
महाराष्ट्र विधानपररषद 
चौथे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

गुरुिार, ददनाांक २१ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण ३०, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीिा ि यिुक कल्याण, उच् च ि तां्र शशक्षण, मराठी 
भाषा, साांस्कृततक कायय, अल्पसांखयाांक विकास ि िक्फ मां्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) अन् न ि नागरी परुिठा, ग्राहक सांरक्षण, अन् न ि षषध प्रशासन, 

सांसदीय कायय मां्री 
(३) पयायिरण मां्री 
(४) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मां्री 

  

प्रश्नाांची ककूण सांखया - ६९ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ३६ [ १ ते ३६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - २० [ ३७ ते ५६ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - १३ [ ५७ ते ६९ ] 
  

ककूण - ६९ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ ३५०१० श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 

श्री.सततश चव्हाण, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील 

गेिराई (जज.बीि) येथील जजल्हा 
पररषदेच्या माध्यशमक शाळेतील उदूय 
माध्यमाांच्या शशक्षकाांची पद भरती 
करण्याबाबत 
 

२ ३५५२९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 
 

राज्यात तनयमबाह्यररत्या शशक्षकाांची 
नेमणूक केल्याची चौकशी करण्याबाबत 

३ ३५८४९ िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्ता्रय सािांत, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप 
 

विनाअनदुातनत शाळेसांदभायत 
मलू्याांकनाकररता आदेश तनगयशमत 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४ ३४८८४ श्री.जयिांतराि जाधि लासलगाांि वि ांचूर (जज.नाशशक) सह 

इतर प्रादेशशक पाणीपरुिठा योजनेसाठी 
सौरऊजेचा पथदशी प्रकल्प 
राबविण्याबाबत 
 

५ ३५२४१ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

नगर पररषदेच्या माध्यशमक ि उच्च 
माध्यशमक शाळेतील शशक्षक 
कमयचाऱ् याांना शासनाच्या िदै्यकीय 
प्रततपतुीचा लाभ देण्याबाबत 
 

६ ३५२०५ िॉ.अपिूय दहरे, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले 

राज्यातील अनधधकृत खाजगी कोधचांग 
क्लासेसिर तनयां्रण ठेिण्याबाबत 
 

७ ३५६९१ आककय .अनांत गािगीळ राज्यात महाविद्यालयामध्ये सरुु 
असलेल्या रॅधग ांग ि लैंधगक शोषणािर 
प्रततबांध घालण्याबाबत 
 

८ ३५४१७ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अदुदलु्लाखान दरुायणी, िॉ.अपिूय दहरे, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

राज्यातील िरीष्ट्ठ महाविद्यालयातील 
ताशसका तत्िािरील प्राध्यापकाांच्या 
मानधनात िाढ करण्याबाबत 

९ ३४७०३ श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.सतुनल 
तटकरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
ििकुत े
 

राज्यातील खाजगी अनदुातनत प्राथशमक 
शाळाांचे लखेापरीक्षण करण् याबाबत 

१० ३४८६६ श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सततश चव्हाण, िॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.दत्ता्रय सािांत 

राज्यातील माध्यशमक शाळेतील 
शशक्षकेतर कमयचाऱ्याांचा आकृतीबांध 
अहिाल मांजूर करण्याबाबत 
 

११ ३५७८२ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल 
नािेकर 
 

मरुुि-जांजजरा, बोली, काशशद, बारशीि 
ि नाांदगाि (जज.रायगि) येथील 
अनधधकृत बाांधकामाबाबत 



3 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१२ ३५१५१ अॅि.जयदेि गायकिाि नागपरू शहरात शमनरल िॉटरच्या 

नािाखाली थांि पाण्याची विक्री होत 
असल्याबाबत 
 

१३ ३५२७६ श्री.अतनल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.तनरांजन 
िािखरे 
 

पणेु उपनगरात क्रीिा सांकुल 
उभारण्याबाबत 

१४ ३६०२० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्रय 
सािांत, श्री.विक्रम काळे, िॉ.सधुीर ताांबे 

सरल प्रणालीची सांगणकीय मादहती 
नोंदणी करण्यासाठी मदुतिाढ 
देण्याबाबत 
 

१५ ३४९३७ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

राज्यातील रुग्णालये, न्यायालये ि 
शकै्षणणक सांस्था शाांतता प्रिण क्ष्ेरात 
समाविष्ट्ट करण्याबाबत 
 

