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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
सोमसोमिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २२४४  जनू, जनू, २०१९२०१९  

((दपुारीदपुारी  १२१२--००००  िाजतािाजता))  
 
 
 

एक : सभापती, म.वि.प. वनयम ७ अन्िये उप सभापतींच्या निवडणकूीसांबांधातील 
तारीख वनश्चचत करतील. 
 

दोन : सांसदीय कायय मांत्रयाांचा प्रस्ताि - 
  उप सभापतींच्या निवडणूकीच्या संदभात महाराष्ट्र नवधािपनरषद नियम २८९ 

अन्वये मी, असा प्रस्ताव मांडतो की, नियम ६ व ७ मधील उप सभापतींच्या 
निवडणूकी संदभात मांडावयाच्या प्रस्तावाची सूचिा सभापतींिी म.नव.प. नियम ७ 
अन्वये उप सभापतींची निवडणूक घेण्यासाठी निश्चचत केलेल्या तारखेच्या 
अगोदरच्या नदवशी मध्यान्हपूवी दाखल करण्याबाबतची तरतूद स्थनगत करण्यात 
यावी. 
 

तीन : सभापती, उप सभापतींच्या निवडणकूीसंबांधातील काययक्रम घोवषत करतील. 
 

चार : प्रचनोत्तरे - 
  (क) ताराांवकत प्रचन. 
  (ख) ताराांवकत प्रचनाची अवधक मावहती सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 
   रोजगार हमी मांत्री : (१) "िाडा ि मोखाडा तालकु्यात 

(वज.पालघर) रोजगार हमी योजनेसाठी 
आिचयक जॉबकाडय वमळण्याबाबत" "या 
नवषयावरील श्रीमती नवद्या चव्हाण, नव.प.स. 
यांचा तारांनकत प्रचि क्रमांक २९३२८ ला 
नदिांक ६ एनप्रल, २०१७ रोजी अिुपूरक 
प्रचिोत्तराच्या वेळी नदलेल्या 
आचवासिािुसार अनधक मानहती 
सभागृहाच्या पटलावर ठेवतील. 

     (२) "हहगोली वजल्ह्यात रोजगार हमी 
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योजनेंतगयत जेसीबीने केलेल्ह्या कामािर 
बनािट नािे टाकून मजरूी 
घेतल्ह्याबाबत" या नवषयावरील श्री.रामराव 
वडकुते, नव.प.स. यांचा तारांनकत प्रचि 
क्रमांक ३५१८७ ला नदिांक १८ नडसेंबर, 
२०१७ रोजी अिुपूरक प्रचिोत्तराच्या वेळी 
नदलेल्या आचवासिािुसार अनधक मानहती 
सभागृहाच्या पटलावर ठेवतील. 

पाच : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे - 
  (१) वित्त ि वनयोजन 

मांत्री 
: नवदभभ, मराठवाडा आनण उवभनरत महाराष्ट्र यासाठी 

नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्वये 
वित्त ि वनयोजन विभागाचे सि २०१७-२०१८ या 
आर्थथक वषाचे वैधानिक नवकास मंडळनिहाय 
अनिवायभ प्रत्यक्ष खचाचे (अनवभाज्य भागासह) व 
कायभक्रमांतगभत मंजूर नियतव्यय व प्रत्यक्ष खचाचे 
नववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (२) उच्च ि तांत्र 
विक्षण मांत्री 

: (क) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा नवद्यापीठ, 
औरंगाबाद  यांचे सि २०१७-२०१८ या वषाचे 
वार्थषक लेखे" सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) संत गाडगेबाबा अमरावती नवद्यापीठ, 
अमरावती यांचे सि २०१७-२०१८  या वषाचे 
वार्थषक लेखे" सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ग) "गोंडवािा नवद्यापीठ, गडनचरोली यांचे सि 
२०१७-२०१८ या वषाचे वार्थषक लेखे 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (३) ग्रामविकास मांत्री : नवदभभ, मराठवाडा आनण उवभनरत महाराष्ट्र यासाठी 
नवकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्वये 
ग्रामविकास ि जलसांधारण विभागाचे सि २०१७-
२०१८ या आर्थथक वषाचे वैधानिक नवकास 
मंडळनिहाय अनिवायभ प्रत्यक्ष खचाचे (अनवभाज्य 
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भागासह) व कायभक्रमांतगभत मंजूर नियतव्यय व प्रत्यक्ष 
खचाचे नववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (४) उद्योग मांत्री : "महाराष्ट्र लघु उद्योग नवकास महामंडळ मयानदत 
यांचा सि २०१५-२०१६ या वषाचा चोपन्नावा वार्थषक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (५) ऊजा, निीन ि 
निीकरणीय 
ऊजा मांत्री 

: "महाराष्ट्र राज्य नवदु्यत नवतरण  कंपिी मयानदत यांचा 
सि २०१७-२०१८ या वषाचा तेरावा वार्थषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (६) पिुसांिधयन 
दगु्धविकास ि 
मत्सस्यविकास 
मांत्री 

: "पुण्यचलोक अनहल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी 
नवकास महामंडळ मयानदत, पुणे यांचा सि २०१६-
२०१७ या वषाचा अडतीसावा वार्थषक अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

सहा : (क) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्ह्यास). 
 

  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
   (१) सियश्री सनतश चव्हाण, नवक्रम काळे, नव.प.स. यांच्या पुढील 

निकडीच्या सावभजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक ४ 
वर मखु्यमांत्री निवेदि करतील:- 

    "औरंगाबाद मनपाच्या आरोग्य कें द्रात आवश्यक त्या सोई-
सुववधा उपलब्ध करुन देणेबाबत." 

   (२) श्री. जयंत पाटील, नव.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या सावभजनिक 
महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक १ वर महसलू मांत्री निवेदि 
करतील:- 

    "अवलबाग तालुक्यातील (वि.रायगड) ग्रामपंचायत सुडकोली 
येथील मौिे भोनंग येथील गट नं.२६९ व ३६६ या सरकारी 
पडिमीनवर शेती करत असलेल्या शेतकऱयांवर अन्याय होत 
असल्याबाबत." 

