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ÛúÖµÖÖÔ¾Ö»Öß 

 ÃÖÖế Ö¾ÖÖ¸ü, ×¤ü®ÖÖÓÛú 17 •Öæ®Ö, 2019 ¸üÖê•Öß ÃÖÛúÖôûß 11.00 ¾ÖÖ•ÖŸÖÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ôüü µÖê£Öß»Ö  
×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®ÖÖŸÖ ÃÖã¹ý ÆüÖêÞÖÖ·µÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³Öê“µÖÖ ÃÖ®Ö 2019 “µÖÖ  

×«üŸÖßµÖ (¯ÖÖ¾ÖÃÖÖôûß) †×¬Ö¾Öê¿Ö®ÖÖ“Öß ÛúÖµÖÖÔ¾Ö»Öß. 
 

‹Ûú. †¬µÖõÖÖÓ®Öß, ÃÖ³ÖÖ¬µÖõÖ ŸÖÖ×»ÖÛêú¾Ö¸ü ÃÖ¤üÃµÖ ®ÖÖ´Ö×®Ö¤ìü×¿ÖŸÖ Ûú¸üÞÖê. 

¤üÖê®Ö. †¬µÖÖ¤êü¿Ö ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖÞÖê. 

ŸÖß®Ö. ¯ÖÏ¿®ÖÖêŸÖ¸êü  

“ÖÖ¸ü. ¸üÖ•µÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ“µÖÖ †×³Ö³ÖÖÂÖÞÖÖ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ 

¯ÖÖ“Ö. ÃÖ®Ö 2019-2020 “ÖÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ †£ÖÔÃÖÓÛú»¯Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

ÃÖÆüÖ. ÃÖ®Ö 2019-2020 “µÖÖ †×ŸÖ×¸üŒŸÖ †£ÖÔÃÖÓÛú»¯ÖÖ¾Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÞÖ “Ö“ÖÖÔ 

ÃÖÖŸÖ. ÃÖ®Ö 2019-2020 “µÖÖ †®Öã¤üÖ®ÖÖ“µÖÖ ´ÖÖÝÖÞµÖÖÓ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ¾Ö ´ÖŸÖ¤üÖ®Ö 

†Öšü. ÃÖ®Ö 2019-2020 “µÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖÞÖß ´ÖÖÝÖÞµÖÖ ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê 

®Ö‰ú. ÃÖ®Ö 2019-2020 “µÖÖ ¯Öã¸ü¾ÖÞÖß ´ÖÖÝÖÞµÖÖÓ¾Ö¸ü “Ö“ÖÖÔ ¾Ö ´ÖŸÖ¤üÖ®Ö 

¤üÆüÖ. »ÖÖêÛú»ÖêÜÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê.  

†Ûú¸üÖ. ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ˆ¯ÖÛÎú´Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

²ÖÖ¸üÖ. †Ó¤üÖ•Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

ŸÖȩ̂ üÖ. ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖß ¸üÖ•Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê.  

“ÖÖî¤üÖ. ¸üÖê•ÖÝÖÖ¸ü Æü´Öß µÖÖê•Ö®ÖÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê 

¯ÖÓ¬Ö¸üÖ. †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß Ûú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“Öê †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

ÃÖÖêôûÖ. ×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß ¾Ö ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß Ûú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

ÃÖŸÖ¸üÖ. ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÝÖÖÃÖ¾ÖÝÖÔ Ûú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

†šü¸üÖ. †»¯ÖÃÖÓÜµÖÖÛú Ûú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

‹ÛúÖêÞÖ¾ÖßÃÖ ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ †ÖÀ¾ÖÖÃÖ®Ö ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê. 

¾ÖßÃÖ ´Ö×Æü»ÖÖ ¾Ö ²ÖÖ»ÖÛúÖÓ“Öê ÆüŒÛú †Ö×ÞÖ Ûú»µÖÖÞÖ ÃÖ×´ÖŸÖß“ÖÖ †Æü¾ÖÖ»Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê.  

‹Ûú¾ÖßÃÖ ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú. 

   ÜÖÖ»Öß»Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖêÛú›êü ×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ :- 

1)  ÃÖ®Ö 2017 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 64 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÛéúÂÖß ˆŸ¯Ö®®Ö ¯ÖÞÖ®Ö (×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) 
(¤ãüÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2017.  

2)  ÃÖ®Ö 2018 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 29 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü (»ÖÖêÛúÃÖê¾ÖÛúÖÓ“Öß) ×¾ÖÃÖÓÝÖŸÖ ¯ÖÏ´ÖÖÞÖÖŸÖß»Ö 
´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ÃÖ¸üÛúÖ¸ü•Ö´ÖÖ Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2018.  

3)  ÃÖ®Ö 2018 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö.ÛÎú´ÖÖÓÛú 34 - Æîü¤ü¸üÖ²ÖÖ¤ü †×ŸÖµÖÖŸÖ “ÖÖîÛú¿Öß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2018.  
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4)  ÃÖ®Ö 2018 “Öê ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú ÛÎú´ÖÖÓÛú 70 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ (×ŸÖÃÖ¸üß 
ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2018.  

5)  ÃÖ®Ö 2018 “Öê ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú ÛÎú´ÖÖÓÛú 77 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ (“ÖÖî£Öß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2018.  

6)  ÃÖ®Ö 2019 “Öê ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú ÛÎú´ÖÖÓÛú 4 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×®ÖÛú ×¾ÖÀ¾ÖÃŸÖ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2019  

7)  ÃÖ®Ö 2019 “Öê ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú ÛÎú´ÖÖÓÛú 5 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÝÖÏÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ †Ö×ÞÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×•Ö»ÆüÖ 
¯Ö×¸üÂÖ¤ü ¾Ö ¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ÃÖ×´ÖŸÖß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2019  

8)  ÃÖ®Ö 2019 “Öê ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú ÛÎú´ÖÖÓÛú 6 - ÃÖÖê´ÖµµÖÖ ×¾ÖªÖ×¾ÖÆüÖ¸ ü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ´ÖãÓ²Ö‡Ô 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2019  

9)  ÃÖ®Ö 2019 “Öê ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú ÛÎú´ÖÖÓÛú 7 - ›üß. ¾ÖÖµÖ. ¯ÖÖ™üß»Ö  ×¾ÖªÖ¯Ößšü, ¯ÖãÞÖê ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2019  

10)  ÃÖ®Ö 2019 “Öê ×¾Ö¬ÖÖ®Ö¯Ö×¸üÂÖ¤ü ×¾Ö¬ÖêµÖÛú ÛÎú´ÖÖÓÛú 1 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ûéú×ÂÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2019  

 ²Ö) ÜÖÖ»Öß»Ö ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú ¤ãüÃÖ·µÖÖÓ¤üÖ ÃÖÓ´ÖŸÖ Ûú¸üÞµÖÖÛú×¸üŸÖÖ ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖêÛú›êü ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÖÆêüŸÖ :- 

1)  ÃÖ®Ö 2018 “Öê ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú ÛÎú´ÖÖÓÛú 36 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü Ûéú×ÂÖ ˆŸ¯Ö®®Ö ¯ÖÞÖ®Ö (×¾ÖÛúÖÃÖ ¾Ö 
×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2018.  

2) ÃÖ®Ö 2018 “Öê ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú ÛÎú´ÖÖÓÛú 61 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖîõÖ×ÞÖÛú ÃÖÓÃ£ÖÖ (¿Öã»Ûú 
×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2018  

²ÖÖ¾ÖßÃÖ ‡ŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ÛúÖ´ÖÛúÖ•Ö •µÖÖ“Öß ÃÖæ“Ö®ÖÖ ®ÖÓŸÖ¸ü ¤êüÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö. 

ŸÖê¾ÖßÃÖ ¿ÖÖêÛú ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö. 
 

“ÖÖê¾ÖßÃÖ †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛêú :- 
×¾Ö“ÖÖ¸üÖ£ÖÔ - 

 (1) ÃÖ®Ö 2015 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 11 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü •Ö´Öß®Ö ´ÖÆüÃÖæ»Ö ÃÖÓ×ÆüŸÖÖ (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2015 - ÁÖß.”ûÝÖ®Ö ³Öã•Ö²Öôû, ×¾Ö.ÃÖ.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 

 (2) ÃÖ®Ö 2015 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 66 - †»¯ÖÃÖÓÜµÖÖÛú ÃÖ´ÖÖ•Ö (†ŸµÖÖ“ÖÖ¸üÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2015 - ÁÖß.†´Öß®Ö ¯Ö™êü»Ö, ×¾Ö.ÃÖ.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 

 (3) ÃÖ®Ö 2016 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 43 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »Öï×ÝÖÛú ÝÖã®ÆüµÖÖÓ®ÖÖ ¯ÖÏ¾Öé¢Ö Ûú¸üÞÖÖ·µÖÖ 
•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖß ¾Ö •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ-±ú»ÖÛú »ÖÖ¾ÖÞµÖÖÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö Ûú¸üÞµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2016 - 
ÁÖß.ÆüÂÖÔ¾Ö¬ÖÔ®Ö ÃÖ¯ÖÛúÖôû, ×¾Ö.ÃÖ.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê.       

 (4) ÃÖ®Ö 2016 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 51 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÛú»¯Ö²ÖÖ×¬ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖà“Öê ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö 
(×ŸÖÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2016 - ÁÖß.´Ö®ÖÖêÆü¸ü ³ÖÖ‡Ô¸ü, ×¾Ö.ÃÖ.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 

 (5) ÃÖ®Ö 2017 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 5 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •ÖÖŸÖß, †®ÖãÃÖæ×“ÖŸÖ •Ö´ÖÖŸÖß, 
×¾Ö´ÖãŒŸÖ •ÖÖŸÖß, ³Ö™üŒµÖÖ •Ö´ÖÖŸÖß, ‡ŸÖ¸ü ´ÖÖÝÖÖÃÖ¾ÖÝÖÔ ¾Ö ×¾Ö¿ÖêÂÖ ´ÖÖÝÖÖÃÖ¾ÖÝÖÔ •ÖÖŸÖß“Öê 
¯ÖÏ´ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö ¤êüÞµÖÖ“Öê ¾Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ¯Ö›üŸÖÖôûÞÖß“Öê ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2017 - 
ÁÖß.´Ö®ÖÖêÆü¸ü ³ÖÖ‡Ô¸ü, ×¾Ö.ÃÖ.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 
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 (6) ÃÖ®Ö 2017 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 14 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü —ÖÖê¯Ö›ü¯Ö¼üß (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ, ×®Ö´ÖãÔ»Ö®Ö †Ö×ÞÖ 
¯Öã®ÖÙ¾ÖÛúÖÃÖ) (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2017 - ÁÖß.´ÖÓÝÖ»Ö¯ÖÏ³ÖÖŸÖ »ÖÖêœüÖ, ×¾Ö.ÃÖ.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 

 (7) ÃÖ®Ö 2017 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 22 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖÆüÛúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ (×ŸÖÃÖ¸üß ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) 
×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2017 - †ò›ü.†Ö×¿ÖÂÖ ¿Öê»ÖÖ¸ü, ×¾Ö.ÃÖ.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 

 (8) ÃÖ®Ö 2017 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 30 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¯ÖÏÛú»¯Ö²ÖÖ×¬ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖà“Öê ¯Öã®Ö¾ÖÔÃÖ®Ö 
(ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2017 - ÁÖß.´Ö®ÖÖêÆü¸ü ³ÖÖê‡Ô¸ü, ×¾Ö.ÃÖ.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 

 (9) ÃÖ®Ö 2017 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 69 - ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü »ÖÖêÛúÃÖê¾ÖÖ ÆüŒÛú (ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 
2017 - ÁÖß.†ŸÖã»Ö ³ÖÖŸÖÜÖôûÛú¸ü, ×¾Ö.ÃÖ.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 

 (10) ÃÖ®Ö 2017 “Öê ×¾Ö.ÃÖ.×¾Ö. ÛÎú´ÖÖÓÛú 70 - ×ÃÖÝÖÖ¸êü™ü †Ö×ÞÖ ‡ŸÖ¸ü ŸÖÓ²ÖÖÜÖæ ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Öê 
(•ÖÖ×Æü¸üÖŸÖßÃÖ ¯ÖÏ×ŸÖ²ÖÓ¬Ö †Ö×ÞÖ ¾µÖÖ¯ÖÖ¸ü ¾Ö ¾ÖÖ×ÞÖ•µÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü †Ö×ÞÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö, ¯Öã¸ü¾ÖšüÖ ¾Ö 
×¾ÖŸÖ¸üÞÖ µÖÖÓ“Öê ×¾Ö×®ÖµÖ´Ö®Ö) (´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ÃÖã¬ÖÖ¸üÞÖÖ) ×¾Ö¬ÖêµÖÛú, 2017 - ÁÖß.´ÖÓÝÖ»Ö¯ÖÏ³ÖÖŸÖ »ÖÖêœüÖ, 
×¾Ö.ÃÖ.ÃÖ. µÖÖÓ“Öê. 

¯ÖÓ“Ö¾ÖßÃÖ †¿ÖÖÃÖÛúßµÖ šü¸üÖ¾Ö (´Ö.×¾Ö.ÃÖ. ×®ÖµÖ´Ö 106) :- 
 

श्री. मनोहर भोईर वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ३, ४, ५, ६ ि ७ 
  

   (३) ”राज्यात विशषेतः ग्रामीण भ गातात ब ुसंख्य य तािा्त उ ्हासायायात व्यायायया 
्ायायाच  गाखत अखबेबी ग षभ ट्चाई, तखेच विविध कारभा्मंीणळे ु्द ्डबेल्या 
्ाभ ्ंरिठा योजउा ि तया्यया अ्मीणबुजािभ त सोभारी कंचराई, यामंीणळे ग्रामीण भ 
जउतेचे व्यायायया ्ायायाअगाि  सोभारे साब विचारात घेता ्ाभ  ट्चाई 
कायमीणस्िरू्  द र करयायाखाठी शाखउाउे एक खाख काययक्रमीण आखािा ि तयाच  
काटेकोर्भे अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.” 

    
(४) ”राज्यात ब देश  खेळा्ऐिज  इतर खेळा्मीणध्ये बक्षभ य िाढ सोऊउ खेळाड ्चे देश  

खेळा्कड े झाबेबे दबंयक्ष, तयामंीणळे राज्यात देश  खेळ टटक उ रासयायाखाठी विशषेतः 
ग्रामीण भ गातात ब सोतकरू ि तरुभ खेळाड  देश  खेळा्मीणध्ये मीणोठ्या प्रमीणाभात 
आकवषयत सोऊउ तया्ययामीणध्ये अखबेल्या क्रीडा उै्ंयायाबा िाि शमीणळयायाखाठी विशशष्ट 
प्रोतखासउ्र योजउा राुवियायाकररता शाखउायया क्रीडा धोरभामीणध्ये आिश्यक ते 
ुदब करयायाखाठी धोरभातमीणक नउभयय घेयायात यािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
(५) ”राज्यात ब िेतिेतयाया प्रकल््ा्मंीणळे विस्ताव्त झाबेल्या प्रकल््ग्रस्ता्यया 

्ंउियखउाचे कामीण अद्या्सी ् भय झाबेबे उखल्याउे विस्थाव्ता्चे सोत अखबेबे साब, 
तयामंीणळे शाखउायया विचाराध उ प्रकल््ा्खाठी जशमीणउ  देयायायया कामीणाबा शतेकऱया्चा 
सोत अखबेबा विरोध, तयाुाुत नउमीणायभ केल्या जाभाऱया कायदेश र अडचभ  इ. 
ुाु  विचारात घेता प्रकल््ग्रस्ता्यया ्ंउियखउाचे रखडबेबे कामीण तातकाळ ् भय 
करयायाखाठी काबुद्ध धडक काययक्रमीण राुवियायात यािा, अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 
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(६) ”राज्यात ब ककल् ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसति बक्षात घेता या ककल्ल्या्चे ्ररखर ्ययटउ 
कें द्र म्सभ उ विकशखत करयायाखाठी तखेच तया टठकाभ  मीणातयदशयक उेमीणयायाुाुत ि 
्ययटका्खाठी अहाय आिश्यक तया खोय खंविधा ््बब्ध करूउ देऊउ या खिय 
ककल् ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसति कायमीण राखयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे खाख 
््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”   

    
(७) ”राज्यात ब खिय मीणसामीणातायिरीब रसदारी सी मीणोठ्या प्रमीणाभािर िाढबी अख उ तयाचे 

योग्यररतया नउयोजउ सोभे, अर्ुद रस्ते, िळभे यामंीणळे अ्घाता्चे िाढते प्रमीणाभ, 
तयात सोत अखबेबी मीणउंष्यसाउ  ि विततसाउ  ुघता यािर ््ाय म्सभ उ खिय राज्य 
मीणसामीणातय ि तया्उा जोडभारे रस्ते से चौ्दरीकरभ करािे, अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
श्री. अतुल भातखळकर वि.स.स. याांचा ठराि क्रमाांक ८ 
  
(८) ”राज्यात अउेक कंट्ंुा्चे योग्य खिेक्षभ उ झाल्याउे तया्उा दाररद्रय रेषेखाबीब 

व्ियाया शशधा्त्रिका््ाख उ ि्चचत रासािे बातत अखभे, शाखउायया अहाउ ि 
उातरी ्ंरिठा विगाताउे रु्ये १५,०००/- िावषयक ्त्हाउ दाररद्रय रेषेच  मीणयायदा 
१० िषाय् िी ठरिबेबी अखभे, तखेच शाखउाउे उेसरू रोजतार ि खंिभय जय्त  
योजउेखाठी दाररद्रय रेषेच  मीणयायदा रु्ये २५,०००/- ठरिबेबी अखभे, यामीणध्ये 
स्ितःयया मीणाबकीचे घर, कबर टी.व्सी., तॅख, दचंाकी िासउ या अटी शशचथब 
केल्या अखभे, एकाच शाखउाचे दाररद्रय रेषेखाठी अखबेबे दोउ नउकष से विख्तत 
अखभे, यात धाहाय िाट्ाखाठी कें द्र शाखउाउे ६५.३४ बाख बागार्थयाांच  ख्य या 
ठरि उ टदबी अख उ प्रतयक्षात ७३.४० बाख बागाथी नउिडयायात आबे अखभे, 
तयामंीणळे कें द्राकड उ शमीणळभारे धाहाय अ्ंरे अखल्याउे दाररद्रय रेषेखाबीब कंट्ंुा्च  
मीणयायदा रु्ये १५,०००/- िरूउ रु्ये ५०,०००/- करयायात याि  ि कें द्र शाखउाकड उ 
अनतररक्त धाहायाचा कोटा राज्याख देयायाच  मीणातभ  राज्य शाखउाउे कें द्र 
शाखउाकड ेकराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 अॅड. पराग अळिणी वि.स.स. याांचा ठराि क्रमाांक १२ 
(१२) ”राज्यात ब विशषेत: म्ंीणुई, ठाभे, उि  म्ंीणुई ि इतर शसरा्चे झ्ाट्याउे सोत 

अखबेबे उातरीकरभ यामंीणळे िासउायया ख्य येत टदिखेंटदिख सोत अखबेबी प्रच्ड 
िाढ, शसरात अखबेबे अर्ुद रस्ते, तयामंीणळे टठकटठकाभ  िासतंकीच  कोंड  सोऊउ 
उातररका्उा खोखािा बातभारा िाख ्ररभामीण  िासतंकीच  खमीणस्या द र करयायायया 
ीनष्टीउे शाखउाउे ठोख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. प्रशाांत ठाकूर वि.स.स. याांचा ठराि क्रमाांक १४ 
  
(१४) ”राज्यात ब ग्रामीण भ गातात ब ग्रामीण््चायत ्उा देखगाबीखाठी सस्ता्तररत 

करयायात आबेल्या उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा नउध  अगाि  ु्द ्डभे, 
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व्यिस्था्उ उ ट सोत उखभे, तयामंीणळे देखगाब ि व्यिस्था्उ खंरळ त 
सोयायाखाठी शाखउाउे या खिय उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा स्ित्ि मीणसाम्ीणडळाकडे 
खो्ािाव्यात, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

  
 श्री. छगन भुजबळ वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २२ ि २३ 
  
(२२) “शतेकऱया्उा शते  व्यिखायाखाठी बातभारी राखायनउक खते, अिजारे, 

कीटकउाशके या्यया ककमीणत मीणध्ये खतत सोभारी िाढ तखेच शतेकऱया्उा शते  
मीणाबाचे उ ्रिडभारे गाि विचारात घेता, शतेकऱया्उा ्त्ादउ खचायिर 
आधाररत अखे शते  मीणाबाचे गाि शमीणळयायायया ीनष्टीउे राज्य शाखउाउे कें द्र 
शाखउाकड े आग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.”  

    
(२३) “राज्यात ब खामीणाजजक ि आचथयक खिेक्षभ अ् भय अखल्यामंीणळे तरज  बागार्थयाांउा 

विविध शाखकीय योजउा्चा बाग शमीणळयायाखाठी अडचभ  येत अखभे, दाररद्रय 
रेषेखाबी अखभाऱया कंट्ंुा्उा व्ियाया र्तायया शशधा्ि का््ाख उ ि्चचत रासािे 
बातत अखभे, दाररद्रय रेषेखाबीब कंट्ंुा्खाठी शाखउाउे रू. १५,००० सी ्त्हाउ 
मीणयायदा ठरिबेबी अखभे, मीणाि िाढत  मीणसाताई आणभ रु्याचे झाबेबे अिमीण ल्यउ 
यामंीणळे ककमीणाउ रु्ये ५०,००० ्त्हाउ मीणयायदा करयायाच  तरज नउमीणायभ झाबेबी 
अखभे, दाररद्रय रेषेखाबीब कंट्ंुा्खाठी ्त्हाउ मीणयायदेुाुतचा नउकष खंधाररत 
करयायाखाठी तखेच खामीणाजजक ि आचथयक खिेक्षभ ् भय करयायाखाठी शाखउाउे 
तातड उे ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा  शाखउाख करीत 
आसे.”  

    
 श्री. मांगलप्रभात लोढा वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २५, २६, २७, २८ ि २९ 
  
(२५) राज्यात ब ज िउािश्यक िस्त ्चे कडाडबेबे गाि बक्षात घेता, राज्यात ब 

जउतेबा शशधािाट् दकंाउात उ रास्त गािाउे ि योग्य प्रमीणाभात अहाउ धाहाय ि 
इतर ज िउािश्यक िस्त ्चा नउयशमीणत ्ंरिठा सोयायाखाठी खध्या काययरत 
अखबेबी य्िभा अचधक काययक्षमीण करयायाखाठी शाखउाउे आिश्यक त  
््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२६) “राज्यात ब िाढत  बोकख्य या, िाढतया औद्योचतक िखासत , तयामंीणळे शसरात उ 

िाढबेबी तंहासेतारी, अ्ंरी ्ोबीख व्यिस्था, ्ोशबखा्िर ्डभारा मीणाउशखक ताभ, 
तयातच मीणटसबा्िरीब अतयाचाराचे िाढबेबे प्रमीणाभ, ्ोशबखा्यया अ्ंऱया ख्य येमंीणळे 
त्ाखात सोभारा विब्ु, ्ररभामीण  मीणटसबा्उा हायाय शमीणळयायाख सोभाऱया 
विब्ुामंीणळे तया्ययात ्खरबेबा अख्तोष, तयाकररता ्ोशबखा्यया ख्य येत 
कराियाच  िाढ, ्ोशबखा्यया मीणाउशखक जस्थत त खंधारभा करयायाकररता तखेच 
मीणटसबा्िरीब अतयाचार था्ुवियायाखाठी शाखउाउे ््ाययोजउा कराि , अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 
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(२७) ”राज्यात ब विशषेत: म्ंीणुई, ठाभे, उि  म्ंीणुई ि इतर शसरा्चे झ्ाट्याउे सोत 

अखबेबे उातरीकरभ यामंीणळे िासउायया ख्य येत टदिखेंटदिख सोत अखबेबी प्रच्ड 
िाढ, शसरात अखबेबे अर्ुद रस्ते, तयामंीणळे टठकटठकाभ  िासतंकीच  कोंड  सोऊउ 
उातररका्उा खोखािा बातभारा िाख ्ररभामीण  िासतंकीच  खमीणस्या द र 
करयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे ठोख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२८) ”दाररद्रय रेषेखाबीब कंट्ंुाच  यादी तयार करताउा अउेक कंट्ंुाचे खिेक्षभ उ 

सोभे, तयामंीणळे खरोखरच दाररद्रय रेषेखाबी अखभाऱया कंट्ंुाउा व्ियाया र्तायया 
शशधा्ि का््ाख उ ि्चचत रासािे बातभे, शाखउायया ित उे १५,०००/- ्त्हाउ 
मीणयायदा ठरविभे मीणाि िाढत  मीणसाताई आणभ रु्या्चे झाबेबे अिमीण ल्य यामंीणळे 
रु्ये ५०,००० /- िावषयक ्त्हाउ मीणयायदा ्ाि धरयायाच  तरज नउमीणायभ सोभे, 
यामंीणळे राज्यात ब आचथयकीनष्ट्या दंु यब जउतेबा दाररद्ररेषेखाबीब योजउा्चा 
बाग शमीणळि उ देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड े इष्टा्क िाढि उ 
घेयायाच  मीणातभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”  

    
(२९) ”राज्यात व्यायायया ्ायायाच  नउमीणायभ झाबेबी ि त्रुकट सोत अखबेबी खमीणस्या 

बक्षात घेता व्यायायया ्ायायाचा प्रश्उ प्रगाि रीतया खोडवियायाखाठी धरभ, 
तबाि ि ग तगायत ब जबखाठ्या्चा नउयोजउ् ियक िा्र करयायायया ीनष्टीउे 
शाखउाउे एक खाख काययक्रमीण आखािा ि तयाच  काटेकोर्भे अ्मीणबुजािभ  
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. राजन साळिी वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ३०, ३१ ि ३२ 
  
(३०) ”राज्यात ब अउेक उद्या्यया ्ररखरात राखायनउक कारखाउे, खाखर कारखाउे ि 

अउेक प्रकारचे ्द्योत ्गारयायात आबे अख उ या करखाहाया्त ब प्रदवंषत 
खा्ड्ाभ  उदीत खोडयायात येत अखल्यामंीणळे उदीकाठािरीब अउेक तािा्मीणध्ये 
विशषेतः कोकभ ि ्जश्चमीण मीणसाराष्रात उद्या्चे ्ाभ  व्यायाख अयोग्य झाबे 
अख उ तयामंीणळे रटसिाश्या्यया आरोग्यािर आणभ मीणजयिमीणार ुा्धिायया 
जजविकेयया खाधउा्िर सोभारा वि्ररत ्ररभामीण बक्षात घेता राज्यात ब 
जबप्रदषंभ प्रगाि ररतया आळा घाबयायाखाठी शाखउाउे कडक ््ाययोजउा 
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३१) ”राज्यात ्द्योत जततात मीणोठया प्रमीणाभात स्थानउक ग मीण ्ंिाउा् रोजतार 

््बब्ध उ सोभे, ्द्योता्मीणध्ये ग मीण ्ंिा्च  ख्य या उतयाय अखल्याउे राज्यात 
ुेरोजतारा्च  ख्य या प्रच्ड प्रमीणाभात िाढभे, राज्यात ब खेिायोजउ 
कायायबया्मीणध्ये बाखो तरुभा्उ  उोकरीखाठी केबेबी उोंद, ्द्योता्मीणध्ये 
ग मीण ्ंिा्उा उोकऱ या देयायाख शाखउ अ्यश  ठरल्याउे राज्यात ब खंशशषक्षत 
तरुभा्मीणध्ये ्खरबेबे उैराश्य, राज्यात ब शाखककय, नउमीणशाखकीय तखेच 
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खाजत  आस्था्उािरीब कायायबया्मीणध्ये उोकरी देता्उा ग मीण ्ंिा्उा प्राधाहायाउे 
उोकरीत घेयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक नउभयय घ्यािा, अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख कररत आसे.” 

