
 

 

महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
सोमिार, विनाांक  २४ जनू, २०१९ 

 

( सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत ) 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

   (शकु्रिार, विनाांक २१ जनू, २०१९ रोजी वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशशर्विण्यात 
आलेल्या परांत ुपढेु ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचूना क्रमाांक १ ते ४) 
 

  (१) सिशश्री. अतलु भातखळकर, सवुनल शशिे, अॅड. भीमराि धोंडे, वि.स.स. तातडीच्या 
ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पयशटन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :-   
 

       "पॅरासेलिंग करताना मुरूडमध्ये (जि. रायगड) दोर तुटून ५० फुटाांवरून 
कोसळल्याने वेदाांत पवार या १५ वर्षीय मुिंाचा मृत्यू झाल्याची ददैुवी घटना माहे मे, २०१९ 
च्या अांजतम सप्ताहात घडिेंिंी असल्याने कोकण जकनारपट्टीवर हिारोंच्या सांख्येने येत 
असिेंल्या पययटकाांच्या सुरजिततेबाबत जनमाण झािेंिें प्रश्नजचन्ह, मेरीटाईम बोडाच्या वॉटर 
स्पोर्टसय धोरण, २०१५ नुसार रायगड जिल्यातीिं मुरुडसह वरसोिंी, जकहीम, नागाव, 
अजिंबाग, रेवदांडा, काशीद, जदवेआगार, श्रीवधयन, हजरहरेश्वर, रत्नाजगरी जिल्यातीिं 
आरेवारे, रत्नाजगरी, गणपतीपुळे, हणे, गुहागर, दाभोळ, आांििें, तसेच लसधुदगुय जिल्यातीिं 
मािंवण येथे वॉटर स्पोर्टसयचे आयोिन करण्यात येणे, कोकण जकनारपट्टीवर साहसी खेळ 
सुरु झाल्यापासून पययटकाांच्या सांख्येत जदवसेंजदवस होत असिेंिंी िंिणीय वाढ, परांतु 
स्कुबा डायव्हहग, स्नॉकय लिंग, पाण्यातीिं इतर साहसी खेळ याांसाठी राज्यात कोणतीही ठोस 
जनयमाविंी वा धोरण अस्स्तत्वात नसल्याचे या घटनेच्या जनजमत्ताने अधोरेजखत झािेंिें 
असणे, पजरणामी, पययटकाांच्या िीजवतास जनमाण झािेंिंा धोका, मेरीटाईम बोडाने िंागू 
केिेंिें धोरण हे केवळ पाण्यासाठी िंागू असल्याने साहसी खेळाांबाबत प्रश्न जनमाण 
झािेंिंा असणे, साहसी खेळाांबाबत जनयमाविंी तयार करण्याबाबत पययटन जवभागाचे होत 
असिेंिें अिम्य दिुंयि, त्यामुळे राज्यातीिं पययटकाांमध्ये शासनाप्रती पसरिेंिंी नारािी, 
यास्तव कोकण जकनारपट्टीवर सुरु असिेंल्या साहसी खेळाांबाबत तातडीने जनयमाविंी 
तयार करण्याबाबत त्याचप्रमाणे राज्यातीिं जवजवध पययटनस्थळी बेकायदेशीर पॅरासेलिंग 
हयवसाय करणाऱयाांची सखोिं चौकशी करुन त्याांच्याजवरुध्द कारवाई करण्याची गरि 
याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही आजण शासनाची प्रजतजिया.”  
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  ((२) श्री.विजय िडेट्टीिार, प्रा. विरेंद्र जगताप, अडॅ. यशोमती ठाकूर, सिशश्री. रणजीत 

काांबळे, अवमन पटेल, कुणाल पाटील, जयकुमार गोरे, अवमत झनक, हर्शिधशन 
सपकाळ, राहुल बोंदे्र, पथृ् िीराज चव्हाण, वि.स.स तातडीच्या ि सािशजवनक 
महत्तत्तिाच्या बाबीकडे उच्च ि तांत्रवशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
   

      "सांत गाडगेबाबा अमरावती जवद्यापीठात खािगी कमयचारी आजण महाजवद्यािंयीन 
प्राध्यापकाांच्या सांगनमताने अजभयाांजिकी मॅकेजनक्स जवर्षयाचा पेपर फुटल्याचे जदनाांक २९ मे 
२०१९ रोिी वा त्या सुमारास जनदशयनास आिें असणे, परीिा जवभागातीिं स्पायरिं बाईांड 
या कां पनीच्या अजधनस्त खािगी कमयचाऱयाांमाफय त वाजशम येथीिं सांमती अजभयाांजिकी 
महाजवद्यािंयात जवद्यापीठाच्या परीिा कें द्रावरून पेपर फुटिेंिंा असणे,  जवद्यापीठातीिं 
खािगी कमयचाऱयाांकडून पेपर सुरू होण्याच्या १० जमजनट अगोदरच प्रश्नपजिका मोबाईिंवर 
वॉर्टसॲपहदारे पाठवत असणे, सदर प्रकार अनेक जदवसापासून सुरू असणे, सदर 
प्रकरणात जवद्यार्थ्याना पेपर जवकून मोठ्या प्रमाणात आर्थथक देवाणघेवाण होत असून यात 
जवद्यापीठातीिं अनेक कमयचाऱयाांचा असिेंिंा सहभाग, पेपर फुटल्यामुळे जवद्यापीठातीिं 
गुणवांत जवद्यार्थ्यांचे झािेंिें नुकसान, जवद्यार्थ्यांकडून तसेच जवजवध जवद्याथी सांघटनेकडून 
या प्रकरणावर जनष्पि चौकशी करून दोर्षींवर कारवाई करण्याची मागणी, याबाबत 
जवद्याथी व पािंकाांमध्ये पसरिेंिंा असांतोर्ष, याबाबत शासनाने करावयाची काययवाही व 
उपाययोिना." 
 

