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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
बधुबधुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक ११९९  जनू, जनू, २०१९२०१९    

((सकाळीसकाळी  ११००--००००  ते ते ११११--४५४५  िािाजेपयंत)जेपयंत)  
  

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) सिवश्री शरद रणवपसे, अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, जनार्फन चाांर्रूकर, रामहरी 

रुपनवर, आनांर्राव पाटील, अॅड. हुस्नबानू खललरे्, डॉ. सुधीर ताांबे, आर्कक. अनांत 
गाडगीळ, सवफश्री हलरससग राठोड, चांद्रकाांत रघुवांशी, अमरनाथ राजूरकर, सुभाष 
झाांबड, डॉ. वजाहत लमझा, श्री. मोहनराव कर्म, प्रा. जोगेन्द्द्र कवाडे, श्री.लवलास 
पोतनीस, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजलनक महत्वाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मुांबईच्या लवलवध भागात मेट्रो प्रकल्पाच्या सुरु असलेल्या बाांधकामामुळे 
नरीमन पॉईांट भागापासून र्रूवर पडलेल्या खड्डयाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साचत 
असलेले गढूळ पाणी, या गढूळ व गललच्छ पाण्यामुळे मलेलरया, डेंग्यू इत्यार्ी आजार 
पसरलवणाऱ्या डासाांची मोठ्या प्रमाणात होत असलेली लनर्कमती, त्यामुळे मुांबईतील 
बऱ्याच भागात मलेलरया, डेंग्यू इत्यार्ी रोगाांची नागलरकाांना झालेली लागण, मोठ्या 
प्रमाणात या आजाराच्या रुग्णाांना रुग्णालयात र्ाखल करावे लागत असणे, काहींची 
सचताजनक झालेली अवस्था, सर्र बाबी शासनाच्या व मुांबई महानगरपाललका 
प्रशासनाच्या लनर्शफनास आलेल्या असणे, मात्र त्याकडे होत असलेले अक्षम्य र्लुफक्ष, 
यावर प्रलतबांधात्मक उपाय करणाऱ्या यांत्रणाांमध्ये समन्द्वयाचा असलेला अभाव, 
पलरणामी नागलरकाांच्या आरोग्याचा लनमाण झालेला गांभीर प्रश्न, यात तातडीने लक्ष 
घालून आवश्यक ती कायफवाही करण्याची गरज, यावर शासनाने करावयाची 
कायफवाही, उपाययोजना व शासनाची प्रलतलिया." 

 
  (२) श्री. रामदास आांबटकर, प्रा. अलनल सोले, श्री. नागोराव गाणार, डॉ. (श्रीमती) 

नीलम गोऱ्हे, सवफश्री शरर् रणलपसे, रामहरी रुपनवर, अमरनाथ राजूरकर, ॲड. 
हुस्नबानू खललरे्, सवफश्री अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, चांद्रकाांत रघुवांशी, लवलास 
पोतनीस, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजलनक महत्वाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "चांद्रपूर लजल्यातील राजुरा येथील इन्द्र्ट लजजस इांग्ग्लश स्कूलव्र्ारे सांचाललत 
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आलर्वासी मुलींच्या वसतीगृहात ७ अल्पवयीन मुलींवर लैंलगक अत्याचार झाल्याचा 
प्रकार वैद्यकीय अहवालावरून लर्नाांक ६ एलप्रल, २०१९ रोजी लनर्शफनास येणे, सर्र 
आश्रम शाळेतील मुलींच्या पोटात र्खुत असल्याने सर्र मुलींना र्वाखान्द्यात उपचार 
करण्याकरीता भरती केले असता सर्र लैंलगक शोषणाचा प्रकार लर्सून आल्याने 
याची तिार मुलींनी व पालकाांनी राजुरा पोलीस स्टेशन येथे करणे, त्यातच बाबूपेठ 
येथील स्नेहलर्प बालगृहात एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याची लर्नाांक १२ 
सप्टेंबर, २०१८ ला घडलेली घटना, साांगली लज. कूरवळ वारणा-मोरणा लशक्षण 
सांस्थेच्या आश्रमशाळेतील ८ अल्पवयीन मुलींवर सांस्थापकाकडून झालेले लैंलगक 
शोषण, राज्यात मोठ्या प्रमाणात आलर्वासी अल्पवयीन मुलींवर वाांरवार लैंलगक 
शोषण, बलात्कार व अत्याचाराच्या घडणाऱ् या घटना, मुलीच्या वसतीगृहात पुरूष 
कमफचाऱ्याांना रात्रीच्या वेळी नेमण्यात येणे, वसतीगृहात सतत होणाऱ्या लैंलगक 
शोषणाच्या घटना, त्यामुळे  आलर्वासी मुलींच्या लशक्षणावर व त्याांच्या बौग्ध्र्क 
लवकासावर होत असलेला लवपरीत पलरणाम, लपडीत मुलींना न्द्याय लमळण्याकरीता 
अत्याचार करणाऱ्याांवर कठोर कायफवाही करण्याची लवलवध सांघटना स्तरावरुन व 
मलहलाांकडून होत असलेली मागणी, शासनाने लपडीत मुलींना न्द्याय लमळण्याकरीता 
कठोर कायरे् व र्ोषींवर कायफवाही करण्याची आवश्यकता, यावर शासनाने तातडीने 
करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रलतलिया." 

