
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
शकु्रिार, विनाांक  २१ जनू, २०१९ 

 

(सकाळी १०.०० िाजता) 
 
 
 
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे 
 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

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

  (२) सांसिीय कायय मांत्री :  विधािसरे्च्या सि २०१९ च्या पवहल्या 
(अिभसंकल्पीय) अवधिेशिात वदिांक २५ 
फेब्रुिारी, २०१९ ते वदिांक २८ फेब्रुिारी, २०१९ या 
कालािधीत मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री महोदयांिी 
विधािसर्ा सर्ागृहात वदलेल्या एकूि ०८ 
आश्िासिारं्ची यादी, तसेर्च सि २०१९ च्या पवहल्या 
(अिभसंकल्पीय) अवधिेशि संस्िवगत झाल्यािंतर, 
पूतभता करण्यात आलेल्या एकूि ३४६ 
आश्िासिाचं्या पूतभतेर्चा वििरिपते्र यादीसह 
सर्ागृहाच्या पटलािर ठेितील. 
 

  (३) ग्रामविकास मांत्री :  महाराष्ट्रातील वजल्हा पवरर्षदा ि पंर्चायत सवमत्यारें्च 
सि २०१४-२०१५ रे्च िार्थर्षक एकवत्रत वित्तीय ि 
महसूली लेखे सर्ागृहासमोर ठेितील. 
 
 

  (४) पाणी परुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री 

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

  (५) शालेय वशक्षण ि 
वक्रडा मांत्री 

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

       
 

 

तीन : पांचायती राज सवमतीचा बािीसािा, तेविसािा, चोविसािा ि पांचविसािा अहिाल 
सभागहृास सािर करणे 

 

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

 

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

 

   (गरुुिार, विनाांक २० जनु, २०१९ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िर्शशविण्यात आलेली परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना) 
 

  (१) सियश्री. अतलु भातखळकर, सवुनल शशिे, अॅड. भीमराि धोंडे, वि.स.स. तातडीच्या 
ि साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पययटन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-   
 

       "पॅरासेललग करतािा मुरूडमध्ये (वज. रायगड) दोर तुटूि ५० फुटांिरूि 
कोसळल्यािे िेदांत पिार या १५ िर्षीय मुलार्चा मृत्यू झाल्यार्ची ददैुिी घटिा माहे मे, २०१९ 
च्या अंवतम सप्ताहात घडलेली असल्यािे कोकि वकिारपट्टीिर हजारोंच्या संख्येिे येत 
असलेल्या पयभटकांच्या सुरवक्षततेबाबत विमाि झालेले प्रश्िवर्चन्ह, मेरीटाईम बोडाच्या िॉटर 
स्पोर्टसभ धोरि, २०१५ िुसार रायगड वजल्यातील मुरुडसह िरसोली, वकहीम, िागाि, 
अवलबाग, रेिदंडा, काशीद, वदिेआगार, श्रीिधभि, हवरहरेश्िर, रत्िावगरी वजल्यातील 
आरेिारे, रत्िावगरी, गिपतीपुळे, हिे, गुहागर, दार्ोळ, आंजले, तसेर्च लसधुदगुभ वजल्यातील 
मालिि येिे िॉटर स्पोर्टसभरे्च आयोजि करण्यात येिे, कोकि वकिारपट्टीिर साहसी खेळ 
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सुरु झाल्यापासूि पयभटकांच्या संख्येत वदिसेंवदिस होत असलेली लक्षिीय िाढ, परंतु 
स्कुबा डायव्व्हग, स्िॉकभ ललग, पाण्यातील इतर साहसी खेळ यांसाठी राज्यात कोितीही ठोस 
वियमािली िा धोरि अस्स्तत्िात िसल्यारे्च या घटिेच्या विवमत्तािे अधोरेवखत झालेले 
असिे, पवरिामी, पयभटकांच्या जीवितास विमाि झालेला धोका, मेरीटाईम बोडािे लागू 
केलेले धोरि हे केिळ पाण्यासाठी लागू असल्यािे साहसी खेळांबाबत प्रश्ि विमाि 
झालेला असिे, साहसी खेळांबाबत वियमािली तयार करण्याबाबत पयभटि विर्ागारे्च होत 
असलेले अक्षम्य दलुभक्ष, त्यामुळे राज्यातील पयभटकांमध्ये शासिाप्रती पसरलेली िाराजी, 
यास्ति कोकि वकिारपट्टीिर सुरु असलेल्या साहसी खेळांबाबत तातडीिे वियमािली 
तयार करण्याबाबत त्यार्चप्रमािे राज्यातील विविध पयभटिस्िळी बेकायदेशीर पॅरासेललग 
व्यिसाय करिाऱयांर्ची सखोल र्चौकशी करुि त्यांच्याविरुध्द कारिाई करण्यार्ची गरज 
याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही आवि शासिार्ची प्रवतवक्रया.”  

  
  ((२) श्री.विजय िडेट्टीिार, प्रा. विरेंद्र जगताप, अडॅ. यशोमती ठाकूर, सियश्री. रणजीत 

काांबळे, अवमन पटेल, कुणाल पाटील, जयकुमार गोरे, अवमत झनक, हर्यिधयन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, पथृ् िीराज चव्हाण, वि.स.स तातडीच्या ि साियजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे उच्च ि तांत्रवशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   
      "संत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठात खाजगी कमभर्चारी आवि महाविद्यालयीि 
प्राध्यापकाचं्या संगिमतािे अवर्यांवत्रकी मॅकेविक्स विर्षयार्चा पेपर फुटल्यारे्च वदिांक २९ मे 
२०१९ रोजी िा त्या सुमारास विदशभिास आले असिे, परीक्षा विर्ागातील स्पायरल बाईंड 
या कंपिीच्या अवधिस्त खाजगी कमभर्चाऱयांमाफभ त िावशम येिील संमती अवर्यांवत्रकी 
महाविद्यालयात विद्यापीठाच्या परीक्षा कें द्रािरूि पेपर फुटलेला असिे,  विद्यापीठातील 
खाजगी कमभर्चाऱयांकडूि पेपर सुरू होण्याच्या १० वमविट अगोदरर्च प्रश्िपवत्रका मोबाईलिर 
िॉर्टसॲपव्दारे पाठित असिे, सदर प्रकार अिेक वदिसापासूि सुरू असिे, सदर 
प्रकरिात विद्यार्थ्यािा पेपर विकूि मोठ्या प्रमािात आर्थिक देिािघेिाि होत असूि यात 
विद्यापीठातील अिेक कमभर्चाऱयारं्चा असलेला सहर्ाग, पेपर फुटल्यामुळे विद्यापीठातील 
गुििंत विद्यार्थ्यांरे्च झालेले िुकसाि, विद्यार्थ्यांकडूि तसेर्च विविध विद्यािी संघटिेकडूि 
या प्रकरिािर विष्ट्पक्ष र्चौकशी करूि दोर्षींिर कारिाई करण्यार्ची मागिी, याबाबत 
विद्यािी ि पालकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, याबाबत शासिािे कराियार्ची कायभिाही ि 
उपाययोजिा." 
 
