महाराष्ट्र विधानसभा
वििसाच्या कामकाजाचा क्रम
मंगळिार, विनांक २० माचच , २०१८
(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयं त)
लक्षिेधी सूचना (म.वि.स. वनयम १०५ अन्िये ) :
(१) सिचश्री. अतुल भातखळकर, अस्लम शेख, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, विजय
िडे ट्टीिार, बाळासाहे ब थोरात, अमर काळे , सुवनल केिार, डी.पी. सािंत, डॉ.
संतोष टारफे, श्री. अवमन पटे ल, प्रा. िषा गायकिाड, सिचश्री. कुणाल पाटील,
अब्िुल सत्तार, शेख आवसफ शेख रशीि, िसंतराि चव्हाण, हषचिधच न सपकाळ,
त्र्यंबकराि वभसे, श्रीमती वनमच ला गावित, अॅड. यशोमती ठाकू र, वि.स.स.
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे शालेय वशक्षण मं त्र्याचे लक्ष
िेधतील :"मुंबईमध्ये अनेक खाजगी शाळाुंनी अवैधपणे केलेल्या फी वाढी ववरोधात पालकाुंनी
केलेली वनदशशने, अनेक खाजगी व अनदावनत शाळाुंनी पालकाुंना शैक्षवणक सावितयाुंची
खरे दी िी शाळे मधूनच करण्याबाबत केलेली सक्ती, शासन आदे शानुंतरिी अनेक
नामाुंवकत शाळा प्रशासनाुंनी फी वाढ सरु ठे ऊन शासनाचा कायदा आपल्याला बुंधनकारक
नसल्याचेिी साुंगण्यात आल्याचे वनदशशनास येणे, फी वाढीवर वनयुंत्रण आणण्यासाठी
शासनाने एक सवमती वनयक्त करणे , अवैधपणे फी वाढ करणाऱ्या व कायद्याचे उल्लुंघन
करणाऱ्या शाळाुंची मान्यता काढू न घेण्याची आवश्यकता, सवमतीमाफशत करण्यात
येणाऱ्या वशफारशीनसार फी वाढीबाबत योग्य तो वनणशय घे ण्याची गरज, याबाबत शासनाने
करावयाची कायशवािी व उपाययोजना."
(२) सिचश्री. गोपालिास अग्रिाल, राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील, अब्िुल सत्तार, सुवनल केिार,
प्रा. विरें द्र जगताप, श्री. मो. आवरफ नसीम खान, प्रा. िषा गायकिाड, वि.स.स.
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मं त्र्याचे
लक्ष िेधतील :"गोंवदया वजल्यात युंदाच्या िुं गामात ६० टक्के पेक्षा कमी पाऊस पडल्यामळे ,
भगभातील पाण्याच्या पातळीमध्ये ३ मीटर पेक्षा जास्त झालेली घसरण, ववविरी तसेच इतर
पाणी साठयाुंमध्ये अतयल्प पाणी साठा असल्यामळे सुंपूणश वजल्यात वनमाण झालेली पाणी
टुं चाई, शासनाने दष्काळग्रस्त म्िणून जािीर करण्यात आलेले तीनिी तालके िे गोंवदया
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वजल्यातील असणे , अवधकाऱ्याुंच्या दलशक्षामळे तब्बल ४० मख्यमुंत्री ग्रामीण पाणी परवठा
योजना राबववण्याकवरता काढलेल्या वनववदा प्रवियेवर मा.उच्च न्यायालयाने वदलेली
स्थवगती, वजल्यातील पाच गावाुंच्या पेरा अबशन योजनेसाठी आवश्यक प्रशासकीय
मान्यतेची बाब शासनस्तरावर प्रलुंवबत असणे , वजल्यामध्ये वारुं वार वनमाण िोत असलेला
पाणी टुं चाईचा प्रश्न सोडववण्याकवरता शासनाकडे कोणतािी टुं चाई आराखडा नसणे ,
गोंवदया वजल्यात वनमाण झालेली भीषण पाणी टुं चाई दूर करण्याकवरता पवरपूणश पाणी टुं चाई
आराखडा तयार करण्यासाठी शासनाने करावयाची कायशवािी व उपाययोजना."
(३) सिचश्री. सुवनल प्रभु, सुवनल राऊत, अशोक पाटील, प्रकाश फातपेकर, वि.स.स.
तातडीच्या ि सािचजवनक महत्तत्तिाच्या बाबीकडे कामगार मं त्र्याचे लक्ष िेधतील :"राज्यात समारे २५,००० िून अवधक वृत्तपत्र वविेतयाुंना िलाखीचे जीवन जगावे
लागत असणे , वृत्तपत्र वविेता ऊन, पाऊस, थुं डीची पवा न करता भल्या पिाटे
वाचकाुंपयंत वृत्तपत्र पोिोचववण्याचे कायश करीत असताुंना तयाुंना वमळणारे तटपुंजे
कवमशन, वृत्तपत्र मालक कुंपन्याुंकडू न ववितयाुंचे िोत असलेले शोषण, भववष्य वनवाि
वनधी, आरोग्य ववमा, वनवृत्ती वेतन इतयादी कोणतेिी सुंरक्षक उपाय नसल्यामळे
उतारवयातील वविेते प्रकृती ठीक नसताुंनािी पायपीट ककवा सायकलवरुन वृत्तपत्र वविी
करीत असणे , शासनाने वृत्तपत्र वविेते कल्याण मुं डळ स्थापन करण्याची घोषणा करुन
दोन वषे िोऊनिी कोणतीच कायशवािी न िोणे , शासनाने रस्तयाच्या कडे ला वृत्तपत्र वविीचे
स्टॉल व अनज्ञापन दे ण्याचे आश्वासन, वृत्तपत्र वविेते व तयाुंच्यावर अवलुंबून असलेले
सिाय्यक, तयाुंचे कटुं वबय अशा लाखो लोकाुंमध्ये पसरलेला असुंतोष, याबाबत शासनाने
करावयाची कायशवािी व उपाययोजना."

