असुधारित प्रत

महािाष्ट्र रिधानसभा
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम
शुक्रिाि, रिनाांक ६ जुलै, २०१८
(सकाळी १०.०० िाजता)
एक

:

प्रश्नोत्तिे .
(अ) तािाांरकत प्रश्न.
(ब) तािाांरकत प्रश्नाबाबतची अरधक मारहती सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे.
पणन मां त्री

िोन

:

:

"मां गरुळपीि (रज.िारशम) तालुक्यातील मां गरुळपीि ि
शेलब
ू ाजाि कृ षी उत्पन्न बाजाि सरमतीने कमी भािाने
सोयाबीन रिकल्याने शे तकऱयाांना अनुिानापासून िांरचत
िाहािे लागल्याबाबत" या विषयािर श्री.विकास कुं भारे ,
वि.स.स. याुंनी विचारलेल्या ताराुंवकत प्रश्न क्रमाुंक
१०९५८८ ला विनाुंक ८ माचच, २०१८ रोजी विलेल्या
उत्तराच्या अनषुंगाने अनपूरक प्रश्नोत्तराच्या िेळी विलेल्या
आश्िासनानसार अविक माविती सभागृिाच्या पटलािर
ठे ितील.

शोक प्रस्ताि श्री. भैय्यासािे ब ऊर्च चुंद्रकाुंत रामचुंद्र ठाकूर, माजी वि.स.स. याुंच्या ि:खि
वनिनाबद्दल शोक प्रस्ताि.

तीन

:

स्थगन प्रस्तािाच्या सूचना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये ).

चाि

:

लक्षिेधी सूचना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये ) :
(रिनाांक ५ जुलै, २०१८ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िशशरिण्यात
आलेल्या पिां त ु पुढे ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सूचना क्रमाांक १ ि २)
(१)

सर्वश्री. अरमत िे शमुख, िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, बाळासाहे ब थोिात, अरमन पटे ल,
त्र्यांबक रभसे, ॲड. िाहु ल कुल, वर्.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्त्िाच्या
बाबीकडे अन्न ि औषध प्रशासन मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :-
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"राज्यातील वनम्मम्मयािून अविक खाद्य व्यािसावयक विनापरिाना व्यिसाय करीत
असल्याचे मािे एवप्रल, २०१८ च्या समारास वनिशचनास येणे, परिाना आवण नोंिणीवशिाय
सरु असलेल्या या व्यािसावयकाुंिर कोणतीिी कारिाई केली जात नसणे , १६००
प्रकरणाुंपैकी १०५७ प्रकरणात आिश्यक िस्तऐिज सािर करण्यात आले नसतानािी
अन्न ि औषि प्रशासनाकडू न खाद्य व्यािसावयकाुंना परिाने जारी केल्याचा ठपका
मिालेखापालाुंनी अन्न ि औषि प्रशासनािर ठे िणे , राज्यात १६.८६ लाख खाद्य
व्यािसावयकाुंपैकी र्क्त ९.४३ लाख खाद्य व्यािसावयकाुंनी मािे जून, २०१६ पयंत नोंिणी
केलेली असणे , उिचवरत ७.४३ लाख खाद्य व्यािसावयक नोंिणी आवण परिान्यावशिाय
व्यिसाय करीत असल्याचे मिालेखापालाुंनी आपल्या अििालात नमूि केल्याचे
वनिशचनास येणे, नोंिणी आवण परिान्याच्या नूतनीकरणासाठी अजच केला नसल्यास असे
परिाने मितबाह्य ठरले जात असणे , अशा व्यािसावयकाुंनी तयाुंचा व्यिसाय पन्िा सरु
करण्यासाठी नव्याने अजच करुन नोंिणी परिाना घे णे आिश्यक असणे , विनापरिाना सरु
असलेल्या खाद्य विक्रेतयाुंिर शासनाने कारिाई करण्याची आिश्यकता, यासुंिभात
शासनाने कराियाची कायचिािी ि प्रवतवक्रया."
(२)

