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महािाष्ट्रमहािाष्ट्र    रिधानपरिषदरिधानपरिषद  
रदिसाच्यारदिसाच्या  कामकाजाचाकामकाजाचा  क्रमक्रम  
मंगळिािमंगळिाि,,  रदनांक रदनांक ६६  जलुैजलुै, , २०२१२०२१  

(दपुािी (दपुािी १२.०० १२.०० िाजता)िाजता)  

  
एक : अताराांकीत प्रश्नोत्तरराांीी हिलीी  ुसररी   रतसिी याुी रभागलृाच्या हटीा र 

ठे णे. 
दोन : कागदपते्र सभागहृाच्या पटलािि ठेिणे – 

  (१) मखु्यमंत्री  (क) "महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग 
याांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा 
वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ख) "श्री. साईबाबा सांस्थान ववश्वस्तव्यवस्था 
(विर्डी) (व्यवस्थापन सवमतीच्या 
सदस्याांची वनयुक्ती आवि प्रवतज्ञापत्राचे 
नमुने) (सुधारिा) वनयम, २०२१ 
अवधसूचना क्रमाां  सासवव २०२१/ 
प्र.क्र.११८/ ायय १६, वदनाांव त ५ जुलै, 
२०२१" सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (२) उप मखु्यमंत्री  (क) "भारताचे वनयांत्र  व महालेखापरीक्ष  
याांचा सन २०१८-१९ या आर्थथ  वर्षाचा 
(१) वार्थर्ष  ताांवत्र  वनरीक्षि (स्थावन  
सांस्था) अहवाल तसेच (२) सन २०१९-
२० या वर्षाचे वववनयोजन लेखा अहवाल 
व (३) ववत्तीय लेखा अहवाल खांर्ड - १ व 
खांर्ड-२ " सभागृहासमोर ठेवतील 

     (ख) दिनाांक १ एदिल, २०२० ते ३१ माचच, 
२०२१ या कालावधीत शासनाच्या 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग दवभागाांतगचत 
सांस्ाांनी घेतलेले कर्च व त्यावरील 
व्यार्ास िेण्यात आलेल्या हमी दवर्षयीचे 
दववरणपत्र सभागृहाच्या पटलावर 
ठेवतील. 
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  (३) उद्यतग, खिोकर्म, 
र्राठी भाषा 

 (क) " ो ि वव ास महामांर्डळ मयावदत, 
मुांबई याांचा सन २०१९-२०२० या वर्षाचा 
ए ोिपन्नासावा वार्थर्ष  अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील." 

     (ख) "पश्चचम महाराष्ट्र दवकास महामांडळ 
मयादित, पुणे याांचा सन २०१९-२०२० या 
वर्षाचा एकोणपन्नासावा वार्षर्षक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ग) महाराष्ट्र औद्योदगक दवकास महामांडळ 
याांचे सन २०१७-२०१८ या वर्षाचे 
वार्षर्षक दहशेब सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (४) जीरांहुा   
ीाभके्षत्र ि कार 
र्ांत्री 

 (क) गोदावरी मराठवार्डा पाटबांधारे वव ास 
महामांर्डळचा आर्थथ  वर्षय २०१६-१७ चा 
स्वतांत्र लेखापरीक्षा अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ख) महाराष्ट्र भूवव ास महामांर्डळ, पुिे चे 
आर्थथ  वर्षय २०१६-१७ व २०१७-१८ चे 
लेखापवरक्षि अहवाल सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (५) अल्हरांखयाांक 
ि कार   औकाफ, 
कौशल्य ि कार  
रतजगार   
उद्यतजकता र्ांत्री 

 “महाराष्ट्र राज्य अल्पसांखयाांक आयोगाचे सन 
२००४-२००५ ते २०१२-२०१३ या या वर्षांचे 
वार्थर्ष  अहवाल” सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (६) कार्गार र्ांत्री  (क) "अकोला-वादशम-बुलडाणा दर्ल्हा,  
मा्ाडी व  असांरदित  कामगार मांडळ, 
अकोला याांचे सन  २०१९-२०२० या 
वर्षांचा वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ख) "सुरक्षा रक्षक मांडळ, बृहनमुांबई आदण 
ठाणे दर्ल्हा, सानपाडा, नवी मुांबई याांचे 
सन २०१८-२०१९ व २०१९-२०२० या 
वर्षांचे वार्षर्षक अहवाल" सभागृहासमोर 
ठेवतील. 
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  (७) उच्ी   तांत्रिशक्षण 
र्ांत्री 

