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पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
१ २७४४७ श्री.शरद रणवपसे पुणे जजल्हयात आांतरराष्ट्रीय विमानतळ 

उभारण्याबाबत 
 
 

२ २९७५० श्री.रामहरी रुपनिर पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील इसबािी 
उपनगरातील िैष्ट्णिीनगर भागातील भुयारी 
गटार योजनेरे् काम प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

 
३ २६८९७ श्री.सांजय दत्त कल्याण-डोंबबिली, बदलापूर, अांबरनाथ 

शहरातील नागररकाांरे् प्रदषुणामुळे आरोग्य 
धोक्यात आल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
४ २६७९९ श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 

श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडत, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.अतनल भोसले, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, अडॅ.जयदेि 
गायकिाड, श्री.सुतनल तटकरे, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नारायण राणे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी 
 

मुांबईतील खाजगी विकासकाांनी झोपडपट्टी 
पुनिचसन योजनेंतगचत हदलेल्या भूखांडार्ा 
विकास न केल्याबाबत 

५ २६८५० श्री.हेमांत टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.सुतनल तटकरे, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.अमरससांह पांडडत, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.नारायण राणे, श्री.सततश 
र्व्हाण, श्री.प्रकाश गजसभये, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी 
 

मुांबई शहरात गरज नसलेल्या रसत्याांच्या 
दरुुसती करण्यास महानगरपासलकेने 
मान्यता हदल्याबाबत 

६ २८३२५ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप कळिा, मुांब्रा (जज.ठाणे) भागात सािचजतनक 
शौर्ालयार्ी सांख्या िाढविण्याबाबत 

७ २८२८३ श्री.हररससांग राठोड महागाि ि पाांढरकिडा (जज.यितमाळ) 
तालुक्यात प्रधानमांत्री आिास योजनेत 
अपात्र लाभार्थयाांर्ी तनिड करण्यात येत 
असल्याबाबत 
 

८ २७४९५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुतनल तटकरे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.अमरससांह पांडडत 

पाथरी (जज.परभणी) येथील दरोडयाांच्या 
िाढत्या घटनाांबाबत 
 

९ २८१४० श्री.सुजजतससांह ठाकूर, डॉ.(श्रीमती) नीलम 
गोऱ्हे 

मुांबईतील अांमलीपदाथाांर्ी होणारी तसकरी 
रोखण्याबाबत 

१० २७३२२ श्री.प्रकाश गजसभये नागपूर येथील पोलीस कमचर्ाऱ्याांसाठी 
िसाहत तनमाचण करण्याबाबत 

११ २९८५७ श्री.तानाजी सािांत पुणे महानगरपासलकेच्या सीमा भागातील 
सुमारे ३४ गािाांर्ा महानगरपासलका हद्दीत 
समािेश करणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
१२ २६७६० श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 

तटकरे, श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.रविांद्र फाटक, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुसनबानू 
खसलफे, आककच .अनांत गाडगीळ, डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप 

मुांबईतील िाहतूक पोसलसाांच्या 
गैरव्यिहाराबाबत 

१३ २९६६९ श्री.ख्िाजा बेग िणी (जज.यितमाळ) नगरपररषदेने 
अततक्रमण हटाि मोहहम राबविल्याबाबत 

१४ २७५६२ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.सुजजतससांह 
ठाकूर, अॅड.तनरांजन डािखरे 

मुांबईत म्हाडाच्याितीने काढण्यात आलेल्या 
सोडतीतील अजचदाराांना घरार्ा ताबा 
समळणेबाबत 

१५ २७६४५ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अमरससांह पांडडत 

िाडीिरे (ता.इगतपुरी, जज.नासशक) येथील 
कुटुांबाला आांतरजातीय वििाह केल्यामुळे 
िाळीत टाकल्याबाबत 

१६ २८९७४ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले इांहदरा गाांधी शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रुग्णालय (मेयो) नागपूर 
येथील अधधष्ट्ठाता याांना लार् सिीकारताना 
अटक केल्याबाबत 

१७ २६७९० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरससांह पांडडत, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नारायण राणे, 
श्री.शरद रणवपसे 

झोपडपट्टी पनुिचसन योजनाांसाठी 
झोपडपट्टीिाससयाांना थेट भूखांडार्ा मालकी 
हक्क देण्याबाबत 

१८ २७५९६ डॉ.अपिूच हहरे राज्यात शासकीय अधधकारी, कमचर्ारी 
तसेर् सशक्षकाांना होणाऱ् या मारहाणीबाबत 