 
  (३) सिवश्री गोपीवकसन बाजोरीया, लवप्लव बाजोलरया, अॅड. अलनल परब, वि.प.स. 

पुढील तातडीच्या व सावफजलनक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
   "आयुक्त, अकोला महानगरपाललका, अकोला याांनी लर्नाांक १ एलप्रल, २०१३ 

ते लर्नाांक ३१ माचफ, २०१७ रोजी पयफतच्या लर्लेल्या ऑलडट अहवालात अनेक तु्रटया 
आढळून येणे, सर्र ऑलडट मध्ये नमुर् केलेल्या योजनेमध्ये अलनयलमत खचफ, चुका, 
गैरकारभार  झाल्याचे स्पष्ट होणे, अकोला महानगरपाललकेकडून राबलवण्यात 
आलेल्या भुलमगत गटार योजनामध्ये अलनयलमत वायर्ळ खचफ करण्यात आल्याचे तर 
स्वच्छता भारत अलभयानामध्ये अनुर्ानाचा गैरवापर, पाललकेतील अलधकाऱ्याांची 
लरक्त परे् भरण्यासांर्भात समन्द्वय नसणे, पांतप्रधान आवास योजनेमध्ये 
समन्द्वयाअभावी मांर्गतीने कामे सुरु असणे,  आयुक्ताांच्या लनवासस्थानाकलरता जागा 
शोधण्याकलरता अलतलरक्त/वायर्ळ खचफ करणे, पयफटन लवकलसत लनधीमध्ये तसेच १२ 
व १३ व्या लवत्त आयोगाच्या लनधीमध्ये अलनयलमतता आढळून येणे, अांतगफत 
लेखापलरक्षक याांना अनेक बाबीमध्ये तु्रटी आढळून आलेल्या असून यासांर्भात सार्र 
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केलेल्या ऑलडट अहवालात नमूर् असणे, सर्र नमूर् तु्रटींबाबत अद्यापी खुलासा 
करण्यात आलेला नसणे, सर्र अहवालातील तु्रटी, चुका व गैरप्रकार यासांर्भात 
शासनाने गाांभीयाने लक्ष घालून यास जबाबर्ार असणाऱ्याांलवरुध्र् कठोर कारवाई 
करण्याची लनताांत आवश्यकता, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व 
शासनाची प्रलतलिया." 

 
  (४) श्रीमती विद्या चव्हाण, सवफश्री लकरण पावसकर, धनांजय मुांडे, अॅड. हुस्नबानू 

खललरे्, अॅड. राहुल नावेकर, सवफश्री जयांत पाटील, ख्वाजा बेग, अलनकेत तटकरे, 
हेमांत टकले, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजलनक महत्वाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मुांबई शहरात पाललकेची चार वैद्यकीय महालवद्यालये आलण सांलग्न रुग्णालये 
१७ उपनगरीय रुग्णालये आलण १७५ रुग्णालये असतानाही मोडकळीस आलेल्या 
इमारती, अपुरी यांत्रसामु्ी, लवशेष डॉक्टराांची कमतरता आलण सरकारी उर्ासीनता 
यामुळे शहरातील आरोग्य व्यवस्थेचा गैरकारभार सातत्याने समोर येत असणे, 
शस्त्रलियेसाठी आवश्यक कपडे धुतले नसल्याने शस्त्रलिया पुढे ढकलणे, 
पलरचालरकाांच्या मुजोरपणामुळे बाल क्षय रुग्णाांना रुग्णालयाबाहेर काढणे, खाजगी 
प्रयोगशाळाांमध्ये चाचण्या करण्यास पाठवून रुग्णाांना आर्कथक अडचणीत आणणे, 
पुरेश्या कमफचाऱ्याांची कमतरता, शस्त्रलियाांसाठी आवश्यक साधनाांचे लनजंतुकीकरण 
प्रलशक्षणाचा अभाव, व्यवस्थापनातील असमन्द्वय, मागफर्शफक तत्वाच्या 
अमांलबजावणीतील अनास्था, अशा अनेक व्याधींनी सरकारी रुग्णालयेच आजारी 
असणे, जोगेश्वरी येथील बाळासाहेब ठाकरे ट्रॉमा रुग्णालयातील सात रुग्णांवर 
मोतीसबर् ू शस्त्रलियेनांतर ओढवलेला र्धुफर प्रसांग हा शस्त्रलिया साधने लनजंतुक न 
केल्याने जांतुसांसगफ झाल्याचे चौकशी र्रम्यान लनर्शफनास आलेले असणे, यामुळे 
सरकारी रुग्णालयात उपचार घे्णऱ्यण रुग् ् णांच्यण बाबतीत प्रशासन उर्ासीन असणे, 
यामुळे सवफसामान्द्य नागलरकाांमध्ये पसरलेलण तीव्र असांतोष व असुरलक्षततेचे 
वातावरण, याप्रकरणी शासनाने केलेली वा करावयाची कारवाई व शासनाची 
प्रलतलिया." 

