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महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
बधुबधुिारिार,,  वदनाांक वदनाांक २२६६  जनू, जनू, २०१९२०१९  

((सकाळीसकाळी  १०१०--००००  ते ते ११११--३०३०  िािाजेपयंतजेपयंत))  
  

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

रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात दशशववि्यात ललेली 
प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – 

   अॅड. अवनल परब, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मत्स्यविकास मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "वेसावा मच्च्िमार नवनवध कायवकारी सहकारी सोसायटी नलनमटेड या 
संस्थेमार्व त संस्थेच्या सभासदांिा मच्च्िमार िौकाकनरता करण्यात येणाऱ् या 
१९ मनहनयांचा म्हणजेच माहे ऑगस्ट, २०१७ ते एनिल, २०१९ या 
कालावधीतील नडझेलवरील िनतपूती परतावा रुपये १२,५६,७९,९४७/- 
आजतागायत नमळालेला िसल्याचे िुकतेच माहे मे, २०१९ मध्ये उघडकीस 
येणे, िनतपुतीसंदभातील िस्ताव आवश्यक त्या कागदपत्ांसह शासिाच्या 
मत्स्यव्यवसाय नवभागाकडे सादर करुि िनतपूती नमळालेली िसणे, 
मच्च्िमारांिा नडझेलवरील िनतपूती अद्याप नमळालेली िसल्यािे मच्च्िमार 
आर्थथक संकटात सापडलेले असूि बहुसंख्य मच्च्िमारी िौका मच्च्िमारीसाठी 
होणारा खचव परवडत िसल्यामुळे बंद होत असणे, याकडे शासिाचे 
जाणीवपूववक होत असलेले दलुवक्ष, पनरणामी मच्च्िमांरामध्ये िचंड असंतोष 
पसरणे, सदर संस्थेिे िलंनबत नडझेल िनतपूती परतावा तातडीिे नमळावा 
तसेच नडझेल तेलावरील मूल्यवर्थधत कराची िनतपूती/परतावा रक्कम ६० 
टक्के व ४० टक्के िमाणात वाटप करणेसंदभातील नियम रद्द करणे आनद 
बाबत शासिाकडे केलेली मागणी, याबाबत शासिािे गांभीयािे लक्ष घालूि 
मच्च्िमारांिा िलंनबत असलेल्या नडझेल िनतपूती परतावा करणे गरजेचे 
असणे, त्यांिा तात्काळ आर्थथक मदत करुि आर्थथक संकटातूि 
वाचनवण्याची आवश्यकता, याबाबत शासिािे तातडीिे करावयाची कायववाही 
व याबाबत शासिाची िनतनिया व भूनमका." 
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  (मांगळिार, वदनाांक २५ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
दशशववि्यात ललेल्या प्रलांवबत लक्षिेधी सचूना) – (अनकु्रमाांक- (२) ि (३))- 

  (२) अॅड. हु्नबान ूखवलफे, सववश्री. अशोक ऊर्व  भाई जगताप, शरद रणनपसे, 
रामहरी रुपिवर, आिंदराव पाटील, डॉ. सुधीर तांबे, आर्थक. अिंत गाडगीळ, 
श्री. जिादवि चांदरूकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मदत ि पनुिशवसन मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "राजापूर तालुक्यातील (नज.रत्िानगरी) अजुविा मध्यम िकल्पग्रस्तांचे 
सुयोग्य पुिववसि झाल्याचा िशासि दावा करीत असणे, मात् येथील 
िकल्पग्रस्त ग्रामस्थांिा अपुऱ्या सुनवधांमुळे अिेक समस्या व अडचणींिा 
तोंड द्यावे लागत असल्याचे माहे जूि, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास उघडकीस 
येणे, गेली अिेक वषे िकल्पग्रस्तांच्या पुिववसिामधील एकूण १८ िागरी 
सुनवधांची पूतवता करण्याची मागणी असणे, त्यासाठी येथील ग्रामस्थांिी 
अिेकवेळा शासिास नविंती अजव, निवेदिे, आंदोलिे करणे, वास्तनवक 
नजल्हानधकारी यांिी या पुिववसि गावठाणाची ग्रामस्थांसोबत के्षत्ीय पहाणी 
करण्याचे आदेश उपनजल्हानधकारी यांिा देणे, त्यािुसार ग्रामस्थांसमवेत 
अपुऱ्या िागरी सुनवधांची ित्यक्ष पहाणी करुि हा अहवाल िशासिाला सादर 
करणे, मात् या अहवालावर अद्यापही ठोस कायववाही करण्याबाबत शासि 
दाखनवत असलेली अिास्था, पनरणामी या पुिववनसत गावठाणांमधील 
ग्रामस्थांत तीव्र असंतोषाचे वातावरण पसरले असणे व त्यांिी लोकशाही 
मागािे या िकल्पाचे काम बंद पाडण्याचा निणवय घेतला असणे, कनरता 
शासिािे या संदभातील ित्यक्ष पहाणी अहवालाचा आधार घेऊि या 
पुिववनसत गावठाण्यात १८ िागरी सुनवधा तातडीिे उपलब्ध करुि देण्याबाबत 
शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची िनतनिया." 

  (३) श्री. प्रसाद लाड, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे जलसांधारण मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "शासिािे सि १९९२ मध्ये वागदे (ता. कणकवली, नज. ससधुदगुव) 
येथील लघुपाटबंधारे धरण िकल्पाच्या अंदानजत १६ कोटी रुपये खचास 
मंजूरी देऊि कामास ित्यक्षात सुरुवात केल्यािंतर मागील अिेक वषांपासूि 
काम संपूणवत: ठप्प झालेले असणे, या धरण िकल्पामुळे बानधत झालेल्या 
शेतकऱ्यांिा आजनमतीस िुकसाि भरपाई देण्यात आलेली िसणे, धरणाचे 
काम अधववट च्स्थतीत बंद असल्यािे एकीकडे तेथील ग्रामस्थ तसेच 
शेतकऱ्यांिा िाहक ससचिापासूि वंनचत होण्याची आलेली पाळी तर 
दसुरीकडे धरणाच्या बांधकामास नवलंब होत असल्यािे नदवसेनदवस 
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धरणाच्या अंदानजत खचास िचंड िमाणात झालेली वाढ, धरणाचे काम 
नविानवलंब हाती घेऊि पूणव करण्यात यावे तसेच धरणग्रस्त शेतकऱ्यांिा 
िव्या भूसंपादि कायद्यानवये िुकसाि भरपाई नमळावी म्हणूि वागदे धरण 
संघषव सनमती कसवण मार्व त मा. मुख्यमंत्ी. मा. जलसंपदा मंत्ी, मा. 
पालकमंत्ी ससधुदगुव नजल्हा, िधाि सनचव जलसंपदा नवभाग, कायवकारी 
अनभयंता, लघुपाटबंधारे नवभाग ससधुदगुव आदींकडे सातत्यािे लेखी 
निवेदिाद्वारे केलेली मागणी, त्याकडे शासिाचे जाणीवपूववक झालेले व होत 
असलेले दलुवक्ष, पनरणामत: तेथील जितेत शासिाच्या उदासीितेच्या 
धोरणामुळे निमाण झालेला असंतोष, शासिािे अलीकडेच २०२० पयंत सवव 
अपूणव धरणांची कामे पूणव करण्याबाबत जाहीररीत्या धोरण जाहीर 
केल्यािमाणे वागदे लघुपाटबंधारे धरणाचे काम नविानवलंब हाती घेऊि तसेच 
सवव िकल्पग्रस्तांिा िव्या भूसंपादि कायद्यािव्ये िुकसािभरपाई देण्याची 
आवश्यकता, यािकरणी शासिािे केलेली कायववाही व िनतनिया." 

