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अदंाज समिती 
(२०२०-२०२१) 

(चौदावी िहाराष्ट्र ववधानसभा) 
 

 
(सािाजजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभागाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाज  

सन २०२१-२०२२ भाग–२ या अर्थसंकल्प ्रककाशनात एकत्रितररत्या केलेल्या 
तरतुदीची बांधकािननहाय ववगतवारी (तरतूद व खचथ यासह) अर्थसंकल्पीय 
अंदाज भाग-३ या पररमशष्ट्टाद्वारे दशथववण्यास िान्यता मिळणेबाबतच्या 

्रकस्तावासंदभाथतील अहवाल) 
 

पहहला अहवाल 
(सदर अहवाल ववधानसभेस/ववधानपररषदेस हदनांक    िाचथ, २०२१ रोजी  

सादर  करण्यात आला.) 
 
 

िहाराष्ट्र ववधानिंडळ सचचवालय 
ववधान भवन, िंुबई. 

िाचथ, २०२१ 
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अदंाज समिती 
(२०२०-२०२१) 

(चौदावी िहाराष्ट्र ववधानसभा) 
 

 

(सािाजजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभागाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाज  
सन २०२१-२०२२ भाग–२ या अर्थसंकल्प ्रककाशनात एकत्रितररत्या केलेल्या 
तरतुदीची बांधकािननहाय ववगतवारी (तरतूद व खचथ यासह) अर्थसंकल्पीय 
अंदाज भाग-३ या पररमशष्ट्टाद्वारे दशथववण्यास िान्यता मिळणेबाबतच्या 

्रकस्तावासंदभाथतील अहवाल) 
 
 
 

पहहला अहवाल  
(सदर अहवाल ववधानसभेस/ववधानपररषदेस हदनांक    िाचथ, २०२१ रोजी  

सादर करण्यात आला.) 
 

 

िहाराष्ट्र ववधानिंडळ सचचवालय 
ववधान भवन, िंुबई. 

िाचथ, २०२१ 
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(तीन) 
अंदाज समिती  
(२०२०-२०२१) 

 समिती ्रकिुख 
१) श्री.रणजजत कांबळे, वव.स.स. 
 सदस्य 
२) श्री. चिमणराव पाटील, वव.स.स. 
३) श्री. सदा सरवणकर, वव.स.स. 
४) श्री. संजय गायकवाड, वव.स.स. 
५) श्री. भरतशेठ गोगावले, वव.स.स. 
६) श्री. संजय शशरसाट, वव.स.स. 
७) श्री. प्रकाश सोळंके, वव.स.स. 
८) श्री. मकरंद जाधव-पाटील, वव.स.स. 
९) श्री. ददलीप मोदिते-पाटील, वव.स.स. 
१०) श्री. माणणकराव कोकाटे, वव.स.स. 
११) श्री. कुणाल पाटील, वव.स.स. 
१२) श्री. अशमत झनक, वव.स.स. 
१३) श्री. धीरज देशमुख, वव.स.स. 
१४) श्री. ककसन कथोरे, वव.स.स. 
१५) श्री. संभाजी पाटील-ननलंगेकर, वव.स.स. 
१६) श्री. योगेश सागर, वव.स.स. 
१७) श्री. ववकास कंुभारे, वव.स.स. 
१८) श्री. राम कदम, वव.स.स. 
१९) श्रीमती मननषा िौधरी, वव.स.स. 
२०) श्री. रवी राणा, वव.स.स. 
२१) श्री. कृष्णा खोपडे, वव.स.स. 
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२२) श्री. प्रकाश आवाडे, वव.स.स. 
२३) श्री. रईस शेख, वव.स.स. 
२४) श्री. ववलास पोतनीस, वव.प.स. 
२५) श्री. दषु्यंत ितुवेदी, वव.प.स. 
२६) श्री. सनतश िव्िाण, वव.प.स 
२७) डॉ. वजाित शमझाा, वव.प.स. 
२८) श्री. सुजजतशसिं ठाकूर, वव.प.स. 
२९) श्री. ननलय नाईक, वव.प.स. 
 ननिंत्रित सदस्य 

३०) श्री.बळवंत वानखडे, वव.स.स.  
३१) श्री. कवपल पाटील, वव.प.स. 
३२) श्री.ववनायकराव मेटे, वव.प.स. 

