असुधारित प्रत

महािाष्ट्र रिधानसभा
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम
बुधिाि, रिनाांक १० माचच, २०२१
( सकाळी ११.०० िाजता )
एक

:

प्रश्नोत्तिे .

िोन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे (१) कामगाि मां त्री

:

(क)

कोल्हापूर जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, कोल्हापूर
यांचा सन २०१३-२०१४ ते २०१७-२०१८ या
वर्षांचा वार्षर्षक अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

रायगड जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, रायगड यांचे
सन २०१७-२०१८ व २०१८-२०१९ या वर्षांचा
अनुक्रमे सोळावा व सतरावा वार्षर्षक अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

(ग)

कोल्हापूर जिल्हा माथाडी आजि असंरजक्षत
कामगार मंडळ, कोल्हापूर यांचा सन २०१३२०१४ ते २०१६-२०१७ या वर्षांचा वार्षर्षक
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(घ)

अकोला-वाजिम-बुलढािा जिल्हा माथाडी व
असंरजक्षत कामगार मंडळ, अकोला यांचा सन
२०१२-२०१३ व २०१३-२०१४ या वर्षांचा वार्षर्षक
अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(ङ)

जकरािा बािार व दुकाने मंडळ (बृहनमुंबई, ठािे
आजि रायगड जिल््ांकजरता) यांचा सन २०१५२०१६ ते २०१८-२०१९ या वर्षांचा अनुक्रमे
सेहेचाळीसावा, सत्तेचाळीसावा, अठ्ठेचाळीसावा व
एकोिपन्नासावा वार्षर्षक अहवाल सभागृहासमोर
ठे वतील.
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(२) जलसांपिा मां त्री

:

(३) गृह मां त्री

:

(४) कृ रि मां त्री

:
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(च)

पपपरी-पचचवड माथाडी व असंरजक्षत कामगार
मंडळ यांचा सन २०१४-२०१५ ते २०१७-२०१८
या वर्षांचा अनुक्रमे तेजवसावा, चोजवसावा,
पंचजवसावा ते सव्ववसावा वार्षर्षक अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

(क)

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे जवकास महामंडळ,
औरं गाबाद यांचा सन २०१७-२०१८ या वर्षाचा
वार्षर्षक लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

तापी पाटबंधारे जवकास महामंडळ, िळगाव यांचा
सन २०१७-२०१८ चा स्वतंत्र लेखापरीक्षा व
त्यावरील अनुपालन अहवाल सभागृहासमोर
ठे वतील.
जवदभभ, मराठवाडा आजि उवभजरत महाराष्ट्र यासाठी
जवकासमंडळे आदे ि, २०११ मधील जनयम ८
अनवये गृह जवभागाचे सन २०१९-२०२० या
आर्षथक
वर्षातील
जवकास
मंडळजनहाय
कायभक्रमांतगभ त व अजनवायभ जनयतवयय व प्रत्यक्ष
खचाचे (अजवभाज्य भागासह) जववरिपत्र
सभागृहासमोर ठे वतील.

(क)

डॉ. पंिाबराव दे िमुख कृजर्ष जवद्यापीठ, अकोला
यांचा सन २०१०-२०११ व २०११-२०१२ या
वर्षांचा वार्षर्षक लेखे व लेखा परीक्षि अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख)

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृजर्ष जवद्यापीठ,
परभिी यांचा सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२०
या वर्षांचा चववेचाळीसावा ते अठ्ठेचाळीसावा
वार्षर्षक अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.
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(ग)

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृजर्ष जवद्यापीठ,
परभिी यांचा सन २०१३-२०१४ या वर्षाचा वार्षर्षक
लेखे व लेखा पजरक्षि अहवाल सभागृहासमोर
ठे वतील.

(घ)

डॉ.बाळासाहे ब सावंत कोकि कृजर्ष जवद्यापीठ,
दापोली यांचा सन २०१५-२०१६ या वर्षाचा
वार्षर्षक लेखे व लेखा परीक्षि अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.

