
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिार, विनाांक  २० जनू, २०१९ 

 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 
 
 
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे 
 

 

  (अ) ताराांकित प्रश्न 
 

  (ब) सोमवार, किनाांि १७ जून, २०१९ रोजीची ताराांकित प्रश्नोत्तराांची  यािी सभागृहाच्या 
पटलावर ठेवणे. 
 

 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) मखु्यमांत्री : (ि) श्री कवठ्ठल रूक्ममणी मांकिर सकमती, पांढरपूर याांचे 
सन १९८५-१९८६ ते २०१२-२०१३ या वर्षांचे 
लेखापरीक्षण अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) श्री साईबाबा सांस्थान कवश्वस्तव्यवस्था, किर्डी याांचा 
सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा वार्षर्षि अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) मवहला ि बाल 
विकास मांत्री 

:  कविभभ, मराठवार्डा आकण उवभकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांर्डळे आिेि, २०११ मधील कनयम ८ 
अन्वये मवहला ि बाल विकास विभागाचे सन 
२०१७-२०१८ या आर्षथि वर्षातील वैधाकनि 
कविास मांर्डळकनहाय अकनवायभ प्रत्यक्ष खचाचे 
(अकवभाज्य भागासह) व िायभक्रमाांतगभत मांजूर 
कनयतव्यय व प्रत्यक्ष खचाचे कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) जलसांपिा मांत्री :  कविभभ, मराठवार्डा आकण उवभकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांर्डळे आिेि, २०११ मधील कनयम ८ 
अन्वये जलसांपिा विभागाचे सन २०१७-२०१८ 
या आर्षथि वर्षातील वैधाकनि कविास 
मांर्डळकनहाय अकनवायभ प्रत्यक्ष खचाचे (अकवभाज्य 
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भागासह) व िायभक्रमाांतगभत मांजूर कनयतव्यय व 
प्रत्यक्ष खचाचे कववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (४) उद्योग मांत्री :  कविभभ, मराठवार्डा आकण उवभकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांर्डळे आिेि, २०११ मधील कनयम ८ 
अन्वये उद्योग, ऊजा ि कामगार विभागाचे सन 
२०१७-२०१८ या आर्षथि वर्षातील वैधाकनि 
कविास मांर्डळकनहाय अकनवायभ प्रत्यक्ष खचाचे 
(अकवभाज्य भागासह) व िायभक्रमाांतगभत मांजूर 
कनयतव्यय व प्रत्यक्ष खचाचे कववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (५) पयािरण मांत्री : (ि) महाराष्ट्र प्रिरू्षण कनयांत्रण मांर्डळ याांचा सन २०१५-
२०१६ व २०१६-२०१७ या वर्षांचा लेखापरीक्षण 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
  

     (ख) कविभभ, मराठवार्डा आकण उवभकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांर्डळे आिेि, २०११ मधील कनयम ८ 
अन्वये पयािरण विभागाचे सन २०१७-२०१८ 
या आर्षथि वर्षातील वैधाकनि कविास 
मांर्डळकनहाय अकनवायभ प्रत्यक्ष खचाचे (अकवभाज्य 
भागासह) व िायभक्रमाांतगभत मांजूर कनयतव्यय व 
प्रत्यक्ष खचाचे कववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (६) गहृवनमाण मांत्री :  कविभभ, मराठवार्डा आकण उवभकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमांर्डळे आिेि, २०११ मधील कनयम ८ 
अन्वये गहृवनमाण  विभागाचे सन २०१७-२०१८ 
या आर्षथि वर्षातील वैधाकनि कविास 
मांर्डळकनहाय अकनवायभ प्रत्यक्ष खचाचे (अकवभाज्य 
भागासह) व िायभक्रमाांतगभत मांजूर कनयतव्यय व 
प्रत्यक्ष खचाचे कववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील. 

       
 

तीन : अशासकीय विधेयके ि ठराि सवमतीचे प्रवतितृ्त सािर करणे. 
 

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

पाच : मखु्यमंत्री य चंा म.वि.स वियम ११० अन्िये श सकीय ठर ि :- 
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        ज्याअथी, म ांबई महानगर प्रिेि कविास प्राकधिरण अकधकनयम, १९७४ (१९७५ चा 
महा.४) (यात याप ढे ज्याचा कनिेि "उमत अकधकनयम" असा िरण्यात आला आहे) खाली 
म ांबई महानगर प्रिेिातील के्षत्राांचा योग्य, स व्यवक्स्थत आकण जलि कविासाचे कनयोजन 
िरणे, त्याचा समन्वय साधणे व त्यावर िेखरेख ठेवणे याांच्या प्रयोजनाथभ, म ांबई महानगर 
प्रिेि कविास प्राकधिरण (यात याप ढे ज्याचा कनिेि "उमत प्राकधिरण" असा िरण्यात 
आला आहे) स्थापन िरण्यात आले आहे;  

     आवण ज्याअथी, उमत अकधकनयमाला जोर्डलेल्या अन सूची एि मध्ये म ांबई महानगर 
प्रिेिाचे (यात याप ढे ज्याचा कनिेि "उमत प्रिेि" असा िरण्यात आला आहे) के्षत्र 
कवकनर्षिष्ट्ट िेलेले आहे; 

     आवण ज्याअथी, उमत प्राकधिरणाने उमत अकधकनयमाला जोर्डलेल्या अन सूची एि 
मध्ये, स धारणा िरण्यासाठी, माननीय राष्ट्रपतींनी अन सूकचत के्षते्र म्हणून वेळोवेळी घोकर्षत 
िेलेली के्षते्र उमत प्रिेिातून वगळून, पालघर कजल्याचा सांपूणभ पालघर ताल िा व वसई 
ताल मयाचा उवभकरत भाग आकण रायगर्ड कजल्याचा अकलबाग, पेण, पनवेल व खालापूर 
ताल मयाांचे उवभकरत भाग (यात याप ढे ज्याचा कनिेि "उमत के्षते्र" असा िरण्यात आला 
आहे.) याांचा उमत प्रिेिामध्ये समावेि िरुन उमत के्षत्राचा कवस्तार िरण्याचा ठराव राज्य 
िासनाला सािर िेलेला आहे; 

     आवण ज्याअथी, उमत के्षत्राांमध्ये पायाभूत स कवधाांचा कविास साध्य िरण्याचा 
उदे्दिाने, उमत अकधकनयमास जोर्डलेल्या अन सूची एि मध्ये नमूि िेलेल्या म ांबई महानगर 
प्रिेि के्षत्रामध्ये उमत के्षते्र समाकवष्ट्ट िरणे; आकण उमत अकधसूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रकसध्ि िरण्यापूवी, त्या प्रयोजनाथभ राज्य कवधानमांर्डळाच्या िोन्ही सभागृहाांची 
मान्यता कमळवल्यानांतर, राजपत्रातील अकधसूचनेव्िारे, उमत प्रिेिामध्ये उमत के्षते्र 
समाकवष्ट्ट िरुन त्या प्रिेिाच्या के्षत्रात वाढ िरणे, इष्ट्ट आहे;  

     त्याअथी, आता म ांबई महानगर प्रिेि कविास प्राकधिरण अकधकनयम, १९७४ (१९७५ 
चा महा. ४) याच्या िलम २ च्या खांर्ड (ब) च्या परांत िाव्िारे प्रिान िरण्यात आलेल्या 
अकधिाराांचा आकण याबाबतीत त्यास समथभ िरणाऱ्या इतर सवभ अकधिाराांचा वापर िरुन, 
महाराष्ट्र कवधानसभा याव्िारे, याप ढे जोर्डलेल्या अकधसूचनेच्या मस द्ाांमध्ये कवकनर्षिष्ट्ट 
िेल्याप्रमाणे म ांबई महानगर प्रिेि कविास प्राकधिरणाांतगभत म ांबई महानगर प्रिेिाच्या 
के्षत्रामध्ये उमत के्षते्र समाकवष्ट्ट िरण्यािकरता आकण त्याम ळे, म ांबई महानगर प्रिेि के्षत्राांच्या 
के्षत्राांमध्ये वाढ िरण्यािकरता, उमत अकधसूचनेचा खालील मस िा कनगभकमत िरण्यास 
मान्यता िेत आहे :- 

