
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

मंगळिार, ददनांक २८ डिसेंबर, २०२१ / पौष ७, १९४३ (शके) रोजीच्या 
िारांककि प्रश्नोत्िरांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नांची सूची 

  

(१) उद्योग, खतनकमम, मराठी भाषा मतं्री 

 

यांचे प्रभारी विभाग 

(२) ऊजाम मतं्री 
(३) इिर मागास बहुजन कल्याण, खार जममनी विकास, 

आपत्िी व्यिस्थापन, मदि ि पनुिमसन मतं्री 
(४) आददिासी विकास मतं्री 
(५) सहकार, पणन मतं्री 
(६) सामाजजक न्याय ि विशषे सहाय्य मतं्री 

  

प्रश्नांची एकूण संख्या - ६१ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - ३४ [ १ िे ३४ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - १८ [ ३५ िे ५२ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - ९ [ ५३ िे ६१ ] 
  

एकूण - ६१ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 
१ १०७७९ श्री.अतनकेि िटकरे महाि (जज.रायगि) येथे एनिीआरएफच े

कायमस्िरुपी बचाि पथक स्थापन 
करण्याबाबि 

२ १०८३७ श्री.जयिं पाटील, श्री.बाळाराम पाटील तनसगम ि िौक्ि ेचक्रीिादळामळेु रायगि 
जजल््यािील सािमजतनक मालमत्िांच्या 
झालेल्या नकुसानीच्या दरुुस्िीकररिा 
तनधी ममळण्याबाबि 

३ ११२१९ श्री.रमेश कराि, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफम  भाई 
धगरकर, श्री.धगरीशचदं्र व्यास, िॉ.पररणय 
फुके, श्री.प्रिीण दटके, िॉ.रणजजि 
पाटील 

समाजकायम महाविद्यालयािील मशक्षक 
ि मशक्षकेिर कममचाऱ्यांना थकीि ि 
तनयममि मामसक िेिन ममळण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 
४ ११२४८ िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅि.तनरंजन िािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके 

मोहािी (जज.भिंारा) िालकु्यािील 
शिेकऱ्यांना धान वपकाच्या नकुसानीची 
आधथमक मदि ममळण्याबाबि  

५ १०८७१ श्री.रामदास आबंटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशचंद्र व्यास 

सरुजगि (िा.एटापल्ली, जज.गिधचरोली) 
प्रकल्पाि स्थातनकांना रोजगार उपलब्ध 
करुन देण्याबाबि  

६ १११९१ अॅि.तनरंजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाि, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.जयिं पाटील 

कोकणामध्ये विशषेि: रत्नाधगरी 
जजल््याि अतििषृ्ट्टीमळेु दरि कोसळून 
झालेल्या नकुसानीबाबि   

७ १०३९८ श्री.विलास पोिनीस ‘उद्योग तनरीक्षक, गट–क’ या पदाच्या 
भरिीि स्थापत्य अमभयांत्रत्रकी 
शाखेिील पदिीधारकानंा पात्र 
ठरविण्याबाबि  

८ १०७२३ श्री.प्रसाद लाि दापोली (जज.रत्नाधगरी) िालकु्याि 
तनसगम चक्रीिादळामळेु लोंबकळणाऱ्या 
धोकादायक विजेच्या िारा काढण्यास 
महावििरण दलुमक्ष करीि असल्याबाबि  

९ १०४०७ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायदें मुबंई कृषी उत्पन्न बाजार सममिीच्या 
आिारािील सेक्टर १९ (िभेु) येथ े
अनधधकृि झोपड्या उभारल्याबाबि  

१० १०७९२ श्री.रविदं्र फाटक ममरा-भाईंदरमधील मीठ उत्पादकांना 
िौक्ि े चक्रीिादळामळेु झालेल्या 
नकुसानाची भरपाई ममळण्याबाबि  

११ १११५० श्री.प्रशांि पररचारक, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.विजय ऊफम  भाई धगरकर 

