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यानंतर अपा तेची पुतता क न पा

ठरणा-या लाभाथ ना अथसहा य दे णेकामी येणा-या खचास

मा यता दे णेकामी मा. थायी सिमतीकडे िशफारस करणेत येत आहे .

सभावृ ांत कायम होणेची

वाट न पाहता ठराव मा. थायी सिमतीकडे पाठ वणेत यावा.
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला.
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