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महािाष्ट्र रिधानसभा 
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

शरनिाि, रिनाांक २१ रिसेंबि, २०१९ 
(सकाळी १०.०० िाजता) 

 
 
 
 

 
 

एक : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

 

  (१) अन्न, नागिी पिुिठा 
ि ग्राहक सांिक्षण मांत्री 

 (क) महाराष्ट्र वैधमापन शास्त्र (अंमलबजावणी) 
(पहहली सुधारणा) हनयम, २०१८ प्रहसध्द 
करणारी अहधसूचना क्रमांक वैमाशा.२०१७/ 
४५८/प्र.क्र.११५/ग्रासं.३, हदनांहकत २० एहप्रल, 
२०१८ सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र वैधमापन शास्त्र (अंमलबजावणी) 
(दसुरी सुधारणा) हनयम, २०१८ प्रहसध्द करणारी 
अहधसूचना क्रमांक वैमाशा.२०१८/४२२/ 
प्र.क्र.१२०/ग्रासं.३, हदनांहकत २९ हिसेंबर, २०१८ 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ग) महाराष्ट्र अन्न सुरक्षा हनयम, २०१९ प्रहसध्द 
करणारी अहधसूचना क्रमांक न्यायप्र.२०१६/ 
प्र.क्र.१७१/नापु-२२, हदनांहकत २४ मे, २०१९ 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (२) िैद्यकीय रशक्षण मांत्री :  महाराष्ट्र आरोग्य हवज्ञान हवद्यापीठ, नाहशक 
यांचे सन २०१७-२०१८ या वर्षाचे वार्षर्षक लेखे 
व सन २०१८ या वर्षाचा वीसावा वार्षर्षक 
अहवाल सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (३) उच्च ि तांत्र रशक्षण 
मांत्री 

: (क) महाराष्ट्र हवनाअनुदाहनत खाजगी व्यावसाहयक 
शैक्षहणक संस्था (प्रवेश शुल्क यांचे हवहनयमन) 
अहधहनयम, २०१५ अन्वये हदनांक १९ मे, २०१८ 
रोजी प्रहसध्द केलेली अहधसूचना अहधक्रहमत 
करुन पदवीपूवव पाठ्यक्रम (अनुसूची-क) व 
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पदव्युत्तर पदवी (अनुसूची-ख) या व्यावसाहयक 
पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी 
आवश्यक पात्रतेच्या अटी व शती प्रहसध्द 
करणारी अहधसूचना क्रमांक टीईएम-२०१९/ 
प्र.क्र.४१/तांहश-४, हदनांहकत ४ जून, २०१९ 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र हवनाअनुदाहनत खाजगी व्यावसाहयक 
शैक्षहणक संस्था (पूणववेळ व्यावसाहयक पदवीपूवव 
तांहत्रक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे हवहनयमन), 
(सुधाहरत) हनयम, २०१९ प्रहसध्द करणारी 
अहधसूचना क्रमांक टीईएम-२०१९/प्र.क्र.३९/ 
तांहश-४, हदनांहकत ४ जून, २०१९ 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ग) महाराष्ट्र हवनाअनुदाहनत खाजगी व्यावसाहयक 
शैक्षहणक संस्था (पुणववेळ व्यावसाहयक पदव्युत्तर 
पदवी तांहत्रक पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे 
हवहनयमन), (सुधाहरत) हनयम, २०१९ प्रहसध्द 
करणारी अहधसूचना क्रमांक संहकणव-२०१९/ 
प्र.क्र.४०/तांहश-४, हदनांहकत १२ जून, २०१९ 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (घ) महाराष्ट्र हवनाअनुदाहनत खाजगी व्यावसाहयक 
शैक्षहणक संस्था (पुणववेळ व्यावसाहयक पदवीपूवव 
दृष्ट्यकला पाठ्यक्रमांच्या प्रवेशाचे हवहनयमन) 
(सुधारणा) हनयम,२०१९ प्रहसध्द करणारी 
अहधसूचना क्रमांक संकीणव एिीआर-२०१९/ 
प्र.क्र.७६/तांहश-६, हदनांहकत ५ जुलै, २०१९ 
सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

