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प्रश्नांचा तपशील
पदहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
१

९८६५७

सिसणांचे नांि
िॉ.शशशकांत खेिक
े र

विषण
िे ऊळगांिराजा
पररसरामध्णे

अिैध

निी

क्षे्ामधील

असल्णाबाबत
२

९५०१५

श्री.संिीप नाईक

(जज.बुलढा ा)

मब
ंु ई

गरजेपोटी

मागण्णांचा

केलेल्णा

९७७३९

९८६४६

ि

होत

प्रकल्पग्रसतांनी

बांधकामासंबधं धत

अंतभााि

िॉ.सतीश (अण् ासाहे ब) पाटील, श्री.िैभि

म्हािाचे बनािट िसतऐिज बनिन
ू गरजू

गाणकिाि, श्री.ककसन कथोरे , श्री.जजतें द्र

फसि क
ू

वपचि, श्री.शशरीषिािा चौधरी, श्री.ग पत

आव्हाि, श्री.राहूल कुल, श्री.संग्राम थोपटे ,
श्री.शरििािा सोनाि े
४

विक्री

अधधसूचनेत

करण्णाबाबत
३

िारु

शहर

श्रीमती ज्णोती कलानी

व्णकतींची

उल्हासनगर

िलालांकिून

(जज.ठा े)

होत

असलेली

महानगरपाशलकेने

शासनाकिून मंजूर ननधी विननणोगाअभािी
परत केल्णाबाबत

2
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५

९६८५०

सिसणांचे नांि

विषण

प्रा.विरें द्र जगताप

मंगरुळ चव्हाळा, ित्तापूर, तळे गाि िशासर,

मंगरुळ िसतगीर (जज.अमरािती) णेथे नविन
प्रशासकीण

इमारत

बांधण्णाबाबत
६

९५१८०

श्री.शभमराि तापकीर, श्री.अमर काळे ,

श्री.असलम शेख, िॉ.सुजजत शम चेकर,
श्री.राधाकृष्ट्

विखे-पाटील, श्री.विजण

ि

पोलीस

िीएसके उद्णोग

समूह, पु े

निी

णेथील

िसाहत

णांचेकिून

ठे िीिारांच्णा ठे िींचा झालेला गैरव्णिहार

ििेट्टीिार, श्री.अशमन पटे ल, श्री.नसीम खान
७

९५२७३

श्री.मनोहर भोईर, श्री.संजण सािकारे

मब
ंु ई

आंतरराष्ट्रीण

विमानतळाचे शसिकोने सरु
ु केलेले काम
प्रकल्पग्रसतांनी बंि पािल्णाबाबत

८

१०००३३

श्री.संतोष िानिे, श्री.नाराण

कुचे,

अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.विजण ििेट्टीिार,

श्री.अमर काळे , श्री.असलम शेख, िॉ.संतोष
टारफे, अॅि.भीमराि धोंिे, श्री.सुननल शशंिे,

सांगली शहर पोलीस ठाण्णातील कोठिीत
जबर मारहा

केल्णाने अननकेत कोथळे

णाचा झालेला मत्ृ णू

श्री.पंकज भज
ु बळ, अॅि.िारीस पठा ,
िॉ.पतंगराि किम, श्री.विनाणकराि
जाधि-पाटील
९

१००४५४

श्री.संजण किम

खेि

(जज.रत्नाधगरी)

१०

९६०५८

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.अजण चौधरी

म्हािाच्णा

शहरात

उभारलेला

मध्णे

काढण्णात

बाणोगॅस प्रकल्प बंि असल्णाबाबत
आलेल्णा

सन

२०१५

सोितीतील

विजेत्णांना

ताबा शमळाला नसल्णाबाबत
११

९५४०७

घराचा

श्री.जणंत पाटील, श्री.अजजत पिार, श्री.िैभि नररमनपॉईंट ते कांदििली सागरी ककनारा
वपचि, श्री.पांिुरं ग बरोरा, श्री.दिलीप

िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्रीमती

मागा ठाण्णापणंत विसतारीत करण्णाबाबत

दिवपका चव्हा , श्री.दिपक चव्हा ,

श्री.शशशकांत शशंिे, श्री.संिीप नाईक,
श्री.मकरं ि जाधि-पाटील
१२

९५२०१

अॅि.आशशष शेलार, श्री.संजण केळकर,

श्री.प्रशांत ठाकूर, श्रीमती मननषा चौधरी,
श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील,