 
  (५) सिवश्री हेमांत टकले, धनांजय मुांडे, लकरण पावसकर, आनांर् ठाकूर, अॅड. राहुल 

नावेकर, सवफश्री लविम काळे, सलतश चव्हाण, श्रीमती लवद्या चव्हाण, सवफश्री अलनकेत 
तटकरे, प्रकाश गजलभये, जगन्नाथ सशरे्, रामराव वडकुते, अरुणकाका जगताप, 
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ख्वाजा बेग, अब्र्लु्लाखान र्रुाणी, अलनल भोसले, शरर् रणलपसे, अशोक ऊर्फ  भाई 
जगताप, रामहरी रुपनवर, आनांर्राव पाटील, अॅड. हुस्नबानू खललरे्, डॉ. सुधीर ताांबे, 
सवफश्री अमरनाथ राजूरकर, सुभाष झाांबड, हलरससग राठोड, मोहनराव कर्म, जनार्फन 
चाांर्रूकर, प्रा. जोगेन्द्द्र कवाडे, डॉ. वजाहत लमझा, आर्कक. अनांत गाडगीळ, सवफश्री 
चांद्रकाांत रघुवांशी, नागोराव गाणार, प्रा. अलनल सोले, सवफश्री लगरीशचांद्र व्यास, लवजय 
ऊर्फ  भाई लगरकर, रामर्ास आांबटकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजलनक 
महत्वाच्या बाबीकडे िैद्यकीय वशक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मराठा समाजातील लवद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय पर्व्युतर प्रवेश प्रलियेस आरक्षण 
लागू करण्यासाठी माहे मे, २०१९ पासून सुरु केलेले आांर्ोलन, मराठा समाजातील 
लवद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पर्व्युतर पलरके्षसाठी शासनाने माहे नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये 
राज्यात कायर्ा लागू करण्यात येणे, परांतु यालवरुध्र् काही सामालजक सांस्थाांनी 
न्द्यायालयात यालचका र्ाखल केली असता मराठा समाजातील लवद्यार्थ्यांना वैद्यकीय 
पर्व्युतर प्रवेश प्रलियेस आरक्षण लागू होत नसल्याचा  मा. उच्च न्द्यायालयाने 
लर्लेला लनणफय, कें द्र शासनाने जाहीर केलेले १० टक्के सवणफ आरक्षण लवधेयक, 
मराराष्ट्र शासनाच्या १६ टक्के आर्कथक व सामालजक मागासवगीयाांसाठीच्या आरक्षण 
लवधेयकानांतर आलेले असणे,  मात्र तरीही कें द्राच्या कायद्यानुसार प्रवेश प्रलिया होत 
असणे, राज्याच्या १६ आरक्षण लवधेयकानुसार प्रवेश प्रलिया रद्द झालेली असणे,  १६ 
टक्के रे्ण्यात आलेले अलतलरक्त आरक्षण कायरे्शीर दृष्या सुरलक्षत नसतानाही पुवफ 
तयारीलशवाय घाईघाईने लागू केल्याचे स्पष्ट झालेले असणे, याबाबतीत सरकारने 
अध्यारे्श काढलेला असला तरी न्द्यायालयीन प्रलिया चालू असल्याने प्रवेश 
प्रलियेबाबत गोंधळाचे वातावरण कायम असणे, याप्रकरणी मराठा समाजातील 
लवद्यार्थ्यांनी त्यालवरुध्र् सुरु केलेले आांर्ोलन, सर्र आांर्ोलक लवद्यार्थ्यांसोबत 
शासनाने चचा केली असता लेखी आश्वासन लर्ल्यालशवाय आांर्ोलन मागे घेत 
नसल्याचा घेतलेला लनणफय, या आांर्ोलनाला राज्यातील सवफ भागाांतून प्रलतसार् लमळत 
असून मराठा समाजातील लवद्यार्थ्यांना वैद्यकीय पर्व्युतर प्रलियेस आरक्षण 
रे्ण्याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायफवाही उपाययोजना व शासनाची 
भूलमका." 

  (६) श्री. बाळाराम पाटील, प्रसार् लाड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावफजलनक 
महत्वाच्या बाबीकडे सािवजवनक बाांधकाम (सािवजवनक उपक्रम) मांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

   "र्ासेपारधी मुले लशक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावीत यासाठी सतत सांघषफ 



 

5 
 

करून सन १९१६ मध्ये रै्लनक लोकसताच्या ‘सवफकायेशु सवफर्ा’ या उपिमाच्या 
माध्यमातून लमळालेल्या लनधीतून नाांर्गाांव खांडेश्वर तालुक्यातील (लज.अमरावती) 
मांगळूर चव्हाळा येथे सुमारे ३ एकर पलरसरात कोणत्याही सरकारी मर्तीलवना 
श्री.मतीन भोसले आलण त्याांच्या सहकाऱ्याांनी लनवासी आश्रमशाळा उभारणे, या 
लनवासी आश्रमशाळेत सद्य:ग्स्थतीत र्ासेपारधी समुहातील ४५० लवद्याथी लशक्षण घेत 
असतानाही समॄद्धी महामागासाठी लर्नाांक ५ जून, २०१९ रोजी बुलडोझरच्या सहाय्याने 
आश्रमशाळा उध्वस्त केल्यामुळे सर्रहू लनवासी आश्रमशाळेत लशक्षण घेणाऱ्या 
गोरगरीब र्ासेपारधी समाजातील मुलाांना नाहक लशक्षणापासून वांलचत होण्याची 
आलेली पाळी, लर्नाांक ६ माचफ, २०१९ रोजी श्री.मतीन भोसले याांनी अन्द्य 
कायफकत्यांसह सर्रहू शाळा वाचलवण्यासाठी लवभागीय आयुक्त कायालयासमोर 
बेमुर्त उपोषण सुरू केले असताना तसेच, मा.मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य याांची भेट 
घेतली असता मुख्यमांत्रयाांनीही सकारात्मक सांकेत रे्त शाळा उभारून लर्ली जाईल 
अशी स्पष्ट ग्वाही रे्वूनही त्याकडे शासनाचे जाणीवपूवफक झालेले व होत असलेले 
र्लुफक्ष, लवनालवलांब लनवासी आश्रमशाळा उभारून रे्ण्याची आवश्यकता, याप्रकरणी 
शासनाने करावयाची कायफवाही व शासनाची प्रलतलिया." 

