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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
मंगळमंगळिारिार,,  वदनांक वदनांक २२५५  जनू, जनू, २०१९२०१९  

((सकाळीसकाळी  १०१०--००००  ते ते ११११--४५४५  िािाजेपयंतजेपयंत))  
  

  लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 
  (१) (शकु्रिार, वदनांक २१ जनू, ि सोमिार, वदनांक २४ जनू,  २०१९ 

रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेली 
प्रलंवित लक्षिेधी सचूना) –  

   सिशश्री धनंजय मुंडे, हेमंत टकले, अनिकेत तटकरे, श्रीमती निद्या चव्हाण, 
सिवश्री ख्िाजा बेग, निक्रम काळे, सनतश चव्हाण, जगन्नाथ शशदे, नकरण 
पािसकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे 
शालेय वशक्षण मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "अल्पसंख्याक समाजातील निद्यार्थ्यांिा नशक्षणात समाि संधी 
उपलब्ध व्हािी, या उदात्त हेतूिे राज्यािे कायद्यािुसार काही महानिद्यालयांिा 
अल्पसंख्याक महानिद्यालयांचा दजा बहाल केला असणे, मंुबईतील जयशहद 
महानिद्यालय, के.सी.महानिद्यालय आनण एच.आर.महानिद्यालय या नतन्ही 
महानिद्यालयांिा अल्पसंख्याक दजा असणे, या महानिद्यालयांमध्ये प्रथम िर्व 
पदिी अभ्यासक्रमासाठी (इयत्ता अकरािी) शसधी समाजातील निद्यार्थ्यांसाठी 
५० टक्के जागा आरनक्षत असणे, कायद्यािुसार इयत्ता अकरािी प्रिेशासाठी 
अल्पसंख्याकांसाठी राखीि असलेल्या जागा शसधी समाजातील निद्यार्थ्यांमधूि 
ि उिवनरत जागा ऑिलाईि प्रिेश प्रनक्रयव्दारे भरणे बंधिकारक असणे, 
तसेच, उपलब्ध राखीि जागांपैकी काही जागा नशल्लक रानहल्यास त्या जागा 
पुन्हा ऑिलाईिसाठी उपलब्ध करुि सिव निद्यार्थ्यांिा प्रिेश नमळ्याची संधी 
देणेही बंधिकारक असणे, कायद्यातील तरतुदीिुसार प्रिेश प्रनक्रया 
राबनिल्याबाबतची तपासणी कर्याची जबाबदारी संबंनधत नशक्षण 
उपसंचालकांिर असणे, तथानप, सि २०१६ ते २०१८ या िर्ात या नतन्ही 
महानिद्यालयांमध्ये अल्पसंख्याक शसधी समाजासाठी आरनक्षत असलेल्या 
जागांिर शसधी समाजातील निद्यार्थ्यांव्यनतनरक्त अन्य निद्यार्थ्यांिा प्रिेश 
दे्यात आला असणे, यामुळे सिव निद्यार्थ्यांिा समाि संधी आनण प्रिेशातील 
पारदशवकता या कायद्यातील मूळ तत्िाची पायमल्ली झाली असणे, नशक्षण 
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उपसंचालक, महानिद्यालये आनण एजंट यांच्या परस्पर संगिमतािे कोट्यिधी 
रुपयांचा आर्थथक गैरव्यिहार करुि या नतन्ही महानिद्यालयांमध्ये 
अल्पसंख्याकांसाठी आरनक्षत जागांिर प्रिेश दे्यात आले असल्यामुळे या 
आर्थथक घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी कर्याची मागणी निरोधी पक्ष िेते, 
निधाि पनरर्द यांिी त्यांच्या नदिांक ४ जूि, २०१९ रोजीच्या पत्रान्िये 
मुख्यमंत्री महोदयांकडे केली असणे,  तथानप, अद्याप याबाबत सरकारकडूि 
कोणतीही कायविाही झालेली िसणे, यामुळे राज्यातील निद्यार्थ्यांमध्ये ि 
पालकांमध्ये तीव्र असंतोर् निमाण झालेला असणे, याकडे शासिाचे होत 
असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, याबाबत शासिािे  कराियाची कायविाही ि 
शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (२) श्री. अशोक ऊर्श  भाई जगताप, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक 
महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मंुबईतील कुलाबा  निभागातील सनिता चंद्रशेखर हे खेळाचे मैदाि 
निभागातील मुल ांकनरता एकमेि मैदाि उपलब्ध असणे, या मैदािात संपूणव 
कुलाबा निभागातील िॉडव क्र.२२५, २२६ ि २२७ येथील खेळाडू ि शाळकरी 
मुले खेळासाठी येत असणे, परंतू सदर नठकाणी या खेळाडू करीता अथिा 
शाळकरी मुलांकरीता अत्यािश्यक सोई-सुनिधा म्हणजेच नप्याचे पाणी ि 
शौचालयाची कोणतीच व्यिस्था िसणे, या येणाऱ् या शाळकरी मुलांमध्ये मुली 
सुध्दा समािेश असणे त्यामुळे अशा शाळकरी मुलींचे शौचालयाकरीता 
गैरसोय होणे, नप्याच्या पा्याकरीता लहाि मुलांिा नरगल नसिेमा येथील 
रस्ता ओलांडूि खाजगी हॉटेल अथिा रस्त्यािरील दनुर्त पाणी प्यािे लागत 
असणे, त्यामुळे अिेक िेळा लहाि मुलांचे अपघात घडूि नजनित हािी 
झालेली असणे, त्यामुळे या मैदािात शौचालयाची ि नप्याच्या पा्याची 
सुनिधा उपलब्ध करुि दे्याबाबतची मागणी असतािाही शासि करीत 
असलेले  अक्षम्य दलुवक्ष त्यामुळे येथील निभागातील खेळाडू ि शाळकरी 
मुलांमध्ये पसरलेली गैरसोईची ि असंतोर्ाची भाििा, त्यामुळे शासिािे 
कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (३) श्री. सवतश चव्हाण, श्री. धिंजय मंुडे,श्री. निक्रम काळे,श्री. अब्दलु्लाखाि 
दरुाणी, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे 
जलसंपदा मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "पैठण तालुक्यातील जायकिाडी धरणाखालील दषु्काळी गाव ांिा 
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पाणी पुरिठा कर्याचे उदे्दशािे रम्म्हगव्हाि जलउपसा शसचि योजिा हाती 
घे्यात आलेली असणे, सदर योजिेस नदिांक २१/१०/१९८० अन्िये 
(दरसूची १९७८-७९) िुसार १२५.०० कोटी रुपयांची मूळ प्रशासकीय मान्यता 
असूि नदिांक १८/०७/२००९ अन्िये २२२.२४ कोटी रूपयाची सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता नमळालेली असणे, फेरुम्िारी, २०१५ पयंत सदर योजिेिर 
११०.३८ कोटी खचव झालेला असणे, सदर योजिेचे पंपगृह/यांनत्रकीकामे मुख्य 
कालिा ि नितरीकेची कामे पूणव झालेली असणे ि भाग १ टप्पा १ ची योजिा 
कायान्िीत झाली असूि ३२०० हे. शसचि निर्थमती झालेली असणे, भाग १ 
टप्पा २ चे काम पुणव झाल्यािर १८७८७ हेक्टर शसचि निर्थमती होऊि ५५ 
गािांचा नप्याच्या पा्याचा प्रश्ि सुटणार असणे, सदर प्रकल्पासाठी आर्थथक 
तरतूद िसल्यािे काही प्रमाणात भुसंपादि ि स्थापत्य कामे बंद झालेली 
असणे, सदर प्रकल्प पुणव करूि कायान्िीत कर्यासाठी २५०.०० कोटी 
रूपयांची तातडीची गरज लक्षात घेऊि निभागािे शासिाकडे प्रस्ताि नदलेला 
असणे, परंतू त्यािर अद्याप कायविाही झालेली िसणे, तरी सदर प्रकल्पासाठी 
२५०.०० कोटी रूपये उपलब्ध करूि दे्याबाबत शासिािे केलेली िा 
कराियाची कायविाही ि प्रनतनक्रया." 

