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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
गरुुगरुुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २०२०  जनू, जनू, २०१९२०१९    

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

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) अॅड. राहुल नािेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 

बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
   "कुलाबा हा मुुंबईतील सववसामानयाुंसह उच्चभू्र वस्ती, बाजारपेठ व 

झोपडपट्टी असलेला भाग असूि, महापानलकेच्या "अ" नवभागातील 
गीतािगर, गणेशमूतीिगर, आुंबेडकरिगर, सुंक्रमण नशबीर, नशवशक्तीिगर, 
नशवसृष्टीिगर, मच्च्िमारिगर १, २, ३, ४ व ५ महात्मा फुले िगर, गरीब 
जिता िगर, सुदामिगर, दयािगर, कुलाबा माकेट या सुंपूणव भागात जाणवत 
असलेली पाण्याची तीव्र टुंचाई, तसेच गढूळ व कमी पाणी, जुनया 
जलवानहनया आनण िागरीकाुंिा पाणी नवकत घेण्याची आलेली वेळ, कुलाबा 
पनरसरात रोज १० ते १२ हजार नलटर होत असलेली पाणी चोरी, पनरणामी 
स्थानिक िागनरकाुंमध्ये शासिाप्रती निमाण झालेली तीव्र चीड, सुंतापाची 
भाविा, पाणी नवतरणच्या भोंगळ कारभाराची सखोल चौकशी करुि त्यावर 
तात्काळ कायववाही करण्याची गरज, यावर शासिािे केलेली वा करावयाची 
कायववाही व शासिाची उपाययोजिा." 

  (२) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, डॉ.मनिषा कायुंदे, ॲड.अनिल परब, सववश्री 
रववद्र फाटक, नवलास पोतिीस, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "नभवुंडी तालुक्यातील वजे्रश्वरी मुंनदरात सशस्त्र दरोडा पडल्याचे व 
मुंनदरातील दािपेटीतील १२ लाख रुपये लुटण्याचा धक्कादायक प्रकार 
नदिाुंक १० मे, २०१९ रोजी वा त्या सुमारास उघडकीस येणे, तसेच 
महाराष्राची कुलस्वामीिी तुळजाभवािी  देवीच्या खनजनयातील अिेक 
मौल्यवाि दागदानगिे, वानहलेल्या वस्तू आनण पुराति िाणी गायब झाल्याची 
धक्कादायक बाब पदभार हस्ताुंतरणादरम्याि निदशविास येणे, या प्रकरणी 
गुनहा दाखल करण्याची नजल्हानधकाऱ्यांकडे कारवाई करण्याची करण्यात 
आलेली मागणी, राज्यातील चोर आता देवाुंची चोरी करीत असल्यािे या 
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चोराुंिा देवाुंचेही भय ि उरणे, या प्रकरणी शासिािे तातडीिे तपास करुि 
चोराुंिा अटक करुि कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता, याबाबत 
शासिािे केलेली व करावयाची कारवाई व शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (३) श्री. विनायक मेटे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "मराठवाड्यात मागील काही वषांपासूि सतत दषु्काळ पडत असणे, 
िदी पात्रात होत असलेला वैध व अवैध वाळू उपसा दषु्काळाला मोठ्या 
प्रमाणात कारणीभूत असणे, जालिा व बीड नजल्याच्या हद्दीवर गोदावरी िदी 
वाहत असणे, या िदीचा फायदा दोनही नजल्याला होत असणे, जालिा 
नजल्यातील अुंबड व घिसाुंगवी तालुक्यातील गोदा, हसिापूर व कोठा आदी 
गावात वाळूचा नललाव शासि काढत असणे, वाळू उपसा करतेवेळी 
निनवदेमध्ये सी.सी.टी.व्ही. कॅमरे बसनवणे आवश्यक असणे, पावती प्रमाणे 
केलेला वाळू उपसा व प्रत्यक्षात गोदावरी पात्रातील निनवदेच्या कायवके्षत्रातील 
वाळू उपसा हे तुंतोतुंत येणे बुंधिकारक असणे, परुंतु येथील तहसीलदार 
उपनजल्हानधकारी, पोलीस निरीक्षक याुंिी निनवदा व सी.सी.टी.व्ही. पावती 
प्रमाणे वाळू उपसा, निनवदेपेक्षा जास्त वाळू उपसा, निनवदा कायवके्षत्राच्या बाहेर 
अवैध वाळू उपसा, इत्यादी सवव नियमबाय ठेकेदाराुंच्या सोबत आर्थथक 
सुंगिमत करूि शासिाची करोडो रुपयाुंची फसवणूक करत असणे, याबाबत 
तात्काळ येथील महसूल व पोलीस प्रशासिातील अनधकाऱयाुंवर नवभागीय 
चौकशी करूि निलुंबिाची कायववाही करणे आवश्यक असणे, 
याकारणास्तव शासिाबद्दल पसरलेला तीव्र असुंतोष व शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (४) सर्वश्री जगन्नाथ शिंदे, नकरण पावसकर, अॅड. राहुल िावेकर, सववश्री 
अनिकेत तटकरे, हेमुंत टकले, अॅड. निरुंजि डावखरे, सववश्री बाळाराम 
पाटील, प्रसाद लाड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे कौिंल्य विकास ि उद्योजकता मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "औद्योनगक प्रनशक्षण सुंस्थाुंचा (आयटीआय) नवस्तार आराखडा 
लाल नफतीत अडकल्यािे युंदाही हजारो नवद्यार्थ्यांिा प्रवेशापासूि वुंनचत रहावे 
लागणार असल्याची पनरच्स्थती सदरहू आराखडयािुसार आयटीआय मध्ये 
सुमारे ५०  हजार प्रवेश क्षमता वाढ प्रस्तानवत असणे, याउलट यावषी िवी 
नदल्ली येथील प्रनशक्षण सुंचालिालयािे आयटीआयचा अभ्यासक्रम, प्रवेश 
क्षमतेच्या नियमामध्ये बदल केल्यािे शासकीय आयटीआय मधील सुमारे 
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साडेतीि हजार जागा कमी होण्याची निमाण झालेली पनरच्स्थती, राज्यात 
सध्या एकूण ४१७ शासकीय व ५०२  खाजगी आयटीआय असूि त्यामध्ये 
सुमारे १ लाख ४०  हजार प्रवेश क्षमता असूि या जागाुंसाठी जवळपास ३ 
लाख अजव येत असतात मात्र प्रवेश क्षमता कमी असल्यािे हजारो  ववद्ययर्थ््ांनय 
प्रवेशापासूि वुंनचत राहण्याची आलेली पाळी, या पार्शववभूमीवर व्यवसाय 
नशक्षण व प्रनशक्षण सुंचालिालयािे (डीव्हीइटी) २ वषांपूवी शासकीय 
आयटीआयचा आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले असूि त्यािुसार 
५० हजाराहूि अनधक प्रवेश क्षमता शासकीय आयटीआयमध्ये वाढण्याची 
शक्यता असतािाही याकडे शासिाचे जाणीवपूववक होत असलेले अक्षम्य 
दलुवक्ष व टाळाटाळ, सबब सदरहू नवस्तार आराखडयास नविानवलुंब मानयता 
देवूि त्याची तात्काळ अुंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता याबाबत 
शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (५) सर्वश्री चांद्रकाांत रघिुांिंी, शरद रणनपसे, रामहरी रुपिवर, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे आवदिासी विकास मांत्रयाांचे 
लक्ष वेधतील :- 

