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महाराष्ट्र विधानसभा 
 

वििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
गरुुिार, विनाांक ५ जलैु, २०१८ 

 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 

 

एक  : प्रश्नोत्तरे. 
 
 

 

  (अ) ताराांकित प्रश्न. 
 

  (ब) बुधवार, दिनाांक ४ जुलै, २०१८ रोजीची ताराांदकत प्रश्नोत्तराांची यािी सभागृहाच्या 
पटलावर ठेवणे. 

 

 

िोन : अशासकीय विधेयके ि ठराि सवमतीचे प्रवतितृ्त सािर करणे. 
 

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

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

 

  (१) सिवश्री. अवमत साटम, मांगलप्रभात लोढा, अस्लम शेख, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
विजय िडेट्टीिार, अवमन पटेल, मो. आवरफ वन सम खान, प्रा. िर्षा गायकिाड, 
श्रीमती वनमवला गावित, अॅड. यशोमती ठाकूर, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिवश्री.सवुनल 
केिार, अमर काळे, त्र्यांबक वभसे, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिवश्री. हर्षविधवन सपकाळ, 
भारत भालके, बाळासाहेब थोरात, अवमत िेशमखु, अब् िलु सत्तार, सांग्राम थोपटे, 
राहुल बोंदे्र, ॲड. राहुल कुल, सिवश्री. पथृ् िीराज चहहाण, कालीिास कोळांबकर, 
कुणाल पाटील, डी. पी. सािांत, शेख आवसफ शेख रशीि, जयकुमार गोरे, 
बसिराज पाटील, श्रीमती अवमता चहहाण, सिवश्री. अवमत झनक, मधकुरराि 
चहहाण, िसांतराि चहहाण, विश्िवजत किम, सवुनल प्रभ,ू सरेुश गोरे, योगेश सागर, 
शवशकाांत शशिे, महेश लाांडगे, लक्ष्मण जगताप, सवुनल राऊत, जयांत पाटील, 
अवजत पिार, विलीप िळसे-पाटील, वजतेंद्र आहहाड, राजेश टोपे, वि.स.स. 
तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
 

       "राज्यामधील ज्येष्ठ नागदरकाांची मोठ्या प्रमाणात अवहेलना होत असल्याचे माहे जून, 
२०१८ च्या सुमारास दनिर्शनास येणे, दवभक्त कुटूांब पध्ितीमुळे तसेच मुलाांना परिेर्ात 
नोकरीकदरता स्थायीक व्हावे लागल्यामुळे घरातील वृध्िाांची मोठी समस्या बनणे, राज्यात 
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ज्येष्ठ नागदरकाांची सांख्या सुमारे १ कोटी २५ लाख एवढी असणे, ज्येष्ठ नागदरकाांची 
वयोमयािा ६५ वरुन ६० करावी, रक्तिाब व मधुमेहाची औषधे मोफत द्यावीत, महात्मा 
फुले जीवनिायी योजनेत ज्येष्ठाांचा समावेर् करावा, ज्येष्ठ नागदरकाांसाठी स्वतांत्र 
आयुक्तालय स्थापन करावे इत्यािी मागणयाांसाठी ज्येष्ठ नागदरक सांघाांनी दजल्हादधकारी 
तसेच तहदसलिार कायालयासमोर दनिर्शन करणे, दिनाांक २९ मे, २०१८ रोजी आपल्या 
दवदवध मागणयाांबाबतचे सदवस्तर दनवेिन माननीय मुख्यमांत्री याांना िेऊन या दनवेिनावर 
सहानुभूतीपूवशक कायशवाही करणयाची दवनांती ज्येष्ठ नागदरक सांघावारारे करणयात येणे, 
जवळपास ४० लाख ज्येष्ठ नागदरक िादरद्रय रेषेखालील असूनही ज्येष्ठ नागदरकाांसाठी 
दनश्श्चत धोरण नसल्यामुळे त्याांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागणे, अपुरा पोषक 
आहार, अपुरे उपचार, परावलांबन, एकाकीपणा या ज्येष्ठ नागदरकाांच्या प्रमुख समस्या 
असणे, ‘एजवेल दरसचश एांड एड्वोकेदस सेंटर’ या सांस्थेच्या पाहणीमध्ये सध्याच्या दडदजटल 
युगात व कौटुां दबक आधार हवा असणयाच्या काळात ज्येष्ठाांना एकाकीपणाला तोंड द्यावे 
लागत असल्याचे आढळून येणे, ज्येष्ठ नागदरकाांच्या मागणयाांसांिभात र्ासनाने 
सकारात्मक दनणशय घेतला नाहीतर तीव्र आांिोलन करणयाचा  त्याांनी दिलेला इर्ारा, काही 
र्हरामध्ये पोलीस हेल्पलाईन असून तक्रार केल्यानांतर अर्ा प्रकरणी पोलीस मध्यस्थी करु 
र्कतात पण केस करु र्कत नसणे, कें द्र र्ासनाच्या ‘पालक आदण ज्येष्ठ नागदरक 
पदररक्षा आदण कल्याण अदधदनयम, २००७’ या कायद्यानुसार ज्येष्ठ नागदरकाांना मादसक 
खचश िेणयाचे िादयत्व मुलाांवर असणे व ज्येष्ठाांचे जीवन व मालमत्ता सुरदक्षत रहावी अर्ा 
तरतुिीही असणे परांतु या कायद्याची राज्यात काटेकोर अांमलबजावणी होत नसणे, 
लातूरमध्ये वृध्ि आई-वदडलाांवर मुलाने नारळाच्या पाणयातून केलेला दवषप्रयोग, एकता 
एदलट (खार, मुांबई) या इमारतीमधील वृध्ि िाांपत्याांची मोलकरीण व दतच्या पतीने केलेला 
खून, पदरणामी ज्येष्ठ नागदरकाांमध्ये पसरलेला असांतोष त्यामुळे राज्य र्ासनाने प्रत्येक 
दजल्यामध्ये ज्येष्ठ नागदरकाांसाठी एक वृध्िाश्रम स्थापन करणे, ज्येष्ठ नागदरकाांचे धोरण 
जाहीर करुन त्याची काटेकोर अांमलबजावणी करणे, ज्येष्ठ नागदरकाांच्या मागणया मान्य 
करणे इत्यािी बाबत र्ासनाने करावयाची कायशवाही व प्रदतदक्रया." 
 

