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दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
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गुरुिार, ददनाांक २७ जून, २०१९ / आषाढ ६, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

 
(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) ग्रामविकास, मदहला ि बालविकास मांत्री 
(३) िैद्यकीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र विकास मांत्री 
(४) पररिहन, खारभूमी विकास मांत्री 
(५) पययटन ि राजशशष्ट्टाचार मांत्री 
(६) रोजगार हमी मांत्री 
(७) विमुक्त जाती ि भटक्या जमाती, इतर मागासिगय ि 

विशषे मागास प्रिगय कल्याण मांत्री 
(८) जलसांधारण मांत्री 

  
  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ७१ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ४७ [ ०१ ते ४७ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २१ [ ४८ ते ६८ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०३ [ ६९ ते ७१ ] 
  

एकूण - ७१ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ १३९०९० श्री.सुधाकर देशमुख नागपूर शहरातील इांदीरा गाांधी िैद्यकीय 

महाविद्यालय ि रूग्णालयात ‘मात ृ दगु्ध 
पेढी’ विभाग ननमायण करण्याच्या 
प्रसतािाबाबत 

२ १३६७८३ श्री.ननतेश राणे देिगड (जज.शसांधदुगुय) तालुक्यातील देिगड 
- गढीताम्हाणे रसत्याच्या सलग ८.९० 
कक.मी.अांतराचा निीन रसता तयार 
करणेबाबत 
 



2 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३ १३७१६२ श्री.अब ूआजमी  पालघर जजल््यातील मदहला बचत गटाांना 

पोषण आहारासाठी ददल्या जाणाऱ्या 
धान्यामध्ये कपात केल्याबाबत 

४ १४०५८९ श्री.भारत भालके मांगळिेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील 
म्हैसाळ उपसा शसांचन योजनेतनू 
िगळलेल्या गािाांचा समािेश करणेबाबत 

५ १३९५०२ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.अशमत साटम 

पाथरज (ता.कजयत, जज.रायगड) 
ग्रामपांचायत हद्दीत बेकायदेशीरररत्या 
रसत्याचे काम केल्याबाबत 

६ १४१४६१ श्री.बाबुराि पाचणे किठे यमाई (ता.शशरूर, जज.पुणे) येथील 
यमाई देिी ते माळिदेि िसती या रसत्याचे 
काम ननकृष्ट्ट दजायचे झाल्याबाबत 

७ १४१७१८ श्री.सांजय कदम, श्री.असलम शेख, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाय 
गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती 
ननमयला गावित, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.भारत भालके, 
श्री.बाळासाहेब थोरात 

आांबडोस (ता.मालिण, जज.शसांधुदगूय) येथील 
िहाळिाडी ते रिळनाथ मांददरापयतं 
जोडरसता ि पुलाचे बाांधकाम करणेबाबत 

८ १४१९१६ श्री.ओमप्रकाश ऊफय  बच्चू कडू, 
श्री.विनायकराि जाधि-पाटील, 
श्री.शशरीषदादा चौधरी, श्री.मोहन फड 

बोरगाि (शलांगा) (ता.नेर, जज.यितमाळ) 
येथे महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

९ १४०५१२ श्रीमती ददवपका चव्हाण बागलाण (जज.नाशशक) तालुक्यातील 
शेतकऱ्याांना शेततळ्याच्या 
असतरीकरणासाठी अनदुान शमळण्याबाबत 

१० १३५४६९ श्री.जयांत पाटील, श्री.अजजत पिार, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांत शशांदे, 
श्रीमती सुमन पाटील 

ननळिांड े (ता.अकोले, जज.अहमदनगर) 
प्रकल्पग्रसताांच्या पनुियसनाच्या ि 
कालिाग्रसत शतेकऱ्याांच्या मागण्याांबाबत 
 

११ १३९७१४ श्री.सुननल राऊत बळेगाांि (ता.नायगाांि, जज.नाांदेड) बांधाऱ् याचे 
काम ननकृष्ट्ट दजायचे झाल्याबाबत 
 

१२ १३६७५९ श्री.अशमत विलासराि देशमुख, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाय गायकिाड, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.असलम शेख, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
डॉ.सुधाकर भालेराि 
 

