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महाराष् िवधानसभा 
 

िदवसाच्ा कामकाजाचा �म 
मंगळवार, िदनांक २५ जलैु, २०१७ 

(सकाळी ११.०० वाजता) 
 
 

 

एक : �शननोरर. 
 

 

  (अ) तारांिकत �शन. 
 

  (ब) सोमवार, िदनांक २४ जुलै, २०१७ रोजीची तारांिकत �शनोोरांची  ादी ससाागृाा ा 
पटलावर ठेवणे. 
 

  (क) अतारांिकत �शनोोरांची  ादी  मांक २९३ ते ३१२ ससाागृाा ा पटलावर ठेवणे. 
 

    
 

दनन : स्गन �सतावाच्ा साचना – (असल्ास) (म.िव.स. िन्म ९७ अनव र्) . 
 

तीन : लकवरधी साचना (म.िव.स. िन्म १०५ अनव र्) :   
 

 

  (१) सवर्ी. ज्ंत पाटील , िजतें  आहाह , सरुरश लाह ,,अॅह.  िशष शरलार ,        
अॅह. पराग अळवणी,्ी.  अिमत साटम, कॅपटन  र.तिमल सरलवन, सवर्ी. सिुनल 
कर दार, िवज्  वहर�ीवार , अमर काळर , िदलीप वळसर-पाटील , अिजत पवार , 
शिशकांत िशदर , पांहुरंग बरनरा , ्ीमती िदिपका चआहाण , सवर्ी. वैभव  िपचह , 
राधाकृ�षण िववर-पाटील, असलम शरव , अॅह. ्शनमती ठाका र ,हॉ. संतनष टारफर , 
सवर् ी. िकसन क्नरर , संज् कर ळकर , संदीप  नाईक , िदपक चआहाण , हॉ. िमिलद 
मानर, सवर् ी. सधुाकर  कनहळर , िवकास कंुभारर , कृषणा वनपहर , सधुाकर दरशमवु , 
सधुीर पारवर , हसन मु् ीफ , सरुरश धाननरकर, दोा�् भरणर , राहुल जगताप , अबा 
 जमी, िव.स.स. तातहीच्ा व सावरजिनक महममवाच्ा बाबीकहर मडु्मंु्ाचर लक 
वरधतील :-  
 

       "नाापूर िजल्ातील ८ मुलांचा कळमेशवर जवळील वेणा जलाा ात बुुून मगृ ु 
झाल ाची िद. ९  जुलै, २०१७  रोजी घुलेली घटना , मुलांनी नावेमध े मौजम तती तसेच 
सेलफी व �्ृुी  ाुटीा करीत असतांना नावेचे संतुलन िबघुल ाने जलाा ाचे पाणी 
नावेमध े िा�न नाव बुुणे , तसेच मुंबबतील जूृू , ाोराब, वरळी, दादर, िारााव चौपाटी , 
 कसा, मढ, मिरन लाबनस  ृ ादी िठकाणी समु � िकनाा ावर पावसाळ ात समु�ाा ा 
लाटांची मजा  लुटण ासाठी प सटकांची ाद� समु� िकनाा ावर वाढत असणे , िवलेपाल� 
 ेथील दोन िविा� थचा जुृू  ेथील समु� िकनारी लाटेचा अंदाज न  ल ामुळे झालेला 
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मगृ ु, मिरन लाबनस  ेथे सेलफी घेताना नका िवद ािथ�नीचा बुुून झालेला मगृ ु , मुंबबतील 
समु� िकनारे ,चौपाट ांवर नो सेलफी झोन म्ृणून घोषीत क�न तसेच पोलीस व 
जीवरलकांकुून प सटकांना वारंवार ंोक ाा ा सूचना देानृी ृ ाकुे प सटकांनी केलेले 
दुलसल, ृ ामुळे अाा �कारा ा घटना रोखण ासाठी ाासनाने कराव ाची का सवाृी व 
�िति  ा."     
 