                                         अकधसूचनेचा मस िा 

    ज्याअथी, म ांबई महानगर प्रिेिातील के्षत्राांचा योग्य, स व्यवक्स्थत आकण जलि 
कविासाचे कनयोजन, समन्वय व पयभवेक्षण याांच्या प्रयोजनाथभ, म ांबई महानगर प्रिेि कविास 
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प्राकधिरण अकधकनयम, १९७४ (१९७५ चा महा. ४) (यात याप ढे ज्याचा कनिेिभ "उमत 
अकधकनयम" असा िरण्यात आला आहे) या अन्वये म ांबई महानगर प्रिेि कविास 
प्राकधिरण (यात याप ढे ज्याचा कनिेि "उमत प्राकधिरण" असा िरण्यात आला आहे) 
स्थापन िरण्यात आला आहे; 

     आवण ज्याअथी, उमत अकधकनयमाला जोर्डलेल्या अन सूची एि मध्ये म ांबई महानगर 
प्रिेिाची (यात याप ढे ज्याचा कनिेि "उमत प्रिेि" असा िरण्यात आला आहे) के्षत्र 
कवकनर्षिष्ट्ट िेलेले आहे; 

     आवण ज्याअथी, उमत प्राकधिरणाने, उमत अकधकनयमाला जोर्डलेल्या अन सूची एि 
मध्ये स धारणा िरण्यासाठी, माननीय राष्ट्रपतींनी अन सूकचत के्षते्र म्हणून वेळोवेळी घोकर्षत 
िेलेली के्षते्र उमत प्रिेिातून वगळून, पालघर कजल्याचा सांपूणभ पालघर ताल िा व वसई 
ताल मयाचा उवभकरत भाग आकण रायगर्ड कजल्याचा अकलबाग, पेण, पनवेल व खालापूर 
ताल मयाांचे उवभकरत भाग (यात याप ढे ज्याचा कनिेि "उमत के्षते्र" असा िरण्यात आला 
आहे) याांचा उमत प्रिेिामध्ये समावेि िरुन उमत के्षत्राचा कवस्तार िरण्याचा ठराव राज्य 
िासनाला सािर िेलेला आहे. 

     आवण ज्याअथी, उमत के्षत्राांमध्ये पायाभूत स कवधाांचा कविास साध्य िरण्याच्या 
उदे्दिाने, उमत अकधकनयमास जोर्डलेल्या अन सूची एि मध्ये नमूि िेलेल्या म ांबई महानगर 
प्रिेि के्षत्रामध्ये उमत के्षते्र समाकवष्ट्ट िरणे; आकण उमत अकधसूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रकसध्ि िरण्यापूवी, त्या प्रयोजनाथभ राज्य कवधानमांर्डळाच्या िोन्ही सभागृहाांची 
मान्यता कमळवल्यानांतर, राजपत्रातील अकधसूचनेव्िारे, उमत प्रिेिामध्ये उमत के्षते्र 
समाकवष्ट्ट िरुन त्या प्रिेिाच्या के्षत्रात वाढ िरणे, इष्ट्ट आहे; 

     आवण ज्याअथी, या प्रयोजनािरीता, महाराष्ट्र कवधानसभा आकण महाराष्ट्र 
कवधानपकरर्षिेने उमत अकधकनयमाच्या िलम २ च्या खांर्ड (ब) च्या परांत िान सार, त्याांच्या, 
अन क्रमे **  आकण **  रोजी घेण्यात आलेल्या बैठिीमध्ये ठराव सांमत िरुन 
अकधस चनेच्या मस िा प्रकसध्ि िरण्यासाठी मान्यता किली आहे; 

     त्याअथी, आता, म ांबई महानगर प्रिेि कविास प्राकधिरण अकधकनयम, १९७४ (१९७५ 
चा महा.४) याच्या िलम २ च्या खांर्ड (ब) व्िारे प्रिान िरण्यात आलेल्या अकधिाराांचा 
आकण याबाबतीत त्यास समथभ िरणाऱ्या इतर सवभ अकधिाराांचा वापर िरुन, महाराष्ट्र 
िासन याव्िारे, म ांबई महानगर प्रिेि कविास प्राकधिरणाांतगभत म ांबई महानगर प्रिेिाच्या 
के्षत्रामध्ये उमत के्षते्र समाकवष्ट्ट िरण्यािकरता आकण म ांबई महानगर प्रिेि के्षत्राच्या के्षत्राांमध्ये 
वाढ िरीत आहे आकण या प्रयोजनािरीता, उमत अन सूचीमध्ये प ढीलप्रमाणे स धारणा 
िरीत आहे:- 

    उमत अकधकनयमामध्ये, अन सूची एि ऐवजी, प ढील अन सूची िाखल िरण्यात येईल :- 
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                                  "अन सूची एि 

                          (िलम २ चा खांर्ड (ब) पहा) 

       म ांबई महानगर प्रिेि हा प ढील सीमा समाकवष्ट्ट असलेले बृहन्म ांबईचे सांपूणभ के्षत्र आकण 
पालघर, ठाणे व रायगर्ड या कजल्याांचे भाग कमळून होईल.– 

पक्श्चम : अरबी सम द्र 

उत्तर :  पालघर ताल मयाची उत्तर व पूवभ सीमा, आकण नांतर वसई ताल मयाची तानसा 
निीपयंत पूवभ सीमा, आकण नांतर तानसा निी 

पूवभ  : िल्याण, कभवांर्डी व अांबरनाथ या ताल मयाांच्या पूवभ सीमा आकण नांतर िजभत 
ताल मयातील सयाद्रीच्या पायथ्यािी असलेली प ढील गावे : िेलू ते िळांबोली 
तर्भ  वरेर्डी आकण तािवे, भालीवर्डी, सावेळे, हेिवली, माांर्डवणे, कभवपूरी (िॅम्प), 
ह मगाव, साईर्डोंबर, ढाि, साल्पे, खरवांर्डी ते चोची गावापयंत, आकण नांतर 
खालापूर ताल मयाची पूवभ सीमा  

िकक्षण : खालापूर, पेण आकण अकलबाग ताल मयाांची िकक्षण सीमा 
    

 

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

 

  (१) सिवश्री. छगन भजुबळ, अवजत पिार, जयांत पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, विलीप िळसे-
पाटील, वि.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे पणन मांत्रयाांचे 
लक्ष िेधतील :-  
 

        "मौजे पपपरी सैय्यि (ता.कज.नाकिि) येथे िृर्षी टर्षमनल मािेट उभारण्यासाठी 
कनक्श्चत िेलेली जागा महाराष्ट्र िृर्षी पणन महामांर्डळाला हस्ताांतरीत िरण्यासाठी 
ग्रामकविास तसेच नगरकविास व महसूल आकण वन कवभागाने सहमती ििभवूनही माहे मे, 
२०१९ पयंत सिर जागा िृर्षी पणन महामांर्डळास उपलब्ध िरून किलेली नसणे, नाकिि 
टर्षमनल मािेटसाठी कनक्श्चत िेलेल्या जागेची सहसांचालि (पणन) याांचे अध्यक्षतेखालील 
सकमतीने पाहणी िरुन िासनास अहवाल सािर िेलेला असणे, सिर टर्षमनल मािेट 
कविकसत िरण्यासाठी खाजगी भागीिारीिकरता कबजनेस मॉरे्डल तयार िरून त्याबाबतचा 
सकवस्तर अहवाल िृर्षी पणन मांर्डळाने िासनास सािर िेलेला असणे, नाकिि हा 
िृर्षीप्रधान कजल्हा असल्याम ळे येथे भाजीपाला,र्ळे व अन्नधान्याचे कवक्रमी उत्पािन घेतले 
जात असणे, िेतिऱ्याांच्या िृर्षी मालाला चाांगली बाजारपेठ कमळावी यासाठी नाकिि येथे 
अद्यावत टर्षमनल मािेट उभारण्याच्या प्रस्तावास िासनाने मान्यता किलेली असणे, सिर 
टर्षमनल मािेटच्या उभारणीसाठी मौजे पपपरी सैय्यि (ता.कज.नाकिि) येथील िासन 
मालिीची १०० एिर जमीन टर्षमनल मािेटची नोर्डल एजन्सी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य 
िृर्षी पणन मांर्डळाला कवनाम ल्य उपलब्ध िरून िेण्याबाबत िासनािरे्ड प्रस्ताव प्रलांकबत 
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असणे,कजल्हा प्रिासनाने प्रस्ताकवत िेलेली जागा टर्षमनल मािेटसाठी हस्ताांतरीत िरून 
या मािेटच्या उभारणीसाठी िायभवाही िरण्याची आवश्यिता असणे, मात्र िासनािरू्डन 
याबाबत िोणतीही िायभवाही न िेली जाणे, त्याम ळे िेतिऱ्याांमध्ये कनमाण झालेला 
असांतोर्ष, यावर िासनाने िरावयाची िायभवाही व िासनाची प्रकतकक्रया.” 
 