  (४) अॅड. हुस्निान ूखवलरे्, सिवश्री. अशोक ऊफव  भाई जगताप, शरद रणनपसे, 
रामहरी रुपििर, आिंदराि पाटील, डॉ. सुधीर तांबे, आर्थक. अिंत गाडगीळ, 
श्री. जिादवि चांदरूकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या 
बाबीकडे मदत ि पनुिशसन मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "राजापूर तालुक्यातील (नज.रत्िानगरी) अजुविा मध्यम प्रकल्पग्रस्तांचे 
सुयोग्य पुििवसि झाल्याचा प्रशासि दािा करीत असणे, मात्र येथील 
प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांिा अपुऱ्या सुनिधांमुळे अिेक समस्या ि अडचणींिा 
तोंड द्यािे लागत असल्याचे माहे जूि, २०१९ रोजी िा त्यासुमारास उघडकीस 
येणे, गेली अिेक िरे् प्रकल्पग्रस्तांच्या पुििवसिामधील एकूण १८ िागरी 
सुनिधांची पूतवता कर्याची मागणी असणे, त्यासाठी येथील ग्रामस्थांिी 
अिेकिेळा शासिास नििंती अजव, नििेदिे, आंदोलिे करणे, िास्तनिक 
नजल्हानधकारी यांिी या पुििवसि गािठाणाची ग्रामस्थांसोबत के्षत्रीय पहाणी 
कर्याचे आदेश उपनजल्हानधकारी यांिा देणे, त्यािुसार ग्रामस्थांसमिेत 
अपुऱ्या िागरी सुनिधांची प्रत्यक्ष पहाणी करुि हा अहिाल प्रशासिाला सादर 
करणे, मात्र या अहिालािर अद्यापही ठोस कायविाही कर्याबाबत शासि 
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दाखनित असलेली अिास्था, पनरणामी या पुििवनसत गािठाणांमधील 
ग्रामस्थांत तीव्र असंतोर्ाचे िातािरण पसरले असणे ि त्यांिी लोकशाही 
मागािे या प्रकल्पाचे काम बंद पाड्याचा निणवय घेतला असणे, कनरता 
शासिािे या संदभातील प्रत्यक्ष पहाणी अहिालाचा आधार घेऊि या 
पुििवनसत गािठा्यात १८ िागरी सुनिधा तातडीिे उपलब्ध करुि दे्याबाबत 
शासिािे कराियाची कायविाही ि शासिाची प्रनतनक्रया." 

  (५) श्री. रविद्र र्ाटक, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या 
बाबीकडे गहृवनमाण मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "मंुबईतील साधु टी.एल. िासिािी मागव, कफ परेड, कुलाबा येथील 
भूमापि क्रमांक ५९९ ि ६५८ या भूखंडािर अस्स्तत्िात असलेल्या ७००० 
झोपडपट्टीधारकांिा कोणतीही पूिवसूचिा ि देता शकिा िोनटसा ि पाठनिता 
पनरनशष्ट- २ कर्यात आल्याचे िुकतेच माहे जूि, २०१९ मध्ये उघडकीस 
येणे, सदर पनरनशष्ट- २ करतािा स्थापि कर्यात आलेल्या २२ गृहनिमाण 
संस्थेच्या महासंघािी आपल्या मजीतील लोकांिा पनरनशष्ट- २ मध्ये समानिष्ट 
करुि घेऊि पनरनशष्ट- २ मध्ये ७००० पैकी २५०० लोकांिा पात्र ठरिूि 
उिवनरत लोकांिा अपात्र ठरनि्यात येणे, अपात्र ठरनि्यात आलेल्या 
झोपडीधारकांिा आधी पात्रता नसध्द कर्याकनरता मुदत ि देता त्यांिा अपात्र 
ठरिूि उक्त २२ गृहनिमाण संस्थांिी उिवनरत झोपडीधारकांिा निश्िासात ि 
घेता परस्पर एस.आर.ए. योजिेतंगवत पुििवसिाचा प्रस्ताि झोपडपट्टी पुििवसि 
प्रानधकरणास सादर करणे, सदर प्रस्ताि सादर कर्यापूिी गृहनिमाण 
संस्थेच्या महासंघाची एकही सिवसाधारण बैठक घे्यात ि येणे, सदर 
प्रस्तािास ७० टक्क्यांिी संमती असणे बंधिकारक असतािाही झोपडपट्टी 
पुििवसि प्रानधकरणाच्या पनरपत्रकाचे उल्लंघि करुि एस.आर.ए. योजिेतंगवत 
प्रस्तािास मान्यता दे्यात येणे, चुकीच्या पध्दतीिे प्रस्ताि सादर केला 
असतािाही सदर प्रस्तािास प्रानधकरणािे तीि नदिसात एल.ओ.आय. ला 
नदलेली मंजूरी िंतर रद्द कर्यात येणे, यासंदभात अपात्र झोपडीधारकांिी 
मा.मुख्यमंत्री, मुख्य सनचि तसेच संबंनधत निभागाकडे लेखी तक्रारी िोव्हेंबर, 
२०१७ मध्ये िा त्या सुमारास करुिही अद्याप कोणतीच कायविाही ि होणे, 
सदर प्रकरणात झोपुप्रा प्रानधकरणाचे पनरपत्रक क्रमांक १६९ िुसार 
निकासकाची नियुक्ती झालेली िसल्यामुळे सदर पनरपत्रकािुसार िनिि 
निकासक नियुक्ती कर्याबाबतची कायविाही करणे, तसेच सि २०१८ चे 
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नितीय अनधिेशिात नदिांक १८ जुलै, २०१८ रोजी मा.गृहनिमाण राज्यमंत्री 
महोदयांिी निधािपनरर्द सभागृहामध्ये निचारलेल्या लक्षिेधी सुचिेला उत्त्तर 
देतािा नशखर नििारण तक्रार सनमतीकडे प्रलंनबत असलेल्या प्रकरणात एक 
मनहन्याच्या आत निणवय घे्याबाबतचे आदेश दे्यात येतील असे आश्िासि 
दे्यात येणे, परंतु अद्याप या प्रकरणात १० मनहिे उलटल्यािंतर देखील 
कोणतीच कायविाही ि होणे, िास्तनिक अपात्र झोपडीधारकांची छाििी होणे 
गरजेचे असतािाही निरोध करणाऱ् यांिा जाणीिपूिवक डािलूि प्रस्ताि मंजूर 
कर्यास दे्यात आलेले प्राधान्य, याकडे शासिाचे होत असलेले अक्षम्य 
दलुवक्ष, सदर प्रकरणाची शासिािे सक्षम अनधकाऱ् यामाफव त सखोल चौकशी 
करुि पुिश् च झोपडीधारकांचे सिेक्षण कर्याची आिश्यकता, मुख्य 
कायवकारी अनधकारी, झोपुप्रा यांच्याकडे एलओआय रद्द कर्याबाबत होत 
असलेली मागणी, तसेच या प्रकरणी प्रानधकरणातील अनधकाऱ् यांिी केलेल्या  
 अनियनमत कायवपध्दतीबाबत सखोल चौकशी करुि संबंनधत जबाबदार 
अनधकाऱ् यांच्या निरोधात कठोर कारिाई कर्याची होत असलेली मागणी, 
तसेच उक्त प्रकल्पाकनरता िेम्यात आलेला निकासक रद्द करुि िनिि 
निकासक िेम्याबाबत शासि स्तरािर कराियाची कायविाही, याकडे 
शासिाचे झालेले अक्षम्य दलुवक्ष, याबाबत शासिािे कराियाची कारिाई ि 
उपायोजिा ,याबाबत शासिाची प्रनतनक्रया ि भूनमका." 