सिशश्री. मनोहि भोईि, सुरनल प्रभू, अजय चौधिी, शरशकाांत शशिे , अरजत पिाि,
रिलीप िळसे-पाटील, जयां त पाटील, रजतेंद्र आव्हाड, िाजेश टोपे , सांिीप नाईक,
जयित्त क्षीिसागि, हसन मुश्रीफ, भास्कि जाधि, िाणाजगजीतशसह पाटील, श्रीमती
रिरपका चव्हाण, श्री. िाहुल जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, सिशश्री प्रिीप जाधिनाईक, पाांडुिां ग बिोिा, िैभि रपचड, ित्तात्रय भिणे, निहिी रिििाळ, मकिां ि
जाधि-पाटील, रिजय भाांबळे , भाऊसाहे ब पाटील -रचकटगाांिकि, सांग्राम जगताप,
सुिेश लाड, िाहुल मोटे , सांजय किम, हनुमांत डोळस, रिपक चव्हाण, पांकज भुजबळ,
डॉ. सतीश पाटील, सिशश्री. रिजय िडे ट्टीिाि, िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, सुरनल
केिाि, अमि काळे , बाळासाहे ब थोिात, अॅड. यशोमती ठाकू ि, श्रीमती रनमश ला
गारित, श्री डी.पी.सािांत, डॉ. सांतोष टािफे, सिशश्री कुणाल पाटील, अब्िुल सत्ताि,
हषशिधश न सपकाळ, मो.आरिफ नसीम खान, अरमत िे शमुख, अमीन पटे ल, त्र्यांबक
रभसे, प्रा. िषा गायकिाड, सिशश्री. अस्लम शेख, सांग्राम थोपटे , िाहुल बोंद्रे, भाित
भालके, अॅड.िाहुल कुल, सिशश्री नािायण पाटील, पृथ्िीिाज चव्हाण, कालीिास
कोळां बकि, शेख आरसफ शेख िशीि, जयकुमाि गोिे , बसििाज पाटील, श्रीमती
अरमता चव्हाण, प्रा. रििें द्र जगताप, सिशश्री. अरमत िनक, मधुकििाि चव्हाण,
िसांतिाि चव्हाण, रिश्िरजत किम, मां गेश कुडाळकि, डॉ.िाहु ल पाटील,
सिशश्री.सुिेश धानोिकि, रकसन कथोिे , सांजय केळकि, बळीिाम रसिसकाि, निें द्र
पिाि, सुरनल शशिे , बाळासाहे ब पाटील, सुिेश गोिे , रि.स.स. तातडीच्या ि
सािशजरनक महत्त्िाच्या बाबीकडे िुग्ध रिकास मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :-
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"राज्यातील िि उतपािकाुंनी ि शेतकऱयाुंनी िजारो वलटर िि रस्तयािर ओतून १०
वििसाुंच्या गाि बुंि आुंिोलनास विनाुंक ०१ जून, २०१८ पासून केलेली सरुिात, राज्यात
िररोज ४० लाख लीटर ििाचे अवतवरक्त उतपािन िोत असून िे शाच्या एकूण २ लाख टन
उतपािनापैकी राज्यात ३० िजार टन िि पािडर गोिामात पडू न असणे , यामळे िि
उतपािक शेतकरी मोठया प्रमाणात आर्थिक सुंकटात सापडणे , राज्यभरात सुंकवलत
िोणाऱया एकूण १ कोटी ३० लाख लीटर ििापैकी ४० लाख लीटर ििाची िि पािडर
बनविण्यात येणे, शासनाने िि पािडरला 3 रुपये अनिान िे ऊनिी सिरिू प्रश्न मागी न
लागणे , उिचवरत ९० लाख लीटर ििाबाबत कोणतीिी ठोस पाऊले उचलून शासनाने
कायचिािी न केल्याने ग्रािक जनता ििासाठी प्रवत लीटर मागे ४२ रुपये मोजत असताना
शेतकऱयाुंना मात्र तयातील र्क्त १७ रुपये प्राप्त िोणे , उिचवरत २५ रुपये प्रवक्रया ि
वितरणामध्ये नर्ेखोरी करण्यात येणे, कृषी विद्यापीठाने विलेल्या मावितीनसार गाईच्या
ििाचा प्रवत लीटर उतपािन खचच ३५ रुपये असून एसएनएर्च्या ििाला २७ रुपये भाि
शासनाने जािीर करणे , उतपािन खचाच्या तलनेत लीटर मागे १८ रुपये तोटा िोत असून
िमी भािाच्या तलनेत लीटर मागे शेतकऱयाची १० रुपयाप्रमाणे आर्थिक लूट सरु असणे ,
राज्यातील ५८.५ टक्के िि खासगी डे अरी उद्योगामार्चत सुंकवलत िोत असून यािर
वनयुंत्रण असणारा कायिाच अस्स्ततिात नसल्याने शासन ितबल ठरत असणे , बाजार
ताब्यात ठे िण्यासाठी ि नाममद्रा विकवसत करण्यासाठी सरु असलेल्या स्पिे मळे बिसुंख्य
िि सुंघाुंनी घाऊक विक्रेते , वितरक ि वकरकोळ विक्रेते याुंच्या नफ्यात भरमसाठ केलेली
िाढ वितरण साखळीतील िी लूट िाुंबविण्यासाठी ि िि उतपािक शेतकऱयाुंना न्याय
िे ण्यासाठी शासनाने अविवनयम ि वनयमात सिारणा करुन तयाची तातकाळ अुंमलबजाणी
करण्याची तसेच कनाटक शासनाप्रमाणे प्रवत वलटर ५ रुपये िूि भकटीसाठी अनिान
िे ण्याची वनताुंत आिश्यकता, याकडे झालेले शासनाने अक्षम्मय िलचक्ष, पवरणामी
राज्यातील िि उतपािक शेतकऱयाुंमध्ये वनमाण झालेला असुंतोष, याबाबत शासनाने
तातडीने कराियाची कायचिािी, उपाययोजना ि प्रवतवक्रया."
(३)