 

  (३) सियश्री.सवुनल प्रभ,ू अब ू आजमी, प्रताप सरनाईक वि.स.स. तातडीच्या ि 
साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे अन्न ि और्ध प्रशासन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
     
      "मंुबईसह राज्यात असलेली प्रसूतीगृहे (रुग्िालये) पालकांर्ची परिािगी ि घेता 
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बाळार्ची िाळ खाजगी और्षधी विर्थमती कंपन्यांिा विक्री करुि आर्थिक गैरव्यिहार करीत 
असल्यारे्च वदिांक ६ मे, २०१९ रोजी िा त्या सुमारास विदशभिास येिे, िाळेमध्ये असलेले 
रक्तातील घटक हे और्षधाच्या दृष्ट्टीिे मोलारे्च असल्यािे या िाळेर्चा उपयोग दधुभर 
आजारािर उपर्चार म्हिूि उपयुक्त ठरत असल्यार्चा और्षध विर्थमती कंपन्यांिी दािा करिे, 
परंतू िाळेर्चा िापर और्षधासाठी करण्याकवरता बाळाच्या पालकारं्ची संमती घेिे आिश्यक 
असतािाही सदर खाजगी रुग्िालये (प्रसूतीगृहे) याबाबतच्या कोित्याही विकर्षारे्च पालि ि 
करता आर्थिक गैरव्यिहार करुि और्षध कंपन्यांिा िाळ पूरवित असिे, प्रसूतीिंतर 
बाळाच्या िाळेर्चा िापर करिेबाबत कोितेही विकर्ष िसल्यारे्च आरोग्य विर्ागाच्या 
संर्चालकातफे सांगण्यात येत असिे, िाळेपासूि और्षधारं्ची ि इंजेक्शिर्ची विर्थमती 
करिाऱया खाजगी कंपन्यांर्ची िार्थर्षक उलाढाल दीडशे कोटीहूि अवधक असिे, िाळेर्चा 
और्षधासाठीच्या िापरािर राज्य शासिारे्च कोितेही वियंत्रि िसल्यामुळे अशी प्रसूतीगृहे ि 
और्षध कंपन्यांिर अद्याप शासिािे कोितीही कारिाई ि करिे, अन्न ि और्षध 
अवधवियमात बाळाच्या िाळेच्या िापराबाबत ि बेकायदा पूरिठा करिारे रुग्िालय आवि 
कंपन्या विरुध्द शासिािे कारिाई करण्यार्ची तरतूद करण्यासाठी शासिािे तातडीिे 
कायभिाही करण्यार्ची आिश्यकता, याकडे शासिारे्च झालेले दलुभक्ष, याबाबत शासिािे 
तातडीिे कराियार्ची कायभिाही ि प्रवतवक्रया." 
 

  (४) सियश्री. वजतेंद्र आव्हाड, अवजत पिार, जयांत पाटील, विलीप िळसे-पाटील, छगन 
भजुबळ, शवशकाांत शशिे, हसन मशु्रीफ, भास्कर जाधि, राणाजगजीतशसह पाटील, 
सांिीप नाईक, अस्लम शेख, पाांडुरांग बरोरा, श्रीमती विवपका चव्हाण, सियश्री नरहरी 
वझरिाळ, िैभि वपचड, सरेुश लाड, विपक चव्हाण, वकसन कथोरे, नरेंद्र पिार, 
गणपत गायकिाड वि.स.स. तातडीच्या ि साियजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
पयािरण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील:-   
                  
      ''ठािे वजल्यातील उल्हास आवि िालधुिी िद्यांच्या प्रदरू्षिाबाबत अंबरिाि, 
कुळगाि-बदलापूर िगरपावलका आवि उल्हासिगर महापावलका पवरसरामध्ये सांडपािी 
िावहन्यांर्ची योग्य व्यिस्िा िसिे, आतापयंत कोट्यिधी रुपये खरू्चभिही सांडपाण्यािर 
प्रवक्रया करुि सदर पािी िदीमध्ये सोडिाऱ या योजिा कायास्न्ित झालेल्या िसल्यारे्च माहे 
जूि, २०१९ च्या दसुऱ या आठिड्यात उघडकीस येिे, या िद्यांच्या के्षत्रामध्ये सांडपािी 
प्रवक्रया कें द्रारं्ची कमतरता असल्यामुळे घरगुती सांडपािी तसेर्च पवरसरातील औद्योवगक 
विर्ागातील प्रदवुर्षत पािी उल्हास िदीच्या पाण्यात िेट वमसळत असिे, केिळ बदलापूर 
शहरातील पििेलकर संकुलातुिर्च दहा लाख तर हेंदे्रपाडा येिील िाल्यातुि १५ दशलक्ष 
वलटरपेक्षा जास्त सांडपािी िदीत वमसळत असिे, पवरिामी या िद्यातंील पािी प्ररं्चड 
प्रदरु्षीत झालेले असिे, त्यामुळे स्िाविक िागरीकांच्या आरोग्यािर घातक पवरिाम होत 
असिे, या िद्यांतील प्रदरु्षि रोखण्यासाठी आिश्यक कायभिाही ि उपाययोजिा करण्यार्ची 
लोकप्रवतविधी, सामावजक संघटिांिी मा.मुख्यमंत्री, मा.पयािरिमंत्री यांरे्चकडे वदिांक ७ 
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जूि, २०१९ रोजी तसेर्च अवलकडील काळात िारंिार मागिी केलेली असतांिाही याबाबत 
आिश्यक उपाययोजिा करण्यास होत असलेली वदरंगाई, पवरिामी पवरसरातील 
िागरीकांमध्ये पसरलेला असंतोर्ष, सदर प्रकरिी लिकर कायभिाही ि केल्यास पुढील 
काळात आंदोलि अवधक तीव्र करण्यार्चा इशारा वदलेला असिे, उल्हास, िालधुिी िद्या 
प्रदरु्षिमुक्त करण्यास प्रशासिारे्च हेतुपुरस्पर दलुभक्ष होत असल्यािे सदर गंर्ीर प्रकरिी 
शासिािे िेळीर्च हस्तके्षप करुि तातडीिे कराियार्ची कायभिाही आवि शासिार्ची 
प्रवतवक्रया.'' 

