
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
-------------------------- 

गुरुिार, ददनाांक ०५ मार्च, २०२० / फाल्गुन १५, १९४१ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) गहृ मांत्री 

 

याांर्े प्रभारी विभाग 

(२) महसलू मांत्री 
(३) पशसुांिधचन, दगु्धव्यिसाय विकास, क्रीडा ि यिुक कल्याण मांत्री 
(४) कृषी, माजी सनैनकाांर्े कल्याण मांत्री 
(५) रोजगार हमी, फलोत्पादन मांत्री 
(६) िस्त्त्रोद्योग, मत्स्त्यव्यिसाय, बांदरे मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ५५ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३१ [ १ ते ३१ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १६ [ ३२ ते ४७ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ८ [ ४८ ते ५५ ] 
  

एकूण - ५५ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

१ ६४६ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, 
डॉ.िजाहत लमर्ाच, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोक 
ऊफच  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.महादेि 
जानकर, श्री.विनायकराि मेटे, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामननिास लसांह, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्रीमती स्स्त्मता िाघ, 
डॉ.रणस्जत पाटील, श्री.प्रकाश गजलभये 

राज्यात अांमली पदाथाांर्ी तस्त्करी 
रोखण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

२ ११९८ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार मौजे िाघोशी (ता.सधुागड, स्ज.रायगड) 
येथील जमीन गरैव्यिहाराबाबत  

३ ७४ श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल े

कल्याण (स्ज.ठाणे) बाजारपेठ पोलीस 
स्त्टेशनर्े नतुनीकरण करण्याबाबत  

४ ७८३ डॉ.पररणय फुके भांडारा (स्ज.भांडारा) तालकु्यात अिधै 
धांदे सरुु असल्याबाबत  

५ ४४९ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ननलय 
नाईक, श्री.नागोराि गाणार 

राज्यात मासेमारी बांदी कालािधीत 
मस्च्िमार कोळी बाांधिाांना मदत 
देण्याबाबत  

६ ४९२ अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
डॉ.िजाहत लमर्ाच, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
कायांदे, श्री.रवि ांर फाटक, श्री.रामननिास 
लसांह, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्रीमती स्स्त्मता िाघ, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, डॉ.रणस्जत पाटील, 
श्री.ससु्जतलसांह ठाकूर, श्री.सदालशि 
खोत, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय 
फुके, श्री.विलास पोतनीस 

राज्यातील होमगाडचच्या मागण्याबाबत  

७ ७९४ श्री.अांबादास दानिे जाफ्राबाद (स्ज.जालना) तालकु्यातील 
पानशतेीस विमा सांरक्षण देण्याबाबत  

८ २८ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.जयांत पाटील 

ठाणे येथील गडुविन ज्िेलसचर् े
व्यिस्त्थापकीय सांर्ालकाांनी 
गुांतिणूकदाराांर्ी फसिणकू केल्याबाबत  

९ ३१२ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे मादहम (मुांबई) येथील इांस्जननअररांग 
कॉलेजमधील मलुीिर ॲलसड हल्ला 
र्ाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

१० ३३३ श्री.धगरीशर्ांर व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर 

काटोल (स्ज.नागपरू) तालकु्यातील 
नकुसानग्रस्त्त शतेकऱ्याांना पीक 
विम्यार्ी मदत देण्याबाबत  

११ ७३० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांर व्यास, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, डॉ.पररणय फुके, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्रीमती स्स्त्मता िाघ, 
श्री.रामदास कदम, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामननिास लसांह, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.महादेि जानकर, 
श्री.ससु्जतलसांह ठाकूर, श्री.हररलस ांग 
राठोड 

मुांबईतील लमठागराांच्या जलमनी 
विकलसत करण्याबाबत  

१२ ८३६ श्री.रवि ांर फाटक, अॅड.हुस्त्नबान ूखललफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
डॉ.िजाहत लमर्ाच 

मुांबई-गोिा महामागाचकरीता भसूांपाददत 
र्ालेल्या बाधधताांना मोबदला 
देण्याबाबत  

१३ १०३ डॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.शरद रणवपस,े 
अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
आककच .अनांत गाडगीळ 

पसुद (स्ज.यितमाळ) तालकु्यातील 
गनु्द्हेगारीर्े प्रमाण रोखण्याबाबत  

१४ ७०२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.ससु्जतलसांह ठाकूर 

ररलायन्द्स स्जयो इन्द्फो कॉम. लल. या 
कां पनीकडून दांडार्ी रक्कम िसलू 
करण्याबाबत  

