महाराष् िवधानसभा

िदवसाच्य कामकाजाचा �म
मंगळवार, िदनांक २५ जुलै, २०१७
(सकाळी ११.०० वाजता)
एक

:

�श्नो�र .
(अ)

तारांिकत �शन.

(ब)

सोमवार, िदनांक २४ जुलै, २०१७ रोजीची तारांिकत �श्नो�रांची यादी सभागृहाच्य
पटलावर ठे वणे .

(क)

अतारांिकत �श्नो�रांची यादी �मांक२९३ ते ३१२ सभागृहाच्या पटलावर ठेवण.

दोन

:

स्थगन �स्तावाच्या सूच– (असल्या) (म.िव.स. िनयम ९७ अन्वय) .

तीन

:

लक्षवेधी सूचन(म.िव.स. िनयम १०५ अन्वय) :
(१)

सवर्�. जयं त पाटील , िजतें� आव्ह , सुरेश लाड ,,अॅड. आिशष शेलार ,
अॅड. पराग अळवणी,�ी. अिमत साटम, कॅ प्टन आ.तिमल सेल्व, सवर�ी. सुिनल
केदार, िवजय वडे�ीवार , अमर काळे , िदलीप वळसे-पाटील , अिजत पवार ,
शिशकांत िंशद , पांडुरं ग बरोरा , �ीमती िदिपका चव्हा , सवर�ी. वैभव िपचड ,
राधाकृ �ष्ण िवख -पाटील, अस्लम शे , अॅड. यशोमती ठाकू र ,डॉ. संतोष टारफे ,
सवर�ी. िकसन कथोरे , संजय केळकर , संदीप नाईक , िदपक चव्हा , डॉ. िमिंलद
माने, सवर�ी. सुधाकर कोहळे , िवकास कंु भारे , कृ ष्णा खोपड , सुधाकर दे शमुख ,
सुधीर पारवे , हसन मु�ीफ , सुरेश धानोरकर, द�ा�य भरणे , राहुल जगताप , अबू
आजमी, िव.स.स. तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे मुख्यमं�या
वेधतील :"नागपूर िजल्�ातील८ मुलांचा कळमेश्वर जवळील वेणा जलाशयात बुडून मृत्य
झाल्याची ि. ९ जुलै, २०१७ रोजी घडलेली 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)

सवर्�. राधाकृ ष्णर िवख-पाटील , िवजय वडे�ीवार , अमीन पटेल , मो. आिरफ
(नसीम) खान , अिमत देशमुख , सुिनल केदार , अमर काळे , हषर्वधर्न  सपक ,
अब्दुसल स�ा
, अस्लम शे , अॅड. यशोमती ठाकू र , सवर्�. अिजत पवार , जयं त
पाटील, िदलीप वळसे-पाटील , वैभव िपचड , पांडुरं ग बरोरा , िजतें� आव्ह ,
शिशकांत िंशद , िव.स.स. तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे श
िशक्षण मं�याचे लक्ष वे :"अकरावी �वेश�ि�या राबिवण्याऱ्या नाएसा कंपनीच्या िनष्काळजीपणामुळे �वेश
यादी पाहण्यासाठी मुंबईसह राज्यातील अनेक िठकाणी िव�ाथ्य�ना. १० जुलै
, २०१७
रोजीची रा� जागून काढावी लागणे , सायंकाळी पाच वाजता जाहीर होणारी यादी मध्रा�ी
एक वाजता जाहीर झाल्यानंतर मंगळवारी ि. ११ जुलै , २०१७ रोजी सकाळपासूनच
िव�ाथ्य�नी महािव�ालयात जाऊन �वेश घेण्यासाठी लावलेल्या रा
, अकरावी
ऑनलाईन �वेश �ि�येतील गोंधळ टाळण्यासा , यावष� राज्य शासनाने न एडा येथील
नाएसा या कंपनीची केलेली िनयुक्त , सदर कंपनीकडे मुंबईसह राज्यातील इतर िजल्�ांच
अकरावी �वेशांची सोपिवण्यात आलेली जबाबदार
, तथािप नोंदणी �ि�येपासूनच
अकरावी �वेश �ि�येचा सु� असलेला गोंध , त्यामुळे पिहल्या गुणव�ा यादीकडे सव
पालकांचे व िव�ाथ्य�चे लागलेले ल , तथािप कंपनीने यादी अपलोड करण्यास वेळीच
सु�वात न केल्याने संध्याकाळी पाच वाजता जाहीर होणारी या , मध्यरा�ीजाहीर होऊनही
त्याबाबतचे संदेश िव�ाथ्य�ना न िमळण , अनेक तांि�क अडचणीमुळे मुंबईतील �वेश
�ि�या एका िदवसासाठी खंडीत करावी लागणे , पिरणामी �वेशाचे वेळाप�क कोलमडणे ,
िद.१० जुलै , २०१७ रोजी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून संकेतस्थळ बंद असल्याने जा
वाटप यादी पाहण्यासाठी िव�ाथ� व पालकांना �ितक्षा करावी ला
, पिरणामी
पालकांमध्ये िनम�ण झालेला ती� असंतो
, �वेश �ि�या राबिवणाऱ्या कंपनीच्य
अनागोंदी कारभारामुळे िवध्याथ� व पालकांना झालेला नाहक �ास , याकडे शासनाचे
झालेले दुलर्, याबाबत शासनाने करावयाची कायर्वाही व �िति�य."