राज्यािील आददिासी समाजास खािटी 
योजनेंिगमि अनदुानाचा लाभ 
देण्याबाबि  

१२ १०५३९ श्री.धगरीशचदं्र व्यास, श्री.रामदास 
आबंटकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.प्रशांि पररचारक, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.अमभजजि िजंारी, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, श्री.राजेश 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
िॉ.िजाहि ममझाम, श्री.जयिं 

नरखेि (िा.नरखेि, जज.नागपरू) येथील 
हजारो हेक्टर शिेवपकांचे परुामळेु 
झालेल्या नकुसानाची भरपाई 
ममळण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 
आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम, 
िॉ.सधुीर िांबे 
 

१३ १११६१ श्री.रणजजिमसहं मोदहि-ेपाटील सोलापरू जजल््यािील पीक कजम 
िाटपाबाबि  
 

१४ १०३३३ श्री.विक्रम काळे, िॉ.सधुीर िांबे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयिं 
आसगािकर 
 

राज्यािील कें द्रीय आश्रमशाळांना 
अनदुान देण्याबाबि  

१५ १०७६७ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफम  भाई 
धगरकर 

औरंगाबाद जजल््यािील अनसुधूचि 
जमािीच् या २०७ व्यक्िीवंिरुध्द जाि 
प्रमाणपत्रामध्ये बदल केल्याच्या 
िक्रारीबाबि  
 

१६ १०३०८ श्री.गोवपचदं पिळकर, श्री.सदामशि खोि सोलापरू जजल्हाधधकारी कायामलयािील 
पनुिमसन विभागाि आधथमक गरैव्यिहार 
करणाऱ्या दोषी अधधकाऱ्यािंर कारिाई 
करण्याबाबि  
 

१७ १०३१३ श्री.सदामशि खोि, श्री.गोवपचंद पिळकर, 
श्री.महादेि जानकर, श्री.रामदास 
आबंटकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचदं्र व्यास, श्री.प्रिीण दटके, 
िॉ.सधुीर िांबे, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
िॉ.िजाहि ममझाम, श्री.जयिं 
आसगािकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.विनायकराि मेटे 
 

राज्यािील िीज तनमममिी कें द्रांना 
कोळशाचा साठा उपलब्ध  करुन 
देण्याबाबि  

१८ १०५१५ िॉ.िजाहि ममझाम, श्री.राजेश राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, िॉ.सधुीर िांबे 

यििमाळ जजल््यािील खतनकमम 
विभागाच्या तनधीमध्ये गरैव्यिहार 
झाल्याबाबि  
 

१९ १०८५८ श्री.सरेुश धस राज्यािील ऊसिोिणी मजूरांना 
कामगार कायदा लाग ूकरण्याबाबि  
 

२० १०९८७ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगिाप, िॉ.िजाहि ममझाम, िॉ.सधुीर 
िांबे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अमभजजि िजंारी, श्री.जयिं 

राज्यािील अमभमि ि खाजगी 
विद्यापीठांमधील मागासिगीय 
विद्याथी “फ्री मशप” योजनेपासनू 
िधंचि असल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 
आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके, 
िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.गोवपचदं पिळकर, श्री.रमेश कराि 

२१ १०७४६ श्री.प्रिीण दटके, िॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचदं्र 
व्यास, श्री.विक्रम काळे, िॉ.सधुीर िांबे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयिं 
आसगािकर, श्री.प्रविण दरेकर 

राज्याि समाजकायम महाविद्यालयािील 
मशक्षक ि मशक्षकेिर कममचाऱ्यांना 
सािव्या िेिन आयोगानसुार िेिन 
ममळण्याबाबि  

२२ ११३४५ िॉ.रणजजि पाटील, िॉ.सधुीर िांबे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, िॉ.िजाहि 
ममझाम, श्री.अमभजजि िजंारी, श्री.जयिं 
आसगािकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.मोहनराि कदम 

राज्यािील सामाजजक न्याय 
विभागाच्या ददव्यांग शाळेिील मशक्षक 
ि मशक्षकेिर कममचाऱ्यांना साििा िेिन 
आयोग लाग ूकरण्याबाबि  