  
((दपुारीदपुारी  १२१२--००००  िाजतािाजता))  

  
 

एक : प्रश्नोत्तरे - 
  (क) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ख) सोमिार, वदनाांक १७ जनू, २०१९ रोजीची ताराांवकत प्रश्नोत्तराांची यादी 

सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे - 

  (१) मखु्यमांत्री : (क) महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग याांचा 
सन २०१७-२०१८ या वषाचा पलहला वार्कषक 
अहवाल 

     (ख) लवर्भफ, मराठवाडा आलण उवफलरत महाराष्ट्र 
यासाठी लवकासमांडळे आरे्श, २०११ मधील 
खांड ८ अन्द्वये विधी ि न्याय विभागाचे सन 
२०१७-२०१८ या आर्कथक वषाचे वैधालनक 
लवकास मांडळलनहाय अलनवायफ प्रत्यक्ष खचाचे 
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(अलवभाज्य भागासह) व कायफिमाांतगफत मांजूर 
लनयतव्यय व प्रत्यक्ष खचाचे लववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ग) लवर्भफ, मराठवाडा आलण उवफलरत महाराष्ट्र 
यासाठी लवकासमांडळे आरे्श, २०११ मधील 
खांड ८ अन्द्वये सामान्य प्रशासन विभागाचे 
सन २०१७-२०१८ या आर्कथक वषाचे 
वैधालनक लवकास मांडळलनहाय अलनवायफ 
प्रत्यक्ष खचाचे (अलवभाज्य भागासह) व 
कायफिमाांतगफत मांजूर लनयतव्यय व प्रत्यक्ष 
खचाचे लववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) उच्च ि तांत्र 
वशक्षण, मराठी 
भाषा, 
साांस्कृवतक 
कायव, 
अल्पसांख्याांक 
विकास ि 
िक्फ, सांसदीय 
कायव मांत्री 

: (क) लवधानपलरषरे्च्या सन २०१९ च्या पलहल्या 
(अथफसांकल्पीय) अलधवेशनात लर्नाांक २५ 
रे्बु्रवारी, २०१९ ते २८ रे्बु्रवारी, २०१९ या 
कालावधीतील मा.मांत्री/मा.राज्यमांत्री 
महोर्याांनी लवधानपलरषर् सभागृहात लर्लेल्या 
एकूण ०६ आश्वासनाांची यार्ी, तसेच सन 
२०१९ चे पलहले (अथफसांकल्पीय) अलधवेशन 
सांस्थलगत झाल्याांनतर, पूतफता करण्यात 
आलेल्या एकूण २८० आश्वासनाांच्या पूतफतेची 
लववरणपते्र यार्ीसह सभागृहासमोर ठेवतील. 
 
 

     (ख) लवर्भफ, मराठवाडा आलण उवफलरत महाराष्ट्र 
यासाठी लवकासमांडळे आरे्श, २०११ मधील 
खांड ८ अन्द्वये उच्च ि तांत्र वशक्षण 
विभागाचे सन २०१७-२०१८ या आर्कथक 
वषाचे वैधालनक लवकास मांडळलनहाय 
अलनवायफ प्रत्यक्ष खचाचे (अलवभाज्य भागासह) 
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व कायफिमाांतगफत मांजूर लनयतव्यय व प्रत्यक्ष 
खचाचे लववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ग) लवर्भफ, मराठवाडा आलण उवफलरत महाराष्ट्र 
यासाठी लवकासमांडळे आरे्श, २०११ मधील 
खांड ८ अन्द्वये मराठी भाषा विभागाचे सन 
२०१७-२०१८ या आर्कथक वषाचे वैधालनक 
लवकास मांडळलनहाय अलनवायफ प्रत्यक्ष खचाचे 
(अलवभाज्य भागासह) व कायफिमाांतगफत मांजूर 
लनयतव्यय व प्रत्यक्ष खचाचे लववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (घ) लवर्भफ, मराठवाडा आलण उवफलरत महाराष्ट्र 
यासाठी लवकासमांडळे आरे्श, २०११ मधील 
खांड ८ अन्द्वये पयवटन ि साांस्कृवतक कायव 
विभागाचे सन २०१७-२०१८ या आर्कथक 
वषाचे वैधालनक लवकास मांडळलनहाय 
अलनवायफ प्रत्यक्ष खचाचे (अलवभाज्य भागासह) 
व कायफिमाांतगफत मांजूर लनयतव्यय व प्रत्यक्ष 
खचाचे लववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ङ) लवर्भफ, मराठवाडा आलण उवफलरत महाराष्ट्र 
यासाठी लवकासमांडळे आरे्श, २०११ मधील 
खांड ८ अन्द्वये अल्पसांख्याांक विकास 
विभागाचे सन २०१७-२०१८ या आर्कथक 
वषाचे वैधालनक लवकास मांडळलनहाय 
अलनवायफ प्रत्यक्ष खचाचे (अलवभाज्य भागासह) 
व कायफिमाांतगफत मांजूर लनयतव्यय व प्रत्यक्ष 
खचाचे लववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (च) लवर्भफ, मराठवाडा आलण उवफलरत महाराष्ट्र 
यासाठी लवकासमांडळे आरे्श, २०११ मधील 
खांड ८ अन्द्वये सांसदीय कायव विभागाचे सन 
२०१७-२०१८ या आर्कथक वषाचे वैधालनक 
लवकास मांडळलनहाय अलनवायफ प्रत्यक्ष खचाचे 
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(अलवभाज्य भागासह) लववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (३) जलसांपदा मांत्री : मा.राज्यपाल महोर्याांनी पाटबांधारे लवकास 
के्षत्रासांर्भात लर्लेल्या लनरे्शाांच्या अनुषांगाने सन 
२०१९-२०२० च्या वार्कषक आखणीच्या 
लनयोजनाबाबतचा तपशील सभागृहाच्या पटलावर 
ठेवतील. 

