
     

महाराष्ट्रमहाराष्ट्र  विधानपवरषदविधानपवरषद  
वदिसाच्यावदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  

गरुुगरुुिार,िार,  वदनाांकवदनाांक  १८१८  ऑगस्टऑगस्ट,,  २०२०२२२२  
(दपुारी (दपुारी १२.०० १२.०० िाजता)िाजता)  

  
 

एक : मांत्रयाांचा पवरचय. 
दोन : निवनिावचत सदस्याांचा पवरचय. 
तीन : प्रश्नोत्तरे. 

  (क) ताराांवकत प्रश्न. 
  (ख) अताराांवकत प्रश्नोत्तराांची पवहली, दसुरी, वतसरी, चौथी, पाचिी, 

सहािी, सातिी, आठिी, नििी, दहािी, अकरािी, बारािी, तेरािी, 
चौदािी, पांधरािी, सोळािी, सतरािी, अठरािी, एकोणीसािी, 
विसािी ि एकविसािी यादी सभागहृाच्या पटलािर ठेिणे. 

   
चार : म.वि.प. वनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 

 
पाच : लक्षिेधी सचूना – (म.वि.प. वनयम १०१ अन्िये) – 

   
  (१) श्री.राजहांस ससह, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 

बाबीकडे उप मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "अमरावती शहरातील तहनसल कायालयासमोरच्या रचिा श्री 
मॉलमधील अनमत मेनडकलचे संचालक उमेश कोल्हे यांचा नििांक २१ 
जूि, २०२२ रोजी रात्री गळयावर चाकूिे वार करुि खूि करण्यात आला 
असणे, सोशल नमनडयावर िूपूर शमाच्या समर्विार्व पोस्ट़ केल्यािे सिर 
व्यवसानयकाची हत्या करण्यात आल्याचा खळबळजिक खुलासा शहर 
पोनलसांिी केला असणे, सिर हत्येप्रकरणी सात जणांिा अटक करण्यात 
आली असणे, हत्याकाडांचा मुख्य सुत्रधार असलेल्या शेख इरफािच्या 
"रहेबर" या संस्टरे्ला कोरोिा काळात ४० ते ४५ लाखाचे फंनडग झाले 
असणे, सिर निधी अमरावती, राज्य, िेश वा िेशाबाहेरूि नमळाला का? 
या पैशाचे बॅककग झाले का? या पैशाचे ऑनडट कोणी केले? याबाबत 
तपास करणे गरजेचे असणे, सववसामान्य िागरीकांमध्ये नितीचे वातावरण 
निमाण होत असल्यामुळे राज्यात अशा घटिा पुन्हा होऊ ि िेण्याबाबत 
शासिािे तातडीिे करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनिया." 
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  (२) सिवश्री विलास पोतनीस, सुनिल कशिे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व 
साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे उप मखु्यमांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

           "जालिा येर्ील स्टटील उद्योगांिी राज्य शासिाची कोट्यवधी 
रुपयांची सबनसडी लाटल्याचे प्रकरण नि. १२ ऑगस्टट, २०२२ रोजी 
उघडकीस येणे, जालिा येर्ील या स्टटील कंपिीला महानवतरणकडूि 
नियमबाह्य पद्धतीिे अिुिाि िेण्यात येणे,  मेससव कनलका स्टटील जालिा 
प्रायव्हेट नलनमटेड या कंपिीिे िवीि कंपिी या िात्यािे उद्योग नविागाच्या 
योजिेिुसार महानवतरणकडूि वीज िेयकांत अिुिाि अर्ात सवलतीसाठी 
अजव केला असणे, हे अिुिाि मयानित कालावधीसाठीच असणे,  
अिुिािाची मयािा संपल्यािंतर मात्र कंपिीिे िाव बिलूि गजकेसरी 
स्टटील अॅण्ड अलॉय प्रायव्हेट नलनमटेड, असे करणे, या िव्या िावासह 
कंपिीिे पुन्हा एकिा वीज िेयकांत अिुिािासाठी अजव करणे, 
महानवतरणिे प्रमाणपत्राची कुठलीही खातरजमा ि करता या िव्या 
िावाच्या कंपिीला िरमहा सरसकट एक कोटी रुपयांचे अिुिाि िेण्यास 
सुरुवात करणे,  या संििात मंुबईच्या कंपिी िोंिणी कायालयातील 
िस्टताऐवजािुसार मेससव कनलका स्टटील जालिा प्रायव्हेट नलनमटेडिे त्याचें 
िाव बिलूि गजकेसरी स्टटील अॅण्ड अलॉय प्रायव्हेट नलनमटेड केल्याचे 
स्टपष्ट होणे, यात महानवतरणाचे व पयायािे राज्य सरकारी महसूलाचे 
मोठ्या प्रमाणावर िुकसाि झाले असणे, यास्टतव सिरहू घोटाळ्याची 
सखोल चौकशी करूि महानवतरणच्या िोषी अनधकाऱयासंह संबनधत 
कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही, 
उपाययोजिा आनण शासिाची प्रनतनिया." 
 

