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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
शुक्रशुक्रिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २२११  जनू, जनू, २०१९२०१९  

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

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) सिवश्री प्रकाश गजविये, किरण पावसिर, हेमंत टिले, आनंद ठािूर, 

अॅड. राहुल नावेिर, श्री. ख्वाजा ा गे , श्रीमती कवद्या चव्हाण, सववश्री धनंजा य 
मंुडे, कवक्रम िाळे, सकतश चव्हाण, अकनिेत तटिरे, जा  न्नाथ शशदे, रामराव 
वडिुते, अरुणिािा जा  ताप, अब्दलु्लाखान दरुाणी, अकनल भोसले, शरद 
रणकपसे, अशोि ऊर्व  भाई जा  ताप, रामहरी रुपनवर, आनंदराव पाटील, 
अॅड. हुस्नगानू खकलरे्, श्री. हकरशस  राठोड, प्रा. जा ो ेन्द्र िवाडे, सववश्री सुभाष 
झांगड, अमरनाथ राजूा रिर, डॉ. सुधीर तांगे, श्री. जा नादवन चांदरूिर, डॉ. 
वजा ाहत कमझा, डॉ.(श्रीमती) नीलम  ोऱ्हे, श्री.कवलास पोतनीस, वि.प.स. 
पुढील तातडीच्या व साववजा कनि महत्वाच्या गागीिडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष 
वेधतील :- 

   "कदनांि १ मे, २०१९ रोजा ी महाराष्ट्र कदनाच्या कदवशी  डकचरोली 
कजा ल्यातील िुरखेडा तालुक्यात नक्षलवाद्यांनी भुसूरंु  स्र्ोट घडवून आणला 
असून सदर स्र्ोटामध्ये १५ पोलीस जा वान शकहद झाले असून त्यात वाहन 
चालिांच्या मृत्यूचाही समावेश असणे, तत्पूवी याच तालुक्यात राष्ट्रीय 
महामा ाच्या िामावरील िंत्राटदारांची सुमारे २७ वाहने व डांगर पलांट 
जा ाळून नक्षलवाद्यांनी िेलेले नुिसान, िुरखेडा तालुक्यातील दादापूर येथे 
ठेवलेली राष्ट्रीय महामा ाच्या िामांवरील २७ वाहने नक्षलवाद्यांनी जा ाळली 
असता िुरखेडयांचे एसडीपीओ यांच्या नेतृत्वाखाली शीघ्र प्रकतसाद पथिाला 
पाचारण िरुन पोकलसांचे वाहन उपलब्ध नसल्याने १५ पोलीस जा वान एिा 
खाजा  ी मालवाहि वाहनाने रवाना झाले असता ६ कि.मी. अंतरावर 
जा ांभूळखेडाजा वळील छोटया पुलांखाली लपून गसलेल्या नक्षलवाद्यांनी गॉम्ग 
स्र्ोट घडकवणे, या दघुवटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या पोलीस जा वानांच्या 
िुटंुकगयांना आर्थथि मदत देण्याची तसेच  डकचरोली कजा ल्यात नक्षलवाद्यांचे 
वाढत असलेले प्रस्थ रोखण्यासाठी शासनाने िडि उपाययोजा ना िरण्याची 
होत असलेली मा णी, यावर शासनाने िरावयाची िायववाही व शासनाची 
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उपाययोजा ना." 
  (२) डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे, अॅड. अकनल परग, सववश्री कवलास पोतनीस, 

रशवर र्ाटि, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजा कनि महत्वाच्या गागीिडे 
उच् च ि तां्रशवशक्ष  मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यात अनुदाकनत महाकवद्यालयात सुरू असलेल्या प्राध्यापिांच्या 
भरतीमध्ये एिा जा ा ेसाठी उमेदवारांिडून सुमारे ४० ते ४५ लाख रूपयांची 
मा णी होत असल्याचे नुितेच माहे जूा न, २०१९ मध्ये उघडिीस येणे, राज्य 
शासनाने िाही करक्त पदांच्या जा ा ा भरण्यासाठी शगदनुामावली मंजूा र िरणे, 
सदर शगदनुामावलीच्या आधारे राज्यात अनुदाकनत महाकवद्यालयात 
प्राध्यापिांची भरती प्रकक्रया सुरू होणे, सदर भरती प्रकक्रयेमध्ये मोठ्या 
प्रमाणात आर्थथि उलाढाल होत असल्याचे कनदशवनास येणे, अनुदाकनत 
महाकवद्यालयातील करक्त पदांची भरती िरण्यासाठी िाही संस्थांनी जा ाकहराती 
कदल्या असून मुलाखतीिकरता उमेदवारांना कनमंत्रणे पाठकवण्यात येणे, 
अिोला येथील एिा संस्थेने अजा व िेलेल्या उमेदवारांना अथवशास्त्र तसेच 
 ृहकवज्ञान या कवषयासांठी संस्थाचालिांनी ४५ लाख रूपयांची मा णी 
िेल्याचेही उघडिीस येणे, तसेच खुल्या  टातील जा ा ा असेल तर तब्गल 
अधा िोटी रूपयांची मा णी होत असल्याचे उघडिीस येणे, प्राध्यापिांच्या 
भरती प्रकक्रयेमधून तब्गल एि हजा ार ५०० िोटी रूपयांची उलाढाल होण्याची 
शक्यता व्यक्त होत असणे, यािडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, 
पकरणामी संस्थािडून भरती प्रकक्रयेतील होत असलेल्या  ैरव्यवहाराची 
सखोल चौिशी िरण्याची कनतांत आवश्यिता, यात दोषी आढळून 
आलेल्या संस्था चालिांकवरूध्द िडि िारवाई िरण्याची कनतांत 
आवश्यिता, यागागत शासनाने िरावयाची िायववाही व शासनाची 
प्रकतकक्रया." 

