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पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
१ ९८९३२ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कु ािार, 

अॅि.आशशष शेलार, श्री.अशमत साटम 
हेिटु े (ता.पनिेल, जज.राणगि) गािाला 
ननिासी क्षे्ाचा िजाा िेण्णाबाबत 

२ १०१५८६ श्री.इम्तीणाज सय्णि औरंगाबाि महानगरपाशलकेत विकास हक्क 
हसतातंर  (टी.िी.आर.) िेण्णाच्णा प्रकर ात 
झालेला गैरव्णिहार 

३ १०२८७८ श्री.पासकल धनारे मौजे विरार (ता.िसई, जज.पालघर) णेथील 
पोशलसांसाठी आरक्षक्षत असलेल्णा जागेिर 
अनधधकृत बांधकाम केल्णाबाबत 

४ ९७५१० श्री.सुननल प्रभू मालाि-पूिा (मंुबई) णेथील विशेष अल्पिणीन 
गनतमंि मुलीचे नतसऱ् णािंा अपहर  
झाल्णाबाबत 

५ ९६६४४ श्री.सुननल केिार, श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, 
श्री.असलम शेख, अॅि.णशोमती ठाकूर, 
िॉ.संतोष टारफे, श्री.विजण ििटे्टीिार, 
श्री.अशमत विलासराि िेशमुख,   
श्री.हषािधान सपकाळ 

नागपूर शहर ि पररसरात मागील िहा 
मदहन्णात झालेल्णा ८० खनूाबंाबत 



2 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
६ ९५९०३ श्री.असलम शेख, श्री.विजण ििटे्टीिार, 

श्री.अशमन पटेल, श्री.सुननल केिार, 
अॅि.णशोमती ठाकूर, िॉ.संतोष टारफे 

जोगेश्िरी-पूिा (मंुबई) सारीपरू नगर णेथील 
झोपिपट्टी पुनिासनाचे काम प्रलबंबत 
असल्णाबाबत 

७ १०३२६२ श्रीमती ननमाला गावित, प्रा.िषाा गाणकिाि, 
अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, 
श्री.िी.एस.अदहरे 

नाशशक जजल््णात विविध शासकीण 
कल्णा कारी णोजनांच्णा अंमलबजाि ीत 
झालेला गैरव्णिहार 

८ ९७६१० श्री.िैभि वपचि, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.दिपक चव्हा , श्री.जणित्त क्षीरसागर, 
श्री.ओमप्रकाश ऊफा  बच्चू किू, श्री.राहूल 
कुल, श्री.संग्राम थोपटे, श्री.शरििािा 
सोनाि े 

मौजे नानिीज (ता.िौंि, जज.पु े) णेथील 
पोलीस प्रशशक्ष  कें द्रातील पोलीस ननररक्षकािर 
झालेला गोळीबार 

९ ९५१९० श्री.भासकर जाधि, श्री.दिपक चव्हा , 
श्री.शशशकातं शशिें, श्री.जणतं पाटील, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.संिीप नाईक, 
श्री.मकरंि जाधि-पाटील 

मंुबई पोलीस गहृननमाा  मिंळाच्णा इमारती 
बांधकामांच्णा दिरंगाईबाबत महालेखापालांनी 
घेतलेले आक्षपे 

१० १०२१२९ िॉ.राहूल पाटील परभ ी महानगरपाशलकेची विद्णतु बबले 
ऑनलाईन आरटीजीएसव्िारे भरताना केलेला 
गैरव्णिहार 

११ ९८३८५ श्री.मंगेश कुिाळकर मंुबई मेरो-३ च्णा कामामुळे इमारतीनंा ननमाा  
झालेला धोका 

१२ ९५१६८ श्री.विजण ििटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्   
विखे-पाटील, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर 
काळे, श्री.असलम शेख, िॉ.संतोष टारफे, 
अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.हषािधान सपकाळ 