१६ ३५६०८ श्री.जयांत पाटील महाि षद्योधगक िसाहतीमधील 
रासायतनक कारखान्यातनू प्रदषूण 
झाल्याबाबत 
 

१७ ३५६२१ श्री.दत्ता्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े 
श्री.विक्रम काळे, िॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.बाळाराम पाटील 

ददनाांक १ ि २ जुल,ै २०१६ रोजी 
अनदुानास पा्र झालेल्या शाळाांच्या 
पदामध्ये दरुुस्ती करून शधु्दीप्रक 
तनगयशमत करण्याबाबत 
 

१८ ३५०१७ श्री.कवपल पाटील राज्यातील विद्यापीठामध्ये स््री 
अभ्यास कें दे्र काययरत करण्याबाबत 
 

१९ ३५३४८ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले िसई पजश्चम (जज.पालघर) येथील 
नागररकाांना जलस््रोत उपलदुध करुन 
देण्याबाबत 
 

२० ३५८२२ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार 

मातोश्री काशीबेन ब्रजलाल िाशलया 
शाळा बोरीिली (प.), मुांबई येथील िगय 
स्थलाांतरीत करण्याबाबत 
 

२१ ३५७६१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार 

राज्यातील जजल्हा पररषद शशक्षकाांिरील 
अन्याय दरू करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२२ ३४८३५ अॅि.तनरांजन िािखरे आसनगाि (ता.शहापरू, जज.ठाणे) 

येथील पाणी टांचाईबाबत 
 

२३ ३४८३३ श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.हररशस ांग राठोि, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे 
 

दारव्हा (जज.यितमाळ) तालकु्यातील 
शालेय पोषण आहार योजनेची देयके 
प्रलांबबत असल्याबाबत 

२४ ३४७६८ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सतुनल तटकरे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अतनल भोसल े
 

सेंट जोसेफ स्कूल (नविन पनिेल) या 
शाळेिर कारिाई करण्याबाबत 

२५ ३५४०९ श्री.अदुदलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय 
मुांि,े श्री.सततश चव्हाण 

कक्ष अधधकारी, अल्पसांखयाक विकास 
विभाग, मां्रालय, मुांबई याांच्या 
कारभाराची चौकशी करण्याबाबत 
 

२६ ३५९३१ प्रा.जोगेन्द्र किाि,े श्री.नागोराि गाणार िाशशम जजल्ह्यातील कलािांताांना 
मानधन देण्याबाबत 
 

२७ ३५६०९ श्री.हररशस ांग राठोि यितमाळ जजल्ह्यातील ज्येष्ट्ठ 
कलािांताांना मानधन देण्याबाबत 
 

२८ ३६१४५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.जनादयन चाांदरूकर 
 

राज्यात आांतरराष्ट्रीय दजायच्या शाळा 
उभारण्याबाबत 

२९ ३६२७५ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सततश चव्हाण, 
अॅि.तनरांजन िािखरे 
 

राज्यात चाांगला पाऊस होिनूही 
पाणीपरुिठा करणाऱ्या टँकरची सांखया 
िाढल्याबाबत 



5 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३० ३६३८८ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे राज्यातील सीमािती भागात असलेल्या 

िाचनालयाांना आधथयक सहाय्य 
देण्याबाबत 
 

३१ ३६४३७ श्री.जगन्नाथ शशांदे सोलापरू ि िाशशम जजल्हयात 
स््रीयाांिरील अन्यायाप्रकरणी चौकशी 
करण्याबाबत 
 

३२ ३६७४६ श्रीमती विद्या चव्हाण राज्यात विशषेत: मुांबई, ठाणे ि 
नागपरू जजल्हयाच्या शहरी भागात 
महाराष्ट्र प्रदषूण तनयां्रण मांिळाने 
जनजागतृी केली नसल्याबाबत 
 

३३ ३७०३० श्री.मोहनराि कदम, श्री.हररशस ांग राठोि, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे 
 

ददग्रस (जज.यितमाळ) येथील स्िस्त 
धान्य दकुानािर कारिाई करण्याबाबत 

३४ ३७२०४ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररशस ांग राठोि, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.सभुाष झाांबि, प्रा.जोगेन्द्र 
किाि,े श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
आककय .अनांत गािगीळ, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर 
 