  (४) सहकार मांत्री : लवर्भफ, मराठवाडा आलण उवफलरत महाराष्ट्र यासाठी 
लवकासमांडळे आरे्श, २०११ मधील खांड ८ अन्द्वये 
सहकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभागाचे सन २०१७-
२०१८ या आर्कथक वषाचे वैधालनक लवकास 
मांडळलनहाय अलनवायफ प्रत्यक्ष खचाचे (अलवभाज्य 
भागासह) व कायफिमाांतगफत मांजूर लनयतव्यय व प्रत्यक्ष 
खचाचे लववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

तीन : लोकलेखा सवमतीचा "बािन्नािा", "ते्रपन्नािा", "चोपन्नािा", "पांचािन्नािा 
ि "छपन्नािा" अहिाल सभागहृास सादर करणे. 
 

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

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

 

- मध्यांतर - 
सहा : राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (पवहला वदिस). 

 
सात : शासकीय विधेयके – 

  विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे. 
  (१) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन 

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

   विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री धनांजय मुांडे, शरद 
रणवपसे, प्रकाश गजवभये, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 
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   "सन २०१९ चे लव.स.लव. िमाांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीनधारणेची 
कमाल मयार्ा) (सुधारणा) लवधेयक, २०१९ खालील सर्स्याांच्या प्रवर 
सलमतीकडे त्यावरील प्रलतवृत दोन मवहन्याांच्या आत सार्र करण्याचा 
अनुरे्श रे्ऊन लवचाराथफ पाठलवण्यात यावे." 

   (१) महसूल मांत्री. (२) श्री. धनांजय मुांडे, लवरोधी पक्ष नेता 
तथा लव.प.स. 

   (३) श्री.शरर् रणलपसे, लव.प.स. (४) श्री.प्रसार् लाड, लव.प.स. 
   (५) श्री.हेमांत टकले, लव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, 

लव.प.स. 
   (७) श्री.सलतश चव्हाण, लव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, लव.प.स. 
   (९) ॲड.अलनल परब, लव.प.स. (१०) श्री.लवजय ऊर्फ  भाई लगरकर, 

लव.प.स. 
  ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

   विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री धनांजय मुांडे, शरद 
रणवपसे, प्रकाश गजवभये, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

   "सन २०१९ चे लव.स.लव. िमाांक ३ - महाराष्ट्र जमीन महसूल व लवशेष 
आकारणी यामध्ये वाढ करण्याबाबत (सुधारणा) लवधेयक, २०१९ खालील 
सर्स्याांच्या प्रवर सलमतीकडे त्यावरील प्रलतवृत दोन मवहन्याांच्या आत सार्र 
करण्याचा अनुरे्श रे्ऊन लवचाराथफ पाठलवण्यात यावे." 

   (१) महसूल मांत्री. (२) श्री. धनांजय मुांडे, लवरोधी पक्ष नेता 
तथा लव.प.स. 

   (३) श्री.शरर् रणलपसे, लव.प.स. (४) श्री.प्रसार् लाड, लव.प.स. 
   (५) श्री.हेमांत टकले, लव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊर्फ  भाई जगताप, 

लव.प.स. 
   (७) श्री.सलतश चव्हाण, लव.प.स. (८) डॉ.नीलम गोऱ्हे, लव.प.स. 
   (९) ॲड.अलनल परब, लव.प.स. (१०) श्री.लवजय ऊर्फ  भाई लगरकर, 

लव.प.स. 
  ------------------------------------------------------------------------------------ 
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आठ : (मांगळिार, वदनाांक १८ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशवविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

