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महाराष्ट्र विधानसभा 
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 

मंगळिार, विनांक १७ जलु,ै २०१८ 
 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 

एक  : प्रश्नोत्तरे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे – 
 

  (१) ग्रामविकास मंत्री :  "राज्यात वजल्हा पवरषिामार्फ त राबविलेल्या 
शासनाच्या अनेक योजनांमधील कोट्यिधी 
रुपये अडकून असणे" या विषयािरील प्रा.विरेंद्र 
जगताप, वि.स.स. याांच्या विनाांक २२ मार्च, २०१६ 
रोजी उत्तरीत झालेल्या लक्षिेधी सूर्नेिरील 
अवधक माविती सभागृिासमोर ठेितील. 
 

  (२) कामगार मंत्री : (क) पुणे वजल्िा सुरक्षा रक्षक मांडळ, पुणे याांर्ा सन 
२००७-२००८, २००८-२००९, २००९-२०१०, 
२०१०-२०११, २०११-२०१२, २०१२-२०१३ ि 
२०१३-२०१४ या िषांर्ा अनुक्रमे पार्िा, सिािा, 
सातिा, आठिा, नििा, ििािा ि अकरािा 
िार्षषक अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

       (ख) पपपरी पर्र्िड माथाडी ि असांरवक्षत कामगार 
मांडळ याांर्ा सन २००९-२०१०, २०१०-२०११, 
२०११-२०१२, २०१२-२०१३ ि २०१३-२०१४ या 
िषांर्ा अनुक्रमे अठरािा, एकोवणसािा, विसािा, 
एकविसािा ि बाविसािा िार्षषक अििाल  
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ग) माल िाितुक कामगार मांडळ, बृिनमुांबई याांर्ा सन 
२०१०-२०११, २०११-२०१२, २०१२-२०१३, २०१३-
२०१४, २०१४-२०१५ ि २०१५-२०१६ या िषांर्ा 
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अनुक्रमे र्ाळीसािा, एकेर्ाळीसािा, बेर्ाळीसािा, 
ते्रर्ाळीसािा, र्ौिेर्ाळीसािा ि पांरे्र्ाळीसािा 
िार्षषक अििाल सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (घ) सुरक्षा रक्षक मांडळ, बृिनमुांबई ि ठाणे वजल्िा याांर्ा 
सन २०१३-२०१४ ि २०१४-२०१५ या िषांर्ा 
अनुक्रमे तेित्तीसािा ि र्ौवतसािा िार्षषक अििाल 
सभागृिासमोर ठेितील. 
 

     (ङ) मुांबई भाजीपाला बाजार असांरवक्षत कामगार मांडळ, 
मुांबई याांर्ा सन २०१६-२०१७ या िषांर्ा बत्तीसािा 
िार्षषक अििाल  सभागृिासमोर ठेितील. 
 

 

तीन : लोकलेखा सवमतीचा एकेचाळीसािा अहिाल सािर करणे. 
 

चार : पंचायती राज सवमतीचा चौिािा ि पंधरािा अहिाल सािर करणे. 
 

पाच : मवहला ि बालकांचे हक्क आवण कल्याण सवमतीचा आठिा अहिाल सािर करणे. 
 

सहा : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.वि.स. वनयम ९७ अन्िये). 
 

सात : औवचत्याचे मदेु्द. 
 

आठ : लक्षिेधी सचूना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये) :   
 

  (१) श्री. प्रताप सरनाईक, वि.स.स. तातडीच्या ि सािफजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "ठाणे मिानगरपावलका के्षत्रातील समुि विकास योजनेच्या माध्यमातून वनश्चर्त 
करण्यात आलेल्या ४४ विभागामध्ये शास्त्रीनगर, सिकारनगर,लक्ष्मीनगर, वर्रागनगर, 
नळपाडा, सुभाषनगर, जय भिानी नगर या विभागाांर्ा समािेश करण्यात आलेला नसणे, 
मावजिडा गाांि, िाघबीळ गाांि, कासारिडिली ि भाईांिरपाडा या गािठाण विभागार्ा 
समािेश करताना त्या पवरसरामध्ये झोपडया अथिा अनवधकृत बाांधकामे नसून जुनया 
काळातील आगरी ि कोळी बाांधिाांर्ी मोठमोठी घरे असल्यारे् मिापावलकेच्या वनिशचनास 
आलेले नसणे, िषानुिषे झोपडया ि अनवधकृत इमारतींमध्ये िास्तव्यास असलेल्या 
नागरीकाांना विलासा िेण्याऐिजी मिापावलका प्रशासनाने िोन विभागात वनमाण केलेली 



 

17-Jul-18    10:22 

3 

तेढ, त्यानुषांगाने नागरीकाांर्ी मागणी लक्षात घेता जो विभाग झोपडपट्टया म्िणून घोवषत 
करण्यात आल्या आिेत ि जयाांरे् विकास प्रस्ताि एसआरए िफ्तरी िाखल करण्यात आले 
आिेत असे विकास प्रस्ताि रद्द करुन त्या विभागार्ा समािेश समुि विकास योजनेत 
करण्यात यािा असे वनिेिन स्थावनक लोकप्रवतवनधींनी राजय शासनाकडे सािर केले 
असणे, सिर अवधसूर्ना प्रवसध्ि झाल्यानांतर िरकती ि सूर्ना माांडण्याकरीता िेण्यात 
आलेल्या ३० वििसाांच्या कालािधीमध्ये शिरातील मिापावलका िद्दीतील सरसकट सिच 
झोपडपट्टया ि अनवधकृत इमारतींर्ा समािेश करुन नव्याने यािी जािीर करण्यार्ी वनताांत 
आिचयकता, तसेर्, आगरी ि कोळी लोकाांच्या जमीनी मिापावलकेने विकास 
प्रकल्पासाठी घेतलेली असताना त्याांना योग्य मोबिला िेिून जुनया गािठाणाांना अवधकृत 
परिानगी िेऊन मुांबई प्रमाणे िाढीि र्टई वनिेशाांक िेण्यार्ी गरज  ि त्यार् बरोबर वकमान 
८००० मीटरपयंतच्या झोपडया अथिा अनवधकृत इमारती एसआरए योजनेच्या माध्यमातून 
ि ८००० मीटरच्या िरच्या झोपडया ि अनवधकृत इमारतींच्या सांरक्षक समुि विकास 
योजनेमध्ये समािेश करण्यार्ी आिचयकता, याप्रकरणी शासनाने तातडीने कराियार्ी 
कायचिािी ि प्रवतवक्रया."   
 