श्री.णोगेश सागर, श्रीमती दिवपका चव्हा ,
िॉ.भारती लव्हे कर, श्री.शशरीषिािा चौधरी,
श्री.ग पत गाणकिाि, श्री.राज पुरोदहत,
श्री.उिे शसंग पाििी, श्री.संजण सािकारे ,
श्री.िैभि वपचि, श्री.दिपक चव्हा ,

श्री.जणित्त क्षीरसागर, श्री.सभ
ु ाष भोईर

कल्णा

(जज.ठा े)

णेथील

रुजकम ीबाई

रुग् ालणाच्णा बेजबाबिारप ाबाबत
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१३

१४

९९०८७

९७१७०

सिसणांचे नांि

विषण

श्री.बाबुराि पाच े

आंबेठा

(ता.खेि, जज.पु े) णेथील सोळबन

पररसरात सिसतात घरे िे ण्णाचे आशमष

श्री.सभ
ु ाष उफा पंडितशेठ पाटील, िॉ.भारती
लव्हे कर, श्री.संजण पोतनीस, अॅि.आशशष

िाखिन
ू नागररकांची केलेली फसि क
ू
िांद्रे

पि
ू ा

(मंब
ु ई)

मुख्णालणाच्णा

णेथील

म्हािा

इमारतीची

शेलार, श्री.संजण केळकर, श्री.प्रशांत ठाकूर, झाल्णाबाबत

िरु िसथा

श्रीमती मननषा चौधरी, अॅि.पराग अळि ी,
श्री.अतुल भातखळकर, कॅप्टन आर.तशमल
सेल्िन
१५

९८१७९

श्री.िसंतराि चव्हा , श्री.िी.पी.सािंत, श्रीमती अकोला

श्री.असलम शेख, श्री.अशमन पटे ल,
काळे
९७३७७

९५०११

महामंिळ

तत्कालीन सधचि णांनी शेतकऱ्णांची केलेली

श्री.अमर फसि क
ू

श्री.िैभि वपचि, श्री.हनुमत
ं िोळस, िॉ.सतीश मुंबई
(अण् ासाहे ब) पाटील, श्री.जणंत पाटील,
श्री.अजजत पिार, श्रीमती दिवपका चव्हा

१७

बबणा े

अशमता चव्हा , श्री.कु ाल पाटील, श्रीमती (महाबीज) कमाचारी सहकारी पतसंसथेचे
ननमाला गावित, अॅि.णशोमती ठाकूर,

१६

जजल््णातील

उपनगर

शशबबरातील

शलसटमधील

पररसरामधील

रदहिाश्णांच्णा

मळ
ू

संक्रम

कागिप्ांच्णा

गहाळ केल्णाबाबत

मासटर

नसत्णा

श्री.अशमत साटम, श्री.संजण सािकारे ,

मुंबईतील झोपिपट्टी पुनिासन प्राधधकर ाचे

श्री.संजण केळकर, श्री.सुननल शशंिे,

झोपिपट्टी पन
ु िासन प्रकर ांमध्णे

श्री.हनम
ं िोळस, श्री.णोगेश सागर,
ु त

अॅि.आशशष शेलार, अॅि.पराग अळि ी,

श्री.प्रशांत ठाकूर, श्रीमती मननषा चौधरी,

माजी

मख्
ु ण काणाकारी अधधकारी णांनी

गैरव्णिहार

केलेले

कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्री.सुननल प्रभ,ू

श्री.शशरीषिािा चौधरी, श्री.ग पत गाणकिाि,
श्री.भाऊसाहे ब कांबळे , श्री.राधाकृष्ट्

विखे-पाटील, श्री.विजण ििेट्टीिार,

श्री.िी.पी.सािंत, श्री.अशमन पटे ल, श्री.असलम
शेख, श्री.नसीम खान, श्री.जणकुमार गोरे ,
िॉ.पतंगराि किम, श्री.प्रकाश फातपेकर,

श्री.दिपक चव्हा , श्री.जणित्त क्षीरसागर,
श्री.तक
ु ाराम काते, श्रीमती तप्ृ ती सािंत,