  (३) श्री.बाळाराम पाटील, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक 
महत्वाच्या बाबीकडे महसलू मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "रायगड नजल्हयातील खालापूर तालुक्यातील रसायिी 
पनरसरातील ८ गावांच्या १६०० एकर जनमिीचे संपािि कें द्र सरकारच्या 
बेनसक केनमकल्स अँड इंटरमेनडएट प्रकल्पासाठी महाराष्र शासिाकडूि  
करण्यात येणे,संपानित एकूण १६०० एकर पैकी ५३९ एकर जमीि इतर 
प्रकल्पांिा  (HIL, MIDC, MAIDC, MSEB & amp; OTHER)  वगव 
करण्यात येऊि उववनरत १०६१ एकर जमीि HOC आस्टर्ापिेच्या िावे 
राहणे, पैकी उववनरत ५०० एकर जमीि फक्त कारखािा व कामगार 
वसाहतीकरीता वापरण्यात येणे, उववनरत ५६१ एकर जमीि ही 
शेतकऱयांच्या ताब्यात वनहवाटीत आज िेखील असणे, सि २०१७-१८ 
मध्ये HOC या आस्टर्ापिेस आर्थर्क िुकसाि पोहोचल्यामुळे सिर जमीि 
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नविीस काढणे, या जमीि नविीस स्टर्ानिक शेतकऱयांचा प्रखर नवरोध 
असणे, एकूण संपानित जनमिीचा मोबिला शेतकऱयािंा  नमळावा तसेच 
स्टर्ानिक प्रकल्पग्रस्टतांिा िोकऱया  व  गरजेपोटी बांधलेली घरे नियनमत 
करणेबाबत सकारात्मक चचा होऊि तत्कानलि मा.नविागीय 
आयुक्त,कोकण नविाग यांच्या अध्यक्षतेखाली सनमती गठीत करण्यात 
येणे, राज्य शासिािे HOC  या आस्टर्ापिेस जमीि नविीकरीता परवािगी 
निल्यािे शेतकऱयांचा तीव्र नवरोध असतािा िेखील पोलीस बळाचा वापर 
करूि उक्त आस्टर्ापिेिे १.४२ कोटी प्रनत एकर प्रमाणे ३७५ एकर जमीि 
नविी करण्यात येणे, HOC या आस्टर्ापिेच्या मिमािी कारिाराबाबत  
शेतकऱयांचा प्रखर नवरोध असूि  शेतकऱयाचं्या िाविांचा उदे्रक होऊि 
कायिा व सुव्यवस्टरे्चा प्र्ि निमाण  होणे, याकरीता नििांक १७ िोव्हेंबर 
२०२१ रोजी प्रधाि सनचव यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोनजत केलेल्या 
बैठकीत झालेल्या निणवयािुसार १२.५ टक्के मोबिला/प्लॉट प्रकल्पग्रस्टत 
शेतकऱयांिा एकूण १६०० एकर संपानित जनमिीवर नमळणे, गरजेपोटी 
गावालगत व नवखुरलेली सवव घरे नियनमत करूि आव्यकतेिुसार  
पुिववसि नियमािुसार करणे,प्रकल्पग्रस्टत शेतकऱयांच्या  मुलांिा 
बी.पी.सी.एल आस्टर्ापिेत नकमाि ८० टक्के िोकरीत व इतर कंत्राटामध्ये 
प्राधान्य नमळणेबाबत तसेच आव्यकतेिुसार  प्रनशक्षण िेण्याची व्यवस्टर्ा 
करणेबाबत शासिािे करावयाची कायववाही,उपाययोजिा आनण शासिाची 
प्रनतनिया." 