    
 

(३२) ”राज्यात ब ककल्ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसति बक्षात घेता या ककल्ल्या्चे ्ररखर 
्ययटउ कें द्र म्सभ उ विकशखत करयायाखाठी तखेच तया टठकाभ  मीणातयदशयक 
उेमीणयायाुाुत ि ्ययटका्खाठी अहाय आिश्यक तया खोय खंविधा ््बब्ध करुउ 
देऊउ या खिय ककल्ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसति कायमीण राखयायायया ीनष्टीउे 
शाखउाउे खाख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
श्री. सांदीपानराि भुमरे वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ३३, ३५, ३६, ३८ ि ४४ 
  
(३३) ”राज्यात ुसंख्य य तािात विशषेत: ्हासाळयात व्यायायया ्ायायाच  गाखत 

अखबेबी ग षभ ्ाभ  ट्चाई, तखेच विविध कारभा्मंीणळे ु्द ्डबेल्या अउेक 
्ाभ ्ंरिठा योजउा ि तया्यया देखगाबीत सोभारी कंचराई, ्ररभामीण , तामीण भ 
जउतेचे व्यायायया ्ायायाखाठी सोभारे साब विचारात घेता ्ाभ  टचा्ई 
कायमीणस्िरु्  कमीण  करयायाखाठी शाखउाउे एक खाख काययक्रमीण आखािा ि 
तयाच  काटेकोर्भे अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३५) “राज्यात मीणसा् र, दषं्काळ, चक्रीिादळ, तार् ट, ग क्् ितैरे उैखचतयक 

ख्कटाउा तोंड देयायाखाठी ि ुाचधत उातरीका्उा तिरेउे ्ंरेखे अथयखसाय्य 
करयायाखाठी तखेच अशा आ्तत ्उा तोंड देयायाखाठी ्ंरेखा नउध  तोळा करभे 
ि आ्द्ग्रग्रस्ता्चे ्ंउियखउ विउाविब्ु सोयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे विशषे 
य्िभा नउमीणायभ कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३६) ”राज्यात ब अतयल्् ि अल््ग धारक शेतकऱ या्यया शते त ब विटसरी ि 

विद्यंत ्््ाचा मीणोठया प्रमीणाभात राटसबेबा अउंशषे, विद्यंत कउेक्शउ 
शमीणळयायाकरीता सोभारा विब्ु तयामंीणळे विद्यंत ्््ािर घेतबेल्या कजायचा 
िाढत अखबेबा आचथयक ुोजा, शतेात राुविल्या जाभाऱ या फळुात विकाख 
योजउा्चे ्ायाया अगाि  सोभारे उंकखाउ टाळयायायया ीनष्टीउे ि ्क्त 
योजउेच  अ्मीणबुजािभ  ्ररभामीणकारकररतया करयायाखाठी शाखउाउे 
धोरभातमीणक काययक्रमीण राुिािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.”       

    
(३८) ”राज्यात ब विशषेत: खिय तािे ुारमीणासी िासतंकीख योग्य व्साि त याकरीता 

खिय ग्रामीण भ गातात ब रस्तया्च  ्ासभ  करुउ आिश्यक अखेब तेथे उद्या, 
खाड्या, उाबे ि मीणोऱया्िर ् ब ुा्धयायाच  धडक योजउा शाखउाउे सात  
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घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 
    
(४४) “शते च  उाव्की, अनतिषृ्टी, जबप्रको्, दंु ार ्ेरभ , नतुार ्ेरभ , ओबा ि 

कोरडा दषं्काळ अखा अख उसी ् क विमीणा उंकखाउ गर्ाई ्ाख उ आभेिारी ि 
््ुरठा ्त्हाउायया जाचक नउकषामंीणळे शेतकरी ि्चचत रासत अखभे, याबा 
श्गर िषय जंउ  त्रिटीशकाबीउ आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष 
कारभ ग त अखल्याउे तयात ुदब करुउ खंधाररत आभेिारी ि ््ुरठा 
काढयायाचे नउकष तयार करयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेआग्रसी 
ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”  

    
 श्री. अजजत पिार वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ३९, ४०, ४१, ४२ ि ४३ 
  
(३९) ”मीणसाराष्राचे गाग्यविधाते मीणसातमीणा ता्ध ्यया स्िात्त्र्य बढयात खसगात  

झाबेबे स्ित्ि मीणसाराष्राचे जउक, आ्बे खिय आयंष्य राष्र ्गारभ यया 
कायायत िेचभाऱया, तळाताळात ब खमीणाजाखाठी आचथयक विकाखाच  योजउा 
राुविभारे टदउ-दशबता्चे उेते यशि्तराि चव्साभ या्उा मीणरभोततर गारतरतउ 
प्रदाउ करयायाुाुत राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड े आग्रस धरािा, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(४०) “शते च  उाव्की, अनतिषृ्टी, जबप्रको्, दंु ार ्ेरभ , नतुार ्ेरभ , ओबा ि 

कोरडा दषं्काळ अखा अख उसी ् क विमीणा उंकखाउ गर्ाई ्ाख उ आभेिारी ि 
््ुरठा ्त्हाउायया जाचक नउकषामंीणळे शेतकरी ि्चचत रासत अखभे, याबा 
श्गर िषय जंउ  त्रिटीशकाबीउ आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष 
कारभ ग त अखल्याउे तयात ुदब करुउ खंधाररत आभेिारी ि ््ुरठा 
काढयायाचे नउकष तयार करयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेआग्रसी 
ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे. ”  

    
(४१) ”राज्यात ब ्द्योत जततात मीणोठया प्रमीणाभात स्थानउक ग मीण ्ंिा्उा रोजतार 

््बब्ध उ सोभे, ्द्योता्मीणध्ये ग मीण ्ंिा्च  ख्य या उतयाय अखल्याउे राज्यात 
ुेरोजतारा्च  ख्य या प्र्चड प्रमीणाभात िाढभे, ्द्योता्मीणध्ये ग मीण ्ंिा्उा उोकऱया 
देयायाख शाखउ अ्यश  ठरल्याउे राज्यात ब खंशशषक्षत तरूभा्मीणध्ये ्खरबेबे 
उैराश्य, राज्यात ब ुेरोजतार तखेच खाजत  आस्था्उािरीब कायायबया्मीणध्ये 
उोकरी देता्उा ग मीण ्ंिा्उा प्राधाहायाउे उोकरीत घेयायाखाठी शाखउाउे 
धोरभातमीणक नउभयय घ्यािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.” 

    
(४२) ”राज्यात ब देश  खेळा्ऐिज  इतर खेळा्मीणध्ये बक्षभ य िाढ सोऊउ खेळाड ्चे 

देश  खेळा्कड ेझाबेबे दबंयक्ष, तयामंीणळे राज्यात देश  खेळ टटक उ रासयायाखाठी 
विशषेतः ग्रामीण भ गातात ब सोतकरू ि तरुभ खेळाड  देश  खेळा्मीणध्ये मीणोठ्या 
प्रमीणाभात आकवषयत सोऊउ तया्ययामीणध्ये अखबेल्या क्रीडा उै्ंयायाबा िाि 
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शमीणळयायाखाठी विशशष्ट प्रोतखासउ्र योजउा राुवियायाकररता शाखउायया क्रीडा 
धोरभामीणध्ये आिश्यक ते ुदब करयायाखाठी धोरभातमीणक नउभयय घेयायात यािा, 
अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(४३) “्ंभे मीणसा्ाशबका क्षेिात ब जंहाया ि मीणोडकळ ख आबेल्या िाडया्यया 

्ंउयु ा्धभ ख्दगायत शाखउाचे अखबेबे ्दाशखउ धोरभ तखेच प्रशाखउायया 
अकाययक्षमीणतेमंीणळे जंहाया ि मीणोडकळ ख आबेल्या िाडया्च  दरंुस्त  सोत 
उखल्याउे ऐउ ्ािखाळयात िाडे कोखळ उ जजि त ि वितत साउ  सोयायाचे 
िाढत अखबेबे प्रमीणाभ, जंहाया ि मीणोडकळ ख आबेल्या िाडया्च  योग्यररतया 
्ासभ  उ करभे, तखेच िाडया्यया ्ंउयरचउेच  खोळ्ुबेबी अउेक कामेीण, 
तयामंीणळे ्ंभे मीणसा्ाशबका क्षेिाकरीता म्ंीणुईयया धतीिर दरंुस्त  म्ीणडळाच  
स्था्उा करयायाच  येथ ब उातरीका्च  अखबेबी मीणातभ , या ख्दगायत 
खाकल्याउे विचार करुउ ्ररभामीणकारक ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख 
सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”   

    
 श्री. जयांत पाटील वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ४५, ४६, ४८ ि ४९ 
  
(४५) ”राज्यात अउाथ, नउराधार, ्ररतक्तया, घटस्फोटटत, विधिा अउैनतकतेत उ 

मीणाततृि बागबेल्या आ्दग्रस्त ि शशक्षभाचा अगाि अखभाऱया मीणटसबा्चा यात 
सोभारा शारररीक, मीणाउशखक ि खामीणाजजक िळ था्ुि उ तया्च  शैक्षणभक, 
आचथयक ि खामीणाजजक ्हाउत  सोयायायया ीनष्टीउे मीणटसबा्उा आतमीणनउगयर 
करयायाखाठी शाखउाउे काबुध्द काययक्रमीण आख उ तयाच  तिरीत 
अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(४६) ”राज्यात ब ्द्योत जततात मीणोठया प्रमीणाभात स्थानउक ग मीण ्ंिा्उा रोजतार 

््बब्ध उ सोभे, ्द्योता्मीणध्ये ग मीण ्ंिा्च  ख्य या उतयाय अखल्याउे राज्यात 
ुेरोजतारा्च  ख्य या प्र्चड प्रमीणाभात िाढभे, ्द्योता्मीणध्ये ग मीण ्ंिा्उा उोकऱया 
देयायाख शाखउ अ्यश  ठरल्याउे राज्यात ब खंशशषक्षत तरूभा्मीणध्ये ्खरबेबे 
उैराश्य, राज्यात ब ुेरोजतार तखेच खाजत  आस्था्उािरीब कायायबया्मीणध्ये 
उोकरी देता्उा ग मीण ्ंिा्उा प्राध्याहायाउे उोकरीत घेयायाखाठी शाखउाउे 
धोरभातमीणक नउभयय घ्यािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.” 

    
(४८) ”राज्यात ब विशषेत: म्ंीणुई, ठाभे, उि  म्ंीणुई ि इतर शसरा्चे झ्ाट्याउे सोत 

अखबेबे उातरीकरभ यामंीणळे िासउायया ख्य येत टदिखेंटदिख सोत अखबेबी 
प्रच्ड िाढ, शसरात अखबेबे अर्ुद रस्ते, तयामंीणळे टठकटठकाभ  िासतंकीच  
कोंड  सोऊउ उातररका्उा खोखािा बातभारा िाख ्ररभामीण  िासतंकीच  खमीणस्या 
द र करयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे ठोख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 
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(४९) ”राज्यात ब उतर्ाशबका ि मीणसाउतर्ाशबका्उा शाखउाकड उ अउंदाउ शमीणळत 
अखल्यामंीणळे तया्यया आचथयक कारगारािर नउय्िभ ठेियायाखाठी ््चायत  राज 
खशमीणत यया धतीिर विध म्ीणडळायया दोहासी खगातसृात ब खदस्या्च  एक ख्यंक्त 
खशमीणत  स्था्उ कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे. 
‘’ 

   
  
 
श्री. शशशकाांत शशांदे वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ५०, ५१ ि ५३ 
  
(५०) ”शतेकऱया्उा शते  व्यिखाखाखाठी बातभारी राखायनउक खते, अिजारे, 

ककटकउाशके या्यया कक्मीणत मीणध्ये खतत सोभारी िाढ, तखेच शतेकऱया्उा 
शते मीणाबाचे उ ्रिडभारे गाि विचारात घेता, ्त्ादउ खचायिर आधाररत अखे 
शते मीणाबाचे गाि शतेकऱया्उा शमीणळयायायया ीनष्टीउे राज्य शाखउाउे कें द्र 
शाखउाकड े आग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

   
(५१) “राज्यात व्यायायया ्ायायाच  नउमीणायभ झाबेबी ि त्रुकट सोत अखबेबी 

खमीणस्या बक्षात घेता व्यायायया ्ायायाचा प्रश्उ प्रगाि ररतया खोडवियायाखाठी 
धरभ, तबाि ि ग तगायत ब जबखाठया्चा नउयोजउ् ियक िा्र करयायायया 
ीनष्टीउे शाखउाउे एक खाख काययक्रमीण आखािा ि तयाच  काटेकोर्भे 
अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(५३) ”कें द्र खरकारउे राज्यात मंीणय य रस्तया्ाख उ खेड े तािा्उा जोडयायाकरीता 

््तप्रधाउ ग्रामीणखडक योजउा अ्मीणबात आभबेबी अखभे, तयाच धतीिर राज्यात 
्ा्दभ रस्ता दरंुस्त  ि मंीणय यम्ीणि  खडक योजउा राज्य शाखउाउे खंरु 
कराव्यात अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.‘’  

    
 श्री. हसन मुश्रीफ वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ५५, ५६, ५७, ५८ ि ५९ 
  
(५५) ”राज्यात ब खंशशषक्षत ुेरोजतारा्चे िाढते प्रमीणाभ ि तया्ययात रोजताराअगाि  

नउमीणायभ झाबेबे िैफल्याचे ि अख्तोषाचे िातािरभ बक्षात घेता ुेरोजतारा्च  
खमीणस्या ्ररभामीणकारक ्ध्दत उे खोडवियायाखाठी खेिायोजउ आणभ रोजतार ि 
स्िय्रोजतार कायायबये अचधक काययक्षमीण करयायाखाठी तखेच ख्ु्चधत प्रश्उा्िर 
््ाययोजउा खंचवियायाखाठी विध म्ीणडळायया दोहासी खगातसृात ब खदस्या्च  
एक ख्यंक्त खशमीणत  स्था्उ करयायात याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
(५६) ”राज्यात ब ग्रामीण भ गातात ब खिय खेड  उजजकयया मीणसामीणाताांउा डा्ुरी 

रस्तयाउे जोडयायाखाठी शाखउाउे एक काबुध्द काययक्रमीण आख उ तयाच  तिरीत 



\\Mls-a-002\d\Data\Rohan\2019\SECOND SESSION\Antim karyavali  
second session.doc 

11 

अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 
    
(५७) ”राज्यात ब शतेकऱया्यया ऊखाबा चा्तबा ुाजारगाि शमीणळयायाखाठी ि खाखर 

आयात ु्द करयायाच  नउकड या ीनष्टीउ देशात ब खाखर ्दयोताुाुत कें द्र 
शाखउाउे मीणसाजउ खशमीणत यया शशफारश ुाुत तातड उे नउभयय घेभे, खाखर 
्दयोताच  सोभारी क्ंचुभा बक्षात घेता खाखर आयात िर १०० टक्के आयात 
कर बािभे ि मीणसाजउ खशमीणत यया असिाबाच  अ्मीणबुजािभ  करभे या 
ीनष्टीउे राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेआग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख 
सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

   
(५८) ”राज्यात अउाथ, नउराधार, ्ररतक्तया, घटस्फोटटत, विधिा अउैनतकतेत उ 

मीणाततृि बागबेल्या आ्दग्रस्त ि शशक्षभाचा अगाि अखभाऱया मीणटसबा्चा यात 
सोभारा शारररीक, मीणाउशखक ि खामीणाजजक िळ था्ुि उ तया्च  शैक्षणभक, 
आचथयक ि खामीणाजजक ्हाउत  सोयायायया ीनष्टीउे मीणटसबा्उा आतमीणनउगयर 
करयायाखाठी शाखउाउे काबुध्द काययक्रमीण आख उ तयाच  तिरीत 
अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(५९) ”राज्यात ब उतर्ाशबका ि मीणसाउतर्ाशबका्उा शाखउाकड उ अउंदाउ शमीणळत 

अखल्यामंीणळे तया्यया आचथयक कारगारािर नउय्िभ ठेियायाखाठी ््चायत  राज 
खशमीणत यया धतीिर विध म्ीणडळायया दोहासी खगातसृात ब खदस्या्च  एक ख्यंक्त 
खशमीणत  स्था्उ कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.”  

    
 श्रीमती ददवपका चव्हाण वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ६२, ६३ ि ६४ 
  
(६२) “राज्यात ि देशामीणध्ये स्ि  शशक्षभाच  तंढी ्गारभाऱया क्रा्त ज्योत  

खाविि ुाई फंबे ि मीणसातमीणा ज्योनतुा फंबे या्चे कायय ख्् भय मीणसाराष्रात ब ि 
देशात ब जउतेबा प्रेरभा देभारे अखभे, मीणटसबा्यया कल्याभाखाठी ि तया्यया 
्तथाउाखाठी तया्उ  आ्बे ख्् भय आयंष्य िेचबेल्या या थोर व्यक्त ्उा 
मीणरभोततर गारतरतउ प्रदाउ करयायाुाुत राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड े
आग्रस धरािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(६३) ”राज्यायया खंिभय चतं:ष्कोउात ब एक मीणसतिाचे शसर अखल्याउे उाशशक 

शसराबा बात  अखबेल्या ग्रामीण भ गाताचे झ्ाटयाउे शसरीकरभ सोत 
अखल्यामंीणळे येथ ब ्ायाग त खंविधा्चा नउयोजउुध्द विकाख सोयायाखाठी 
एमीणएमीणआरड ए, म्ंीणुई ि उात् र खंधार प्रहायाखयया धतीिर उाशशक क्षेि 
विकाख प्राचधकरभ स्था्उ करुउ या प्राचधकरभाबा नउध  ््बब्ध करुउ 
द्यािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”  

    
(६४) “मीणसामीणाउि डॉ.ुाुाखासेु आ्ुेडकर या्चे उाि चचर्तर स्मीणरभात रासािे याखाठी 
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दादर रेल्िे स्थाउकाबा डॉ.ुाुाखासेु आ्ुेडकर रेल्िे स्थाउक अखे उाि 
देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे आग्रस धरािा, अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”    

    
 श्री. सांजय पोतनीस वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ६५, ६६ ि ७७ 
  
(६५) ’’ दाररद्रय रेषेखाबीब कंट ्ुाच  यादी तयार करताउा राज्यात अउेक कंट ्ुाचे 

खिेक्षभ उ सोभे, तयामंीणळे खरोखरच दाररद्रयरेषेखाबी अखभाऱ या कंट ्ुाउा 
व्िळया र्तायया शशधा्त्रिका््ाख उ ि्चचत रसािे बातभे, शाखउायया ित उे 
रु्ये १५,००० ्त्हाउ मीणयायदा ठरविभे, मीणाि िाढत  मीणसाताई आणभ रु्याचे 
झाबेबे अिमीण ल्यउ यामंीणळे ५०,००० िावषयक ्त्हाउ मीणयायदा ्ाि धरयायाच  तरज 
नउमीणायभ सोभे, यामंीणळे राज्यात ब आचथयकीनष्टया दंु यब जउतेबा 
दाररद्रयरेषेखाबीब योजउा्चा बाग शमीणळि उ देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र 
शाखउाकड े इष्टा्क िाढि उ घेयायाच  मीणातभ  कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”  

    
(६६) “राज्यात िेतिेतळया प्रकल््ा्मंीणळे विस्थाव्त झाबेल्या प्रकल््ग्रस्ता्यया 

्ंउियखउाचे कामीण अद्या्सी ् भय झाबेबे उखल्याउे विस्थाव्ता्चे सोत अखबेबे 
साब, तयामंीणळे शाखउायया विचाराध उ प्रकल््ा्खाठी जशमीणउ  देयायायया कामीणाबा 
शतेकऱ या्चा सोत अखबेबा विरोध, तयाुाुत नउमीणायभ केल्या जाभाऱ या कायदेश र 
अडचभ , इ.ुाु  विचारात घेता प्रकल््ग्रस्ता्यया ्ंउियखउाचे रखडबेबे कामीण 
तातकाळ ् भय करयायाखाठी काबुध्द धडक काययक्रमीण राुवियायात यािा, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(७७) ”राज्यात ब खेळा्ड च  राष्रीय स्तरािर सोत अखबेबी ् िेसाट बक्षात घेता क्रीडा 

क्षेिाचा खिाांचतभ विकाख सोयायाकरीता ि दजेदार खेळाड  तयार करयायाखाठी 
ताबंका क्रीडा प्रशशक्षभ कें द्र स्था्उ करयायात याि त ि तयाखाठी प्रशशषक्षत 
मीणातयदशयक उेमीणयायात यािेत ि अशा कें द्राउा आिश्यक ते खाटसतय ्ंरवियायात 
यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

   
 श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ६७, ६८, ६९, ७० ि ७१ 
  
(६७) “राज्यात ब ग्रामीण भ गातात ब ग्रामीण््चायत उा देखगाबीखाठी सस्ता्तरीत 

करयायात आबेल्या उळ ्ाभ  ्ंरिठा योजउा नउध  अगाि  ु्द ्डल्यामंीणळे 
व्यिस्था्उ उ ट सोत उखभे, तयामंीणळे देखगाब ि व्यिस्था्उ खंरळ त 
सोयायाखाठी शाखउाउे या खिय उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा स्ित्ि मीणसाम्ीणडळाकडे 
खो्िाव्यात, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे. ”  

    
(६८) “राज्यात ब अतयल्् ि अल््ग धारक शतेकऱ या्यया शते त ब विटसरी ि विद्यंत 

्््ा्चा मीणोठया प्रमीणाभात राटसबेबा अउंशषे, विद्यंत कउेक्शउ शमीणळयायाकररता 
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सोभारा विब्ु तयामंीणळे विद्यंत ्््ािर घेतबेल्या कजायचा िाढत अखबेबा 
आचथयक ुोजा, शतेात राुविल्या जाभाऱ या फळुात विकाख योजउा्चे 
्ायायाअगाि  सोभारे उंकखाउ टाळयायायया ीनष्टीउे ि ्क्त योजउेच  
अ्मीणबुजािभ  ्ररभामीणकारकररतया करयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक काययक्रमीण 
राुिािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”     

    
(६९) “राज्यात ब िेतिेतळया प्रकल््ा्मंीणळे विस्थाव्त झाबेल्या प्रकल््ग्रस्ता्यया 

्ंउियखउाचे कामीण अद्या्सी ् भय झाबेबे उखल्याउे विस्थाव्ता्चे सोत अखबेबे 
साब, तयामंीणळे शाखउायया विचाराध उ प्रकल््ा्खाठी जशमीणउ  देयायायया कामीणाबा 
शतेकऱया्चा सोत अखबेबा विरोध, तयाुाुत नउमीणायभ केल्या जाभाऱया कायदेश र 
अडचभ  इ. ुाु  विचारात घेता प्रकल््ग्रस्ता्यया ्ंउियखउाचे रखडबेबे कामीण 
तातकाळ ् भय करयायाखाठी काबुध्द धडक काययक्रमीण राुवियायात यािा, अश  
शशफारख सी विधाउ खगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(७०) ”राज्यात ब ककल्ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसति बक्षात घेता या ककल्ल्या्चे ्ररखर 

्ययटउ कें द्र म्सभ उ विकशखत करयायाखाठी तखेच तया टठकाभ  मीणातयदशयक 
उेमीणयायाुाुत ि ्ययटका्खाठी अहाय आिश्यक तया खोय खंविधा ््बब्ध करुउ 
देि उ या खिय ककल्ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसति कायमीण राखयायायया ीनष्टीउे राज्य 
शाखउाउे खाख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे. ‘’  

    
(७१) ”राज्यात ब अउेक उद्या्यया ्ररखरात राखायनउक कारखाउे, खाखर कारखाउे ि 

अउेक प्रकारचे ्द्योत ्गारयायात आबे अख उ या कारखाहाया्त ब प्रद वषत 
खा्ड्ाभ  उदीत खोडयायात येत अखल्यामंीणळे उदीकाठािरीब अउेक तािा्मीणध्ये 
विशषेत: कोकभ ि ्जश्चमीण मीणसाराष्रात उद्या्चे ्ाभ  व्यायाख अयोग्य झाबे 
अख उ तयामंीणळे रटसिाश्या्यया आरोग्यािर आणभ मीणजयिमीणार ुा्धिायया 
््जजविकेयया खाधउा्िर सोभारा वि्ररत ्ररभामीण बक्षात घेता राज्यात ब 
जबप्रद षभािर प्रगाि ररतया आळा घाबयायाखाठी शाखउाउे कडक ््ाययोजउा 
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. सुरेश लाड वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ७२, ७३, ७४, ७५ ि ७६ 
  
(७२) “राज्यात ब िेतिेतळया प्रकल््ा्मंीणळे विस्थाव्त झाबेल्या प्रकल््ग्रस्ता्यया 

्ंउियखउाचे कामीण अद्या्सी ् भय झाबेबे उखल्याउे विस्थाव्ता्चे सोत अखबेबे 
साब, तयामंीणळे शाखउायया विचाराध उ प्रकल््ा्खाठी जशमीणउ  देयायायया कामीणाबा 
शतेकऱया्चा सोत अखबेबा विरोध, तयाुाुत नउमीणायभ केल्या जाभाऱया कायदेश र 
अडचभ  इ. ुाु  विचारात घेता प्रकल््ग्रस्ता्यया ्ंउियखउाचे रखडबेबे कामीण 
तातकाळ ् भय करयायाखाठी काबुध्द धडक काययक्रमीण राुवियायात यािा, अश  
शशफारख सी विधाउ खगा शाखउाख करीत आसे.”     
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(७३) “राज्यात व्यायायया ्ायायाच  नउमीणायभ झाबेबी ि त्रुकट सोत अखबेबी खमीणस्या 
बक्षात घेता व्यायायया ्ायायाचा प्रश्उ प्रगाि ररतया खोडवियायाखाठी धरभ, 
तबाि ि ग तगायत ब जबखाठया्चा नउयोजउ् ियक िा्र करयायायया ीनष्टीउे 
शाखउाउे एक खाख काययक्रमीण आखािा ि तयाच  काटेकोर्भे अ्मीणबुजािभ  
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे. ” 

    
(७४) ”राज्यात ब खंशशषक्षत ुेरोजतारा्चे िाढते प्रमीणाभ ि तया्ययात रोजताराअगाि  

नउमीणायभ झाबेबे िैफल्याचे ि अख्तोषाचे िातािरभ बक्षात घेता ुेरोजतारा्च  
खमीणस्या ्ररभामीणकारक ्ध्दत उे खोडवियायाखाठी खेिायोजउ आणभ रोजतार ि 
स्िय्रोजतार कायायबये अचधक काययक्षमीण करयायाखाठी तखेच ख्ु्चधत प्रश्उािर 
््ाययोजउा खंचवियायाखाठी विध म्ीणडळायया दोहासी खगातसृात ब खदस्या्च  एक 
ख्यंक्त खशमीणत  स्था्उ करयायात याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
(७५) ”शतेकऱया्उा शते  व्यिखायाखाठी बातभारी राखायनउक खते, अिजारे, 