  (४) रित्त मांत्री : (क) लोकलेखा सहमतीच्या सन २००१-२००२ या 
वर्षाच्या आठव्या अहवालातील पहरच्छेद 
क्र.१.२८ मध्ये सहमतीने केलेल्या 
हशफारशीनुसार मंत्रालयीन सवव हवभागांनी       
सन २०१८-२०१९ या वर्षात केलेल्या 
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पुनर्षवहनयोजनाबाबतच्या माहहतीचे एकहत्रत 
पुस्तक सभागृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्ट्र राजकोर्षीय उत्तरदाहयत्व व 
अथवसंकल्ल्पय व्यवस्थापन अहधहनयम, २००५ 
च्या कलम-६ (१) नुसार सन २०१९-२०२० च्या 
अथवसंकल्पाच्या संदभात जमा व खचाच्या 
अधववार्षर्षक आढाव्याचे हनष्ट्कर्षव दशवहवणारे 
हववरणपत्र सभागृहासमोर ठेवतील. 

 
िोन : लक्षिेधी सचूना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये) सांबांरधत रनिेिने सभागहृासमोि      

ठेिणे  :- 
  (या लक्षवेधी सूचनांची सूची जोिपत्राद्वारे वेगळी हवतरीत करण्यात येईल.) 

  
तीन : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये). 

 
चाि : औरचत्याचे मदेु्द. 

 

 

 

 

पाच : शासकीय रिधेयके : 
 

 

   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 सिवश्री.िेिेंद्र फिणिीस, 
चांद्रकाांत पाटील, रगरिष महाजन, आरशष शेलाि, सधुीि मनुगांटीिाि, 
िॉ.सांजय कुटे, श्री.िाजेंद्र पाटणी, श्रीमती िेियानी फिाांिे, सिवश्री.िाधाकृष्ट्ण 
रिखे-पाटील, अतलु भातखळकि, योगेश सागि, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

 

      "सन २०१९ चे हवधानसभा हवधेयक क्रमांक ४८ – महाराष्ट्र 
महानगरपाहलका (सुधारणा) हवधेयक, २०१९ हवधानपहरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ५१ सदस्यांच्या संयुक्त सहमतीकिे त्यावरील प्रहतवृत्त सहा महहन्यांच्या 
आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन हवचाराथव पाठहवण्यात यावे." 
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   (ग) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकिे पाठरिण्याबाबत श्री.सांजय सािकािे, रि.स.स. 

याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१९ चे हवधानसभा हवधेयक क्रमांक ४८ – महाराष्ट्र 
महानगरपाहलका (सुधारणा) हवधेयक, २०१९ हवधानपहरर्षदेची सहमती घेऊन दोन्ही 
सभागृहांच्या ४५ सदस्यांच्या संयुक्त सहमतीकिे त्यावरील प्रहतवृत्त सहा 
महहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश देऊन हवचाराथव पाठहवण्यात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

  (शुक्रिाि, रिनाांक २० रिसेंबि, २०१९ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 

