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रििसाच्या कामकाजाचा क्रम 
बधुिाि, रिनाांक ३ ऑगस्ट, २०१६ 

(सकाळी १०.०० ते १०.४५ िाजेपयंत) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

   (रिनाांक २७ जलुै, २०१६ िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात आलेली 
पिांत ुपढेु ढकलण्यात आलेली लक्षिेधी सचूना क्र. १)  
 

  (१) सिशश्री सभुाष भोईि, सरुनल प्रभ,ू डॉ. रमललि माने, सिशश्री सधुाकि कोहळे, सधुाकि 
िेर्मखु, कृष्ट्णा खोपडे, अतलु भातखळकि, सांजय पोतनीस, रकसन कथोिे, निेंद्र पिाि, 
सांिीप नाईक, मांगेर् कुडाळकि, अमीन पटेल, डॉ बालाजी रकणीकि, सिशश्री पथृ्िीिाज 
चव्हाण, रिजय िडेट्टीिाि, अस्लम रे्ख, मो.आरिफ नसीम खान, प्रा.िीिेंद्र जगताप, 
सिशश्री कारलिास कोळांबकि, रजतेंद्र आव्हाड, जयांत पाटील, हसन मशु्रीफ, र्रर्काांत 
लर्िे, सििाि तािालसह, प्रकार् आरबटकि, सरुनल लर्िे, ॲड रभमिाि धोंडे, सिशश्री रहतेंद्र 
ठाकूि, रक्षतीज ठाकूि, रिलास तिे, अब ू आजमी, रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि 
सािशजरनक महत्िाच्या बाबीकडे उद्योग मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  

 
 

       "दि. २६ मे, २०१६ रोजी डोंदिवली औद्योदिक दवकास महामंडळातील (दज.ठाणे) प्रोिेस 
कंपनीमध्ये िॉयलरचा स्फोट होऊन त्यामध्ये १३ जणांचा मृत्यू व १८३ जण िंभीर जखमी झाले 
असून जवळपास ३ हजार घरांचे झालेले नुकसान, ३ ते ४ दकलोमीटर पदरसराला िसलेले धक्के, 
यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जीदवत तसेच दवत्त हानी होणे, जखमी व्यक्तींच्या उपचारांवरील खचच 
शासन करेल असे घोषीत करुन िेखील शासनाने दपडीतांना मित न िेणे, अनेक इमारतींच्या 
पायाला धक्के िसल्याने स्रक्चरल ऑदडट करण्याची होत असलेली मािणी, डोंदिवली 
एमआयडीसी दनवासी दवभािामध्ये असलेल्या अनेक कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर रासायदनक वायू 
तसेच कंपनीतील पाण्यावर कोणतीही प्रदिया न करता नाल्यामध्ये सोडत असल्यामुळे डोंदिवली 
पदरसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वायू तसेच जलप्रिषूण होणे, याकडे प्रिषूण दनयंत्रण मंडळाचे होत 
असलेले अक्षम्य िलुचक्ष, प्रोिेस कंपनीतील स्फोटानंतर शासनाने सिर रासायदनक कंपन्यांवर 
कारवाई करण्याचे तसेच कंपन्या हटवण्यािाित कायचवाही करण्याचे दिलेले आश्वासन, परंत ु
त्यािाित अद्यापपयंत कोणतीही कायचवाही न होणे, सिर स्फोटासाठी एमआयडीसी प्रिषूण 
दनयंत्रण मंडळ आदण औद्योदिक सुरक्षा दवभािाची हलिजी िेखील सिर घटनेस कारणीभूत 
असल्याने संिंदधत दवभािाच्या िोषी अदधकाऱयांदवरुध्ि सिोष मनुष्यवधाचे िुन्हे िाखल करण्याची 
होत असलेली मािणी, सिर एमआयडीसीतील रासायदनक कंपन्या हटवण्यािाित स्थादनक 
लोकप्रदतदनधींनी मािणी करूनही मोठ्या प्रमाणावर रासायदनक कंपन्या चालू असल्याचे 
दनिशचनास येणे, त्यामुळे या रासायदनक कंपन्या िंि करून इतरत्र हलवण्यािाित शासनाने 
करावयाची कायचवाही व शासनाची प्रदतिीया." 
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  (२) सिशश्री रभमिाि तापकीि, रिजय काळे, सांजय भेगडे, प्रा.मेधा कुलकणी, श्रीमती माधिुी 

रमसाळ, रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष 
िेधतील :-  
 

       "पुणे शहराची वाटचाल स्माटच दसटीच्या दिशेने होत असतांना पुणे महापादलकेची दवकास 
कामे संथ ितीने सुरु असणे, पुणे येथील २३ िावांचा महापादलकेत समावेश होऊनही अद्याप 
दवकास कामे न होणे, आरक्षणाच्या जािा ताब्यात घेतल्या जात नसणे, नाला चॅनललिसह नाल्यांचे 
नैसर्गिक स्त्रोत ििलून झालेल्या िांधकामांवर कारवाई न झाल्यामुळे पावसाळ्यात पाणी घरात 
घुसून मोठ्या प्रमाणात होणारे नुकसान, शहरात दवदवध मोिाईल, इंटरनेट कंपन्यांकडून होत 
असलेल्या दवना परवानिी, रस्ते खोिल्यामुळे रस्त्यांची झालेली िरूवस्था, पदरणामी होत असलेली 
वाहतूक कोंडी, शहरातील उड्डाणपुलांची कामे संथ ितीने होत असून कंत्राटिारांना वारंवार दिलेली 
मुितवाढ, यापैकी वारजे कवेनिर उड्डाणपुलाचे काम करणाऱया कंत्राटिाराला अनेक वेळा 
मुितवाढ दिल्यामुळे कामाच्या रक् कमेत झालेली वाढ, तत्रपती दशवाजी माकेट याडच कामिार 
सहकारी िृहरचना संस्था मयादित स.न.५७१, पुणे-४, भूमापन िमांक १९९४ या चौ.मी. १९८५० 
या के्षत्रफळाच्या मालमते्तवर पुणे महापादलका िांधकाम दवभािाने अदनयमीतपणे नकाशे मंजूर 
करुन केलेले िांधकाम, तसेच वारजे भािात उभारल्या जाणाऱया दिकेट स्टेदडयमचे 
दवदु्यतीकरणाचे काम अपूणच असतांनाही सुमारे ८० लाखाची मंजूर केलेली िेयके, अशा अनेक 
समस्यांवर उपाययोजना करण्यात पुणे महापादलका प्रशासनाला येत असलेले अपयश, यािाित 
शासनाने करावयाची कायचवाही व प्रदतिीया." 
 

