
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

सोमिार, ददनाांक ३१ जुलै, २०१७ / श्रािण ९, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) महसूल, मदि ि पुनिवसन , सािवजतनक बाांधकाम  
(सािवजतनक उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) पररिहन, खारभूमी विकास मांत्री 
(३) कृषी आणण फलोत्पादन मांत्री 
(४) सािवजतनक बाांधकाम (सािवजतनक उपक्रम) मांत्री 
(५) पशुसांिधवन, दगु्धविकास ि मत््यविकास मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ७६ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३९ [ १ िे ३९ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २६ [ ४० िे ६५ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ११ [ ६६ िे ७६ ] 
  

एकूण - ७६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१ ३३६४० श्री.रविांद्र फाटक सायन-पनिेल महामागावसाठी सांपाददि 

करण्याि आलेल्या जममनीि गैरव्यिहार 
झाल्याबाबि 

२ ३३८०६ अॅड.जयदेि गायकिाड आशाणे िे ठाकूरिाडी (िा.कजवि, 
जज.रायगड) येथील र्त्याांच्या कामाि 
गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

३ ३२४७४ श्रीमिी हु्नबानू खमलफे, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्ि 

डॉ.बाळासाहेब सािांि कोकण कृषी 
विद्यापीठ, दापोली (जज.रत्नाधगरी) येथे 
भरिी प्रकक्रयेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

४ ३३४६५ श्री.ममिेश भाांगडडया गडचाांदरू (जज.चांद्रपूर) मुख्य र्त्याची 
दरुि्था झाल्याबाबि 

५ ३३७१६ श्री.आनांदराि पाटील सािारा येथील सहापदरी राष्ट्रीय 
महामागावचे काम पूणव करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 

६ ३३८३८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी मौजे पोहेटाकळी (िा.पाथरी, जज.परभणी) 
येथील शासकीय जममनीिरील अतिक्रमण 
तनष्ट्कासीि करण्याबाबि 

७ ३१३९९ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.ममिेश भाांगडडया 

नागपूर जजल््यािील मत््यव्यिसाय 
प्रोत्साहनाकरीिा जागा देण्याबाबि 

८ ३२११२ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

यििमाळ जजल््यािील भूमम अमभलेख 
कायावलयािील कामे विदहि मुदिीि होि 
नसल्याबाबि 

९ ३११९७ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.अमरमसांह पांडडि, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

कामोठे (निी मुांबई) येथील मौजे 
घोटगािािील शेिकऱ्याांच्या जममनीबाबि 
 

१० ३३७४७ श्री.हररमसांग राठोड यििमाळ जजल््याि बोगस खिाांची विक्री 
केली जाि असल्याबाबि 

११ ३२९६० श्री.पररणय फुके रामपूर (िा.िुमसर, जज.भांडारा) येथील 
जांगलव्याप्ि गािाांमध्ये जनािराांची अिधै 
खरेदी होि असल्याबाबि 

१२ ३३४१२ श्री.प्रविण दरेकर मौजे देिड-ेिाडीअधधष्ट्ठी (िा.सांगमेश्िर, 
जज.रत्नाधगरी) येथील अनधधकृि बाांधकामे 
तनष्ट्कासीि करण्याबाबि 

१३ ३१३४९ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरमसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

राज्यािील कृषी विभागािील कृषी 
सेिकाांच्या पररक्षिेील गैरव्यिहाराची 
चौकशी करण्याबाबि 
 

१४ ३२२३३ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.नरेंद्र पाटील 

पालघर जजल्हयाि शिेकऱ्याांनी पीक काढून 
झाल्यानांिर कृषी विभागाकडून 
ककटकनाशकाांचे िाटप करण्याि 
आल्याबाबि 

१५ ३२३५२ श्री.अतनल भोसले पुणे शहरािील शालेय बसची िाहन 
योग्यिा िपासणी पूणव न झाल्याबाबि 

१६ ३२४७२ श्री.जयांि पाटील कजवि (जज.रायगड) िालुक्याि बुलडोझराचा 
िापर करुन ग्राम्थाांसाठी असलेल्या 
सोयी-सुविधा नष्ट्ट केल्याबाबि 

१७ ३४१६८ डॉ.सुधीर िाांबे अहमदनगर जजल्हयािील शिेकरी अपघाि 
विमा योजनेिील प्र्िाि प्रलांबबि 
असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१८ ३१४६४ श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.हेमांि टकले, 