१५ ७५७ श्री.सरेुश धस बीड स्जल् हाधधकारी कायाचलयात िाळू 
साठ्यार्ा बेकायदेशीर लललाि 
केल्याबाबत  

१६ ९५९ श्री.रामदास कदम मालिण (स्ज.लस ांधुदगुच) तालकु्यातील 
मत्स्त्यव्यिसाय विकास अधधकाऱ्यािर 
कारिाई करण्याबाबत  

१७ ४४० श्री.विप्लि बाजोररया दहांगोली स्जल््यातील विदहरीांर्ी काम े
प्रलांबबत असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

१८ ५८६ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत लमर्ाच, डॉ.सधुीर 
ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, आककच .अनांत गाडगीळ 

रेडीओ क्लब, कुलाबा (मुांबई) 
पररसरातील मलुीर्ा नरबळी 
ददल्याबाबत  

१९ ९०० श्रीमती स्स्त्मता िाघ अमळनेर (स्ज.जळगाि) पोलीस 
स्त्टेशनर्े विभाजन करण्याबाबत  

२० १२३ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े श्री.ख्िाजा 
बेग, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.प्रविण 
दरेकर 

राज्यातील कारागहेृ ि सधुारगहेृ 
िाढविण्याबाबत  

२१ २७० श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके 

र्ुनाळा (ता.राजुरा, स्ज.र्ांरपरू) येथील 
कृषी विभागाांतगचत धर्ककत्सालयातील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत  

२२ १३५८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सदालशि खोत राज्यातील दधू उत्पादकाांना दरिाढ 
देण्याबाबत  

२३ १४२४ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण 

िसई (स्ज.पालघर) येथील खार 
जलमनीिरील अनधधकृत बाांधकामे 
ननष्ट्कालसत करण्याबाबत  

२४ १४४९ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.रामननिास लसांह, श्रीमती 
स्स्त्मता िाघ, श्री.रमेशदादा पाटील 

राज्य पोलीस तक्रार प्राधधकरण 
कायाचस्न्द्ित करण्याबाबत  

२५ १४९८ श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणकाका 
जगताप, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.रामहरी 

राज्यातील मदहलाांिरील अत्यार्ार 
रोखण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
डॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, 
श्री.प्रकाश गजलभये, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.सदालशि खोत, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, आककच .अनांत गाडगीळ, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामननिास लसांह, श्रीमती 
स्स्त्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.अांबादास 
दानिे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.रवि ांर फाटक, श्री.अननल 
भोसले 
 

२६ १६३४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत लमर्ाच 
 

सधुाररत नागररकत्ि कायदा आणण 
राष्ट्रीय नागररक नोंदणी (एनआरसी) 
च्या अांमलबजािणीसाठी स्त्थानबध्दता 
कें र उभारण्याबाबत  

२७ १७६१ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामननिास लसांह, श्रीमती 
स्स्त्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील 
 

मुांबईत धर्त्रपट, माललकाांमध्ये भलूमका 
देण्याच्या नािाखाली देहविक्री रॅकेट सरुु 
असल्याबाबत  

२८ १८६३ श्री.प्रविण दरेकर मालिण (स्ज.लस ांधुदगुच) प्रिासी िाहतकू 
करणाऱ् या नौकाांर्ी दरुिस्त्था 
र्ाल्याबाबत 
  

२९ १९५५ श्री.विनायकराि मेटे राष्ट्रीय महामागच क्रमाांक ३६१ (एफ) 
करीता भसूांपाददत र्ालेल्या बाधधताांना 
मोबदला देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

३० २०७१ श्री.सदालशि खोत खानापरू (िीटा) (स्ज.साांगली) 
तालकु्यातील गनु्द्हेगारी रोखण्याबाबत  
 

३१ २१६७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, अॅड.हुस्त्नबान ू
खललफे, डॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े

सोलापरू स्जल््यातील यांत्रमाग उद्योग 
बांद होत असल्याबाबत  

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

३२ ११२ श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल े

मुांब्रा-लशळफाटा-तळोजा मागाचिरील 
बेकायदेशीर गोदामे बांद करण्याबाबत  

३३ ८२५ डॉ.पररणय फुके िनैगांगा (ता.तमुसर, स्ज.भांडारा) 
नदीपात्रातनू अिधै रेती उपसा 
रोखण्याबाबत  

३४ २०१२ अॅड.हुस्त्नबान ूखललफे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत लमर्ाच, डॉ.सधुीर 
ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

मुांबईतील ज्येष्ट्ठ नागररकाांच्या 
सरुक्षक्षततचे्यादृष्ट्टीने उपाययोजना 
करण्याबाबत  