   (३) श्री. जगन्िाथ शशदे, नव.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या सावभजनिक 
महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक २ वर साववजनिक 
बांधकाम (साववजनिक उपक्रम वगळूि) मांत्री निवेदि करतील:- 

    "कल्याण पश्श्चम (वि.ठाणे) येथील आय.टी.आय.ची इमारत 
बांधून पूणण झालेली असून वतचा शैक्षवणक वापर होत नसल्याने 
समािकंटकांकडून गैरवापर होत असल्याबाबत." 
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   (४) श्री. ख्वाजा बेग, नव.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या सावभजनिक 
महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक ३ वर अल्पसंख्यांक 
नवकास मांत्री निवेदि करतील:- 

       "राज्यातील अल्पसंखयांक समािाकवरता स्वतंत्र अल्पसंखयांक 
संचालनालय स्थापन करण्याची वारंवार होत असलेली मागणी." 

   (५) श्री. रामराव वडकुते, नव.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या 
सावभजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक ५ वर 
साववजनिक आरोग्य ि कुटूांब कल्ह्याण मांत्री निवेदि करतील:- 

    "हहगोली विल्हा रुग्णालयात सुरु असलेला अवनयवमतपणा व 
रुग्णांचे होत असलेले हाल." 

सात : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (िकु्रिार, वदनाांक २१ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 

दियविण्यात आलेल्ह्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – [अनकु्रमाांक (१) ते (५)] 
– 

  (१) सियश्री रमेिदादा पाटील, नवजय ऊर्भ  भाई नगरकर, अॅड. निरंजि डावखरे, 
प्रनवण दरेकर, निलय िाईक, िागोराव गाणार, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
सावभजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "िवी मंुबईतील उरण येथील जे.एि.पी.टी. प्रकल् प सि १९८८ ते १९९० 
या दरम् याि पुणभ लालेला असणे, मात्र सदर प्रकल् पामध् ये बानधत लालेल् या 
हिुमाि कोळी वाड्याचे पुिवभसि राज् य शासिािे अद्यापही केलेले िसणे, या 
प्रकरणी स् थानिक प्रकल् पग्रसस् त व लोकप्रनतनिधींिी अिेक तक्रारी करुिही 
राज् य शासिािे कोणतीही दखल घेतली िसणे, त् यामुळे प्रकल् पग्रसस् तामंध् ये 
पसरलेला तीव्र असंतोष व नचडीची भाविा, याबाबत शासिािे केलेली 
उपाययोजिा व शासिाची भुनमका." 

  (२) अॅड. वनरांजन डािखरे, श्री. नवलास पोतिीस, ॲड. हुस्िबािू खनलरे्, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावभजनिक महत्वाच्या बाबीकडे पययटन 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "कोकण हे राज्यातील पयभटिाच्या दृष्ट्टीिे अत्यंत महत्त्वाचे असे 
नठकाण असणे, कोकणाला ७२० नक.मी. चा समुद्रनकिारा लाभलेला असणे, 
त्यामुळे या भागात राज्यातूि तसेच परदेशातूि लाखो पयभटक भेट देत असणे, 
सदरहू समुद्रनकिाऱ्यावर अिेक प्रकारचे वॉटर स्पोटभस तसेच साहसी क्रीडा 
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खेळ सुरू असणे, यामध्ये कोट्यवधींची उलाढाल होणे, परंतु सुरके्षच्या दृष्ट्टीिे 
येथे कोणतीही उपाययोजिा केलेली िसणे, माहे मे, २०१९ मध्ये पॅरासेललग 
करतािा रायगड नजल्यातील मुरूड मध्ये दोर तुटूि ५० रु्टांवरूि पडूि १५ 
वषीय मुलाचा मृत्यू लाल्याची घटिा घडणे, त्यामुळे कोकण नकिारपट्टीवर 
सुरू असलेल्या साहसी खेळाबंाबत प्रचिनचन्ह निमाण होणे, या साहसी 
खेळाबंाबत शासिाकडूि कठोर व एकसमाि नियमावली आखण्याची गरज 
असणे, सुरके्षच्या दृष्ट्टीकोिातूि खेळांसंदभात ऑडीट होण्याची मागणी 
करण्यात येणे, तसेच समुद्र नकिारपट्टीवर पोहण्यासाठी येणाऱ्या पयभटकांच्या 
सुरके्षबाबतही कोणतीच उपाययोजिा केलेली िसणे, अिेक समुद्रनकिाऱ्यांवर 
सुरक्षा रक्षक नियुक्त केलेली िसणे, ज्या नठकाणी सुरक्षा रक्षक नियुक्त 
करण्यात आले आहेत तेथे सुरक्षा रक्षकांचे मािधि प्रलंनबत िसणे, 
पयभटकांच्या सुरके्षच्या दृष्ट्टीकोिातूि कोकणातील सवभ समुद्र नकिाऱ्यांवर 
सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करूि साहसी क्रीडा प्रकारांवर नियंत्रण आणूि 
सुरनक्षत क्रीडा प्रकार सुरू करण्याबाबत निधीची तरतूद करणे, याबाबत 
शासिािे गंभीर दखल घेऊि करावयाची कायभवाही व शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (३) अॅड. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावभजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मत्सस्यविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "वेसावा मश्च्िमार नवनवध कायभकारी सहकारी सोसायटी नलनमटेड या 
संस्थेमार्भ त संस्थेच्या सभासदांिा मश्च्िमार िौकाकनरता करण्यात येणाऱ् या 
१९ मनहन्यांचा म्हणजेच माहे ऑगस्ट, २०१७ ते एनप्रल, २०१९ या 
कालावधीतील नडलेलवरील प्रनतपूती परतावा रुपये १२,५६,७९,९४७/- 
आजतागायत नमळालेला िसल्याचे िुकतेच माहे मे, २०१९ मध्ये उघडकीस 
येणे, प्रनतपुतीसंदभातील प्रस्ताव आवचयक त्या कागदपत्रांसह शासिाच्या 
मत्स्यव्यवसाय नवभागाकडे सादर करुि प्रनतपूती नमळालेली िसणे, 
मश्च्िमारांिा नडलेलवरील प्रनतपूती अद्याप नमळालेली िसल्यािे मश्च्िमार 
आर्थथक संकटात सापडलेले असूि बहुसंख्य मश्च्िमारी िौका मश्च्िमारीसाठी 
होणारा खचभ परवडत िसल्यामुळे बंद होत असणे, याकडे शासिाचे 
जाणीवपूवभक होत असलेले दलुभक्ष, पनरणामी मश्च्िमांरामध्ये प्रचंड असंतोष 
पसरणे, सदर संस्थेिे प्रलंनबत नडलेल प्रनतपूती परतावा तातडीिे नमळावा 
तसेच नडलेल तेलावरील मूल्यवर्थधत कराची प्रनतपूती/परतावा रक्कम ६० 
टक्के व ४० टक्के प्रमाणात वाटप करणेसंदभातील नियम रद्द करणे आनद 
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बाबत शासिाकडे केलेली मागणी, याबाबत शासिािे गांभीयािे लक्ष घालूि 
मश्च्िमारांिा प्रलंनबत असलेल्या नडलेल प्रनतपूती परतावा करणे गरजेचे 
असणे, त्यांिा तात्काळ आर्थथक मदत करुि आर्थथक संकटातूि 
वाचनवण्याची आवचयकता, याबाबत शासिािे तातडीिे करावयाची कायभवाही 
व याबाबत शासिाची प्रनतनक्रया व भूनमका." 