 

 

िहाराष्ट्र ववधानिंडळ सचचवालय 

(१)  श्री.राजेन्द्र भागवत, सचिव, 

(२)  श्री.ववलास आठवले, उप सचिव, 

(३)  श्री.ववजय कोमटवार, अवर सचिव, 

(४)  श्री.दामोदर गायकर, कक्ष अचधकारी 
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अ नु क्र ि णण का 
अ.क्र. 
(१) 

ववषय 
(२) 

पषृ्ट्ठ क्र. 
(३) 

   
१) प्रस्तावना 

  
 

२) अिवाल  
 

 

३) सशमतीिे अशभप्राय व शशफारशी  
 

 

४) पररशशष्ट - एक  
(सामाजजक न्द्याय व ववशेष सिाय्य ववभागाच्या अथासंकल्पीय अदंाज 
सन २०२१-२०२२ भाग–२ या अथासंकल्प प्रकाशनात एकत्रितररत्या 
केलेल्या तरतुदीिी बांधकामननिाय ववगतवारी (तरतूद व खिा यासि) 
अथासंकल्पीय अंदाज भाग-३ या पररशशष्टाद्वारे दशाववण्यास मान्द्यता 
शमळणेबाबतच्या प्रस्तावासंदभाातील अिवाल) 
 

 

 पररशशष्ट - दोन 
  
(सशमतीच्या बैठकीिे संक्षक्षप्त कायावतृ्त) 
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्रकस्तावना 

मी अदंाज सशमतीिा सशमती प्रमुख, सशमतीच्या वतीने अिवाल सादर करण्यािा 

अचधकार ददल्यावरुन सन २०२१-२०२२ या अचथाक वषाापासून सामाजजक न्द्याय व ववशेष 

सिाय्य ववभागाच्या अखत्याररत येणाऱ्या बांधकामांिी बांधकाम ननिाय यादी, तरतूदीिी 

ववगतवारी अथासंकल्पीय अदंाज भाग-3 च्या नववन पररशशष्टाद्वारे दशाववण्यासाठी अदंाज 

सशमतीिी मान्द्यता शमळण्याकररता सामाजजक न्द्याय व ववशेष सिाय्य ववभागाने पाठववलेल्या 

प्रस्तावासंदभाातील अिवाल सभागिृास सादर करीत आिे.  

मिाराष्र ववधानसभा ननयम २०८ (१) अन्द्वये "अथासंकल्प ज्या नमुन्द्यात 

ववधानमंडळास सादर करावयािा असतो तो नमुना सुिववण्यासाठी अदंाज सशमतीिी स्थापना 

करण्यात येईल" अशी ननयमात तरतूद आिे. तसेि मिाराष्र ववधानसभा ननयम २०९ (क) 

अनुसार सशमतीकडे वविाराथा आलेल्या ववत्तीय प्रश्नावर सरकारला सल्ला देणे िी एक 

मित्त्वपूणा जबाबदारी अदंाज सशमतीकडे सोपववण्यात आलेली आिे. यापूवीिी शासनाने अशा 

प्रकारच्या ववत्तीय बाबी सशमतीकडे वविाराथा पाठववल्या िोत्या. यावरील अिवाल सशमतीने 

त्या त्या वेळी सभागिृास सादर केलेले आिेत.  