ककटकउाशके या्यया कक्मीणत मीणध्ये खतत सोभारी िाढ, तखेच शतेकऱया्उा 
शते मीणाबाचे उ ्रिडभारे गाि विचारात घेता, ्त्ादउ खचायिर आधारीत अखे 
शते मीणाबाचे गाि शतेकऱया्उा शमीणळयायाययाीनष्टीउे राज्य शाखउाउे कें द्र 
शाखउाकड े आग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
(७६) ”राज्यात ब अउेक उद्या्यया ्ररखरात राखायनउक कारखाउे, खाखर कारखाउे ि 

अउेक प्रकारचे ्द्योत ्गारयायात आबे अख उ या कारखाहाया्त ब प्रद वषत 
खा्ड्ाभ  उदीत खोडयायात येत अखल्यामंीणळे उदीकाठािरीब अउेक तािा्मीणध्ये 
विशषेत: कोकभ ि ्जश्चमीण मीणसाराष्रात उद्या्चे ्ाभ  व्यायाख अयोग्य झाबे 
अख उ तयामंीणळे रटसिाश्या्यया आरोग्यािर आणभ मीणजयिमीणार ुा्धिायया 
््जजविकेयया खाधउा्िर सोभारा वि्ररत ्ररभामीण बक्षात घेता राज्यात ब 
जबप्रद षभािर प्रगाि ररतया आळा घाबयायाखाठी शाखउाउे कडक ््ाययोजउा 
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”  

    
 डॉ. सतीश (अण्णासाहेब) पाटील वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ७८, ७९, ८०, ८१ ि ८२ 
  
(७८) “राज्यात ब अतयल्् ि अल््ग धारक शतेकऱया्यया शते त ब विटसरी ि विद्यंत 

्््ाचा मीणोठया प्रमीणाभात राटसबेबा अउंशषे, विद्यंत कउेक्शउ शमीणळयायाकरीता 
सोभारा विब्ु तयामंीणळे विद्यंत ्््ािर घेतबेल्या कजायचा िाढत अखबेबा 
आचथयक ुोजा, शतेात राुविल्या जाभाऱया ्ख व्का्चे ्ायायाअगाि  सोभारे 
उंकखाउ टाळयायायया ीनष्टीउे ि ्क्त योजउेच  अ्मीणबुजािभ  
्ररभामीणकारकररतया करयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक काययक्रमीण राुिािा, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे. ”    
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(७९) ”राज्यात ब खंशशषक्षत ुेरोजतारा्चे िाढते प्रमीणाभ ि तया्ययात रोजताराअगाि  
नउमीणायभ झाबेबे िैफल्याचे ि अख्तोषाचे िातािरभ बक्षात घेता ुेरोजतारा्च  
खमीणस्या ्ररभामीणकारक ्ध्दत उे खोडवियायाखाठी खेिायोजउ आणभ रोजतार ि 
स्िय्रोजतार कायायबये अचधक काययक्षमीण करयायाखाठी तखेच ख्ु्चधत प्रश्उा्िर 
््ाययोजउा खंचवियायाखाठी विध म्ीणडळायया दोहासी खगातसृात ब खदस्या्च  एक 
ख्यंक्त खशमीणत  स्था्उ करयायात याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
(८०) “राज्यात व्यायायया ्ायायाच  नउमीणायभ झाबेबी ि त्रुकट सोत अखबेबी खमीणस्या 

बक्षात घेता व्यायायया ्ायायाचा प्रश्उ प्रगाि ररतया खोडवियायाखाठी धरभ, 
तबाि ि ग तगायत ब जबखाठया्चा नउयोजउ् ियक िा्र करयायायया ीनष्टीउे 
शाखउाउे एक खाख काययक्रमीण आखािा ि तयाच  काटेकोर्भे अ्मीणबुजािभ  
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत  आसे. ”  

    
(८१) ”शतेकऱया्उा शते  व्यिखायाखाठी बातभारी राखायनउक खते, अिजारे, 

ककटकउाशके या्यया कक्मीणत मीणध्ये खतत सोभारी िाढ, तखेच शतेकऱया्उा 
शते मीणाबाचे उ ्रिडभारे गाि विचारात घेता, ्त्ादउ खचायिर आधाररत अखे 
शते मीणाबाचे गाि शतेकऱया्उा शमीणळयायायया ीनष्टीउे राज्य शाखउाउे कें द्र 
शाखउाकड े आग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

   
(८२) ”राज्यात ्द्योत जततात मीणोठया प्रमीणाभात स्थानउक ग मीण ्ंिा्उा रोजतार 

््बब्ध उ सोभे, ्द्योता्मीणध्ये ग मीण ्ंिा्च  ख्य या उतयाय अखल्याउे राज्यात 
ुेरोजतारा्च  ख्य या प्रच्ड प्रमीणाभात िाढभे, राज्यात ब खेिायोजउ 
कायायबया्मीणध्ये बाखो तरुभा्उ  उोकरीखाठी केबेबी उोंद, ्द्योता्मीणध्ये 
ग मीण ्ंिा्उा उोकऱया देयायाख शाखउ अ्यश  ठरल्याउे राज्यात ब खंशशषक्षत 
तरुभा्मीणध्ये ्खरबेबे उैराश्य, राज्यात ब शाखकीय, नउमीणशाखकीय तखेच खाजत  
आस्था्उािरीब कायायबया्मीणध्ये उोकरी देता्उा ग मीण ्ंिा्उा प्राधाहायाउे उोकरीत 
घेयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक नउभयय घ्यािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

   
 श्री. विजय भाांबळे वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ८३, ८४, ८५, ८६ ि ८७ 
  
(८३) “राज्यात अउेक कंट्ंुा्चे खिेक्षभ उ झाल्याउे तया्उा दाररद्रय रेषेखाबीब 

व्िळया र्ता्यया शशधा्त्रिका््ाख उ ि्चचत रसािे बातत अखभे, शाखउायया 
अहाउ ि उातरी ्ंरिठा विगाताउे रु्ये १५,००० िावषकय  ्त्हाउ दाररद्रयरेषेच  
मीणयायदा १० िषायउंिषे ठरविबेबी अखभे, तखेच शाखउाउे उेसरु रोजतार ि खंिभय 
जय्त  योजउेखाठी दाररद्रयरेषेच  मीणयायदा रु्ये २५,००० ठरविबी अखभे, यामीणध्ये 
स्ित:यया मीणाबकीचे घर, कबर, टट.व्सी. तॅख, दचंाकी िासउ या अटी शशचथब 
केल्या अखभे, एकाच शाखउाचे दाररद्रय रेषेखाठी अखबेबे दोउ नउकष से 



\\Mls-a-002\d\Data\Rohan\2019\SECOND SESSION\Antim karyavali  
second session.doc 

16 

विख्तत अखभे,यात धाहाय िाट्ाखाठी कें द्र शाखउाउे ६५.३४ बाख बागार्थयाांच  
ख्य या ठरि उ टदबी अख उ प्रतयक्षात ७३.४० बाख बागाथी नउिडयायात आबे 
अखभे, तयामंीणळे कें द्राकड उ शमीणळभारे धाहाय अ्ंरे अखल्याउे दाररद्रय रेषेखाबीब 
कंट्ंुाच  मीणयायदा रु्ये १५,००० िरुउ रु्ये ५०,००० करयायात याि  ि कें द्र 
शाखउाकड उ अनतररक्त धाहायाचा कोटा राज्याख देयायाच  शाखउाउे मीणातभ  
कराि , अश  शशफारख सी विधाउ खगा शाखउाख करीत आसे.”   

    
(८४) “राज्यात ब अतयल्् ि अल््ग धारक शतेकऱया्यया शते त ब विटसरी ि विद्यंत 

्््ाचा मीणोठया प्रमीणाभात राटसबेबा अउंशषे, विद्यंत कउेक्शउ शमीणळयायाकरीता 
सोभारा विब्ु तयामंीणळे विद्यंत ्््ािर घेतबेल्या कजायचा िाढत अखबेबा 
आचथकय  ुोजा, शतेात राुविल्या जाभाऱया ्ख व्का्चे ्ायायाअगाि  सोभारे 
उंकखाउ टाळयायायया ीनष्टीउे ि ्क्त योजउेच  अ्मीणबुजािभ  
्ररभामीणकारकररतया करयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक काययक्रमीण राुिािा, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”    

   
(८५) “राज्यात ब िेतिेतळया प्रकल््ा्मंीणळे विस्थाव्त झाबेल्या प्रकल््ग्रस्ता्यया 

्ंउियखउाचे कामीण अद्या्सी ् भय झाबेबे उखल्याउे विस्थाव्ता्चे सोत अखबेबे 
साब, तयामंीणळे शाखउायया विचाराध उ प्रकल््ा्खाठी जशमीणउ  देयायायया कामीणाबा 
शतेकऱया्चा सोत अखबेबा विरोध, तयाुाुत नउमीणायभ केल्या जाभाऱया कायदेश र 
अडचभ  इ. ुाु  विचारात घेता प्रकल््ग्रस्ता्यया ्ंउियखउाचे रखडबेबे कामीण 
तातकाळ ् भय करयायाखाठी काबुध्द धडक काययक्रमीण राुवियायात यािा, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे..” 

    
(८६) ”राज्यात ब खिय तािे ुारमीणासी िासतंकीख योग्य व्साि त याकरीता खिय ग्रामीण भ 

गातात ब रस्तया्च  ्ासभ  करुउ आिश्यक अखेब तेथे उदया, उाबे, मीणोऱया 
या्चेिर ् ब ुा्धयायाच  धडक योजउा शाखउाउे सात  घ्याि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.’’  

    
(८७) “राज्यात ब ग्रामीण भ गातात ब ग्रामीण््चायत उा देखगाबीखाठी सस्ता्तरीत 

करयायात आबेल्या उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा नउध  अगाि  ु्द अखल्यामंीणळे 
व्यिस्था्उ उ ट सोत उासी, तयामंीणळे देखगाब ि व्यिस्था्उ खंरळ त 
सोयायाखाठी शाखउाउे या खिय उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा स्ित्ि मीणसाम्ीणडळाकडे 
खो्िाव्यात, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”   

    
 श्री. ददपक चव्हाण वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ८९, ९०, ९१ ि ९२ 
  
(८९) ”राज्यात ब खंशशषक्षत ुेरोजतारा्चे िाढते प्रमीणाभ ि तया्ययात रोजताराअगाि  

नउमीणायभ झाबेबे िैफल्याचे ि अख्तोषाचे िातािरभ बक्षात घेता ुेरोजतारा्च  
खमीणस्या ्ररभामीणकारक ्ध्दत उे खोडवियायाखाठी खेिायोजउ आणभ रोजतार ि 
स्िय्रोजतार कायायबये अचधक काययक्षमीण करयायाखाठी तखेच ख्ु्चधत प्रश्उा्िर 
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््ाययोजउा खंचवियायाखाठी विध म्ीणडळायया दोहासी खगातसृात ब खदस्या्च  एक 
ख्यंक्त खशमीणत  स्था्उ करयायात याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
(९०) ”मीणसामीणाउि डॉ. ुाुाखासेु आ्ुेडकर या्चे उाि चचर्तर स्मीणरभात रासािे, याखाठी 

दादर रेल्िे स्थाउकाबा डॉ. ुाुाखासेु आ्ुेडकर रेल्िे स्थाउक अखे उाि 
देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे आग्रस धरािा, अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(९१) ”राज्यात ब ज िउािश्यक िस्त ्चे कडाडबेबे गाि बक्षात घेता, राज्यात ब 

जउतेबा शशधािाट् दकंाउात उ रास्त गािाउे ि योग्य प्रमीणाभात अहाउ धाहाय ि 
इतर ज िउािश्यक िस्त ्चा नउयशमीणत ्ंरिठा सोयायाखाठी खध्या काययरत 
अखबेबी य्िभा अचधक काययक्षमीण करयायाखाठी शाखउाउे आिश्यक त  
््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(९२) ”राज्यात ्द्योत जततात मीणोठया प्रमीणाभात स्थानउक ग मीण ्ंिा्उा रोजतार 

््बब्ध उ सोभे, ्द्योता्मीणध्ये ग मीण ्ंिा्च  ख्य या उतयाय अखल्याउे राज्यात 
ुेरोजतारा्च  ख्य या प्रच्ड प्रमीणाभात िाढभे, राज्यात ब खेिायोजउ 
कायायबया्मीणध्ये बाखो तरुभा्उ  उोकरीखाठी केबेबी उोंद, ्द्योता्मीणध्ये 
ग मीण ्ंिा्उा उोकऱया देयायाख शाखउ अ्यश  ठरल्याउे राज्यात ब खंशशषक्षत 
तरुभा्मीणध्ये ्खरबेबे उैराश्य, राज्यात ब ुेरोजतार ग शमीण् िायया सक्काचे रक्षभ 
करयायाखाठी या्ंढे राज्यात ब शाखकीय, नउमीणशाखकीय तखेच खाजत  
आस्था्उािरीब कायायबया्मीणध्ये उोकरी देता्उा ग मीण ्ंिा्उा प्राधाहायाउे उोकरीत 
घेयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक नउभयय घ्यािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. राहुल मोटे वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ९३, ९५, ९६ ि ९७ 
  
(९३) “दाररद्रय रेषेखाबीब कंट्ंुा्च  यादी तयार करताउा राज्यात अउेक कंट्ंुा्चे 

खिेक्षभ उ सोभे, तयामंीणळे खरोखरच दाररद्रय रेषेखाबी अखभाऱया कंट्ंुा्उा 
व्िळया र्ता्यया शशधा्त्रिका््ाख उ ि्चचत रसािे बातभे, शाखउायया ित उे 
रु्ये १५,००० ्त्हाउ मीणयायदा ठरविभे मीणाि िाढत  मीणसाताई आणभ रु्याचे 
झाबेबे अिमीण ल्यउ यामंीणळे ५०,००० िावषयक ्त्हाउ मीणयायदा ्ाि धरयायाच  तरज 
नउमीणायभ सोभे, यामंीणळे राज्यात ब आचथयकीनष्टया दंु यब जउतेबा 
दाररद्रयरेषेखाबीब योजउा्चा बाग शमीणळि उ देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र 
शाखउाकड े इष्टा्क िाढि उ घेयायाच  मीणातभ  कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(९५) ”राज्यात ब खंशशषक्षत ुेरोजतारा्चे िाढते प्रमीणाभ ि तया्ययात रोजताराअगाि  

नउमीणायभ झाबेबे िैफल्याचे ि अख्तोषाचे िातािरभ बक्षात घेता ुेरोजतारा्च  
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खमीणस्या ्ररभामीणकारक ्ध्दत उे खोडवियायाखाठी खेिायोजउ आणभ रोजतार ि 
स्िय्रोजतार कायायबये अचधक काययक्षमीण करयायाखाठी तखेच ख्ु्चधत प्रश्उािर 
््ाययोजउा खंचवियायाखाठी विध म्ीणडळायया दोहासी खगातसृात ब खदस्या्च  एक 
ख्यंक्त खशमीणत  स्था्उ करयायात याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.”  

    
(९६)  “राज्यात अउेक कंट्ंुाचे योग्य खिेक्षभ उ झाल्याउे तया्उा दाररद्रय रेषेखाबीब 

व्िळया शशधा्त्रिका््ाख उ ि्चचत रसािे बातत अखभे, शाखउायया अहाउ ि 
उातरी ्ंरिठा विगाताउे रु्ये १५,००० िावषयक ्त्हाउ दाररद्रयरेषेच  मीणयायदा १० 
िषाय् िी ठरविबी अखभे, तखेच शाखउाउे उेसरु रोजतार ि खंिभय जय्त  
योजउेखाठी दाररद्रय रेषेच  मीणयायदा रु्ये २५,००० ठरविबी अखभे, यामीणध्ये 
स्ित:यया मीणाबकीचे घर, कबर टट.व्सी., तॅख, दचंाकी िासउ या अटी शशचथब 
केल्या अखभे, एकाच शाखउाचे दाररद्रय रेषेखाठी अखबेबे दोउ नउकष से 
विख्तत अखभे, यात धाहाय िाट्ाखाठी कें द्र शाखउाउे ६५.३४ बाख बागार्थयाांच  
ख्य या ठरि उ टदबी अख उ प्रतयक्षात ७३.४० बाख बागाथी नउिडयायात आबेबे 
अखभे, तयामंीणळे कें द्राकड े शमीणळभारे धाहाय अ्ंरे अखल्याउे दाररद्रयरेषेखाबीब 
कंट्ंुा्च   मीणयायदा रु्ये १५,००० िरुउ रु्ये ५०,००० करयायात याि  ि कें द्र 
शाखउाकड उ अनतररक्त धाहायाचा कोटा राज्यात देयायाच  शाखउाउे मीणातभ  
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”   

    
(९७) “शते च  उाव्की, अनतिषृ्टी, जबप्रको्, दंु ार ्ेरभ , नतुार ्ेरभ , ओबा ि 

कोरडा दषं्काळ अखा अख उसी ् क विमीणा उंकखाउ गर्ाई ्ाख उ आभेिारी ि 
््ुरठा ्त्हाउायया जाचक नउकषामंीणळे शतेकरी ि्चचत रासत अखभे, याबा 
श्गर िषय जंउ  त्रिटीशकाबीउ आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष कारभ ग त 
अखल्याउे तयात ुदब करुउ खंधाररत आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष 
तयार करयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेआग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”  

    
 श्री. सांजय कदम वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ९८, १०१ ि १०२ 
  
(९८) “ठाभे, शखध्ंदतंय, रतउाचतरी ि रायतड या जजल्सया्यया ककउार्ट्ट िरीब अउेक 

तािा्यया ख्रक्षभाखाठी ुा्धयायात आबेबे ध ् प्रनतु्धक ु्धारे, दरिषी अउेक 
िेळा फंटल्यामंीणळे खमंीणद्राचे खारे ्ाभ  जशमीणउ त शशरुउ मीणाबमीणततेचे, झाडा्चे ि 
शते चे खतत सोभारे उंकखाउ, टदिखेंटदिख खमंीणद्रायया आक्रमीणभाच  िाढत 
अखबेबी त व्रता, ्ररभामीण  बोका्यया मीणाबमीणततेचे तयामंीणळे मीणोठया प्रमीणाभात सोत 
अखबेबे उंकखाउ बक्षात घेता खमंीणद्रायया िाढतया अनतक्रमीणभाचा तखेच त्ग र 
स्िरु्ाचा धोका नउमीणायभ सोि  उये याखाठी शाखउाउे या चारसी जजल्सयात ब 
तािा्यया ख्रक्षभाखाठी नउयोजउुध्द ि काबुध्द काययक्रमीण आख उ तयाच  
तिररत अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.”  
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(१०१) ”कोकभात ब ठाभे, रायतड, रतउाचतरी ि शखध्ंदतंय जजल्सयात ब िरकख जशमीणउ  

्ायायाखाबी आभयायाखाठी तखेच म्ंीणुईयया िाढतया बोकख्य येयया अउंष्ताउे 
तयाचप्रमीणाभे शसरीकरभायया विकाखायया ीनष्टीउे ्ायायाच  नउमीणायभ सोत अखबेबी 
खमीणस्या खोडवियायाखाठी कोयउा धरभाचे ि ज नउशमीणतीउ्तर िशशष्ठ उदीयया 
(ता.चच्ळ भ, जज.रतउाचतरी) ्ािात उ िाया जाभारे ्ाभ , कोकभात ब 
जजल्सया्उा तखेच म्ंीणुईखस ठाभे ि उि  म्ंीणुई या मीणसाउतर्ाशबका्यया ्ायायाच  
खमीणस्या/दषं्काळ द र करयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे चच्ळ भ ताबंक्यात ब िशशष्ठ 
उदीत ब ्ाभ  ्रशंरामीण घाटायया ्ायर्थया्ाख उ ्चब उ (शबज्ट्त) नउखताययया 
तंरुतिाकषयभायया शक्त उे ् भय कोकभ विगाताबा ्ंरवियायाकरीता शाखउाउे एक 
खाख काबुध्द काययक्रमीण आख उ तयाच  तिेरेउे यंध्द्ातळ िर अ्मीणबुजािभ  
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.‘’  

    
(१०२) “राज्यात ब ्ययटउ स्थळा्चा विकाख करयायाखाठी रतउाचतरी जजल्सयात ब 

ताबंक्या्उा तंसातर, िरिड,े दागोळ-धो्ािे, मीणाबिभ, िेंतंबाय, राजा् र-उाटे 
्ययटउ म्सभ उ शाखउ मीणाहायता शमीणळयायाकरीता तयाटठकाभ  मीणातयदशयक 
उेमीणयायाुाुत ि ्ययटका्खाठी आिश्यक तया खोय खंविधा ््बब्ध करुउ देि उ 
तेथ ब खंशशषक्षत ुेरोजतारा्उा ्ययटका्यया मीणाध्यमीणात उ रोजतार ््बब्ध 
करयायाखाठी खिय ्ययटका्चे मीणसति कायमीण राखयायायया ीनष्टीउे राज्य शाखउाउे 
खाख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे. 
‘’       

  
 श्री. िैभि वपचड वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १०३, १०४, १०५ ि १०६ 
  
(१०३) ”शते च  उाव्की, अनतिषृ्टी, जबप्रको्, दंु ार ्ेरभ , नतुार ्ेरभ , ओबा ि 

कोरडा दषं्काळ अखा अख उसी ् क विमीणा उंकखाउ गर्ाई ्ाख उ आभेिारी ि 
््ुरठा ्त्हाउायया जाचक नउकषामंीणळे शतेकरी ि्चचत रासत अखभे, याबा 
श्गर िषय जंउ  त्रिटीशकाबीउ आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष कारभ ग त 
अखल्याउे तयात ुदब करुउ खंधाररत आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष 
तयार करयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेआग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१०४) ”राज्यात ब ककल्ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसति बक्षात घेता या ककल्ल्या्चे ्ररखर 

्ययटउ कें द्र म्सभ उ विकशखत करयायाखाठी तखेच तया टठकाभ  मीणातयदशयक 
उेमीणयायाुाुत ि ्ययटका्खाठी अहाय आिश्यक तया खोय खंविधा ््बब्ध करुउ 
देि उ या खिय ककल्ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसति कायमीण राखयायायया ीनष्टीउे राज्य 
शाखउाउे खाख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे. ‘’  

    
(१०५) “दाररद्रय रेषेखाबीब कंट्ंुा्च  यादी तयार करताउा राज्यात अउेक कंट्ंुा्चे 
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खिेक्षभ उ सोभे, तयामंीणळे खरोखरच दाररद्रय रेषेखाबी अखभाऱया कंट्ंुा्उा 
व्िळया र्ता्यया शशधा्त्रिका््ाख उ ि्चचत रसािे बातभे, शाखउाययाित उे रु्ये 
१५,००० ्त्हाउ मीणयायदा ठरविभे मीणाि िाढत  मीणसाताई आणभ रु्याचे झाबेबे 
अिमीण ल्यउ यामंीणळे ५०,००० िावषयक ्त्हाउ मीणयायदा ्ाि धरयायाच  तरज नउमीणायभ 
सोभे, यामंीणळे राज्यात ब आचथयकीनष्टया दंु यब जउतेबा दाररद्रय रेषेखाबीब 
योजउा्चा बाग शमीणळि उ देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे इष्टा्क 
िाढि उ घेयायाच  मीणातभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.”  

    
(१०६) “राज्यात ब विउाअउंदाउ ततिािर मीणाहायता देि उ खंरु करयायात आबेल्या 

मीणाध्यशमीणक शाळेत ब विद्यार्थयाांउा अउंदाउाअगाि  प्रयोतशाळा, ग््रथाबये ि इतर 
शैक्षणभक खोय  खंविधा ््बब्ध सोि  शकत उखभे, तयामंीणळे विद्यार्थयाांयया 
प्रतत िर सोभारा वि्रीत ्ररभामीण विचारात घेता विउा अउंदाउततिािर 
मीणाहायता टदबेल्या राज्यात ब खिय मीणाध्यशमीणक शाळा्उा चाब  शैक्षणभक िषाय्ाख उ 
१०० टक्के अउंदाउ देयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.”   

    
  
श्री. राहुल जगताप वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १०८, १०९, ११०, १११ ि ११२  
(१०८) ”शतेकऱया्उा शते  व्यिखायाखाठी बातभारी राखायनउक खते, अिजारे, 

ककटकउाशके या्यया कक्मीणत मीणध्ये खतत सोभारी िाढ, तखेच शतेकऱया्उा 
शते मीणाबाचे उ ्रिडभारे गाि विचारात घेता ्त्ादउ खचायिर आधाररत अखे 
शते मीणाबाचे गाि शतेकऱया्उा शमीणळयायायया ीनष्टीउे राज्य शाखउाउे आग्रसी 
ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे. ‘’ 

    
(१०९) ”राज्यात टदिखेंटदिख िउराईचे कमीण  सोत अखबेबे प्रमीणाभ, ुेखंमीणार िकृ्ष तोड उे 

सोभारी जशमीणउ च  ध ्, ्जयहायमीणाउात झाबेबी घट, शख्ं ्चउ ि व्यायायया 
्ायायाच  नउमीणायभ झाबेबी खमीणस्या, ्यायिरभाचा त्रुघडबेबा खमीणतोब इतयादी 
ुाु  बक्षात घेता, तयाखाठी नउजश्चत स्िरु्ाचा काबुध्द काययक्रमीण आख उ 
तयाच  तिरीत अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.’’   

    
(११०) ”राज्यात स्था्उ सोभाऱया औद्योचतक िखासत त ब कारखाहाया्मीणध्ये ८० टक्के 

स्थानउक तरुभा्उा उोकऱया्मीणध्ये प्राधाहाय देयायात यािे, अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.’’ 

    
(१११) ”शते च  उाव्की, अनतिषृ्टी, जबप्रको्, दंु ार ्ेरभ , नतुार ्ेरभ , ओबा ि 

कोरडा दषं्काळ अखा अख उसी ् क विमीणा उंकखाउ गर्ाई ्ाख उ आभेिारी ि 
््ुरठा ्त्हाउायया जाचक नउकषामंीणळे शतेकरी ि्चचत रासत अखभे, याबा 
श्गर िषय जंउ  त्रिटीशकाबीउ आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष कारभ ग त 
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अखल्याउे तयात ुदब करुउ खंधाररत आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष 
तयार करयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेआग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(११२) ”राज्यात ब उतर्ाशबका ि मीणसाउतर्ाशबका्उा शाखउाकड उ अउंदाउ शमीणळत 

अखल्यामंीणळे तया्यया आचथयक कारगारािर नउय्िभ ठेियायाखाठी ््चायत  राज 
खशमीणत यया धतीिर विध म्ीणडळायया दोहासी खगातसृात ब खदस्या्च  एक ख्यंक्त 
खशमीणत  स्था्उ कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.’’ 

    
 श्री. पाांडुरांग बरोरा वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ११३, ११४, ११५, ११६ ि ११७ 
  
(११३) ”ताबंक्यात ब खिय शाखकीय कायायबये एकाच प्रशाखकीय इमीणारत त अखाि त, 

जेभेकरुउ ताबंक्यायया टठकाभ  येभाऱया तािकऱया्उा तया्यया कामीणाखाठी 
िेतिेतळया कायायबयात जायायाखाठी ्ाय् ट कराि  बातभार उासी ि आचथयक 
गंदांडसी खोखािा बात  उये याखाठी शाखउाउे योजउाुध्द काययक्रमीण आख उ 
तयाच  तिरीत अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.’’ 

    
 

(११४) ”राज्यात टदिखेंटदिख जशमीणउ िरीब ि ग तगायत ब ्ायायाच  ्ातळ  िेताउे कमीण  
सोत अखल्याउे ि तयातच ्ािखाचे प्रमीणाभ देख ब कमीण  सोत अखल्यामंीणळे 
व्यायायया ्ायायाचा ि शते यया ्ायायाचा टदिखेंटदिख ज्िब्त सोत चाबबेबा 
प्रश्उ बक्षात घेता जबख्धारभाचा काययक्रमीण प्रगाि ररतया राुवियायायया ीनष्टीउे 
शाखउाउे काबुध्द काययक्रमीण आख उ तयाच  तिरीत अ्मीणबुजािभ  करयायात 
याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.’’  