  (२) सर्वश्री. अवमत िेशमखु, राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, बाळासाहेब थोरात, अवमन पटेल, 
त्र्यांबक वभसे, ॲड. राहुल कुल, वर्.स.स. तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या 
बाबीकडे अन्न ि और्षध प्रशासन मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :- 
     

   "राज्यातील दनम्मम्मयाहून अदधक खाद्य व्यावसादयक दवनापरवाना व्यवसाय करीत 
असल्याचे माहे एदप्रल, २०१८ च्या सुमारास दनिर्शनास येणे, परवाना आदण नोंिणीदर्वाय 
सुरु असलेल्या या व्यावसादयकाांवर कोणतीही कारवाई केली जात नसणे, १६०० 
प्रकरणाांपैकी १०५७ प्रकरणात आवश्यक िस्तऐवज सािर करणयात आले नसतानाही 
अन्न व औषध प्रर्ासनाकडून खाद्य व्यावसादयकाांना परवाने जारी केल्याचा ठपका 
महालेखापालाांनी अन्न व औषध प्रर्ासनावर ठेवणे, राज्यात १६.८६ लाख खाद्य 
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व्यावसादयकाांपैकी फक्त ९.४३ लाख खाद्य व्यावसादयकाांनी माहे जून, २०१६ पयंत नोंिणी 
केलेली असणे, उवशदरत ७.४३ लाख खाद्य व्यावसादयक नोंिणी आदण परवान्यादर्वाय 
व्यवसाय करीत असल्याचे महालेखापालाांनी आपल्या अहवालात नमूि केल्याचे 
दनिर्शनास येणे, नोंिणी आदण परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अजश केला नसल्यास असे 
परवाने मुितबाय ठरले जात असणे, अर्ा व्यावसादयकाांनी त्याांचा व्यवसाय पुन्हा सुरु 
करणयासाठी नव्याने अजश करुन  नोंिणी परवाना घेणे आवश्यक असणे, दवनापरवाना सुरु 
असलेल्या खाद्य दवके्रत्याांवर र्ासनाने कारवाई करणयाची आवश्यकता, यासांिभात 
र्ासनाने करावयाची कायशवाही व प्रदतदक्रया." 
 