  (६) सर्वश्री वकरण पािसकर, धिंजय मंुडे, हेमंत टकले, आिंद ठाकूर, अॅड. 
राहुल िािेकर, श्रीमती निद्या चव्हाण, श्री. ख्िाजा बेग, वि.प.स. पुढील 
तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या बाबीकडे कामगार मंत्रयांचे लक्ष 
िेधतील :- 

   "जेट एअरिेज (इं) नल. या आर्थथक संकटातील निमाि कंपिीची 
निमािसेिा नदिांक १७ एनप्रल, २०१९ रोजी पासूि पूणवत: स्थनगत कर्यात 
येणे, आर्थथक संकटांिी घेरलेल्या जेट एअरिेज कंपिीला १५०० कोटी 
रुपयांची नित्तीय संस्थाकडूि मदत नमळू ि शकल्यािे सदर निणवय घे्यात 
आलेला असणे असे कंपिीच्या व्यिस्थापिाकडूि स्पष्ट करणे, पनरणामी 
व्यिस्थापिाच्या या अिास्थेमुळे १६ हजार स्थायी आनण ६ हजार अस्थायी 
(कंत्राटी) असे एकूण २२ हजार कमवचारी बेरोजगारीच्या खाईत लोटले गेलेले 
असणे, तसेच या कमवचाऱ्यांिर अिलंबूि असलेला पनरिार अशा लाखो 
लोकांिर याचा पनरणाम झाला असूि माहे माचव, २०१९ पासूि कमवचाऱ्यांिा 
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िेतिही नदलेली िसणे, त्याचप्रमाणे पीएफ, गॅ्रच्युईटी ि इतर िेति भते्त याचीही 
नमळ्याची शाश्िती रानहलेली िसूि, कमवचाऱ्यांिर उपासमारीची पाळी 
आली असणे, कमवचाऱ्यांच्या रोजगाराचा मोठा प्रश्ि उपस्स्थत झालेला असूि 
हजारो कुटंुबे उध्दिस्त हो्याच्या मागािर असणे, याबाबत मा.पंतप्रधाि ि 
एव्हीऐशि मंत्रालय, यांिा नििेदिािारे अिगत कर्यात आलेले असणे, 
तसेच जेट एअरिेज ही महाराष्र आनण मंुबई स्थानपत असल्यािे याबाबत 
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्र राज्य यांिाही कंपिी सुरु हो्यासंदभात नििेदिािारे 
अिगत कर्यात आलेले असणे, कें द्र शासिाकडूि ि राज्य शासिाकडूि 
स्टाटव अप इंनडया, मेक इि इंनडया चा मोठा गाजािाजा करुि डांगोरा नपटला 
जात असतािा मात्र देशांतगवत उद्योग बंद पडत असल्याचे िास्ति समोर येत 
असूि मोठया प्रमाणात बेरोजगारी िाढत असल्यामुळे उद्योग के्षत्रासाठी मोठा 
धोका निमाण होणे, पनरणामी उद्योग के्षत्रात गंुतिणुकीसाठी धोक्याची घंटा 
असूि तसेच देशात दरिर्ी अडीच कोटी रोजगार उपलब्ध कर्याची 
घोर्णाही फसिी ठरल्यािे कामगारांमध्ये तीव्र िाराजी ि संतापाची भाििा 
निमाण होणे तसेच सद्य:स्स्थतीत कामगारांची असलेली प्रलंनबत देणी दे्याचे 
आनमर् दाखनिले जात आहे मात्र ती नमळ्याबाबत स्पष्टता नदसूि येत िसणे, 
त्यामुळे कामगारांकडूि तातडीिे कंपिी सुरु कर्यासंदभात होत असलेली 
मागणी, याबाबत शासिािे कराियाची तातडीची कायविाही ि शासिाची 
प्रनतनक्रया." 

  (७) श्री. प्रसाद लाड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या ि सािवजनिक महत्िाच्या 
बाबीकडे जलसंधारण मंत्रयांचे लक्ष िेधतील :- 

   "शासिािे सि १९९२ मध्ये िागदे (ता. कणकिली, नज. शसधुदगुव) 
येथील लघुपाटबंधारे धरण प्रकल्पाच्या अंदानजत १६ कोटी रुपये खचास 
मंजूरी देऊि कामास प्रत्यक्षात सुरुिात केल्यािंतर मागील अिेक िर्ांपासूि 
काम संपूणवत: ठप्प झालेले असणे, या धरण प्रकल्पामुळे बानधत झालेल्या 
शेतकऱ्यांिा आजनमतीस िुकसाि भरपाई दे्यात आलेली िसणे, धरणाचे 
काम अधविट स्स्थतीत बंद असल्यािे एकीकडे तेथील ग्रामस्थ तसेच 
शेतकऱ्यांिा िाहक शसचिापासूि िंनचत हो्याची आलेली पाळी तर 
दसुरीकडे धरणाच्या बांधकामास निलंब होत असल्यािे नदिसेनदिस 
धरणाच्या अंदानजत खचास प्रचंड प्रमाणात झालेली िाढ, धरणाचे काम 
नििानिलंब हाती घेऊि पूणव कर्यात यािे तसेच धरणग्रस्त शेतकऱ्यांिा 
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िव्या भूसंपादि कायद्यान्िये िुकसाि भरपाई नमळािी म्हणूि िागदे धरण 
संघर्व सनमती कसिण माफव त मा. मुख्यमंत्री. मा. जलसंपदा मंत्री, मा. 
पालकमंत्री शसधुदगुव नजल्हा, प्रधाि सनचि जलसंपदा निभाग, कायवकारी 
अनभयंता, लघुपाटबंधारे निभाग शसधुदगुव आदींकडे सातत्यािे लेखी 
नििेदिािारे केलेली मागणी, त्याकडे शासिाचे जाणीिपूिवक झालेले ि होत 
असलेले दलुवक्ष, पनरणामत: तेथील जितेत शासिाच्या उदासीितेच्या 
धोरणामुळे निमाण झालेला असंतोर्, शासिािे अलीकडेच २०२० पयंत सिव 
अपूणव धरणांची कामे पूणव कर्याबाबत जाहीररीत्या धोरण जाहीर 
केल्याप्रमाणे िागदे लघुपाटबंधारे धरणाचे काम नििानिलंब हाती घेऊि तसेच 
सिव प्रकल्पग्रस्तांिा िव्या भूसंपादि कायद्यािव्ये िुकसािभरपाई दे्याची 
आिश्यकता, याप्रकरणी शासिािे केलेली कायविाही ि प्रनतनक्रया." 

 
 

((दपुारीदपुारी  १२१२--००००  िाजतािाजता))  
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेर्णे - 

  (१) मखु्यमंत्री : निदभव, मराठिाडा आनण उिवनरत महाराष्र यासाठी 
निकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
नगरविकास विभागाचे सि २०१७-२०१८ या 
आर्थथक िर्ाचे िैधानिक निकास मंडळनिहाय 
अनििायव प्रत्यक्ष खचाचे (अनिभाज्य भागासह) ि 
कायवक्रमांतगवत मंजूर नियतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे 
नििरणपत्र सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (२) महसलू, 
सािशजवनक 
िांधकाम 
(सािशजवनक 
उपक्रम िगळून) 
मंत्री 

: (क) निदभव, मराठिाडा आनण उिवनरत महाराष्र 
यासाठी निकासमंडळे आदेश, २०११ मधील 
खंड ८ अन्िये महसलू ि िन विभागाचे सि 
२०१७-२०१८ या आर्थथक िर्ाचे िैधानिक 
निकास मंडळनिहाय अनििायव प्रत्यक्ष खचाचे 
(अनिभाज्य भागासह) ि कायवक्रमांतगवत मंजूर 
नियतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे नििरणपत्र 
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सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ख) निदभव, मराठिाडा आनण उिवनरत महाराष्र 
यासाठी निकासमंडळे आदेश, २०११ मधील 
खंड ८ अन्िये सािशजवनक िांधकाम 
विभागाचे सि २०१७-२०१८ या आर्थथक 
िर्ाचे िैधानिक निकास मंडळनिहाय अनििायव 
प्रत्यक्ष खचाचे (अनिभाज्य भागासह) ि 
कायवक्रमांतगवत मंजूर नियतव्यय ि प्रत्यक्ष 
खचाचे नििरणपत्र सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (३) उच्च ि तंत्र 
वशक्षण मंत्री 
 

: (क) "राष्रसंत तुकडोजी महाराज िागपूर निद्यापीठ 
यांचे  २०१७-२०१८  या िर्ाचे िार्थर्क लेखे 
(अंकेक्षण अहिालासह)" सभागृहासमोर 
ठेितील. 
 