सािली (जज.चदं्रपूर) णेथील नगरोत्थान 
णोजनेंतगात िाढीि पा ीपुरिठा णोजनेच्णा 
प्रसतािाबाबत 

१३ १०२१६९ श्री.रुपेश म् हा् े शभिंिी (जज.ठा े) तालुक्णात मंुबई प्रिेश 
विकास प्राधधकर ामाफा त करण्णात आलेल्णा 
विकासात्मक कामांची तपास ी करण्णाबाबत 

१४ ९६२६४ श्रीमती सीमाताई दहरे नाशशक शहरातील कॉलेजरोि पररसरात बनािट 
कंपनी सथापन करुन सुशशक्षक्षत बेरोजगाराचंी 
केलेली फसि कू 

१५ १०३५१२ श्री.आशसफ शेख, श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, 
श्री.विजण ििटे्टीिार, श्रीमती ननमाला गावित, 
प्रा.िषाा गाणकिाि, अॅि.णशोमती ठाकूर, 
श्री.जणकुमार गोरे, िॉ.पतंगराि किम, 
श्रीमती सीमाताई दहरे 

अजंग-िाभािी (ता.मालेगाि, जज.नाशशक) 
रसत्णािरील अपघातात सात शेतमजूर 
मदहलांचा झालेला मतृ्ण ू

१६ ९८१७२ श्री.सुभाष उफा  पंडितशेठ पाटील, श्री.धणैाशील 
पाटील 

राणगि जजल््णातील पोलीस कमाचारी 
ननिाससथानांच्णा िरुिसथेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
१७ ९५७५२ श्री.ककसन कथोरे, श्री.जजतेंद्र आव्हाि कुळगाि-बिलापूर (जज.ठा े) नगरपाशलका 

हद्दीतील इमेज णा जादहरात कंपनीला 
बेकाणिेशीरप े ठेका दिल्णाबाबत 

१८ १००९७१ श्री.प्रकाश आबबटकर औरंगाबाि जजल््णात अल्प ि मध्णम उत्पन्न 
गटासाठी बांधलेल्णा म्हािाच्णा सिननका 
विक्रीविना पिून असल्णाबाबत 

१९ ९६३२१ श्रीमती दिवपका चव्हा , श्री.कालीिास 
कोळंबकर, श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम 
शेख, श्री.नसीम खान, िॉ.संतोष टारफे, 
श्री.विजण ििटे्टीिार, श्री.कु ाल पाटील, 
श्रीमती ननमाला गावित, श्री.अमर काळे, 
श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, 
श्री.विलास तरे, िॉ.पतंगराि किम, 
श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, श्री.दिपक 
चव्हा , श्री.जणित्त क्षीरसागर, श्री.संजण 
केळकर, श्री.प्रकाश सुिे, श्री.ओमप्रकाश ऊफा  
बच्चू किू 

मंुबई शहर ि परीसरात बलात्कार, अपहर  ि 
विनणभंग इत्णािी गुन््णांमध्णे झालेली िाढ 

२० ९५००४ श्री.सुननल शशिें, अॅि.पराग अळि ी, कॅप्टन 
आर.तशमल सेल्िन, श्री.नरेंद्र पिार, श्री.नरेंद्र 
महेता, अॅि.आशशष शलेार, श्री.राजाभाऊ 
(पराग) िाजे, श्री.हनुमंत िोळस, श्रीमती 
संध् णािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, 
श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.राहुल जगताप, श्री.सुभाष भोईर, 
श्री.गोिधान शमाा, श्री.ककशोर पाटील, 
श्री.दिपक चव्हा , श्री.बाळासाहेब मुरकुटे, 
श्री.सुधाकर िेशमुख, श्री.सिा सरि कर, 
श्री.ग पतराि िेशमुख, श्री.अननल बाबर, 
श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे, श्री.उल्हास 
पाटील, श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.संजण 
पोतनीस, श्री.प्रताप सरनाईक, िॉ.सतीश 
(अण् ासाहेब) पाटील, श्री.तुकाराम काते, 
श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कु ािार, 
श्री.अशमत साटम, श्री.उिेशसगं पाििी, 
श्री.संजण सािकारे, श्री.उन्मेश पाटील, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, प्रा.िषाा गाणकिाि, 
श्रीमती ननमाला गावित, अॅि.णशोमती ठाकूर, 
श्री.िी.पी.सािंत, श्री.भारत भालके, श्री.संग्राम 
थोपटे, श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख, 

