
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

बुधिार, हदनाांक २८ मार्च, २०१८ / र्तै्र ७, १९४० ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) मुख् यमांत्री 

 

याांरे् प्रभारी विभाग 
(२) गहृननमाचण मांत्री 
(३) कामगार, भूकां प पनुिचसन, कौशल्य विकास,  

माजी सनैनकाांरे् कल्याण मांत्री 
  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ६४ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३० [ १ ते ३० ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २१ [ ३१ ते ५१ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १३ [ ५२ ते ६४ ] 
  

एकूण - ६४ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
१ ३८०९३ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 

श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.नरेंद्र पाटील 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलका 
क्षेत्रातील विकास कामाांमध्ये बाधधत 
झालेल्या नागररकाांरे् पुनिचसन 
करण्याबाबत 
 

२ ३९१०३ श्री.पररणय फुके राज्यातील एम.सी.व्ही.सी. शाळाांमधील 
शशक्षकाांना मानधन देण्याबाबत 
 

३ ३८६४१ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामननिास शसांह, श्रीमती स्समता 
िाघ 
 

म्हाडाच्या दशलत िसती सुधार योजनेच्या 
कामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

४ ३८३२१ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.जयांत पाटील, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर 

महािीर पटिा डवे्हलपल्सच अणॅ् ड कां सरक्शन 
प्रा.शल. या कां पनीने सभासदाांर्ी फसिणकू 
केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
५ ३७८३६ श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 

पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदेि 
गायकिाड 

गोखखिरे (ता.िसई, स्ज.पालघर) येथील 
आहदिासीांच्या जागेिर इमारती उभारल्या 
जात असल्याबाबत 

६ ३८४२१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सुभाष झाांबड, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे 

राज्यात कायचरत असलेल्या मायक्रो 
फायनान्स कां पन्या बेकायदेशीपणे कजच 
िाटप करीत असल्याबाबत 

७ ३८१२३ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.अपूिच हहरे, प्रा.अननल सोले, 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.हररशसांग राठोड, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, श्री.सनतश र्व्हाण, अडॅ.ननरांजन 
डािखरे, श्रीमती विद्या र्व्हाण 

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर याांरे् 
मुांबई येथील आांतरराष्ट्रीय समारकाबाबत 

८ ३७८१८ श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे 

राज्यातील जेष्ट्ठ नागररकाांच्या सुरक्षबेाबत 

९ ३९१८३ श्री.प्रकाश गजशभये, अॅड.अननल परब राज्यात ररयल इसटेट कां पन्या सिसत 
दरात भूखांडारे् आशमष दाखनू सामान्य 
जनतेर्ी फसिणकू करीत असल्याबाबत 

१० ३७८९३ अॅड.अननल परब कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलकेरे् कर 
ननधाचरक ि सांकलक याांनी केलेल्या 
गैरव्यिहाराबाबत 

११ ३८९०५ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 
 

शशिसाई गहृननमाचण सांसथेने झोपडपट्टी 
पुनविचकास प्राधधकरणाकड े हदलेल्या तक्रार 
अजाचबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
१२ ३७९६५ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील 
मौजे िाघोली (ता.हिेली, स्ज.पुणे) येथील 
मतदार यादीमध्ये केलेल्या गैरप्रकाराबाबत 

१३ ३८७४७ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप 

मुांबईतील कामगार नोंदणी अभािी 
शासकीय सुविधाांपासून िांधर्त 
असल्याबाबत 

१४ ३८७७३ श्री.अननल भोसले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे 

िडारिाडी (पुणे) येथील झोपडपट्टी 
पुनिचसनाबाबत 

१५ ३९२६२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

मुख्याधधकारी, नगरपररषद हहांगोली याांनी 
राजकीय पक्षाच्या प्रर्ारात सक्रीय सहभाग 
घेतल्याबाबत 

१६ ३९२८८ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, अॅड.राहुल नािेकर 

िाशी (निी मुांबई) येथील रुग्णालयाच्या 
सिच्छतेसाठी िापरल्या जाणा-या 
रसायनाच्या देयकात गैरव्यिहार 
केल्याबाबत 

१७ ३९३९७ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे 

डोंबबिली औद्योधगक िसाहतीमधील 
कारखान्याांिर कारिाई करण्याबाबत 

१८ ३९४७० डॉ.अपिूच हहरे र्ाांदिड (स्ज.नाशशक) येथे ग्रामीण 
पोशलसाांनी शसत्रसाठा जप्त केल्याबाबत 

१९ ४०५४७ श्री.रविांद्र फाटक ठाणे येथील धगरीराज हाईट या इमारतीला 
लागलेल्या आगीच्या घटनेबाबत 