  (२) श्री. हषफिधफन सपकाळ, ॲड. राहुल कुल, श्री सरेुश गोरे, वि.स.स. तातडीच्या ि 
सािफजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षणमंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "राजयातील एक लाख ििा िजार ३१५ शाळाांपैकी तीन िजार ३४८ शाळाांमध्ये 
मुलाांर्ी तर २०१८ शाळाांमध्ये मुलींर्ी शौर्ालयेर् नसणे, उपलब्ध शौर्ालयापैकी तब्बल 
सात िजार ६० शाळाांमध्ये शौर्ालये विनािापर पडून असणे, तीन िजार ६५३ शाळाांमध्ये 
मुतारी नसल्यार्ी धक्कािायक बाब मािे मे, २०१८ च्या सुमारास उजेडात येणे, विव्याांग 
विद्यार्थ्यांर्ी िोत असलेली गैरसोय,  तसेर् अनेक शाळा, िगचखोल्या धोकािायक झाल्या 
असणे, यावशिाय पाणीपुरिठा, स्िच्छतागृि, मोठी िरुुस्ती, वकरकोळ िरुुस्ती, सांरक्षक पभत 
इ. अनेक कामे प्रलांवबत असणे, िी कामे वजल्िा पवरषिेने वनधीर्ी तरतूि करुन तातडीने 
पूणच करािीत अशी मागणी असणे, परांतु शासन याकडे करीत असलेले िलुचक्ष, पवरणामी 
येथील विियार्थ्यांत ि पालकिगात पसरलेला असांतोष, याबाबत शासनाने वनधीर्ी तरतूि 
उपलब्ध करुन िेणे, तसेर् राजयातील वरक्त पिे भरण्याबाबत कराियार्ी तातडीर्ी 
कायचिािी ि प्रवतवक्रया." 
 

  (३) सिफश्री अतलु सािे, नारायण कुचे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािफजवनक महत्त्िाच्या 
बाबीकडे उद्योग मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "औरांगाबाि वजल्ियातील शेंद्रा एमआयडीसीला लागून मौजे जयपूर, 
ता.वज.औरांगाबाि येथे गट क्रमाांक २४६ ते २६२ एकूण के्षत्र २१५ िेक्टर ८० आर जमीन  
एमआयडीसी साठी जमीन िाटप सवमतीने जागेरे् सिेक्षण न करतार् भुसांपािनार्ी 
परिानगी िेणे, सिरील जमीन डोंगराळ ि िऱ्या खोऱ्याांर्ी असून उद्योगधांद्यास योग्य 
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नसणे, सांबांवधत जमीन वबल्डर गु्रपर्ी असल्याकारणाने विकासक ि अवधकारी याांनी 
सांगनमताने भुसांपािनार्ा घाट घालणे, सद्य पवरश्स्थतीत शेंद्रा एमआयडीसी मध्ये मोठया 
प्रमाणामध्ये भुखांड वरक्त असणे, तसेर् एमआयडीसीने विशेष आर्षथक के्षत्रामधून 
िगळलेली ५०० एकर जमीन उद्योगासाठी वशल्लक असून ती जमीन उद्योगासाठी िाटप न 
करता िऱ्याखोऱ्याांमधील जमीन खरेिी करण्यामागरे् कारण न समजणे, तसेर् विल्ली 
मुांबई इांडश्स्ियल कॉरीडोअर (डीएमआयसी) मध्ये ८०० िेक्टर जमीन उपलब्ध असणे, 
तरीिी उद्योगधांद्याांकवरता योग्य नसलेल्या जमीनीकवरता लाखो रुपये खर्च केल्यामुळे 
शासनाच्या पैशार्ा अपव्यय करणे, याबाबत शासनाने कराियार्ी कायचिािी ि प्रवतवक्रया." 
 

  (४) श्री.बबनराि शशिे, वि.स.स. तातडीच्या ि सािफजवनक महत्त्िाच्या बाबीकडे 
सािफजवनक आरोग्य मंत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 
     "राजयात ब-यार् वठकाणी डे-केअर सेंटरर् नसल्यामुळे विमोफेवलयाग्रस्त रूग्णाांर्ी 
उपर्ाराअभािी िोत असलेली परिड, मिाराष्ट्िामध्ये िजारो विमोफेवलयाग्रस्त रूग्ण 
असणे,  राजय शासनाने तसेर् कें द्र शासनाने विमोफेवलया या आजारार्ा विव्याांग गटामध्ये 
समािेश केलेला असून रूग्णाांना लागणारी औषधे  विविध कें द्रािर मोफत िेण्यार्ा 
घेतलेला वनणचय, मात्र कािी िषापासून औषधाांर्ी खरेिीर् योग्य वरतीने िोत नसणे, या 
आजारािरील औषधे अल्प प्रमाणात तीिी विलांबाने उपलब्ध झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील 
रूग्णाांिर जीि गमािण्यार्ी आलेली िेळ, ग्रामीण भागातील रूग्ण शेजारील राजयात 
औषधोपर्ारासाठी जात असूनिी मिाराष्ट्ि राजयामध्ये मात्र औषध खरेिी िेळेिर ि 
आिचयक त्या प्रमाणात िोत नसणे, औरांगाबाि वजल्यातील विमोफेवलयाग्रस्त पार् िषीय 
अवनकेत छबीलिास वशरसे या बालकािर पांढरपूर (वज.सोलापूर) येथे खाजगी रूग्णालयात 
उपर्ारासाठी िाखल करून विमोफेवलया सोसायटी, औरांगाबाि च्या ितीने अवनकेतिर 
उपर्ार केलेले असणे, परांतु विनाांक २९ एवप्रल, २०१८ रोजी रात्री अवनकेतच्या 
नाकातोंडातून अर्ानक रक्तस्त्राि सुरु िोणे, त्यास फॅक्टर-७ िा डोस िेणे आिचयक 
असूनिी िा डोस पांढरपूर येथे  उपलब्ध नसणे, अिमिनगर येथे सुद्धा िा डोस उपलब्ध 
नसल्याने मुांबईला घेऊन जात असताना िाटेतर् रुग्णार्ा मृत्यु झाल्यार्ी घटना घडणे, 
विमोफेवलयाग्रस्त रूग्णाांना रक्तस्त्राि थाांबविणेकवरता विविध प्रकारच्या फॅक्टर (डोस) र्ी 
पकमत १५ िजारापासून ते विड लाख रूपयाांपयंत असल्यामुळे उपर्ार घेणाऱ् या रूग्णाांना या 
आजारािर मोठा खर्च करािा लागणे, विमोफेवलयाग्रस्त रूग्णाांना जिळच्या शिरातर् 
औषधोपर्ार वमळािा याकवरता डे- केअर सेंटर सुरु करण्यार्ी स्थावनकाांनी िारांिार 
केलेली मागणी, वजल्िा सामानय रूग्णालयात डे-केअर सेंटर सुरू करणेस मांजूरी िेिूनिी 
शासनाने वनधी उपलब्ध करून विलेला नसणे, त्यामुळे विमोफेवलयाग्रस्त रूग्णाांना 
उपर्ारासाठी मुांबई पकिा पुणे येथे जािे लागणे, िेळेत औषधे न वमळाल्यामुळे या रूग्णाांर्ा 
मृत्यू झाल्याच्या घडलेल्या घटना, या सिच बाबीकडे शासनारे् झालेले िलुचक्ष, यामुळे 
नागवरकाांच्या मनात पसरलेला असांतोष, याबाबत शासनाने तातडीने कराियार्ी कायचिािी 
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ि प्रवतवक्रया." 
    

