असुधारित प्रत

महािाष्ट्र रिधानसभा
रििसाच्या कामकाजाचा क्रम
शुक्रिाि, रिनाांक ५ माचच , २०२१
( सकाळी ११.०० िाजता )

एक

:

प्रश्नोत्तिे .

िोन

:

शोक प्रस्ताि श्री.माणिकराव प्रल्हादराव गावंडे, माजी णव.स.स. यांच्या दु:खद णिधिाबद्दल शोक
प्रस्ताव.

तीन

:

कागिपत्रे सभागृहाच्या पटलािि ठे िणे (१) मुख्यमां त्री

:

(क)

महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य यांचे मा. राज्यपाल महोदयांिा सादर
केलेले सि २०१३ चे २, सि २०१४ चे २३, सि
२०१५ चे २, सि २०१६ चे ३, सि २०१८ चा १
आणि सि २०१९ चा १ असे एकूि ३२ णवशेष
अहवाल त्यावरील स्पष्ट्टीकरिात्मक ज्ञापिासह
सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख) महाराष्ट्र णवमाितळ णवकास कंपिी मयाणदत यांचा
सि २०१६-२०१७ या वषाचा वार्षषक अहवाल
सभागृहासमोर ठे वतील.
(२) उप मुख्यमां त्री

:

महाराष्ट्राची आर्षिक पाहिी २०२०-२०२१ हे
प्रकाशि सभागृहासमोर ठे वतील.

(३) सािचजरनक
:
बाांधकाम
(सािचजरनक उपक्रम
िगळून) मां त्री,

णवदभभ, मराठवाडा आणि उवभणरत महाराष्ट्र यासाठी
णवकासमंडळे आदे श, २०११ मधील णियम ८
अन्वये सािचजरनक बाांधकाम रिभागाचे सि
२०१९-२०२० या आर्षिक वषातील णवकास
मंडळणिहाय
कायभक्रमांतगभ त
व
अणिवायभ
णियतव्यय व प्रत्यक्ष खचाचे (अणवभाज्य भागासह)
णववरिपत्र सभागृहासमोर ठे वतील.
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:

(क)
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णवदभभ, मराठवाडा आणि उवभणरत महाराष्ट्र यासाठी
णवकासमंडळे आदे श, २०११ मधील णियम ८
अन्वये नगि रिकास रिभागाचे सि २०१९२०२० या आर्षिक वषातील णवकास मंडळणिहाय
कायभक्रमांतगभ त व अणिवायभ णियतव्यय व प्रत्यक्ष
खचाचे (अणवभाज्य भागासह) णववरिपत्र
सभागृहासमोर ठे वतील.

(ख) शहर व औद्योणगक णवकास महामंडळ महाराष्ट्र
मयाणदत यांचा सि २०१६-२०१७ या वषाचा
सत्तेचाळीसावा वार्षषक अहवाल सभागृहासमोर
ठे वतील.

(५) इति मागास बहुजन
कल्याण मां त्री,

:

(ग)

महाराष्ट्र अबभि इन्रास्रक्चर फंड रस्टी कंपिी
णलणमटे ड यांचा सि २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८
या वषाचा वार्षषक अहवाल सभागृहासमोर
ठे वतील.

(घ)

महाराष्ट्र अबभि इन्रास्रक्चर डे व्हलपमें ट कंपिी
णलणमटे ड यांचा सि २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८
या वषांचे वार्षषक अहवाल सभागृहासमोर ठे वतील.

(ङ)

सि २०१५ च्या प्रिम (अिभ संकल्पीय)
अणधवेशिामध्ये "मे रो ३ च्या भुयािी
प्रकल्पामुळे प्रकल्पाच्या परिसिातील हजािो
इमािती ि कुटूां बािि रिपिीत परिणाम होणे"
या णवषयावरील श्री.राधाकृष्ट्ि णवखे -पाटील,
णव.स.स. यांच्या णदिांक १३ माचभ, २०१५ रोजी
उत्तरीत झालेल्या लक्षवेधी सूचिेवरील अणधक
माणहती सभागृहासमोर ठे वतील.
णवदभभ, मराठवाडा आणि उवभणरत महाराष्ट्र यासाठी
णवकासमंडळे आदे श, २०११ मधील णियम ८
अन्वये इति मागास बहुजन कल्याण रिभागाचे
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सि २०१९-२०२० या आर्षिक वषातील णवकास
मंडळणिहाय कायभक्रमांतगभ त व अणिवायभ णियतव्यय
व प्रत्यक्ष खचाचे (अणवभाज्य भागासह) णववरिपत्र
सभागृहासमोर ठे वतील.