  (३) श्री.प्रताप सिनाईक, रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "वतचकनिर (दज.ठाणे) येथे म्हाडाच्या माध्यमातून िांधलेल्या पोलीस वसाहतींची िेखभाल व 
िरुुस्ती अभावी झालेली िरूवस्था, सिर वसाहती िघूचटनाग्रस्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नसणे, दिवसरात्र सवचसामान्य नािदरकांचे संरक्षण करणाऱया पोलीस अदधकारी व कमचचाऱयांना 
चांिली दनवास व्यवस्था नसणे, सिर इमारती िरुुस्तीसाठी ऐन पावसाळयात दरकाम्या करण्याची 
दिलेली नोदटस, ठाणे महानिरपादलका हद्दीतील अदधकृत व अनदधकृत घरात राहणाऱया 
रदहवाशांची पयायी व्यवस्था एम.एम.आर.डी.ए च्या रेंटल हाऊलसि योजनेच्या घरांमध्ये करण्याचा 
दनणचय शासनाने घेतल्यानंतर वतचकनिर पोदलस वसाहतीतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या 
इमारतीमधील पोलीसांसाठी त्याच धतीवर पयायी दनवास व्यवस्था त्याच पदरसरामध्ये 
करण्यािाित शासनाकडून दवलंि होत असल्यामुळे नािदरकांमध्ये पसरलेला असंतोष, सिर 
वसाहतींची पुनिांधणी झाल्यानंतर त्याच दठकाणी पोदलस िांधवांना मोफत घरे उपलब्ध करुन 
िेण्यासाठी शासनाने करावयाची कायचवाही व शासनाची प्रदतिीया."  
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  (४) श्री.र्ांभिुाज िेसाई, रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या बाबीकडे  

जलसांपिा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "पाटण (दज.सातारा) हा अदतवृष्टीचा व पूरग्रस्त तालूका असणे, कोयना धरणात होणाऱया 
अदतदरक्त पाणीसाठ्यामुळे अदतवृष्टीच्या कालावधीत या धरणातून कोयना निीत  वारंवार मोठ्या 
प्रमाणांत पाणी सोडावे लािणे, सन २०१५ व २०१६ मध्ये झालेल्या अदतवृष्टीमुळे व धरणातून 
सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे कोयना निीकाठी वसलेल्या मौजे नेरळे, सांिवड, साजुर, पश्श्चम 
सुपने (थोरात  मळा) व केसे िावांची झालेली हानी, या िावांना पुरापासून संरक्षण िेणेकरीता 
निीकाठी संरक्षक लभत िांधणे िरजेचे असल्याने शासनाने महाराष्र कृष्णा खोरे दवकास 
महामंडळातंिचत लाभ खेत्र दवकास प्रादधकरण व सांिली पाटिंधारे मंडळ, सांिली यांच्यामाफच त 
पुरदनयंत्रण प्रधान दशषाखाली पुर संरक्षण योजनेतंिचत ज्याप्रमाणे पुणे व सांिली दवभािातील 
कराड, वाळवा दमरज, कोल्हापुर व सांिली तालुक्यातील व दजल्हयातील निीकाठी वसलेल्या 
िावांना दनमाण होणाऱया पुरपदरश्स्थतीच्या पाश्वचभूमीवर पुर संरक्षण योजना रािदवली आहे 
त् याप्रमाणे पाटण तालुक्यातील िावांना पुरसंरक्षक लभतींची कामे करण्याकरीता शासनाने दनधी 
उपलब्ध करुन िेण्याची होत असलेली मािणी, यासंिभात शासनाकडून होत असलेली दिरंिाई, 
पदरणामी नुकसानग्रस्त िावातील नािदरकांमध्ये दनमाण झालेला असंतोष, यािाित शासनाने 
करावयाची कायचवाही व शासनाची प्रदतिीया."   
 

