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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
मंगळमंगळिारिार,,  वदनांक वदनांक १८ १८ जनू, जनू, २०१९२०१९    

((दपुारीदपुारी  १२१२--००००  िाजतािाजता))  
  
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : शोक प्रस्ताि :- 
  "श्री. विलासराि भाऊसाहेब शशदे, माजी वि.प.स. यांच्या द:ुखद 

वनधनाबद्दल शोक प्रस्ताि" 
तीन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे - 

  (१) मखु्यमंत्री : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग याांचा सन 
२०१७-२०१८ या वर्षाचा पहहला वार्षर्षक अहवाल 
 

  (२) संसदीय कायय 
मंत्री 

: हवदर्भ, मराठवाडा आहि उवभहरत महाराष्ट्र यासाठी 
हवकासमांडळे आदेश, २०११ मधील खांड ८ अन्वये 
सांसदीय कायभ हवर्ागाचे सन २०१७-२०१८ या 
आर्षिक वर्षाचे वैधाहनक हवकास मांडळहनहाय 
अहनवायभ प्रत्यक्ष खचाचे (अहवर्ाज्य र्ागासह) 
हववरिपत्र सर्ागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) सहकार मंत्री : हवदर्भ, मराठवाडा आहि उवभहरत महाराष्ट्र यासाठी 
हवकासमांडळे आदेश, २०११ मधील खांड ८ अन्वये 
सहकार, पिन व वस्त्रोद्योग वोग हवर्ागाचे सन २०१७-
२०१८ या आर्षिक वर्षाचे वैधाहनक हवकास 
मांडळहनहाय अहनवायभ प्रत्यक्ष खचाचे (अहवर्ाज्य 
र्ागासह) व कायभक्रमाांतगभत मांजूर हनयतव्यय व प्रत्यक्ष 
खचाचे हववरिपत्र सर्ागृहासमोर ठेवतील. 

चार : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
 

पाच : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशेष उल्लेख – (असल्यास). 
 

सहा : शासकीय विधेयके – 
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  विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खंडश: विचार ि संमत करणे. 
  (१) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन 

(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 

   विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री. धनंजय मुंडे, शरद 
रणवपसे वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

   "सन २०१९ चे हव.स.हव. क्रमाांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारिेची 
कमाल मयादा) (सुधारिा) हवधेयक, २०१९ खालील सदसयाांच्या प्रवर 
सहमतीकडे त्यावरील प्रहतवृत्त दोन मवहन्यांच्या आत सादर करण्याचा 
अनुदेश देऊन हवचारािभ पाठहवण्यात यावे." 

   (१) महसूल मांत्री. (२) श्री. धनांजय मुांडे, हवरोधी पक्ष नेता 
तिा हव.प.स. 

   (३) श्री.शरद रिहपसे, हव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, हव.प.स. 
   (५) श्री.हेमांत टकले, हव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊर्भ  र्ाई जगताप, 

हव.प.स. 
   (७) श्री.सहतश चव्हाि, हव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, हव.प.स. 
   (९) ॲड.अहनल परब, हव.प.स. (१०) श्री.हवजय ऊर्भ  र्ाई हगरकर, 

हव.प.स. 
  ------------------------------------------------------------------------------------ 

  (२) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमांक ३ - महाराष्ट्र जमीन महसलू ि 
विशेष आकारणी यामध्ये िाढ करण्याबाबत (सधुारणा) विधेयक, 
२०१९" 

   विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सियश्री. धनंजय मुंडे, शरद 
रणवपसे वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

   "सन २०१९ चे हव.स.हव. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र जमीन महसूल व हवशेर्ष 
आकारिी यामध्ये वाढ करण्याबाबत (सुधारिा) हवधेयक, २०१९ खालील 
सदसयाांच्या प्रवर सहमतीकडे त्यावरील प्रहतवृत्त दोन मवहन्यांच्या आत 
सादर करण्याचा अनुदेश देऊन हवचारािभ पाठहवण्यात यावे." 

   (१) महसूल मांत्री. (२) श्री. धनांजय मुांडे, हवरोधी पक्ष नेता 
तिा हव.प.स. 