राज्यात शासनाचे शशक्षणविषयक धोरण 
सतत बदलत असल्याबाबत 

३५ ३७३५८ श्री.रामराि ििकुत े दहांगोली जजल्हयातील कयाधू नदी 
साांिपाण्यामळेु प्रदवुषत झाल्याबाबत 
 

३६ ३७४१५ श्री.पररणय फुके तमुसर पांचायत सशमती (जज.भांिारा) 
अांतगयत असलेली ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 
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दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३७ ३५४८१ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.कवपल पाटील, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.चांद्रकाांत 
रघिुांशी, आककय .अनांत गािगीळ, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाि,े श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्रय 
सािांत, श्री.विक्रम काळे 
 

राज्यात शशक्षकाांची ऑनलाईन कामे रद्द 
करण्याबाबत 

३८ ३४६९२ श्री.जयिांतराि जाधि येिला (जज.नाशशक) येथ े अल्पसांखयाांक 
समाजातील विद्यार्थयाांसाठी निीन 
शासकीय तां्रतनकेतन सांस्था सरुु 
करण्याबाबत 
 

३९ ३५२४३ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

राज्यातील शारररीक शशक्षण शशक्षकाांना 
न्याय देण्याबाबत 
 

४० ३६२१६ िॉ.अपिूय दहरे सन २०१५-२०१६ च्या सांच मान्यतचे्या 
प्रस्तािाांची दरुूस्ती करून सधुाररत सांच 
मान्यता देण्याबाबत 
 

४१ ३५६८२ आककय .अनांत गािगीळ, िॉ.अपिूय दहरे, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यात १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी ककां िा 
त्यानांतर सेिेत असलेल्या कमयचाऱ्याांना 
जुनी पेन्शन योजना लाग ूकरण्याबाबत 
 

४२ ३५३९६ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अदुदलु्लाखान 
दरुायणी, श्री.अमरशसांह पांडित, िॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.दत्ता्रय सािांत 
 

राज्यातील शशक्षक ि मखुयाध्यापकाांची 
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

४३ ३४६७५ श्री.हेमांत टकल,े श्री.सतुनल तटकरे, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण 

कुझ े (ता.तलासरी, जज.पालघर) येथील 
शासकीय गोदामातनू परुिठा केलेला 
ताांदळू ि गहू खतशमश्रीत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४४ ३५१३१ श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरशसांह पांडित, 

श्री.सततश चव्हाण, िॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.दत्ता्रय सािांत 
 

राज्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयात 
अधधव्याखयात्याांच्या सेिा ग्राहय धरुन 
त्याांना इतर लाभ देण्याबाबत 

४५ ३६९५० श्री.अतनल भोसल े राज्यातील शशक्षण विभागाची जव्हिीयो 
कॉन्फरन्स कें दे्र बांद झाल्याबाबत 
 

४६ ३६०२२ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्रय 
सािांत, श्री.विक्रम काळे, िॉ.सधुीर ताांबे 
 

राज्यातील शशक्षकाांसाठी सांरक्षण कायदा 
तयार करण्याबाबत 

४७ ३६७९५ श्री.सांजय दत्त मुांबईतील प्रदषूणािर तनयां्रण 
ठेिण्याबाबत 
 

४८ ३५६३२ श्री.जयांत पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाि े निी मुांबई आणण ठाणे षद्योधगक 
विकास महामांिळाच्या कारखान्याांच्या 
विषारी गॅसमळेु प्रदषूण झाल्याबाबत 
 

४९ ३५६२३ श्री.दत्ता्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि े राज्यातील राष्ट्रीय मल्लखाांब ि इतर 
खेळािूांना शासकीय सेिेत ५ टक्के 
आरक्षण देण्याबाबत 
 

५० ३५०१९ श्री.कवपल पाटील राज्यातील माध्यशमक विभागातील 
शशक्षकाांच्या ररक्त जागाांबाबत 
 

५१ ३७३३८ श्री.आनांद ठाकूर िसई (जज.पालघर) तालकु्यात 
अनधधकृत शाळाांिर कारिाई 
करण्याबाबत 
 