   "साक्री तालुक्यातील पेसा कायद्यामध्ये सि १९८५ मध्ये शेड्युल 
एनरया जाहीर करुि ८० गावाुंचा समावेश करण्यात आला असणे, या 
गावातूि नवभानजत झालेल्या ६४ गावाुंिा पेसा कायद्यात समावेश करणे 
आवश्यक असणे परुंतू या गावाुंचा पेसामध्ये अद्यापही समावेश ि झाल्यामुळे 
या ६४ गावातील तरुणाुंिा िोकरीसाठी अजव करता येत िसल्यािे या 
गावातील होतकरु तरुणाुंिा िोकरीपासूि वुंनचत रहावे लागत असल्याचे माहे 
जूि, २०१९ च्या मध्ये वा त्या दरम्याि निदशविास येणे, या ६४ गावाुंिा 
पेसामध्ये समानवष्ट करुि घेण्याबाबतचा प्रस्ताव मार्व, २०१९ पासूि सुंबुंनधत 
आनदवासी नवभागाकडे मुंजूरीसाठी पडूि असणे, सदरहू ६४ गावातील तरुण 
या कारणास्तव शासकीय योजिाुंच्या लाभापासूि वुंनचत रहात असणे, परुंतु  
६४ गावाुंचा पेसा कायद्ययनवये समावेश करण्याबाबत शासि कोणतीही 
कायववाही करण्यात ि आल्यािे या आनदवासी गावाुंतील िागरीकाुंमध्ये 
प्रामुख्यािे या आनदवासी गावातील तरुणाुंमध्ये निमाण झालेली तीव्र 
असुंतोषाची भाविा लक्षात घेता शासिािे त्वरीत याबाबत करावयाची 
कायववाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 

  

((दपुारीदपुारी  १२१२--००००  िाजतािाजता))  
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एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेर्णे - 

  (१) मखु्यमांत्री : (क) "श्री नवठ्ठल रुच्क्मणी मुंनदर सनमती, पुंढरपूर 
याुंचे सि १९८५-१९८६ ते २०१२-२०१३ या 
वषांचे लेखापनरक्षण अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (ख) "श्री साईबाबा सुंस्थाि नवश् वस्तव्यवस्था, नशडी 
याुंचा सि २०१७-२०१८ या वषाचा वार्थषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) महहला र् बाल 
हर्कास मांत्री 

: नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्र यासाठी 
नवकासमुंडळे आदेश, २०११ मधील खुंड ८ अनवये 
महहला र् बाल हर्कास विभागाचे सि २०१७-
२०१८ या आर्थथक वषाचे वैधानिक नवकास 
मुंडळनिहाय अनिवायव प्रत्यक्ष खचाचे (अनवभाज्य 
भागासह) व कायवक्रमाुंतगवत मुंजूर नियतव्यय व प्रत्यक्ष 
खचाचे नववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) जलसांपदा मांत्री : नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्र यासाठी 
नवकासमुंडळे आदेश, २०११ मधील खुंड ८ अनवये 
जलसांपदा विभागाचे सि २०१७-२०१८ या आर्थथक 
वषाचे वैधानिक नवकास मुंडळनिहाय अनिवायव प्रत्यक्ष 
खचाचे (अनवभाज्य भागासह) व कायवक्रमाुंतगवत मुंजूर 
नियतव्यय व प्रत्यक्ष खचाचे नववरणपत्र सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (४) उद्योग ि 
खवनकमम मांत्री 

: नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्र यासाठी 
नवकासमुंडळे आदेश, २०११ मधील खुंड ८ अनवये 
उद्योग, ऊजा ि कामगार विभागाचे सि २०१७-
२०१८ या आर्थथक वषाचे वैधानिक नवकास 
मुंडळनिहाय अनिवायव प्रत्यक्ष खचाचे (अनवभाज्य 
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भागासह) व कायवक्रमाुंतगवत मुंजूर नियतव्यय व प्रत्यक्ष 
खचाचे नववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (५) पयार्रण मांत्री : (क) "महाराष्र प्रदषूण नियुंत्रण मुंडळ याुंचा सि 
२०१५-२०१६ व सि २०१६-२०१७ या वषांचा 
लेखापनरक्षण अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

     (ख) नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्र 
यासाठी नवकासमुंडळे आदेश, २०११ मधील 
खुंड ८ अनवये पयार्रण विभागाचे सि 
२०१७-२०१८ या आर्थथक वषाचे वैधानिक 
नवकास मुंडळनिहाय अनिवायव प्रत्यक्ष खचाचे 
(अनवभाज्य भागासह) व कायवक्रमाुंतगवत मुंजूर 
नियतव्यय व प्रत्यक्ष खचाचे नववरणपत्र 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (६) गहृवनमाण मांत्री : नवदभव, मराठवाडा आनण उववनरत महाराष्र यासाठी 
नवकासमुंडळे आदेश, २०११ मधील खुंड ८ अनवये 
गहृवनमाण विभागाचे सि २०१७-२०१८ या आर्थथक 
वषाचे वैधानिक नवकास मुंडळनिहाय अनिवायव प्रत्यक्ष 
खचाचे (अनवभाज्य भागासह) व कायवक्रमाुंतगवत मुंजूर 
नियतव्यय व प्रत्यक्ष खचाचे नववरणपत्र सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
 

तीन : "अिंासकीय विधेयके ि ठराि सवमतीचे प्रवतितृ्त सादर करणे." 
 

चार : हर्नंती अजम सभागहृासमोर ठेिणे – 
  श्री.रामहरी रुपनर्र, 

हर्.प.स. 
: "उल्हयसनगर, वि.ठयणे ्ेथील अनविकृत बयांिकयमे 

वन्वमत करण््यसयठी मय. उच्च नयायालयािे नदलेल्या 
निदेशािुसार राज्य शासिािे आदेश देऊिही सदरची 
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बाुंधकामे नियनमत ि झाल्याबाबत" या नवषयावरील 
नविुंती अजव सभागृहासमोर ठेवतील. 

पाच : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 
सहा : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये वििेंष उल्लेख – (असल्यास). 

