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प्रश्नाांर्ा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदसयाांर्े नाांि

विषय

१

२८८९८

श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरससांह पांडित,

औरां गाबाद महानगरपासलकेतील कमचर्ारी

२

२७९२८

अॅि.अननल परब, आककच.अनांत गािगीळ

मांब
ु ई विमानतळ पररसरातील

३

२८१३३

श्री.सुजजतससांह ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर

सभिपुरी (ता.कजचत, जज.रायगि) येथील

श्री.अब्दल्
ु े
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांजय मांि

भरतीस मान्यता दे णेबाबत

झोपिपट्टीिाससयाांच्या पन
ु िचसनाबाबत

समध्
ृ दी कॉम्प्लेक्स गह
ृ ननमाचण सहकारी

सांसथेतील शेकिो रहहिाशाांर्ी विकासकाने
फसिणक
ू केल्याबाबत
४

२६७७३

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील

राज्यातील यां्माग कामगाराांसाठी सितां्
कल्याणकारी मांिळ सथापन करणेबाबत
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५

६

२८९९०

२७४७६

सदसयाांर्े नाांि
श्रीमती जसमता िाघ

श्री.रामराि ििकुते, श्री.धनांजय मांि
ु ,े

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.हे मांत टकले,
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील,

विषय
दक्षिण मुांबईतील कुलाबा, फोटच पररसरात

कां्ाटदार िाहनर्ालकाांकिून बेकायदा शल्
ु क
िसूल करीत असल्याबाबत

मांब
ु ई विमानतळािर ग्राऊांि हॅण्िसलांग एजांट
म्पहणन
ू काम करणारी कांबाटा एजव्हएशन
कांपनी बांद केल्याबाबत

श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदे ि गायकिाि,
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.सजु जतससांह ठाकूर,

श्री.सनु नल तटकरे , श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती
विद्या र्व्हाण, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सनतश
र्व्हाण, श्री.प्रकाश गजसभये
७

८

२८१०७

२७०४९

श्री.जयांत पाटील, श्री.नारायण राणे,
श्री.प्रकाश गजसभये

अॅि.जयदे ि गायकिाि, श्री.धनांजय मांि
ु ,े
अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.हे मांत टकले,
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले

९

२८२८२

आककच.अनांत गािगीळ

मुांबईतील इांद ू समलच्या जागेिर

िॉ. बाबासाहे ब आांबेिकर याांर्े समारक
उभारण्याबाबत

पण
ु े महापासलकेच्या औांध येथील जकात

नाक्यािरील िासतर्
ू ी दरु िसथा झाल्याबाबत
मुांबई महानगरपासलकेर्े भािेपट्टीिर भूखि
ां
घेतलेले खाजगी रुग्णालय प्रशासन

गररबाांना सेिा नाकारत असल्याबाबत
१०

२९०९६

श्री.पररणय फुके

र्ांद्रपूर, गिधर्रोली ि िधाच जजल््यात

र्ोरट्या मागाचने जाणाऱ्या दारुिर अांकुश
लािण्याबाबत

११

२६७१६

श्री.धनांजय मुांिे

येऊर (जज.ठाणे) येथील सुपर डिम ररअल
इसटे ट प्रा.सल. याांनी अनधधकृत बाांधकाम
केल्याबाबत

१२

२६७५७

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुननल राज्याच्या समुद्र ककनारपट्टीिर प्रिासी
तटकरे , श्री.हे मत
ां टकले, श्री.ककरण
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.अमरससांह पांडित, अॅि.ननरां जन िािखरे ,

िाहतक
ू करणाऱ्या बोटीांर्ी दरु िसथा
झाल्याबाबत

श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.अननल भोसले,
श्री.आनांद ठाकूर, आककच.अनांत गािगीळ,

अॅि.राहुल नािेकर, अॅि.जयदे ि गायकिाि,
श्री.प्रविण दरे कर
१३

२६७४७

श्री.नारायण राणे, आककच.अनांत गािगीळ

घारापरु ी बेटाभोिती सांरिक सभांत
उभारण्याबाबत
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१४

२७१६०

सदसयाांर्े नाांि
श्री.प्रकाश गजसभये

विषय
मुांबई पोलीस जजमखाना येथे माजी गह
ृ मां्ी
सि.आर.आर.पाटील याांर्े समारक
बाांधण्याबाबत

