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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
१ ३८६११ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 

दरेकर, श्री.रामननिास ससांह, श्रीमती 
स्समता िाघ 

मुांबई महानगरपासलकेच्या मैदानाांरे् भाड े
िाढविण्यात आल्याबाबत 

२ ३८३२० श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या र्व्हाण 

कफपरेड (मुांबई) येथील जाधिजी मेन्शन 
इमारतीच्या पनुविचकासात म्हाडाने 
ननयमाांरे् उल्लांघन केल्याबाबत 

३ ३८९३६ श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, श्री.प्रकाश गजसभये, 
श्री.सुननल तटकरे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हुसनबानू खसलफे, 

नासशक शहर पररसर तसेर् जव्हार 
(स्ज.पालघर) तालुक्यातील भूकां पग्रसताांना 
नुकसान भरपाई देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.हररससांग राठोड, श्री.सुभाष झाांबड, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील, श्री.मोहनराि कदम, आककच .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
श्री.रविांद्र फाटक 

४ ३९०७० प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

राज् यातील ्द्योधगक प्रसशषण सांसथेतील 
(आयटीआय) ननदेशकाांच् या प्रलांतबत 
मागण् या ननकाली काढण् याबाबत 

५ ३७७७२ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग 

कल्याण-डोंतबिली महानगरपासलका 
षे्ातील २७ गािाांर्ी सितां् नगरपररषद 
सथापन करण्याबाबत 

६ ३७७५६ श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत 
टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.पररणय फुके, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुसनबानू खसलफे 

राज्यातील सायबर गुन्हयाांना आळा 
घालण्याबाबत 

७ ३८४७६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत 

परभणी शहरातील िाढीि पाणीपुरिठा 
योजनेतील गैरव्यिहारार्ी र्ौकशी 
करण्याबाबत 

८ ३८१७० श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.दत्ता्य सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.श्रीकाांत देशपाांड े

राज्यातील ्द्योधगक प्रसशषण 
सांसथाांमध्ये सशषण घेणाऱ्या 
विद्यार्थयाांच्या विद्यािेतनात िाढ 
करण्याबाबत 

९ ३८५४७ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

अांधेरी (मुांबई) येथील एस.आर.ए सहकारी 
गहृननमाचण सांसथेतील सदसयाांना 
विकासकाकडून धमकाविले जात 
असल्याबाबत 

१० ३८८४१ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकले 

उल्हासनगर येथील डस्म्पांग ग्राऊां डमध्ये 
िारांिार आग लागत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
११ ३८८८१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.शरद रणवपसे 
सोलापूर महानगरपासलकेच्या रुग्णालयात 
डॉक्टर ि अन्य महत्िार्ी पदे ररक्त 
असल्याबाबत 
 

१२ ३९०२३ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ 
सशांदे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे 
 

राज्यातील धमाचदाय रुग्णालये गरीब 
रुग्णाांना उपर्ार नाकारत असल्याबाबत 

१३ ३७७७८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू खसलफे 

नागपूर येथील समहान प्रकल्पामधील 
जमीन पतांजली उद्योग समुहास 
अल्पदरात हदल्याबाबत 
 

१४ ३७७७५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हुसनबानू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररससांग राठोड, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील, श्री.मोहनराि कदम, आककच .अनांत 
गाडगीळ 
 

पुणे येथे आांतरराष्ट्रीय विमानतळ 
उभारण्याबाबत 

१५ ३७७०९ श्री.प्रकाश गजसभये नागपूर शहरातील ससटी बससेिेच्या 
उत्पन्निाढीसाठी उपाययोजना 
करण्याबाबत 
 

१६ ३८६७२ श्री.जयांत पाटील ओम साई प्रोडक्ट सेल या कां पनीने एजांट 
ि गुांतिणकूदाराांर्ी फसिणकू केल्याबाबत 
 

