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

शुक्रिार, ददनाांक २२ डिसेंबर, २०१७ / पौष १, १९३९ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) आददिासी विकास मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) उद्योग, खननकमम मांत्री 
(३) ऊजाम, निीन ि निीकरणीय ऊजाम, राज्य उत्पादन शलु्क मांत्री 
(४) सामाजजक न्याय ि विशषे सहाय्य मांत्री 
(५) सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ६३ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३७ [ १ ते ३७ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १६ [ ३८ ते ५३ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १० [ ५४ ते ६३ ] 
  

एकूण - ६३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१ ३५०७६ श्री.अमरससांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 

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

कोि असलेल्या मदहलाांना ननराधाराांच्या 
धतीिर िेतन अनदुान मांजूर 
करणेबाबत 

२ ३४६८९ श्री.जयिांतराि जाधि धचचोंिी (ता.येिला, जज.नासशक) येथील 
निीन औद्योधगक िसाहतीांना पायाभतु 
सोयी सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 
 

३ ३५८६८ िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराि पाटील, आककम .अनांत 
गािगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक 
ऊफम  भाई जगताप 
 

राज्यातील आश्रमशाळेतील 
विद्यार्थयाांच्या जेिणाच्या िेळाांमधील 
अांतर कमी करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४ ३६०३१ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हेमांत टकल,े 

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सनुनल 
तटकरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.प्रकाश 
गजसभये, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.हररसस ांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ू
खसलफे, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.जनादमन चाांदरूकर, 
अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.रामराि 
ििकुत,े श्री.सतजे ऊफम  बांटी पाटील, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय 
सािांत, श्री.विक्रम काळे, िॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.तानाजी सािांत, श्रीमती जस्त्मता 
िाघ, आककम .अनांत गािगीळ, श्री.धनांजय 
मुांि,े श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडित, 
श्री.जयिांतराि जाधि 
 

राज्यातील कोळसा टांचाईमळेु िीज 
ननसममती सांच बांद पिून भारननयमन 
होत असल्याबाबत 

५ ३५१२२ श्री.रामराि ििकुत े सेनगाांि (जज.दहांगोली) तालकु्यातील 
पािर हाऊसचे काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
 

६ ३५२१९ श्री.कवपल पाटील राज्यातील मलुीांच्या िसनतगहृाांिर 
मदहला गहृपाल ि सरुक्षा रक्षकाांची 
ननयकु्ती करण्याबाबत 
 

७ ३५३९९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरससांह पांडित, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी 
 

नळदगुम (ता.तळुजापरू, जज.उस्त्मानाबाद) 
येथील िसनतगहृाचे काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत 

८ ३४९९१ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅि.जयदेि 
गायकिाि, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्त्नबान ू खसलफे, 

राज्यातील बांद पिलेले साखर कारखाने 
सरुु करुन मालमत्ता भाि े तत्िाने 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र 
किाि,े श्री.हररसस ांग राठोि, श्री.सभुाष 
झाांबि, श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

९ ३४७८८ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
श्री.रामननिास ससांह, श्रीमती जस्त्मता 
िाघ 

िडिलाांच्या अथिा रक्ताच्या नात्यातील 
व्यक्तीांच्या पाल्याांना जात िधैता 
प्रमाणपत्र देण्याबाबत 
 

१० ३५७६६ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.सनुनल 
तटकरे, श्री.ख्िाजा बेग 
 

मुांबईतील िीज ग्राहकाांना स्त्िस्त्त िीज 
देण्याबाबत 

११ ३५३५९ श्री.धनांजय मुांि े औरांगाबाद जजल््यातील रॅडिको 
मद्यननसममती कारखान्याने शासनाचा 
महसलू बिुविल्याबाबत 
 

१२ ३५२७९ श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.ननरांजन 
िािखरे 
 

विजेचा दर कमी करुन ननयसमत िीज 
परुिठा करण्याबाबत 

१३ ३५५९७ श्री.जयांत पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह 
पांडित, श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल 
नािेकर, श्री.अननल भोसल,े श्रीमती 
विद्या चव्हाण 
 