(३)

अॅड. आिशष शेलार , �ीमती मिनषा चौधरी , �ी. �शांत ठाकूर , अॅड. पराग
अळवणी, सवर्�. संजय केळकर , िवजय वडे�ीवार, राधाकृ ष्णा िवख-पाटील, सुिनल
केदार, अस्लम शे , अमर काळे , अॅड. यशोमती ठाकू र, डॉ. संतोष टारफे ,
सवर्�. अमीन पटेल , मो, आिरफ (नसीम) खान , अिमत देशमुख , हषर्वधर्
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सपकाळ, अब्दŸल स�ार, शरद सोनावणे , अशोक पाटील , �ीमती तृप्ती सावं ,
सवर्�. ज्ञानराज चौगु, चं�कांत सोनावणे , सरदार तारािंस, सुिनल �भू, िव.स.स
तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सहकार मं�याचे लक्ष :"परभणी िजल्�ातील आं�ा बँ , युको बँक , युनायटे ड बँक ऑफ इंिडया , बँक ऑफ
इंिडया, िंसडीकेट बँक या पाच राष्�ीयकृत बँका व रत्नाकर बँक या खाजगी बँकेच
अिधका-यांशी संगनमत क�न गंगाखेड शुगर अॅण्ड एनज� ि. कारखान्याच् संचालक
मंडळाने हजारो शेतक-यांच्या नावावर तब्ब३२८ कोटींचे कजर् उचलेले असल्याचे मा
जुलै २०१७ मध्ये िनदशर्नास ये , त्यामुळे या शेत-यांना दुस-या कोणत्याही बँकांचे कजर
िमळत नसणे , तसेच सदर कजर् देताना या कजर्दारांकडून िरझवर् बँकेच्या िनयमानु
केवायसीची पूतर्ता केलेली नसून गंगाखेड शुगरने पुरवलेल्या कागदप�ांच्या आधारेच क
िदलेले असणे , या एकाही �करणात २० टक्के मा�जन मनी घेतली गेलेली नसून कजर्दारांन
कोणत्याही �कारचा कजर् मागणी अजर् िदलेला न , तसेच कजर् िदल्यावर ते आध
खातेदार शेतक-यांच्या बचत खात्यात जम क�न त्यानंतरखातेदारांची परवानगी न घेता
गंगाखेड शुगरच्या खात्यात वळत करणे , त्यामुळे अशा�कारे परभणी िजल्�ातील हजार
शेतक-यांची बनावट कागदप�े सादर क�न त्यांची फसवणूक करणाऱ्यागंगाखेड शुगर व
एनज� िल. या कारखानाच्या संचालकांवरतसेच संबंिधत बँकांच्या अिधक-यांवर फौजदारी
कारवाई क�न फसवणूक झालेल्या शेत-यांना न्याय िमळवून देण्यासाठी शासनान
करावयाची कायर्वाही व�िति�या."
चार

:

शासकीय िवधेयके :
(अ) पुर:स्थापनाथर:(१)

सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ३९ – महाराष्� सावर्जिन
िवश्वस्तव्यव (सुधारणा) िवधेयक, २०१७.