  (३) डॉ. िजाहत वमर्झा, सववश्री शरद रणकपसे, अशोि ऊर्व  भाई जा  ताप, 
रामहरी रुपनवर, आनंदराव पाटील, अॅड. हुस्नगानू खकलरे्, सववश्री हकरशस  
राठोड, सुभाष झांगड, प्रा.जा ो ेंर िवाडे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजा कनि महत्वाच्या गागीिडे अल्पसांख्याांक विकास ि िक्फ मांत्रयाांचे 
लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील मुस्स्लम समाजा ातील गहुतांश व व हा अद्यापही मा ास 
स्स्थतीत असणे, शैक्षकणि, आर्थथि तसेच सामाकजा ि दृष्ट्या हा समाजा  
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अद्यापपयंत इतर अल्पसंख्यांि समाजा ाच्या दृष्ट्टीने कपछाडीवर असणे,  
शासनाच्या अनेि योजा नांचा लाभ या समाजा ाला योग्य प्रिारे कमळालेला 
नसणे, या समाजा ातील कवद्याथी कशष्ट्यवृत्ती, वसकत ृह  सारखी आवश्यि 
साधने उपलब्ध होत नसल्यामुळे कशक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून गाहेर रे्िली 
जा ात असणे, रोजा  ाराच्या व स्वयंरोजा  ाराच्या संधी कमळत नसल्याने या 
समाजा ातील तरुण कनराश व वैर्ल्यग्रस्त झालेला असणे, अनेि प्रिारच्या 
सामाकजा ि अवहेलनांना या समाजा ातील तरुण-तरुणींना सामोरे जा ावे ला त 
असणे, या समाजा ाच्या सवां ीण कविासासाठी मुस्स्लम समाजा ातील अनेि 
संघटनांनी राज्यशासनािडे रोजा  ार व कशक्षण के्षत्रात आरक्षण कमळावे 
यासाठी मा ील िाही वषांपासून पाठपुरावा िेलेला असणे, अनेि मोचे, 
कनदशवने या समाजा ाने शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी िेलेले असणे, राज्यातील 
मुस्स्लम समाजा ातील अनेि संघटनांनी मुस्स्लम समाजा ाला आरक्षण कमळावे 
यासाठी पुणे येथे कदनांि ९ सपटेंगर २०१८ रोजा ी महामोचा िाढलेला असणे, 
या समाजा ातील मकहलांचा मोठ्या प्रमाणात सहभा  या मोचामध्ये असणे, माहे 
१६ जुा लै २०१४ मध्ये तत्िालीन सरिारने मराठा समाजा ाला १६ टक्िे तर 
मुस्स्लम समाजा ातील आर्थथि, सामाकजा ि व शैक्षकणि मा ासलेल्या ५० 
पोटजा ातींना शैक्षकणि व नोिरीत ५ टक्िे आरक्षण कदलेले असणे, या 
कनणवयाकवरोधात िरण्यात आलेल्या जा नकहत याकचिेच्या कनणवयात उच्च 
न्द्यायालयाने मराठा समाजा ाचे आरक्षण रद्द िरून मुस्स्लम समाजा ाला 
शैक्षकणि के्षत्रात पाच टक्िे आरक्षण िायम ठेवलेले असणे, सध्याच्या 
सरिारने राज्याच्या दोन्द्ही कवकधमंडळ सभा ृहांमध्ये कवधेयि न मांडल्यामुळे 
या आरक्षणाची अंमलगजा ावणी झालेली नसून त्याचा िोणताही लाभ मुस्स्लम 
समाजा ाला कमळालेला नसणे, राज्य मा ासव व आयो ाने कदनांि १५ नोव्हेंगर, 
२०१८ रोजा ी मराठा समाजा ाच्या आरक्षणागागतचा अहवाल राज्य शासनाला 
सुपूतव िेलेला असणे, त्यानुसार मराठा समाजा ाला १६ टक्िे आरक्षणाचा मा व 
मोिळा होणार असणे, परंतु मा. उच्च न्द्यायालयाने कनणवय कदलेले मुस्स्लम 
आरक्षण अद्याप पयंत राज्य सरिारने अंमलात न आणून  मुस्स्लम 
समाजा ागागत दटुपपी धोरण घेतलेले असणे, शासनाच्या या भूकमिेमुळे 
मुस्स्लम समाजा ात शासनाप्रती  संताप व कनराशेची भावना कनमाण झालेली 
असणे, मुस्स्लम समाजा ाच्या हक्िाचे शैक्षकणि व रोजा  ारातील पाच टक्िे 
आरक्षणाची अंमलगजा ावणी िरण्यागागत शासनाने तातडीने िरावयाची 
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िायववाही व  शासनाची भूकमिा." 
  (४) अॅड. वनरांजन डािखरे, श्री. कवलास पोतनीस, ॲड. हुस्नगानू खकलरे्, 

वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजा कनि महत्वाच्या गागीिडे पयवटन 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "िोिण हे राज्यातील पयवटनाच्या दृष्ट्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असे 
कठिाण असणे, िोिणाला ७२० कि.मी. चा समुरकिनारा लाभलेला असणे, 
त्यामुळे या भा ात राज्यातून तसेच परदेशातून लाखो पयवटि भेट देत असणे, 
सदरहू समुरकिनाऱ्यावर अनेि प्रिारचे वॉटर स्पोटवस तसेच साहसी क्रीडा 
खेळ सुरू असणे, यामध्ये िोयवधींची उलाढाल होणे, परंतु सुरके्षच्या दृष्ट्टीने 
येथे िोणतीही उपाययोजा ना िेलेली नसणे, माहे मे, २०१९ मध्ये पॅरासेशल  
िरताना राय ड कजा ल्यातील मुरूड मध्ये दोर तुटून ५० रु्टांवरून पडून १५ 
वषीय मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडणे, त्यामुळे िोिण किनारपट्टीवर 
सुरू असलेल्या साहसी खेळागंागत प्रश्नकचन्द्ह कनमाण होणे, या साहसी 
खेळागंागत शासनािडून िठोर व एिसमान कनयमावली आखण्याची  रजा  
असणे, सुरके्षच्या दृष्ट्टीिोनातून खेळांसंदभात ऑडीट होण्याची मा णी 
िरण्यात येणे, तसेच समुर किनारपट्टीवर पोहण्यासाठी येणाऱ्या पयवटिांच्या 
सुरके्षगागतही िोणतीच उपाययोजा ना िेलेली नसणे, अनेि समुरकिनाऱ्यांवर 
सुरक्षा रक्षि कनयुक्त िेलेली नसणे, ज्या कठिाणी सुरक्षा रक्षि कनयुक्त 
िरण्यात आले आहेत तेथे सुरक्षा रक्षिांचे मानधन प्रलंकगत नसणे, 
पयवटिांच्या सुरके्षच्या दृष्ट्टीिोनातून िोिणातील सवव समुर किनाऱ्यांवर 
सुरक्षा रक्षिांची कनयुक्ती िरून साहसी क्रीडा प्रिारांवर कनयंत्रण आणून 
सुरकक्षत क्रीडा प्रिार सुरू िरण्यागागत कनधीची तरतूद िरणे, यागागत 
शासनाने  ंभीर दखल घेऊन िरावयाची िायववाही व शासनाची प्रकतकक्रया." 

  (५) सिवश्री रमेशदादा पाटील, कवजा य ऊर्व  भाई क रिर, अॅड. कनरंजा न डावखरे, 
प्रकवण दरेिर, कनलय नाईि, ना ोराव  ाणार, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजा कनि महत्वाच्या गागीिडे मदत ि पनुिवसन मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "नवी मंुगईतील उरण येथील जेा .एन.पी.टी. प्रिल् प सन १९८८ ते १९९० 
या दरम् यान पुणव झालेला असणे, मात्र सदर प्रिल् पामध् ये गाकधत झालेल् या 
हनुमान िोळी वाड्याचे पुनववसन राज् य शासनाने अद्यापही िेलेले नसणे, या 
प्रिरणी स् थाकनि प्रिल् पग्रस् त व लोिप्रकतकनधींनी अनेि तक्रारी िरुनही 
राज् य शासनाने िोणतीही दखल घेतली नसणे, त् यामुळे प्रिल् पग्रस् तांमध् ये 
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पसरलेला तीव्र असंतोष व कचडीची भावना, यागागत शासनाने िेलेली 
उपाययोजा ना व शासनाची भुकमिा." 