(६) उच्च ि तांत्र रशक्षण
मां त्री

:

णवदभभ, मराठवाडा आणि उवभणरत महाराष्ट्र यासाठी
णवकासमंडळे आदे श, २०११ मधील णियम ८
अन्वये उच्च ि तांत्र रशक्षण रिभागाचे सि
२०१९-२०२० या आर्षिक वषातील णवकास
मंडळणिहाय कायभक्रमांतगभ त व अणिवायभ णियतव्यय
व प्रत्यक्ष खचाचे (अणवभाज्य भागासह) णववरिपत्र
सभागृहासमोर ठे वतील.

(७) पाणी पुििठा ि
स्िच्छता मां त्री

:

णवदभभ, मराठवाडा आणि उवभणरत महाराष्ट्र यासाठी
णवकासमंडळे आदे श, २०११ मधील णियम ८
अन्वये पाणी पुििठा ि स्िच्छता रिभागाचे
सि २०१९-२०२० या आर्षिक वषातील णवकास
मंडळणिहाय
कायभक्रमांतगभत
व
अणिवायभ
णियतव्यय व प्रत्यक्ष खचाचे (अणवभाज्य भागासह)
णववरिपत्र सभागृहासमोर ठे वतील.

(८) मरहला ि
बालरिकास मां त्री

:

महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व
संरक्षि) (सुधारिा) णियम, २०२० प्रणसध्द
करिारी
अणधसूचिा
क्रमांक
बा.न्या.म.२०१९/प्र.क्र.१२७/का-०३, णदिांणकत २८ णडसेंबर,
२०२० सभागृहासमोर ठे वतील.

(९) सामारजक न्याय ि
रिशे ष सहाय्य मां त्री

:

सि २०१७ च्या प्रिम (अिभ संकल्पीय)
अणधवेशिामध्ये "चेंबिू
ये थील शासनाच्या
िसरतगृहातील रिद्यार्थ्यांना पुिरिण्यात ये णािा
आहाि रनकृ ष्ट्ट असणे" या णवषयावरील
डॉ.बालाजी णकिीकर व इतर णव.स.स. यांच्या
णदिांक २३ माचभ, २०१७ रोजी उत्तरीत झालेल्या
लक्षवेधी
सूचिेवरील
अणधक
माणहती
सभागृहासमोर ठे वतील.
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चाि

:

अांिाज सरमतीचा परहला ि िुसिा अहिाल सभागृहास सािि किणे

पाच

:

मा.सरमती प्रमुख, रिधानसभा रिशेषारधकाि सरमती याांचा प्रस्ताि
णवधािसभा णवशेषाणधकार सणमतीकडे णवचारािभ प्रलंणबत असलेल्या,
(१)

सन्माििीय णवधािसभा सदस्य श्री.प्रताप सरिाईक यांिी श्री.अिभब गोस्वामी,
संपादक, वृत्त णिवेदक व कायभक्रम सूत्र संचालक, णरपब्ललक णटव्ही वृत्तवाणहिी
यांचेणवरुद्ध णदिांक ७ सप्टें बर, २०२० रोजी उपब्स्ित केलेले णवशेषाणधकार भंग व
अवमािाचे प्रकरि.

(२)

सन्माििीय णवधािसभा सदस्य श्री.प्रताप सरिाईक यांिी हहदी णसिे अणभिेत्री
कंगिा रािावत यांचेणवरुद्ध णदिांक ७ सप्टें बर, २०२० रोजी उपब्स्ित केलेले
णवशेषाणधकार भंग व अवमािाचे प्रकरि.