  (३) सिशश्री.सवुनल प्रभ,ू अब ू आजमी, प्रताप सरनाईक वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे अन्न ि और्ध प्रशासन मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील :- 
     

      "मुांबईसह राज्यात असिेंिंी प्रसूतीगृहे (रुग्णािंये) पािंकाांची परवानगी न घेता 
बाळाची नाळ खािगी और्षधी जनर्थमती कां पन्याांना जविी करुन आर्थथक गैरहयवहार करीत 
असल्याचे जदनाांक ६ मे, २०१९ रोिी वा त्या सुमारास जनदशयनास येणे, नाळेमध्ये असिेंिें 
रक्तातीिं घटक हे और्षधाच्या दृष्टीने मोिंाचे असल्याने या नाळेचा उपयोग दधुयर 
आिारावर उपचार म्हणून उपयुक्त ठरत असल्याचा और्षध जनर्थमती कां पन्याांनी दावा करणे, 
परांतू नाळेचा वापर और्षधासाठी करण्याकजरता बाळाच्या पािंकाांची सांमती घेणे आवश्यक 
असतानाही सदर खािगी रुग्णािंये (प्रसूतीगृहे) याबाबतच्या कोणत्याही जनकर्षाचे पािंन न 
करता आर्थथक गैरहयवहार करुन और्षध कां पन्याांना नाळ पूरजवत असणे, प्रसूतीनांतर 
बाळाच्या नाळेचा वापर करणेबाबत कोणतेही जनकर्ष नसल्याचे आरोग्य जवभागाच्या 
सांचािंकातफे साांगण्यात येत असणे, नाळेपासून और्षधाांची व इांिेक्शनची जनर्थमती 
करणाऱया खािगी कां पन्याांची वार्थर्षक उिंाढािं दीडशे कोटीहून अजधक असणे, नाळेचा 
और्षधासाठीच्या वापरावर राज्य शासनाचे कोणतेही जनयांिण नसल्यामुळे अशी प्रसूतीगृहे व 
और्षध कां पन्याांवर अद्याप शासनाने कोणतीही कारवाई न करणे, अन्न व और्षध 
अजधजनयमात बाळाच्या नाळेच्या वापराबाबत व बेकायदा पूरवठा करणारे रुग्णािंय आजण 
कां पन्या जवरुध्द शासनाने कारवाई करण्याची तरतूद करण्यासाठी शासनाने तातडीने 
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काययवाही करण्याची आवश्यकता, याकडे शासनाचे झािेंिें दिुंयि, याबाबत शासनाने 
तातडीने करावयाची काययवाही व प्रजतजिया." 
 

  (४) सिशश्री. 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, सिशश्री नरहरी 
वझरिाळ, िैभि वपचड, सरेुश लाड, विपक चव्हाण, वकसन कथोरे, नरेंद्र पिार, 
गणपत गायकिाड वि.स.स. तातडीच्या ि सािशजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे 
पयािरण मांत्रयाांचे लक्ष िेधतील:-   
                  
      ''ठाणे जिल्यातीिं उल्हास आजण वािंधुनी नद्याांच्या प्रदरू्षणाबाबत अांबरनाथ, 
कुळगाव-बदिंापूर नगरपाजिंका आजण उल्हासनगर महापाजिंका पजरसरामध्ये साांडपाणी 
वाजहन्याांची योग्य हयवस्था नसणे, आतापयंत कोट्यवधी रुपये खचूयनही साांडपाण्यावर 
प्रजिया करुन सदर पाणी नदीमध्ये सोडणाऱ या योिना कायास्न्वत झािेंल्या नसल्याचे माहे 
िून, २०१९ च्या दसुऱ या आठवड्यात उघडकीस येणे, या नद्याांच्या िेिामध्ये साांडपाणी 
प्रजिया कें द्राांची कमतरता असल्यामुळे घरगुती साांडपाणी तसेच पजरसरातीिं औद्योजगक 
जवभागातीिं प्रदजुर्षत पाणी उल्हास नदीच्या पाण्यात थेट जमसळत असणे, केवळ बदिंापूर 
शहरातीिं पनवेिंकर सांकुिंातूनच दहा िंाख तर हेंदे्रपाडा येथीिं नाल्यातुन १५ दशिंि 
जिंटरपेिा िास्त साांडपाणी नदीत जमसळत असणे, पजरणामी या नद्याांतीिं पाणी प्रचांड 
प्रदरु्षीत झािेंिें असणे, त्यामुळे स्थाजनक नागरीकाांच्या आरोग्यावर घातक पजरणाम होत 
असणे, या नद्याांतीिं प्रदरु्षण रोखण्यासाठी आवश्यक काययवाही व उपाययोिना करण्याची 
िंोकप्रजतजनधी, सामाजिक सांघटनाांनी मा.मुख्यमांिी, मा.पयावरणमांिी याांचेकडे जदनाांक ७ 
िून, २०१९ रोिी तसेच अजिंकडीिं काळात वारांवार मागणी केिेंिंी असताांनाही याबाबत 
आवश्यक उपाययोिना करण्यास होत असिेंिंी जदरांगाई, पजरणामी पजरसरातीिं 
नागरीकाांमध्ये पसरिेंिंा असांतोर्ष, सदर प्रकरणी िंवकर काययवाही न केल्यास पुढीिं 
काळात आांदोिंन अजधक तीव्र करण्याचा इशारा जदिेंिंा असणे, उल्हास, वािंधुनी नद्या 
प्रदरु्षणमुक्त करण्यास प्रशासनाचे हेतुपुरस्सर दिुंयि होत असल्याने सदर गांभीर प्रकरणी 
शासनाने वेळीच हस्तिेप करुन तातडीने करावयाची काययवाही आजण शासनाची 
प्रजतजिया.'' 
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(सकाळी ११.०० िाजता) 

 

एक : प्रश्नोत्तरे 
 
 

 

  (अ) ताराांजकत प्रश्न 
 

  (ब) ताराांजकत प्रश्नाांबाबतची अजधक माजहती सभागृहाच्या पटिंावर ठेवणे 
 

 

  पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री 

: "राज्यातील अनेक ग्रामपांचायतीचे 
पाणीपरुिठा योजनेचे प्रस्ताि प्रलांवबत 
असल्याबाबत" या जवर्षयावरीिं श्री.राहुिं 
कुिं, जव.स.स. याांच्या जदनाांक १० ऑगस्ट, 
२०१७ रोिी सभागृहाच्या पटिंावर ठेवण्यात 
आिेंल्या अताराांजकत प्रश्नोत्तराांची यादी िमाांक 
३४२ मधीिं अताराांजकत प्रश्न िमाांक ८०१३६ 
िंा जदिेंल्या उत्तराच्या सांदभात जदनाांक १४ 
जडसेंबर, २०१७ रोिी उपस्स्थत केिेंल्या 
प्रश्नाच्या उत्तरातून उद्भवणाऱया अधा-तास 
चचेच्या वेळी जदिेंल्या आश्वासनानुसार अजधक 
माजहती सभागृहाच्या पटिंावर ठेवतीिं. 