 

नऊ : शासकीय विधेयके : 
 

  (अ) परु:स्थापनाथफ :- 
 

   (१) सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३७ – मिाराष्ट्ि भूवमगत नळमागच ि 
भूवमगत िाविनया (जवमनीमधील िापर िक्कारे् सांपािन) विधेयक, २०१८. 
 

   (२) सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५५ – श्री शनैचिर िेिस्थान 
विचिस्तव्यिस्था (पशगणापूर) विधेयक, २०१८. 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  (ब) विचार, खंडश: विचार ि संमत करणे :- 

 

  (१) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 
वनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री.वदलीप िळसे पाटील, अवित पिार, अस्लम शेख, 
वििय िडेट्टीिार, अमर काळे, सुवनल केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, 
सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत भालके, िसंतराि चव्हाि, शेख 
आवसफ शेख रशीद, अवमन पटेल, राधाकृष्ट्ि विखे पाटील, अबु आझमी, पृथ्िीराि 
चव्हाि, हर्विधवन सपकाळ, सुरेश लाड, िनुमांत डोळस, भास्कर जाधि, सांजय 
किम, ित्तात्रय भरणे, पाांडुरांग बरोरा, नरिरी वझरिाळ, सांिीप नाईक, रािुल मोटे, 
िसन मुश्रीफ, शवशकाांत पशिे, रािुल जगताप, विपक र्व्िाण, डॉ.सतीश पाटील, 
सिचश्री वजतेंद्र आव्िाड, िैभि वपर्ड, विजय भाांबळे, प्रिीप जाधि (नाईक), राजेश 
टोपे, जयांत पाटील, श्रीमती िीवपका र्व्िाण, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 

 
      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १२ – मिाराष्ट्ि 
कृवष उत्पन्न पणन (विकास ि विवनयमन) (सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत 
करते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३६ – महाराष्ट्र कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.बच्च ूकडू, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३६ – मिाराष्ट्ि कृवष उत्पन्न पणन 
(विकास ि विवनयमन) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती 
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घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ५१ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात 
यािे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री अस्लम शेख, 
डी.पी.सािंत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमफला गािीत, सिफश्री िसंतराि चव्हाण, बसिराज पाटील,  
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३६ – मिाराष्ट्ि कृवष उत्पन्न पणन 
(विकास ि विवनयमन) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती 
घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ४३ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३६ – मिाराष्ट्ि कृवष उत्पन्न पणन 
(विकास ि विवनयमन) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती 
घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ३५ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

 
   (र्) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

यांचा प्रस्ताि :- 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३६ – मिाराष्ट्ि कृवष उत्पन्न पणन 
(विकास ि विवनयमन) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती 
घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ३१ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

   (छ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषफिधफन 
सपकाळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
       
       "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३६ – मिाराष्ट्ि कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती 
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घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या २१ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
    
  (२) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम  १५९ (२) अन्िये सिचश्री.अस्लम शेख, वििय िडेट्टीिार, अमर काळे, 
सुनील केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत 
भालके, िसंतराि चव्हाि, शेख आवसफ शेख रशीद, अवमन पटेल, राधाकृष्ट्ि 
विखे पाटील, अबु आझमी,  छगन भुजबळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १६ – मिाराष्ट्ि 
सिकारी सांस्था (दसुरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ३९ – महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
(दसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.बच्च ूकडू, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – मिाराष्ट्ि सिकारी सांस्था 
(िसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी 
सभागृिाांच्या ५१ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या 
आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री अस्लम शेख, 

डी.पी.सािंत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमफला गािीत, सिफश्री िसंतराि चव्हाण, बसिराज पाटील, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – मिाराष्ट्ि सिकारी सांस्था 
(िसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी 
सभागृिाांच्या ४३ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा 
मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 
 

   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
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अब ुआझमी, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – मिाराष्ट्ि सिकारी सांस्था 
(िसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी 
सभागृिाांच्या ३५ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा 
मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 
 

   (र्) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री छगन भजुबळ, जयंत 
पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – मिाराष्ट्ि सिकारी सांस्था 
(िसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी 
सभागृिाांच्या ३२ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या 
आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 
 

   (छ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – मिाराष्ट्ि सिकारी सांस्था 
(िसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी 
सभागृिाांच्या ३१ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या 
आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 
 

   (ज) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री हषफिधफन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३९ – मिाराष्ट्ि सिकारी सांस्था 
(िसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी 
सभागृिाांच्या २१ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या 
आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (३) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा 

वनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री अस्लम शेख, वििय िडेट्टीिार, अमर काळे, 
सुनील केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत 
भालके, िसंतराि चव्हाि, शेख आवसफ शेख रशीद, अवमन पटेल, राधाकृष्ट्ि 
विखे पाटील, अबु आझमी, छगन भुजबळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
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      "ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १९ – मिाराष्ट्ि 
कृवष उत्पन्न पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सुधारणा) अध्यादेश, २०१८ 
नापसंत करते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४३ – महाराष्ट्र कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािंत, िसंतराि चव्हाण, संतोष टाररे्, शेख आवसर् शेख रशीि, 
कुणाल पाटील, ॲड. त्र्यंबकराि वभसे, श्रीमती वनमफला गािीत, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४३ – मिाराष्ट्ि कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी 
सिमती घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ४३ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच 
पाठविण्यात यािे." 