तीन

:

पांचायती िाज सरमतीचा परहला, िुसिा, रतसिा, चौथा, पाचिा, सहािा, सातिा ि
आठिा अहिाल सभागृहास सािि किणे.

चाि

:

रिधानसभा आश्िासन सरमतीचा परहला अहिाल सभागृहास सािि किणे.

पाच

:

रि.स. पागे सांसिीय प्ररिक्षण केंद्राचा सातिा अहिाल (२०१८-२०१९) सभागृहाच्या
पटलािि ठे िणे.

सहा

:

मुख्यमां त्री याांचा प्रस्ताव :"राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी राबजवण्यात आलेली जविेर्ष मोजहम" या
जवर्षयावरील श्री.रमे ि कोरगावकर व इतर जव.स.स. यांच्या जदनांक ३ माचभ, २०२१ रोिी
उत्तरीत झालेल्या तारांजकत प्रश्न क्रमांक २१८०९ वरील चचेच्या वेळी जदलेल्या
आश्वासनानुसार जवधानसभा सदस्यांची तदथभ सजमती घजटत करिे.

सात

:

उप मुख्यमां त्री तथा ववत्त मां त्री याांचा म.वव.स. वियम ५७ अन्वये प्रस्ताव :"अर्थ संकल्पातील अनुदानासाठीच्या मागणयांवर चचा व मतदानाच्या संदर्भात महाराष्ट्र
ववधानसर्भा वनयमांतील वनयम २५१ (१) मधील दहा वदवसांच्या कालावधीबाबतची जी तरतूद
आहे ती महाराष्ट्र ववधानसर्भा वनयमांतील वनयम ५७ अन्वये स्र्वगत करणयात यावी."
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सि २०२१-२०२२ च्या अर्थ सांकल्पातील अिुदािाच्या मागणयाांवर चचा व मतदाि.
(परहला ि िेिटचा वदवस)
(१)

गृह जवभाग

(२)

महसूल व वन जवभाग

(३)

कृजर्ष, पिुसंवधभन, दुग्धवयवसाय जवकास व मत्स्यवयवसाय जवभाग

(४)

िालेय जिक्षि व क्रीडा जवभाग

(५)

नगर जवकास जवभाग

(६)

सावभिजनक बांधकाम जवभाग

(७)

िलसंपदा जवभाग

(८)

उद्योग, ऊिा व कामगार जवभाग

(९)

ग्रामजवकास जवभाग

(१०)

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षि जवभाग

(११)

सामाजिक नयाय व जविेर्ष सहाय्य जवभाग

(१२)

जनयोिन जवभाग

(१३)

गृहजनमाि जवभाग

(१४)

सावभिजनक आरोग्य जवभाग

(१५)

वैद्यकीय जिक्षि व और्षधी द्रवये जवभाग

(१६)

आजदवासी जवकास जवभाग

(१७)

पयावरि व वातावरिीय बदल जवभाग

(१८)

सहकार, पिन व वस्त्रोद्योग जवभाग

(१९)

उच्च व तंत्र जिक्षि जवभाग

(२०)

मजहला व बालजवकास जवभाग

(२१)

पािी पुरवठा व स्वच्छता जवभाग
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(२२)

पयभटन व सांस्कृजतक कायभ जवभाग

(२३)

इतर मागास बहुिन कल्याि जवभाग

(२४)

मृद व िलसंधारि जवभाग
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(मतास टाकावयाच्या मागणयाांची सूची स्वतांत्रपणे ववतरीत केल्याप्रमाणे)
[चचारोध (वगलोटीि) सायां काळी ०५.३० वाजता]

नऊ

:

िासकीय रिधे यके :
पुि:स्थापनाथच , रिचाि, खां डि: रिचाि ि सांमत किणे :(१)

सन २०२१ चे जवधानसभा जवधे यक क्रमांक ६ – महाराष्ट्र जवजनयोिन जवधे यक,
२०२१.

(२)

सन २०२१ चे जवधानसभा जवधेयक क्रमांक ७ – महाराष्ट्र पजरचाजरका (सुधारिा)
जवधेयक, २०२१.