     
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे - 
 

 

  (१) वित्त ि वनयोजन 
मांत्री 

: (क) जवदभय, मराठवाडा आजण उवयजरत महाराष्र यासाठी 
जवकासमांडळे आदेश, २०११ मधीिं जनयम ८ अन्वये 
वित्त विभागाचे सन २०१७-२०१८ या आर्थथक 
वर्षातीिं वैधाजनक जवकास मांडळजनहाय अजनवायय 
प्रत्यि खचाचे (अजवभाज्य भागासह) व 
काययिमाांतगयत मांिूर जनयतहयय व प्रत्यि खचाचे 
जववरणपि सभागृहासमोर ठेवतीिं. 
 

     (ख) जवदभय, मराठवाडा आजण उवयजरत महाराष्र यासाठी 
जवकासमांडळे आदेश, २०११ मधीिं जनयम ८ अन्वये 
वनयोजन विभागाचे सन २०१७-२०१८ या आर्थथक 
वर्षातीिं वैधाजनक जवकास मांडळजनहाय अजनवायय 
प्रत्यि खचाचे (अजवभाज्य भागासह) व 
काययिमाांतगयत मांिूर जनयतहयय व प्रत्यि खचाचे 
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जववरणपि सभागृहासमोर ठेवतीिं. 
 

  (२) उच्च ि तांत्र वशक्षण 
मांत्री 

: (क) डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर मराठवाडा जवद्यापीठ, 
औरांगाबाद याांचे सन २०१७-२०१८ या वर्षाचे वार्थर्षक 
िेंखे सभागृहासमोर ठेवतीिं. 
 

     (ख) सांत गाडगेबाबा अमरावती जवद्यापीठ, अमरावती याांचे 
सन २०१७-२०१८ या वर्षाचे वार्थर्षक िेंखे 
सभागृहासमोर ठेवतीिं. 
 

     (ग) गोंडवाना जवद्यापीठ, गडजचरोिंी याांचे सन २०१७-
२०१८ या वर्षाचा वार्थर्षक िेंखे अहवािं 
सभागृहासमोर ठेवतीिं. 
 

  (३) ग्रामविकास मांत्री :  जवदभय, मराठवाडा आजण उवयजरत महाराष्र यासाठी 
जवकासमांडळे आदेश, २०११ मधीिं जनयम ८ अन्वये 
ग्रामविकास ि जलसांधारण विभागाचे सन 
२०१७-२०१८ या आर्थथक वर्षातीिं वैधाजनक जवकास 
मांडळजनहाय अजनवायय प्रत्यि खचाचे (अजवभाज्य 
भागासह) व काययिमाांतगयत मांिूर जनयतहयय व 
प्रत्यि खचाचे जववरणपि सभागृहासमोर ठेवतीिं. 
 

  (४) उद्योग मांत्री :  महाराष्र िंघुउद्योग जवकास महामांडळ मयाजदत याांचा 
सन २०१५-१६ या वर्षाचा चोपन्नावा वार्थर्षक अहवािं 
सभागृहासमोर ठेवतीिं. 
 

  (५) ऊजा मांत्री :  महाराष्र राज्य जवदु्यत जवतरण कां पनी मयाजदत याांचा 
सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा तेरावा वार्थर्षक अहवािं 
सभागृहासमोर ठेवतीिं. 
 

  (६) पशसुांिधशन, 
िगु्धविकास ि 
मत्तस्यव्यिसाय मांत्री 

:  पुण्यश्िंोक अजहल्यादेवी महाराष्र मेंढी व शेळी 
जवकास महामांडळ मयाजदत, पुणे याांचा सन २०१६-१७ 
या वर्षाचा अडतीसावा वार्थर्षक अहवािं 
सभागृहासमोर ठेवतीिं. 

 

 

 

तीन : विधानसभा सिस्य अनपुस्स्थती सवमतीचा (२०१७-२०१८) िहािा अहिाल सािर 
करणे ि त्तयािर विचार करणे 
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चार : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये) 
 

पाच : वित्त मांत्री याांचा म.वि.स. वनयम ५७ अन्िये प्रस्ताि :- 
 

     ''अथयसांकल्पावरीिं सवयसाधारण चचेच्या सांदभात जवधानसभा जनयमाांतीिं जनयम २४६ 
(१) मधीिं सात जदवसाांच्या कािंावधीबाबतची िी तरतूद आहे ती महाराष्र जवधानसभा 
जनयमाांतीिं जनयम ५७ अन्वये स्थजगत करण्यात यावी.'' 
 

सहा : सन २०१९-२०२० च्या अवतवरक्त अथशसांकल्पािर सिशसाधारण चचा (पवहला वििस) 
 

  (शकु्रिार, विनाांक २१ जनू, २०१९ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशशविण्यात 
आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  