  श्री. सरेुश धस, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, सवफश्री लवजय ऊर्फ  भाई लगरकर, 
पृर्थ्वीराज रे्शमुख, गोपीलकसन बाजोलरया, सुलजतससह ठाकुर, ॲड.अलनल परब, 
सवफश्री लनलय नाईक, नरेंद्र र्राडे, रामर्ास आांबटकर, लवप्लव बाजोलरया, श्रीमती 
ग्स्मता वाघ, सवफश्री रसवद्र र्ाटक, लगरीशचांद्र व्यास, अरुणभाऊ अडसड, रामराव 
पाटील, चांर्भूाई पटेल, प्रा.अलनल सोले, सवफश्री प्रलवण पोटे-पाटील, नागोराव गाणार, 
वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   ''राज्यातील तालुक्याांमध्ये जून ते सप्टेंबर, २०१८ या कालावधीतील 
पजफन्द्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, र्रूसांवेर्न लवषयक 
लनकष, वनस्पती लनरे्शाांक, मृर् ूआद्रफता, पेरणी खालील के्षत्र व लपकाांची ग्स्थती 
या सवफ घटकाांचा एकलत्रत लवचार करुन या घटकाांनी प्रभालवत झालेल्या 
तालुक्याांपैकी १५१ तालुक्याांमधील १७,९८५ गावाांमध्ये गांभीर/मध्यम 
स्वरुपाचा र्षु्काळ शासनाने लर्नाांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीपासून घोलषत 
केला असणे, त्यानांतरच्या कालावधीत १५१ तालुक्याांव्यलतलरक्त इतर 
तालुक्याांमधील ज्या महसुली मांडळामध्ये सरासरी पजफन्द्याांच्या ७० टक् के पेक्षा 
कमी व एकूण पजफन्द्यमान ७५० लम.लम. पेक्षा कमी झाले आहे अशा एकूण 
२६८ महसूली मांडळाांतील ५,०९० गावाांमध्ये शासनाने र्षु्काळ घोलषत केला 
असणे तसेच, ९३१ गावाांमध्ये र्षु्काळ सदृश पलरग्स्थती जाहीर केली असणे, 
अशारीतीने राज्यातील एकूण ४१ हजार गावाांपैकी तब्बल २९ हजार गावाांमध्ये 
र्षु्काळ असल्याचे लनर्शफनास येणे, राज्यातील र्षु्काळाचा सामना 
करण्यासाठी राज्याचे मर्त व पुनवफसन मांत्री याांच्या अध्यक्षतेखाली मांत्रीमांडळ 
उपसलमती गठीत करण्यात येणे, प्रत्येक लजल्हालधकारी कायालयात टांचाई 
लनयांत्रण व समन्द्वयासाठी स्वतांत्र कक्ष स्थापण्यात आला असणे, राज्यातील 
मोठे, मध्यम व लघु पाटबांधारे प्रकल्पाच्या जलाशयातील पाणीसाठा सन 
२०१८ च्या तुलनेत लनम्मा सकवा त्याहूनही कमी असल्याची बाब लनर्शफनास 
येणे, र्षु्काळ घोलषत केलेल्या सकवा र्षु्काळ सदृश पलरग्स्थती घोलषत केलेल्या 
गावाांतील शेतकऱ्याांना शासनाकडून जलमन महसूलात सूट, सहकारी 
सांस्थाांच्या कजाचे पुनगफठण, मोठया प्रमाणावर शेतकऱ्याांना लपक कजफमार्ी 
रे्ण्यात येणे, शेतीशी लनगलडत कजाच्या वसूलीस स्थलगती, कृषीपांपाच्या चालू 
लवज लबलात ३३.५ टक् के  सुट रे्ऊन अांर्ाजे रुपये ६७३.४१ कोटीची सवलत 
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रे्ण्यात आली असल्याचे लनर्शफनास येणे तसेच, शालेय/महालवद्यालयीन 
लवद्यार्थ्यांच्या पलरक्षा शुल्कात मार्ी, रोहयो अांतगफत कामाांच्या लनकषात काही 
प्रमाणात लशलथलता, आवश्यक तेथे लपण्याचे पाणी पुरलवण्यासाठी टँकरचा 
वापर, टांचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्याांच्या शेतीच्या पांपाची लवज 
जोडणी खांडीत न करणे, लवज थकबाकी न भरल्याने बांर् करण्यात आलेल्या 
३,३२० पाणीपुरवठा योजना पुन्द्हा सुरु करण्यात येणे, इ. धोरणात्मक लनणफय 
करुन र्षु्काळ्स्त शेतकऱ्याांना या-ना-त्या माध्यमातून मर्त करण्याचा 
शासनाचा प्रयत्न, राज्यात १,२६४ लठकाणी चारा छावण्या सुरु करण्यात येणे 
व त्यात सुमारे १० ते ११ लाख जनावरे असणे, चारा छावण्याांसाठी औरांगाबार् 
लवभागीय आयुक्ताांना १११ कोटी, पुणे लवभागीय आयुक्ताांना ४ कोटी व 
नालशक लवभागीय आयुक्ताांना ४७ कोटींचा लनधी लवतलरत करण्यात आला 
असल्याची बाब लनर्शफनास येणे, चारा छावण्याांच्या लठकाणी तात्पुरती 
स्वच्छतागृहे उभारण्यात येणे, चारा लपकाच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्याांना २५ 
हजार क्क्वटल लबयाणाांचे लवतरण करण्यात येणे व त्यातून ५८ हजार हेक्टर 
के्षत्रावर चारा लपकाची लागवड करण्यात आल्याने एकूण ३० लाख मेलट्रक टन 
चाऱ्याचे उत्पार्न झाले असणे, लर्नाांक १५ मे, २०१९ पासून चारा छावणीतील 
जनावराांच्या अनुर्ान र्रामध्ये वाढ करुन मोठया जनावराांसाठी प्रलतलर्न रुपये 
१००/- व लहान जनावराांसाठी प्रलतलर्न रुपये ५०/- हा वाढीव र्र लागू केला 
असणे, चारा छावणीत र्ाखल झालेल्या जनावराांच्या उपग्स्थतीसाठी 
आठवड्यातून स्कॅसनग करण्याचा लनणफय घेण्यात आला असणे, टँकर मांजुरीचे 