  (४) सियश्री धनांजय मुांडे, हेमंत टकले, अनिकेत तटकरे, श्रीमती नवद्या चव्हाण, 
सवभश्री ख्वाजा बेग, नवक्रम काळे, सनतश चव्हाण, जगन्नाथ लशदे, नकरण 
पावसकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावभजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
िालेय विक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "अल्पसंख्याक समाजातील नवद्यार्थ्यांिा नशक्षणात समाि संधी 
उपलब्ध व्हावी, या उदात्त हेतूिे राज्यािे कायद्यािुसार काही महानवद्यालयांिा 
अल्पसंख्याक महानवद्यालयांचा दजा बहाल केला असणे, मंुबईतील जयलहद 
महानवद्यालय, के.सी.महानवद्यालय आनण एच.आर.महानवद्यालय या नतन्ही 
महानवद्यालयांिा अल्पसंख्याक दजा असणे, या महानवद्यालयांमध्ये प्रथम वषभ 
पदवी अभ्यासक्रमासाठी (इयत्ता अकरावी) लसधी समाजातील नवद्यार्थ्यांसाठी 
५० टक्के जागा आरनक्षत असणे, कायद्यािुसार इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी 
अल्पसंख्याकांसाठी राखीव असलेल्या जागा लसधी समाजातील नवद्यार्थ्यांमधूि 
व उवभनरत जागा ऑिलाईि प्रवेश प्रनक्रयव्दारे भरणे बंधिकारक असणे, 
तसेच, उपलब्ध राखीव जागांपैकी काही जागा नशल्लक रानहल्यास त्या जागा 
पुन्हा ऑिलाईिसाठी उपलब्ध करुि सवभ नवद्यार्थ्यांिा प्रवेश नमळण्याची संधी 
देणेही बंधिकारक असणे, कायद्यातील तरतुदीिुसार प्रवेश प्रनक्रया 
राबनवल्याबाबतची तपासणी करण्याची जबाबदारी संबंनधत नशक्षण 
उपसंचालकांवर असणे, तथानप, सि २०१६ ते २०१८ या वषात या नतन्ही 
महानवद्यालयांमध्ये अल्पसंख्याक लसधी समाजासाठी आरनक्षत असलेल्या 
जागांवर लसधी समाजातील नवद्यार्थ्यांव्यनतनरक्त अन्य नवद्यार्थ्यांिा प्रवेश 
देण्यात आला असणे, यामुळे सवभ नवद्यार्थ्यांिा समाि संधी आनण प्रवेशातील 
पारदशभकता या कायद्यातील मूळ तत्वाची पायमल्ली लाली असणे, नशक्षण 
उपसंचालक, महानवद्यालये आनण एजंट यांच्या परस्पर संगिमतािे कोट्यवधी 
रुपयांचा आर्थथक गैरव्यवहार करुि या नतन्ही महानवद्यालयांमध्ये 
अल्पसंख्याकांसाठी आरनक्षत जागांवर प्रवेश देण्यात आले असल्यामुळे या 
आर्थथक घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी नवरोधी पक्ष िेते, 
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नवधाि पनरषद यांिी त्यांच्या नदिांक ४ जूि, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये 
मुख्यमंत्री महोदयांकडे केली असणे,  तथानप, अद्याप याबाबत सरकारकडूि 
कोणतीही कायभवाही लालेली िसणे, यामुळे राज्यातील नवद्यार्थ्यांमध्ये व 
पालकांमध्ये तीव्र असंतोष निमाण लालेला असणे, याकडे शासिाचे होत 
असलेले अक्षम्य दलुभक्ष, याबाबत शासिािे  करावयाची कायभवाही व 
शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (५) सियश्री विक्रम काळे, िागोराव गाणार, प्रा. अनिल सोले, सवभश्री नगरीशचंद्र 
व्यास, नवजय ऊर्भ  भाई नगरकर, अॅड. निरंजि डावखरे, सवभश्री अरुणकाका 
जगताप, दत्तात्रय सावंत, श्रीकांत देशपांडे, बाळाराम पाटील, नकशोर दराडे, 
डॉ. सुधीर तांबे, सवभश्री शरद रणनपसे, रामहरी रुपिवर, अशोक ऊर्भ  भाई 
जगताप, ॲड. हुस्िबािू खनलरे्, सवभश्री सनतश चव्हाण, कनपल पाटील, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व सावभजनिक महत्वाच्या बाबीकडे िालेय 
विक्षण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील सवभ अिुदानित, नविाअिुदानित, अंशत: अिुदानित व 
तुकड्यांवर नदिांक १ िोव्हेंबर, २००५ पूवी नियुक्त लालेल्या सवभ नशक्षक व 
नशक्षकेत्तर कमभचाऱ्यांिा जुिी पेन्शि योजिा लागू करण्याबाबत राज्यातील 
नशक्षकांिी वेळोवेळी शासिाकडे केलेली मागणी, या नशक्षकांिा त्यांच्या वेति 
देयकातूि भनवष्ट्य निवाह निधीची नियनमत कपात आजसुध्दा सुरु असूि 
नदिांक १ िोव्हेंबर, २००५ पूवी नविाअिुदानित तसेच अंशत: अिुदानित व 
नदिांक १ िोव्हेंबर, २००५ िंतर अिुदािावर आलेल्या नशक्षकांिा जुिी पेन्शि 
द्यावयाची की िनवि यासंदभात कोणताही खुलासा वा सूचिा शासिाकडूि 
स्पष्ट्ट ि होणे, या संदभात नशक्षकांिी मा. उच्च न्यायालयात दाद मानगतली 
असता मा. न्यायमुतींिी सि २००५ पूवी नियुक्त लालेल्या सवभ नशक्षकांिा 
सेवा शथी लागू होतात र्क्त जूिी पेन्शि योजिाच का लागू करण्यात का येत 
िाही असा प्रचि उपश्स्थत करणे, नविाअिुदानित शाळेवर नशक्षक व कमभचारी 
अत्यंत कमी पगारात नशक्षणाचे पनवत्र कायभ करीत असतािा निवृत्तीिंतरही 
त्यांिा अत्यंत कमी निवृत्ती वेति नमळाले तर त्यांच्यावर व त्यांच्या 
कुटंूनबयांवर अन्याय होणार असल्यामुळे या नशक्षक व नशक्षकेत्तर 
कमभचाऱ्यांिा जुिी पेन्शि योजिा लागू करण्याबाबत नशक्षक प्रनतनिधींिी मा. 
राज्यपाल व शासिाकडे बऱ्याचदा अजभ-नविंत्या करुि सुध्दा त्यावर शासिािे 
कोणताही निणभय घेतला िसल्यामुळे नशक्षक व नशक्षकेत्तर कमभचाऱ्यांत 
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पसरलेला तीव्र असंतोष, राज्यातील सि २००५ पूवी निवृत्त लालेल्या नशक्षक 
व नशक्षकेत्तर कमभचाऱ्यांिा जूिी पेन्शि योजिा लागू करण्याबाबत शासिािे 
केलेली वा करावयाची उपाययोजिा व शासिाची प्रनतनक्रया." 