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

       ''राज्यात तािुंक्याांमध्ये माहे िून ते सप्टेंबर, २०१८ या कािंावधीत पियन्याची तूट, 
उपिंब्ध असिेंल्या भूििंाची कमतरता, दरूसांवेदन जवर्षयक जनकर्ष, वनस्पती जनदेशाांक, मृद 
आद्रयता, पेरणी खािंीिं िेि व जपकाांची स्स्थती या सवय घटकाांचा एकजित जवचार करुन या 
घटकाांनी प्रभाजवत झािेंल्या तािुंक्याांपैकी १५१ तािुंक्याांमधीिं १७,९८५ गावाांमध्ये 
गांभीर/मध्यम स्वरुपाचा दषु्काळ शासनाने जदनाांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोिीपासून घोजर्षत 
केिंा असणे, त्यानांतरच्या कािंावधीत १५१ तािुंक्याांहयजतजरक्त इतर तािुंक्याांमधीिं ज्या 
महसुिंी मांडळामध्ये सरासरी पियन्याच्या ७० टक् के पेिा कमी व एकूण पियन्यमान ७५० 
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जम.जम. पेिा कमी झािें आहे अशा एकूण २६८ महसूिंी मांडळाांतीिं ५,०९० गावाांमध्ये 
शासनाने दषु्काळ घोजर्षत केिंा असणे, तसेच ९३१ गावाांमध्ये दषु्काळसदृश पजरस्स्थती िाहीर 
केिंी असणे, अशारीतीने राज्यातीिं एकूण ४१ हिार गावाांपैकी २९ हिार गावाांमध्ये दषु्काळ 
असल्याचे जनदशयनास येणे, राज्यातीिं दषु्काळाचा सामना करण्यासाठी  मा. मदत व पुनवयसन 
मांिी याांच्या अध्यितेखािंी मांिीमांडळ उपसजमती गठीत करण्यात येणे, प्रत्येक जिल्हाजधकारी 
कायािंयात टांचाई जनयांिण व समन्वयासाठी स्वतांि कि स्थापण्यात आिंा असणे, राज्यातीिं 
मोठे, मध्यम व िंघु पाटबांधारे प्रकल्पाच्या ििंाशयातीिं पाणीसाठा सन २०१८ च्या तुिंनेत 
जनम्मा लकवा त्याहूनही कमी असल्याची बाब जनदशयनास येणे, दषु्काळ घोजर्षत केिेंल्या लकवा 
दषु्काळसदृश पजरस्स्थती घोजर्षत केिेंल्या गावाांतीिं शेतकऱ याांना शासनाकडून िजमन महसूिंात 
सूट, सहकारी सांस्थाांच्या किाचे पुनगयठण, मोठया प्रमाणावर शेतकऱ याांना जपक कियमाफी 
देण्यात येणे, शेतीशी जनगजडत किाच्या वसूिंीस स्थजगती, कृर्षीपांपाच्या चािूं जवि जबिंात 
३३.५ टक् के सुट देऊन अांदािे रुपये ६७३.४१ कोटीची सविंत देण्यात आिंी असल्याचे 
जनदशयनास येणे, तसेच शािेंय/महाजवद्यािंयीन जवद्यार्थ्यांच्या पजरिा शुल्कात माफी, रोहयो 
अांतगयत कामाांच्या जनकर्षात काही प्रमाणात जशजथिंता, आवश्यक तेथे जपण्याचे पाणी 
पुरजवण्यासाठी टँकरचा वापर, टांचाई िाहीर केिेंल्या गावात शेतकऱ याांच्या शेतीच्या पांपाची 
जवि िोडणी खांडीत न करणे, जवि थकबाकी न भरल्याने बांद करण्यात आिेंल्या ३,३२० 
पाणीपुरवठा योिना पुन्हा सुरु करण्यात येणे, इ. धोरणात्मक जनणयय करुन दषु्काळग्रस्त 
शेतकऱ याांना जवजवध माध्यमातून मदत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न, राज्यात १,२६४ जठकाणी 
चारा छावण्या सुरु करण्यात येणे व त्यात सुमारे १० ते ११ िंाख िनावरे असणे, चारा 
छावण्याांसाठी औरांगाबाद जवभागीय आयुक्ताांना १११ कोटी, पुणे जवभागीय आयुक्ताांना ४ कोटी 
व नाजशक जवभागीय आयुक्ताांना ४७ कोटींचा जनधी जवतजरत करण्यात आिंा असल्याची बाब 
जनदशयनास येणे, चारा छावण्याांच्या जठकाणी तात्पुरती स्वच्छतागृहे उभारण्यात येणे, चारा 
जपकाच्या िंागवडीसाठी शेतकऱ याांना २५ हिार व्क्वटिं जबयाणाांचे जवतरण करण्यात येणे व 
त्यातून ५८ हिार हेक्टर िेिावर चारा जपकाची िंागवड करण्यात आल्याने एकूण ३० िंाख 
मेजरक टन चाऱ याचे उत्पादन झािें असणे, जदनाांक १५ मे, २०१९ पासून चारा छावणीतीिं 
िनावराांच्या अनुदान दरामध्ये वाढ करुन मोठया िनावराांसाठी प्रतीजदन रुपये १००/- व िंहान 
िनावराांसाठी प्रतीजदन रुपये ५०/- हा वाढीव दर िंागू केिंा असणे, चारा छावणीत दाखिं 
झािेंल्या िनावराांच्या उपस्स्थतीसाठी आठवड्यातून स्कॅलनग करण्याचा जनणयय घेण्यात आिंा 
असणे, टँकर मांिुरीचे अजधकार उपजिल्हाजधकारी याांना व चारा छावणी मांिुर करण्याचे 
अजधकार जिल्हाजधकारी याांना देण्यात आिें असून मागणी होताच ताबडतोब टँकर व चारा 
छावणी मांिुर करण्यात येत असल्याची बाब जनदशयनास येणे, सद्यःस्स्थतीत २८,५२४ गावाांमध्ये 