५२ ३६५९३ श्री.प्रविण दरेकर टाकळी (ता.माढा, जज.सोलापरू) 
शौचालयाांसाठीच्या तनधीत गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

५३ ३५०४६ अॅि.तनरांजन िािखरे साांस्कृततक कायय विभागाचे सांकेत स्थळ 
अद्ययाित करण्याबाबत 
 

५४ ३५४४१ श्री.अदुदलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय 
मुांि,े श्री.सततश चव्हाण, श्री.हेमांत 
टकल,े श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.सतुनल तटकरे, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.रामराि ििकुत े
 

शल ांगायत समाजाला आरक्षण 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
५५ ३५९९३ प्रा.जोगेन्द्र किाि,े श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.सभुाष झाांबि 
 

राज्यात दधुात भेसळ करणाऱ्याांिर 
कारिाई करण्याबाबत 

५६ ३६६१३ श्री.शरद रणवपस े उलिे (जज.रायगि) टेकिीिरील 
बौध्दकालीन लेण्याांच े सांरक्षण 
करण्याबाबत 
 

  
ततसरी फेरी 

  
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
५७ ३५५३७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 

श्री.धगरीशचांद्र व्यास 
धचमरू (जज.चांद्रपरू) येथील जजल्हा 
पररषद उदूय प्राथशमक शाळेत उदूय 
माध्यमाचे शशक्षक उपलदुध 
करण्याबाबत 
 

५८ ३४८३९ श्री.जयिांतराि जाधि यशिांतराि चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त 
विद्यापीठातील गरैकारभाराांची 
उच्चस्तरीय चौकशी करण्याबाबत 
 

५९ ३५२२८ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

राज्यातील तबला िादक शशक्षकाांच्या 
पदास मांजुरी देऊन िेतनशे्रणी मांजूर 
करण्याबाबत 
 

६० ३५९३० आककय .अनांत गािगीळ राज्यातील कमी पटसांखया असलेल्या 
शाळा बांद करुन विद्यार्थयायचे इतर 
गािाांतील शाळेत विशलतनकरण 
करण्याबाबत 
 

६१ ३५४२२ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अदुदलु्लाखान दरुायणी 
 

प्राध्यापकाांचे तनितृ्तीिेतनाचे प्रस्ताि 
प्रलांबबत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६२ ३६९५६ श्री.अतनल भोसल े राज्यातील शाळाांमध्ये िीज परुिठा 

उपलदुध करुन देण्याबाबत 
 

६३ ३६०२३ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.दत्ता्रय सािांत, िॉ.सधुीर ताांबे, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यातील रा्रशाळा ि रा्र कतनष्ट्ठ 
महाविद्यालयातील शशक्षक ि 
शशक्षकेतर कमयचाऱ्याांचे थककत िेतन 
देण्याबाबत 
 

६४ ३७२५३ श्री.सांजय दत्त राज्यातील ऑनलाईन षषध विक्रीला 
प्रततबांध करण्याबाबत 
 

६५ ३५५७९ श्री.जयांत पाटील थळ (ता.अशलबाग, जज.रायगि) येथील 
मजच्छमार बोटीांचे नकुसान झाल्याबाबत 
 

६६ ३५७४७ श्री.दत्ता्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि े राज्यातील अततररक्त झालले्या 
शशक्षकाांच्या अततररक्त कालािधीतील 
सेिाकाळ ग्राह्य धरण्याबाबत 
 

६७ ३५२११ श्री.कवपल पाटील राज्यातील विद्यापीठाांच्या दजाय 
िाढीसाठी राज्याच्या अथयसांकल्पात 
िाढीि तरतदू करण्याबाबत 
 

६८ ३५२७७ अॅि.तनरांजन िािखरे हाफककन महामांिळात पोशलओ लस 
खरेदीत गरैव् यिहार झाल् याबाबत 
 

६९ ३६९२९ श्री.अदुदलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय 
मुांि,े श्री.सततश चव्हाण 

पेठशशिाणी (ता.पालम, जज.परभणी) 
येथील पाणीपरुिठा योजनेतील 
गरैव्यिहाराची चौकशी करण्याबाबत 
 

  

  
विधान भिन :   िॉ. अनांत कळस े
नागपरू.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : २० डिसेंबर, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या सगंणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 