  (४) श्री. वगरीशचांद्र व्यास, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "िागपूर महािगर हे होलसेल वस्तंुचा व्यापार करणारी ही एक 
बाजारपेठ असणे, व्यापारी बाजारपेठ म्हणूि सुपारी-मसाले, धानय व अनय 
वस्तंुचासाठा अिेक खाजगी व शासकीय गोदामांमध्ये साठे व एअर कंनडशिर 
साठवलेला असणे, येथे नियमािमाणे अच्ग्िशमि नवभागाच्या परवािग्या 
तसेच बांधकाम नवभागाची परवािगी घेऊि व अच्ग्िशमि मािक यंते्, 
पाण्याचा मुबलक साठा, योग्य ती पाईपलाईि, अनधकृत-पंजीकृत 
ठेकेदाराकडूि ते काम पूणव केल्यावरच गोदामे सुरू करणे अपेनक्षत असणे, 
परंतू िागपूरमध्ये या गोदामांिा परवािग्या िसणे, मािक पूणव केलेले िसणे, 
असे अिेक गोडाऊि वेअर हाऊस व्यापाऱ् यांचा माल ठेवणे, भाडे घेणे, अंडर 
इनशुरनस िोंदवतात असे निदशविास येणे, गेल्या काही वषांत अिेक मोठ्या 
गोदामांिा नभषण आगी लागणे, त्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या मालाचे 
िुकसाि होणे, अिेक व्यापाऱ्यांचे मोठ्यािमाणात िुकसाि होणे, काम 
करणारे मजूर मृत्यूमुखी पडणे, गोदाम मालकांनवरुद्ध एर्आयआर दाखल 
होऊिही आजपयंत कायववाही ि होणे, मृतकांिा मोबदला व नयायही नमळाला 
िसणे, एकूण ४ हजारच्या वर एिओसी मधूि केवळ ६२५ एिओसी 
नमळाल्या असणे, परंतू बाकीच्यांचे काय याबाबत िश्िनचनह उपच्स्थत होणे, 
सुरूची मसाले यांचे गोडाऊिला आग लागणे, िागपूर शहरात कापसी 
महालगाव मध्ये सॉ नमलला आग लागणे तसेच एकाच नदवशी व्यंकटेश ले-
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आऊटमधील तीि सॉ नमलला आग लागणे, गांधीबाग येथील सेंटर अॅव्हीनयू 
रोडवर दवाई माकेटला मोठ्या िमाणात आग लागणे, िागपूरात अच्ग्िशमि 
नवभागाकडे एिओसीसाठी ३६४८ कमर्थशअल आनण रेसीडेंशीयल 
इमारतींसाठी अजव येणे, त्यापैकी ६७५ इमारतींिा एिओसी नदल्याचे समजणे, 
या नठकाणी २०२५ इमारत संचालकांिा िोटीसा देण्यात आलेल्या असणे, 
यामध्ये १०४५ इमारती असुरनक्षत घोनषत केलेल्या असतािाही या इमारतीच्या 
संचालकांवर कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली िसणे, गेल्या मे मनहनयात 
एकूण ३०४ आगीच्या घटिा िागपूर शहरात घडलेल्या असणे, याचिमाणे 
िागपूर शहरात मोबाईलचे ८०० अवैध मोबाईल टॉवर सुद्धा उभारलेले 
असणे, त्यामुळे िागपूर शहरात आगीचे िमाण वाढणे, अिनधकृत इमारत, 
अच्ग्िशमि दल व मोबाईल टॉवर मालक यांच्या संगिमतािे शहरात 
मोठ्यािमाणात अिनधकृत बांधकामे वाढणे, याबाबत शासिािे करावयाची 
कारवाई व िनतनिया." 

  (५) सिशवश्री ख्िाजा बेग, हेमंत टकले, नकरण पावसकर, आिंद ठाकूर, अॅड. 
राहुल िावेकर, श्रीमती नवद्या चव्हाण, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे िने मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "िागपूर-बोरी-तुळजापूर (नज.यवतमाळ) महामागव ३६१ चे बांधकाम 
करण्यासाठी नविापरवािा  लाखो  सागवाि  वृक्षाचंी  बेसुमार  झालेली  
वृक्षतोड, यामध्ये वनरष्ठ अनधकाऱ् यांिी चौकशी केली असता यामध्ये नहवरी 
विपनरके्षत् तसेच दनक्षण आणी विपनरके्षत् अनधकारी दोषी आढळूण येणे,या 
राष्रीय महामागाला ३६  हजार चौ.मी. ३.६ हेक्टसव विजनमिी या केनर 
सरकारच्या पुवव परवािगी नशवाय वापर करण्यात येणे, तसेच त्यावर 
ईनयुमरेशि डाटािुसार उभी झाडे मोजणे गरजेचे असतािा तशी कायववाही ि 
करणे त्यामुळे करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार होणे, महामागव बांधकाम करतािा 
तब्बल १५०० सागवाि वृक्ष चोरीला जाणे ही बाब गंभीर असणे, त्याची 
चौकशी सुध्दा दडपनवण्यात आलेली असणे, १५०० सागवाि वृक्षांच्या 
कत्तलीबाबतची मानहती नवभागीय आयुक्त यांिा देण्यात ि येणे, सकवा 
आढावा बैठकीत अहवालही दाखल ि करणे, यावरुि विनवभागाचेच 
अनधकारी चोरी करीत असल्याची धक्कादायक बाब उघड होणे, 
यािकरणाची सखोल चौकशी करुि यािकरणात दोषी असलेल्या 
अनधकाऱ् यांवर तातडीिे कारवाई करण्याची आवश्यकता, यावर शासिािे 
केलेली व करावयाची कारवाई." 