  (६) अॅड. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजा कनि महत्वाच्या 
गागीिडे मत्स्यविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "वेसावा मस्च्छमार कवकवध िायविारी सहिारी सोसायटी कलकमटेड या 
संस्थेमार्व त संस्थेच्या सभासदांना मस्च्छमार नौिािकरता िरण्यात येणाऱ् या 
१९ मकहन्द्यांचा म्हणजेा च माहे ऑ स्ट, २०१७ ते एकप्रल, २०१९ या 
िालावधीतील कडझेलवरील प्रकतपूती परतावा रुपये १२,५६,७९,९४७/- 
आजा ता ायत कमळालेला नसल्याचे नुितेच माहे मे, २०१९ मध्ये उघडिीस 
येणे, प्रकतपुतीसंदभातील प्रस्ताव आवश्यि त्या िा दपत्रांसह शासनाच्या 
मत्स्यव्यवसाय कवभा ािडे सादर िरुन प्रकतपूती कमळालेली नसणे, 
मस्च्छमारांना कडझेलवरील प्रकतपूती अद्याप कमळालेली नसल्याने मस्च्छमार 
आर्थथि संिटात सापडलेले असून गहुसंख्य मस्च्छमारी नौिा मस्च्छमारीसाठी 
होणारा खचव परवडत नसल्यामुळे गंद होत असणे, यािडे शासनाचे 
जा ाणीवपूववि होत असलेले दलुवक्ष, पकरणामी मस्च्छमांरामध्ये प्रचंड असंतोष 
पसरणे, सदर संस्थेने प्रलंकगत कडझेल प्रकतपूती परतावा तातडीने कमळावा 
तसेच कडझेल तेलावरील मूल्यवर्थधत िराची प्रकतपूती/परतावा रक्िम ६० 
टक्िे व ४० टक्िे प्रमाणात वाटप िरणेसंदभातील कनयम रद्द िरणे आकद 
गागत शासनािडे िेलेली मा णी, यागागत शासनाने  ांभीयाने लक्ष घालून 
मस्च्छमारांना प्रलंकगत असलेल्या कडझेल प्रकतपूती परतावा िरणे  रजेा चे 
असणे, त्यांना तात्िाळ आर्थथि मदत िरुन आर्थथि संिटातून 
वाचकवण्याची आवश्यिता, यागागत शासनाने तातडीने िरावयाची 
िायववाही व यागागत शासनाची प्रकतकक्रया व भूकमिा." 

  (७) सिवश्री धनांजय मुांडे, हेमंत टिले, अकनिेत तटिरे, श्रीमती कवद्या चव्हाण, 
सववश्री ख्वाजा ा गे , कवक्रम िाळे, सकतश चव्हाण, जा  न्नाथ शशदे, किरण 
पावसिर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजा कनि महत्वाच्या गागीिडे 
शालेय वशक्ष  मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "अल्पसंख्याि समाजा ातील कवद्यार्थ्यांना कशक्षणात समान संधी 
उपलब्ध व्हावी, या उदात्त हेतूने राज्याने िायद्यानुसार िाही महाकवद्यालयांना 
अल्पसंख्याि महाकवद्यालयांचा दजा ा गहाल िेला असणे, मंुगईतील जा यशहद 
महाकवद्यालय, िे.सी.महाकवद्यालय आकण एच.आर.महाकवद्यालय या कतन्द्ही 
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महाकवद्यालयांना अल्पसंख्याि दजा ा असणे, या महाकवद्यालयांमध्ये प्रथम वषव 
पदवी अभ्यासक्रमासाठी (इयत्ता अिरावी) शसधी समाजा ातील कवद्यार्थ्यांसाठी 
५० टक्िे जा ा ा आरकक्षत असणे, िायद्यानुसार इयत्ता अिरावी प्रवेशासाठी 
अल्पसंख्यािांसाठी राखीव असलेल्या जा ा ा शसधी समाजा ातील कवद्यार्थ्यांमधून 
व उववकरत जा ा ा ऑनलाईन प्रवेश प्रकक्रयव्दारे भरणे गंधनिारि असणे, 
तसेच, उपलब्ध राखीव जा ा ांपैिी िाही जा ा ा कशल्लि राकहल्यास त्या जा ा ा 
पुन्द्हा ऑनलाईनसाठी उपलब्ध िरुन सवव कवद्यार्थ्यांना प्रवेश कमळण्याची संधी 
देणेही गंधनिारि असणे, िायद्यातील तरतुदीनुसार प्रवेश प्रकक्रया 
रागकवल्यागागतची तपासणी िरण्याची जा गागदारी संगंकधत कशक्षण 
उपसंचालिांवर असणे, तथाकप, सन २०१६ ते २०१८ या वषात या कतन्द्ही 
महाकवद्यालयांमध्ये अल्पसंख्याि शसधी समाजा ासाठी आरकक्षत असलेल्या 
जा ा ांवर शसधी समाजा ातील कवद्यार्थ्यांव्यकतकरक्त अन्द्य कवद्यार्थ्यांना प्रवेश 
देण्यात आला असणे, यामुळे सवव कवद्यार्थ्यांना समान संधी आकण प्रवेशातील 
पारदशविता या िायद्यातील मूळ तत्वाची पायमल्ली झाली असणे, कशक्षण 
उपसंचालि, महाकवद्यालये आकण एजंा ट यांच्या परस्पर सं नमताने िोयवधी 
रुपयांचा आर्थथि  ैरव्यवहार िरुन या कतन्द्ही महाकवद्यालयांमध्ये 
अल्पसंख्यािांसाठी आरकक्षत जा ा ांवर प्रवेश देण्यात आले असल्यामुळे या 
आर्थथि घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौिशी िरण्याची मा णी कवरोधी पक्ष नेते, 
कवधान पकरषद यांनी त्यांच्या कदनांि ४ जूा न, २०१९ रोजा ीच्या पत्रान्द्वये 
मुख्यमंत्री महोदयांिडे िेली असणे,  तथाकप, अद्याप यागागत सरिारिडून 
िोणतीही िायववाही झालेली नसणे, यामुळे राज्यातील कवद्यार्थ्यांमध्ये व 
पालिांमध्ये तीव्र असंतोष कनमाण झालेला असणे, यािडे शासनाचे होत 
असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, यागागत शासनाने  िरावयाची िायववाही व 
शासनाची प्रकतकक्रया." 

 
  (८) सिवश्री विक्रम काळे, ना ोराव  ाणार, प्रा. अकनल सोले, सववश्री क रीशचंर 

व्यास, कवजा य ऊर्व  भाई क रिर, अॅड. कनरंजा न डावखरे, सववश्री अरुणिािा 
जा  ताप, दत्तात्रय सावंत, श्रीिांत देशपांडे, गाळाराम पाटील, किशोर दराडे, 
डॉ. सुधीर तांगे, सववश्री शरद रणकपसे, रामहरी रुपनवर, अशोि ऊर्व  भाई 
जा  ताप, ॲड. हुस्नगानू खकलरे्, सववश्री सकतश चव्हाण, िकपल पाटील, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजा कनि महत्वाच्या गागीिडे शालेय 
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वशक्ष  मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 
   "राज्यातील सवव अनुदाकनत, कवनाअनुदाकनत, अंशत: अनुदाकनत व 

तुिड्यांवर कदनांि १ नोव्हेंगर, २००५ पूवी कनयुक्त झालेल्या सवव कशक्षि व 
कशक्षिेत्तर िमवचाऱ्यांना जुा नी पेन्द्शन योजा ना ला ू िरण्यागागत राज्यातील 
कशक्षिांनी वेळोवेळी शासनािडे िेलेली मा णी, या कशक्षिांना त्यांच्या वेतन 
देयिातून भकवष्ट्य कनवाह कनधीची कनयकमत िपात आजा सुध्दा सुरु असून 
कदनांि १ नोव्हेंगर, २००५ पूवी कवनाअनुदाकनत तसेच अंशत: अनुदाकनत व 
कदनांि १ नोव्हेंगर, २००५ नंतर अनुदानावर आलेल्या कशक्षिांना जुा नी पेन्द्शन 
द्यावयाची िी नकवन यासंदभात िोणताही खुलासा वा सूचना शासनािडून 
स्पष्ट्ट न होणे, या संदभात कशक्षिांनी मा. उच्च न्द्यायालयात दाद माक तली 
असता मा. न्द्यायमुतींनी सन २००५ पूवी कनयुक्त झालेल्या सवव कशक्षिांना 
सेवा शथी ला ू होतात र्क्त जूा नी पेन्द्शन योजा नाच िा ला ू िरण्यात िा येत 
नाही असा प्रश्न उपस्स्थत िरणे, कवनाअनुदाकनत शाळेवर कशक्षि व िमवचारी 
अत्यंत िमी प ारात कशक्षणाचे पकवत्र िायव िरीत असताना कनवृत्तीनंतरही 
त्यांना अत्यंत िमी कनवृत्ती वेतन कमळाले तर त्यांच्यावर व त्यांच्या 
िुटंूकगयांवर अन्द्याय होणार असल्यामुळे या कशक्षि व कशक्षिेत्तर 
िमवचाऱ्यांना जुा नी पेन्द्शन योजा ना ला ू िरण्यागागत कशक्षि प्रकतकनधींनी मा. 
राज्यपाल व शासनािडे गऱ्याचदा अजा व-कवनंत्या िरुन सुध्दा त्यावर शासनाने 
िोणताही कनणवय घेतला नसल्यामुळे कशक्षि व कशक्षिेत्तर िमवचाऱ्यांत 
पसरलेला तीव्र असंतोष, राज्यातील सन २००५ पूवी कनवृत्त झालेल्या कशक्षि 
व कशक्षिेत्तर िमवचाऱ्यांना जूा नी पेन्द्शन योजा ना ला ू िरण्यागागत शासनाने 
िेलेली वा िरावयाची उपाययोजा ना व शासनाची प्रकतकक्रया." 