    
 

  (गरुुिार, विनाांक २० जनू, २०१९ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशयविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

सहा : सियश्री रणधीर सािरकर, सवुनल प्रभ,ु राजेंद्र पाटणी, सभुार् साबणे, डॉ. जयप्रकाश 
मुांिडा, सियश्री प्रशाांत बांब, राजाभाऊ िाजे, वशिाजीराि नाईक, डॉ. शवशकाांत खेडेकर, 
सियश्री बाबरुाि पाचणे, अवनल किम, हवरर् 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 कर्शडले, ॲड. 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. तरु्ार राठोड, 
श्री.सांतोर् िा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 : (चचा पढेु सरुु ि मांत्रयाांचे उत्तर) 
 

     ''राज्यात तालुक्यांमध्ये माहे जूि ते सप्टेंबर, २०१८ या कालािधीत पजभन्यार्ची तूट, उपलब्ध 
असलेल्या रू्जलार्ची कमतरता, दरूसंिेदि विर्षयक विकर्ष, ििस्पती विदेशांक, मृद आद्रभता, 
पेरिी खालील के्षत्र ि वपकांर्ची स्स्िती या सिभ घटकांर्चा एकवत्रत विर्चार करुि या घटकांिी 
प्रर्ावित झालेल्या तालुक्यांपैकी १५१ तालुक्यांमधील १७,९८५ गािामंध्ये गंर्ीर/मध्यम 
स्िरुपार्चा दषु्ट्काळ शासिािे वदिांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीपासूि घोवर्षत केला असिे, 
त्यािंतरच्या कालािधीत १५१ तालुक्यांव्यवतवरक्त इतर तालुक्यांमधील ज्या महसुली 
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 पवरस्स्िती जाहीर केली असिे, 
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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 स्ितंत्र कक्ष स्िापण्यात 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 
पवरस्स्िती घोवर्षत केलेल्या गािांतील शेतकऱ यािंा शासिाकडूि जवमि महसूलात सूट, 
सहकारी संस्िांच्या कजारे्च पुिगभठि, मोठया प्रमािािर शेतकऱ यािंा वपक कजभमाफी देण्यात 
येिे, शेतीशी विगवडत कजाच्या िसूलीस स्िवगती, 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 माफी, रोहयो अंतगभत कामांच्या 
विकर्षात काही प्रमािात वशविलता, आिश्यक तेिे वपण्यारे्च पािी पुरविण्यासाठी टँकरर्चा 
िापर, टंर्चाई जाहीर केलेल्या गािात शेतकऱ 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 दषु्ट्काळग्रस्त शेतकऱ 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 स्िच्छतागृहे उर्ारण्यात येिे, र्चारा वपकाच्या लागिडीसाठी 
शेतकऱ यािंा २५ हजार व्क्िटल वबयािांरे्च वितरि करण्यात येिे ि त्यातूि ५८ हजार हेक्टर 
के्षत्रािर र्चारा वपकार्ची लागिड करण्यात आल्यािे एकूि ३० लाख मेवरक टि र्चाऱ 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 
उपस्स्ितीसाठी आठिड्यातूि स्कॅलिग 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, सद्यःस्स्ितीत २८,५२४ गािांमध्ये दषु्ट्काळ/दषु्ट्काळ सदृश 
पवरस्स्िती 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 शेतकऱ यािंा कृर्षी विर्षयक मदत 
िाटप करण्यासाठी कें द्र शासिाकडूि रुपये ४,७१४ कोटी रुपयांर्ची मदत मंजूर करण्यात 
आली असिे, राज्यातील एकूि ६८,३०,८६५  शेतकऱ यािंा रुपये ४,५०८ कोटी रकमेच्या 
मदतीरे्च िाटप करण्यात आले असल्यारे्च विदशभिास येिे, राज्यातील शेतकऱ यारं्ची विदु्यत 
देयके िवकत असल्यािे बंद असलेल्या पािी पुरिठा योजिांर्ची विदु्यत जोडिी पुिभित 
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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 उपस्स्िती 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 संस्िेिे तयार केलेली प्रिाली 
वििाशुल्क उपलब्ध करुि देण्यात येिे, या संस्िेमाफंत सदर प्रिालीर्चा िापर करण्याबाबतरे्च 
एक वदिसीय प्रवशक्षि र्चारा छाििी र्चालकांरे्च पयभिेक्षक/कमभर्चारी तसेर्च महसूल विर्ागातील 
कमभर्चारी यािंा वजल्हास्तरािर उपलब्ध करुि देण्यात येिे, र्चारा छािण्यांमध्ये दाखल होिाऱ 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, सद्यःस्स्ितीत 
राज्यात ६,२०९ टँकरच्या माध्यमातूि ४,९२० गािे आवि १०,५०६ पाड्यािंर पािी पुरिठा 
केला जात असिे, राज्यात वपक विम्याच्या र्रपाईपोटी आतापयंत ३४ लाख शेतकऱ यािंा २२ 
कोटी रुपयारें्च िाटप करण्यात आले असल्यार्ची बाब विदशभिास येिे, मागील ४ िर्षात ४ 
कोटी ७२ लाख शेतकऱ यािंा १४,७७३ कोटी रुपये इतकी र्रीि िुकसाि र्रपाई वदली 
असल्यारे्च विदशभिास येिे, कापुस ि धाि वपकािरील वकडीमुळे िुकसाि झालेल्या 
शेतकऱ यािंा वपक विमा योजिेवशिाय ३,३३६ कोटी रुपयारं्ची र्रपाई शासिाकडूि वदली 
असल्यार्ची बाब विदशभिास येिे, पालकमंत्री ि वजल्हावधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिळपास 
सिभ वजल्यामंध्ये आढािा बैठकांरे्च आयोजि करुि दषु्ट्काळ वियंत्रिारे्च कायभ युध्द पातळीिर 
सुरु असिे, वजल्हा, उपविर्ाग ि तालुका स्तरािर 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 शेतकऱ 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.'' 