 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री.सभुाष उर्फ  पंवडतशेट 
पाटील, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, जयंत पाटील, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४३ – मिाराष्ट्ि कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी 
सिमती घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ३२ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच 
पाठविण्यात यािे." 

 
   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४३ – मिाराष्ट्ि कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी 
सिमती घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ३१ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच 
पाठविण्यात यािे. " 
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   (र्) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री जयकुमार गोरे, हषफिधफन 

सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४३ – मिाराष्ट्ि कृवष उत्पन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (िसुरी सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी 
सिमती घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या २१ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील 
प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच 
पाठविण्यात यािे." 

   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
     
  (४) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक २९ – महाराष्ट्र 

(लोकसेिकांची) विसंगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत 
विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. अस्लम शेख, वि.स.स. 
यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – मिाराष्ट्ि (लोकसेिकाांर्ी) 
विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, २०१८ 
विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ४३ सिस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश 
िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 

 
   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – मिाराष्ट्ि (लोकसेिकाांर्ी) 
विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, २०१८ 
विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ४२ सिस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश 
िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सभुाष उर्फ  पंवडतशेट 

पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – मिाराष्ट्ि (लोकसेिकाांर्ी) 
विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, २०१८ 
विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ३२ सिस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश 
िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 

 
   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री.जयकुमार गोरे, संग्राम 

थोपटे, अवमत झनक, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – मिाराष्ट्ि (लोकसेिकाांर्ी) 
विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, २०१८ 
विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ३१ सिस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश 
िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 

 
   (र्) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषफिधफन 

सपकाळ, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक २९ – मिाराष्ट्ि (लोकसेिकाांर्ी) 
विसांगत प्रमाणातील मालमत्ता सरकारजमा करण्याबाबत विधेयक, २०१८ 
विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या २१ सिस्याांच्या सांयुक्त 
सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश 
िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (५) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १४ – महाराष्ट्र जलसंधारण 

महामंडळ (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री अस्लम शेख, कुणाल 
पाटील, िसंतराि चव्हाण, त्र्यंबकराि वभसे, डी. पी सािंत, अवमन पटेल, 
संग्राम थोपटे, अमर काळे, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक १४ – मिाराष्ट्ि जलसांधारण 
मिामांडळ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी 
सभागृिाांच्या ४३ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा 
मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 
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   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. सभुाष उर्फ  पंवडतशेट 

पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक १४ – मिाराष्ट्ि जलसांधारण 
मिामांडळ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी 
सभागृिाांच्या ३२ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या 
आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 

 
   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री. भारत भालके, वि.स.स. 

यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक १४ – मिाराष्ट्ि जलसांधारण 
मिामांडळ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी 
सभागृिाांच्या ३१ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या 
आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 

 
   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री. अवमत झनक, संग्राम 

थोपटे, हषफिधफन सपकाळ, जयकुमार गोरे, प्रा.विरेंद्र जगताप, वि.स.स. यांचा 
प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक १४ – मिाराष्ट्ि जलसांधारण 
मिामांडळ (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी 
सभागृिाांच्या २१ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या 
आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 

   ---------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (६) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५१ – महाराष्ट्र िैद्यक 

व्यिसायी (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािंत, िसंतराि चव्हाण, संतोष टाररे्, कुणाल पाटील,           
त्र्यंबकराि वभसे, राहुल बोंदे्र, श्रीमती वनमफला गािीत, वि.स.स. यांचा     
प्रस्ताि :- 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५१ – मिाराष्ट्ि िैद्यक व्यिसायी 
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(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या 
४३ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या आत सािर 
करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
वि.स.स. यांचा     प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५१ – मिाराष्ट्ि िैद्यक व्यिसायी 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ३५ 
सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या आत सािर 
करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 
 

   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री.सभुाष उर्फ  पंवडतशेट 
पाटील, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, जयंत पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५१ – मिाराष्ट्ि िैद्यक व्यिसायी 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ३२ 
सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या आत सािर 
करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 

 
   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

याचंा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५१ – मिाराष्ट्ि िैद्यक व्यिसायी 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ३१ 
सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या आत सािर 
करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 

 
   (र्) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषफिधफन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 

जगताप, सिफश्री अवमत झनक, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५१ – मिाराष्ट्ि िैद्यक व्यिसायी 
(सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या २१ 
सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त सिा मविनयाांच्या आत सािर 
करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात यािे." 
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   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
     
  (७) (क) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ५० – महाराष्ट्र कुळिवहिाट ि 

शेतजमीन, हैिराबाि कुळिवहिाट ि शेतजमीन आवण महाराष्ट्र कुळिवहिाट 
ि शेतजमीन (वििभफ प्रिेश) (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ख) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री अस्लम शेख, विजय 
िडेट्टीिार, अमर काळे, सनुील केिार, बसिराज पाटील, अवमन पटेल, 
डी.पी.सािंत, िसंतराि चव्हाण, संतोष टाररे्, कुणाल पाटील, त्र्यंबकराि 
वभस,े श्रीमती वनमफला गािीत, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५० – मिाराष्ट्ि कुळिवििाट ि 
शेतजमीन, िैिराबाि कुळिवििाट ि शेतजमीन आवण मिाराष्ट्ि कुळिवििाट ि 
शेतजमीन (वििभच प्रिेश) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती 
घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ४३ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात 
यािे." 
 