२० ३९७४५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम 

मा.मुख्यमांत्री याांच्या सुरक्षक्षत प्रिासाबाबत 

२१ ४०००५ श्री.जयांत पाटील कामोठा (ता.पनिेल, स्ज.रायगड) येथील 
श्री अस्जांक्यतारा ि ब्लल्य ु हेिन इमारतीरे् 
बाांधकाम ननकृष्ट्ट दजाचरे् केल्याबाबत 

२२ ४०१५२ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

पुणे महापाशलकेच्या शाळाांमधील ई-लननिंग 
प्रकल्पाबाबत 

२३ ४०६०९ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.नरेंद्र पाटील 

बदलापूर (स्ज.ठाणे) येथील नाट्यगहृाच्या 
बाांधकामाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
२४ ४०९१० श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप श्री कल्लेश्िर देिसथान, कोथळी 

(ता.शशरोळ, स्ज.कोल्हापूर) देिसथान 
मालकीच्या जमिनीबाबत 

२५ ४०९७२ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगामाफच त घेण्यात 
येणाऱ्या सपधाच परीक्षाांरे् शुल्क कमी 
करण्याबाबत 

२६ ४१०३४ श्रीमती हुसनबानू खशलफे मुांबईतील अपहरणाच्या घटनाांना प्रनतबांध 
करण्याबाबत 

२७ ४१०७५ श्री.सुभाष झाांबड राज्यातील शेतकऱ्याांनी ऊसाला भाि 
शमळण्यासाठी आांदोलन केल्याबाबत 

२८ ४१०९१ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर मुांबई महानगरपाशलकेच्या शाळाांर्ा दजाच 
सुधारण्याबाबत 

२९ ४११६२ डॉ.सुधीर ताांबे अहमदनगर महापाशलकेच्या शाळाांमधील 
शशक्षकाांना थकीत िेतन देण्याबाबत 

३० ४१२०७ श्री.आनांद ठाकूर जव्हार (स्ज.पालघर) नगरपररषदेतील 
शशिाजी उद्यानार्ी दरुिसथा झाल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
३१ ३७७९९ श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 

अॅड.राहुल नािेकर 
ठाणे पोलीस आयकु्तालयाच्या हद्दीत 
ऑनलाईन कॅशलेस व्यिहाराांद्िारे 
फसिणकु झाल्याबाबत 

३२ ४०५८४ श्री.पररणय फुके शमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेरे् प्रभाग 
अधधकारी नागररकाांना शशिीगाळ करीत 
असल्याबाबत 

३३ ३८६१७ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामननिास शसांह, श्रीमती स्समता 
िाघ 

मुांबई महापाशलकेच्या सी विभाग 
कायाचलयाच्या हद्दीतील पररसरामध्ये 
आयझॉल हे जांतनुाशक टाकले जात 
असल्याबाबत 

३४ ४०३६५ प्रा.जोगेन्द्र किाड े सािांतिाडी (स्ज.शसांधुदगुच) येथील ड्रग्ज पाटी 
प्रकरणाबाबत 

३५ ४०९९४ श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.सुननल 
तटकरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे 
 

आहदिासीांर्ी बनािट जात प्रमाणपत्र ेसादर 
करणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
३६ ४०७९४ श्री.रामहरी रुपनिर मौजे िाघाळा (ता.परळी, स्ज.बीड) या 

गािातील श्री.अनांत दत्तोपांत उबाळे याांच्या 
घरािर दरोडा पडल्याबाबत 

३७ ३९७५८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.अमरशसांह 
पांडडत 

मुांबई महानगरपाशलकेच्या रुग्णालयाांमध्ये 
सेिा आखण विविध उपर्ारासाठी प्रसतावित 
केलेली शुल्किाढ कमी करणेबाबत 

३८ ३८४९९ अॅड.अननल परब कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलका 
क्षेत्रामधील दशलतिसतीमधील कामे ननकृष्ट्ट 
दजाचर्ी केल्याबाबत 

३९ ४००९९ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

राज्यातील कां त्राटी कामगाराांसाठी ककमान 
िेतन सल्लागार मांडळ सथापन करणेबाबत 

४० ३९३६१ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील 

येिला (स्ज.नाशशक) येथील मुक्तीभूमीला 
‘ब’ िगच तीथचक्षेत्रार्ा दजाच शमळण्याबाबत 

४१ ३८७९३ श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर 

पुणे शहरातील जाहहरातीसाठी शुल्क न 
भरणाऱ्या मॉल ि मस्ल्टप्लेक्सधारकाांिर 
कारिाई करण्याबाबत 