१५

२९००९

श्री.र्ांद्रकाांत रघि
ां ी
ु श

नांदरु बार नगरपररषदे ने आय.एर्.एस.िी.पी
योजनेंतगचत बाांधलेल्या घरकुलाांर्ा अपा्
लोकाांनी ताबा घेतल्याबाबत

१६

२८००७

प्रा.जोगेन्द्र किािे

पुणे शहर पोलीस आयक्
ु तालयातील

पररमांिळ-३ च्या हहित अल्पियीन मुले
बेपत्ता होत असल्याबाबत

१७

२७३८९

अॅि.ननरां जन िािखरे

ठाणे महानगरपासलकेतफे ककचरोग रुग्णालय

१८

२९१४१

श्री.रविांद्र फाटक

उल्हासनगर येथील कर्ऱ्यार्ी समसया दरू

१९

२८९३७

अॅि.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर,

राज्यात ध्िननप्रदष
ु ण प्रनतबांधक

२०

२९०२७

श्री.आनांदराि पाटील

मुांबई शहरात िायसलससस केंद्रे सरु
ु

२१

२९०७१

श्रीमती हुसनबानू खसलफे

िरळी (मब
ांु ई) येथील लव्हग्रोव्ह पांजम्पपग

श्री.हे मांत टकले, आककच.अनांत गािगीळ

उभारण्याबाबत
करणेबाबत

कायद्यान्िये अांमलबजािणी करण्याबाबत
करण्याबाबत

केंद्रात व्हॉल्िच्या खरे दीत गैरव्यिहार
झाल्याबाबत

२२

२७९२५

श्री.प्रशाांत पररर्ारक

व्होळे (ता.पांढरपूर, जज.सोलापरू ) येथील

शेतकऱ्याांच्या विद्यत
ु मोटारीांर्े िायररांग
र्ोरी गेल्यार्ी घटना

२३

२६८४४

श्री.हे मांत टकले, श्री.धनांजय मुांि,े

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.ककरण पािसकर,

विक्रमगि (जज.पालघर) तालक्
ु यात
न्यायालय सथापन करणेबाबत

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले,

अॅि.जयदे ि गायकिाि, श्री.सुननल तटकरे ,
श्री.रामराि ििकुते, श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.आनांद ठाकूर, श्री.जयिांतराि जाधि,
श्री.अमरससांह पांडित, श्रीमती विद्या

र्व्हाण, श्री.रविांद्र फाटक, श्री.जयांत पाटील
२४

२७५६१

श्री.विजय ऊफच भाई धगरकर, श्री.सुजजतससांह मुांबई महापासलकेच्या रूग्णालयाांमध्ये
ठाकूर

राजीि गाांधी जीिनदायी योजनेंतगचत

रुग्णाांना ननधी मांजूर करण्यास विलांब होत
असल्याबाबत

२५

२६८१८

श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदे ि गायकिाि,
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील

पण
ु े महापासलकेने समळकतकराच्या
थकबाकी िसल
ू ीसाठी राबविलेल्या अभय
योजनेच्या जाहहरातीत गैरव्यिहार
झाल्याबाबत
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२६

२७५५१

सदसयाांर्े नाांि
िॉ.अपि
ू च हहरे

विषय
नासशक शहर तसेर् जजल््यात विविध

हठकाणी मांहदरात होत असलेल्या र्ोरीच्या
घटना

२७

२८४५१

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनु नल तटकरे ,

श्री.हे मांत टकले, श्री.ककरण पािसकर,

राज्यातील सफाई कामगाराांना ककमान
िेतन दे ण्याबाबत

श्री.आनांद ठाकूर, श्री.रामराि ििकुते,

श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी,
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.प्रकाश गजसभये,
श्री.धनांजय मांि
ु ,े श्री.अमरससांह पांडित,

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.सुजजतससांह ठाकूर
२८

२७१८३

श्री.जयिांतराि जाधि

२९

२९०५०

श्री.सुभाष झाांबि

३०

२६७६१

श्री.सांजय दत्त, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.धनांजय मांि
ु ,े श्री.सनु नल तटकरे ,

श्री.हे मांत टकले, श्री.ककरण पािसकर,

येिला (जज.नासशक) शहरातील भुयारी
गटार योजनेसाठी ननधी मांजरु करण्याबाबत
हटटिाळा (पि
ु )च , (जज.ठाणे) येथे र्ाम्पस ग्रप
ु
या विकासकािर कारिाई करणेबाबत

ठाणे जजल्हा महापासलकेतील शहराांच्या
वपण्याच्या पाण्यार्ी समसया
सोिविण्याबाबत

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडित,
अॅि.ननरां जन िािखरे , श्रीमती विद्या