(सकाळी ११.०० िाजता)
एक

:

प्रश्नोत्तरे

िोन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािर ठे िणे (१) ग्रामविकास मं त्री

:

मिाराष्र राज्यातील वजल्िा पवरषदा व पुंचायत
सवमतयाुंचे सन २०१३-२०१४ चे एकवत्रत ववत्तीय व
मिसूली लेखे सभागृिासमोर ठे वतील.
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(२) संसिीय कायच मं त्री

:

ववदभश, मराठवाडा आवण उवशवरत मिाराष्र यासाठी
ववकासमुंडळे आदे श, २०११ मधील वनयम ८
अन्वये सुंसदीय कायश ववभागाचा सन २०१६-२०१७
या ववत्तीय वषातील योजनेत्तर योजनाुंवरील
वैधावनक ववकास मुं डळवनिाय (अववभाज्य
भागासि) प्रतयक्ष खचाचा तपशील सभागृिासमोर
ठे वतील.

तीन

:

लोकलेखा सवमतीचा चौवतसािा अहिाल सभागृहास सािर करणे.

चार

:

सन २०१८-२०१९ च्या अथचसंकल्पातील अनुिानाच्या मागणयांिर चचा ि मतिान.
(चौथा वििस)
(१)

गृिवनमाण विभाग.

(२)

सावशजवनक आरोग्य ववभाग.

(३)

वैद्यकीय वशक्षण व औषधी द्रव्ये ववभाग.

(४) आवदवासी ववकास विभाग.
(५) पयावरण ववभाग.
(मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सूची स्वतांत्रपणे ववतरीत केल्याप्रमाणे)
पाच

:

शासकीय विधे यके :
(अ) पुर:स्थापनाथच :(१)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक १३ – जी.एच.रायसोनी
विद्यापीठ, अमरािती, विधे यक, २०१८.

(२)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक १४ – महाराष्ट्र जलसंधारण
महामं डळ (सुधारणा) विधे यक, २०१८.

-----------------------------------------------------------------------------------------
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(ब) विचार, खं डश: विचार ि संमत करणे :(१)

(क)

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सवशश्री. अब आझमी, भारत भालके, अस्लम शेख, ववजय
वडे ट्टीवार, िषशवधशन सपकाळ, राधाकृष्ण ववखे-पाटील, वव.स.स. यांचा प्रस्ताि :"ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक ७ – मिाराष्र
पायाभूत सववधा ववकास सक्षम प्रावधकरण अध्यादे श, २०१८ नापसंत करते."

(२)

(ख)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक १० – महाराष्ट्र पायाभूत
सुविधा विकास सक्षम प्रावधकरण विधे यक, २०१८.

(ग)

विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :-

"सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक िमाुंक १० – मिाराष्र पायाभूत
सववधा ववकास सक्षम प्रावधकरण ववधे यक, २०१८ ववधानपवरषदे ची सिमती घे ऊन
दोन्िी सभागृिाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील प्रवतवृत्त सिा
मविन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे."
----------------------------------------------------------------------------------------(क) सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ७ – भूवमसंपािन, पुनिचसन ि
पुनिचसाहत करताना उवचत भरपाई वमळणयाचा आवण पारिशच कतेचा हक्क
(महाराष्ट्र सुधारणा) विधे यक, २०१८.
(ख) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिचश्री अस्लम शेख, अमर
काळे , सुवनल केिार, अवमन पटे ल, डॉ.संतोष टारफे, श्रीमती वनमच ला गािीत,
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक िमाुंक ७ – भूवमसुंपादन, पनवशसन
व पनवशसाित करताना उवचत भरपाई वमळण्याचा आवण पारदशशकतेचा िक्क
(मिाराष्र सधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदे ची सिमती घेऊन दोन्िी
सभागृिाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील प्रवतवृत्त सिा
मविन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे."
(ग) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक िमाुंक ७ – भूवमसुंपादन, पनवशसन
व पनवशसाित करताना उवचत भरपाई वमळण्याचा आवण पारदशशकतेचा िक्क
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(मिाराष्र सधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदे ची सिमती घेऊन दोन्िी
सभागृिाुंच्या ३५ सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील प्रवतवृत्त सिा
मविन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे."
(घ) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिचश्री हषच िधच न सपकाळ,
अवमत झनक, प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक िमाुंक ७ – भूवमसुंपादन, पनवशसन
व पनवशसाित करताना उवचत भरपाई वमळण्याचा आवण पारदशशकतेचा िक्क
(मिाराष्र सधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदे ची सिमती घेऊन दोन्िी
सभागृिाुंच्या ३१ सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील प्रवतवृत्त सिा मविन्याुंच्या
आत सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे."
(ङ) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक िमाुंक ७ – भूवमसुंपादन, पनवशसन
व पनवशसाित करताना उवचत भरपाई वमळण्याचा आवण पारदशशकतेचा िक्क
(मिाराष्र सधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदे ची सिमती घेऊन दोन्िी
सभागृिाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील प्रवतवृत्त सिा मविन्याुंच्या
आत सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे."
----------------------------------------------------------------------------------------(क) विचार पुढे सुरु, खं डश: विचार ि संमत करणे :सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ८ – महाराष्ट्र भूवमगत नळमागच
ि भूवमगत िावहन्या (जवमनीमधील िापर हक्काचे संपािन) विधे यक,
२०१८.
----------------------------------------------------------------------------------------(ड) विचार, खं डश: विचार ि संमत करणे :(१)

(क)

सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ९ – महाराष्ट्र पवरचावरका
(सुधारणा) विधे यक, २०१८.