जळकोट (जज.लातूर) येथे सितांत्र बस 
आगार मांजूर करणेबाबत 



3 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१३ १३६००७ श्री.राजन साळिी धचखलगाि िरची जडयारिाडी (ता.राजापूर, 

जज.रत्नाधगरी) येथील धरणासाठी सांपादीत 
केलेल्या जशमनीचा मोबदला अदा 
करणेबाबत 

१४ १४२२३२ श्री.जयकुमार गोरे, श्री.राहुल बोंदे्र, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख 

माण ि खटाि (जज.सातारा) तालुक्यात टेंभू 
ि जजहे-कठापूर उपसा शसांचन योजना 
राबविण्याबाबत 

१५ १३७९०९ श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.सुननल राऊत, 
श्री.तकुाराम काते, श्री.प्रकाश सुिे 

मुांबईतील विक्रोळी ि घाटकोपर येथे एकच 
टीसी क्रमाांक िापरुन दचुाकीांची विक्री 
केल्याबाबत 

१६ १३४९२५ श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.दत्तात्रय भरणे, 
श्री.ददपक चव्हाण, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.पांकज भुजबळ, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.विजय भाांबळे, श्री.सांजय कदम, 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
शशांदे, श्री.ददलीप सोपल, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-कुपेकर, श्री.महेश चौघुले, श्री.दहतेंद्र 
ठाकूर, श्री.विलास तरे, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर 

ठाणे ि पालघर जजल््यात काांदळिनाची 
अिैधररत्या तोड करुन मातीचा भराि 
केल्याबाबत 

१७ १३५०४५ श्री.हषयिधयन सपकाळ बुलढाणा ि मोताळा (जज.बुलढाणा) 
तालुक् यातील पुराचा धोका असलेल्या 
गािाांना पूर सांरक्षण शभांत बाांधण्याबाबत 

१८ १३८११० श्री.अशमत साटम महाराष्ट्ट राज्य मागय पररिहन महामांडळाने 
ददलेले ईआरपी (एांटरप्राईझ ररसोसय 
प्लॅननांग) कां त्राट ननयमबाहय असल्याबाबत 

१९ १३७९९९ श्री.सुभाष उफय  पांडडतशेठ पाटील, 
श्री.धैययशील पाटील 

रायगड जजल््यातील खारेपाट भागातील 
खारभूमी क्षेत्रातील नावपकी क्षेत्राचे 
सव्हेक्षण झाले नसल्याबाबत 

२० १४१३१५ श्री.एकनाथराि खडसे सांत मुक्ताई मांददर, कोथळी 
(ता.मुक्ताईनगर, जज.जळगाांि) येथील 
नतथयक्षेत्राच्या विकास आराखड्यास ननधी 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२१ १४१३७७ श्री.राजेश क्षीरसागर कोल्हापूर जजल्हयात विशेष घटक 

योजनेतनू बाांधण्यात आलेल्या साकि 
कामात झालेला गैरव्यिहार 

२२ १३७५७३ श्री.ककसन कथोरे, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड 

कल्याण (जज.ठाणे) तालुक्यातील कल्याण 
पांचायत सशमती मधील वपांपरी 
ग्रामपांचायतीच्या ग्रामविकास अधधकारी 
याांनी केलेला गैरव्यिहार 

२३ १३५५८८ श्री.अतुल भातखळकर पुणे, सोलापूर, सातारा, साांगली, 
उसमानाबाद ि बीड या जजल््यात कृष्ट्णा-
भीमा जसथरीकरण योजना राबविण्याबाबत 

२४ १३७१११ डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती ननमयला गावित, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख, प्रा.िषाय 
गायकिाड 

दहांगोली जजल्हयातील महात्मा गाांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील 
कुशल कामासाठी ननधी शमळण्याबाबत 

२५ १३९९६२ श्री.राहुल बोंदे्र मौजे करिांड ि मौजे ददहद खदुय 
(जज.बुलढाणा) येथील पाझर तलािास 
मांजूरी शमळण्याबाबत 