डिकसळ (ता.कजमत, जज.रायगि) 
रस्त्त्यािर विद्यतु तार पिून तरूणाचा 
मतृ्य ूझाल्याबाबत 

१४ ३५२१० िॉ.अपिूम दहरे नासशक जजल््यात उद्योग बांद पिून 
कामगार बेरोजगार झाल्याबाबत 
 

१५ ३५१५३ अॅि.जयदेि गायकिाि आददिासी आश्रमशाळाांमधील 
बायोमेदरक मशीन बांद असल्याबाबत 
 

१६ ३५४५१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांजय 
मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण 

परभणी जजल्हा मध्यिती बँकेच्या 
गरैव्यिहाराची चौकशी करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१७ ३५९८९ श्री.पररणय फुके नागपरू जजल्हयात सांजय गाांधी 

ननराधार ि इांददरा गाांधी आिास 
योजनेच्या लाभार्थयाांचे मानधन प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
 

१८ ३५४७६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास विदभामत विशषेत: नागपरू येथे 
भारननयम होत असल्याबाबत 
 

१९ ३५०६४ श्री.हररसस ांग राठोि आददिासी आश्रमशाळेतील अनतररक्त 
सशक्षक ि सशक्षकेतर कममचाऱ्याांचे 
समायोजन करण्याबाबत 
 

२० ३५३४० श्री.आनांद ठाकूर, श्री.सनुनल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकल,े श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, िॉ.अपिूम 
दहरे, श्री.नागोराि गाणार 
 

आददिासी आश्रमशाळाांमधील अधधक्षक 
ि गहृपालाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

२१ ३५७३६ श्री.गोवपककशन बाजोरीया पारस (ता.बाळापरू, जज.अकोला) येथील 
प्रस्त्तावित औजष्ट्णक िीज प्रकल्प बांद 
करण्यात आल्याबाबत 
 

२२ ३५२४२ श्री.रवि ांद्र फाटक राजापरू (जज.रत्नाधगरी) ि देिगि 
(जज.सस ांधदुगुम) तालकु्यातील 
प्रकल्पग्रस्त्ताांच्या पनुिमसनाबाबत 
 

२३ ३६०९२ अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत 
टकल े
 

राज्यातील कातकरी समाजाच्या 
मागण्याांबाबत 

२४ ३६१५३ श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ू खसलफे, 
श्री.सभुाष झाांबि 
 
 

ऊसाचा दर ननजश्चत करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
२५ ३६३३३ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.नागोराि 

गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास 

सयूममाळ (ता.मोखािा, जज.पालघर) 
येथील आददिासी आश्रमशाळेच्या 
ननकृष्ट्ट ि प्रलांबबत कामाांबाबत 
 

२६ ३६५५६ श्री.तानाजी सािांत राज्यातील कुपोषण रोखण्यासाठी 
जनजागतृी कायमक्रम राबविण्याबाबत 
 

२७ ३६८५४ श्रीमती जस्त्मता िाघ जळगाांि जजल््यातील आधथमक ि दबुमल 
घटकाांतील विद्याथी सशष्ट्यितृ्तीपासनू 
िांधचत असल्याबाबत 
 

२८ ३६८५७ श्री.जनादमन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सांजय दत्त, श्री.हररसस ांग राठोि, 
प्रा.जोगेन्द्र किाि,े आककम .अनांत 
गािगीळ, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्रीमती 
हुस्त्नबान ूखसलफे 
 

िीज कपातीमळेु मुांबई, औरांगाबाद 
तसेच इतर जजल््यात दधुाचे नकुसान 
होत असल्याबाबत 

२९ ३६८७२ श्री.बाळाराम पाटील ददघी पोटम (जज.रायगि) औद्योधगक 
क्षेत्रासाठी जमीन सांपादन करण्याबाबत 
 