महाराष्ट्र सुरक्षा बल महामंिळाच्णा सुरक्षा 
जिानांच्णा विविध मागण्णांबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
िॉ.संतोष टारफे, श्री.नसीम खान, 
िॉ.शशशकांत खेिकेर 

२१ १०३२८९ श्री.संजजिरेड्िी बोिकुरिार चंद्रपूर जजल््णात णितमाळ, ि ी, पांढरकििा 
(जज.णितमाळ) णा तालुक्णामधनू िारुचा 
पुरिठा होत असल्णाबाबत 

२२ ९६०६९ श्री.अतुल भातखळकर कांदििली-पूिा (मंुबई) हनमुाननगर णेथील 
शासकीण भूखिं ३k अंतगात विकशसत न 
झाल्णाने परत घेण्णाबाबत 

२३ ९७९३० श्री.सुभाष भोईर, श्री.शांताराम मोरे ठा े शहरातील विकासकाकिून खिं ी 
माधगतल्णा प्रकर ात इकबाल कासकर ि 
त्णाच्णा साथीिारानंा झालेली अटक 

२४ ९७३२८ श्री.अब ूआजमी जुहू (मंुबई) णेथील जेव्हीपीिी सकीममधील 
‘प्राथाना’ इमारतीमध्णे गॅसशसशलिंरचा झालेला 
सफोट 

२५ ९७२६७ िॉ.शमशलिं माने, श्री.सरिार ताराशसहं उल्हासनगर (जज.ठा े) महानगरपाशलकेने 
शहरातील रसत्णािरील खड्ि े बुजविण्णाच्णा 
दिलेल्णा कं्ाटाबाबत 

२६ ९५३८५ श्री.र धीर सािरकर, श्री.नरेंद्र महेता, 
अॅि.पराग अळि ी, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट्   
विखे-पाटील, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.विजण 
ििटे्टीिार, श्री.अशमत साटम, श्री.डि 
मल्लीकाजूान रेड्िी, श्री.बाळासाहेब मुरकुटे, 
श्री.सुधाकर िेशमुख, श्री.उन्मेश पाटील, 
श्री.नसीम खान, श्री.अशमन पटेल, प्रा.िषाा 
गाणकिाि, श्री.असलम शेख 

राज् णातील अल्पिणीन मुली मोठ्णा प्रमा ात 
बेपत्ता होत असल्णाबाबत 

२७ १०३४७५ िॉ.पतंगराि किम, श्री.राधाकृष्ट्   
विखे-पाटील, श्री.विजण ििटे्टीिार 

कोल्हापूर शहरात ताबूत विसजान शमरि कूीत 
महानगरपाशलकेची बस शशरून झालेला 
अपघात 

२८ ९८२७९ िॉ.संजण राणमुलकर प्रधानमं्ी आिास णोजना ि इतर आधारभूत 
णोजनाकंररता असलेल्णा अनिुानाचे िाटप तीन 
हप्त्णामध्णे करण्णाबाबत 

२९ ९७५१७ श्री.संजण पोतनीस मंुबईतील विकासक ि कंपन्णानंी 
महानगरपाशलकेचा कोट्णिधीचा मालमत्त्ता 
कर थकविल्णाबाबत 

३० ९५२१८ श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, श्री.विजण 
ििटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत 
विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्णंबकराि शभसे, श्री.सुननल केिार, 