   
 

  (गरुुिार, विनाांक २० जनू, २०१९ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशयविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
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सात : सियश्री 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, सियश्री शवशकाांत शशिे, सनुील 
केिार, वजतेंद्र आव्हाड, मधकुरराि चव्हाण, ॲड. विलीप सोपल, ॲड. यशोमती ठाकूर, 
डॉ. सवतश पाटील, श्री गोपालिास अग्रिाल, डॉ. मधसुिून कें दे्र, सियश्री 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.सांतोर् टारफे, सियश्री बाळासाहेब पाटील, कुणाल पाटील, भास्कर जाधि, श्रीमती 
िीवपका चव्हाण, सियश्री कावशराम पािरा, प्रिीप जाधि-नाईक, हर्यिधयन सपकाळ, 
विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर काळे, अवमत झनक, कु. प्रवणती शशिे, 
श्रीमती अवमता चव्हाण, सियश्री भाऊसाहेब काांबळे, शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती 
वनमयला गािीत, सियश्री 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. िर्ा गायकिाड, सियश्री 
वनतेश राणे, कावलिास कोळांबकर, राणाजगजीतशसह पाटील, सांजय किम, श्रीमती 
सांध्यािेिी िेसाई-कुपेकर, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (चचा 
पढेु सरुु ि मांत्रयाांचे उत्तर)    
      

      ''राज्यात सि १९७२ पेक्षाही र्ीर्षि दषु्ट्काळ विमाि झाला असूि अिेक वजल्हयात 
टँकरिे पािीपुरिठा होत असिे, राज्यातील दषु्ट्काळी पवरस्स्िती सिभसाधारिपिे सारखीर्च 
असतािा सरसकट ि एकार्च िेळी दषु्ट्काळ जाहीर ि केल्यामुळे दषु्ट्काळी उपाययोजिा 
करण्यात दलुभक्ष झालेले असूि शेतकऱयांिी पेरिीसाठी खर्चभ केलेले हजारो कोटी रुपये िाया 
जािे, वपण्याच्या पाण्यासाठी शासिस्तरािरुि टँकर, िा-दरुुस्त योजिांर्ची दरुुस्ती ि ििीि 
योजिा िा अन्य उपाययोजिा िेळीर्च ि झाल्यामुळे  मवहलांिा,  दषु्ट्काळी र्ागातील िागवरकांिा 
अतोिात त्रास सहि करािा लागत असिे, सिेक्षिािूसार १८० तालुक्यात गंर्ीर दषु्ट्काळ 
असूिही कें द्रीय दषु्ट्काळ संवहतेिूसार १५१ तालुक्यात दषु्ट्काळ जाहीर करण्यात येिे, दषु्ट्काळ 
जाहीर केल्यािंतर सुमारे ७ मवहन्यािंतर जिािरांसाठी र्चारा छािण्या सुरु करण्यात आल्यािे 
हजारो जिािरांर्चा मृत्यु होिे, मागिी करुिही र्चारा छािण्या सुरु करण्यात ि येिे, सुरु 
असलेल्या र्चारा छािण्यांरे्च अिुदाि प्रलंवबत असिे, र्चारा छाििीमध्ये आरोग्य सुविधेच्या 
अर्ािामुळे जिािरांर्चा जीि धोक्यात येिे, पािी ि र्चारा टंर्चाईमुळे अिेक वठकािी 
पशुपालकािंी आपली जिािरे जंगलात मोकाट सोडूि देिे, पािी टंर्चाईमुळे राज्यातील दगु्ध 
व्यिसाय धोक्यात येिे, एिडीआरएफ ि एसडीआरएफर्ची मदत अद्याप लाखो शेतकऱयांिा 
वमळालेली िसिे, जाहीर करण्यात आलेल्या कजभमाफीपासूि लाखो शेतकरी िंवर्चत 
रावहल्यामुळे बँकांिी साडेतेरा टक्के वियमीत ि २ टक्के दंडिीय व्याजार्ची आकारिी केली 
असिे,  एिपीएमुळे बँका र्चालू हंगामासाठी पीक कजभ देण्यास िकार देत असिे, गेल्या ३ 
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मवहन्यात गारपीट ि िीज कोसळूि फळबागा ि इतर वपके आवि घरांरे्च प्ररं्चड िुकसाि ि 
वजिीतहािी झालेली असिे, अद्यापही शासिािे िुकसािर्रपाई जाहीर ि करिे, बोंडअळी, 
तुडतुडा रोगार्ची जाहीर केलेली िुकसािर्रपाई ि दधु अिुदाि अद्याप शेतकऱयांिा वमळालेले 
िसिे,  मागील २ िर्षापासूि शेतकऱयांिा पीकविम्यार्ची िुकसाि र्रपाई वमळालेली िसिे, 
पीक विमा, हमी र्ाि, जलयुक्त वशिार अवर्यािात कोटयिधी रुपये खर्चभ करुिही 
दषु्ट्काळग्रस्तांिा कोिताही फायदा ि होिे, गाळमुक्त धरि ि गाळयुक्त वशिार या योजिेत 
िाल्यातील गाळ काढिे याबाबीर्चा समािेश िसिे, कोकिातील मस्च्छमार बांधि हे 
मस्च्छव्यिसायािर अिलंबूि असूि पसीिेट मस्च्छमारी ि पारंपावरक मस्च्छमारी याबाबत 
िेहमीर्च िाद सुरु असिे, शासिाकडूि मस्च्छमारांिा कोित्याही प्रकाररे्च अिुदाि वमळत 
िसल्यािे त्यांच्यािर ओढिलेली उपासमारीर्ची पवरस्स्िती, मत्स्य विद्यापीठ कोकिात 
होण्याबाबत मस्च्छमार ि िागरीकांर्ची मागिी असतािासुध्दा शासिािे या मागिीिर अद्याप 
कोिताही वििभय ि घेिे, राज्यातील मराठिाडा, पूिभ विदर्ातील गडवर्चरोली, गोंवदया, रं्चद्रपूर या 
वजल्यांसह पंधरा ते सोळा वजल्यांिर दषु्ट्काळारे्च सािट विमाि झाले असिे, पािसाअर्ािी या 
वजल्यांतील सुमारे एक लाख हेक्टरिर र्ातार्ची लागिड होऊ शकलेली िसिे, पस्श्र्चम 
महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा ि सोलापूर वजल्याला पािसािे दगा वदला असिे, सांगलीतील 
जत,  किठेमहांकाळ, आटपाडी ि खािापूर हे तालुके दषु्ट्काळीस्स्ितीत असिे, समृध्दी 
महामागाकरीता मुरुम खोदकामाकरीता मिमािीपिे परिािगी देऊि गािातील गायरािाच्या 
मागिीकडे दलुभक्ष केल्यामुळे लोहोगाि, िांदगाि, खेडे (वज.अमरािती) येिील अविल र्चौधरी 
या शेतकऱयािे आत्मदहि केल्यािे झालेला मृत्यू, राज्यात सरासरीच्या शंर्र टक्के पेरिी 
झाली असली तरी पािसाअर्ािी गतिर्षीपेक्षा र्चार लाख हेक्टर के्षत्रािर कमी लागिड झाली 
असिे, दषु्ट्काळामुळे शेतमजुरांिा रोजगार वमळत िसल्यामुळे ते इतर राज्यात िा शहरीर्ागात 
रोजगारासाठी करीत असलेले स्िलांतर, यासाठी शासिािे या मजुरांिा गािातर्च १०० वदिस 
मजूरी देण्याबाबत तातडीिे कराियार्ची उपाययोजिा, अिेक तालुका ि महसूल मंडळातील 
शेतकरी पीक उत्पन्न कमी झाले असतािाही पीक विमा योजिेपासूि िंवर्चत राहिे, पािी 
टंर्चाईच्या उपाययोजिा राबविण्याबाबत तसेर्च मंजूरीबाबत मवहिोमवहिे विलंब लागत असिे, 
कें द्रारे्च दषु्ट्काळ घोवर्षत तालुके ि राज्याच्या दषु्ट्काळ घोवर्षत तालुक्यातील शेतकऱयांिा आर्थिक 
मदत मंजूरीत तफाित आढळूि येिे,  सि २०१६ ि २०१७ मध्ये घोवर्षत झालेल्या िुकसाि 
र्रपाईपासूि अिेक शेतकरी िंवर्चत राहिे, राष्ट्रीयकृत बँकेकडूि कजभ घेतलेल्या विविध 
विकास सहकारी संस्िेरे्च शेतकरी सर्ासद कजभमाफीच्या लार्ापासूि िंवर्चत असिे, दषु्ट्काळी 
पवरस्स्ितीिर मात करण्यासाठी दीघभकालीि उपाययोजिा राबविण्यार्ची आिश्यकता 
असतािाही त्याकडे शासिारे्च होिारे दलुभक्ष, अशा पवरस्स्ितीत राज्यातील शेतकरी 
आत्महत्येच्या मािवसकतेमध्ये असूि सरसकट संपूिभ कजभमाफी करण्यार्ची आिश्यकता 
असतािा शेतकऱयािंा सरसकट कजभमाफी देण्यास शासि हतबल असिे, राज्यातील र्ीर्षि 
दषु्ट्काळाला तोंड देण्यास शासि अकायभक्षम असल्यार्ची शेतकऱयांमध्ये ि जिमािसांत 
पसरलेली र्ाििा, याबाबत शासिािे पवरिामकारक उपाययोजिा करुि राज्यात दषु्ट्काळी 
र्ागातील जितेला वदलासा देण्यार्ची आिश्यकता.'' 