२३ ११३५८ श्री.शमशकांि मशदें सािारा औद्योधगक क्षेत्रािील 
भखूंिप्रकरणी शासनाची फसिणूक 
केल्याबाबि  

२४ ११०६२ श्री.अमभजजि िजंारी, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगिाप, श्री.राजशे राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, िॉ.िजाहि 
ममझाम, श्री.जयिं आसगािकर, 
श्री.मोहनराि कदम, िॉ.सधुीर िांबे 

विदभामिील िीज कममचाऱ्यांची ररक्ि 
पदे भरण्याबाबि  

२५ १०६४१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफम  भाई धगरकर, 
श्री.धगरीशचदं्र व्यास, िॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रिीण दटके 

नागपरू विभागाच्या समाज सेिाथम 
प्रणालीमध्ये ७ व्या िेिन 
आयोगासबंधंी देयकांच्या 
कामकाजाकररिा टॅब कायामजन्िि 
करण्याबाबि  

२६ १०५५४ श्री.अरुण लाि, श्री.शमशकांि मशदें, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमोल ममटकरी, 
श्री.अरुणकाका जगिाप, श्री.सजंय दौंि 

राज्यािील महावििरण कंपनीच्या िीज 
थकबाकी ि िीज चोरीबाबि  

२७ ११४१४ श्री.रामराि पाटील नांदेि कृषी उत्पन्न बाजार सममिीची 
जागा बेकायदेशीरररत्या  हस्िांिरीि 
करण्याि आल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 
२८ १०३५१ श्री.विनायकराि मेटे राज्यािील सहतनबधंक, सहकारी ससं्था 

या पदािरील अधधकाऱ्यांच्या पदोन्निी 
प्रलतं्रबि असल्याबाबि  

२९ ११००९ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.राजेश राठोि, 
िॉ.िजाहि ममझाम, िॉ.सधुीर िांबे, 
श्री.अमभजजि िजंारी, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.जयिं आसगािकर 

राज्य मागासिगम आयोगासाठी जागा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबि  

३० १०९३८ िॉ.सधुीर िांबे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
िॉ.िजाहि ममझाम, श्री.राजेश राठोि, 
श्री.जयिं आसगािकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.मोहनराि कदम 

अहमदनगर जजल््यािील बेकायदेशीर 
सािकारी रोखण्याबाबि  

३१ ११०९९ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफम  भाई 
धगरकर, िॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचदं पिळकर, 
श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरंजन 
िािखरे, श्री.चंदभूाई पटेल 

इिर मागासिगम बहुजन कल्याण 
सचंालनालयािील मदहला अधधकाऱ्यास 
तनयमबा्य पध्दिीने सेिेिनू 
कायममकु्ि केल्याबाबि  

३२ १०२८९ श्री.अमोल ममटकरी, श्री.शमशकांि मशदें, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सजंय दौंि 

मुबंई येथील इंद ू ममलच्या जागेिर 
भारिरत्न िॉ.बाबासाहेब आंबेिकर यांच े
स्मारक उभारण्याबाबि  

३३ १०९११ श्री.बाळाराम पाटील आददिासी क्षते्रािील खाजगी 
व्यिस्थापनाच्या शाळेिील विद्यार्थयाांना 
शासकीय शाळेिील विद्यार्थयाांप्रमाणे 
सोई सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबि  

३४ ११५७२ श्री.अबंादास दानिे औरंगाबाद जजल््याि अतििषृ्ट्टीमळेु 
विविध गािांिील मालमत्िचे्या 
झालेल्या नकुसानीची भरपाई 
ममळण्याबाबि  
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दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्यांचे नांि विषय 
३५ १०८४० श्री.जयिं पाटील शहापरू ि धेरंि (िा.अमलबाग, 

जज.रायगि) येथील बधंाऱ्यांच्या 
दरुुस्िीअभािी शिेीचे नकुसान होि 
असल्याबाबि  

३६ ११२५४ िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅि.तनरंजन िािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके 