  ((२) श्रीमती तपृ्ती सािांत, सिवश्री. अजय चौधरी, मंगेश कुड ळकर वि.स.स. तातडीच्या 
ि सािवजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे अन्न ि नागरी परुिठा मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-  
  
      "म ांबई िहर व उपनगरात घरग ती गॅस कसपलर्डरच्या अवैध कवकक्रचे वाढते प्रमाण, 
िकक्षण म ांबईतील मलबारकहल पकरसरात कसलबांि असलेल्या एलपीजी गॅस कसपलर्डरमधील 
करिाम्या गॅस कसलेंर्डरमध्ये लोखांर्डी नळीच्या सहाय्याने गॅस भरुन त्या गॅसची िाळा 
बाजारात कवक्री िरणाऱ्या टोळीस ग न्हे िाखेच्या अकधिाऱ्याांनी किनाांि ३० मे, २०१९ रोजी 
वा त्यास मारास पिर्डणे व या टोळीिरू्डन तीन टेम्पो आकण ७७ गॅस कसपलर्डरचा साठा जप्त 
िरणे, म ांबई व उपनगरात अवैध गॅस कसपलर्डरची कवक्री हॉटेल, व्यावसाकयि व 
रू्टपाथवरील अनकधिृत व्यावसायीिाांना होत असल्याच्या तक्रारी वारांवार एलपीजी गॅस 
प्रिासनािरे्ड ग्राहिाांनी िरुन त्याांना घरग ती वापरासाठी गॅस वेळेवर कमळत नसल्याच्याही 
तक्रारी िरणे, तथाकप प्रिासनाचे त्यािरे्ड होणारे ि लभक्ष, पकरणामी अवैध गॅस कसपलर्डर 
कवक्री िरणाऱ्या टोळयाांवर िठोर िारवाई िरण्याची आवश्यिता, याबाबत िासनाने 
िरावयाची िायभवाही व प्रकतकक्रया." 
 

  (३) सिवश्री. अतलु भातखळकर, सवुनल शशिे, अॅड. भीमराि धोंडे, वि.स.स. तातडीच्या 
ि सािवजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे पयवटन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-   
 

       "पॅरासेपलग िरताना म रूर्डमध्ये (कज. रायगर्ड) िोर त टून ५० र् टाांवरून िोसळल्याने 
वेिाांत पवार या १५ वर्षीय म लाचा मृत्यू झाल्याची ि िैवी घटना माहे मे, २०१९ च्या अांकतम 
सप्ताहात घर्डलेली असल्याने िोिण किनारपट्टीवर हजारोंच्या सांख्येने येत असलेल्या 
पयभटिाांच्या स रकक्षततेबाबत कनमाण झालेले प्रश्नकचन्ह, मेरीटाईम बोर्डाच्या वॉटर स्पोर्टसभ 
धोरण, २०१५ न सार रायगर्ड कजल्यातील म रुर्डसह वरसोली, किहीम, नागाव, अकलबाग, 
रेविांर्डा, िािीि, किवेआगार, श्रीवधभन, हकरहरेश्वर, रत्नाकगरी कजल्यातील आरेवारे, 
रत्नाकगरी, गणपतीप ळे, हणे, ग हागर, िाभोळ, आांजले, तसेच पसध ि गभ कजल्यातील मालवण 
येथे वॉटर स्पोर्टसभचे आयोजन िरण्यात येणे, िोिण किनारपट्टीवर साहसी खेळ स रु 
झाल्यापासून पयभटिाांच्या सांख्येत किवसेंकिवस होत असलेली लक्षणीय वाढ, परांत  स्ि बा 
र्डायव्व्हग, स्नॉिभ पलग, पाण्यातील इतर साहसी खेळ याांसाठी राज्यात िोणतीही ठोस 
कनयमावली वा धोरण अक्स्तत्वात नसल्याचे या घटनेच्या कनकमत्ताने अधोरेकखत झालेले 
असणे, पकरणामी, पयभटिाांच्या जीकवतास कनमाण झालेला धोिा, मेरीटाईम बोर्डाने लागू 
िेलेले धोरण हे िेवळ पाण्यासाठी लागू असल्याने साहसी खेळाांबाबत प्रश्न कनमाण 
झालेला असणे, साहसी खेळाांबाबत कनयमावली तयार िरण्याबाबत पयभटन कवभागाचे होत 
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असलेले अक्षम्य ि लभक्ष, त्याम ळे राज्यातील पयभटिाांमध्ये िासनाप्रती पसरलेली नाराजी, 
यास्तव िोिण किनारपट्टीवर स रु असलेल्या साहसी खेळाांबाबत तातर्डीने कनयमावली 
तयार िरण्याबाबत त्याचप्रमाणे राज्यातील कवकवध पयभटनस्थळी बेिायिेिीर पॅरासेपलग 
व्यवसाय िरणाऱ्याांची सखोल चौििी िरुन त्याांच्याकवरुध्ि िारवाई िरण्याची गरज 
याबाबत िासनाने िरावयाची िायभवाही आकण िासनाची प्रकतकक्रया.”   

    

 

सात : राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (िसुरा ि शेिटचा वििस) 
 

 

आठ : शासकीय विधेयके : 
 

 

 
 

  (अ) परु:स्थापनाथव :- 
 

   (१) सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १७ - महाराष्ट्र सहिारी सांस्था 
(स धारणा) कवधेयि, २०१९ 
 
 

   (२) सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि २४ - महाराष्ट्र िृकर्ष कवद्ापीठ आकण 
महाराष्ट्र पि  आकण मत्स्यव्यवसाय कवज्ञान कवद्ापीठ (स धारणा व 
कवकधग्रायीिरण) कवधेयि, २०१९ 
 

   (३) सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि २५ – श्री बालाजी कवद्ापीठ, प णे 

कवधेयि, २०१९ 
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

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

 

  (१) (ि) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सवभश्री हर्षभवधभन सपिाळ, अकमन पटेल, अकजत पवार, 
जयांत पाटील, िकििाांत पििे, र्डॉ. कजतेंद्र आव्हार्ड, श्री. भास्िर जाधव, र्डॉ. सतीि 
पाटील, सवभश्री. वैभव कपचर्ड, राणा जगकजत पसह पाटील, भारत भालिे, पांिज 
भ जबळ, छगन भ जबळ, पृथ्वीराज चव्हान, अबू आकसर् आजमी, ि णाल पाटील, 
अस्लम िेखर, बसवराज पाटील, र्डी. पी. सावांत, कवजय वेर्डट्टीवार, त्र्यांबिराव 
कभसे, िेख अकसर् िेख रिीि, वसांतराव चव्हाण, प्रकिप नाईि, स रेि लार्ड, 
बाळासाहेब पाटील, श्रीमती. किपीिा चव्हाण, सवभश्री. किलीप वळसे पाटील, सांग्राम 
थोपटे, सांजय ििम, सांकिप नाईि, हसन म श्रीर्, कव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं ८ – महाराष्ट्र 
महानगर प्रिेि कविास प्राकधिरण (स धारणा) अध्यािेि, २०१९ नापसंत करते." 
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   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रिेश 

