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मंगळमंगळवारवार,,  िदनांक िदनांक २२६६  जलैुजलैु,,  २०१६२०१६  

((सकाळी सकाळी १०१०..०० ०० ते ते ११११..४५४५  वावाजेपयतजेपयत))  
  

  लक्षवेधी सचूना – (म.िव.प. िनयम १०१ अन्वये) -
  (सोमवार, िदनांक २५ जलैु, २०१६ रोजीच्या िदवसाच्या कामकाजाच्या 

कर्मात दशर्िवण्यात आले या लक्षवेधी सचूना) – (अनकुर्मांक १ ते ६) - 
  (१) डॉ.( ीमती) नीलम गोऱ्हे, सवर् ी.संजय द , रामहरी रुपनवर, िव.प.स. 

पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष 
वेधतील :- 

   "राज्यातील ज्ये ठाचं्या वाढत्या वयामुळे आले या दबुर्लतेचा 
अनेकजण गैरफायदा घेत असणे, र त्यावरील लुटमार तसेच वतःच्या 
घरातही त्यांना कौटंुिबक िंहसाचाराला सामोरे जावे लागणे, अगदी वत:च्या 
मुलासंोबत राहतानाही संपत् ी नावावर करुन देण्यासाठी त्यानंा 
धमकािवण्यात येणे, वेळेवर जेवायला न देणे, आरोग्याची काळजी न घेणे, 
टोचून , िशवराळ भाषेत बोलणे, वेळ संगी मुले, सुनांकडून मारहाण आिद 
नानंा सामोरे जावे लागणे, यासाठी ज्ये ठ नागिरक पोिलस ठाण्यात धाव 

घेत असणे परंतु तेथेही पोिलस कमर्चा-याकंडून त्यानंा चुकीची वागणूक 
िमळणे, अनेकांना तु ही आमच्या ह ीत राहत नाही, असे पोलीसानंी उत् र 
देऊन पिरसरातील दोन – तीन पोिलस ठाण्यांमध्ये त्यांना फेरे मारायला 
लावणे, पोिलस आयुक्तालयात ज्ये ठासंाठी हे पलाईन सुरु केलेली 
असूनही त्या माध्यमातूनही ज्ये ठांचे न न सुटणे, या हे पलाईनवर 
मिहन्याला सुमारे ६० ते ७० तकर्ारी येणे, परंतु त्यातील काही सम या 
सोडिवण्यात पोिलसांना मयार्दा येणे, पोिलस शासनावरील कामाचा वाढता 
ताण, यामुळे ज्ये ठांच्या नांकडे दलुर्क्ष होणे, पिरणामी ज्ये ठांमध्ये िनमार्ण 
झालेले िभतीचे व दहशतीचे वातावरण, याकिरता शासनाने िविवध 
सोसायटयांमध्ये युवक, राजकीय व सामािजक कायर्कत आिंदची संघटना 
थापन करुन ज्ये ठाचं्या सुरिक्षततेची जबाबदारी त्यांना वाटून देऊन या 
कायार्त त्यांना सहभागी करुन घेण्याची आव यकता, याबाबत शासनाने 
केलेली वा करावयाची कायर्वाही व शासनाची ितिकर्या." 

  (२) ी. जनादर्न चांदरूकर, ा. जोगेन्दर् कवाडे, सवर् ी. अशोक ऊफर्  भाई 
जगताप, संजय द , रामहरी रुपनवर, जग ाथ िंशदे िव.प.स. पुढील 
तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे मखु्यमंत्र्यांचे लक्ष 
वेधतील:-

   "मंुबई िवमानतळालगत असले या झोप ाचंा पुनिर्वकास करण्याचा 
िनणर्य शासनाने िदनाकं ३० माचर्, २०१५ रोजी घेतलेला असणे, एक 