या दोि प्रकरिांवरील णवशेषाणधकार सणमतीचे अहवाल सादर करण्याकणरता
महाराष्ट्र णवधािसभा णियम १८३(१) च्या परं तुकान्वये पुढील अणधवेशिाच्या शेवटच्या
णदवसापयंत मुदत वाढवूि दे ण्यात यावी.
सहा

:

स्थगन प्रस्तािाच्या सूचना – (असल्यास) (म.रि.स. रनयम ९७ अन्िये ).

सात

:

शासकीय रिधे यके :
(अ) पुि:स्थापनाथच :सि २०२१ चे णवधािसभा णवधेयक क्रमांक ५ – महाराष्ट्र राज्य कौशल्य
णवद्यापीठ णवधेयक, २०२१.
(ब)

रिचाि, खां डश: रिचाि ि सांमत किणे :(क)

सन २०२१ चे रिधानसभा रिधे यक क्रमाांक ४ – महाराष्ट्र महानगरपालिका
आलि महाराष्ट्र नगरपलरषदा, नगरपंचायती व औद्योलगक नगरी (सुधारिा)
रिधे यक, २०२१.
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पाठरिण्याबाबत श्री.सुधीि

मुनगांटीिाि,

"सि २०२१ चे णवधािसभा णवधेयक क्रमांक ४ – महाराष्ट्र
महानगरपालिका आलि महाराष्ट्र नगरपलरषदा, नगरपंचायती व औद्योलगक नगरी
(सुधारिा) णवधे यक, २०२१ णवधािपणरषदे ची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या
३४० सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या आत
सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचारािभ पाठणवण्यात यावे."
(ग) रिधे यक सांयक्
ु त सरमतीकडे पाठरिण्याबाबत श्री.िे िेंद्र फडणिीस, रि.स.स.
याांचा प्रस्ताि :"सि २०२१ चे णवधािसभा णवधेयक क्रमांक ४ – महाराष्ट्र
महानगरपालिका आलि महाराष्ट्र नगरपलरषदा, नगरपंचायती व औद्योलगक नगरी
(सुधारिा) णवधे यक, २०२१ णवधािपणरषदे ची सहमती घेऊि दोन्ही सभागृहांच्या
३२१ सदस्यांच्या संयुक्त सणमतीकडे त्यावरील प्रणतवृत्त सहा मणहन्यांच्या आत
सादर करण्याचा अिुदेश दे ऊि णवचारािभ पाठणवण्यात यावे."

(गुरुिाि, रिनाांक ४ माचच, २०२१ िोजीच्या रििसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचरिण्यात आलेला म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि)
आठ

:

सिचश्री िे िेंद्र फडणिीस, चांद्रकाांत (िािा) पाटील, सुधीि मुनगांटीिाि, िाधाकृ ष्ट्ण रिखे पाटील, ॲड.आरशष शे लाि, डॉ.सांजय कुटे , सिचश्री िरि िाणा, सांभाजी पाटीलरनलांगेकि, अतुल भातखळकि, िाम किम, गणेश नाईक, रनतेश िाणे, जयकुमाि
िािल, रगिीष महाजन, श्रीमती माधुिी रमसाळ, सिचश्री समीि कुणािाि, बबनिाि
लोणीकि, सुनील िाणे, हिीभाऊ बागडे , अरभमन्यु पिाि, सरचन कल्याणशेटी,
रशिेंद्रससह भोसले, श्रीमती मरनषा चौधिी, ॲङ पिाग अळिणी, सिचश्री मां गलप्रभात
लोढा, िणधीि साििकि, मोहन मते, सांतोष िानिे, प्रशाांत बां ब, अरमत साटम,
सौ. मे घना साकोिे -बोडीकि, ॲङ िाहुल कुल, सिचश्री रसध्िाथच रशिोळे , जयकुमाि
गोिे , रि.स.स. याांचा म.रि.स. रनयम २९३ अन्िये प्रस्ताि : (चचा पुढे सुरू)
"राज्यातील ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्िा, हत्या, अपहरि, दरोडे , घरफोड्या
यासारख्या गुन््ांिा आळा घालण्यात आलेले अपयश, अंमली पदािभ , गुटखा व्यापार, जुगार,
मटका या अवैध धंद्यात झालेली वाढ, अल्पवयीि मुले, मुली व मणहलांवरील अत्याचाराच्या
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घटिांमध्ये झालेली वाढ, पुिे येिे पुजा चव्हाि आत्महत्या प्रकरिी संशणयत मंत्रयांचा
राजीिामा घेतला असला तरी तो तीि णदवसांिंतरही राज्यपालांकडे पाठणवलेला िसल्यामुळे
जितेच्या मिात णिमाि झालेला संभ्रम, या प्रकरिी २४ णदवसांचा कालावधी होऊिही गुन्हा
दाखल झालेला िसूि तपासाबाबत राज्यातील जितेला अंधारात ठे वले असिे , पारदशभक
पध्दतीिे तपास होण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रिेकडे तपास दे ण्याची आवश्यकता, ज्येष्ट्ठ
िागणरकांसंबंधीच्या गुन््ात झालेली वाढ, डान्सबारला आळा घालण्यात आलेले अपयश,
सायबर गुन््ांचे वाढते प्रमाि, पोणलसांवर पडिारा ताि, पुिे, िागपूर, िाणशक या सारख्या
शहरात संघणटत गुन्हे गारीत झालेली वाढ, वाळू माणफयांकडू ि, अिणधकृत बांधकाम
करिाऱयांकडू ि, शासकीय अणधकाऱयांवर होिारे हल्ले व जीवे मारण्याच्या धमक्या, कोरोिा
काळात पोणलसांवर झालेले हल्ले , सामाणजक तेढ णिमाि करिाऱयांिा णमळालेले मोकळे
राि, सामाणजक अत्याचारात झालेली वाढ, महाि कलाकारांची गुप्तहे रांमाफभत चौकशी
करण्याचा सरकारिे घेतलेला घृिास्पद णििभ य, गुंडाराजच होत असलेलं उदात्तीकरि,
राज्यावर घातपाती कारवायांचे असलेले गंभीर सावट, जातीय हहसाचारात झालेली वाढ,
जातपंचायतीच्या अत्याचाराच्या समोर आले ल्या घटिा, तसेच, मुंबईतील अिेक मोठ्या व
जिउपयोगी प्रकल्पांचे रखडलेले काम, वाहतुकीचा णिमाि झालेला गंभीर प्रश्ि, मुंबई
महािगरपाणलकेतील भ्रष्ट्टाचार व अणियणमततेची प्रकरिे , पुिर्षवकास प्रकल्पांची रखडलेली
कामे , मुंबईच्या णवणवध समस्यांिी धारि केलेले उग्र स्वरुप, मुंबईतील रखडलेली णवकास
कामे , महािगरपाणलकेिे गेल्या १० वषात केलेला खचभ , याबाबत श्वेतपणत्रका जाहीर
करण्याची होत असलेली मागिी, मुंबईतील मेरोची कारशेड कांजूरमागभ लाच करण्याबाबत
सरकारिे धरलेला दुराग्रह त्यातूि मेरोला होिारा णवलंब व मुंबईकरांचे होिारे िु कसाि,
कोस्टल रोडच्या कामामुळे मच्छीमारांचे णिमाि झालेले प्रश्ि, धारावी पुिर्षवकासाचा प्रश्ि
मागी लावण्यात होत असलेला णवलंब, उपकर प्राप्त इमारतींचा प्रश्ि, दे विार डम्पपग
ग्राउं डचा प्रश्ि, बीडीडी चाळींच्या पुिर्षवकासातील समस्या यासारख्या मुंबईच्या समस्यांकडे
सरकारचे होत असलेले दुलभक्ष, झोपडपट्टी पुिवभसि, सेस इमारतींचा प्रश्ि, पुिबांधिी,
स्वयंपुिबांधिी, परवडिारी घरे , भाडयाची घरे , महाकाय प्रकल्पांमुळे णवस्िाणपत
झालेल्यांच्या समस्या, मास हाऊहसग सारखे प्रश्ि व त्याबाबतच्या उपाययोजिांमध्ये णिमाि
झालेल्या समस्या, तसेच कोरोिा प्रादुभाव व मृत्यूची संख्या दे शपातळीवर महाराष्ट्रात
सवाणधक, कोरोिा उपाययोजिात झालेला भ्रष्ट्टाचार, टाळे बंदीमुळे अडचिीत आलेल्यांिा
सरकारिे पॅकेजे स दे ण्यात केलेली कुचराई, सत्तारुढ पक्षाच्या िेत्यांकडू ि कोरोिा णियमांचे
झालेले उल्लंघि, कोरोिा हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश, तसेच राज्यातील णवणवध
णवभागांचा संतुणलत णवकास करण्यात व टाळे बंदी णशणिलीकरिािंतर या णवभागांचे अिभ चक्र
सुरळीत करण्यात सरकारला आलेले अपयश, राज्यातील अिुसूणचत जाती, अिुसूणचत
जमाती, इतर मागास वगभ , मराठा, धिगर, आर्षिकदृष्ट्टया मागास यांच्यासाठीच्या योजिा
राबवण्यात, त्याचा लाभ दे ण्यात सरकारला आलेले अपयश, याबाबत शासिािे करावयाची
उपाययोजिा णवचारात घेण्यात यावी."
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अशासकीय कामकाज
(बै ठकीच्या अखे रचे २ १/२ तास)
नऊ