 
  

  
((दपुारीदपुारी  १२१२--००००  िाजतािाजता))  

 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे - 

  (१) मखु्यमां्रशी : कवदभव, मराठवाडा आकण उववकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्द्वये 
गहृ वििागाचे सन २०१७-२०१८ या आर्थथि वषाचे 
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वैधाकनि कविास मंडळकनहाय अकनवायव प्रत्यक्ष 
खचाचे (अकवभाज्य भा ासह) व िायवक्रमांत वत मंजूा र 
कनयतव्यय व प्रत्यक्ष खचाचे कववरणपत्र सभा ृहासमोर 
ठेवतील. 

  (२) ग्रामविकास मां्रशी : महाराष्ट्रातील कजा ल्हा पकरषदा व पंचायत सकमत्यांचे 
सन २०१४-२०१५ चे वार्थषि एिकत्रत कवत्तीय व 
महसूली लेखे सभा ृहासमोर ठेवतील. 

  (३) पा ीपरुिठा ि 
्िच्छता मां्रशी 

: कवदभव, मराठवाडा आकण उववकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्द्वये 
पा ीपरुिठा ि ्िच्छता वििागाचे सन २०१७-
२०१८ या आर्थथि वषाचे वैधाकनि कविास 
मंडळकनहाय अकनवायव प्रत्यक्ष खचाचे (अकवभाज्य 
भा ासह) व िायवक्रमांत वत मंजूा र कनयतव्यय व प्रत्यक्ष 
खचाचे कववरणपत्र सभा ृहासमोर ठेवतील. 

  (४) शालेय वशक्ष   
मां्रशी 

: कवदभव, मराठवाडा आकण उववकरत महाराष्ट्र यासाठी 
कविासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्द्वये 
शालेय वशक्ष  ि वक्रडा वििागाचे सन २०१७-
२०१८ या आर्थथि वषाचे वैधाकनि कविास 
मंडळकनहाय अकनवायव प्रत्यक्ष खचाचे (अकवभाज्य 
भा ासह) व िायवक्रमांत वत मंजूा र कनयतव्यय व प्रत्यक्ष 
खचाचे कववरणपत्र सभा ृहासमोर ठेवतील. 

तीन : "पांचायती राज सवमतीचा बािीसािा, तेविसािा, चोविसािा ि पांचविसािा 
अहिाल सिागहृास सादर कर े." 
 

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

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

 

- मध्यांतर - 
सहा : राज्यपालाांच्या अवििाष ािरील चचेस मांत्रयाांचे उत्तर - 

 

सात : शासकीय विधेयके – 
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  (क) विधानसिेने सांमत केल्याप्रमा े - विचार, खांडश: विचार ि सांमत 
कर े. 

   (१) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन 
(जमीनधार ेची कमाल मयादा) (सधुार ा) विधेयक, २०१९" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री धनांजय मुांडे, 
शरद र वपसे, प्रकाश गजविये, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 

    "सन २०१९ चे कव.स.कव. क्रमांि २ - महाराष्ट्र शेतजा मीन 
(जा मीनधारणेची िमाल मयादा) (सुधारणा) कवधेयि, २०१९ खालील 
सदस्यांच्या प्रवर सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त दोन मवहन्याांच्या 
आत सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन कवचाराथव पाठकवण्यात यावे." 

    (१) महसूल मंत्री. (२) श्री. धनंजा य मंुडे, कवरोधी पक्ष 
नेता तथा कव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणकपसे, कव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, कव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टिले, कव.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्व  भाई 

जा  ताप, कव.प.स. 
    (७) श्री.सकतश चव्हाण, कव.प.स. (८) डॉ.नीलम  ोऱ्हे, कव.प.स. 
    (९) ॲड.अकनल परग, कव.प.स. (१०) श्री.कवजा य ऊर्व  भाई 

क रिर, कव.प.स. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री धनांजय मुांडे, 
शरद र वपसे, प्रकाश गजविये, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 

    "सन २०१९ चे कव.स.कव. क्रमांि ३ - महाराष्ट्र जा मीन महसूल व 
कवशेष आिारणी यामध्ये वाढ िरण्यागागत (सुधारणा) कवधेयि, 
२०१९ खालील सदस्यांच्या प्रवर सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त दोन 
मवहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन कवचाराथव 
पाठकवण्यात यावे." 

    (१) महसूल मंत्री. (२) श्री. धनंजा य मंुडे, कवरोधी पक्ष 
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नेता तथा कव.प.स. 
    (३) श्री.शरद रणकपसे, कव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, कव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टिले, कव.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्व  भाई 

जा  ताप, कव.प.स. 
    (७) श्री.सकतश चव्हाण, कव.प.स. (८) डॉ.नीलम  ोऱ्हे, कव.प.स. 
    (९) ॲड.अकनल परग, कव.प.स. (१०) श्री.कवजा य ऊर्व  भाई 

क रिर, कव.प.स. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

   (३) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ४ - महाराष्ट्र सािवजवनक 
विश् ि्त्यि्था (सधुार ा) विधेयक, २०१९" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री धनांजय मुांडे, 
शरद र वपसे, प्रकाश गजविये, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 

    "सन २०१९ चे कव.स.कव. क्रमांि ४ - महाराष्ट्र साववजा कनि 
कवश् वस्तव्यवस्था (सुधारणा) कवधेयि, २०१९ खालील सदस्यांच्या 
प्रवर सकमतीिडे त्यावरील प्रकतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर 
िरण्याचा अनुदेश देऊन कवचाराथव पाठकवण्यात यावे." 

    (१) मुख्यमंत्री. (२) श्री. धनंजा य मंुडे, कवरोधी पक्ष 
नेता तथा कव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणकपसे, कव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, कव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टिले, कव.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्व  भाई 

जा  ताप, कव.प.स. 
    (७) श्री.सकतश चव्हाण, कव.प.स. (८) डॉ.नीलम  ोऱ्हे, कव.प.स. 
    (९) ॲड.अकनल परग, कव.प.स. (१०) श्री.कवजा य ऊर्व  भाई 

क रिर, कव.प.स. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

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

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री धनांजय मुांडे, 
प्रकाश गजविये, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 

    "सन २०१९ चे कव.स.कव. क्रमांि ६ - सोमय्या कवद्याकवहार कवद्यापीठ, 
मंुगई कवधेयि, २०१९ खालील सदस्यांच्या प्रवर सकमतीिडे त्यावरील 
प्रकतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन 
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कवचाराथव पाठकवण्यात यावे." 
    (१) उच्च व तंत्र कशक्षण मंत्री. (२) श्री. धनंजा य मंुडे, कवरोधी पक्ष 

नेता तथा कव.प.स. 
    (३) श्री.शरद रणकपसे, कव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, कव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टिले, कव.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्व  भाई 

जा  ताप, कव.प.स. 
    (७) श्री.सकतश चव्हाण, कव.प.स. (८) डॉ.नीलम  ोऱ्हे, कव.प.स. 
    (९) ॲड.अकनल परग, कव.प.स. (१०) श्री.कवजा य ऊर्व  भाई 

क रिर, कव.प.स. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

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

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री धनांजय मुांडे, 
प्रकाश गजविये, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 

    "सन २०१९ चे कव.स.कव. क्रमांि ७ - डी. वाय. पाटील कवद्यापीठ, पुणे 
कवधेयि, २०१९ खालील सदस्यांच्या प्रवर सकमतीिडे त्यावरील 
प्रकतवृत्त दोन मवहन्याांच्या आत सादर िरण्याचा अनुदेश देऊन 
कवचाराथव पाठकवण्यात यावे." 