(मां गळिाि, रिनाांक ९ माचच, २०२१ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
ििचरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
िहा

:

सिचश्री िे िेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सुधीि मुनगांटीिाि, िाधाकृ ष्ट्ण रिखे पाटील, ॲड.आरिि िे लाि, डॉ.सांजय कुटे , सिचश्री िरि िाणा, सांभाजी पाटीलरनलांगेकि, अतुल भातखळकि, िाम किम, गणेि नाईक, रनतेि िाणे, जयकुमाि
िािल, रगिीि महाजन, श्रीमती माधुिी रमसाळ, सिचश्री समीि कुणािाि, बबनिाि
लोणीकि, सुनील िाणे, हिीभाऊ बागडे , अरभमन्यु पिाि, सरचन कल्याणिेटी,
रििेंद्रससह भोसले, श्रीमती मरनिा चौधिी, ॲङ पिाग अळिणी, सिचश्री मां गलप्रभात
लोढा, िणधीि साििकि, मोहन मते, सांतोि िानिे, प्रिाांत बां ब, अरमत साटम,
सौ. मे घना साकोिे -बोडीकि, ॲङ िाहुल कुल, सिचश्री रसध्िाथच रििोळे , जयकुमाि
गोिे , रि.स.स. याांचा म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (मां त्रयाांचे उत्ति)
"राज्यातील ढासळलेली कायदा व सुवयवस्था, हत्या, अपहरि, दरोडे , घरफोड्या
यासारख्या गुन्ांना आळा घालण्यात आलेले अपयि, अंमली पदाथभ , गुटखा वयापार, िुगार,
मटका या अवैध धंद्यात झालेली वाढ, अल्पवयीन मुले, मुली व मजहलांवरील अत्याचाराच्या
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घटनांमध्ये झालेली वाढ, पुिे येथे पुिा चवहाि आत्महत्या प्रकरिी संिजयत मंत्रयांचा
रािीनामा घेतला असला तरी तो तीन जदवसांनंतरही राज्यपालांकडे पाठजवलेला नसल्यामुळे
िनतेच्या मनात जनमाि झालेला संभ्रम, या प्रकरिी २४ जदवसांचा कालावधी होऊनही गुनहा
दाखल झालेला नसून तपासाबाबत राज्यातील िनतेला अंधारात ठे वले असिे , पारदिभक
पध्दतीने तपास होण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रिेकडे तपास दे ण्याची आवश्यकता, ज्येष्ट्ठ
नागजरकांसंबंधीच्या गुन्ात झालेली वाढ, डानसबारला आळा घालण्यात आलेले अपयि,
सायबर गुन्ांचे वाढते प्रमाि, पोजलसांवर पडिारा ताि, पुिे, नागपूर, नाजिक या सारख्या
िहरात संघजटत गुनहे गारीत झालेली वाढ, वाळू माजफयांकडू न, अनजधकृत बांधकाम
करिाऱयांकडू न, िासकीय अजधकाऱयांवर होिारे हल्ले व िीवे मारण्याच्या धमक्या, कोरोना
काळात पोजलसांवर झालेले हल्ले , सामाजिक तेढ जनमाि करिाऱयांना जमळालेले मोकळे
रान, सामाजिक अत्याचारात झालेली वाढ, महान कलाकारांची गुप्तहे रांमाफभत चौकिी
करण्याचा सरकारने घेतलेला घृिास्पद जनिभ य, गुंडारािच होत असलेलं उदात्तीकरि,
राज्यावर घातपाती कारवायांचे असलेले गंभीर सावट, िातीय पहसाचारात झालेली वाढ,
िातपंचायतीच्या अत्याचाराच्या समोर आलेल्या घटना, तसेच, मुंबईतील अनेक मोठ्या व
िनउपयोगी प्रकल्पांचे रखडलेले काम, वाहतुकीचा जनमाि झालेला गंभीर प्रश्न, मुंबई
महानगरपाजलकेतील भ्रष्ट्टाचार व अजनयजमततेची प्रकरिे , पुनर्षवकास प्रकल्पांची रखडलेली
कामे , मुंबईच्या जवजवध समस्यांनी धारि केलेले उग्र स्वरुप, मुंबईतील रखडलेली जवकास
कामे , महानगरपाजलकेने गेल्या १० वर्षात केलेला खचभ , याबाबत श्वेतपजत्रका िाहीर
करण्याची होत असलेली मागिी, मुंबईतील मेरोची कारिेड कांिूरमागभ लाच करण्याबाबत
सरकारने धरलेला दुराग्रह त्यातून मेरोला होिारा जवलंब व मुंबईकरांचे होिारे नुकसान,
कोस्टल रोडच्या कामामुळे मच्छीमारांचे जनमाि झालेले प्रश्न, धारावी पुनर्षवकासाचा प्रश्न
मागी लावण्यात होत असलेला जवलंब, उपकर प्राप्त इमारतींचा प्रश्न, दे वनार डम्पपग
ग्राउं डचा प्रश्न, बीडीडी चाळींच्या पुनर्षवकासातील समस्या यासारख्या मुंबईच्या समस्यांकडे
सरकारचे होत असलेले दुलभक्ष, झोपडपट्टी पुनवभसन, सेस इमारतींचा प्रश्न, पुनबांधिी,
स्वयंपुनबांधिी, परवडिारी घरे , भाडयाची घरे , महाकाय प्रकल्पांमुळे जवस्थाजपत
झालेल्यांच्या समस्या, मास हाऊपसग सारखे प्रश्न व त्याबाबतच्या उपाययोिनांमध्ये जनमाि
झालेल्या समस्या, तसेच कोरोना प्रादुभाव व मृत्यूची संख्या दे िपातळीवर महाराष्ट्रात
सवाजधक, कोरोना उपाययोिनात झालेला भ्रष्ट्टाचार, टाळे बंदीमुळे अडचिीत आलेल्यांना
सरकारने पॅकेिे स दे ण्यात केलेली कुचराई, सत्तारुढ पक्षाच्या नेत्यांकडू न कोरोना जनयमांचे
झालेले उल्लंघन, कोरोना हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयि, तसेच राज्यातील जवजवध
जवभागांचा संतुजलत जवकास करण्यात व टाळे बंदी जिजथलीकरिानंतर या जवभागांचे अथभ चक्र
सुरळीत करण्यात सरकारला आलेले अपयि, राज्यातील अनुसूजचत िाती, अनुसूजचत
िमाती, इतर मागास वगभ , मराठा, धनगर, आर्षथकदृष्ट्टया मागास यांच्यासाठीच्या योिना
राबवण्यात, त्याचा लाभ दे ण्यात सरकारला आलेले अपयि, याबाबत िासनाने करावयाची
उपाययोिना जवचारात घेण्यात यावी."
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(मां गळिाि, रिनाांक ९ माचच, २०२१ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
ििचरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि)
अकिा