३५ २३७४ श्री.अांबादास दानिे मौजे आडगाि ब.ु ि गाांधेली 
(ता.स्ज.औरांगाबाद) येथील जमीन 
गरैव्यिहाराबाबत  

३६ ५७ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेकर उांबरिाडी (ता.सधुागड, स्ज.रायगड) 
येथील कुटुांबाांना िाळीत टाकल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

३७ ३१४ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, डॉ.पररणय 
फुके 

पोलीस उपमहाननरीक्षक, मोटार 
पररिहन विभाग, पणेु याांनी तरुणीर्ा 
विनयभांग केल्याबाबत  
 

३८ २१११ श्री.रवि ांर फाटक, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणकाका 
जगताप 
 

जव्हार (स्ज.पालघर) शहरातील महा   
ई-सेिा कें रातनू बनािट जातीर्े दाखल े
देण्यात येत असल्याबाबत  

३९ १२३४ श्री.विप्लि बाजोररया स्जांतरू (स्ज.परभणी) येथील पोलीस 
िसाहतीर्ी दरुुस्त्ती करण्याबाबत  
 

४० ५८८ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत लमर्ाच, डॉ.सधुीर 
ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 
 

मुांबईमागे भारताबाहेर रक्तर्ांदनार्ी 
तस्त्करी होत असल्याबाबत  

४१ ११९ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.हुस्त्नबान ू
खललफे 
 

राज्यात महसलू विभागाच्या सांगणकीय 
७/१२ पत्रकािर जमीन कसणाऱ्याच्या 
नािार्ा कॉलम घेणेबाबत  

४२ १७०४ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

नागपरू येथे नायलॉन माांजा विक्री 
करणाऱ्या व्यापाऱ्याांिर कारिाई 
करण्याबाबत  
 

४३ २३०१ श्री.विलास पोतनीस मुांबईतील ब्लॅक स्त्पॉटिरील अपघात 
रोखण्याबाबत  
 

४४ १५११ श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय 
फुके, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.रामननिास 
लसांह, श्रीमती स्स्त्मता िाघ, 
श्री.रमेशदादा पाटील 
 

मुांबई शहरात नाईटलाईफ र्ाल ू
ठेिण्याच्या ननणचयामळेु कायदा ि 
सवु्यिस्त्था ननमाचण र्ाल्याबाबत  
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४५ १७७० श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्रीमती स्स्त्मता िाघ, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील 

महाराष्ट्र राज्य सरुक्षा मांडळाच्या 
सरुक्षारक्षकाांच्या समस्त्याांबाबत  

४६ १९५७ श्री.विनायकराि मेटे रामनगर (ता.मालेगाि, स्ज.िालशम) येथ े
ग्रामीण धान्द्य गोदाम बाांधकामात 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

४७ २१७० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, डॉ.िजाहत 
लमर्ाच, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.ककशोर दराड,े डॉ.सधुीर ताांबे 

सोलापरू स्जल््यातील ७/१२ उतारे 
ऑनलाईन करण्यार्े काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत  

   
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

४८ ७२ श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल े

कळिा (स्ज.ठाणे) येथील औषध 
विके्रत्यार्ी गोळ्या घालनू ननघुचण हत्या 
केल्याबाबत  

४९ ७७० डॉ.पररणय फुके रायगड स्जल््यात जमीन विक्रीत 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

५० १०२९ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे उल्हासनगर (स्ज.ठाणे) येथील 
व्यािसानयकाकडून खांडणी 
माधगतल्याबाबत  

५१ १६५१ श्री.विप्लि बाजोररया राज्यात लसांर्न विदहरीकरीता विद्यतु 
जोडणीर्ा ननधी देण्याबाबत  

५२ ५९९ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू खललफे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत लमर्ाच, डॉ.सधुीर 
ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

ददघी (ता.श्रीिधचन, स्ज.रायगड) येथील 
पोलीस लशपायाांर्ी ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  
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५३ २२९८ श्री.विलास पोतनीस मुांबईतील उच्र्भ्र ूपररसरातील देहविक्रय 
रॅकेटना कायमस्त्िरूपी आळा 
घालण्याबाबत  
 

५४ १५१४ श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकल,े 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.ससु्जतलसांह ठाकूर 

इस्त्लामपरू (स्ज.साांगली) येथे कडकनाथ 
कोंबडी पालन सांस्त्थेत गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  

५५ १९६६ श्री.विनायकराि मेटे कळांब (स्ज.उस्त्मानाबाद) तालकु्यातील 
अिधै मरुुम उत्खनन रोखण्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेंर भागित 
मुांबई.   सधर्ि (कायचभार), 
ददनाांक : ४ मार्च, २०२०   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 

 