अलधकार उपलजल्हालधकारी याांना व चारा छावणी मांजुर करण्याचे अलधकार 
लजल्हालधकारी याांना रे्ण्यात आले असून मागणी होताच ताबडतोब टँकर व 
चारा छावणी मांजुर करण्यात येत असल्याची बाब लनर्शफनास येणे, 
सद्यःग्स्थतीत २८,५२४ गावाांमध्ये र्षु्काळ/र्षु्काळ सदृश पलरग्स्थती घोलषत 
करण्यात आली असणे व त्याअनुषांगाने १७,९८५ गावाांना र्षु्काळी अनुर्ान 
वाटप करण्यात आले असणे व उवफलरत १०,५३९ गावाांना वर उल्लेलखत इतर 
८ सुलवधा लागू करण्यात आल्या असल्याचे लनर्शफनास येणे, र्षु्काळबालधत 
शेतकऱ्याांना कृषी लवषयक मर्त वाटप करण्यासाठी कें द्र शासनाकडून रुपये 
४,७१४ कोटी रुपयाांची मर्त मांजूर करण्यात आली असणे, राज्यातील एकूण 
६८,३०,८६५ शेतकऱ्याांना रुपये ४,५०८ कोटी रकमेच्या मर्तीचे वाटप 
करण्यात आले असल्याचे लनर्शफनास येणे, राज्यातील शेतकऱ्याांची थलकत 
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लवदु्यत रे्यके असल्याने बांर् असलेल्या पाणी पुरवठा योजनाांची लवदु्यत जोडणी 
पुवफवत करण्याकलरता शासनाकडून लवदु्यत रे्यके अर्ा करण्यात येणे व 
त्यापोटी माचफ, २०१९ अखेरपयंत रुपये १३२.३० कोटी इतका लनधी खचफ झाला 
असणे, महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ्ामीण रोजगार हमी योजनेंतगफत राज्यात 
लर्नाांक ११ मे, २०१९ रोजी सांपलेल्या आठवडयामध्ये एकूण ३६,६६० कामे 
चालू असून त्यावर ३,४०,९५२ इतकी मजूराांची उपग्स्थती असल्याचे 
लनर्शफनास येणे, चारा छावण्याांमधील पशुधनाची नोंर्णी करुन पशुधनाच्या 
सांख्येची रै्नांलर्न नोंर् ठेवण्यासाठी अॅन्द्राईड मोबाईलवर आधालरत प्रणालीचा 
वापर अलनवायफ करण्याचा लनणफय शासनाकडून घेण्यात येणे व शौयफ 
टेक्नोसॉफ्ट प्रा.लल. या सांस्थेने तयार केलेली प्रणाली लवनाशुल्क उपलब्ध 
करुन रे्ण्यात येणे, या सांस्थेमारं्त सर्र प्रणालीचा वापर करण्याबाबतचे एक 
लर्वसीय प्रलशक्षण चारा छावणी चालकाांचे पयफवेक्षक/कमफचारी तसेच महसूल 
लवभागातील कमफचारी याांना लजल्हास्तरावर उपलब्ध करुन रे्ण्यात येणे, चारा 
छावण्याांमध्ये र्ाखल होणाऱ्या पशुधनाांची रोगप्रलतकारक शक्ती व उत्पार्न 
क्षमता कायम राहण्याकलरता त्याांना रे्ण्यात येणाऱ्या लहरवा चारा, ऊसाचे 
वाडे, ऊस इ. खाद्याच्या प्रमाणात वाढ करुन मोठया जनावराांकलरता १८ 
लक.्ॅ. याप्रमाणे व लहान जनावराांकलरता ९ लक.्ॅ. याप्रमाणे खाद्याचे प्रमाण 
सुधालरत करण्यात आले असणे, राज्यात प्रथमच शेळ्या-मेंढ्ाांसाठी छावणी 
सुरु करण्याचा तसेच राज्यातील र्षु्काळी भागात सुरु असलेल्या चारा 
छावण्याांमधील जनावराांसाठी टँकरने पाणी रे्ण्याचा लनणफय मांत्रीमांडळ 
उपसलमतीने लर्नाांक ३० मे, २०१९ वा त्यासुमारास घेतला असणे, 
सद्यःग्स्थतीत राज्यात ६,२०९ टँकरच्या माध्यमातून ४,९२० गावे आलण 
१०,५०६ पाड्याांवर पाणी पुरवठा केला जात असणे, राज्यात लपक लवम्याच्या 
भरपाईपोटी आतापयंत ३४ लाख शेतकऱ्याांना २२ कोटी रुपयाांचे वाटप 
करण्यात आले असल्याची बाब लनर्शफनास येणे, मागील ४ वषात ४ कोटी 
७२ लाख शेतकऱ्याांना १४,७७३ कोटी रुपये इतकी भरीव नुकसान भरपाई 
लर्ली असल्याचे लनर्शफनास येणे, कापुस व धान लपकाांवरील लकडीमुळे 
नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याांना लपक लवमा योजनेलशवाय ३,३३६ कोटी 
रुपयाांची भरपाई शासनाकडून लर्ली असल्याची बाब लनर्शफनास येणे, 
पालकमांत्री व लजल्हालधकारी याांच्या अध्यक्षतेखाली जवळपास सवफ 
लजल्याांमध्ये आढावा बैठकाांचे आयोजन करुन र्षु्काळ लनयांत्रणाचे कायफ युध्र् 
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पातळीवर सुरु असणे, लजल्हा, उपलवभाग व तालुका स्तरावर के्षत्रीय कमफचारी 
प्रलशक्षणाांचे व पेरणीपूवफ मशागती व तयारीबाबत लवलवध लपकाांच्या 
शेतीशाळाांचे आयोजन करण्यात येणे, लर्नाांक २४ मे ते ८ जून, २०१९ या 
कालावधीत उन्नत शेती, समृध्र् शेतकरी अलभयान राबलवण्यात येणे, कृलत्रम 
पाऊस लनमाण करण्याच्या दृष्टीने होत असलेला प्रयत्न, तूतास पेरणी न 
करण्याबाबत आतापयंत जवळपास एक लाखाच्या वर शेतकऱ्याांना 
एसएमएसद्वारे सूचना करुन लबयाणे वाया जाऊ नये म्हणून खबरर्ारी घेण्यात 
येऊन खरीपाचे लनयोजन करण्याचा प्रयत्न इ. र्षु्काळ लनवारणाथफ 
शासनाकडून गाांभीयाने करण्यात आलेल्या उपरोक्त उपाययोजना व 
कायफवाही लवचारात घेऊन त्याअनुषांगाने करावयाची कायफवाही.'' 