आठ : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये वििेष उल्ह्लेख – (असल्ह्यास). 
 

- मध्यांतर - 
नऊ : उप सभापतींची वनिडणकू. 

 

दहा : वित्त मांत्रयाांचा प्रस्ताि :- 

  "महाराष्ट्र नवधािपनरषद नियमांतील नियम २८९ अन्वये अथभसंकल्पावरील 
सवभसाधारण चचेच्या संदभात नवधािपनरषद नियमांतील नियम २२८ (१) मधील सात 
नदवसांच्या कालावधीची तरतूद स्थनगत करण्यात यावी." 

अकरा : सन २०१९-२०२० च्या अवतवरक्त अर्यसांकल्ह्पािर सियसाधारण चचा (पवहला 
वदिस). 

बारा : िासकीय विधेयके – 
  (क) विधानसभेने सांमत केल्ह्याप्रमाणे - विचार, खांडि: विचार ि सांमत 

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

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

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

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

    (१) महसूल मंत्री. (२) श्री. धिंजय मंुडे, नवरोधी पक्ष 
िेता तथा नव.प.स. 

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

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

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (२) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक ३ - महाराष्ट्र जमीन महसलू 

ि वििेष आकारणी यामध्ये िाढ करण्याबाबत (सधुारणा) 
विधेयक, २०१९" 

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

    "सि २०१९ चे नव.स.नव. क्रमांक ३ - महाराष्ट्र जमीि महसूल व 
नवशेष आकारणी यामध्ये वाढ करण्याबाबत (सुधारणा) नवधेयक, 
२०१९ खालील सदस्यांच्या प्रवर सनमतीकडे त्यावरील प्रनतवृत्त दोन 
मवहन्याांच्या आत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नवचाराथभ 
पाठनवण्यात यावे." 

    (१) महसूल मंत्री. (२) श्री. धिंजय मंुडे, नवरोधी पक्ष 
िेता तथा नव.प.स. 

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

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

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

  (ख) विधानसभेने दसुऱयाांदा सांमत केल्ह्याप्रमाणे - विचार, खांडि: विचार ि 
सांमत करणे. 