२६ १३९५७४ श्री.नारायण पाटील करमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील 
दरुिसथा झालेल्या रसत्याांसाठी ननधी मांजूर 
करणेबाबत 

२७ १४०३९४ डॉ.भारती लव्हेकर पुणे येथील जजल्हा पररषदेच्या शाळेमधील 
विद्याधथनंीांशी शशक्षकाने गैरितयन 
केल्याबाबत 

२८ १४१८०३ श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.विलास तरे, 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर 

िसई-विरार (जज.पालघर) महापाशलकेच्या 
हद्दीत असलेल्या जजल्हा पररषदेच्या शाळा 
ि प्राथशमक आरोग्य कें द्र महापाशलकेला 
हसताांतररत करणेबाबत 

२९ १४००१३ श्री.मनोहर भोईर माणगाांि (जज.रायगड) तालुक्यातील कुां भे 
जलविद्यतु प्रकल्पामुळे बाधधत झालेल्या 
शेतक-याांचे पनुियसन करणेबाबत 

३० १४०६३६ श्री.विजय काळे केशि नगर (जज.पुणे) येथील मुळा मुठा 
नदीिर मातीचा भराि टाकून अनधधकृत 
बांधारा बाांधल्याबाबत 
 

३१ १४१९४५ डॉ.सांजय रायमुलकर मेळघाटातील (जज.अमरािती) 
ग्रामपांचायतीमध्ये मनरेगा अांतगयत पाांदण 
रसते ि इतर रसत्याांच्या कामात झालेला 
गैरव्यिहार 
 

३२ १४१८४७ श्री.जगदीश मुळीक राज्यात िन्य जीि ि प्राण्याांची तसकरी 
करून विक्री होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३३ १४०३९३ श्री.पांकज भुजबळ नाांदगाांि (जज.नाशशक) तालुक्यातील मन्याड 

नदीिरील पुलाचे बाांधकाम करणेबाबत 
 

३४ १४०८३५ श्री.सुननल केदार सािरगाि फॉरेसट (ता.मानोरा, जज.िाशशम) 
येथील रसत्याची ननविदा विना परिानगी 
पूणय केल्याबाबत 
 

३५ १३६१३३ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.शशशकाांत शशांदे, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.सांदीप नाईक, श्री.असलम शेख, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश 
लाड, श्रीमती ददवपका चव्हाण 

ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतीांच्या 
यादीमध्ये समाविष्ट्ट असलेल्या जजल्हा 
पररषद मुख्यालय इमारतीची पुनबाधंणी 
करणेबाबत 

३६ १३५४७२ डॉ.शमशलांद माने खडकी (ता.दहांगणा, जज.नागपूर) 
ग्रामपांचायत अांतगयत िन विभागाच्या 
जागेिर अिधैररत्या गौणखननजाांचे 
उत्खनन केल्याबाबत 
 

३७ १३८६२६ श्री.सुननल प्रभू िसई (जज.पालघर) येथील महा-ई-सेिा 
कें द्रातनू बनािट ॲटो ररक्षा परिाने ददले 
जात असल्याबाबत 
 

३८ १४२३७६ श्री.अशमत झनक धचिरा ते िाघकूळ फाटा (ता.मालेगाि, 
जज.िाशीम) या रसत्याचे काम ननकृष्ट्ट 
दजायचे झाल्याबाबत 
 

३९ १४०९६९ श्री.सुभाष साबणे बबलोली (जज.नाांदेड) तालुक्यातील जजल्हा 
पररषदेच्या िीजबील न भरलेल्या शाळाांचा 
िीज पुरिठा खांडडत केल्याबाबत 
 

४० १३६५४७ श्री.शभमराि तापकीर मौजे बािधन (जज.पुणे) या िनक्षेत्राच्या 
शसमाशभांतीच्या कामात झालेला गैरव्यिहार 

४१ १३६६३३ श्री.छगन भुजबळ, श्री.जजतेंद्र आव्हाड रसते विकास (पीसीआय) आराखड्यामध्ये 
समािेश नसलेल्या रसत्याांच्या कामाांबाबत 