 

सात : मखु्यमांत्री याांचा म.वि.प. वनयम १०६ अन्िये िंासकीय ठराि :- 

  ज्याअथी, मुुंबई महािगर प्रदेश नवकास प्रानधकरण अनधनियम, १९७४ 
(१९७५ चा महा.४)(यात यापुढे ज्याचा निदेश "उक्त अनधनियम" असा करण्यात 
आला आहे) खाली मुुंबई महािगर प्रदेशातील के्षत्राुंचा योग्य, सुव्यवच्स्थत आनण 
जलद नवकासाचे नियोजि करणे, त्याचा समनवय साधणे व त्यावर देखरेख ठेवणे 
याुंच्या प्रयोजिाथव, मुुंबई महािगर प्रदेश नवकास प्रानधकरण (यात यापुढे ज्याचा निदेश 
"उक्त प्रानधकरण" असा करण्यात आला आहे) स्थापि करण्यात आले आहे; 

आवण ज्याअथी, उक्त अनधनियमाला जोडलेल्या अिुसूची एक मध्ये मुुंबई 
महािगर प्रदेशाचे (यात यापुढे ज्याचा निदेश "उक्त प्रदेश" असा करण्यात आला 
आहे) के्षत्र नवनिर्थदष्ट केलेले आहे; 

आवण ज्याअथी, उक्त प्रानधकरणािे उक्त अनधनियमाला जोडलेल्या 
अिुसूची एक मध्ये, सुधारणा करण्यासाठी, माििीय राष्रपतींिी अिुसूनचत के्षते्र 
म्हणूि वेळोवेळी घोनषत केलेली के्षते्र उक्त प्रदेशातूि वगळूि, पालघर नजल्याचा 
सुंपूणव पालघर तालुका व वसई तालुक्याचा उववनरत भाग आनण रायगड नजल्याचा 
अनलबाग, पेण, पिवेल व खालापूर तालुक्याुंचे उववनरत भाग (यात यापुढे ज्याचा 
निदेश "उक्त के्षते्र" असा करण्यात आला आहे) याुंचा उक्त प्रदेशामध्ये समावेश 
करुि उक्त के्षत्राचा नवस्तार करण्याचा ठराव राज्य शासिाला सादर केलेला आहे; 

आवण ज्याअथी, उक्त के्षत्राुंमध्ये पायाभूत सुनवधाुंचा नवकास साध्य 
करण्याच्या उदे्दशािे, उक्त अनधनियमास जोडलेल्या अिुसूची एक मध्ये िमूद 
केलेल्या मुुंबई महािगर प्रदेश के्षत्रामध्ये उक्त के्षते्र समानवष्ट करणे;  आनण उक्त 
अनधसूचिा महाराष्ट्र िंासन राजपत्रात प्रनसध्द करण्यापूवी, त्या प्रयोजिाथव राज्य 
नवधािमुंडळाच्या दोनही सभागृहाुंची मानयता नमळवल्यािुंतर राजपत्रातील 
अनधसूचिेद्वारे, उक्त प्रदेशामध्ये उक्त के्षते्र समानवष्ट करुि त्या प्रदेशाच्या के्षत्रात वाढ 
करणे, इष्ट आहे; 

त्याअथी, आता, मुुंबई महािगर प्रदेश नवकास प्रानधकरण अनधनियम, १९७४ 
(१९७५ चा महा.४) याच्या कलम २ च्या खुंड (ब) च्या परुंतुकाद्वारे प्रदाि करण्यात 
आलेल्या अनधकाराुंचा आनण याबाबतीत त्यास समथव करणाऱया इतर सवव 
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अनधकाराुंचा वापर करुि, महाराष्र नवधािपनरषद याद्वारे, यापुढे जोडलेल्या 
अनधसूचिेच्या मसुद्यामध्ये नवनिर्थदष्ट केल्याप्रमाणे मुुंबई महािगर प्रदेश नवकास 
प्रानधकरणाुंतगवत मुुंबई महािगर प्रदेशाच्या के्षत्रामध्ये उक्त के्षते्र समानवष्ट 
करण्याकनरता आनण त्यामुळे, मुुंबई महािगर प्रदेश के्षत्राच्या के्षत्राुंमध्ये वाढ 
करण्याकनरता, उक्त अनधसूचिेचा खालील मसुदा निगवनमत करण्यास मानयता देत 
आहे :-  

 

"अवधसचूनेचा मसदुा 
      

 ज्याअथी, मुुंबई महािगर प्रदेशातील के्षत्राुंचा योग्य, सुव्यवच्स्थत आनण जलद 
नवकासाचे नियोजि, समनवय व पयववेक्षण याुंच्या प्रयोजिाथव, मुुंबई महािगर प्रदेश 
नवकास प्रानधकरण अनधनियम, १९७४ (१९७५ चा महा.४) (यात यापुढे ज्याचा 
निदेश "उक्त अनधनियम" असा करण्यात आला आहे) या अनवये मुुंबई महािगर 
प्रदेश नवकास प्रानधकरण (यात यापुढे ज्याचा निदेश "उक्त प्रानधकरण" असा 
करण्यात आला आहे) स्थापि करण्यात आला आहे; 
 आवण ज्याअथी, उक्त अनधनियमाला जोडलेल्या अिुसूची एक मध्ये मुुंबई 
महािगर प्रदेशाची (यात यापुढे ज्याचा निदेश "उक्त प्रदेश" असा करण्यात आला 
आहे) के्षत्र नवनिर्थदष्ट केलेले आहे; 
 आवण ज्याअथी, उक्त प्रानधकरणािे, उक्त अनधनियमाला जोडलेल्या 
अिुसूची एक मध्ये सुधारणा करण्यासाठी, माििीय राष्रपतींिी अिुसूनचत के्षते्र म्हणूि 
वेळोवेळी घोनषत केलेली के्षते्र उक्त प्रदेशातूि वगळूि, पालघर नजल्याचा सुंपूणव 
पालघर तालुका व वसई तालुक्याचा उववनरत भाग आनण रायगड नजल्याचा 
अनलबाग, पेण, पिवेल व खालापूर तालुक्याुंचे उववनरत भाग (यात यापुढे ज्याचा 
निदेश "उक्त के्षते्र" असा करण्यात आला आहे) याुंचा उक्त प्रदेशामध्ये समावेश 
करुि उक्त के्षत्राचा नवस्तार करण्याचा ठराव राज्य शासिाला सादर केलेला आहे; 
 आवण ज्याअथी, उक्त के्षत्राुंमध्ये पायाभूत सुनवधाुंचा नवकास साध्य 
करण्याच्या उदे्दशािे, उक्त अनधनियमास जोडलेल्या अिुसूची एक मध्ये िमूद 
केलेल्या मुुंबई महािगर प्रदेश के्षत्रामध्ये उक्त के्षते्र समानवष्ट करणे; आनण उक्त 
अनधसूचिा महाराष्ट्र िंासन राजपत्रात प्रनसध्द करण्यापूवी, त्या प्रयोजिाथव राज्य 
नवधािमुंडळाच्या दोनही सभागृहाुंची मानयता नमळवल्यािुंतर, राजपत्रातील 
अनधसूचिेद्वारे, उक्त प्रदेशामध्ये उक्त के्षते्र समानवष्ट करुि त्या प्रदेशाच्या के्षत्रात वाढ 
करणे, इष्ट आहे; 
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 आवण ज्याअथी, या प्रयोजिाकरीता, महाराष्र नवधािसभा आनण महाराष्र 
नवधािपनरषदेिे उक्त अनधनियमाच्या कलम २ च्या खुंड (ब) च्या परुंतुकािुसार, 
त्याुंच्या, अिुक्रमे ** आनण ** रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये ठराव सुंमत करुि 
अनधसुचिेच्या मसुदा प्रनसध्द करण्यासाठी मानयता नदली आहे; 
 त्याअथी, आता, मुुंबई महािगर प्रदेश नवकास प्रानधकरण अनधनियम, 
१९७४ (१९७५ चा महा.४) याच्या कलम २ च्या खुंड (ब) द्वारे प्रदाि करण्यात 
आलेल्या अनधकाराुंचा आनण याबाबतीत त्यास समथव करणाऱया इतर सवव 
अनधकाराुंचा वापर करुि, महाराष्र शासि याद्वारे, मुुंबई महािगर प्रदेश नवकास 
प्रानधकरणाुंतगवत मुुंबई महािगर प्रदेशाच्या के्षत्रामध्ये उक्त के्षते्र समानवष्ट 
करण्याकनरता आनण मुुंबई महािगर प्रदेश के्षत्राच्या के्षत्राुंमध्ये वाढ करीत आहे आनण 
या प्रयोजिाकनरता, उक्त अिुसूचीमध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे:- 
 उक्त अनधनियमामध्ये, अिुसूची एक ऐवजी, पुढील अिुसूची दाखल करण्यात 
येईल:- 