दषु्काळ/दषु्काळ सदृश पजरस्स्थती घोजर्षत करण्यात आिंी असणे व त्याअनुर्षांगाने १७,९८५ 
गावाांना दषु्काळी अनुदान वाटप करण्यात आिें असणे व उवयजरत १०,५३९ गावाांना वर 
उल्िेंजखत इतर ८ सुजवधा िंागू करण्यात आल्या असल्याचे जनदशयनास येणे, दषु्काळबाजधत 
शेतकऱ याांना कृर्षी जवर्षयक मदत वाटप करण्यासाठी कें द्र शासनाकडून रुपये ४,७१४ कोटी 
रुपयाांची मदत मांिूर करण्यात आिंी असणे, राज्यातीिं एकूण ६८,३०,८६५  शेतकऱ याांना 
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रुपये ४,५०८ कोटी रकमेच्या मदतीचे वाटप करण्यात आिें असल्याचे जनदशयनास येणे, 
राज्यातीिं शेतकऱ याांची जवदु्यत देयके थजकत असल्याने बांद असिेंल्या पाणी पुरवठा योिनाांची 
जवदु्यत िोडणी पुवयवत करण्याकजरता शासनाकडून जवदु्यत देयके अदा करण्यात येणे व त्यापोटी 
माचय, २०१९ अखेरपयंत रुपये १३२.३० कोटी इतका जनधी खचय झािंा असणे, महात्मा गाांधी 
राष्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगयत राज्यात जदनाांक ११ मे, २०१९ रोिी सांपिेंल्या 
आठवडयामध्ये एकूण ३६,६६० कामे चािूं असून त्यावर ३,४०,९५२ इतकी मिूराांची 
उपस्स्थती असल्याचे जनदशयनास येणे, चारा छावण्याांमधीिं पशुधनाची नोंदणी करुन 
पशुधनाच्या सांख्येची दैनांजदन नोंद ठेवण्यासाठी अॅन्राईड मोबाईिंवर आधाजरत प्रणािंीचा वापर 
अजनवायय करण्याचा जनणयय शासनाकडून घेण्यात येणे व शौयय टॅक्नोसॉफ्ट प्रा.जिं. या सांस्थेने 
तयार केिेंिंी प्रणािंी जवनाशुल्क उपिंब्ध करुन देण्यात येणे, या सांस्थेमाफंत सदर प्रणािंीचा 
वापर करण्याबाबतचे एक जदवसीय प्रजशिण चारा छावणी चािंकाांचे पययवेिक/कमयचारी तसेच 
महसूिं जवभागातीिं कमयचारी याांना जिल्हास्तरावर उपिंब्ध करुन देण्यात येणे, चारा 
छावण्याांमध्ये दाखिं होणाऱ या पशुधनाांची रोगप्रजतकारक शक्ती व उत्पादन िमता कायम 
राहण्याकजरता त्याांना देण्यात येणारा जहरवा चारा, ऊसाचे वाडे, ऊस इ. खाद्याच्या प्रमाणात वाढ 
करुन मोठया िनावराांकजरता १८ जक.गॅ्र. व िंहान िनावराांकजरता ९ जक.गॅ्र. याप्रमाणे खाद्याचे 
प्रमाण सुधाजरत करण्यात आिें असणे, राज्यात प्रथमच शेळ्या-मेंढ्ाांसाठी छावणी सुरु 
करण्याचा तसेच राज्यातीिं दषु्काळी भागात सुरु असिेंल्या चारा छावण्याांमधीिं 
िनावराांसाठी टँकरने पाणी देण्याचा जनणयय मांिीमांडळ उपसजमतीने जदनाांक ३० मे, २०१९ वा 
त्यासुमारास घेतिंा असणे, सद्यःस्स्थतीत राज्यात ६,२०९ टँकरच्या माध्यमातून ४,९२० गावे 
आजण १०,५०६ पाड्याांवर पाणी पुरवठा केिंा िात असणे, राज्यात जपक जवम्याच्या भरपाईपोटी 
आतापयंत ३४ िंाख शेतकऱ याांना २२ कोटी रुपयाांचे वाटप करण्यात आिें असल्याची बाब 
जनदशयनास येणे, मागीिं ४ वर्षात ४ कोटी ७२ िंाख शेतकऱ याांना १४,७७३ कोटी रुपये इतकी 
भरीव नुकसान भरपाई जदिंी असल्याचे जनदशयनास येणे, कापुस व धान जपकावरीिं जकडीमुळे 
नुकसान झािेंल्या शेतकऱ याांना जपक जवमा योिनेजशवाय ३,३३६ कोटी रुपयाांची भरपाई 
शासनाकडून जदिंी असल्याची बाब जनदशयनास येणे, पािंकमांिी व जिल्हाजधकारी याांच्या 
अध्यितेखािंी िवळपास सवय जिल्याांमध्ये आढावा बैठकाांचे आयोिन करुन दषु्काळ 
जनयांिणाचे कायय युध्द पातळीवर सुरु असणे, जिल्हा, उपजवभाग व तािुंका स्तरावर िेिीय 
कमयचारी प्रजशिणाचे व पेरणीपूवय मशागती व तयारीबाबत जवजवध जपकाांच्या शेतीशाळाांचे 
आयोिन करण्यात येणे, जदनाांक २४ मे ते ८ िून, २०१९ या कािंावधीत उन्नत शेती, समृध्द 
शेतकरी अजभयान राबजवण्यात येणे, कृजिम पाऊस जनमाण करण्याच्या दृष्टीने होत असिेंिंा 
प्रयत्न, तूतास पेरणी न करण्याबाबत आतापयंत िवळपास एक िंाखाच्या वर शेतकऱ याांना 
एसएमएसहदारे सूचना करुन जबयाणे वाया िाऊ नये म्हणून खबरदारी घेण्यात येऊन खरीपाचे 
जनयोिन करण्याचा प्रयत्न इ. दषु्काळ जनवारणाथय शासनाकडून गाांभीयाने करण्यात आिेंल्या 
उपरोक्त उपाययोिना व काययवाही जवचारात घेऊन त्याअनुर्षांगाने करावयाची काययवाही.'' 
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  (शकु्रिार, विनाांक २१ जनू, २०१९ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशशविण्यात 