श्री.मंगेश कुिाळकर, श्री.ओमप्रकाश ऊफा

बच्चू किू, श्री.शशिाजीराि कडिाले, श्री.संतोष
िानिे
१८

९८६४७

श्री.रमेश लटके

अंधेरी

(पूि)ा

मीटरच्णा

आत

रे ल्िे
ि

सथानकाबाहे र

मेरो

५०

सटे शनखालील

रसत्णािरील अनधधकृत सटॉल्सबाबत

4
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१९

९९५१६

सिसणांचे नांि
श्री.हररष वपंपळे

विषण
वििभा पाटबंधारे विकास महामंिळांतगात सुरु

असलेल्णा जजगांि शसंचन प्रकल्पात झालेला
गैरव्णिहार

२०

२१

२२

९५९३७

९९८४२

९८४७७

श्री.हषािधान सपकाळ

श्री.रुपेश म्हा्े, श्री.पासकल धनारे

श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.णोगेश सागर,

९५०७१

(जज.बल
ु ढा ा)

पुरिठा

कर ाऱ्णा

िरु
ु सती करण्णाबाबत
िसई-विरार
चंिनसार,

मख्
ु ण

शहराला

पाईपलाईनची

महानगरपाशलका

फुलपािा

पा ी

णेथील

क्षे्ातील

आदििासी

शमळकतींिर केलेले अनधधकृत बांधकाम

िापचारी (ता.तलासरी, जज.पालघर) णेथील

श्री.शरििािा सोनाि े, श्री.जणप्रकाश मि
ंु िा, िध
ू प्रकल्पाच्णा पररसरात अंमली पिाथा
श्री.सरिार ताराशसंह, श्री.प्रताप सरनाईक,

जप्त करण्णात आल्णाबाबत

श्री.शरििािा सोनाि े, श्री.मनोहर भोईर,

विविध

श्री.संजण पोतनीस, श्री.सरिार ताराशसंह,

असलेली

श्री.सिा सरि कर
२३

बल
ु ढा ा

श्री.सनु नल राऊत, श्री.अतल
ु भातखळकर,
श्री.चंद्रकांत सोनि े, श्री.रमेश लटके,
श्री.राधाकृष्ट्

विखे-पाटील, श्री.विजण

उद्णोजक

ि

कंपनणांनी

मुंबई

महानगर प्रिे श विकास प्राधधकर ाला िे ण
थकविल्णाबाबत

कोट्णिधीची

रककम

ििेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत

विलासराि िे शमख
ु , श्री.अशमन पटे ल,

श्री.त्र्णंबकराि शभसे, श्री.सुननल केिार,

श्री.असलम शेख, श्री.हषािधान सपकाळ,
िॉ.संतोष टारफे, श्री.प्रकाश फातपेकर,
श्री.तक
ु ाराम काते, प्रा.िषाा गाणकिाि,

श्री.आशसफ शेख, कुमारी प्रण ती शशंिे,
२४

९५८८३

श्रीमती ननमाला गावित, अॅि.णशोमती ठाकूर
श्री.असलम शेख, श्री.विजण ििेट्टीिार,

श्री.सुननल केिार, अॅि.णशोमती ठाकूर,
श्री.अशमन पटे ल, िॉ.संतोष टारफे

२५

१००३२२

श्री.बसिराज पाटील

खिकपािा (गोरे गांि (पि
ू )ा , मंब
ु ई) णेथील
झोपिपट्टी पन
ु िासन णोजनेबाबत
लातूरमध्णे

िधुिर

सच
ू क

मंिळाच्णा

नािाखाली अल्पिणीन मुलींची तसकरी होत
असल्णाबाबत

२६

९६१४५

श्री.अमल महािीक

कोल्हापूर

जजल््णातील

२७

९९५३४

श्री.अशमत झनक

महाराष्ट्र

सि
ु ा

विमानतळाला

छ्पती राजाराम महाराजांचे नाि िे ेबाबत
महाअशभणानांतगात

जणंती

िाशशम

नगरोत्थान
शहरात

करण्णात आलेल्णा रसत्णांचे काम ननष्ट्कृष्ट्ट
िजााचे झाल्णाबाबत
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२८

२९

९९२३३

९५१७०

सिसणांचे नांि
श्री.सुरेश गोरे

श्री.राधाकृष्ट्

विषण
शशंिे

गािाजिळील

(ता.खेि,

जज.पु े)