     (ख) "स्िामी रामािंद तीथव मराठिाडा निद्यापीठ, 
िांदेड यांचा नदिांक १ एनप्रल, २०१७ ते ३१ 
माचव, २०१८ या कालािधीचा िार्थर्क अंकेक्षण 
अहिाल" सभागृहासमोर ठेितील. 
 

     (ग) "श्रीमती िाथीबाई दामोदर ठाकरसी मनहला 
निद्यापीठ, मंुबई यांचा नदिांक १ एनप्रल, २०१४ 
ते ३१ माचव, २०१५  या कालािधीचा अंकेक्षण 
अहिाल" सभागृहासमोर ठेितील. 

  (४) सािशजवनक 
आरोग्य ि कुटंूि 
कल्याण मंत्री 

 निदभव, मराठिाडा आनण उिवनरत महाराष्र यासाठी 
निकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
सािशजवनक आरोग्य विभागाचे सि २०१७-२०१८ 
या आर्थथक िर्ाचे िैधानिक निकास मंडळनिहाय 
अनििायव प्रत्यक्ष खचाचे (अनिभाज्य भागासह) ि 
कायवक्रमांतगवत मंजूर नियतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे 
नििरणपत्र सभागृहासमोर ठेितील. 
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  (५) पशुसंिधशन, 
दगु्धविकास ि 
मत्सस्यविकास 
मंत्री 
 

: "महाराष्र पशु ि मत्स्य निज्ञाि निद्यापीठ, िागपूर 
यांचा सि २०१७-२०१८ या िर्ाचा िार्थर्क अहिाल" 
सभागृहासमोर ठेितील. 
 

  (६) अन्न, नागरी 
परुिठा ि ग्राहक 
संरक्षण मंत्री 

: निदभव, मराठिाडा आनण उिवनरत महाराष्र यासाठी 
निकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
अन्न, नागरी परुिठा ि ग्राहक संरक्षण  विभागाचे 
सि २०१७-२०१८ या आर्थथक िर्ाचे िैधानिक 
निकास मंडळनिहाय अनििायव प्रत्यक्ष खचाचे 
(अनिभाज्य भागासह) ि कायवक्रमांतगवत मंजूर 
नियतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे नििरणपत्र सभागृहासमोर 
ठेितील. 
 

  (७) सामावजक न्याय 
मंत्री 

: निदभव, मराठिाडा आनण उिवनरत महाराष्र यासाठी 
निकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विभागाचे सि 
२०१७-२०१८ या आर्थथक िर्ाचे िैधानिक निकास 
मंडळनिहाय अनििायव प्रत्यक्ष खचाचे (अनिभाज्य 
भागासह) ि कायवक्रमांतगवत मंजूर नियतव्यय ि प्रत्यक्ष 
खचाचे नििरणपत्र सभागृहासमोर ठेितील. 
 
 

  (८) कृवष मंत्री : निदभव, मराठिाडा आनण उिवनरत महाराष्र यासाठी 
निकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
कृवष, पशसंुिधशन, दगु्धव्यिसाय विकास ि 
मत्सस्यव्यिसाय विभागाचे सि २०१७-२०१८ या 
आर्थथक िर्ाचे िैधानिक निकास मंडळनिहाय 
अनििायव प्रत्यक्ष खचाचे (अनिभाज्य भागासह) ि 
कायवक्रमांतगवत मंजूर नियतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे 
नििरणपत्र सभागृहासमोर ठेितील. 

  (९) आवदिासी : निदभव, मराठिाडा आनण उिवनरत महाराष्र यासाठी 
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विकास मंत्री निकासमंडळे आदेश, २०११ मधील खंड ८ अन्िये 
आवदिासी विकास विभागाचे सि २०१७-२०१८ या 
आर्थथक िर्ाचे िैधानिक निकास मंडळनिहाय 
अनििायव प्रत्यक्ष खचाचे (अनिभाज्य भागासह) ि 
कायवक्रमांतगवत मंजूर नियतव्यय ि प्रत्यक्ष खचाचे 
नििरणपत्र सभागृहासमोर ठेितील. 

  (१०) जलसंधारण 
मंत्री 

: नदिांक ७ एनप्रल, २०१७ रोजी श्री. सुनजतशसह ठाकूर 
ि इतर नि.प.स. यांिी म.नि.प. नियम २६० अन्िये 
प्रस्तािािरील चचेच्यािेळी सभागृहात उपस्स्थत 
केलेल्या मुद्यांची मानहती सभागृहासमोर ठेितील. 

तीन : "विमकु्त जाती ि भटक्या जमाती कल्याण सवमतीचा िारािा अहिाल सादर 
करणे." 

चार : "मवहला ि िालकांचे हक्क आवण कल्याण सवमतीचा अकरािा, िारािा ि 
तेरािा अहिाल सादर करणे." 

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

  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनांची वनिेदने – 
   (अ) (सोमर्ार ददनाांक २४ जनू, २०१९ रोजीच्या ददर्साच्या 

कामकाजाच्या क्रमात दर्वदर्ण्यात आलेले म.दर्.प. दनयम ९३ 
अन्र्ये सचूनेचे दनरे्दन) – 

     श्री. रामरार् र्डकुते, दर्.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या 
सािवजनिक महत्िाच्या निर्यािरील सचूना क्रमांक ५ िर 
सार्वजदनक आरोग्य ि कुटंूि कल्याण मंत्री नििेदि 
करतील:- 

     "हिंगोली जिल्िं  रुग्ण लय त सुरु असलेल  
अजियजितपण  व रुग्ण ांचे िंोत असलेले िं ल." 

   (ि) म.दर्.प. दनयम ९३ अन्र्ये सचूनाांची दनयदमत दनरे्दने - 
    (१) श्री. कदपल पाटील, दर्.प.स. य ांच्य  पुढील जिकडीच्य  

स वविजिक ििंत्व च्य  जवषय वरील सचूना क्रमाांक ६ वर 
मखु्यमांत्री जिवेदि करतील :- 

     "घ टकोपर (प.) येथील स ईि थ जिक्षण सांस्थेच्य  
ि ध्यजिक जवद्य लय तील सांस्थ च लक श्री.ि िदेव घ डगे िें 
ि ळेतील जिक्षक/जिक्षकेतर य ांच्य कडे पैि ची ि गणी 
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करूि दिद टी व छळ करत असल्य ब बत." 
    (२) श्री. जगन्नाथ शर्दे, दर्.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या 

सािवजनिक महत्िाच्या निर्यािरील सचूना क्रमांक १० िर 
पदरर्हन मांत्री नििेदि करतील:- 

     "कल्य ण (जि.ण णे) बस ाग र च्य  दरुवस्थेब बत." 
    (३) श्री. धनांजय मुांडे, दर्.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या 

सािवजनिक महत्िाच्या निर्यािरील सचूना क्रमांक ११ िर 
सहकार मंत्री नििेदि करतील:- 

         "लोकिेते गोपीि थर विी िुांडे ि ग सवगीय 
सुतजगरणी केि, जि. बीड य  सांस्थेतील गैरव्यविं र ब बत." 