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

आठ : सिशश्री 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, सिशश्री शवशकाांत शशिे, सनुील 
केिार, वजतेंद्र आव्हाड, मधकुरराि चव्हाण, ॲड. विलीप सोपल, ॲड. यशोमती ठाकूर, 
डॉ. सवतश पाटील, श्री गोपालिास अग्रिाल, डॉ. मधसुिून कें दे्र, सिशश्री 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, सिशश्री बाळासाहेब पाटील, कुणाल पाटील, भास्कर जाधि, श्रीमती 
िीवपका चव्हाण, सिशश्री कावशराम पािरा, प्रिीप जाधि-नाईक, हर्शिधशन सपकाळ, 
विजय भाांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर काळे, अवमत झनक, कु. प्रवणती शशिे, 
श्रीमती अवमता चव्हाण, सिशश्री भाऊसाहेब काांबळे, शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती 
वनमशला गािीत, सिशश्री 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, सिशश्री 
वनतेश राणे, कावलिास कोळांबकर, राणाजगजीतशसह पाटील, सांजय किम, श्रीमती 
सांध्यािेिी िेसाई-कुपेकर, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : 
(मांत्रयाांचे उत्तर)    
      

      ''राज्यात सन १९७२ पेिाही भीर्षण दषु्काळ जनमाण झािंा असून अनेक जिल्हयात 
टँकरने पाणीपुरवठा होत असणे, राज्यातीिं दषु्काळी पजरस्स्थती सवयसाधारणपणे सारखीच 
असताना सरसकट व एकाच वेळी दषु्काळ िाहीर न केल्यामुळे दषु्काळी उपाययोिना 
करण्यात दिुंयि झािेंिें असून शेतकऱयाांनी पेरणीसाठी खचय केिेंिें हिारो कोटी रुपये वाया 
िाणे, जपण्याच्या पाण्यासाठी शासनस्तरावरुन टँकर, ना-दरुुस्त योिनाांची दरुुस्ती व नवीन 
योिना वा अन्य उपाययोिना वेळीच न झाल्यामुळे  मजहिंाांना,  दषु्काळी भागातीिं नागजरकाांना 
अतोनात िास सहन करावा िंागत असणे, सवेिणानूसार १८० तािुंक्यात गांभीर दषु्काळ 
असूनही कें द्रीय दषु्काळ सांजहतेनूसार १५१ तािुंक्यात दषु्काळ िाहीर करण्यात येणे, दषु्काळ 
िाहीर केल्यानांतर सुमारे ७ मजहन्यानांतर िनावराांसाठी चारा छावण्या सुरु करण्यात आल्याने 
हिारो िनावराांचा मृत्यु होणे, मागणी करुनही चारा छावण्या सुरु करण्यात न येणे, सुरु 
असिेंल्या चारा छावण्याांचे अनुदान प्रिंांजबत असणे, चारा छावणीमध्ये आरोग्य सुजवधेच्या 
अभावामुळे िनावराांचा िीव धोक्यात येणे, पाणी व चारा टांचाईमुळे अनेक जठकाणी 
पशुपािंकाांनी आपिंी िनावरे िांगिंात मोकाट सोडून देणे, पाणी टांचाईमुळे राज्यातीिं दगु्ध 
हयवसाय धोक्यात येणे, एनडीआरएफ व एसडीआरएफची मदत अद्याप िंाखो शेतकऱयाांना 
जमळािेंिंी नसणे, िाहीर करण्यात आिेंल्या कियमाफीपासून िंाखो शेतकरी वांजचत 
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राजहल्यामुळे बँकाांनी साडेतेरा टक्के जनयमीत व २ टक्के दांडनीय हयािाची आकारणी केिंी 
असणे,  एनपीएमुळे बँका चािूं हांगामासाठी पीक किय देण्यास नकार देत असणे, गेल्या ३ 
मजहन्यात गारपीट व वीि कोसळून फळबागा व इतर जपके आजण घराांचे प्रचांड नुकसान व 
जिवीतहानी झािेंिंी असणे, अद्यापही शासनाने नुकसानभरपाई िाहीर न करणे, बोंडअळी, 
तुडतुडा रोगाची िाहीर केिेंिंी नुकसानभरपाई व दधु अनुदान अद्याप शेतकऱयाांना जमळािेंिें 
नसणे,  मागीिं २ वर्षापासून शेतकऱयाांना पीकजवम्याची नुकसान भरपाई जमळािेंिंी नसणे, 
पीक जवमा, हमी भाव, ििंयुक्त जशवार अजभयानात कोटयवधी रुपये खचय करुनही 
दषु्काळग्रस्ताांना कोणताही फायदा न होणे, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त जशवार या योिनेत 
नाल्यातीिं गाळ काढणे याबाबीचा समावेश नसणे, कोकणातीिं मस्च्छमार बाांधव हे 
मस्च्छहयवसायावर अविंांबून असून पसीनेट मस्च्छमारी व पारांपाजरक मस्च्छमारी याबाबत 
नेहमीच वाद सुरु असणे, शासनाकडून मस्च्छमाराांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान जमळत 
नसल्याने त्याांच्यावर ओढविेंिंी उपासमारीची पजरस्स्थती, मत्स्य जवद्यापीठ कोकणात 
होण्याबाबत मस्च्छमार व नागरीकाांची मागणी असतानासुध्दा शासनाने या मागणीवर अद्याप 
कोणताही जनणयय न घेणे, राज्यातीिं मराठवाडा, पूवय जवदभातीिं गडजचरोिंी, गोंजदया, चांद्रपूर या 
जिल्याांसह पांधरा ते सोळा जिल्याांवर दषु्काळाचे सावट जनमाण झािें असणे, पावसाअभावी या 
जिल्याांतीिं सुमारे एक िंाख हेक्टरवर भाताची िंागवड होऊ शकिेंिंी नसणे, पस्श्चम 
महाराष्रातीिं साांगिंी, सातारा व सोिंापूर जिल्यािंा पावसाने दगा जदिंा असणे, साांगिंीतीिं 
ित,  कवठेमहाांकाळ, आटपाडी व खानापूर हे तािुंके दषु्काळीस्स्थतीत असणे, समृध्दी 
महामागाकरीता मुरुम खोदकामाकरीता मनमानीपणे परवानगी देऊन गावातीिं गायरानाच्या 
मागणीकडे दिुंयि केल्यामुळे िंोहोगाव, नाांदगाव, खेडे (जि.अमरावती) येथीिं अजनिं चौधरी 
या शेतकऱयाने आत्मदहन केल्याने झािेंिंा मृत्यू, राज्यात सरासरीच्या शांभर टक्के पेरणी 
झािंी असिंी तरी पावसाअभावी गतवर्षीपेिा चार िंाख हेक्टर िेिावर कमी िंागवड झािंी 
असणे, दषु्काळामुळे शेतमिुराांना रोिगार जमळत नसल्यामुळे ते इतर राज्यात वा शहरीभागात 
रोिगारासाठी करीत असिेंिें स्थिंाांतर, यासाठी शासनाने या मिुराांना गावातच १०० जदवस 
मिूरी देण्याबाबत तातडीने करावयाची उपाययोिना, अनेक तािुंका व महसूिं मांडळातीिं 
शेतकरी पीक उत्पन्न कमी झािें असतानाही पीक जवमा योिनेपासून वांजचत राहणे, पाणी 
टांचाईच्या उपाययोिना राबजवण्याबाबत तसेच मांिूरीबाबत मजहनोमजहने जविंांब िंागत असणे, 
कें द्राचे दषु्काळ घोजर्षत तािुंके व राज्याच्या दषु्काळ घोजर्षत तािुंक्यातीिं शेतकऱयाांना आर्थथक 
मदत मांिूरीत तफावत आढळून येणे,  सन २०१६ व २०१७ मध्ये घोजर्षत झािेंल्या नुकसान 
भरपाईपासून अनेक शेतकरी वांजचत राहणे, राष्रीयकृत बँकेकडून किय घेतिेंल्या जवजवध 
जवकास सहकारी सांस्थेचे शेतकरी सभासद कियमाफीच्या िंाभापासून वांजचत असणे, दषु्काळी 
पजरस्स्थतीवर मात करण्यासाठी दीघयकािंीन उपाययोिना राबजवण्याची आवश्यकता 
असतानाही त्याकडे शासनाचे होणारे दिुंयि, अशा पजरस्स्थतीत राज्यातीिं शेतकरी 
आत्महत्येच्या मानजसकतेमध्ये असून सरसकट सांपूणय कियमाफी करण्याची आवश्यकता 
असताना शेतकऱयाांना सरसकट कियमाफी देण्यास शासन हतबिं असणे, राज्यातीिं भीर्षण 
दषु्काळािंा तोंड देण्यास शासन अकाययिम असल्याची शेतकऱयाांमध्ये व िनमानसाांत 
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पसरिेंिंी भावना, याबाबत शासनाने पजरणामकारक उपाययोिना करुन राज्यात दषु्काळी 
भागातीिं िनतेिंा जदिंासा देण्याची आवश्यकता.'' 