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

       "हवदभातील हमहान येथे दीि लाख नोकऱ् या देण्याची योजना असतांना गेल्या पाच वर्षात 
नोकऱ् या व रोजगारांचे प्रमाण अत्यल्प असणे, हवदभाच्या महत्वाकांक्षी हमहान प्रकल्पाला 
चालना देण्यासाठी सवोतोपरी गरज, हवदभातील हवदयापीठांमधून दरवर्षी लाखो पदवीधर 
हनमाण होणे, बेरोजगार युवकांची वाढती संख्या लक्षात घेता हमहानमध्ये रोजगार वाढीसाठी जि 
उदयोग, कृर्षी प्रहक्रया उदयोग, ऑटोमोबाईल प्रकल्प सुरु करण्याची आवश्यकता असणे, 
हवदभातील हवदयापीठांनी रोजगाराहभमुख अभ्यासक्रम तयार करुन त्याव्दारे रोजगार हनर्षमती 
करण्याची आवश्यकता असणे, जलयुक्त हशवार योजनेमुळे मोजक्याच शेतकऱ् यांच्या शेतात 
पाणी पोचलेले असणे, हवदभातील ससचनाचा अनुशेर्ष मोठया प्रमाणात असल्याने तो भरुन 
काढण्याची गरज असणे, हवदभातील प्रलंहबत १३४ ससचन प्रकल्पांना चालना देण्याची गरज 
असणे, त्याकहरता राज्य सरकारने हवदभातील ससचन प्रकल्पांना अहधकाहधक हनधी देऊन 
हनल्श्चत कालमयादेत ससचन प्रकल्प पूणव करणे आवश्यक असणे, जल हनयामक प्राहधकरणाने 
आगामी पाच वर्षात ससचन अनुशेर्ष दरू करण्यासाठी माननीय राज्यपालांना सादर केलेल्या पाच 
वर्षीय योजनेला गांभीयवपूववक पूणव करण्याचे हनल्श्चत धोरण आखण्याची गरज असणे, गोसेखुदव 
राष्ट्रीय प्रकल्प सन २०२४ पयंत पूणव करण्याचे फेरहनधाहरत करण्याच्या धोरणाचा तातिीने 
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फेरआढावा घेण्याची गरज असणे, गोसेखुदव प्रकल्प २४ महहन्यात पूणव करण्यासाठी राज्य 
सरकारकिून हनल्श्चत धोरण आखण्याची व हनधी पुरवठा करण्याची तातिीची गरज असणे, 
हवदभातील कापूस, सोयाबीन, तूर, धान, मका इत्यादी उत्पादनावर आधाहरत कृर्षी प्रहक्रया 
प्रकल्प भंिारा, गोंहदया, चंद्रपूर, गिहचरोली, बुलिाणा व अकोला या हजल्हयांमध्ये हनमाण 
करणे, संत्रा प्रहक्रया प्रकल्पाला नवीन चालना देण्याची गरज असणे, हवदभातील औल्ष्ट्णक वीज 
प्रकल्पांच्या अत्याधुहनकीकरणासाठी राज्य सरकारने तातिीने पावले उचलण्याची गरज 
असणे, या प्रकल्पांना हनयहमत कोळसा पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे, 
हवदभासह राज्यातील पयावरणाला धोका हनमाण झाला असून मागील सरकारने घोहर्षत ३३ 
कोटी वृक्षलागवि योजनेत मोठा गैरप्रकार झाला असणे, िॉ.बाबासाहेब आंबेिकर रुग्णालय 
आहण अनुसंधान संस्थानला सन २०१४ मध्ये मंजूरी हमळणे, तथाहप,  अद्यापही रुग्णालयाचे 
काम अदयाप सुरु न होणे, अमरावतीत वस्त्रोदयोग पाकव ला शासनाकिून प्रोत्साहन हमळण्याची 
तेथील उत्पादकांची अपेक्षा असणे, हवदभात राष्ट्रसंत तुकिोजी महाराज नागपूर हवदयापीठ, 
संत गािगेबाबा अमरावती हवदयापीठ, गोंिवाना हवदयापीठ तसेच कवी कुलगुरु काहलदास 
संस्कृत हवदयापीठ तसेच महाहवदयालयामध्ये मोठया प्रमाणात हरक्त जागा असणे, त्यामुळे 
उच्च हशक्षणाच्या गुणवत्ते्तवर पहरणाम होणे व त्याचा पहरणाम हवदभातील रोजगार हनर्षमतीवर 
होणे, नागपूरातील िॉ.बाबासाहेब आंबेिकर रुग्णालयातले अपगे्रिेशनचे काम रखिणे, िॉ. 
बाबासाहेब आंबेिकर आंतरराष्ट्रीय हवमानतळाच्या हवस्तारीकरणाचे काम जहमनी अभावी 
रखिणे, मागील ५ वर्षात हवदभासाठी मोठमोठया घोर्षणा करण्यात येणे परंतु त्या पुणव न होणे, 
हवदभात वन्यजीव पयवटन हवकासाकहरता उपलब्ध असणारी हवपूल साधनसंपत्ती व संधी यांचा 
उपयोग करुन आंतरराष्ट्रीय दजाच्या संसाधनासहीत हवकास करणे, पयवटकांना आकर्षर्षत 
करुन अनेक बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, राज्याच्या आर्षथक क्षमतेत वाढ व्हावी व 
पयवटन तसेच सेवा उदयोग वाढावा, राष्ट्रीय वन्यजीव पयवटन स्थळाप्रमाणे वन्यजीव सर्षकट 
तयार करुन तािोबा, पेंच, नागहझरा इ.वन पयवटन स्थळे हवकहसत करणे, हवदभातील हतथवके्षते्र 
व पयवटन स्थळांचे सर्षकट तयार करुन रोजगार हनर्षमती वाढहवणे, हवदभातील रस्ते हवकासाचा 
अनुशेर्ष लक्षात घेता राज्य महामागाचे चौपदरीकरण करण्याची आवश्यकता असणे, नागपूर 
येथील इंहदरा गांधी वैदयहकय महाहवदयालय व इल्स्पतळाला आंतरराष्ट्रीय स्वरुपाचा दजा प्राप्त 
करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असणे, हवदभातील शेतकऱ् यांसाठी महत्वपूणव 
असलेल्या दगु्धव्यवसाय वाढीसाठी एन.िी.िी.बी च्या सहकायाने मराठवािा व हवदभात 
पशुसंवधवन व दगु्धव्यवसायाच्या कायवक्रमाला चालना देऊन शेतकऱ् यांना स्थायी उत्पन्न हनमाण 
करण्याची आवश्यकता असणे, हमहान मध्ये योगगुरु रामदेव बाबांच्या पतंजली फुिपाकव  बंद 
झाल्याने तेथील कमवचाऱ् यांवर बेरोजगारीची कुऱ् हाि कोसळणे पहरणामी हजारो कमवचाऱ् यांच्या 
पहरवारावर उपासमारीची वेळ येणे, हवदभातील रस्त्यांची कामे अपूणावस्थेत राहहल्यामुळे 
होणारे रस्ते अपघात,  मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पातील गावांचे तसेच पेढी प्रकल्पाच्या पुनववसनाचे 
काम गेल्या ५ वर्षापासून रखिणे, हवदभातील कापूस उत्पादनावर आधाहरत सुतहगरण्या व 
कापूस उदयोगाला चालना देण्याची गरज असणे, हवदभाच्या हवकासासाठी धोरणात्मक हनणवय 
घेऊन उपाययोजना करण्याची हनतांत आवश्यकता व करावयाची उपाययोजना." 
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  (शुक्रिाि, रिनाांक २० रिसेंबि, २०१९ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशवरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि) 
 