३० ३७२०७ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ू
खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 
 

मालेगाि (जज.िासशम) तालकु्यात 
नाफेिने सरुु केलेले तरू खरेदी कें द्र बांद 
केल्याबाबत 

३१ ३७२४९ श्रीमती विद्या चव्हाण मुांबईतील चेंबरू येथील ‘अमल महल’ 
पररसरातील इमारतीांची िीज आणण 
पाणी बांद करण्यात आल्याबाबत 
 

३२ ३७२६५ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक 
ऊफम  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाि े
 

दहमायतनगर (जज.नाांदेि) तालकु्यात 
शतेातील डिपीांना सरुक्षक्षत दरिाज े
बसविण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
३३ ३७२८८ श्री.नागोराि गाणार नागपरू विभागातील आददिासी 

आश्रमशाळाांमधील पद भरती प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
 

३४ ३७३१९ श्री.रामननिास ससांह मुांबईतील साांताकु्रझ (पिूम) येथील 
िाकोला पाईपलाईन पररसरातील िीज 
परुिठा खांिीत केल्याबाबत 
 

३५ ३७३७१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

कल्याण (पिूम), वपसिली येथील 
राधेकृष्ट्ण पाकम  ि इतर सहकारी 
गहृननमामण सांस्त्थाांच्या मानीि 
असभहस्त्ताांतरणाबाबत 
 

३६ ३७४२१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि े दहांगोली जजल््यातील शतेकऱ्याांच्या 
कजममकु्ती प्रमाणपत्रािरील चुकाांबाबत 
 

३७ ३७४८१ श्री.सभुाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.हररसस ांग राठोि, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर 
 

कोरेगाि पाकम  (जज.पणेु) येथील 
िसनतगहृाची दरुिस्त्था झाल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
३८ ३५००८ श्री.अमरससांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅि.ननरांजन िािखरे 
 

महापरुुष आणण गि ककल्ले याांची नािे 
बबयर बार आणण दारू विक्री कें द्राांना 
देण्यास प्रनतबांध करण्याबाबत 

३९ ३४६९९ श्री.जयिांतराि जाधि इगतपरुी (जज.नासशक) येथील क्रीिा 
प्रबोधधनीचे बाांधकाम सरुु करणेबाबत 
 

४० ३७०६२ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्त्नबान ू खसलफे, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े 
श्री.हररसस ांग राठोि, श्री.सभुाष झाांबि 
 

कासारसशरांबे (ता.कराि, जज.सातारा) 
येथील पाणीपरुिठा सांस्त्थेच्या 
गरैकारभाराबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४१ ३४९८६ श्री.सांजय दत्त विदभामतील बांद सहकारी सांस्त्थाांच े

पनुरुज्जीिन करण्याबाबत 
 

४२ ३५७२३ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक 
ऊफम  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे 
 

राज्यातील आददिासी विकास विभागात 
झालेल्या गरैव्यिहारातील दोषीांिर 
कारिाई करण्याबाबत 

४३ ३५७६८ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.सनुनल तटकरे, श्री.प्रकाश गजसभये, 
श्री.जनादमन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररसस ांग 
राठोि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक 
ऊफम  भाई जगताप, श्रीमती हुस्त्नबान ू
खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जगन्नाथ सशांदे 
 

राज्यातील खांडित िीज परुिठ्यामळेु 
महावितरण कां पनीचे कोट्यिधीच े
नकुसान होत असल्याबाबत 

४४ ३५५११ श्री.धनांजय मुांि े राज्यातील आददिासी मलुाांना खाजगी 
नामाांककत इांग्रजी शाळाांमध्ये सशक्षण 
देण्याची योजना राबविण्याबाबत 
 

४५ ३५२२५ िॉ.अपिूम दहरे नासशक औद्योधगक भिनातील 
(एम.आय.िी.सी.) थककत कर ि दांि 
िसलुीची नस्त्ती गहाळ झाल्याबाबत 
 