(२)

सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ४० – �ी साईबाबा संस्थान
िवश्वस्तव्यवस(िशड�) (सुधारणा) िवधेयक, २०१७.

-----------------------------------------------------------------------------------------------(ब) िवचार, खं डश: िवचार व संमत करणे :(१)

(क) सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ३६ - महाराष्� मु�ां (सुधारणा)
िवधेयक, २०१७.
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(ख) िवधर्क सं्ुकत सिमतीकहर पाठिवण्ाबाबत �ी.ओम�काश उफर् बच्चू क ,
िव.स.स. ्ांचा �सताव :"सन २०१ ७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क मांक ३६ - महाराष्� मु�ांक
(सुधारणा) िवधेयक, 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 ."
(ग) िवधर्क सं्ुकत सिमतीकहर पाठिवण्ाबाबत �ी.अस्लम शे , िव.स.स.
्ांचा �सताव :"सन २०१ ७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क मांक ३६ - महाराष्� मु�ांक
(सुधारणा) िवधेयक, 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 �ी.हषर्वधर्न सपक , �ा.वीरे ं�
जगताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :"सन २०१ ७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क मांक ३६ - महाराष्� मु�ांक
(सुधारणा) िवधेयक, 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 े सवर्� िवजय वडे �ीवार, अमीन पटे ल, हषर्वधर्
सपकाळ, �ा.वीरे ं� जगता, सवर्�ी शिशकांत िंश, अिजत पवार, भास्कर जाध,
िजतें� आव्ह, संजय कदम, िदलीप वळसे-पाटील, हसन मु�ीफ , अबु आजमी,
डॉ.सतीश पाटील, सवर्�ी ओम�काश उफर् बच्चू , सुरेश लाड, राहुल मोटे ,
िदपक चव्हा, संदीप नाईक, �ीमती िदपीका चव्हा, सवर्�ी जयद� क्षीरस,
राजेश टोपे, पांडुरंग बरोरा, हनुमंत डोळस, वैभव िपचड, िव.स.स. ांचा �तताव :"ृी िवंानससा सन २०१७ चा मृारा ष अध ादेा मांक १० – महाराष्�
महानगरपािलका (सुधारणा) अध ादेा, २०१७ नापसंत करते."
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सन २०१७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ३७ - महाराष्� महानगरपािलका
(सुधारणा) िवधेयक, २०१७.

(ग) िवधर्क सं्ुकत सिमतीकहर पाठिवण्ाबाबत �ी.ओम�काश उफर् बच्चू क ,
िव.स.स. ्ांचा �सताव :"सन २०१ ७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क मांक
३७ - महाराष्�
महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, 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 �ी.अस्लम शे , िव.स.स.
्ांचा �सताव :"सन २०१ ७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क मांक
३७ - महाराष्�
महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, 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 �ी.हषर्वधर्न सपक , �ा.वीरे ं�
जगताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :"सन २०१ ७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क मांक
३७ - महाराष्�
महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, 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 े सवर्� अमीन पटे ल, हषर्वधर्न सपक, �ा.वीरे ं�
जगताप, सवर्�ी शिशकांत िंश, अिजत पवार, भास्कर जाध, िजतें� आव्ह,
संजय कदम, िदलीप वळसे-पाटील, हसन मु�ीफ, अबु आजमी, डॉ.सतीश पाटील,
सवर्�ी ओम�काश उफर् बच्चू , सुरेश लाड, राहुल मोटे , िदपक चव्हा, संदीप
नाईक, �ीमती िदपीका चव्हा, सवर्�ी जयद� क्षीरस, राजेश टोपे, पांडुरंग
बरोरा, हनुमंत डोळस, वैभव िपचड, िव.स.स. ांचा �तताव :"ृी िवंानससा सन २०१७ चा मृारा ष अध ादेा मांक ११ – महाराष्
स्थािन �ािधकरण सदस् अनहर्त (सुधारणा) अध ादेा, २०१७ नापसंत करते."
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सन २०१ ७ चे िवधानसभा िवधेयक �मांक ३८ – महाराष्� स्थािन
�ािधकरण सदस्य अनहर् (सुधारणा) िवधेयक, २०१७.