    (१) उच्च व तंत्र कशक्षण मंत्री. (२) श्री. धनंजा य मंुडे, कवरोधी पक्ष 
नेता तथा कव.प.स. 

    (३) श्री.शरद रणकपसे, कव.प.स. (४) श्री.प्रसाद लाड, कव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टिले, कव.प.स. (६) श्री.अशोि ऊर्व  भाई 

जा  ताप, कव.प.स. 
    (७) श्री.सकतश चव्हाण, कव.प.स. (८) डॉ.नीलम  ोऱ्हे, कव.प.स. 
    (९) ॲड.अकनल परग, कव.प.स. (१०) श्री.कवजा य ऊर्व  भाई 

क रिर, कव.प.स. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

   (६) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक २१ - महाराष्ट्र राज्यातील 
सामावजक ि शैक्षव कदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) िगाकवरता 
(राज्यातील शैक्षव क सां्थाांमधील प्रिेशाकवरता जागाांचे आव  
राज्याच्या वनयां्रश ाखालील लोकसेिाांमधील वनयकु्त्सयाांचे आव  
पदाांचे) आरक्ष  (सधुार ा ि विवधग्राह्यीकर ) विधेयक, 
२०१९" 
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    -------------------------------------------------------------------- 
  (ख) विधानसिेने दसुऱयाांदा सांमत केल्याप्रमा े - विचार, खांडश: विचार ि 

सांमत कर े. 
   "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६१ - महाराष्ट्र शैक्षव क सां्था 

(शलु्क विवनयमन) (सधुार ा) विधेयक, २०१८" 

    -------------------------------------------------------------------- 
आठ : (क) (मांगळिार, वदनाांक १८ जनू, बधुवार, ददनाांक १९ जनू, ि गरुुिार, 

वदनाांक २० जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशवविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि) – 

   श्री. सरेुश धस, डॉ.(श्रीमती) नीलम  ोऱ्हे, सववश्री कवजा य ऊर्व  भाई क रिर, 
पृर्थ्वीराजा  देशमुख,  ोपीकिसन गाजा ोकरया, सुकजा तशसह ठािुर, ॲड.अकनल 
परग, सववश्री कनलय नाईि, नरेंर दराडे, रामदास आंगटिर, कवपलव 
गाजा ोकरया, श्रीमती स्स्मता वाघ, सववश्री रशवर र्ाटि, क रीशचंर व्यास, 
अरुणभाऊ अडसड, रामराव पाटील, चंदभूाई पटेल, प्रा.अकनल सोले, सववश्री 
प्रकवण पोटे-पाटील, ना ोराव  ाणार, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्र्ताि – 