    (४) श्रीमती दर्द्या चव्हाण, दर्.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या 
सािवजनिक महत्िाच्या निर्यािरील सचूना क्रमांक ९ िर 
गहृदनमाण मंत्री नििेदि करतील:- 

     "िौिे अांधेरी, त . अांधेरी ि.भु.क्र १९५ पैकी य  
जिळकतीवरती जिविगर, लोकि यकिगर, न्युकप सव डी, 
जितल देवी व जिव िीिगर येथे जवक सक िे ७० सदजिक  
बोगस ल भ र्थ्यांि  प त्र करुि सदजिक  व टप केल्य ब बत." 

    (५) सर्वश्री दत्तात्रय सार्ांत, बाळाराम पाटील, श्रीकाांत 
देर्पाांडे, दर्.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या सािवजनिक 
महत्िाच्या निर्यािरील सचूना क्रमांक ७ िर र्ालेय 
दर्क्षण मंत्री नििेदि करतील:- 

     "ख िगी व्यस्थ पिच्य  ि ळेतील सवव किवचाऱय ांि  
सुध जरत सेव ांतगवत ाश्व जसत प्रगती योिि  ल गू 
करणेब बत." 

   (क) म.दर्.प. दनयम ९३ अन्र्ये सचूनाांची ददनाांक २५ जनू, २०१९ 
रोजीसाठी प्राप्त झालेली दनरे्दने - 

    (१) श्री. रामरार् र्डकुते, दर्.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या 
सािवजनिक महत्िाच्या निर्यािरील सचूना क्रमांक २७ िर 
मदत र् पनुर्वसन मंत्री नििेदि करतील:- 

     "िु.पो.स लेग व त .धिाब द जि.ि ांदेड येथील 
श्री.गोहवद गोपीर ि भुत वळे य ांिी बँकेचे किव व ि जपकी 
य िुळे केलेली ात्ििंत्त्य ." 

    (२) श्री. जयांत पाटील, दर्.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या 
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सािवजनिक महत्िाच्या निर्यािरील सचूना क्रमांक १४ िर 
आददर्ासी दर्कास मंत्री नििेदि करतील:- 

     "एक त्त्िक ाजदव सी जवक स प्रकल्प ांतगवत झ लेल्य  
भ्रष्ट च र ब बत." 

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

- मध्यंतर - 
सात : वित्त मंत्रयांचा प्रस्ताि :- 

  "महाराष्र निधािपनरर्द नियमांतील नियम २८९ अन्िये अथवसंकल्पािरील 
सिवसाधारण चचेच्या संदभात निधािपनरर्द नियमांतील नियम २२८ (१) मधील सात 
नदिसांच्या कालािधीची तरतूद स्थनगत कर्यात यािी." 

आठ : सन २०१९-२०२० च्या अवतवरक्त अर्शसंकल्पािर सिशसाधारण चचा (पवहला 
ि शेिटचा वदिस). 

नऊ : शासकीय विधेयके – 
   विधानसभेने संमत केल्याप्रमाणे - विचार, खंडश: विचार ि संमत 

करणे. 
   (१) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन 

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

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित सिशश्री धनंजय मुंडे, 
शरद रणवपसे, प्रकाश गजवभये, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सि २०१९ चे नि.स.नि. क्रमांक २ - महाराष्र शेतजमीि 
(जमीिधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) निधेयक, २०१९ खालील 
सदस्यांच्या प्रिर सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त दोन मवहन्यांच्या 
आत सादर कर्याचा अिुदेश देऊि निचाराथव पाठनि्यात यािे." 

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

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

जगताप, नि.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नि.प.स. (८) ॲड.अनिल परब, नि.प.स. 



 

13 
 

    (९) श्री.निजय ऊफव  भाई नगरकर, 
नि.प.स. 

 

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

ि विशेष आकारणी यामध्ये िाढ करण्यािाित (सधुारणा) 
विधेयक, २०१९" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठविण्यािाित सिशश्री धनंजय मुंडे, 
शरद रणवपसे, प्रकाश गजवभये, वि.प.स. यांचा प्रस्ताि :- 

    "सि २०१९ चे नि.स.नि. क्रमांक ३ - महाराष्र जमीि महसूल ि 
निशेर् आकारणी यामध्ये िाढ कर्याबाबत (सुधारणा) निधेयक, 
२०१९ खालील सदस्यांच्या प्रिर सनमतीकडे त्यािरील प्रनतिृत्त दोन 
मवहन्यांच्या आत सादर कर्याचा अिुदेश देऊि निचाराथव 
पाठनि्यात यािे." 

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

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

जगताप, नि.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नि.प.स. (८) ॲड.अनिल परब, नि.प.स. 
    (९) श्री.निजय ऊफव  भाई नगरकर, 

नि.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमांक १५ - महाराष्ट्र सािशजवनक 

विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 
   (४) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमांक २४ - महाराष्ट्र कृवष 

विद्यापीठ आवण महाराष्ट्र पशु आवण मत्सस्यव्यिसाय विज्ञान 
विद्यापीठ (सधुारणा ि विवधग्राह्यीकरण) विधेयक, २०१९" 

    -------------------------------------------------------------------- 
दहा : (क) ॲड. अवनल परि, सिवश्री निजय ऊफव  भाई नगरकर, गोपीनकसि बाजोनरया, 

प्रनिण दरेकर, प्रसाद लाड, रशिद्र फाटक, ॲड. निरंजि डािखरे, सिवश्री 
नगरीशचंद्र व्यास, िरेंद्र दराडे, प्रा.अनिल सोले, सिवश्री निप्लि बाजोनरया, 
निलास पोतिीस, डॉ. मनिर्ा कायंदे, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० 
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अन्िये प्रस्ताि – 
   "मंुबई महािगर प्रदेश निकास प्रानधकरणाच्या कायवके्षत्रात राज्य 