सिशश्री. सुरनल प्रभू, अबू आिमी, रि.स.स. तातडीच्या ि सािशजरनक महत्त्िाच्या
बाबीकडे शालेय रशक्षण मां त्र्याचे लक्ष िेधतील :"राज्यात विनाुंक २६ मे , २०१८ रोजी जािीर झालेल्या सीबीएसईसीच्या वनकालात ९०
टक्केपेक्षा गण वमळणा-या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण समारे ५ टक्क्याुंनी तसेच ९५ टक्के गण
वमळविणाऱया विद्यार्थ्यांची सुंख्या ३ टक्क्याुंने िाढल्याने सेल्र् र्ायनान्स अभ्यासक्रमासाठी
प्रिेश वमळिताना राज्य मुं डळाच्या विद्यार्थ्यांना सीबीएसईसीच्या विद्यार्थ्यांशी स्पिा करािी
लागणार असणे , तयातच गत ५ िषामध्ये बारािीची परीक्षा िे णा-या विद्यार्थ्यांची सुंख्या
मोठया प्रमाणात िाढत असणे , सीबीएसईसी शाळाुंमध्ये गण वमळण्याचे प्रमाण जास्त
असल्याने या विद्यार्थ्यांना चाुंगल्या मिाविद्यालयात चाुंगल्या अभ्यासक्रमासाठी सिज प्रिेश
उपलब्ि िोणे , परुं तू राज्य मुंडळातील विद्यार्थ्यांना शैक्षवणक गणित्ता ि चाुंगले गण
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असतानािी प्रिेशासाठी चाुंगल्या मिाविद्यालयाुंना मकािे लागणे , यामळे राज्यातील
विद्यार्थ्यांिर झालेला अन्याय, या सुंिभात अकरािी प्रमाणे च पििीच्या प्रिम िषासाठीिी
गणसमानता सत्र िापरुन मिाविद्यालयीन प्रिेश िे ण्याची वनताुंत आिश्यकता, याकडे
शासनाचे झालेले िलचक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने कराियाची कायचिािी ि प्रवतवक्रया."
(४)

पाच

:

सिशश्री. सांिीप नाईक, शरशकाांत शशिे , अरजत पिाि, रिलीप िळसे-पाटील, जयां त
पाटील, रजतेंद्र आव्हाड, िाजेश टोपे , जयित्त क्षीिसागि, हसन मुश्रीफ, भास्कि
जाधि, िाणाजगजीतशसह पाटील, श्रीमती रिरपका चव्हाण, श्री. िाहु ल जगताप,
श्रीमती सुमन पाटील, सिशश्री. प्रिीप जाधि-नाईक, पाांडुिां ग बिोिा, िैभि रपचड,
ित्तात्रय भिणे, मकिां ि जाधि-पाटील, निहिी रिििाळ, रिजय भाांबळे , भाऊसाहे ब
पाटील - रचकटगाांिकि, सांग्राम जगताप, सुिेश लाड, िाहुल मोटे , सांजय किम,
हनुमांत डोळस, रिपक चव्हाण, पांकज भुजबळ, डॉ. सतीश पाटील, सिशश्री.
बाळासाहे ब पाटील, अबु आिमी, अॅड.िाहुल कुल, श्री. सुिेश गोिे , रि.स.स.
तातडीच्या ि सािशजरनक महत्त्िाच्या बाबीकडे शालेय रशक्षण मां त्र्याचे लक्ष
िेधतील :"केंद्र ि राज्य शासनाने "वडवजटल इुंवडया" ची योजना आखली असली तरी
राज्यातील १३ िजार ८४४ शाळाुंमध्ये अद्यापपयंत िीजच पोचली नसून तब्बल ४४ िजार
३३० शाळातील विद्यार्थ्यांना सुंगणक म्मिणजे काय याचा गुंििी नसल्याचे नकतेच
उघडकीस येणे, "यवनर्ाइड वडस्स्िक्ट इन्र्ॉमेशन वसस्स्टम र्ॉर एज्यकेशन "या सुंस्िे ने
विलेल्या अििालातील िास्तिामळे राज्याच्या शालेय वशक्षण विभागात खळबळ उडणे ,
युंिाच्या िषात िीज नसलेल्या आणखी ७४२ शाळाुंची भर पडल्याची माविती या सुंस्िे च्या
अििालातून विसून येणे, िरम्मयान कोट्यििी रुपये खचचनिी िजारो विद्यािी सुंगणक
वशक्षणापासून िुंवचत राविल्याने नागरीकात विशेषत: विद्यार्थ्यांमध्ये पसरले ला असुंतोष,
याबाबत शासनाने कराियाची कायचिािी ि प्रवतवक्रया.”