   (ग) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.राधाकृष्ट्ण विखे पाटील, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५० – मिाराष्ट्ि कुळिवििाट ि 
शेतजमीन, िैिराबाि कुळिवििाट ि शेतजमीन आवण मिाराष्ट्ि कुळिवििाट ि 
शेतजमीन (वििभच प्रिेश) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती 
घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ३५ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

 
   (घ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिफश्री.सभुाष उर्फ  पंवडतशेट 

पाटील, छगन भजुबळ, विलीप िळसे-पाटील, जयंत पाटील, वजतेंद्र आव्हाड, 
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५० – मिाराष्ट्ि कुळिवििाट ि 
शेतजमीन, िैिराबाि कुळिवििाट ि शेतजमीन आवण मिाराष्ट्ि कुळिवििाट ि 
शेतजमीन (वििभच प्रिेश) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती 
घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ३२ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
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सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

 
   (ङ) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 

यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५० – मिाराष्ट्ि कुळिवििाट ि 
शेतजमीन, िैिराबाि कुळिवििाट ि शेतजमीन आवण मिाराष्ट्ि कुळिवििाट ि 
शेतजमीन (वििभच प्रिेश) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती 
घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या ३१ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

 
   (र्) विधेयक संयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हषफिधफन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 

जगताप, सिफश्री अवमत झनक, राहुल बोंदे्र, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :- 
 
      "सन २०१८ रे् विधानसभा विधेयक क्रमाांक ५० – मिाराष्ट्ि कुळिवििाट ि 
शेतजमीन, िैिराबाि कुळिवििाट ि शेतजमीन आवण मिाराष्ट्ि कुळिवििाट ि 
शेतजमीन (वििभच प्रिेश) (सुधारणा) विधेयक, २०१८ विधानपवरषिेर्ी सिमती 
घेऊन िोनिी सभागृिाांच्या २१ सिस्याांच्या सांयुक्त सवमतीकडे त्यािरील प्रवतिृत्त 
सिा मविनयाांच्या आत सािर करण्यार्ा अनुिेश िेऊन विर्ाराथच पाठविण्यात 
यािे." 

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

 

  (सोमिार, विनांक १६ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशफविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

िहा : सिफश्री अवजत पिार, राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, जयंत पाटील, पथृ्िीराज चव्हाण, विजय 
िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, शवशकांत शशिे, प्रा.विरेंद्र जगताप, सिफश्री जयित्त 
क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड, प्रा.िषा गायकिाड, सिफश्री भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, 
गोपालिास अग्रिाल, मो.आवरर् नवसम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुराि 
चव्हाण, डॉ.सवतश पाटील, सिफश्री अवमन पटेल, डी. एस. अवहरे, राहुल मोटे, डी. पी. 
सािंत, हसन मशु्रीर्, बसिराज पाटील, राजेश टोपे, ित्तात्रय भरणे, भारत भालके, 
बाळासाहेब पाटील, िसंतराि चव्हाण, संग्राम थोपटे, रणवजत कांबळे, डॉ.संतोष टाररे्, 
श्रीमती विवपका चव्हाण, सिफश्री प्रविप जाधि-नाईक, कुणाल पाटील, हनमंुत डोळस, 
काशीराम पािरा, हषफिधफन सपकाळ, विजय भांबळे, राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, अमर 
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काळे, अवमत झनक, कु.प्रवणती शशिे, श्रीमती अवमता चव्हाण, सिफश्री भाऊसाहेब 
कांबळे, शेख आवसर् शेख रशीि, श्रीमती वनमफला गािीत, सिफश्री अस्लम शेख, 
त्र्यंबकराि वभसे, जयकुमार गोरे, वनतेश राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पांडुरंग बरोरा, 
कावलिास कोळंबकर, विश्िजीत किम, संविप नाईक, बबनराि शशिे, विपक चव्हाण, 
वि.स.स यांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- (चचा पढेु सरुु ि मंत्र्यांचे उत्तर) 
 
       "राजयात पेिोल ि वडझेलच्या िरात सातत्याने िाढ िोत असून मागील र्ार िषात 
इांधनाच्या िराने उच्र्ाांक गाठणे, एस.टी. प्रिासी भाड्यातिी िरिाढ करािी लागल्यामुळे ग्रामीण 
प्रिाशाांमध्ये पसरलेले नाराजीरे् िातािरण, सिरर्ी िरिाढ िी मिागाईला र्ालना िेणारी 
असणे, राजयातील सिचसामानय जनतेला मिागाईमुळे बसलेली झळ, घरगुती गॅसच्या िरात िाढ 
केल्याने मविलाांरे् आर्षथक वनयोजन कोलमडणे, पेिोल ि वडझेलला िस्तू आवण सेिा कराच्या 
कके्षत आणण्यासाठी राजयाकडून प्रस्ताि पाठविण्यास साांगण्यात येऊनिी त्यार्ी 
अांमलबजािणी न िोणे, जीएसटीच्या करप्रणालीतून सािरण्यार्ा प्रयत्न करणाऱ्या राजय 
सरकारिरील कजार्ा डोंगर वििसेंवििस िाढत असून त्यातर् सरकारी मिामांडळाांना तब्बल 
२५ िजार ६४० कोटी रुपयाांर्ा झालेला तोटा, राजय सरकारच्या वतजोरीिर तब्बल ४ लाख ६२ 
िजार कोटी रुपयाांरे् कजच असताना पुनिा ४२ िजार कोटींरे् कजच काढण्यार्ी कें द्राकडून 
मावगतलेली परिानगी, त्यातर् १ लाख कोटी रुपये खर्ाच्या मुांबई-अिमिाबाि बुलेट िेनमुळे 
कजारे् ओझे िाढणे, सिर कजार्ी परतफेड येनच्या स्िरुपात करण्याबाबत जपानबरोबर 
झालेला करार, शासनाच्या विविध विभागात २ लाखाच्या िर वरक्त पिे असूनिी ती न 
भरल्यामुळे विकासाच्या योजनाांिर िोणारा पवरणाम, बेरोजगार, कौशल्य विकास ि उद्योजकता 
मागचिशचन कें द्राांमध्ये नोंिणीकृत बेरोजगाराांच्या सांख्येत िोणारी िाढ, "इज ऑफ डुईांग वबझनेस" 
मध्ये राजय तेराव्या क्रमाांकािर जाणे, स्टाटच-अप इांवडयामध्ये मिाराष्ट्िार्ी झालेली वपछेिाट, 
राजयातील कायिा ि सुव्यिस्था िाताबािेर गेली असून खून, िरोडे, र्ोरी, बलात्कार, 
मविलाांच्या विनयभांगाच्या घटनाांमध्ये झालेली िाढ, अद्ययाित तांत्रज्ञानार्ा िापर करुन सायबर 
गुनिेगारीच्या माध्यमातून जनतेर्ी िोत असलेली फसिणुक, आर्षथक फसिणुकीच्या 
गुनयाांमध्ये िाढ िोऊन मविला ि मुला-मुलींच्या अपिरणारे् िाढत असलेले प्रकार, 
पोवलसाांच्या वनिासस्थानाांर्ी झालेली िरूिस्था, पोवलसाांना िोणाऱ्या मारिाणीच्या घटनाांमध्ये 
िाढ, अमली पिाथाच्या माध्यमातून तरुण वपढी व्यसनावधन िोणे, रस्त्यािरील अपघाताांना 
पायबांि घालण्यात अपयश आले असून  रस्ते सुरक्षा अवभयान राबविण्यात झालेली विरांगाई, 
विनाांक ११ मे, २०१८ रोजी औरांगाबाि येथे झालेल्या पूिचवनयोवजत िांगल प्रकरणी पोवलसाांनी 
घेतलेली बघ्यार्ी भूवमका, िांगलीकवरता फ्लीप काटचिर मागविलेली शसे्त्र, याकवरता फ्लीप 
काटचिर बांिी घालण्यार्ी आिचयकता, राजयातील पोलीस अवधकाऱ्याांच्या बिल्यामध्ये िोत 
असलेला भ्रष्ट्टार्ार, पोलीस भरतीत िोत असलेले घोटाळे, सोशल वमडीयाद्वारे पसरविल्या 
जाणाऱ्या अफिाांिर वनबंध घालण्यास अपयश आल्याने साक्रीसि राजयात विविध वठकाणी 
िारांिार वनरपराध लोकाांरे् जाणारे बळी, मागील तीन िषात मांत्री ि अवधकाऱ्याांच्या 
भ्रष्ट्टार्ारार्ी प्रकरणे उघडकीस आणूनिी त्याांच्या र्ौकशीमध्ये केली जाणारी विरांगाई अथिा 
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र्ौकशीर् न करणे, िाकडी (ता.जामनेर, वज.जळगाि) येथील िवलत अल्पियीन मुलाांना 
करण्यात आलेली अमानुष मारिाण ि त्याांर्ी काढण्यात आलेली नग्न पधड, भीमा-कोरेगाांि 
िांगलीप्रकरणी मुख्य सुत्रधार मोकाट वफरत असून सामानय नागवरकाांना आरोपी म्िणून अटक 
करुन िेगळे वर्त्र वनमाण करण्यार्ा िोत असलेला प्रयत्न, डॉ. िाभोळकर ि कॉ. पानसरे याांरे् 
मारेकरी शोधण्यात सरकारला अपयश आल्यामुळे नयायालयाने तीव्र नापसांती व्यक्त करणे, 
नक्षलिाद्याांशी जोडून र्ळिळीतील कायचकत्यांर्ी करण्यात येणारी बिनामी, याप्रकरणी 
शासनाने कराियार्ी उपाययोजना विर्ारात घेण्यात यािी." 