 श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठा रसी मवहला 
ववद्यापीठ, मुांबई याांचे सन २००८-२००९ ते 
२०१७-१८ या वर्षांचे वार्थर्ष  अहवाल 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (८) ऊजा आिण ो ीो 
  ो ीकरणीय ऊजा 
र्ांत्री 

: (क) “महाराष्ट्र राज्य वीज वनर्थमती  ां पनी 
मयावदत याांचा सन २०१९-२०२० या 
वर्षाचा वार्थर्ष  अहवाल” सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

     (ख) “महाराष्ट्र ववदु्यत वनयाम  आयोग याांचा 
सन २०१९-२०२० या वर्षाचा वार्थर्ष  
अहवाल” सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (ग) "महाराष्ट्र ववदु्यत वनयाम  आयोग याांचा 
सन २०१९-२०२०२० या वर्षाचा वार्थर्ष  
लेखा अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

     (घ) "महाराष्ट्र राज्य ववदु्यत मांर्डळ सूत्रधारी 
 ां पनी मयावदत याांचा सन २०१८-२०१९ 
या वर्षाचा चौदावा वार्थर्ष  अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (९) गहृरनमाण मंत्री : “महाराष्ट्र गृहवनमाि व के्षत्रवव ास प्रावध रि 
याांचे सन २०१४-२०१५ ते सन २०१७-२०१८ या 
वर्षांचे प्रिासन अहवाल” सभागृहासमोर 
ठेवतील. 

  (१०) रांरुीय कायम र्ांत्री : ववधानपवरर्षदेच्या सन २०२१ च्या पवहल्या 
(अथयसां ल्पीय) अवधवेिनात वदनाां  १ माचय, 
२०२१ ते वदनाां  १० माचय, २०२१ या  ालावधीत 
मा. मांत्री/मा. राज्यमांत्री महोदयाांनी ववधानपवरर्षद 
सभागृहात वदलेल्या ए ूि ४८ आश्वासनाांची 
यादी, तसेच सन २०२१ चे पवहले 
(अथयसां ल्पीय) अवधवेिन सांस्थवगत 
झाल्यानांतर, पूतयता  रण्यात आलेल्या ए ूि 
८२ आश्वासनाांच्या पूतयतेची वववरिपते्र यादीसह, 
ववधानपवरर्षदेच्या सभागृहासमोर ठेवतील. 
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  (११) हाणीहसर ठा   
स् च्छता र्ांत्री 

: "महाराष्ट्र जीवन प्रावध रि याांचा सन २०१५-
२०१६ या वर्षाचा लेखापवरक्षि अहवाल" 
सभागृहासमोर ठेवतील. 

  (१२) र्िलीा   बाी 
ि कार र्ांत्री 
 

: "मदहला आर्ष्क दवकास महामांडळ याांचा सन 
२०१९-२०२० या वर्षाचा पांचेचाळीसावा वार्षर्षक 
अहवाल" सभागृहासमोर ठेवतील. 

तीन : म.रि.प. रनयम ९३ अन्िये सचूना – (असल्यास). 

चाि  म.रि.प. रनयम १०१ – अ अन्िये रिशेष उल्लेख – (असल्यास). 

पाच : मा.सरमती प्रमखु, रिधानपरिषद रिशेषारधकाि सरमती यांचा प्रस्ताि - 
  दवधानपदरर्षि दवशेर्षादधकार सदमतीकडे दवचारा च् िलांदबत असलेल्या, 
  (१) सनमाननीय दवधानपदरर्षि सिसया िा.डॉ.मनीर्षा कायांिे तसेच सनमाननीय 

दवधानपदरर्षि सिसय श्री. भाई र्गताप याांनी श्री.अणचब गोसवामी, सांपािक, 
वृत्त दनवेिक व कायचक्रम सूत्र सांचालक दरपश्ललक दटव्ही वृत्तवादहनी 
याांचेदवरुध्ि दिनाांक ०८ सप्टेंबर, २०२० रोर्ी उपश्स्त केलेले दवशेर्षादधकार 
भांग व अवमानाचे िकरण. 