  (४) सिवश्री अमोल वमटकरी, शनशकांत कशिे, नविम काळे, सनतश चव्हाण, 
वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या बाबीकडे 
ग्रामविकास ि पांचायत राज मांत्रयाांचे लक्ष वेधतील :- 

          "अकोला नजल्हयातील झुरळ (खुिव) गांव अकोला शहरापासूि 
३० नक.मी. अंतरावर असणाऱया गावाची लोकसंख्या ४०० च्या आसपास 
असूि, सिर गावांमध्ये पावसाळ्याचे चार मनहिे लोकािंा जीविमाि 
जगणे अत्यंत नजकरीचे असल्याची पनरस्स्टर्ती असणे, सिर गावांमध्ये िा 
रस्टता तसेच ििी पार करण्यासाठी पूल िसल्यािे पावसाळ्याच्या 
निवसांमध्ये शाळा, बाजारात, िवाखान्यामध्ये जाण्यासाठी गैरसोय होत 
असूि जीवघेणा प्रवास करावा लागत असल्याची घटिा माहे १४ जुलै, 
२०२२ रोजी वा त्यासुमारास नििशविास आले असणे, मुलांिा नशक्षण घेणे 
अवघड झालेले असणे, सहा वषापूवी श्री संतोष घारे या गावातील 
िागरीकाच्या मुलाला सपविंश झाला होता, परंतु ििीला पूर आल्यािे वेळेत 
उपचार ि नमळाल्यािे  मृत्यु झाल्याची घटिा घडलेली असणे, िागरीकांिी 
रस्टता, पुलासाठी मतिािावर बनहष्कार हे अस्त्रही उपसले मात्र प्रत्येक वेळी 
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याबाबत सि २००२ पासूि मा.नजल्हानधकारी, तहनसलिार यांिा निवेििे 
िेण्यात येऊिही त्याबाबत कायववाही झाली िसल्याचे नििशविांस येत 
असणे, मात्र अद्यापही िागरीकांिा सिर मुलिूत सोयीसुनवधांपासूि वंनचत 
राहावे लागत असणे, मोठया िैसर्थगक संकटाचा सामिा करावा लागत 
असणे, स्टवातंत्रयांचा ७५ वा अमृत महोत्सव साजरा होत असतांिा सिर 
गावांमध्ये िागरीकांिा अद्यापही मुलिूत गरजापंासूि वंनचत राहावे लागत 
असल्याचे नचत्र असूि ग्रामीण िागातील समस्टया जैसे-रे् असल्याचे 
वास्टतव असल्यािे िागरीकाचं्या मिात शासिाप्रती तीव्र िाराजी व 
संतापाची िाविा, याबाबत शासिाची िूनमका व शासिाची प्रनतनिया." 

  (५) डॉ.सधुीर ताांबे, वि.प.स. पुढील तातडीच्या व साववजनिक महत्वाच्या 
बाबीकडे मवहला ि बालविकास मांत्रयाांचे  लक्ष वेधतील :- 

          "राज्य शासिातफे कोरोिा संसगव ककवा अन्य कारणामुळे िोन्ही 
पालक गमावलेल्या ० ते ८ वषे वयोगटातील अिार् बालकांचे पुिववसि 
आनण त्यांच्या िनवतव्यासाठी अर्वसहाय्य  मित निली जात असणे, परंतु 
या मितीपासूि काही कोरोिा अिार् बालके वंनचत असल्याचे उघडकीस 
येणे, ठाण्यातील ३६ कोरोिा अिार् बालके मितीपासूि वंनचत 
असल्याची बाब माहे एनप्रल, २०२२ च्या सुमारास नििशविास येणे, सबब 
आर्थर्क सहाय्य मितीपासूि वंनचत असलेल्या अिार् बालकांिा त्वरीत 
मित नमळण्याबाबत करावयाची कायववाही  याबाबत शासिाची प्रनतिीया 
व िूनमका." 