शासिािे पालघर नजल्यातील पालघर ि िसई संपूणव तालुके आनण रायगड 
नजल्यातील अनलबाग, पेण, पििेल ि खालापूर संपूणव तालुके यांचा समािेश 
करुि प्रानधकरण के्षत्राचा निस्तार कर्यात येणे, सदर निणवयािुळे िसई-नमरा-
भाईदंर दरम्याि ििीि खाडीपूल, निकास कें दे्र, िसई-निरार के्षत्रासाठी सुया 
पाणी पुरिठा प्रकल्प, िैिा प्रकल्पास चालिा, रॉन्स हाबवर, रेल्िे अनलबाग 
पयंत इत्यानद निनिध योजिा कायास्न्ित होणार असणे, मंुबईतील महत्िाकांक्षी 
सागरी नकिारा रस्त्याचा (कोस्टल रोड) प्रकल्प, मंुबईतील नमठी िदी स्िच्छ 
कर्याच्या योजिेतंगवत शहरातील सांडपाणी प्रनक्रया करुि ते पाणी नमठी 
िदीत पुन्हा सोड्याची योजिा, कें द्र शासिाच्या स्माटव नसटी पनरयोजिेतंगवत 
राज्यातील पुणे, ठाणे, िागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर, िानशक, शपपरी-
शचचिड, कल्याण-डोंनबिली या ८ शहरासाठी राज्य शासिाला फेरुम्िारी 
२०१९ अखेर १५६८ कोटी रुपये उपलब्ध करुि दे्यात येणे, गृहनिमाण 
धोरणास मान्यता दे्यास होत असलेला निलंब, मंुबईतील नशिडी, गोराई, 
(बोरीिली), मानहम भागातील जैिनिनिधतेमुळे पािथळीिे व्यापलेले के्षत्र 
पयवटि के्षत्र म्हणूि जाहीर कर्याच्या नजल्हानधकाऱ्यांिा नदलेल्या सूचिा, 
तथानप नजल्हानधकाऱ्यांिी कोणतीच कायविाही ि केल्यामुळे पािथळ के्षत्रांिर 
नदिसेंनदिस िाढत जाणारी अिनधकृत बांधकामे, मंुबई शहर ि उपिगरातील 
निकासक, मोठ-मोठ्या कंपन्या, मॉल्स यांिी महािगरपानलकेचा सुमारे 
१३३.२५ कोटी रुपयांचा थकिलेला कर, मंुबईतील अपूणव असलेले 
एसआरए प्रकल्प पूणव कर्यासाठी उपाययोजिा, म्हाडाच्या ५६ िसाहतींचा 
रखडलेला पुिर्थिकास, मंुबईतील मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त ि नबगर 
उपकरप्राप्त सुमारे १४०० इमारती, पंतप्रधाि अिुदाि प्रकल्पाच्या, इमारत ि 
पुिरवचिा मंडळाच्या ि झोपडपट्टी पुिर्थिकास योजिेतंगवत बांधलेल्या 
इमारतींची दरुुस्ती, बीपीटी ि बीआयटी च्या जागेिरील धोकादायक इमारती, 
म्हाडाच्या इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जास्त घुसखोर असल्याचे निष्पन्न होणे, 
राज्यात ६० लक्ष झाडे लाि्याची शासिाची महत्िाकांक्षी योजिा, िांदे्र- पूिव 
येथील शासकीय अनधकारी-कमवचारी यांिा नदलेल्या नििासस्थािांच्या 
जागेिर मालकी हक्कािे नििासस्थािे बांधूि दे्याची मागणी, याबाबत 
शासिािे कराियाची कायविाही ि उपाययोजिा." 
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  (ख) (मंगळिार, वदनांक १८ जनू, बधुर्ार, ददनाांक १९ जनू, गरुुिार, वदनांक 
२० जनू, शकु्रिार, वदनांक २१ जनू, ि सोमिार, वदनांक २४ जनू, 
२०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशविण्यात आलेल्या 
म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिशश्री सरेुश धस, निजय ऊफव  भाई नगरकर, पृर्थ्िीराज देशमुख, गोपीनकसि 
बाजोनरया, सुनजतशसह ठाकुर, ॲड.अनिल परब, सिवश्री निलय िाईक, िरेंद्र 
दराडे, रामदास आंबटकर, निप्लि बाजोनरया, श्रीमती स्स्मता िाघ, सिवश्री 
रशिद्र फाटक, नगरीशचंद्र व्यास, अरुणभाऊ अडसड, रामराि पाटील, चंदभूाई 
पटेल, प्रा.अनिल सोले, सिवश्री प्रनिण पोटे-पाटील, िागोराि गाणार, वि.प.स. 
यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   ''राज्यातील तालुक्यांमध्ये जूि ते सप्टेंबर, २०१८ या कालािधीतील 
पजवन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दरूसंिेदि निर्यक 
निकर्, ििस्पती निदेशांक, मृद ूआद्रवता, पेरणी खालील के्षत्र ि नपकांची स्स्थती 
या सिव घटकांचा एकनत्रत निचार करुि या घटकांिी प्रभानित झालेल्या 
तालुक्यांपैकी १५१ तालुक्यांमधील १७,९८५ गािांमध्ये गंभीर/मध्यम 
स्िरुपाचा दषु्काळ शासिािे नदिांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीपासूि घोनर्त 
केला असणे, त्यािंतरच्या कालािधीत १५१ तालुक्यांव्यनतनरक्त इतर 
तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळामध्ये सरासरी पजवन्यांच्या ७० टक् के पेक्षा 
कमी ि एकूण पजवन्यमाि ७५० नम.नम. पेक्षा कमी झाले आहे अशा एकूण 
२६८ महसूली मंडळांतील ५,०९० गािांमध्ये शासिािे दषु्काळ घोनर्त केला 
असणे तसेच, ९३१ गािांमध्ये दषु्काळ सदृश पनरस्स्थती जाहीर केली असणे, 
अशारीतीिे राज्यातील एकूण ४१ हजार गािांपैकी तब्बल २९ हजार गािांमध्ये 
दषु्काळ असल्याचे निदशविास येणे, राज्यातील दषु्काळाचा सामिा 
कर्यासाठी राज्याचे मदत ि पुििवसि मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ 
उपसनमती गठीत कर्यात येणे, प्रत्येक नजल्हानधकारी कायालयात टंचाई 
नियंत्रण ि समन्ियासाठी स्ितंत्र कक्ष स्थाप्यात आला असणे, राज्यातील 
मोठे, मध्यम ि लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या जलाशयातील पाणीसाठा सि 
२०१८ च्या तुलिेत निम्मा शकिा त्याहूिही कमी असल्याची बाब निदशविास 
येणे, दषु्काळ घोनर्त केलेल्या शकिा दषु्काळ सदृश पनरस्स्थती घोनर्त केलेल्या 
गािांतील शेतकऱ्यांिा शासिाकडूि जनमि महसूलात सूट, सहकारी 
संस्थांच्या कजाचे पुिगवठण, मोठया प्रमाणािर शेतकऱ्यांिा नपक कजवमाफी 
दे्यात येणे, शेतीशी निगनडत कजाच्या िसूलीस स्थनगती, कृर्ीपंपाच्या चालू 
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निज नबलात ३३.५ टक् के  सुट देऊि अंदाजे रुपये ६७३.४१ कोटीची सिलत 
दे्यात आली असल्याचे निदशविास येणे तसेच, शालेय/महानिद्यालयीि 
निद्यार्थ्यांच्या पनरक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतगवत कामांच्या निकर्ात काही 
प्रमाणात नशनथलता, आिश्यक तेथे नप्याचे पाणी पुरनि्यासाठी टँकरचा 
िापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गािात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची निज 
जोडणी खंडीत ि करणे, निज थकबाकी ि भरल्यािे बंद कर्यात आलेल्या 
३,३२० पाणीपुरिठा योजिा पुन्हा सुरु कर्यात येणे, इ. धोरणात्मक निणवय 
करुि दषु्काळग्रस्त शेतकऱ्यांिा या-िा-त्या माध्यमातूि मदत कर्याचा 
शासिाचा प्रयत्ि, राज्यात १,२६४ नठकाणी चारा छाि्या सुरु कर्यात येणे 
ि त्यात सुमारे १० ते ११ लाख जिािरे असणे, चारा छाि्यांसाठी औरंगाबाद 
निभागीय आयुक्तांिा १११ कोटी, पुणे निभागीय आयुक्तांिा ४ कोटी ि 
िानशक निभागीय आयुक्तांिा ४७ कोटींचा निधी नितनरत कर्यात आला 
असल्याची बाब निदशविास येणे, चारा छाि्यांच्या नठकाणी तात्पुरती 
स्िच्छतागृहे उभार्यात येणे, चारा नपकाच्या लागिडीसाठी शेतकऱ्यांिा २५ 
हजार क्क्िटल नबयाणांचे नितरण कर्यात येणे ि त्यातूि ५८ हजार हेक्टर 
के्षत्रािर चारा नपकाची लागिड कर्यात आल्यािे एकूण ३० लाख मेनरक टि 
चाऱ्याचे उत्पादि झाले असणे, नदिांक १५ मे, २०१९ पासूि चारा छािणीतील 
जिािरांच्या अिुदाि दरामध्ये िाढ करुि मोठया जिािरांसाठी प्रनतनदि रुपये 
१००/- ि लहाि जिािरांसाठी प्रनतनदि रुपये ५०/- हा िाढीि दर लागू केला 
असणे, चारा छािणीत दाखल झालेल्या जिािरांच्या उपस्स्थतीसाठी 
आठिड्यातूि स्कॅशिग कर्याचा निणवय घे्यात आला असणे, टँकर मंजुरीचे 
अनधकार उपनजल्हानधकारी यांिा ि चारा छािणी मंजुर कर्याचे अनधकार 
नजल्हानधकारी यांिा दे्यात आले असूि मागणी होताच ताबडतोब टँकर ि 
चारा छािणी मंजुर कर्यात येत असल्याची बाब निदशविास येणे, 
सद्यःस्स्थतीत २८,५२४ गािांमध्ये दषु्काळ/दषु्काळ सदृश पनरस्स्थती घोनर्त 
कर्यात आली असणे ि त्याअिुरं्गािे १७,९८५ गािांिा दषु्काळी अिुदाि 
िाटप कर्यात आले असणे ि उिवनरत १०,५३९ गािांिा िर उल्लेनखत इतर 
८ सुनिधा लागू कर्यात आल्या असल्याचे निदशविास येणे, दषु्काळबानधत 
शेतकऱ्यांिा कृर्ी निर्यक मदत िाटप कर्यासाठी कें द्र शासिाकडूि रुपये 
४,७१४ कोटी रुपयांची मदत मंजूर कर्यात आली असणे, राज्यातील एकूण 
६८,३०,८६५ शेतकऱ्यांिा रुपये ४,५०८ कोटी रकमेच्या मदतीचे िाटप 
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कर्यात आले असल्याचे निदशविास येणे, राज्यातील शेतकऱ्यांची थनकत 
निदु्यत देयके असल्यािे बंद असलेल्या पाणी पुरिठा योजिांची निदु्यत जोडणी 
पुिवित कर्याकनरता शासिाकडूि निदु्यत देयके अदा कर्यात येणे ि 
त्यापोटी माचव, २०१९ अखेरपयंत रुपये १३२.३० कोटी इतका निधी खचव झाला 
असणे, महात्मा गांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजिेंतगवत राज्यात नदिांक 
११ मे, २०१९ रोजी संपलेल्या आठिडयामध्ये एकूण ३६,६६० कामे चालू 
असूि त्यािर ३,४०,९५२ इतकी मजूरांची उपस्स्थती असल्याचे निदशविास 
येणे, चारा छाि्यांमधील पशुधिाची िोंदणी करुि पशुधिाच्या संख्येची 
दैिंनदि िोंद ठेि्यासाठी अॅन्राईड मोबाईलिर आधानरत प्रणालीचा िापर 
अनििायव कर्याचा निणवय शासिाकडूि घे्यात येणे ि शौयव टेक्िोसॉफ्ट 
प्रा.नल. या संस्थेिे तयार केलेली प्रणाली नििाशुल्क उपलब्ध करुि दे्यात 
येणे, या संस्थेमाफंत सदर प्रणालीचा िापर कर्याबाबतचे एक नदिसीय 
प्रनशक्षण चारा छािणी चालकांचे पयविेक्षक/कमवचारी तसेच महसूल 
निभागातील कमवचारी यांिा नजल्हास्तरािर उपलब्ध करुि दे्यात येणे, चारा 
छाि्यांमध्ये दाखल होणाऱ्या पशुधिांची रोगप्रनतकारक शक्ती ि उत्पादि 
क्षमता कायम राह्याकनरता त्यांिा दे्यात येणाऱ्या नहरिा चारा, ऊसाचे 
िाडे, ऊस इ. खाद्याच्या प्रमाणात िाढ करुि मोठया जिािरांकनरता १८ नक.गॅ्र. 
याप्रमाणे ि लहाि जिािरांकनरता ९ नक.गॅ्र. याप्रमाणे खाद्याचे प्रमाण सुधानरत 
कर्यात आले असणे, राज्यात प्रथमच शेळ्या-मेंढ्ांसाठी छािणी सुरु 
कर्याचा तसेच राज्यातील दषु्काळी भागात सुरु असलेल्या चारा 
छाि्यांमधील जिािरांसाठी टँकरिे पाणी दे्याचा निणवय मंत्रीमंडळ 
उपसनमतीिे नदिांक ३० मे, २०१९ िा त्यासुमारास घेतला असणे, 
सद्यःस्स्थतीत राज्यात ६,२०९ टँकरच्या माध्यमातूि ४,९२० गािे आनण 
१०,५०६ पाड्यांिर पाणी पुरिठा केला जात असणे, राज्यात नपक निम्याच्या 
भरपाईपोटी आतापयंत ३४ लाख शेतकऱ्यांिा २२ कोटी रुपयांचे िाटप 
कर्यात आले असल्याची बाब निदशविास येणे, मागील ४ िर्ात ४ कोटी 
७२ लाख शेतकऱ्यांिा १४,७७३ कोटी रुपये इतकी भरीि िुकसाि भरपाई 
नदली असल्याचे निदशविास येणे, कापुस ि धाि नपकांिरील नकडीमुळे 
िुकसाि झालेल्या शेतकऱ्यांिा नपक निमा योजिेनशिाय ३,३३६ कोटी 
रुपयांची भरपाई शासिाकडूि नदली असल्याची बाब निदशविास येणे, 
पालकमंत्री ि नजल्हानधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिळपास सिव 
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नजल्यांमध्ये आढािा बैठकांचे आयोजि करुि दषु्काळ नियंत्रणाचे कायव युध्द 
पातळीिर सुरु असणे, नजल्हा, उपनिभाग ि तालुका स्तरािर के्षत्रीय कमवचारी 
प्रनशक्षणांचे ि पेरणीपूिव मशागती ि तयारीबाबत निनिध नपकांच्या 
शेतीशाळांचे आयोजि कर्यात येणे, नदिांक २४ मे ते ८ जूि, २०१९ या 
कालािधीत उन्नत शेती, समृध्द शेतकरी अनभयाि राबनि्यात येणे, कृनत्रम 
पाऊस निमाण कर्याच्या दृष्टीिे होत असलेला प्रयत्ि, तूतास पेरणी ि 
कर्याबाबत आतापयंत जिळपास एक लाखाच्या िर शेतकऱ्यांिा 
एसएमएसिारे सूचिा करुि नबयाणे िाया जाऊ िये म्हणूि खबरदारी घे्यात 
येऊि खरीपाचे नियोजि कर्याचा प्रयत्ि इ. दषु्काळ नििारणाथव 
शासिाकडूि गांभीयािे कर्यात आलेल्या उपरोक्त उपाययोजिा ि 
कायविाही निचारात घेऊि त्याअिुरं्गािे कराियाची कायविाही.'' 
 