 
"अनसुचूी एक 

(कलम २ चा खुंड (ब) पहा) 
 

 

 मुुंबई महािगर प्रदेश हा पुढील सीमा समानवष्ट असलेले बृहनमुुंबईचे सुंपूणव 
के्षत्र आनण पालघर, ठाणे व रायगड या नजल्याुंचे भाग नमळूि होईल:- 
पच्श्चम: अरबी समुद्र 
उत्तर:     पालघर तालुक्याची उत्तर व पूवव सीमा, आनण िुंतर वसई तालुक्याची तािसा 

िदीपयंत पूवव सीमा, आनण िुंतर तािसा िदी 
पूवव:       कल्याण, नभवुंडी व अुंबरिाथ या तालुक्याुंच्या पूवव सीमा, आनण िुंतर कजवत 

तालुक्यातील सयाद्रीच्या पायर्थ्याशी असलेली पुढील गावे : शेलू ते 
कळुंबोली तफव  वरेडी आनण ताकवे, भालीवडी, सावेळे, हेदवली, माुंडवणे, 
नभवपूरी (कॅम्प), हुमगाव, साईडोंबर, ढाक, साल्पे, खरवुंडी ते चोची 
गावापयंत, आनण िुंतर खालापूर तालुक्याची पूवव सीमा 

दनक्षण:   खालापूर, पेण आनण अनलबाग तालुक्याुंची दनक्षण सीमा. 
 

 

- मध्यांतर - 
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आठ : राज्यपालाांच्या अवभभाषणािर चचा (दसुरा र् शेर्टचा वदिस). 
 

नऊ : िंासकीय विधेयके – 
  (क) विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडिं: विचार ि सांमत 

करणे. 
   (१) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ - महाराष्ट्र िेंतजमीन 

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

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिमश्री धनांजय मुांडे, 
िंरद रणवपसे, प्रकािं गजवभये, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सि २०१९ चे नव.स.नव. क्रमाुंक २ - महाराष्र शेतजमीि 
(जमीिधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) नवधेयक, २०१९ खालील 
सदस्याुंच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) महसूल मुंत्री. (२) श्री. धिुंजय मुुंडे, नवरोधी पक्ष 
िेता तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, नव.प.स. 
    (५) श्री.हेमुंत टकले, नव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफव  भाई 

जगताप, नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नव.प.स. (८) डॉ.िीलम गोऱहे, नव.प.स. 
    (९) ॲड.अनिल परब, नव.प.स. (१०) श्री.नवजय ऊफव  भाई 

नगरकर, नव.प.स. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

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

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिमश्री धनांजय मुांडे, 
िंरद रणवपसे, प्रकािं गजवभये, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सि २०१९ चे नव.स.नव. क्रमाुंक ३ - महाराष्र जमीि महसूल व 
नवशेष आकारणी यामध्ये वाढ करण्याबाबत (सुधारणा) नवधेयक, 
२०१९ खालील सदस्याुंच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नवचाराथव 
पाठनवण्यात यावे." 
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    (१) महसूल मुंत्री. (२) श्री. धिुंजय मुुंडे, नवरोधी पक्ष 
िेता तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, नव.प.स. 
    (५) श्री.हेमुंत टकले, नव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफव  भाई 

जगताप, नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नव.प.स. (८) डॉ.िीलम गोऱहे, नव.प.स. 
    (९) ॲड.अनिल परब, नव.प.स. (१०) श्री.नवजय ऊफव  भाई 

नगरकर, नव.प.स. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

   (३) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - महाराष्ट्र सािमजवनक 
विश् िस्त्यिस्था (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिमश्री धनांजय मुांडे, 
िंरद रणवपसे, प्रकािं गजवभये, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सि २०१९ चे नव.स.नव. क्रमाुंक ४ - महाराष्र साववजनिक 
नवश् वस्तव्यवस्था (सुधारणा) नवधेयक, २०१९ खालील सदस्याुंच्या 
प्रवर सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) मुख्यमुंत्री. (२) श्री. धिुंजय मुुंडे, नवरोधी पक्ष 
िेता तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, नव.प.स. 
    (५) श्री.हेमुंत टकले, नव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफव  भाई 

जगताप, नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नव.प.स. (८) डॉ.िीलम गोऱहे, नव.प.स. 
    (९) ॲड.अनिल परब, नव.प.स. (१०) श्री.नवजय ऊफव  भाई 

नगरकर, नव.प.स. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

   (४) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६ - सोमय्या विद्याविहार 
विद्यापीठ, मुांबई विधेयक, २०१९" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिमश्री धनांजय मुांडे, 
प्रकािं गजवभये, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सि २०१९ चे नव.स.नव. क्रमाुंक ६ - सोमय्या नवद्यानवहार नवद्यापीठ, 
मुुंबई नवधेयक, २०१९ खालील सदस्याुंच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील 
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प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि 
नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) उच्च व तुंत्र नशक्षण मुंत्री. (२) श्री. धिुंजय मुुंडे, नवरोधी पक्ष 
िेता तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, नव.प.स. 
    (५) श्री.हेमुंत टकले, नव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफव  भाई 