    
(११५) ”राज्यात ब आचथयकीनष्टया मीणाताखबेल्या घटका्उा शाखकीय खेिेत कासी जाता्चे 

आरक्षभ ठेियायाच  तरत द करयायाुाुत ि तया्ययाखाठी कल्याभकारी योजउा 
आखयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेआग्रस धरािा, अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(११६) ”राज्यात ब अउेक उद्या्यया ्ररखरात राखायनउक कारखाउे, खाखर कारखाउे ि 

अउेक प्रकारचे ्द्योत ्गारयायात आबे अख उ या कारखाहाया्त ब प्रद वषत 
खा्ड्ाभ  उदीत खोडयायात येत अखल्यामंीणळे उदीकाठािरीब अउेक तािा्मीणध्ये 
विशषेत: कोकभ ि ्जश्चमीण मीणसाराष्रात उद्या्चे ्ाभ  व्यायाख अयोग्य झाबे 
अख उ तयामंीणळे रटसिाश्या्यया आरोग्यािर आणभ मीणजयिमीणार ुा्धिायया 
््जजविकेयया खाधउा्िर सोभारा वि्ररत ्ररभामीण बक्षात घेता राज्यात ब 
जबप्रद षभ प्रगाि ररतया आळा घाबयायाखाठी शाखउाउे कडक ््ाययोजउा 
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 
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(११७) ”कोकभात ब ठाभे, रायतड, रतउाचतरी ि शखध्ंदतंय जजल्सयात ब िरकख जशमीणउ  
्ायायाखाबी आभयायाखाठी तखेच म्ंीणुईयया िाढतया बोकख्य येयया अउंष्ताउे 
तयाचप्रमीणाभे शसरीकरभायया विकाखायया ीनष्टीउे ्ायायाच  नउमीणायभ सोत अखबेबी 
खमीणस्या खोडवियायाखाठी कोयउा धरभाचे ि ज नउशमीणतीउ्तर िशशष्ठ उदीयया 
(ता.चच्ळ भ, जज.रतउाचतरी) ्ािात उ िाया जाभारे ्ाभ , कोकभात ब 
जजल्सया्उा तखेच म्ंीणुईखस ठाभे ि उि  म्ंीणुई या मीणसाउतर्ाशबका्यया ्ायायाच  
खमीणस्या/दषं्काळ द र करयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे चच्ळ भ ताबंक्यात ब िशशष्ठ 
उदीत ब ्ाभ  ्रशंरामीण घाटायया ्ायर्थया्ाख उ ्चब उ (शबज्ट्त) नउखताययया 
तंरुतिाकषयभायया शक्त उे ् भय कोकभ विगाताबा ्ंरवियायाकरीता शाखउाउे एक 
खाख काबुध्द काययक्रमीण आख उ तयाच  तिेरेउे यंध्द्ातळ िर अ्मीणबुजािभ  
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.‘’ 

    
 श्री. शामराि ऊफफ  बाळासाहेब पाटील वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ११८, ११९, १२०, १२१ 
 ि १२२ 
  
(११८) ”राज्यात ब खंशशषक्षत ुेरोजतारा्चे िाढते प्रमीणाभ ि तया्ययात रोजताराअगाि  

नउमीणायभ झाबेबे िैफल्याचे ि अख्तोषाचे िातािरभ बक्षात घेता ुेरोजतारा्च  
खमीणस्या ्ररभामीणकारक ्ध्दत उे खोडवियायाखाठी खेिायोजउ आणभ रोजतार ि 
स्िय्रोजतार कायायबये अचधक काययक्षमीण करयायाखाठी तखेच ख्ु्चधत प्रश्उा्िर 
््ाययोजउा खंचवियायाखाठी विध म्ीणडळायया दोहासी खगातसृात ब खदस्या्च  एक 
ख्यंक्त खशमीणत  स्था्उ करयायात याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
(११९) ”राज्यात ब ज िउािश्यक िस्त ्चे कडाडबेबे गाि बक्ष्यात घेता, राज्यात ब 

जउतेबा शशधािाट् दकंाउात उ रास्त गािाउे ि योग्य प्रमीणाभात अहाउधाहाय ि 
इतर ज िउािश्यक िस्त ्चा नउयशमीणत ्ंरिठा सोयायाखाठी खध्या काययरत 
अखबेबी य्िभा अचधक काययक्षमीण करयायाखाठी शाखउाउे आिश्यक त  
््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१२०) “राज्यात ब विउाउंदानउत ततिािर मीणाहायता देि उ खंरु करयायात आबेल्या 

मीणाध्यशमीणक शाळेत ब विद्यार्थयाांउा अउंदाउा अगाि  प्रयोतशाळा, ग््रथाबये आणभ 
इतर शैक्षणभक खोय  खंविधा ््बब्ध उ सोभे,  तयामंीणळे विद्यार्थयाांयया 
शैक्षणभक प्रतत िर सोभारा वि्रीत ्ररभामीण विचारात घेता विउाअउंदाउ 
ततिािर मीणाहायता टदबेल्या राज्यात ब खिय मीणाध्यशमीणक शाळा्उा चाब  शैक्षणभक 
िषाां्ाख उ १०० टक्के अउंदाउ देयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१२१) “राज्यात व्यायायया ्ायायाच  नउमीणायभ झाबेबी ि त्रुकट सोत अखबेबी खमीणस्या 

बक्षात घेता व्यायायया ्ायायाचा प्रश्उ प्रगाि ररतया खोडवियायाखाठी धरभ, 
तबाि ि ग तगायत ब जबखाठया्चा नउयोजउ् ियक िा्र करयायायया ीनष्टीउे 
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शाखउाउे एक खाख काययक्रमीण आखािा ि तयाच  काटेकोर्भे अ्मीणबुजािभ  
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१२२) “राज्यात ब ग्रामीण भ गातात ब ग्रामीण््चायत उा देखगाबीखाठी सस्ता्तरीत 

करयायात आबेल्या उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा नउध  अगाि  ु्द ्डभे, 
व्यिस्था्उ उ ट सोत उखभे, तयामंीणळे देखगाब ि व्यिस्था्उ खंरळ त 
सोयायाखाठी शाखउाउे या खिय उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा स्ित्ि मीणसाम्ीणडळाकडे 
खो्िाव्यात, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”  

    
 श्री. अजय चौधरी वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १२४ ि १२७ 
  
(१२४) ”राज्यात मीणटसबा ि तरुभ मंीणबी्िर सोभारे अतयाचार ि तया्चे सोभारे मीणतृय  

विचारा घेता मीणटसबा्िरीब अतयाचारा्ुाुतचे खटबे विउाविब्ु नउकाबात 
काढयायाखाठी प्रतयेक जजल््यायया टठकाभ  स्ित्ि हायायाबये स्था्उ करयायात 
याि त, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१२७) ”देशाबा स्िा्तत्र्य शमीणळयायाकररता बढा देऊउ तयाखाठी काळया ्ायायाच  शशक्षा 

गोत उ जउतेबा मीणातगृ मीण  प्रेमीणाच  ज्िब्त विचारखरभ  देभारे ि क्रा्त कारका्चे 
प्रेरभास्थाउ अखबेबे स्िात्त्र्यि र विउायक दामीणोदर खािरकर या्उा मीणरभोततर 
“गारतरतउ” प्रदाउ करयायाुाुत राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेआग्रस धरािा, 
अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. राहुल बोंदे्र वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १३३, १३४, १३५, १३६ ि १३८ 
  
(१३३) ”राज्यात ब ग्रामीण भ गातात ब ग्रामीण््चायत ्उा देखगाबीखाठी सस्ता्तरीत 

करयायात आबेल्या उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा नउध अगाि  ु्द ्डभे, 
व्यिस्था्उ उ ट सोत उखभे, तयामंीणळे देखगाब ि व्यिस्था्उ खंरळ त 
सोयायाखाठी शाखउाउे या खिय उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा स्ित्ि मीणसाम्ीणडळाकडे 
खो्िाव्यात, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”  

    
(१३४) ”शतेकऱ या्उा शते  व्यिखायाखाठी बातभारी राखायनउक खते, अिजारे, 

ककटकउाशके या्यया कक्मीणत मीणध्ये खतत सोभारी िाढ, तखेच शतेकऱ या्उा शते  
मीणाबाचे उ ्रिडभारे गाि विचारात घेता, ्त्ादउ खचायिर आधाररत अखे 
शते मीणाबाचे गाि शतेकऱ या्उा शमीणळयायायया ीनष्टीउे राज्य शाखउाउे कें द्र 
शाखउाकड े आग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
(१३५) ”राज्यात ब विउाअउंदाउ तततिािर मीणाहायता देऊउ खंरु करयायात आबेल्या 

मीणाध्यशमीणक शाळेत ब विद्यार्थयाांउा अउंदाउा अगाि  प्रयोतशाळा, ग््रथाबये ि 
इतर शैक्षणभक खोय  खंविधा ््बब्ध सोऊ शकत उखल्यामंीणळे विद्यार्थयाांयया 
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प्रतत िर सोभारा वि्रीत ्ररभामीण विचारात घेता विउा अउंदाउ तततिािर 
मीणाहायता टदबेल्या राज्यात ब खिय मीणाजध्यमीणक शाळा्उा चाब  शैक्षणभक िषाय्ाख उ 
१०० टक्के अउंदाउ देयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.”  

    
(१३६) ”दाररद्रय रेषेखाबीब कंट ्ुाच  यादी तयार करताउा राज्यात अउेक कंट ्ुा्चे 

खिेक्षभ योग्य उ सोभे, तयामंीणळे खरोखरच दाररद्रय रेषेखाबी अखभाऱ या कंट ्ुा्उा 
व्िळया र्तायया शशधा्त्रिका््ाख उ ि्चचत रसािे बातभे, शाखउायया ित उे 
रु्ये १५,००० ्त्हाउ मीणयायदा ठरविभे, मीणाि िाढत  मीणसाताई आणभ रु्याचे 
झाबेबे अिमीण ल्यउ यामंीणळे ५०,००० िावषयक ्त्हाउ मीणयायदा ्ाि धरयायाच  तरज 
नउमीणायभ सोभे, यामंीणळे राज्यात ब आचथयकीनष्टया दंु यब जउतेबा दाररद्रय 
रेषेखाबीब योजउा्चा बाग शमीणळि उ देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे 
इष्टा्क िाढि उ घेयायाच  मीणातभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.”  

    
(१३८) “राज्यात ब अतयल्् ि अल््ग धारक शतेकऱ या्यया शते त ब विटसरी ि विद्यंत 

्््ा्चा मीणोठया प्रमीणाभात राटसबेबा अउंशषे, विद्यंत कउेक्शउ शमीणळयायाकररता 
सोभारा विब्ु तयामंीणळे विद्यंत ्््ािर घेतबेल्या कजायचा िाढत अखबेबा 
आचथयक ुोजा, शतेात राुविल्या जाभाऱ या फळुात विकाख योजउा्चे 
्ायायाअगाि  सोभारे उंकखाउ टाळयायायया ीनष्टीउे ि ्क्त योजउेच  
अ्मीणबुजािभ  ्ररभामीणकारकररतया करयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक काययक्रमीण 
राुिािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”  

   
 श्री. सुभाष उफफ  पांडडतशठे पाटील वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १३९, १४१, १४३, १४४ ि १४६ 
  
(१३९) ”कोकभात ब ठाभे, रायतड, रतउाचतरी ि शखध्ंदतंय जजल््यात ब खमंीणद्रककउारी ि 

खाड  ककउारी शाखउाउे खारु्टदस्त  उ केल्यामंीणळे खमंीणद्राचे खारे ्ाभ  शते 
जशमीणउ त जाऊउ गात व्काखाबीब जमीण उ उा् क झाल्याउे ्त्हाउात घट 
सोभे, विशषेतः रायतड जजल््यात ब खमंीणद्रककउारी ि खाड  ककउारी अखभाऱया 
शतेजशमीणउ त खमंीणद्राचे खारे ्ाभ  जाऊउ आज २० ते २५ िषे खदर 
शतेजशमीणउ िर जशमीणउ  क्षारयंक्त झाल्याउे बातिड केबेबी रो्े (आिटभ ) जळ उ 
(व्िळ  ्ड उ) बातिड शतेजशमीणउ  ओखाड ्डबेल्या अखभे, खारग मीण  विगाता्चे 
दबंयक्ष झाल्यामंीणळे शतेकऱया्िर ््ाखमीणारीच  िेळ आबेबी अखभे,  खारजशमीणउ  
दरिषी ु्टदस्त  उखल्याउे ्त्हाउ उ शमीणळभे, राज्यात दषं्काळग्रस्त गातामीणध्ये 
ज्याप्रमीणाभे आचथयक बाग टदबा जातो तयाच धतीिर खारु्टदस्त  उ केल्यामंीणळे 
खमंीणद्ररा्चे खारे ्ाभ  शतेजशमीणउ त तेल्याउे शते  उा् क झाबेल्या शतेकऱया्उा 
मीणात ब मीणसखंबी उोंदीचा विचार करूउ क्षारयंक्त जमीण उधारक शतेकऱया्उा 
आचथयक बाग देभेत यािा, अश  शशफारख टस विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.  “ 
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(१४१) ”राज्यात ब ककल्ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसति बक्षात घेत ककल्ल्या्चे ्ररखर ्ययटउ 
कें द्र विकशखत करयायाुाुत तखेच तयाटठकाभ  मीणातयदशयक उेमीणयायाुाुत ि 
्ययटका्खाठी अहाय आिश्यकतया खोई खंविधा ््बब्ध करूउ देऊउ या खिय 
ककल्ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसति कायमीण राखयायायया ीनष्टीउे राज्य शाखउाउे खाख 
््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”  

    
(१४३) ”कोकभात शखच्उायया अ्ंऱ या खोय  अखल्यामंीणळे या गातात ब शतेकरी 

िषायउंिषे उाव्की आणभ उंकखाउ खसउ करीत अख उ अउेक शखच्उ विषयक 
योजउा/्ाटु्धारे प्रकल्् अ् भायिस्थेत अखल्यामंीणळे शतेकऱ या्च  सोभारी तैरखोय 
बक्षात घेऊउ कोकभाच  शखच्उविषयक प्रतत  सोयायायया ीनष्टीउे मीणोठ्या 
प्रमीणाभािर शखच्उायया खोय  ््बब्ध करयायात याव्यात, अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१४४) ”दाररद्रय रेषेखाबीब कंट्ंुाच  यादी तयार करताउा राज्यात अउेक कंट्ंुाचे 

खिेक्षभ उ सोभे, तयामंीणळे खरोखरच दाररद्रय रेषेखाबी अखभाऱया कंट्ंुा्उा 
व्ियाया र्तायया शशधा्त्रिका््ाख उ ि्चचत रासािे बातभे, शाखउायया ित उे 
रु्ये १५,००० ्त्हाउ मीणयायदा ठरविभे, मीणाि िाढत  मीणसाताई आणभ रु्या्चे 
झाबेबे अिमीण ल्य यामंीणळे रु्ये ५०,००० िावषयक ्त्हाउ मीणयायदा ्ाि धरयायाच  
तरज नउमीणायभ सोभे, यामंीणळे राज्यात ब आचथयक ीनष्ट्या दंु यब जउतेबा दाररद्रय 
रेषेखाबीब योजउा्चा बाग शमीणळि उ देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे 
इष्टा्क िाढि उ घेयायाच  मीणातभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१४६) ”राज्यात ब विउाअउंदाउ ततिािर खंरु करयायात आबेल्या मीणाध्यशमीणक शाळेत ब 

विद्यार्थयाांउा अउंदाउाअगाि  प्रयोतशाळा, ग््रथाबये ि इतर शैक्षणभक खोय  
खंविधा ््बब्ध सोऊ शकत उासीत, तयामंीणळे विद्यार्थयाांयया प्रतत िर सोभार 
वि्रीत ्ररभामीण विचारात घेता विउाअउंदाउ ततिािर मीणाहायता टदबेल्या 
राज्यात ब खिय मीणाध्यशमीणक शाळा्उा चाब  शैक्षणभक िषाां्ाख उ १०० टक्के 
अउंदाउ देयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. सुननल शशांदे वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १४०, २२८, २३२ ि २५४ 
  
(१४०) ’’म्ंीणुईखस राज्यात रेल्िेचे खिायचधक जाळे ्खरबेबे अखभे, खिायचधक मीणसख ब 

प्रा्त सोि उसी, कें द्राकड उ ् रेशा प्रमीणाभात राज्याख नउध  प्रा्त उ सोभे, मीणटसबा 
खंरक्षा, प्रब्त्रुत योजउा, रेल्िे खमीणस्या, खंरषक्षत प्रिाख आणभ प्रिाशा्उा 
अतयाधंनउक खेिा खंविधा्करीता, आिश्यक नउध च  तरत द करुउ व्यिस्था्उ 
करयायाखाठी मीणसाराष्र राज्याकररता “स्ित्ि मीणसाराष्र रेब मीणसाम्ीणडळ” स्था्उ 
करािे अश  आग्रसी मीणातभ  राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे कराि , अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.’’ 
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(२२८) “ राज्यात ब विशषेतः म्ंीणुई, ठाभे, उि  म्ंीणुई ि इतर शसरा्चे झ्ाट्याउे सोत 
अखबेबे उातरीकरभ, यामंीणळे िासउा्यया ख्य येत टदिखेंटदिख सोत अखबेबी 
प्रच्ड िाढ, शसरात अखबेबे अर्ुद रस्ते, िासत क ्ोशबखा्च  अ्ंरी ख्य या 
तयामंीणळे टठकटठकाभ  िासतंकीच  कोंड  सोि उ उातररका्उा खोखािा बातभारा 
िाख, यास्ति िासतंकीच  खमीणस्या द र करयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे तातड उे 
ठोख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२३२) “म्ंीणुईखस राज्यात खदनउका्यया ककमीणत ्त प्रच्ड िाढ सोभे, खदरस  खदनउका्यया 

कक्मीणत  मीण ळ कक्मीणत ्ेक्षा ककत तरी ्ट अचधक अखल्याउे खियखामीणाहाय जउतेख 
खदनउका खरेदी करभे आिाक्याुासेर जाभे, खदनउका्चे िाढते दर नउय्त्रित 
करूउ जस्थर ठेियायाच  राज्यात ब जउतेकड उ सोत अखबेबी मीणातभ , 
खदनउका्चे िाढते दर नउय्त्रित ठेियायाखाठी राज्य शाखउाउे आिश्यक त  
््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२५४) “देशाबा स्िात्त्र्य शमीणळयायाखाठी बढा देि उ तयाखाठी कायाया ्ायायाच  शशक्षा 

गोत उ जउतेबा मीणातगृ मीण  प्रेमीणाच  ज्िब्त विचारखरभ  देभारे  ि क्रा्नतकारका्चे 
प्रेरभास्थाउ अखभाऱया स्िात्त्र्यि र विउायक दामीणोदर खािरकर या्उा मीणरभोततर 
गारतरतउ प्रदाउ करयायाुाुत राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड े आग्रस धरािा, 
अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. िसांतराि चव्हाण वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १४२, १४७, १४८ ि १५१  
(१४२) ”दाररद्रय रेषेखाबीब कंट ्ुाच  यादी तयार करताउा राज्यात अउेक कंट ्ुा्चे 

खिेक्षभ योग्य उ सोभे, तयामंीणळे खरोखरच दाररद्रय रेषेखाबी अखभाऱ या कंट ्ुा्उा 
व्िळया र्तायया शशधा्त्रिका््ाख उ ि्चचत रसािे बातभे, शाखउाययाित उे रु्ये 
१५,००० ्त्हाउ मीणयायदा ठरविभे, मीणाि िाढत  मीणसाताई आणभ रु्याचे झाबेबे 
अिमीण ल्यउ यामंीणळे ५०,००० िावषयक ्त्हाउ मीणयायदा ्ाि धरयायाच  तरज नउमीणायभ 
सोभे, यामंीणळे राज्यात ब आचथयक ीनष्टया दंु यब जउतेबा दाररद्रय रेषेखाबीब 
योजउा्चा बाग शमीणळि उ देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे इष्टा्क 
िाढि उ घेयायाच  मीणातभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.”  

    
(१४७) ”कें द्र खरकारउे राज्यात मंीणय य रस्तया्ाख उ खेड े तािा्उा जोडयायाकरीता 

््तप्रधाउ ग्रामीणखडक योजउा अ्मीणबात आभबेबी अखभे, तयाच धतीिर राज्यात 
्ा्दभ रस्ता दरंुस्त  ि मंीणय यम्ीणि  खडक योजउा राज्य शाखउाउे खंरु कराव्यात, 
अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१४८) ”शतेकऱ या्उा शते  व्यिखायाखाठी बातभारी राखायनउक खते, अिजारे, 

ककटकउाशके या्यया कक्मीणत मीणध्ये खतत सोभारी िाढ, तखेच शतेकऱ या्उा 
शते मीणाबाचे उ ्रिडभारे गाि विचारात घेता, ्त्ादउ खचायिर आधाररत अखे 
शते मीणाबाचे गाि शतेकऱ या्उा शमीणळयायायया ीनष्टीउे राज्य शाखउाउे कें द्र 
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शाखउाकड े आग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
(१५१) ”राज्यात ब विउाअउंदाउ तततिािर मीणाहायता देऊउ खंरु करयायात आबेल्या 

मीणाध्यशमीणक शाळेत ब विद्यार्थयाांउा अउंदाउाअगाि  प्रयोतशाळा, ग््रथाबये ि इतर 
शैक्षणभक खोय  खंविधा ््बब्ध सोऊ शकत उखल्यामंीणळे विद्यार्थयाांयया 
प्रतत िर सोभारा वि्रीत ्ररभामीण विचारात घेता विउा अउंदाउ तततिािर 
मीणाहायता टदबेल्या राज्यात ब खिय मीणाध्यशमीणक शाळा्उा चाब  शैक्षणभक िषाय्ाख उ 
१०० टक्के अउंदाउ देयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.”  

    
 डॉ. सांतोष टारफे वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १५६, १५७ ि १५८ 
  
(१५६) ”राज्यात ब खेळाड ्च  राष्रीय स्तरािर सोत अखबेबी ् िेसाट बक्षात घेता क्रीडा 

क्षेिाचा खिाांचतभ विकाख सोयायाकरीता ि दजेदार खेळाड  तयार करयायाखाठी 
ताबंका क्रीडा प्रशशक्षभ कें द्र स्था्उ करयायात याि त ि तयाखाठी प्रशशषक्षत 
मीणातयदशयक उेमीणयायात यािेत ि अशा कें द्राउा आिश्यक ते खाटसतय ्ंरवियायात 
यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
  
(१५७) “राज्यात ब अतयल्् ि अल््ग धारक शतेकऱ या्यया शते त ब विटसरी ि विद्यंत 

्््ा्चा मीणोठया प्रमीणाभात राटसबेबा अउंशषे, विद्यंत कउेक्शउ शमीणळयायाकररता 
सोभारा विब्ु तयामंीणळे विद्यंत ्््ािर घेतबेल्या कजायचा िाढत अखबेबा 
आचथयक ुोजा, शतेात राुविल्या जाभाऱ या फळुात विकाख योजउा्चे 
्ायायाअगाि  सोभारे उंकखाउ टाळयायायया ीनष्टीउे ि ्क्त योजउेच  
अ्मीणबुजािभ  ्ररभामीणकारकररतया करयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक काययक्रमीण 
राुिािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”              

   
(१५८) ”राज्यात ब ग्रामीण भ गातात ब ग्रामीण््चायत ्उा देखगाबीखाठी सस्ता्तरीत 

करयायात आबेल्या उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा नउध  अगाि  ु्द ्डत अखल्याउे 
व्यिस्था्उ उ ट सोत उखल्यामंीणळे देखगाब ि व्यिस्था्उ खंरळ त सोयायाखाठी 
शाखउाउे या खिय उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा स्ित्ि मीणसाम्ीणडळाकड े खो्िाव्यात, 
अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”  

    
 श्री. गणपतराि देशमुख वि.स.स. याांचा ठराि क्रमाांक १५९ 
  
(१५९) ” राज्यामीणध्ये कोटयािध  रु्ये खचय करूउ तेल्या कासी िषाययया काळामीणध्ये 

ग्रामीण भ गातामीणध्ये व्यायायया ्ायायाखाठी अउेक प्रादेशशक उळ ्ाभ  ्ंरिठा 
योजउा शाखउाउे तयार केबेल्या अखभे, तया्ैकी ुऱयाच योजउा िषायउंिषे ु्द 
अखभे, तया योजउा चाब  करयायायया ीनष्टीउे शाखउाबा ््ाययोजउा 
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खंचवियायाखाठी दोहासी खगातसृायया १५ खदस्या्च  खशमीणत  शाखउाउे उेमीणाि , 
अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. सांग्राम थोपटे वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १६२, १६४ ि १६५ 
  
(१६२) ”्ंभे मीणसा्ाशबका क्षेिात ब जंहाया ि मीणोडकळ ख आबेल्या िाडया्यया 

्ंउुाांधभ ख्दगायत शाखउाचे अखबेबे ्दाख उ धोरभ तखेच प्रशाखउायया 
अकाययक्षमीणतेमंीणळे जंहाया ि मीणोडकळ ख आबेल्या िाडया्च  दरंुस्त  सोत उखल्याउे 
ऐउ ्ािखाळयात िाडे कोखळ उ जजि त ि वितत साउ  सोयायाचे िाढत अखबेबे 
प्रमीणाभ, जंहाया ि मीणोडकळ ख आबेल्या िाडया्च  योग्यररतया ्ासभ  उ करभे, 
तखेच िाडया्यया ्ंउरयचउेच  खोळ्ुबेबी अउेक कामेीण, तयामंीणळे ्ंभे मीणसा्ाशबका 
क्षेिाकरीता म्ंीणुईयया धतीिर दरंुस्त  म्ीणडळाच  स्था्उा करयायाच  येथ ब 
उातरीका्च  अखबेबी मीणातभ , या ख्दगायत खाकल्याउे विचार करुउ तयािर 
्ररभामीणकारक ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
(१६४) “राज्यात ककल्ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसतति बक्षात घेता ककल्ल्या्चे ्ररखर ्ययटउ 

कें द्र विकशखत करयायात याि  तखेच तया टठकाभ  मीणातयदशयक उेमीणयायाुाुत ि 
्ययटका्खाठी अहाय आिश्यक तया खोय -खंविधा ््बब्ध करुउ देऊउ या खिय 
्ंरातउ ककल्ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसति कायमीण राखयायायया ीनष्टीउे राज्य 
शाखउाउे ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.” 