  (६) सिशवश्री अमरनाथ राजरूकर, शरद रणनपसे, रामहरी रुपिवर, धिंजय मंुडे, 
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वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे सहकार 
मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "िांदेड नजल्यासह राज्यातील काही शेतकऱ्यांिी उस तोडणी यंत् 
खरेदी करणे, सदरील ऊसतोडणी यंत् खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांिा आर्थथक 
अडचणी येवू ियेत यासाठी  शासिािे आजपयंत अिुदाि देणे, तसेच 
शासिािे वेळोवेळी ऊसतोड यंत्ास अिुदाि देण्याच्या घोषणा करणे, त्यामुळे 
या शेतकऱ्यांचे अिुदािाचे िस्ताव साखर आयुक्त च्स्वकारत िसणे, 
वास्तनवक सदरील अिुदाि नमळेल हे गृहीत धरुि नवत्तीय संस्थाकडूि 
सदरील यंत् खरेदी केले असणे, अिुदाि ि नमळाल्यास घेतलेल्या कजाची 
परतरे्ड करणे शक्य होणार िसणे, सदरील व्यवसाय निसगावर अवलंबूि 
असल्यामुळे शासिािे मदत केल्यानशवाय या शेतकऱ्यांिा व्यवसाय करणे 
कठीण होवूि ते कजवबाजारी होणे व त्यांच्या उदर निवाहाचा गंभीर िश्ि 
निमाण होणार असतािाही  त्याकडे शासि करीत असलेले अक्षम्य दलुवक्ष, 
पनरणामी या यंत्धारक शेतकऱ्यांत पसरलेले असंतोषाचे वातावरण व 
िाराजीची भाविा, त्यामुळे शासिािे जाहीर केल्यािमाणे निणवय घेवूि या 
अिुदािापासूि वंनचत रानहलेल्या शेतकऱ्यांिा त्यांच्या ऊसतोड यंत्ास 
अिुदाि देण्याबाबत करण्याची कायववाही व शासिाची िनतनिया." 

  (७) सिशवश्री लनांद ठाकूर, हेमंत टकले, श्रीमती नवद्या चव्हाण, अॅड. राहुल 
िावेकर, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे मदत 
ि पनुिशवसन मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

   "नदिांक ११ िोव्हेंबर, २०१८ रेाजी पासूि डहाणू,  धंुदलवाडी भागात 
भूकंपाचा पनहला धक्का बसला, त्यािंतर नदिांक  २४ िोव्हेंबर,  नदिांक  २, 
४ व ८ नडसेंबर, २०१८ रोजी २.९ ते ३.३ नरश्टर स्केल इतक्या तीव्रतेचे धक्के 
या भागात बसणे, तसेच या संपूणव पनरसरात अिेक सौम्य स्वरुपाचे भूकंपाचे 
धक्के वारंवार बसल्यािे डहाणू तालुक्यातील बहुतांश रनहवाशांिी स्थलांतर 
करणे, धंुदलवाडी आश्रमशाळेतील ७०० निवासी नवद्याथी, तसेच सचचले 
आश्रमशाळेतील ४०० नवद्याथी भूकंपाच्या नभतीपोटी शाळेत जात िसणे, 
डहाणू तालुक्यासह पालघर, वसई तालुक्यात मोठया िमाणात रनहवासी 
वसाहती व संकुले असूि २०१० पासूि इमारतीची रचिा भूकंपिवण के्षत्-३ 
अिुषंगािे करण्यात आलेली असणे, पनरसरात भूकंपाच्या मोठ्या व मध्यम 
धक्क्यािे सुरनक्षततेचा निमाण झालेला िश्ि, पनरणामी स्थानिक िागनरकांमध्ये 
पसरलेले नभतीचे व सचतेचे वातावरण,  पनरसरात गावपातळीवर जाऊि 
िागनरकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरु िये यासाठी जिजागृती करुि 
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आपत्कालीि कायववाहीचे िनशक्षण देण्याची गरज, यावर शासिािे तातडीिे 
केलेले  कायववाही व करावयाची उपाययोजिा." 

 

((सकाळीसकाळी  ११११--३० ३० ते ते दपुारी दपुारी १२१२--३०३०  िािाजेपयंतजेपयंत))  
 
(ख) : सन २०१९-२०२० च्या अवतवरक्त अथशवसांकल्पािरील सिशवसाधारण चचेस वित्त 

मांत्रयाांचे उत्तर. 
 
 

((दपुारीदपुारी  ११--००००  िाजतािाजता))  
 
 

एक : प्रश्नोत्तरे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृासमोर ठेवणे - 

   महसलू मांत्री : "नदिांक २३ नडसेंबर, २०१५ रोजी श्री.शरद रणनपसे व 
इतर नव.प.स. यांच्या म.नव.प. नियम २६० अनवये 
िस्तावावरील चचेच्यावेळी सभागृहात नदलेल्या 
आश्वासिाच्या (आश्वासि िमांक ४२४) अिुषंगािे 
चौकशी अहवाल व त्यावरील कायववाही अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : "लोकलेखा सवमतीचा "सत्तािन्नािा" अहिाल सभागहृास सादर करणे." 
 

चार : विधानपवरषद विशेषावधकार सवमतीचा खालील नमदू प्रकरणासांदभातील 
अहिाल सादर करणे :- 

   सनमाििीय नवधािपनरषद सदस्य श्री.हेमंत टकले यांिी "नयूज १८-लोकमत" 
या मराठी वृत्तवानहिीचे मालक, संपादक, वृत्तसंपादक, संबंनधत वाताहर व 
श्री. िमोद पुरंदरे, व्यवस्थापकीय संचालक, एचडीआयएल कंपिी 
यांच्यानवरुध्द नदिांक ०१ माचव, २०१८ रोजी उपच्स्थत केलेले नवशेषानधकार 
भंग व अवमािाचे िकरण. 

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

  (ख) म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूनाांची वनिेदने – 
   (अ) (मांगळवार, ददनाांक २५ जनू, २०१९ रोजीच्या ददवसाच्या 

कामकाजाच्या क्रमात दर्शदवण्यात ललेल्या म.दव.प. दनयम ९३ 
अन्वये सचूनाांची वनिेदने) – 

    (१) श्रीमती दवद्या चव्हाण, दव.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या 
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक ९ वर 
गहृदनमाण मांत्री निवेदि करतील:- 
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     "मौजे अंधेरी, ता. अंधेरी न.भु.क्र १९५ पैकी या 
ममळकतीवरती मिवनगर, लोकनायकनगर, न्युकपासवाडी, 
मितलादेवी व मिवाजीनगर येथे मवकासकाने ७० सदमनका 
बोगस लाभार्थ्यांना पात्र करुन सदमनका वाटप केल्याबाबत." 

    (२) सवशश्री दत्तात्रय सावांत, बाळाराम पाटील, श्रीकाांत 
देर्पाांडे, दव.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या साववजनिक 
महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक ७ वर र्ालेय 
दर्क्षण मांत्री निवेदि करतील:- 

     "खाजगी व्यवस्थापिेच्या िाळेतील सवव 
कमवचाऱयांना सुधामरत सेवांतगवत आश्वामसत प्रगती योजना 
लागू करणेबाबत." 