 

  (सोमिार, विनांक १६ जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशफविण्यात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)  
 

अकरा : डॉ.अवनल बोंडे, सिफश्री सभुाष साबणे, समीर कुणािार, सवुनल प्रभ,ू राजेंद्र पाटणी, 
प्रकाश आवबटकर, डॉ.संजय कुटे, डॉ.जयप्रकाश मुंिडा, सिफश्री चरण िाघमारे, 
शंभरुाज िेसाई, उन्मेष पाटील, डॉ.शवशकांत खेडेकर, डॉ.सवुनल िेशमखु, डॉ.संजय 
रायमलुकर, सिफश्री बाबरुाि पाचणे, राजाभाऊ िाजे, प्रशांत बंब, वकशोर पाटील, ॲड. 
संजय धोटे, सिफश्री चंद्रिीप नरके, हवरष शपपळे, ज्ञानराज चौगलुे, डॉ.पंकज भोयर, 
सिफश्री सरेुश धानोरकर, संजीिरेड्डी बोिकुरिार, अवनल बाबर, कीतीकुमार ऊर्फ  बंटी 
भांगवडया, सिानंि चव्हाण, प्रा.डॉ.अशोक उईके, सिफश्री िैभि नाईक, तान्हाजी 
मटुकुळे, समीर मेघे, बाळासाहेब मरुकुटे, जगिीश मळुीक, विजय रहांगडाले, रणधीर 
सािरकर, संजय सािकारे, डी.मल्ल्लकाजुफन रेड्डी, वशिाजीराि नाईक, बाळासाहेब 
सानप, वि.स.स. यांचा म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- 
 
        "राजयात कें द्र शासनाच्या वशफारशीनूसार १४ प्रमुख वपकाांकवरता उत्पािन खर्ाच्या 
िीडपट िमीभाि जािीर केल्याने शेतकऱ्याांच्या मनात शासनाबद्दल विचिास वनमाण झालेला 
असणे, शेतकऱ्याांर्ी जवमन पसवर्त करण्याकवरता पांतप्रधान पसर्न योजनेबरोबरर् बळीराजा 
जलसांजीिनी योजना राजयात प्रभािीपणे कायाश्नित करण्यात येणे, शेतकऱ्याांना युवरया, वमश्र 
खते, सेंद्रीय खते, वबयाणे याांर्ा योग्य िरात वनयवमत पुरिठा िोत असणे, अल्पभूधारक 
शेतकऱ्याांना मनरेगा अांतगचत फळबाग लागिड योजनेसोबतर् बिुभूधारक शेतकऱ्याांकवरता 
भाऊसािेब फुां डकर फळबाग लागिड योजना कायाश्नित करण्यात येणे, सिरिू योजनेमध्ये 
शेतकऱ्याांना १००% वठबक पसर्नासि ि अनुिानासि रोपे, कलम इ. पुरिठा करण्यात येणे, 
व्याघ्र प्रकल्पालगत असलेल्या शेतीला लागू करण्यात आलेल्या अनुिानीत कुां पण योजनेच्या 
धतीिर अनय िनालगतच्या शेतीलािी िनय प्राण्याांपासून सांरक्षणाकवरता अनुिानीत कुां पण 
योजना लाग ू करण्यार्ी आिचयकता असणे, धडक पसर्न विविरी, मागेल त्याला शेततळे, 
मनरेगा अांतगचत विविरी, वठबक पसर्न योजना, कृषी याांवत्रकीकरण, प्रात्यवक्षक वबयाणे पुरिठा 
योजना याांर्ी अवधक प्रभािी अांमलबजािणी करण्यार्ी आिचयकता, गट शेतीला िेण्यात 
आलेल्या प्रोत्सािनामुळे शेतकऱ्याांर्ी पणन ि विक्री प्रवक्रया गट कां पनीद्वारे यशस्िीपणे 
राबविण्यात येणे, तूर, र्ना, जिारी, मका इ. शेतमालार्ी िमीभािाने खरेिी करण्यात येणे, 
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भूमीधारी शेतकऱ्याांर्ी िगच-२ र्ी जवमन िगच-१ मध्ये रुपाांतवरत करण्यार्ा ि त्यायोगे राजयातील 
गोरगरीब शेतकऱ्याांना विलासा िेण्यार्ा शासनाने घेतलेला वनणचय, कृषीपांप जोडणीच्या सन 
२०१७ पयंतच्या अजांर्ा वनपटारा करण्यात येणे, शेतकऱ्याांरे् कृषीपांपारे् विज िेयके प्रलांवबत 
असताना सुध्िा त्याांर्ा विज पुरिठा खांडीत न करण्यार्ा वनणचय घेऊन शेतकऱ्याांना िेण्यात 
आलेला विलासा, यितमाळ वजल्यात वकटकनाशकाांर्ा प्रािभुाि िोऊन झालेल्या 
शेतकऱ्याांच्या बळींर्ी पुनरािृत्ती िोऊ नये म्िणून कराियार्ी उपाययोजना, गारपीटीमुळे 
नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याांना अल्पकालािधीमध्ये िेण्यात आलेली मित, बोंडअळी, 
तुडतुडेग्रस्त शेतकऱ्याांना िेण्यात आलेली मित इ. बाबी विर्ारात घेऊन राजयातील 
शेतकऱ्याांना अवधक सक्षम करण्यासाठी कराियार्ी कायचिािी ि उपाययोजना." 