    
(१६५) “राज्यात देश  खेळा्ऐिज  इतर खेळा्मीणध्ये बक्षभ य िाढ सोऊउ खेळा्ड चे देश  

खेळा्कड े झाबेबे दबंयक्ष, तयामंीणळे राज्यात देश  खेळ टटक उ रासयायाखाठी 
विशषेत: ग्रामीण भ गातात ब सोतकरु ि तरुभ खेळाड  देश  खेळा्मीणध्ये मीणोठया 
प्रमीणाभात आकवषयत सोऊउ तया्ययामीणध्ये अखबेल्या कक्रडा उै्ंयायाबा िाि 
शमीणळयायाखाठी विशशष्ट प्रोतखासउ्र योजउा राुवियायाकरीता शाखउायया कक्रडा 
धोरभामीणध्ये आिश्यक ते ुदब करयायाखाठी धोरभातमीणक नउभयय घेयायात यािा, 
अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. जजतेंद्र आव्हाड वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १६६, १६७, १६८, १६९ ि १७० 
  
(१६६) ”शतेकऱया्उा शते  व्यिखायाखाठी बातभारी राखायनउक खते, अिजारे, 

कीटकउाशके या्यया ककमीणत मीणध्ये खतत सोभारी िाढ तखेच शतेकऱया्उा शते  
मीणाबाचे उ ्रिडभारे गाि विचारात घेता, ्त्ादउ खचायिर आधाररत अखे शते  
मीणाबाचे गाि शतेकऱया्उा शमीणळयायायया ीनष्टीउे राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे 
आग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१६७) ”राज्यात ब ्द्योत जततात मीणोठया प्रमीणाभात स्थानउक ग मीण ्ंिा्उा रोजतार 
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््बब्ध उ सोभे, ्द्योता्मीणध्ये ग मीण ्ंिा्च  ख्य या उतयाया अखल्याउे राज्यात 
ुेरोजतारा्च  ख्य या प्र्चड प्रमीणाभात िाढभे, ्द्योता्मीणध्ये ग मीण ्ंिा्उा उोकऱया 
देयायाख शाखउ अ्यश  ठरल्याउे राज्यात ब खंशशषक्षत तरूभा्मीणध्ये ्खरबेबे 
उैराश्य, राज्यात ब ुेरोजतार तखेच खाजत  आस्था्उािरीब कायायबया्मीणध्ये 
उोकरी देता्उा ग मीण ्ंिा्उा प्राध्याहायाउे उोकरीत घेयायाखाठी शाखउाउे 
धोरभातमीणक नउभयय घ्यािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.” 

    
(१६८) “ठाभे जजल््यात ब म्ंीणिा ि कळिा सी शसरे एका ुाज उे डोंतर ि दखंऱ या ुाज उे 

खमंीणद्रखाड  यामीणध्ये िखबेबी अख उ शसरात ब उातरीकरभाचा प्रच्ड िेत बक्षात 
घेता, मंीणबग त खोय खंविधा्िर ्डत अखबेबा प्रच्ड ताभ, या शसरा्चा विकाख 
नउयोजउुध्द सोभेखाठी बातभारा कोट्यािध  रु्या्चा नउध , सा नउध  ््बब्ध 
करुउ देयायाच  स्थानउक प्रशाखउाच  आचथयक क्षमीणता उखल्याउे या ्ररखराबा 
मीण बग त खंविधा शमीणळाव्यात ि या शसरा्चा खिाांचतभ विकाख करयायाखाठी जादा 
नउध  शमीणळयायाच  नउता्त आिश्यकता, येथ ब विकाखायया कामीणा्च  काबमीणयायदा 
नउजश्चत करुउ सी शसरे ्यच दजायच  व्साि त याखाठी शाखउाउे योग्य त  
्ािबे ्चबाि त, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१६९) ”राज्यात ब विशषेत: म्ंीणुई, ठाभे, उि  म्ंीणुई ि इतर शसरा्चे झ्ाट्याउे सोत 

अखबेबे उातरीकरभ यामंीणळे िासउायया ख्य येत टदिखेंटदिख सोत अखबेबी प्रच्ड 
िाढ, शसरात अखबेबे अर्ुद रस्ते, तयामंीणळे टठकटठकाभ  िासतंकीच  कोंड  सोऊउ 
उातररका्उा खोखािा बातभारा िाख ्ररभामीण  िासतंकीच  खमीणस्या द र 
करयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे ठोख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१७०) ”ठाभे मीणसा्ाशबका क्षेिात ब जंहाया ि मीणोडकळ ख आबेल्या इमीणारत ्यया 

्ंउुाांधभ  ख्दगायत शाखउाचे अखबेबे ्दाख उ धोरभ तखेच प्रशाखउायया 
अकाययक्षमीणतेमंीणळे जंहाया ि मीणोडकळ ख आबेल्या इमीणारत ्च  दरंुस्त  सोत 
उखल्याउे धोकादायक अिस्थेत अखबेल्या इमीणारत  कोखळ उ जजि त ि वितत 
साउ  सोयायाचे िाढत अखबेबे प्रमीणाभ, खद्यजस्थत त शकेडो इमीणारत  धोकादायक 
जस्थत त अखभे, जंहाया ि मीणोडकळ ख आबेल्या इमीणारत ्च  योग्यररतया ्ासभ  
उ करभे तखेच खदर इमीणारत ्यया ्ंउरयचउेच  खोळ्ुबेबी कामेीण, अशा 
इमीणारत ्यया ्ंउुाांधभ खाठी क्बस्टर योजउेच  ्ररभामीणकररतया अ्मीणबुजािभ  
सोत उखल्याउे मीणोडकळ ख आबेल्या इमीणारत त ब रटसिाशा्यया अखंरषक्षततेच  
नउमीणायभ झाबेबी त्ग र खमीणस्या, तयामंीणळे ठाभे मीणसा्ाशबका क्षेिा करीता 
म्ंीणुईयया धतीिर दरंुस्त  म्ीणडळाच  स्था्उा करभे ि अनतधोकादायक जस्थत त 
अखबेल्या इमीणारत ्च  ्ंउुाांधभ  करयायाच  येथ ब उातरीका्च  अखबेबी 
मीणातभ , याख्दगायत खाकल्याउे विचार करुउ तयािर ्ररभामीणकारक ््ाययोजउा 
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 
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 श्री. डी.पी.सािांत वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १७३, १७४ ि १७६  
(१७३) ”राज्यात ब ग्रामीण भ गातात ब ग्रामीण््चायत ्उा देखगाबीखाठी सस्ता्तरीत 

करयायात आबेल्या उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा नउध  अगाि  ु्द ्डभे, 
व्यिस्था्उ उ ट सोत उखभे, तयामंीणळे देखगाब ि व्यिस्था्उ खंरळ त 
सोयायाखाठी शाखउाउे या खिय उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा स्ित्ि मीणसाम्ीणडळाकडे 
खो्िाव्यात, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”  

    
(१७४) “राज्यात देश  खेळा्ऐिज  इतर खेळा्मीणध्ये बक्षभ य िाढ सोऊउ खेळा्ड चे देश  

खेळा्कड े झाबेबे दबंयक्ष, तयामंीणळे राज्यात देश  खेळ टटक उ रासयायाखाठी 
विशषेत: ग्रामीण भ गातात ब सोतकरु ि तरुभ खेळाड , देश  खेळा्मीणध्ये मीणोठया 
प्रमीणाभात आकवषयत सोऊउ तया्ययामीणध्ये अखबेल्या कक्रडा उै्ंयायाबा िाि 
शमीणळयायाखाठी विशशष्ट प्रोतखासउ्र योजउा राुवियायाकरीता शाखउायया कक्रडा 
धोरभामीणध्ये आिश्यक ते ुदब करयायाखाठी धोरभातमीणक नउभयय घेयायात यािा, 
अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१७६) “राज्यात ककल्ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसतति बक्षात घेता ककल्ल्या्चे ्ररखर ्ययटउ 

कें द्र विकशखत करयायात याि  तखेच तया टठकाभ  मीणातयदशयक उेमीणयायाुाुत ि 
्ययटका्खाठी अहाय आिश्यक तया खोय -खंविधा ््बब्ध करुउ देऊउ या खिय 
्ंरातउ ककल्ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसति कायमीण राखयायायया ीनष्टीउे राज्य 
शाखउाउे ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.” 

    
 श्री. अशमन पटेल वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १७७, १८० ि १८६ 
  
(१७७) ”राज्यात ब खंशशषक्षत ुेरोजतारा्चे िाढते प्रमीणाभ ि रोजताराअगाि  तया्ययात 

नउमीणायभ झाबेबे िैफल्य विचारात घेता ुेरोजतारा्यया खमीणस्या ्ररभामीणकारक्भे 
खोडवियायाखाठी एक खक्षमीण ि स्ित्ि य्िभा स्था्उ करयायात याि , अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

   
(१८०) ”राज्यात ब विशषेत: म्ंीणुई, ठाभे, उि  म्ंीणुई ि इतर शसरा्चे झ्ाट्याउे सोत 

अखबेबे उातरीकरभ यामंीणळे िासउायया ख्य येत टदिखेंटदिख सोत अखबेबी प्रच्ड 
िाढ, शसरात अखबेबे अर्ुद रस्ते, तयामंीणळे टठकटठकाभ  िासतंकीच  कोंड  सोऊउ 
उातररका्उा खोखािा बातभारा िाख, ्ररभामीण  िासतंकीच  खमीणस्या द र 
करयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे ठोख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१८६) “राज्यात ब विउाउंदानउत ततिािर मीणाहायता देि उ खंरु करयायात आबेल्या 

मीणाध्यशमीणक शाळेत ब विद्यार्थयाांउा अउंदाउा अगाि  प्रयोतशाळा, ग््रथाबये आणभ 
इतर शैक्षणभक खोय  खंविधा ््बब्ध उ सोभे,  तयामंीणळे विद्यार्थयाांयया 
शैक्षणभक प्रतत िर सोभारा वि्रीत ्ररभामीण विचारात घेता विउाअउंदाउ 



\\Mls-a-002\d\Data\Rohan\2019\SECOND SESSION\Antim karyavali  
second session.doc 

31 

ततिािर मीणाहायता टदबेल्या राज्यात ब खिय मीणाध्यशमीणक शाळा्उा चाब  शैक्षणभक 
िषाां्ाख उ १०० टक्के अउंदाउ देयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. सुरेश हाळिणकर वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १८२, १८३, १८४ ि १८५ 
  
(१८२) “राज्यात ब ककल् ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसतति बक्षात घेता या ककल्ल्या्चे ्ररखर 

्ययटउ कें द्र म्सभ उ विकशखत करयायाखाठी तखेच तया टठकाभ  मीणातयदशयक 
उेमीणयायाुाुत ि ्ययटका्खाठी अहाय आिश् यक तया खोय  खंविधा ््बब्ध करूउ 
देऊउ या खिय ककल्ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसतति कायमीण राखयायायया ीनष्टीउे 
शाखउाउे खाख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
(१८३) ’’राज्यात ब उतर्ाशबका ि मीणसाउतर्ाशबका्उा शाखउाकड उ अउंदाउ शमीणळत 

अखल्यामंीणळे तया्यया आचथयक कारगारािर नउय्िभ ठेियायाखाठी ््चायत राज 
खशमीणत यया धतीिर विचधम्ीणडळात दोहासी खगातसृात ब खदस्या्च  एक ख्यंक्त 
खशमीणत  स्था्उ करयायात याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.” 

    
(१८४) ”ताबंक्यात ब खिय शाखकीय कायायबये एकाच प्रशाखकीय इमीणारत त अखाि त, 

जेभेकरूउ ताबंक्यायया टठकाभ  येभाऱया तािकऱया्च  तया्यया कामीणाखाठी 
िेतिेतळया कायायबयात जायायाखाठी ्ाय् ट कराि  बातभार उासी, तखेच 
आचथयक गंदांड खोखािा बातभार उासी, याखाठी शाखउाउे योजउाुध्द काययक्रमीण 
आख उ तयाच  तिरीत अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१८५) ”देशाबा स्िात्त्र्य शमीणळयायाकरीता बढा देि उ तयाखाठी काळया ्ायायाच  शशक्षा 

गोत उ जउतेबा मीणातगंृमीण  प्रेमीणाच  ज्िब्त विचारखरभ  देभारे ि क्रा्त कारका्चे 
प्रेरभास्थाउ अखबेबे स्िात्त्र्यि र विउायक खािरकर या्उा मीणरभोततर 
“गारतरतउ” प्रदाउ करयायाुाुत राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेआग्रस धरािा, 
अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाबा करीत आसे.” 

    
 श्री. अस्लम शेख वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १८८, १८९, १९० ि १९१ 
  
(१८८) ”राज्यात रस्ते अ्घातात ताुडतोु ि योग्य ््चार शमीणळत उखल्याउे मीणतृय  

्ािभाऱ याच्  ख्य या टदिखेंटदिख िाढत अखभे, अ्घातग्रस्ता्उा िेळ च योग् य 
््चार शमीणळािेत म्सभ उ म्ंीणुई-्ंभे द्रतंतत  मीणातय, म्ंीणुई-्ंभे राष्रीय मीणसामीणातय, 
म्ंीणुई-तोिा (िडखळ उाका), उाशशक-शशडी, ्ंभे-कोल्सा् र, उाशशक-धंळे या 
खारय या जास्त िासउा्च  िदयळ अखबेल्या द्रतंतत  मीणातायिर शाखउाउे रॉमीणा 
केअर खेंटर खंरु करािेत तखेच म्ंीणुई-्ंभे राष्रीय मीणातायिर चौक बोचधिबी 
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(ता.खाबा् र, जज.रायतड) येथे अद्ययाित अखबेल्या जे.एच.अ्ुाउ  
सॉजस््टबमीणध्ये िैद्यकीय खेिा 24 ताख देयायाच  व्यिस्था करभे, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१८९) “राज्यात ब दाररद्रय रेषेखाबीब कंट ्ुाच  यादी तयार करताउा राज्यात अउेक 

कंट ्ुाचे खिेक्षभ उ सोभे, तयामंीणळे खरोखरच दाररद्रय रेषेखाबी अखभाऱ या 
कंट ्ुाउा व्िळया र्तायया शशधा्त्रिका््ाख उ ि्चचत रसािे बातभे, 
शाखउाययाित उे रु्ये १५,००० ्त्हाउ मीणयायदा ठरविभे, मीणाि िाढत  मीणसाताई 
आणभ रु्याचे झाबेबे अिमीण ल्यउ यामंीणळे ५०,००० िावषयक ्त्हाउ मीणयायदा ्ाि 
धरयायाच  तरज नउमीणायभ सोभे, यामंीणळे राज्यात ब आचथयकीनष्टया दंु यब जउतेबा 
दाररद्रय रेषेखाबीब योजउा्चा बाग शमीणळि उ देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र 
शाखउाकड े इष्टा्क िाढि उ घेयायाच  मीणातभ  कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”      

    
(१९०) ”राज्यात ब विशषेत: म्ंीणुई, ठाभे, उि  म्ंीणुई ि इतर शसरा्चे झ्ाट्याउे सोत 

अखबेबे उातरीकरभ यामंीणळे िासउायया ख्य येत टदिखेंटदिख सोत अखबेबी प्रच्ड 
िाढ, शसरात अखबेबे अर्ुद रस्ते, तयामंीणळे टठकटठकाभ  िासतंकीच  कोंड  सोऊउ 
उातररका्उा खोखािा बातभारा िाख ्ररभामीण  िासतंकीच  खमीणस्या द र 
करयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे ठोख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१९१) ”राज्यात ब खंशशषक्षत ुेरोजतारा्चे िाढते प्रमीणाभ ि रोजताराअगाि  तया्ययात 

नउमीणायभ झाबेबे िैफल्य विचारात घेता ुेरोजतारा्यया खमीणस्या ्ररभामीणकारक्भे 
खोडवियायाखाठी एक खक्षमीण ि स्ित्ि य्िभा स्था्उ करयायात याि , अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. नसीम खान वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १९२, १९४, १९५ ि १९६ 
  
(१९२) “राज्यात मीणसा् र, दषं्काळ, चक्रीिादळ, तार् ट, ग क्् ितैरे उैखचतयक ख्कटाउा 

तोंड देयायाखाठी ि ुाचधत उातरीका्उा तिरेउे ्ंरेखे अथयखसाय्य करयायाखाठी 
तखेच अशा आ्तत ्उा तोंड देयायाखाठी ्ंरेखा नउध  तोळा करभे ि 
आ्दग्रस्ता्चे ्ंउियखउ विउाविब्ु सोयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे विशषे य्िभा 
नउमीणायभ कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१९४) ”राज्यात ब खेळा्ड च  राष्रीय स्तरािर सोत अखबेबी ् िेसाट बक्षात घेता क्रीडा 

क्षेिाचा खिाांचतभ विकाख सोयायाकरीता ि दजेदार खेळाड  तयार करयायाखाठी 
ताबंका क्रीडा प्रशशक्षभ कें द्र स्था्उ करयायात याि त ि तयाखाठी प्रशशषक्षत 
मीणातयदशयक उेमीणयायात यािेत ि अशा कें द्राउा आिश्यक ते खाटसतय ्ंरवियायात 
यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 
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(१९५) ”म्ंीणुई तसृनउमीणायभ ि क्षेिविकाख म्ीणडळायया अकाययक्षमीणतेमंीणळे जंहाया ि 
मीणोडकळ ख आबेल्या इमीणारत ्च  िेळ च दरंुस्त  सोत उखल्याउे ऐउ ्ािखायायात 
इमीणारत  कोखळ उ ज वितसाउ  ि विततसाउ  सोयायाचे िाढत अखबेबे प्रमीणाभ, 
जंहाया ि मीणोडकळ ख आबेल्या इमीणारत ्च   योग्यरीतया ्ासभ  उ करभे, तखेच 
इमीणारत ्यया ्ंउयरचउेच  खोळ्ुबेबी अउेक कामेीण, तयात उ मीणोठ्या प्रमीणाभात सोत 
अखबेबा भ्रष्टाचार, तयामंीणळे रटसिाश्या्त ्खरबेबा त व्र अख्तोष, याख्दगायत 
खाकल्याउे विचार करूउ तयािर ्ररभामीणकारक ््ाययोजउा खंचवियायाखाठी 
विचधम्ीणडळायया दोहासी खगातसृात ब खदस्या्च  एक ख्यंक्त खशमीणत  उेमीणयायात 
याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(१९६) ”म्ंीणुई ि ््उतरात ब खाजत  विकाखका्उ  ुा्धबेल्या खदनउका्यया कक्मीणत  

खियखामीणाहायायया आिाक्याुासेर अखल्याउे म्साडाउे म्ंीणुई ि ््उतरात ब 
उातररका्खाठी मीणोठया प्रमीणाभािर खियखामीणाहाय ग्रासका्उा ्रिडत ब अशा 
खदनउका ुा्धयायाचा काबुध्द काययक्रमीण शाखउाउे तातड उे सात  घ्यािा, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. आशसफ शखे वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १९७, २०३, २०४, २०५ ि २०६ 
  
(१९७) ”राज्यात ब अउेक उद्या्यया ्ररखरात राखायनउक कारखाउे, खाखर कारखाउे ि 

अउेक प्रकारचे ्द्योत ्गारयायात आबे अख उ या कारखाहाया्त ब प्रद वषत 
खा्ड्ाभ  उदीत खोडयायात येत अखल्यामंीणळे उदीकाठािरीब अउेक तािा्मीणध्ये 
विशषेत: कोकभ ि ्जश्चमीण मीणसाराष्रात उद्या्चे ्ाभ  व्यायाख अयोग्य झाबे 
अख उ तयामंीणळे रटसिाशा्यया आरोग्यािर आणभ मीणजयिमीणार ुा्धिायया 
््जजविकेयया खाधउा्िर सोभारा वि्रीत ्ररभामीण बक्षात घेता राज्यात ब 
जबप्रद षभ खमीणस्येिर ््ाय शोध उ जबप्रद षभाख प्रगाि ररतया आळा 
घाबयायाखाठी शाखउाउे कडक ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२०३) ”राज्यात ब खिय मीणसामीणातायिर रसदारी सी मीणोठया प्रमीणाभािर िाढबी अख उ तयाचे 

योग्य नउयोजउ उ सोभे, अर्ुद रस्ते, िळभे यामंीणळे अ्घा्ताचे िाढते प्रमीणाभ, 
तयात सोत आबेबी मीणउंष्य ि विततसाउ  ुघता यािर ््ाय म्सभ उ खिय राज्य 
मीणसामीणातय ि तया्उा जोडभारे रस्ते से चौ्दरीकरभ करािे, अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२०४) ”राज्यात ब ज िउािश्यक िस्त्ंयया ुेखंमीणार िाढत अखबेल्या कक्मीणत , तयािर 

नउय्िभ ठेियायात शाखउाबा आबेबे अ्यश, ऐउ खभाखंदीयया िेळ  ुाजारात 
ज िउाश्यक िस्त ्चा कृत्रिमीण तंटिडा नउमीणायभ करुउ तया िस्त ्च  ुेखंमीणार 
गाििाढ करयायाच  व्या्ारी ितायत नउमीणायभ  झाबेबे प्रितृत , खरकारमीणाहाय 
स्िस्त धाहाय दकंाउात ज िउािश्यक िस्त ्चा नउमीणायभ झाबेबा तंटिडा, तयामंीणळे 
जउतेिर ्डत अखबेबा आचथयक ताभ, या खिय तोष्टी्चा खिांकष विचार करुउ 
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ज िउाश्यक िस्त ्चे योग्य ि स्िस्त दराउे वितरभ करयायाखाठी खाियजनउक 
वितरभ व्यिस्था अचधक ुळकट करुउ जस्थर गाि योजउा आखाि , अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२०५) “राज्यात ब अतयल्् ि अल््ग धारक शतेकऱ या्यया शते त ब विटसरी ि विद्यंत 

्््ाचा मीणोठया प्रमीणाभात राटसबेबा अउंशषे, विद्यंत कउेक्शउ शमीणळयायाकरीता 
सोभारा विब्ु तयामंीणळे विद्यंत ्््ािर घेतबेल्या कजायिा िाढत अखबेबा 
आचथयक ुोजा, शतेात राुविल्या जाभाऱ या फळुात विकाख योजउा्चे 
्ायायाअगाि  सोभारे उंकखाउ टाळयायायया ीनष्टीउे ि ्क्त योजउेच  
अ्मीणबुजािभ  ्ररभामीणकारकररतया करयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक काययक्रमीण 
राुिािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२०६) “राज्यात ब विउाउंदानउत ततिािर मीणाहायता देि उ खंरु करयायात आबेल्या 

मीणाध्यशमीणक शाळेत ब विद्यार्थयाांउा अउंदाउा अगाि  प्रयोतशाळा, ग््रथाबये आणभ 
इतर शैक्षणभक खोय  खंविधा ््बब्ध उ सोभे,  तयामंीणळे विद्यार्थयाांयया 
शैक्षणभक प्रतत िर सोभारा वि्रीत ्ररभामीण विचारात घेता विउाअउंदाउ 
ततिािर मीणाहायता टदबेल्या राज्यात ब खिय मीणाध्यशमीणक शाळा्उा चाब  शैक्षणभक 
िषाां्ाख उ १०० टक्के अउंदाउ देयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. सुननल प्रभू वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक १९८, २००, २०१ ि २०२ 
  
(१९८) ”टसद्सं्थाउयया स्िात्त्र्य ख्ग्रामीणात ब तेजस्ि  योध्दा, प्रखर राष्रगक्त, थोर 

खं्ंि स्िात्त्र्यि र “विउायक दामीणोदर खािरकर” या्यया स्मीणरभाथय तया्उा 
मीणरभोततर ‘गारत रतउ’ ककताु प्रदाउ करुउ तौरवियायात यािे, अश  आग्रसी 
मीणातभ , राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेकराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा  
शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२००) ”मीणसाराष्र राज्यात ब जउतेयया खोय खाठी मीणा.खिोयच हायायाबयाचे एक ख्ड् ठ 

म्ंीणुई येथे स्था्उ करािे, अश  आग्रसी मीणातभ  राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे 
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२०१) ’’म्ंीणुईखस राज्यात रेल्िेचे खिायचधक जाळे ्खरबेबे अखभे, खिायचधक मीणसख ब 

प्रा्त सोि उसी, कें द्राकड उ ् रेशा प्रमीणाभात राज्याख नउध  प्रा्त उ सोभे, मीणटसबा 
खंरक्षा, प्रब्त्रुत योजउा, रेल्िे खमीणस्या, खंरषक्षत प्रिाख आणभ प्रिाशा्उा 
अतयाधंनउक खेिा खंविधा्करीता, आिश्यक नउध च  तरत द करुउ व्यिस्था्उ 
करयायाखाठी मीणसाराष्र राज्याकररता, ‘स्ित्ि मीणसाराष्र रेब मीणसाम्ीणडळ’  स्था्उ 
करािे अश  आग्रसी मीणातभ , राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे कराि  अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.’’ 
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(२०२) ‘‘म्ंीणुईखस राज्यात रेड  रेकउरयया दरात दरिषी िाढ सोत अखल्याउे, 
खदनउका्यया कक्मीणत त प्रच्ड िाढ सोत अखभे, विगात य खिोयच विक्री दर 
रेडडरेकउरमीणध्ये ग्रासय धरयायात येत अखल्याउे, खदनउका्यया कक्मीणत , मंीणळ 
कक्मीणत ्ेक्षा ककत तरी अचधक ्टीउे िाढभे यामंीणळे खियखामीणाहाय जउतेख 
खदनउका खरेदी करभे आिाक्याुासेर जाभे. खदनउका्चे िाढते दर नउय्त्रित 
ठेियायाखाठी रेड  रेकउरचे िाढते दर जस्थर ठेियायाखाठी राज्यात ब जउतेकड उ 
सोत अखबेबी मीणातभ  याुाुत राज्य शाखउाउे आिश्यकत  ््ाययोजउा 
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.’’ 

    
 श्री. विजय िडटे्टीिार वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २०८, २०९, २१० ि २११ 
  
(२०८) ”राज्यात ब ्द्योत जततात मीणोठया प्रमीणाभात स्थानउक ग मीण ्ंिा्उा रोजतार 

््बब्ध उ सोभे, ्द्योता्मीणध्ये ग मीण ्ंिा्च  ख्य या उतयाय अखल्याउे राज्यात 
ुेरोजतारा्च  ख्य या प्र्चड प्रमीणाभात िाढभे, ्द्योता्मीणध्ये ग मीण ्ंिा्उा उोकऱया 
देयायाख शाखउ अ्यश  ठरल्याउे राज्यात ब खंशशषक्षत तरूभा्मीणध्ये ्खरबेबे 
उैराश्य, राज्यात ब ुेरोजतार तखेच खाजत  आस्था्उािरीब कायायबया्मीणध्ये 
उोकरी देता्उा ग मीण ्ंिा्उा प्राध्याहायाउे उोकरीत घेयायाखाठी शाखउाउे 
धोरभातमीणक नउभयय घ्यािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.” 