   (ब) म.दव.प. दनयम ९३ अन्वये सचूनाांची दनयदमत दनवेदने - 
    (१) श्री. अब्दलु्लाखान दरुाणी, दव.प.स. यांच्या पुढील 

निकडीच्या साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सचूना 
क्रमाांक १९ वर सावशजदनक बाांधकाम (सावशजदनक उपक्रम 
वगळून) मांत्री निवेदि करतील:- 

     "गंगाखेड, मज.परभणी येथे पुणे-नांदेड या महामागावर 
होत असलेल्या वाहतूकीच्या खोळंयायामुळे रुणाणांना मजव 
गमावण्याच्या घटना घडत असल्याबाबत." 

    (२) श्री. दकरण पावसकर, दव.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या 
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक २९ वर 
सहकार मांत्री निवेदि करतील:- 

     "जेट एअरवेज एम्प्लॉईज को.ऑ.के्रडीट सोसायटी 
च्या थकबाकीबाबत." 

    (३) डॉ. सधुीर ताांबे, दव.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या 
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक १२ वर 
र्ालेय दर्क्षण मांत्री निवेदि करतील:- 

     "राज्यातील १ नोव्हेंबर, २००५ पूवी मवनाअनुदानीत 
अंित: अनुदामनत िाळेत मनयुक्त झालेल्या व १ नोव्हेंबर 
२००५ नंतर १०० टक्के अनुदान ममळालेल्या िाळेतील ककवा 
तुकडीवरील सेवक असलेल्या सेवकांना नवीन पमरभामित 
अंिदायी पेन्िन योजना लागू न करता जुनीच पेन्िन योजना 
लागू करण्याबाबत." 
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    (४) श्री. कदपल पाटील, दव.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या 
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक १५ वर 
र्ालेय दर्क्षण मांत्री निवेदि करतील:- 

     "मिवनेरी मवद्यामंमदर, साकीनाका, मंुबई या िाळेच्या 
संस्थाचालकाकडून मिक्षक/मिक्षकेत्तरांची मानमसक व 
आर्थथक छळवणूक होत असल्याबाबत." 

    (५) श्री. हदरससग राठोड, दव.प.स. यांच्या पुढील निकडीच्या 
साववजनिक महत्वाच्या नवषयावरील सचूना क्रमाांक १३ वर 
कृषी मांत्री निवेदि करतील:- 

     "यवतमाळ मजल्यात याविी खरीप हंगामाचे २१६१ 
कोटींचे कजव वाटपांचे उमिष्ट असतांना फक्त १६% इतकेच 
कजव वाटप झाल्याबाबत." 

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

- मध्यांतर - 
सात : शासकीय विधेयके – 

   विधानसभेने सांमत केल्याप्रमाणे - विचार, खांडश: विचार ि सांमत 
करणे. 

   (१) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक २ - महाराष्ट्र शेतजमीन 
(जमीनधारणेची कमाल मयादा) (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठवि्याबाबत सिशवश्री धनांजय मुांडे, 
शरद रणवपसे, प्रकाश गजवभये, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 

    "सि २०१९ चे नव.स.नव. िमांक २ - महाराष्र शेतजमीि 
(जमीिधारणेची कमाल मयादा) (सुधारणा) नवधेयक, २०१९ खालील 
सदस्यांच्या िवर सनमतीकडे त्यावरील िनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या 
लत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

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

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

जगताप, नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नव.प.स. (८) ॲड.अनिल परब, नव.प.स. 
    (९) श्री.नवजय ऊर्व  भाई नगरकर,  
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नव.प.स. 
   ---------------------------------------------------------------------------- 

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

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठवि्याबाबत सिशवश्री धनांजय मुांडे, 
शरद रणवपसे, प्रकाश गजवभये, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 

    "सि २०१९ चे नव.स.नव. िमांक ३ - महाराष्र जमीि महसूल व 
नवशेष आकारणी यामध्ये वाढ करण्याबाबत (सुधारणा) नवधेयक, 
२०१९ खालील सदस्यांच्या िवर सनमतीकडे त्यावरील िनतवृत्त दोन 
मवहन्याांच्या लत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि नवचाराथव 
पाठनवण्यात यावे." 

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

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

जगताप, नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नव.प.स. (८) ॲड.अनिल परब, नव.प.स. 
    (९) श्री.नवजय ऊर्व  भाई नगरकर, 

नव.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (३) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक २४ - महाराष्ट्र कृवष 

विद्यापीठ लवण महाराष्ट्र पशु लवण मत्स्यव्यिसाय विज्ञान 
विद्यापीठ (सधुारणा ि विवधग्राह्यीकरण) विधेयक, २०१९" 

    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठवि्याबाबत श्री. धनांजय मुांडे, 
वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 

    "सि २०१९ चे नव.स.नव. िमांक २४ - महाराष्र कृनष नवद्यापीठ 
आनण महाराष्र पशु आनण मत्स्यव्यवसाय नवज्ञाि नवद्यापीठ (सुधारणा 
व नवनधग्रायीकरण) नवधेयक, २०१९ खालील सदस्यांच्या िवर 
सनमतीकडे त्यावरील िनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या लत सादर 
करण्याचा अिुदेश देऊि नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) कृनष मंत्ी. (२) श्री. धिंजय मंुडे, नवरोधी पक्ष 
िेता तथा नव.प.स. 
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    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.िसाद लाड, नव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, नव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊर्व  भाई 

जगताप, नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नव.प.स. (८) ॲड.अनिल परब, नव.प.स. 
    (९) श्री.नवजय ऊर्व  भाई नगरकर, 

नव.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (४) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक २५ - श्री बालाजी  विद्यापीठ, 

पणेु विधेयक, २०१९" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठवि्याबाबत श्री.धनांजय मुांडे, 

वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 
    "सि २०१९ चे नव.स.नव. िमांक २५ - श्री बालाजी  नवद्यापीठ, पुणे 

नवधेयक, २०१९ खालील सदस्यांच्या िवर सनमतीकडे त्यावरील 
िनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या लत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि 
नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) उच्च व तंत् नशक्षण मंत्ी. (२) श्री. धिंजय मंुडे, नवरोधी पक्ष 
िेता तथा नव.प.स. 

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

जगताप, नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नव.प.स. (८) ॲड.अनिल परब, नव.प.स. 
    (९) श्री.नवजय ऊर्व  भाई नगरकर, 

नव.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (५) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक २८ - रामदेिबाबा विद्यापीठ, 

नागपरू विधेयक, २०१९" 
    विधेयक प्रिर सवमतीकडे पाठवि्याबाबत सिशवश्री शरद 

रणवपसे, धनांजय मुांडे, वि.प.स. याांचा प्र्ताि :- 
    "सि २०१९ चे नव.स.नव. िमांक २८ - रामदेवबाबा नवद्यापीठ, िागपूर 

नवधेयक, २०१९ खालील सदस्यांच्या िवर सनमतीकडे त्यावरील 
िनतवृत्त दोन मवहन्याांच्या लत सादर करण्याचा अिुदेश देऊि 
नवचाराथव पाठनवण्यात यावे." 