श्री.सुतनल िटकरे 
“जय महाराष्ट्र” असे मलदहलेली बस 
बेळगािाि दाखल होिाच कनावटक 
पोमलसाांनी गुन्हे दाखल केल्याबाबि 

१९ ३२२६७ श्री.कवपल पाटील राज्यािील भाकड जनािराांच्या पोषणासाठी 
दरमहा भत्िा सुरु करण्याबाबि 

२० ३१८६६ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरमसांह पांडडि, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील 

पेठ–नामशक–येिला–औरांगाबाद प्र.रा.मा.क्र. २ 
या चौपदरी र्त्याची दरुू्िी करण्याबाबि 

२१ ३३७१० श्री.सुजजिमसांह ठाकूर काांकबा, खांडाळा ि िडगाांि (िा.िुळजापूर, 
जज.उ्मानाबाद) या भागािील शेि जमीन 
खडीकें द्रामुळे नावपक होि असल्याबाबि 

२२ ३२१२१ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, श्री.सांजय 
दत्ि 

कसारा-नामशक राज्य पररिहन मांडळाची 
बससेिा पिूविि सुरु करण्याबाबि 

२३ ३१०६३ डॉ.अपिूव दहरे मालेगाांि (जज.नामशक) िालुक्यािील गौण 
खतनजाांचे अिैध उत्खनन रोखण्याबाबि 
 

२४ ३३८१६ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीकाांि देशपाांड े चांद्रभागा नदीपात्रािील (िा.पांढरपूर, 
जज.सोलापूर) अिधै िाळू उपसा बांद 
करण्याबाबि 

२५ ३१३०० श्री.अमरमसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील 

राज्यािील तनजाम आणण बिटीशकालीन 
पुलाांची दरुू्िी करण्याबाबि 

२६ ३१२६९ श्री.नारायण राणे मसांधदुगुव ि रत्नाधगरी जजल््याि झालेल्या 
अिकाळी पािसामुळे आांबा नकुसानग्र्ि 
शेिकऱ्याांना आधथवक मदि देण्याबाबि 

२७ ३१८४८ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टकले, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

मौजे रायपटण (िा.राजापुर, जज.रत्नाधगरी) 
येथील राज्य महामागाविरील धोकादायक 
झाडाांमुळे होणारे अपघाि टाळण्याबाबि 

२८ ३३५९६ श्री.विक्रम काळे औरांगाबाद िे अजजांठा या राज्यमागावच्या 
चौपदरीकरणाबाबि 

२९ ३४०४४ श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगिाप, श्रीमिी हु्नबानू खमलफे, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.नारायण राणे 

देिगड (जज.मसांधदुगुव) येथील िारामुांबरी 
पुलाच्या जोडर्त्याच्या कामाबाबि 

३० ३१७७३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि मुांबई-पुणे द्रिुगिी महामागाविरील अपघाि 
रोखण्याबाबि 

३१ ३४००६ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अमराििी-सुरि या महामागावचे 
चौपदरीकरणाचे काम करण्याबाबि 

३२ ३२३०५ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.राहुल नािेकर 

पालघर जजल््याि महत्िाची कायावलये 
्थापन करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
३३ ३३१७८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले राज्यािील महानांद दधू उत्पादनाचा प्रकल्प 

सुरू करण्याबाबि 
३४ ३२२८८ श्री.रामराि िडकुिे औांढा नागनाथ (जज.दहांगोली) शासकीय 

विश्रामगहृाच्या बाांधकामाबाबि 
३५ ३१२२२ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमिी हु्नबानू खमलफे, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.प्रकाश गजमभये, श्री.रामराि िडकुिे, 
डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.नारायण राणे, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.(श्रीमिी) नीलम 
गोऱ्हे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि 
जाधि, श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरमसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण 

नागपूर-मुांबई समधृ्दी महामागव 
प्रकल्पाकरीिा शेिकऱ् याांनी विरोध 
केल्याबाबि 

३६ ३३५५७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमिी हु्नबानू खमलफे 

महाड-पांढरपूर र्त्याचे चौपदरीकरण 
करण्याबाबि 
 

३७ ३०९७० डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, डॉ.अपिूव दहरे, 
श्री.जयिांिराि जाधि 