  (३) सिवश्री. मनोहर भोईर, सवुनल प्रभ,ू अजय चौधरी,  शवशकाांत शशिे, अवजत पिार, 
विलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, वजतेंद्र आहहाड, राजेश टोपे, सांिीप नाईक, 
जयित्त क्षीरसागर, हसन  मशु्रीफ, भास्कर जाधि, राणाजगजीतशसह पाटील, 
श्रीमती विवपका चहहाण, श्री. राहुल  जगताप, श्रीमती समुन पाटील, सिवश्री प्रिीप 
जाधि-नाईक, पाांडुरांग बरोरा, िैभि वपचड, ित्तात्रय भरणे,  नरहरी वझरिाळ, 
मकरांि जाधि-पाटील, विजय भाांबळे, भाऊसाहेब पाटील -वचकटगाांिकर, सांग्राम  
जगताप, सरेुश लाड, राहुल मोटे, सांजय किम, हनमुांत डोळस, विपक चहहाण, 
पांकज भजुबळ, डॉ. सतीश पाटील, सिवश्री. विजय िडेट्टीिार, राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, सवुनल केिार, अमर काळे, बाळासाहेब थोरात, अॅड. यशोमती ठाकूर, 
श्रीमती वनमवला गावित, श्री डी.पी.सािांत, डॉ. सांतोर्ष टारफे, सिवश्री कुणाल  
पाटील, अब् िलु सत्तार, हर्षविधवन सपकाळ, मो.आवरफ वन सम खान, अवमत 
िेशमखु, अवमन पटेल, त्र्यांबक वभसे, प्रा. िर्षा गायकिाड, सिवश्री. अस्लम शेख, 
सांग्राम थोपटे, राहुल बोंदे्र,  भारत भालके, अॅड.राहुल कुल, सिवश्री नारायण 
पाटील, पथृ् िीराज चहहाण, कालीिास  कोळांबकर, शेख आवसफ शेख रशीि, 
जयकुमार गोरे, बसिराज पाटील, श्रीमती अवमता चहहाण, प्रा. विरेंद्र  जगताप, 
सर्वश्री. अवमत झनक, मधकुरराि चहहाण, िसांतराि  चहहाण, विश्िवजत किम, 
मांगेश कुडाळकर, डॉ. राहुल पाटील, सर्वश्री.सरेुश धानोरकर, वकसन कथोरे, सांजय 
केळकर, बळीराम  वसरसकार, नरेंद्र पिार, सवुनल शशिे, बाळासाहेब पाटील, सरेुश 
गोरे, वर्.स.स तातडीच्या ि सािवजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे िगु्ध विकास मांत्र्याचे 
लक्ष िेधतील :-   
 

      "राज्यातील िधु उत्पािकाांनी व रे्तकऱयाांनी हजारो दलटर िधु रस्त्यावर ओतून १० 
दिवसाांच्या गाव बांि आांिोलनास दिनाांक ०१ जून, २०१८ पासून केलेली सुरुवात, राज्यात 
िररोज ४० लाख लीटर िधुाचे अदतदरक्त उत्पािन होत असून िेर्ाच्या एकूण २ लाख टन 
उत्पािनापैकी राज्यात ३० हजार टन िधु पावडर गोिामात पडून असणे, यामुळे िधु 
उत्पािक रे्तकरी मोठया प्रमाणात आर्थथक सांकटात सापडणे, राज्यभरात सांकदलत 
होणाऱया एकूण १ कोटी ३० लाख दलटर िधुापैकी ४० लाख दलटर िधुाची िधु पावडर 
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बनदवणयात येणे, र्ासनाने िधु पावडरला ३ रुपये अनुिान िेऊनही सिरहू प्रश्न मागी न 
लागणे, उवशदरत ९० लाख दलटर िधुाबाबत कोणतीही ठोस पाऊले उचलून र्ासनाने 
कायशवाही न केल्याने ग्राहक जनता िधुासाठी प्रदत दलटर मागे ४२ रुपये मोजत असताना 
रे्तकऱयाांना मात्र त्यातील फक्त १७ रुपये प्राप्त होणे, उवशदरत २५ रुपये प्रदक्रया व 
दवतरणामध्ये नफेखोरी करणयात येणे, कृषी दवद्यापीठाने दिलेल्या मादहतीनुसार गाईच्या 
िधुाचा प्रदत दलटर उत्पािन खचश ३५ रुपये असून एसएनएफच्या िधुाला २७ रुपये भाव 
र्ासनाने जाहीर करणे, उत्पािन खचाच्या तुलनेत दलटर मागे १८ रुपये तोटा होत असून 
हमी भावाच्या तुलनेत दलटर मागे रे्तकऱयाची १० रुपयाप्रमाणे आर्थथक लूट सुरु असणे, 
राज्यातील ५८.५ टक्के िधु खासगी डेअरी उद्योगामाफश त सांकदलत होत असून यावर 
दनयांत्रण असणारा कायिाच अश्स्तत्वात नसल्याने र्ासन  हतबल ठरत असणे, बाजार 
ताब्यात ठेवणयासाठी व नाममुद्रा दवकदसत करणयासाठी सुरु असलेल्या स्पधेमुळे बहुसांख्य 
िधु सांघाांनी घाऊक दवके्रते, दवतरक व दकरकोळ दवके्रते याांच्या नफ्यात भरमसाठ केलेली 
वाढ दवतरण साखळीतील ही लूट थाांबदवणयासाठी व िधु उत्पािक रे्तकऱयाांना न्याय 
िेणयासाठी र्ासनाने अदधदनयम व दनयमात सुधारणा करुन त्याची तात्काळ 
अांमलबजावणी करणयाची तसेच कनाटक र्ासनाप्रमाणे प्रदत दलटर ५ रुपये िधू 
भुकटीसाठी अनुिान िेणयाची दनताांत आवश्यकता, याकडे झालेले र्ासनाचे िलुशक्ष, 
पदरणामी राज्यातील िधु उत्पािक रे्तकऱयाांमध्ये दनमाण झालेला असांतोष, याबाबत 
र्ासनाने तातडीने करावयाची कायशवाही, उपाययोजना व प्रदतदक्रया." 