विकास प्रावधकरण (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रिेि 

कविास प्राकधिरण (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहाांच्या ४५ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अस्लम शेख, कुणाल 
पाटील, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, सांग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र, शेख आवसफ 
शेख रशीि, बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रिेि 

कविास प्राकधिरण (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहाांच्या ४२ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, शवशकाांत शशिे, भास्कर जाधि, 
डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. राजेश टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रिेि 

कविास प्राकधिरण (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 

 
 
 

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

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रिेि 

कविास प्राकधिरण (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 
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   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. हषविधवन सकपाळ, 

अवमन झनक, प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १३ - महाराष्ट्र महानगर प्रिेि 

कविास प्राकधिरण (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहाांच्या २१ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 
 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सवभश्री हर्षभवधभन सपिाळ, अकमन पटेल, अकजत पवार, 
जयांत पाटील, िकििाांत पििे, र्डॉ. कजतेंद्र आव्हार्ड, श्री. भास्िर जाधव, र्डॉ. सतीि 
पाटील, सवभश्री. वैभव कपचर्ड, राणा जगकजत पसह पाटील, भारत भालिे, पांिज 
भ जबळ, छगन भ जबळ, पृथ्वीराज चव्हान, अबू आकसर् आजमी, अस्लम िेख, 
ि णाल पाटील, र्डी. पी. सावांत, कवजय वेर्डट्टीवार, बसवराज पाटील, 
ॲर्ड.त्र्यांबिराव कभसे, िेख अकसर् िेख रिीि, वसांतराव चव्हाण, प्रकिप नाईि, 
स रेि लार्ड, बाळासाहेब पाटील, श्रीमती. किपीिा चव्हाण, सवभश्री. किलीप वळसे 
पाटील, सांग्राम थोपटे, सांजय ििम, सांकिप नाईि, हसन म श्रीर्, कव.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७ – महाराष्ट्र 
म द्राांि (स धारणा व कवकधग्रायीिरण) अध्यािेि, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १४ - महाराष्ट्र म द्राांि (स धारणा व 

कवकधग्रायीिरण) (प ढे चालू ठेवणे) कवधेयि, २०१९ 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १४ - महाराष्ट्र म द्राांि (स धारणा 
व कवकधग्रायीिरण) (प ढे चालू ठेवणे) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती 
घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ४५ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त 
सहा मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात 
यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अस्लम शेख, कुणाल 
पाटील, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, सांग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र, शेख आवसफ 
शेख रशीि, बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १४ - महाराष्ट्र म द्राांि (स धारणा 
व कवकधग्रायीिरण) (प ढे चालू ठेवणे) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती 
घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ४२ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त 
सहा मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात 
यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, शवशकाांत शशिे, भास्कर जाधि, 
डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. राजेश टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १४ - महाराष्ट्र म द्राांि (स धारणा 
व कवकधग्रायीिरण) (प ढे चालू ठेवणे) (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधेयि, २०१९ 
कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सिस्याांच्या सांय मत 
सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अन िेि 
िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 

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

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १४ - महाराष्ट्र म द्राांि (स धारणा 
व कवकधग्रायीिरण) (प ढे चालू ठेवणे) (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधेयि, २०१९ 
कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सिस्याांच्या सांय मत 
सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अन िेि 
िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 

 
   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. हषविधवन सपकाळ, 

अवमत झनक, प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १४ - महाराष्ट्र म द्राांि (स धारणा 
व कवकधग्रायीिरण) (प ढे चालू ठेवणे) (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधेयि, २०१९ 
कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या २१ सिस्याांच्या सांय मत 
सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अन िेि 
िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सवभश्री हर्षभवधभन सपिाळ, अकमन पटेल, अकजत पवार, 
जयांत पाटील, िकििाांत पििे, र्डॉ. कजतेंद्र आव्हार्ड, श्री. भास्िर जाधव, र्डॉ. सतीि 
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पाटील, सवभश्री. वैभव कपचर्ड, राणा जगकजत पसह पाटील, भारत भालिे, पांिज 
भ जबळ, छगन भ जबळ, पृथ्वीराज चव्हान, अबू आकसर् आजमी, अस्लम िेख, 
ि णाल पाटील, र्डी. पी. सावांत, कवजय वरे्डट्टीवार, बसवराज पाटील, िेख अकसर् 
िेख रिीि, वसांतराव चव्हाण, प्रकिप नाईि, स रेि लार्ड, बाळासाहेब पाटील, 
श्रीमती. किपीिा चव्हाण, सवभश्री. किलीप वळसे पाटील, सांग्राम थोपटे, सांजय 
ििम, सांकिप नाईि, हसन म श्रीर्, कव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ४ – महाराष्ट्र 
सावभजकनि कवद्ापीठ (स धारणा) अध्यािेि, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १५ - महाराष्ट्र सािवजवनक 

विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १५ - महाराष्ट्र सावभजकनि 
कवद्ापीठ (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ४५ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अस्लम शेख, कुणाल 
पाटील, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, सांग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र, शेख आवसफ 
शेख रशीि, बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १५ - महाराष्ट्र सावभजकनि 
कवद्ापीठ (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ४२ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, शवशकाांत शशिे, भास्कर जाधि, 
डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, श्री. राजेश टोपे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १५ - महाराष्ट्र सावभजकनि 
कवद्ापीठ (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या 
आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 

 

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

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १५ - महाराष्ट्र सावभजकनि 
कवद्ापीठ (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या 
आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 

 

   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. हषविधवन सपकाळ, 
अवमत झनक, प्रा. विरेंद्र जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १५ - महाराष्ट्र सावभजकनि 
कवद्ापीठ (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या 
आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सवभश्री हर्षभवधभन सपिाळ, अकमन पटेल, अकजत पवार, 
जयांत पाटील, िकििाांत पििे, र्डॉ. कजतेंद्र आव्हार्ड, श्री. भास्िर जाधव, र्डॉ. सतीि 
पाटील, सवभश्री. वैभव कपचर्ड, राणा जगकजत पसह पाटील, भारत भालिे, पांिज 
भ जबळ, छगन भ जबळ, पृथ्वीराज चव्हाण, अबू आकसर् आझमी, अस्लम िेख, 
ि णाल पाटील, र्डी. पी. सावांत, कवजय वेर्डट्टीवार, बसवराज पाटील, त्र्यांबिराव 
कभसे, िेख अकसर् िेख रिीि, वसांतराव चव्हाण, प्रकिप नाईि, स रेि लार्ड, 
बाबासाहेब पाटील, श्रीमती. किपीिा चव्हाण, सवभश्री. किलीप वळसे पाटील, सांग्राम 
थोपटे, सांजय ििम, सांकिप नाईि, हसन म श्रीर्, कव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२ – स्पायसर 
ॲर्डवेनकटस्ट कवद्ापीठ (स धारणा) अध्यािेि, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १६ - स्पायसर ॲडिेनवटस्ट 

विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 

 
   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १६ - स्पायसर ॲर्डवेनकटस्ट 
कवद्ापीठ (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ४५ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 
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   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अस्लम शेख, कुणाल 

पाटील, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, राहूल बोंदे्र, सांग्राम थोपटे, शेख आवसफ 
शेख रशीि, बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १६ - स्पायसर ॲर्डवेनकटस्ट 
कवद्ापीठ (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ४२ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा 
मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, शवशकाांत शशिे, भास्कर जाधि, 
डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. राजेश टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १६ - स्पायसर ॲर्डवेनकटस्ट 
कवद्ापीठ (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या 
आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 

 