   (३) श्री.शरद रिहपसे, हव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, हव.प.स. 
   (५) श्री.हेमांत टकले, हव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊर्भ  र्ाई जगताप, 
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हव.प.स. 
   (७) श्री.सहतश चव्हाि, हव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, हव.प.स. 
   (९) ॲड.अहनल परब, हव.प.स. (१०) श्री.हवजय ऊर्भ  र्ाई हगरकर, 

हव.प.स. 
  ------------------------------------------------------------------------------------- 
सात : श्री. सरेुश धस, डॉ.(श्रीमती) हनलम गोऱ्हे, सवभश्री. हवजय ऊर्भ  र्ाई हगरकर, पृथ्वीराज 

देशमुख, गोपीहकसन बाजोहरया, सुहजतससह ठाकुर, ॲड.अहनल परब, सवभश्री. हनलय 
नाईक, नरेंद्र दराडे, सवभश्री. रामदास आांबटकर, हवप्लव बाजोहरया, श्रीमती स्समता वाघ, 
सवभश्री. रसवद्र र्ाटक, हगरीशचांद्र व्यास, अरुिर्ाऊ अडसड, रामराव पाटील, चांदरू्ाई 
पटेल, प्रा.अहनल सोले, सवभश्री. प्रहवि पोटे-पाटील, नागोराव गािार, वि.प.स. यांचा 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   ''राज्यातील तालुक्याांमध्ये जून ते सप्टेंबर, २०१८ या कालावधीतील 
पजभन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या रू्जलाची कमतरता, दरूसांवेदन हवर्षयक 
हनकर्ष, वनसपती हनदेशाांक, मृद ूआद्रभता, पेरिी खालील के्षत्र व हपकाांची स्सिती 
या सवभ घटकाांचा एकहत्रत हवचार करुन या घटकाांनी प्रर्ाहवत झालेल्या 
तालुक्याांपैकी १५१ तालुक्याांमधील १७,९८५ गावाांमध्ये गांर्ीर/मध्यम सवरुपाचा 
दषु्ट्काळ शासनाने हदनाांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीपासून घोहर्षत केला 
असिे, त्यानांतरच्या कालावधीत १५१ तालुक्याांव्यहतहरक्त इतर तालुक्याांमधील 
ज्या महसुली मांडळामध्ये सरासरी पजभन्याांच्या ७०टक् के पेक्षा कमी व एकूि 
पजभन्यमान ७५० हम.हम. पेक्षा कमी झाले आहे अशा एकूि २६८ महसूली 
मांडळाांतील ५,०९० गावाांमध्ये शासनाने दषु्ट्काळ घोहर्षत केला असिे तसेच, 
९३१ गावाांमध्ये दषु्ट्काळ सदृश पहरस्सिती जाहीर केली असिे, अशारीतीने 
राज्यातील एकूि ४१ हजार गावाांपैकी तब्बल २९ हजार गावाांमध्ये दषु्ट्काळ 
असल्याचे हनदशभनास येिे, राज्यातील दषु्ट्काळाचा सामना करण्यासाठी राज्याचे 
मदत व पुनवभसन मांत्री याांच्या अध्यक्षतेखाली मांत्रीमांडळ उपसहमती गठीत 
करण्यात येिे, प्रत्येक हजल्हाहधकारी कायालयात टांचाई हनयांत्रि व 
समन्वयासाठी सवतांत्र कक्ष सिापण्यात आला असिे, राज्यातील मोठे, मध्यम व 
लघु पाटबांधारे प्रकल्पाच्या जलाशयातील पािीसाठा सन २०१८ च्या तुलनेत 
हनम्मा सकवा त्याहूनही कमी असल्याची बाब हनदशभनास येिे, दषु्ट्काळ घोहर्षत 
केलेल्या सकवा दषु्ट्काळ सदृश पहरस्सिती घोहर्षत केलेल्या गावाांतील 
शेतकऱ्याांना शासनाकडून जहमन महसूलात सूट, सहकारी सांसिाांच्या कजाचे 
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पुनगभठि, मोठया प्रमािावर शेतकऱ्याांना हपक कजभमार्ी देण्यात येिे, शेतीशी 
हनगहडत कजाच्या वसूलीस सिहगती, कृर्षीपांपाच्या चालू हवज हबलात ३३.५ 
टक् के  सुट देऊन अांदाजे रुपये ६७३.४१ कोटीची सवलत देण्यात आली 