 

21-Jun-19 8:49:33 AM 

10 
   

 

आठ : शासकीय विधेयके : 
 

 

 

 

   विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
 

 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सिभश्री हर्षभिधभि सपकाळ, अवमि पटेल, अवजत पिार, 
जयंत पाटील, शवशकातं लशदे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, श्री. र्ास्कर जाधि, डॉ. सतीश 
पाटील, सिभश्री. िैर्ि वपर्चड, रािा जगवजत लसह पाटील, र्ारत र्ालके, पंकज 
रु्जबळ, छगि रु्जबळ, पृर्थ्िीराज र्चव्हाि, अबू आजमी, कुिाल पाटील, अस्लम 
शेख, बसिराज पाटील, डी. पी. सािंत, विजय िडेट्टीिार, त्र्यंबकराि वर्से, शेख 
आवसफ शेख रशीद, िसंतराि र्चव्हाि, प्रवदप िाईक, सुरेश लाड, बाळासाहेब 
पाटील, श्रीमती वदपीका र्चव्हाि, सिभश्री. वदलीप िळसे पाटील, संग्राम िोपटे, 
संजय कदम, संवदप िाईक, हसि मुश्रीफ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं ८ – महाराष्ट्र 
महािगर प्रदेश विकास प्रावधकरि (सुधारिा) अध्यादेश, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (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 :- 
 

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १३ - महाराष्ट्र महािगर प्रदेश 

विकास प्रावधकरि (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि 
दोन्ही सर्ागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १३ - महाराष्ट्र महािगर प्रदेश 

विकास प्रावधकरि (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि 
दोन्ही सर्ागृहांच्या ४२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १३ - महाराष्ट्र महािगर प्रदेश 

विकास प्रावधकरि (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि 
दोन्ही सर्ागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या 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 क्रमांक १३ - महाराष्ट्र महािगर प्रदेश 

विकास प्रावधकरि (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि 
दोन्ही सर्ागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 

 
   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री. हर्यिधयन सकपाळ, 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १३ - महाराष्ट्र महािगर प्रदेश 

विकास प्रावधकरि (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि 
दोन्ही सर्ागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सिभश्री हर्षभिधभि सपकाळ, अवमि पटेल, अवजत पिार, 
जयंत पाटील, शवशकातं लशदे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, श्री. र्ास्कर जाधि, डॉ. सतीश 
पाटील, सिभश्री. िैर्ि वपर्चड, रािा जगवजत लसह पाटील, र्ारत र्ालके, पंकज 
रु्जबळ, छगि रु्जबळ, पृर्थ्िीराज र्चव्हाि, अबू आजमी, अस्लम शेख, कुिाल 
पाटील, डी. पी. सािंत, विजय िडेट्टीिार, बसिराज पाटील, ॲड.त्र्यंबकराि वर्से, 
शेख अवसफ शेख रशीद, िसंतराि र्चव्हाि, प्रवदप िाईक, सुरेश लाड, बाळासाहेब 
पाटील, श्रीमती वदपीका र्चव्हाि, सिभश्री. वदलीप िळसे पाटील, संग्राम िोपटे, 
संजय कदम, संवदप िाईक, हसि मुश्रीफ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७ – महाराष्ट्र 
मुद्रांक (सुधारिा ि विवधग्रायीकरि) अध्यादेश, २०१९ नापसंत करते." 
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   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १४ - महाराष्ट्र मदु्राांक (सधुारणा ि 