४२ ३९२६४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

मुांबई येथील विकासक ि कां पन्याांनी 
महानगरपाशलकेर्ा मालमत्ता कर 
थकविल्याबाबत 

४३ ३९२९१ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, अॅड.राहुल नािेकर 

हटटिाळा (स्ज.ठाणे) येथील तरुणाने 
पोशलसाांच्या जार्ाला कां टाळून आत्महत्या 
केल्याबाबत 

४४ ३९४७४ डॉ.अपिूच हहरे नाशशक शहर ि स्जल््यातील मांहदराांच्या 
साहहत्याांच्या र्ोरीत िाढ झाल्याबाबत 

४५ ४०५६२ श्री.रविांद्र फाटक शहापूर (स्ज.ठाणे) नगरपांर्ायतीला ननधी 
उपलब्लध करून देण्याबाबत 

४६ ३९७५९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड, आककच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, 
श्री.मोहनराि कदम 

वप ांपरी-धर्ांर्िड महानगरपाशलकेत 
ननयमबाहय पध्दतीने टीडीआररे् िाटप 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
४७ ४००८३ श्री.जयांत पाटील मुांबइच महानगर प्रदेश विकास 

प्राधधकरणातील अनतररक्त मुख्य अशभयांता 
याांरे्िर कारिाई करण्याबाबत 

४८ ४०६१० अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे 

हदिा (स्ज.ठाणे) येथील कर्राभूमीला 
पयाचयी जागा देण्याबाबत 

४९ ४०९७३ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्य लोकसेिा आयोगामाफच त घेण्यात 
येणाऱ्या सपधाच परीक्षाांरे् िेळापत्रक जाहीर 
करणेबाबत 

५० ४१०३५ श्रीमती हुसनबानू खशलफे ठाणे महानगरपाशलकेतील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 

५१ ४११०६ श्री.सुभाष झाांबड धर्कलठाणा (स्ज.औरांगाबाद) येथील 
विमानतळ विसतारीकरणाबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
५२ ३९६५० श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 

श्री.हेमांत टकले, अॅड.राहुल नािेकर 
कल्याण (पिूच) पररसरात बाजाराकरीता 
इमारत उभारण्याबाबत 

५३ ४०५८५ श्री.पररणय फुके शमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेतील प्रभाग 
अधधकाऱ्यास लार् सिीकारताना 
पकडल्याबाबत 

५४ ३८६२० श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामननिास शसांह, श्रीमती स्समता 
िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास, श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.सुननल तटकरे, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
प्रा.अननल सोले 

घाटकोपर (मुांबई) येथील आगीच्या 
घटनेबाबत 

५५ ४०८३५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

सोलापूर येथे महापाशलका कमचर्ा-याांच्या 
िसाहतीरे् बाांधकाम अपणूच अिसथेत 
असल्याबाबत 

५६ ४११५८ अॅड.अननल परब मौजे विक्रमगड (पाटीलपाडा ) (जि.पालघर) 
येथे अनधधकृत बाांधकाम केल्याबाबत 

५७ ४०९९१ श्रीमती विद्या र्व्हाण शमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेच्या विकास 
आराखड्यात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
५८ ३८७९८ श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 

श्री.ककरण पािसकर 
पुणे शहरातील फेरीिाल्याांरे् र्ुकीच्या 
पध्दतीने पुनिचसन केल्याबाबत 

५९ ३९२६५ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर 

अांधेरी, पूिच (मुांबई) येथील हबटाऊन 
सोलाररस या व्यािसानयक इमारतीत र्टई 
क्षेत्रात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

६० ३९३४९ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, अॅड.राहुल नािेकर 

मानखदुच (मुांबई) रेल्िे सथानकात 
िाहतुकीसाठी पूल उभारण्याबाबत 

६१ ३९४८५ डॉ.अपिूच हहरे मालेगाि (स्ज.नाशशक) येथे पोलीस 
आयुक्तालय सथापन करणेबाबत 

६२ ३९६७४ श्री.रविांद्र फाटक पापडखखांड धरणातनू (ता.िसई, स्ज.पालघर) 
बेकायदेशीपणे पाणी उपसा होत 
असल्याबाबत 

६३ ४०९८२ श्री.जयांत पाटील, श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील 

राज्यातील पोशलसाांना दजेदार बुलेटप्रफु 
जॅकेट पुरविण्याबाबत 

६४ ४१०३७ श्रीमती हुसनबानू खशलफे मे.ईलॅण्ड इांडडया प्रा.शल. तारापूर 
(स्ज.पालघर) ही कां पनी कामगाराांना 
सांरक्षणात्मक साधने पुरवित नसल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :          डॉ. अनतं कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : २७ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