:

अशासकीय लवधे यके :पुर:स्थापनाथथ :
(१)

सि २०२० चे णवधािसभा णवधेयक क्रमांक ९ - महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारिा)
णवधेयक, २०२० - श्री.अतुल भातखळकि, श्री.सुधीि मुनगांटीिाि, रि.स.स.
याांचे.

(२)

सि २०२० चे णवधािसभा णवधेयक क्रमांक १० - महाराष्ट्र णचणकत्सालयीि
आस्िापिा (िोंदिी व णवणियमि) (सुधारिा) णवधेयक, २०२० - श्री.अतुल
भातखळकि, श्री.सुधीि मुनगांटीिाि, रि.स.स. याांचे.

(३)

सि २०२० चे णवधािसभा णवधेयक क्रमांक ११ - महाराष्ट्र कमभचाऱयांची माताणपत्याप्रती जबाबदारी आणि उत्तरदाणयत्व व दे खभाल यासंबंधीच्या मािकांबाबत
णवधेयक, २०२० - श्री.अमीत साटम, श्री.सुधीि मुनगांटीिाि, रि.स.स. याांचे.

(४)

सि २०२० चे णवधािसभा णवधेयक क्रमांक १२ - महाराष्ट्र िगरपणरषदा,
िगरपंचायती व औद्योणगक िगरी (सुधारिा) णवधेयक, २०२० - श्री.सुधीि
मुनगांटीिाि, रि.स.स. याांचे.

(५)

सि २०२० चे णवधािसभा णवधेयक क्रमांक १३ - महाराष्ट्र राज्यात लैंणगक
अपराधास प्रवृत्त करिाऱया जाणहराती व जाणहराती फलक लावण्यास तसेच
यासंदभातील अिेक संकेतस्िळांवर व समाजमाध्यमांवर प्रणतबंध करण्यास तरतूद
करण्यासाठी णवधे यक, २०२० - श्री.सुधीि मुनगांटीिाि, रि.स.स. याांचे.

(६)

सि २०२० चे णवधािसभा णवधेयक क्रमांक १४ - महाराष्ट्र वेश्म मालकी (दुसरी
सुधारिा) णवधे यक, २०२० - श्री.सुधीि मुनगांटीिाि, रि.स.स. याांचे.

(७)

सि २०२० चे णवधािसभा णवधेयक क्रमांक २० - जणमि-महसूलाच्या माफीबाबत
(क्रमांक १) (सुधारिा) णवधेयक, २०२० - श्री.सुधीि मुनगांटीिाि, रि.स.स.
याांचे.
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(८)

सि २०२० चे णवधािसभा णवधेयक क्रमांक २१ - महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्िा (शुल्क
णवणियमि) (सुधारिा) णवधेयक २०२० - श्री.सुधीि मुनगांटीिाि, रि.स.स. याांचे.