वषार्नंतर िदनांक २९ एि ल, २०१६ रोजी मा.मुख्यमंत्र्यासोबत झाले या 
आढावा बैठकीत येथील पातर् झोप ांचे थम १०० एकर जागेवर पुनवर्सन 
करण्यात येईल असे सांगण्यात आलेले असणे, मातर् या बैठकीत 
झोपडीधारकांचे पुनवर्सन कोठे करणार ती नेमकी जागा सांगण्यात आलेली 
नसणे, त्यानंतर लगेच िदनांक ४ मे, २०१६ रोजी झोपडीधारकानंा 
सवक्षणासाठी नोटीस पाठिवण्यात आलेली असणे, या नोटीसमुळे 
रिहवाशांमध्ये सं म िनमार्ण झालेला असणे, त्यांना पुनवर्सनासाठीची शंभर 
एकर जागा कोणती हा न भेडसावत असणे, पुनवर्सन करण्यात येणारी 
जागा दाखवा हणून मंुबई िवमानतळ झोपडप ी रिहवाशी सं थेने 
मा.मुख्यमंत्र्यांना िनवेदन िदलेले असणे, यािशवाय शासनाशी पतर् यवहार 
केलेला असणे, परंतु शासन शासनाने उ र  देण्याबाबत केलेले अक्ष य 
दलुर्क्ष, पिरणामी येथील झोपडीधारकांत िनमार्ण झालेला ती  असंतोष व 
असुरिक्षततेची भावना, त्यामुळे येथील झोपडीधारकाचें पुनवर्सन 
करण्यासाठी जागा िनि चत करण्याची शासनाने करावयाची तातडीची 
कारवाई व याबाबत शासनाची ितिकर्या." 

  (३) ा. अिनल सोले, सवर् ी. िगरीशचंदर् यास, नागो गाणार, िव.प.स. पुढील 
तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे शालेय िशक्षण मंत्र्यांचे 
लक्ष वेधतील :- 

   "राज्यातील अपंग समावेिशत िशक्षण योजना ाथिमक तर या 
योजनेतून थािनक वराज्य िशक्षण सं थामध्ये सामावून घेतले या 
िशक्षकाचें वेतन, संरक्षण, सेवासमा त वेतन न िमळणे, त्यामुळे पुणे, 
को हापूर, नागपूर िवभागातील समावेिशत िशक्षक वंिचत असणे, त्याबाबत 
मा.उच्च न्यायालयात मंुबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे यािचका	 दाखल के या 
जाणे, सदर यािचकेत लाभ देण्याचा िनणर्य होऊनही त्यावर अ ापही शालेय 
िशक्षण िवभागाकडून कायर्वाही न होणे, त्यामुळे पातर् अपंग समावेिशत 
िशक्षक वंिचत असणे, त्यामुळे लोक ितिनधी या नात्याने शालेय िशक्षण 
मंतर्ी यांना िदनांक २० जून, २०१५ रोजी लेखी पतर् देण्यात येऊनही न 
झालेली कायर्वाही, शासनाचे याकडे होत असलेले दलुर्क्ष, शासनाने अपंग 
समावेिशत िशक्षकांना, त्यांचा लाभ तातडीने देण्यासंबधी करावयाची 
कायर्वाही व उपाययोजना." 

  (४) सवर् ी. हेमंत टकले, िकरण पावसकर, नरदर् पाटील, आनंद ठाकूर, 
ीमती िव ा च हाण, सवर् ी.ख्वाजा बेग, अिनल भोसले, गुरुमुख 

जगवानी, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 
गहृिनमार्ण मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 

   "बोिरवली (पूवर्) मंुबई येथील सीटीएस कर्माकं २०८/२१७/२१८/ 
मौजे मागाठाणे येथील देवीपाडा गिलच्छव ती झोपडप ी योजनेअंतगर्त 
(एसआरडी) िवकासक ी. सद्गुरु एंटर ायजेस यांनी सदरहू भूखंडावर 
२९९ झोपडीधारक व २७ अिनवासी गाळे दाखवून त्यापैकी १२४ व १७५ 



अपातर् झोपडीधारकाचें खोटे पुरावे सादर करुन शासनाची फसवणूक 
के याचे उघडकीस येणे, तसेच वाटप करण्यात आले या सदिनकांची यादी 
देण्यात न येणे, सदर करणी मा.मुख्यमंतर्ी, गृहिनमार्ण मंतर्ी, आयुक्त, मंुबई 
नगरपािलका, मंुबई, मुख्य कायर्कारी अिधकारी, झोपडप ी पुनिर्वकास 
ािधकरण, वादेंर् मंुबई, िज हािधकारी उपनगर वादेंर्, तहिसलदार बोिरवली 
आिंदना िदनांक २८ माचर्, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास झोपडीधारकांनी 
िनवेदन देऊनही सदर िवकासकावर शासनाने कोणतीच कायर्वाही न करणे, 
पिरणामी झोपडीधारकांत शासना ती िनमार्ण झालेला असंतोष व िनराशेचे 
वातावरण, याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही व 
शासनाची ितिकर्या." 