(ख) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिचश्री अस्लम शेख, विजय
िडे ट्टीिार, अमर काळे , सुवनल केिार, डी.पी.सािंत, बाळासाहे ब थोरात,
अवमन पटे ल, िसंतराि चव्हाण, त्र्यंबकराि वभसे, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :20-Mar-18
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"सन २०१८ चे ववधानसभा ववधे यक िमाुंक ९ – मिाराष्र पवरचावरका
(सधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदे ची सिमती घेऊन दोन्िी सभागृिाुंच्या
४३ सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील प्रवतवृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे."
(ग) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे ववधानसभा ववधे यक िमाुंक ९ – मिाराष्र पवरचावरका
(सधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदे ची सिमती घेऊन दोन्िी सभागृिाुंच्या
३५ सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील प्रवतवृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे."
(घ) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.हषच िधच न सपकाळ, प्रा.विरें द्र
जगताप, श्री.अवमत झनक, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे ववधानसभा ववधे यक िमाुंक ९ – मिाराष्र पवरचावरका
(सधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदे ची सिमती घेऊन दोन्िी सभागृिाुंच्या
२५ सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील प्रवतवृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे."
(ङ) विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे ववधानसभा ववधे यक िमाुंक ९ – मिाराष्र पवरचावरका
(सधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदे ची सिमती घेऊन दोन्िी सभागृिाुंच्या २१
सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील प्रवतवृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे."
(२)

----------------------------------------------------------------------------------------(क) सन २०१८ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक १२ – विद्युत (महाराष्ट्र
सुधारणा) विधे यक, २०१८.
(ख)

विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.भारत भालके, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक िमाुंक १२ – ववद्यत (मिाराष्र
सधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदे ची सिमती घेऊन दोन्िी सभागृिाुंच्या ५१
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सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील प्रवतवृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे."
(ग)

विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.अस्लम शेख, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक िमाुंक १२ – ववद्यत (मिाराष्र
सधारणा) ववधे यक, २०१८ ववधानपवरषदे ची सिमती घेऊन दोन्िी सभागृिाुंच्या ४७
सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील प्रवतवृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे."

(घ)

विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.शेख आवसफ शे ख,
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक िमाुंक १२ – ववद्यत (मिाराष्र
सधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदे ची सिमती घेऊन दोन्िी सभागृिाुंच्या ४२
सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील प्रवतवृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे."

(ङ)

विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.सुभाष उफच पंवडतशेट
पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक िमाुंक १२ – ववद्यत (मिाराष्र
सधारणा) ववधे यक, २०१८ ववधानपवरषदे ची सिमती घेऊन दोन्िी सभागृिाुंच्या ३२
सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील प्रवतवृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे."

(च)

विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिचश्री.अवमत झनक, हषच िधच न
सपकाळ, प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :-

"सन २०१८ चे ववधानसभा ववधेयक िमाुंक १२ – ववद्यत (मिाराष्र
सधारणा) ववधेयक, २०१८ ववधानपवरषदे ची सिमती घेऊन दोन्िी सभागृिाुंच्या २१
सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील प्रवतवृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सादर
करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश पाठववण्यात यावे."
----------------------------------------------------------------------------------------(३) (क) सन २०१७ चे विधानसभा विधे यक क्रमांक ६४ – महाराष्ट्र कृ वष उत्तपन्न
पणन (विकास ि विवनयमन) (िुसरी सुधारणा) विधे यक, २०१७.
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(ख)

विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत सिचश्री.अस्लम शेख, हषच िधच न
सपकाळ, राहुल बोंद्रे, विजय िडे ट्टीिार, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे ववधानसभा ववधेयक िमाुंक ६४ – मिाराष्र कृवष उतपन्न
पणन (ववकास व वववनयमन) (दसरी सधारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरषदे ची
सिमती घे ऊन दोन्िी सभागृिाुंच्या ४३ सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील
प्रवतवृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश
पाठववण्यात यावे."

(ग)

विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत श्री.राधाकृ ष्ट्ण विखे -पाटील,
वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे ववधानसभा ववधेयक िमाुंक ६४ – मिाराष्र कृवष उतपन्न
पणन (ववकास व वववनयमन) (दसरी सधारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरषदे ची
सिमती घे ऊन दोन्िी सभागृिाुंच्या ३५ सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील
प्रवतवृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश
पाठववण्यात यावे."