४२ १३७४४२ श्री.राजु तोडसाम राळेगाि पांचायत सशमतीअांतगयत 
(जज.यितमाळ) ग्रामपांचायतीांमध्ये शसांचन 
विदहरीांच्या कामात होत असलेला गैरप्रकार 

४३ १३६८९५ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.असलम शेख, श्री.अमर काळे, डॉ.सांतोष 
टारफे 

गोंददया जजल्हयातील केटीएस जजल्हा 
सामान्य रूग्णालयातील अनतदक्षता 
विभागात मुदतबाहय इांजेक्शन आढळून 
आल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४४ १४०३५३ श्री.अननल बाबर सातारा जजल््यातील टेंभू उपसा शसांचन 

योजनेस १० टीएमसी जादा पाणी उपलब् ध 
करुन देण्याबाबत 

४५ १३८५३७ श्री.हरीभाऊ जािळे रािेर-पनुखेडा-पातोंडी (जज.जळगाि) 
रसत्यािरील पनुखेडा गािाजिळील पलुाची 
झालेली दरुिसथा 

४६ १३७७४३ श्री.भासकर जाधि दाभोळ (ता.धचपळूण,जज.रत्नाधगरी) 
खाडीतील हाऊसबोट प्रकल्प पनुश्च सुरु 
करणेबाबत 

४७ १३५४४४ श्री.सांजय पोतनीस, श्री.सुननल शशांदे, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.तकुाराम काते, 
श्री.प्रकाश सुिे 

कुलाय (मुांबई) येथील राज्य पररिहन 
महामांडळाच्या आगारास लागलेल्या 
आगीमुळे झालेले नुकसान 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४८ १३९४१४ श्री.ननतेश राणे केर-भेकुली (ता.दोडामागय, जज.शसांधदुगुय) 

रसत्यािर दरडी कोसळणाऱ्या दठकाणी 
सांरक्षण शभांत बाांधण्याच्या कामात झालेला 
गैरप्रकार 

४९ १४०६०९ श्री.अब ूआजमी मुांबईतील सर जे.जे. रुग्णालयात 
शसत्रकक्रयेसाठी लागणाऱ्या उपकरणाांचा 
पुरेसा साठा असतानाही खरेदी करण्यात 
येत असल्याबाबत 

५० १४१४६४ श्री.बाबुराि पाचणे चासकमान (ता.खेड, जज.पणेु) धरणाच्या 
डाव्या कालव्याच्या असतरीकरणाचे काम 
प्रलांबबत असल्याबाबत 

५१ १४१९२१ श्री.ओमप्रकाश ऊफय  बच्चू कडू मौ. शशरजगाि कसबा (ता.चाांदरु बाजार, 
जज.अमरािती) येथील बाांधी नाल्यािरील 
प्रसतावित लघु प्रकल्पाचे काम कायायजन्ित 
करणेबाबत 

५२ १३५६११ श्री.जयांत पाटील, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्रीमती सुमन पाटील 

जाांभा (ता.मुनत यजापूर, जज.अकोला) येथील 
शेतकऱ्याांच्या सांपादीत केलेल्या जशमनीचा 
मोबदला एकसमान अदा करणेबाबत 

५३ १३६०४६ श्री.राजन साळिी कशेळी सािरेिाडीत (ता.राजापूर, 
जज.रत्नाधगरी) लघुपाटबांधारे विभागाने 
बाांधलेले धरण िापराविना पडून 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५४ १३५०४१ श्री.हषयिधयन सपकाळ डोंगरखांडाळा (ता.जज.बुलढाणा) येथील 

चाांभारतोंड्या नाल्या लगत निीन पाझर 
तलाि मांजूर करणेबाबत 

५५ १३९९९५ श्री.सुभाष उफय  पांडडतशेठ पाटील पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील माचेला-
धचबी समुद्र सांरक्षक बांधा-याचे दरुुसती ि 
पुनयबाांधणीचे काम पुणय करणेबाबत 

५६ १४१४०७ श्री.एकनाथराि खडसे कुऱ्हा िढोदा (ता.मुक्ताईनगर, जज.जळगाांि) 
येथील उपसा शसांचन योजनेस ननधी मांजूर 
करणेबाबत 