    
 
 

पाच : शासकीय विधेयके : 
 

 
 

  (अ) महसलू मांत्र्याांचा प्रस्ताि (म.वि.स. वनयम १५४ अन्िये) :- 
 

     

"सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ४ – हैिराबाि अदतयात चौकर्ी 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८ मागे घेणयास सभागृहाची अनुमती दमळावी." 
 

  (ब) सहकार मांत्र्याांचा प्रस्ताि (म.वि.स. वनयम १५४ अन्िये) :- 
 

           "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक २६ – महाराष्र सहकारी सांस्था 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८ मागे घेणयास सभागृहाची अनुमती दमळावी." 

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

 
  (क) विचार, खांडश: विचार ि सांमत करणे :- 
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  (१) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 
कनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री.कदलीप िळसे पाटील, अकित पिार, राधािृष्ट्ि 
किखे-पाटील, अबु आझमी, पृथ्िीराि चव्हाि, सुभाष उफश  पांदडतरे्ट पाटील, 
हषविधवन सपिाळ,  सुरेर् लाड, हनुमांत डोळस, भास्कर जाधव, सांजय किम, 
ित्तात्रय भरणे, पाांडुरांग बरोरा, नरहरी दझरवाळ, सांदिप नाईक, राहुल मोटे, हसन 
मुश्रीफ, र्दर्काांत शर्िे, राहुल जगताप, दिपक चव्हाण, डॉ.सतीर् पाटील, 
सवशश्री.दजतेंद्र आव्हाड, वैभव दपचड, दवजय भाांबळे, दव.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 

 

      "ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेक रमामाांि १४ – महाराष्र 
महामागश (सुधारणा) अध्यादेक, २०१८ नापसांत िरते." 
 
 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्ट्र महामागव 
(सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख, कुणाल 
पाटील, डी.पी.सािांत, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, श्रीमती 
वनमवला गािीत, सिवश्री िसांतराि चहहाण, बसिराज पाटील, वि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्र महामागश 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ४३ 
सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्याांच्या आत सािर 
करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 
 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्र महामागश 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३५ 
सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्याांच्या आत सािर 
करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 
 
 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
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      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्र महामागश 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३१ 
सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्याांच्या आत सािर 
करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षविधवन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३५ – महाराष्र महामागश 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या २१ 
सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्याांच्या आत सािर 
करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 
 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
  (२) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 

कनयम  १५९ (२) अन्िये सिवश्री.कदलीप िळसे पाटील, अकित पिार, अस्लम केख, 
कििय िडेट्टीिार, अमर िाळे, सुदनल िेदार, श्रीमती कनमवला गािीत, 
सिवश्री.अकमत झनि, डी.पी.सािांत, भारत भालिे, िसांत चव्हाि, रे्ख आदसफ 
केख रकीद, अदमन पटेल, राधािृष्ट्ि किखे पाटील, अबु आझमी, पृथ्िीराि चव्हाि, 
हषविधवन सपिाळ, सुरेर् लाड, हनुमांत डोळस, भास्कर जाधव, सांजय किम, 
ित्तात्रय भरणे, पाांडुरांग बरोरा, नरहरी दझरवाळ, सांिीप नाईक, राहुल मोटे, हसन 
मुश्रीफ, र्दर्काांत शर्िे, राहुल जगताप, दिपक चव्हाण, डॉ.सतीर् पाटील, सवशश्री 
दजतेंद्र आव्हाड, वैभव दपचड, दवजय भाांबळे, दव.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 

 

      "ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेक रमामाांि १२ – महाराष्र 
कृदष उत्पन्न पणन (दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) अध्यादेक, २०१८ नापसांत 
िरते." 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्ट्र कृवर्ष उत्तपन्न 
पणन (विकास ि विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख, 
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री िसांतराि चहहाण, बसिराज पाटील,  
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्र कृदष उत्पन्न पणन 
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(दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहाांच्या ४३ सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा 
मदहन्याांच्या आत सािर करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्र कृदष उत्पन्न पणन 
(दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहाांच्या ३५ सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा 
मदहन्याांच्या आत सािर करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्र कृदष उत्पन्न पणन 
(दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहाांच्या ३१ सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा 
मदहन्याांच्या आत सािर करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हर्षविधवन 
सपकाळ, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ३६ – महाराष्र कृदष उत्पन्न पणन 
(दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभागृहाांच्या २१ सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा 
मदहन्याांच्या आत सािर करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 
 