र्व्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.अमररशभाई
पटे ल
३१

२६७९५

श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मांि
ु ,े
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टकले,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडित,

मांब
ु ईतील प्रलांबबत असलेल्या झोपिपट्टी

पुनविचकास योजनाांर्ा सललाि करण्याबाबत

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्रीमती विद्या

र्व्हाण, श्री.अननल भोसले, श्री.जनादच न

र्ाांदरू कर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.आनांद
ठाकूर, प्रा.जोगेन्द्र किािे
३२

२८५११

श्री.कवपल पाटील

मुांबईतील मान्यता प्रा्त प्राथसमक ि

माध्यसमक शाळाांर्ी अनधधकृत बाांधकामे ि
ताब्यात असलेल्या जागा ननयसमत
करण्याबाबत

३३

२८७९५

श्री.समतेश भाांगडिया, प्रा.अननल सोले

सुरजागि (ता.एटापल्ली, जज.गिधर्रोली)

पहािािर निलिाद्याांनी िाहनाांर्ी केलेली
जाळपोळ
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सदसयाांर्े नाांि
श्री.अशोक ऊफच भाई जगताप, श्री.नरें द्र

विषय
सभिांिी येथे सुरळीत पाणीपुरिठा

पाटील, श्री.धनांजय मांि
ु ,े श्री.सनु नल तटकरे , करण्याबाबत
श्री.हे मांत टकले, श्री.ककरण पािसकर,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडित,
अॅि.ननरां जन िािखरे , श्रीमती विद्या
र्व्हाण, श्री.अननल भोसले
३५

३६

२७२०७

२९२३०

श्री.शरद रणवपसे, श्री.जगन्नाथ सशांदे

ठाणे शहरातील उपिन तलािाच्या

पररसरातील लॉजमध्ये अनधधकृत व्यिसाय
सुरु असल्याबाबत

श्री.जनादच न र्ाांदरू कर

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील फॉरे सट नाका
पररसरातील िांजम्पपांग ग्राऊांिला लागलेली
आग

३७

२८७१२

श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले

नागपूर शहरातील धमाचदाय रुग्णालयाकिून

३८

२६७८९

प्रा.अननल सोले, श्री.समतेश भाांगडिया

राज्यातील पदिीधर अांशकालीन कमचर्ा-याांना

३९

२६७२६

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , आककच.अनांत

कोंढिा बद्र
ु क
ु (जज.पुणे) पररसरातील बेक्स

गािगीळ, श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदे ि
गायकिाि, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.शरद
रणवपसे

रुग्णाांिर योग्य उपर्ार होत नसल्याबाबत
शासकीय सेिेत सामािन
ू घेण्याबाबत

अँि केक्स बेकरीला लागलेल्या आगीत
सहा कामगाराांर्ा मत्ृ यू झाल्याबाबत

४०

२७०८०

श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हे मत
ां टकले,

वपांजाळ (ता.िािा, जज.पालघर) प्रकल्पार्े

४१

२७०१०

श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हे मांत टकले,

उल्हासनगर येथील औद्योधगक प्रसशिण

अॅि.राहुल नािेकर

श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांि,े

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.जयिांतराि जाधि,

काम सुरू करणेबाबत

सांसथेर्ी (आय.टी.आय.) झालेली दरु िसथा

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले

दस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदसयाांर्े नाांि

विषय

४२

२७९३१

अॅि.अननल परब, श्री.जनादच न र्ाांदरू कर,
श्री.शरद रणवपसे

मांब
ु ईतील ५६ िसाहतीांर्ा पन
ु विचकास
करण्याबाबत

४३

२८१३६

श्री.सुजजतससांह ठाकूर

मुरबाि (जज.ठाणे) येथील समांिा साई कांपनी
व्यिसथापनाने कामगाराांना सेिेतन
ू कमी
केल्याबाबत

6
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४४

२६८५७

सदसयाांर्े नाांि
श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, श्री.कवपल

पाटील, अॅि.जयदे ि गायकिाि, श्री.धनांजय

विषय
पोसलसाांच्या विविध प्रलांबबत मागण्याांबाबत

मुांि,े अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.ककरण

पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल

भोसले, श्रीमती हुसनबानू खसलफे, श्री.हे मांत
टकले, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामराि
ििकुते, श्री.सनु नल तटकरे , श्री.जगन्नाथ
सशांदे, श्री.तानाजी सािांत, श्री.आनांदराि
पाटील, श्रीमती विद्या र्व्हाण,
आककच.अनांत गािगीळ
४५