विवधग्राह्यीकरण) (पढेु चाल ूठेिणे) विधेयक, २०१९ 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १४ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारिा 
ि विवधग्रायीकरि) (पुढे र्चालू ठेििे) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती 
घेऊि दोन्ही सर्ागृहांच्या ४५ सदस्याचं्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याचं्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात 
यािे." 
 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १४ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारिा 
ि विवधग्रायीकरि) (पुढे र्चालू ठेििे) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती 
घेऊि दोन्ही सर्ागृहांच्या ४२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सहा मवहन्याचं्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात 
यािे." 
 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १४ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारिा 
ि विवधग्रायीकरि) (पुढे र्चालू ठेििे) (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधेयक, २०१९ 
विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही सर्ागृहाचं्या ३२ सदस्यांच्या 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 क्रमांक १४ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारिा 
ि विवधग्रायीकरि) (पुढे र्चालू ठेििे) (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधेयक, २०१९ 
विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही सर्ागृहाचं्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त 
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सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश 
देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 

 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १४ - महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारिा 
ि विवधग्रायीकरि) (पुढे र्चालू ठेििे) (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधेयक, २०१९ 
विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही सर्ागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश 
देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सिभश्री हर्षभिधभि सपकाळ, अवमि पटेल, अवजत पिार, 
जयंत पाटील, शवशकातं लशदे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, श्री. र्ास्कर जाधि, डॉ. सतीश 
पाटील, सिभश्री. िैर्ि वपर्चड, रािा जगवजत लसह पाटील, र्ारत र्ालके, पंकज 
रु्जबळ, छगि रु्जबळ, पृर्थ्िीराज र्चव्हाि, अबू आजमी, अस्लम शेख, कुिाल 
पाटील, डी. पी. सािंत, विजय िडेट्टीिार, बसिराज पाटील, शेख आवसफ शेख 
रशीद, िसंतराि र्चव्हाि, प्रवदप िाईक, सुरेश लाड, बाळासाहेब पाटील, श्रीमती 
वदपीका र्चव्हाि, सिभश्री. वदलीप िळसे पाटील, संग्राम िोपटे, संजय कदम, संवदप 
िाईक, हसि मुश्रीफ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ४ – महाराष्ट्र 
सािभजविक विद्यापीठ (सुधारिा) अध्यादेश, २०१९ नापसंत करते." 
 

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

विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १५ - महाराष्ट्र सािभजविक 
विद्यापीठ (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री. अस्लम शेख, कुणाल 
पाटील, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, सांग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र, शेख आवसफ 



 

21-Jun-19 8:49:33 AM 

14 
शेख रशीि, बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १५ - महाराष्ट्र सािभजविक 
विद्यापीठ (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ४२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १५ - महाराष्ट्र सािभजविक 
विद्यापीठ (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या 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 क्रमांक १५ - महाराष्ट्र सािभजविक 
विद्यापीठ (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 

 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १५ - महाराष्ट्र सािभजविक 
विद्यापीठ (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या २१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सिभश्री हर्षभिधभि सपकाळ, अवमि पटेल, अवजत पिार, 
जयंत पाटील, शवशकातं लशदे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, श्री. र्ास्कर जाधि, डॉ. सतीश 
पाटील, सिभश्री. िैर्ि वपर्चड, रािा जगवजत लसह पाटील, र्ारत र्ालके, पंकज 
रु्जबळ, छगि रु्जबळ, पृर्थ्िीराज र्चव्हाि, अबू आजमी, अस्लम शेख, कुिाल 
पाटील, डी. पी. सािंत, विजय िेडट्टीिार, बसिराज पाटील, त्र्यंबकराि वर्से, शेख 
आवसफ शेख रशीद, िसंतराि र्चव्हाि, प्रवदप िाईक, सुरेश लाड, बाबासाहेब 



 

21-Jun-19 8:49:33 AM 

15 
पाटील, श्रीमती वदपीका र्चव्हाि, सिभश्री. वदलीप िळसे पाटील, संग्राम िोपटे, 
संजय कदम, संवदप िाईक, हसि मुश्रीफ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२ – स्पायसर 
ॲडिेिवटस्ट विद्यापीठ (सुधारिा) अध्यादेश, 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 :- 
 

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमाकं १६ - स्पायसर ॲडिेिवटस्ट 
विद्यापीठ (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमाकं १६ - स्पायसर ॲडिेिवटस्ट 
विद्यापीठ (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ४२ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा 
मवहन्यांच्या आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमाकं १६ - स्पायसर ॲडिेिवटस्ट 
विद्यापीठ (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ३२ सदस्यांच्या 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 १६ - स्पायसर ॲडिेिवटस्ट 
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विद्यापीठ (सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सिभश्री हर्षभिधभि सपकाळ, अवमि पटेल, अवजत पिार, 
जयंत पाटील, शवशकातं लशदे, डॉ. वजतेंद्र आव्हाड, श्री. र्ास्कर जाधि, डॉ. सतीश 
पाटील, सिभश्री. िैर्ि वपर्चड, रािा जगवजत लसह पाटील, र्ारत र्ालके, पंकज 
रु्जबळ, छगि रु्जबळ, पृर्थ्िीराज र्चव्हाि, अबू आजमी, अस्लम शेख, कुिाल 
पाटील, डी. पी. सािंत, विजय िडेट्टीिार, बसिराज पाटील, त्र्यंबकराि वर्से, शेख 
आवसफ शेख रशीद, िसंतराि र्चव्हाि, प्रवदप िाईक, सुरेश लाड, बाळासाहेब 
पाटील, श्रीमती वदपीका र्चव्हाि, सिभश्री. वदलीप िळसे पाटील, संग्राम िोपटे, 
संजय कदम, संवदप िाईक, हसि मुश्रीफ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं ९ – महाराष्ट्र 
सहकारी संस्िा (सुधारिा) अध्यादेश, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 
 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री.अस्लम शेख, सांग्राम 
थोपटे, श्रीमती वनमयला गािीत, सियश्री.िसांतराि चव्हाण, डी.पी.सािांत, 
त्रयांबकराि वभसे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही सर्ागृहांच्या ४३ 
सदस्यांच्या 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 १७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्िा 
(सुधारिा) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही सर्ागृहांच्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
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करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सिभश्री र्ारत र्ालके, पृर्थ्िीराज र्चव्हाि, अबू आजमी, 
अस्लम शेख, कुिाल पाटील, डी. पी. सािंत, विजय िडेट्टीिार, त्र्यंबकराि वर्से,  
शेख आवसफ शेख रशीद, िसंतराि र्चव्हाि, संग्राम िोपटे, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं १४ – महाराष्ट्र 
कृवर्ष विद्यापीठ आवि महाराष्ट्र पशु आवि मत्स्यव्यिसाय विज्ञाि विद्यापीठ 
(सुधारिा ि विवधग्रायीकरि) अध्यादेश, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २४ – महाराष्ट्र कृवर् विद्यापीठ 
आवण महाराष्ट्र पश ुआवण मत्तस्यव्यिसाय विज्ञान विद्यापीठ (सधुारणा ि 
विवधग्राह्यीकरण) विधेयक, २०१९ 