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

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि १६ - स्पायसर ॲर्डवेनकटस्ट 
कवद्ापीठ (स धारणा) कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या 
आत सािर िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सवभश्री अकमन पटेल, अकजत पवार, जयांत पाटील, 
िकििाांत पििे, र्डॉ. कजतेंद्र आव्हार्ड, श्री. भास्िर जाधव, र्डॉ. सतीि पाटील, 
सवभश्री. वैभव कपचर्ड, राणा जगकजत पसह पाटील, भारत भालिे, पांिज भ जबळ, 
छगन भ जबळ, पृथ्वीराज चव्हान, अबू आकसर् आझमी, अस्लम िेख, ि णाल 
पाटील, र्डी. पी. सावांत, कवजय वेर्डट्टीवार, ॲर्ड. त्र्यांबिराव कभसे, िेख अकसर् िेख 
रिीि, वसांतराव चव्हाण, प्रकिप नाईि, स रेि लार्ड, बाबासाहेब पाटील, श्रीमती. 
किपीिा चव्हाण, सवभश्री. सांग्राम थोपटे, सांजय ििम, सांकिप नाईि, हसन म श्रीर्, 
किलीप वळसे पाटील, कव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १३ – महाराष्ट्र 
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राज्यातील सामाकजि व िैक्षकणिदृष्ट्टया मागास (एसईबीसी) वगािकरता 
(राज्यातील िैक्षकणि सांस्थाांमधील प्रवेिािकरता जागाांचे आकण राज्याच्या 
कनयांत्रणाखालील लोिसेवाांमधील कनय मत्याांचे आकण पिाांचे) आरक्षण (स धारणा 
व कवकधग्रायीिरण) अध्यािेि, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २१ - महाराष्ट्र राज्यातील 

सामावजक ि शैक्षवणकदृष्ट्टया मागास (एसईबीसी) िगाकवरता (राज्यातील 

शैक्षवणक सांस्थाांमधील प्रिेशाकवरता जागाांचे आवण राज्याच्या वनयांत्रणाखालील 

लोकसेिाांमधील वनयकु्त्याांचे आवण पिाांचे) आरक्षण (सधुारणा ि 

विवधग्राह्यीकरण) विधेयक, २०१९ 

 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि २१ - महाराष्ट्र राज्यातील 
सामाकजि व िैक्षकणिदृष्ट्टया मागास (एसईबीसी) वगािकरता (राज्यातील 
िैक्षकणि सांस्थाांमधील प्रवेिािकरता जागाांचे आकण राज्याच्या कनयांत्रणाखालील 
लोिसेवाांमधील कनय मत्याांचे आकण पिाांचे) आरक्षण (स धारणा व कवकधग्रायीिरण) 
कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ४५ 
सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सािर 
िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 
 
 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अस्लम शेख, कुणाल 
पाटील, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, सांग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र, शेख आवसफ 
शेख रशीि, बसिराज पाटील,  वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि २१ - महाराष्ट्र राज्यातील 
सामाकजि व िैक्षकणिदृष्ट्टया मागास (एसईबीसी) वगािकरता (राज्यातील 
िैक्षकणि सांस्थाांमधील प्रवेिािकरता जागाांचे आकण राज्याच्या कनयांत्रणाखालील 
लोिसेवाांमधील कनय मत्याांचे आकण पिाांचे) आरक्षण (स धारणा व कवकधग्रायीिरण) 
कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ४२ 
सिस्याांच्या सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सािर 
िरण्याचा अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री. अवजत पिार, विलीप 
िळसे पाटील, जयांत पाटील, छगन भजुबळ, शवशकाांत शशिे, भास्कर जाधि, 
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डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, सिवश्री. राजेश टोपे, हसन मशु्रीफ, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि २१ - महाराष्ट्र राज्यातील 
सामाकजि व िैक्षकणिदृष्ट्टया मागास (एसईबीसी) वगािकरता (राज्यातील 
िैक्षकणि सांस्थाांमधील प्रवेिािकरता जागाांचे आकण राज्याच्या कनयांत्रणाखालील 
लोिसेवाांमधील कनय मत्याांचे आकण पिाांचे) आरक्षण (स धारणा व कवकधग्रायीिरण) 
कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सिस्याांच्या 
सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा 
अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 

 
   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. भारत भालके, , वि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे कवधानसभा कवधेयि क्रमाांि २१ - महाराष्ट्र राज्यातील 
सामाकजि व िैक्षकणिदृष्ट्टया मागास (एसईबीसी) वगािकरता (राज्यातील 
िैक्षकणि सांस्थाांमधील प्रवेिािकरता जागाांचे आकण राज्याच्या कनयांत्रणाखालील 
लोिसेवाांमधील कनय मत्याांचे आकण पिाांचे) आरक्षण (स धारणा व कवकधग्रायीिरण) 
कवधेयि, २०१९ कवधानपकरर्षिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सिस्याांच्या 
सांय मत सकमतीिरे्ड त्यावरील प्रकतवृत्त सहा मकहन्याांच्या आत सािर िरण्याचा 
अन िेि िेऊन कवचाराथभ पाठकवण्यात यावे." 

     
 

 

  (मांगळिार, विनाांक १८ जनू, २०१९ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