(घ)

विधे यक संयक्
ु त सवमतीकडे पाठविणयाबाबत प्रा.विरें द्र जगताप, वि.स.स.
यांचा प्रस्ताि :"सन २०१७ चे ववधानसभा ववधेयक िमाुंक ६४ – मिाराष्र कृवष उतपन्न
पणन (ववकास व वववनयमन) (दसरी सधारणा) ववधेयक, २०१७ ववधानपवरषदे ची
सिमती घेऊन दोन्िी सभागृिाुंच्या २१ सदस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयावरील
प्रवतवृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सादर करण्याचा अनदे श दे ऊन ववचाराथश
पाठववण्यात यावे."

(सोमिार, विनांक १९ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचविणयात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
सहा

:

ॲड राज पुरोवहत, श्री शंभरु ाज िे साई, ॲङ पराग अळिणी, श्री. ज्ञानराज चौगुले,
श्रीमती मवनषा चौधरी, डॉ. जयप्रकाश मुंिडा, श्रीमती मं िा म्हात्रे, श्री. सुभाष साबणे,
डॉ. भारती लव्हे कर, सिचश्री. अवनल किम, पास्कल धनारे , वकशोर पाटील, संजय
केळकर, राजाभाऊ िाजे , उन्मे श पाटील, िैभि नाईक, डी. मल्ल्लकाजूचन रे ड्डी, अवनल
बाबर, डॉ. राहुल आहे र, प्रा.चं द्रकांत सोनिणे, सिचश्री महे श चौघुले, राजन साळिी,
प्रा. मे धा कुलकणी, सिचश्री. सुवनल प्रभु, बाबुराि पाचणे, उिय सामं त, राजेंद्र पाटणी,
चंद्रिीप नरके, ॲड. आकाश फं ु डकर, सिचश्री भरतशेठ गोगािले, समीर कुणािार,
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मनोहर भोईर, विकास कंु भारे , अजय चौधरी, डॉ. िे िराि होळी, सिचश्री. सुवनल शशिे ,
राजू तोडसाम, मं गेश कुडाळकर, श्रीमती िे ियानी फरांिे, सिचश्री सुभाष भोईर, वकसन
कथोरे , प्रकाश आवबटकर, सुरेश भोळे , प्रकाश फातपेकर, प्रशांत बं ब, उल्हास पाटील,
नरें द्र पिार, नारायण पाटील, बाळासाहे ब मुरकुटे , अशोक पाटील, सुधाकर भालेराि,
हे मंत पाटील, अवमत साटम, शांताराम मोरे , वि.स.स यांचा म.वि.स. वनयम २९३
अन्िये प्रस्ताि :- (चचा पुढे सुरु ि मं त्र्यांचे उत्तर)
''राज्यात मुंबई, कोकण भागात लाभलेला लाुंब व वनसगशरम्य समद्र वकनारा, समद्राच्या
सावन्नध्यातील रॉक गाडश न, समद्राखालील प्रवाळे व जीवसृष्टीचा आनुंद लटण्यासाठी असलेले
स्कूबा डायव्व्िग व स्नाकशकलग, छत्रपती श्री वशवाजी मिाराजाुंची पववत्र स्मृती व शूर वीराुंचा
पारुं पावरक इवतिास असलेले वशवनेरी, रायगड, कसधदगश , तोरणा, मरूड-जुंजीरा, लोिगड,
ववजयदगश , दगाडी इतयादी परातन व ऐवतिावसक वकल्ले व जयगड, कसिगड, प्रतापगड, माऊली
इ. गड याुंचे सुंवधशन करण्याची आवश्यकता, दयासारुं ग सरखेल श्री. कान्िोजी आुंग्रे याुंच्या
पववत्र स्मृती जपण्याची आवश्यकता, औरुं गाबादमधील जगप्रवसद्ध अकजठा व वेरूळ लेणी व
गुंफा अतयुंत जन्या झाल्या असल्याने तयाुंचे सुंवधशन व पयशटकाुंना आकर्षषत करण्याच्या दृष्टीने
तेथे अतयाधवनक योजना राबववण्याची आवश्यकता, सुंतभूमी मिाराष्रातील पुंढरपरचे ववठ्ठलरखमाई मुंवदर, कोल्िापरचे मिालक्ष्मी मुंवदर, तळजापरचे भवानीमाता मुंवदर, वशडीचे साईबाबा