 
   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री.अस्लम शेख, सांग्राम 

थोपटे, श्रीमती वनमयला गािीत, सियश्री.िसांतराि चव्हाण, डी.पी.सािांत, 
त्रयांबकराि वभसे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक २४ – महाराष्ट्र कृवर्ष विद्यापीठ 
आवि महाराष्ट्र पशु आवि मत्स्यव्यिसाय विज्ञाि विद्यापीठ (सुधारिा ि 
विवधग्रायीकरि) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ४३ सदस्यांच्या 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 २४ – महाराष्ट्र विद्यापीठ आवि 
महाराष्ट्र पशु आवि मत्स्यव्यिसाय विज्ञाि विद्यापीठ (सुधारिा ि 
विवधग्रायीकरि) विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही 
सर्ागृहांच्या ३१ सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या 
आत सादर करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (७) (क) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २५ – श्री बालाजी विद्यापीठ, पणेु  
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विधेयक, २०१९ 

 
   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री.अस्लम शेख, सांग्राम 

थोपटे, श्रीमती वनमयला गािीत, सियश्री.िसांतराि चव्हाण, डी.पी.सािांत, 
त्रयांबकराि वभसे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक २५ – श्री बालाजी विद्यापीठ, 
पुिे विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही सर्ागृहांच्या ४३ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 
 

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

      "सि २०१९ रे्च विधािसर्ा विधेयक क्रमांक २५ – श्री बालाजी विद्यापीठ, 
पुिे विधेयक, २०१९ विधािपवरर्षदेर्ची सहमती घेऊि दोन्ही सर्ागृहाचं्या ३१ 
सदस्यांच्या संयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सहा मवहन्यांच्या आत सादर 
करण्यार्चा अिुदेश देऊि विर्चारािभ पाठविण्यात यािे." 
 

     
 

 

  
 
 

  अशासकीय कामकाज 
(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 

 

नऊ : अशासकीय विधेयके :- 
 

 

  परु:स्थापनाथथ : 

   (१) सि २०१७ रे्च वि.स.वि. क्रमांक ८१ - महाराष्ट्र शैक्षविक संस्िा (शुल्क विवियमि) 
(सुधारिा) विधेयक, २०१७ - श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. याांचे 
 

   (२) सि २०१७ रे्च वि.स.वि. क्रमांक ८२ - महाराष्ट्र देिता, संत, राष्ट्रपुरुर्ष, धमभगं्रि यांरे्च 
विडंबिािर वियंत्रि  विधेयक, २०१७ - श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे 
 

   (३) सि २०१८ रे्च वि.स.वि.क्रमांक १९- महाराष्ट्र अिुसूवर्चत जाती उप-योजिा (वित्तीय 
साधिसंपत्तीरे्च वियोजि, वियतिाटप आवि िापर) विधेयक, २०१८- 
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ॲड.के.सी.पाडिी, वि.स.स. याांचे 
 

   (४) सि २०१८ रे्च वि.स.वि.क्रमांक २०- महाराष्ट्र वर्चवकत्सालयीि आस्िापिा (िोंदिी ि 
विवियमि) विधेयक, २०१८- श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. याांचे 
 

   (५) सि २०१८ रे्च वि.स.वि.क्रमांक २१- महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारिा) विधेयक, २०१८- 
श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. याांचे 
 

   (६) सि २०१८ रे्च वि.स.वि.क्रमांक २२- जवमि महसूलाच्या माफीबाबत (क्रमांक १) 
(सुधारिा) विधेयक, २०१८- श्री.अतलु भातखळकर, वि.स.स. याांचे 
 

   (७) सि २०१८ रे्च वि.स.वि.क्रमांक २३- िोंदिी (महाराष्ट्र सुधारिा) विधेयक, २०१८ - 
श्री.अवमत साटम, वि.स.स. याांचे 
 

   (८) सि २०१८ रे्च वि.स.वि.क्रमांक २४- महाराष्ट्र जिजावत उप-योजिा (वित्तीय 
साधिसंपत्तीरे्च वियोजि, वियतिाटप आवि िापर) विधेयक, २०१८- 
ॲड.के.सी.पाडिी, वि.स.स. याांचे 
 
 

   (९) सि २०१८ रे्च वि.स.वि.क्रमांक २५ - महाराष्ट्र (िागरी के्षत्र) झाडांरे्च संरक्षि ि जति 
विधेयक, २०१८ - श्री.सवुनल प्रभ,ु वि.स.स. याांचे 
 

   (१०) सि २०१८ रे्च वि.स.वि.क्रमांक ५२ - मंुबई महािगरपावलका, महाराष्ट्र 
महािगरपावलका आवि महाराष्ट्र िगरपवरर्षदा, िगर पंर्चायती ि औद्योवगक िगरी 
(दसुरी सुधारिा) विधेयक, २०१८ - श्री.मनोहर भोईर, वि.स.स. याांचे 
 

