्चारा छाििी र्चालकांरे्च पयभिेक्षक/कमभर्चारी तसेर्च महसूल विर्ागातील 
कमभर्चारी यािंा वजल्हाथतरािर उपलब्ध करुि देण्यात येिे, र्चारा छािण्यांमध्ये दाखल होिाऱ् या 
पशुधिांर्ची रोगप्रवतकारक शक्ती ि उत्पादि क्षमता कायम राहण्याकवरता त्यािंा देण्यात येिारा 
वहरिा र्चारा, ऊसारे्च िाडे, ऊस इ. खाद्याच्या प्रमािात िाढ करुि मोठया जिािरांकवरता १८ 
वक.गॅ्र. ि लहाि जिािराकंवरता ९ वक.गॅ्र. याप्रमािे खाद्यारे्च प्रमाि सुधावरत करण्यात आले 
असिे, राज्यात प्रिमर्च शेळ्या-मेंढ्ांसाठी छाििी सुरु करण्यार्चा तसेर्च राज्यातील दषु्ट्काळी 
र्ागात सुरु असलेल्या र्चारा छािण्यांमधील जिािरांसाठी टँकरिे पािी देण्यार्चा वििभय 
मंत्रीमंडळ उपसवमतीिे वदिांक ३० मे, २०१९ िा त्यासुमारास घेतला असिे, सद्यःस्थितीत 
राज्यात ६,२०९ टँकरच्या माध्यमातूि ४,९२० गािे आवि १०,५०६ पाड्यािंर पािी पुरिठा 
केला जात असिे, राज्यात वपक विम्याच्या र्रपाईपोटी आतापयंत ३४ लाख शेतकऱ् यािंा २२ 
कोटी रुपयारें्च िाटप करण्यात आले असल्यार्ची बाब विदशभिास येिे, मागील ४ िर्षात ४ 
कोटी ७२ लाख शेतकऱ् यािंा १४,७७३ कोटी रुपये इतकी र्रीि िुकसाि र्रपाई वदली 
असल्यारे्च विदशभिास येिे, कापुस ि धाि वपकािरील वकडीमुळे िुकसाि झालेल्या 
शेतकऱ् यािंा वपक विमा योजिेवशिाय ३,३३६ कोटी रुपयारं्ची र्रपाई शासिाकडूि वदली 
असल्यार्ची बाब विदशभिास येिे, पालकमंत्री ि वजल्हावधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिळपास 
सिभ वजल्ह्यामंध्ये आढािा बैठकांरे्च आयोजि करुि दषु्ट्काळ वियंत्रिारे्च कायभ युध्द पातळीिर 
सुरु असिे, वजल्हा, उपविर्ाग ि तालुका थतरािर के्षत्रीय कमभर्चारी प्रवशक्षिारे्च ि पेरिीपूिभ 
मशागती ि तयारीबाबत विविध वपकाचं्या शेतीशाळारें्च आयोजि करण्यात येिे, वदिांक २४ मे 
ते ८ जूि, २०१९ या कालािधीत उन्नत शेती, समृध्द शेतकरी अवर्याि राबविण्यात येिे, कृवत्रम 
पाऊस विमाि करण्याच्या दृष्ट्टीिे होत असलेला प्रयत्ि, तूतास पेरिी ि करण्याबाबत 
आतापयंत जिळपास एक लाखाच्या िर शेतकऱ् यािंा एसएमएसव्दारे सूर्चिा करुि वबयािे 
िाया जाऊ िये म्हिूि खबरदारी घेण्यात येऊि खरीपारे्च वियोजि करण्यार्चा प्रयत्ि इ. दषु्ट्काळ 
वििारिािभ शासिाकडूि गांर्ीयािे करण्यात आलेल्या उपरोक्त उपाययोजिा ि कायभिाही 
विर्चारात घेऊि त्याअिुरं्षगािे कराियार्ची कायभिाही.'' 
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विधान भिन, 
मंुबई 
वदिांक : १८ जूि, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सवर्चि (का.), 

 महाराष्ट्र विधािसर्ा 
 