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

     ''राज्यात ताल मयाांमध्ये माहे जून ते सप्टेंबर, २०१८ या िालावधीत पजभन्याची तूट, उपलब्ध 
असलेल्या भूजलाची िमतरता, िरूसांवेिन कवर्षयि कनिर्ष, वनस्पती कनिेिाांि, मृि आद्रभता, 
पेरणी खालील के्षत्र व कपिाांची क्स्थती या सवभ घटिाांचा एिकत्रत कवचार िरुन या घटिाांनी 
प्रभाकवत झालेल्या ताल मयाांपैिी १५१ ताल मयाांमधील १७,९८५ गावाांमध्ये गांभीर/मध्यम 
स्वरुपाचा ि ष्ट्िाळ िासनाने किनाांि ३१ ऑमटोबर, २०१८ रोजीपासून घोकर्षत िेला असणे, 
त्यानांतरच्या िालावधीत १५१ ताल मयाांव्यकतकरमत इतर ताल मयाांमधील ज्या महस ली 
मांर्डळामध्ये सरासरी पजभन्याच्या ७० टम िे पेक्षा िमी व एिूण पजभन्यमान ७५० कम.कम. पेक्षा 
िमी झाले आहे अिा एिूण २६८ महसूली मांर्डळाांतील ५,०९० गावाांमध्ये िासनाने ि ष्ट्िाळ 
घोकर्षत िेला असणे, तसेच ९३१ गावाांमध्ये ि ष्ट्िाळसदृि पकरक्स्थती जाहीर िेली असणे, 
अिारीतीने राज्यातील एिूण ४१ हजार गावाांपैिी २९ हजार गावाांमध्ये ि ष्ट्िाळ असल्याचे 
कनििभनास येणे, राज्यातील ि ष्ट्िाळाचा सामना िरण्यासाठी  मा. मित व प नवभसन मांत्री याांच्या 
अध्यक्षतेखाली मांत्रीमांर्डळ उपसकमती गठीत िरण्यात येणे, प्रत्येि कजल्हाकधिारी िायालयात 
टांचाई कनयांत्रण व समन्वयासाठी स्वतांत्र िक्ष स्थापण्यात आला असणे, राज्यातील मोठे, मध्यम 
व लघ  पाटबांधारे प्रिल्पाच्या जलाियातील पाणीसाठा सन २०१८ च्या त लनेत कनम्मा पिवा 
त्याहूनही िमी असल्याची बाब कनििभनास येणे, ि ष्ट्िाळ घोकर्षत िेलेल्या पिवा ि ष्ट्िाळसदृि 
पकरक्स्थती घोकर्षत िेलेल्या गावाांतील िेतिऱ् याांना िासनािरू्डन जकमन महसूलात सूट, 
सहिारी सांस्थाांच्या िजाचे प नगभठण, मोठया प्रमाणावर िेतिऱ् याांना कपि िजभमार्ी िेण्यात 
येणे, िेतीिी कनगकर्डत िजाच्या वसूलीस स्थकगती, िृर्षीपांपाच्या चालू कवज कबलात ३३.५ टम िे 
स ट िेऊन अांिाजे रुपये ६७३.४१ िोटीची सवलत िेण्यात आली असल्याचे कनििभनास येणे, 
तसेच िालेय/महाकवद्ालयीन कवद्ाथ्यांच्या पकरक्षा ि ल्िात मार्ी, रोहयो अांतगभत िामाांच्या 
कनिर्षात िाही प्रमाणात किकथलता, आवश्यि तेथे कपण्याचे पाणी प रकवण्यासाठी टरिरचा 
वापर, टांचाई जाहीर िेलेल्या गावात िेतिऱ् याांच्या िेतीच्या पांपाची कवज जोर्डणी खांर्डीत न 
िरणे, कवज थिबािी न भरल्याने बांि िरण्यात आलेल्या ३,३२० पाणीप रवठा योजना प न्हा 
स रु िरण्यात येणे, इ. धोरणात्मि कनणभय िरुन ि ष्ट्िाळग्रस्त िेतिऱ् याांना कवकवध माध्यमातून 
मित िरण्याचा िासनाचा प्रयत्न, राज्यात १,२६४ कठिाणी चारा छावण्या स रु िरण्यात येणे 
व त्यात स मारे १० ते ११ लाख जनावरे असणे, चारा छावण्याांसाठी औरांगाबाि कवभागीय 
आय मताांना १११ िोटी, प णे कवभागीय आय मताांना ४ िोटी व नाकिि कवभागीय आय मताांना 
४७ िोटींचा कनधी कवतकरत िरण्यात आला असल्याची बाब कनििभनास येणे, चारा 
छावण्याांच्या कठिाणी तात्प रती स्वच्छतागृहे उभारण्यात येणे, चारा कपिाच्या लागवर्डीसाठी 
िेतिऱ् याांना २५ हजार व्मवटल कबयाणाांचे कवतरण िरण्यात येणे व त्यातून ५८ हजार हेमटर 
के्षत्रावर चारा कपिाची लागवर्ड िरण्यात आल्याने एिूण ३० लाख मेकरि टन चाऱ् याचे 
उत्पािन झाले असणे, किनाांि १५ मे, २०१९ पासून चारा छावणीतील जनावराांच्या अन िान 
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िरामध्ये वाढ िरुन मोठया जनावराांसाठी प्रतीकिन रुपये १००/- व लहान जनावराांसाठी प्रतीकिन 
रुपये ५०/- हा वाढीव िर लागू िेला असणे, चारा छावणीत िाखल झालेल्या जनावराांच्या 
उपक्स्थतीसाठी आठवड्यातून स्िॅपनग िरण्याचा कनणभय घेण्यात आला असणे, टरिर मांज रीचे 
अकधिार उपकजल्हाकधिारी याांना व चारा छावणी मांज र िरण्याचे अकधिार कजल्हाकधिारी याांना 
िेण्यात आले असून मागणी होताच ताबर्डतोब टरिर व चारा छावणी मांज र िरण्यात येत 
असल्याची बाब कनििभनास येणे, सद्ःक्स्थतीत २८,५२४ गावाांमध्ये ि ष्ट्िाळ/ि ष्ट्िाळ सदृि 
पकरक्स्थती घोकर्षत िरण्यात आली असणे व त्याअन र्षांगाने १७,९८५ गावाांना ि ष्ट्िाळी अन िान 
वाटप िरण्यात आले असणे व उवभकरत १०,५३९ गावाांना वर उल्लेकखत इतर ८ स कवधा लागू 
िरण्यात आल्या असल्याचे कनििभनास येणे, ि ष्ट्िाळबाकधत िेतिऱ् याांना िृर्षी कवर्षयि मित 
वाटप िरण्यासाठी िें द्र िासनािरू्डन रुपये ४,७१४ िोटी रुपयाांची मित मांजूर िरण्यात 
आली असणे, राज्यातील एिूण ६८,३०,८६५  िेतिऱ् याांना रुपये ४,५०८ िोटी रिमेच्या 
मितीचे वाटप िरण्यात आले असल्याचे कनििभनास येणे, राज्यातील िेतिऱ् याांची कवद् त 
िेयिे थकित असल्याने बांि असलेल्या पाणी प रवठा योजनाांची कवद् त जोर्डणी प वभवत 
िरण्यािकरता िासनािरू्डन कवद् त िेयिे अिा िरण्यात येणे व त्यापोटी माचभ, २०१९ 
अखेरपयंत रुपये १३२.३० िोटी इतिा कनधी खचभ झाला असणे, महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेंतगभत राज्यात किनाांि ११ मे, २०१९ रोजी सांपलेल्या आठवर्डयामध्ये एिूण 
३६,६६० िामे चालू असून त्यावर ३,४०,९५२ इतिी मजूराांची उपक्स्थती असल्याचे 
कनििभनास येणे, चारा छावण्याांमधील पि धनाची नोंिणी िरुन पि धनाच्या सांख्येची िैनांकिन 
नोंि ठेवण्यासाठी अॅन्राईर्ड मोबाईलवर आधाकरत प्रणालीचा वापर अकनवायभ िरण्याचा कनणभय 
िासनािरू्डन घेण्यात येणे व िौयभ टॅमनोसॉफ्ट प्रा.कल. या सांस्थेने तयार िेलेली प्रणाली 
कवनाि ल्ि उपलब्ध िरुन िेण्यात येणे, या सांस्थेमारं्त सिर प्रणालीचा वापर िरण्याबाबतचे 
एि किवसीय प्रकिक्षण चारा छावणी चालिाांचे पयभवेक्षि/िमभचारी तसेच महसूल कवभागातील 
िमभचारी याांना कजल्हास्तरावर उपलब्ध िरुन िेण्यात येणे, चारा छावण्याांमध्ये िाखल होणाऱ् या 
पि धनाांची रोगप्रकतिारि िमती व उत्पािन क्षमता िायम राहण्यािकरता त्याांना िेण्यात येणारा 
कहरवा चारा, ऊसाचे वारे्ड, ऊस इ. खाद्ाच्या प्रमाणात वाढ िरुन मोठया जनावराांिकरता १८ 
कि.गॅ्र. व लहान जनावराांिकरता ९ कि.गॅ्र. याप्रमाणे खाद्ाचे प्रमाण स धाकरत िरण्यात आले 
असणे, राज्यात प्रथमच िेळया-मेंढ्ाांसाठी छावणी स रु िरण्याचा तसेच राज्यातील ि ष्ट्िाळी 
भागात स रु असलेल्या चारा छावण्याांमधील जनावराांसाठी टरिरने पाणी िेण्याचा कनणभय 
मांत्रीमांर्डळ उपसकमतीने किनाांि ३० मे, २०१९ वा त्यास मारास घेतला असणे, सद्ःक्स्थतीत 
राज्यात ६,२०९ टरिरच्या माध्यमातून ४,९२० गावे आकण १०,५०६ पाड्याांवर पाणी प रवठा 
िेला जात असणे, राज्यात कपि कवम्याच्या भरपाईपोटी आतापयंत ३४ लाख िेतिऱ् याांना २२ 
िोटी रुपयाांचे वाटप िरण्यात आले असल्याची बाब कनििभनास येणे, मागील ४ वर्षात ४ 
िोटी ७२ लाख िेतिऱ् याांना १४,७७३ िोटी रुपये इतिी भरीव न िसान भरपाई किली 
असल्याचे कनििभनास येणे, िाप स व धान कपिावरील किर्डीम ळे न िसान झालेल्या 
िेतिऱ् याांना कपि कवमा योजनेकिवाय ३,३३६ िोटी रुपयाांची भरपाई िासनािरू्डन किली 
असल्याची बाब कनििभनास येणे, पालिमांत्री व कजल्हाकधिारी याांच्या अध्यक्षतेखाली जवळपास 
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सवभ कजल्याांमध्ये आढावा बैठिाांचे आयोजन िरुन ि ष्ट्िाळ कनयांत्रणाचे िायभ य ध्ि पातळीवर 
स रु असणे, कजल्हा, उपकवभाग व ताल िा स्तरावर के्षत्रीय िमभचारी प्रकिक्षणाचे व पेरणीपूवभ 
मिागती व तयारीबाबत कवकवध कपिाांच्या िेतीिाळाांचे आयोजन िरण्यात येणे, किनाांि २४ मे 
ते ८ जून, २०१९ या िालावधीत उन्नत िेती, समृध्ि िेतिरी अकभयान राबकवण्यात येणे, िृकत्रम 
पाऊस कनमाण िरण्याच्या दृष्ट्टीने होत असलेला प्रयत्न, तूतास पेरणी न िरण्याबाबत 
आतापयंत जवळपास एि लाखाच्या वर िेतिऱ् याांना एसएमएसव्िारे सूचना िरुन कबयाणे 
वाया जाऊ नये म्हणून खबरिारी घेण्यात येऊन खरीपाचे कनयोजन िरण्याचा प्रयत्न इ. ि ष्ट्िाळ 
कनवारणाथभ िासनािरू्डन गाांभीयाने िरण्यात आलेल्या उपरोमत उपाययोजना व िायभवाही 
कवचारात घेऊन त्याअन र्षांगाने िरावयाची िायभवाही.'' 
 