१७ ३९११० श्री.पररणय फुके िरोरा (स्ज.र्ांद्रपूर) येथील जी.एम.आर. 
पॉिर प्लँट मधील कामगाराांना कामगार 
कायद्यानुसार सुविधा देण्याबाबत 
 

१८ ३७६८७ अॅड.अननल परब ज्येष्ट्ठ असभने्ी सायरा बानो याांना 
बाांधकाम व्यािसानयक धमकावित 
असल्याबाबत 
 



4 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
१९ ३७६५९ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 

श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्रीमती विद्या र्व्हाण 

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, कॉमे्रड गोविांद 
पानसरे ि प्रा.कलबुगी याांच्या हत्येच्या 
तपासाबाबत 

२० ३८०८५ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अमरससांह 
पांडडत, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रविण दरेकर 

मुांबईतील देिनार येथील समशानभूमीच्या 
दरूिसथेबाबत 

२१ ३८८९५ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

झोपडपट्टी पनुविचकास प्राधधकरणाने अपना 
घर सहकारी गहृननमाचण सांसथेला 
पररसशष्ट्ट-२ तयार न करता आशयप् 
हदल्याबाबत 

२२ ३७९१० श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील 

नासशक महानगरपासलका षे्ातील विकास 
कामे प्रलांतबत असल्याबाबत 

२३ ३८३७५ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

निी मुांबई महानगरपासलका 
रुग्णालयासाठी िैद्यकीय उपकरणाच्या 
खरेदीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

२४ ३८७८० श्री.अननल भोसले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे 

पुणे शहरातील महामेरो प्रकल्पाच्या जागा 
हसताांतरणाबाबत 

२५ ३९१२० श्री.सुभाष झाांबड ्रांगाबाद शहरातील कर्ऱ् यार्ी विल्हेिाट 
लािण्यासाठी पयाचयी जागा ननिडण्याबाबत 

२६ ३९०३६ श्री.रविांद्र फाटक आांतबिली ि अटळी (ता.कल्याण, 
स्ज.ठाणे) येथील अनधधकृत 
बाांधकामाबाबत 

२७ ३९०११ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड े मुांबई ि राज्यातील अन्य शहरात 
अनधधकृत फलक लािण्यात येत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
२८ ३८०५८ श्रीमती हुसनबानू खसलफे, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररससांग राठोड, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे 
 

राज्यातील मल्टीफ्लेक्स धर््पटगहृातील 
दशचनी भागात ननयमािली लािण्याबाबत 

२९ ३८९७६ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप मौजे काळाधोंडा (ता.उरण,स्ज.रायगड) 
येथील अनधधकृत बाांधकाम करणाऱ् याांिर 
कारिाई करण्याबाबत 
 

३० ३८७२३ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास 

मुांबईत अनधधकृत बाांधकामे करणाऱ् याांर्ी 
गुप्तर्र विभागामाफच त र्ौकशी 
करण्याबाबत 
 

३१ ३८१९० श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला महानगरपासलकेतील मांजूर 
कामाबाबत 
 

३२ ३९२५८ श्री.हररससांग राठोड राज्यातील आहदिासी समाजाच्या 
मागण्याबाबत 
 

३३ ३९४१८ डॉ.अपिूच हहरे नासशक शहरात सुधाररत सिांकष िाहतकु 
आराखड्यार्ी अांमलबजािणी करण्याबाबत 
 

३४ ३९५४४ श्री.सुननल तटकरे, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.रामराि िडकुते, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे 
 

सभिांडी (स्ज.ठाणे) तालुक्यातील गोदामाांना 
आग लागल्याच्या घटनेबाबत 

३५ ४०३३० श्री.प्रसाद लाड मांडणगड (स्ज.रत्नाधगरी) नगरपांर्ायतीतील 
विकासकामे अपुणच असल्याबाबत 
 

३६ ४०६७० श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुसनबानू खसलफे 
 

नाांदेड येथील नागररकाांर्ी आधथचक लाभ 
देण्यारे् आसमष दाखिून फसिणकू 
केल्याबाबत 

३७ ४०८७३ श्री.बाळाराम पाटील ससडकोच्या अधधकाऱ्याांच्या अिैध 
सांपत्तीर्ी र्ौकशी करण्याबाबत 
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दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
३८ ३८६३९ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 