असल्याचे हनदशभनास येिे तसेच, शालेय/महाहवद्योग वालयीन हवद्योग वाथ्यांच्या पहरक्षा 
शुल्कात मार्ी, रोहयो अांतगभत कामाांच्या हनकर्षात काही प्रमािात हशहिलता, 
आवश्यक तेिे हपण्याचे पािी पुरहवण्यासाठी टँकरचा वापर, टांचाई जाहीर 
केलेल्या गावात शेतकऱ्याांच्या शेतीच्या पांपाची हवज जोडिी खांडीत न करिे, 
हवज िकबाकी न र्रल्याने बांद करण्यात आलेल्या ३,३२० पािीपुरवठा योजना 
पुन्हा सुरु करण्यात येिे, इ. धोरिात्मक हनिभय करुन दषु्ट्काळग्रसत शेतकऱ्याांना 
या-ना-त्या माध्यमातून मदत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न, राज्यात १,२६४ 
हठकािी चारा छावण्या सुरु करण्यात येिे व त्यात सुमारे १० ते ११ लाख 
जनावरे असिे, चारा छावण्याांसाठी औरांगाबाद हवर्ागीय आयुक्ताांना १११ 
कोटी, पुिे हवर्ागीय आयुक्ताांना ४ कोटी व नाहशक हवर्ागीय आयुक्ताांना ४७ 
कोटींचा हनधी हवतहरत करण्यात आला असल्याची बाब हनदशभनास येिे, चारा 
छावण्याांच्या हठकािी तात्पुरती सवच्छतागृहे उर्ारण्यात येिे, चारा हपकाच्या 
लागवडीसाठी शेतकऱ्याांना २५ हजार क्क्वटल हबयािाांचे हवतरि करण्यात येिे 
व त्यातून ५८ हजार हेक्टर के्षत्रावर चारा हपकाची लागवड करण्यात आल्याने 
एकूि ३० लाख मेहरक टन चाऱ्याचे उत्पादन झाले असिे, हदनाांक १५ मे, 
२०१९ पासून चारा छाविीतील जनावराांच्या अनुदान दरामध्ये वाढ करुन 
मोठया जनावराांसाठी प्रहतहदन रुपये १००/- व लहान जनावराांसाठी प्रहतहदन 
रुपये ५०/- हा वाढीव दर लागू केला असिे, चारा छाविीत दाखल झालेल्या 
जनावराांच्या उपस्सितीसाठी आठवड्यातून सकॅसनग करण्याचा हनिभय घेण्यात 
आला असिे, टँकर मांजुरीचे अहधकार उपहजल्हाहधकारी याांना व चारा छाविी 
मांजुर करण्याचे अहधकार हजल्हाहधकारी याांना देण्यात आले असून मागिी 
होताच ताबडतोब टँकर व चारा छाविी मांजुर करण्यात येत असल्याची बाब 
हनदशभनास येिे, सद्योग वःस्सितीत २८,५२४ गावाांमध्ये दषु्ट्काळ/दषु्ट्काळ सदृश 
पहरस्सिती घोहर्षत करण्यात आली असिे व त्याअनुर्षांगाने १७,९८५ गावाांना 
दषु्ट्काळी अनुदान वाटप करण्यात आले असिे व उवभहरत १०,५३९ गावाांना वर 
उल्लेहखत इतर ८ सुहवधा लागू करण्यात आल्या असल्याचे हनदशभनास येिे, 
दषु्ट्काळबाहधत शेतकऱ्याांना कृर्षी हवर्षयक मदत वाटप करण्यासाठी कें द्र 
शासनाकडून रुपये ४,७१४ कोटी रुपयाांची मदत मांजूर करण्यात आली असिे, 
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राज्यातील एकूि ६८,३०,८६५ शेतकऱ्याांना रुपये ४,५०८ कोटी रकमेच्या 
मदतीचे वाटप करण्यात आले असल्याचे हनदशभनास येिे, राज्यातील 
शेतकऱ्याांची िहकत हवदु्योग वत देयके असल्याने बांद असलेल्या पािी पुरवठा 
योजनाांची हवदु्योग वत जोडिी पुवभवत करण्याकहरता शासनाकडून हवदु्योग वत देयके अदा 
करण्यात येिे व त्यापोटी माचभ, २०१९ अखेरपयंत रुपये १३२.३० कोटी इतका 
हनधी खचभ झाला असिे, महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीि रोजगार हमी योजनेंतगभत 
राज्यात हदनाांक ११ मे, २०१९ रोजी सांपलेल्या आठवडयामध्ये एकूि ३६,६६० 
कामे चालू असून त्यावर ३,४०,९५२ इतकी मजूराांची उपस्सिती असल्याचे 