गोसीखुदम (िा.पिनी, जज.भिंारा) 
प्रकल्पामळेु बाधधि झालेल्या 
प्रकल्पग्रस्िांचे पनुिमसन करण्याबाबि  

३७ १०८५४ श्री.रामदास आबंटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशचदं्र व्यास, श्री.प्रिीण 
दटके 

राज्यािील विशषेि: विदभामिील 
शिेकऱ्यांना अतििषृ्ट्टीमळेु वपकांच्या 
झालेल्या नकुसानीची भरपाई 
ममळण्याबाबि  

३८ १११७६ अॅि.तनरंजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाि, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यािील आपत्िीग्रस्िांना मजंूर 
करण्याि आलेल्या तनधीबाबि  

३९ १०४२१ श्री.विलास पोिनीस मुबंईिील विद्यिु परुिठा खंिीि 
होण्याच्या घटनेची पनुराितृ्िी 
टाळण्याकरीिा उपाययोजना 
करण्याबाबि  

४० १०५०० िॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायदें निी मुबंई येथील कृषी उत्पन्न बाजार 
सममिीच्या बाजारपेठेच्या 
सरुक्षक्षििकेररिा उपाययोजना 
करण्याबाबि   

४१ ११२३६ श्री.रणजजिमसहं मोदहि-ेपाटील राज्यािील शिेकऱ्यांना आपत्िी प्रतिसाद 
तनधीच्या (SDRF) तिप्पट दराने 
वपकांची नकुसान भरपाई ममळण्याबाबि  

४२ ११५०१ श्री.विक्रम काळे, श्री.शमशकांि मशदें, 
श्री.अरुणकाका जगिाप, श्री.अतनकेि 
िटकरे, श्री.सजंय दौंि, श्री.अरुण लाि 

मौ.काराि (िा.अबंरनाथ, जज.ठाणे) 
येथील आददिासी आश्रमशाळेिील 
मशक्षकांना थकीि ििेन अदा 
करण्याबाबि 

४३ १०७६८ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफम  भाई 
धगरकर 

राज्यािील आददिासी भागािील 
बालकांच्या कुपोषणाच्या िाढत्या 
समस्येबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्यांचे नांि विषय 
४४ १०३६२ श्री.गोवपचदं पिळकर, श्री.सदामशि खोि महात्मा फुले कजममकु्िी योजनेंिगमि 

राज्यािील तनयममि कजम फेिणाऱ्या 
शिेकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनदुान 
ममळण्याबाबि  

४५ १०३८७ श्री.सदामशि खोि, श्री.गोवपचंद पिळकर राज्यािील शिेकऱ्यांना साखर 
कारखान्यांकिून एफआरपीची रक्कम 
ममळण्याबाबि  

४६ १०८५३ श्री.सरेुश धस आददिासी उपयोजन क्षते्राबाहेरील 
(OTSP) आददिासी समाजास 
विधानसभेि प्रतितनधीत्ि ममळण्याबाबि   

४७ १०९६४ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगिाप, िॉ.िजाहि ममझाम, 
श्री.अमभजजि िजंारी, िॉ.सधुीर िांबे, 
श्री.अमरनाथ राजरूकर, श्री.जयिं 
आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम 

ककलेअकम  (जज.औरंगाबाद) येथील 
सामाजजक न्याय विभागाच्या 
िसतिगहृाि सोलार पॅनलच्या कामाि 
गरैव्यिहार झाल्याबाबि 

४८ ११२५० श्री.प्रिीण दटके, िॉ.पररणय फुके, 
श्री.धगरीशचदं्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेकर 

टाळेबदंीच्या कालािधीि नागपरू 
समाजकल्याण विभागाचे िसतिगहृ बदं 
असिाना खानािळीच्या खचाममध्ये 
गरैव्यिहार झाल्याबाबि  