दरेकर, श्री.रामननिास ससांह 
मालाड (पस्श्र्म), मुांबई येथे खारफुटीर्ी 
तोड होत असल्याबाबत 

३९ ३८३३८ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, अॅड.अननल परब, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.सुननल तटकरे, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.ख्िाजा 
बेग, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे 

शरद इांटरप्रायजेस या कां पनीच्या मालकाने 
बोगस कागदप् े सादर करुन म्हाडार्ी 
फसिणकू केल्याबाबत 

४० ३८०१० श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
अॅड.राहुल नािेकर 

कल्याण-डोंतबिली महापासलकेने 
पाठविलेल्या विकास आराखड्यास मांजूरी 
देण्यास विलांब झाल्याबाबत 

४१ ४०७५४ श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुसनबानू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
आककच .अनांत गाडगीळ 

कोल्हापूर स्जल््याच्या प्रादेसशक विकास 
योजनेबाबत 

४२ ३८४७८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत 

परभणी महानगरपासलकेतील विद्यतु 
देयकामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

४३ ३८३७४ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.जयांत पाटील, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे 

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कां पनीच्या 
अधधकाऱ्याांनी गैरव्यिहार केल्याबाबत 

४४ ३८७६७ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.धनांजय मुांड े

ठाणे महानगरपासलकेच्या ितचकनगर 
प्रभाग ससमतीने सांबांधधत भोगिटादार ि 
मालकाांकडून दांड िसूल केला 
नसल्याबाबत 

४५ ३८४०७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.आनांदराि पाटील, श्री.र्ांद्रकाांत 
रघुिांशी, श्री.मोहनराि कदम 

मुांबईतील हटळकनगर ते मानखदुच रेल्िे 
सथानक पररसरात गदुचल्ल्याांर्ा नागररकाांना 
्ास होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
४६ ३९०२५ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुसनबानू खसलफे, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, अॅड.जयदेि गायकिाड 

पुणे ि वपांपरी-धर्ांर्िड शहरात ररांगरोड 
विकससत करण्याबाबत 

४७ ३९७३० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे 

निी मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळ 
प्रकल्पाबाबत 

४८ ३९६७९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुसनबानू खसलफे, 
श्री.हररससांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील, श्री.मोहनराि कदम 

धर्क्की गैरव्यिहाराच्या र्ौकशीबाबत 

४९ ३९१६४ श्री.प्रकाश गजसभये नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) बरखासत 
करण्याच्या ननणचयाबाबत 

५० ४००१८ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील खार (मुांबई) येथील विकासकाने 
गैरव्यिहार केल्याबाबत 

५१ ३९२०३ श्री.पररणय फुके मुांबई इमारत दरुुसती ि पनुरचर्ना 
मांडळाच्या अधधकाऱ्याांनी गैरव्यिहार 
केल्याबाबत 

५२ ३७७६५ अॅड.अननल परब, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, श्रीमती स्समता 
िाघ, श्री.रामननिास ससांह, श्री.विक्रम 
काळे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत 
टकले, श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र 
पाटील 

राज्याच्या लार्लुर्पत प्रनतबांधक 
विभागाकडील प्रलांतबत प्रकरणाांबाबत 

५३ ३८०८८ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अमरससांह 
पांडडत, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रविांद्र फाटक 

ठाणे येथील कोठारी कां पाऊां ड मधील पब 
ि हुक्का पालचर अस्ग्नशमन परिाना न 
घेता सुरु असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
५४ ३८८९७ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 
 

झोपडपट्टी पनुविचकास प्राधधकरण 
अधधकाऱ्याांर्ी लार्लुर्पत प्रनतबांधक 
विभागाने र्ौकशी करण्याबाबत 

