
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

मंगळिार, हदनांक ०२ मार्च, २०२१ / फाल्गुन ११, १९४२ (शके) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांर्ी सूर्ी 

  

(१) गहृ मतं्री 

 

यांर्े प्रभारी विभाग 

(२) महसलू मतं्री 
(३) पशसुिंधचन, दगु्धव्यिसाय विकास, क्रीडा ि यिुक कल्याण मतं्री 
(४) कृषी, माजी सनैनकांर्े कल्याण मतं्री 
(५) रोजगार हमी, फलोत्पादन मतं्री 
(६) िस्त्त्रोद्योग, मत्स्त्यव्यिसाय, बदंरे मतं्री 

  

प्रश्नांर्ी एकूण संख्या - ६० 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ३४ [ १ ते ३४ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - १८ [ ३५ ते ५२ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ८ [ ५३ ते ६० ] 
  

एकूण - ६० 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
१ ६७६७ श्री.रविदं्र फाटक, श्री.महादेि जानकर, 

श्री.रामननिास ससहं 
ठाणे जजल््यातील हुकाका पालचरिर 
कारिाई करण्याबाबत  

२ ६४३८ श्री.प्रसाद लाड, श्री.सदासशि खोत, 
श्री.गोवपर्ंद पडळकर, श्री.जयतं पाटील 

राज्यातील कृषी योजनेस ननधी 
देण्याबाबत  

३ ६४५३ श्री.धगरीशर्दं्र व्यास, श्री.रामदास 
आबंटकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशांत 
पररर्ारक, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.सरेुश 
धस, श्री.सदासशि खोत, श्री.गोवपर्दं 
पडळकर, श्री.ननलय नाईक, श्री.प्रिीण 
दटके 

राज्यातील विशषेत: विदभाचतील कृषी 
विभागातील  ररकात पदे भरण्याबाबत  

४ ७३२५ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार 

तमुसर (जज.भडंारा) तालकुायातील 
बािनथडी ि िनैगगंा  नदीपात्रातील 
अिधै रेती उत्खनन रोखण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
५ ६५७० श्री.गोवपर्ंद पडळकर, श्री.सदासशि खोत राज्यात सहकारी ि खाजगी यतं्रमाग 

उद्योग बदं असल्याबाबत  
 

६ ७२३४ श्री.प्रिीण दटके, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.ननलय नाईक, श्री.नागोराि गाणार 

खखडंसी (ता.रामटेक, जज.नागपरू) क्षेत्रात 
अल्पियीन  मलुीिर बलात्कार 
झाल्याबाबत  
 

७ ७४१५ श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.िजाहत समझाच, 
डॉ.सधुीर तांबे, श्री.असभजजत िजंारी, 
श्री.जयतं आसगािकर, श्री.सदासशि खोत, 
श्री.गोवपर्ंद पडळकर, श्री.महादेि 
जानकर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमोल समटकरी, 
श्री.विक्रम काळे, डॉ.पररणय फुके, 
अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके 
 

विदभच आखण मराठिाड्यात बोगस 
सोयाबीन बबयाणामंळेु  बाधधत 
शतेकऱ्यांना आधथचक मदत देण्याबाबत  

८ ६५८७ श्री.सदासशि खोत, श्री.गोवपर्ंद पडळकर मखुेड (जज.नांदेड) तालकुायातील 
शतेकऱ्यांना  पीक विम्यार्ी मदत 
देण्याबाबत  
 

९ ६९६९ श्री.सरेुश धस राज्य राखीि पोलीस दलातील बदलीर्ी 
अट सशधथल करण्याबाबत  
 

१० ६४१९ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी 

औरंगाबाद विभागीय क्रीडा सकुंलातील 
कामे अपणुच असल्याबाबत  
 

११ ७२०० श्री.अमोल समटकरी, श्री.शसशकांत सशदें, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.सजंय 
दौंड, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अननकेत तटकरे 
  

राज्यातील निोहदत खळेाडूनंा क्रीडा 
परुस्त्कार जाहीर करण्याबाबत  

१२ ७२५२ श्री.प्रशांत पररर्ारक, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.धगरीशर्दं्र व्यास 
 

मगंळिेढा (जज.सोलापरू) तालकुायातील 
डाळींब उत्पादक  शतेकऱ्यांना पीक 
विम्यार्ी मदत देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
१३ ७१०६ श्री.कवपल पाटील, श्री.रमेशदादा पाटील, 

अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरेुश धस, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर 

मुबंईतील कोळीिाड्यांच्या 
सीमांकनाबाबत  

१४ ७०६९ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरंजन 
डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरेुश धस, 
श्री.धगरीशर्दं्र व्यास, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 

निी मुबंई/ठाणे येथ े मासेमारी 
पास/परिाने समळविण्यार्े  कायाचलय सरुु 
करण्याबाबत  

१५ ६९८५ श्री.जयतं पाटील थेरोंडा गणपतीिाडा (ता.असलबाग, 
जज.रायगड) येथील  जेट्टी बांधण्यासाठी 
ननधी देण्याबाबत  

१६ ६७१४ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.असभजजत िजंारी, श्री.जयतं 
आसगािकर, डॉ.सधुीर तांबे 

नांदेड जजल््यातील र्ोरीर्े प्रमाण 
रोखण्याबाबत  

१७ ६४१६ श्री.विलास पोतनीस कुडपण धनगरिाडी (ता.पोलादपरू, 
जज.रायगड) येथ े  रकर्ा अपघात 
झाल्याबाबत  

१८ ७१६८ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल््यातील अपघातग्रस्त्त 
शतेकऱ्यांना स्त्ि.गोपीनाथ मुडं े शतेकरी 
अपघात विमा योजनेतनू मदत 
देण्याबाबत  

१९ ६६७४ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.सधुीर तांबे, डॉ.िजाहत 
समझाच, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.असभजजत िजंारी, श्री.अननकेत 
तटकरे, श्री.विक्रम काळे, श्री.अमोल 
समटकरी, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.अरुणकाका जगताप, अॅड.ननरंजन 
डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.नागोराि गाणार, 

पार्ोळा (ता.पेण, जज.रायगड) 
आहदिासीिाडीतील  लहान मलुीिर 
लैंधगक अत्यार्ार झाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रशांत 
पररर्ारक, श्री.शसशकांत सशदें, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.सजंय दौंड, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.गोवपर्दं पडळकर, 
श्री.सदासशि खोत 

२० ६५९० श्री.अननकेत तटकरे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमोल समटकरी, श्री.अरुणकाका 
जगताप, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.शसशकांत सशदें, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.सजंय दौंड 

राज्यात मासेमारी पध्दतीर्ा अभ्यास 
करण्यासाठी  नेमलेल्या अभ्यास 
गटाच्या अहिालाबाबत  

२१ ६९१३ डॉ.िजाहत समझाच पसुद (जज.यितमाळ) तालकुायातील िाळू 
र्ोरी रोखण्याबाबत  

२२ ६४७६ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत समझाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर तांबे, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, श्री.जयतं 
आसगािकर, श्री.असभजजत िजंारी, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.गोवपर्ंद पडळकर, श्री.सदासशि खोत, 
श्री.प्रसाद लाड 

राज्यात सायबर गनु्हे विभागात प्रसशक्षक्षत 
अधधकारी ि अत्याधुननक साधने उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत  

२३ ६८८४ श्री.गोवपककशन बाजोरीया पातरू (जज.अकोला) तालकुायातील 
अिधैररत्या मरुुम ि गौण खननज 
उत्खनन करणाऱ्यांिर कारिाई 
करण्याबाबत  

२४ ६८६३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.अमोल समटकरी, श्री.विक्रम 
काळे 

पाथरी (जज.परभणी) येथील लार्खोर 
पोलीस अधधकाऱ्यांिर  कारिाई 
करण्याबाबत  

२५ ७४७६ श्री.रणजजतससहं मोहहत-ेपाटील सशडी (जज.अहमदनगर) येथून बेपत्ता 
होणाऱ्या  भाविकारं्ा तपास घेण्याबाबत  

२६ ७१४० डॉ.रणजजत पाटील राज्यातील पोसलसांना महात्मा ज्योनतबा 
फुले जन  आरोग्य योजनेर्ा लाभ 
देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
२७ ६८३५ अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईक 

राज्यातील आरे दधू वितरकांच्या विविध 
मागण्यांबाबत  

२८ ६३४८ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरंजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.सदासशि खोत, श्री.महादेि जानकर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.विनायकराि मेटे, 
श्री.गोवपर्ंद पडळकर 

