
असधुारित प्रत 

 

महािाष्ट्र रिधानसभा 
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

शकु्रिाि, रिनाांक २० रिसेंबि, २०१९ 
(सकाळी १०.३० िाजता) 

 
 
 
 

एक : तािाांरकत प्रश्नाबाबतची अरधक मारहती सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे :- 
 

   पाणीपिुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री 

:  "गडचिरोली चिल्ह्यातील अनेक तालुक्ाांमध््े 
फ्लोराईड ्ुकत पाण््ामुळे नागचरकाांिे आरोग्् 
धोक्ात आल्ह््ाबाबत" ्ा चिष्ािरील श्री.कृष्णा 
गिबे ि इतर चि.स.स. ्ाांच््ा चिनाांक ७ मािच, २०१८ 
रोिी उत्तरीत झालेल्ह््ा ताराांचकत प्रश्न क्रमाांक 
१०९२१३ च््ा अनुपूरक प्रश्नोत्तराच््ा िेळी चिलेल्ह््ा 
आश्िासनानुसार अचधक माचिती सभागृिाच््ा 
पटलािर ठेितील. 

       
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 

  (१) नगिरिकास मांत्री : (क) मिाराष्र मेरो रेल्ह्िे मिामांडळ म्ाचित ्ाांिा सन 
२०१८-२०१९ ्ा िषािा िार्षषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ख) मुांबई रेल्ह्िे चिकास मिामांडळ (म्ा.) मुांबई ्ाांिा 
सन २०१८-२०१९ ्ा िषािा िार्षषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील.  
 

     (ग) मुांबई मिानगर प्रिेश चिकास प्राचधकरण ्ाांिा 
सन २०१७-२०१८ ्ा िषािा िार्षषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील.  
 

  (२) िगु्धरिकास मांत्री  :  मिाराष्र राज्् सिकारी िधू मिासांघ म्ाचित, 
मुांबई (मिानांि िगु्धशाळा) ्ाांिा सन २०१८-
२०१९ ्ा िषािा िैधाचनक लेखा पचरक्षण 
अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 

  (३) उद्योग, उच्च ि तांत्र : (क) मॉ्ल चलचमटेड ्ाांिा सन २०१७-२०१८ ि 
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रशक्षण, कृरि ि 
साांस्कृरतक कायय मांत्री 

२०१८-२०१९ ्ा िषािा अनुक्रमे छप्पनािा ि 
सत्तािन्नािा िार्षषक अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील.  
 

     (ख)  डॉ.बाबासािेब आांबेडकर मराठिाडा चिद्यापीठ, 
औरांगाबाि ्ाांिा सन २०१७-२०१८ ्ा िषािा 
एकसष्ठािा िार्षषक अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील. 
 

     (ग) कचिकुलगुरु काचलिास सांस्कृत चिश्िचिद्याल्, 
रामटेक ्ाांिा सन २०१७-२०१८ ्ा िषािा 
िार्षषक लेखे अििाल सभागृिासमोर ठेितील.  
 

     (घ) मुांबई चिद्यापीठ, मुांबई ्ाांिे सन २०१२-२०१३ ्ा 
िषािे िार्षषक लेखे सभागृिासमोर ठेितील. 
 

      (ि) सांत गाडगे बाबा अमरािती चिद्यापीठ ्ाांिा सन 
२०१७-२०१८ ्ा िषािा पस्तीसािा िार्षषक 
अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (छ) पुण््श्लोक अचिल्ह््ािेिी िोळकर चिद्यापीठ, 
सोलापूर ्ाांिा सन २०१७-२०१८ ्ा िषािा 
िौिािा िार्षषक अििाल सभागृिासमोर 
ठेितील. 
 

     (ि) स्िामी रामानांि तीर्च मराठिाडा चिद्यापीठ, 
चिष्णुपुरी नाांिेड ्ाांिे सन २०११-२०१२ ते 
२०१७-२०१८ ्ा कालािधीिे िार्षषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (झ) ्शिांतराि िव्िाण मिाराष्र मुकत चिद्यापीठ, 
नाचशक ्ाांिे सन २००८-२००९ ्ा िषािे 
िार्षषक लेखे सभागृिासमोर ठेितील. 
 