मुंवदर, अष्टववनायक, शवनकशगनापूर, भारतातल्या १२ ज्योवतवलंगापैकी मिाराष्रातील चार
ज्योवतवलंगे, नावशकमध्ये िोणारा कुं भमे ळा, आषाढी एकादशी वनवमत्त राज्यातून ववववध
वठकाणाुंिून पुंढरपूरच्या वारीकवरता पायी वनघणारे व वदवसेंवदवस प्रवास करणारे वारकरी याुंना
वारीच्या मागात सववधा परववण्याकवरता वनयोजन करण्याची आवश्यकता, ववदभातील
ताडोबा, नवेगाव, बोर व्याघ्र प्रकल्प, राष्रीय अभयारण्य व तेथील राष्रीय प्राणी व समृद्ध
वनसुंपदा, नागपूरमधील दीक्षाभूमी, दे शाची औद्योवगक राजधानी म्िणून ख्याती पावलेले मुंबई
शिर, मुंबईतील परातन कोळी सुंस्कृती तसेच वफल्म जगतात बॉलीवूड म्िणून प्रवसद्ध
असलेली मुंबईची वफल्म नगरी, मुंबई शिरात असलेले जागवतक व्यापार केंद्र, श्री मुंबादे वी, श्री
मिालक्ष्मी, श्री वसद्धीववनायक इतयादी प्रवसद्ध दै वते , दे वी माऊुंट मेरी, िाजीअलीचा दगा, पारशी
समाजाची मुंवदरे , श्री गोडीजी व श्री शाुंतीनाथ मुंवदर, चैतयभूमी इतयादी ववववध धमाच्या
भाववकाुंची श्रद्धास्थाने , तसेच गे ट वे ऑफ इुंवडया, मवरन ड्राईव्ि, नवरमन पॉईुंट, बॅलाडश वपअर,
ससून डॉक, छत्रपती वशवाजी मिाराज रे ल्वे स्थानक, मुंबई मिापावलका इमारत, ितातमा चौक,
काळाघोडा, छत्रपती वशवाजी मिाराज वस्तसुंग्रिालय, ववज्ञान भवन, एवशयावटक लायब्ररी,
मुंबई ववद्यापीठ, िॉनीमन सकशल या ऐवतिावसक वास्तू इतयादींचे सुंवधशन व जतन करण्याची
आवश्यकता, वदल्ली बोट क्लब येथून २६ जानेवारी या प्रजासत्ताक वदनावदवशी वनघणा-या
परे डच्या धतीवर मुंबईतील मरीन ड्राईव्ि ते नरीमन पॉईुंटपयशत प्रवतवषी २६ जानेवारी रोजी
काढण्यात येणारी भव्यवदव्य व नेत्रसखद परे ड , शैक्षवणक नगरी पणे शिरातील परातन व
नावाजलेल्या वशक्षणसुंस्था, पश्श्चम मिाराष्रातील सयाद्रीच्या नयनरम्य पवशतराुंगा, मिाराष्र
राज्य पयशटन क्षेत्रात दे शभरातील प्रथम िमाुंकाचे राज्य बनववण्याच्या दृष्टीने व मिाराष्राची
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साुंस्कृवतक परुं परा वृध्दींगत करण्याकवरता वनयोजनबद्ध व कालबद्ध कायशिम आखण्याची
आवश्यकता ज्यायोगे दे शभरातील व जागवतक स्तरावरील पयशटक मिाराष्र राज्यात आकर्षषत
िोऊन राज्यातील िॉटे ल्स उद्योग, वाितूक उद्योग यामध्ये वृद्धी िोऊन लाखो बेरोजगार तरुणाुंना
रोजगार उपलब्ध िोऊ शकेल तयाचप्रमाणे राज्याच्या मिसूलात वाढ िोईल या दृष्टीने राज्य
शासनाचे पयशटन धोरण बनववण्याची आवश्यकता, मतस्य उतपादन वदवसेंवदवस कमी िोत
असल्यामळे लिान आवण पारुं पावरक मश्च्छमारी करणा-याुंवर आर्षथक सुंकट, कोकणातील व
समद्र वकनारपट्टीतील मश्च्छमाराुंना आर्षथकदृष्टया सक्षम करण्याकवरता मतस्य शेती
वाढववण्यासाठी शासनाने करावयाची कायशवािी व उपाययोजना.''
(सोमिार, विनांक १९ माचच, २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचविणयात आलेला म.वि.स. वनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
सात