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

  (३) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 
कनयम  १५९ (२) अन्िये सवशश्री कदलीप िळसे पाटील, अकित पिार, अस्लम केख, 
कििय िडेट्टीिार, अमर िाळे, सुदनल िेदार, श्रीमती कनमवला गािीत, 
सिवश्री.अकमत झनि, डी.पी.सािांत, भारत भालिे, िसांतराव चव्हाि, रे्ख 
आदसफ केख रकीद, अदमन पटेल, राधािृष्ट्ि किखे पाटील, अबू आझमी, पृथ्िीराि 
चव्हाि, सुभाष उफश  पांदडतरे्ट पाटील, हषविधवन सपिाळ, सुरेर् लाड, हनुमांत 
डोळस, भास्कर जाधव, सांजय किम, ित्तात्रय भरणे, पाांडुरांग बरोरा, नरहरी 
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दझरवाळ, सांिीप नाईक, राहुल मोटे, हसन मुश्रीफ, र्दर्काांत शर्िे, राहुल जगताप, 
दिपक चव्हाण, डॉ.सतीर् पाटील, सवशश्री दजतेंद्र आव्हाड, वैभव दपचड, दवजय 
भाांबळे, दव.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 

 
 

      "ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेक रमामाांि ९ – महाराष्र 
जमीन महसूल सांदहता (सुधारणा) आदण महाराष्र जमीन महसूल (दववदक्षत 
भूदमधारींचा भोगवटािार-वगश एक मध्ये अांतभाव करणयासाठी परवानगी 
िेणयाबाबत) दनयम (दनरसन) अध्यादेक, २०१८ नापसांत िरते." 

 
 

   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४० – महाराष्ट्र जमीन महसलू 
सांवहता (सधुारणा) आवण महाराष्ट्र जमीन महसलू (वििवक्षत भवूमधारींचा 
भोगिटािार-िगव एक मध्ये अांतभाि करण्यासाठी परिानगी िेण्याबाबत) 
वनयम (वनरसन) विधेयक, २०१८. 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख, 
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री िसांतराि चहहाण, बसिराज पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ४० – महाराष्र जमीन महसूल 
सांदहता (सुधारणा) आदण महाराष्र जमीन महसूल (दववदक्षत भूदमधारींचा 
भोगवटािार-वगश एक मध्ये अांतभाव करणयासाठी परवानगी िेणयाबाबत) दनयम 
(दनरसन) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ४३ 
सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्याांच्या आत सािर 
करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ४० – महाराष्र जमीन महसूल 
सांदहता (सुधारणा) आदण महाराष्र जमीन महसूल (दववदक्षत भूदमधारींचा 
भोगवटािार-वगश एक मध्ये अांतभाव करणयासाठी परवानगी िेणयाबाबत) दनयम 
(दनरसन) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३५ 
सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्याांच्या आत सािर 
करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
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याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ४० – महाराष्र जमीन महसूल 
सांदहता (सुधारणा) आदण महाराष्र जमीन महसूल (दववदक्षत भूदमधारींचा 
भोगवटािार-वगश एक मध्ये अांतभाव करणयासाठी परवानगी िेणयाबाबत) दनयम 
(दनरसन) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३१ 
सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्याांच्या आत सािर 
करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षविधवन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ४० – महाराष्र जमीन महसूल 
सांदहता (सुधारणा) आदण महाराष्र जमीन महसूल (दववदक्षत भूदमधारींचा 
भोगवटािार-वगश एक मध्ये अांतभाव करणयासाठी परवानगी िेणयाबाबत) दनयम 
(दनरसन) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या २१ 
सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्याांच्या आत सािर 
करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 

   ----------------------------------------------------------------------------------- 
    
  (४) (क) भारताच्या सांकिधानाच्या अनुच्छेद २१३ (२) (अ) आकि महाराष्ट्र किधानसभा 

कनयम  १५९ (२) अन्िये सवशश्री अस्लम रे्ख, कििय िडेट्टीिार, अमर िाळे, 
सुदनल िेदार, श्रीमती कनमवला गािीत, सिवश्री.अकमत झनि, डी.पी.सािांत, भारत 
भालिे, िसांतराव चव्हाि, रे्ख आदसफ केख रकीद, अदमन पटेल, राधािृष्ट्ि 
किखे पाटील, अबु आझमी, दव.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 

 

      "ही किधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेक रमामाांि १७ – महाराष्र 
अनुसूदचत जाती, अनुसूदचत जमाती, दवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर 
मागासवगश व दवरे्ष मागासप्रवगश (जातीचे प्रमाणपत्र िेणयाचे व त्याच्या 
पडताळणीचे दवदनयमन) (सुधारणा) अध्यादेक, २०१८ नापसांत िरते." 