   
 

 

नऊ : शासकीय विधेयके : 
 

 

 

 

  (अ) परु:स्थापनाथश :- 
 

   (१) सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक २० - महाराष्र करजवर्षयक कायदे 
(सुधारणा व जवजधग्रायीकरण) जवधेयक, २०१९ 
 

   (२) सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक २८ - रामदेवबाबा जवद्यापीठ, नागपूर 
जवधेयक, २०१९ 
 
 

   (३) सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक २९ - महाराष्र ग्रामपांचायत आजण 

महाराष्र जिल्हा पजरर्षद व पांचायत सजमती (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ 
     
  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम १५९ (२) अन्िये सवयश्री हर्षयवधयन सपकाळ, अजमन पटेिं, अजित पवार, 
ियांत पाटीिं, शजशकाांत लशदे, डॉ. जितेंद्र आहहाड, श्री. भास्कर िाधव, डॉ. सतीश 
पाटीिं, सवयश्री. वैभव जपचड, राणा िगजित लसह पाटीिं, भारत भािंके, पांकि 
भुिबळ, छगन भुिबळ, पृर्थ्वीराि चहहाण, अबू आिमी, अस्िंम शेख, कुणािं 
पाटीिं, डी. पी. सावांत, जविय वडेट्टीवार, बसवराि पाटीिं, त्र्यांबकराव जभसे, शेख 
आजसफ शेख रशीद, वसांतराव चहहाण, प्रजदप नाईक, सुरेश िंाड, बाळासाहेब 
पाटीिं, श्रीमती जदपीका चहहाण, सवयश्री. जदिंीप वळसे पाटीिं, सांग्राम थोपटे, 
सांिय कदम, सांजदप नाईक, हसन मुश्रीफ, जव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७ – महाराष्र 
मुद्राांक (सुधारणा व जवजधग्रायीकरण) अध्यादेश, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (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 :- 
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      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १४ - महाराष्र मुद्राांक (सुधारणा 
व जवजधग्रायीकरण) (पुढे चािूं ठेवणे) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४५ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त 
सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात 
यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. 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 जवधानसभा जवधेयक िमाांक १४ - महाराष्र मुद्राांक (सुधारणा 
व जवजधग्रायीकरण) (पुढे चािूं ठेवणे) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती 
घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४२ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त 
सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात 
यावे." 
 
 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १४ - महाराष्र मुद्राांक (सुधारणा 
व जवजधग्रायीकरण) (पुढे चािूं ठेवणे) (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधेयक, २०१९ 
जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १४ - महाराष्र मुद्राांक (सुधारणा 
व जवजधग्रायीकरण) (पुढे चािूं ठेवणे) (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधेयक, २०१९ 
जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 

 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १४ - महाराष्र मुद्राांक (सुधारणा 



 

24-Jun-19 8:56:13 AM 

13 
व जवजधग्रायीकरण) (पुढे चािूं ठेवणे) (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधेयक, २०१९ 
जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २५ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 

 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १४ - महाराष्र मुद्राांक (सुधारणा 
व जवजधग्रायीकरण) (पुढे चािूं ठेवणे) (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधेयक, २०१९ 
जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त 
सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सवयश्री हर्षयवधयन सपकाळ, अजमन पटेिं, अजित पवार, 
ियांत पाटीिं, शजशकाांत लशदे, डॉ. जितेंद्र आहहाड, श्री. भास्कर िाधव, डॉ. सतीश 
पाटीिं, सवयश्री. वैभव जपचड, राणा िगजित लसह पाटीिं, भारत भािंके, पांकि 
भुिबळ, छगन भुिबळ, पृर्थ्वीराि चहहाण, अबू आिमी, अस्िंम शेख, कुणािं 
पाटीिं, डी. पी. सावांत, जविय वडेट्टीवार, बसवराि पाटीिं, शेख आजसफ शेख 
रशीद, वसांतराव चहहाण, प्रजदप नाईक, सुरेश िंाड, बाळासाहेब पाटीिं, श्रीमती 
जदपीका चहहाण, सवयश्री. जदिंीप वळसे पाटीिं, सांग्राम थोपटे, सांिय कदम, सांजदप 
नाईक, हसन मुश्रीफ, जव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ४ – महाराष्र 
सावयिजनक जवद्यापीठ (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ नापसंत करते." 
 

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

विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १५ - महाराष्र सावयिजनक 
जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४५ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
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   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. 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 जवधानसभा जवधेयक िमाांक १५ - महाराष्र सावयिजनक 
जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४२ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. 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 जवधानसभा जवधेयक िमाांक १५ - महाराष्र सावयिजनक 
जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 

 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १५ - महाराष्र सावयिजनक 
जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १५ - महाराष्र सावयिजनक 
जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २५ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 

 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १५ - महाराष्र सावयिजनक 
जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
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आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सवयश्री हर्षयवधयन सपकाळ, अजमन पटेिं, अजित पवार, 
ियांत पाटीिं, शजशकाांत लशदे, डॉ. जितेंद्र आहहाड, श्री. भास्कर िाधव, डॉ. सतीश 
पाटीिं, सवयश्री. वैभव जपचड, राणा िगजित लसह पाटीिं, भारत भािंके, पांकि 
भुिबळ, छगन भुिबळ, पृर्थ्वीराि चहहाण, अबू आिमी, अस्िंम शेख, कुणािं 
पाटीिं, डी. पी. सावांत, जविय वेडट्टीवार, बसवराि पाटीिं, त्र्यांबकराव जभसे, शेख 
आजसफ शेख रशीद, वसांतराव चहहाण, प्रजदप नाईक, सुरेश िंाड, बाबासाहेब 
पाटीिं, श्रीमती जदपीका चहहाण, सवयश्री. जदिंीप वळसे पाटीिं, सांग्राम थोपटे, 
सांिय कदम, सांजदप नाईक, हसन मुश्रीफ, जव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२ – स्पायसर 
ॲडवेनजटस्ट जवद्यापीठ (सुधारणा) 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 :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १६ - स्पायसर ॲडवेनजटस्ट 
जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४५ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री. 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 जवधानसभा जवधेयक िमाांक १६ - स्पायसर ॲडवेनजटस्ट 
जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४२ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 
 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १६ - स्पायसर ॲडवेनजटस्ट 
जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३२ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 