:

सववश्री. राधाकृ ष्ण ववखे -पाटील, अवित पवार, पृथ्वीराि चव्हाण, विलीप वळसेपाटील, गणपतराि िे शमुख, जयं त पाटील, विजय िडे ट्टीिार, बाळासाहे ब थोरात,
शवशकांत शशिे , प्रा. विरें द्र जगताप, सिचश्री ियित्त क्षीरसागर, वजतेंद्र आव्हाड,
प्रा. िषा गायकिाड, सिचश्री भास्कर जाधि, अब्िुल सत्तार, गोपालिास अग्रिाल,
मो. आरीफ नसीम खान, सुवनल केिार, विलीप सोपल, मधुकरराि चव्हाण,
ॲङ यशोमती ठाकू र, डॉ. सवतश पाटील, सिचश्री. अवमन पटे ल, वड. एस. अवहरे ,
राहुल मोटे , डी. पी. सािंत, हसन मुश्रीफ, बसिराज पाटील, राजेश टोपे, ित्तात्रय
भरणे, वनतेश राणे, बाळासाहे ब पाटील, िसंतराि चव्हाण, रणवजत कांबळे , डॉ. संतोष
टारफे, श्रीमती विपीका चव्हाण, सिचश्री कुणाल पाटील, हनुमंत डोळस, कावशराम
पािरा, हषच िधच न सपकाळ, विजय भांबळे , राहु ल बोंद्रे, िैभि वपचड, सुभाष उफच
पंवडतशेठ पाटील, अमर काळे , अवमत झनक, कु. प्रवणती शशिे , श्रीमती अवमता
चव्हाण, सिचश्री भाऊसाहे ब कांबळे , शेख आवसफ शेख रशीि, श्रीमती वनमच ला गावित,
सिचश्री अस्लम शेख, त्र्यंबकराि वभसे, जयकुमार गोरे , भारत भालके, वसध्िाराम म्हे त्रे,
पांडुरं ग बरोरा, कावलिास कोळं बकर, राहु ल जगताप, नरहवर वझरिाळ, अवमत िे शमुख,
प्रविप जाधि-नाईक, धै यचवशल पाटील, श्रीमती सुमन पाटील, वव.स.स. याांचा म.वव.स.
वियम २९३ अन्वये प्रस्ताव :
"राज्यातील कायदा व सव्यवस्था वनयुंत्रणाबािे र गेल्यामळे गन्िे गाराुंना कायद्याचा व
पोवलसाुंचािी धाक नसणे , पोवलसाुंवर वारुं वार िोणारे िल्ले , मोकाट सटलेले सायबर गन्िे गार,
आर्षथक अडचणीमळे पोवलसाुंच्या घराचा प्रश्न अधाुंतरी असणे , उपनगरीय गाड्ाुंमध्ये मविला
प्रवाशाुंवर िोणारे िल्ले व ववनयभुंगाचे वाढते प्रमाण, पेरोल चोरीचे आधवनक तुंत्र, पोलीस
दलातच मविला पोवलसाुंवर तयाुंच्या ववरष्ठाुंकडू न िोणारे अतयाचार, उच्चभ्रू वगात अुंमली
पदाथांचा वाढता वापर, लोकप्रवतवनधींच्या पत्राुंना उत्तर अथवा माविती अवधकार
कायदयानसारिी माविती न वमळणे , तयातून सामान्याुंची िोणारी उपेक्षा तसेच माविती अवधकार
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कायशकतयांवर पोवलसाुंचे िल्ले व माविती दे ण्यास नकार, अनवधकृतपणे राज्यात सरु असलेल्या
सरक्षा एजन्सीज, अल्पवयीन मली व मले याुंच्यावर िोणाऱ्या अतयाचारात झालेली वाढ,
दरोड्ाचे वाढते प्रमाण, वारुं वार िोणाऱ्या घरफोडी, रस्तयावरील वािन अपघाताुंचे वाढते
प्रमाण, तयात िोणारी वजवीत व ववत्तिानी, जातपुंचायतीचा वाढता प्रभाव, भीमाकोरे गावसारख्या घटनाुंमळे दवलताुंमध्ये वनमाण झालेली दिशत व भीतीचे वातावरण, प्रादे वशक
पवरविन अवधकाऱ्याुंच्या मनमानी कारभारामळे जागेवर बसूनच वािने प्रमावणत करण्यात येणे ,
वाितकीची मोठ्या प्रमाणात िोणारी कोंडी, वनयम डावलून वािनयोग्यता प्रमाणपत्राचे ववतरण,
भारतरतन डॉ. बाबासािे ब आुंबेडकर (अनसूवचत जाती/जमाती) उद्योगासाठी ववशेष सामूविक
प्रोतसािन भत्ता योजने ची प्रभावी अुंमलबजावणी न िोणे , वारुं वार तोट्यात चालणारे एस.टी.
मिामुंडळ, मोडकळीस आलेल्या बसेस, पवरणामी प्रवाशाुंची सरवक्षतता धोक्यात येणे,
अनावश्यक बलेट रेन व िायपरलप सारख्या वदवास्वपनाुंनी जनतेला घातलेली भरळ, सागरी
सरक्षा व्यवस्थे कडे झालेले दलशक्ष, सागरी आयक्तालयाची प्रलुंवबत मागणी, कोकणातील
बुंदराुंचा ववकास करण्याकडे झालेले दलशक्ष, पवरणामी कोकणवासीय जनतेत शासनाप्रती
वनमाण झालेला असुंतोष, राज्यात आयोवजत केलेल्या मॅग्नेवटक मिाराष्र पवरषदे च्या
माध्यमातून १२ लाख १० िजार ४६४ कोटी रुपये गुं तवणकीचे ४ िजार १०६ सामुंजस्य करार
झाले असल्याचा शासनामाफशत करण्यात आलेला दावा, तथावप, प्रतयक्षात िे सवश करार म्िणजे
वदखाऊपणा असल्याचे वनदशशनास येणे, "मेक इन इुंवडया" च्या धतीवर मिाराष्रात स्थापन
करण्यात आलेली "मेक इन मिाराष्र" पवरषद, तथावप, राज्यात गुं तवणूक वाढण्याऐवजी
उद्योजकाुंनी आपली गुंतवणूक काढू न घेणे, यावरुन मेक इन मिाराष्र ते मॅग्नेवटक मिाराष्र िा
एक प्रकारे आभास वनमाण केला असल्याचे वनदशशनास येणे, मिाराष्रात सन २०२५ पयंत एक
लाख कोटी डॉलरची अथश व्यवस्था बनववण्याचे स्वपनवचत्र शासन बघत असताना
कारखानदारीकडे दलशक्ष झाल्याची खुंत मकिद्रा अँड मकिद्राच्या व्यवस्थापकाुंनी व्यक्त करणे ,
ववववध प्रकारच्या जाचक अटींमळे राज्यातील उद्योग बुं द पडू न बेरोजगाराुंच्या सुंख्येत झालेली
वाढ."
आठ

:

सिचश्री शंभरु ाज िे साई, प्रशांत बं ब, डॉ. संजय रायमुलकर, डॉ. अवनल बोंडे , सिचश्री.
राजाभाऊ िाजे , राजेंद्र पाटणी, डॉ. शवशकांत खे डेकर, सिचश्री. बाबुराि पाचणे,
वशिाजीराि नाईक, डॉ. जयप्रकाश मुंिडा, सिचश्री सुरेश हाळिणकर, प्रकाश आवबटकर,
संतोष िानिे , अवनल बाबर, वशिाजीराि कर्डडले, उल्हास पाटील, सुधाकर िे शमुख,
सुभाष साबणे, उन्मे श पाटील, ज्ञानराज चौगुले, रणधीर सािरकर, वकशोर पाटील,
श्रीमती िे ियानी फरांिे, प्रा. चंद्रकांत सोनािणे, प्रा. मे धा कुलकणी, श्री. हषच िधच न
जाधि, ॲड. राहुल कुल, सिचश्री. सुरेश धानोरकर, समीर कुणािार, अवनल किम, डॉ.
सुवनल िे शमुख, सिचश्री. शांताराम मोरे , रमे श बुंविले, सुभाष भोईर, अवनल गोटे , सुरेश
गोरे , प्रा. संवगता ठोंबरे , सिचश्री विजय औटी, चरण िाघमारे , नारायण पाटील, डॉ.
विजयकुमार गािीत, सिचश्री. भरतशेठ गोगािले, विनायकराि जाधि-पाटील, सिानंि
चव्हाण, डॉ. सुरेश खाडे , श्री. राजन साळिी, ॲड. लक्ष्मण पिार, सिचश्री. राजे श
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क्षीरसागर, हवरभाऊ जािळे , चंद्रविप नरके, सुधाकर भालेराि, सत्तयवजत पाटीलसरुडकर, डॉ. पं कज भोयर, डॉ. सुवजत वमणचेकर, सिचश्री संजय सािकारे , संजय
वशरसाट, सुरेश भोळे , योगेश घोलप, राजेंद्र नजरधने , अवमत घोडा, ॲड. वभमराि धोंडे ,
सिचश्री िैभि नाईक, उिे शसग पाडिी, उिय सामं त, डॉ. आवशष िे शमुख, ॲड. गौतम
चाबुकस्िार, सिचश्री. वकतीकुमार भांगवडया, मनोहर भोईर, तान्हाजी मुटकुळे , रुपेश
म्हात्रे, बाळासाहे ब मुरकुटे , डॉ. बालाजी वकणीकर, सिचश्री वड. मल्लीकाजुचन रे ड्डी,
संविपान भुमरे , कृ ष्ट्णा गजबे , डॉ. िे िराि होळी, डॉ. संजय कुटे , सिचश्री संजय केळकर,
सिचश्रीमती सीमा वहरे , स्नेहलता कोल्हे , श्री हवरष शपपळे , डॉ. तुषार राठोड, सिचश्री महे श
लांडगे, मोहन फड, अमल महावडक, अतुल सािे, वव.स.स याांचा म.वव.स. वियम २९३
अन्वये प्रस्ताव :"राज्यात ववदभश, मराठवाडा व पश्श्चम मिाराष्रातील कसचनाच्या अपूणश असलेल्या
प्रकल्पाुंना परे सा वनधी उपलब्ध करणे , अनशेषाुंतगशत प्रकल्प, झडपी जुं गलाुंमळे अडलेले
प्रकल्प कायाश्न्वत करण्यासाठी पयावरणदृष्टया असलेले अडसर दूर करणे , भूसुंपादन व
पनवशसनाच्या कामाची गती वाढवून प्रकल्पग्रस्ताुंचे पवरपूणश पनवशसन करण्याकवरता कालबध्द
कायशिम राबववणे, जलववतरण व लाभक्षेत्र ववकास अुंतगश त प्रतयेक कसचन मिामुंडळात स्वतुंत्र
युंत्रणा वनमाण करणे , मिाराष्र कृष्णा खोरे ववकास मिामुंडळाुंतगशत करावयाची कामे , कृष्णा
खोऱ्यातून मराठवाडयासाठी २८ टीएमसी पाणी वमळण्यासाठी पाऊल उचलण्याची गरज,
वपण्याचे पाणी, औद्योवगक व कृषी वापराचे पाणी याुंचे वनयोजन करणे , कालव्याऐवजी पाईप
लाईनने कसचन करणे, सवश प्रकल्पाुंना सधावरत प्रशासकीय मान्यता घेणे, कालव्याची व उपसा
कसचन योजनाुंची कामे करुन शेतकऱ्याुंना जलसक्षम करणे , उपसा कसचन येाजनेवर
सौरऊजापुंप बसववणे , लाभक्षेत्राबािे र िोणारी पाण्याची चोरी रोखणे, गोदावरी व तापी खोरे
जलवनयोजन आराखडा तयार करणे, वैनगुं गा व नळगुं गा जोड प्रकल्प व कन्िान-वधा
बोगद्याद्वारे नदीजोड प्रकल्पाचा तातडीने अभ्यास करुन िा प्रकल्प कायाश्न्वत करणे ,
पेणटाकळी, खडकपूणा, वजगाव व गोसीखदश इ. प्रकल्प पूणश करण्याबाबत कालबध्द कायशिम
आखणे , राज्यातील बिताुंश पाझर तलाव सन १९७२ ते १९८० च्या दष्काळादरम्यान तयार
केलेले असल्याने तयाची कसचन क्षमता तपासून पनबांधणी करण्याची आवश्यकता,
वशवकालीन बारव, पायववविर, चौकोनी ववविर अशा प्राचीन जलस्त्रोताुंचे जतन व सुंवधशन
करण्याची आवश्यकता, किगोली वजल्ियातील पूणा नदीवरील उच्च पातळी बुंधाऱ्यासाठी व
ज्या प्रकल्पाुंना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र वमळालेले आिे तया प्रकल्पाुंसाठी प्रशासकीय
मान्यता दे ऊन काम सरु करण्याची आवश्यकता, जलयक्त वशवार योजना अवधक गतीने
कायाश्न्वत करण्याची आवश्यकता, राज्यातील जलदगतीने पूणश िोणाऱ्या प्रकल्पाुंचा पुंतप्रधान
कसचन प्रकल्प योजने त समावेश केला असणे , सन २००८ मध्ये कजश माफी न झालेल्या
शेतकऱ्याुंची कजश माफी करण्याचा व दीड लाखाुंपयंतचे कजश माफ करण्यासाठी सवमती गठीत
करण्याबाबत शासनाने केलेल्या घोषणेच्या अनषुंगाने तसेच आवदवासी वनजवमनींचे सवश दावे
20-Mar-18