   ''राज्यातील तालुक्यांमध्ये जूा न ते सपटेंगर, २०१८ या िालावधीतील 
पजा वन्द्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजा लाची िमतरता, दरूसंवेदन कवषयि 
कनिष, वनस्पती कनदेशांि, मृद ूआरवता, पेरणी खालील के्षत्र व कपिांची स्स्थती 
या सवव घटिांचा एिकत्रत कवचार िरुन या घटिांनी प्रभाकवत झालेल्या 
तालुक्यांपैिी १५१ तालुक्यांमधील १७,९८५  ावांमध्ये  ंभीर/मध्यम 
स्वरुपाचा दषु्ट्िाळ शासनाने कदनांि ३१ ऑक्टोगर, २०१८ रोजा ीपासून घोकषत 
िेला असणे, त्यानंतरच्या िालावधीत १५१ तालुक्यांव्यकतकरक्त इतर 
तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळामध्ये सरासरी पजा वन्द्यांच्या ७० टक् िे पेक्षा 
िमी व एिूण पजा वन्द्यमान ७५० कम.कम. पेक्षा िमी झाले आहे अशा एिूण 
२६८ महसूली मंडळांतील ५,०९०  ावांमध्ये शासनाने दषु्ट्िाळ घोकषत िेला 
असणे तसेच, ९३१  ावांमध्ये दषु्ट्िाळ सदृश पकरस्स्थती जा ाहीर िेली असणे, 
अशारीतीने राज्यातील एिूण ४१ हजा ार  ावांपैिी तब्गल २९ हजा ार  ावांमध्ये 
दषु्ट्िाळ असल्याचे कनदशवनास येणे, राज्यातील दषु्ट्िाळाचा सामना 
िरण्यासाठी राज्याचे मदत व पुनववसन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ 
उपसकमती  ठीत िरण्यात येणे, प्रत्येि कजा ल्हाकधिारी िायालयात टंचाई 
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कनयंत्रण व समन्द्वयासाठी स्वतंत्र िक्ष स्थापण्यात आला असणे, राज्यातील 
मोठे, मध्यम व लघु पाटगंधारे प्रिल्पाच्या जा लाशयातील पाणीसाठा सन 
२०१८ च्या तुलनेत कनम्मा शिवा त्याहूनही िमी असल्याची गाग कनदशवनास 
येणे, दषु्ट्िाळ घोकषत िेलेल्या शिवा दषु्ट्िाळ सदृश पकरस्स्थती घोकषत िेलेल्या 
 ावांतील शेतिऱ्यांना शासनािडून जा कमन महसूलात सूट, सहिारी 
संस्थांच्या िजा ाचे पुन वठण, मोठया प्रमाणावर शेतिऱ्यांना कपि िजा वमार्ी 
देण्यात येणे, शेतीशी कन कडत िजा ाच्या वसूलीस स्थक ती, िृषीपंपाच्या चालू 
कवजा  कगलात ३३.५ टक् िे  सुट देऊन अंदाजेा  रुपये ६७३.४१ िोटीची सवलत 
देण्यात आली असल्याचे कनदशवनास येणे तसेच, शालेय/महाकवद्यालयीन 
कवद्यार्थ्यांच्या पकरक्षा शुल्िात मार्ी, रोहयो अंत वत िामांच्या कनिषात िाही 
प्रमाणात कशकथलता, आवश्यि तेथे कपण्याचे पाणी पुरकवण्यासाठी टँिरचा 
वापर, टंचाई जा ाहीर िेलेल्या  ावात शेतिऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची कवजा  
जा ोडणी खंडीत न िरणे, कवजा  थिगािी न भरल्याने गंद िरण्यात आलेल्या 
३,३२० पाणीपुरवठा योजा ना पुन्द्हा सुरु िरण्यात येणे, इ. धोरणात्मि कनणवय 
िरुन दषु्ट्िाळग्रस्त शेतिऱ्यांना या-ना-त्या माध्यमातून मदत िरण्याचा 
शासनाचा प्रयत्न, राज्यात १,२६४ कठिाणी चारा छावण्या सुरु िरण्यात येणे 
व त्यात सुमारे १० ते ११ लाख जा नावरे असणे, चारा छावण्यांसाठी औरं ागाद 
कवभा ीय आयुक्तांना १११ िोटी, पुणे कवभा ीय आयुक्तांना ४ िोटी व 
नाकशि कवभा ीय आयुक्तांना ४७ िोटींचा कनधी कवतकरत िरण्यात आला 
असल्याची गाग कनदशवनास येणे, चारा छावण्यांच्या कठिाणी तात्पुरती 
स्वच्छता ृहे उभारण्यात येणे, चारा कपिाच्या ला वडीसाठी शेतिऱ्यांना २५ 
हजा ार क्क्वटल कगयाणांचे कवतरण िरण्यात येणे व त्यातून ५८ हजा ार हेक्टर 
के्षत्रावर चारा कपिाची ला वड िरण्यात आल्याने एिूण ३० लाख मेकरि टन 
चाऱ्याचे उत्पादन झाले असणे, कदनांि १५ मे, २०१९ पासून चारा छावणीतील 
जा नावरांच्या अनुदान दरामध्ये वाढ िरुन मोठया जा नावरांसाठी प्रकतकदन रुपये 
१००/- व लहान जा नावरांसाठी प्रकतकदन रुपये ५०/- हा वाढीव दर ला ू िेला 
असणे, चारा छावणीत दाखल झालेल्या जा नावरांच्या उपस्स्थतीसाठी 
आठवड्यातून स्िॅशन  िरण्याचा कनणवय घेण्यात आला असणे, टँिर मंजुा रीचे 
अकधिार उपकजा ल्हाकधिारी यांना व चारा छावणी मंजुा र िरण्याचे अकधिार 
कजा ल्हाकधिारी यांना देण्यात आले असून मा णी होताच तागडतोग टँिर व 
चारा छावणी मंजुा र िरण्यात येत असल्याची गाग कनदशवनास येणे, 
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सद्यःस्स्थतीत २८,५२४  ावांमध्ये दषु्ट्िाळ/दषु्ट्िाळ सदृश पकरस्स्थती घोकषत 
िरण्यात आली असणे व त्याअनुषं ाने १७,९८५  ावांना दषु्ट्िाळी अनुदान 
वाटप िरण्यात आले असणे व उववकरत १०,५३९  ावांना वर उल्लेकखत इतर 
८ सुकवधा ला ू िरण्यात आल्या असल्याचे कनदशवनास येणे, दषु्ट्िाळगाकधत 
शेतिऱ्यांना िृषी कवषयि मदत वाटप िरण्यासाठी िें र शासनािडून रुपये 
४,७१४ िोटी रुपयांची मदत मंजूा र िरण्यात आली असणे, राज्यातील एिूण 
६८,३०,८६५ शेतिऱ्यांना रुपये ४,५०८ िोटी रिमेच्या मदतीचे वाटप 
िरण्यात आले असल्याचे कनदशवनास येणे, राज्यातील शेतिऱ्यांची थकित 
कवदु्यत देयिे असल्याने गंद असलेल्या पाणी पुरवठा योजा नांची कवदु्यत जा ोडणी 
पुवववत िरण्यािकरता शासनािडून कवदु्यत देयिे अदा िरण्यात येणे व 
त्यापोटी माचव, २०१९ अखेरपयंत रुपये १३२.३० िोटी इतिा कनधी खचव झाला 
असणे, महात्मा  ांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजा  ार हमी योजा नेंत वत राज्यात कदनांि 
११ मे, २०१९ रोजा ी संपलेल्या आठवडयामध्ये एिूण ३६,६६० िामे चालू 
असून त्यावर ३,४०,९५२ इतिी मजूा रांची उपस्स्थती असल्याचे कनदशवनास 
येणे, चारा छावण्यांमधील पशुधनाची नोंदणी िरुन पशुधनाच्या संख्येची 
दैनंकदन नोंद ठेवण्यासाठी अॅन्द्राईड मोगाईलवर आधाकरत प्रणालीचा वापर 
अकनवायव िरण्याचा कनणवय शासनािडून घेण्यात येणे व शौयव टेक्नोसॉफ्ट 
प्रा.कल. या संस्थेने तयार िेलेली प्रणाली कवनाशुल्ि उपलब्ध िरुन देण्यात 
येणे, या संस्थेमारं्त सदर प्रणालीचा वापर िरण्यागागतचे एि कदवसीय 
प्रकशक्षण चारा छावणी चालिांचे पयववेक्षि/िमवचारी तसेच महसूल 
कवभा ातील िमवचारी यांना कजा ल्हास्तरावर उपलब्ध िरुन देण्यात येणे, चारा 
छावण्यांमध्ये दाखल होणाऱ्या पशुधनांची रो प्रकतिारि शक्ती व उत्पादन 
क्षमता िायम राहण्यािकरता त्यांना देण्यात येणाऱ्या कहरवा चारा, ऊसाचे 
वाडे, ऊस इ. खाद्याच्या प्रमाणात वाढ िरुन मोठया जा नावरांिकरता १८ कि.गॅ्र. 
याप्रमाणे व लहान जा नावरांिकरता ९ कि.गॅ्र. याप्रमाणे खाद्याचे प्रमाण सुधाकरत 
िरण्यात आले असणे, राज्यात प्रथमच शेळ्या-मेंढ्ांसाठी छावणी सुरु 
िरण्याचा तसेच राज्यातील दषु्ट्िाळी भा ात सुरु असलेल्या चारा 
छावण्यांमधील जा नावरांसाठी टँिरने पाणी देण्याचा कनणवय मंत्रीमंडळ 
उपसकमतीने कदनांि ३० मे, २०१९ वा त्यासुमारास घेतला असणे, 
सद्यःस्स्थतीत राज्यात ६,२०९ टँिरच्या माध्यमातून ४,९२०  ावे आकण 
१०,५०६ पाड्यांवर पाणी पुरवठा िेला जा ात असणे, राज्यात कपि कवम्याच्या 
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भरपाईपोटी आतापयंत ३४ लाख शेतिऱ्यांना २२ िोटी रुपयांचे वाटप 
िरण्यात आले असल्याची गाग कनदशवनास येणे, मा ील ४ वषात ४ िोटी 
७२ लाख शेतिऱ्यांना १४,७७३ िोटी रुपये इतिी भरीव नुिसान भरपाई 
कदली असल्याचे कनदशवनास येणे, िापुस व धान कपिांवरील किडीमुळे 
नुिसान झालेल्या शेतिऱ्यांना कपि कवमा योजा नेकशवाय ३,३३६ िोटी 
रुपयांची भरपाई शासनािडून कदली असल्याची गाग कनदशवनास येणे, 
पालिमंत्री व कजा ल्हाकधिारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जा वळपास सवव 
कजा ल्यांमध्ये आढावा गैठिांचे आयोजा न िरुन दषु्ट्िाळ कनयंत्रणाचे िायव युध्द 
पातळीवर सुरु असणे, कजा ल्हा, उपकवभा  व तालुिा स्तरावर के्षत्रीय िमवचारी 
प्रकशक्षणांचे व पेरणीपूवव मशा ती व तयारीगागत कवकवध कपिांच्या 
शेतीशाळांचे आयोजा न िरण्यात येणे, कदनांि २४ मे ते ८ जूा न, २०१९ या 
िालावधीत उन्नत शेती, समृध्द शेतिरी अकभयान रागकवण्यात येणे, िृकत्रम 
पाऊस कनमाण िरण्याच्या दृष्ट्टीने होत असलेला प्रयत्न, तूतास पेरणी न 
िरण्यागागत आतापयंत जा वळपास एि लाखाच्या वर शेतिऱ्यांना 
एसएमएसद्वारे सूचना िरुन कगयाणे वाया जा ाऊ नये म्हणून खगरदारी घेण्यात 
येऊन खरीपाचे कनयोजा न िरण्याचा प्रयत्न इ. दषु्ट्िाळ कनवारणाथव 
शासनािडून  ांभीयाने िरण्यात आलेल्या उपरोक्त उपाययोजा ना व 
िायववाही कवचारात घेऊन त्याअनुषं ाने िरावयाची िायववाही.'' 
 