    (१) उच्च व तंत् नशक्षण मंत्ी. (२) श्री. धिंजय मंुडे, नवरोधी पक्ष 
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िेता तथा नव.प.स. 
    (३) श्री.शरद रणनपसे, नव.प.स. (४) श्री.िसाद लाड, नव.प.स. 
    (५) श्री.हेमंत टकले, नव.प.स. (६) श्री.अशोक ऊर्व  भाई 

जगताप, नव.प.स. 
    (७) श्री.सनतश चव्हाण, नव.प.स. (८) ॲड.अनिल परब, नव.प.स. 
    (९) श्री.नवजय ऊर्व  भाई नगरकर, 

नव.प.स. 
 

   ---------------------------------------------------------------------------- 
   (६) "सन २०१९ चे वि.स.वि. क्रमाांक १५ - महाराष्ट्र सािशवजवनक 

विद्यापीठ (सधुारणा) विधेयक, २०१९" 
    -------------------------------------------------------------------- 
लठ : (क) (मांगळिार, वदनाांक १८ जनू, बधुवार, ददनाांक १९ जनू, गरुुिार, वदनाांक 

२० जनू, शकु्रिार, वदनाांक २१ जनू, सोमिार, वदनाांक २४ जनू, ि 
मांगळिार, वदनाांक २५ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या कामकाजाच्या 
क्रमात दशशववि्यात ललेल्या म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि) – 

   सिशवश्री सरेुश धस, नवजय ऊर्व  भाई नगरकर, पृथ्वीराज देशमुख, गोपीनकसि 
बाजोनरया, सुनजतससह ठाकुर, ॲड.अनिल परब, सववश्री निलय िाईक, िरेंर 
दराडे, रामदास आंबटकर, नवप्लव बाजोनरया, श्रीमती च्स्मता वाघ, सववश्री 
रसवर र्ाटक, नगरीशचंर व्यास, अरुणभाऊ अडसड, रामराव पाटील, चंदभूाई 
पटेल, िा.अनिल सोले, सववश्री िनवण पोटे-पाटील, िागोराव गाणार, वि.प.स. 
याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि – 