  (५) सवर् ी. अिनल भोसले, नरदर् पाटील, अॅड. जयदेव गायकवाड, सवर् ी. 
संिदप बाजोिरया, धनंजय मंुडे, सुिनल तटकरे, हेमंत टकले, िकरण 
पावसकर, जयवंतराव जाधव, संजय द , अॅड. राहुल नावकर, अॅड. 
िनरंजन डावखरे, ीमती िव ा च हाण, सवर् ी. आनंद ठाकूर, नारायण 
राणे, शरद रणिपसे, काश गजिभये, जनादर्न चांदरूकर, रामराव वडकुते, 
िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक महत्त्वाच्या बाबीकडे अन् न व 
नागरी परुवठा आिण गर्ाहक संरक्षण मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील:- 

   "राज्यात यापारी आिण दलाल यांनी डाळ व इतर जीवनाव यक 
व तंुची साठेबाजी के यामुळे जीवनाव यक व तंुच्या दरात मोठया माणात 
झालेली वाढ, तूरडाळ  ितिकलो १३६, साखर ३८ रुपये आिण तांदळाचे 
भाव ४५ रुपयावंर गे यामुळे सवर्सामान्याचें बजेट कोलमडणे, भाजीपाला 
आिण धान्याच्या भावात सतत वाढ  झा याने भागवायचे कसे असा सवाल 
सवर्सामान्याकंडून िवशेषत: मिहला वगार्कडून यक्त होत असणे, सामान्य 
जनतेच्या मिहन्याच्या खचार्त िकमान आठशे रुपयांची वाढ झालेली असणे, 
सरकारकडून महागाई रोखण्यासंदभार्त कोणतीही उपाययोजना होत नसणे, 
चुकीची धोरणे आिण िनयोजनातील अभावाचा फटका जनतेला सहन 
करावा लागत असणे, गे या दोन वषार्त डाळींचे उत्पादन कमी होत 
असतानाही देशातील गरज लक्षात घेऊन त्या माणात डाळी आयात करणे 
आव यक असणे, शगदाण्याच्या िनयार्तीवर बंधन नस याने शगदाणा आिण 
शगदाणा तेलाच्या भावात वाढ झालेली असणे, गहू आिण तांदळू 
सरकारकडे ले हीच्या रुपाने जमा असणे, हे धान्य वेळेवर िवकर्ीस काढले 
जात नस याने त्याचाही पिरणाम बाजारावर पडणे, हे धान्य सावर्जिनक 
िवतरण यव थेत उिशरा िवकर्ीला पाठिवले जाणे, तर काही वेळा शासकीय 
गोदामात सडून जाणे, त्यामुळे सवर्सामान्य जनतेला सोसावा लागणारा 
नाहक तर्ास, दरवाढीची सखोल चौकशी करुन पिरणामकारक उपाययोजना 
करावयाची आव यकता असतानाही राज्य शासनाचे त्याकडे होत असलेले 
अक्ष य दलुर्क्ष, याबाबत शासनाची भूिमका व शासनाची ितिकर्या." 

  (६) ी. संिदप बाजोिरया, िव.प.स. पुढील तातडीच्या व सावर्जिनक 



महत्त्वाच्या बाबीकडे उजार् मंत्र्यांचे लक्ष वेधतील :- 
   "माहे जून, २०१६ च्या शेवटच्या आठव ात वा त्या सुमारास, 