मंुबईतील धोकािाणक इमारतींचा पनुाविकास 
कर ेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
श्री.असलम शेख, श्री.हषािधान सपकाळ, 
िॉ.संतोष टारफे, श्री.मंगलप्रभात लोढा, 
अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.ओमप्रकाश ऊफा  
बच्चू किू, श्री.विनाणकराि जाधि-पाटील, 
श्री.शशरीषिािा चौधरी, श्री.जणतं पाटील, 
श्री.अजजत पिार, श्री.िैभि वपचि, श्री.अजण 
चौधरी, श्री.अबू आजमी, श्री.संजण पोतनीस, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, 
श्रीमती दिवपका चव्हा , श्री.पांिुरंग बरोरा, 
श्री.मंगेश कुिाळकर, श्री.अननल बाबर, 
अॅि.िारीस पठा , श्री.ग पत गाणकिाि, 
श्रीमती तपृ्ती साितं 

३१ ९९७८२ श्री.सुरेश गोरे संसकार गु्रपने विविध कंपन्णाचं्णा माध्णमातनू 
गंुति कूिारांची केलेली फसि कू 

३२ १०१९०५ श्री.रमेश लटके मंुबई शहरात झोपिपट्टी पनुिासन 
प्राधधकर ामाफा त के/पिूा विभागातील 
प्रकल्पबाधधतांच्णा सिननका ताब्णात 
घेण्णाबाबत 

३३ ९९९२४ श्री.जगिीश मुळीक पु े शहरातील ििगाि शेरी भागातील पा ी 
माकफणा ि महानगरपाशलकेचे अधधकारी ि 
कमाचारी संगनमताने पाण्णाची विक्री करीत 
असल्णाबाबत 

३४ १०२१६६ श्री.संजण किम खेि (जज.रत्नाधगरी) नगरपाशलका हद्दीतील 
भूखिं शशितेज आरोग्ण सेिा ससंथेस 
बेकाणिेशीरप े दिल्णाबाबत 

३५ ९५३६४ श्री.शभमराि तापकीर, श्री.जगिीश मुळीक, 
श्री.णोगेश दटळेकर 

पु े शहरातील िेंग्ण ू रोगाचा प्रसार 
रोखण्णाबाबत 

३६ ९९६६६ श्री.अशोक पाटील मुलंुि-गोरेगांि शलकंरोििर रुग् ालणासाठी 
आरक्षक्षत असलेल्णा भूखिंािर सुपरसपेशाशलटी 
रुग् ालण उभारण्णाबाबत 

३७ १०३१५३ श्री.विनाणकराि जाधि-पाटील, श्री.मोहन 
फि 

शेिगाि (जज.अहमिनगर) णेथील शेतकऱ् णांच्णा 
आंिोलनात जाळपोळ ि दहसंाचार कर ाऱ्णा 
गुन्हेगारांिर कारिाई करण्णाबाबत 

३८ ९९५२९ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलक ी जाणका प्रकल्पाचे भूसंपािनाचे काम 
जलिगतीने होण्णाबाबत 

३९ ९५०१८ श्री.अशमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, 
श्री.विजण ििटे्टीिार, श्री.असलम शेख, 
श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.नसीम खान, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.अमर काळे, 

मंुबई मधील महानगरपाशलकेच्णा एम 
िॉिामध्णे नागररकानंा पा ी विकत घ्णािे 
लागत असल्णाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
िॉ.संतोष टारफे, श्रीमती ननमाला गावित, 
िॉ.पतंगराि किम, श्री.संग्राम थोपटे, 
श्री.कु ाल पाटील, श्री.हषािधान सपकाळ, 
अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.जणकुमार गोरे 

४० १०३०७३ अॅि.िारीस पठा  तोंिचीर (ता.उिगीर, जज.लातरू) णेथील अिैध 
िेशी िारू विक्रीला विरोध कर ाऱ्णा मदहलेस 
उिगीर ग्रामी  पोशलसानंी केलेली मारहा  