  (२) सवर्ी. राधाकृषणर िववर-पाटील , िवज् वहर�ीवार , अमीन पटरल , मन.   िरफ 
(नसीम) वान , अिमत दरशमवु , सिुनल कर दार , अमर काळर , हषरवधरन  सपकाळ , 
अबदसुल सोार, असलम शरव , अॅह. ्शनमती ठाका र , सवर्ी. अिजत पवार , ज्ंत 
पाटील, िदलीप वळसर-पाटील , वैभव िपचह , पांहुरंग बरनरा , िजतें  आहाह , 
शिशकांत िशदर , िव.स.स. तातहीच्ा व सावरजिनक महममवाच्ा बाबीकहर शालर् 
िशकण मंु्ाचर लक वरधतील :-  
 

     "अकरावी �वेा�ि  ा राबिवण ाा ा नानसा कंपनीा ा िन काळजीपणामुळे �वेााची 
 ादी पाृण ासाठी मंुबबसृ राा ातील अनेक िठकाणी िविा� थना िद. १० जुलै , २०१७ 
रोजीची रा� जााून काढावी लााणे , सा ंकाळी पाच वाजता जाृीर ृोणारी  ादी  मध रा�ी 
नक वाजता  जाृीर झाल ानंतर मंाळवारी िद. ११ जुलै , २०१७ रोजी सकाळपासूनच 
िविा� थनी मृािविाल ात जाान �वेा घेण ासाठी लावलेल ा रांाा , अकरावी 
ऑनलाबन �वेा �ि  ेतील ाोंळ टाळण ासाठी ,  ावष� राा  ाासनाने नो नुा  ेथील 
नानसा  ा कंपनीची केलेली िन ुकती , सदर कंपनीकुे मंुबबसृ राा ातील  तर िजल्ांची 
अकरावी �वेाांची सोपिवण ात  लेली जबाबदारी , तथािप नोदणी �ि  ेपासूनच 
अकरावी �वेा �ि  ेचा सु� असलेला ाोंळ , ृ ामुळे पिृल ा ाुणवोा  ादीकुे सवस 
पालकांचे व िविा� थचे लाालेले लल , तथािप कंपनीने  ादी अपलोु करण ास वेळीच 
सु�वात न केल ाने संध ाकाळी पाच वाजता जाृीर ृोणारी  ादी , मध रा�ी जाृीर ृोानृी 
ृ ाबाबतचे संदेा  िविा� थना न िमळणे , अनेक तांि�क अुचणीमुळे मंुबबतील �वेा  
�ि  ा नका िदवसासाठी खंुीत करावी लााणे , पिरणामी �वेााचे वेळाप�क कोलमुणे , 
िद.१० जुलै , २०१७ रोजी सा ंकाळी पाच वाजल ापासून संकेततथळ बंद असल ाने जााा 
वाटप  ादी पाृण ासाठी िविाथ� व पालकांना �ितला करावी लााणे , पिरणामी 
पालकांमध े िनममण झालेला तीी असंतोष , �वेा �ि  ा राबिवणाा ा कंपनीा ा 
अनााोदी कारसारामुळे िवध ाथ� व पालकांना झालेला नाृक �ास ,  ाकुे ाासनाचे 
झालेले दलुसल,  ाबाबत ाासनाने कराव ाची का सवाृी व �िति  ा." 
 

  (३) अॅह.  िशष शरलार , ्ीमती मिनषा चौधरी , ्ी. �शांत ठाका र , अॅह. पराग 
अळवणी, सवर्ी. संज् कर ळकर , िवज् वहर�ीवार , राधाकृषणा िववर-पाटील, सिुनल 
कर दार, असलम शरव , अमर काळर , अॅह. ्शनमती ठाका र,  हॉ. संतनष टारफर ,     
सवर्ी. अमीन पटरल , मन,  िरफ (नसीम) वान , अिमत दरशमवु , हषरवधरन 



†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ 
 

27-Jul-17    14:09 

3 

सपकाळ, अबदŸुल सोार, शरद सननावणर , अशनक पाटील , ्ीमती तपृती सावंत , 
सवर्ी. जानराज चौगलुर, चंंकांत सननावणर , सरदार तारािसह, सिुनल �भा, िव.स.स 
तातहीच्ा व सावरजिनक महममवाच्ा बाबीकहर सहकार मंु्ाचर लक वरधतील  :-  
 