भाऊसाहेब फंुडकर फळबाग लागिड 
योजनेर्े अनदुान देण्याबाबत  

२९ ७३५९ डॉ.सधुीर तांबे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.िजाहत 
समझाच, श्री.जयतं आसगािकर, 
श्री.असभजजत िजंारी, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील 

पणेु शहरातील अपघात रोखण्याबाबत  

३० ६४३३ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें िालीि (ता.िसई, जज.पालघर) येथील 
शासकीय जागेत  भमूाकफयांनी 
अिधैररत्या उत्खनन केल्याबाबत  

३१ ६५५६ श्री.शसशकांत सशदें, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमोल समटकरी 

कोरेगाि (जज.सातारा) येथ ेक्रीडा संकुल 
उभारण्याबाबत  

३२ ७२१५ श्री.विप्लि बाजोररया िसमत (जज.हहगंोली) तालकुा यातील िाळू 
र्ोरी रोखण्याबाबत  

३३ ७५३८ श्री.रामननिास ससहं नालासोपारा (ता.विरार, जज.पालघर) 
पजश्र्म पररसरात विकासकांनी 
सदननकाधारकांर्ी फसिणूक केल्याबाबत  

३४ ७८९४ श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके नासशकरोड (जज.नासशक) येथे मलुीिर 
सामहूहक बलात् कार झाल् याबाबत  

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
३५ ६८२९ श्री.रविदं्र फाटक पडघा (ता.सभिडंी, जज.ठाणे) येथे मांगरू 

माश्यांर्ी बेकायदेशीरररत्या पदैास केली 
जात असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
३६ ७३४१ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.ननलय नाईक, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्दं्र व्यास, श्री.रामदास 
आबंटकर, श्री.प्रशांत पररर्ारक 
 

नागपरू ि गोंहदया येथील नायलॉन मांजा 
विके्रत्यांिर  कारिाई करण्याबाबत  

३७ ६५१७ श्री.गोवपर्ंद पडळकर, श्री.सदासशि खोत माळसशरस (जज.सोलापरू) तालकुायातील 
शतेकऱ्यांना  भसूपंादनार्ा मोबदला 
देण्याबाबत  
 

३८ ६६१६ श्री.सदासशि खोत, श्री.गोवपर्ंद पडळकर, 
श्री.सजंय दौंड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.शसशकांत सशदें, श्री.सनतश र्व्हाण 
 

परभणी जजल््यातील शतेतळ्यार्े 
अनदुान प्रलबंबत असल्याबाबत  

३९ ७२५८ श्री.प्रशांत पररर्ारक, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.धगरीशर्दं्र व्यास 

राज्यातील होमगाडाांर्े प्रलबंबत मानधन 
ि कोरोना काळातील  सेिेर्ा विशषे 
भत्ता देण्याबाबत  
 

४० ७०५४ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरंजन 
डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरेुश धस, 
श्री.धगरीशर्दं्र व्यास, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.रामदास 
आबंटकर, श्री.ननलय नाईक, श्री.जयतं 
पाटील 
 

राज्यात मच्छीमारांच्या डडझेल 
परताव्यार्ी थककत  रकाकम अदा 
करण्याबाबत  

४१ ६७१५ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.असभजजत िजंारी, श्री.जयतं 
आसगािकर, डॉ.सधुीर तांबे 
 

नांदेड जजल््यातील िाळू र्ोरी 
रोखण्याबाबत  

४२ ६६४२ श्री.विलास पोतनीस, श्री.महादेि जानकर, 
श्री.रामननिास ससहं, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, डॉ.सधुीर 
तांबे, डॉ.िजाहत समझाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.राजेश राठोड, श्री.असभजजत 
िजंारी, श्री.मोहनराि कदम 
 

राज्यात पोसलसांसाठी ननिासस्त्थान े
बांधण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
४३ ७१८९ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल््यात अिधै िाळू उपसा 

करणाऱ्यांिर कारिाई करण्याबाबत  
 

४४ ६५९५ श्री.अननकेत तटकरे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमोल समटकरी, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.अरुणकाका जगताप 
 

राज्यात विशषेत: कुडुचिाडी (ता.माढा, 
जज.सोलापरू) येथील  ई-सेिा कें द्रामाफच त 
दाखले समळत नसल्याबाबत  