अमेररकन िाऊ कंपनीस विरोध कर ाऱ्णा
विखे-पाटील, श्री.विजण

ििेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत

विलासराि िे शमुख, श्री.अशमन पटे ल,

आंिोलकांिरील गुनहे मागे घेण्णाबाबत

कौशल्ण विकास विभागातील ररकत पिांमळ
ु े
व्णािसानणक

प्रशशक्ष ापासन
ू

विद्णाथी

िंधचत राहत असल्णाबाबत

श्री.त्र्णंबकराि शभसे, श्री.सुननल केिार,

श्री.असलम शेख, श्री.हषािधान सपकाळ,
िॉ.संतोष टारफे, श्री.संिीपानराि भम
ु रे ,
३०

३१

९७६१९

९९९७०

िॉ.संजण राणमुलकर

श्री.सरु े श लाि, श्री.पांिुरं ग बरोरा, श्री.िैभि
वपचि, श्री.जजतेंद्र आव्हाि

खोपोली (जज.राणगि) शहरात दठकदठका ी

पािसाच्णा पाण्णाचा ननचरा न झाल्णामळ
ु े
िेंग्णू ि मलेररणाचा प्रािभ
ु ााि िाढल्णाबाबत

श्री.जगिीश मळ
ु ीक, श्रीमती माधुरी शमसाळ पु े महानगरपाशलकेतील विधी ि सल्लागार
विभागातील

अधधकारी

ि

कमाचारी

संगनमताने गैरव्णिहार करीत असल्णाबाबत
३२

१००२७१

श्री.चंद्रिीप नरके, श्री.सत्णजीत

३३

१०००५६

प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलक ी, श्री.विजण काळे ई-लननंग प्रकल्पासाठी काढण्णात आलेल्णा

३४

९५२२३

श्री.अजजत पिार, श्री.जणंत पाटील,

उल्हासनगर

श्री.ओमप्रकाश ऊफा बच्चू किू,

झालेला सफोट

पाटील-सरुिकर

९५५७३

कामे प्रलंबबत असल्णाबाबत

ननवििे त गैरव्णिहार झाल्णाबाबत

श्री.शशशकांत शशंिे, श्री.जजतेंद्र आव्हाि,
िॉ.बालाजी कक ीकर

३५

कोल्हापूर शहरातील नगरोत्थान णोजनेतील

श्री.शशशकांत शशंिे

(जज.ठा े)

णेथे

महानगरपाशलकेच्णा ककटकनाशक टँ करमध्णे

मानखि
ु ा

(पि
ु )ा ,

ज्णोतीबा

मुंबई

फुले

णेथील

सहकारी

महात्मा

गह
ृ ननमाा

संसथेमधील पा् सभासिांना सिननकांचे
िाटप करण्णाबाबत
३६

९५७७७

श्री.प्रशांत ठाकूर, श्री.समीर कु ािार,

अॅि.आशशष शेलार, श्री.अतुल भातखळकर,
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अशमत साटम

३७

९५७५८

श्री.ककसन कथोरे , श्री.जजतेंद्र आव्हाि

शमठे खार (ता.मुरूि, जज.राणगि) णेथे प्रिासी
िाहतुकीसाठी जेट्टी बांधण्णाबाबत
कशेळी-काल्हे र,

बांधकामांबाबत
९८४०९

श्री.आशसफ शेख

दििा-मुंब्रा

(जज.ठा े) णेथे खारफुटीिर भराि टाकून
बांधण्णात

३८

शभिंिी,

णे ाऱ्णा

अनधधकृत

मालेगाि (जज.नाशशक) महानगरपाशलका णेथे
सुि ा

जणंती

रोजगार

असलेला गैरव्णिहार

णोजनेत

होत
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३९

१०११९१

सिसणांचे नांि
श्री.नाराण

कुचे, श्री.संतोष िानिे

विषण
अंबि (जज.जालना) शहरामधील भण
ु ारी गटार
णोजनेच्णा

कामासंिभाात

उच्चसतरीण

चौकशी सशमती नेमण्णाबाबत
४०

९७६९०

श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील,

श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजत पिार,

श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्रीमती दिवपका चव्हा ,

नागपरू णेथील मध्णिती कारागह
ृ ात कैद्णांचे
झालेले मत्ृ णु

श्री.पांिुरं ग बरोरा, श्री.िैभि वपचि,

श्री.शशरीषिािा चौधरी, श्री.ग पत गाणकिाि,
४१

९८०१९

श्री.राहुल जगताप

श्री.णोगेश सागर, श्री.डि मल्लीकाजन
ूा रे ड्िी, मुंबईहून कोल्हापूरला जा ाऱ्णा महालक्ष्मी
िॉ.पतंगराि किम, श्री.राधाकृष्ट्