  (२) सनमाननीय दवधानपदरर्षि सिसय श्री.भाई र्गताप याांनी हहिी दसनेअदभनेत्री 
कां गना राणावत याांचेदवरुद्ध दिनाांक ०८ सप्टेंबर, २०२० रोर्ी उपश्स्त केलेले 
दवशेर्षादधकार भांग व अवमानाचे  िकरण. 

       या िोन िकरणाांवरील दवशेर्षादधकार सदमतीचे अहवाल सािर करण्याकदरता 
महाराष्ट्र दवधानपदरर्षि दनयम १७८ च्या पोट दनयम (१) च्या परांतुकानवये पुढील 
अदधवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापयंत मुित वाढवून िेण्यात यावी. 

सहा : र्ा. ि धी   न्याय राज्यर्ांत्री तथा रिर्ती प्रर्सख याांीा प्रस्ता  - 

       "धमादाय खाजगी रुग्िालयाांची तपासिी  रिे" या सांदभातील तदथय सांयुक्त 
सवमतीच्या नामावभधानात सुधारिा  रुन  "धमादाय खाजगी रुग्िालयाांची तपासिी 
सवमती" असे सवमतीचे नामावभधान  रण्यात येवून ववधीमांर्डळाची ही  ायमस्वरुपी 
सवमती असावी. 
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- मध्यंति - 
सात : उह मखु्यर्ांत्री याांीा प्रस्ताि :- 

  "महाराष्ट्र दवधानपदरर्षि दनयमाांतील दनयम २८९ अनवये पुरवणी मागण्याांवरील 
चचेच्या सांिभात, दवधानपदरर्षि दनयमाांतील दनयम २३० (२) मधील तीन दिवसाांच्या 
कालावधीची र्ी तरतूि आहे ती स्दगत करण्यात यावी" 

आठ : सन २०२१-२०२२ च्या पिुिणी मागणयांिि चचा - (परहला ि शेिटचा रदिस) 

  खालील मंत्रयांच्या मागणयांिि चचा हो.ल. 

  १)  मुखयमांत्री 

  २)  उप मुखयमांत्री 

  ३)  उद्योग, खदनकमच, मराठी भार्षा मांत्री 

  ४)  सावचर्दनक बाांधकाम (सावचर्दनक उपक्रम वगळून) मांत्री 

  ५)  अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक सांरिण मांत्री 

  ६)  गृहमांत्री 

  ७)  र्लसांपिा व लाभिेत्र दवकास मांत्री 

  ८)  सावचर्दनक आरोग्य व कुटुांब कल्याण मांत्री 

  ९)  अल्पसांखयाांक दवकास व औकाफ, कौशल्य दवकास व उद्योर्कता मांत्री 

  १०)  ग्रामदवकास, कामगार मांत्री 

  ११)  ऊर्ा आदण नवीकरणीय मांत्री 

  १२)  शालेय दशिण मांत्री 

  १३)  नगरदवकास, सावचर्दनक बाांधकाम (सावचर्दनक उपक्रम) मांत्री 

  १४)  पशुसांवधचन, िगु्ध व्यवसाय दवकास, क्रीडा व युवक कल्याण मांत्री 

  १५)  इतर मागास बहुर्न कल्याण, खार र्दमनी दवकास, आपत्ती व्यवस्ापन, मित व 
पुनवचसन मांत्री 

  १६)  वैद्यकीय दशिण, साांसकृदतक कायचमांत्री 

  १७)  उच्च व तांत्रदशिण मांत्री 
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  १८)  कृदर्ष, मार्ी सैदनक कल्याण मांत्री 

  १९)  पाणी पुरवठा व सवच्छता मांत्री 

  २०)  आदिवासी दवकास मांत्री 

  २१)  रोर्गार हमी, फलोत्पािन मांत्री 

  २२)  सहकार, पणन मांत्री 

  २३)  पदरवहन, सांसिीय कायच मांत्री 

  २४)  वस्त्रोद्योग, मत्सयव्यवसाय, बांिरे मांत्री 

  २५)  मदहला व बालदवकास मांत्री 

  २६)  सामादर्क नयाय व दवशेर्ष सहाय्य मांत्री. 
 