 

िहा : सिवश्री बाळासाहेब थोरात, अवजत पिार, विजय िडेट्टीिार, जयांत पाटील, पथृ्िीराज 
चव्हाण, गणपतराि िेशमखु, मो. आरीफ नसीम खान, विलीप िळसे-पाटील, 
बसिराज पाटील, छगन भजुबळ, प्रा. िीरेंद्र जगताप, सिवश्री शवशकाांत शशिे, सनुील 
केिार, वजतेंद्र आव्हाड, मधकुरराि चव्हाण, ॲड. विलीप सोपल, ॲड. यशोमती ठाकूर, 
डॉ. सवतश पाटील, श्री गोपालिास अग्रिाल, डॉ. मधसुिून कें दे्र, सिवश्री डी.पी. सािांत, 
राहुल जगताप, भारत भालके, राहुल मोटे, िसांतराि चव्हाण, हसन मशु्रीफ, सांग्राम 
थोपटे, वशिेंद्रशसह भोसले, डी.एस.अवहरे, राजेश टोपे, रणवजत काांबळे, ित्तात्रय भरणे, 
डॉ.सांतोष टारफे, सिवश्री बाळासाहेब पाटील, कुणाल पाटील, भास्कर जाधि, श्रीमती 
िीवपका चव्हाण, सिवश्री कावशराम पािरा, प्रिीप जाधि-नाईक, हषविधवन सपकाळ, 
विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर काळे, अवमत झनक, कु. प्रवणती शशिे, 
श्रीमती अवमता चव्हाण, सिवश्री भाऊसाहेब काांबळे, शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती 
वनमवला गािीत, सिवश्री अस्लम शेख, त्रयांबकराि वभसे, जयकुमार गोरे, वसध्िाराम म्हेते्र, 
अमीन पटेल, विश्िजीत किम, पाांडुरांग बरोरा, सांिीप नाईक, विपक चव्हाण, नरहरी 
वझरिाळ, मकरांि जाधि-पाटील, सरुुपशसग नाईक, पांकज भजुबळ, ॲड के.सी.पाडिी, 
श्री सरेुश लाड, श्रीमती समुन पाटील, श्री बबनराि शशिे, प्रा. िषा गायकिाड, सिवश्री 
वनतेश राणे, कावलिास कोळांबकर, राणाजगजीतशसह पाटील, सांजय किम, श्रीमती 
सांध्यािेिी िेसाई-कुपेकर, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :         

      ''राज्यात सन १९७२ पेक्षाही भीर्षण ि ष्ट्िाळ कनमाण झाला असून अनेि कजल्हयात 
टरिरने पाणीप रवठा होत असणे, राज्यातील ि ष्ट्िाळी पकरक्स्थती सवभसाधारणपणे सारखीच 
असताना सरसिट व एिाच वेळी ि ष्ट्िाळ जाहीर न िेल्याम ळे ि ष्ट्िाळी उपाययोजना 
िरण्यात ि लभक्ष झालेले असून िेतिऱ्याांनी पेरणीसाठी खचभ िेलेले हजारो िोटी रुपये वाया 
जाणे, कपण्याच्या पाण्यासाठी िासनस्तरावरुन टरिर, ना-ि रुस्त योजनाांची ि रुस्ती व नवीन 
योजना वा अन्य उपाययोजना वेळीच न झाल्याम ळे  मकहलाांना,  ि ष्ट्िाळी भागातील नागकरिाांना 
अतोनात त्रास सहन िरावा लागत असणे, सवेक्षणानूसार १८० ताल मयात गांभीर ि ष्ट्िाळ 
असूनही िें द्रीय ि ष्ट्िाळ सांकहतेनूसार १५१ ताल मयात ि ष्ट्िाळ जाहीर िरण्यात येणे, ि ष्ट्िाळ 
जाहीर िेल्यानांतर स मारे ७ मकहन्यानांतर जनावराांसाठी चारा छावण्या स रु िरण्यात आल्याने 
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हजारो जनावराांचा मृत्य  होणे, मागणी िरुनही चारा छावण्या स रु िरण्यात न येणे, स रु 
असलेल्या चारा छावण्याांचे अन िान प्रलांकबत असणे, चारा छावणीमध्ये आरोग्य स कवधेच्या 
अभावाम ळे जनावराांचा जीव धोमयात येणे, पाणी व चारा टांचाईम ळे अनेि कठिाणी 
पि पालिाांनी आपली जनावरे जांगलात मोिाट सोरू्डन िेणे, पाणी टांचाईम ळे राज्यातील ि ग्ध 
व्यवसाय धोमयात येणे, एनर्डीआरएर् व एसर्डीआरएर्ची मित अद्ाप लाखो िेतिऱ्याांना 
कमळालेली नसणे, जाहीर िरण्यात आलेल्या िजभमार्ीपासून लाखो िेतिरी वांकचत 
राकहल्याम ळे बरिाांनी सारे्डतेरा टमिे कनयमीत व २ टमिे िांर्डनीय व्याजाची आिारणी िेली 
असणे,  एनपीएम ळे बरिा चालू हांगामासाठी पीि िजभ िेण्यास निार िेत असणे, गेल्या ३ 
मकहन्यात गारपीट व वीज िोसळून र्ळबागा व इतर कपिे आकण घराांचे प्रचांर्ड न िसान व 
कजवीतहानी झालेली असणे, अद्ापही िासनाने न िसानभरपाई जाहीर न िरणे, बोंर्डअळी, 
त र्डत र्डा रोगाची जाहीर िेलेली न िसानभरपाई व ि ध अन िान अद्ाप िेतिऱ्याांना कमळालेले 
नसणे,  मागील २ वर्षापासून िेतिऱ्याांना पीिकवम्याची न िसान भरपाई कमळालेली नसणे, 
पीि कवमा, हमी भाव, जलय मत किवार अकभयानात िोटयवधी रुपये खचभ िरुनही 
ि ष्ट्िाळग्रस्ताांना िोणताही र्ायिा न होणे, गाळम मत धरण व गाळय मत किवार या योजनेत 
नाल्यातील गाळ िाढणे याबाबीचा समावेि नसणे, िोिणातील मक्च्छमार बाांधव हे 
मक्च्छव्यवसायावर अवलांबून असून पसीनेट मक्च्छमारी व पारांपाकरि मक्च्छमारी याबाबत 
नेहमीच वाि स रु असणे, िासनािरू्डन मक्च्छमाराांना िोणत्याही प्रिारचे अन िान कमळत 
नसल्याने त्याांच्यावर ओढवलेली उपासमारीची पकरक्स्थती, मत्स्य कवद्ापीठ िोिणात 
होण्याबाबत मक्च्छमार व नागरीिाांची मागणी असतानास ध्िा िासनाने या मागणीवर अद्ाप 
िोणताही कनणभय न घेणे, राज्यातील मराठवार्डा, पूवभ कविभातील गर्डकचरोली, गोंकिया, चांद्रपूर या 
कजल्याांसह पांधरा ते सोळा कजल्याांवर ि ष्ट्िाळाचे सावट कनमाण झाले असणे, पावसाअभावी या 
कजल्याांतील स मारे एि लाख हेमटरवर भाताची लागवर्ड होऊ ििलेली नसणे, पक्श्चम 
महाराष्ट्रातील साांगली, सातारा व सोलापूर कजल्याला पावसाने िगा किला असणे, साांगलीतील 
जत,  िवठेमहाांिाळ, आटपार्डी व खानापूर हे ताल िे ि ष्ट्िाळीक्स्थतीत असणे, समृध्िी 
महामागािरीता म रुम खोििामािरीता मनमानीपणे परवानगी िेऊन गावातील गायरानाच्या 
मागणीिरे्ड ि लभक्ष िेल्याम ळे लोहोगाव, नाांिगाव, खेरे्ड (कज.अमरावती) येथील अकनल चौधरी 
या िेतिऱ्याने आत्मिहन िेल्याने झालेला मृत्यू, राज्यात सरासरीच्या िांभर टमिे पेरणी 
झाली असली तरी पावसाअभावी गतवर्षीपेक्षा चार लाख हेमटर के्षत्रावर िमी लागवर्ड झाली 
असणे, ि ष्ट्िाळाम ळे िेतमज राांना रोजगार कमळत नसल्याम ळे ते इतर राज्यात वा िहरीभागात 
रोजगारासाठी िरीत असलेले स्थलाांतर, यासाठी िासनाने या मज राांना गावातच १०० किवस 
मजूरी िेण्याबाबत तातर्डीने िरावयाची उपाययोजना, अनेि ताल िा व महसूल मांर्डळातील 
िेतिरी पीि उत्पन्न िमी झाले असतानाही पीि कवमा योजनेपासून वांकचत राहणे, पाणी 
टांचाईच्या उपाययोजना राबकवण्याबाबत तसेच मांजूरीबाबत मकहनोमकहने कवलांब लागत असणे, 
िें द्राचे ि ष्ट्िाळ घोकर्षत ताल िे व राज्याच्या ि ष्ट्िाळ घोकर्षत ताल मयातील िेतिऱ्याांना आर्षथि 
मित मांजूरीत तर्ावत आढळून येणे,  सन २०१६ व २०१७ मध्ये घोकर्षत झालेल्या न िसान 
भरपाईपासून अनेि िेतिरी वांकचत राहणे, राष्ट्रीयिृत बरिेिरू्डन िजभ घेतलेल्या कवकवध 
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कविास सहिारी सांस्थेचे िेतिरी सभासि िजभमार्ीच्या लाभापासून वांकचत असणे, ि ष्ट्िाळी 
पकरक्स्थतीवर मात िरण्यासाठी िीघभिालीन उपाययोजना राबकवण्याची आवश्यिता 
असतानाही त्यािरे्ड िासनाचे होणारे ि लभक्ष, अिा पकरक्स्थतीत राज्यातील िेतिरी 
आत्महत्येच्या मानकसितेमध्ये असून सरसिट सांपूणभ िजभमार्ी िरण्याची आवश्यिता 
असताना िेतिऱ्याांना सरसिट िजभमार्ी िेण्यास िासन हतबल असणे, राज्यातील भीर्षण 
ि ष्ट्िाळाला तोंर्ड िेण्यास िासन अिायभक्षम असल्याची िेतिऱ्याांमध्ये व जनमानसाांत 
पसरलेली भावना, याबाबत िासनाने पकरणामिारि उपाययोजना िरुन राज्यात ि ष्ट्िाळी 
भागातील जनतेला किलासा िेण्याची आवश्यिता.'' 
 