   ''राज्यातील तालुक्यांमध्ये जूि ते सप्टेंबर, २०१८ या कालावधीतील 
पजवनयाची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दरूसंवेदि नवषयक 
निकष, विस्पती निदेशांक, मृद ूआरवता, पेरणी खालील के्षत् व नपकांची च्स्थती 
या सवव घटकांचा एकनत्त नवचार करुि या घटकांिी िभानवत झालेल्या 
तालुक्यांपैकी १५१ तालुक्यांमधील १७,९८५ गावांमध्ये गंभीर/मध्यम 
स्वरुपाचा दषु्काळ शासिािे नदिांक ३१ ऑक्टोबर, २०१८ रोजीपासूि घोनषत 
केला असणे, त्यािंतरच्या कालावधीत १५१ तालुक्यांव्यनतनरक्त इतर 
तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळामध्ये सरासरी पजवनयांच्या ७० टक् के पेक्षा 
कमी व एकूण पजवनयमाि ७५० नम.नम. पेक्षा कमी झाले आहे अशा एकूण 
२६८ महसूली मंडळांतील ५,०९० गावांमध्ये शासिािे दषु्काळ घोनषत केला 
असणे तसेच, ९३१ गावांमध्ये दषु्काळ सदृश पनरच्स्थती जाहीर केली असणे, 
अशारीतीिे राज्यातील एकूण ४१ हजार गावांपैकी तब्बल २९ हजार गावांमध्ये 
दषु्काळ असल्याचे निदशविास येणे, राज्यातील दषु्काळाचा सामिा 
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करण्यासाठी राज्याचे मदत व पुिववसि मंत्ी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्ीमंडळ 
उपसनमती गठीत करण्यात येणे, ित्येक नजल्हानधकारी कायालयात टंचाई 
नियंत्ण व समनवयासाठी स्वतंत् कक्ष स्थापण्यात आला असणे, राज्यातील 
मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे िकल्पाच्या जलाशयातील पाणीसाठा सि 
२०१८ च्या तुलिेत निम्मा सकवा त्याहूिही कमी असल्याची बाब निदशविास 
येणे, दषु्काळ घोनषत केलेल्या सकवा दषु्काळ सदृश पनरच्स्थती घोनषत केलेल्या 
गावांतील शेतकऱ्यांिा शासिाकडूि जनमि महसूलात सूट, सहकारी 
संस्थांच्या कजाचे पुिगवठण, मोठया िमाणावर शेतकऱ्यांिा नपक कजवमार्ी 
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 निदशविास येणे तसेच, शालेय/महानवद्यालयीि 
नवद्याथ्यांच्या पनरक्षा शुल्कात मार्ी, रोहयो अंतगवत कामांच्या निकषात काही 
िमाणात नशनथलता, आवश्यक 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 पुनहा सुरु करण्यात येणे, इ. धोरणात्मक निणवय 
करुि दषु्काळग्रस्त शेतकऱ्यांिा या-िा-त्या माध्यमातूि मदत करण्याचा 
शासिाचा ियत्ि, 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 निदशविास येणे, चारा िावण्यांच्या नठकाणी तात्पुरती 
स्वच्ितागृहे उभारण्यात येणे, चारा नपकाच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांिा २५ 
हजार क्क्वटल नबयाणांचे नवतरण करण्यात येणे व त्यातूि ५८ हजार हेक्टर 
के्षत्ावर चारा नपकाची लागवड करण्यात आल्यािे एकूण ३० लाख मेनरक टि 
चाऱ्याचे उत्पादि झाले असणे, नदिांक १५ मे, २०१९ पासूि चारा िावणीतील 
जिावरांच्या अिुदाि दरामध्ये वाढ करुि मोठया जिावरांसाठी िनतनदि रुपये 
१००/- व लहाि जिावरांसाठी िनतनदि रुपये ५०/- हा वाढीव दर लागू केला 
असणे, चारा िावणीत दाखल झालेल्या जिावरांच्या उपच्स्थतीसाठी 
आठवड्यातूि स्कॅसिग करण्याचा निणवय 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 निदशविास येणे, 
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सद्यःच्स्थतीत २८,५२४ गावांमध्ये दषु्काळ/दषु्काळ सदृश पनरच्स्थती घोनषत 
करण्यात आली असणे व त्याअिुषंगािे १७,९८५ गावांिा दषु्काळी अिुदाि 
वाटप करण्यात आले असणे व उववनरत १०,५३९ गावांिा वर उल्लेनखत इतर 
८ सुनवधा लागू करण्यात आल्या असल्याचे निदशविास येणे, दषु्काळबानधत 
शेतकऱ्यांिा कृषी नवषयक मदत वाटप करण्यासाठी कें र 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 निदशविास येणे, राज्यातील शेतकऱ्यांची थनकत 
नवदु्यत देयके असल्यािे बंद असलेल्या पाणी पुरवठा योजिांची नवदु्यत जोडणी 
पुवववत करण्याकनरता शासिाकडूि नवदु्यत देयके अदा करण्यात येणे व 
त्यापोटी माचव, २०१९ अखेरपयंत रुपये १३२.३० कोटी इतका निधी खचव झाला 
असणे, महात्मा गांधी राष्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजिेंतगवत राज्यात नदिांक 
११ मे, २०१९ रोजी संपलेल्या आठवडयामध्ये एकूण ३६,६६० कामे चालू 
असूि त्यावर ३,४०,९५२ इतकी मजूरांची उपच्स्थती असल्याचे निदशविास 
येणे, चारा िावण्यांमधील पशुधिाची िोंदणी करुि पशुधिाच्या संख्येची 
दैिंनदि िोंद ठेवण्यासाठी अॅनराईड मोबाईलवर आधानरत िणालीचा वापर 
अनिवायव करण्याचा निणवय शासिाकडूि घेण्यात येणे व शौयव टेक्िोसॉफ्ट 
िा.नल. या संस्थेिे तयार केलेली िणाली नविाशुल्क उपलब्ध करुि देण्यात 
येणे, या संस्थेमारं्त सदर िणालीचा वापर करण्याबाबतचे एक नदवसीय 
िनशक्षण चारा िावणी चालकांचे पयववेक्षक/कमवचारी तसेच महसूल 
नवभागातील कमवचारी यांिा नजल्हास्तरावर उपलब्ध करुि देण्यात येणे, चारा 
िावण्यांमध्ये दाखल होणाऱ्या पशुधिांची रोगिनतकारक शक्ती व उत्पादि 
क्षमता कायम राहण्याकनरता त्यांिा देण्यात येणाऱ्या नहरवा चारा, ऊसाचे 
वाडे, ऊस इ. खाद्याच्या िमाणात वाढ करुि मोठया जिावरांकनरता १८ नक.गॅ्र. 
यािमाणे व लहाि जिावरांकनरता ९ नक.गॅ्र. यािमाणे खाद्याचे िमाण सुधानरत 
करण्यात आले असणे, राज्यात िथमच शेळ्या-मेंढ्ांसाठी िावणी सुरु 
करण्याचा तसेच राज्यातील दषु्काळी भागात सुरु असलेल्या चारा 
िावण्यांमधील जिावरांसाठी टँकरिे पाणी देण्याचा निणवय मंत्ीमंडळ 
उपसनमतीिे नदिांक ३० मे, २०१९ वा त्यासुमारास घेतला असणे, 
सद्यःच्स्थतीत 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 निदशविास येणे, मागील ४ वषात ४ कोटी 
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७२ लाख शेतकऱ्यांिा १४,७७३ कोटी रुपये इतकी भरीव िुकसाि भरपाई 
नदली असल्याचे निदशविास येणे, कापुस व धाि नपकांवरील नकडीमुळे 
िुकसाि झालेल्या शेतकऱ्यांिा नपक नवमा योजिेनशवाय ३,३३६ कोटी 
रुपयांची भरपाई शासिाकडूि नदली असल्याची बाब निदशविास येणे, 
पालकमंत्ी व नजल्हानधकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जवळपास सवव 
नजल्यांमध्ये आढावा बैठकांचे आयोजि करुि दषु्काळ नियंत्णाचे कायव युध्द 
पातळीवर सुरु असणे, नजल्हा, उपनवभाग व तालुका स्तरावर के्षत्ीय कमवचारी 
िनशक्षणांचे व पेरणीपूवव मशागती व तयारीबाबत नवनवध नपकांच्या 
शेतीशाळांचे आयोजि करण्यात येणे, नदिांक २४ मे ते ८ जूि, २०१९ या 
कालावधीत उन्नत शेती, समृध्द शेतकरी अनभयाि राबनवण्यात येणे, कृनत्म 
पाऊस निमाण करण्याच्या दृष्टीिे होत असलेला ियत्ि, तूतास पेरणी ि 
करण्याबाबत आतापयंत जवळपास एक लाखाच्या वर शेतकऱ्यांिा 
एसएमएसद्वारे सूचिा करुि नबयाणे वाया जाऊ िये म्हणूि खबरदारी घेण्यात 
येऊि खरीपाचे नियोजि करण्याचा ियत्ि इ. दषु्काळ निवारणाथव 
शासिाकडूि गांभीयािे करण्यात आलेल्या उपरोक्त उपाययोजिा व 
कायववाही नवचारात घेऊि त्याअिुषंगािे करावयाची कायववाही.'' 
 

  (ख) (गरुुवार, ददनाांक २० जनू, शुक्रिार, वदनाांक २१ जनू, सोमिार, वदनाांक 
२४ जनू, ि मांगळिार, वदनाांक २५ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दशशववि्यात ललेल्या म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्र्ताि) – 

   सिशवश्री धनांजय मुांडे, शरद रणनपसे, हेमंत टकले, रामहरी रुपिवर, जयंत 
पाटील, अशोक ऊर्व  भाई जगताप, कनपल पाटील, िा. जोगेंर कवाडे, सववश्री 
सतीश चव्हाण, नविम काळे, चंरकांत रघुवंशी, नकरण पावसकर, जिादवि 
चांदरुकर, रामराव वडकुते, डॉ.सुधीर तांबे, श्रीमती नवद्या चव्हाण, श्रीमती 
हुस्िबािू खनलरे्, श्री.ख्वाजा बेग, आर्थक. अिंत गाडगीळ, सववश्री अमरिाथ 
राजूरकर, सुभाष झांबड, िकाश गजनभये, ॲड. राहूल िावेकर, सववश्री सतेज 
ऊर्व  बंटी पाटील, हनरससग राठोड, अब्दलु्लाखाि दरुाणी, आिंदराव पाटील, 
जगन्नाथ सशदे, अमनरशभाई पटेल, मोहिराव कदम, आिंद ठाकूर, डॉ. 
वजाहत नमझा, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० अन्िये प्र्ताि – 