       "परसणी िजल्ातील  ंंा बबक ,  ुको बबक,  ुना टेु बबक ऑफ  ंिु ा , बबक ऑफ 
 ंिु ा, िसुीकेट बबक  ा पाच रा षी कग त बबका व रृनाकर बबक  ा खाजाी बबकेा ा 
अिंका- ांाी संानमत क�न ांााखेु ाुार अॅणु ननज� िल. कारखान ाा ा  संचालक 
मंुळाने ृजारो ाेतक- ांा ा नावावर ततबल ३२८ कोटीचे कजस ्चलेले असल ाचे माृे 
जुलै २०१७ मध े िनदासनास  ेणे , ृ ामुळे  ा ाेतक- ांना दसु- ा कोणृ ाृी बबकांचे कजस 
िमळत नसणे , तसेच सदर कजस देताना  ा कजसदारांकुून िरझवस बबकेा ा िन मानुसार 
केवा सीची पूतसता केलेली नसून ांााखेु ाुारने पुरवलेल ा काादप�ांा ा  ंारेच कजस 
िदलेले असणे,  ा नकाृी �करणात २० टकके मााजन मनी घेतली ाेलेली नसून कजसदारांनी 
कोणृ ाृी �कारचा कजस मााणी अजस िदलेला नसणे , तसेच कजस िदल ावर ते  ंी 
खातेदार ाेतक- ांा ा बचत खाृ ात जमा क�न ृ ानंतर खातेदारांची परवानाी न घेता 
ांााखेु ाुारा ा खाृ ात वळते करणे, ृ ामुळे अाा�कारे परसणी िजल्ातील ृजारो 
ाेतक- ांची बनावट काादप�े सादर क�न ृ ांची फसवणूक करणाा ा ांााखेु ाुार व 
ननज� िल.  ा कारखानाा ा संचालकांवर तसेच संबंिंत बबकाां ा अिंका- ांवर फौजदारी 
कारवाब क�न  फसवणूक झालेल ा ाेतक- ांना न ा  िमळवून देण ासाठी ाासनाने 
कराव ाची का सवाृी व �िति  ा." 

    
 

चार : शासकी् िवधर्कर  : 
 

 

  (अ) परु:स्ापना र् :- 
 

   (१) सन २०१७ चे िवंानससा िवंे क  मांक ३९ – मृारा ष सावसजिनक 
िवशवतत् वतथा (सुंारणा) िवंे क, २०१७. 
 

   (२) सन २०१७ चे िवंानससा िवंे क  मांक ४० – �ी साबबाबा संतथान 
िवशवतत् वतथा (िाु�) (सुंारणा) िवंे क, २०१७. 
 

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

  (ब) िवचार, वंहश: िवचार व संमत करणर :- 
 
 

  (१) (क) सन २०१७ चर िवधानसभा िवधर्क �मांक ३६ - महाराष् मुं ांक (सधुारणा) 
िवधर्क, २०१७. 
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   (ख) िवधर्क सं्ुकत सिमतीकहर पाठिवण्ाबाबत ्ी.ओम�काश उफर  बचचा कहा ,  
िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मृारा ष  िवंानससा िवंे क  मांक ३६ - मृारा ष मु�ांक 
(सुंारणा) िवंे क, २०१७ िवंानपिरषदेची सृमती घेान दोनृी ससाागृांा ा ५१ 
सदत ांा ा सं ुकत सिमतीकुे ृ ावरील �ितवगो  सृा मिृन ांा ा  त सादर 
करण ाचा अनुदेा देान िवचाराथस पाठिवण ात  ावे." 
 

   (ा) िवधर्क सं्ुकत सिमतीकहर पाठिवण्ाबाबत ्ी.असलम शरव , िव.स.स. 
्ांचा �सताव :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क  मांक ३६ - मृारा ष मु�ांक 
(सुंारणा) िवंे क, २०१७ िवंानपिरषदेची सृमती घेान दोनृी ससाागृांा ा 
४३ सदत ांा ा सं ुकत सिमतीकुे  ृ ावरील �ितवगो सृा मिृन ांा ा  त सादर 
करण ाचा अनुदेा देान िवचाराथस पाठिवण ात  ावे." 
 

   (घ) िवधर्क सं्ुकत सिमतीकहर पाठिवण्ाबाबत ्ी.हषरवधरन सपकाळ , �ा.वीरें 
जगताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 
 

      "सन २०१७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क  मांक ३६ - मृारा ष मु�ांक 
(सुंारणा) िवंे क, २०१७ िवंानपिरषदेची सृमती घेान दोनृी ससाागृांा ा २१ 
सदत ांा ा सं ुकत सिमतीकुे ृ ावरील �ितवगो  सृा मिृन ांा ा  त सादर 
करण ाचा अनुदेा देान िवचाराथस पाठिवण ात  ावे." 