जगताप, नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नव.प.स. (८) डॉ.िीलम गोऱहे, नव.प.स. 
    (९) ॲड.अनिल परब, नव.प.स. (१०) श्री.नवजय ऊफव  भाई 

नगरकर, नव.प.स. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

   (५) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ७ - डी. िाय. पाटील 
विद्यापीठ, पणेु विधेयक, २०१९" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिमश्री धनांजय मुांडे, 
प्रकािं गजवभये, वि.प.स. याांचा प्रस्ताि :- 

    "सि २०१९ चे नव.स.नव. क्रमाुंक ७ - डी. वाय. पाटील नवद्यापीठ, पुणे 
नवधेयक, २०१९ खालील सदस्याुंच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील 
प्रनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि 
नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) उच्च व तुंत्र नशक्षण मुंत्री. (२) श्री. धिुंजय मुुंडे, नवरोधी पक्ष 
िेता तथा नव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, नव.प.स. 
    (५) श्री.हेमुंत टकले, नव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊफव  भाई 

जगताप, नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नव.प.स. (८) डॉ.िीलम गोऱहे, नव.प.स. 
    (९) ॲड.अनिल परब, नव.प.स. (१०) श्री.नवजय ऊफव  भाई 

नगरकर, नव.प.स. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

  (ख) विधानसभेने दसुऱ्याांदा सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडिं: विचार ि 
सांमत करणे. 

   "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६१ - महाराष्ट्र िैंक्षवणक सांस्था 
(िंलु्क विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 
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    -------------------------------------------------------------------- 
दहा : (क) सिमश्री धनांजय मुांडे, शरद रणनपसे, हेमुंत टकले, रामहरी रुपिवर, जयुंत 

पाटील, अशोक ऊफव  भाई जगताप, कनपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, सववश्री 
सतीश चव्हाण, नवक्रम काळे, चुंद्रकाुंत रघुवुंशी, नकरण पावसकर, जिादवि 
चाुंदरुकर, रामराव वडकुते, डॉ.सुधीर ताुंबे, श्रीमती नवद्या चव्हाण, श्रीमती 
हुस्िबािू खनलफे, श्री.ख्वाजा बेग, आर्थक. अिुंत गाडगीळ, सववश्री अमरिाथ 
राजूरकर, सुभाष झाुंबड, प्रकाश गजनभये, ॲड. राहूल िावेकर, सववश्री सतेज 
ऊफव  बुंटी पाटील, हनरवसग राठोड, अब्दलु्लाखाि दरुाणी, आिुंदराव पाटील, 
जगन्नाथ वशदे, अमनरशभाई पटेल, मोहिराव कदम, आिुंद ठाकूर, डॉ. 
वजाहत नमझा, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "सुंपुणव महाराष्र, नवशेषत: मराठवाडा  १९७२ पेक्षाही भीषण 
दषु्काळात भरडला गेला असणे, पनहल्या पहाणी अहवालािुसार १८० 
तालुक्यात गुंभीर दषु्काळ असल्याचे निदशविास आल्यािुंतरही कें द्रीय 
दषु्काळी सुंनहतेिुसार फक्त १५१ तालुक्यात दषु्काळ जाहीर होणे, त्यािुंतर 
राज्याच्या निकषािुसार २६८ मुंडळात व ५४४९ गावात मध्यम व गुंभीर 
दषु्काळ जाहीर केला जाणे, राज्यातील दषु्काळी पनरच्स्थती सववसाधारणपणे 
सारखीच असतािा सरसकट आनण एकाच वेळी दषु्काळ जाहीर ि केल्यामुळे 
दषु्काळी उपाययोजिा सुरु करण्यात अक्षम्य कालापव्यय झाला असणे, 
मराठवाड्यात दषु्काळाची तीव्रता सवानधक असणे, दषु्काळामुळे पेरणीसाठी 
केलेली हजारो कोटी रुपयाुंची गुुंतवणूक वाया गेलेली असणे, दषु्काळी 
पनरच्स्थतीत नपण्याच्या पाण्यासाठी शासि स्तरावरुि टँकर, िादरुुस्त 
योजिाुंची दरुुस्ती, िवीि पाणी पुरवठा योजिा वा अनय उपाययोजिा वेळीच 
ि झाल्यामुळे दषु्काळग्रस्ताुंिा, जिावराुंिा आनण नवशेषत: माय-भनगिींिा 
अतोिात त्रास सहि करावा लागला असणे, दषु्काळ जाहीर झाल्यािुंतर 
तब्बल ८ मनहनयािुंतर चारा िावण्या सुरु झाल्यामुळे मधल्या कालावधीत 
हजारो पशुधिाची हािी झाली असणे, अद्यापही चारा िावण्याुंची मागणी 
असणे, सुरु असलेल्या चारा िावण्याुंचे अिुदाि प्रलुंनबत असणे, चारा 
िावण्यात आरोग्य सुनवधेच्या दषु्काळामुळे जिावराुंचा जीव धोक्यात आला 
असणे, पाणीपुरवठा, जिावराुंसाठी चारा, हाताला काम, नवशेष आरोग्य सेवा 
आनण जाहीर केलेल्या अनय दषु्काळी उपाययोजिाुंचा पुरता बोजवारा 
वाजल्यामुळे काही दषु्काळग्रस्ताुंवर िक्षली होण्याची परवािगी मागण्याची 
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वेळ सरकारिे आणली असणे, जाहीर करण्यात आलेली एिडीआरएफ वा 
एसडीआरएफची मदत अद्याप लाखो शेतकऱयाुंिा नमळालेली िसणे, 
राज्यातील शेतकरी आत्महत्याुंचे सत्र अद्याप सुरु असणे, दषु्काळी भागात 
शेतमजूराुंिा रोजगार हमी योजिेअुंतगवत रोजगाराची व शेतीची कामे देणे 
आवश्यक असताुंिा त्यासुंबुंधी शासिािे कोणतेही नियोजि केले िसणे,  
सातत्यािे गेल्या चार वषात अस्मािी आनण सुलतािी या दहेुरी सुंकटात 
असतािा या वषीच्या हुंगामात उत्पन्न नमळेल या एकाच आशेवर शेतकरी वगव 
असणे, नबयाणे व पेरणीपूवव मशागतीच्या अदािासाठी रोख मदतीची मागणी 
करुि सुध्दा सरकारिे त्याकडे जानणवपूववक कािाडोळा केला असणे, दसुऱया 
बाजूला जाहीर केलेल्या कजवमाफीपासूि लाखो शेतकरी वुंनचत रानहल्यामुळे 
बँका तेरा टक्के दुंडिीय व्याजाची आकारणी करत असणे, तसेच एिपीअेचा 
बागुलबुवा पुढे करुि बँका चालू हुंगामासाठी पीक कजव देण्यास स्पष्ट िकार 
देत असणे, गेल्या ३ मनहनयात अिेक वेळा सोसाट्याच्या वाऱयासह, गारपीट, 
वीज कोसळूि फळबागा, इतर नपके आनण घराुंचे प्रचुंड िुकसाि व 
जीनवतहािी झालेली असणे, तथानप, अद्यापही शासिािे िुकसािभरपाई 
जाहीर ि करणे, बोंडअळी, तुडतुडा रोगाची वषव-दोि वषापूवी जाहीर केलेली 
िुकसािभरपाई व दधू अिुदाि अद्याप शेतकऱयाुंिा नमळालेले िसणे, मागील 
२ वषांपासूि लाखो शेतकऱयाुंिा पीक नवम्याची िुकसाि भरपाई नमळालेली 
िसणे, पीक नवमा कुं पनयाुंचा शासकीय युंत्रणेला हाताशी धरुि पीक नवमा 
िुकसािीची रक्कम िाकारण्याकडे कल असणे, सोयाबीि पीकाला पीक 
नवम्यातूि वगळल्यामुळे लाखो शेतकऱयाुंिा फटका बसलेला असणे,  
कोणत्याही उत्पादिाुंिा हमीभाव नमळत िसल्यामुळे आनण उत्पादिाची 
शासकीय खरेदी अगदी िगण्य होत असल्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला 
असणे, राज्यातील मत्स्यव्यवसाय पसेसीि मच्िीमारीमुळे अडचणीत आला 
असणे, राज्यातील मत्स्यशेतीवर गेल्या वषवभरात मत्स्य दषु्काळ व इतर 
सुंकटे आल्यािुंतरही शासिाकडूि मच्च्िमाराुंिा कोणतीही मदत नमळालेली 
िसणे, मत्स्यव्यवसाय नवभागाकडूि सुरु असलेल्या अिेक योजिाुंची 
अुंमलबजावणी योग्य पध्दतीिे होत िसणे, राज्यशासिािे तातडीिे मच्च्िमार 
बाुंधवाुंिा नवशेष पॅकेज देऊि मदत करण्याची निमाण झालेली आवश्यकता, 
आुंबा, काजू, िारळ, सुपारी, भात यासारख्या कोकण पट्ट्ट्यातील 
अथवव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती व फळबाग उत्पादिाुंिा लहरी 
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हवामािाचा तसेच शासिाच्या शेतकरी नवरोधी पणि नितीचा फटका बसलेला 
असणे,  वारुंवार मागणी करुिही शासिािे कोणतीही मदत ि करणे,  वादळ, 
गारनपटीिे िुकसाि झालेल्या फळबागाुंसाठी हेक्टरी १ लाख आनण अनय 
नपकाुंसाठी हेक्टरी ५० हजाराची केलेली मागणी, सरसकट कजवमाफी, सुंपूणव 
वीज नबलाची माफी, दषु्काळातील उपाययोजिा युध्दपातळीवर राबनवणे, 
आनण  नबयाणे व पूववमशागतीच्या अदािासाठी एकरी २५ हजाराची केलेली 
मागणी, दषु्काळ निवारणासाठी करण्यात आलेल्या मागण्या, दषु्काळाची 
सद्य:च्स्थती आनण शासि पातळीवरील युध्द पातळीवर करावयाच्या 
उपाययोजिा नवचारात घेऊि करावयाची कायववाही." 