  (ख) (गरुुवार, ददनाांक २० जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशवविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि) – 

   सिवश्री धनांजय मुांडे, शरद रणकपसे, हेमंत टिले, रामहरी रुपनवर, जा यंत 
पाटील, अशोि ऊर्व  भाई जा  ताप, िकपल पाटील, प्रा. जा ो ेंर िवाडे, सववश्री 
सतीश चव्हाण, कवक्रम िाळे, चंरिांत रघुवंशी, किरण पावसिर, जा नादवन 
चांदरुिर, रामराव वडिुते, डॉ.सुधीर तांगे, श्रीमती कवद्या चव्हाण, श्रीमती 
हुस्नगानू खकलरे्, श्री.ख्वाजा ा गे , आर्थि. अनंत  ाड ीळ, सववश्री अमरनाथ 
राजूा रिर, सुभाष झांगड, प्रिाश  जा कभये, ॲड. राहूल नावेिर, सववश्री सतेजा  
ऊर्व  गंटी पाटील, हकरशस  राठोड, अब्दलु्लाखान दरुाणी, आनंदराव पाटील, 
जा  न्नाथ शशदे, अमकरशभाई पटेल, मोहनराव िदम, आनंद ठािूर, डॉ. 
वजा ाहत कमझा, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि – 

   "संपुणव महाराष्ट्र, कवशेषत: मराठवाडा  १९७२ पेक्षाही भीषण 
दषु्ट्िाळात भरडला  ेला असणे, पकहल्या पहाणी अहवालानुसार १८० 
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तालुक्यात  ंभीर दषु्ट्िाळ असल्याचे कनदशवनास आल्यानंतरही िें रीय 
दषु्ट्िाळी संकहतेनुसार र्क्त १५१ तालुक्यात दषु्ट्िाळ जा ाहीर होणे, त्यानंतर 
राज्याच्या कनिषानुसार २६८ मंडळात व ५४४९  ावात मध्यम व  ंभीर 
दषु्ट्िाळ जा ाहीर िेला जा ाणे, राज्यातील दषु्ट्िाळी पकरस्स्थती सववसाधारणपणे 
सारखीच असताना सरसिट आकण एिाच वेळी दषु्ट्िाळ जा ाहीर न िेल्यामुळे 
दषु्ट्िाळी उपाययोजा ना सुरु िरण्यात अक्षम्य िालापव्यय झाला असणे, 
मराठवाड्यात दषु्ट्िाळाची तीव्रता सवाकधि असणे, दषु्ट्िाळामुळे पेरणीसाठी 
िेलेली हजा ारो िोटी रुपयांची  ंुतवणूि वाया  ेलेली असणे, दषु्ट्िाळी 
पकरस्स्थतीत कपण्याच्या पाण्यासाठी शासन स्तरावरुन टँिर, नादरुुस्त 
योजा नांची दरुुस्ती, नवीन पाणी पुरवठा योजा ना वा अन्द्य उपाययोजा ना वेळीच 
न झाल्यामुळे दषु्ट्िाळग्रस्तांना, जा नावरांना आकण कवशेषत: माय-भक नींना 
अतोनात त्रास सहन िरावा ला ला असणे, दषु्ट्िाळ जा ाहीर झाल्यानंतर 
तब्गल ८ मकहन्द्यानंतर चारा छावण्या सुरु झाल्यामुळे मधल्या िालावधीत 
हजा ारो पशुधनाची हानी झाली असणे, अद्यापही चारा छावण्यांची मा णी 
असणे, सुरु असलेल्या चारा छावण्यांचे अनुदान प्रलंकगत असणे, चारा 
छावण्यात आरोग्य सुकवधेच्या दषु्ट्िाळामुळे जा नावरांचा जा ीव धोक्यात आला 
असणे, पाणीपुरवठा, जा नावरांसाठी चारा, हाताला िाम, कवशेष आरोग्य सेवा 
आकण जा ाहीर िेलेल्या अन्द्य दषु्ट्िाळी उपाययोजा नांचा पुरता गोजा वारा 
वाजा ल्यामुळे िाही दषु्ट्िाळग्रस्तांवर नक्षली होण्याची परवान ी मा ण्याची 
वेळ सरिारने आणली असणे, जा ाहीर िरण्यात आलेली एनडीआरएर् वा 
एसडीआरएर्ची मदत अद्याप लाखो शेतिऱ्यांना कमळालेली नसणे, 
राज्यातील शेतिरी आत्महत्यांचे सत्र अद्याप सुरु असणे, दषु्ट्िाळी भा ात 
शेतमजूा रांना रोजा  ार हमी योजा नेअंत वत रोजा  ाराची व शेतीची िामे देणे 
आवश्यि असतांना त्यासंगंधी शासनाने िोणतेही कनयोजा न िेले नसणे,  
सातत्याने  ेल्या चार वषात अस्मानी आकण सुलतानी या दहेुरी संिटात 
असताना या वषीच्या हं ामात उत्पन्न कमळेल या एिाच आशेवर शेतिरी व व 
असणे, कगयाणे व पेरणीपूवव मशा तीच्या अनुदानासाठी रोख मदतीची मा णी 
िरुन सुध्दा सरिारने त्यािडे जा ाकणवपूववि िानाडोळा िेला असणे, दसुऱ्या 
गाजूा ला जा ाहीर िेलेल्या िजा वमार्ीपासून लाखो शेतिरी वंकचत राकहल्यामुळे 
गँिा तेरा टक्िे दंडनीय व्याजा ाची आिारणी िरत असणे, तसेच एनपीअेचा 
गा ुलगुवा पुढे िरुन गँिा चालू हं ामासाठी पीि िजा व देण्यास स्पष्ट्ट निार 
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देत असणे,  ेल्या ३ मकहन्द्यात अनेि वेळा सोसायाच्या वाऱ्यासह,  ारपीट, 
वीजा  िोसळून र्ळगा ा, इतर कपिे आकण घरांचे प्रचंड नुिसान व 
जा ीकवतहानी झालेली असणे, तथाकप, अद्यापही शासनाने नुिसानभरपाई 
जा ाहीर न िरणे, गोंडअळी, तुडतुडा रो ाची वषव-दोन वषापूवी जा ाहीर िेलेली 
नुिसानभरपाई व दधू अनुदान अद्याप शेतिऱ्यांना कमळालेले नसणे, मा ील 
२ वषांपासून लाखो शेतिऱ्यांना पीि कवम्याची नुिसान भरपाई कमळालेली 
नसणे, पीि कवमा िंपन्द्यांचा शासिीय यंत्रणेला हाताशी धरुन पीि कवमा 
नुिसानीची रक्िम नािारण्यािडे िल असणे, सोयागीन पीिाला पीि 
कवम्यातून व ळल्यामुळे लाखो शेतिऱ्यांना र्टिा गसलेला असणे,  
िोणत्याही उत्पादनांना हमीभाव कमळत नसल्यामुळे आकण उत्पादनाची 
शासिीय खरेदी अ दी न ण्य होत असल्यामुळे शेतिरी मेटािुटीला आला 
असणे, राज्यातील मत्स्यव्यवसाय पसेसीन मच्छीमारीमुळे अडचणीत आला 
असणे, राज्यातील मत्स्यशेतीवर  ेल्या वषवभरात मत्स्य दषु्ट्िाळ व इतर 
संिटे आल्यानंतरही शासनािडून मस्च्छमारांना िोणतीही मदत कमळालेली 
नसणे, मत्स्यव्यवसाय कवभा ािडून सुरु असलेल्या अनेि योजा नांची 
अंमलगजा ावणी योग्य पध्दतीने होत नसणे, राज्यशासनाने तातडीने मस्च्छमार 
गांधवांना कवशेष पॅिेजा  देऊन मदत िरण्याची कनमाण झालेली आवश्यिता, 
आंगा, िाजूा , नारळ, सुपारी, भात यासारख्या िोिण पट्ट्यातील 
अथवव्यवस्थेचा िणा असलेल्या शेती व र्ळगा  उत्पादनांना लहरी 
हवामानाचा तसेच शासनाच्या शेतिरी कवरोधी पणन कनतीचा र्टिा गसलेला 
असणे,  वारंवार मा णी िरुनही शासनाने िोणतीही मदत न िरणे,  वादळ, 
 ारकपटीने नुिसान झालेल्या र्ळगा ांसाठी हेक्टरी १ लाख आकण अन्द्य 
कपिांसाठी हेक्टरी ५० हजा ाराची िेलेली मा णी, सरसिट िजा वमार्ी, संपूणव 
वीजा  कगलाची मार्ी, दषु्ट्िाळातील उपाययोजा ना युध्दपातळीवर रागकवणे, 
आकण  कगयाणे व पूववमशा तीच्या अदानासाठी एिरी २५ हजा ाराची िेलेली 
मा णी, दषु्ट्िाळ कनवारणासाठी िरण्यात आलेल्या मा ण्या, दषु्ट्िाळाची 
सद्य:स्स्थती आकण शासन पातळीवरील युध्द पातळीवर िरावयाच्या 
उपाययोजा ना कवचारात घेऊन िरावयाची िायववाही." 