 

     (ट) डॉ.बाळासािेब सािांत कोकण कृचष चिद्यापीठ, 
िापोली ्ाांिा सन २०१४-२०१५ ्ा िषािा 
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लेखा परीक्षण अििाल ि िार्षषक लेखे 
सभागृिासमोर ठेितील. 
  

     (ठ) डॉ. पांिाबराि िेशमुख कृचष चिद्यापीठ, अकोला 
्ाांिा सन २०१०-२०११ (४२ ि ४३) ते २०१५-
२०१६ (४४ ते ४७) ्ा िषािे िार्षषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ड) मिाराष्र चित्रपट, रांगभूमी आचण साांस्कृचतक 
चिकास मिामांडळ म्ाचित ्ाांिा सन २०१८-
२०१९ ्ा िषािा बेिाळीसािा िार्षषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

  (४) रित्त ि पणन मांत्री : (क) भारतािे चन ा्ंत्रक ि मिालेखापरीक्षक ्ाांिा सन 
२०१७-२०१८ ्ा आर्षर्क िषािा राज्् चित्त 
व््िस्रे्िरील अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 
 

     (ख) मिाराष्र राज्् िखार मिामांडळ ्ाांिा सन 
२०१८-२०१९ ्ा िषािा एकसाष्ठािा िार्षषक 
लेखा अििाल ि मिालेखापाल ्ाांिा सन 
२०१७-२०१८ ्ा िषािा स्ितांत्र लेखा पचरक्षण 
अििाल (S.A.R.) सभागृिासमोर ठेितील. 
 

  (५) मरहला ि बाल 
रिकास मांत्री 

: (क) मिाराष्र राज्् बाल िकक सांरक्षण आ्ोगािा 
सन २०१५-२०१६ ्ा िषािा िार्षषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील.  
 

     (ख) मिाराष्र राज्् मचिला आ्ोग ्ाांिा सन २०१६-
२०१७ ्ा िषािा िोिीसािा िार्षषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील.  

 
तीन : औरचत्याचे मदेु्द. 
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चाि : सन २०१९-२०२० या ििाच्या पिुिणी मागणयाांवर चचा व मतदान (िसुिा ि शेिटचा 
ददवस). 
 

   (१) सािचिचनक बाांधकाम विभाग. 

   (२) सामाचिक न््ा् ि चिशेष सिाय्् विभाग. 

   (३) सिकार, पणन ि िस्त्रोद्योग विभाग. 

   (४) पाणीपुरिठा ि स्िच्छता विभाग. 

 
 

  

(मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सचूी स्वतांत्रपणे दवतरीत केल्याप्रमाणे) 
[चचारोध (दगलोटीन) सायांकाळी ०५.०० वाजता] 

 
 
 

पाच : शासकीय रिधेयके : 
 
 

 

  (अ) पिु:स्थापनाथय, रिचाि, खांिश: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

    सन २०१९ िे चिधानसभा चिधे्क क्रमाांक ४९ – मिाराष्र (तृती् पुरिणी) 
चिचन्ोिन चिधे्क, २०१९. 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (ब) रिचाि, खांिश: रिचाि ि सांमत किणे :- 

 

  (१)  सन २०१९ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ४७ – महािाष्ट्र िस्तू ि सेिा 
कि (सधुािणा) रिधेयक, २०१९. 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) सन २०१९ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ४८ – महािाष्ट्र 

महानगिपारलका (सधुािणा) रिधेयक, २०१९. 
 