   "सन २०१८ चे वि.स.वि. क्रमाांक ६१ - महाराष्ट्र िैक्षवणक सांस्र्ा 
(िलु्ह्क विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१८" 

    -------------------------------------------------------------------- 
तेरा : (क) (मांगळिार, वदनाांक १८ जनू, बधुवार, नदिांक १९ जिू, गरुुिार, वदनाांक 

२० जनू, ि िकु्रिार, वदनाांक २१ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दियविण्यात आलेल्या म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि) – 

   श्री. सरेुि धस, डॉ.(श्रीमती) िीलम गोऱ्हे, सवभश्री नवजय ऊर्भ  भाई नगरकर, 
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पृर्थ्वीराज देशमुख, गोपीनकसि बाजोनरया, सुनजतलसह ठाकुर, ॲड.अनिल 
परब, सवभश्री निलय िाईक, िरेंद्र दराडे, रामदास आंबटकर, नवप्लव 
बाजोनरया, श्रीमती श्स्मता वाघ, सवभश्री रलवद्र र्ाटक, नगरीशचंद्र व्यास, 
अरुणभाऊ अडसड, रामराव पाटील, चंदभूाई पटेल, प्रा.अनिल सोले, सवभश्री 
प्रनवण पोटे-पाटील, िागोराव गाणार, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्रस्ताि – 

   ''राज्यातील तालुक्यांमध्ये जूि ते सप्टेंबर, २०१८ या कालावधीतील 
पजभन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दरूसंवेदि नवषयक 
निकष, विस्पती निदेशांक, मृद ूआद्रभता, पेरणी खालील के्षत्र व नपकांची श्स्थती 
या सवभ घटकांचा एकनत्रत नवचार करुि या घटकांिी प्रभानवत लालेल्या 
तालुक्यांपैकी १५१ तालुक्यांमधील १७,९८५ गावांमध्ये गंभीर/मध्यम 
स्वरुपाचा दषु्ट्काळ शासिािे नदिांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीपासूि घोनषत 
केला असणे, त्यािंतरच्या कालावधीत १५१ तालुक्यांव्यनतनरक्त इतर 
तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळामध्ये सरासरी पजभन्यांच्या ७० टक् के पेक्षा 
कमी व एकूण पजभन्यमाि ७५० नम.नम. पेक्षा कमी लाले आहे अशा एकूण 
२६८ महसूली मंडळांतील ५,०९० गावांमध्ये शासिािे दषु्ट्काळ घोनषत केला 
असणे तसेच, ९३१ गावांमध्ये दषु्ट्काळ सदृश पनरश्स्थती जाहीर केली असणे, 
अशारीतीिे राज्यातील एकूण ४१ हजार गावांपैकी तब्बल २९ हजार गावांमध्ये 
दषु्ट्काळ असल्याचे निदशभिास येणे, राज्यातील दषु्ट्काळाचा सामिा 
करण्यासाठी राज्याचे मदत व पुिवभसि मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ 
उपसनमती गठीत करण्यात येणे, प्रत्येक नजल्हानधकारी कायालयात टंचाई 
नियंत्रण व समन्वयासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापण्यात आला असणे, राज्यातील 
मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या जलाशयातील पाणीसाठा सि 
२०१८ च्या तुलिेत निम्मा लकवा त्याहूिही कमी असल्याची बाब निदशभिास 
येणे, दषु्ट्काळ घोनषत केलेल्या लकवा दषु्ट्काळ सदृश पनरश्स्थती घोनषत केलेल्या 
गावांतील शेतकऱ्यांिा शासिाकडूि जनमि महसूलात सूट, सहकारी 
संस्थांच्या कजाचे पुिगभठण, मोठया प्रमाणावर शेतकऱ्यांिा नपक कजभमार्ी 
देण्यात येणे, शेतीशी निगनडत कजाच्या वसूलीस स्थनगती, कृषीपंपाच्या चालू 
नवज नबलात ३३.५ टक् के  सुट देऊि अंदाजे रुपये ६७३.४१ कोटीची सवलत 
देण्यात आली असल्याचे निदशभिास येणे तसेच, शालेय/महानवद्यालयीि 
नवद्यार्थ्यांच्या पनरक्षा शुल्कात मार्ी, रोहयो अंतगभत कामांच्या निकषात काही 
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प्रमाणात नशनथलता, आवचयक तेथे नपण्याचे पाणी पुरनवण्यासाठी टँकरचा 
वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची नवज 
जोडणी खंडीत ि करणे, नवज थकबाकी ि भरल्यािे बंद करण्यात आलेल्या 
३,३२० पाणीपुरवठा योजिा पुन्हा सुरु करण्यात येणे, इ. धोरणात्मक निणभय 
करुि दषु्ट्काळग्रसस्त शेतकऱ्यांिा 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 िावण्यांसाठी औरंगाबाद 
नवभागीय आयुक्तांिा १११ कोटी, पुणे नवभागीय आयुक्तांिा ४ कोटी व 
िानशक नवभागीय आयुक्तांिा ४७ कोटींचा निधी नवतनरत करण्यात आला 
असल्याची बाब निदशभिास येणे, चारा िावण्यांच्या नठकाणी तात्पुरती 
स्वच्ितागृहे उभारण्यात येणे, चारा नपकाच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांिा २५ 