५७ १४१५१८ श्री.राजेश क्षीरसागर मौजे आळते ि मौजे घोसरिाड 
(ता.हातकणांगले, जज.कोल्हापूर) येथील 
रोपिनाच्या कामामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

५८ १३७५५७ श्री.ककसन कथोरे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील 
िनविभागाकडून रोजगार हमी योजनेंतगयत 
झालेला गैरव्यिहार 

५९ १३६२६७ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.पाांडुरांग बरोरा पुणे जजल््यातील गाड ेिसती (ता.आांबेगाांि) 
ि धोलिड (ता.जुन्नर) येथे मानिी िसतीत 
बबबट्याने केलेले हल्ले 

६० १४१४८८ डॉ.भारती लव्हेकर, श्रीमती मांदा म्हात्र े कळांबुसरे (ता.उरण, जज.रायगड) येथील 
जजल्हा पररषदेच्या शाळेतील मुलीांसोबत 
झालेले गैरितयन 

६१ १४१९४८ डॉ.सांजय रायमुलकर परतिाडा (जज.अमरािती) शहरात 
अांजनगाि मागायिरील गळी पररसरात 
उभारण्यात आलेल्या शसमेंट 
शमजक्सांगप्लँटबाबत 

६२ १४१८५८ श्री.जगदीश मुळीक वप ांपरी धचांचिड (जज.पुणे) उपप्रादेशशक 
पररिहन कायायलयाने जप्त केलेल्या 
िाहनाांचे शललाि िेळेत होत नसल्याबाबत 

६३ १३६१३४ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.ददपक चव्हाण, श्री.सांदीप नाईक, 
श्री.असलम शेख, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश लाड, श्रीमती 
ददवपका चव्हाण 

ठाणे शहरालगत असलेल्या येऊर पररसरात 
पययटन प्रकल्प कायायजन्ित करणेबाबत 

६४ १३७८६१ डॉ.शमशलांद माने चकडोह ि बाजारगाांि (ता.काटोल, 
जज.नागपूर) येथील टायगर कॉरीडोर 
िनजमीन सोलर इांडसरीज इांडडया 
शलशमटेडला ददल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६५ १३७४५१ श्री.राजु तोडसाम बाभूळगाि (जज.यितमाळ) ग्रामपांचायतीच्या 

लाभाथी प्रतीक्षा यादीत झालेला गैरव्यिहार 
 

६६ १३७२६६ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असलम शेख, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषयिधयन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे 

यितमाळ जजल्हयातील पाांढरकिडा पांचायत 
सशमतीत रोजगार हमी योजनेंतगयत 
करण्यात आलेल्या कामात झालेला 
गैरव्यिहार 
 

६७ १४०४४१ श्री.हरीभाऊ जािळे रािेर (जज.जळगाांि) िनविभागातील 
सातपुडा पियतामध्ये होत असलेली िकृ्षतोड 
ि लाकूड तसकरीबाबत 
 

६८ १३८८०४ श्री.भासकर जाधि मौजे िडद ि साखरी बदु्रकु (ता.गुहागर, 
जज.रत्नाधगरी) या गािाांत पाझर 
तलािासाठी जशमनी घेिनू काम न केल्याने 
७/१२ िरील नोंदी रद्द करणेबाबत 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६९ १४०११५ श्री.ननतेश राणे िैभििाडी (जज.शसांधुदगुय) तालुक्यातील 

अरुणा मध्यम प्रकल्पाचे काम सांपूणयत: 
बांद झाल्याबाबत 

७० १३६०८४ श्री.राजन साळिी राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील 
अजुयना नदी काठािरील गािाांचा सिायगीण 
विकास करण्यासाठी तयार केलेल्या 
आराखड्याबाबत 

७१ १४०९४९ श्री.सुभाष उफय  पांडडतशेठ पाटील अशलबाग, मुरूड ि रोहा (जज.रायगड) 
तालुक्यात असलेल्या धरणाांची दरुुसती 
करणेबाबत 

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (काययभार), 
ददनाांक : २६ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानसभा 

_______________________________________________________________________ 
मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