   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सांजय सािकािे, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 

 

      "सन २०१९ िे चिधानसभा चिधे्क क्रमाांक ४८ – मिाराष्र 
मिानगरपाचलका (सुधारणा) चिधे्क, २०१९ चिधानपचरषिेिी सिमती घेऊन िोन्िी 
सभागृिाांच््ा ४५ सिस््ाांच््ा सां्ुकत सचमतीकडे त््ािरील प्रचतिृत्त सिा 
मचिन््ाांच््ा आत सािर करण््ािा अनुिेश िेऊन चििारार्च पाठचिण््ात ्ािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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  (गरुुिाि, रिनाांक १९ रिसेंबि, २०१९ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशयरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

सहा : सियश्री सरुनल प्रभ,ू अरजत पिाि, रिजय ििेट्टीिाि, सांजय िाठोि, रिलीप िळसे-
पाटील, अशोक चव्हाण, ॲङ आरशि जयस्िाल, सियश्री धनांजय मुांिे, पथृ्िीिाज 
चव्हाण, िॉ. सांजय िायमलुकि, श्री बाळासाहेब पाटील, ॲि. के.सी. पाििी, सियश्री 
बच्च ूकिू, निाब मरलक, सरुनल केिाि, रनतीन िेशमखु-टाले, रिलीप बनकि, िणरजत 
काांबळे, िाजकुमाि पटेल, िोरहत पिाि, ॲङ यशोमती ठाकूि, सियश्री सांजय गायकिाि, 
रिपक चव्हाण, िाजेश टोपे, अरमत झनक, िॉ. िाजेंद्र शशगणे, सियश्री अरनल िेशमखु, 
सभुाि धोटे, रजतेंद्र आव्हाि, बबनिाि शशिे, कुणाल पाटील, हसन मशु्रीफ, अस्लम 
शेख, अरमन पटेल, रि.स.स. याांचा म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :  
 