   
 

बारा : सिफश्री सवुनल प्रभ,ु राजेंद्र पाटणी, संजय रायमलुकर, ॲड.आवशष शेलार, श्री.सिा 
सरिणकर, ॲड.राज परुोवहत, डॉ.शवशकांत खेडेकर, डॉ.अवनल बोंडे, सिफश्री अजय 
चौधरी, सरेुश धानोरकर, डॉ.संजय कुटे, सिफश्री सवुनल शशिे, अतलु भातखळकर, समीर 
कुणािार, मंगेश कुडाळकर, ॲड.पराग अळिणी, सिफश्री सधुाकर िेशमखु, प्रकाश 
र्ातपेकर, डॉ.सवुनल िेशमखु, डॉ.सधुाकर भालेराि, श्रीमती तपृ्ती सािंत, श्री.संतोष 
िानिे, श्रीमती मवनषा चौधरी, सिफश्री राम किम, प्रशांत बंब, अवमत साटम, सवुनल 
राऊत, मंगलप्रभात लोढा, अशोक पाटील, रणधीर सािरकर, प्रकाश सिेु, योगेश सागर, 
पंकज भोयर, वकशोर पाटील, राजन साळिी, सिानंि चव्हाण, अवनल गोटे, संजय 
केळकर, भरतशेठ गोगािले, प्रताप सरनाईक, उन्मेश पाटील, सिफश्रीमती िेियानी र्रांिे, 
सीमा वहरे, श्री.बाळासाहेब सानप, डॉ.राहुल आहेर, ॲड.राहुल कुल, श्री.तानाजी मटुकुळे, 
प्रा.संवगता ठोंबरे, सिफश्री तकुाराम काते, सधुाकर कोहळे, सभुाष साबणे, डॉ.जयप्रकाश 
मुंिडा, सिफश्री विकास कंुभारे, ज्ञानराज चौघलुे, अतलु सािे, राजेंद्र नजरधने, चरण 
िाघमारे, रमेश लटके, नरेंद्र पिार, कॅ.आर तवमल सेल्िन, सिफश्री जगिीश मळुीक, नरेंद्र 
मेहता, आर.टी.िेशमखु, राज ू तोडसाम, ॲड.लक्ष्मण पिार, सिफश्री हेमंत पाटील, 
हवरभाऊ जािळे, संजय सािकारे, डॉ.िेिराि होळी, डॉ.वमशलि माने, सिफश्री सधुीर पारिे, 
कृष्ट्णा गजबे, डॉ.भारती लव्हेकर, सिफश्री मनोहर भोईर, िैभि नाईक, राजाभाऊ िाजे, 
अवनल किम, डॉ. बालाजी वकणीकर, प्रा.अशोक उईके, सिफश्री डी.मल्ल्लकाजुफन रेड्डी, 
संजीिरेड्डी बोिकुरिार, रमेश बुंविले, गणपत गायकिाड, वकतीकुमार भांगवडया, वकसन 
कथोरे, प्रभिुास वभलािेकर, राजेश काशीिार, ॲड.रामचंद्र अिसरे, सिफश्री समीर मेघे, 
विजय रहांगडाळे, वि.स.स. याांचा म.वि.स. वियम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- 
 
