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पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
१ ३८०६० प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.ममतेश भाांगडिया 
नागपूर एम्प्पे्रस मसटी ि मॉलमधील 
अनधधकृत बाांधकामाबाबत 
 

२ ३८८३७ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्रीमती हुसनबानू 
खमलफे, श्री.र्ांद्रकाांत रघिुांशी 

राज्यात बालगुन्हेगारीत िाढ झाल्याबाबत 

३ ३७७६६ श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.आनांद ठाकूर 

कल्याण-िोंबबिली महानगरपामलका क्षे्ात 
समूह विकास योजना लागू करण्याबाबत 

४ ३८३१५ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या र्व्हाण 

मुांबईतील एन.िी.िवे्हकॉन प्रा.मल. या 
बाांधकाम व्यािसानयक कां पनीच्या 
सांर्ालकाने ग्राहकाांर्ी फसिणकू 
केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
५ ३९०२६ आककच .अनांत गािगीळ, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, िॉ.सुधीर 
ताांबे, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे 

पुणे शहरातील समाटचमसटी योजनेतील 
प्रकल्प सुरु करण्याबाबत 

६ ३७८२७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि ििकुते, 
श्री.प्रकाश गजमभये, श्री.जगन्नाथ मशांदे 

राज्यातील पदिीधर अांशकालीन 
कमचर्ाऱ्याांना शासन सेिेत सामािून 
घेण्याबाबत 

७ ३८५०५ श्री.र्ांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.आनांदराि 
पाटील 

साक्री (जज.धळेु) नगरपांर्ायतीमधील मांजूर 
आकृनतबांधानुसार कमचर्ाऱ् याांर्ी रर त पदे 
भरण्याबाबत 

८ ३८९८९ श्री.प्रकाश गजमभये नागपूर येथे हॉकसच झोन तयार 
करण्याबाबत 

९ ३८१४३ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.दत्ता्य सािांत, िॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.बाळाराम पाटील 

औरांगाबाद क्षे्ातील मराठी ि उदूच 
माध्यमाच्या अनुदाननत शाळाांना 
महानगरपामलकेच्या करातून सिलत 
ममळणेबाबत 

१० ३७७६९ श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुसनबानू 
खमलफे, आककच .अनांत गािगीळ, अॅि.जयदेि 
गायकिाि, श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, िॉ.अपूिच हहरे 

राज्यातील महहला अत्यार्ाराच्या घटनाांना 
आळा घालणेबाबत 

११ ३७८७३ अॅि.अननल परब नेहरुनगर, कुलाच (पुिच), मुांबई येथील 
पोलीस िसाहतीच्या पनुविचकासाबाबत 

१२ ३७९०६ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील 

नामशकसह राज्यामध्ये होमगािचच्या धतीिर 
रॅकफक िािचन योजना सुरु करण्याबाबत 

१३ ३८८५० िॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्रीमती हुसनबानू खमलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

महाराष्ट्र लोकसेिा ह क अध्यादेश-2015 
नुसार बाांधकाम परिानगीसाठी मोजणी 
नकाशा आिश्यक केल्याबाबत 

१४ ३८४६७ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरमसांह पांडित 

पाथरी (जज.परभणी) येथील श्री साईबाबा 
याांच्या जन्मभूमी विकास आराखियाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
१५ ३८६५९ अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 

श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.सनतश र्व्हाण 

महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगासाठी प्रशासकीय 
कामकाजाकररता मुांबई शहरात सितां् 
इमारत बाांधण्याबाबत 
 

१६ ३८६७० श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.नागोराि गाणार, िॉ.(श्रीमती) नीलम 
गोऱ्हे 

निी मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प 
बाधधताांच्या पनुिचसनाबाबत 

१७ ३७९६९ िॉ.अपिूच हहरे नामशक समाटच मसटी योजनेंतगचत विकास 
कामाांच्या अांमलबजािणीबाबत 
 

१८ ३९१३९ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्रीमती जसमता िाघ, अॅि.ननरांजन 
िािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे, अॅि.अननल परब, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठाकूर, आककच .अनांत गािगीळ, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सुननल 
तटकरे, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण 

