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*अथथभतं्रमांवलरूधद् भांडरा शक्कबंग, अध्मषानंी शक्कबंग स्लीकायरा* 

लैधाननक वलकाव भंडऱांवदंबाथत ददनांक २६ जुर ै१९८४ योजी ततक्ारीन भखुम्भंत्री लवंतदादा ऩाटीर मानंी लधैाननक 
प्रवत्ाल वलधीभडंऱात वादय केरा. १९५६ चा याजम् ऩुनयथचनेचा कामदा तमाय कयत अवताना वंलैधाननकदृऴट्मा 
३७१(२) मा अनुचछे्दानुवाय वलदबथ ल भयाठलाडा तवेच उतत्य भशायाऴट््रावाठी वल्तंत्र लैधाननक वलकाव भंडऱ वथ्ाऩन 
कयणम्ावाठी भानम्ता देणम्ात आरी. अवे अवताना ३० एवप्रर २०२० योजी लैधाननक वलकाव भंडऱाचंी भुदत 
वंऩरेरी अवताना याजम् वयकायने मा भंडऱाचंी वथ्ाऩना केरेरी नाशी. ददनांक १५ डडवेंफय २०२० योजी अथथभंत्री तथा 
उऩभुख्मभतं्री अजजत ऩलाय मानंी लैधाननक वलकाव भंडऱे वथ्ाऩन कयणम्ाफाफत वबागशृारा ददरेरे आळल्ावन ऩाऱरे 
नाशी, शा वलधानवबेचम्ा वालथबौभ वबागशृाचम्ा वलळेऴाधधकायाचा बंग अवरम्ाचे वांगत वलधीभंडऱ रोकरेखा वमभतीचे 
प्रभुख तथा भाजी अथथभतं्री आ. वधुीय भुनगंटीलाय मांनी अथथ ल ननमोजन भंत्री अजजत ऩलाय माचंम्ा वलरूधद् 
शक्कबंगाची वचुना वलधानवबेत भांडरी. 
मालेऱी फोरताना आ. वधुीय भुनगंटीलाय ऩुढे भश्णारे, वलदबथ, भयाठलडा तवेच उतत्य भशायाऴट््राचा वलकंऴ वलकाव 
वाधामचा अवेर तय लैधाननक वलकाव भंडऱाची कलचकंुडरे अवणे अतमं्त गयजेचे आशे. भात्र याजम् वयकाय 
मादृऴट्ीने गंबीय नाशी, शी अनतळम धचतेंची फाफ आशे. वलदबथ ल भयाठलाडा तवेच उतत्य भशायाऴट््र शा ऩरयवय 
वलकावाचम्ा भखुम् प्रलाशाऩमतं ऩोशचत अवताना लैधाननक वलकाव भंडऱाचे कलच काढून टाकणे शे अनतळम दलेुली 
आशे. ददनाकं ३० एवप्रर २०२० योजी लैधाननक वलकाव भंडऱाची भुदत वंऩरेरी आशे. मा भडंऱाची ऩुनश्ा वथ्ाऩना न 
केरम्ाव वभतोर वलकाव तवेच ननधीचे वभनम्ामी लाटऩ मा तम्ावदंबाथतीर भुऱ उद्देळारा शयताऱ पावरा 
जाणम्ाची ळक्मता नाकायता मेत नाशी. ऩमाथमाने वलदबथ, भयाठलाडा, उतत्य भशायाऴट््र मा वलबागालय ननधी 
वलतयणावदंबाथत अनम्ाम शोणम्ाची दाट ळक्मता आशे. वलधानवबा तवेच वलधान ऩरयऴद मा ऩवलत्र ल वालथबौभ 
वबागशृांभधमे् माफाफतचा प्रवत्ाल भानम् कयणम्ात आरा अवून वंलैधाननकदृऴट्मा ३७१(२) मा अनुचछे्दानुवाय 
लैधाननक वलकाव भंडऱे वथ्ाऩन कयणम्ावाठी भानम्ता देणम्ात आरी आशे, उऩभुखम्भंत्रमांनी लधैाननक वलकाव भंडऱे 
वथ्ाऩन कयणम्ाफाफत ददरेरे आळल्ावन न ऩाऱणे ल शी भंडऱे वथ्ाऩन न कयणे शा मा ऩवलत्र ल वालथबौभ 
वबागशृाचंम्ा वलळेऴधधकायाचा बंग अवरम्ाचे वांगत शे प्रकयण वलधानवबेचम्ा वलळेऴ शक्क वमभतीकड ेऩाठवलणम्ाची 
भागणी आ. भनुगंटीलाय मांनी मालेऱी केरी. 
*४१ आभदायाचंम्ा वल्ाषयीचे ननलेदन याजम्ऩार ल भुखम्भंत्रमांना वादय* 

दयभम्ान, लैधाननक वलकाव भडंऱाचंी वथ्ाऩना कयणम्ाफाफत ४१ वलधानवबा वदवम्ांचम्ा वल्ाषयीचे ननलेदन आ. 
भुनगंटीलाय माचंम्ा ऩुढाकायाने याजम्ऩार बगतमवशं कोळम्ायी आणण भुखम्भंत्री उधद्ल ठाकये मांना ददनांक २ भाचथ 
योजी वादय कयणम्ात आरे आशे. मात प्राभखुम्ाने अॅड. आमळऴ ळेराय, अळोक उईके, भदन मेयालाय, अॅड. याशूर कुर, 

जमकुभाय गोये, ऩयाग अऱलणी, मभशीय कोटेचा, ऩयाग ळाश, डॉ. यतन्ाकय गुट्टे, वभीय भेघे, भोननका याजऱे, भेघना 
फोडीकय, मबभयाल ताऩकीय, प्रळांत ठाकूय, डॉ. बायती रलशे्कय, याभ वातऩुते, वधचन करम्ाणळेट्टी, भंदा भश्ात्र,े भाधुयी 
मभवाऱ, यवलदं्र चलश्ाण, वलजम यशांगडारे, यवल याणा, आकाळ पंुडकय, प्रळांत फभफ्, फफनयाल रोणीकय, डॉ. वयेुळ खाड,े 

प्रभोद ऩाटीर, भशेळ रांडगे, वंजीलयेड्डी फोदकूयलाय, देलमानी पयांदे, मवधद्ाथथ मळयोऱे, नायामण कुचे, अतुर वाले, यणधीय 
वालयकय, वुबाऴ देळभुख, अमभत वाटभ, वंजम कुटे, धगयीळ भशाजन, भंगरप्रबात रोढा आदी आभदायाचंम्ा मा 
ननलेदनालय वल्ाषयी आशे. 
 