हजार क्क्वटल नबयाणांचे नवतरण करण्यात येणे व त्यातूि ५८ हजार हेक्टर 
के्षत्रावर चारा नपकाची लागवड करण्यात आल्यािे एकूण ३० लाख मेनरक टि 
चाऱ्याचे उत्पादि लाले असणे, नदिांक १५ मे, २०१९ पासूि चारा िावणीतील 
जिावरांच्या अिुदाि दरामध्ये वाढ करुि मोठया जिावरांसाठी प्रनतनदि रुपये 
१००/- व लहाि जिावरांसाठी प्रनतनदि रुपये ५०/- हा वाढीव दर लागू केला 
असणे, चारा िावणीत दाखल लालेल्या जिावरांच्या उपश्स्थतीसाठी 
आठवड्यातूि स्कॅलिग करण्याचा निणभय घेण्यात आला असणे, टँकर मंजुरीचे 
अनधकार उपनजल्हानधकारी यांिा व चारा िावणी मंजुर करण्याचे अनधकार 
नजल्हानधकारी यांिा देण्यात आले असूि मागणी होताच ताबडतोब टँकर व 
चारा िावणी मंजुर करण्यात येत असल्याची बाब निदशभिास येणे, 
सद्यःश्स्थतीत २८,५२४ गावांमध्ये दषु्ट्काळ/दषु्ट्काळ सदृश पनरश्स्थती घोनषत 
करण्यात आली असणे व त्याअिुषंगािे १७,९८५ गावांिा दषु्ट्काळी अिुदाि 
वाटप करण्यात आले असणे व उवभनरत १०,५३९ गावांिा वर उल्लेनखत इतर 
८ सुनवधा लागू करण्यात आल्या असल्याचे निदशभिास येणे, दषु्ट्काळबानधत 
शेतकऱ्यांिा कृषी नवषयक मदत वाटप करण्यासाठी कें द्र शासिाकडूि रुपये 
४,७१४ कोटी रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली असणे, राज्यातील एकूण 
६८,३०,८६५ शेतकऱ्यांिा रुपये ४,५०८ कोटी रकमेच्या मदतीचे वाटप 
करण्यात आले असल्याचे निदशभिास येणे, राज्यातील शेतकऱ्यांची थनकत 
नवदु्यत देयके असल्यािे बंद असलेल्या पाणी पुरवठा योजिांची नवदु्यत जोडणी 
पुवभवत करण्याकनरता शासिाकडूि नवदु्यत देयके अदा करण्यात येणे व 
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त्यापोटी माचभ, २०१९ अखेरपयंत रुपये १३२.३० कोटी इतका निधी खचभ लाला 
असणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रसामीण रोजगार हमी योजिेंतगभत राज्यात नदिांक 
११ मे, २०१९ रोजी संपलेल्या आठवडयामध्ये एकूण ३६,६६० कामे चालू 
असूि त्यावर ३,४०,९५२ इतकी मजूरांची उपश्स्थती असल्याचे निदशभिास 
येणे, चारा िावण्यांमधील पशुधिाची िोंदणी करुि पशुधिाच्या संख्येची 
दैिंनदि िोंद ठेवण्यासाठी अॅन्राईड मोबाईलवर आधानरत प्रणालीचा वापर 
अनिवायभ करण्याचा निणभय शासिाकडूि घेण्यात येणे व शौयभ टेक्िोसॉफ्ट 
प्रा.नल. या संस्थेिे तयार केलेली प्रणाली नविाशुल्क उपलब्ध करुि देण्यात 
येणे, या संस्थेमारं्त सदर प्रणालीचा वापर करण्याबाबतचे एक नदवसीय 
प्रनशक्षण चारा िावणी चालकांचे पयभवेक्षक/कमभचारी तसेच महसूल 
नवभागातील कमभचारी यांिा नजल्हास्तरावर उपलब्ध करुि देण्यात येणे, चारा 
िावण्यांमध्ये दाखल होणाऱ्या पशुधिांची रोगप्रनतकारक शक्ती व उत्पादि 
क्षमता कायम राहण्याकनरता त्यांिा देण्यात येणाऱ्या नहरवा चारा, ऊसाचे 
वाडे, ऊस इ. खाद्याच्या प्रमाणात वाढ करुि मोठया जिावरांकनरता १८ नक.गॅ्रस. 
याप्रमाणे व लहाि जिावरांकनरता ९ नक.गॅ्रस. याप्रमाणे खाद्याचे प्रमाण सुधानरत 
करण्यात आले असणे, राज्यात प्रथमच शेळ्या-मेंढ्ांसाठी िावणी सुरु 
करण्याचा तसेच राज्यातील दषु्ट्काळी भागात सुरु असलेल्या चारा 
िावण्यांमधील जिावरांसाठी टँकरिे पाणी देण्याचा निणभय मंत्रीमंडळ 
उपसनमतीिे नदिांक ३० मे, २०१९ वा त्यासुमारास घेतला असणे, 
सद्यःश्स्थतीत राज्यात ६,२०९ टँकरच्या माध्यमातूि ४,९२० गावे आनण 
१०,५०६ पाड्यांवर पाणी पुरवठा केला जात असणे, राज्यात नपक नवम्याच्या 
भरपाईपोटी आतापयंत ३४ लाख शेतकऱ्यांिा २२ कोटी रुपयांचे वाटप 
करण्यात आले असल्याची बाब निदशभिास येणे, मागील ४ वषात ४ कोटी 
७२ लाख शेतकऱ्यांिा १४,७७३ कोटी रुपये इतकी भरीव िुकसाि भरपाई 
नदली असल्याचे निदशभिास येणे, कापुस व धाि नपकांवरील नकडीमुळे 
िुकसाि लालेल्या शेतकऱ्यांिा नपक नवमा योजिेनशवाय ३,३३६ कोटी 
रुपयांची भरपाई शासिाकडूि नदली असल्याची बाब निदशभिास येणे, 
पालकमंत्री व नजल्हानधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जवळपास सवभ 
नजल्यांमध्ये आढावा बैठकांचे आयोजि करुि दषु्ट्काळ नियंत्रणाचे कायभ युध्द 
पातळीवर सुरु असणे, नजल्हा, उपनवभाग व तालुका स्तरावर के्षत्रीय कमभचारी 
प्रनशक्षणांचे व पेरणीपूवभ मशागती व तयारीबाबत नवनवध नपकांच्या 