सहा : म.वि.प. वनयम १०१ – अ अन्िये विशेष उल्लेख – (असल्यास). 
 

  - मध्यांतर – 
 

सात : सिवश्री अांबादास दानिे, अमरिार् राजूरकर, ॲड.अनिल परब, सववश्री िरेंद्र 
िराडे, शनशकांत कशिे, अनिजीत वंजारी, राजेश राठोड, आम्या पाडवी, नविम 
काळे, डॉ.सुधीर तांबे, डॉ.मनिषा कायंिे, सववश्री सतीश चव्हाण, नवलास  पोतिीस, 
सतेज उफव  बंटी पाटील, सुनिल कशिे, िषु्यंत चतुवेिी, अशोक उफव  िाई जगताप, 
सनचि अनहर, अनिकेत तटकरे, मोहिराव किम, अमोल नमटकरी, डॉ.प्रज्ञा 
सातव, सववश्री अरुण लाड, जयंत आसगावकर, वि.प.स. याांचा  म.वि.प. वनयम 
२६० अन्िये प्रस्ताि – 

   "सि २०२२ च्या माहे जुलै-ऑगस्टट मनहन्यात प्रामुख्यािे नवििव व 
मराठवाड्यासह राज्यातील इतर िागात मोठ्या प्रमाणावर अनतवृष्टी झाली 
असूि नजरायती व बागायती नपकांचे, घरांचे, पशुधिाचे िुकसाि झाले 
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असणे तसेच सुमारे १२५ पेक्षा जास्टत लोकािंा आपल्या प्राणास मुकावे 
लागले असणे,  नवििातील गडनचरोली, चंद्रपूर, वधा, यवतमाळ तसेच 
मराठवाड्यातील िांिेड, परिणी, कहगोली व बीड आिी नजल्ह्यात सवव 
नपके वाहूि, कुजुि व सडूि गेलेली असणे, सोयाबीि, कापूस व तूर 
सारख्या िगिी नपकाचें तसेच िगिी नपकाबंरोबरच केळी, संत्रा व तत्सम 
फळनपकांचेही िुकसाि झालेले असणे, राज्यातील काही िागात, नवशेषत: 
बीड, उस्टमािाबाि व लातूर नजल्ह्यात सोयाबीि नपकावर गोगलगायीचा व 
हळिया (यलो मोझाक) प्राििुाव झाला असूि शासिाकडूि प्रनतबंधात्मक 
उपाययोजिा ि झाल् यामुळे सोयाबीि उत्पाििात मोठी घट होण्याची 
शक्यता असणे,  पीक िुकसािी बरोबरच हजारो  नठबक व तुषार कसचि 
संच वाहूि गेले असूि त्यात  मातीचा गाळ जाऊि ते िािरुुस्टत झालेले 
असणे,  शासि निणवयािुसार पुढील ७ वषव िवीि संच बसनवण्यास 
अिुिाि िेय िसल्यामुळे शासिािे सिरची अट नशनर्ल करण्याची 
आव्यकता असणे, अनतवृष्टीत राज्यातील हजारो हेक्टर शेतजमीि 
वाहूि व खरडूि गेल्यािे त्या पुणवपणे िापीक होण्याची िीती निमाण झाली 
असणे, अिेक नवनहरी गाळािे िरुि िािरुुस्टत झाल्या असणे, मोठे ओढे व 
ििी िाले यांिी आपली पाते्र बिलल्यािे काठावरील सुपीक जमीि िापीक 
झाली असणे,  सततच्या व मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या पावसािे काही 
नजल्ह्यातील पुलांचे तसेच पांिण रस्टते, ग्रामीण व प्रमुख नजल्हा मागव मोठ्या 
प्रमाणावर िािरुुस्टत झाले असूि मोठ्या खड्डयामुंळे अपघाताला सामोरे 
जावे लागत आहे व अिेक गावे अजुिही तालुक्याच्या प्रमुख गावाच्या 
संपकात आलेली िसणे, अिेक गावात नवजेचे खांब अद्यापही पडलेले 