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

     

  (२) (क) सारताा ा संिवंानाा ा अनुा ेद २१३ (२) ( अ)  िण मृारा ष िवंानससा 
िन म  १५९ (२) अनव े सवस�ी िवज  वुे�ीवार, अमीन पटेल, ृषसव संन 
सपकाळ, �ा.वीरे� जाताप, सवस�ी ािाकांत िादे, अिजत पवार, सातकर जांव, 
िजते�  ्ृाु, संज  कदम, िदलीप वळसे-पाटील, ृसन मु�ीफ , अबु  जमी, 
ुॉ.सतीा पाटील, सवस�ी  म�काा ्फस  बाचू कुू, सुरेा लाु, राृुल मोटे, 
िदपक च्ृाण, संदीप नाबक, �ीमती िदपीका च्ृाण, सवस�ी ज दो लीरसाार, 
राजेा टोपे, पांुुरंा बरोरा, ृनुमंत ुोळस, वैसव िपचु,  िव.स.स.  ांचा �तताव :- 

 

 

     "ृी िवंानससा सन २०१७ चा मृारा ष अध ादेा  मांक  १० – मृारा ष 
मृानारपािलका (सुंारणा) अध ादेा, २०१७ नापसंत करते." 
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   (ख) सन २०१७ चर िवधानसभा िवधर्क �मांक ३७ - महाराष् महानगरपािलका 
(सधुारणा)  िवधर्क, २०१७. 
 

   (ा) िवधर्क सं्ुकत सिमतीकहर पाठिवण्ाबाबत ्ी.ओम�काश उफर  बचचा कहा ,  
िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 
 

      "सन २०१ ७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क  मांक ३७ - मृारा ष 
मृानारपािलका (सुंारणा) िवंे क, २०१७ िवंानपिरषदेची सृमती घेान 
दोनृी ससाागृांा ा ५१ सदत ांा ा सं ुकत सिमतीकुे ृ ावरील �ितवगो  सृा 
मिृन ांा ा  त सादर करण ाचा अनुदेा देान िवचाराथस पाठिवण ात  ावे ." 
 

   (घ) िवधर्क सं्ुकत सिमतीकहर पाठिवण्ाबाबत ्ी.असलम शरव , िव.स.स. 
्ांचा �सताव :- 
 

      "सन २०१ ७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क  मांक ३७ - मृारा ष 
मृानारपािलका (सुंारणा) िवंे क, २०१७ िवंानपिरषदेची सृमती घेान 
दोनृी ससाागृांा ा ४३ सदत ांा ा सं ुकत सिमतीकुे ृ ावरील �ितवगो  सृा 
मिृन ांा ा  त सादर करण ाचा अनुदेा देान िवचाराथस पाठिवण ात  ावे." 
 

   (ङ) िवधर्क सं्ुकत सिमतीकहर पाठिवण्ाबाबत ्ी.हषरवधरन सपकाळ , �ा.वीरें 
जगताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 

      "सन २०१ ७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क  मांक ३७ - मृारा ष 
मृानारपािलका (सुंारणा) िवंे क, २०१७ िवंानपिरषदेची सृमती घेान 
दोनृी ससाागृांा ा २१ सदत ांा ा सं ुकत सिमतीकुे ृ ावरील �ितवगो  सृा 
मिृन ांा ा  त सादर करण ाचा अनुदेा देान िवचाराथस पाठिवण ात  ावे ." 
 

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

     

  (३) (क) सारताा ा संिवंानाा ा अनुा ेद २१३ (२) ( अ)  िण मृारा ष िवंानससा 
िन म  १५९ (२) अनव े सवस�ी अमीन पटेल, ृषसव संन सपकाळ, �ा.वीरे� 
जाताप, सवस�ी ािाकांत िादे, अिजत पवार, सातकर जांव, िजते�  ्ृाु, 
संज  कदम, िदलीप वळसे-पाटील, ृसन मु�ीफ,  अबु  जमी, ुॉ.सतीा पाटील, 
सवस�ी  म�काा ्फस  बाचू कुू, सुरेा लाु, राृुल मोटे, िदपक च्ृाण, संदीप 
नाबक, �ीमती िदपीका च्ृाण, सवस�ी ज दो लीरसाार, राजेा टोपे, पांु ु रंा 
बरोरा, ृनुमंत ुोळस, वैसव िपचु, िव.स.स.  ांचा �तताव :- 

 

     "ृी िवंानससा सन २०१७ चा मृारा ष अध ादेा  मांक  ११ – मृारा ष 
तथािनक �ािंकरण सदत  अन सृता (सुंारणा) अध ादेा, २०१७ नापसंत करते." 
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   (ख) सन २०१ ७ चर िवधानसभा िवधर्क �मांक ३८ – महाराष् स्ािनक 
�ािधकरण सदस् अनहरता (सधुारणा)  िवधर्क, २०१७. 
 