  (५) सिशश्री अरजत पिाि, रिलीप िळसे-पाटील, जयांत पाटील, रिजय भाांबळे, रिजय 
िडेरट्टिाि, िाधाकृष्ट्ण रिखे पाटील, रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या 
बाबीकडे सहकाि मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "परभणी दजल्यातील लजतुर तालुक्यात मौजे िेवसडी, आडिांव (िा), मोहखेडा, 
टाकळखोपा, तोरजा, भुसकवाडी, िडििव्हाण, खोलिाडिा, मांडवा, चारठाणा, घािरा, 
सावरिाव, सावरिाव तांडा, िधुिांव, आसेिांव व वडघुती या िावातील शेतकऱयांनी सहकारी 
िँकेकडून नदवन दपक कजच दमळण्यासाठी अजच केले असतांनाही िँकांनी दपक कजच मंजूर केलेले 
नसणे, दि. २२ जुलै, २०१६ रोजी दजल्हादधकारी, परभणी यांनी स्थादनक लोकप्रदतदनधी, संिंदधत 
िॅकेचे अदधकारी व शेतकरी यांच्या समवेत आयोदजत केलेल्या िैठकीत शेतकऱयांना पीक कजाचे 
वाटप करण्याचे दजल्हादधकारी यांनी आिेश िेऊनही त्याकडे िँकांनी केलेले िलुचक्ष, इतर िावांतील 
शेतकऱयांना िँकांनी दपक कजच िेऊन कजाचे पुनिचठनसुध्िा करणे, सिरहू शेतकरी ित ३ 
वषापासून िषु्काळाच्या तायेत वावरत असून त्यांना पीक कजाचे वाटप न केल्याने त्यांच्या 
कुटंूदियांवर आलेली उपासमारीची वेळ, दि. १२ ऑिस्ट, २०१६ पयंत दपक कजाचे वाटप न 
केल्यास शेतकरी दि. १५ ऑिस्ट, २०१६ रोजी तहसील कायालयासमोर आत्मिहन करणार 
असल्याचे या शेतकऱयांनी मा.मुख्यमंत्री, मुख्य सदचव, महाराष्र शासन, दवभािीय आयुक्त, 
औरंिािाि, दजल्हा पोलीस अदधक्षक, परभणी व सवच िॅकांना दिनांक २२ जुलै, २०१६ रोजी दिलेले 
दनवेिन, सिि सिर शेतकऱयांना दपक कजाचे त्वदरत वाटप करण्यािाित शासनाने करावयाची 
कायचवाही व प्रदतिीया". 
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  (६) सिशश्री अतलु भातखळकि, प्रर्ाांत बांब, आि.टी.िेर्मखु, श्रीमती माधिुी रमसाळ, 

ॲड.रभमिाि धोंडे, रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या बाबीकडे 
ग्रामरिकास मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "दि.०३.१०.२०१३ ते ३१.१०.२०१३ या कालावधीत िीड दजल्हा पदरषिेच्या अनािोंिी 
कारभाराचा शासनास प्राप्त झालेला लेखापदरक्षण अहवाल, सिरील अहवालामध्ये शासकीय 
रकमेचा अपहार असणे, िनावट िस्ताऐवज तयार करून शासनाचे नुकसान करणे अशा िंभीर 
िािींचा असलेला समावेश, सावचजदनक िांधकाम दवभािाची परवानिी न घेता प्रमुख दजल्हा 
मािावर दजल्हा पदरषिेने मोठया प्रमाणामध्ये िनावट मजूर संस्थेच्या नावे िनावट िीले उचलने, 
रस्ता दवकास आराखडयात समादवष्ट नसलेल्या रस्त्यांवर ग्राम पंचायतींने ग्राम पंचायत हद्दीिाहेर 
काम करणे व त्याच रस्त्यावर अन्य योजनांमधून िीले उचलणे, दवशेष िट ि िरुूस्ती अंतिचत 
कामामध्ये अदनयदमतता असणे व अंदतम अमान्य रक्कम संिंधीताकडून वसूल करणे, ३०५४ िट 
अ योजनेतून रोजंिारी मजूर उपलब्ध असताना कंत्राटिारांकडून काम करून सुमारे १ कोटी ६० 
लक्ष रूपयाचे शासनाचे नुकसान करणे, पंचायत सदमती कमचचारी दनवासस्थान ११ व १२ ची 
िरुूस्ती एकाच वषी िोन वेळा करणे या व अशा प्रकारच्या असंख्य अदनयदमतता आढळून 
आलेल्या असून िोषी अदधकाऱयांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता व यािाित शासनाने 
करावयाची कायचवाही व शासनाची प्रदतदिया." 
 
 

 

 
 

 

(सकाळी ११.०० िाजता) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

एक : प्रश्नोत्तिे. 
 

 

  (अ) तारांदकत प्रश्न. 
 

  (ि) अतारांदकत प्रश्नोत्तरांची यािी क्रम ांक १४० ते १६७ सभािृहाच्या पटलावर ठेवणे. 
 

िोन : कागिपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे - 
 

  (१) रित्त मांत्री :  शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योि दवभािांतिचत 
संस्थांनी दिनांक १ एदप्रल, २०१५ ते ३१ माचच, २०१६ या 
कालावधीत घेतलेले कजच व त्यावरील व्याजास िेण्यात 
आलेल्या हमी दवषयीचे दववरणपत्र सभािृहासमोर 
ठेवतील. 
 

  (२) जलसांपिा मांत्री 
 

:  महाराष्र कृष्णा खोरे दवकास महामंडळ, पुणे यांचा 
अनुिमे सन २०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या वषांचा 
लेखे व अलि लेखापरीक्षण अहवाल व अनुपालन 

सभािृहासमोर ठेवतील. 
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  (३) उद्योग मांत्री  

 
: (क) महाराष्र इलेक्रॉदनक्स महामंडळ मयादित यांचा  

सन २०१४-२०१५ या वषाचा सितीसावा वार्गषक 

अहवाल सभािृहासमोर ठेवतील. 
 

     (ख) महाराष्र पेरोकेदमकल्स महामंडळ मयादित यांचा सन 

२०१४-२०१५ या वषाचा चैादतसावा वार्गषक अहवाल 

सभािृहासमोर ठेवतील. 
       

 

तीन : लोकलेखा सरमतीचा बािािा अहिाल सािि किणे. 
 

 

चाि : उपरिधान सरमतीचा रतसिा अहिाल सािि किणे. 
 

पाच : रिनांती अजश सरमतीचा अांतरिम अहिाल सािि किणे. 
 

      "नवीन शेवा (ता.उरण, जि.रायगड) या गावाच्या पनुववसनाकरीता िेएनपीटीने शासनाकडे 
सवव रक्कम अदा केल्यानंतरही प्रकल्पग्रसतांचे पनुववसन होत नसल्याबाबत" य  दवषयावरील 

श्री.मनोहर भोईर, दव.स.स. यांच्या दवनंती अजावरील दवधानसभा दवनंती अजच सदमतीचा अांतररम 

अहवाल सभािृहास सािर करतील. 
 