सन २०२१-२०२२ या अचथाक वषाापासून पासून सामाजजक न्द्याय व ववशेष सिाय्य 

ववभागाच्या अथासंकल्प अदंाज भाग-२ या अथासंकल्प प्रकाशनात एकत्रितररत्या केलेल्या 

तरतुदीिी बांधकामननिाय ववगतवारी (तरतूद व खिा यासि) अथासंकल्पीय अदंाज भाग-३ 

च्या नववन पररशशष्टाद्वारे दशाववण्यासाठी अदंाज सशमतीिी मान्द्यता आवश्यक असल्याने 

सामाजजक न्द्याय व ववशेष सिाय्य ववभागाने सशमतीकडे सदर प्रस्ताव मान्द्यतेसाठी पाठववला 

आिे.  
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सामाजजक न्द्याय व ववशेष सिाय्य ववभागाने अदंाज सशमतीकडे  पाठववलेल्या 

उपरोक्त नववन पररशशष्टाच्या प्रस्तावासंदभाात प्रधान सचिव, सामाजजक न्द्याय व ववशेष 

सिाय्य ववभाग यांिी साक्ष घेतली. सदर प्रस्तावास सशमतीने मान्द्यता दशाववली आिे. 

सशमतीसमोर प्रत्यक्ष उपजस्थत रािून साक्ष ददल्याबद्दल श्री.श्याम तागड,े प्रधान सचिव, 

सामाजजक न्द्याय व ववशेष सिाय्य ववभाग यांिी सशमती अत्यंत आभारी आिे.   

सशमतीच्या बैठकीच्या वेळी आपला अमुल्य वेळ देऊन सशमती सदस्यांनी ज्या 

आस्थेने व तत्परतेने िे काम पूणा करण्यास सिकाया ददले त्याबद्दल मी त्यांिे मन:पुवाक 

आभार मानतो.  

सशमतीने ददनांक    मािा, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रारुप अिवालावर ििाा केली 

व अिवाल संमत केला. 

 

ववधान भवन रणजीत कांबळे 
मुंबई, सशमती प्रमुख 
ददनांक     मािा, २०२१ अदंाज सशमती 
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अहवाल 
 

अदंाज सशमती िी मिाराष्र ववधानमंडळािी एक अत्यंत मित्त्वािी ववत्तीय सशमती 

आिे. अथासंकल्पीय अंदाज आणण पूरक अनुदानासाठीच्या मागण्यांिी छाननी करण्यासाठी 

आणण असे अदंाज व मागण्या ज्या धोरणावर आधाररत असतील त्या धोरणाशी सुसंगत असे 

काटकसरीिे उपाय सुिववण्यासाठी आणण अथासंकल्प ज्या नमुन्द्यात ववधानमंडळास सादर 

करावयािा तो नमुना सुिववण्यासाठी अदंाज सशमतीिी स्थापना करण्यात आलेली आिे.  

मिाराष्र ववधानसभा ननयम २०८ (१) अन्द्वये अथासंकल्प ज्या नमुन्द्यात 

ववधानमंडळास सादर करावयािा असतो तो नमुना सुिववण्यासाठी अदंाज सशमतीिी स्थापना 

करण्यात येईल अशी ननयमात तरतूद आिे. Estimate Committee is authorized 

committee to suggest form of the budget. तसेि मिाराष्र ववधानसभा ननयम २०९ 

(१) (क) अन्द्वये अदंाज सशमतीकडे वविाराथा पाठववण्यात येतील अशा ववत्तीय प्रश्नांवर 

सरकारला सल्ला देणे अशीिी तरतूद केलेली आिे.  कौल आणण शकधर यांच्या PRACTICE 

AND PROCEDURE OF PARLIAMENT या पुजस्तकेच्या सिाव्या आवतृ्तीमधील पषृ्ठ 

क्र.८७० वरील अदंाज सशमतीच्या कायापध्दतीमध्ये Whenever Government want to 

make any change in the format or the information to be given in the 

Budget papers on Demands for Grants, the matter is referred to the 

Committee for their recommendations असे नमूद करण्यात आले आिे. उपरोक्त 

ननयमाच्या तरतुदीच्या अनुषंगाने सामाजजक न्द्याय व ववशेष सिाय्य ववभागाने ददनांक ५ 

फेब्रुवारी, २०२१ रोजीच्या पिान्द्वये अथासंकल्प अदंाज भाग-२ या अथासंकल्प प्रकाशनात 