 

13 
 

शेतीशाळांचे आयोजि करण्यात येणे, नदिांक २४ मे ते ८ जूि, २०१९ या 
कालावधीत उन्नत शेती, समृध्द शेतकरी अनभयाि राबनवण्यात येणे, कृनत्रम 
पाऊस निमाण करण्याच्या दृष्ट्टीिे होत असलेला प्रयत्ि, तूतास पेरणी ि 
करण्याबाबत आतापयंत जवळपास एक लाखाच्या वर शेतकऱ्यांिा 
एसएमएसद्वारे सूचिा करुि नबयाणे वाया जाऊ िये म्हणूि खबरदारी घेण्यात 
येऊि खरीपाचे नियोजि करण्याचा प्रयत्ि इ. दषु्ट्काळ निवारणाथभ 
शासिाकडूि गांभीयािे करण्यात आलेल्या उपरोक्त उपाययोजिा व 
कायभवाही नवचारात घेऊि त्याअिुषंगािे करावयाची कायभवाही.'' 
 

  (ख) (गरुुवार, नदिांक २० जिू, ि िकु्रिार, वदनाांक २१ जनू, २०१९ 
रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दियविण्यात आलेला 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सियश्री धनांजय मुांडे, शरद रणनपसे, हेमंत टकले, रामहरी रुपिवर, जयंत 
पाटील, अशोक ऊर्भ  भाई जगताप, कनपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, सवभश्री 
सतीश चव्हाण, नवक्रम काळे, चंद्रकांत रघुवंशी, नकरण पावसकर, जिादभि 
चांदरुकर, रामराव वडकुते, डॉ.सुधीर तांबे, श्रीमती नवद्या चव्हाण, श्रीमती 
हुस्िबािू खनलरे्, श्री.ख्वाजा बेग, आर्थक. अिंत गाडगीळ, सवभश्री अमरिाथ 
राजूरकर, सुभाष लांबड, प्रकाश गजनभये, ॲड. राहूल िावेकर, सवभश्री सतेज 
ऊर्भ  बंटी पाटील, हनरलसग राठोड, अब्दलु्लाखाि दरुाणी, आिंदराव पाटील, 
जगन्नाथ लशदे, अमनरशभाई पटेल, मोहिराव कदम, आिंद ठाकूर, डॉ. 
वजाहत नमला, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "संपुणभ महाराष्ट्र, नवशेषत: मराठवाडा  १९७२ पेक्षाही भीषण 
दषु्ट्काळात भरडला गेला असणे, पनहल्या पहाणी अहवालािुसार १८० 
तालुक्यात गंभीर दषु्ट्काळ असल्याचे निदशभिास आल्यािंतरही कें द्रीय 
दषु्ट्काळी संनहतेिुसार र्क्त १५१ तालुक्यात दषु्ट्काळ जाहीर होणे, त्यािंतर 
राज्याच्या निकषािुसार २६८ मंडळात व ५४४९ गावात मध्यम व गंभीर 
दषु्ट्काळ जाहीर केला जाणे, राज्यातील दषु्ट्काळी पनरश्स्थती सवभसाधारणपणे 
सारखीच असतािा सरसकट आनण एकाच वेळी दषु्ट्काळ जाहीर ि केल्यामुळे 
दषु्ट्काळी उपाययोजिा सुरु करण्यात अक्षम्य कालापव्यय लाला असणे, 
मराठवाड्यात दषु्ट्काळाची तीव्रता सवानधक असणे, दषु्ट्काळामुळे पेरणीसाठी 
केलेली हजारो कोटी रुपयांची गंुतवणूक वाया गेलेली असणे, दषु्ट्काळी 
पनरश्स्थतीत नपण्याच्या पाण्यासाठी शासि स्तरावरुि टँकर, िादरुुस्त 
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योजिांची दरुुस्ती, िवीि पाणी पुरवठा योजिा वा अन्य उपाययोजिा वेळीच 
ि लाल्यामुळे दषु्ट्काळग्रसस्तांिा, जिावरांिा आनण नवशेषत: माय-भनगिींिा 
अतोिात त्रास सहि करावा लागला असणे, दषु्ट्काळ जाहीर लाल्यािंतर 
तब्बल ८ मनहन्यािंतर चारा िावण्या सुरु लाल्यामुळे मधल्या कालावधीत 
हजारो पशुधिाची हािी लाली असणे, अद्यापही चारा िावण्यांची मागणी 
असणे, सुरु असलेल्या चारा िावण्यांचे अिुदाि प्रलंनबत असणे, चारा 
िावण्यात आरोग्य सुनवधेच्या दषु्ट्काळामुळे जिावरांचा जीव धोक्यात आला 
असणे, पाणीपुरवठा, जिावरांसाठी चारा, हाताला काम, नवशेष आरोग्य सेवा 
आनण जाहीर केलेल्या अन्य दषु्ट्काळी उपाययोजिांचा पुरता बोजवारा 
वाजल्यामुळे काही दषु्ट्काळग्रसस्तांवर िक्षली होण्याची परवािगी मागण्याची 
वेळ सरकारिे आणली असणे, जाहीर करण्यात आलेली एिडीआरएर् वा 
एसडीआरएर्ची मदत अद्याप लाखो शेतकऱ्यांिा नमळालेली िसणे, 
राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अद्याप सुरु असणे, दषु्ट्काळी भागात 
शेतमजूरांिा रोजगार हमी योजिेअंतगभत रोजगाराची व शेतीची कामे देणे 
आवचयक असतांिा त्यासंबंधी शासिािे कोणतेही नियोजि केले िसणे,  
सातत्यािे गेल्या चार वषात अस्मािी आनण सुलतािी या दहेुरी संकटात 
असतािा या वषीच्या हंगामात उत्पन्न नमळेल या एकाच आशेवर शेतकरी वगभ 
असणे, नबयाणे व पेरणीपूवभ मशागतीच्या अिुदािासाठी रोख मदतीची मागणी 
करुि सुध्दा सरकारिे त्याकडे जानणवपूवभक कािाडोळा केला असणे, दसुऱ्या 
बाजूला जाहीर केलेल्या कजभमार्ीपासूि लाखो शेतकरी वंनचत रानहल्यामुळे 
बँका तेरा टक्के दंडिीय व्याजाची आकारणी करत असणे, तसेच एिपीअेचा 
बागुलबुवा पुढे करुि बँका चालू हंगामासाठी पीक कजभ देण्यास स्पष्ट्ट िकार 
देत असणे, गेल्या ३ मनहन्यात अिेक वेळा सोसाट्याच्या वाऱ्यासह, गारपीट, 
वीज कोसळूि र्ळबागा, इतर नपके आनण घरांचे प्रचंड िुकसाि व 
जीनवतहािी लालेली असणे, तथानप, अद्यापही शासिािे िुकसािभरपाई 
जाहीर ि करणे, बोंडअळी, तुडतुडा रोगाची वषभ-दोि वषापूवी जाहीर केलेली 
िुकसािभरपाई व दधू अिुदाि अद्याप शेतकऱ्यांिा नमळालेले िसणे, मागील 
२ वषांपासूि लाखो शेतकऱ्यांिा पीक नवम्याची िुकसाि भरपाई नमळालेली 
िसणे, पीक नवमा कंपन्यांचा शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरुि पीक नवमा 
िुकसािीची रक्कम िाकारण्याकडे कल असणे, सोयाबीि पीकाला पीक 
नवम्यातूि वगळल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांिा र्टका बसलेला असणे,  
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कोणत्याही उत्पादिांिा 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 वषभभरात मत्स्य दषु्ट्काळ व इतर 
संकटे आल्यािंतरही शासिाकडूि मश्च्िमारांिा कोणतीही मदत नमळालेली 
िसणे, मत्स्यव्यवसाय नवभागाकडूि सुरु असलेल्या अिेक योजिांची 
अंमलबजावणी योग्य पध्दतीिे होत िसणे, राज्यशासिािे तातडीिे मश्च्िमार 
बांधवांिा नवशेष पॅकेज देऊि मदत करण्याची निमाण लालेली आवचयकता, 
आंबा, काजू, िारळ, सुपारी, भात यासारख्या कोकण पट्ट्ट्यातील 
अथभव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती व र्ळबाग उत्पादिांिा लहरी 
हवामािाचा तसेच शासिाच्या शेतकरी नवरोधी पणि नितीचा र्टका बसलेला 
असणे,  वारंवार मागणी करुिही शासिािे कोणतीही मदत ि करणे,  वादळ, 
गारनपटीिे िुकसाि लालेल्या र्ळबागांसाठी हेक्टरी १ लाख आनण अन्य 
नपकांसाठी हेक्टरी ५० हजाराची केलेली मागणी, सरसकट कजभमार्ी, संपूणभ 
वीज नबलाची मार्ी, दषु्ट्काळातील उपाययोजिा युध्दपातळीवर राबनवणे, 
आनण  नबयाणे व पूवभमशागतीच्या अदािासाठी एकरी २५ हजाराची केलेली 
मागणी, दषु्ट्काळ निवारणासाठी करण्यात आलेल्या मागण्या, दषु्ट्काळाची 
सद्य:श्स्थती आनण शासि पातळीवरील युध्द पातळीवर करावयाच्या 
उपाययोजिा नवचारात घेऊि करावयाची कायभवाही." 