सहा : मा.सरमती प्रमखु, रिधानसभा रिरे्षारधकाि सरमती याांचा प्रस्ताि - 
 

       दवधानसभा दवशेषादधकार सदमतीकडे दवचाराथच प्रलंदित असलेल्या, 
       सन्माननीय दवधानसभा सिस्य डॉ.सुदनल िेशमुख यांना श्री.चंद्रकांत िुडेवार, तत्कालीन आयुक्त, 
अमरावती महानिरपादलका, अमरावती यांचेदवरुध्ि उपश्स्थत केलेल्या दवशेषादधकार भंि व 
अवमानाच्या प्रकरणावरील दवशेषादधकार सदमतीचा अहवाल सािर करण्याची मुित महाराष्र 
दवधानसभा दनयमातील दनयम १८३ च्या पोट दनयम (१) अन्वये पुढील अदधवेशनाच्या शेवटच्या 
दिवसापयंत वाढवून िेण्यात यावी. 
 

सात : मरहला ि बालरिकास िाज्यमांत्री याांचा म.रि.स. रनयम १८३(१) अन्िये प्रस्ताि – 
 

        "पाांढुणा (रज.िधा) ि िायगड येथील र्ासकीय आश्रमर्ाळेसह िाज्यातील अन्य 
आश्रमर्ाळा ि िसतीगहृातील मलुींिि झालेल्या अत्याचाि प्रकिणाची सखोल चौकर्ी किणे" 
यािाित पदरदनरीक्षण करुन सभािृहात अहवाल सािर करण्यासाठी िठीत केलेल्या मरहला सांयकु्त 
तिथश सरमतीचा अहिाल सभागहृास सािि किण्याची मिुत आगामी रहिाळी अरधिेर्नाच्या 
रे्िटच्या आठियापापयंत िाढिनू िेण्यात यािी. 
 

 

आठ : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये). 
 

नऊ : औजचत्याचे मदेु्द. 
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िहा : लक्षिेधी सचूना (म.रि.स. रनयम १०५ अन्िये) : 
 
 

   (रिनाांक २ ऑगस्ट िोजी रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात आलेल्या पिांत ुपढेु 
ढकलण्यात आलेल्या लक्षिेधी सचुना क्र.१ ि २) 
 

  (१) श्रीमती ज्योती कलानी, श्री गणपत गायकिाड, रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक 
महत्िाच्या बाबीकडे मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "उल्हासनिर दज.ठाणे येथे कल्याण-अंिरनाथ महामािाचे िोन वेळा रंुिीकरण होऊन सिर 
रस्ता १०० फुट रंुिीचा करण्याची मािणी होवूनही योग्य सवेक्षण झालेले नसणे, सिर महामािावर 
लसधी समाजाचे वास्तव्य असून सवांना अवघे १३ चौ.दक.मी. जािेत िाटीवाटीने राहण्यास जािा 
दमळालेल्या असणे, िोन वेळा झालेल्या रंुिीकरणात व्यापाऱयांची िकुाने व घरांच्या जािा मोठ्या 
प्रमाणात संपािीत केल्यामुळे व्यापाऱयांचे व नािदरकांचे मोठ्या प्रमाणात झालेले नुकसान, मंुिई 
महानिर दवकास प्रादधकरणाने १०० फुट ऐवजी ८० फुट रंुिीचा प्रस्ताव सािर करुनही १०० फुट 
रंुिीकरणाकदरता माहे दडसेंिर, २०१५ पासून रस्त्याच्या खोिकामास व इमारती पाडण्यास झालेली 
सुरुवात, सिर रस्ता रंुिीकरणामुळे सुमारे ८०० िकुाने अशंत: व २५५ िकुाने संपूणच िादधत होऊन 
सुमारे २५० कुटंुिाचे दनवासस्थान रस्ता रंुिीकरणात जाणे, पदरणामी येथील उद्योि व व्यवसाय 
संपूष्टात येणे, रंुिीकरणामध्ये िकुाने व दनवासस्थान िेलेल्या व्यक्तींच्या पूनवचसनाची व संिमण 
दशिीराची अद्यापही व्यवस्था केलेली नसणे, िादधत व्यापाऱयांनी पुनवचसनाकदरता इंदिरा िांधी 
भाजी माकेट जािेची मािणी उल्हासनिर महानिरपादलका, दजल्हादधकारी, ठाणे यांचेकडून 
करुनही त्याकडे संिंदधतांनी केलेले िलुचक्ष, दनवास व रोजिार जाण्याच्या भीतीने नािदरकांमध्ये 
पसरलेला असंतोष, त्यामुळे सिर रस्त्याची तातडीने िरुुस्ती करुन िाधीत व्यापारी व नािदरकांचे 
तातडीने पुनवचसन करण्यािाित शासनाने करावयाची कायचवाही व प्रदतिीया." 
 