आहेत आनण  रान्सफॉमवर व नवदु्यत वानहन्या िािरुुस्टत होऊि वीज नवतरण 
व्यवस्टर्ा पुणवत: कोलमडलेली असणे, पनरणामी अिेक गावात अद्यापही 
वीज िसणे, पुराचे पाणी घरात नशरल्यािे  घरांची, गोठ्यांची, िकुािांची, 
टपऱयांची मोठया प्रमाणावर पडझड होऊि संबंनधतांचे िुकसाि झाले 
असणे, बराच काळ पाणी घरात रानहल्यािे काही घरे पुणवपणे ढासळलेली 
असूि गाई-गुरांसह इतर पशुधि पाण्यामध्ये वाहूि गेलेले असणे, मजुरांिा 
या सवव काळात व पुढील काही काळ मजुरी नमळणार िसल्यामुळे नवशेष 
बाब म्हणूि मजुरािंा त्यांच्या झालेल्या िुकसािीसाठी आर्थर्क मित 
करण्याची आव्यकता असणे, शासिािे तातडीिे लक्ष ि निल्यािे 
िाउमेि होऊि अिेक शेतकऱयांिी आत्महत्या केलेल्या असणे, अिेक 
िागातील धरणे पूणव क्षमतेिे िरुि ओसंडूि वाहत असूि पूरपनरस्स्टर्ती 
निमाण झाली असणे, पनरणामी या िागातील नठकाणांचे मोठ्या प्रमाणात 
िुकसाि झाले असणे, जलसंपिा नविागािे आताच पूर पनरस्स्टर्ती 
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नियंत्रणाचे नियोजि करणे आव्यक असणे, तसेच कोकणामध्ये ऐि 
लावणी करण्याच्या वेळी जवळपास १५ निवस पाऊस िसल्यािे िात व 
िागली नपकाची रोपे सुकूि जाणे, तर महाराष्रातील काही िागामध्ये 
पजवन्यमाि कमी असल्यािे झालेली नपकांची हािी व संिाव्य पाणीटंचाई 
निमाण होणे, एकंिरीतच नवििव, मराठवाडा व इतर नविागातील 
अनतवृष्टीमुळे नपके, फळनपके, शेतजमीिी, रस्टते, नवजव्यवस्टर्ा, घरे यांच्या 
िुकसािीसाठी शासिािे जाहीर केलेली मित अत्यंत तुटपंुजी असूि 
अिेक घटकांचा त्यात समावेश झालेला िसणे, अनतवृष्टी िागात 
अद्यापही रु.५० हजार सािुग्रह अिुिािाचे वाटप ि करणे, शासिािे 
कोरडवाहूसाठी हेक्टर ७५ हजार रुपये तसेच फळनपकांसाठी हेक्टरी िीड 
लाख रुपयांचे तसेच सवव घटकांचा समावेश करुि त्यािंा ठोस मित 
जाहीर करण्याची आव्यक असणे, शेतकऱयांिी खरीप हंगामाकरीता 
पीक कजव घेतलेले असूि अनतवृष्टीमुळे कजव परतफेड करणे त्यािंा शक्य 
िसणे, या हंगामासाठी घेतलेल्या कजाची माफी करण्याची 
लोकप्रनतनिधींची व शेतकऱयांचीही आग्रही मागणी असणे, तर्ानप, 
शासिाकडूि याबाबत िलुवक्ष होत असल्यामुळे शेतकऱयांमध्ये पसरलेली 
तीव्र िाराजी, याबाबत शासिािे करावयाची उपाययोजिा नवचारात 
घेण्यात यावी." 

आठ : अधा-तास चचा – म.वि.प. वनयम ९२ अन्िये (बैठकीच्या शेिटी) – 

   (मांगळिार, वदनाांक १६ ऑगस्ट, २०२२ रोजी बलॅटद्वारे काढण्यात 
आलेली अधा-तास चचेची सचूना) [अनकु्रमाांक १] 
 

  (१) सिवश्री गोवपचांद पडळकर, रामराव पाटील, रमेश कराड वि.प.स. 
पुढील साववजनिक महत्वाच्या बाबींवर चचा उपस्स्टर्त करतील. 