एकत्रितररत्या केलेल्या तरतुदीिी बांधकामननिाय ववगतवारी (तरतूद व खिा यासि) 

अथासंकल्पीय अदंाज भाग-३ च्या नववन पररशशष्टाद्वारे दशाववण्यासाठी अंदाज सशमतीिी 

मान्द्यता शमळण्याबाबत खालीलप्रमाणे प्रस्ताव सादर केला.   
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ववत्त ववभागच्या दद.२६.४.२०१९  रोजीच्या पिान्द्वये, ववधीमंडळामध्ये तसेि लोकलेखा 

सशमतीच्या वेळोवेळी झालेल्या बैठकीतील ििेच्या वेळी ववशशष्ट योजनांना जो ननधी 

एकत्रितररत्या दाखववला जातो अशा योजनांवरील ननधीिी ववभागणी कशी िोते, तो 

कोणाकोणाला ददला जातो याबाबतिी ननजश्ित अशी मादिती प्राप्त िोत नसल्याने एकत्रित 

ननधीिी ववभागणी देणेबाबत वेळोवेळी आग्रि धरण्यात येतो. उपरोक्त वस्तुजस्थतीच्या 

अनुषंगाने ववत्त ववभाग शासन पररपिक दद.२१/०८/२०१३ अन्द्वये तसेि ननयोजन ववभागाच्या 

दद. ११/६/२०१८ च्या पररपिकान्द्वये ननधी अथासंकल्पीत करताना कामननिाय तरतूदी 

दशाववण्याबाबत सूिना देण्यात आल्या आिेत. तथावप, ववभागाच्या भाग दोन-खिाािे 

तपशीलवार अथासंकल्पीय अदंाजािे अवलोकन केले असता, यामध्ये बांधकामववषयक ननधी 

िा एकत्रितररत्या अथासंकजल्पत करण्यात येतो व त्यामधून वसनतगिेृ, ननवासी शाळा इत्यादी 

मोठ्या प्रकारिी बांधकामे िाती घेण्यात येतात. परंतू ननधी अथासंकल्पीत करताना 

कामननिाय ननधीिी आकडवेारी ववधानमंडळास सादर केली जात नािी. त्यामुळे या एकत्रित 

ननधीतून कोणती बांधकामे िाती घ्यावयािी आिेत व त्यांना ककती ननधी 

अदंाजजत/अथासंकजल्पत करण्यात येत आिे यािी मादिती ज्ञात िोत नािी. वरीलप्रमाणे अिूक 

अदंाजाशशवाय ननधीिी तरतूद ववधानमंडळास सादर करणे िी बाब अथासंकल्प तयार 

करण्याच्या ननयमांववरुध्द िोईल व याि अनुषंगाने लोकलेखा तसेि अदंाज सशमतीने वरील 

आके्षप घेतलेला आिे. 

अथासंकल्पीय अदंाज भाग-२ यामध्ये केलेल्या तरतुदीिी जजल्िाननिाय वगावारी ककंवा 

बांधकाम/कामननिाय वगावारी यािी मादिती अथासंकल्पीय अदंाज भाग-३ या पररशशष्टाद्वारे 

ववधानमंडळास सादर करण्यात येते. या अनुषंगाने ववभागाच्या अथासंकल्प अंदाज भाग-२ या 

अथासंकल्प प्रकाशनात एकत्रितररत्या केलेल्या तरतूदीिी बांधकामननिाय ववगतवारी (तरतूद व 

खिा यासि) अथासंकल्पीय अदंाज भाग-३ या पररशशष्टाद्वारे वेगळयाने दशाववणे आवश्यक 

आिे. 
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मिाराष्र ववधानसभा ननयम क्र.२०८ अन्द्वये अथासंकल्प ज्या नमुन्द्यात ववधानमंडळास 