४५ ७२९५ डॉ.िजाहत समझाच, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर तांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी 
 

पसुद (जज.यितमाळ) शहर ि 
पररसरामध्ये भमूाकफयांनी  शासकीय 
जसमनीिर अनतक्रमण केल्याबाबत  

४६ ६८८५ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोलखेड (ता.अकोट, जज.अकोला) 
येथील नदीपात्रातील  अिधै रेती 
उत्खनन रोखण्याबाबत  
 

४७ ६८४३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.अमोल समटकरी, श्री.विक्रम 
काळे 

परभणी जजल््यातील अपघातग्रस्त्त 
शतेकऱ्यांना स्त्ि.गोवपनाथ मुडं े शतेकरी 
अपघात विमा योजनेतनू मदत 
देण्याबाबत  
 

४८ ७१८३ डॉ.रणजजत पाटील बडनेरा (जज.अमरािती) येथील कोरोना 
तपासणी कें द्रामध्ये महहलेर्ी र्कुीच्या 
पध्दतीने कोरोना तपासणी केल्याबाबत 
  

४९ ६३४९ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरंजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.सदासशि खोत, श्री.महादेि जानकर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विनायकराि 
मेटे, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 
 

राज्यातील शासकीय कमचर्ारी खेळाडूनंा 
विशषे िेतनिाढ देण्याबाबत  

५० ७३६१ डॉ.सधुीर तांबे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.िजाहत 
समझाच, श्री.जयतं आसगािकर, 
श्री.असभजजत िजंारी, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील 
 

पणेु शहरासह राज्यात ऑनलाईन 
खरेदी-विक्रीत फसिणकू झाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
५१ ६५५७ श्री.शसशकांत सशदें, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अमोल समटकरी 
कोरेगाि (जज.सातारा) तालकुा कृषी 
कायाचलयाकरीता  पयाचयी इमारत 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत  
 

५२ ७४८७ श्री.विप्लि बाजोररया कळमनरुी (जज.हहगंोली) तालकुायातील 
घरकुलाच्या  लाभार्थयाांना िाळू उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत  

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
५३ ७३९२ डॉ.पररणय फुके, श्री.नागोराि गाणार पोहरा (ता.लाखनी, जज.भडंारा) येथील 

शतेातील रस्त्ता बदं करण्याबाबत  

५४ ६५७४ श्री.गोवपर्ंद पडळकर पणेु-पानशते रोड (ता.हिेली, जज.पणेु) 
येथील अनधधकृत  बांधकाम ननष्ट्काससत 
करण्याबाबत  

५५ ६७१८ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.असभजजत िजंारी, श्री.जयतं 
आसगािकर, डॉ.सधुीर तांबे 

अजंनगाि त े दयाचपरू (जज.अमरािती) 
येथील रस्त्त्याच्या कामाकरीता क्षमतपेके्षा 
अधधक गौणखननजार्ी िाहतकू होत 
असल्याबाबत  

५६ ६८०६ श्री.विलास पोतनीस अबंरनाथ (जज.ठाणे) शहरातील ज्िेलसच 
दकुानािर  दरोडा टाकण्यात 
आल्याबाबत  

५७ ७२३६ श्री.विनायकराि मेटे मालेगाि (जज.िासशम) तालकुायातील 
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या 
कामात गरैव्यिहार झाल्याबाबत  

५८ ७३०० डॉ.िजाहत समझाच, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर तांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप 

अमरािती जजल््यात सससलगं ि 
भोगिटादारार्ी अनामत  रकमेर्ा भरणा 
न करता गरैप्रकारे विक्री केल्याबाबत  

५९ ७०११ श्री.गोवपककशन बाजोरीया गाझीपरु (ता.अकोट, जज.अकोला) येथ े
अिधैररत्या  गौण खननजार्े उत्खनन 
केल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
६० ७४५५ श्री.शसशकांत सशदें, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.अमोल समटकरी, 
श्री.सजंय दौंड 

लालबाग (मुबंई) येथील साराभाई 
इमारतीत ससलेंडरच्या स्त्फोटात मतृ्यमूखुी 
पडलेल्यांच्या िारसांना मदत देण्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मंुबई.   सधर्ि, 
हदनाकं : १ मार्च, २०२१   महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________________________ 

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