विखे-पाटील, श्री.विजण ििेट्टीिार, प्रा.िषाा
गाणकिाि, श्रीमती ननमाला गावित,

एकसप्रेसला जेजरु ीजिळ अििन
ू प्रिाशांचा
ऐिज लट
ु ल्णाबाबत

श्री.अशमन पटे ल, श्री.असलम शेख,
४२

९८८५४

अॅि.णशोमती ठाकूर

श्री.मधुकरराि चव्हा

शसंिी (रे ल्िे) नगरपररषि (जज.िधाा) णेथील
रे सट हाऊस ते रे ल्िे सथानक पणंतच्णा
रसत्णाच्णा कामात झालेला गैरव्णिहार

४३

४४

४५

९८५६०

९५९२४

१००४०८

श्री.सरिार ताराशसंह

धचपळू

(जज.रत्नाधगरी)

मख्
ु णाधधकारी

णांची

नगरपररषिे चे

विशेष

तपास

सहकारी

संसथेने

पथकाकिून चौकशी करण्णाबाबत

श्री.सुननल शशंिे, श्री.अजण चौधरी, श्री.मंगेश मुळा

प्रिरा

िीज

कुिाळकर

िष्ट्ु काळग्रसतांसाठी

दिलेल्णा

अनुिानाचा

श्री.विजण काळे

पु े समाटा शसटी िेव्हलपमेंट णा कंपनीकिून

गैरव्णिहार केल्णाबाबत

खाजगी कंपनणांिर कोट्णिधी रुपणे खचा
करण्णात णेत असल्णाबाबत

४६

९७६४५

श्री.सुभाष भोईर, श्री.सुरेश धानोरकर

बालकांचे

अपहर

करून

त्णांची

विक्री

कर ाऱ्णांना ठा े गन
ु हे शाखेच्णा पथकाने
अटक केल्णाबाबत

४७

९५५६३

श्री.नरें द्र महे ता, अॅि.पराग अळि ी,

मंब
ु ई

श्री.विजण ििेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्

प्रकल्पांकररता

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.सुननल केिार,

पुनविाकास

महानगरपाशलकेच्णा
आण

िे ण

इमारत

असलेले

विखे-पाटील, अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.असलम विकासकांनी थकविल्णाबाबत
शेख, िॉ.संतोष टारफे, श्री.सुधाकर िे शमुख,
अॅि.िारीस पठा , श्री.अमर काळे ,

श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.अशमत विलासराि

िे शमुख, कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्री.नरें द्र
पिार, अॅि.आशशष शेलार, श्री.संजण सािकारे ,

भख
ं ािर
ू ि
बांधकाम
प्रीशमणम
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सिसणांचे नांि

विषण

श्री.अशमत साटम, श्री.नसीम खान, श्री.अशमन
पटे ल, श्री.त्र्णब
ं कराि शभसे, श्रीमती मननषा
चौधरी, श्री.नाराण

कुचे

४८

९८४९७

श्री.नसीम खान, श्री.अशमन पटे ल

रामिे ि बाबा णांच्णा फुि पाकासाठी नागपरू

४९

१००९७७

श्री.प्रकाश आबबटकर

राज्णातील

५०

९९६६२

श्री.अशोक पाटील

भांिुप (प.) मंब
ु ई णेथील मे.एचिीआणएल णा

णेथे अल्पिरात दिलेल्णा जशमनीबाबत
बांधकाम

कामगारांसाठी

कल्णा कारी मंिळ सथापन करण्णाबाबत
विकासकाकिे

मुंबई

महानगरपाशलकेचा

मालमत्ता कर थककत असल्णाबाबत
५१

९९९७७

श्री.ननतेश रा े

सांताक्रुझ

(पजश्चम)