 

सात : अंतिम आठवडा प्रस्िाव :- 
 

  सिवश्री िेिेंद्र फिणिीस, चांद्रकाांत पाटील, सधुीि मनुगांटीिाि, रगिीष महाजन, िॉ. सांजय 
कुटे, ॲङ आरशष शेलाि, सिवश्री प्रशाांत बांब, बबनिाि पाचपतेु, सांभाजी पाटील 
रनलांगेकि, िाजेंद्र पाटणी, िशिद्र चव्हाण, अतलु भातखळकि, ॲङ िाहुल नािेकि, 
सिवश्री. िाम किम, मांगलप्रभात लोढा, िाधाकृष्ट्ण रिखे-पाटील, गणेश नाईक, श्रीमती 
मरनषा चौधिी, सिवश्री जयकुमाि िािल, रनतेश िाणे, श्रीमती िेियानी फिाांिे, श्री. 
जयकुमाि गोिे, ॲङ पिाग अळिणी, श्री िाणाजगरजतशसह पाटील, ॲङ िाहुल कुल, 
सिवश्री सांजय सािकािे, सिेुश भोळे, अरमत साटम, िॉ. सिेुश खािे, सिवश्री मिन 
येिािाि, िाम सातपतेु, अरभमन्य ू पिाि, सरुनल िाणे, श्रीमती मांिा म्हाते्र, सिवश्री 
कारलिास कोळांबकि, प्रशाांत ठाकूि, िॉ. भािती लव्हेकि, सिवश्री योगेश सागि, सांजय 
केळकि, रिनय कोिे, रकसन कथोिे, अतलु सािे, सांतोष िानिे, हरिभाऊ बागिे, िरि 
िाणा, श्रीमती मेघना साकोिे-बोिीकि, सिवश्री महेश बालिी, नािायण कुचे, प्रकाश 
आिािे, प्रा.िॉ. अशोक उईके, रकतीकुमाि उफव  बांटी भाांगरिया, मोहन मते, समीि 
कुणािाि, प्रताप अिसि, िॉ. पांकज भोयि, सिवश्री समीि मेघे, हरिष शपपळे, िणधीि 
साििकि, श्रीमती श्िेता महाले, ॲङ आकाश फुां िकि, सिवश्री गोिधवन शमा, िािािाि 
केचे, कृष्ट्णा गजबे, सांजीििेड्डी बोिकुििाि, िॉ. तषुाि िाठोि, कॅ. आि. तरमल सेल्िन, 
सिवश्री लक्ष्मण जगताप, रसध्िाथव रशिोळे, सिवश्रीमती मोरनका िाजळे, गीता जैन, 
रि.स.स. याांचा म.रि.स. रनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि : (चचा पढेु सरुु ि मांत्रयाांचे उत्ति) 
    