शासकीय रिधे यके :
(अ) महसूल मां त्र्याांचा प्रस्ताि (म.रि.स. रनयम १५४ अन्िये ) :"सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ४ – िै िराबाि अवतयात चौकशी
(सिारणा) वििे यक, २०१८ मागे घेण्यास सभागृिाची अनमती वमळािी."
(ब) सहकाि मां त्र्याांचा प्रस्ताि (म.रि.स. रनयम १५४ अन्िये ) :"सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक २६ – मिाराष्ट्ि सिकारी सुंस्िा
(सिारणा) वििे यक, २०१८ मागे घेण्यास सभागृिाची अनमती वमळािी."
----------------------------------------------------------------------------------------5-Jul-18
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(क) रिचाि, खां डश: रिचाि ि सांमत किणे :(१)

(क)

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सिवश्री.वदलीप िळसे पाटील, अवित पिार, राधाकृष्ट्ि
विखे-पाटील, अब आझमी, पृथ्िीराि चव्हाि, सुभाष उर्च पुंवडतशेट पाटील,
हषविधवन सपकाळ, सरे श लाड, िनमुंत डोळस, भास्कर जािि, सुंजय किम,
ित्तात्रय भरणे, पाुंडरुं ग बरोरा, नरिरी वझरिाळ, सुंविप नाईक, रािल मोटे , िसन
मश्रीर्, शवशकाुंत शशिे , रािल जगताप, विपक चव्िाण, डॉ.सतीश पाटील,
सिचश्री.वजतेंद्र आव्िाड, िैभि वपचड, विजय भाुंबळे , प्रिीप जािि (नाईक), राजेश
टोपे, जयुंत पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक १४ – मिाराष्ट्ि
मिामागच (सिारणा) अध्यादे श, २०१८ नापसंत करते."

(ख)

सन २०१८ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ३५ – महािाष्ट्र महामागश
(सुधािणा) रिधे यक, २०१८.

(ग) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख, कुणाल
पाटील, डी.पी.सािांत, रिजय िडे ट्टीिाि, अमि काळे , सुरनल केिाि, श्रीमती
रनमश ला गािीत, सिशश्री िसांतिाि चव्हाण, बसििाज पाटील, रि.स.स. याांचा
प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ३५ – मिाराष्ट्ि मिामागच
(सिारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या ४३
सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर
करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
(घ) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिशश्री िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील,
अबु आिमी, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ३५ – मिाराष्ट्ि मिामागच
(सिारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या ३५
सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर
करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
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(ङ) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.भाित भालके, रि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ३५ – मिाराष्ट्ि मिामागच
(सिारणा) वििे यक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या ३१
सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर
करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
(च) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.हषश िधश न सपकाळ, प्रा.रििें द्र
जगताप, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ३५ – मिाराष्ट्ि मिामागच
(सिारणा) वििे यक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या २१
सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर
करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
----------------------------------------------------------------------------------(२) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सिवश्री.वदलीप िळसे पाटील, अवित पिार, अस्लम शेख,
वििय िडे ट्टीिार, अमर काळे , सुवनल केदार, श्रीमती वनमवला गािीत,
सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत भालके, िसंतराि चव्हाि, शेख
आवसफ शेख रशीद, अवमन पटे ल, राधाकृष्ट्ि विखे पाटील, अब आझमी, पृथ्िीराि
चव्हाि, हषविधवन सपकाळ, सरे श लाड, िनमुंत डोळस, भास्कर जािि, सुंजय
किम, ित्तात्रय भरणे, पाुंडरुं ग बरोरा, नरिरी वझरिाळ, सुं िीप नाईक, रािल मोटे ,
िसन मश्रीर्, शवशकाुंत शशिे , रािल जगताप, विपक चव्िाण, डॉ.सतीश पाटील,
सिचश्री वजतेंद्र आव्िाड, िैभि वपचड, विजय भाुंबळे , प्रिीप जािि (नाईक), राजेश
टोपे, जयुंत पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक १२ – मिाराष्ट्ि
कृवष उतपन्न पणन (विकास ि विवनयमन) (सिारणा) अध्यादे श, २०१८ नापसंत
करते."
(ख)