(ग) िवधर्क सं्ुकत सिमतीकहर पाठिवण्ाबाबत �ी.ओम�काश उफर् बच्चू क ,
िव.स.स. ्ांचा �सताव :"सन २०१ ७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क मांक
३८ – महाराष्�
स्थािनक �ािधकरण सदस्य अनहर् (सुधारणा) िवधेयक, 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 �ी.अस्लम शे , िव.स.स.
्ांचा �सताव :"सन २०१ ७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क मांक
३८ – महाराष्�
स्थािनक �ािधकरण सदस्य अनहर् (सुधारणा) िवधेयक, 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 �ी.हषर्वधर्न सपक , �ा.वीरे ं�
जगताप, िव.स.स. ्ांचा �सताव :"सन २०१ ७ चे मृारा ष िवंानससा िवंे क मांक
३८ – महाराष्�
स्थािनक �ािधकरण सदस्य अनहर् (सुधारणा) िवधेयक, 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

:

डॉ.अिनल बोंड, �ी.अिनल कदम, डॉ.संजय कुटे , �ी.िवजय औटी, डॉ.आिशष
दे शमुख, सवर्�. शंभरु ाज देसाई, �शांत बं ब, सुभाष साबणे, उन्मेश पाटी, चं�िदप
नरके, �शांत ठाकू र, सुिनल �भ,ू सुरेश हाळवणकर, �काश आिबटकर, चरण
वाघमारे , उल्हास पाटी, संजय सावकारे, राजाभाऊ वाजे, हिरष िंपपळ , डॉ.सुिजत
िमणचेकर, �ीमती दे वयानी फरांदे, डॉ. संजय रायमुलकर, ॲड.िभमराव धोंड,
डॉ.राहुल पाटील, �ी.संतोष दानवे, ॲङ आकाश फं ु डकर, सवर्�ी हिरभाऊ जावळ ,
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संजय भेगडे, डॉ.दे वराव होळी, डॉ.पंकज भोयर, ॲड. संजय धोटे , डॉ.सुनील देशमुख,
डी. म�ल्लकाजुर्न रे, �ीमती मिनषा चौधरी, डॉ. भारती लव्हेक, �ी. राज पुरोिहत,
िव.स.स. यांचा म.िव.स. िन्म २९३ अनव्र �सताव :"राज्यात कज�च्या ओझ्याखाली सापडलेल्या व पिरणामी आत्महत्येस �वृ� हो
तसेच िनयिमत कजर् भरणाऱ्या अशा सुमार८९ लाख शेतकऱ्यांची३४ हजार कोटींची छ�पती
िशवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना तयार क�न कजर्माफी करण्याचा िनणर्य घेऊन र
शासनाकडू न शेतकऱ्यांना िदलासा िमळण, दीड लाख �पयांपयर्तचे थिकत कजर् असलेल्३६
लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण, सन २००९ नंतर कजर् घेतलेल्या परंतु .३० जून,
२०१६ पय�त थिकत रािहलेल्या सवर् शेतकऱ्यांना कजर्माफीचा लाभ ि, अल्पभूधारक व
बहुभूधारक अशी कोणतीही अट न ठे वता सवर्च शेतकऱ्यांना कजर्माफीचा लाभ िम,
िनयिमत कज�चे हफ्ते भरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा गौरव क�न त्या२५ हजार �पये िंकवा२५%
रक्कमेचे �ोत्साहनपर अनुदान देण्याचा िनणर्य घेण्यात, कजर्माफीचा लाभ झालेल्य