महािवतरण कंपनीने रोलॅक्स कंपनीकडून खरेदी केले या लाखो िमटर पैकी 
८ लाख िमटर मंुबई, पुणे आिण क याण या तीन झोनमध्ये बसिवण्यात येणे, 
त्यापैकी क याण झोनमध्ये तीन लाख, भांडूप झोनमध्ये अडीच लाख, पुणे 
झोनमध्ये दीड लाख अशा कारे बसिवले या िमटरमध्ये सवार्त जा त सदोष 
िमटर अस याची बाब लाखो गर्ाहकांनी केले या तकर्ारीनंतर व 
महािवतरणने केले या पहाणीतून उघडकीस येणे, रोलॅक्स 
ा.िल.कंपनीकडून घेण्यात आले या िमटसर्मध्ये ठरािवक कालावधी व 
युिनटच्या न दीनंतर दोष िनमार्ण होत अस याचे उघडकीस येणे, गर्ाहकांना 
येणारे वीजचे िबल कमी येऊ लाग यानंतर गर्ाहकानंी केले या तकर्ारी, 
तरीही गर्ाहकांकडून आधीच्या काही मिहन्यांची सरासरी काढून वसूल 
करण्यात आलेले पैसे, क याण झोनमध्ये स वालाख सदोष िमटर 
बदलण्यात येणे, भांडूप व पुण्यात सदोष िमटर बदलण्याची कारवाई सुरु 
असणे, सन २०१५ मध्ये िडिजटल िमटर खरेदीत ३ कोटी ९४ लाख इतकी 
रक्कम जा त मोज या करणी कॅगने महािवतरणला जबाबदार ठरिवणे, 
व त िमटर खरेदी करा असा अकाऊंट  िवभागाने मटेिरयल मॅनेज 
िवभागाला िदले या स यानंतर रोलॅक्स कंपनीच्या िमटरची खरेदी करुन 
अंमलबजावणी के यामुळे महािवतरणला लाखो रुपयांचे झालेले नुकसान, 
रोलॅक्स कंपनीने त्यांच्या सॉ टवेअरमध्ये दोष अस याचे कबूल करुन न या 
सॉ टवेअरसह िमटर बदलून देण्याची िदलेली कबूली, तरीही महािवतरणने 
गे या दोन वषार्त पुणे, क याण, मंुबई या तीन झोनमध्ये ८ ते १० लाख 
िमटसर् बसिव यानंतर झाले या आिर्थक नुकसानीस जबाबदार असणाऱ्या 
रोलॅक्स कंपनी िवरोधात तातडीने कारवाई न करणे तसेच रोलॅक्स 
कंपनीकडून िमटर खरेदी करण्याचा िनणर्य घेताना कोणत्याही िनयमाची 
अंमलबजावणी न करता सदर िनणर्य घेऊन ३ ते ४ कोटी जा त रक्कम 
मंजुर करणाऱ्या महािवतरणच्या संबंधीत अिधकाऱ्यािंवरोधातील कारवाईस 
होत असलेला िवलंब, गर्ाहकांची कोणतीही चूक नसताना त्यांना होणारा 
तर्ास व सोसावा लागणारा आिर्थक भूदड यामुळे मंुबई, पुणे व क याण 
िवभागातील लाखो िव ुत गर्ाहकांच्या मनात िनमार्ण झालेली ती  चीड व 
संताप, याबाबत शासनाने तातडीने करावयाची कायर्वाही व उपाययोजना."  

  
((दपुारीदपुारी  १२१२..००००  वाजतावाजता))  

 
 एक : नो रे - 
  (क) मंगळवार, िदनांक १९ जुलै, २०१६ रोजी उ रीत झाले या तारांिकत 

नो रांच्या यादीतील राखून ठेवण्यात आलेला ी.अशोक ऊफर्  भाई 
जगताप व इतर िव.प.स याचंा "संगर्ामपरू (िज.बलुढाणा) व ते हारा 



(िज.अकोला) तालकु्यातील शेतकरी िंसचनाच्या लाभापासनू वंिचत
अस याबाबत" या िवषयावरील तारांिकत न कर्मांक २०५९१. 

  (ख) मंगळवार, िदनांक १९ जुलै, २०१६ रोजी उ रीत झाले या तारांिकत 
नो रांच्या यादीतील राखून ठेवण्यात आलेला ीमती िव ा च हाण व 

इतर िव.प.स याचंा "राहूरी (िज.अहमदनगर) येथील महात्मा फुले कृिष 
िव ापीठात िशक्षण घेत असले या िव ाथ्यार्ंचे शैक्षिणक शु क माफ
करण्याबाबत" या िवषयावरील तारांिकत न कर्मांक २१८९८. 

  (ग) तारांिकत न. 
दोन : "लोकलेखा सिमतीचा अकरावा अहवाल सादर करणे." 
तीन : (क) म.िव.प. िनयम ९३ अन्वये सचूना – अस यास. 