  (२) सिशश्री गोपालिास अग्रिाल, सरुनल केिाि, अब्िलु सत्ताि अब्िलु नबी, ॲड. यर्ोमती 
ठाकूि, रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक महत्त्िाच्या बाबीकडे पनुिशसन ि मित 
कायश मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "िोंदिया दजल्यामध्ये दिनांक २१ मे, २०१६ रोजी झालेल्या चिीवािळामुळे मोठया प्रमाणात 
मालमते्तचे झालेले नुकसान, चिीवािळामुळे दवशेष करून मोठया प्रमाणात घरांची झालेली 
पडझड नुकसानी संिभात आढावा घेऊन प्रचदलत धोरणाव्यदतदरक्त वाढीव मित करण्यािाित 
स्थादनक लोकप्रदतदनधींकडून मा.मुख्यमंत्री महोियांना िेण्यात आलेले दनवेिन चिीवािळामुळे 
झालेल्या नुकसानीची भरपाई िेण्याकदरता दजल्हादधकारी, िोंदिया यांच्याकडून दिनांक १ जून, 
२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये प्रचदलत दनयमानुसार अंिाजे रूपये ३ कोटी दनधीची शासनास करण्यात 
आलेली मािणी, परंतु त्यावर कोणतीच कायचवाही न झाल्यामुळे दजल्हादधकारी िोंदिया 
यांच्याकडून माहे २३ जून, २०१६ रोजीच्या पत्रान्वये पुन:श्च शासनाकडे करण्यात आलेली दनधीची 
मािणी, स्थादनक लोकप्रदतदनधीकडून तसेच दजल्हादधकारी, िोंदिया यांच्याकडून चिीवािळामुळे 
झालेली नुकसान भरपाई दमळण्यािात वारंवार मािणी करूनही शासनामाफच त अद्यापही नुकसान 
भरपाई िेण्यात न येणे, यािाित शासनाने तातडीने करावयाची कायचवाही, उपाययोजना व 
शासनाची प्रदतदिया." 
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  (३) श्री.सरुनल प्रभ,ू रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या बाबीकडे 
मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

        "आरामनिर, वसोवा, मंुिई येथील या म्हाडाच्या नािरी वसाहतीमधील अनेक दनवासी 
िाळ्यांचा व्यावसायीक वापर करुन अनदधकृतपणे िार, रेस्टॉरंट, लेदडज िार-पि अशा प्रकारचे 
सुरु असलेले अनैदतक व्यवसाय, या सवच प्रकाराने त्रस्त झालेल्या नािदरकांनी मा.न्यायालयात 
यादचका िाखल केली असता मा. न्यायालयाने सिरहू अनदधकृत िांधकामे तात्काळ दनष्कादसत 
करण्याचे मंुिई महानिरपादलकेला दिलेले आिेश, उक्त अनदधकृत व्यावसादयक िाळे दनष्कादसत 
करण्यासाठी भूखंडाचे मालक म्हणून रु. ७० लाख महानिरपादलकेतफे म्हाडाकडे सुपूिच करणे, 
तथादप अनदधकृत िाळेधारक व महानिरपादलकेचे कमचचारी/अदधकारी यांचे संिनमत असल्याने 
सिर िाळ्यांवर कारवाई केली जात नसल्याचे दनिशचनास येणे, सिर अनदधकृत व्यावसायीकांवर 
तातडीने कारवाई करण्यात  यावी अशी स्थादनक लोकप्रदतदनधी यांनी आयुक्त, महानिरपादलका, 
उपाध्यक्ष, म्हाडा यांना पत्राद्वारे दवनंती करुनही कोणतीच कारवाई न होणे, पदरणामी वसाहतीमध्ये 
राहणाऱया नािदरकांमध्ये पसरलेला असंतोष, त्यामुळे सिर दनवासी िाळ्यांमध्ये अनदधकृतपणे 
व्यवसाय करणाऱयांदवरुध्ि तातडीने कारवाई करण्यािाित शासनाने करावयाची कायचवाही व 
प्रदतिीया." 

 
  (४) श्री.सनुील केिाि, रि.स.स. पढुील तातडीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या बाबीकडे 

मखु्यमांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

       "मंुिईतील िोरेिाव पुवच येथील ओिेरॉय दरयादलटी या दवकासकाने दनवासी संकुल, व्यापारी 
संकुल व िंिल्याचे िांधकाम करताना महानिरपादलकेने दिलेल्या मंजूर आराखडयानूसार 
िांधकाम केलेले नसणे, त्यादठकाणी करण्यात आलेले िंिल्यांचे िांधकाम महानिरपादलकेच्या 
शती व अटीनूसार करण्यात न येणे, िोन व्यापारी संकुलाचे िांधकाम करतांना चटईके्षत्राच्या 
दनयमाचे केलेले उल्लंघन यादठकाणी िांधण्यात आलेले िंिले हे कमी उत्पन्न िटासाठी राखीव 
असतानाही धनाढय व्यक्तींना दवकण्यात येणे तसेच हे िंिले जािा चटईके्षत्र वापरून िांधण्यात 
येणे, या दवकासकाने त्यादठकाणी होत असलेल्या सवच िांधकामात अदतदरक्त चटईके्षत्राचे िांधकाम 
करून मोठया प्रमाणात केलेला आर्गथक िैरव्यवहार, याप्रकरणाची तिार मा. मुख्यमंत्री व मंुिई 
महानिरपादलका आयुक्त यांच्याकडे करण्यात येणे, तसेच दवकासकादवरोधात पी/साऊथ वॉडच 
ऑफीसकडे तिार करूनही याप्रकरणाकडे महानिरपादलका अदधकाऱयांनी जाणूनिुजुन केलेले 
िलुचक्ष त्यामुळे स्थादनक जनतेत पसरलेला असंतोष, यािाित शासनाने तातडीने सखोल चौकशी 
करून संिंदधत दवकासकादवरूध्ि व याप्रकरणी िलुचक्ष करणाऱया संिंधीत महानिरपादलका 
अदधकाऱयांवर कारवाई करण्याची होत असलेली मािणी यािाित शासनाने करावयाची कायचवाही 
व शासनाची प्रदतदिया."  
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  (५) ॲड. आरर्ष रे्लाि, रि.स.स. पढुील  तातडीच्या ि सािशजरनक महत्िाच्या बाबीकडे 