(९)

सि २०२० चे णवधािसभा णवधेयक क्रमांक २२ - राज्यातील अल्पभूधारक
शेतकऱयांिा णिवृत्तीवेति दे ण्याबाबत णवधेयक, २०२० - श्री.प्रकाश आरबटकि,
श्री.सुधीि मुनगांटीिाि, रि.स.स. याांचे.

(१०) सि २०२० चे णवधािसभा णवधेयक क्रमांक २३ - महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारिा,
णिमुभलि आणि पुिर्षवकास) (सुधारिा) णवधेयक २०२० - श्री.अतुल भातखळकि,
रि.स.स. याांचे.
(११) सि २०२० चे णवधािसभा णवधेयक क्रमांक २४ - महाराष्ट्र (िागरी क्षेत्र)
झाडांचे संरक्षि व जति (सुधारिा) णवधेयक, २०२० - श्री.सुनील प्रभू, रि.स.स.
याांचे.
िहा

:

अशासकीय ठराव (म.लव.स. लनयम १०६ अन्वये ) :(लदनांक २८ फेब्रुवारी, २०२० रोजीच्या लदवसाच्या कामकाजाच्या क्रमात
िशचरिण्यात आलेले पिां त ु चचा न झालेले अशासकीय ठिाि) (क्रमाांक १ ते ३)
(१)

श्री. गणेश नाईक, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. २१८
"राज्यातील वेगवेगळ्या प्रकल्पांमुळे णवस्िाणपत झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या
पुिवभसिाचे काम अद्यापही पूिभ झालेले िसल्यािे णवस्िाणपतांचे होत असलेले हाल,
त्यामुळे शासिाच्या णवचाराधीि प्रकल्पांसाठी जणमिी दे ण्याच्या कामाला शेतकऱयांचा
होत असलेला णवरोध, त्याबाबत णिमाि केल्या जािाऱया कायदे शीर अडचिी इ. बाबी
णवचारात घेता प्रकल्पग्रस्तांच्या पुिवभसिाचे रखडलेले काम तात्काळ पूिभ करण्यासाठी
कालबद्ध धडक कायभक्रम राबणवण्यात यावा, अशी णशफारस ही णवधािसभा शासिास
करीत आहे ."

(२) श्री. सुरनल प्रभू, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. ५५
''मुंबईसह राज्यात रे ल्वेचे सवाणधक जाळे पसरलेले असिे , सवाणधक महसूल प्राप्त
होवूिही केंद्राकडू ि पूरेशा प्रमािात राज्यास णिधी प्राप्त ि होिे , मणहला सुरक्षा, प्रलंणबत
योजिा, रे ल्वे समस्या, सुरणक्षत प्रवास आणि प्रवाशांिा अत्याधुणिक सेवा सुणवधांकरीता
आवश्यक णिधीची तरतूद करुि व्यवस्िापि करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याकणरता
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'स्वतंत्र महाराष्ट्र रे ल महामंडळ' स्िापि करावे अशी आग्रही मागिी राज्य शासिािे
केंद्र शासिाकडे करावी, अशी णशफारस ही णवधािसभा शासिास करीत आहे .''
(३) श्री. िाणाजगजीतससह पाटील, रि.स.स. याांचा ठिाि क्र. ६५
''शेतीची िाणपकी, अणतवृष्ट्टी, जलप्रकोप, दुबार पेरिी, णतबार पेरिी, ओला व
कोरडा दुष्ट्काळ असा असूिही पीक णवमा िुकसाि भरपाई पासूि आिेवारी व उं बरठा
उत्पन्नाच्या जाचक णिकषामुळे शेतकरी वंणचत राहत असिे , याला शंभर वषभ जुिी
णिटीशकालीि आिेवारी व उं बरठा काढण्याचे णिकष कारिीभूत असल्यािे त्यात
बदल करुि सुधाणरत आिेवारी व उं बरठा काढण्याचे णिकष तयार करण्यासाठी राज्य
शासिािे केंद्र शासिाकडे आग्रही भूणमका घ्यावी, अशी णशफारस ही णवधािसभा
शासिास करीत आहे .''

रिधान भिन,
मुंबई.
णदिांक : ४ माचभ, २०२१

िाजेन्द्र भागित,
सणचव,
महाराष्ट्र णवधािसभा