सन २०१८ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ३६ – महािाष्ट्र कृ रष उत्पन्न
पणन (रिकास ि रिरनयमन) (सुधािणा) रिधे यक, २०१८.
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(ग) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख,
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, रिजय िडे ट्टीिाि, अमि काळे , सुरनल केिाि,
श्रीमती रनमश ला गािीत, सिशश्री िसांतिाि चव्हाण, बसििाज पाटील,
रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वििानसभा वििे यक क्रमाुंक ३६ – मिाराष्ट्ि कृवष उतपन्न पणन
(विकास ि विवनयमन) (सिारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घे ऊन
िोन्िी सभागृिाुंच्या ४३ सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा
मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
(घ) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिशश्री िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील,
अबु आिमी, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वििानसभा वििे यक क्रमाुंक ३६ – मिाराष्ट्ि कृवष उतपन्न पणन
(विकास ि विवनयमन) (सिारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घे ऊन
िोन्िी सभागृिाुंच्या ३५ सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा
मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
(ङ) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.भाित भालके, रि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वििानसभा वििे यक क्रमाुंक ३६ – मिाराष्ट्ि कृवष उतपन्न पणन
(विकास ि विवनयमन) (सिारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घे ऊन
िोन्िी सभागृिाुंच्या ३१ सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा
मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
(च) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत प्रा.रििें द्र जगताप, श्री.हषश िधश न
सपकाळ, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वििानसभा वििे यक क्रमाुंक ३६ – मिाराष्ट्ि कृवष उतपन्न पणन
(विकास ि विवनयमन) (सिारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घे ऊन
िोन्िी सभागृिाुंच्या २१ सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा
मविन्याुंच्या आत सािर करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
-----------------------------------------------------------------------------------
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भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सिचश्री वदलीप िळसे पाटील, अवित पिार, अस्लम शेख,
वििय िडे ट्टीिार, अमर काळे , सुवनल केदार, श्रीमती वनमवला गािीत,
सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत भालके, िसंतराि चव्हाि, शेख
आवसफ शेख रशीद, अवमन पटे ल, राधाकृष्ट्ि विखे पाटील, अब आझमी, पृथ्िीराि
चव्हाि, सुभाष उर्च पुंवडतशेट पाटील, हषविधवन सपकाळ, सरे श लाड, िनमुं त
डोळस, भास्कर जािि, सुंजय किम, ित्तात्रय भरणे, पाुंडरुं ग बरोरा, नरिरी
वझरिाळ, सुंिीप नाईक, रािल मोटे , िसन मश्रीर्, शवशकाुंत शशिे , रािल जगताप,
विपक चव्िाण, डॉ.सतीश पाटील, सिचश्री वजतेंद्र आव्िाड, िैभि वपचड, विजय
भाुंबळे , प्रिीप जािि (नाईक), राजेश टोपे, जयुंत पाटील, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक ९ – मिाराष्ट्ि
जमीन मिसूल सुंविता (सिारणा) आवण मिाराष्ट्ि जमीन मिसूल (वििवक्षत
भूवमिारींचा भोगिटािार-िगच एक मध्ये अुंतभाि करण्यासाठी परिानगी
िे ण्याबाबत) वनयम (वनरसन) अध्यादे श, २०१८ नापसंत करते."

(ख)

सन २०१८ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ४० – महािाष्ट्र जमीन महसूल
सांरहता (सुधािणा) आरण महािाष्ट्र जमीन महसूल (रििरक्षत भूरमधािींचा
भोगिटािाि-िगश एक मध्ये अांतभाि किण्यासाठी पििानगी िे ण्याबाबत)
रनयम (रनिसन) रिधे यक, २०१८.