  (ख) (मांगळिार, वदनाांक १८ जनू र् बधुर्ार, हदनांक १९ जनू, २०१९ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दिंमविण्यात आलेल्या 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   श्री. सरेुिं धस, डॉ.(श्रीमती) िीलम गोऱहे, सववश्री नवजय ऊफव  भाई नगरकर, 
पृर्थ्वीराज देशमुख, गोपीनकसि बाजोनरया, सुनजतवसह ठाकुर, ॲड.अनिल 
परब, सववश्री निलय िाईक, िरेंद्र दराडे, रामदास आुंबटकर, नवप्लव 
बाजोनरया, श्रीमती च्स्मता वाघ, सववश्री रववद्र फाटक, नगरीशचुंद्र व्यास, 
अरुणभाऊ अडसड, रामराव पाटील, चुंदभूाई पटेल, प्रा.अनिल सोले, सववश्री 
प्रनवण पोटे-पाटील, िागोराव गाणार, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि – 

   ''राज्यातील तालुक्याुंमध्ये जूि ते सप्टेंबर, २०१८ या कालावधीतील 
पजवनयाची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दरूसुंवेदि नवषयक 
निकष, विस्पती निदेशाुंक, मृद ूआद्रवता, पेरणी खालील के्षत्र व नपकाुंची च्स्थती 
या सवव घटकाुंचा एकनत्रत नवचार करुि या घटकाुंिी प्रभानवत झालेल्या 
तालुक्याुंपैकी १५१ तालुक्याुंमधील १७,९८५ गावाुंमध्ये गुंभीर/मध्यम 
स्वरुपाचा दषु्काळ शासिािे नदिाुंक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीपासूि घोनषत 
केला असणे, त्यािुंतरच्या कालावधीत १५१ तालुक्याुंव्यनतनरक्त इतर 
तालुक्याुंमधील ज्या महसुली मुंडळामध्ये सरासरी पजवनयाुंच्या ७० टक् के पेक्षा 
कमी व एकूण पजवनयमाि ७५० नम.नम. पेक्षा कमी झाले आहे अशा एकूण 
२६८ महसूली मुंडळाुंतील ५,०९० गावाुंमध्ये शासिािे दषु्काळ घोनषत केला 
असणे तसेच, ९३१ गावाुंमध्ये दषु्काळ सदृश पनरच्स्थती जाहीर केली असणे, 
अशारीतीिे राज्यातील एकूण ४१ हजार गावाुंपैकी तब्बल २९ हजार गावाुंमध्ये 
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दषु्काळ असल्याचे निदशविास येणे, राज्यातील दषु्काळाचा सामिा 
करण्यासाठी राज्याचे मदत व पुिववसि मुंत्री याुंच्या अध्यक्षतेखाली मुंत्रीमुंडळ 
उपसनमती गठीत करण्यात येणे, प्रत्येक नजल्हानधकारी कायालयात टुंचाई 
नियुंत्रण व समनवयासाठी स्वतुंत्र कक्ष स्थापण्यात आला असणे, राज्यातील 
मोठे, मध्यम व लघु पाटबुंधारे प्रकल्पाच्या जलाशयातील पाणीसाठा सि 
२०१८ च्या तुलिेत निम्मा वकवा त्याहूिही कमी असल्याची बाब निदशविास 
येणे, दषु्काळ घोनषत केलेल्या वकवा दषु्काळ सदृश पनरच्स्थती घोनषत केलेल्या 
गावाुंतील शेतकऱयाुंिा शासिाकडूि जनमि महसूलात सूट, सहकारी 
सुंस्थाुंच्या कजाचे पुिगवठण, मोठया प्रमाणावर शेतकऱयाुंिा नपक कजवमाफी 
देण्यात येणे, शेतीशी निगनडत कजाच्या वसूलीस स्थनगती, कृषीपुंपाच्या चालू 
नवज नबलात ३३.५ टक् के  सुट देऊि अुंदाजे रुपये ६७३.४१ कोटीची सवलत 
देण्यात आली असल्याचे निदशविास येणे तसेच, शालेय/महानवद्यालयीि 
नवद्यार्थ्यांच्या पनरक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अुंतगवत कामाुंच्या निकषात काही 
प्रमाणात नशनथलता, आवश्यक तेथे नपण्याचे पाणी पुरनवण्यासाठी टँकरचा 
वापर, टुंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱयाुंच्या शेतीच्या पुंपाची नवज 
जोडणी खुंडीत ि करणे, नवज थकबाकी ि भरल्यािे बुंद करण्यात आलेल्या 
३,३२० पाणीपुरवठा योजिा पुनहा सुरु करण्यात येणे, इ. धोरणात्मक निणवय 
करुि दषु्काळग्रस्त शेतकऱयाुंिा या-िा-त्या माध्यमातूि मदत करण्याचा 
शासिाचा प्रयत्ि, राज्यात १,२६४ नठकाणी चारा िावण्या सुरु करण्यात येणे 
व त्यात सुमारे १० ते ११ लाख जिावरे असणे, चारा िावण्याुंसाठी औरुंगाबाद 
नवभागीय आयुक्ताुंिा १११ कोटी, पुणे नवभागीय आयुक्ताुंिा ४ कोटी व 
िानशक नवभागीय आयुक्ताुंिा ४७ कोटींचा निधी नवतनरत करण्यात आला 
असल्याची बाब निदशविास येणे, चारा िावण्याुंच्या नठकाणी तात्पुरती 
स्वच्ितागृहे उभारण्यात येणे, चारा नपकाच्या लागवडीसाठी शेतकऱयाुंिा २५ 
हजार क्क्वटल नबयाणाुंचे नवतरण करण्यात येणे व त्यातूि ५८ हजार हेक्टर 
के्षत्रावर चारा नपकाची लागवड करण्यात आल्यािे एकूण ३० लाख मेनरक टि 
चाऱयाचे उत्पादि झाले असणे, नदिाुंक १५ मे, २०१९ पासूि चारा िावणीतील 
जिावराुंच्या अिुदाि दरामध्ये वाढ करुि मोठया जिावराुंसाठी प्रनतनदि रुपये 
१००/- व लहाि जिावराुंसाठी प्रनतनदि रुपये ५०/- हा वाढीव दर लागू केला 
असणे, चारा िावणीत दाखल झालेल्या जिावराुंच्या उपच्स्थतीसाठी 