सादर करावयािा आिे, तो नमुना सुिववण्यासाठी अदंाज सशमतीिी स्थापना करण्यात 

आलेली आिे. ववभागािे जजल्िा वावषाक योजनेिे अथासंकल्पीय अदंाज िे "अथासंकल्पीय 

अदंाज भाग-३ पररशशष्ट - फ" या प्रकाशनाद्वारे ववधानमंडळास सादर करण्यात येतात. सदर 

पररशशष्ट - फ ववधानमंडळास सादर करण्यासाठी अंदाज सशमतीिी मान्द्यता घेण्यात आलेली 

आिे. त्यामुळे ववभागाकडील बांधकामननिाय तरतूदीिी ववगतवारी अथासंकल्पीय अंदाज भाग-

३ च्या नवीन पररशशष्टाद्वारे दशाववण्यासाठी अंदाज सशमतीिी तातडीने मान्द्यता घेण्यािी 

कायावािी करणे आवश्यक आिे. 

अथासंकल्पीय अदंाज भाग-२ यामध्ये केलेल्या तरतुदीिी जजल्िाननिाय वगावारी ककंवा 

बांधकाम/कामननिाय वगावारी यािी मादिती अथासंकल्पीय अदंाज भाग-३ या पररशशष्टाद्वारे 

ववधानमंडळास सादर करण्यात येते. त्या अनुषंगाने या ववभागाच्या अथासंकल्प अदंाज  

भाग-२  या अथासंकल्प प्रकाशनात एकत्रितररत्या केलेल्या तरतूदीिी बांधकामननिाय 

ववगतवारी (तरतूद व खिा यासि) अथासंकल्पीय अदंाज भाग-३ च् या नववन पररशशष्टाद्वारे 

वेगळ्याने दशाववण्याबाबत ववत्त ववभागाने २६ एवप्रल, २०१९ रोजीच्या पिान्द्वये या ववभागास 

कळववले आिे. त्यानुषंगाने, सामाजजक न्द्याय व ववशेष सिाय्य ववभागाच्या अखत्याररतीत 

येणाऱ्या बांधकामांिी बांधकामननिाय यादी, तरतूदीिी ववगतवारी अथासंकल्पीय अदंाज भाग-३ 

च्या नवीन पररशशष्टाद्वारे दशाववण्यासाठी अदंाज सशमतीच्या मान्द्यतेसाठी प्रस्ताव सादर 

करण्यात येत आिे. 

उपरोक्त ्रकस्तावाच्या अनुषंगाने अदंाज समितीने हदनांक १६ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी 

सािाजजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभागाच्या ववभागीय सचचवांची साक्ष घेतली. सदरहू 

साक्षीच्या वेळी हदलेली िाहहती खालील ्रकिाणे आहे. 

 



11 

\\Mls-d3\d\New 2021\D-3\Estimate Committeee\Ahwal\Finance\Ahwal Social Justice 2021-2022\Final Ahwal Social Justice 2021-2022.doc 11 

सशमतीने सामाजजक न्द्याय व ववशेष सिाय्य ववभागाच्या सचिवांना प्रस्तावाबाबत 

सववस्तर मादिती देण्यात यावी अशी वविारणा केली असता ववभागाच्या सचिवांनी सदरिू 

प्रस्तावाबाबतिी पाश्वाभूमी ववददत करताना सचगतले की सामाजजक न्द्याय भवनािी कािी कामे 

आिेत. ठाणे येथे सामाजजक न्द्याय भवनािे बांधकाम आिे. सामाजजक न्द्याय भवन बांधकाम, 

अकोला दोन कामे आिेत. मुला-मुलींिे शासकीय वसतीगिृ बांधकामािा िेड आिे. त्यामध्ये 

कामे आिेत. रावेर जजल्िा जळगाव येथे वसतीगिृािे बांधकाम आिे. शिादा जजल्िा नंदरुबार 

येथे मुलांच्या वसतीगिृािे बांधकाम आिे. अमंळनेर जजल्िा जळगाव येथे मुलींसाठी शासकीय 