 
नऊ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) – 
  (१) श्री.हेमांत टकले ि इतर वि.प.स. पढुील सािवजवनक महत्िाच्या बाबींिर 

चचा उपस्स्ित करतील. 
   "राज्यात वाढत्या ताणतणावामुळे लवद्यार्थ्यांपासून वृध्र्ापयंत मानलसक 

आरोग्याचा प्रश्न गांभीर बनणे, राज्यातील २३ लजल्हा रुग्णालये आलण चार 
मनोरुग्णालयात मानलसक लवकारतज्ञ डॉक्टराांची परे् भरलेली नसणे, तसेच 
मनोरुग्णाांसाठी आवश्यक असलेली ग्क्ललनक, सायकॉलॉलजस्टची परे् रद्द 
करण्यात आल्यामुळे एकाही लजल्हा रुग्णालयात ग्क्ललनक सायकॉलॉलजस्ट 
उपलब्ध नसणे, पलरणामी मनोरुग्णाांना पुरेश्या प्रमाणात आरोग्य सेवा लमळत 
नसणे, पलरचालरकाांची परे् लरक्त असून रुग्णालय अलधक्षकाांची परे्ही लरक्त 
असणे, त्यातील तीन पर्ाचा कारभार हांगामी अलधक्षकाांमार्फ त चाललवण्यात 
येणे, राज्यातील मनोरुग्णालयात क्षमतेपेक्षा जास्त रुग्णाांना ठेवण्यात येणे, 
त्यामुळे रुग्णाांच्या आरोग्यावर लवपरीत पलरणाम होणे, याबाबत शासनाने 
करावयाची कायफवाही व उपाययोजना" 
 

  (२) डॉ.िजाहत वमर्झा ि इतर वि.प.स. पढुील सािवजवनक महत्िाच्या 
बाबींिर चचा उपस्स्ित करतील. 

   "यवतमाळ लजल्यातील पुसर् तालुक्याची पुसर् लजल्याांमध्ये लनर्कमती 
व्हावी यासाठी येथील नागलरकाांनी अनेक वषांपासून मागणी केलेली असणे, 
पुसर् लजल्हा लनर्कमतीसाठी लवलवध सलमत्या, सामालजक सांघटना व लवरोधी 
पक्षाांनी आांर्ोलने करून  सातत्याने प्रयत्न केलेले असणे, परांतु पुसर् लजल्हा 
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लनर्कमतीसाठी कोणतीही ठोस पावले शासनाकडून उचलण्यात आलेली 
नसणे, पुसर् तालुक्यात सवफ कायालय असून लजल्यासाठी नवीन कायालय 
उभारण्यासाठी लागणारी जागाही उपलब्ध असणे, मात्र सर्र लवषयी 
शासनाचे होत असलेले र्लुफक्ष, यामुळे पुसर् लजल्हा लनर्कमती झालेली नसणे, 
पुसर् लजल्हा लनर्कमतीसाठी स्थापन झालेल्या सलमतीने याबाबत नवीन प्रस्ताव  
तयार करून शासनाकडे पाठवलेला असणे, परांतु शासनाकडून पुसर् लजल्हा 
लनर्कमतीसाठी कोणतीही कायफवाही करण्यात आली नसल्याने पुसर् 
(लज.यवतमाळ) मधील नागलरकाांच्या मनात शासनाप्रती असांतोष व सांतापाची 
भावना लनमाण झालेली असणे, पुसर् लजल्हा लनर्कमती करणे आवश्यक 
असणे, याबाबत शासनाने करावयाची कायफवाही व उपाययोजना" 

 
 
 

विधान भिन, 
मुांबई 
लर्नाांक : १८ जून, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सलचव (का.), 

महाराष्ट्र लवधानपलरषर्. 
 