 
   (ख) सन २०१८ चे विधानसभा विधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्ट्र अनसुवूचत 

जाती, अनसुवूचत जमाती, विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगव ि 
विशेर्ष मागासप्रिगव (जातीचे प्रमाणपत्र िेण्याचे ि त्तयाच्या पडताळणीचे 
विवनयमन) (सधुारणा) विधेयक, २०१८. 
 

   (ग) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री अस्लम शेख, 
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डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, विजय िडेट्टीिार, अमर काळे, सवुनल केिार, 
श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री िसांतराि चहहाण, बसिराज पाटील, 
वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्र अनुसूदचत जाती, 
अनुसूदचत जमाती, दवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगश व दवरे्ष 
मागासप्रवगश (जातीचे प्रमाणपत्र िेणयाचे व त्याच्या पडताळणीचे दवदनयमन) 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या 
४३ सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्याांच्या आत सािर 
करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 
 
 

   (घ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत सिवश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, 
अब ुआझमी, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्र अनुसूदचत जाती, 
अनुसूदचत जमाती, दवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगश व दवरे्ष 
मागासप्रवगश (जातीचे प्रमाणपत्र िेणयाचे व त्याच्या पडताळणीचे दवदनयमन) 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३५ 
सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्याांच्या आत सािर 
करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 
 

   (ङ) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्र अनुसूदचत जाती, 
अनुसूदचत जमाती, दवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगश व दवरे्ष 
मागासप्रवगश (जातीचे प्रमाणपत्र िेणयाचे व त्याच्या पडताळणीचे दवदनयमन) 
(सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या ३१ 
सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्याांच्या आत सािर 
करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 
 

   (च) विधेयक सांयकु्त सवमतीकडे पाठविण्याबाबत श्री.हर्षविधवन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, वि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 
 

      "सन २०१८ चे दवधानसभा दवधेयक क्रमाांक ४१ – महाराष्र अनुसूदचत जाती, 
अनुसूदचत जमाती, दवमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगश व दवरे्ष 
मागासप्रवगश (जातीचे प्रमाणपत्र िेणयाचे व त्याच्या पडताळणीचे दवदनयमन) 
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(सुधारणा) दवधेयक, २०१८ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभागृहाांच्या २१ 
सिस्याांच्या सांयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्याांच्या आत सािर 
करणयाचा अनुिेर् िेऊन दवचाराथश पाठदवणयात यावे." 

     
 
 

 
 

सहा : सिवश्री राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, अवजत पिार, पथृ्िीराज चहहाण, जयांत पाटील, 
गणपतराि िेशमखु, विलीप िळसे-पाटील, विजय िडेट्टीिार, बाळासाहेब थोरात, 
शवशकाांत शशिे, प्रा. विरेंद्र जगताप, सिवश्री. जयित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आहहाड, प्रा. 
िर्षा गायकिाड, सिवश्री. भास्कर जाधि, अब्िलु सत्तार, गोपालिास अग्रिाल, अब ु
आझमी, नवसम खान, सवुनल केिार, विलीप सोपल, मधकुरराि चहहाण, ॲड. 
यशोमती ठाकूर, सिवश्री. सवतश पाटील, अवमन पटेल, डी. एस. अवहरे, राहुल मोटे, 
डी.पी. सािांत, हसन मशु्रीफ, बसिराज पाटील, वशिेंद्रशसह भोसले, राजेश टोपे, 
ित्तात्रय भरणे, भारत भालके, बाळासाहेब पाटील, िसांतराि चहहाण, सांग्राम थोपटे, 
रणवजत काांबळे, डॉ. सांतोर्ष टारफे, श्रीमती विवपका चहहाण, सिवश्री. कुणाल पाटील, 
हनमुांत डोळस, काशीराम पािरा, जे.पी.गािीत, हर्षविधवन सपकाळ, विजय भाांबळे, 
राहुल बोंदे्र, िैभि वपचड, सभुार्ष उफव  पांवडतशेट पाटील, अमर काळे, अवमत झनक, 
कु.प्रवणती शशिे, श्रीमती अवमता चहहाण, सिवश्री. भाऊसाहेब काांबळे, शेख आवसफ 
शेख रवशि, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री. अस्लम शेख, त्र्यांबक वभसे, जयकुमार 
गोरे, वनतेश राणे, वसध्िाराम म्हेते्र, पाांडुरांग बरोरा, कावलिास कोळांबकर, सांग्राम 
जगताप, विश्िजीत किम, डॉ.मधसुिून कें दे्र, श्री.नरहरी वझरिाळ वि.स.स याांचा 
म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :            
 