५५ ३९३६७ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील 

नासशक एमआयडीसीतील बॉश 
कां पनीमधील कोट्यिधी रुपयाांच्या 
सपेअरपाटच र्ोरी प्रकरणाबाबत 
 

५६ ३८३८० अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे 

मुांबईमध्ये धोकादायक र्ायना व्हाईट या 
अांमलीपदाथाचर्ी तसकरी होत 
असल्याबाबत 
 

५७ ३८७८८ श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर 

पुणे शहरातील मुांढिा आणण मगरपट्टा या 
उपनगराांना जोडणाऱ्या रेल्िे उड्डाणपुलारे् 
काम पूणच करण्याबाबत 
 

५८ ३९१४६ श्री.सुभाष झाांबड ्रांगाबाद शहरातील रसत्याांिरील खड्ड े
बुजविण्याबाबत 
 

५९ ३९०४३ श्री.रविांद्र फाटक अांबरनाथ नगरपररषद हद्दीतील गािाांना 
गािठाण दजाच देण्याबाबत 
 

६० ३९०५३ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर मुांबईतील नागपाडा येथील णझया 
इमारतीच्या तळमजल्यािरील रासायननक 
गोदामाला आग लागून नकुसान 
झाल्याबाबत 
 

६१ ३९७९० श्रीमती हुसनबानू खसलफे मुांबईतील भायखळा येथील उद्यान ि 
प्राणी सांग्रहालयार्ी आरक्षषत जागा 
विकासकाच्या ताब्यात गेल्याबाबत 
 

६२ ४०३४६ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप जागेच्या खरेदी व्यिहारात जागा मालकाने 
फसिणकू केल्याबाबत 
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नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
६३ ३९२०२ श्री.ककरण पािसकर मुांबईतील समठी नदी प्रदषुणमुक्त 

करण्याच्या कामास विलांब होत 
असल्याबाबत 

६४ ३८०१७ श्री.जगन्नाथ सशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले 

अांबरनाथ एमआयडीसी पररसरात िाहते 
पाणी दवुषत केले जात असल्याबाबत 

६५ ३९७९५ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

मुांबईतील धगरणी कामगाराांच्या घराांबाबत 

६६ ३८४१० श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुसनबान ू
खसलफे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, श्री.र्ांद्रकाांत 
रघुिांशी 

साांगोला (स्ज.सोलापूर) येथे निीन पोलीस 
सथानक सथापन करुन तेथील पोलीस 
अधधकारी ि कमचर्ाऱ् याांर्ी सांख्या 
िाढविण्याबाबत 

६७ ३९७३२ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

मुांबई शहरातील फेरीिाल्याांसाठी धोरण 
आखण्याबाबत 

६८ ३९२०० श्री.पररणय फुके, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू खसलफे, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.हररससांग राठोड 

झोपडपट्टी पुनिचसन प्राधधकरणारे् माजी 
मुख्य कायचकारी अधधकारी याांनी केलेल्या 
गैरव्यिहाराबाबत 

६९ ३७७७१ अॅड.अननल परब मुांबईतील जुन्या इमारतीच्या 
सियांपनुविचकासासाठी एक णखडकी योजना 
सुरु करण्याबाबत 

७० ३८९०२ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

जुन्या र्ाळीांच्या पुनविचकास प्रकल्पाांतील 
विकासकाांर्ी महारेरा अन्िये नोंदणी 
करण्याबाबत 

७१ ३९४४२ श्री.जयिांतराि जाधि नसतनपूर (ता.नाांदगाि, स्ज.नासशक) येथे 
पोलीस र्ौकीर्ी ननसमचती करणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
७२ ३८७९१ श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 

श्री.ककरण पािसकर 
पुणे शहरातील मच्छराांर्ा प्रादभुाचि 
रोखण्याबाबत 

७३ ३९०७१ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

मुांबईतील काळबादेिी पररसरातील 
सुिणचकार काराधगराांरे् व्यिसाय अन्य् 
सथलाांतररत करण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : १३ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या सगंणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 

 