शेतकऱ्यांपैकी८२% शेतकऱ्यांचे संपूणर् कजर्माफ झाले अ, दुधाच्या शासकीय िव�ी दरात
३ �पयांची भाववाढ िमळाल्याने दुधउत्पादक शेतकऱ्यांना भाववाढीचा लाभ िम, कजर्मुक्
झालेल्या सवर् शेतकऱ्यांच्यावतीने राज्य शासन अिभनंदनास पा�, माहे जून, २०१६ च्या
पूव� थिकत कजर् असलेल्या परंतु स२०१४, २०१५ व २०१६ मध्ये पुनर्गठन झालेल्या द
लाखांपय�तच्या कजर्दार शेतकऱ्यांना संपूणर् कजर्माफी देण्याची व दीड लाखांवरील क
शेतकऱ्यांना ओटीएस योजनेचा लाभ देण्याची गरज अस, िनयिमत कजर् भरणाऱ्य
शेतकऱ्यांना भिवष्यातही �ोत्साहनात्मक अनुदान देण्याची योजना आखण्याची गर,
कजर्मुक्ती झाल्याने शेती व्यवसायास �ोत्साहन , शासनाच्या धोरणानुसार कजर्माफीच
�ारं िभक अि�म रक्कम �पये१० हजार दे ण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मध्यवत� सहकारी बँ
व राष्�ीयकृत बँकांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता अ , सन २००८ च्या
कजर्माफीनंतरही थिकत रािहलेल्या बहुभूधारक शेतकऱ्यांना कजर्माफीचा लाभ देण्
आवश्यकता असण, कजर्माफीसाठी८९ लाख शेतकरी एवढा आवाका असल्याने
िजल्हापातळीवर आमदारांचा सहभाग असलेली संिनयं�ण सिमती स्थापन करण्या
आवश्यकत, राज्यातील शेतकरी हा कें� िंबदू मानून त्याला स्वबळावर उभे करण्याच्या
शेतीत गुंतवणूक होऊन तो भिवष्यात कजर्बाजारी होणार नाही व घेतलेले कजर् परत करण्य
त्याची पत तयार होऊन कजर्बाजारीपणाच्या फेऱ्यातुन कजर्मुक्तीकडे वाटचाल क�
या�ष्टीने कायमस्व�पी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता व त्याजबाबत शास
करावयाची कायर्वाह."
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अध�-तास चच� (म.िव.स. िनयम ९४ अन्वय) :(१)

�ी. हषर्वधर सपकाळ, िव.स.स.
"िचखली (िज.बुलढाणा) तालुक्याती �ामीण �ग्णालयाती असुिवधांबाबत"
या िवषयावरील �ी. राहुल बों�, िव.स.स यांचा िदनांक ६ एि�ल, २०१७ रोजी सभागृहाच्य
पटलावर ठे वण्या आलेल्य अतारांिकत �श्नो�राच यादी �मांक २७० मधील �श्
�मांक ५५३४४ ला िदलेल्य उ�राच्य संदभ�त अध�-तास चच� उप�स्थ करतील.

(२)

�ी. मनोहर भोईर, िव.स.स.
"पनवेल (िज.रायगड) येथील रसायनी पिरसरातील भाडेप�ा कराराने
घेतलेल्य जिमनीपैकी वापरात नसलेली शेतजिमन मूळ मालकास परत
करण्याबाब" या िवषयावरील �ी. मनोहर भोईर व इतर िव.स.स यांचा तारांिकत �श्
�मांक ७९३८५ ला िदनांक १७ माचर, २०१७ रोजी िदलेल्य उ�राच्य संदभ�त अध�-तास
चच� उप�स्थ करतील.

िवधान भवन,
मुंबई,
िदनांक : २४ जुलै, २०१७

डॉ. अनंत कळसे,
�धान सिचव,
महाराष् िवधानसभा.
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