जलसांपिा मांत्र्याचे लक्ष िेधतील :-  
 

            "राज्यात मुळशी – ५२३ एमसीएम, आंध्र- ३३९ एमसीएम, वळवण -६६ एमसीएम, 
दशरवटे-१९१ एमसीएम, लोणावळा-१२ एमसीएम असे एकूण ११३१ एमसीएम तसेच कोयना 
जलदवदु्यत प्रकल्पातील १९६० मेिावॅट /२८३६ एमसीएम आदण दतल्लारीतील ८५ एमसीएम 
एवढा असलेला पाणी साठा, या जलदवदु्यत प्रकल्पांचे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जाते लकवा 
अरिी समुद्रात सोडले जात असल्याचे दिसून येणे, हे पाणी एकूण ४०५२ एमसीएम म्हणजेच 
महाराष्रातील प्रमुख धरणातील एकूण पाणी साठ्याच्या १५% असणे, त्यामुळे राज्यातील अनेक 
भािात असलेली तीव्र टंचाई पाहता हे पाणी दपण्यासाठी लकवा जललसचनासाठी वापरण्याच्या 
संिभात अभ्यास करण्याची असलेली आवश्यकता, त्यामुळे मंुिईपासून जवळ असलेल्या या 
प्रकल्पांतील वाया जाणारे पाणी मंुिई महानिरपादलका आदण टंचाईग्रस्त भािांशी जोडून 
राज्यातील पाण्याची टंचाई िरू करण्यासाठी कायमस्वरुपी योजना रािदवण्यासाठी शासनाने 
करावयाची कायचवाही व उपाययोजना." 

    
 
 

 

 

 

अकिा : र्ासकीय रिधेयके : 
 

 
 

 
 

 

 
 

  (अ) पिु:स्थापनाथश :- 
 

   (१) सन २०१६ चे दवधानसभा दवधेयक िमांक ३९ – महाराष्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) 
दवधेयक, २०१६. 
 
[ 

   (२) सन २०१६ चे दवधानसभा दवधेयक िमांक ४० – महाराष्र जमीन महसूल संदहता 
(चौथी सुधारणा) दवधेयक, २०१६. 
 
[ 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 

  (ब) रिचाि, खांडर्: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

   (क) भारताच्या संदवधानाच्या अनुच्तेि २१३ (२) (अ) आदण महाराष्र दवधानसभा दनयम    
१५९ (२) अन्वये सवचश्री राहुल मोटे, हसन मुश्रीफ, दवजय वडेट्टीवार, सुरेश लाड, अस्लम 

शेख, अमीन पटेल, जयंत पाटील, अदजत पवार, दिलीप वळसे-पाटील, िाळासाहेि 

पाटील,  डॉ.सतीश पाटील, श्री.वैभव दपचड, श्रीमती दिपीका चव्हाण, सवचश्री भास्कर 

जाधव, दिपक चव्हाण, संजय किम, राणाजिदजतलसह पाटील, डॉ.दजतेंद्र आव्हाड, हनुमंत 

डोळस, जयित्त क्षीरसािर, राहुल जिताप, शदशकांत लशिे, राजेश टोपे, दव.स.स. यांचा 
प्रस्ताव :- 

 

     "ही दवधानसभा सन २०१६ चा महाराष्र अध्यािेश िमांक १५ – महाराष्र कृदष 

उत्पन्न पणन (दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) अध्यािेश, २०१६ नापसंत करते." 
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[ 

   (ख) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक २४ - महािाष्ट्र कृरष उत्पन्न पणन 

(रिकास ि रिरनयमन) (सधुािणा) रिधेयक, २०१६. 
 

   (ि) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री. रिजय िडेट्टीिाि, रि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्र दवधानसभा दवधेयक िमांक २४ - महाराष्र कृदष उत्पन्न 

पणन (दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१६ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभािृहांच्या ५१ सिस्यांच्या संयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्यांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 
 

   (घ) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री. हषशिधशन सपकाळ, रि.स.स. 
याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्र दवधानसभा दवधेयक िमांक २४ - महाराष्र कृदष उत्पन्न 

पणन (दवकास व दवदनयमन) (सुधारणा) दवधेयक, २०१६ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन 
िोन्ही सभािृहांच्या ४० सिस्यांच्या संयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्यांच्या 
आत सािर करण्याचा अनुिेश िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
 
 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  (क) जवधानसभेने संमत केलेले जवधेयक महाराष्ट्र जवधानसभा जनयमातील जनयम १४१(१) 

अन्वये सभागहृाने पनु्हा संमत करणे :- 
 
 

    सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ३ - महािाष्ट्र सहकािी सांस्था (सधुािणा) 
रिधेयक, २०१६. 
 
 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

  (ड) रिचाि, खांडर्: रिचाि ि सांमत किणे :- 
 

   (क) सन २०१६ चे रिधानसभा रिधेयक क्रमाांक ३८ - महािाष्ट्र रनिसन रिधेयक, 
२०१६. 
 
 

   (ख) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत प्रा.िीिेंद्र जगताप, सिशश्री रिजय 

िडेट्टीिाि, हषशिधशन सपकाळ, रि.स.स. याांचा प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्र दवधानसभा दवधेयक िमांक ३८ - महाराष्र दनरसन 
दवधेयक, २०१६ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभािृहांच्या ५१ सिस्यांच्या 
संयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 
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   (ि) रिधेयक सांयकु्त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री. अरमत झनक, रि.स.स. याांचा 
प्रस्ताि :- 
 

      "सन २०१६ चे महाराष्र दवधानसभा दवधेयक िमांक ३८ - महाराष्र दनरसन 
दवधेयक, २०१६ दवधानपदरषिेची सहमती घेऊन िोन्ही सभािृहांच्या ४० सिस्यांच्या 
संयुक्त सदमतीकडे त्यावरील प्रदतवृत्त सहा मदहन्यांच्या आत सािर करण्याचा अनुिेश 
िेऊन दवचाराथच पाठदवण्यात यावे." 