   "संपुणव महाराष्र, नवशेषत: मराठवाडा  १९७२ पेक्षाही भीषण 
दषु्काळात भरडला गेला असणे, पनहल्या पहाणी अहवालािुसार १८० 
तालुक्यात गंभीर दषु्काळ असल्याचे निदशविास आल्यािंतरही कें रीय 
दषु्काळी संनहतेिुसार र्क्त १५१ तालुक्यात दषु्काळ जाहीर होणे, त्यािंतर 
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राज्याच्या निकषािुसार २६८ मंडळात व ५४४९ गावात मध्यम व गंभीर 
दषु्काळ जाहीर केला जाणे, राज्यातील दषु्काळी पनरच्स्थती सववसाधारणपणे 
सारखीच असतािा सरसकट आनण एकाच वेळी दषु्काळ जाहीर ि केल्यामुळे 
दषु्काळी उपाययोजिा सुरु करण्यात अक्षम्य कालापव्यय झाला असणे, 
मराठवाड्यात दषु्काळाची तीव्रता सवानधक असणे, दषु्काळामुळे पेरणीसाठी 
केलेली हजारो कोटी रुपयांची गंुतवणूक वाया गेलेली असणे, दषु्काळी 
पनरच्स्थतीत नपण्याच्या पाण्यासाठी शासि स्तरावरुि टँकर, िादरुुस्त 
योजिांची दरुुस्ती, िवीि पाणी पुरवठा योजिा वा अनय उपाययोजिा वेळीच 
ि झाल्यामुळे दषु्काळग्रस्तांिा, जिावरांिा आनण नवशेषत: माय-भनगिींिा 
अतोिात त्ास सहि करावा लागला असणे, दषु्काळ जाहीर झाल्यािंतर 
तब्बल ८ मनहनयािंतर चारा िावण्या सुरु झाल्यामुळे मधल्या कालावधीत 
हजारो पशुधिाची हािी झाली असणे, अद्यापही चारा िावण्यांची मागणी 
असणे, सुरु असलेल्या चारा िावण्यांचे अिुदाि िलंनबत असणे, चारा 
िावण्यात आरोग्य सुनवधेच्या दषु्काळामुळे जिावरांचा जीव धोक्यात आला 
असणे, पाणीपुरवठा, जिावरांसाठी चारा, हाताला काम, नवशेष आरोग्य सेवा 
आनण जाहीर केलेल्या अनय दषु्काळी उपाययोजिांचा पुरता बोजवारा 
वाजल्यामुळे काही दषु्काळग्रस्तांवर िक्षली होण्याची परवािगी मागण्याची 
वेळ सरकारिे आणली असणे, जाहीर करण्यात आलेली एिडीआरएर् वा 
एसडीआरएर्ची मदत अद्याप लाखो शेतकऱ्यांिा नमळालेली िसणे, 
राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत् अद्याप सुरु असणे, दषु्काळी भागात 
शेतमजूरांिा रोजगार हमी योजिेअंतगवत रोजगाराची व शेतीची कामे देणे 
आवश्यक 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 वगव 
असणे, नबयाणे व पेरणीपूवव मशागतीच्या अिुदािासाठी रोख मदतीची मागणी 
करुि सुध्दा सरकारिे त्याकडे जानणवपूववक कािाडोळा केला असणे, दसुऱ्या 
बाजूला जाहीर केलेल्या कजवमार्ीपासूि लाखो शेतकरी वंनचत रानहल्यामुळे 
बँका तेरा टक्के दंडिीय व्याजाची आकारणी करत असणे, तसेच एिपीअेचा 
बागुलबुवा पुढे करुि बँका चालू हंगामासाठी पीक कजव देण्यास स्पष्ट िकार 
देत असणे, गेल्या ३ मनहनयात अिेक वेळा सोसाट्याच्या वाऱ्यासह, गारपीट, 
वीज कोसळूि र्ळबागा, इतर नपके आनण घरांचे िचंड िुकसाि व 
जीनवतहािी झालेली असणे, तथानप, अद्यापही शासिािे िुकसािभरपाई 
जाहीर ि करणे, बोंडअळी, तुडतुडा रोगाची वषव-दोि वषापूवी जाहीर केलेली 
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िुकसािभरपाई व दधू अिुदाि अद्याप शेतकऱ्यांिा नमळालेले िसणे, मागील 
२ वषांपासूि लाखो शेतकऱ्यांिा पीक नवम्याची िुकसाि भरपाई नमळालेली 
िसणे, पीक नवमा कंपनयांचा शासकीय यंत्णेला हाताशी धरुि पीक नवमा 
िुकसािीची रक्कम िाकारण्याकडे कल असणे, सोयाबीि पीकाला पीक 
नवम्यातूि वगळल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांिा र्टका बसलेला असणे,  
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 वषवभरात मत्स्य दषु्काळ व इतर 
संकटे आल्यािंतरही शासिाकडूि मच्च्िमारांिा कोणतीही मदत नमळालेली 
िसणे, मत्स्यव्यवसाय नवभागाकडूि सुरु असलेल्या अिेक योजिांची 
अंमलबजावणी योग्य पध्दतीिे होत िसणे, राज्यशासिािे तातडीिे मच्च्िमार 
बांधवांिा नवशेष पॅकेज देऊि मदत करण्याची निमाण झालेली आवश्यकता, 
आंबा, काजू, िारळ, सुपारी, भात यासारख्या कोकण पट्ट्ट्यातील 
अथवव्यवस्थेचा 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 झालेल्या र्ळबागांसाठी हेक्टरी १ लाख आनण अनय 
नपकांसाठी हेक्टरी ५० हजाराची केलेली मागणी, सरसकट कजवमार्ी, संपूणव 
वीज नबलाची मार्ी, दषु्काळातील उपाययोजिा युध्दपातळीवर राबनवणे, 
आनण  नबयाणे व पूववमशागतीच्या अदािासाठी एकरी २५ हजाराची केलेली 
मागणी, दषु्काळ निवारणासाठी करण्यात आलेल्या मागण्या, दषु्काळाची 
सद्य:च्स्थती आनण शासि पातळीवरील युध्द पातळीवर करावयाच्या 
उपाययोजिा नवचारात घेऊि करावयाची कायववाही." 

 

  (ग) (मांगळिार, वदनाांक २५ जनू, २०१९ रोजीच्या वदिसाच्या 
कामकाजाच्या क्रमात दशशववि्यात ललेला म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्र्ताि) – 

   ॲड. अवनल परब, सववश्री नवजय ऊर्व  भाई नगरकर, गोपीनकसि बाजोनरया, 
िनवण दरेकर, िसाद लाड, रसवर र्ाटक, ॲड. निरंजि डावखरे, सववश्री 
नगरीशचंर व्यास, िरेंर दराडे, िा.अनिल सोले, सववश्री नवप्लव बाजोनरया, 
नवलास पोतिीस, डॉ. मनिषा कायंदे, वि.प.स. याांचा म.वि.प. वनयम २६० 
अन्िये प्र्ताि – 