पजश्चम महाराष्ट्र ि नामशक जजल््यािील 
नुकसानग्र्ि शिेकऱ्याांना मदि देण्याबाबि 

३८ ३२४६० श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.नारायण राणे, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरमसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

महाराष्ट्र राज्य मागव पररिहन 
महामांडळाच्या बसेस मधनू होणारी 
प्रिाशाांची घट रोखण्याबाबि 
 

३९ ३१४७२ श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.रविांद्र फाटक, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर 

मुांबई ि मुांबई उपनगरािील र्त्याांची कामे 
खडीअभािी बांद झाल्याबाबि 
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दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
४० ३२९८४ श्री.रविांद्र फाटक मौजे सांिोषनगर (िा.खेड, जज.पुणे) येथील 

शेड जळीि प्रकरणाि गैरव्यिहार 
केल्याबाबि 

४१ ३२५२१ श्रीमिी हु्नबानू खमलफे, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्ि 

सांगमेश्िर ि मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) 
िालुक्यािील खाडीपट्टयाि बेकायदा िाळू 
उत्खनन होि असल्याबाबि 

४२ ३३७५७ श्री.ममिेश भाांगडडया डोमा (िा.धचमूर, जज.चांद्रपूर) येथे 
पशुधचककत्सालय ि िदै्यककय िांत्रज्ञ 
अधधकारी याांची तनयुक्िी करण्याबाबि 

४३ ३३८५१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी दैठणा (जज.परभणी) येथील अिैध 
खोदकामाबाबि 
 

४४ ३१८०३ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

भूमम अमभलेख कायावलय (िा.उमरेड, 
जज.नागपूर) येथे शेिी ि घराची मोजणी 
करिाना शासनाच्या पैशाचा अपव्यय 
झाल्याबाबि 
 

४५ ३३५८८ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण 

राजेिाडीनजजक (िा.महाड, जज.रायगड) 
सावित्री नदीच्या निीन बाांधकामाि 
गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
 

४६ ३४११२ श्री.हररमसांग राठोड यििमाळ जजल््यािील आददिासी 
िालुक्याांि पशुसांिधवन धचककत्सा कें द्र 
(पॉलीजक्लतनक) सुरू करण्याबाबि 

४७ ३३३०४ श्री.पररणय फुके िैनगांगा नदीिरील (िा.पिनी, जज.भांडारा) 
अिैध िाळू उपसा रोखण्याबाबि 

४८ ३३४१७ श्री.प्रविण दरेकर िळोजा (निी मुांबई) येथे िाळूची अिैध 
िाहिूक करणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबि 

४९ ३१६१२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरमसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

प्रिासी िाहिकू करणाऱ्या ररक्षा ि 
टॅक्सीसाठी (काळ्या वपिळ्या) मोबाईल ॲप 
विकमसि करण्याबाबि 

५० ३२२१८ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.सुतनल िटकरे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि 
 
 

मुांबईिील परळ येथील हाफकीन सा्ं थेच्या 
जागेिर टाटा मेमोररयल रुग्णालयाने 
िाहनिळ उभारल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
५१ ३२३७१ श्री.अतनल भोसले कोंढिा उपनगर ि पूिव हिेली (जज.पुणे) 

िालुक्यािील टेकड्या ि डोंगराांचे 
सपाटीकरण होि असल्याबाबि 

५२ ३२४७१ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील महाड (जज.रायगड) िालुक्यािील दरडक्षेत्र 
गाि-िाड्याांच्या पुनिवसनासाठी 
तनधी उपलब्ध करून देण्याबाबि 

५३ ३१२३९ श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

कल्याण (जज.ठाणे) येथील राज्य पररिहन 
मांडळाच्या आगाराची दरुि्था झाल्याबाबि 

५४ ३२३३३ श्री.कवपल पाटील श्री विनायक पोलीस गहृतनमावण सां्थेने 
तनिास्थानाकररिा मुांबईिील मुलुांड (पिूव) 
येथील भूखांडाची मागणी केल्याबाबि 

५५ ३३८५२ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीकाांि देशपाांड े पांढरपूर (जज.सोलापूर) िालुक्यािील केळी 
बागायिदार शेिकऱ्याांना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबि 

५६ ३१२७६ श्री.नारायण राणे देिगड (जज.मसांधदुगुव) येथील राज्य 
पररिहन महामांडळाच्या आगारािील 
िाहकाांची सांख्या िाढविण्याबाबि 