४६ ३६४४१ श्री.गोवपककशन बाजोरीया खामगाांि पीपीपी ि खामगाांि िरखिे 
(जज.बलुढाणा) गोदामात गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

४७ ३६२०० श्री.रवि ांद्र फाटक कल्याण, सभिांिी, शहापरू, मरुबाि 
(जज.ठाणे) ि इतर तालकु्याांमधील िीज 
िादहन्याांचे काम पणूम करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४८ ३७०२० श्रीमती जस्त्मता िाघ कळिा (जज.ठाणे) येथील िाघोबा 

नगरमध्ये विजेचा धक्का लागनू दोन 
मलुीांचा मतृ्य ूझाल्याबाबत 
 

४९ ३७४०९ श्री.जनादमन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सभुाष झाांबि, श्रीमती हुस्त्नबान ू
खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 

मराठिािा ि विदभामतील शतेकऱ्याांनी 
खाजगी कजाममळेु आत्महत्या 
केल्याबाबत 

५० ३६८९७ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील राज्यातील मनतमांद मलुाांच्या िसनतगहृ 
अनदुानाची रक्कम िाढविण्याबाबत 
 

५१ ३७३७७ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्त्नबान ूखसलफे 

निी मुांबईतील नेरुळ येथील श्री.गणेश 
कृपा ि इतर सहकारी गहृननमामण 
सांस्त्थाांच े पदाधधकारी याांचिेर कारिाई 
करण्याबाबत 
 

५२ ३७२९६ श्री.नागोराि गाणार नागपरू येथील भवूिकास बँकेतील मतृ 
कममचाऱ्याांच्या कुटुांबबयास आधथमक मदत 
देण्याबाबत 
 

५३ ३७४८४ श्री.सभुाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.हररसस ांग राठोि, श्री.रामहरी रुपनिर 
 

अहमदनगर जजल््यात कृषी पांपाांचा 
िीज परुिठा खांडित केल्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
५४ ३५०७० श्री.अमरससांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.हररसस ांग राठोि 
 

राज्यात शतेीसाठी १२ तास अखांडित 
िीज परुिठा करणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
५५ ३६११० श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह 

पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.नरेंद्र पाटील 
येिला ि ननफाि (जज.नासशक) 
तालकु्यातील रस्त्त्याांच्या दरुुस्त्तीची कामे 
खननज विकास ननधीमधून करण्याबाबत 
 

५६ ३६०४१ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर 
 

मुांबई बँकेतील गरैव्यिहाराच्या 
चौकशीबाबत 

५७ ३५७२७ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे राज्यातील शतेकऱ् याांच्या कजामच्या 
प्रस्त्तािास बँकाांनी मान्यता ददल्याबाबत 
 

५८ ३५२०८ िॉ.अपिूम दहरे नासशक जजल््यात कृषी पांप जोिणीच े
प्रस्त्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

५९ ३६२३७ श्री.रवि ांद्र फाटक कजमत (जज.रायगि) आददिासी 
िसनतगहृातील गरैसोयीांबाबत 
 

६० ३७४१० श्री.जनादमन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

राज्यातील शतेकऱ्याांचे सािकारी कजम 
माफ करण्याबाबत 

६१ ३६८९८ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील कोयनािेळे (ता.पनिेल, जज.रायगि) 
येथील विजेचे खाांब ि िीज िादहनी 
बदलण्याबाबत 
 

६२ ३७३७८ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ूखसलफे 
 

ठाणे जजल््यातील सहकारी गहृननमामण 
सांस्त्थाांिर कारिाई करण्याबाबत 

६३ ३७२९७ श्री.नागोराि गाणार सेकां िरी स्त्कूल एम्पलॉइज को. 
ऑपरेटीव्ह के्रिीट सोसायटी, मुांबई या 
सांस्त्थेच्या चौकशी अहिालाबाबत 

   
विधान भिन :   िॉ. अनांत कळस े
नागपरू.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : २१ डिसेंबर, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________________________ 

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