  (ख) म.िव.प.िनयम ९३ अन्वये सचूनांची िनवेदने – अस यास. 
चार : म.िव.प. िनयम १०१ - अ अन्वये िवशेष उ लेख -  (अस यास). 
   

- मध्यंतर - 
पाच : सन २०१६-२०१७ च्या परुवणी मागण्यांवर चचार् (पिहला व शेवटचा िदवस.)

  खालील मंत्र्यांच्या मागण्यांवर चचार् होईल. 
  १. मुख्यमंतर्ी. 

  २. महसूल, मदत व पुनवर्सन कायर्, सावर्जिनक बाधंकाम (सावर्जिनक उपकर्म 
वगळून) मंतर्ी.

  ३. िव  व िनयोजन, वने मंतर्ी. 

  ४. शालेय िशक्षण, कर्ीडा व युवक क याण, उच्च व तंतर् िशक्षण, मराठी भाषा, 
सां कृितक कायर्, अ पसंख्याक िवकास व वक्फ मंतर्ी. 

  ५. गृहिनमार्ण मंतर्ी. 

  ६. गर्ामिवकास, मिहला व बाल िवकास मंतर्ी. 

  ७. आिदवासी िवकास मंतर्ी. 

  ८. अ  व नागरी पुरवठा, गर्ाहक सरंक्षण, अ  व औषध शासन, संसदीय कायर् 
मंतर्ी. 

  ९. वै कीय िशक्षण, जलसंपदा व लाभके्षतर् िवकास मंतर्ी. 

  १०. पिरवहन, खारभूमी िवकास मंतर्ी. 

  ११. उ ोग, खिनकमर् मंतर्ी. 

  १२. कृषी, फलोत्पादन मंतर्ी. 



  १३. पयार्वरण मंतर्ी. 

  १४. ऊजार्, नवीन व नवीकरणीय ऊजार्, राज्य उत्पादन शु क मंतर्ी. 

  १५. पाणीपुरवठा आिण वच्छता मंतर्ी. 

  १६. सावर्जिनक आरोग्य व कुटंूब क याण मंतर्ी. 

  १७. सामािजक न्याय व िवशेष सहा य मंतर्ी. 

  १८. जलसंधारण, राजिश टाचार मंतर्ी. 

  १९. रोजगार हमी योजना, पयर्टन मंतर्ी. 

  २०. सहकार, पणन व वस्तर्ो ोग मंतर्ी. 

  २१. पशुसंवधर्न, दगु्धिवकास व मत् यिवकास मंतर्ी. 

  २२. कामगार, भूकंप पुनवर्सन, कौश य िवकास, माजी सैिनकाचें क याण मंतर्ी. 

सहा : शासकीय िवधेयके - 
  (क) िवधानसभेने संमत के या माणे - िवचार, खंडश: िवचार व संमत 

करणे. 
   "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २७ - महारा टर् महानगरपािलका

(सधुारणा) िवधेयक, २०१६" 
   (१) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत ी.धनंजय मुंडे, 

िव.प.स. यांचा ताव :- 
    "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २७ - महारा टर् 

महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची 
सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १२ सद यांच्या वर सिमतीकडे 
त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे."

   ----------------------------------------------------------------------
   (२) िवधेयक वर सिमतीकडे पाठिवण्याबाबत सवर् ी. काश 

गजिभये, शरद रणिपसे, िव.प.स. यांचा ताव :- 
    "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २७ - महारा टर् 

महानगरपािलका (सुधारणा) िवधेयक, २०१६ िवधानपिरषदेची 
सहमती घेऊन िवधानपिरषदेच्या १० सद यांच्या वर सिमतीकडे 
त्यावरील ितवृ  सहा मिहन्यांच्या आत सादर करण्याचा अनुदेश 
देऊन िवचाराथर् पाठिवण्यात यावे."

   ----------------------------------------------------------------------
  (ख) िवधानसभेने संमत के यास - िवचार, खंडश: िवचार व संमत करणे. 