        “राज्यात मोठया प्रमाणात तूरीचे उत्पािन होऊनही पणन महासांघाने ऑनलाईन नोंिणी 
केलेल्या रे्तकऱयाांकडून तूर, हरभरा खरेिी न करणे, नोंिणी न केलेल्या रे्तकऱयाांकडून 
हमीभावापेक्षा कमी िराने खरेिी करुन व्यापाऱयाांनी केलेली रे्तकऱयाांची लूट, ऑनलाईन 
नोंिणी न करता तूर व मक्याची खरेिी पणन महासांघाने करूनही चुकारे प्रलांदबत असणे, 
बाहेरील िेर्ातून तूरडाळ व हरभरा आयात केल्यामुळे राज्यातील रे्तकऱयाांकडील जवळपास 
२४ लाख ५१ हजार ८२४ क्क्वटल तूर व हरभरा खरेिीअभावी दर्ल्लक असणे, खरेिी-दवक्री 
सांचालकाांवर चुकीचे गुन्हे नोंिदवणे, छत्रपती दर्वाजी महाराज सन्मान योजनेअांतगशत राज्यातील 
रे्तकऱयाांना ३४ हजार कोटींची जाहीर केलेली कजशमाफी तथादप, प्रत्यक्षात केवळ १५ हजार 
कोटीचीच कजशमाफी दमळणे, पदरणामी रे्तकऱयाांचा ७/१२ कोरा न होणे, र्ासनाच्या 
धोरणामुळेच राज्यात गेल्या साडेतीन वषाच्या काळात १७ हजार रे्तकऱयाांनी आत्महत्येचा 
मागश पत्करणे, कें द्र र्ासनाने राज्यातील रे्तकऱयाांच्या कजशमाफीसाठी दनधी िेणयास दिलेला 
नकार, राज्यात सहकारी बँकाांची अडवणूक केल्यामुळे पीक कजशवाटप करणयास दजल्हा 
बँकाांना येत असलेल्या अडचणी, वन टाईम सेटलमेंटसाठी रे्तकरी तयार असताना अनेक 
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दजल्यामध्ये पात्र रे्तकऱयाांच्या याद्या अद्यापही न आल्यामुळे राष्रीयकृत बँकाांकडून कजशवाटप 
न करता ऊसाच्या दबलातून कजाच्या रकमा वळत्या करुन घेणे, आत्महत्याग्रस्त दजल्यात 
पालकमांत्रयाांच्या हस्ते कजशमाफीचे प्रमाणपत्र िेऊनही पीक कजासाठी हेलपाटे मारावे लागणे, 
बुलढाणा व यवतमाळ दजल्यात पीक कजश मांजुरीसाठी रे्तकऱयाच्या पत्नीकडे र्रीरसुखाची 
मागणी होणे, डीजीटल स्वाक्षरी व ऑनलाईन ७/१२ योजना यर्स्वी न होणे, आपल्या 
मागणयाांसाठी र्ाांततेने आांिोलन करणाऱया रे्तकऱयाांवर गुन्हे िाखल करणे, चालू वषी 
अमरावती दजल्यात बनावट दबयाणे दवतरीत झाल्याच्या उघडकीस आलेल्या घटना, पांतप्रधान 
पीक दवमा योजनेअांतगशत सन २०१७ च्या खरीप हांगामातील ९२ टक्के रे्तकऱयाांच्या बँक 
खात्याची मादहती बँकेतील खात्यार्ी जुळत असतानाही ४१.५० लाख दवमाधारक रे्तकऱयाांना 
मित नाकारुन एकूण २,२६९ कोटींच्या नुकसान भरपाईपैकी फक्त ७४७ कोटीचे वाटप करणे, 
कापसावरील बोंड अळीमुळे झालेले सुमारे  ३००० कोटींचे नुकसान तसेच मावा व 
तुडतुड्यामुळे झालेली धानाची नुकसान भरपाई जाहीर करून अद्यापही न दमळणे, धमा 
पाटलाच्या मुलाला दिलेल्या आश्वासनाला फासलेला हरताळ, साखरेच्या िरात घसरण 
झाल्यामुळे ऊस उत्पािक रे्तकऱयाांवर वाढत चाललेली थकबाकी, त्यात पादकस्तानातून 
साखर, तूर व काद्याांची आयात करुन राज्यातील रे्तकऱयाांच्या अडचणीमध्ये झालेली वाढ, 
कापसावर फवारणी करताना मृत झालेल्या रे्तकऱयास मित, दृष्टीहीन व अपांग रे्तकऱयाांना 
पीक कजश, आधारभूत शकमती, हमीभाव, वन हक्क कायिा तसेच सामादजक योजनाांची 
अांमलबजावणी करणे इ. मागणयाबाबत र्ासनाने दि. १३ माचश, २०१८ रोजी सभागृहात 
दिलेल्या आश्वासनानुसार कोणतीच कायशवाही न होणे, माहे माचश, २०१७ पयंतच्या पेड-पेंशडग 
ग्राहकाांना दवजेची जोडणी िेणयाचे र्ासनाने सभागृहात मान्य करुनही अद्याप जोडणी न 
दमळणे, पदरणामी ग्रामीण भागात दिवसभरातून अनेक वेळा वीज पुरवठा खांदडत होणे, पुरेर्ा 
पायाभूत सुदवधा नसल्याने ग्राहकाांची गैरसोय होणे, ग्राम दवद्युत सहाय्यक दनयुक्तीबाबत िीड 
वषापूवी र्ासन दनणशय दनगशदमत करून अद्यापही दनयुक्त्या न करणे, याबाबत र्ासनाने 
करावयाची उपाययोजना, कायशवाही व प्रदतदक्रया." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