४१ ९५१५१ श्री.शरििािा सोनाि े, श्री.सुननल केिार, 
श्री.सरिार ताराशसहं 

शमरा-भाईंिरच्णा विकास आराखड्णामध्णे आर 
झोन क्षे्ात फेरफार करुन विकासकानंा 
कोट्णिधी रुपणाचंा फाणिा करुन दिल्णाबाबत 

४२ १०१४५६ श्री.ननतेश रा े श्रीराम अबान इन्रासरक्चर शल. णा 
विकासकाने बेकाणिेशीरररत्णा एफएसआण 
िापरून केलेला गैरव्णिहार 

४३ ९६४२५ श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट्   
विखे-पाटील, श्री.विजण ििटे्टीिार 

बुलढा ा शहरातील िाहतकू शसग् नल णं् ा 
बंि असल्णाबाबत 

४४ १०३००६ श्री.संतोष िानिे, अॅि.भीमराि धोंि े िाशलि (जज.पालघर) पोलीस ठाण्णाच्णा 
अधधकाऱ्णांकिून भूमाकफणांिर कारिाई 
करण्णास होत असलेला विलबं 

४५ १०२१९१ श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाा 
गाणकिाि, श्री.िी.पी.साितं, श्रीमती ननमाला 
गावित, अॅि.णशोमती ठाकूर 

समाटा शसटी णोजनेंतगात ननिि झालेल्णा 
शहरातील कामे सथं गतीने सुरु असल्णाबाबत 

४६ ९८१९४ श्री.राजेश क्षीरसागर कोल्हापूर शहरातील बेलबाग णेथील प्राईम 
न्णुरो अँि सपाईन इंन्सेन्टीव्ह केअर णनुनट 
मधील िॉक्टरांकि े न्णुरोसजानचा परिाना 
नसताना रुग् ािंर उपचार करीत असल्णाबाबत 

४७ १०२६९५ श्री.विजण काळे पु े णेथील झोपिपट्टी पनुिासन प्राधधकर ाचे 
उपमुख्ण काणाकारी अधधकारी णांच्णािर 
कारिाई करण्णाबाबत 

४८ ९६७९७ िॉ.संतोष टारफे, श्री.कु ाल पाटील, श्रीमती 
ननमाला गावित, श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, 
श्री.विजण ििटे्टीिार, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.िी.पी.सािंत, श्री.नसीम 
खान, प्रा.विरेंद्र जगताप 

दहगंोली जजल््णातील श्रीक्षे् िारुकाि े औढंा 
नागनाथ नतथाक्षे्ाचा विकास ननधीअभािी 
प्रलंबबत असल्णाबाबत 

४९ १०१५८० श्री.एकनाथराि खिसे जळगािं महानगरपाशलकेतील िाघुर पा ी 
पुरिठा णोजनेत झालेला गैरव्णिहार 
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िसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
५० ९५९०९ श्री.असलम शेख, श्री.विजण ििटे्टीिार, 

श्री.सुननल केिार, श्री.अशमन पटेल, 
अॅि.णशोमती ठाकूर, िॉ.संतोष टारफे, 
प्रा.िषाा गाणकिाि, श्री.राधाकृष्ट्   
विखे-पाटील, श्री.नसीम खान, श्री.आशसफ 
शेख, श्रीमती ननमाला गावित 

मे.मोरिानी ररणॅल्टी णा विकासकाने बादं्रा 
णेथील झोपिपट्टी पनुिासन णोजनेत केलेला 
गैरव्णिहार 

५१ १०२२२४ िॉ.राहूल पाटील परभ ी महानगरपाशलकेने घरपट्टी रक्कम 
११ पटीने िाढविल्णाबाबत 