२७४८२

श्री.रामराि ििकुते, श्री.धनांजय मुांि,े

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.हे मांत टकले,

मुांबई येथे सशिसेना प्रमुखाांर्े समारक
बाांधण्याबाबत

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले,
अॅि.जयदे ि गायकिाि
४६

२८११२

श्री.जयांत पाटील

निी मुांबई शहराच्या विकासासाठी

शासनाने सन १९७० मध्ये सांपाहदत

केलेल्या जसमनी विकासा अभािी पिून
असल्याबाबत
४७

२९०९८

श्री.पररणय फुके

नायगाि (दादर), मुांबई येथील सािचजननक
िापरासाठी राखीि असलेल्या जागेिर
विकासकाने अनधधकृत बाांधकाम
केल्याबाबत

४८

४९

२६७२४

२६७५८

श्री.धनांजय मांि
ु ,े श्री.अमरससांह पांडित,
अॅि.ननरां जन िािखरे

िाळकेश्िर येथील जय ककसान या उपकर
प्रा्त इमारतीच्या पन
ु विचकासात

विकासकाने बनािट कागदप्ाच्या आधारे
फसिणक
ू केल्याबाबत

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुननल गोरे गाांि (मुांबई) येथील महापासलकेच्या
ससध्दाथच रुग्णालय पररसरात असिच्छता
तटकरे , श्री.हे मत
ां टकले, श्री.ककरण
पसरल्याबाबत
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि,
श्री.अमरससांह पांडित, अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.अननल भोसले,
श्री.अशोक ऊफच भाई जगताप
५०

२६७५४

श्री.नारायण राणे

५१

२८६३७

श्री.प्रकाश गजसभये

५२

२८०५६

प्रा.जोगेन्द्र किािे

कणकिली (जज.ससांधद
ु ग
ु )च शहरातील

“समध्
ृ दी कॉम्प्लेक्स” इमारतीमधील
अनधधकृत बाांधकामाबाबत

नागपूर येथे कर्ऱ्यापासन
ू िीज ननसमचती
करण्यार्ा घेतलेला ननणचय

पुणे शहरातील नाले ि कालिे सुरक्षित
करणेबाबत

7
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५३

२७५४१

सदसयाांर्े नाांि

विषय

अॅि.ननरां जन िािखरे , आककच.अनांत गािगीळ कळिा (जज.ठाणे) येथील छ्पती सशिाजी
महाराज रुग्णालयार्ी दरु िसथा दरु
करणेबाबत

५४

२९२५९

श्री.रविांद्र फाटक

िसई-विरारमधील शाळा-

महाविद्यालयाांमध्ये आईसक्रीमच्या

माध्यमातन
ू अांमलीपदाथाचर्ी विक्री होत
असल्याबाबत
५५

२९१४३

श्रीमती हुसनबानू खसलफे

सुवप्रम इां्ा.प्रा. सल. कांपनीच्या जनरल

मॅनेजरने शेतकऱ्याांर्ी कोट्यिधी रुपयाांर्ी
फसिणक
ू केल्याबाबत

५६

२९१५९

श्री.प्रशाांत पररर्ारक

सोलापूर महानगरपासलकेर्ी आधथचकजसथती

५७

२६८४६

श्री.हे मांत टकले, श्री.धनांजय मुांि,े

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील मोररिली

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले,

ठाणे गुन्हे शाखेच्या पथकाने िग्ज ज्त

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.ककरण पािसकर,
अॅि.जयदे ि गायकिाि, श्री.आनांद ठाकूर,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडित,

सुधारण्याबाबत

एमआयिीसीतील फामाच कांपनीतन
ू
केल्याबाबत

श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.अमररशभाई

पटे ल, श्री.रविांद्र फाटक, श्री.जगन्नाथ सशांदे
५८

२७६०५

श्री.विजय ऊफच भाई धगरकर, श्री.सजु जतससांह सशििी (मुांबई) येथील टी.बी. रुग्णालयात
सोयी-सुविधाांर्ा अभाि असल्याबाबत
ठाकूर, श्री.जनादच न र्ाांदरू कर

५९

२६८२३

श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदे ि गायकिाि,

६०

२९२७०

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां टकले, श्री.आनांद यितमाळ जजल्हयातील महा-ई-सेिा केंद्र
र्ालकाांना र्ार िषाांपासन
ू मानधन समळाले
ठाकूर
नसल्याबाबत