       "चििभातील चमिान ्ेरे् िीड लाख नोकऱ् ् ा िेण््ािी ्ोिना असताांना गेल्ह््ा पाि िषात 
नोकऱ् ् ा ि रोिगाराांिे प्रमाण अत््ल्ह्प असणे, चििभाच््ा मित्िाकाांक्षी चमिान प्रकल्ह्पाला 
िालना िेण््ासाठी सिोतोपरी गरि, चििभातील चिि्ापीठाांमधून िरिषी लाखो पििीधर 
चनमाण िोणे, बेरोिगार ्ुिकाांिी िाढती सांख््ा लक्षात घेता चमिानमध््े रोिगार िाढीसाठी िड 
उि्ोग, कृषी प्रचक्र्ा उि्ोग, ऑटोमोबाईल प्रकल्ह्प सुरु करण््ािी आिश््कता असणे, 
चििभातील चिि्ापीठाांनी रोिगाराचभमुख अभ््ासक्रम त्ार करुन त््ाव्िारे रोिगार चनर्षमती 
करण््ािी आिश््कता असणे, िल्ुकत चशिार ्ोिनेमुळे मोिक्ाि शेतकऱ् ् ाांच््ा शेतात 
पाणी पोिलेले असणे, चििभातील ससिनािा अनुशेष मोठ्ा प्रमाणात असल्ह््ाने तो भरुन 
काढण््ािी गरि असणे, चििभातील प्रलांचबत १३४ ससिन प्रकल्ह्पाांना िालना िेण््ािी गरि 
असणे, त््ाकचरता राज्् सरकारने चििभातील ससिन प्रकल्ह्पाांना अचधकाचधक चनधी िेऊन 
चनश्श्ित कालम्ािेत ससिन प्रकल्ह्प पूणच करणे आिश््क असणे, िल चन्ामक प्राचधकरणाने 
आगामी पाि िषात ससिन अनुशेष िरू करण््ासाठी माननी् राज््पालाांना सािर केलेल्ह््ा पाि 
िषी् ्ोिनेला गाांभी च्पूिचक पूणच करण््ािे चनश्श्ित धोरण आखण््ािी गरि असणे, गोसेखुिच 
राष्री् प्रकल्ह्प सन २०२४ प्ंत पूणच करण््ािे फेरचनधाचरत करण््ाच््ा धोरणािा तातडीने 
फेरआढािा घेण््ािी गरि असणे, गोसेखुिच प्रकल्ह्प २४ मचिन््ात पूणच करण््ासाठी राज्् 
सरकारकडून चनश्श्ित धोरण आखण््ािी ि चनधी पुरिठा करण््ािी तातडीिी गरि असणे, 
चििभातील कापूस, सो्ाबीन, तूर, धान, मका इत््ािी उत्पािनािर आधाचरत कृषी प्रचक्र्ा 
प्रकल्ह्प भांडारा, गोंचि्ा, िांद्रपूर, गडचिरोली, बुलडाणा ि अकोला ्ा चिल्ह्ि्ाांमध््े चनमाण 
करणे, सांत्रा प्रचक्र्ा प्रकल्ह्पाला निीन िालना िेण््ािी गरि असणे, चििभातील औश्ष्णक िीि 
प्रकल्ह्पाांच््ा अत््ाधुचनकीकरणासाठी राज्् सरकारने तातडीने पािले उिलण््ािी गरि 
असणे, ्ा प्रकल्ह्पाांना चन्चमत कोळसा पुरिठा करण््ासाठी आिश््क उपा््ोिना करणे, 
चििभासि राज््ातील प्ािरणाला धोका चनमाण झाला असून मागील सरकारने घोचषत ३३ 
कोटी िृक्षलागिड ्ोिनेत मोठा गैरप्रकार झाला असणे, डॉ.बाबासािेब आांबेडकर रुग्णाल् 
आचण अनुसांधान सांस्र्ानला सन २०१४ मध््े मांिूरी चमळणे, तर्ाचप,  अद्यापिी रुग्णाल्ािे 
काम अि्ाप सुरु न िोणे, अमराितीत िस्त्रोि्ोग पाकच ला शासनाकडून प्रोत्सािन चमळण््ािी 