        "राज् यात हवदभव, मराठवािा, खान् देश व पल्श्चम महाराष्ट्रासह कोकणामध् ये अवकाळी 
पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठया प्रमाणावर नुकसान होणे, सवाहधक प्राणहानी व मोठया प्रमाणात 
जनावरे मृत् यूमुखी पिल् याची बाब हनदशवनास येणे, द्राक्षबागा, भाजीपाला, फुले, फळे, 
फळबागा, जनावरांचा चारा इ. हपकांची हानी होऊन सोयाबीन, कापूस, तूर, ज् वारी, बाजरी इ. 
उत् पादकांचे देखील नुकसान होणे, ९४ लाख हेक् टरपेक्षा अहधक भात शेतीचे नुकसान झाले 
असणे, शेतकरी अिचणीत असताना कापूस खरेदी कें द्र व तूर खरेदी कें द्र अद्यापही सुरु 
नसणे, कोकणात झालेल् या 'क् यार' चक्रीवादळामुळे ठाणे, पालघर, रायगि, रत् नाहगरी, 
ससधुदगूव हजल् हयात हजारो हेक् टर के्षत्रावरील भात हपकांचे व मल्च्छमारांचे प्रचंि नुकसान होणे, 
ससधुदगूव हजल् हयातील मालवण तालुक् यातील आचरा गावातील १२७ शेतकऱ् यांच् या १७.३९ 
हेक् टरवरील भातहपक के्षत्राचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास् त नुकसान झाल् याचे हनदशवनास येणे, 
ससधुदगूव हजल् हयातील ०८ तालुक् यांतील ७३,४६२ शेतकऱ् यांचे ३३,२३० हेक् टर, रायगि 
हजल् यामध् ये ७९,०१३ इतक् या बाहधत शेतकऱ् यांचे २६,६२३ हेक् टर, रत् नाहगरी हजल् हयामध् ये 
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५४,१९७ इतक् या बाहधत शेतकऱ् यांचे ११,७२४ हेक् टर भातहपकाचे तसेच ससधुदगूव 
हजल् हयातील आचरा, हपरावािी व जामिूल गावांतील ९७ मल्च्छमारांच् या जाळी, होिी तसेच 
खारवलेले मासे यांचे एकूण रु. ५६,६७,७७०/- एवढया रक् कमेचे नुकसान झालेले असणे, 
राज् यातील मल्च्छमारांना हिझेलचा परतावा अद्यापही न हमळणे, बाहधत शेतकऱ् यांपैकी 
मोजक् याच शेतकऱ् यांकिे पीक हवमा असणे, वचननाम् यात ''शेतकऱ् यांचे हहत'' या 
शीर्षवकाखाली राज् यातील शेतकऱ् यांना सेवा-सवलतीची आश् वासने हदली असताना व 
शेतकऱ् यांना कोरिवाहू हपकांसाठी एकरी रुपये २५,०००/- व बागायती हपकांसाठी एकरी रुपये 
५०,०००/- भरपाई देण् याची सत् तेत येण् यापूवी मागणी केलेली असताना शासन स् थाहपत होऊन 
२० हदवसांचा कालावधी उलटल् यानंतरही मा. मुख् यमंत्री महोदयांच् या तत् कालीन मागणीची 
अद्यापही पूतवता न होणे, शासन सत् तेत आल् यानंतरच् या कालावधीत जनहहताचे नवीन हनणवय 
करण् याऐवजी मागील शासनाने घेतलेल् या लोकहहताच् या हनणवयांना प्राधान् याने स् थहगती देण् याची 
शासनाची भूहमका, शेतकऱ् यांना कायमस् वरुपी ससचनासाठी मराठवािा वॉटर ग्रीि, दमणगंगा-
सपजाळ, नार-पार-तापी नदीजोि प्रकल् प यासारख् या लोकहहताच् या योजनांना गहतमान 
करण् याची आवश् यकता, राज् यातील सुमारे १९,००० गावांमध् ये सुरु असलेल् या पाणी पुरवठा 
योजनांची व् याप् ती वाढहवण् याची आवश् यकता, आचारसंहहतेमुळे खोळंबलेल् या हनहवदा तातिीने 
जारी करण् याची आवश् यकता, प्रधानमंत्री ससचन योजना व बळीराजा जलसंजीवनी योजनांची 
कामे प्राधान् याने पूणव करण् याची आवश् यकता, पाणी पुरवठा योजनांसह इतरही योजनांवर 
स् थहगतीचे असलेले भय, त् याचे तातिीने हनराकरण करुन नागहरकांना भयमुक् त करण् याची 
गरज, यासह शेतकऱ्यांना हदलासा देण् यासाठी गेली ५ वरे्ष जे हमळाले ते कायम राहहल 
याबाबत आश् वस् त करण् यासाठी राज् य शासनातफे करावयाच् या उपाययोजना, मा. मुख् यमंत्री 
महोदयांनी मंत्रीमंिळाच् या पहहल् या बैठकीत शेतकऱ् यांची संपूणव कजवमुक् ती करुन सात/बारा 
कोरा करण् याची केलेली घोर्षणा, तथाहप अद्यापही त् यादृष्ट् टीने हनणवय केला नसल् याने शेतकरी 
हवालहदल झालेला असणे, नागपुरात राज् य हवधीमंिळाचे अहधवेशन सुरु असताना या नगरीचे 
प्रथम नागहरक यांच् या वाहनावर गोळीबार होणे, त् याच् या दसुऱ् याच हदवशी हवक्रोळीतील 
हशवसेना उपहवभाग प्रमुख यांच् यावर गोळीबार होणे, अशा घटनांनी हनमाण झालेली दहशत, 
अशा गुन् यांना पायबंद घालण् यात आलेले अपयश, याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व 
उपाययोजना.'' 