    
(२०९) ”विदगायत ि ज नउशमीणयत चे अउेक प्रकल्् अखभे, राज्यात ब ि ज नउशमीणयत ्ैकी 

नउम्मीणा ि ज नउशमीणयत चा िाटा विदगायचाच अखभे, मीणोठया प्रमीणाभािर ि ज 
नउशमीणयत  करूउसी विदगायतच मीणोठया प्रमीणाभात गारनउयमीणउ सोभे, 
गारनउयमीणउामीण ळे विधार्थयाांचे सोभारे शैक्षणभक उंकखाउ, व्या्ारी जतताचे सोभारे 
आचथयक उंकखाउ,  विदगायत ब ि ज इतरि जात अखता्उा खंध्दा विदगायत ब 
ि ज ग्रासका्कड उ ि ज साभ यया उािाउे ्ैखा िख ब करभे, विजे अगाि  शते  
शखच्उा्ाख उ ि्चचत रासाभे, यामीण ळे शेतक-या्यया व्कािर सोभारे प्र्चड 
उंकखाउ, विजे अगाि  विदगायत ्घोत उ येभे, ्ररभामीण , ुेरोजतारा्च  ख्य या 
प्रच्ड प्रमीणाभात िाढभे, विदगाययया िाटयाबा प्रदषंभ येि उ विकाखसी  उ सोभे, 
विदगायत ्त्ादीत ्द्योता्उा खिबत यया दरात ि ज ्ंरिठा करयायाच  नउत्ात 
तरज बक्षात घेता तथा विदगायत ब गारनउयमीणउ रद्द करयायायया ीनष्टीउे 
शाखउाउे तातड उे ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
(२१०) ”शते च  उाव्की, अनतिषृ्टी, जबप्रको्, दंु ार ्ेरभ , नतुार ्ेरभ , ओबा ि 

कोरडा दषं्काळ अखा अख उसी ् क विमीणा उंकखाउ गर्ाई ्ाख उ आभेिारी ि 
््ुरठा ्त्हाउायया जाचक नउकषामंीणळे शतेकरी ि्चचत रासत अखभे, याबा 
श्गर िषय जंउ  त्रिटीशकाबीउ आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष कारभ ग त 
अखल्याउे तयात ुदब करुउ खंधाररत आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष 
तयार करयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेआग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  
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शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 
 

    
(२११) ”शतेकऱया्उा शते  व्यिखायाखाठी बातभारी राखायनउक खते, अिजारे, 

कीटकउाशके या्यया ककमीणत मीणध्ये खतत सोभारी िाढ तखेच शतेकऱया्उा शते  
मीणाबाचे उ ्रिडभारे गाि विचारात घेता, ्त्ादउ खचायिर आधाररत अखे शते  
मीणाबाचे गाि शतेकऱया्उा शमीणळयायायया ीनष्टीउे राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे 
आग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्रीमती अशमता चव्हाण वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २१२, २१४ ि २१६ 
  
(२१२) ”राज्यात ब विशषेत: मीणराठिाडयात ब खिय ता्िे ुारमीणासी िासतंकीख योग्य 

व्साि त, उद्या, उाबे ि मीणोऱ या या्ययािरीब ्ंबा्च  ुा्धकामेीण ि ग्रामीण भ 
गातात ब रस्ते दरंुस्त  करुउ िासतंकीयोग्य करयायाखाठी धडक योजउा 
शाखउाउे सात  घ्याि  आणभ जजल्सा स्तरािर रस्तयायया अ्तरायया प्रमीणाभात 
ग्रामीण भ रस्तयायया दरंुस्त  आणभ मीणजुंत करभाखाठी नउध  ््बब्ध करुउ 
द्यािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२१४) ”राज्यात मीणटसबा ि तरुभ मंीणबी्िर सोभारे अतयाचार ि तया्चे सोभारे मीणतृय  

विचारात घेता मीणटसबा्िरीब अतया्चाराुाुतचे खटबे विउा विब्ु नउकाबात 
काढयायाखाठी प्रतयेक जजल्सयायया टठकाभ  स्ित्ि जबद हायायाबये स्था्उ 
करयायात याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२१६) ”राज्यात राष्रीय मीणसामीणातय ि राज्य मीणसामीणातायिर मीणोठया प्रमीणाभात सोत अखबेबे 

अ्घात, अ्घातस्थळ  अ्घातग्रस्ता्िर ््चार करयायाखाठी शाखकीय 
रुग्भाबये उखभे, या अ्घातग्रस्ता्िर ््चार करयायाखाठी राज्यमीणातय, राष्रीय 
मीणसामीणातायिर खाियजनउक आरोग्य विगातायया मीणाध्यमीणात उ बसाउ-बसाउ ््चार 
कें दे्र खंरु करभे, खदरच  ््चार कें दे्र खंरु झाल्याख तेथे िैदयकीय अचधकारी, 
स्टाफ उखेख ि इतर कमीणयचारी उेमीणभ क केबी तेबी तर खंशशषक्षत ुेरोजतारा्उा 
रोजतार शमीणळभे, राज्यात ब ुेरोजतारी द र सोयायाख मीणदत सोभे, तखेच 
अ्घातग्रस्ता्उा िेळ च ््चार शमीणळभे, याखाठी राज्यमीणातय ि राष्रीय 
मीणसामीणातायिर ५० कक.मीण . अ्तरािर प्रतयेक टठकाभ  एक-एक ््चार कें द्र 
्घडयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 
 प्रा. िषाफ गायकिाड वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २१७, २१८, २१९, २२० ि २२१ 
  
(२१७) “द्राररद्रय रेषेखाबीब कंट ्ुाच  यादी तयार करताउा राज्यात अउेक कंट ्ुाचे 

खिेक्षभ उ सोभे, तयामंीणळे खरोखरच दाररद्रय रेषेखाबी अखभाऱ या कंट ्ुाउा 
व्िळया र्तायया शशधा्त्रिका््ाख उ ि्चचत रसािे बातभे, शाखउाययाित उे रु्ये 
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१५,००० ्त्हाउ मीणयायदा ठरविभे, मीणाि िाढत  मीणसाताई आणभ रु्याचे झाबेबे 
अिमीण ल्यउ यामंीणळे ५०,००० िावषयक ्त्हाउ मीणयायदा ्ाि धरयायाच  तरज नउमीणायभ 
सोभे, यामंीणळे राज्यात ब आचथयकीनष्टया दंु यब जउतेबा दाररद्रय रेषेखाबीब 
योजउा्चा बाग शमीणळि उ देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे इष्टा्क 
िाढि उ घेयायाच  मीणातभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.” 

    
(२१८) ”मीणसामीणाउि डॉ. ुाुाखासेु आ्ुेडकर या्चे उाि चचर्तर स्मीणरभात रासािे, याखाठी 

दादर रेल्िे स्थाउकाबा डॉ. ुाुाखासेु आ्ुेडकर रेल्िे स्थाउक अखे उाि 
देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे आग्रस धरािा, अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२१९) ”राज्यात ब विशषेत: म्ंीणुई, ठाभे, उि  म्ंीणुई ि इतर शसरा्चे झ्ाट्याउे सोत 

अखबेबे उातरीकरभ यामंीणळे िासउायया ख्य येत टदिखेंटदिख सोत अखबेबी प्रच्ड 
िाढ, शसरात अखबेबे अर्ुद रस्ते, तयामंीणळे टठकटठकाभ  िासतंकीच  कोंड  सोऊउ 
उातररका्उा खोखािा बातभारा िाख ्ररभामीण  िासतंकीच  खमीणस्या द र 
करयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे ठोख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२२०) ”राज्यात ब विउाअउंदाउ तततिािर मीणाहायता देऊउ खंरु करयायात आबेल्या 

मीणाध्यशमीणक शाळेत ब विद्यार्थयाांउा अउंदाउाअगाि  प्रयोतशाळा, ग््रथाबये ि इतर 
शैक्षणभक खोय  खंविधा ््बब्ध सोऊ शकत उखल्यामंीणळे विद्यार्थयाांयया 
प्रतत िर सोभारा वि्रीत ्ररभामीण विचारात घेता विउा अउंदाउ तततिािर 
मीणाहायता टदबेल्या राज्यात ब खिय मीणाजध्यमीणक शाळा्उा चाब  शैक्षणभक िषाय्ाख उ 
१०० टक्के अउंदाउ देयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
(२२१) “राज्यात व्यायायया ्ायायाच  नउमीणायभ झाबेबी ि त्रुकट सोत अखबेबी खमीणस्या 

बक्षात घेता व्यायायया ्ायायाचा प्रश्उ प्रगाि ररतया खोडवियायाखाठी धरभ, 
तबाि ि ग तगायत ब जबखाठया्चा नउयोजउ् ियक िा्र करयायायया ीनष्टीउे 
शाखउाउे एक खाख काययक्रमीण आखािा ि तयाच  काटेकोर्भे अ्मीणबुजािभ  
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
  
 
श्रीमती ननमफला गावित वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २२२, २२३, २२४ ि २२६ 
  
(२२२) ”राज्यात ब अतयल्् ि अल््ग धारक शतेकऱ या्यया शते त ब विटसरी ि विद्यंत 

्््ाचा मीणोठया प्रमीणाभात राटसबेबा अउंशषे, विद्यंत कउेक्शउ शमीणळयायाकीरता 
सोभारा विब्ु तयामंीणळे विद्यंत ्््ािर घेतबेल्या कजायचा िाढत अखबेबा 
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आचथयक ुोजा, शतेात राुविल्या जाभाऱ या फळुात विकाख योजउा्चे 
्ायायाअगाि  सोभारे उंकखाउ टाळयायायया ीनष्टीउे ि ्क्त योजउेच  
अ्मीणबुजािभ  ्ररभामीणकारकररतया करयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक काययक्रमीण 
राुिािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२२३) ”राज्यात ब ग्रामीण भ गातात ब ग्रामीण््चायत ्उा देखगाबीखाठी सस्ता्तरीत 

करयायात आबेल्या उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा नउध  अगाि  ु्द ्डतात, 
व्यिस्था्उ उ ट सोत उखल्यामंीणळे देखगाब ि व्यिस्था्उ खंरळ त सोयायाखाठी 
शाखउाउे या खिय उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा स्ित्ि मीणसाम्ीणडळाकड े खो्िाव्यात, 
अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”     

    
(२२४) ”राज्यात ब िेतिेतळया प्रकल््ामंीणळे विस्थाव्त झाबेल्या प्रकल््ग्रस्ता्यया 

्ंउियखउाचे कामीण अद्या्सी ् भय झाबेबे उखल्याउे विस्थाव्ता्चे सोत अखबेबे 
साब, तयामंीणळे शाखउायया विचाराध उ प्रकल््ा्खाठी जशमीणउ  देयायायया कामीणाबा 
शतेकऱ या्चा सोत अखबेबा विरोध, तयाुाुत नउमीणायभ केल्या जाभाऱ या कायदेश र 
अडचभ  इ. ुाु  विचारात घेता प्रकल््ग्रस्ता्यया ्ंउियखउाचे रखडबेबे कामीण 
तातकाळ ् भय करयायाखाठी काबुध्द धडक काययक्रमीण राुवियायात यािा, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२२६) ”राज्यात ब विउाअउंदाउ तततिािर मीणाहायता देऊउ खंरु करयायात आबेल्या 

मीणाध्यशमीणक शाळेत ब विद्यार्थयाांउा अउंदाउाअगाि  प्रयोतशाळा, ग््रथाबये ि इतर 
शैक्षणभक खोय  खंविधा ््बब्ध सोऊ शकत उखल्यामंीणळे विद्यार्थयाांयया 
प्रतत िर सोभारा वि्रीत ्ररभामीण विचारात घेता विउाअउंदाउ तततिािर 
मीणाहायता टदबेल्या राज्यात ब खिय मीणाध्यशमीणक शाळा्उा चाब  शैक्षणभक िषाय्ाख उ 
१०० टक्के अउंदाउ देयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
  
श्रीमती तपृ्ती सािांत वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २२७, २३६ ि २३७ 
  
(२२७) ”देशाबा स्िा्तत्र्य शमीणळयायाकररता बढा देऊउ तयाखाठी काळया ्ायायाच  शशक्षा 

गोत उ जउतेबा मीणातगृ मीण  प्रेमीणाच  ज्िब्त विचारखरभ  देभारे ि क्रा्त कारका्चे 
प्रेरभास्थाउ अखबेबे स्िात्त्र्यि र विउायक दामीणोदर खािरकर या्उा मीणरभोततर 
“गारतरतउ” प्रदाउ करयायाुाुत राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेआग्रस धरािा, 
अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२३६) ”म्ंीणुईचे आद्यशशल््कार ि रेल्िेचे जउक उा.जतहाउाथ ्फय  उाउा श्कर शेठ 

या्चे विविध स्तरात ब खामीणाजजक ख्स्था्मीणध ब तया्चे कायय तखेच शैक्षणभक 
ख्स्था, तखेच मंीणबी्यया शशक्षभाकरीता म्ंीणुईत ब चतरता्िखारय या खिय खामीणाहाय 
विगातात स्ितःयया िाड्यात शाळा खंरु करुउ केबेबे अमीण ल्य शैक्षणभक कायय, 
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याच  जाभ ि ि कृतज्ञता व्यक्त करयायाखाठी  “म्ंीणुई खेंरब रेल्िे टशमीणयउख” बा 
तया्चे उाि देयायाुाुत राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड े आग्रस धरािा, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२३७) ”राज्यात मीणटसबा ि तरुभ मंीणबी्िर सोभारे अतयाचार ि तया्चे सोभारे मीणतृय  

विचारात घेता मीणटसबा्िरीब अतयाचारा्ुाुतचे खटबे विउाविब्ु नउकाबात 
काढयायाखाठी प्रतयेक जजल््यायया टठकाभ  स्ित्ि हायायाबये स्था्उ करयायात 
याि त, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 अॅड. यशोमती ठाकूर वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २२९, २३१, २३३ ि २३८ 
  
(२२९) ”शते च  उाव्की, अनतिषृ्टी,जबप्रको्, दंु ार ्ेरभ , नतुार ्ेरभ , ओबा ि 

कोरडा दषं्काळ अखा अख उसी ् क विमीणा उंकखाउ गर्ाई ्ाख उ आभेिारी ि 
््ुरठा ्त्हाउायया जाचक नउकषामंीणळे शतेकरी ि्चचत रासत अखभे, याबा 
श्गर िषय जंउ  त्रिटीशकाबीउ आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष कारभ ग त 
अखल्याउे तयात ुदब करुउ खंधाररत आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष 
तयार करयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेआग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”     

    
(२३१) “राज्यात मीणसा् र, दषं्काळ, चक्रीिादळ, तार् ट, ग क्् ितैरे उैखचतयक ख्कटाउा 

तोंड देयायाखाठी ि ुाचधत उातरीका्उा तिरेउे ्ंरेखे अथयखसाय्य करयायाखाठी 
तखेच अशा आ्तत ्उा तोंड देयायाखाठी ्ंरेखा नउध  तोळा करभे ि 
आ्दग्रस्ता्चे ्ंउियखउ विउाविब्ु सोयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे विशषे य्िभा 
नउमीणायभ कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२३३) ”राज्यात ब ग्रामीण भ गातात मीणटसबा्करीता स्ियितातसृा्च  खोय ््बब्ध 

सोयायायया ीनष्टीउे प्रतयेक तािात मीणटसबा्खाठी स्ित्ि खाियजनउक मीणटसबा 
स्ियितातसेृ ुा्धयायात याि त, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.” 

    
(२३८) “राज्यात ब अमीणराित , उाशशक, ठाभे, ्ंभे, कोल्सा् र, और्ताुाद ततखमीण इतर 

मीणसाउतर्ाशबका्यया बोकख्य येत झाबेबी गरमीणखाठ िाढ उव्याउे नउमीणायभ 
झाबेल्या मीणोठया िखासत , तयामंीणळे मीणोठया प्रमीणाभात नउमीणायभ सोभाऱया कचऱ याच  
योग्य विल्सेिाट बाियायाच  नउमीणायभ झाबेबी त्ग र खमीणस्या बततयया ग्रामीण भ 
्ररखरात मीणसाउतर मीणध ब कचरा टाकता्उा या कचऱ यािर योग्य प्रकक्रया उ 
झाल्यामंीणळे कचरा डे् ोयया ्ररखरात ब उातररका्यया आरोग्याख नउमीणायभ 
झाबेबा धोका, सोभारे प्रदषंभ तयामंीणळे ग्रामीण भ गातात कचरा टाकयायाख 
ग्रामीणस्था्चा अखभारा त व्र विरोध ्ररभामीण  उतरिाख य आणभ ग्रामीणिाख य 
या्ययात ख्घषय सोयायाच  नउमीणायभ झाबेबी शक्यता इतयादी ुाु ्उा आळा 
घाबयायाखाठी राज् य्ातळ िर स्ि्ति कचरा प्रकक्रया आणभ कचरा व्यिस्था्उ 
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मीणसाम्ीणडळ स्था्उ करयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
 श्री. डी.एस.अदहरे वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २३९, २४०, २४१, २४२ ि २४३  
(२३९) ”राज्यात ब ज िउािश्यक िस्त्ंयया ुेखंमीणार िाढत अखबेल्या कक्मीणत , तयािर 

नउय्िभ ठेियायात शाखउाबा आबेबे अ्यश, ऐउ खभाखंदीयया िेळ  ुाजारात 
ज िउाश्यक िस्त ्चा कृत्रिमीण तंटिडा नउमीणायभ करुउ तया िस्त ्च  ुेखंमीणार 
गाििाढ करयायाच  व्या्ारी ितायत नउमीणायभ  झाबेबे प्रितृत , खरकारमीणाहाय 
स्िस्त धाहाय दकंाउात ज िउािश्यक िस्त ्चा नउमीणायभ झाबेबा तंटिडा, तयामंीणळे 
जउतेिर ्डत अखबेबा आचथयक ताभ, या खिय तोष्टी्चा खिांकष विचार करुउ 
ज िउाश्यक िस्त ्चे योग्य ि स्िस्त दराउे वितरभ करयायाखाठी खाियजनउक 
वितरभ व्यिस्था अचधक ुळकट करुउ जस्थर गाि योजउा आखाि , अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२४०) “राज्यात ब खिय शाखकीय कायायबये एकाच प्रशाखकीय इमीणारत त अखाि त, 

जेभेकरुउ ताबंक्यायया टठकाभ  येभाऱ या तािकऱ याउ्ा तया्यया कामीणाखाठी 
िेतिेतळया कायायबयात जायायाखाठी ्ाय् ट कराि  बातभार उखल्याउे तया्उा 
आचथयक ग दांडसी खोखािा बातभार उखभे, याखाठी शाखउाउे योजउाुध्द 
काययक्रमीण आख उ तयाच  तिरीत अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२४१) “शतेकऱ या्उा शते  व्यिखायाखाठी बातभारी राखायनउक खते, अिजारे, 

ककटकउाशक या्यया कक्मीणत मीणध्ये खतत सोभारी िाढ, तखेच शतेकऱ या्उा 
शते मीणाबाचे उ ्रिडभारे गाि विचारात घेता, ्त्ादउ खचायिर आधाररत अखे 
शते मीणाबाचे गाि शतेकऱ या्उा शमीणळयायायया ीनष्टीउे राज्य शाखउाउे कें द्र 
शाखउाकड े आग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
(२४२) “शते च  उाव्की, अनतिषृ्टी जबप्रको्, दंु ार ्ेरभ , नतुार ्ेरभ , ओबा ि 

कोरडा दषं्काळ अखा अख उसी ् क विमीणा उंकखाउ गर्ाई ्ाख उ आभेिारी ि 
््ुरठा ्त्ाउायया जाचक नउकषामंीणळे शतेकरी ि्चचत रसात अखभे, याबा श्गर 
िषे जंउ  त्रिटीश आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष कारभ ग त अखल्याउे 
तयात ुदब करुउ खंधारीत आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष तयार 
करयायाखाठी राज्यशाखउाउे कें द्र शाखउाकड े आग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”  

    
(२४३) “खाउदेशात शखच्उायया अ् भय खोय  अखल्यामंीणळे या गातात ब शतेकरी 

िषायउंिषे उंकखाउ खसउ करीत अख उ अउेक शखच्उविषयक योजउा/्ाटु्धारे 
प्रकल्् अ् भायिस्थेत अखल्यामंीणळे शतेकऱ या्च  सोभारी तैरखोय बक्षात घेऊउ 
खाउदेशात ब शखच्उविषयक प्रतत  सोयायाचे ीनष्टीउे मीणोठया प्रमीणाभािर 
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शखच्उायया खोय  ््बब्ध करयायात याव्यात, अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्रीमती मांदा म्हात्र ेवि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २४४, २४५, २४६ ि २५३ 
  
(२४४) “राज्यात ब िेतिेतयाया प्रकल््ा्मंीणळे विस्ताव्त झाबेल्या प्रकल््ग्रस्ता्यया 

्ंउियखउाचे कामीण अद्या्सी ् भय झाबेबे उखल्याउे विस्थाव्ता्चे सोत अखबेबे 
साब, तयामंीणळे शाखउायया विचारध उ प्रकल््ा्खाठी जशमीणउ  देयायायया कामीणाबा 
शतेकऱया्चा सोत अखबेबा विरोध, तयाुाुत नउमीणायभ केल्या जाभाऱया कायदेश र 
अडचभ  इ. ुाु  विचारात घेता प्रकल््ग्रस्ता्यया ्ंउियखउाचे रखडबेबे कामीण 
तातकाळ ् भय करयायाखाठी काबुद्ध धडक काययक्रमीण राुवियायात यािा, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२४५) “राज्यात ब ककल् ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसति बक्षात घेता या ककल् ल्या्चे ्ररखर 

्ययटउ कें द्र म्सभ उ विकशखत करयायाखाठी तखेच तया टठकाभ  मीणातयदशयक 
उेमीणयायाुाुत ि ्ययटका्खाठी अहाय आिश्यक तया खोय  खंविधा ््बब्ध करूउ 
देऊउ या खिय ककल् ल्या्चे ऐनतसाशखक मीणसति कायमीण राखयायायया ीनष्टीउे 
शाखउाउे खाख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 
 

    
(२४६) “राज्यात ्द्योत जततात मीणोठ्या प्रमीणाभात स्थानउक ग शमीण्ंिा्उा रोजतार 

््बब्ध उ सोभे, ्द्योता्मीणध्ये ग शमीण्ंिा्च  ख्य या उतयाय अखल्याउे राज्यात 
ुेरोजतारा्च  ख्य या प्रच्ड प्रमीणाभात िाढभे, राज्यात ब खेिायोजउ 
कायायबया्मीणध्ये बाखो तरुभा्उ  उोकरीखाठी केबेबी उोंद, ्द्योता्मीणध्ये 
ग शमीण्ंिा्उा उोकऱया देयायाख शाखउ अ्यश  ठरल्याउे राज्यात ब खंशशषक्षत 
तरुभा्मीणध्ये ्खरबेबे उैराश्य, राज्यात ब शाखकीय, नउमीणशाखकीय, तखेच 
खाजत  अस्था्ाउािरीब कायायबयामीणध्ये उोकरी देता्उा ग शमीण्ंिा्उा प्राधाहायाउे 
उोकरीत घेयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक नउभयय घ्यािा, अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२५३) “राज्यात ब विशषेतः म्ंीणुई, ठाभे, उि  म्ंीणुई ि इतर शसरा्चे झ्ाट्याउे सोत 

अखबेबे उातरीकरभ यामंीणळे िासउायया ख्य येत टदिखेंटदिख सोत अखबेबी प्रच्ड 
िाढ, शसरात अखबेबे अर्ुद रस्ते, तयामंीणळे टठकठीकाभ  िासतंकीच  कोंड  सोऊउ 
उातररका्उा खोखािा बातभारा िाख ्ररभामीण  िासतंकीच  खमीणस्या द र 
करयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे ठोख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”  

    
  
अॅड. आशशष शेलार वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २४७, २४८, २५१ ि २५२ 
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(२४७) ”राज्यात ब अउेक उद्या्यया ्ररखरात राखायनउक कारखाउे, खाखर कारखाउे ि 

अउेक प्रकारचे ्द्योत ्गारयायात आबे अख उ या कारखाहायात ब प्रद वषत 
खा्ड्ाभ  उदीत खोडयायात येत अखल्यामंीणळे उदीकाठािरीब अउेक तािा्मीणध्ये 
विशषेत: कोकभ ि ्जश्चमीण मीणसाराष्रात उद्या्चे ्ाभ  व्यायाख अयोग्य अख उ 
तयामंीणळे रटसिाश्या्यया आरोग्यािर आणभ मीणजयिमीणार ुा्धिा्यया ््जजविकेयया 
खाधउा्िर सोभारा वि्रीत ्ररभामीण बक्षात घेता राज्यात ब जबप्रद षभािर 
प्रगाि रीतया आळा घाबयायाखाठी शाखउाउे कडक ््ाययोजउा कराि , अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२४८) ”म्ंीणुई तसृनउमीणायभ ि क्षेिविकाख म्ीणडळायया अकाययक्षमीणतेमंीणळे जंहाया ि 

मीणोडकळ ख आबेल्या इमीणारत ्च  िेळ च दरंुस्त  सोत उखल्याउे ऐउ ्ािखायायात 
इमीणारत  कोखळ उ ज वित ि विततसाउ  सोयायाचे िाढत अखबेबे प्रमीणाभ, जंहाया 
ि मीणोडकळ ख आबेल्या इमीणारत ्च   योग्यरीतया ्ासभ  उ करभे, तखेच 
इमीणारत ्यया ्ंउयरचउेच  खोळ्ुबेबी अउेक कामेीण, तयात उ मीणोठ्या प्रमीणाभात सोत 
अखबेबा भ्रष्टाचार, तयामंीणळे रटसिाश्या्त ्खरबेबा त व्र अख्तोष, याख्दगायत 
खाकल्याउे विचार करूउ तयािर ्ररभामीणकारक ््ाययोजउा खंचवियायाखाठी 
विचधम्ीणडळायया दोहासी खगातसृात ब खदस्या्च  एक ख्यंक्त खशमीणत  उेमीणयायात 
याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 
 

    
(२५१) ”राज्यात ब विशषेत: म्ंीणुई, ठाभे, उि  म्ंीणुई ि इतर शसरा्चे झ्ाट्याउे सोत 

अखबेबे उातरीकरभ यामंीणळे िासउायया ख्य येत टदिखेंटदिख सोत अखबेबी प्रच्ड 
िाढ, शसरात अखबेबे अर्ुद रस्ते, तयामंीणळे टठकटठकाभ  िासतंकीच  कोंड  सोऊउ 
उातररका्उा खोखािा बातभारा िाख ्ररभामीण  िासतंकीच  खमीणस्या द र 
करयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे ठोख ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२५२) ”ठाभे, रतउाचतरी, रायतड ि शखध्ंदतंय या जजल््या्यया ककउार्ट्ट िरीब अउेक 

तािा्यया ख्रक्षभाखाठी ुा्धयायात आबेबे ध ् प्रनतु्धक ु्धारे दरिषी अउेक 
िेळा फंटल्यामंीणळे खमंीणद्राचे खारे्ाभ  शते जशमीणउ त शशरूउ मीणाबमीणततेचे, झाडा्चे 
ि शते चे खतत सोभारे उंकखाउ, टदिखेंटदिख खमंीणद्रायया आक्रमीणभाच  िाढत  
त व्रता ि ्ररभामीण  बोका्चे ि बोका्यया मीणाबमीणततेचे मीणोठ्याप्रमीणाभात सोत 
अखबेबे उंकखाउ बक्षात घेता खमंीणद्रायया िाढतया अनतक्रमीणभाचा त्ग र 
स्िरू्ाचा धोका नउमीणायभ सोऊ उये याखाठी शाखउाउे या चारसी जजल्यात ब 
तािा्यया ख्रक्षभाखाठी नउयोजउुद्ध ि काबुद्ध काययक्रमीण आख उ तयाच  तिररत 
अ्ुबुजािभ  कराि . अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे. “ 
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श्री. सुननल केदार वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २५५, २६१, २६३ ि २६४ 
  
(२५५) ” राज्यात औद्योचतक िखासत  ि कारखाहाया्चे िाढते प्रमीणाभ, तयामंीणळे ुसंता्श 

जजल्सयात िाय  प्रद षभ ि जब प्रद षभाच  नउमीणायभ झाबेबी खमीणस्या, कोळखा 
खाभ ्ाख उ सोत अखबेबे प्रद षभ, ्द्योजक करारउामीणा करुउ देख ब 
प्रद षभाुाुत उ ्ाळत अखबेबे नउयमीण, तयातच शाखउाबा अ्ंऱ या खाधउ 
खामंीणग्र मंीणळे प्रद षभािर आळा घाबयायाकरीता येत अखबेबे अ्यश, ्ररभामीण  
जउतेयया आरोग्याचा नउमीणायभ झाबेबा प्रश्उ, या खिायिर आळा घाबयायाकरीता 
शाखउाउे विशषे य्िभा नउमीणायभ कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
(२६१) विदगायत ि ज नउशमीणयत चे अउेक प्रकल्् अखभे, राज्यात ब ि ज नउशमीणयत ्ैकी 