 
चौदा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या िेिटी) – 

  (१) श्री.ख्िाजा बेग, वि.प.स. पढुील साियजवनक महत्सिाच्या बाबींिर चचा 
उपश्स्र्त करतील.  

   "नदग्रसस (नज.यवतमाळ) तालुक्यातील िांदगव्हाण धरण माहे जुलै, 
२००५ मध्ये रु्टूि त्यात १४ व्यक्ती वाहूि गेले असूि शेकडो कुटंुबे उद्धध्वस्त 
लाली असणे, प्रकल्पग्रसस्तांचे पुिवभसि करण्याची योजिा शासिािे राबनवणे, 
परंतु कंत्राटदाराचं्या मिमािी व भ्रष्ट्टाचारी कारभारामुळे पुिवभसिाची घरे 
अपूणावस्थेत असूि पुिवभसिाच्या कामात निकृष्ट्ट दजाचे सानहत्य वापरण्यात 
येणे, त्यामुळे दोषींवर कारवाई करुि बानधतांचे पुिवभसि होण्याची 
आवचयकता, याबाबत शासिािे करावयाची कायभवाही व उपाययोजिा" 
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  (२) डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, वि.प.स. पढुील साियजवनक महत्सिाच्या 
बाबींिर चचा उपश्स्र्त करतील. 

   "पुण्यातील येरवडा प्रादेनशक मिोरुग्णालयात २० मनहन्यात 
उपचारादरम्याि १०३ रुग्णांचा मृत्यू लाल्याची घटिा घडणे, जािेवारी, २०१८ 
ते एनप्रल, २०१८ या कालावधीत पुण्यातील येरवडा येथील प्रादेनशक 
मिोरुग्णालयातील तीस रुग्णांचा मृत्यू लाल्याचे निदशभिास येणे, रुग्णालय 
प्रशासिािे मृत रुग्णांची "आकश्स्मक मृत्यू" अशी िोंद येरवडा पोलीस 
ठाण्यातील िोंदवहीत करण्यात येणे, रुग्णालयातील अस्वच्िता तसेच 
रुग्णांच्या दखुापतीवर वेळीच उपचार नमळत िसल्यािे रुग्णांिा जंतुसंसगाचे 
आजार होणे,  मिोरुग्णांिा आहार आनण आजारातूि बरे होण्यासाठी 
आवचयक असलेल्या वातावरणाचा अभाव असणे, मिोरुग्णांिा त्यांच्या 
िातेवाईकांिी काही कारणास्तव रुग्णालयाची परवािगी घेऊि घरी गेले 
असता रुग्णांिा परत रुग्णालयात दाखल करते वेळी रुग्णालयातील 
कमभचाऱ्यांकडूि पैशाची मागणी होत असणे, अशा अिेक अडचणी व 
गैरप्रकार या रुग्णालयात घडत असूि, मािनसक रुग्णांवर उपचार 
करण्याकनरता राज्यात चार मिोरुग्णालय असूि त्यातील अिेक पदे नरक्त 
असल्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत असणे, यामुळे मिोरुग्णांच्या 
िातेवाईकांमध्ये निमाण लालेले असंतोषाचे व संतापाचे वातावरण, याबाबत 
शासिािे करावयाची कायभवाही व उपाययोजिा" 

 
 
 
 

विधान भिन, 
मंुबई 
नदिांक : २१ जूि, २०१९ 

वजतेंद्र भोळे 
सनचव (का.), 

महाराष्ट्र नवधािपनरषद. 
 