१९ २७०६६ अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अतनल भोसले 

पुणे शहरातील अजग्नशमन दल सिच 
यांत्रसामुग्रीनी सुसज्ज करण्याबाबत 

२० २८९४४ अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.सुजजतससांह 
ठाकूर 

मुांबईसह राज्यातील पोलीस कुटुांबबयासाठी 
पोलीस कुटुांब आरोग्य योजना 
राबविण्याबाबत 

२१ २७९२६ प्रा.जोगेन्द्र किाड े वप ांपरी-धर्ांर्िड शहरातील बाांधकाम 
कामगाराांच्या सुरक्षबेाबत 

२२ २८५८० श्री.अमररशभाई पटेल, श्रीमती जसमता िाघ, 
श्री.नारायण राणे, श्री.सांजय दत्त 

राज्यातील सायबर गुन््याला आळा 
घालण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
२३ २८५२२ श्री.कवपल पाटील सशिडी (मुांबई) येथील धगरणी कामगाराांच्या 

घराांबाबत 
२४ २९२३६ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर मुांबईतील फेरबांदर घोडपदेि येथील न्यू 

हहांद समलमधील मैदान समाज कें द्राच्या 
नािाखाली हडप केले जात असल्याबाबत 

२५ २९५२० श्री.पररणय फुके नागपूर शहरालगत असलेल्या अजयपूर 
रेती घाटािर िाळू तसकराांनी िन 
विभागाच्या पथकाला मारहाण केल्याबाबत 

२६ २७०७४ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सुजजतससांह 
ठाकूर, श्री.नारायण राणे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.सांजय दत्त 

हहांगेिाडी (जज.बीड) येथील आश्रमशाळेतील 
मुलीांरे् लैंधगक शोषण केल्याबाबत 

२७ २८१९८ श्री.जगन्नाथ सशांदे कल्याण-डोंबबिली शहरातील रसत्याांच्या 
ससमेंटीकरण ि मजबतुीकरणाच्या 
कामाांमधील अतनयसमततेबाबत 

२८ २६८३२ श्री.नारायण राणे, श्री.सांजय दत्त, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.शरद रणवपसे 

राज्य शासनाने निीन कायद्याांरे् प्रारुप 
तयार करण्यासाठी खाजगी विधी 
कां पन्याांना मान्यता हदल्याबाबत 

२९ २८९९३ श्रीमती जसमता िाघ मुांबई महानगरपासलकेने शाळाबा्य मुलाांर्ा 
केलेल्या सिेक्षणाबाबत 

३० २९२६६ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.जयांत पाटील 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपासलका 
क्षेत्रातील िडिली उड्डाणपलुारे् काम 
प्रलांबबत असल्याबाबत 

३१ २९००७ श्री.र्ांद्रकाांत रघिुांशी नांदरूबार नगरपररषदेतील रोजांदारी 
कमचर्ाऱ् याांना नोकरीत सामािनू घेण्याबाबत 

३२ २७३९० अॅड.तनरांजन डािखरे ठाणे महानगरपासलका पररिहन सेिेतील 
गैरव्यिहाराबाबत 

३३ २८९३२ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर 

धर्ांर्णी (जज.पालघर) पररसरातील 
महावितरणच्या ग्राहकाांकडून घेतलेल्या 
रकमेर्ा अपहार केल्याबाबत 

३४ २८७३४ प्रा.अतनल सोले, श्री.समतेश भाांगडडया नागपूर शहरातील अिधैररत्या सुरु असलेले 
हुक्का पालचर बांद करण्याबाबत 

३५ २८२९५ आककच .अनांत गाडगीळ सशिडी (मुांबई) येथील क्षयरोग रुग्णालयात 
क्षयरोगार्ी लागण झालेल्या कमचर्ाऱ्याांना 
२ िषे सुट्टी देणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
३६ २९४०३ श्री.जयांत पाटील पिइच तलािार्ी झालेली दरुिसथा 
३७ २६९३५ श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 

श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर 
नाईकनिरे डवे्हलपसच प्रा.सल. (पुणे) च्या 
सांर्ालकाांनी कमचर्ाऱ्याांच्या भविष्ट्य तनिाचह 
तनधीर्ा अपहार केल्याबाबत 

३८ २९३३३ श्री.सुभाष झाांबड औरांगाबाद महानगरपासलकेने भूसमगत 
खोदकामासाठी जादा खर्च केल्याबाबत 