नउम्मीणा ि ज नउशमीणयत चा िाटा विदगायचाच अखभे, मीणोठया प्रमीणाभािर ि ज 
नउशमीणयत  करूउसी विदगायतच मीणोठया प्रमीणाभात गारनउयमीणउ सोभे, 
गारनउयमीणउामीण ळे विधार्थयाांचे सोभारे शैक्षणभक उंकखाउ, व्या्ारी जतताचे सोभारे 
आचथयक उंकखाउ,  विदगायत ब ि ज इतरि जात अखता्उा खंध्दा विदगायत ब 
ि ज ग्रासका्कड उ ि ज साभ यया उािाउे ्ैखा िख ब करभे, विजे अगाि  शते  
शखच्उा्ाख उ ि्चचत रासाभे, यामीण ळे शेतकऱ या्यया व्कािर सोभारे प्र्चड 
उंकखाउ, विजे अगाि  विदगायत ्घोत उ येभे, ्ररभामीण , ुेरोजतारा्च  ख्य या 
प्रच्ड प्रमीणाभात िाढभे, विदगाययया िाटयाबा प्रदषंभ येि उ विकाखसी  उ सोभे, 
विदगायत ्त्ादीत ्द्योता्उा खिबत यया दरात ि ज ्ंरिठा करयायाच  नउत्ात 
तरज बक्षात घेता तथा विदगायत ब गारनउयमीणउ रद्द करयायायया ीनष्टीउे 
शाखउाउे तातड उे ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
(२६३) ”शते च  उाव्की, अनतिषृ्टी, जबप्रको्, दंु ार ्ेरभ , नतुार ्ेरभ , ओबा ि 

कोरडा दषं्काळ अखा अख उसी ् क विमीणा उंकखाउ गर्ाई ्ाख उ आभेिारी ि 
््ुरठा ्त्हाउायया जाचक नउकषामंीणळे शतेकरी ि्चचत रासत अखभे, याबा 
श्गर िषय जंउ  त्रिटीशकाबीउ आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष कारभ ग त 
अखल्याउे तयात ुदब करुउ खंधाररत आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष 
तयार करयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड े आग्रसी ग शमीणका घ्याि ,  
अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२६४) ”शतेकऱया्उा शते  व्यिखायाखाठी बातभारी राखायनउक खते, अिजारे, 

कीटकउाशके या्यया ककमीणत मीणध्ये खतत सोभारी िाढ तखेच शतेकऱया्उा शते  
मीणाबाचे उ ्रिडभारे गाि विचारात घेता, ्त्ादउ खचायिर आधाररत अखे शते  
मीणाबाचे गाि शतेकऱया्उा शमीणळयायायया ीनष्टीउे राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे 
आग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 
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श्री. अमर काळे वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २५६, २५७, २५८ ि २६२ 
  
(२५६) ”राज्यात राष्रीय मीणसामीणातय ि राज्य मीणसामीणातायिर मीणोठया प्रमीणाभात सोत अखबेबे 

अ्घात, अ्घातस्थळ  अ्घातग्रस्ता्िर ््चार करयायाखाठी शाखकीय 
रुग्भाबये उखभे, या अ्घातग्रस्ता्िर ््चार करयायाखाठी राज्यमीणातय, राष्रीय 
मीणसामीणातायिर खाियजनउक आरोग्य विगातायया मीणाध्यमीणात उ बसाउ-बसाउ ््चार 
कें दे्र खंरु करभे, खदरच  ््चार कें दे्र खंरु झाल्याख तेथे िैदयकीय अचधकारी, 
स्टाफ उखेख ि इतर कमीणयचारी उेमीणभ क केबी तेबी तर खंशशषक्षत ुेरोजतारा्उा 
रोजतार शमीणळभे, राज्यात ब ुेरोजतारी द र सोयायाख मीणदत सोभे, तखेच 
अ्घातग्रस्ता्उा िेळ च ््चार शमीणळभे, याखाठी राज्यमीणातय ि राष्रीय 
मीणसामीणातायिर ५० कक.मीण . अ्तरािर प्रतयेक टठकाभ  एक-एक ््चार कें द्र 
्घडयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२५७) ”राज्यात ब िेतिेतळया प्रकल््ामंीणळे विस्थाव्त झाबेल्या प्रकल््ग्रस्ता्यया 

्ंउियखउाचे कामीण अद्या्सी ् भय झाबेबे उखल्याउे विस्थाव्ता्चे सोत अखबेबे 
साब, तयामंीणळे शाखउायया विचाराध उ प्रकल््ा्खाठी जशमीणउ  देयायायया कामीणाबा 
शतेकऱ या्चा सोत अखबेबा विरोध, तयाुाुत नउमीणायभ केल्या जाभाऱ या कायदेश र 
अडचभ  इ. ुाु  विचारात घेता प्रकल््ग्रस्ता्यया ्ंउियखउाचे रखडबेबे कामीण 
तातकाळ ् भय करयायाखाठी काबुध्द धडक काययक्रमीण राुवियायात यािा, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२५८) ”राज्यात ब मीणराठिाडा ि विदगय तंबउातमीणकीनष्टया मीणाताखबेबे विगात अखल्याउे 

तया्यया विकाखायया ीनष्टीउे ्रळ -ु ड-उतर, उा्देड-ककउिट-यितमीणाळ-उात् र, 
खोबा् र-्स्मीणाउाुाद-ु ड-और्ताुाद-जळता्ि या उविउ रेल्िे मीणाताययया कामीणाचा 
खव्से करुउ तिरीत म्ीणज र करुउ घेयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे 
आग्रस धरािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२६२) “शते च  उाव्की, अनतिषृ्टी जबप्रको्, दंु ार ्ेरभ , नतुार ्ेरभ , ओबा ि 

कोरडा दषं्काळ अखा अख उसी ् क विमीणा उंकखाउ गर्ाई ्ाख उ आभेिारी ि 
््ुरठा ्त्उायया जाचक नउकषामंीणळे शतेकरी ि्चचत रसात अखभे, याबा श्गर 
िषे जंउ  त्रिटीश ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष कारभ ग त अखल्याउे तयात ुदब 
करुउ खंधारीत आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष तयार करयायाखाठी 
राज्यशाखउाउे कें द्र शाखउाकड े आग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. अशमत झनक वि.स.स. याांचा ठराि क्रमाांक २६९ 
  
(२६९) राज्यात ब उतर्ाशबका ि मीणसाउतर्ाशबका शाखउाकड उ अउंदाउ शमीणळत 

अखल्यामंीणळे तया्यया आचथयक कारगारािर नउय्िभ ठेियायाखाठी ््चायत राज 
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खशमीणत यया धतीिर विध म्ीणडळायया दोहासी खगातसृात ब खदस्या्च  एक ख्यंक्त 
खशमीणत  स्था्उ करयायात याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत 
आसे.” 

    
 अॅड. भीमराि धोंड ेवि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २७१ ि २७३ 
  
(२७१) “राज्यात ब विशषेतः मीणराठिाड्यात ब खिय तािे ुारमीणासी िासतंकीख योग्य 

व्साि त, उद्या, उाबे ि मीणोऱया या्ययािरीब ्ंबा्च  ुा्धकामेीण ि ग्रामीण भ 
गातात ब रस्ते दरंुस्त  करूउ िा्तंकीख योग्य करयायाखाठी धडक योजउा 
शाखउाउे सात  घ्याि  आणभ जजल्सा स्तरािर रस्तयायया अ्तरायया प्रमीणाभात 
ग्रामीण भ रस्तया्यया दरंुस्त  आणभ मीणजुंत करभाखाठी नउध  ््बब्ध करूउ 
देयायात यािा, अश  शशफारख टस विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

  
(२७३) “राज्यात ब विउाउंदानउत ततिािर मीणाहायता देि उ खंरु करयायात आबेल्या 

मीणाध्यशमीणक शाळेत ब विद्यार्थयाांउा अउंदाउा अगाि  प्रयोतशाळा, ग््रथाबये आणभ 
इतर शैक्षणभक खोय  खंविधा ््बब्ध उ सोभे, तयामंीणळे विद्यार्थयाांयया शैक्षणभक 
प्रतत िर सोभारा वि्रीत ्ररभामीण विचारात घेता विउाअउंदाउ ततिािर 
मीणाहायता टदबेल्या राज्यात ब खिय मीणाध्यशमीणक शाळा्उा चाब  शैक्षणभक िषाां्ाख उ 
१०० टक्के अउंदाउ देयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
 श्री. जयकुमार गोरे वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २७५, २८२, २८३ ि २८६ 
  
(२७५) “राज्यात ब िेतिेतळया प्रकल््ा्मंीणळे विस्थाव्त झाबेल्या प्रकल््ग्रस्ता्यया 

्ंउियखउाचे कामीण अद्या्सी ् भय झाबेबे उखल्याउे विस्थाव्ता्चे सोत अखबेबे 
साब, तयामंीणळे शाखउायया विचाराध उ प्रकल््ा्खाठी जशमीणउ  देयायायया कामीणाबा 
शतेकऱ या्चा सोत अखबेबा विरोध, तयाुाुत नउमीणायभ केल्या जाभाऱ या कायदेश र 
अडचभ , इ.ुाु  विचारात घेता प्रकल््ग्रस्ता्यया ्ंउियखउाचे रखडबेबे कामीण 
तातकाळ ् भय करयायाखाठी काबुध्द धडक काययक्रमीण राुवियायात यािा, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२८२) “राज्यात ुसंख्य य तािात विशषेत: ्हासाळयात व्यायायया ्ायायाच  गाखत 

अखबेबी ग षभ ्ाभ  ट्चाई, तखेच विविध कारभा्मंीणळे ु्द ्डबेल्या अउेक 
्ाभ ्ंरिठा योजउा ि तया्यया देखगाबीत सोभारी कंचराई, ्ररभामीण , तामीण भ 
जउतेचे व्यायायया ्ायायाखाठी सोभारे साब विचारात घेता ्ाभ  टचा्ई 
कायमीणस्िरु्  कमीण  करयायाखाठी शाखउाउे एक खाख काययक्रमीण आखािा ि तयाच  
काटेकोर्भे अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
(२८३) ”शतेकऱ या्उा शते  व्यिखायाखाठी बातभारी राखायनउक खते, अिजारे, 
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ककटकउाशक या्यया कक्मीणत मीणध्ये खतत सोभारी िाढ, तखेच शतेकऱ या्उा 
शते मीणाबाचे उ ्रिडभारे गाि विचारात घेता, ्त्ादउ खचायिर आधाररत अखे 
शते मीणाबाचे गाि शतेकऱ या्उा शमीणळयायायया ीनष्टीउे राज्य शाखउाउे कें द्र 
शाखउाकड े आग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.”      

    
(२८६) ”राज्यात ब अउेक उद्या्यया ्ररखरात राखायनउक कारखाउे, खाखर कारखाउे ि 

अउेक प्रकारचे ्द्योत ्गारयायात आबे अख उ या कारखाहाया्त ब प्रद वषत 
खा्ड्ाभ  उदीत खोडयायात येत अखल्यामंीणळे उदीकाठािरीब अउेक तािा्मीणध्ये 
विशषेत: कोकभ ि ्जश्चमीण मीणसाराष्रात उद्या्चे ्ाभ  व्यायाख अयोग्य झाबे 
अख उ तयामंीणळे रटसिाशा्यया आरोग्यािर आणभ मीणजयिमीणार ुा्धिायया 
््जजविकेयया खाधउा्िर सोभारा वि्रीत ्ररभामीण बक्षात घेता राज्यात ब 
जबप्रद षभ खमीणस्येिर ््ाय शोध उ जबप्रद षभाख प्रगाि ररतया आळा 
घाबयायाखाठी शाखउाउे कडक ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. विश्िजजत कदम वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २७६, २७७, २७८, २७९ ि २८१ 
  
(२७६) ”राज्यात ब ज िउािश्यक िस्त्ंयया ुेखंमीणार िाढत अखबेल्या कक्मीणत , तयािर 

नउय्िभ ठेियायात शाखउाबा आबेबे अ्यश, ऐउ खभाखंदीयया िेळ  ुाजारात 
ज िउाश्यक िस्त ्चा कृत्रिमीण तंटिडा नउमीणायभ करुउ तया िस्त ्च  ुेखंमीणार 
गाििाढ करयायाच  व्या्ारी ितायत नउमीणायभ  झाबेबे प्रितृत , खरकारमीणाहाय 
स्िस्त धाहाय दकंाउात ज िउािश्यक िस्त ्चा नउमीणायभ झाबेबा तंटिडा, तयामंीणळे 
जउतेिर ्डत अखबेबा आचथयक ताभ, या खिय तोष्टी्चा खिांकष विचार करुउ 
ज िउाश्यक िस्त ्चे योग्य ि स्िस्त दराउे वितरभ करयायाखाठी खाियजनउक 
वितरभ व्यिस्था अचधक ुळकट करुउ जस्थर गाि योजउा आखाि , अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२७७) ”राज्यात ब िेतिेतळया प्रकल््ामंीणळे विस्थाव्त झाबेल्या प्रकल््ग्रस्ता्यया 

्ंउियखउाचे कामीण अद्या्सी ् भय झाबेबे उखल्याउे विस्थाव्ता्चे सोत अखबेबे 
साब, तयामंीणळे शाखउायया विचाराध उे प्रकल््ा्खाठी जशमीणउ  देयायायया कामीणाबा 
शतेकऱ या्चा सोत अखबेबा विरोध, तयाुाुत नउमीणायभ केल्या जाभाऱ या कायदेश र 
अडचभ  इ. ुाु  विचारात घेता प्रकल््ग्रस्ता्यया ्ंउियखउाचे रखडबेबे कामीण 
तातकाळ ् भय करयायाखाठी काबुध्द धडक काययक्रमीण राुवियायात यािा, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२७८) “राज्यात ब खा्तबी, उाशशक, ठाभे, ्ंभे, कोल्सा् र, और्ताुाद, अमीणराित  

ततखमीण इतर मीणसाउतर्ाशबका्यया बोकख्य येत झाबेबी गरमीणखाठ िाढ उव्याउे 
नउमीणायभ झाबेल्या मीणोठया िखासत , तयामंीणळे मीणोठया प्रमीणाभात नउमीणायभ सोभाऱया 
कचऱ याच  योग्य विल्सेिाट बाियायाच  नउमीणायभ झाबेबी त्ग र खमीणस्या बततयया 
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ग्रामीण भ ्ररखरात मीणसाउतर मीणध ब कचरा टाकता्उा या कचऱ यािर योग्य 
प्रकक्रया उ झाल्यामंीणळे कचरा डे् ोयया ्ररखरात ब उातररका्यया आरोग्याख 
नउमीणायभ झाबेबा धोका, सोभारे प्रदषंभ तयामंीणळे ग्रामीण भ गातात कचरा टाकयायाख 
ग्रामीणस्था्चा अखभारा त व्र विरोध ्ररभामीण  उतरिाख य आणभ ग्रामीणिाख य 
या्ययात ख्घषय सोयायाच  नउमीणायभ झाबेबी शक्यता इतयादी ुाु ्उा आळा 
घाबयायाखाठी राज् य्ातळ िर स्ि्ति कचरा प्रकक्रया आणभ कचरा व्यिस्था्उ 
मीणसाम्ीणडळ स्था्उ करयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
(२७९) ”राज्यात ब अतयल्् ि अल््ग धारक शतेकऱ या्यया शते त ब विटसरी ि विद्यंत 

्््ाचा मीणोठया प्रमीणाभात राटसबेबा अउंशषे, विद्यंत कउेक्शउ शमीणळयायाकररता 
सोभारा विब्ु तयामंीणळे विद्यंत ्््ािर घेतबेल्या कजायचा िाढत अखबेबा 
आचथयक ुोजा, शतेात राुविल्या जाभाऱ या फळुात विकाख योजउा्चे 
्ायायाअगाि  सोभारे उंकखाउ टाळयायायया ीनष्टीउे ि ्क्त योजउेच  
अ्मीणबुजािभ  ्ररभामीणकारकररतया करयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक काययक्रमीण 
राुिािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(२८१) राज्यात राष्रीय मीणसामीणातय ि राज्य मीणसामीणातायिर मीणोठया प्रमीणाभात सोत अखबेबे 

अ्घात, अ्घातस्थळ  अ्घातग्रस्ता्िर ््चार करयायाखाठी शाखकीय 
रुग्भाबये उखभे, या अ्घातग्रस्ता्िर ््चार करयायाखाठी राज्यमीणातय, राष्रीय 
मीणसामीणातायिर खाियजनउक आरोग्य विगातायया मीणाध्यमीणात उ बसाउ-बसाउ ््चार 
कें दे्र खंरु करभे, खदरच  ््चार कें दे्र खंरु झाल्याख तेथे िैदयकीय अचधकारी, 
स्टाफ उखेख ि इतर कमीणयचारी उेमीणभ क केबी तेबी तर खंशशषक्षत ुेरोजतारा्उा 
रोजतार शमीणळभे, राज्यात ब ुेरोजतारी द र सोयायाख मीणदत सोभे, तखेच 
अ्घातग्रस्ता्उा िेळ च ््चार शमीणळभे, याखाठी राज्यमीणातय ि राष्रीय 
मीणसामीणातायिर ५० कक.मीण . अ्तरािर प्रतयेक टठकाभ  एक-एक ््चार कें द 
्घडयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे . 

    
 श्री. कुणाल पाटील वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक २८४ ि २८५ 
  
(२८४) ”राज्यात ब अतयल्् ि अल््ग धारक शतेकऱ या्यया शते त ब विटसरी ि विद्यंत 

्््ा्चा मीणोठया प्रमीणाभात राटसबेबा अउंशषे, विद्यंत कउेक्शउ शमीणळयायाकररता 
सोभारा विब्ु तयामंीणळे विद्यंत ्््ािर घेतबेल्या कजायचा िाढत अखबेबा 
आचथयक ुोजा, शतेात राुविल्या जाभाऱ या फळुात विकाख योजउा्चे ्ायाया 
अगाि  सोभारे उंकखाउ टाळयायायया ीनष्टीउे ि ्क्त योजउेच  अ्मीणबुजािभ  
्ररभामीणकारकररतया करयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक काययक्रमीण राुिािा, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”     

    
(२८५) ” राज्यात ्द्योत जततात मीणोठया प्रमीणाभािर स्थानउक ग मीण ् िा्उा रोजतार 

््बब्ध उ सोभे, ्द्योता्मीणध्ये ग मीण ् िाच  ख्य या उतयाय अखल्याउे राज्यात 
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ुेरोजताराच  ख्य या प्रच्ड प्रमीणाभात िाढभे, राज्यात ब खेिायोजउ 
कायायबयामीणध्ये बाखो तरुभा्उ  उोकरीखाठी केबेबी उोंद, ्द्योता्मीणध्ये 
ग मीण ् िा्उा उोकऱ या देयायाख शाखउ अ्यश  ठरल्याउे राज्यात ब खंशशषक्षत 
तरुभा्मीणध्ये ्खरबेबे उैराश्य, राज्यात ब ुेरोजतार ग मीण ् िा्यया सक्का्चे रक्षभ 
करयायाखाठी या्ंढे राज्यात ब शाखकीय, नउमीणशाखकीय तखेच खाजत  
आस्था्उा्िरीब कायायबया्मीणध्ये उोकरी देताउा ग मीण ् िा्उा प्राधाहायाउे उोकरीत 
घेयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक नउभयय घ्यािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. भारत भालके वि.स.स. याांचा ठराि क्रमाांक २९४ 
  
(२९४) ”राज्यात ुसंख्य य तािात विशषेत: ्हासाळयात व्यायायया ्ायायाच  गाखत 

अखबेबी ग षभ ्ाभ  ट्चाई, तखेच विविध कारभा्मंीणळे ु्द ्डबेल्या अउेक 
्ाभ ्ंरिठा योजउा ि तया्यया देखगाबीत सोभारी कंचराई, ्ररभामीण , तामीण भ 
जउतेचे व्यायायया ्ायायाखाठी सोभारे साब विचारात घेता ्ाभ  टचा्ई 
कायमीणस्िरु्  कमीण  करयायाखाठी शाखउाउे एक खाख काययक्रमीण आखािा ि तयाच  
काटेकोर्भे अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
 डॉ. अशोक उईके वि.स.स. याांचा ठराि क्रमाांक ३०४ 
  
(३०४) ” दाररद्रय रेषेखाबीब कंट ्ुाच  यादी तयार करताउा राज्यात अउेक कंट ्ुाचे 

खिेक्षभ उ सोभे, तयामंीणळे खरोखरच दाररद्रय रेषेखाबी अखभाऱ या कंट ्ुाउा 
व्िळया र्तायया शशधा्त्रिका््ाख उ ि्चचत रसािे बातभे, शाखउायया ित उे 
रु्ये १५,००० ्त्हाउ मीणयायदा ठरविभे, मीणािा िाढत  मीणसाताई आणभ रु्याचे 
झाबेबे अिमीण ल्यउ यामंीणळे ५०,००० िावषयक ्त्हाउ मीणयायदा ्ाि धरयायाच  तरज 
नउमीणायभ सोभे, यामंीणळे राज्यात ब आचथयकीनष्टया दंु यब जउतेबा 
दाररद्रयरेषेखाबीब योजउा्चा बाग शमीणळि उ देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र 
शाखउाकड े इष्टा्क िाढि उ घेयायाच  मीणातभ  कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. हषफिधफन सपकाळ वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ३०६ ि ३०७ 
  
(३०६) ”दाररद्रय रेषेखाबीब कंट्ंुाच  यादी तयार करता्उा राज् यात अउेक कंट्ंुाचे 

खव् सेक्षभ उ सोभे, त यामंीणळे खरोखरच दाररद्रय रेषेखाबी अखभाऱ या कंट्ंुा्उा 
व्ियाया र्ताय या शशधा्त्रिका््ाख उ ि्चचत रसािे बातभे, शाखउाय या ित उे 
रू्ये १५,००० ्त ्हा उ मीणयायदा ठरविभे, मीणाि िाढत  मीणसाताई आणभ रू्याचे 
झाबेबे अिमीण ल् यउ यामंीणळे रू्ये ५०,००० िावषयक ्त ्हा उ मीणयायदा ्ाि धरया याच  
तरज नउमीणायभ सोभे, यामंीणळे राज् यात ब आचथयक ीनष् ट्या दंु यब जउतेबा दाररद्रय 
रेषेखाबीब योजउा्चा बाग शमीणळिंउ देया याखाठी राज् य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे 



\\Mls-a-002\d\Data\Rohan\2019\SECOND SESSION\Antim karyavali  
second session.doc 

49 

इष् टाक् िाढि उ घेया याच  मीणातभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३०७) ”मीणराठी गाषेबा ‘अशगजात गाषा’ सा दजाय प्रा्त करुउ घेयायाखाठी राज्य 

शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेआग्रस धरािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
  
श्री. राजेश काशीिार वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ३१०, ३११, ३१३ ि ३१४ 
  
(३१०) ‘‘राज्यात अउाथ, नउराधार, ्ररतक्तया, घटस्फोटीत, विधिा, अ्ादग्रस्त ि 

शशक्षभाचा अगाि अखभाऱया मीणटसबा्चा खमीणाजात सोभारा शारररीक, मीणाउशखक ि 
खामीणाजजक िळ था्ुि उ तया्च  शैक्षणभक, आचथयक ि खामीणाजजक ्हाउत  
सोयायायया ीनष्टीउे मीणटसबा्उा आतमीणनउगयर करयायाखाठी शाखउाउे काबुद्ध 
काययक्रमीण आख उ तयाच  तिरीत अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.’’ 

    
(३११) ‘‘राज्यात ब खेळाड ्च  राष्रीय स्तरािर सोत अखबेबी व्िेसाट बक्षात घेता 

कक्रडा क्षेिाचा खिाांचतभ विकाख सोयायाकररता ि दजेदार खेळाड  तयार 
करयायाखाठी ताबंका स्तरािर कक्रडा प्रशशक्षभ कें द्र स्था्उ करयायात याि त ि 
तयाखाठी प्रशशषक्षत मीणातयदशयक उेमीण उ आिश्यक ते खाटसतय ्ंरवियायात यािे, 
अश  शशफारख विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.’’ 

    
(३१३) ”राज्यात ब अउेक उद्या्यया ्ररखरात राखायनउक कारखाउे, खाखर कारखाउे ि 

अउेक प्रकारचे ्द्योत ्गारयायात आबे अख उ या कारखाहाया्त ब प्रदवंषत 
खा्ड्ाभ  उदीत खोडयायात येत अखल्यामंीणळे उदीकाठािरीब अउेक तािा्मीणध्ये 
विशषेतः कोकभ ि ्जश्चमीण मीणसाराष्रात उद्या्चे ्ाभ  व्यायाख अयोग्य झाबे 
अख उ उातररका्यया आरोग्यािर आणभ मीणजयिमीणार ुा्धिा्यया ््जजि केयया 
खाधउा्िर सोभारा वि्रीत ्ररभामीण बक्षात घेता राज्यात ब जबप्रदषंभािर 
प्रगाि ररतया आळा घाबयायाखाठी शाखउाउे कडक ््ाययोजउा कराि , अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३१४) ”राज्यात ुसंख्य य तािात विशषेत: ्हासाळयात व्यायायया ्ायायाच  गाखत 

अखबेबी ग षभ ्ाभ  ट्चाई, तखेच विविध कारभा्मंीणळे ु्द ्डबेल्या अउेक 
्ाभ ्ंरिठा योजउा ि तया्यया देखगाबीत सोभारी कंचराई, ्ररभामीण , तामीण भ 
जउतेचे व्यायायया ्ायायाखाठी सोभारे साब विचारात घेता ्ाभ  टचा्ई 
कायमीणस्िरु्  कमीण  करयायाखाठी शाखउाउे एक खाख काययक्रमीण आखािा ि तयाच  
काटेकोर्भे अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 
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 श्री. राजाभाऊ (पराग) िाजे वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ३१६, ३१८ ि ३१९ 
  
(३१६) ”राज्यात ्द्योत जततात मीणोठ्या प्रमीणाभात स्थानउक ग शमीण्ंिा्उा रोजतार 

््बब्ध उ सोभे, ्द्योता्मीणध्ये ग शमीण्ंिा्च  ख्य या उतयाय अखल्याउे राज्यात 
ुेरोजतारा्च  ख्य या प्रच्ड प्रमीणाभात िाढभे, राज्यात ब खेिायोजउ 
कायायबया्मीणध्ये बाखो तरुभा्उ  उोकरीखाठी केबेल्या उोंदी, ्द्योता्मीणध्ये 
ग शमीण्ंिा्उा उोकऱया देयायाख शाखउ अ्यश  ठरल्याउे राज्यात ब खंशशषक्षत 
तरुभा्मीणध्ये ्खरबेबे उैराश्य, राज्यात ब ुेरोजतार ग शमीण्ंिा्यया सक्काचे रक्षभ 
करयायाखाठी या्ंढे राज्यात ब शाखकीय, नउमीणशाखकीय तखेच खाजत  
आस्था्उेिरीब कायायबया्मीणध्ये उोकरी देताउा ग शमीण्ंिा्उा प्राधाहायाउे उोकरीत 
घेयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक नउभयय घ्यािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३१८) ”राज्यात व्यायायया ्ायायाच  नउमीणायभ झाबेबी ि त्रुकट सोत अखबेबी खमीणस्या 

बक्षात घेता व्यायायया ्ायायाचा प्रश्उ प्रगाि ररतया खोडवियायाखाठी धरभ, 
तबाि ि ग तगायत ब जबखाठ्या्चा नउयोजउ्ंियक िा्र करयायायया ीनष्टीउे 
शाखउाउे एक खाख काययक्रमीण आखािा ि तयाच  काटेकोर्भे अ्मीणबुजािभ  
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३१९) ”दाररद्रय रेषेखाबीब कंट ्ुाच  यादी तयार करताउा राज्यात अउेक कंट ्ुाचे 

खिेक्षभ उ सोभे, तयामंीणळे खरोखरच दाररद्रय रेषेखाबी अखभाऱ या कंट ्ुाउा 
व्िळया र्तायया शशधा्त्रिका््ाख उ ि्चचत रसािे बातभे, शाखउायया ित उे 
रु्ये १५.००० ्त्हाउ मीणयायदा ठरविभे, मीणािा िाढत  मीणसाताई आणभ रु्याचे 
झाबेबे अिमीण ल्यउ यामंीणळे ५०,००० िावषयक ्त्हाउ मीणयायदा ्ाि धरयायाच  तरज 
नउमीणायभ सोभे, यामंीणळे राज्यात ब आचथयकीनष्टया दंु यब जउतेबा दाररद्रय 
रेषेखाबीब योजउा्चा बाग शमीणळि उ देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे 
इष्टा्क िाढि उ घेयायाच  मीणातभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा 
शाखउाख करीत आसे.”  

