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श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतु नल िटकरे ,

फसिणक
ू करणाऱ्या टोळीस पोललसाांनी

श्री.हे मांि टकले, श्री.ककरण पािसकर,

श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण,
अॅड.तनरां जन डािखरे , श्रीमिी विद्या
चव्हाण, अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमिी
हुस्नबानू खललफे

औरां गाबाद येथील अपांग बालगह
ृ ाचा पररसर
स्िच्छ करणेबाबि

बदल्या करून दे ण्याचे आश्िासन दे ऊन
अटक केल्याबाबि
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
८७

३१२१४

८८

३३८०४

८९

३०९३४

९०

३३८८२

सदस्याांचे नाांि
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि,

श्री.अशोक ऊफा भाई जगिाप, श्री.रामहरी
रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानू खललफे
श्री.रविांद्र फाटक

श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण

विषय
पुणे येथील मादहिी िां्ज्ञान क्षे्ािील

उद्योगाांमधील कामगार कपाि केल्याबाबि
धचखलोली (िा.अांबरनाथ, जज.ठाणे)
धरणाच्या धबधब्याच्या प्रिाहाि

केलमकलयक्
ु ि गोण्या आढळून आल्याबाबि
त्र्यांबकेश्िर (जज.नालशक) नगरपररषद

पािसकर, श्री.हे मांि टकले, श्री.धनांजय मांड
ु ,े बरखास्ि करण्याबाबि
अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.तनरां जन डािखरे
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी

मानिि (जज.परभणी) येथील शासकीय
जलमनीिरील अतिक्रमणाबाबि

विधान भिन :

उत्िमलसांग चव्हाण

मुांबई.

सधचि,

ददनाांक : १ ऑगस्ट, २०१७

महाराष्ट्र विधानपररषद

_______________________________________________________________________
मद्र
ु णपर्
ू व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मद्र
ु णालय, मुंबई.