 

     
 

 
 

  (सोमिाि, रिनाांक १ ऑगस्ट, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात 
आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 
 

बािा : सिशश्री अरजत पिाि, िाधाकृष्ट्ण रिखे-पाटील, जयांत पाटील, पथृ्िीिाज चव्हाण, रिलीप िळसे-
पाटील, डॉ.पांतगिाि किम, सिशश्री र्रर्काांत लर्िे, रिजय िडेट्टीिाि, गणपतिाि िेर्मखु, 
रजतेंद्र आव्हाड, बाळासाहेब थोिात, जयित्त क्षीिसागि, अब्िलु सत्ताि, भास्कि जाधि, प्रा.रििेंद्र 
जगताप, सिशश्री मकिांि पाटील, सरुनल केिाि, गोपालिास अग्रिाल, डॉ.सरतर् पाटील, सिशश्री. 
मो.आिीफ नसीम खान, िाणाजगरजतलसह पाटील, अरमत िेर्मखु, रिलीप सोपल, ॲड. 
यर्ोमती ठाकूि, सिशश्री बबनिाि लर्िे, धनाजी अरहिे, िाहुल मोटे, डी.पी.सािांत, हसन मशु्रीफ, 
मधकुििाि चव्हाण, रर्िेंद्ररसह भोसले, कारलिास कोळांबकि, ित्तात्रय भिणे, बसििाज पाटील, 
बाळासाहेब पाटील, िसांतिाि चव्हाण, सांग्राम जगताप, अरमन पटेल, िाजेर् टोपे, 
ॲड.के.सी.पाडिी, श्रीमती.रिरपका चव्हाण, सिशश्री कुणाल पाटील, हनमुांत डोळस, कारर्िाम 
पाििा, अिधतू तटकिे, हषशिधशन सपकाळ, रिजय भाांबळे, िाहुल बोंदे्र, िैभि रपचड, सभुाष 
ऊफश  पांडीतरे्ठ पाटील, अमि काळे, अरमत झनक, िणरजत काांबळे, श्रीमती.अरमता चव्हाण, 
डॉ.सांतोष टािफे, श्री.रे्ख आरसफ रे्ख िरर्ि,श्रीमती रनमशला गारित, श्री.अस्लम रे्ख, 
प्रा.िषा गायकिाड, सिशश्री.सांग्राम थोपटे, भाऊसाहेब काांबळे, त्र्यांबक रभसे, कु.प्ररणती लर्िे, 
सिशश्री.रसध्िािाम म्हेते्र, भाित भालके, पाांडुिांग बिोिा, निहिी रझििाळ, रि.स.स. याांचा म.रि.स. 
रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि (चचा पढेु सरुु ि मांत्र्याांचे उत्ति) :  
 
 

 "राज्यात िेरोजिार तरूणांची वाढत असलेली संख्या, सेवायोजन कें द्रात नोकरी दमळण्यासाठी 
नोंिणी केलेल्या िेरोजिार तरुणांची संख्या ४० लाखांपयंत पोहचलेली असणे, परंतु त्यापैकी एक 
टक्का तरूणांनासुध्िा नोकरी न दमळणे, खाजिी संस्थांत व कंपन्यांत नोकरी दमळण्याच्या संधी असणे, 
परंतु या संस्था लकवा कंपन्या नोकर भरती करण्याची नोंि शासनाकडे करणे िंधनकारक असतांना ते 
त्यांच्या मजीप्रमाणे दनयुक्त्या करीत असल्यामुळे सेवायोजन कायालयात नोंिणी केलेल्या तरुणांवर 
होत असलेला अन्याय, मादहती न िेणाऱया अशा कंपन्या व संस्थांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता, 
महाराष्र लोकसेवा आयोिाने आपल्या कायालयात कुली या पिासाठी ४ थी इयत्ता पास अशी 
शैक्षदणक पात्रता नमूि करुन जादहरात दिली असता या पिासाठी २४२४ अजच प्राप्त होणे, त्यात पाच 
उमेिवार एमफील, नऊ पीजी दडप्लोमाधारक, १०९ दडप्लोमाधारक, २५३ पीजी दडग्रीधारक व ९८४ 
पिवीधारकांनी कुली या पिासाठी अजच करणे, कल्याण येथील एक तरुणीने दिझनेस मॅनेजमेंट 
स्टडीजमध्ये प्रथम श्रेणीत उत्तीणच होवून िेदखल नोकरी न दमळाल्यामुळे दतने राज्य पोलीस िलात 
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पोलीस दशपाई पिासाठी अजच करणे, राज्यात एमिीए व्यवस्थापन अभ्यासिमांची मंुिई 
दवद्यापीठाअंतिचत ६६ महादवद्यालये व दवना अनुिादनत ३६१ महादवद्यालये असणे, एमिीएचे दशक्षण 
घेऊन सुध्िा तरूण-तरुणींना ८ ते १० हजार एवढया कमी वेतनावर नाईलाजाने काम करावे लाित 
असणे, िेरोजिार तरूणांच्या समस्येकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास ते िुन्हेिारीकडे वळण्याचा दनमाण 
झालेला िंभीर प्रश्न, िेरोजिार तरूणांना दकमान िोन हजार रूपये भत्ता िेण्याची होत असलेली 
मािणी, राज्यातील नवीन उद्योिात कामिारांची व कमचचाऱयांची दनयुक्ती करताना कायद्याच्या 
पळवाटा काढून कंपन्या कंत्राटी व अप्रेंटीस पध्ितीने कमी पिारावर दनयुक्त्या करीत असणे, त्यामुळे 
कामिार व पिवीधारकांवर होत असलेला अन्याय, कें द्र शासनाने दकमान वेतन कायिा मंजूर करून 
कमीत कमी १५ हजार वेतन िेण्याचा दनणचय घेणे, त्याची अंमलिजावणी राज्यात करण्याची दनतांत 
आवश्यकता, कामिार दवभािात तसेच माथाडी कामिार िोडात अनेक पिे दरक्त असणे, राज्यात 
कामिार कायद्यात करण्यात आलेला ििल, परंतु त्याची अंमलिजावणी काटेकोरपणे करण्यात येत 
नसल्यामुळे कामिारांना न्याय दमळत नसणे, कृषी दनदवष्ठांच्या िरात िेसुमार वाढ होऊन दियाणात 
झालेला काळा िाजार, त्यात कृषी उत्पािनाकडे शासनाचे झालेले अक्षम्य िलुचक्ष, थकीत अनुिानामुळे 
शेतकऱयांवर ओढवलेले अर्गथक संकट, राज्यात जीवनावश्यक वस्तुंचे तसेच भाजीपाला, फळ यांचे 
कडाडलेले िर, भाज्यांचे िर १०० रुपये दकलो पेक्षा जास्त असणे, त्यामुळे सामान्य लोकांचे अथचकारण 
कोलमडणे, त्याचप्रमाणे तूरडाळ १८६ रू, िहू ४० रू, तांिळू ४७ रू, हरभरा डाळ ८५ रू,साखर ३८ 
रू., शेंििाणा तेल १३४ रू., दरफाईंड तेल १३० रू. व वनस्पती तूप ७८ रू.दकलो िराने दमळत असणे, 
महािाई रोखण्यासंिभात उपाय करण्यास शासन उिासीन असणे, चुकीची धोरणे व दनयोजनाचा 
अभाव याचा नाहक फटका सवचसामान्य नािदरकांना सोसावा लाित असणे, नुकतीच नािपूर मंुिई 
सुपर एक्सपे्रस हायवेची घोषणा करणे, त्याअंतिचत घेण्यात येणारी जमीन ही लॅन्ड पुललिची योजना 
शेतक-यांना मान्य नसणे, या सवच िािींमुळे शेतक-यांमध्ये पसरलेला तीव्र असंतोष व त्यावर शासनाने 
करावयाची कायचवाही व प्रदतदिया." 