 

   (ा) िवधर्क सं्ुकत सिमतीकहर पाठिवण्ाबाबत ्ी.ओम�काश उफर  बचचा कहा ,  
िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 
 

      "सन २०१ ७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क  मांक ३८ – मृारा ष 
तथािनक �ािंकरण सदत  अन सृता (सुंारणा) िवंे क, २०१७ िवंानपिरषदेची 
सृमती घेान दोनृी ससाागृांा ा ५१ सदत ांा ा सं ुकत सिमतीकुे ृ ावरील 
�ितवगो सृा मिृन ांा ा  त सादर करण ाचा अनुदेा देान िवचाराथस 
पाठिवण ात  ावे." 
 

   (घ) िवधर्क सं्ुकत सिमतीकहर पाठिवण्ाबाबत ्ी.असलम शरव , िव.स.स. 
्ाचंा �सताव :- 
 

      "सन २०१ ७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क  मांक ३८ – मृारा ष 
तथािनक �ािंकरण सदत  अन सृता (सुंारणा) िवंे क, २०१७ िवंानपिरषदेची 
सृमती घेान दोनृी ससाागृांा ा ४३ सदत ांा ा सं ुकत सिमतीकुे ृ ावरील 
�ितवगो सृा मिृन ांा ा  त सादर करण ाचा अनुदेा देान िवचाराथस 
पाठिवण ात  ावे." 
 

   (ङ) िवधर्क सं्ुकत सिमतीकहर पाठिवण्ाबाबत ्ी.हषरवधरन सपकाळ , �ा.वीरें 
जगताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :- 
 

      "सन २०१ ७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क  मांक ३८ – मृारा ष 
तथािनक �ािंकरण सदत  अन सृता (सुंारणा) िवंे क, २०१७ िवंानपिरषदेची 
सृमती घेान दोनृी ससाागृांा ा २१ सदत ांा ा सं ुकत सिमतीकुे ृ ावरील 
�ितवगो सृा मिृन ांा ा  त सादर करण ाचा अनुदेा देान िवचाराथस 
पाठिवण ात  ावे." 

     
 
 

पाच : हॉ.अिनल बोहर, ्ी.अिनल कदम, हॉ.संज् कुटर, ्ी.िवज् औटी, हॉ. िशष 
दरशमवु, सवर्ी. शंभरुाज दरसाई, �शांत बंब, सभुाष साबणर, उनमरश पाटील, चंंिदप 
नरकर , �शांत ठाका र, सिुनल �भा, सरुरश हाळवणकर, �काश  िबटकर, चरण 
वाघमारर, उलहास पाटील, संज् सावकारर, राजाभाऊ वाजर, हिरष िपपळर , हॉ.सिुजत 
िमणचरकर, ्ीमती दरव्ानी फरांदर, हॉ. संज् रा्मलुकर, ॲह.िभमराव धोहर, 
हॉ.राहुल पाटील, ्ी.संतनष दानवर, ॲङ  काश फंुहकर, सवर्ी हिरभाऊ जावळर , 
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संज् भरगहर, हॉ.दरवराव हनळी, हॉ.पंकज भन्र, ॲह. संज् धनटर, हॉ.सनुील दरशमवु, 
ही. म�ललकाजुरन रररी, ्ीमती मिनषा चौधरी, हॉ. भारती लआहरकर, ्ी. राज परुनिहत,  
िव.स.स. ्ांचा म.िव.स. िन्म २९३ अनव्र �सताव :- 
 