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तेर्ील उत्पािकाांिी अपेक्षा असणे, चििभात राष्रसांत तुकडोिी मिाराि नागपूर चिि्ापीठ, 
सांत गाडगेबाबा अमरािती चिि्ापीठ, गोंडिाना चिि्ापीठ तसेि किी कुलगुरु काचलिास 
सांस्कृत चिि्ापीठ तसेि मिाचिि्ाल्ामध््े मोठ्ा प्रमाणात चरकत िागा असणे, त््ामुळे 
उच्ि चशक्षणाच््ा गुणित्ते्तिर पचरणाम िोणे ि त््ािा पचरणाम चििभातील रोिगार चनर्षमतीिर 
िोणे, नागपूरातील डॉ.बाबासािेब आांबेडकर रुग्णाल्ातले अपगे्रडेशनिे काम रखडणे, डॉ. 
बाबासािेब आांबेडकर आांतरराष्री् चिमानतळाच््ा चिस्तारीकरणािे काम िचमनी अभािी 
रखडणे, मागील ५ िषात चििभासाठी मोठमोठ्ा घोषणा करण््ात ्ेणे परांतु त््ा पुणच न िोणे, 
चििभात िन््िीि प च्टन चिकासाकचरता उपलब्ध असणारी चिपूल साधनसांपत्ती ि सांधी ्ाांिा 
उप्ोग करुन आांतरराष्री् ििाच््ा सांसाधनासिीत चिकास करणे, प च्टकाांना आकर्षषत 
करुन अनेक बेरोिगाराांना रोिगार उपलब्ध व्िािा, राज््ाच््ा आर्षर्क क्षमतेत िाढ व्िािी ि 
प च्टन तसेि सेिा उि्ोग िाढािा, राष्री् िन््िीि प च्टन स्र्ळाप्रमाणे िन््िीि सर्षकट 
त्ार करुन ताडोबा, पेंि, नागचझरा इ.िन प च्टन स्र्ळे चिकचसत करणे, चििभातील चतर्चके्षते्र 
ि प च्टन स्र्ळाांिे सर्षकट त्ार करुन रोिगार चनर्षमती िाढचिणे, चििभातील रस्ते चिकासािा 
अनुशेष लक्षात घेता राज्् मिामागािे िौपिरीकरण करण््ािी आिश््कता असणे, नागपूर 
्ेर्ील इांचिरा गाांधी िैि्चक् मिाचिि्ाल् ि इश्स्पतळाला आांतरराष्री् स्िरुपािा ििा प्राप्त 
करुन िेण््ासाठी प्र्त्न करण््ािी आिश््कता असणे, चििभातील शेतकऱ् ् ाांसाठी मित्िपूणच 
असलेल्ह््ा िगु्धव््िसा् िाढीसाठी एन.डी.डी.बी च््ा सिका्ाने मराठिाडा ि चििभात 
पशुसांिधचन ि िगु्धव््िसा्ाच््ा का च्क्रमाला िालना िेऊन शेतकऱ् ् ाांना स्र्ा्ी उत्पन्न चनमाण 
करण््ािी आिश््कता असणे, चमिान मध््े ्ोगगुरु रामिेि बाबाांच््ा पतांिली फुडपाकच  बांि 
झाल्ह््ाने तेर्ील कमचिाऱ् ् ाांिर बेरोिगारीिी कुऱ् िाड कोसळणे पचरणामी ििारो कमचिाऱ् ् ाांच््ा 
पचरिारािर उपासमारीिी िेळ ्ेणे, चििभातील रस्त््ाांिी कामे अपूणािस्रे्त राचिल्ह््ामुळे 
िोणारे रस्ते अपघात,  मेळघाट व््ाघ्रप्रकल्ह्पातील गािाांिे तसेि पेढी प्रकल्ह्पाच््ा पुनिचसनािे 
काम गेल्ह््ा ५ िषापासून रखडणे, चििभातील कापूस उत्पािनािर आधाचरत सुतचगरण््ा ि 
कापूस उि्ोगाला िालना िेण््ािी गरि असणे, चििभाच््ा चिकासासाठी धोरणात्मक चनणच् 
घेऊन उपा््ोिना करण््ािी चनताांत आिश््कता ि कराि्ािी उपा््ोिना." 