६१

२९१२३

श्री.सुभाष झाांबि

श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील

पण
ु े शहरात पीएमपीच्या सीएनजी बसेसना
आग लागल्याबाबत

औरां गाबाद महानगरपासलकेच्या हिीत रमाई
आिास घरकुल योजनेतील घरे बाांधन
ू
दे ण्याबाबत

8
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
६२

२६७६५

सदसयाांर्े नाांि
श्री.सांजय दत्त, श्री.ककरण पािसकर,
श्री.धनांजय मांि
ु ,े श्री.सनु नल तटकरे ,
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टकले,

विषय
राज्यात मराठा समाजाला आरिण
दे ण्याबाबत

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडित,
अॅि.ननरां जन िािखरे , श्रीमती विद्या

र्व्हाण, श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदे ि

गायकिाि, श्री.प्रकाश गजसभये, श्री.रामराि
ििकुते, श्री.अमररशभाई पटे ल,

श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर
६३

२६७९६

श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांि,े
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टकले,

र्ें बुर, िाशीनाका (मुांबई) येथे

एम.एम.आर.िी.ए. च्या शाळे कररता राखीि

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडित, भूखि
ां ािर अनतक्रमण करुन अनधधकृत पे
अॅि.ननरां जन िािखरे , श्रीमती विद्या

ॲण्ि पाककांग सरु
ु केल्याबाबत

र्व्हाण, श्री.अननल भोसले
६४

२८५१२

श्री.कवपल पाटील, श्री.पररणय फुके,

शासकीय कायाचलयामध्ये पार् हदिसाांर्ा

६५

२८२५५

श्री.अशोक ऊफच भाई जगताप, श्री.ककरण

मुांबईतील नायगाि तसेर् ना.म.जोशी

राणे, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े

पुनविचकासाबाबत

िॉ.अपि
ू च हहरे

पािसकर, प्रा.जोगेन्द्र किािे, श्री.नारायण
श्री.सुननल तटकरे , श्री.हे मत
ां टकले,

आठििा करण्याबाबत

मागाचिरील बीिीिी र्ाळीांच्या

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडित,
अॅि.ननरां जन िािखरे , श्रीमती विद्या
र्व्हाण, श्री.अननल भोसले
६६

२७३७८

श्री.शरद रणवपसे, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे घाटकोपर (मांब
ु ई) येथे िैद्यनाथ सहकारी

६७

२८९७३

श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास

बँकेच्या कारमधन
ू नोटा ज्त केल्याबाबत
औरां गाबाद शहरात सिच्छ भारत

असभयानार्ी पाहणी करण्यासाठी आलेल्या
पथकातील अधधकाऱ्यास लार् घेताना
अटक केल्याबाबत

६८

२६८४३

प्रा.अननल सोले, श्री.समतेश भाांगडिया

राज्यातील २७ औद्योधगक प्रसशिण
सांसथाांकररता केलेल्या यां् खरे दीत
गैरव्यिहार झाल्याबाबत

9
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
६९

२६९०६

सदसयाांर्े नाांि

विषय

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.हे मांत टकले,

नाटककार राम गणेश गिकरी याांर्ा

श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील,

काढून तो मुठा नदीच्या पा्ात फेकून

श्री.धनांजय मांि
ु ,े अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदे ि गायकिाि,

पण्
ु यातील सांभाजी उद्यानातील पत
ु ळा
हदल्याबाबत

श्री.रामराि ििकुते, श्री.सनु नल तटकरे ,
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ सशांदे,

श्री.सजु जतससांह ठाकूर, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ाचणी, श्री.सनतश र्व्हाण
७०

२७५०५

श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हे मांत टकले,
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.जयदे ि

गायकिाि, अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.नरें द्र

माझगाांि (मब
ांु ई) येथील न्यायालयाच्या
इमारतीच्या पन
ु बाांधणीच्या कामासाठी
ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत

पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरससांह
पांडित

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदसयाांर्े नाांि

विषय

७१

२८११३

श्री.जयांत पाटील

राज्यातील शासकीय बांदरासाठी िी.पी.िी.