   
 
 

  (मांगळिाि, रिनाांक २ ऑगस्ट, २०१६ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात िर्शरिण्यात 
आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि) 
 
 

तेिा : सिशश्री. प्रर्ाांत बांब, िाजेर् क्षीिसागि, िाजेन्द्र पाटणी, सरुनल प्रभ,ू डॉ. अरनल बोंडे, सिशश्री. 
र्ांभिुाज िेसाई, अरनल गोटे, िाजाभाऊ िाजे, सांतोष िानिे, रकर्ोि पाटील, प्रा. सांरगता 
ठोंबिे, सिशश्री. मनोहि भोईि, सिेुर् हाळिणकि, डॉ. िाहुल पाटील, सिशश्री. रर्िाजीिाि 
नाईक, सांजय भेगडे, डॉ.िेििाि होळी, डॉ.सांजय िायमलुकि, सिशश्री.उन्मेर् पाटील, कृष्ट्णा 
खोपडे, प्रकार् आरबटकि, रिलास जगताप, िाजन साळिी, सांजय केळकि, रभमिाि तापकीि, 
डॉ. र्रर्काांत खेडेकि, सिशश्री. समीि कुणािाि, प्रर्ाांत ठाकूि, रकसन कथोिे, सांजय सािकािे, 
अर्ोक पाटील, जव.स.स. याांचा म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि :- 
 

      “राज्यात सुरु असलेली रोजिार हमी योजना संपूणच िेशात महाराष्र राज्याने प्रथम स्वीकार 
केली असणे, आपल्या राज्यात सिरहू योजना लोकादभमुख व दवकासादभमुख झाल्यानंतर अशीच 
योजना नरेिाच्या माध्यमातून कें द्र शासनाने सवच िेशभरात लािू केली असणे, संिंदधत अदधदनयमाचा 
लाभ घेत िेशातील दवदवध राज्यांनी या योजनेंतिचत मोठ्या प्रमाणात दवकास केला असल्याचे 
दनिशचनास येणे, महाराष्र राज्यात मात्र ही योजना संथ ितीने सुरु असल्याचे दनिशचनास येणे, शेतकरी 



†ÃÖã¬ÖÖ×¸üŸÖ ¯ÖÏŸÖ 
 

12 

व मजुरांच्या रोजिाराचा प्रश्न सोडदवणाऱया या योजनेस शासनाचे काही उच्च पिस्थ अदधकारी, 
ग्रामसेवक, तांदत्रक अदधकारी यांच्याकडून आवश्यक ते सहकायच दमळत नसल्याचे दनिशचनास येणे, 
पदरणामी अपेके्षप्रमाणे या योजनेंतिचत कामे होत नसल्याचे दनिशचनास येणे, राज्याच्या महात्मा िांधी 
रोजिार हमी योजनेस कें द्राकडून दनधी उपलब्ध होत असूनही इतर राज्यांच्या तुलनेत तो खचच होत 
नसल्याचे दनिशचनास येणे, सन १९९९ ते २०१० या कालावधीत राज्यात सुरु असलेल्या लॉटरीच्या 
माध्यमातून शासनास अपेदक्षत महसूल दमळाला नसल्याची िाि दनिशचनास येणे, त्या कालावधीतील 
कर व इतर माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांचे येणे आजही िाकी असल्याचे दनिशचनास येणे, दवद्यमान 
दवत्त व दनयोजन मंत्रयांनी काििदवरहीत प्रशासन चालदवण्याच्या दृष्टीने सुरु केलेली प्रदिया, ितीमान 
प्रशासनासाठी सिर प्रदिया अदधक प्रभावी करण्याची आवश्यकता, राज्याच्या डोंिरी भािातील 
दपण्याच्या पाण्याची टंचाई, यािाित शासनाची भूदमका व करावयाची उपाययोजना ." 

   
 

 
 

 

रिधान भिन, 
मंुिई, 
दिनांक : २ ऑिस्ट, २०१६ 

डॉ. अनांत कळसे, 
प्रधान सदचव, 

 महाराष्र दवधानसभा. 
 