       "वििभच, मराठिाडा, खानिेश, कोकण विभागातील ग्रामीण भागात रािणा-या व्यक्तींना 
पांतप्रधान आिास योजनेतांगचत रास्त भािात जवमनी िेण्यार्ी योजना आखून िी योजना 
सक्षमपणे राबविण्यार्ी आिचयकता, वििभच-मराठिाड्यात कृषी आधारीत प्रवक्रया उद्योगाला 
विशेष सिलती िेऊन उद्योग वनर्षमतीला र्ालना िेण्यार्ी आिचयकता, नागपूर िे 
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उपराजधानीरे् शिर असूनिी येथील नागवरकाांना विशेष आजारासाठी मुांबईतील रुग्णालयाांिर 
अिलांबून रिािे लागणे, िी अिस्था िरू करण्याच्या दृष्ट्टीने वििभच, मराठिाड्यात 
सुपरस्पेशावलटी रुग्णालये वनमाण करण्यार्ी आिचयकता, वििभच, मराठिाड्यातील ग्रामीण 
युिकाांना मुांबई, पुणे यासारख्या शिराांत जाण्यापासून प्रवतबांध करण्याच्या दृष्ट्टीने शैक्षवणक ि 
रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध करून िेण्यार्ी आिचयकता, मुांबई ि उपनगरातील मोडकळीस 
आलेल्या इमारतींर्ी िरुुस्ती ि पुनर्षिकास करणे, घरमालकाांच्या अडिणुकीमुळे ि म्िाडाच्या 
वनष्ट्क्रीयतेमुळे शक्य नसणे, पवरणामी जुनया र्ाळीत वपढ्यान्-वपढ्या रािणा-या मूळ मुांबईकराांरे् 
जीिन धोक्यात असणे, विस्थावपत िोणा-या रवििाशाांरे् त्यार् वठकाणी पुनिचसन करण्यार्ी 
मागणी, मिानगरपावलकेच्या भूखांडािरील अनेक इमारतींरे् लीज सांपले असल्याने लीजरे् 
नुतनीकरण करण्यारे् धोरण मिानगरपावलकेने तातडीने राबविण्याकरीता शासनाने कराियार्ी 
कायचिािी, ६० िषापेक्षा जास्त कालािधीपासून शासनाच्या जवमनीिर िास्तव्य करीत 
असलेल्या रवििाशाांच्या जवमनी िगच २ मधून िगच १ मध्ये नोंि करण्यार्ी मागणी, आवशया 
खांडातील सिात मोठ्या धारािी येथील झोपडपट्टीर्ा ि इतर झोपडपट्टयाांर्ा पुनर्षिकास 
करण्यार्ा शासनाने घेतलेला मित्त्िाकाांक्षी वनणचय, सांक्रमण वशबीराांर्ी िरुिस्था ि यामध्ये 
बाांग्लािेशी नागवरकाांर्ी झालेली घुसखोरी, बांि पडलेल्या वगरण्याांमधील कामगार, बीडीडी 
र्ाळीतील रवििाशी ि मेिोमुळे बाधीत रवििाशाांना िेण्यात येणा-या ५०० र्ौ.फुटाच्या घराांच्या 
धतीिर मुांबईत जुनया ि सेस इमारतीमध्ये रािणा-या भाडेकरूां नािी ५०० र्ौ.फुटाांर्ी घरे 
िेण्यार्ी आिचयकता, मुांबईतील ५०० ते ७०० र्ौ.फुट के्षत्रफळाच्या घराांना मालमत्ता कर माफ 
करण्याबाबत ि त्यािरील के्षत्रफळाच्या घराांना मालमत्ता करात सिलत िेण्याबाबतच्या 
प्रलांवबत प्रस्तािािर तात्काळ वनणचय घेण्यार्ी आिचयकता, मुांबईतील पांतप्रधान अनुिान 
प्रकल्पाांतगचत ६६ इमारतींच्या पुनबांधणीर्ा प्रस्ताि विर्ारात घेण्यार्ी आिचयकता, मुांबईतील 
शासकीय कमचर्ारी, पोलीस कमचर्ारी इ. च्या वनिासस्थानाांर्ी िरुिस्था तातडीने िरू करण्यार्ी 
आिचयकता, शासकीय िसाितीतील घरे मालकी िक्काने िेण्याबाबतर्ी कमचर्ा-याांर्ी 
प्रलांवबत मागणी, मुांबई शिरासाठी गृिवनमाण धोरण ठरविण्याबाबत नेमलेल्या आमिाराांच्या 
सवमतीने विलेल्या अििालार्ी तातडीने अांमलबजािणी करण्यार्ी आिचयकता, याबाबत 
शासनाने केलेली ि कराियार्ी उपाययोजना विर्ारात घेण्यात यािी." 

   
 

तेरा : अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये) :-  
 

 
 

 
ख् 

 
 

 

 
 

   (मंगळिार, विनांक १० जलुै, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात 
िशफविण्यात आलेल्या तथावप, प्रलंवबत असलेल्या अधा-तास चचेच्या सचूना) 
(अनकु्रमांक १ ि २) 
 

  (१) श्री. अस्लम शेख, वि.स.स. 
 

     "पालघर वजल्यातील आवििासींनी भसूंपािनाविरोधात काढलेल्या 
मोचाबाबत" या विषयािरील श्री. विलास तरे ि इतर वि.स.स. याांर्ा ताराांवकत प्रचन 
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क्रमाांक ११३६३८ ला विनाांक २६ मार्च, २०१८ रोजी विलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास 
र्र्ा उपश्स्थत करतील. 
 

  (२) श्री. सवुनल प्रभ,ु वि.स.स. 
 

     "पिई (मुंबई) येथील वहरानंिानी या विकासकाने आर्थथकदृष्ट्ट्या िबुफल 
घटकांसाठी घरे बांधण्याच्या अटींचे उल्लंघन करून गैरव्यिहार केल्याबाबत" या 
विषयािरील श्री. सुवनल प्रभु, वि.स.स याांर्ा ताराांवकत प्रचन क्रमाांक १०९२४४ ला विनाांक 
२७ मार्च, २०१८ रोजी विलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास र्र्ा उपश्स्थत करतील. 
 
 

   (सोमिार, विनांक १६ जलुै, २०१८ रोजी बलॅटद्वारे ठरविण्यात आलेल्या अधा-तास 
चचेच्या सचूना) (अनकु्रमांक ३ ि ४) 
 

  (३) श्री. सभुाष उर्फ  पंवडतशेट पाटील, वि.स.स. 
 

     "बागमळागाि (ता.िेिगड, वज.शसधिुगूफ) येथील धपू प्रवतबंधक बंधाऱ्याच्या 
बांधकामाबाबत" या विषयािरील श्री.वनतेश राणे, वि.स.स. याांर्ा ताराांवकत प्रचन क्रमाांक 
११६६७६ ला विनाांक ११ जुलै, २०१८ रोजी विलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास र्र्ा 
उपश्स्थत करतील. 
 

  (४) श्री.विजय काळे, वि.स.स. 
 

     "नागपरू ि पणेु प्रािेवशक मनोरूग्णालयात मनोरूग्णांचे झालेले मतृ्य"ू या 
विषयािरील डॉ.वमपलि माने ि इतर वि.स.स. याांर्ा ताराांवकत प्रचन क्रमाांक ११७२०० ला 
विनाांक ०९ जुलै, २०१८ रोजी विलेल्या उत्तराच्या सांिभात अधा-तास र्र्ा उपश्स्थत 
करतील. 

    
 

 

 

विधान भिन, 
नागपूर, 
विनाांक : १६ जुलै, २०१८ 

डॉ. अनंत कळसे, 
प्रधान सवर्ि, 

 मिाराष्ट्ि विधानसभा. 
 