 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १६ - स्पायसर ॲडवेनजटस्ट 
जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १६ - स्पायसर ॲडवेनजटस्ट 
जवद्यापीठ (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २५ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सवयश्री हर्षयवधयन सपकाळ, अजमन पटेिं, अजित पवार, 
ियांत पाटीिं, शजशकाांत लशदे, डॉ. जितेंद्र आहहाड, श्री. भास्कर िाधव, डॉ. सतीश 
पाटीिं, सवयश्री. वैभव जपचड, राणा िगजित लसह पाटीिं, भारत भािंके, पांकि 
भुिबळ, छगन भुिबळ, पृर्थ्वीराि चहहाण, अबू आिमी, अस्िंम शेख, कुणािं 
पाटीिं, डी. पी. सावांत, जविय वडेट्टीवार, बसवराि पाटीिं, त्र्यांबकराव जभसे, शेख 
आजसफ शेख रशीद, वसांतराव चहहाण, प्रजदप नाईक, सुरेश िंाड, बाळासाहेब 
पाटीिं, श्रीमती जदपीका चहहाण, सवयश्री. जदिंीप वळसे पाटीिं, सांग्राम थोपटे, 
सांिय कदम, सांजदप नाईक, हसन मुश्रीफ, जव.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमाकं ९ – महाराष्र 
सहकारी सांस्था (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक १७ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
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   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.अस्लम शेख, सांग्राम 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १७ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
(सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 
 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १७ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
(सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक १७ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
(सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २५ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सवयश्री भारत भािंके, पृर्थ्वीराि चहहाण, अबू आिमी, 
अस्िंम शेख, कुणािं पाटीिं, डी. पी. सावांत, जविय वडेट्टीवार, त्र्यांबकराव जभसे,  
शेख आजसफ शेख रशीद, वसांतराव चहहाण, सांग्राम थोपटे, जव.स.स. यांचा 
प्रस्ताि:- 
  
 

      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १४ – महाराष्र 
कृजर्ष जवद्यापीठ आजण महाराष्र पशु आजण मत्स्यहयवसाय जवज्ञान जवद्यापीठ 
(सुधारणा व जवजधग्रायीकरण) 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 
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   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री.अस्लम शेख, सांग्राम 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक २४ – महाराष्र कृजर्ष जवद्यापीठ 
आजण महाराष्र पशु आजण मत्स्यहयवसाय जवज्ञान जवद्यापीठ (सुधारणा व 
जवजधग्रायीकरण) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 
 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक २४ – महाराष्र कृजर्ष जवद्यापीठ 
आजण महाराष्र पशु आजण मत्स्यहयवसाय जवज्ञान जवद्यापीठ (सुधारणा व 
जवजधग्रायीकरण) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 
 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक २४ – महाराष्र कृजर्ष जवद्यापीठ 
आजण महाराष्र पशु आजण मत्स्यहयवसाय जवज्ञान जवद्यापीठ (सुधारणा व 
जवजधग्रायीकरण) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २५ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 
 

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

वनयम १५९ (२) अन्िये सवयश्री हर्षयवधयन सपकाळ, अजमन पटेिं, अजित पवार, 
ियांत पाटीिं, शजशकाांत लशदे, डॉ. जितेंद्र आहहाड, श्री. भास्कर िाधव, डॉ. सतीश 
पाटीिं, सवयश्री. वैभव जपचड, राणा िगजित लसह पाटीिं, भारत भािंके, पांकि 
भुिबळ, छगन भुिबळ, पृर्थ्वीराि चहहाण, अबू आिमी, अस्िंम शेख, कुणािं 
पाटीिं, डी. पी. सावांत, जविय वडेट्टीवार, बसवराि पाटीिं,  त्र्यांबकराव जभसे, शेख 
आजसफ शेख रशीद, वसांतराव चहहाण, प्रजदप नाईक, सुरेश िंाड, बाळासाहेब 
पाटीिं, श्रीमती जदपीका चहहाण, सवयश्री. जदिंीप वळसे पाटीिं, सांग्राम थोपटे, 
सांिय कदम, सांजदप नाईक, हसन मुश्रीफ, जव.स.स. यांचा प्रस्ताि:- 
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      "ही विधानसभा सन २०१९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ११ – मुांबई 
महानगरपाजिंका (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१९ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक २२ – मुांबई महानगरपावलका 
(सधुारणा) विधेयक, २०१९ 
 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक २२ – मुांबई महानगरपाजिंका 
(सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या 
४५ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख, कुणाल 
पाटील, डी.पी.सािांत, अवमन पटेल, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक २२ – मुांबई महानगरपाजिंका 
(सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 
 
 
 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक २२ – मुांबई महानगरपाजिंका 
(सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३२ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री भारत भालके, शेख 
आवसफ शेख रशीि, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक २२ – मुांबई महानगरपाजिंका 
(सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
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   (छ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.पथृ्िीराज चव्हाण, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक २२ – मुांबई महानगरपाजिंका 
(सुधारणा) जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २५ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 

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

विधेयक, २०१९ 
 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक २५ – श्री बािंािी जवद्यापीठ, 
पुणे जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ४३ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 
 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक २५ – श्री बािंािी जवद्यापीठ, 
पुणे जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या ३१ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 
 

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

      "सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक २५ – श्री बािंािी जवद्यापीठ, 
पुणे जवधेयक, २०१९ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही सभागृहाांच्या २५ 
सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 

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

  (क) विचार पढेु सरुु, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
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    सन २०१९ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक ५ - महाराष्र ग्रामपांचायत आजण 

महाराष्र जिल्हा पजरर्षद व पांचायत सजमती (सुधारणा) (सुधारणा) जवधेयक, २०१९ 
 

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

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

    सन २०१९ चे जवधानपजरर्षद जवधेयक िमाांक १ - महाराष्र कृजर्ष जवद्यापीठ 
(सुधारणा) जवधेयक, २०१९ 
 

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

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

   (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ७७ - महाराष्ट्र सहकारी सांस्था 
(चौथी सधुारणा) विधेयक, २०१८ 
 

   (ख) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, अवमन पटेल, डी.पी.सािांत, श्रीमती 
वनमशला गािीत, डॉ.सांतोर् टारफे, सिशश्री िसांतराि चव्हाण, कुणाल पाटील,  
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक ७७ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
(चौथी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ४३ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा 
मजहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 

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

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक ७७ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
(चौथी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या ३१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, सिशश्री 
अवमत झनक, हर्शिधशन सपकाळ, जयकुमार गोरे, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ चे जवधानसभा जवधेयक िमाांक ७७ - महाराष्र सहकारी सांस्था 
(चौथी सुधारणा) जवधेयक, २०१८ जवधानपजरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहाांच्या २१ सदस्याांच्या सांयुक्त सजमतीकडे त्यावरीिं प्रजतवृत्त सहा मजहन्याांच्या  
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आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन जवचाराथय पाठजवण्यात यावे." 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   

विधान भिन, 
मुांबई 
जदनाांक : २१ िून, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सजचव (का.) 

 महाराष्र जवधानसभा 
 