   (१) "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २६ - महारा टर् महानगरपािलका 
आिण महारा टर् नगरपिरषदा, नगरपंचायती व औ ोिगक नगरी 
(सधुारणा) िवधेयक, २०१६" 

   (२) "सन २०१६ चे िव.स.िव. कर्मांक २९ - महारा टर् िज हा पिरषद व 

पंचायत सिमती (दसुरी सधुारणा) िवधेयक, २०१६" 
   ----------------------------------------------------------------------

सात : डॉ.( ीमती) नीलम गोऱ्हे, ी. िवजय ऊफर्  भाई िगरकर, ॲड. अिनल परब, 
ा.अिनल सोले, सवर् ी.गोिपिकसन बाजोिरया, िवण दरेकर, रिंवदर् फाटक, 
िगरीशचंदर् यास, सुिजतिंसह ठाकूर, िवनायक मेटे, ीमती ि मता वाघ, डॉ.अपूवर् 
िहरे, िव.प.स. यांचा म.िव.प. िनयम २६० अन्वये ताव - 

   "राज्यात शासकीय रुग्णालयाचे ेणीवधर्न करणे, गुणव ापूणर् 
रुग्णसेवा पुरिवणे, याबाबत िविवध योजना राबिवण्यात येणे, राज्यातील 
कोकण व ड गराळ देशात तसेच आत्महत्यागर् त िज ामंध्ये वॉक इन 
इंटर यू ारे वै कीय अिधकाऱ्याचंी पदे भरणे सुरू करणे, गरोदर मातांना घर 
ते रुग्णालय व रुग्णालय ते घर जाण्यासाठी "वात्स य रुग्ण वािहका" योजना 
कायार्िन्वत करणे, िदनांक २ ऑक्टोबर, २०१६ पासून महात्मा ज्योितबा फुले 
जीवनदायी योजना कायार्िन्वत करण्यात येणार असणे, त्याअंतगर्त 
आजारांची संख्या २७६ वरुन ११०० पयत आिण खचार्ची िदड लाखाचंी 
मयार्दा दोन लाखापंयत वाढिवण्याचे तािवत असणे, िदनांक २ ऑक्टोबर, 
२०१६ पासून बाळासाहेब ठाकरे अपघात िवमा योजना कायार्िन्वत करण्यात 
येणार असणे, कॉलेज ऑफ िफिजिशयन ॲड सजर्न अंतगर्त राज्यातील सवर् 
िज हा रुग्णालयामध्ये पद यु र अ यासकर्म सुरू करणे, ककर् रोग 
टाळण्यासाठी तंबाखू सेवन िनयंतर्ण उपकर्म राबिवण्यात येणे, राज्यभर 
जलयुक्त िशवार योजना राबिवण्याचे शासनाचे धोरण पूणर्त्वाने फलदर्पु होणे, 
स :ि थतीत िशवारे भरभरुन वाहत अस याचे िचतर् गावोगाव िदसून येणे, 
याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायर्वाही िवचारात घेण्यात यावी."

आठ : अधार्-तास चचार् – म.िव.प. िनयम ९२ अन्वये (बैठकीच्या शेवटी) - 
  (१) ी.िवकर्म काळे, िव.प.स. 
   "राज्यातील माध्यिमक व उच्च माध्यिमक शाळा व वगर् 

तकु ा १०० टक्के अनदुानावर येवनूही त्या नॉन लनॅमध्ये न 
गे याबाबत" या िवषयावरील ी.िवकर्म काळे व इतर िव.प.स. याचंा 
तारांिकत न कर्मांक १६०३३ ला िदनांक १२ एि ल, २०१६ रोजी िदले या 
उ रातून उद्भवणाऱ्या बाबींवर चचार् उपि थत करतील.  

  (२) ा.अिनल सोले, िव.प.स. 
   "िंपपरी (ता.मलु, िज.चंदर्परू) येथील िदक्षीत शासिकय आ म 

शाळेतील सोलर वॉटर िहटरची जोडणी करण्याबाबत" या िवषयावरील 



ीमती शोभाताई फडणवीस, माजी िव.प.स. व इतर िव.प.स. याचंा
तारांिकत न कर्मांक १७६८२ ला िदनांक १० माचर्, २०१६ रोजी िदले या 
उ रातून उद्भवणाऱ्या बाबींवर चचार् उपि थत करतील. 

 

  
 
 

िवधान भवन, 
मुंबई, 
िदनांक : २५ जलैु, २०१६. 

उ मिंसग च हाण, 
सिचव, 

महारा टर् िवधानपिरषद. 
 