आठवड्यातूि स्कॅविग करण्याचा निणवय घेण्यात आला असणे, टँकर मुंजुरीचे 
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अनधकार उपनजल्हानधकारी याुंिा व चारा िावणी मुंजुर करण्याचे अनधकार 
नजल्हानधकारी याुंिा देण्यात आले असूि मागणी होताच ताबडतोब टँकर व 
चारा िावणी मुंजुर करण्यात येत असल्याची बाब निदशविास येणे, 
सद्यःच्स्थतीत २८,५२४ गावाुंमध्ये दषु्काळ/दषु्काळ सदृश पनरच्स्थती घोनषत 
करण्यात आली असणे व त्याअिुषुंगािे १७,९८५ गावाुंिा दषु्काळी अिुदाि 
वाटप करण्यात आले असणे व उववनरत १०,५३९ गावाुंिा वर उल्लेनखत इतर 
८ सुनवधा लागू करण्यात आल्या असल्याचे निदशविास येणे, दषु्काळबानधत 
शेतकऱयाुंिा कृषी नवषयक मदत वाटप करण्यासाठी कें द्र शासिाकडूि रुपये 
४,७१४ कोटी रुपयाुंची मदत मुंजूर करण्यात आली असणे, राज्यातील एकूण 
६८,३०,८६५ शेतकऱयाुंिा रुपये ४,५०८ कोटी रकमेच्या मदतीचे वाटप 
करण्यात आले असल्याचे निदशविास येणे, राज्यातील शेतकऱयाुंची थनकत 
नवदु्यत देयके असल्यािे बुंद असलेल्या पाणी पुरवठा योजिाुंची नवदु्यत जोडणी 
पुवववत करण्याकनरता शासिाकडूि नवदु्यत देयके अदा करण्यात येणे व 
त्यापोटी माचव, २०१९ अखेरपयंत रुपये १३२.३० कोटी इतका निधी खचव झाला 
असणे, महात्मा गाुंधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजिेंतगवत राज्यात नदिाुंक 
११ मे, २०१९ रोजी सुंपलेल्या आठवडयामध्ये एकूण ३६,६६० कामे चालू 
असूि त्यावर ३,४०,९५२ इतकी मजूराुंची उपच्स्थती असल्याचे निदशविास 
येणे, चारा िावण्याुंमधील पशुधिाची िोंदणी करुि पशुधिाच्या सुंख्येची 
दैिुंनदि िोंद ठेवण्यासाठी अॅनराईड मोबाईलवर आधानरत प्रणालीचा वापर 
अनिवायव करण्याचा निणवय शासिाकडूि घेण्यात येणे व शौयव टेक्िोसॉफ्ट 
प्रा.नल. या सुंस्थेिे तयार केलेली प्रणाली नविाशुल्क उपलब्ध करुि देण्यात 
येणे, या सुंस्थेमाफंत सदर प्रणालीचा वापर करण्याबाबतचे एक नदवसीय 
प्रनशक्षण चारा िावणी चालकाुंचे पयववेक्षक/कमवचारी तसेच महसूल 
नवभागातील कमवचारी याुंिा नजल्हास्तरावर उपलब्ध करुि देण्यात येणे, चारा 
िावण्याुंमध्ये दाखल होणाऱया पशुधिाुंची रोगप्रनतकारक शक्ती व उत्पादि 
क्षमता कायम राहण्याकनरता त्याुंिा देण्यात येणाऱया नहरवा चारा, ऊसाचे 
वाडे, ऊस इ. खाद्याच्या प्रमाणात वाढ करुि मोठया जिावराुंकनरता १८ नक.गॅ्र. 
याप्रमाणे व लहाि जिावराुंकनरता ९ नक.गॅ्र. याप्रमाणे खाद्याचे प्रमाण सुधानरत 
करण्यात आले असणे, राज्यात प्रथमच शेळ्या-मेंढ्ाुंसाठी िावणी सुरु 
करण्याचा तसेच राज्यातील दषु्काळी भागात सुरु असलेल्या चारा 
िावण्याुंमधील जिावराुंसाठी टँकरिे पाणी देण्याचा निणवय मुंत्रीमुंडळ 
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उपसनमतीिे नदिाुंक ३० मे, २०१९ वा त्यासुमारास घेतला असणे, 
सद्यःच्स्थतीत राज्यात ६,२०९ टँकरच्या माध्यमातूि ४,९२० गावे आनण 
१०,५०६ पाड्याुंवर पाणी पुरवठा केला जात असणे, राज्यात नपक नवम्याच्या 
भरपाईपोटी आतापयंत ३४ लाख शेतकऱयाुंिा २२ कोटी रुपयाुंचे वाटप 
करण्यात आले असल्याची बाब निदशविास येणे, मागील ४ वषात ४ कोटी 
७२ लाख शेतकऱयाुंिा १४,७७३ कोटी रुपये इतकी भरीव िुकसाि भरपाई 
नदली असल्याचे निदशविास येणे, कापुस व धाि नपकाुंवरील नकडीमुळे 
िुकसाि झालेल्या शेतकऱयाुंिा नपक नवमा योजिेनशवाय ३,३३६ कोटी 
रुपयाुंची भरपाई शासिाकडूि नदली असल्याची बाब निदशविास येणे, 
पालकमुंत्री व नजल्हानधकारी याुंच्या अध्यक्षतेखाली जवळपास सवव 
नजल्याुंमध्ये आढावा बैठकाुंचे आयोजि करुि दषु्काळ नियुंत्रणाचे कायव युध्द 
पातळीवर सुरु असणे, नजल्हा, उपनवभाग व तालुका स्तरावर के्षत्रीय कमवचारी 
प्रनशक्षणाुंचे व पेरणीपूवव मशागती व तयारीबाबत नवनवध नपकाुंच्या 
शेतीशाळाुंचे आयोजि करण्यात येणे, नदिाुंक २४ मे ते ८ जूि, २०१९ या 
कालावधीत उन्नत शेती, समृध्द शेतकरी अनभयाि राबनवण्यात येणे, कृनत्रम 
पाऊस निमाण करण्याच्या दृष्टीिे होत असलेला प्रयत्ि, तूतास पेरणी ि 
करण्याबाबत आतापयंत जवळपास एक लाखाच्या वर शेतकऱयाुंिा 
एसएमएसद्वारे सूचिा करुि नबयाणे वाया जाऊ िये म्हणूि खबरदारी घेण्यात 
येऊि खरीपाचे नियोजि करण्याचा प्रयत्ि इ. दषु्काळ निवारणाथव 
शासिाकडूि गाुंभीयािे करण्यात आलेल्या उपरोक्त उपाययोजिा व 
कायववाही नवचारात घेऊि त्याअिुषुंगािे करावयाची कायववाही.'' 