09:34

13
६ मविन्याुंत वनकाली काढण्याच्या अनषुंगाने शासनाने करावयाची कायशवािी व उपाययोजना
ववचारात घेण्यात यावी.''
नऊ

:

अधा-तास चचा (म.वि.स. वनयम ९४ अन्िये ) :(मं गळिार, विनांक १३ माचच , २०१८ रोजीच्या वििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचविणयात आलेल्या तथावप, पुढे ढकलणयात आलेल्या अधा तास चचे च्या सूचना)
(क्रमांक १ ते ५)
(१)

श्री. सत्तयजीत पाटील-सरुडकर, वि.स.स.
"पन्हाळा ि शाहुिाडी (वज.कोल्हापूर) तालुक्यांतील प्राथवमक शाळांच्या
इमारतींच्या िुरुस्तीबाबत" या ववषयावरील श्री. सतयजीत पाटील-सरुडकर व इतर,
वव.स.स याुंचा ताराुंवकत प्रश्न िमाुंक ९२११९ ला वदनाुंक ११ ऑगस्ट, २०१७ रोजी
वदलेल्या उत्तराच्या सुंदभात अधा-तास चचा उपश्स्थत करतील.

(२)

श्री. मनोहर भोईर, वि.स.स.
"रायगड वजल्यातील भोम आवण टाकीगाि िरम्यानच्या भागातील बांधबं विस्ती
फुटल्याने भात शे तीचे झालेले नुकसान" या ववषयावरील श्री. मनोिर भोईर, वव.स.स
याुंचा वदनाुंक २२ वडसेंबर, २०१७ रोजी सभागृिाच्या पटलावर ठे वण्यात आलेल्या
अताराुंवकत प्रश्नोत्तराची यादी िमाुंक ३७५ मधील प्रश्न िमाुंक ७५५९८ ला वदलेल्या
उत्तराच्या सुंदभात अधा-तास चचा उपश्स्थत करतील.

(३)

श्री. सुवनल प्रभु, वि.स.स.
"मध्य िैतरणा जलविद्युत प्रकल्पास मं जरू ी िे णयाबाबत" या ववषयावरील ॲड.
आवशष शेलार व इतर वव.स.स याुंचा ताराुंवकत प्रश्न िमाुंक ९५३५६ ला वदनाुंक १४
वडसेंबर, २०१७ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सुंदभात अधा-तास चचा उपश्स्थत करतील.

(४)

श्री. राहु ल कुल, वि.स.स.
"िौंड (वज.पुणे) तालुक्यातील मं जरू क्रीडा संकुलासाठी कृ षी विभागाची जागा
वमळणेबाबत" या ववषयावरील श्री. रािल कल व इतर वव.स.स याुंचा ताराुंवकत प्रश्न
िमाुंक १००८८७ ला वदनाुंक १८ वडसेंबर, २०१७ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सुंदभात
अधा-तास चचा उपश्स्थत करतील.

20-Mar-18

09:34

14
(५)

श्री. संजय सािकारे , वि.स.स.
"मुंबई महानगरपावलकेच्या भूखंडािर पुनर्डिकास आवण इमारत बांधकाम
प्रकल्पांकवरता िे य असलेले प्रीवमयम विकासकांनी थकविल्याबाबत" या ववषयावरील
श्री. नरें द्र मेिता व इतर वव.स.स याुंचा ताराुंवकत प्रश्न िमाुंक ९५५६३ ला वदनाुंक १२
वडसेंबर, २०१७ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सुंदभात अधा-तास चचा उपश्स्थत करतील.
(सोमिार, विनांक १९ माचच, २०१८ रोजीच्या बॅलटद्वारे ठरविणयात आलेल्या अधातास चचे च्या सूचना) (क्रमांक ६ ि ७)

(६)

श्री. सुवनल शशिे , वि.स.स.
"मुंबईमधील सातरस्ता ये थील आथचर रोड कारागृह पवरसरातील इमारतींच्या
पुनर्डिकासाबाबत" या ववषयावरील श्री. सवनल कशदे व इतर वव.स.स याुंचा ताराुंवकत प्रश्न
िमाुंक १०४९४८ ला वदनाुंक १३ माचश, २०१८ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सुंदभात अधातास चचा उपश्स्थत करतील.

(७)

श्री. सुरेश गोरे , वि.स.स.
"चाकण (ता.खे ड, वज.पुणे) ये थील औद्योवगक क्षे त्रामध्ये कामगारांसाठी सोईसुविधा पुरविणयाबाबत" या ववषयावरील श्री. सरे श गोरे , वव.स.स याुंचा ताराुंवकत प्रश्न
िमाुंक ११४९०० ला वदनाुंक १५ माचश, २०१८ रोजी वदलेल्या उत्तराच्या सुंदभात अधातास चचा उपश्स्थत करतील.

विधान भिन,
मुंबई,
वदनाुंक : १९ माचश, २०१८

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सवचव,
मिाराष्र ववधानसभा.
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