३९ २७९८३ श्री.जयिांतराि जाधि नासशक शहरातील मेरो प्रकल्पाबाबत 
४० २७६७२ श्री.रामराि िडकुते, श्री.धनांजय मुांड,े 

अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायकिाड 

कुलाच (मुांबई) येथील कपाडडयानगर 
झोपडपट्टीस लागलेली आग 

४१ २९५६२ श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत राज्यातील नगरपररषदाांमधील सशक्षकाांना 
सुधारीत िेतनशे्रणी लागू करणेबाबत 

४२ २७९३९ अॅड.अतनल परब कल्याण (पजश्र्म) महानगरपासलकेच्या 
आरक्षक्षत भूखांडािर विकासकाने दोन 
इमारती उभारल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
४३ २७४५१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.नारायण राणे, 

श्री.जयांत पाटील, अॅड.अतनल परब 
बहृन्मुांबई महानगरपासलकेत रसत्याांच्या 
कामाांतील गैरव्यिहाराच्या र्ौकशीबाबत 

४४ २९७९२ श्री.रामहरी रुपनिर सोलापूर जजल्हयात नगरोत्थान योजनेतील 
रसत्याांर्ी कामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

४५ २६८९८ श्री.सांजय दत्त, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे वप ांपरी-धर्ांर्िड (जज.पुणे) येथे सितांत्र 
पोलीस आयुक्तालय सथापन करणेबाबत 

४६ २६८०० श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडत, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.अतनल भोसले 

मुांबई शहर आणण उपनगरीय रेल्िे लाईन 
(रॅक) लगत साांडपाण्यािर पालेभाज्या 
वपकिल्या जात असल्याबाबत 

४७ २७०९८ श्री.हेमांत टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.रामराि िडकुते, अॅड.जयदेि गायकिाड 

सभिांडी (जज.ठाणे) येथे पार् िषीय मुलीिर 
दोन अल्पियीन मुलाांनी अत्यार्ार 
केल्याबाबत 

४८ २८३२७ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर 

नागपाडा (मुांबई) येथून मुलीरे् अपहरण 
करुन हत्या करण्यात आल्याबाबत 

४९ २७८४२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सततश र्व्हाण 

परभणी जजल्हा पररषदेतील पाणीपुरिठा 
विभागात झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
५० २८१४१ श्री.सुजजतससांह ठाकूर, श्री.अशोक ऊफच  भाई 

जगताप, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हेमांत 
टकले, श्री.आनांद ठाकूर, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर 

मुांबईतील पिई तलािारे् सांिधचन ि 
सुशोसभकरण करण्याबाबत 

५१ २६९२५ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
तटकरे, श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.अतनल भोसले 

डॉ.नरेंद्र दाभोळकर ि कॉ.गोविांद पानसरे 
याांच्या हत्याकाांडाच्या तपासाबाबत 

५२ २७६०९ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.सुजजतससांह 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्री.हेमांत टकले 

मुांबईतील अजग्नशमन दलास अद्याित 
साधन सामुग्री पुरविण्याबाबत 

५३ २७३०१ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े अडॅ.तनरांजन 
डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.हेमांत टकले 

बाांधकाम कामगाराांच्या कल्याणासाठी कमी 
खर्च झाल्याबाबत 

५४ २६९९० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरससांह पांडडत, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, आककच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.नारायण राणे, श्रीमती 
हुसनबानू खसलफे 

म्हाडाच्या भूखांडािरील इमारतीर्ा 
पुनविचकास करण्याकररता अधधसूर्ना 
काढल्याबाबत 

५५ २८९५६ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.सुजजतससांह ठाकूर 

सशिडी (मुांबई) येथील क्षयरोग 
रुग्णालयातील रोजांदारीिर काम करणाऱ्या 
सफाई कमचर्ाऱ्याांना सेिेत समाविष्ट्ट करुन 
घेण्याबाबत 

५६ २८५८४ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त मुांबईतील मोनो रेल्िे फेझ -२ च्या कामास 
सुरुिात करणेबाबत 

५७ २८५४२ श्री.कवपल पाटील मुांबई महानगरपासलकेने ससध्दाथचनगर, 
गोरेगाि (प) येथील आरक्षक्षत खलेु मैदान 
विकासकाला हदल्याबाबत 

५८ २७०६९ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे लोटे औद्योधगक िसाहत (जज.रत्नाधगरी) 
येथील योजना कां पनीत झालेल्या 
िायुगळतीत कामगार गांभीर जखमी 
झाल्याबाबत 