   – अशासकीय कामकाज – 
(बैठकीच्या अखेरचे २ १/२ तास) 

नऊ : (क) अशासकीय विधेयके :- 
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   परु:्थापनाथव - 
   (१) सन २०१९ चे वि.प.वि. क्रमाांक २ – महाराष्ट्र शैक्षव क 

पवरसां्था (्यि्थापन) (सधुार ा) विधेयक, २०१९ – श्री. 
नागोराि गा ार, वि.प.स. याांचे. 

   (२) सन २०१९ चे वि.प.वि. क्रमाांक ३ – महाराष्ट्र 
महानगरपावलका (सधुार ा) विधेयक, २०१९ – श्री. शरद 
र वपसे, वि.प.स. याांचे. 

  (ख) अशासकीय ठराि :- 
   (शकु्रिार, वदनाांक ३० नो्हेंबर, २०१८ रोजीच्या वदिसाच्या 

कामकाजाच्या क्रमात दशवविण्यात आलेला अशासकीय ठराि) – 
   (१) श्री. धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८६ – (मांत्रयाांचे 

उत्तर प्रलांवबत) - 
           "राज् यातील सुकशकक्षत गेरोजा  ारांचे वाढते प्रमाण, नोिरी व 

रोजा  ाराअभावी त् यांच् यात कनमाण झालेले वैर्ल् य, शासनाने गंद 
िेलेला सुकशकक्षत गेरोजा  ार भत् ता, रोजा  ाराच् या भा  भांडवलासाठी 
गँिांसारख् या आर्थथि संस् थािडून येणाऱ् या अडचणी, या गागी 
कवचारात घेता गेरोजा  ारांच् या समस् या पकरणामिारिपणे 
सोडकवण् यासाठी व  रीग िुटंुगातील व् यस्क्तला रोजा  ार 
कमळकवण् याच् यादृष्ट् टीने एि सक्षम व स् वतंत्र यंत्रणा स् थापन िरण् यात 
यावी व सुकशकक्षत गेरोजा  ारांना पुन्द् हा भत् ता सुरू िरावा, 
रोजा  ारासाठी भा भांडवलाची सोय िरावी व गंदी घालण् यात 
आलेली नोिर भरती पुन्द्हा सुरू िरावी, अशी कशर्ारस ही 
कवधानपकरषद शासनास िरीत आहे." 

   (मांगळिार, वदनाांक १८ जनू, २०१९ रोजीच्या बलेॅटद्वारा ठरविलेल्या 
प्राथम्यक्रमानसुार खालील ठराि दाखविण्यात आले आहेत) - 

   (२) श्री. विक्रम काळे, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक २० –  
         "राज्यातील सवव कवद्यार्थ्यांना घ्यावयाचे सवव माध्यमातील कशक्षण 

हे अकधि पकरणामिारि, प्रभावी होण्यासाठी आकण भकवष्ट्यात सक्षम 
कपढी उभी राहण्यासाठी सवव कशक्षण कवभा  (शालेय कशक्षण, उच्च 
कशक्षण, तंत्रकशक्षण, आश्रमशाळा, अंध, अपं , मूि-गकधर शाळा, 
आकदवासी आश्रम शाळा) हे मंत्रालयातील एिाच कवभा ाच्या 
अकधपत्याखाली आणावे, अशी कशर्ारस ही कवधानपकरषद शासनास 
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िरीत आहे." 
   (३) श्री. विलास पोतनीस, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८५ –  
           "राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय प्रशासिीय सेवा, भारतीय पोलीस 

सेवा व तत्सम कवकवध स्पधांमध्ये उत्तीणव होणाऱ्या कवद्यार्थ्यांमध्ये इतर 
राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्यातील कवद्यार्थ्यांचे अल्प प्रमाण 
लक्षात घेता, हे प्रमाण अकधिकरत्या वाढकवण्यासाठी व उमेदवारांची 
अद्ययावत पद्धतीने योग्य प्रिारे पूवव तयारी िरून घेण्यासाठी 
राज्यातील प्रत्येि कजा ल्यात किमान एि प्रशासिीय सेवेसंदभातील 
प्रकशक्षण िें र स्थापन िरण्याच्या दृष्ट्टीने आवश्यि ती उपाययोजा ना 
िरावी, अशी कशर्ारस ही कवधानपकरषद शासनास िरीत आहे." 

   (४) श्री. रामदास आांबटकर, वि.प.स. याांचा ठराि क्रमाांक २५ – 
    "राज्यातील आकदवासी कविास कवभा  व सामाकजा ि न्द्याय 

कवभा ामार्व त चालकवल्या जा ाणाऱ् या शासिीय व अनुदानीत 
आश्रमशाळा तसेच मुलींच्या वसकत ृहात तेथील िमवचाऱ् यांिडून 
अल्पवयीन मुलींचे होत असलेले लैंक ि शोषण, पुरूष 
िमवचाऱ् यांच्या त्याकठिाणी नेमणूिा होत असल्यामुळे अल्पवयीन 
आकदवासी मुलींवरील सतत होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनेत वाढ 
होत आहे, यामुळे आकदवासी मुलींच्या कशक्षण, त्यांच्या गौस्ध्दि 
कविासावर तसेच सामाकजा ि जा ीवनावर आकण उववरीत आयुष्ट्यावर 
पकरणाम होत असून या कपडीत मुलींना न्द्याय कमळण्यािरीता 
अत्याचार िरणाऱ् यांना िठोर िारवाई िरण्यासाठी  शासनाने 
तातडीने उपाययोजा ना िरावी, अशी कशर्ारस ही कवधानपकरषद 
शासनास िरीत आहे." 

 
 
 
 

विधान ििन, 
मंुगई 
कदनांि : २० जूा न, २०१९ 

वजतेंद्र िोळे 
सकचव (िा.), 
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