   (११) सि २०१८ रे्च वि.स.वि.क्रमांक ५३ - महाराष्ट्र कमभर्चाऱयांर्ची मातावपत्याप्रती 
जबाबदारी आवि उत्तरदावयत्ि ि देखर्ाल यासंबंधीच्या मािकांबाबत विधेयक, 
२०१८ - श्री.अमीत साटम, वि.स.स. याांचे 
 

   (१२) सि २०१८ रे्च वि.स.वि.क्रमांक ५४ - महाराष्ट्र अल्परू्धारक शेतकरी वििृत्ती िेति 
देण्याबाबत विधेयक, २०१८ - श्री.जयांत पाटील, वि.स.स. याांचे 
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   (१३) सि २०१८ रे्च वि.स.वि.क्रमांक ८१ - महाराष्ट्र स्ियंसेिी संस्िा विकास ि व्यिस्िापि 

महामंडळ विधेयक, २०१८ - श्री.डी.एस.अवहरे, वि.स.स. याांचे 
 

   (१४) सि २०१८ रे्च वि.स.वि.क्रमाकं ८२ - महाराष्ट्र िेश्म मालकी (दसुरी सुधारिा) 
विधेयक, २०१८ - श्री.राहुल कुल, वि.स.स. याांचे 
 

   (१५) सि २०१८ रे्च वि.स.वि.क्रमांक ८३ - महाराष्ट्र अल्परू्धारक शेतकरी वििृत्ती िेति 
देण्याबाबत विधेयक, २०१८ - श्री.प्रकाश आवबटकर, वि.स.स. याांचे 
 

   (१६) सि २०१८ रे्च वि.स.वि.क्रमांक ८४ - महाराष्ट्र राज्यातील सुवशवक्षत बेरोजगार युिक-
युितींिा बेरोजगारी र्त्ता विधेयक, २०१८ - श्री.प्रकाश आवबटकर, वि.स.स. याांचे 
 

   (१७) सि २०१९ रे्च वि.स.वि.क्रमांक २६ - महाराष्ट्र िगरपवरर्षदा, िगरपंर्चायती ि 
औद्योवगक िगरी (सुधारिा) विधेयक, २०१९ - श्री.योगेश घोलप, वि.स.स याांचे  

 
 

   (१८) सि २०१९ रे्च वि.स.वि.क्रमांक २७ – महाराष्ट्र राज्यात लैंवगक गुन्यांिा प्रिृत्त 
करिाऱया जावहराती, जावहरात फलक लािण्यास, समाज माध्यमािर ि 
संकेतस्िळािर प्रवसध्द होण्यास प्रवतबंध करण्याबाबत विधेयक, २०१९ - श्री.सवुनल 
केिार, वि.स.स याांचे  

     
 

 

िहा : अशासकीय ठराि (म.वि.स. वनयम १०६ अन्िये) :- 
 
 

   (सिरहू ठराि बलॅटद्वारा ठरविण्यात आलेल्या प्राथम्यक्रमानसुार िशयविण्यात आले 
आहेत) (क्रमाांक १ ते ३) 
 

   (१) डॉ. सतीश पाटील, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. ८२ 
 

        "राज्यात उद्योग जगतात स्िाविक रू्मीपुत्रांिा रोजगार उपलब्ध ि होिे, 
उद्योगांमध्ये रू्मीपुत्रांर्ची संख्या िगण्य असल्यािे राज्यात बेरोजगारांर्ची संख्या प्ररं्चड 
प्रमािात िाढिे, राज्यातील सेिायोजि कायालयांमध्ये लाखो तरुिांिी िोकरीसाठी 
केलेली िोंद, उद्योगांमध्ये रू्मीपुत्रांिा िोकऱया देण्यास शासि अपयशी ठरल्यािे 
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राज्यातील सुवशवक्षत तरुिांमध्ये पसरलेले िैराश्य, राज्यातील शासकीय, विमशासकीय 
तसेर्च खाजगी आस्िापिािरील कायालयांमध्ये िोकरी देतािंा रू्मीपुत्रांिा प्राधान्यािे 
िोकरीत घेण्यासाठी शासिािे धोरिात्मक वििभय घ्यािा, अशी वशफारस ही विधािसर्ा 
शासिास करीत आहे." 
 

   (२) श्री. कालीिास कोळांबकर, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. ३५९ 
 

"राज्यात रस्ते अपघातात ताबडतोब ि योग्य उपर्चार वमळत िसल्यािे मृत्यू 
पाििाऱ यारं्ची संख्या वदिसेंवदिस िाढत असिे, अपघातग्रस्तांिा िेळीर्च योग् य उपर्चार 
वमळािेत म्हिूि मंुबई-पुिे द्रतुगती मागभ, मंुबई-पुिे राष्ट्रीय महामागभ, मंुबई-गोिा 
(िडखळ िाका), िावशक-वशडी, पुिे-कोल्हापूर, िावशक-धुळे या सारख्या िाहिांर्ची 
जास्त िदभळ असलेल्या द्रतुगती मागािर शासिािे रॉमा केअर सेंटर सुरु करािेत 
तसेर्च मंुबई-पुिे राष्ट्रीय मागािर र्चौक लोवधिली (ता.खालापूर, वज.रायगड) येिे 
अद्ययाित असलेल्या जे.एर्च.अंबािी हॉस्स्पटलमध्ये िैद्यकीय सेिा २४ तास देण्यार्ची 
व्यिस्िा करिे, अशी वशफारस ही विधािसर्ा शासिास करीत आहे." 
 
 
 

   (३) श्री. अवमन पटेल, वि.स.स. याांचा ठराि क्र. १८० 
 

      "राज्यातील विशेर्षत: मंुबई, ठािे, ििी मंुबई ि इतर शहरांरे्च झपाट्यािे होत 
असलेले िागरीकरि, यामुळे िाहिाच्या संख्येत वदिसेंवदिस होत असलेली प्ररं्चड 
िाढ, शहरात असलेले अरंुद रस्ते, त्यामुळे वठकवठकािी िाहतुकीर्ची कोंडी होऊि 
िागवरकांिा सोसािा लागिारा त्रास, पवरिामी िाहतुकीर्ची समस्या दरू करण्याच्या 
दृष्ट्टीिे शासिािे ठोस उपाययोजिा करािी, अशी वशफारस ही विधािसर्ा शासिास 
करीत आहे." 

     
 
 
 
 

विधान भिन, 
मंुबई 
वदिांक : २० जूि, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सवर्चि (का.) 

 महाराष्ट्र विधािसर्ा 
 