 

नऊ : शासकीय रिधेयक – 

  रिधानसभेने संमत केल्यास – रिधेयक रिचािात घेणे - 

  "सन २०२१ चे वव.स.वव.क्रमाां  १६ - महाराष्ट्र (वितीय पुरविी) वववनयोजन ववधेय , 
२०२१" 

दहा : म.रि.प. रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा – 
  सिवश्री रिक्रम काळे, सतीश चव्हाण, डॉ. सधुीि तांबे, रि.प.स. यांची म.रि.प. 

रनयम ९७ अन्िये अल्पकालीन चचा  
       “शालेय दशिण दवभागाने दि. १२, १५ व २४ फेबु्रवारी, २०२१ रोर्ी राज्यातील 

दवनाअनुिान शाळाांच्या अनुिानास पात्र म्हणून याद्या घोदर्षत केल्या, त्यासाठी गत 
अदधवेशनात दनधी दवतरीत केला, परांतु, अदधकाऱयाांच्या अकायचिमतेमूळे मुांबई व 
कोल्हापूर दवभागातील शाळा व कदनष्ट्ठ महादवद्यालये दनधी दवतरणापासून वांदचत 
राहणे, यासाठी र्बाबिार अदधकाऱयाांवर कारवाई करणे, मुांबई व कोल्हापूर या 
दवभागातील शाळाांना वेतन अनुिानासाठी दनधी दवतरीत करणे, या अनुिानास पात्र 
याद्याांमधील तु्रटी पूतचता केलेल्या शाळाांची अनुिानास पात्र म्हणून यािी घोर्षीत करणे, 
त्यासाठी दनधी दवतरण होणे, तसेच या शाळाांमधील दशिक व दशिकेतर पिसांखयेमध्ये 
िरुुसती होणे, अघोदर्षत िा्दमक, माध्यदमक, उच्च माध्यदमक शाळा व सन २०१२-१३ 
च्या वगचतुकड्या अनुिानासाठी पात्र म्हणून घोदर्षत करून दनधी दवतरण होणे, या सवच 
शाळाांना यापुढे तत्कालीन आघाडी सरकारने दनश्चचत केलेले अनुिानाचे िचदलत 
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धोरण म्हणरे्च ि्म वर्षी २०%, ४०%, ६०%, ८०% व पाचव्या वर्षी १००% वेतन 
अनुिान लागू करणे, दिनाांक १ नोव्हेंबर, २००५ पूवी सेवेत आलेल्या परांतू, 
दवनाअनुिान हकवा टप्पा अनुिानावर असलेल्या व १ नोव्हेंबर, २००५ नांतर १००% 
वेतन अनुिान सुरु झालेल्या शाळाांमधील दशिकाांना रु्नी पेनशन योर्ना लागू होणे, 
परांतु, तोपयंत त्याांना एनपीएस योर्नेची सक्ती न करणे, सेवेत कायचरत असलेल्या व 
दशिणादधकाऱयाांनी मानयता दिलेल्या तसेच मुितीनांतर उत्तीणच झालेल्या व व्हावयाच्या 
सवच दशिकाांना एकवेळची टीईटी पदरिेतून सूट िेण्याबाबत धोरणात्मक दनणचय होणे, 
कदनष्ट्ठ महादवद्यालयाच्या वाढीव पिाांना मानयता िेण्याांत होत असलेली दिरांगाई या 
महत्वाच्या शैिदणक िचनाांदवर्षयी राज्यातील हर्ारो दशिक-कमचचाऱयाांमध्ये दनमाण 
झालेली गोंधळाची पदरश्स्ती याबाबत शासनाने केलेली वा करावयाची कायचवाही व 
उपाययोर्ना.” 