४९ ११३६३ श्री.शमशकांि मशदें मौ.देगांि (िा.कोरेगांि, जज.सािारा) 
येथील शिेकऱ्यांच्या जममनी औद्योधगक 
िसाहिीकरीिा सपंाददि केल्याबाबि  

५० ११५२९ श्री.नागोराि गाणार राज्याि इिर मागासिगीय 
विद्यार्थयाांसाठी जजल्हातनहाय शासकीय 
िसतिगहेृ सरुू करणेबाबि  

५१ १०५५८ श्री.अरुण लाि, श्री.शमशकांि मशदें, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमोल ममटकरी, 
श्री.अरुणकाका जगिाप, श्री.सजंय दौंि 

राज्यािील शिेकऱ्यांच्या वपकांना योग्य 
हमी भाि ममळण्याबाबि 

५२ ११४५२ श्री.विनायकराि मेटे बीि जजल््याि झालेल्या अतििषृ्ट्टीमळेु 
खरीप हंगामािील वपकांचे नकुसान 
झाल्याबाबि  
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तिसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 
५३ ११०७७ श्री.जयिं पाटील मौजे िळीये (िा.महाि, जज.रायगि) येथ े

अतििषृ्ट्टीमळेु दरि कोसळून झालेल्या 
दघुमटनेि मतृ्य ू झालेल्या व्यक्िींच्या 
िारसांना मदि ममळण्याबाबि  

५४ ११२५९ िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅि.तनरंजन िािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके 

लाखनी (जज.भिंारा) िालकु्यािील ज्येष्ट्ठ 
नागररकांना तनराधार योजनेचे प्रलतं्रबि 
मानधन देण्याबाबि  

५५ १०३९७ श्री.विलास पोिनीस कोळसाधाररि विद्यिुतनमममिी 
प्रकल्पांमळेु िाढणाऱ्या प्रदषूणाबाबि  

५६ ११५५८ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायदें राज्याि मागासिगीय मलुींसाठी सरुु 
केलेल्या शासकीय िसतिगहृांमध्ये 
पदभरिी करण्याबाबि  

५७ ११२०७ श्री.रणजजिमसहं मोदहि-ेपाटील सोलापरू जजल््यािील अतििषृ्ट्टीमळेु 
नकुसानग्रस्ि शिेकऱ्यांना भरपाई 
ममळण्याबाबि  

५८ १०७८१ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफम  भाई 
धगरकर, अॅि.तनरंजन िािखरे, 
श्री.रामदास आबंटकर, िॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रिीण दटके 

अनदुातनि आश्रम शाळेिील पहारेकरींना 
शासकीय आश्रम शाळेिील पहारेकरी 
पदाप्रमाणे िेिनशे्रणी तनजश्चि 
करण्याबाबि  

५९ ११३५१ श्री.सरेुश धस आददिासी सशंोधन ि प्रमशक्षण ससं्था, 
पणेु येथे आधथमक गरैव्यिहाराि दोषी 
ठरविलेल्या सेिातनितृ्ि अधधकाऱ्यांची 
तनयकु्िी केल्याबाबि  

६० १०९८० श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगिाप, िॉ.िजाहि ममझाम, िॉ.सधुीर 
िांबे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अमभजजि िजंारी, श्री.जयिं 
आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम 

 

यििमाळ जजल््यािील िांिा सधुार 
योजनेंिगमि कामांना मजंूरी देिाना बहृि 
आराखड्याचे पालन केल ेनसल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 
६१ ११३८० श्री.शमशकांि मशदें, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अरुणकाका जगिाप, श्री.अतनकेि 
िटकरे, श्री.सजंय दौंि, श्री.अमोल 
ममटकरी, श्री.अरुण लाि 

सािारा जजल््यािील िोंगरमार्थयािरील 
धोकादायक गािांची पहाणी करुन 
सरुक्षक्षििचे्या उपाययोजना करण्याबाबि  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागिि 
मंुबई.   प्रधान सधचि, 
ददनाकं : २७ डिसेंबर, २०२१   महाराष्ट्र विधानपररषद 

_______________________________________________________________________ 
मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 
 