(ग) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख,
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, रिजय िडे ट्टीिाि, अमि काळे , सुरनल केिाि,
श्रीमती रनमश ला गािीत, सिशश्री िसांतिाि चव्हाण, बसििाज पाटील,
रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ४० – मिाराष्ट्ि जमीन मिसूल
सुंविता (सिारणा) आवण मिाराष्ट्ि जमीन मिसूल (वििवक्षत भूवमिारींचा
भोगिटािार-िगच एक मध्ये अुंतभाि करण्यासाठी परिानगी िे ण्याबाबत) वनयम
(वनरसन) वििे यक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या ४३
सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर
करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
(घ) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिशश्री िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील,
अबु आिमी, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :-
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"सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ४० – मिाराष्ट्ि जमीन मिसूल
सुंविता (सिारणा) आवण मिाराष्ट्ि जमीन मिसूल (वििवक्षत भूवमिारींचा
भोगिटािार-िगच एक मध्ये अुंतभाि करण्यासाठी परिानगी िे ण्याबाबत) वनयम
(वनरसन) वििे यक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या ३५
सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर
करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
(ङ) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.भाित भालके, रि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ४० – मिाराष्ट्ि जमीन मिसूल
सुंविता (सिारणा) आवण मिाराष्ट्ि जमीन मिसूल (वििवक्षत भूवमिारींचा
भोगिटािार-िगच एक मध्ये अुंतभाि करण्यासाठी परिानगी िे ण्याबाबत) वनयम
(वनरसन) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या ३१
सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर
करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
(च) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.हषश िधश न सपकाळ, प्रा.रििें द्र
जगताप, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वििानसभा वििेयक क्रमाुंक ४० – मिाराष्ट्ि जमीन मिसूल
सुंविता (सिारणा) आवण मिाराष्ट्ि जमीन मिसूल (वििवक्षत भूवमिारींचा
भोगिटािार-िगच एक मध्ये अुंतभाि करण्यासाठी परिानगी िे ण्याबाबत) वनयम
(वनरसन) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या २१
सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर
करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
----------------------------------------------------------------------------------(४) (क) भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छे द २१३ (२) (अ) आवि महाराष्ट्र विधानसभा
वनयम १५९ (२) अन्िये सिचश्री अस्लम शेख, वििय िडे ट्टीिार, अमर काळे ,
सुवनल केदार, श्रीमती वनमवला गािीत, सिवश्री.अवमत झनक, डी.पी.सािंत, भारत
भालके, अवमन पटे ल, िसंतराि चव्हाि, शेख आवसफ शेख रशीद, राधाकृष्ट्ि
विखे पाटील, अब आझमी, वि.स.स. यांचा प्रस्ताि :"ही विधानसभा सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादे श क्रमांक १७ – मिाराष्ट्ि
अनसूवचत जाती, अनसूवचत जमाती, विमक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर
मागासिगच ि विशेष मागासप्रिगच (जातीचे प्रमाणपत्र िे ण्याचे ि तयाच्या
पडताळणीचे विवनयमन) (सिारणा) अध्यादे श, २०१८ नापसंत करते."
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(ख) सन २०१८ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ४१ – महािाष्ट्र अनुसरू चत
जाती, अनुसरू चत जमाती, रिमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इति मागासिगश ि
रिशे ष मागासप्रिगश (जातीचे प्रमाणपत्र िे ण्याचे ि त्याच्या पडताळणीचे
रिरनयमन) (सुधािणा) रिधे यक, २०१८.
(ग) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिशश्री अस्लम शेख,
डी.पी.सािांत, कुणाल पाटील, रिजय िडे ट्टीिाि, अमि काळे , सुरनल केिाि,
श्रीमती रनमश ला गािीत, सिशश्री िसांतिाि चव्हाण, बसििाज पाटील,
रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वििानसभा वििे यक क्रमाुंक ४१ – मिाराष्ट्ि अनसूवचत जाती,
अनसूवचत जमाती, विमक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशेष
मागासप्रिगच (जातीचे प्रमाणपत्र िे ण्याचे ि तयाच्या पडताळणीचे विवनयमन)
(सिारणा) वििे यक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या
४३ सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर
करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
(घ) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत सिशश्री िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील,
अबु आिमी, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वििानसभा वििे यक क्रमाुंक ४१ – मिाराष्ट्ि अनसूवचत जाती,
अनसूवचत जमाती, विमक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशेष
मागासप्रिगच (जातीचे प्रमाणपत्र िे ण्याचे ि तयाच्या पडताळणीचे विवनयमन)
(सिारणा) वििे यक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या ३५
सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर
करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
(ङ) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.भाित भालके, रि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वििानसभा वििे यक क्रमाुंक ४१ – मिाराष्ट्ि अनसूवचत जाती,
अनसूवचत जमाती, विमक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशेष
मागासप्रिगच (जातीचे प्रमाणपत्र िे ण्याचे ि तयाच्या पडताळणीचे विवनयमन)
(सिारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घे ऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या ३१
सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर
करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
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(च) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.हषश िधश न सपकाळ, प्रा.रििें द्र
जगताप, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :"सन २०१८ चे वििानसभा वििे यक क्रमाुंक ४१ – मिाराष्ट्ि अनसूवचत जाती,
अनसूवचत जमाती, विमक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगच ि विशेष
मागासप्रिगच (जातीचे प्रमाणपत्र िे ण्याचे ि तयाच्या पडताळणीचे विवनयमन)
(सिारणा) वििेयक, २०१८ वििानपवरषिे ची सिमती घेऊन िोन्िी सभागृिाुंच्या २१
सिस्याुंच्या सुंयक्त सवमतीकडे तयािरील प्रवतिृत्त सिा मविन्याुंच्या आत सािर
करण्याचा अनिे श िे ऊन विचारािच पाठविण्यात यािे."
(गुरुिाि, रिनाांक ५ जुलै, २०१८ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशशरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
सहा

:

सिशश्री िाधाकृ ष्ट्ण रिखे -पाटील, अरजत पिाि, पृथ्िीिाज चव्हाण, जयां त पाटील,
गणपतिाि िे शमुख, रिलीप िळसे-पाटील, रिजय िडे ट्टीिाि, बाळासाहे ब थोिात,
शरशकाांत शशिे , प्रा. रििें द्र जगताप, सिशश्री. जयित्त क्षीिसागि, रजतेंद्र आव्हाड, प्रा.
िषा गायकिाड, सिशश्री. भास्कि जाधि, अब्िुल सत्ताि, गोपालिास अग्रिाल, अबु
आिमी, नरसम खान, सुरनल केिाि, रिलीप सोपल, मधुकििाि चव्हाण, ॲड.
यशोमती ठाकू ि, सिशश्री. सरतश पाटील, अरमन पटे ल, डी. एस. अरहिे , िाहुल मोटे ,
डी.पी. सािांत, हसन मुश्रीफ, बसििाज पाटील, रशिेंद्रशसह भोसले, िाजेश टोपे ,
ित्तात्रय भिणे, भाित भालके, बाळासाहे ब पाटील, िसांतिाि चव्हाण, सांग्राम थोपटे ,
िणरजत काांबळे , डॉ. सांतोष टािफे, श्रीमती रिरपका चव्हाण, सिशश्री. कुणाल पाटील,
हनुमांत डोळस, काशीिाम पाििा, जे.पी.गािीत, हषशिधश न सपकाळ, रिजय भाांबळे ,
िाहुल बोंद्रे, िैभि रपचड, सुभाष उफश पांरडतशे ट पाटील, अमि काळे , अरमत िनक,
कु.प्ररणती शशिे , श्रीमती अरमता चव्हाण, सिशश्री. भाऊसाहे ब काांबळे , शेख आरसफ
शेख िशीि, श्रीमती रनमश ला गािीत, सिशश्री. अस्लम शेख, त्र्यांबक रभसे, जयकुमाि
गोिे , रनतेश िाणे, रसध्िािाम म्हे त्रे, पाांडुिां ग बिोिा, कारलिास कोळां बकि, सांग्राम
जगताप, रिश्िजीत किम, डॉ.मधुसि
ू न केंद्रे, श्री.निहिी रिििाळ रि.स.स याांचा
म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :
“राज्यात मोठया प्रमाणात तूरीचे उतपािन िोऊनिी पणन मिासुंघाने ऑनलाईन नोंिणी
केलेल्या शेतकऱयाुंकडू न तूर, िरभरा खरे िी न करणे , नोंिणी न केलेल्या शेतकऱयाुंकडू न
िमीभािापेक्षा कमी िराने खरे िी करुन व्यापाऱयाुंनी केलेली शेतकऱयाुंची लूट, ऑनलाईन
नोंिणी न करता तूर ि मक्याची खरे िी पणन मिासुंघाने करूनिी चकारे प्रलुंवबत असणे ,
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बािे रील िे शातून तूरडाळ ि िरभरा आयात केल्यामळे राज्यातील शेतकऱयाुंकडील जिळपास
२४ लाख ५१ िजार ८२४ क्क्िटल तूर ि िरभरा खरे िीअभािी वशल्लक असणे , खरे िी-विक्री
सुंचालकाुंिर चकीचे गन्िे नोंिविणे , छत्रपती वशिाजी मिाराज सन्मान योजनेअुंतगचत राज्यातील
शेतकऱयाुंना ३४ िजार कोटींची जािीर केलेली कजच मार्ी तिावप, प्रतयक्षात केिळ १५ िजार
कोटीचीच कजच मार्ी वमळणे , पवरणामी शेतकऱयाुंचा ७/१२ कोरा न िोणे , शासनाच्या
िोरणामळे च राज्यात गेल्या साडे तीन िषाच्या काळात १७ िजार शेतकऱयाुंनी आतमितयेचा
मागच पतकरणे , केंद्र शासनाने राज्यातील शेतकऱयाुंच्या कजच मार्ीसाठी वनिी िे ण्यास विलेला
नकार, राज्यात सिकारी बँकाुंची अडिणूक केल्यामळे पीक कजचिाटप करण्यास वजल्िा
बँकाुंना येत असलेल्या अडचणी, िन टाईम सेटलमें टसाठी शेतकरी तयार असताना अनेक
वजल्ह्यामध्ये पात्र शेतकऱयाुंच्या याद्या अद्यापिी न आल्यामळे राष्ट्िीयकृत बँकाुंकडू न कजचिाटप
न करता ऊसाच्या वबलातून कजाच्या रकमा िळतया करुन घे णे, आतमितयाग्रस्त वजल्ह्यात
पालकमुं त्रयाुंच्या िस्ते कजचमार्ीचे प्रमाणपत्र िे ऊनिी पीक कजासाठी िे लपाटे मारािे लागणे ,
बलढाणा ि यितमाळ वजल्ह्यात पीक कजच मुंजरीसाठी शेतकऱयाच्या पतनीकडे शरीरसखाची
मागणी िोणे , डीजीटल स्िाक्षरी ि ऑनलाईन ७/१२ योजना यशस्िी न िोणे , आपल्या
मागण्याुंसाठी शाुंततेने आुंिोलन करणाऱया शेतकऱयाुंिर गन्िे िाखल करणे , चालू िषी
अमरािती वजल्ह्यात बनािट वबयाणे वितरीत झाल्याच्या उघडकीस आलेल्या घटना, पुंतप्रिान
पीक विमा योजनेअुंतगचत सन २०१७ च्या खरीप िुं गामातील ९२ टक्के शेतकऱयाुंच्या बँक
खातयाची माविती बँकेतील खातयाशी जळत असतानािी ४१.५० लाख विमािारक शेतकऱयाुंना
मित नाकारुन एकूण २,२६९ कोटींच्या नकसान भरपाईपैकी र्क्त ७४७ कोटीचे िाटप करणे ,
कापसािरील बोंड अळीमळे झालेले समारे ३००० कोटींचे नकसान तसेच मािा ि
तडतड्यामळे झालेली िानाची नकसान भरपाई जािीर करून अद्यापिी न वमळणे , िमा
पाटलाच्या मलाला विलेल्या आश्िासनाला र्ासलेला िरताळ, साखरे च्या िरात घसरण
झाल्यामळे ऊस उतपािक शेतकऱयाुंिर िाढत चाललेली िकबाकी, तयात पावकस्तानातून
साखर, तूर ि काद्याुंची आयात करुन राज्यातील शेतकऱयाुंच्या अडचणीमध्ये झालेली िाढ,
कापसािर र्िारणी करताना मृत झालेल्या शेतकऱयास मित, दृष्ट्टीिीन ि अपुंग शेतकऱयाुंना
पीक कजच , आिारभूत शकमती, िमीभाि, िन िक्क कायिा तसेच सामावजक योजनाुंची
अुंमलबजािणी करणे इ. मागण्याबाबत शासनाने वि. १३ माचच, २०१८ रोजी सभागृिात
विलेल्या आश्िासनानसार कोणतीच कायचिािी न िोणे , मािे माचच , २०१७ पयंतच्या पेड-पेंशडग
ग्रािकाुंना विजेची जोडणी िे ण्याचे शासनाने सभागृिात मान्य करुनिी अद्याप जोडणी न
वमळणे , पवरणामी ग्रामीण भागात वििसभरातून अने क िेळा िीज परिठा खुंवडत िोणे , परे शा
पायाभूत सवििा नसल्याने ग्रािकाुंची गैरसोय िोणे , ग्राम विद्यत सिाय्यक वनयक्तीबाबत िीड
िषापूिी शासन वनणच य वनगचवमत करून अद्यापिी वनयक्तया न करणे , याबाबत शासनाने
कराियाची उपाययोजना, कायचिािी ि प्रवतवक्रया."
ख्
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अशासकीय कामकाज
(बै ठकीच्या अखे रचे २ १/२ तास)