:

अांवतम आठवडा प्रस्ताव :सिचश्री िे िेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सुधीि मुनगांटीिाि, िाधाकृ ष्ट्ण रिखे पाटील, ॲङ आरिि िे लाि, सिचश्री रगिीि महाजन, हरिभाऊ बागडे , डॉ.सांजय कुटे ,
सिचश्री जयकुमाि िािल, सांभाजी पाटील-रनलांगेकि, रनतेि िाणे, अतुल भातखळकि,
श्रीमती माधुिी रमसाळ, सिचश्री गणेि नाईक, कारलिास कोळां बकि, योगेि सागि,
सुभाि िे िमुख, मां गलप्रभात लोढा, डॉ. सुिेि खाडे , सिचश्री िाम किम, सुरनल िाणे,
सिचश्रीमती श्िेता महाले, िे ियानी फिाांिे, मरनिा चौधिी, सिचश्री िणधीि साििकि,
िाणाजगरजतससग पाटील, डॉ. िाहुल आहे ि, सिचश्री समीि कुणािाि, मोहन मते , डॉ.
िे ििाि होळी, श्री समीि मे घे, डॉ. भािती लव्हे कि, श्री अरमत साटम, सिचश्रीमती सीमा
रहिे , मोरनका िाजळे , नरमता मुांिडा, श्री. िाम सातपुते, श्रीमती रिया ा ठाकि, ॲङ पिाग
अळिणी, सिचश्री सांजय केळकि, रकसन कथोिे , प्रिाांत ठाकि, महे ि लाांडगे, लक्ष्मण
जगताप, सुरनल काांबळे , अरभमन्य पिाि, सरचन कल्याण-िेटी, जयकुमाि गोिे ,
रििेंद्रससह भोसले, श्रीमती मां िा म्हात्रे , ॲङ आकाि फां ु डकि, सिचश्री हरिि सपपळे ,
िािािाि केचे , टे कचां ि साििकि, प्रा.डॉ. अिोक उईके, सौ. मे घना साकोिे -बोडीकि,
सिचश्री रकतीकुमाि भाांगडीया, मिन ये िािाि, नािायण कुचे , प्रिाांत बां ब, कॅ प्ट. आि.
तरमल सेल्िन, ॲङ िाहु ल कुल, सिचश्री रसध्िाथच रििोळे , रभमिाि तापकीि, नामिे ि
ससाणे, रि.स.स. याांचा म.रि.स. रनयम २९२ अन्िये प्रस्ताि :