७२

२६७८८

श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरससांह पांडित,

मुांबई महानगरपासलकेच्या सध
ु ार

अॅि.ननरां जन िािखरे

पद्धत सरु
ु करण्यार्ा घेतलेला ननणचय

ससमतीकिून मब
ांु ई ि उपनगरातील अनेक
भूखि
ां ािरील आरिणे बदलण्यात
आल्याबाबत

७३

२६७५९

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुननल सँिहसटच रोि (मब
ुां ई) येथील हँकॉक
तटकरे , श्री.हे मत
ां टकले, श्री.ककरण
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि,

उड्िाणपुलाबाबत

श्री.अमरससांह पांडित, अॅि.ननरां जन िािखरे ,

श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.अननल भोसले,
श्री.जयांत पाटील
७४

२८०४०

प्रा.जोगेन्द्र किािे, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास

नागपूर महापासलका ि नगरपररषदाांच्या
अनद
ु ाननत प्राथसमक ि माध्यसमक
शाळे तील सशिकाांर्े िेतन थकीत
असल्याबाबत

७५

२७६८८

अॅि.ननरां जन िािखरे

कोपरी, ठाणे (पि
ू )च येथील महापासलका

आरक्षित भूखि
ां ािर प्राथसमक आरोग्य केंद्र
उभारणेबाबत

10
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदसयाांर्े नाांि

विषय

७६

२९२६०

श्री.रविांद्र फाटक, श्री.धनांजय मुांि,े

समठी नदीर्ा पररसर अनतक्रमण मुक्त

७७

२९१६६

श्री.प्रशाांत पररर्ारक

सोलापरू शहरातील झोपिपट्टयाांर्ा विकास

७८

२६८४७

श्री.हे मांत टकले, श्री.धनांजय मुांि,े

मुांबईत सांक्रमण सशबबरात राहणाऱ्या मूळ

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले,

पांतप्रधान आिास योजनेतन
ू सदननका

श्री.अमरससांह पांडित, अॅि.ननरां जन िािखरे

अॅि.ननरां जन िािखरे , श्री.ककरण पािसकर,

करणेबाबत

प्रलांबबत असल्याबाबत

भािेकरुां ना ि घुसखोरी करणाऱ्या कुटुांबाना

अॅि.जयदे ि गायकिाि, श्री.रामराि ििकुते, दे ण्याच्या ननणचयाबाबत
श्री.सनु नल तटकरे , श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडित,
श्रीमती विद्या र्व्हाण
७९

२७६०३

श्री.विजय ऊफच भाई धगरकर, श्री.सुजजतससांह मुांबईतील बहुसांख्य महापासलका शाळाांमध्ये
इांटरनेट सेिा बांद असल्याबाबत
ठाकूर, आककच.अनांत गािगीळ,
श्री.अमररशभाई पटे ल

८०

८१

२६८२५

२९१२४

श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदे ि गायकिाि,
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर

श्री.सुभाष झाांबि

पुणे शहरातील झोपिपट्टयाांर्ा झोपिपट्टी
पुनिचसन योजनेद्िारे पन
ु विचकास
करण्याबाबत

औरां गाबाद शहरात औषध फिारणीच्या

नािाखाली र्ुकीर्े बबले उर्लण्यार्ा प्रयत्न
करणा-यािर कारिाई करण्याबाबत

८२

२६७७०

श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटे ल

दक्षिण मुांबईमधील मशीद रे ल्िे

सथानकाशेजारी दाणा बांदर पररसरातील
गोदामाला भीषण आग लागल्याबाबत

८३

२६७९७

श्री.ककरण पािसकर, श्री.हे मांत टकले,

श्री.धनांजय मुांि,े अॅि.ननरां जन िािखरे ,
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले,

अॅि.जयदे ि गायकिाि, श्री.रामराि ििकुते,
श्री.सुननल तटकरे , श्री.ख्िाजा बेग,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडित,
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.प्रकाश

गजसभये, अॅि.अननल परब, प्रा.जोगेन्द्र
किािे

आरे कॉलनी येथे मेरो-३ प्रकल्पासाठीच्या
उभारण्यात येणाऱ्या कारशेिबाबत

11
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
८४

२७३३३

सदसयाांर्े नाांि
प्रा.अननल सोले

विषय
उकििाही (ता.उमरे ि, जज.नागपूर) येथील
टॉपिथच ऊजाच अॅण्ि मॅटल्स सलसमटे ि

कांपनीने कामगाराांना कामािरून कमी
केल्याबाबत
८५

२६९१०

िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.जयांत पाटील रे िस बांदरार्ी (ता.असलबाग, जज.रायगि)
दरु िसथा दरू करणेबाबत

विधान भिन :

उत्तमससांग र्व्हाण

मुांबई.

सधर्ि,

हदनाांक : ७ मार्च, २०१७

महाराष्ट्र विधानपररषद
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