सात

:

अशासकीय ठरार् (म.वर्.स. वियम १०६ अन्र्ये ) :(रिनाांक १६ माचश, २०१८ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशशरिण्यात आलेला पिां त ु पुढे ढकलण्यात आलेला अशासकीय ठिाि)
(क्रमाांक १)
(१)

श्री. गणपतिाि िे शमुख, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. २५९
"राज्यामध्ये कोटयििी रुपये खचच करुन ग्रामीण भागामध्ये शासनाने तयार
केलेल्या अनेक प्रािे वशक नळ पाणी परिठा योजना िषानिषे बुंि असल्याने तया
योजना चालू करण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाला उपाययोजना सचविण्यासाठी िोन्िी
सभागृिाच्या १५ सिस्याुंची सवमती स्िापन करािी, अशी वशर्ारस िी वििानसभा
शासनास करीत आिे ."
(बॅलटद्वािा ठिरिण्यात आलेल्या प्राथम्यक्रमानुसाि िशशरिण्यात आलेले ठिाि)
(क्रमाांक २ ते ४)

(२) प्रा.िाहुल बोंद्रे, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. २४५
"शेतक-याुंना शेती व्यिसायासाठी लागणारी रासायवनक खते , अिजारे ,
वकटकनाशके याुंच्या शकमतीमध्ये सतत िोणारी िाढ तसेच शेतक-याुंना शेतीमालाचे न
परिडणारे भाि विचारात घेता, उतपािन खचािर आिावरत शेतीमालाचे भाि
शेतकऱयाुंना वमळण्याच्या दृष्ट्टीने राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे आग्रिी भूवमका
घ्यािी, अशी वशर्ारस िी वििानसभा शासनास करीत आिे ."
(३) श्री. िैभि नाईक रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. ४१
"कोकणातील ठाणे , रायगड, रतनावगरी ि शसििगच वजल्ह्यातील िरकस जवमनी
पाण्याखाली आणण्यासाठी तसेच मुंबईच्या िाढतया लोकसुंख्ये मळे पाण्याची वनमाण
िोत असलेली समस्या सोडविण्यासाठी िीज वनर्थमतीनुंतर िवशष्ट्ठ निीच्या
(ता.वचपळू ण, वज.रतनावगरी) पात्रातून कोयना िरणाचे िाया जाणारे पाणी कोकणातील
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वजल्ह्याुंना तसेच मुंबईसि ठाणे ि निी मुंबई या मिानगरपावलकाुं ना परविण्यात येिून
पाण्याची समस्या/ िष्ट्काळ िूर करण्याच्या दृष्ट्टीने तयाचप्रमाणे िवशष्ट्ठ निीतील पाणी
परशराम घाटाच्या पायर्थ्यातून उचलून (वलक्फ्टग) गरुतिाकषचण शक्तीने पूणच कोकण
विभागाला परविण्याकवरता शासनाने एक कालबध्ि कायचक्रम आखून तयाची
यध्िपातळीिर अुंमलबजािणी करािी, अशी वशर्ारस िी वििानसभा शासनास करीत
आिे .”
(४) श्री. मनोहि भोईि रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. २
"राज्यातील वकल्ल्याुंचे ऐवतिावसक मिति लक्षात घेता या वकल्ल्याुंचे पवरसर
पयचटन केंद्र म्मिणून विकवसत करण्यासाठी तसेच तया वठकाणी मागचिशचक ने मण्याबाबत
ि पयचटकाुंसाठी अन्य आिश्यक तया सोयीसवििा उपलब्ि करून िे ऊन या सिच
वकल्ल्याुंचे ऐवतिावसक मिति कायम राखण्याच्या दृष्ट्टीने शासनाने खास उपाययोजना
करािी, अशी वशर्ारस िी वििानसभा शासनास करीत आिे .”

रिधान भिन,
नागपूर,
विनाुंक : ५ जलै, २०१८

डॉ. अनांत कळसे,
प्रिान सवचि,
मिाराष्ट्ि वििानसभा.
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