"कोरडवाहू जपकांसाठी हे क्टरी रुपये २५,००० व बागायती जपकांसाठी हे क्टरी रुपये
५०,००० मदत दे ण्याच्या घोर्षिा जनवडिुकीपूवी िेतकऱयांच्या बांधावर िाऊन जदल्यानंतर
प्रत्यक्षात मात्र महाजवकास आघाडी सरकारने िेतकऱयांचा पूिभपिे भ्रमजनरास केलेला असिे ,
महात्मा फुले किभमाफी योिनेमध्ये दे ण्यात आलेल्या किभमाफीपासून राज्यातील अनेक पात्र
िेतकरी अद्यापही वंजचत असिे , जनयजमत किभफेड करिाऱया िेतकऱयांना प्रोत्साहनपर
अनुदान दे ण्याची सरकारची घोर्षिा हवेतच जवरलेली असिे , कोरोना संकटाचा फटका
समािातील अनय घटकांबरोबरच िेतकऱयांनाही बसलेला असिे , अिातच अवकाळी
पाऊस व गारजपटीने िेतकऱयांच्या जपकांचे नुकसान झालेले असिे , माहे फेब्रुवारी ते मे, २०२०
या कालावधीतील गारपीटीसाठी जदलेली नुकसान भरपाई अत्यंत जवलंबाने व तुटपुंिी असिे ,
िेतकऱयांचा मागील वर्षाचा खरीप हं गाम ऐन भरात असताना अजतवृष्ट्टी व त्यानंतर मावा,
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तुडतुडा या रोगांनी जपकावर आक्रमि केलेले असिे , बोंडअळी व बोंडसडीमुळे िेतकऱयांच्या
जपकांचे आत्यंजतक नुकसान झालेले असिे , याची कोितीच नुकसान भरपाई िेतकऱयांना
अद्यापही जमळालेली नसिे , िेतमालाला भाव जमळत नसिे , कापूस, तूर खरे दी केंद्रे सुरू
करण्यात होत असलेला जवलंब, पीक किे दे ण्यास बँका टाळाटाळ करत असिे , प्रथम बोगस
जबयािांमुळे करावी लागलेली दुबार पेरिी नंतर अजतवृष्ट्टी व जपकांवर पडलेले रोग यामुळे
िेतकऱयांचा खरीप हं गाम हातचा िािे , ज्याअथी, खजरपाची ही तूट रब्बी हं गामात भरून
काढण्याच्या बेतात िेतकरी असिे , त्यामुळे िेतकऱयांनी रब्बी हं गामात गहू, हरभरा, तूर,
वाटािा, ज्वारी, लाखोरी, िवस यासारख्या कडधानययुक्त जपकांची लागवड केली असिे ,
त्याजिवाय फळजपके व भािीपाला जपकांचीही लागवड केली असिे , मात्र अचानक
वातावरिात बदल घडू न येऊन अवकाळी पाऊस झाल्याने ही जपके धोक्यात आली असिे ,
जदनांक १६ फेब्रुवारी, २०२१ पासून तीन ते चार जदवस राज्यात अवकाळी पाऊस बरसलेला
असिे , मराठवाड्यातील औरं गाबाद, िालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर या जिल््ाच्या अनेक
भागात सलग दोन जदवस गारजपटीसह पाऊस बरसलेला असिे , मध्य व पव्श्चम महाराष्ट्रातील
नाजिक, अहमदनगर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, पुिे या जिल््ात काही जठकािी