५९ २८२३० श्री.जगन्नाथ सशांदे डोंबबिली एम.आय.डी.सी. क्षेत्रातील प्रोबेस 
कां पनीत झालेल्या सफोटातील बाधधताांना 
भरपाई देण्याबाबत 

६० २६८३३ श्री.नारायण राणे मुांबई शहरातील िाढत्या आगीच्या घटना 
रोखण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
६१ २९२९७ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.जयांत पाटील बदलापूर (जज.ठाणे) येथील एका 

दाम्पत्याने व्यिसाय प्रसशक्षण देण्याच्या 
नािाखाली महहला ि तरूणीांर्ी फसिणकू 
केल्याबाबत 

६२ २७७४१ अॅड.तनरांजन डािखरे ठाणे महानगरपासलकेने काळया यादीत 
समाविष्ट्ट असलेल्या कां पनीस कां त्राट 
हदल्याबाबत 

६३ २९०११ श्री.आनांद ठाकूर समरा-भाईंदर महानगरपासलकें तगचत खलु्या 
क्षेत्रािर असलेली अनधधकृत बाांधकामे 
तसेर् अततक्रमणे तनष्ट्काससत करण्याबाबत 

६४ २९६७९ आककच .अनांत गाडगीळ मुांबईतील झोपडपट्टी पनुविचकास योजनेतील 
लाभार्थयाांनी विक्री केलेली घरे तनयसमत 
करण्याबाबत 

६५ २८०९६ श्री.जयांत पाटील असलबाग-रोहा (जज.रायगड) या रसत्यािरील 
अिजड िाहतुक रोखण्याबाबत 

६६ २६९३८ श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर 

पुणे येथील गरिारे नायलान्स कां पनीतील 
कामगाराांर्ी थकीत देणी देण्याबाबत 

६७ २७९४२ अॅड.अतनल परब घाटकोपर येथे पोसलसाांसाठी समाटच 
टाऊनसशप उभारण्याबाबत 

 

ततसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
६८ २७४५७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमररशभाई पटेल, 

श्री.सांजय दत्त 
मुांबईतील मेरो-३ प्रकल्पातील प्रकल्प 
बाधधताांरे् पनुिचसन करण्याबाबत 

६९ २८३३७ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप बेसटच्या निीन बस गाड्या दाखल न 
झाल्यामुळे प्रिाश् याांर्ी गैरसोय होत 
असल्याबाबत 

७० २७८४३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सततश र्व्हाण 

पत्रकाराांच्या विविध मागण्याांसाठी करण्यात 
आलेले आांदोलन 

७१ २७१८९ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
तटकरे, श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.अतनल भोसले 

धर्ांर्ोली (जज.सोलापूर) औद्योधगक 
िसाहतीतील एव्हान लाईफ कां पनीतील 
कामगार बेरोजगार झाल्याबाबत 

७२ २७७२७ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.सांजय दत्त 

मुांबईतील बालमजुराांर्ी सुटका करुन त्याांरे् 
पुनिचसन करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
७३ २८५९६ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त कल्याण-डोंबबिली महानगरपासलका क्षेत्रात 

ररांग रोड उभारण्याबाबत 
७४ २७०७६ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे मुांबई-पुणे द्रतुगती महामागाचिरील िाहतकू 

कोंडी ि अपघात रोखण्याबाबत 
७५ २६८३५ श्री.नारायण राणे कोकणातील देिगड-आनांदिाडी बांदर 

प्रकल्पाच्या कामास सुरुिात करणेबाबत 
७६ २९४७१ श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर समरा-भाईंदर महानगरपासलकेतील मांजूर 

पदे ररक्त असल्याबाबत 
७७ २९४१४ श्री.जयांत पाटील, अॅड.जयदेि गायकिाड तळोजा औद्योधगक िसाहतीत गौसशया 

कोल्ड सटोरेज या कारखान्यात विद्युत 
गळती झाल्याने ३ कामगाराांर्ा मतृ्यू 
झाल्याबाबत 

७८ २७१४० श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर 

पुणे महानगरपासलका प्रशासनाकडून िीज 
मांडळाच्या िीजतारा भूसमगत करण्यासाठी 
सादर केलेली तनविदा रद्द करण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   उत्तमससांग र्व्हाण 
मुांबई.   सधर्ि, 
हदनाांक : १४ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण  ाासकयय म्यर्तती  मुद्रणालय  मंुई.. 