अकिा  सािवजरनक आिोग्य ि कुटंुब कल्याण मंत्री यांचा म.रि.प. रनयम १०६ अन्िये 
शासकीय ठिाि :- 

        ोववर्ड-१९ महामारीच्या वाढत्या प्रादभुावावर प्रवतबांधात्म  उपाययोजना अांतगयत 
राज्यातील लो सांख्येचे लसी रि  ें द्र िासनाच्या धोरिानुसार  रण्यात येत आहे. 
राष्ट्रव्यापी  ोववर्ड - १९ प्रवतबांधात्म  लसी रि धोरिाची अांमलबजाविी वद. १६ 
जानेवारी, २०२१ रोजी राज्यात सुरु  रण्यात आली.  ें द्र िासनाच्या मागयदिय  
सूचनाांनुसार प्रथम टप्पप्पयात आरोग्य सेवा देिारे वैद्य ीय अवध ारी व  मयचारी 
(Health Care Workers) आवि  ोववर्ड १९ साथरोग प्रवतबांधात्म   ाययक्रम 
अांमलबजाविीसाठी वनयुक्त Front line workers याांचे लसी रि सुरु  रण्यात 
आले. वितीय टप्पपा वदनाां  १ माचय, २०२१ पासून सुरु  रण्यात आला यात जेष्ट्ठ 
नागवर ाांचे लसी रि व ४५ वर्षय वयोगटावरील सहव्याधीग्रस्त नागवर ाांचे 
लसी रि  रण्यात आले. वदनाां  १ एवप्रल, २०२१ पासून ४५ वर्षय वयोगटावरील 
सवय नागवर ाांचे लसी रि  रण्यात येत आहे. त्याचप्रमािे वदनाां  ०१ मे, २०२१ 
पासून वय वरे्ष १८ ते ४४ वयोगटातील जवळपास ५.७१  ोटी लाभार्थ्यांचे  ोववर्ड 
१९ लसी रि  रण्याबाबत  ें द्र िासनाने घोर्षिा  ेली होती. वद. १ मे, २०२१ पासून 
खुल्या दराचे राष्ट्रीय  ोववर्ड १९ वेगात्म  लसी रि (Liberalized Pricing 
Accelarated & National Covid-१९ Vaccination) धोरि लागू झाले आहे. 
तसेच  ें द्र िासनाच्या वेळोवेळीच्या मागयदिय  सूचनाांप्रमािे राज्यातील  ोववर्ड १९ 
लसी रि मोवहम राबवण्यात येत आहे. 
     वयोवृध्द आवि वदव्याांग नागरी ाांसाठी  ें द्र िासनाने वदलेल्या मागयदिय  
सूचनाांनुसार त्याांच्या घराजवळ  ोववर्ड लसी रि  ें द्र घेतले जातात.  ें द्र िासनाच्या 
मागयदिय  सुचनाांनुसार वनवर्डलेल्या खाजगी रुग्िालयाांत आवि औद्योवग  
आस्थापनेच्या वठ ािी  ोववर्ड लसी रि  ें द्र घेतले जातात. 
     वद. २१.६.२०२१ रोजीच्या  ें द्र िासनाने वदलेल्या मागयदिय  सुचनेनुसार देिाांतगयत 
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लस वनमात्या रू्डन मावस  लस उत्पावदत  ेलेल्या ए ूि उत्पादनापै ी ७५% लस 
 ें द्र िासना रू्डन खरेदी  रून राज्याला पुरववली जात आहे. उवयरीत २५% लस 
खाजगी रुग्िालयाला खरेदी  रता येईल असा वनियय झाला आहे. तसेच १८ ते ४४ 
वयोगटातील सवय नागवर ाांना लस पुरववण्याची जबाबदारी  ें द्र िासनाने घेतल्याची 
घोर्षिा  ें द्र सर ारने  ेली आहे. 
     लस पुरवठा तपविल वद. ०५.०७.२०२१ पयंत 

  ें द्र िासना रू्डन प्राप्पत लस पुरवठा २,८४,३९,०६० र्डोसेस  
 राज्य िासनाने खरेदी  ेलेल्या लसी २५, १०,७३० र्डोसेस 