   (मांगळिार, विनाांक ३ जलुै, २०१८ रोजीच्या बलॅटहिारे ठरविण्यात आलेल्या 
प्राथम्यक्रमानसुार िशवविण्यात आलेल्या सचूना) 
 

  (१) श्री. विजय िडेट्टीिार, वि.स.स. पढुील सािवजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा 
उपस्स्थत करतील. 
 

      "पुवश दविभातील चांद्रपूर, गडदचरोली, गोदिया, भांडारा या दजल्हयातील कृषी 
महादवद्यालयाच्या प्रर्ासकीय कामकाजाकदरता वारांवार अकोला येथे जावे लागणे, 
अकोला येथील पांजाबराव िेर्मुख कृषी दवद्यापीठाचे दवभाजन करून पुवश दविभाकदरता 
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चांद्रपूर दजल्हयातील शसिेवाही येथे नदवन कृषी दवद्यापीठाची स्थापना करणयाबाबत केळकर 
सदमतीने र्ासनास सािर केलेल्या अहवालात नमूि करणे, शसिेवाही येथे कृषी दवद्यापीठ 
स्थापन करणयाकदरता सोयीसुदवधा उपलब्ध  असतानाही त्याकडे र्ासनाचे झालेल्या 
िलुशक्षामुळे नागदरकाांमध्ये पसरलेला असांतोष, सबब अकोला येथील पांजाबराव िेर्मुख 
कृषी दवद्यापीठाचे दवभाजन करून चांद्रपूर दजल्हयातील शसिेवाही येथे नदवन कृषी दवद्यापीठ 
स्थापन करणयाबाबत र्ासनाने तातडीने करावयाची कायशवाही  व उपाययोजना." 
 

  (२) ॲड.राहुल कुल, वि.स.स. पढुील सािवजवनक महत्तिाच्या बाबीिर चचा उपस्स्थत 
करतील. 
 
      "पुणे दजल्हयातील खडकवासला पाटबांधारे दवभागाांतगशत िौंड तालुक्यासह पूवश 
हवेलीतून वाहणाऱया नवीन व जुना उजवा मुठा कालव्यातून (बेबी कॅनॉल) मोठ्या 
प्रमाणावर पाणी गळती सुरू असल्याची तक्रार नागदरकाांनी कायशकारी अदभयांता 
खडकवासला पाटबांधारे दवभाग याांच्याकडे दिनाांक १९ सप्टेंबर, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास करणे, नवीन मुठा कालव्यातून होणाऱया गळतीचे प्रमाण िोन वषापासून 
वाढल्याने िौंड तालुक्यातील बोरीऐांिी, सहजपूर, खामगाव, कासुडी, यवत, खुटबाव, 
केडगाव तसेच हवेली तालुक्यातील लोणी काळभोर, कुां जीरवाडी, सोरतापवाडी (दज.पुणे) 
येथील हजारो एकर रे्ती नादपक होणयाचे वाढलेले प्रमाण, जुना उजवा मुठा कालव्यातून 
(बेबी कॅनॉल) मधून वाहणाऱया या अरु्द्ध पाणयामुळे कालव्यालगतचे असलेले दपणयाचे 
पाणी िदुषत होणे, नवीन व जुना मुठा कालव्याच्या िरुुस्ती व अस्तरीकरणासाठी असलेली 
२% खचाच्या मयािेमुळे अनेक दिवसाांपासून हे काम प्रलांदबत असल्यामुळे खचाची मयािा 
१०% करणयाची होत असलेली मागणी, याबाबत र्ासनाने करावयाची कायशवाही व 
प्रदतदक्रया." 

    
 
 
 

विधान भिन, 
नागपूर, 
दिनाांक : ४ जुलै, २०१८ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सदचव, 

 महाराष्र दवधानसभा. 
 