"राा ात कजमा ा    ाखाली सापुलेल ा व पिरणामी  ृमृृ ेस �वगो ृोणाा ा 
तसेच िन िमत कजस सरणाा ा अाा सुमारे ८९ लाख ाेतका ांची ३४ ृजार कोटीची  �पती 
िावाजी मृाराज ाेतकरी सनमान  ोजना त ार क�न कजसमाफी करण ाचा िनणस  घेान राा  
ाासनाकुून ाेतका ांना िदलासा िमळणे, दीु लाख �प ांप सतचे थिकत कजस असलेल ा ३६ 
लाख ाेतका ांचा सातबारा कोरा ृोणे, सन २००९ नंतर कजस घेतलेल ा परंतु िद.३० जून, 
२०१६ प �त थिकत रािृलेल ा सवस ाेतका ांना कजसमाफीचा लास िमळणे, अलपसूंारक व 
बृुसूंारक अाी कोणतीृी अट न ठेवता सवसच ाेतका ांना कजसमाफीचा लास िमळणे, 
िन िमत कजमचे ृफते सरणाा ा ाेतका ांचा ाौरव क�न ृ ांना २५ ृजार �प े िकवा २५% 
रककमेचे �ोृसाृनपर अनुदान देण ाचा िनणस  घेण ात  ेणे, कजसमाफीचा लास झालेल ा 
ाेतका ांपैकी ८२% ाेतका ांचे संपूणस कजसमाफ झाले असणे, दुं ाा ा ाासकी  िव ी दरात 
३ �प ांची साववाढ िमळाल ाने दुं ्ृपादक ाेतका ांना साववाढीचा लास िमळणे, कजसमुकत 
झालेल ा सवस ाेतका ांा ावतीने राा  ाासन अिसनंदनास पा� असणे, माृे जून, २०१६ ा ा 
पूव� थिकत कजस असलेल ा परंतु सन २०१४, २०१५ व २०१६ मध े पुनसाठन झालेल ा दीु 
लाखांप �ता ा कजसदार ाेतका ांना संपूणस कजसमाफी देण ाची व दीु लाखांवरील कजसदार 
ाेतका ांना  टीनस  ोजनेचा लास देण ाची ारज असणे, िन िमत कजस सरणाा ा 
ाेतका ांना सिव  ातृी �ोृसाृनाृमक अनुदान देण ाची  ोजना  खण ाची ारज असणे, 
कजसमुकती झाल ाने ाेती ् वसा ास �ोृसाृन िमळणे, ाासनाा ा ंोरणानुसार कजसमाफीची 
�ारंिसक अि�म रककम �प े १० ृजार देण ास टाळाटाळ करणाा ा मध वत� सृकारी बबका 
व रा षी कग त बबकांवर कारवाब करण ाची  वश कता असणे, सन २००८ ा ा 
कजसमाफीनंतरृी थिकत रािृलेल ा बृुसूंारक ाेतका ांना कजसमाफीचा लास देण ाची 
 वश कता असणे, कजसमाफीसाठी ८९ लाख ाेतकरी नवढा  वाका असल ाने 
िजलृापातळीवर  मदारांचा सृसाा असलेली संिन ं�ण सिमती तथापन करण ाची 
 वश कता, राा ातील ाेतकरी ृा के� िबद ूमानून ृ ाला तवबळावर ्से करण ाा ा य टीने 
ाेतीत ांुतवणूक ृोान तो सिव  ात कजसबाजारी ृोणार नाृी व घेतलेले कजस परत करण ाची 
ृ ाची पत त ार ृोान कजसबाजारीपणाा ा फेा ातुन कजसमुकतीकुे वाटचाल क� ाकेल 
 ाय टीने का मतव�पी ्पा  ोजना करण ाची  वश कता व ृ ाजबाबत ाासनाने 
कराव ाची का सवाृी." 
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सहा : अध�-तास चच� (म.िव.स. िन्म ९४ अनव र्) :-  
 

 

  (१) ्ी. हषरवधरन सपकाळ, िव.स.स. 
 

      "िचवली (िज.बलुढाणा) तालकु्ातील �ामीण �गणाल्ातील असिुवधांबाबत" 
 ा िवष ावरील �ी. राृुल बो�े, िव.स.स  ांचा िदनांक ६ नि�ल, २०१७ रोजी ससाागृाा ा 
पटलावर ठेवण ात  लेल ा अतारांिकत �शनोोराची  ादी  मांक २७० मंील �शन 
 मांक ५५३४४ ला िदलेल ा ्ोराा ा संदसमत अंम-तास चचम ्प�तथत करतील. 
 

  (२) ्ी. मननहर भनईर, िव.स.स. 
 

     "पनवरल (िज.रा्गह) र््ील रसा्नी पिरसरातील भाहरप�ा करारानर 
घरतलरल्ा जिमनीपैकी वापरात नसलरली शरतजिमन माळ मालकास परत 
करण्ाबाबत"  ा िवष ावरील �ी. मनोृर सोबर व  तर िव.स.स  ांचा तारांिकत �शन 
 मांक ७९३८५ ला िदनांक १७ माचस, २०१७ रोजी िदलेल ा ्ोराा ा संदसमत अंम-तास 
चचम ्प�तथत करतील. 

    
 
 
 

िवधान भवन, 
मंुबब, 
िदनांक : २४ जुलै, २०१७ 

हॉ. अनंत कळसर, 
�ंान सिचव, 

 मृारा ष िवंानससा. 
 