बेकाणिे शीररीत्णा
असल्णाबाबत

५२

९६६१७

मुंबई

िानसबार

णेथे

सुरू

श्री.सुननल केिार, श्री.विजण ििेट्टीिार,

हनुमाननगर, कांदििली (पि
ू )ा मुंबई णेथे

अॅि.णशोमती ठाकूर, िॉ.संतोष टारफे,

झोपिपट्टी पन
ु िासन णोजनेबाबत

श्री.राधाकृष्ट्

विखे-पाटील, श्री.असलम शेख, णनु नक ककमणा ररएल्टीतफे सरु
ु असलेल्णा

श्री.अमर काळे , श्री.अशमत विलासराि

िे शमुख, श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.अशमन
पटे ल
५३

९५००८

श्री.कु ाल पाटील, श्री.अशमन पटे ल, श्रीमती मुंबईतील एजल्फसटन (प्रभािे िी) ि परळ
ननमाला गावित, श्री.विजण ििेट्टीिार,
श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.कालीिास

रे ल्िे सथानकाला जोि ा-णा अरुं ि पािचारी
पल
ु ािर झालेल्णा

कोळं बकर, श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, झालेला मत्ृ णू
श्री.राधाकृष्ट्

विखे-पाटील, श्री.सुननल केिार,

श्री.अमर काळे , अॅि.णशोमती ठाकूर,

िॉ.संतोष टारफे, श्री.सुननल राऊत, श्री.संजण

पोतनीस, श्री.प्रकाश सि
ु े, श्री.ओमप्रकाश ऊफा
बच्चू किू, श्री.विनाणकराि जाधि-पाटील,

िॉ.अननल बोंिे, श्री.सुननल शशंिे, श्री.अजजत
पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जणंत
पाटील, श्री.शशशकांत शशंिे, श्री.जजतेंद्र

आव्हाि, श्री.संिीप नाईक, श्रीमती दिवपका

चव्हा , श्री.पांिुरं ग बरोरा, श्री.िैभि वपचि,

श्री.अशमत विलासराि िे शमख
ु , श्री.त्र्णंबकराि
शभसे, श्री.हषािधान सपकाळ, िॉ.बालाजी

कक ीकर, श्री.अजण चौधरी, श्री.सुभाष भोईर,

िॉ.सतीश (अण् ासाहे ब) पाटील, अॅि.भीमराि
धोंिे, श्री.राजेश टोपे, श्री.मोहन फि

िघ
ा नेत
ु ट

२३

ज ांचा
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५४

९५५२९

सिसणांचे नांि
श्री.अबू आजमी, श्री.राधाकृष्ट्

विषण
विखे-पाटील, म्हािाच्णा मब
ंु ई झोपिपट्टी सध
ु ार मंिळाच्णा

श्री.विजण ििेट्टीिार, श्री.नसीम खान,

श्री.अशमत विलासराि िे शमुख, श्री.अशमन

विविध

प्रमा प्

बांधकामाचे

पटे ल, श्री.त्र्णब
ं कराि शभसे, श्री.सनु नल केिार, केल्णाबाबत

सािर

बनािट

करून

िे णके

चाच ी

मंजूर

श्री.असलम शेख, श्री.हषािधान सपकाळ,

िॉ.संतोष टारफे, श्रीमती ननमाला गावित,

अॅि.णशोमती ठाकूर, श्रीमती तप्ृ ती सािंत,
श्री.संतोष िानिे, श्री.नाराण
५५

९५३९९

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे

कुचे

शसननर (जज.नाशशक) नगरपररषिे चे भारत
पेणजल णोजनेच्णा अंमलबजाि ीकिे िल
ा
ु क्ष

झाल्णाने लाखो रुपणांचा ननधी शासनास
परत गेल्णाबाबत
५६

९५०२५

श्री.अशमन पटे ल, श्री.राधाकृष्ट्

विखे-पाटील, धमाािाण रुग् ालणात गरीब गरजू रुग् ांना

श्री.विजण ििेट्टीिार, श्री.असलम शेख,

श्री.कालीिास कोळं बकर, श्री.नसीम खान,

श्री.अमर काळे , िॉ.पतंगराि किम, िॉ.संतोष

टारफे, श्रीमती ननमाला गावित, अॅि.णशोमती
ठाकूर, श्री.संग्राम थोपटे , श्री.हषािधान
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