  (ग) (गरुुर्ार, ददनाांक २० जनू, शुक्रिार, वदनांक २१ जनू, ि सोमिार, 
वदनांक २४ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशविण्यात आलेला म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि) – 

   सिशश्री धनंजय मुंडे, शरद रणनपसे, हेमंत टकले, रामहरी रुपििर, जयंत 
पाटील, अशोक ऊफव  भाई जगताप, कनपल पाटील, प्रा. जोगेंद्र किाडे, सिवश्री 
सतीश चव्हाण, निक्रम काळे, चंद्रकांत रघुिंशी, नकरण पािसकर, जिादवि 
चांदरुकर, रामराि िडकुते, डॉ.सुधीर तांबे, श्रीमती निद्या चव्हाण, श्रीमती 
हुस्िबािू खनलफे, श्री.ख्िाजा बेग, आर्थक. अिंत गाडगीळ, सिवश्री अमरिाथ 
राजूरकर, सुभार् झांबड, प्रकाश गजनभये, ॲड. राहूल िािेकर, सिवश्री सतेज 
ऊफव  बंटी पाटील, हनरशसग राठोड, अब्दलु्लाखाि दरुाणी, आिंदराि पाटील, 
जगन्नाथ शशदे, अमनरशभाई पटेल, मोहिराि कदम, आिंद ठाकूर, डॉ. 
िजाहत नमझा, वि.प.स. यांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "संपुणव महाराष्र, निशेर्त: मराठिाडा  १९७२ पेक्षाही भीर्ण 
दषु्काळात भरडला गेला असणे, पनहल्या पहाणी अहिालािुसार १८० 
तालुक्यात गंभीर दषु्काळ असल्याचे निदशविास आल्यािंतरही कें द्रीय 
दषु्काळी संनहतेिुसार फक्त १५१ तालुक्यात दषु्काळ जाहीर होणे, त्यािंतर 
राज्याच्या निकर्ािुसार २६८ मंडळात ि ५४४९ गािात मध्यम ि गंभीर 
दषु्काळ जाहीर केला जाणे, राज्यातील दषु्काळी पनरस्स्थती सिवसाधारणपणे 
सारखीच असतािा सरसकट आनण एकाच िेळी दषु्काळ जाहीर ि केल्यामुळे 
दषु्काळी उपाययोजिा सुरु कर्यात अक्षम्य कालापव्यय झाला असणे, 
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मराठिाड्यात दषु्काळाची तीव्रता सिानधक असणे, दषु्काळामुळे पेरणीसाठी 
केलेली हजारो कोटी रुपयांची गंुतिणूक िाया गेलेली असणे, दषु्काळी 
पनरस्स्थतीत नप्याच्या पा्यासाठी शासि स्तरािरुि टँकर, िादरुुस्त 
योजिांची दरुुस्ती, ििीि पाणी पुरिठा योजिा िा अन्य उपाययोजिा िेळीच 
ि झाल्यामुळे दषु्काळग्रस्तांिा, जिािरांिा आनण निशेर्त: माय-भनगिींिा 
अतोिात त्रास सहि करािा लागला असणे, दषु्काळ जाहीर झाल्यािंतर 
तब्बल ८ मनहन्यािंतर चारा छाि्या सुरु झाल्यामुळे मधल्या कालािधीत 
हजारो पशुधिाची हािी झाली असणे, अद्यापही चारा छाि्यांची मागणी 
असणे, सुरु असलेल्या चारा छाि्यांचे अिुदाि प्रलंनबत असणे, चारा 
छाि्यात आरोग्य सुनिधेच्या दषु्काळामुळे जिािरांचा जीि धोक्यात आला 
असणे, पाणीपुरिठा, जिािरांसाठी चारा, हाताला काम, निशेर् आरोग्य सेिा 
आनण जाहीर केलेल्या अन्य दषु्काळी उपाययोजिांचा पुरता बोजिारा 
िाजल्यामुळे काही दषु्काळग्रस्तांिर िक्षली हो्याची परिािगी माग्याची 
िेळ सरकारिे आणली असणे, जाहीर कर्यात आलेली एिडीआरएफ िा 
एसडीआरएफची मदत अद्याप लाखो शेतकऱ्यांिा नमळालेली िसणे, 
राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अद्याप सुरु असणे, दषु्काळी भागात 
शेतमजूरांिा रोजगार हमी योजिेअंतगवत रोजगाराची ि शेतीची कामे देणे 
आिश्यक असतांिा त्यासंबंधी शासिािे कोणतेही नियोजि केले िसणे,  
सातत्यािे गेल्या चार िर्ात अस्मािी आनण सुलतािी या दहेुरी संकटात 
असतािा या िर्ीच्या हंगामात उत्पन्न नमळेल या एकाच आशेिर शेतकरी िगव 
असणे, नबयाणे ि पेरणीपूिव मशागतीच्या अिुदािासाठी रोख मदतीची मागणी 
करुि सुध्दा सरकारिे त्याकडे जानणिपूिवक कािाडोळा केला असणे, दसुऱ्या 
बाजूला जाहीर केलेल्या कजवमाफीपासूि लाखो शेतकरी िंनचत रानहल्यामुळे 
बँका तेरा टक्के दंडिीय व्याजाची आकारणी करत असणे, तसेच एिपीअेचा 
बागुलबुिा पुढे करुि बँका चालू हंगामासाठी पीक कजव दे्यास स्पष्ट िकार 
देत असणे, गेल्या ३ मनहन्यात अिेक िेळा सोसाट्याच्या िाऱ्यासह, गारपीट, 
िीज कोसळूि फळबागा, इतर नपके आनण घरांचे प्रचंड िुकसाि ि 
जीनितहािी झालेली असणे, तथानप, अद्यापही शासिािे िुकसािभरपाई 
जाहीर ि करणे, बोंडअळी, तुडतुडा रोगाची िर्व-दोि िर्ापूिी जाहीर केलेली 
िुकसािभरपाई ि दधू अिुदाि अद्याप शेतकऱ्यांिा नमळालेले िसणे, मागील 
२ िर्ांपासूि लाखो शेतकऱ्यांिा पीक निम्याची िुकसाि भरपाई नमळालेली 
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िसणे, पीक निमा कंपन्यांचा शासकीय यंत्रणेला हाताशी धरुि पीक निमा 
िुकसािीची रक्कम िाकार्याकडे कल असणे, सोयाबीि पीकाला पीक 
निम्यातूि िगळल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांिा फटका बसलेला असणे,  
कोणत्याही उत्पादिांिा हमीभाि नमळत िसल्यामुळे आनण उत्पादिाची 
शासकीय खरेदी अगदी िग्य होत असल्यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला 
असणे, राज्यातील मत्स्यव्यिसाय पसेसीि मच्छीमारीमुळे अडचणीत आला 
असणे, राज्यातील मत्स्यशेतीिर गेल्या िर्वभरात मत्स्य दषु्काळ ि इतर 
संकटे आल्यािंतरही शासिाकडूि मस्च्छमारांिा कोणतीही मदत नमळालेली 
िसणे, मत्स्यव्यिसाय निभागाकडूि सुरु असलेल्या अिेक योजिांची 
अंमलबजािणी योग्य पध्दतीिे होत िसणे, राज्यशासिािे तातडीिे मस्च्छमार 
बांधिांिा निशेर् पॅकेज देऊि मदत कर्याची निमाण झालेली आिश्यकता, 
आंबा, काजू, िारळ, सुपारी, भात यासारख्या कोकण पट्ट्ट्यातील 
अथवव्यिस्थेचा कणा असलेल्या शेती ि फळबाग उत्पादिांिा लहरी 
हिामािाचा तसेच शासिाच्या शेतकरी निरोधी पणि नितीचा फटका बसलेला 
असणे,  िारंिार मागणी करुिही शासिािे कोणतीही मदत ि करणे,  िादळ, 
गारनपटीिे िुकसाि झालेल्या फळबागांसाठी हेक्टरी १ लाख आनण अन्य 
नपकांसाठी हेक्टरी ५० हजाराची केलेली मागणी, सरसकट कजवमाफी, संपूणव 
िीज नबलाची माफी, दषु्काळातील उपाययोजिा युध्दपातळीिर राबनिणे, 
आनण  नबयाणे ि पूिवमशागतीच्या अदािासाठी एकरी २५ हजाराची केलेली 
मागणी, दषु्काळ नििारणासाठी कर्यात आलेल्या माग्या, दषु्काळाची 
सद्य:स्स्थती आनण शासि पातळीिरील युध्द पातळीिर कराियाच्या 
उपाययोजिा निचारात घेऊि कराियाची कायविाही." 

 

अकरा : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (िैठकीच्या शेिटी) – 
  (१) श्री.हवरवसग राठोड, वि.प.स. 
   "िसंतराि नाईक विमकु्त जाती ि भटक्या जमाती 

महामंडळामार्श त वनधी वितवरत करण्यात आला नसल्यािाित" या 
निर्यािरील श्री. हनरशसग राठोड ि इतर नि.प.स. यांचा तारांनकत प्रश्ि 
क्रमांक ४१२६१ ला नदिांक ५ जुलै, २०१८ रोजी नदलेल्या उत्तरातूि 
उद्भिणाऱ्या बाबींिर चचा उपस्स्थत करतील. 

  (२) श्री.नागोराि गाणार, वि.प.स. 
   "नागपरू येर्ील शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय 
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मध्ये सोयी-सवुिधा देण्यािाित" या निर्यािरील श्री. नगरीशचंद्र व्यास ि 
इतर नि.प.स. यांचा नदिांक २८ फेरुम्िारी, २०१९ रोजी सभागृहाच्या पटलािर 
ठेि्यात आलेल्या अतारांनकत प्रश्िोत्तरांच्या यादी क्रमांक २ मधील प्रश्ि 
क्रमांक ४४१८४ ला नदलेल्या उत्तरातूि उद्भिणाऱ्या बाबींिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
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