 

अकरा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या िेंिटी) – 
  (१) श्री. नागोराि गाणार, वि.प.स. पढुील सािमजवनक महत्िाच्या बाबींिर 

चचा उपस्स्थत करतील. 
   "राज्य शासिाच्या सेवेत नदिाुंक १ िोव्हेंबर, २००५ रोजी वकवा 

त्यािुंतर नियुक्त झालेल्या कमवचाऱ याुंसाठी अुंशदाि निवृत्तीवेति योजिा 
शासिाच्या नदिाुंक ३१ ऑक्टोबर, २००५ च्या निणवयानवये लागू केली 
असणे,  सदर योजिा राज्यातील मानयताप्राप्त खाजगी अिुदानित प्राथनमक, 
माध्यनमक, उच्च माध्यनमक व अद्यापक नवद्यालयातील नशक्षक व नशक्षकेतर 
कमवचाऱ याुंसाठी शासिािे नदिाुंक २९ िोव्हेंबर, २०१० च्या निणवयानवये लागू 
केली असणे,  तसेच नदिाुंक १ िोव्हेंबर, २००५ पूवी अुंशतः अिुदानित 
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शाळेत नियुक्त झालेल्या नशक्षक व नशक्षकेतर कमवचाऱयाुंिा सदर योजिा 
लागू करणे, सदरहू योजिेतूि नियत वयोमािापूवी बाहेर पडण्याची तरतुद 
असणे, तथानप अशा प्रकरणी कमवचाऱ याुंच्या खाती जमा झालेल्या एकूण 
रक्कमेच्या ४० टक्के रक्कम वार्थषकी (अँनयुईटी) खरेदी करण्यासाठी गुुंतनवणे 
अनिवायव असल्यािे राज्यातील नशक्षक व नशक्षकेतर कमवचाऱ याुंमध्ये असुंतोष 
निमाण होणे, कमवचाऱ याुंचा एकूण कल पाहता राज्यातील १०० टक्के 
अिुदानित पदावरील नशक्षक व नशक्षकेतर कमवचाऱ याुंिा लागू असलेली 
अुंशदाि निवृत्तीवेति योजिा रद्द करुि त्याऐवजी महाराष्र िागरी सेवा 
निवृत्तीवेति नियम १९८२ अनवये लागू असलेली पूवीची निवृत्तीवेति योजिा 
नदिाुंक १ िोव्हेंबर, २००५ रोजी वकवा त्यािुंतर शासिाच्या सेवेत नियुक्त 
झालेल्या नशक्षक व नशक्षकेतर कमवचाऱ याुंिा लागू करण्यात यावी, याबाबत 
शासिािे केलेली कायववाही व उपाययोजिा" 
 

  (२) प्रा. अवनल सोले, वि.प.स. पढुील सािमजवनक महत्िाच्या बाबींिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 

   "राज्यात रात्र शाळा व कनिष्ठ महानवद्यालयातील नशक्षक व 
नशक्षकेत्तर कमवचाऱयाुंिा नदिाुंक १७ मे, २०१७ रोजीच्या शासि निणवयािुसार 
अुंमलबजावणी होत िसल्यािे महाराष्र राज्य, नशक्षक पनरषद समथीत रात्र 
शाळा कृती सनमती, िागपूर याुंिी मा.मुख्यमुंत्री महोदयाुंिा नदिाुंक ५ मे, 
२०१९  रोजी वा त्यासुमारास निवेदि देणे, रात्रशाळेतील कमवचाऱ याुंच्या सेवा 
नियनमत करण्याबाबत व सेवा सुंरक्षणाबाबत नदिाुंक १७ मे, २०१७ च्या 
शासि निणवयात तरतूद िमूद असूि मागील दोि वषापासूि निणवयाची 
अुंमलबजावणी ि झाल्यािे रात्र शाळेतील कमवचारी शासिाच्या सोयी-
सुनवधाुंपासूि वुंनचत असणे, त्यामुळे रात्र शाळा कमवचाऱ याुंवर होत असलेला 
अनयाय दरू करुि नदिाुंक १७ मे, २०१७ रोजीच्या शासि निणवयािुसार 
कमवचाऱ याुंिा लाभ देण्यात यावे, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व 
उपाययोजिा" 

 
 
 
 

विधान भिन, 
मुुंबई 
नदिाुंक : १९ जूि, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सनचव (का.), 

महाराष्र नवधािपनरषद. 
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