   
  
 
 

आठ : अधा-तास चचा (म.रि.स. रनयम ९४ अन्िये) :- 
 

 

   (गरुुिाि, रिनाांक १९ रिसेंबि, २०१९ िोजीच्या बलॅटव्िािे ठिरिण्यात आलेली 
अधा-तास चचेची सचूना) 
 

   श्री. रमहीि कोटेचा, रि.स.स. पढुील सािवजरनक महत्िाच्या बाबीबि चचा 
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उपस्स्थत कितील. 
 

      "मुलंुि-गोरेगाव रोि रस् ता प्रकल् प हा पूवव उपनगर व पल्श्चम उपनगर यांना 
वाहतुकीच् या संदभात जोिणारा दवुा असणे, त् यामुळे दोन् ही उपनगरात जाण् याकहरता 
मोठया प्रमाणात वेळ व इंधनाची बचत होणार असणे, या महत् वाकांक्षी प्रकल् पाला मंुबई 
महानगर पाहलकेने मंजुरी देवुन सन २०१९-२० अथवसंकल् पात रु. १००/- कोटीची आर्षथक 
तरतुद केलेली असणे, कामाचे कायादेश ऑक् टोबर, २०२० रोजी पाहरत होणार असून 
साधारणतः काम पूणव होण् याकहरता ४ वर्षाचा कालावधी लागणे, या महत् वाच् या प्रकल् पात 
रेल् वे, हजल् हाहधकारी कायालय व इतर ही शासकीय परवानग् या तातिीने हमळणे 
आवश् यक असून, याबाबत शासनाने करावयाची कायववाही व उपाययोजना." 

    
 

  " िाष्ट्रगीत " 
 
रिधान भिन, 
नागपूर, 
हदनांक : २०  हिसेंबर, २०१९ 

िाजेन्द्र भागित, 
सहचव (कायवभार), 

 महाराष्ट्र हवधानसभा 
 