५२ ९५२१६ श्री.विजण ििटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्   
विखे-पाटील, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर 
काळे, श्री.असलम शेख, िॉ.संतोष टारफे, 
अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.हषािधान सपकाळ 

शसिेंिाही (जज.चदं्रपूर) णेथील पोलीस 
ठाण्णाच्णा नविन प्रशासकीण इमारतीचे ि 
कमाचाऱ्णांच्णा ननिाससथानाचे बांधकाम 
करण्णाबाबत 

५३ १०२१८० श्री.रुपेश म् हा् े शभिंिी (जज.ठा े) णेथे राष्ट्रीण महामागाािर 
बांधण्णात आलेल्णा रसत्णाचे ि मा कोली 
पुलाचे बांधकाम कर ाऱ्णा कंपनीिर कारिाई 
करण्णाबाबत 

५४ ९५१३० श्री.सुननल शशिें िरळी (मंुबई) णेथील लोटस आण  
आण.एन.एस. ् ाता जिळील जुन्णा जेट्टींच्णा 
िरुुसतीबाबत 

५५ १०३४७६ िॉ.पतंगराि किम, श्री.राधाकृष्ट्   
विखे-पाटील, श्री.विजण ििटे्टीिार 

मंुबईमध्णे गहृननमाा  मंिळाच्णा 
माध्णमातनू बांधलेल्णा सािाजननक 
शौचालणांची झालेली िरुिसथा 

५६ ९९५३८ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलक ी,     
श्री.शभमराि तापकीर 

पु े महानगरपाशलकेतील गैरव्णिहाराबाबत 

५७ ९५५४० श्री.शरििािा सोनाि े, श्री.असलम शेख, 
श्री.विजण ििटे्टीिार, श्री.सुननल केिार, 
श्री.अशमन पटेल, अॅि.णशोमती ठाकूर, 
िॉ.संतोष टारफे, श्री.सुननल राऊत, 
श्री.सरिार ताराशसहं 

मंुबई मेरो िन प्रा.शल.ने भाड्णापोटी मंुबई 
महानगर प्रिेश विकास प्राधधकर ाचे 
कोट्णिधी रुपणे थकविल्णाबाबत 

५८ १०१४७६ श्री.ननतेश रा े ओशशिरा (मंुबई) णेथील भूखिंािर राघिेंद्र 
सहकारी गॄहननमाा  ससंथेमाफा त राबविण्णात 
आलेल्णा झोपिपट्टी पनुिासन णोजनेबाबत 

५९ १०२२४४ िॉ.संतोष टारफे गोकुळनगर (ठा े) णेथे सिननका खरेिी 
व्णिहारात झालेली फसि कू 

६० १०१५८१ श्री.एकनाथराि खिसे जळगािं जजल््णातील सहकारी ससंथांमध्णे 
झालेला गैरव्णिहार 
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नतसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
६१ १०२६७९ िॉ.राहूल पाटील परभ ी शहरातील नागररकांना ननणशमत 

पा ीपुरिठा करण्णाबाबत 
६२ ९५०२३ श्री.सुननल शशिें मॉिना शमलमधील धगर ी कामगारांच्णा 

ननिाससथानांसाठी राखीि असलेला भूखिं 
कामगारानंा शमळिनू िेण्णाबाबत 

६३ १०००६५ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलक ी कें द्र शासनाच्णा समाटा शसटी णोजनेंतगात 
औधं-बा ेर-बालेिािी भागातील समाटा ग्रीि 
प्रकल्पाबाबत 

६४ १०१४८२ श्री.ननतेश रा े िांदे्र-पजश्चम (मंुबई) णेथील भूखिंािर 
‘ला-मोअर’ टॉिर उभारताना सटील्ट 
पाककिं गच्णा भागात विकासकाने केलेले 
अनधधकृत बांधकाम 

  

  
विधान भिन :   िॉ. अनतं कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
दिनाकं : १८ डिसेंबर, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमडंळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, नागपूर. 