 
सात : अांदतम आठवडा प्रस्ताव :- 

 

  सियश्री िेिेंद्र फिणिीस, चांद्रकाांत पाटील, सधुीि मनुगांटीिाि, रगिीि महाजन, िॉ. सांजय 
कुटे, ॲङ आरशि शेलाि, सियश्री प्रशाांत बांब, बबनिाि पाचपतेु, सांभाजी पाटील 
रनलांगेकि, िाजेंद्र पाटणी, िशिद्र चव्हाण, अतलु भातखळकि, ॲङ िाहुल नािेकि, 
सियश्री. िाम किम, मांगलप्रभात लोढा, िाधाकृष्ट्ण रिखे-पाटील, गणेश नाईक, श्रीमती 
मरनिा चौधिी, सियश्री जयकुमाि िािल, रनतेश िाणे, श्रीमती िेियानी फिाांिे, श्री. 
जयकुमाि गोिे, ॲङ पिाग अळिणी, श्री िाणाजगरजतशसह पाटील, ॲङ िाहुल कुल, 
सियश्री सांजय सािकािे, सिेुश भोळे, अरमत साटम, िॉ. सिेुश खािे, सियश्री मिन 
येिािाि, िाम सातपतेु, अरभमन्य ू पिाि, सरुनल िाणे, श्रीमती मांिा म्हाते्र, सियश्री 
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कारलिास कोळांबकि, प्रशाांत ठाकूि, िॉ. भािती लव्हेकि, सियश्री योगेश सागि, सांजय 
केळकि, रिनय कोिे, रकसन कथोिे, अतलु सािे, सांतोि िानिे, हरिभाऊ बागिे, िरि 
िाणा, श्रीमती मेघना साकोिे-बोिीकि, सियश्री महेश बालिी, नािायण कुचे, प्रकाश 
आिािे, प्रा.िॉ. अशोक उईके, रकतीकुमाि उफय  बांटी भाांगरिया, मोहन मते, समीि 
कुणािाि, प्रताप अिसि, िॉ. पांकज भोयि, सियश्री समीि मेघे, हरिि शपपळे, िणधीि 
साििकि, श्रीमती श्िेता महाले, ॲङ आकाश फुां िकि, सियश्री गोिधयन शमा, िािािाि 
केचे, कृष्ट्णा गजबे, सांजीििेड्डी बोिकुििाि, िॉ. तिुाि िाठोि, कॅ. आि. तरमल सेल्िन, 
सियश्री लक्ष्मण जगताप, रसध्िाथय रशिोळे, सियश्रीमती मोरनका िाजळे, गीता जैन, 
रि.स.स. याांचा म.रि.स. रनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि :  
    