५७ ३१८४६ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांिराि जाधि, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.धनांजय मुांड े

कृषी विद्यापीठािील अध्यापकाांना 
तनयममि पदोन्निी ममळण्याबाबि 

५८ ३१८५५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि कृषी विषयक प्रश्नाांबाबि उपाययोजना 
करण्याकरीिा सममिीने सादर केलेल्या 
अहिालानुसार अांमलबजािणी करण्याबाबि 

५९ ३४००९ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला शहरािील निीन प्रादेमशक 
पररिहन कायावलय इमारिीचे बाांधकाम पूणव 
करण्याबाबि 

६० ३४२०१ श्री.आनांद ठाकूर सुकसाळे (िा.विक्रमगड, जज.पालघर) 
येथील र्त्याची दरुि्था झाल्याबाबि 

६१ ३३१०६ श्री.रामराि िडकुिे हटकािाडी (िा.मानिि, जज.परभणी) येथे 
अिैध िाळू उपसा होि असल्याबाबि 

६२ ३१२४१ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे रायिा (िा.कल्याण, जज.ठाणे) येथे 
पशुिदै्यकीय दिाखाना उभारण्याबाबि 

६३ ३३६३४ श्री.रामहरी रुपनिर मौजे साांगिी, पो.नायगाि (िा.खांडाळा, 
जज.सािारा) येथील शेि जममनीिर 
अतिक्रमण ि खोदकाम केल्याबाबि 

६४ ३२६५६ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे पजश्चम विदभाविील (िऱ् हाड) दधुाची आिक 
घटल्याबाबि 

६५ ३२६०८ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि िीट (िा.करमाळा, जज.सोलापरू) गािािील 
शेिकऱ्याांनी आत्महत्या केल्याबाबि 
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तिसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
६६ ३३६४८ श्री.रविांद्र फाटक डहाण,ू िलासरी, पालघर (जज.पालघर) या 

िालुक्याि अिधै उत्खनन रोखण्याबाबि 
६७ ३२१७७ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 

श्री.नागोराि गाणार 
सालेकसा गल्लाटोला (िा.सालेकसा, 
जज.गोंददया) या मागाविरील खडकटोली 
नाल्यािरील पुलाची दरुि्था झाल्याबाबि 

६८ ३४११३ श्री.हररमसांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर करांजी (िा.केळापूर जज.यििमाळ) 
पररसराि ि िधाव नदीच्या घाट 
पररसरािील अिैध उत्खनन रोखण्याबाबि 

६९ ३३३०६ श्री.पररणय फुके, अॅड.अतनल परब, 
श्री.नारायण राणे 

मेढा (िा.मालिण, जज.मसांधदुगुव) येथील धपू 
प्रतिबांधात्मक बांधाऱ्याचे काम पूणव 
करण्याबाबि 

७० ३३४३३ श्री.प्रविण दरेकर राज्यािील मजच्िमाराांच्या मागण्याांबाबि 
 

७१ ३२५०२ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील िडघर-करांजाड े(िा.पनिेल, जज.रायगड) या 
पुलाची दरुि्था झाल्याबाबि 

७२ ३१४५८ श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटकरे, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.अमरमसांह पांडडि, 
श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े

नागपूर-मुांबई समधृ्दी महामागव मेगामसटी 
शेजारील जमीन खरेदी प्रकरणाबाबि 
 

७३ ३१७७९ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमिी हु्नबान ूखमलफे 

पशुसांिवधन विभागाच्या अकायवक्षमिेमुळे 
राज्यािील ४८२३ शेिकरी अनुदानापासुन 
िांधचि रादहल्याबाबि 

७४ ३१९१४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

मुांबई-अहमदाबाद जलदगिी प्रिासी रेल्िे 
(बुलेट रेन) प्रकल्पाबाबि 

७५ ३३१९४ श्री.रामराि िडकुिे दहांगोली जजल््यािील शिेकऱ्याांना खिाचा 
पुरिठा करण्याबाबि 

७६ ३१२४५ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमिी 
ज्मिा िाघ 

इिर राज्यािील मजच्िमार राज्याि 
घुसखोरी करून मासेमारी करीि 
असल्यामुळे ्थातनक मजच्िमाराांचा 
व्यिसाय धोक्याि आल्याबाबि 

  
विधान भिन :    उत्िममसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 
ददनाांक : २८ जुलै, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