वादळी पावसासह गारांचा पाऊस पडिे , जवदभातील नागपूर, अमरावती, बुलढािा या
जिल््ातही अवकाळी पावसाने चांगलीच हिेरी लाविे , कोकिातही पावसाच्या सरी पडिे ,
या पावसामुळे िेतकऱयांच्या गहू, हरभरा, ज्वारी, मका, कांदा या जपकांचे प्रचंड नुकसान झाले
असिे , अनेक जठकािी पावसामुळे जपके आडवी पडल्याचे जदसून येत असिे , आंब्याचा
मोहरही गळू न पडलेला असिे , द्राक्षे, टरबूि, खरबूि या जपकांचेही नुकसान झालेले असिे ,
मागील वर्षी झालेल्या नुकसानभरपाईचे पैसे अद्यापही हाती येण्यास अवकाि असिे , अिा
पजरव्स्थतीत पुनहा उद्भवलेल्या या अस्मानी संकटामुळे िेतकरी पुरता हवालजदल झालेला
असिे , नुकसान भरपाईचे पंचनामे तातडीने करण्याबाबत िेतकऱयांकडू न मागिी होत
असिे , जकमान यावेळी तरी िेतकऱयाला प्रजत हे क्टर त्वजरत भरीव अथभ सहाय्य करण्याची
गरि असिे , राज्यातील िेतकऱयाला नयाय जमळवून दे ण्याची व भरीव आर्षथक मदतीचा हात
सरकारने पुढे करण्याची आवश्यकता, तसेच महाजवकास आघाडी सरकार सत्तेवर
आल्यानंतर ३०० युजनटपयंत मोफत जविेची घोर्षिा केली असली तरी त्याची अंमलबिाविी
केलेली नसिे , कोरोना काळात आलेल्या वाढीव जबलात सवलत दे ण्याची घोर्षिा
ऊिामंत्रयांनी केलेली असिे , परं तु, त्याची अंमलबिाविी झालेली नसिे , संकटात
सापडलेल्या िेतकऱयांच्या कृजर्ष पंपांना मोफत वीि, थकबाकी माफ करिे, अिा मागण्या
सरकारकडे वारं वार केल्या गेल्या असल्या तरी सरकारने त्याकडे अक्षपय दुलभक्ष केलेले
असिे , िेती पंपांसाठी पैसे भरुनही लाखो िेतकऱयांना जवद्युत िोडिी जमळालेली नसिे ,
मागील काळात अचानकपिे वीि खंजडत झाल्यामुळे संपूिभ महाराष्ट्र ठप्प झाला असिे ,
यामुळे कोट्यवधीचे नुकसान झालेले असिे , यामागे घातपाती कारवाई असावी असा संिय
वयक्त केला िािे , िेतकऱयांना जदवसा वीि दे ण्याबाबत आश्वासन सरकारने जदले असले
तरी त्याबाबत कोितीही उपाययोिना सरकारने केलेली नसिे , सोलर एनिी व पवड एनिी
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बाबत राज्याचे धोरि असले तरी या धोरिाची अंमलबिाविी झालेली नसिे , राज्यातील
वीि क्षेत्रातील जवजवध प्रश्न, राज्य सरकारने याबाबत तातडीने जनिभय घेण्याची आवश्यकता
जवचारात घेण्यात यावी."

" िाष्ट्रगीत "

रिधान भिन,
मुंबई.
जदनांक : ९ माचभ, २०२१

िाजेन्द्र भागित,
सजचव,
महाराष्ट्र जवधानसभा