 

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

   (सोमिार, विनाांक १७ जनू, २०१९ रोजीच्या बलेॅटद्वारे ठरविण्यात आलेल्या अधा-
तास चचेच्या सचूना) (क्रमाांक १ ि २)  
 

  (१) श्री. सभुाष साबणे, वि.स.स. 
     "श्रीमती नाथीबाई िामोिर ठाकरसी मवहला विद्यावपठातील कमवचाऱयाांना 
िेतनाची थकबाकी अिा करण्याबाबत” या कवर्षयावरील श्री. जयप्रकाश मुांिडा, 
वि.स.स. याांचा किनाांि २८ रे्ब्र वारी, २०१९ रोजी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराच्या यािी क्रमाांि ५४२ मधील अताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१३०७२१ ला किलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा तास चचा उपक्स्थत िरतील. 
 

  (२) श्री. राहूल कुल, वि.स.स. 
 
     "मौजे िरिांड (ता.िौंड,वज.पणेु) येथे ग्रामीण रुग्णालय स्थापन करणेबाबत” या 
कवर्षयावरील श्री. राहूल कुल ि इतर वि.स.स. याांचा किनाांि २८ रे्ब्र वारी, २०१९ रोजी 
सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराच्या यािी क्रमाांि ५३९ 
मधील अताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९४३१६ ला किलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा तास चचा 
उपक्स्थत िरतील. 
 

   (मांगळिार, विनाांक १८ जनू, २०१९ रोजीच्या बलॅटव्िारे ठरविण्यात आलेल्या 
प्राथम्यक्रमानसुार िशवविण्यात आलेल्या सचूना) (क्रमाांक ३ ि ४) 
 

  (३) श्री. अमीन पटेल, वि.स.स. पढुील सािवजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
 

      "म ांबई िहरातील ६१९ इमारती अकतधोिािायि क्स्थतीत असल्याची बाब उघर्डिीस 
येणे, या इमारतीच्या ि रुस्तीसाठी व प नभकविासासाठी सांबकधत म्हार्डा प्रिासन व 



 

20-Jun-19 8:40:35 AM 

21 
महानगरपाकलिेचे ि लभक्ष होत असून या अकतधोिािायि इमारती करिाम्या िरण्यासाठी 
िायभवाही िरण्यात न आल्याने िेिर्डो रकहवाश्याांचा जीव धोमयात असणे, यांिाच्या 
पावसाळयात या अकतधोिािायि इमारती िोसळून मोठी जीवीत हानी होण्याची िमयता 
असणे, त्याम ळे तेथील नागकरिाांमध्ये पसरलेली कभती, म्हार्डा प्रिासन व म ांबई 
महानगरपाकलिेबाबत पसरलेला अांसतोर्ष याबाबत िासनाने तातर्डीने चौििी िरुन 
अकतधोिािायि ६१९ इमारतीच्या प नभकविासासाठी िरावयाची तातर्डीची िायभवाही व 
याबाबत िासनाची प्रकतकक्रया." 

 
 

  (४) श्री. सवुनल प्रभ,ु वि.स.स. पढुील सािवजवनक महत्िाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
 

      "म ांबई ही िेिाची आर्षथि राजधानी असून या िहरास िें द्र िासनाने न ितेच स्माटभ 
कसटी म्हणून घोर्षीत िेलेले असणे, स्माटभकसटी अांतगभत िेण्यात येत असलेल्या सेवा 
स कवधाांमध्ये पकरवहन स कवधा महत्वाची असून गत १५ वर्षापासून २७६६.७० िोटी रुपये 
इतिा आर्षथि तोटा झाला असून बेस्ट उपक्रमावर तेवढे िजभ झालेले असणे,  सिर 
िजाचे कनयोजन वेळेत न झाल्यास लाखो लोिाांना सेवा उपलब्ध िरुन िेणारा व म ांबईची 
जीवनवाकहनी म्हणून ओळख असलेला बेस्ट उपक्रम बांि होवून ४६ हजार िमभचारी व 
त्याांच्या ि ट ां कबयाांवर बेिारीचे सांिट कनमाण होण्याचा धोिा, सिर गांभीर समस्या तातर्डीने 
सोर्डकवण्यासाठी िासनाने किल्ली व िनाटि राज्याच्या धतीवर आर्षथि सहाय्य कनधी िेवून 
तोटयातील बेस्ट उपक्रमास नवसांजीवनी िेण्याची आवश्यिता कनमाण झाली असून 
याबाबत िासनाने िरावयाची िायभवाही व उपाययोजना."    

 
 
 
 

विधान भिन, 
म ांबई 
किनाांि : १९ जून, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सकचव (िा.) 
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