"राज् ् ात चििभच, मराठिाडा, खान् िेश ि पश्श्िम मिाराष्रासि कोकणामध् ् े अिकाळी पािसाने 
शेतकऱ््ाांिे मोठ्ा प्रमाणािर नुकसान िोणे, सिाचधक प्राणिानी ि मोठ्ा प्रमाणात िनािरे 
मृत् ् ूमुखी पडल्ह् ् ािी बाब चनिशचनास ्ेणे, द्राक्षबागा, भािीपाला, फुले, फळे, फळबागा, 
िनािराांिा िारा इ. चपकाांिी िानी िोऊन सो्ाबीन, कापूस, तूर, ज् िारी, बािरी इ. उत् पािकाांिे 
िेखील नुकसान िोणे, ९४ लाख िेक टरपेक्षा अचधक भात शेतीिे नुकसान झाले असणे, 
शेतकरी अडिणीत असताना कापूस खरेिी कें द्र ि तूर खरेिी कें द्र अद्यापिी सुरु नसणे, 
कोकणात झालेल्ह् ् ा 'क ् ार' िक्रीिािळामुळे ठाणे, पालघर, रा्गड, रत् नाचगरी, ससधुिगूच 
चिल्ह् ि्ात ििारो िेक टर के्षत्रािरील भात चपकाांिे ि मश्च्छमाराांिे प्रिांड नुकसान िोणे, ससधुिगूच 
चिल्ह् ि्ातील मालिण तालुक ् ातील आिरा गािातील १२७ शेतकऱ् ् ाांच् ् ा १७.३९ िेक टरिरील 
भातचपक के्षत्रािे ३३ टकक्ाांपेक्षा िास् त नुकसान झाल्ह् ् ािे चनिशचनास ्ेणे, ससधुिगूच 
चिल्ह् ि्ातील ०८ तालुक ् ाांतील ७३,४६२ शेतकऱ् ् ाांिे ३३,२३० िेक टर, रा्गड चिल्ह् यामध् ् े 
७९,०१३ इतक ् ा बाचधत शेतकऱ् ् ाांिे २६,६२३ िेक टर, रत् नाचगरी चिल्ह् ि्ामध् ् े ५४,१९७ 
इतक ् ा बाचधत शेतकऱ् ् ाांिे ११,७२४ िेक टर भातचपकािे तसेि ससधुिगूच चिल्ह् ि्ातील आिरा, 
चपरािाडी ि िामडूल गािाांतील ९७ मश्च्छमाराांच् ् ा िाळी, िोडी तसेि खारिलेले मासे ्ाांिे 
एकूण रु. ५६,६७,७७०/- एिढ्ा रक कमेिे नुकसान झालेले असणे, राज् ् ातील मश्च्छमाराांना 
चडझेलिा परतािा अद्यापिी न चमळणे, बाचधत शेतकऱ् ् ाांपैकी मोिक ् ाि शेतकऱ् ् ाांकडे पीक 
चिमा असणे, ििननाम् ् ात ''शेतकऱ् ् ाांिे चित'' ्ा शीषचकाखाली राज् ् ातील शेतकऱ् ् ाांना 
सेिा-सिलतीिी आश् िासने चिली असताना ि शेतकऱ् ् ाांना कोरडिािू चपकाांसाठी एकरी रुप्े 
२५,०००/- ि बागा्ती चपकाांसाठी एकरी रुप्े ५०,०००/- भरपाई िेण् ् ािी सत् तेत ्ेण् ् ापूिी 
मागणी केलेली असताना शासन स् र्ाचपत िोऊन २० चििसाांिा कालािधी उलटल्ह् ् ानांतरिी मा. 
मुख् ् मांत्री मिोि्ाांच् ् ा तत् कालीन मागणीिी अद्यापिी पूतचता न िोणे, शासन सत् तेत 
आल्ह् ् ानांतरच् ् ा कालािधीत िनचितािे निीन चनणच् करण् ् ाऐििी मागील शासनाने घेतलेल्ह् ् ा 
लोकचिताच् ् ा चनणच्ाांना प्राधान् ् ाने स् र्चगती िेण् ् ािी शासनािी भूचमका, शेतकऱ् ् ाांना 
का्मस् िरुपी ससिनासाठी मराठिाडा िॉटर ग्रीड, िमणगांगा-सपिाळ, नार-पार-तापी निीिोड 
प्रकल्ह् प ्ासारख् ् ा लोकचिताच् ् ा ्ोिनाांना गचतमान करण् ् ािी आिश् ् कता, राज् ् ातील सुमारे 
१९,००० गािाांमध् ् े सुरु असलेल्ह् ् ा पाणी पुरिठा ्ोिनाांिी व् ् ाप् ती िाढचिण् ् ािी आिश् ् कता, 
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आिारसांचितेमुळे खोळांबलेल्ह् ् ा चनचििा तातडीने िारी करण् ् ािी आिश् ् कता, प्रधानमांत्री 
ससिन ्ोिना ि बळीरािा िलसांिीिनी ्ोिनाांिी कामे प्राधान् ् ाने पूणच करण् ् ािी 
आिश् ् कता, पाणी पुरिठा ्ोिनाांसि इतरिी ्ोिनाांिर स् र्चगतीिे असलेले भ्, त् ् ािे 
तातडीने चनराकरण करुन नागचरकाांना भ्मुक त करण् ् ािी गरि, ्ासि शेतकऱ््ाांना चिलासा 
िेण् ् ासाठी गेली ५ िषे िे चमळाले ते का्म राचिल ्ाबाबत आश् िस् त करण् ् ासाठी राज् ्  
शासनातफे कराि्ाच् ् ा उपा््ोिना, मा. मुख् ् मांत्री मिोि्ाांनी मांत्रीमांडळाच् ् ा पचिल्ह् ् ा 
बैठकीत शेतकऱ् ् ाांिी सांपूणच किचमुक ती करुन सात/बारा कोरा करण् ् ािी केलेली घोषणा, 
तर्ाचप अद्यापिी त् ् ादृष् टीने चनणच् केला नसल्ह् ् ाने शेतकरी ििालचिल झालेला असणे, 
नागपुरात राज् ्  चिधीमांडळािे अचधिेशन सुरु असताना ्ा नगरीिे प्रर्म नागचरक ्ाांच् ् ा 
िािनािर गोळीबार िोणे, त् ् ाच् ् ा िसुऱ् ् ाि चििशी चिक्रोळीतील चशिसेना उपचिभाग प्रमुख 
्ाांच् ् ािर गोळीबार िोणे, अशा घटनाांनी चनमाण झालेली ििशत, अशा गुन् याांना पा्बांि 
घालण् ् ात आलेले अप्श, ्ाबाबत शासनाने कराि्ािी का च्िािी ि उपा््ोिना.'' 
 

  
आठ : अशासकीय दवधेयके :- 

 
 

  परु:स्थापनाथथ : 

   (१) सन २०१९ िे चि.स.चि. क्रमाांक ५० – भारती् िांड सांचिता ि फौििारी प्रचक्र्ा 
सांचिता (मिाराष्र सुधारणा) चिधे्क, २०१९ – श्री.प्रताप सिनाईक, रि.स.स. 
याांचे. 
 

   (२) सन २०१९ िे चि.स.चि. क्रमाांक ५१ – मिाराष्र धमांतर बांिी चिधे्क, २०१९ – 
श्री.अतलु भातखळकि, रि.स.स. याांचे. 
 

 
रिधान भिन, 
नागपूर, 
चिनाांक : १९  चडसेंबर, २०१९ 

िाजेन्द्र भागित, 
सचिि (का च्भार), 

 मिाराष्र चिधानसभा 
 