 ोववर्ड लसी रिाचे  ाम वद. ०५.०७.२०२१ पयंत 
 ए ूि लसी रि ३,४३,८२,५८३ 

              यामध्ये खाजगी रुग्िालयाांनी प्राप्पत  ेलेल्या लसींचाही समावेि आहे. 
आजअखेर राज्यातील ए ूि ३,४३,८२,५८३ लाभार्थ्यांना  ोववर्ड लसी रि 
 रण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य हे देिात लसी रिामध्ये अव्वल स्थानावर 
असून त्यानांतर लो सांख्येने सवावध  असिारे उत्तर प्रदेि ३.२६  ोटी, 
लसी रिासह दसुऱ्या स्थानावर आहे. त्यानांतर लसी रि झालेल्या राज्याांचा क्रम 
पुढील प्रमािे आहे. ३) गुजरात २.६८  ोटी, (४) राजस्थान २.५८  ोटी, ५)  नाट  
२.३८  ोटी, ६) पश्श्चम बांगाल २.२७  ोटी ७) मध्य प्रदेि २.१६  ोटी. याविवाय 
इतर राज्याांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वाया जािाऱ्या लसींचे प्रमाि हेदेखील अत्यांत 
 मी व नगण्य आहे. 
     आजपयंत तपासण्यात आलेल्या ए ूि ४,२५,४२,९४३ प्रयोगिाळा नमुनयाांपै ी 
६०,९८, १७७ (१४.३३%) नमुने पॉवझवटव्ह आले आहेत. राज्यामध्ये आज अखेर 
ए ूि १,२३,०३० एवढे मृत्यू झालेले आहेत. तसेच राज्यात आज रोजी ए ूि 
१,२३,२२५ अॅश्क्टव्ह रुग्ि असून हे देिात सवात जास्त आहेत. 
     रे्डल्टा प्पलस या व्हेवरयनटचे ए ूि २१ रुग्ि राज्यात आढळले असून ते अनुक्रमे 
रत्नावगरी -९, जळगाव-७, मुांबई, ठािे, पालघर, ससधुदगुय व रायगर्ड (प्रत्ये ी १) असे 
वजल्हावनहाय रुग्ि आढळले आहेत. 
     राज्याने  ोववर्ड-१९ च्या आजारावर मात  रण्यासाठी टेस्स्टग (Testing), रेसींग 
(Tracing), उपचार (Treatment) या वत्रसुत्रीचा अवलांब  ेलेला आहे. 
     वद. २६.०६.२०२१ रोजी राज्यामध्ये ए ा वदवसात ७,३८,७०४ लो ाांचे 
लसी रि  ेले असून वद.०३.०७.२०२१ रोजी ए ा वदवसात ८ लाखाांपेक्षा जास्त 
नागवर ाांचे लसी रि  ेले आहे. महाराष्ट्र राज्याची दैवन  लसी रिाची क्षमता ही 
१० ते १४ लाखाच्या दरम्यान असल्याने  ें द्र िासनाने प्रत्ये  मवहनयास व मान ३ 
 ोटी लसीचे र्डोस राज्यास उपलब्ध  रून वदल्यास राज्याचे लसी रि लव रात 
लव र पूिय  रता येईल. या सांदभात राज्यातील सवय पक्षाांच्या लो प्रवतवनधींचेही 
लसी रि लव रात लव र पूिय  रण्याबाबतची मागिी आहे. हे लसी रि 
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लव र पूिय झाल्यास जनतेमधील सामूवह  प्रवत ार िक्ती (Herd Immunity) 
मोठ्या प्रमािात वव सीत होईल व या आजाराची तीव्रताही  मी होईल. पवरिामी 
     आरोग्य यांत्रिेवरचा ताि  मी होईल. तसेच स्तर-३ चे वनबंध  मी  रता येतील. 
राज्यातील व्यवहार पूवयवत सुरु  रिे िक्य होईल. पवरिामी अथयव्यवस्थेला चालना 
वमळेल. 
     उपरोक्त वस्तुश्स्थती लक्षात घेता  ें द्र सर ारने राज्यास प्रती मवहना व मान ३ 
 ोटी लसींचे र्डोस उपलब्ध  रुन द्यावेत असा ठराव िासन माांर्डत आहे. 
 

  "िाष्ट्रगीत" 
 

 
 

 
रिधान भिन, 
मुांबई, 
दिनाांक : ५ रु्लै, २०२१. 

          िाजेन्र भागित 
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