वसतीगिृािे बांधकाम आिे. गंगाखेड परभणी वसतीगिृािे बांधकाम आिे. कळमणुरी, दिगंोली 

जजल््याच्या दठकाणी बांधकाम आिे. मंगळुरपीर वाशशम जजल््यात घाटपुरी, तालुका खामगाव 

शेगाव जजल्िा बुलढाणा वाशशम जजल््याच्या दठकाणी वसतीगिृािे बांधकाम आिे. दिीवडी, 

जजल्िा सातारा, सोलापूर येथे िांबार णखडं, तालुका मिाड जजल्िा रायगड येथे वसतीगिृािे 

बांधकाम आिे. इ. अशी राज्यात सामाजजक न्द्याय ववभागािी ववववध बांधकामे आिेत. या 

बांधकामािा तपशशल सद्य:जस्थतीत देण्यात येत नािी. आतापयतं एका लेखाशशषाामध्ये 

ननयतव्यय दाखववला जात िोता. पण प्रत्येक कामािे तपशीलवार वणान नव्िते. बांधकामािी 

ववगतवारी नव्िती. ववगतवारी कामननिाय दाखवावी अशी आम्िाला ववत्त ववभागाने सूिना 

केली िोती. त्यासाठी कामननिाय ववगतवारी घेऊन प्रस्ताव सशमतीच्या मान्द्यतेसाठी 

सशमतीसमोर आणलेला आिे.  

यावर सशमतीने अशी वविारणा केली की, अगोदर ननयतव्य अथासंकल्पात ठरले जात 

िोते. त्यामध्ये वेगवेगळ्या कामािे िेड ददले जात िोते. या कामावर खिा िोणार आिे आणण 

ननयतव्यय आपण ठरववला आिे. अथासंकल्पात मंजुरी शमळत असते. त्यात संबंचधत कामािी 

संपूणा तपशशलवार मादिती ददली जायिी. उक्त मादितीमध्ये वेगळे काय मागणार आिोत? 

ववत्त ववभागािी अपेक्षा काय आिे? ठोक रक्कम मुख्यलेखाशशषाामध्ये घेतली जायिी. आता 

त्याि लेखाशशषाातील मुख्यलेखाशशषाामध्ये आपण कामननिाय (आयटमवाईज) मादिती देण्यात 

येणार आिे.  
------------------- 
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अमभ्रकाय व मशफारशी 

सामाजजक न्द्याय व ववशेष सिाय्य ववभागािा प्रस्ताव व त्याबाबत ववभागीय सचिवांनी 

ददलेल्या मादितीच्या अनुषंगाने अथासंकल्पात आतापयतं सामाजजक न्द्याय व ववेशेष सिायय 

ववभागाच्या बांधकामासाठीिा ननयतव्यय व खिााि ेआकड ेदशाववण्यात येत िोते. लोकलेखा व 

अदंाज सशमतीने घेतलेल्या अके्षपानुसार ववत्त ववभागान ेसामाजजक न्द्याय व ववशेष सिाय्य 

ववभागास त्यांच्या ववभागाच्या अखत्याररत येत असलेल्या बांधकामािा तपशशल स्वतंिररत्या 

पररशशष्टाद्वारे ववधीमंडळास अथासंकल्पीय प्रकाशनासमवेत उपलब्ध करुन देण्यात यावा असे 

कळववले  िोते. त्यानुषंगाने सामाजजक न्द्याय व ववशेष सिाय्य ववभागाने सन २०२१-२०२२ 

या आचथाक वषााच्या अथासंकल्पापासून सामाजजक न्द्याय व ववशेष सिाय्य ववभागांतगात 

करण्यात येणाऱ्या बांधकामांिा तपशशल बांधकाम ननिाय केलेली तरतूद व झालेला खिा 

यासि अथासंकल्पीय अंदाज भाग-३ च्या पररशशष्ट - फ मध्ये उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या 