   
 श्री. ददलीप िळसे-पाटील वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ३२०, ३२१, ३२२, ३२३ ि ३२४ 
  
(३२०) ”राज्यात ब ्ंभे, उाशशक, कोल्सा् र, और्ताुाद, अमीणराित  आणभ ततखमीण इतर 

मीणसाउतर्ाशबका्यया बोकख्य येत झाबेबी गरमीणखाठ िाढ, उव्याउे नउमीणायभ 
झाबेल्या मीणोठ्या िखासत , तयामंीणळे मीणोठ्या प्रमीणाभात नउमीणायभ सोभाऱ या कचऱ याच  
योग्य विल्सेिाट बाियायाच  नउमीणायभ झाबेबी त्ग र खमीणस्या, बततयया ग्रामीण भ 
्ररखरात मीणसाउतरमीणध ब कचरा टाकताउा या कचऱ यािर योग्य प्रकक्रया उ 
झाल्यामंीणळे कचरा डे् ोयया ्ररखरात ब उातररका्यया आरोग्याख नउमीणायभ 
झाबेबा धोका, सोभारे प्रद षभ, तयामंीणळे ग्रामीण भ गातात कचरा टाकयायाख 
ग्रामीणस्था्चा सोत अखबेबा त व्र विरोध, ्ररभामीण  उतरिाख य आणभ ग्रामीणिाख य 
या्ययात ख्घषय सोयायाच  नउमीणायभ झाबेबी शक्यता इ. ुाु ्उा आळा 
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घाबयायाखाठी राज्य ्ातळ िर स्ित्ि कचरा प्रकक्रया आणभ कचरा व्यिस्था्उ 
मीणसाम्ीणडळ स्था्उ करयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
(३२१) ”शते च  उाव्की, अनतिषृ्टी, जबप्रको्, दंु ार ्ेरभ , नतुार ्ेरभ , ओबा ि 

कोरडा दषं्काळ अखा अख उसी ् क विमीणा उंकखाउ गर्ाई ्ाख उ आभेिारी ि 
््ुरठा ्त्हाउायया जाचक नउकषामंीणळे शतेकरी ि्चचत रासत अखभे, याबा 
श्गर िषय जंउ  त्रिटीशकाबीउ आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष कारभ ग त 
अखल्याउे तयात ुदब करुउ खंधाररत आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष 
तयार करयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेआग्रसी ग शमीणका घ्याि , अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३२२) मीणसाराष्राचे गाग्यविधाते ि राज्याचे ्टसबे मंीणय यम्ीणि , कें द्रीयम्ीणि  म्ीणडळामीणध्ये 

ख्रक्षभ, ्रराष्र, तसृ ि वितत म्ीणि  म्सभ उ देश ्ातळ िर आ्ल्या दैटद्यमीणाउ 
कायायमंीणळे नउमीणायभ केबेबी स्ित्ि प्रनतमीणा, गारताचे मीणाज  ््््तप्रधाउ ि 
बोकखगेत ब विरोध  ्क्षउेता या उातयाउे गारत य ख्खदेमीणध्ये एक ्तकृष्ट 
ख्खद्ट  म्सभ उ ुजािबेबी कामीणचतरी ि उिव्या वितत आयोताचे मीणाज  
अध्यक्ष,्तकृष्ट िक्ता, मीणराठी ि इ्ग्रज  खाटसतयाचे ताढे अभ्याखक 
मीणा.कै.यशि्तराि ुळि्तराि चव्साभ या्उ  गारत य ख्खद ि बोकशासी ख्स्था 
अचधक ुळकट करयायाखाठी टदबेबे योतदाउ ि ुजािबेबी ग शमीणका विचारात 
घेता तया्उा मीणरभोततर “गारतरतउ”सा खिोयच उातरी ककताु देि उ तया्यया 
कायायचा तौरि व्सािा याखाठी राज्य खरकारउे कें द्र खरकारकड े खिायउंमीणते 
शशफारख कराि , अश  शशफारख सी विधाउ खगा शाखउाख करीत आसे 

    
(३२३) ”्ंभे मीणसा्ाशबका क्षेिात ब जंहाया ि मीणोडकळ ख आबेल्या िाडया्यया 

्ंउयु ा्धभ ख्दगायत शाखउाचे अखबेबे ्दाशखउ धोरभ तखेच प्रशाखउायया 
अकाययक्षमीणतेमंीणळे जंहाया ि मीणोडकळ ख आबेल्या िाडया्च  दरंुस्त  सोत उखल्याउे 
ऐउ ्ािखाळयात िाडे कोखळ उ जजि त ि वितत साउ  सोयायाचे िाढत अखबेबे 
प्रमीणाभ, जंहाया ि मीणोडकळ ख आबेल्या िाडया्च  योग्यररतया ्ासभ  उ करभे, 
तखेच िाडया्यया ्ंउयरचउेच  खोळ्ुबेबी अउेक कामेीण, तयामंीणळे ्ंभे मीणसा्ाशबका 
क्षेिाकरीता म्ंीणुईयया धतीिर दरंुस्त  म्ीणडळाच  स्था्उा करयायाच  येथ ब 
उातरीका्च  अखबेबी मीणातभ , या ख्दगायत खाकल्याउे विचार करुउ 
्ररभामीणकारक ््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 

    
(३२४) ”ज िउािश्यक िस्त ्चे कडाडबेबे गाि बक्षात घेता, राज्यात ब जउतेबा 

शशधािाट् दकंाउात उ रास्त गािाउे ि योग्य प्रमीणाभात अहाउधाहाय ि इतर 
ज िउािश्यक िस्त्ंचा नउयशमीणत ्ंरिठा सोयायायया ीनष्टीउे खध्या काययरत 
अखबेबी य्िभा अचधक काययक्षमीण करयायाखाठी शाखउाउे आिश्यक त  
््ाययोजउा कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 
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 श्री. सुरेश गोरे वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ३२५ ि ३५६ 
  
(३२५) ”राज्यात ब ग्रामीण भ गातात ब ग्रामीण््चायत ्उा देखगाबीखाठी सस्ता्तररत 

करयायात आबेल्या उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा नउध अगाि  ु्द अखल्यामंीणळे 
व्यिस्था्उ उ ट सोत उखभे, तयामंीणळे देखगाब ि व्यिस्था्उ खंरळ त 
सोयायाखाठी शाखउाउे ्या खिय उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा स्ित्ि मीणसाम्ीणडळाकडे 
खो्ािाव्यात, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३५६) ”राज्यात ब अउेक उद्या्यया ्ररखरात राखायनउक कारखाउे, खाखर कारखाउे ि 

अउेक प्रकारचे ्द्योत ्गारयायात आबे अख उ या कारखाहाया्त ब प्रद वषत 
खा्ड्ाभ  उदीत खोडयायात येत अखल्यामंीणळे उदीकाठािरीब अउेक तािा्मीणध्ये 
विशषेत: कोकभ ि ्जश्चमीण मीणसाराष्रात उद्या्चे ्ाभ  व्यायाख अयोग्य झाबे 
अख उ तयामंीणळे रटसिाश्या्यया आरोग्यािर आणभ मीणजयिमीणार ुा्धिायया 
््जजविकेयया खाधउा्िर सोभारा वि्ररत ्ररभामीण बक्षा्त घेता राज्या्त ब 
जबप्रद षभ प्रगाि ररतया आळा घाबयायाखाठी शाखउाउे कडक ््ाययोजउा 
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. मांगेश कुडाळकर वि.स.स. याांचा ठराि क्रमाांक ३२७ 
  
(३२७) ”देशाबा स्िा्तत्र्य शमीणळयायाकररता बढा देऊउ तयाखाठी काळया ्ायायाच  शशक्षा 

गोत उ जउतेबा मीणातगृ मीण प्रेमीणाच  ज्िब्त विचारखरभ  देभारे ि क्रा्त कारका्चे 
प्रेरभास्थाउ अखबेबे स्िात्त्र्यि र विउायक दामीणोदर खािरकर या्उा मीणरभोततर 
गारतरतउ प्रदाउ करयायाुाुत राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड े आग्रस धरािा, 
अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. दहतेंद्र ठाकूर वि.स.स. याांचा ठराि क्रमाांक ३३३ 
  
(३३३) ”ठाभे, ्ाबघर, शखध् दतंय, रतउाचतरी ि रायतड जजल््यायया ककउार्ट्ट िर अउेक 

तािा्यया ख्रक्षभाखाठी ुा्धयायात आबेबे धं्प्रनतु्धक ु्धारे दरिषी अउेक 
िेळा िादळ  िाऱयामंीणळे फंटल्यामंीणळे खमंीणद्राचे खारे ्ाभ  जशमीणउ त शशरुउ 
मीणाबमीणततेचे, झाडा्चे ि शते चे खतत सोभारे उंकखाउ, टदिखेंटदिख खमंीणद्रायया 
आक्रमीणभाच  िाढत  नतव्रता ि ्ररभामीण  बोका्यया मीणाबमीणततेचे तयामंीणळे मीणोठ्या 
प्रमीणाभात सोत अखबेबे उंकखाउ बक्षात घेता खमंीणद्रायया िाढतया अनतक्रमीणभाचा 
त्ग र स्िरु्ाचा धोका नउमीणायभ सोऊ उये याखाठी शाखउाउे या ्ाचसी 
जजल््यात ब तािा्यया ख्रक्षभाखाठी नउयोजउुद्ध ि काबुद्ध काययक्रमीण आख उ 
तयाच  तिरीत अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख 
करीत आसे.” 
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श्री. क्षितीज ठाकूर वि.स.स. याांचा ठराि क्रमाांक ३३५ 
  
(३३५) ”राज्यात मीणसा् र, दषं्काळ, चक्रीिादळ, तार् ट, ग्ंक् ितैरे उैखचतयक 

ख्कटा्उा तोंड देयायाखाठी ि ुाचधत उातररका्उा तिरेउे ्ंरेखे अथयखसाय्य 
करयायाखाठी तखेच अशा आ्तत ्उा तोंड देयायाखाठी ्ंरेखा नउध  तोळा करभे 
ि आ्दग्रस्ता्चे ्ंउियखउ विउाविब्ु सोयायायया ीनष्टीउे शाखउाउे विशषे 
य्िभा नउमीणायभ कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
  
 
श्री. विलास तरे वि.स.स. याांचा ठराि क्रमाांक ३३७ 
  
(३३७) ”राज्यात व्यायायया ्ायायाच  नउमीणायभ झाबेबी ि त्रुकट सोत अखबेबी 

खमीणस्या बक्षात घेता व्यायायया ्ायायाचा प्रश्उ प्रगाि ररतया खोडवियायाखाठी 
धरभ, तबाि ि ग तगायत ब जबखाठया्चा नउयोजउ् ियक िा्र करयायायया 
ीनष्टीउे शाखउाउे एक खाख काययक्रमीण आखािा ि तयाच  काटेकोर्भे 
अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. गोिधफन शमाफ वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ३४१, ३४२, ३४३, ३४४ ि ३४५ 
  
(३४१) ”राज्यात मीणटसबा ि तरुभ मंीणबी्िर सोभारे अतयाचार ि तया्चे सोभारे मीणतृय  

विचारात घेता मीणटसबा्िरीब अतयाचारा्ुाुतचे खटबे विउाविब्ु नउकाबात 
काढयायाखाठी प्रतयेक जजल््यायया टठकाभ  स्ित्ि हायायाबये स्था्उ 
करयायात याि त, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३४२) “ राज्यात ब खिय शाखकीय कायायबये एकाच प्रशाखकीय इमीणारत त अखाि त, 

जेभेकरुउ ताबंक्यायया टठकाभ  येभाऱ या तािकऱ याउ्ा तया्यया कामीणाखाठी 
िेतिेतळया कायायबयात जायायाखाठी ्ाय् ट कराि  बातभार उासी तखेच 
आचथयक ग दांडसी खोखािा बातभार उासी, याखाठी शाखउाउे योजउाुध्द 
काययक्रमीण आख उ तयाच  तिरीत अ्मीणबुजािभ  कराि , अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३४३) ”राज्यात ब उतर्ाशबका ि मीणसाउतर्ाशबका्उा शाखउाकड उ अउंदाउ शमीणळत 

अखल्यामंीणळे तया्यया आचथयक कारगारािर नउय्िभ ठेियायाखाठी ््चायत  राज 
खशमीणत यया धतीिर विध म्ीणडळायया दोहासी खगातसृात ब खदस्या्च  एक ख्यंक्त 
खशमीणत  स्था्उ कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे. 
‘’ 

    
(३४४) ’’राज्यात ब मीणसाउतर्ाशबका ि उतर्ररषदा्मीणध्ये मीणोठ्या प्रमीणाभात नउमीणायभ 

सोभाऱया कचऱयाच  योग्य विल्सेिाट बाियायाच  नउमीणायभ झाबेबी खमीणस्या, 
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घउकचऱयािर ्ंउयप्रकक्रया करता येत उखल्यामंीणळे दतंांध मंीणळे उातररका्यया 
आरोग्याख नउमीणायभ झाबेबा धोका, याकररता या घउकचऱयामीणध उ नउमीणायभ 
सोभाऱया शमीणथेउ तॅख्ाख उ ि ज नउशमीणयत  करयायाखाठी तातड उे ््ाययोजउा 
कराि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.’’ 

    
(३४५) ’’अकोबा येथ ब शाखकीय िैद्यकीय मीणसाविद्याबयाबा ‘’ख्त तजाउउ मीणसाराज 

शाखकीय िैद्यकीय मीणसाविद्याबय अकोबा’’ अखा उामीणविस्तार करयायाच  
राज्यात ब जउतेच  मीणातभ  अखल्यामंीणळे राज्य शाखउाउे या विद्या् ठाचा 
उामीणविस्तार करयायाुाुत तातड उे नउभयय घ्यािा, अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.’’ 

    
  
श्री. ककसन कथोरे वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ३४९ ि ३५० 
  
(३४९) ”राज्यात ्द्योत जततात मीणोठ्या प्रमीणाभात स्थानउक ग शमीण्ंिा्उा रोजतार 

््बब्ध उ सोभे, ्द्योता्मीणध्ये ग शमीण्ंिा्च  ख्य या उतयाय अखल्याउे राज्यात 
ुेरोजतारा्च  ख्य या प्रच्ड प्रमीणाभात िाढभे, राज्यात ब खेिायोजउ 
कायायबया्मीणध्ये बाखो तरुभा्उ  उोकरीखाठी केबेल्या उोंदी, ्द्योता्मीणध्ये 
ग शमीण्ंिा्उा उोकऱया देयायाख शाखउ अ्यश  ठरल्याउे राज्यात ब खंशशषक्षत 
तरुभा्मीणध्ये ्खरबेबे उैराश्य, राज्यात ब ुेरोजतार ग शमीण्ंिा्यया सक्काचे 
रक्षभ करयायाखाठी या्ंढे राज्यात ब शाखकीय, नउमीणशाखकीय तखेच खाजत  
आस्था्उेिरीब कायायबया्मीणध्ये उोकरी देताउा ग शमीण्ंिा्उा प्राधाहायाउे उोकरीत 
घेयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक नउभयय घ्यािा, अश  शशफारख सी 
विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३५०) ”राज्यात ब िेतिेतयाया प्रकल््ा्मंीणळे विस्थाव्त झाबेल्या प्रकल््ग्रस्ता्यया 

्ंउियखउाचे कामीण अद्या्सी ् भय झाबेबे उखल्याउे विस्थाव्ता्चे सोत अखबेबे 
साब, तयामंीणळे शाखउायया विचाराध उ प्रकल््ा्खाठी जशमीणउ  देयायायया कामीणाबा 
शतेकऱया्चा सोत अखबेबा विरोध, तयाुाुत नउमीणायभ केल्या जाभाऱया 
कायदेश र अडचभ  इ. ुाु  विचारात घेता प्रकल््ग्रस्ता्यया ्ंउियखउाचे 
रखडबेबे कामीण तातकाळ ् भय करयायाखाठी काबुद्ध धडक काययक्रमीण राुवियायात 
यािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
 श्री. राज पुरोदहत वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ३५२, ३५३ ि ३५५ 
  
(३५२) ”म्ंीणुई शसरात ब मीणरीउ बाईहाख रेल्िेस्थाउकाचे उामीणकरभ करुउ तयाख 

म्ंीणुादेि  अखे उाि देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकडे आग्रस 
धरािा,अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३५३) ”बोकमीणाहाय ुाळ त्ताधर टटळक या्यया िास्तव्याउे ्ािउ झाबेबी बोकमीणाहाय 
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टटळक मीणातय, म्ंीणुई येथ ब खरदारतसृ सी ऐनतसाशखक िास्त  अखभे, स्िात्त्र्य 
बढ्यात मीणसततिाच  ग शमीणका अख उसी आज्यांत बोकमीणाहाय टटळका्चे एकसी 
राष्रीय स्मीणारक म्ंीणुई शसरात उखभे, स्िात्त्र्य बढ्यात ब तया्चे अमीण ल्य 
मीणातयदशयउ ि कायय ्ासता म्ंीणुईत ब तया्चे िास्तव्य अखबेल्या खरदारतसृ याख 
राष्रीय स्मीणारक म्सभ उ घोवषत करूउ ि गव्य ख्ग्रसाबय ्गारािे जेभे करूउ 
गाि  व्ढीबा बोकमीणाहाय टटळका्च  राष्र प्रेरभा शमीणळत रासीब, अश  शशफारख 
सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३५५) ”म्ंीणुईत ब चउीरोड रेल्िे स्थाउकाबा  चतरताि ि गँ्रट रोड रेल्िे स्थाउकाबा 

आंॅतस्ट क्रा्त  से उाि देयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड े आग्रस 
धरािा,अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे “ 

    
  
श्री. कालीदास कोळांबकर वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ३५८, ३५९ ि ३६१ 
  
(३५८) ”राज्यात ब दाररद्रय रेषेखाबीब ि ियाच  ६० िषे ् भय करभाऱ या ियोिधृ्द 

शतेकऱ या्उा तखेच रोजतार समीण  योजउेंततयत कामीण करभाऱ या कष्टकरी 
मीणजंरा्उा दरमीणसा ५०० ते १५00 रु्ये नउितृत  िेतउ शाखउाकड उ देयायात 
यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३५९) ”राज्यात रस्ते अ्घातात ताुडतोु ि योग्य ््चार शमीणळत उखल्याउे मीणतृय  

्ािभाऱ याच्  ख्य या टदिखेंटदिख िाढत अखभे, अ्घातग्रस्ता्उा िेळ च योग् य 
््चार शमीणळािेत म्सभ उ म्ंीणुई-्ंभे द्रतंतत  मीणातय, म्ंीणुई-्ंभे राष्रीय मीणसामीणातय, 
म्ंीणुई-तोिा (िडखळ उाका), उाशशक-शशडी, ्ंभे-कोल्सा् र, उाशशक-धंळे या 
खारय या जास्त िासउा्च  िदयळ अखबेल्या द्रतंतत  मीणातायिर शाखउाउे रॉमीणा 
केअर खेंटर खंरु करािेत तखेच म्ंीणुई-्ंभे राष्रीय मीणातायिर चौक बोचधिबी 
(ता.खाबा् र, जज.रायतड) येथे अद्ययाित अखबेल्या जे.एच.अ्ुाउ  
सॉजस््टबमीणध्ये िैद्यकीय खेिा २४ ताख देयायाच  व्यिस्था करभे, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे .” 

    
(३६१) ”म्ंीणुई तसृनउमीणायभ ि क्षेिविकाख म्ीणडळायया अकाययक्षमीणतेमंीणळे जंहाया ि 

मीणोडकळ ख आबेल्या इमीणारत ्च  िेळ च दरंुस्त  सोत उखल्याउे ऐउ 
्ािखाळयात इमीणारत  कोखळ उ जजवित ि वितत साउ  सोयायाचे िाढत अखबेबे 
प्रमीणाभ, जंहाया ि मीणोडकळ ख आबेल्या इमीणारत ्च  योग्यररतया ्ासभ  करुउ 
तयाचा विकाख करभे, ्ंउरयचउेच  खोळ्ुबेबी अउेक कामेीण, तयात उ मीणोठया 
प्रमीणाभात सोत अखबेबा भ्रष्टाचार, तयामंीणळे रटसिाशा्त ्खरबेबा त व्र अख्तोष, 
या ख्दगायत खा्कल्याउे विचार करुउ तयािर ्ररभामीणकारक ््ाययोजउा 
खंचवियायाखाठी विधाउम्ीणडळायया दोहासी खगातसृात ब खदस्या्च  एक ख्यंक्त 
खशमीणत  उेमीणयायात याि , अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 
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 प्रा. विरेंद्र जगताप वि.स.स. याांचे ठराि क्रमाांक ३६३, ३६४, ३६५, ३६६ ि ३६७ 
  
(३६३) ”शते च  उाव्की, अनतिषृ्टी, जबप्रको्, दंु ार ्ेरभ , नतुार ्ेरभ , ओबा ि 

कोरडा दषं्काळ अखा अख उसी ् क विमीणा उंकखाउ गर्ाई ्ाख उ आभेिारी ि 
््ुरठा ्त्हाउायया जाचक नउकषामंीणळे शेतकरी ि्चचत रासत अखभे, याबा 
श्गर िषय जंउ  त्रिटीशकाबीउ आभेिारी ि ््ुरठा काढयायाचे नउकष 
कारभ ग त अखल्याउे तयात ुदब करुउ खंधाररत आभेिारी ि ््ुरठा 
काढयायाचे नउकष तयार करयायाखाठी राज्य शाखउाउे कें द्र शाखउाकड ेआग्रसी 
ग शमीणका घ्याि , अश  शशफारख सी विधाउ खगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३६४) ”राज्यात ब अतयल्् ि अल््ग धारक शेतकऱ या्यया शते त ब विटसरी ि 

विद्यंत ्््ाचा मीणोठया प्रमीणाभात राटसबेबा अउंशषे, विद्यंत कउेक्शउ 
शमीणळयायाकीरता सोभारा विब्ु तयामंीणळे विद्यंत ्््ािर घेतबेल्या कजायचा 
िाढत अखबेबा आचथयक ुोजा, शतेात राुविल्या जाभाऱ या फळुात विकाख 
योजउा्चे ्ायायाअगाि  सोभारे उंकखाउ टाळयायायया ीनष्टीउे ि ्क्त योजउेच  
अ्मीणबुजािभ  ्ररभामीणकारकररतया करयायाखाठी शाखउाउे धोरभातमीणक 
काययक्रमीण राुिािा, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.”  

    
(३६५) ”राज्यात ब िेतिेतळया प्रकल््ामंीणळे विस्थाव्त झाबेल्या प्रकल््ग्रस्ता्यया 

्ंउियखउाचे कामीण अद्या्सी ् भय झाबेबे उखल्याउे विस्थाव्ता्चे सोत अखबेबे 
साब, तयामंीणळे शाखउायया विचाराध उे प्रकल््ा्खाठी जशमीणउ  देयायायया कामीणाबा 
शतेकऱ या्चा सोत अखबेबा विरोध, तयाुाुत नउमीणायभ केल्या जाभाऱ या कायदेश  
अडचभ  इ. ुाु  विचारात घेता प्रकल््ग्रस्ता्यया ्ंउियखउाचे रखडबेबे कामीण 
तातकाळ ् भय करयायाखाठी काबुध्द धडक काययक्रमीण राुवियायात यािा, अश  
शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३६६) ”राज्यात ब ग्रामीण भ गातात ब ग्रामीण््चायत ्उा देखगाबीखाठी सस्ता्तरीत 

करयायात आबेल्या उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा नउध अगाि  ु्द ्डतात, 
व्यिस्था्उ उ ट सोत उासी, तयामंीणळे देखगाब ि व्यिस्था्उ खंरळ त 
सोयायाखाठी शाखउाउे या खिय उळ ्ाभ ्ंरिठा योजउा स्ित्ि मीणसाम्ीणडळाकडे 
खो्िाव्यात, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत आसे.” 

    
(३६७) ”राज्यात राष्रीय मीणसामीणातय ि राज्य मीणसामीणातायिर मीणोठया ्मीणाभात सोत 

अखबेबे अ्घात, अ्घातस्थळ  अ्घाततस्ता्िर ््चार करयायाखाठी 
शाखकीय रुग्भाबये उखभे, या अ्घाततस्ताि्र ््चार करयायाखाठी 
राज्यमीणातय, राष्रीय मीणसामीणातायिर खाियजनउक आरोग्य विगातायया मीणाध्यमीणात उ 
बसाउ-बसाउ ््चार कें दे्र खंरु करभे, खदरच  ््चार कें दे्र खंरु झाल्याख तेथे 
िैदयकीय अचधकारी, स्टाफ उखेख ि इतर कमीणयचारी उेमीणभ क केबी तेबी तर 
खंशशषक्षत ुेरोजतारा्उा रोजतार शमीणळभे, राज्यात ब ुेरोजतारी द र सोयायाख 
मीणदत सोभे, तखेच अ्घाततस्ता्उा िेळ च ््चार शमीणळभे, याखाठी राज्यमीणातय 
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ि राष्रीय मीणसामीणातायिर ५० कक.मीण . अ्तरािर ्तयेक टठकाभ  एक-एक ््चार 
कें द ्घडयायात यािे, अश  शशफारख सी विधाउखगा शाखउाख करीत  आसे .” 

 
 
 
 
 

ÃÖ¾¾ÖßÃÖ ÃÖ³ÖÖÝÖéÆüÖÃÖ´ÖÖê¸ü šêü¾ÖÞµÖÖŸÖ †Ö»Öê»Öß ÛúÖÝÖ¤ü¯Ö¡Öê (µÖÖ¤üß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö×¸üŸµÖÖ ×¾ÖŸÖ×¸üŸÖ Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö). 

 
 
 
 

×¾Ö¬ÖÖ®Ö ³Ö¾Ö®Ö, 
´ÖãÓ²Ö‡Ô. 
×¤ü®ÖÖÓÛú: 11 •Öæ®Ö, 2019. 

            ÁÖß. ×•ÖŸÖë¦ü ³ÖÖêôêû, 
      ÃÖ×“Ö¾Ö (ÛúÖ) 

      ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾Ö¬ÖÖ®ÖÃÖ³ÖÖ. 
 