   "मंुबई महािगर िदेश नवकास िानधकरणाच्या कायवके्षत्ात राज्य 
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शासिािे पालघर नजल्यातील पालघर व वसई संपूणव तालुके आनण रायगड 
नजल्यातील अनलबाग, पेण, पिवेल व खालापूर संपूणव तालुके यांचा समावेश 
करुि िानधकरण के्षत्ाचा नवस्तार करण्यात येणे, सदर निणवयामुळे वसई-नमरा-
भाईदंर दरम्याि िवीि खाडीपूल, नवकास कें रे, वसई-नवरार के्षत्ासाठी सुया 
पाणी पुरवठा िकल्प, िैिा िकल्पास चालिा, रॉनस हाबवर, रेल्वे अनलबाग 
पयंत इत्यानद नवनवध योजिा कायाच्नवत होणार असणे, मंुबईतील महत्वाकांक्षी 
सागरी नकिारा रस्त्याचा (कोस्टल रोड) िकल्प, मंुबईतील नमठी िदी स्वच्ि 
करण्याच्या योजिेतंगवत शहरातील सांडपाणी िनिया करुि ते पाणी नमठी 
िदीत पुनहा सोडण्याची योजिा, कें र शासिाच्या स्माटव नसटी पनरयोजिेतंगवत 
राज्यातील पुणे, ठाणे, िागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर, िानशक, सपपरी-
सचचवड, कल्याण-डोंनबवली या ८ शहरासाठी राज्य शासिाला रे्बु्रवारी 
२०१९ अखेर १५६८ कोटी रुपये उपलब्ध करुि देण्यात येणे, गृहनिमाण 
धोरणास मानयता देण्यास होत असलेला नवलंब, मंुबईतील नशवडी, गोराई, 
(बोरीवली), मानहम भागातील जैवनवनवधतेमुळे पािथळीिे व्यापलेले के्षत् 
पयवटि के्षत् म्हणूि जाहीर करण्याच्या नजल्हानधकाऱ्यांिा नदलेल्या सूचिा, 
तथानप नजल्हानधकाऱ्यांिी कोणतीच कायववाही ि केल्यामुळे पािथळ के्षत्ांवर 
नदवसेंनदवस वाढत जाणारी अिनधकृत बांधकामे, मंुबई शहर व उपिगरातील 
नवकासक, मोठ-मोठ्या कंपनया, मॉल्स यांिी महानगरपानलकेचा सुमारे 
१३३.२५ कोटी रुपयांचा थकवलेला कर, मंुबईतील अपूणव असलेले 
एसआरए िकल्प पूणव करण्यासाठी उपाययोजिा, म्हाडाच्या ५६ वसाहतींचा 
रखडलेला पुिर्थवकास, मंुबईतील मोडकळीस आलेल्या उपकरिाप्त व नबगर 
उपकरिाप्त सुमारे १४०० इमारती, पंतिधाि अिुदाि िकल्पाच्या, इमारत व 
पुिरवचिा मंडळाच्या व झोपडपट्टी पुिर्थवकास योजिेतंगवत बांधलेल्या 
इमारतींची दरुुस्ती, बीपीटी व बीआयटी च्या जागेवरील धोकादायक इमारती, 
म्हाडाच्या इमारतींमध्ये ३०० पेक्षा जास्त घुसखोर असल्याचे निष्पन्न होणे, 
राज्यात ६० लक्ष झाडे लावण्याची शासिाची महत्वाकांक्षी योजिा, वांरे- पूवव 
येथील शासकीय अनधकारी-कमवचारी यांिा नदलेल्या निवासस्थािांच्या 
जागेवर मालकी हक्कािे निवासस्थािे बांधूि देण्याची मागणी, याबाबत 
शासिािे करावयाची कायववाही व उपाययोजिा." 

नऊ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) – 
  (१) श्री. रामदास लांबटकर ि इतर वि.प.स. पढुील सािशवजवनक महत्सिाच्या 

बाबींिर चचा उपस््थत करतील. 
   "वधा िदीवर (नज.वधा) आजिसरा गावाजवळ आजिसरा बॅरेज 
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िदीच्या पात्ात दगडी बांधकामास सि १९९६-९७ मध्ये शासिािे मंजूरी देवूि 
नदिांक १३ एनिल, २००० रोजी शासि निणवयानवये  सि १९९६-९७ च्या 
दरसूचीिुसार रुपये १५८.२२ कोटीची िशासकीय मानयता िदाि करुि 
मानयतेिंतर ५ वषे सदर िकल्पास निधी िाप्त ि झाल्यािे मानयता रद्द होवूि 
सि २००६ च्या दरसूचीिुसार रुपये २०८.४२ कोटी िव्यािे िशासकीय 
मानयता िदाि केली जाणे, िकल्पाचा िादेनशक आराखडा तयार करूि 
३१.५६ हेक्टर विजमीि िकल्पांतगवत बानधत होत असल्यािे तेथील 
निवाणीकरण िस्ताव कें र शासिाकडूि सि २००८ मध्ये तत्वत: मानयता 
घेवूि त्यािुसार ६३.१२ हेक्टर आर जमीि वि नवभागाचे िावािे वगव होवूि 
त्याबाबत ४८४.३६ लक्ष रूपयाचा भरणा वि नवभागाच्या CAMPA 
खात्यामध्ये सि २०१६ पयंत करण्यात येवूिही भूसंपादि व पूिववसिबाबतची 
िनिया राबनवण्यात ि येणे, तसेच कॅट प्लॅिकरीता आवश्यक रू. ३६८.२८ 
लक्ष विखात्यास माहे माचव, २०१९ मध्ये भरण्यात आले असूि सदर 
िकल्पाच्या धरण पाळीच्या कामासाठी ४२.८२ हेक्टर आर खाजगी जमीि 
संपादिाचा िस्ताव राजस्व नवभागाकडे पाठनवण्यात येवूिही संयुक्त मोजणीचे 
काम पूणव ि होणे, या िकल्पामुळे १०४४.६३ हेक्टर आर जमीि ससचिाखाली 
येणार असणे, कें रीय जल आयोग व पयावरण नवभागाची मानयता ि 
नमळाल्यामुळे िकल्पाचे काम पुणव झालेले िसणे, त्यामुळे स्थानिक 
शेतकऱ्यांमध्ये िकल्पाच्या पुतवतेबाबत िश्ि निमाण होणे, आजिसरा बॅरेजचे 
काम पुणव करणे, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व उपाययोजिा." 

 
  (२) श्री. प्रविण दरेकर ि इतर वि.प.स. पढुील सािशवजवनक महत्सिाच्या 

बाबींिर चचा उपस््थत करतील. 
   "कांनदवली मंुबई येथील शताब्दी रुग्णालयातील रक्तपेढीतील रात्पाळी 

पुनहा बंद करण्यात आल्याचे माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्याि निदशविास 
येणे, त्यामुळे पनरसरातील गरजू रुग्णांिा तातडीिे रक्त नमळण्यास येत 
असलेल्या अडचणी, पनरणामी रुग्णांच्या िातेवाईकांमध्ये निमाण झालेले 
असंतोषाचे व संतापाचे वातावरण, याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही 
व उपाययोजिा." 

 
 

विधान भिन, 
मंुबई 

वजतेंद्र भोळे 
सनचव (का.), 
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नदिांक : २५ जूि, २०१९ महाराष्र नवधािपनरषद. 
 