प्रस्तावास अदंाज सशमतीने मान्द्यता दशावून सामाजजक न्द्याय व ववशेष सिाय्य ववभागाने 

सन २०२१-२०२२ या अचथाक वषााच्या अथासंकल्पीय प्रकाशनासमवेत सामाजजक न्द्याय व 

ववशेष सिाय्य ववभागाच्या बांधकामािे अथासंकल्पीय अदंाज भाग-३ िे स्वतंि पररशशष् ट 

देण्याबाबत आवश्यक ती कायावािी करावी व केलेली कायावािी सशमतीस यथाशीघ्र अवगत 

करण्यात यावी,  अशी सशमतीिी शशफारस आिे. 
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पररमशष्ट्ट - एक 

(सािाजजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभागाकडून ्रकाप्त झालेली 
िाहहती) 
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CIVIL BUDGET ESTIMATES 

अर्थसंकल्पीय अंदाज 
2021-2022 

2021-2022 
PART III --- APPENDICES 

भाग तीन ----पररशशष्टे 

APPENDIX ‘H’, 

परिरिष्ट “एच” 
DETAILS OF VARIOUS PROVISIONS FOR “WORKS” INCLUDED IN THE BUDGET ESTIMATES UNDER THE SOCIAL 

JUSTICE & SPECIAL ASSISSTANCE DEPARTMENT 

 

सामारजक न्याय व रविेष सहाय्य रवभागाच्या अर्थसंकल्पामध्ये समारवष्ट असलेल्या "बांधकाम"  संबरंधच्या रनिरनिाळ्या तितुदींचा तपिील   
 

Presented to the Legislature under Article 202 (1) of the Constitution of India 

 

भािताच्य संरवधानाच्या अनुच्छेद  202 (1) अन्वये रवधानमंडळास सादि 
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         रू. हजािात  ( Rs in Thousand) 

अ.क्र. 
Sr.No. 

प्रधान रिषथ, गौणरिषथ, 
उपरिषथ, तपरिलवाि रिषथ 
व बांधकामाचे नाव 

अदंारजत 
ककमत 

Estimated 
Cost 

माचथ, 2019 
पयंत झाललेा 

खचथ 
Expenditure 

upto March 

2019 

अर्सल्पीय 
अदंाज 2019-20 

Budget 

Estimates 2019-

20 

उवथरित 
ककमत 

Remaining 

Cost 

सन 2020-21 साठी 
तितूद Budget 

Estimates 2020-21 

Major Head, Minor, Head, Detailed 

 Head, and Name of the work 
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पहहली बैठक 

मंगळवार, ददनांक १६ फेब्रुवारी, २०२१ 
स्थळ :- ववधान भवन, मुंबई. 

 
उपजस्र्ती : 
 

 समिती ्रकिुख 
(१) श्री. रणजीत कांबळे, वव.स.स. तथा सशमती प्रमुख 
 सदस्य 
(२) श्री. सदा सरवणकर, वव.स.स. 
(३) श्री. प्रकाश (दादा) सोळंके, वव.स.स. 
(४) श्री. अशमत झनक, वव.स.स. 
(५) श्री. ककसन कथोरे, वव.स.स. 
(६) श्री. योगेश सागर, वव.स.स. 
(७) श्रीमती मननषा िौधरी, वव.स.स. 
(८) श्री. ववलास पोतनीस, वव.प.स. 
(९) श्री. दषु्यंत ितुवेदी, वव.प.स. 
(१०) डॉ. वजाित शमझाा, वव.प.स. 

 
 ननमंत्रित सदस्य 
(१) श्री. बळवंत वानखडे, वव.स.स. 

 
                          मिाराष्र ववधानमंडळ सचिवालय 
                          (१) श्री.ववजय कोमटवार, अवर सचिव 
उपजस्थत अचधकारी        
       श्री.श्याम तागड,े प्रधान सचिव, सामाजजक न्द्याय व ववशेष सिाय्य ववभाग 
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