        "बेरड, बेडर रामोशी समाजाचे िेशिक्तीचे प्रतीक असलेल्या 
गुप्तहेर बर्थहजी िाईक यांचा बािूरगड येर्ील समाधी पनरसर तसेच आद्य 
िांनतवीर राजे उमाजी िाईक यांचे फाशीचे निनटशकालीि नठकाण 
असलेल्या पुण्यातील स्टमारक पनरसराचा नवकास करणे, नवमुक्त जाती 
(VJ) मधील नरक्त पि ' क ' व ' ड ' मध्ये ि िरता नवमुक्त जाती (VJ) 
साठी अिुशेष राखूि ठेवणे, बेरड रामोशी समाजाचा anthropological 
परीक्षण (survey) (सामानजक, आर्थर्क, शैक्षनणक, खािेसुमारी इ. 
नवषयी) BARTI, टाटा इस्न्स्टटटयूट या सारख्या संस्टर्ांकडूि करणे,  बेरड 
रामोशी समाजाला घटिात्मक ST चे आरक्षण नमळणे इ. मागण्यांबाबतचे 
निवेिि आद्य िांनतवीर उमाजी िाईक के्षत्रीय सोमवंशी संघटिा महाराष्र 
राज्य, पुणे, यांिी नििाकं २३ मे, २०२२ रोजी वा त्यासुमारास शासिास 
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निलेले असणे, स्टवातंत्रयलढ्यात सववप्रर्म फासावर गेलेले िांनतवीर 
उमाजी िाईक यांिा 'आद्यिांनतवीर उमाजी िाईक ' संबोधण्यात यावे  ही 
मागणी सामान्य प्रशासि नविागाला नििांक २६ जुलै, २०२२  रोजी सिर 
संघटिेिे केलेली असणे, उक्त मागण्याचं्या अिुषंगािे शासिाकडूि 
आजनमतीस कोणतीही कायववाही केली िसणे, उक्त मागण्या पूणव 
करण्याबाबत शासिािे करावयाची कायववाही व शासिाची प्रनतनिया."  

   (बधुिार, वदनाांक १७ ऑगस्ट, २०२२ रोजी बलॅटद्वारे काढण्यात 
आलेली अधा-तास चचेची सचूना) [अनकु्रमाांक २] 

  (२) सिवश्री गोवपचांद पडळकर, रमेश कराड, रामराव पाटील वि.प.स. पुढील 
साववजनिक महत्त्वाच्या बाबींवर चचा उपस्स्टर्त करतील. 

            "नचखली (नज.बुलढाणा) िगरपानलका कायवके्षत्रात पंुडनलक िगर 
येरे् करोडो रुपयांची कामे सुरु असणे, सिरहू कामे बोगस व निकृष्ट 
िजाची झालेली असणे, सिरहू नठकाणची कामे १० ते २०% झाली 
असतांिाही मुख्यानधकारी व शाखा अनियंता यािंी संगिमतािे ४५ लक्ष 
रुपयांचे िेयक काढले असल्याचे माहे जुलै, २०२२ मध्ये वा त्यािरम्याि 
नििशविास येणे, निकृष्ट िजाच्या कामासंििात िागनरक व स्टर्ानिक 
लोकप्रनतनिधीिी प्रशासिाकडे अिेक तिारी केलेल्या असणे, सिरहू 
कामांची तसेच इतरही बांधकामांची उच्चस्टतरीय चौकशी करुि िोषी 
मुख्यानधकारी व शाखा अनियंता यांिा निलंनबत करण्याची मागणी 
श्री.प्रकाश इंगळे रा.नचखली, नज.बुलढाणा यांिी नििांक ६ जुलै, २०२२ 
रोजी नजल्हानधकारी, बुलढाणा यांचेकडे पत्राद्वारे केली असणे, सिरहू 
मागणीच्या अिुषंगािे संपूणव कामांची चौकशी करुि संबंनधत जबाबिार 
िोषींवर कारवाई करण्याची आव्यकता, याबाबत शासिािे करावयाची 
कारवाई व शासिाची प्रनतनिया." 

 

 

 
 

   

विधान भिन : 
मंुबई, 
नििांक : १७ ऑगस्टट, २०२२ 

         राजेन्र भागित 
प्रधाि सनचव, 

महाराष्र नवधािपनरषि. 
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