हनदशभनास येिे, चारा छावण्याांमधील पशुधनाची नोंदिी करुन पशुधनाच्या 
सांख्येची दैनांहदन नोंद ठेवण्यासाठी अॅन्राईड मोबाईलवर आधाहरत प्रिालीचा 
वापर अहनवायभ करण्याचा हनिभय शासनाकडून घेण्यात येिे व शौयभ टेक्नोसॉफ्ट 
प्रा.हल. या सांसिेने तयार केलेली प्रिाली हवनाशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात 
येिे, या सांसिेमारं्त सदर प्रिालीचा वापर करण्याबाबतचे एक हदवसीय 
प्रहशक्षि चारा छाविी चालकाांचे पयभवेक्षक/कमभचारी तसेच महसूल 
हवर्ागातील कमभचारी याांना हजल्हासतरावर उपलब्ध करुन देण्यात येिे, चारा 
छावण्याांमध्ये दाखल होिाऱ्या पशुधनाांची रोगप्रहतकारक शक्ती व उत्पादन 
क्षमता कायम राहण्याकहरता त्याांना देण्यात येिाऱ्या हहरवा चारा, ऊसाचे वाडे, 
ऊस इ. खाद्योग वाच्या प्रमािात वाढ करुन मोठया जनावराांकहरता १८ हक.गॅ्र. 
याप्रमािे व लहान जनावराांकहरता ९ हक.गॅ्र. याप्रमािे खाद्योग वाचे प्रमाि सुधाहरत 
करण्यात आले असिे, राज्यात प्रिमच शेळ्या-मेंढ्ाांसाठी छाविी सुरु 
करण्याचा तसेच राज्यातील दषु्ट्काळी र्ागात सुरु असलेल्या चारा 
छावण्याांमधील जनावराांसाठी टँकरने पािी देण्याचा हनिभय मांत्रीमांडळ 
उपसहमतीने हदनाांक ३० मे, २०१९ वा त्यासुमारास घेतला असिे, सद्योग वःस्सितीत 
राज्यात ६,२०९ टँकरच्या माध्यमातून ४,९२० गावे आहि १०,५०६ पाड्याांवर 
पािी पुरवठा केला जात असिे, राज्यात हपक हवम्याच्या र्रपाईपोटी आतापयंत 
३४ लाख शेतकऱ्याांना २२ कोटी रुपयाांचे वाटप करण्यात आले असल्याची 
बाब हनदशभनास येिे, मागील ४ वर्षात ४ कोटी ७२ लाख शेतकऱ्याांना 
१४,७७३ कोटी रुपये इतकी र्रीव नुकसान र्रपाई हदली असल्याचे 
हनदशभनास येिे, कापुस व धान हपकाांवरील हकडीमुळे नुकसान झालेल्या 
शेतकऱ्याांना हपक हवमा योजनेहशवाय ३,३३६ कोटी रुपयाांची र्रपाई 
शासनाकडून हदली असल्याची बाब हनदशभनास येिे, पालकमांत्री व 
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हजल्हाहधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली जवळपास सवभ हजल््ाांमध्ये आढावा 
बैठकाांचे आयोजन करुन दषु्ट्काळ हनयांत्रिाचे कायभ युध्द पातळीवर सुरु असिे, 
हजल्हा, उपहवर्ाग व तालुका सतरावर के्षत्रीय कमभचारी प्रहशक्षिाांचे व पेरिीपूवभ 
मशागती व तयारीबाबत हवहवध हपकाांच्या शेतीशाळाांचे आयोजन करण्यात 
येिे, हदनाांक २४ मे ते ८ जून, २०१९ या कालावधीत उन्नत शेती, समृध्द 
शेतकरी अहर्यान राबहवण्यात येिे, कृहत्रम पाऊस हनमाि करण्याच्या दृष्ट्टीने 
होत असलेला प्रयत्न, तूतास पेरिी न करण्याबाबत आतापयंत जवळपास एक 
लाखाच्या वर शेतकऱ्याांना एसएमएसद्वारे सूचना करुन हबयािे वाया जाऊ नये 
म्हिून खबरदारी घेण्यात येऊन खरीपाचे हनयोजन करण्याचा प्रयत्न इ. दषु्ट्काळ 
हनवारिािभ शासनाकडून गाांर्ीयाने करण्यात आलेल्या उपरोक्त उपाययोजना व 
कायभवाही हवचारात घेऊन त्याअनुर्षांगाने करावयाची कायभवाही.'' 

 
 

- मध्यंतर - 
आठ : वित्त मंत्री याांनी सन २०१९-२०२० चा अवतवरक्त अर्यसंकल्प सादर करणे. 

(दपुारी २-०० िाजता) 
 

 
 
 

विधान भिन, 
मुांबई 
हदनाांक : १७ जून, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सहचव (का.), 

महाराष्ट्र हवधानपहरर्षद. 
 