मुांबईतील खासगी विनाअनदुाननत शाळाांना 
अनदुान देणेबाबत 

१९ ३७८०८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, िॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररमसांग 
राठोि, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्रीमती 
हुसनबानू खमलफे, श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े श्री.मोहनराि 
कदम 

पुणे येथील हहांजििी ते मशिाजीनगर या 
मागाचिरील मेरो रेल्िे प्रकल्पाबाबत 

२० ३८०५७ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरमसांह पांडित, 
श्री.सनतश र्व्हाण, अॅि.ननरांजन िािखरे 

परळी िजैनाथ (जज.बीि) येथील िदै्यनाथ 
सहकारी साखर कारखान्यात टाकीर्ा 
सफोट होऊन कामगाराांर्ा मतृ्यू 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
२१ ३८५१५ प्रा.जोगेन्द्र किाि,े िॉ.(श्रीमती) नीलम 

गोऱ्हे, अॅि.अननल परब, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.सनतश र्व्हाण, 
अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, श्रीमती जसमता 
िाघ, श्री.रामननिास मसांह, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे 

महाराष्ट्र राज्य लोकसेिा आयोगाच्या कर 
सहायकाच्या पररक्षेसाठी बसलेले बोगस 
उमेदिाराांना अटक केल्याबाबत 

२२ ३८१३७ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 

पोलीस दलातील कमचर्ाऱ् याांरे् कतचव्य आठ 
तास करण्याबाबत 

२३ ३८२९३ श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.हररमसांग राठोि, 
श्री.आनांदराि पाटील 

पांढरपूर शहरातील उद्यानात अिैध प्रकार 
सुरु असल्याबाबत 

२४ ३८६३४ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्रीमती जसमता िाघ 

राज्यात अांमली पदाथाांच्या तसकरीस 
प्रनतबांध घालण्याबाबत 

२५ ३७७५० िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, िॉ.सुधीर ताांबे 

माथािी कामगाराांच्या विविध मागण्याांबाबत 

२६ ३८२०८ अॅि.जयदेि गायकिाि महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगामाफच त घेण्यात 
येणाऱ्या सपधाच परीक्षेसाठी मागासिगीय 
विद्यार्थयाांच्या ननििीबाबत 

२७ ३८७८४ श्री.अननल भोसले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅि.ननरांजन िािखरे 

पुणे महानगरपामलकेला शासनाकिून 
विविध अनदुान ि ममळकत करापोटीर्ी 
र कम ममळत नसल्याबाबत 

२८ ३८५६५ श्री.सुभाष झाांबि औरांगाबाद महानगरपामलकेने युहटमलटी 
कां पनीकिून खरेदी केलेले पाईप गहाळ 
झाल्याबाबत 

२९ ३८२४४ श्री.प्रसाद लाि रत्नाधगरी शहरातील ननयोजजत रक 
टममचनलच्या आरक्षक्षत जममनीबाबत 

३० ३९००४ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हुसनबानू खमलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सुभाष झाांबि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाि े

नागपूर येथील िॉ.बाबासाहेब आांबेिकर 
आांतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
३१ ३७७३२ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.बाळाराम पाटील िसई-विरार महानगरपामलकेलगतच्या 

ग्रामपांर्ायतीना भोइदापािा येथील िांवप ांग 
ग्राऊां ििर कर्रा टाकण्यास परिानगी 
ममळणेबाबत 

३२ ३८४६२ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुसनबानू खमलफे, श्री.सुभाष झाांबि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररमसांग राठोि 

मुांबईतील कुलाच (प) येथे बाांधकाम 
व्यािसानयकाने रहहिाशाांर्ी फसिणकू 
केल्याबाबत 

३३ ३८३६९ अॅि.राहुल नािेकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर 

मुांबईतील महानगरपामलका रुग्णालये तसेर् 
प्रसुतीगहृाांमध्ये अजग्नसुरक्षा यां्णा 
बसविण्याबाबत 

३४ ३८५४६ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे 

लोहा (जज.नाांदेि) येथील पोलीस ठाण्याच्या 
इमारतीरे् बाांधकाम पूणच करण्याबाबत 

३५ ३८४०० श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुसनबानू खमलफे, िॉ.सुधीर ताांबे, 
आककच .अनांत गािगीळ 

महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या समाांतर 
आरक्षणासाठी काढलेल्या पररप्कार्ी 
र्ुकीर्ी अांमलबजािणी होत असल्याबाबत 

३६ ४०१३४ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे 

परफे ट कन्सर शन्स या कां पनीच्या 
विकासकाने बनािट कागदप्ाांच्या आधारे 
शासनार्ी फसिणकू केल्याबाबत 
 

३७ ४०१७३ श्री.अमरमसांह पांडित गेिराई (जज.बीि) नगरपामलकेच्या व्यापारी 
गाळे िाटपात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

३८ ४०१८३ श्रीमती जसमता िाघ अमळनेर (जज.जळगाि) येथील पोलीस 
सटेशनरे् विभाजन करण्याबाबत 
 

३९ ४०२३४ श्री.गोवपककशन बाजोरीया राज्यातील होमगािचसना कायमसिरुपी 
नोकरीत सामािून घेण्याबाबत 
 

४० ४०३७८ श्री.हररमसांग राठोि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुसनबानू खमलफे, श्री.आनांदराि पाटील 

उल्हासनगर महानगरपामलकेच्या खलु्या 
पररसरात ठेिण्यात आलेल्या सफोटकार्ा 
सफोट होऊन मुलार्ा मतृ्यू झाल्याबाबत 

४१ ४०६०३ श्री.कवपल पाटील यशिांत िैभि टॉिरच्या बाांधकामाला 
बनािट बाांधकाम परिानगी ि बबनशतेी 
परिानगी हदल्याबाबत 
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दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
४२ ३८००८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.ममतेश भाांगडिया, 
प्रा.जोगेन्द्र किाि े

राज्यातील कौशल्य विकास विभागातील 
मशक्षक ि मशक्षकेतर सांिगाचतील रर त पदे 
भरण्याबाबत 

४३ ३८९०७ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर 

गँ्रटरोि, मुांबई येथील कक्रिाांगणासाठी 
आरक्षक्षत असलेला भूखांि परत घेण्याबाबत 

४४ ३८०१३ श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांि,े 
अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील 

कल्याण-िोंबबिली महानगरपामलकेतील 
बी.ओ.टी. प्रकल्पाांरे् अहिाल सादर 
करण्याबाबत 

४५ ३८४४४ आककच .अनांत गािगीळ, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

मुांबई शहरात िाढीि र्टईक्षे् मांजूर करुन 
सांबांधधत विकासकाकिून अधधमुल्य िसूल 
करण्याच्या ननणचयाबाबत 

४६ ३९९३० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, आककच .अनांत गािगीळ, श्रीमती 
हुसनबानू खमलफे, िॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.हररमसांग राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सुभाष झाांबि, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि 
कदम, प्रा.जोगेन्द्र किाि े

पुणे-मुांबई दरम्प्यान “हायपर लूप” ही 
अत्याधनुनक यां्णा उभारण्याबाबत 

४७ ३७८८९ श्री.प्रकाश गजमभये, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.सुननल तटकरे, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
अॅि.जयदेि गायकिाि, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हुसनबानू खमलफे, श्री.हररमसांग 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र 
किाि,े श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.रामराि ििकुते, 
श्री.ममतेश भाांगडिया, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

ममसा कायदयाांतगचत तरुुां गिास भोगलेल्या 
राजकीय-सामाजजक कायचकत्याांना मामसक 
मानधन देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
४८ ३७७८१ श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.शरद रणवपसे 
कोल्हापूर येथे कें द्र शासनाच्या उिान 
योजनेंतगचत ननयममत विमानसेिा सुरु 
करण्याबाबत 

४९ ३७९८६ अॅि.अननल परब, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रविांद्र फाटक 

पांतप्रधान आिास योजनेंतगचत 
झोपिपट्टीिासीयाांना 305 र्ौ.फुटारे् घर 
देण्याबाबत 

५० ३९२४७ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.नरेंद्र पाटील 

येिला (जज.नामशक) तालु यातील 
अन्यायग्रसत शेतकऱ्याांिरील गांभीर गुन्हे 
मागे घेण्याबाबत 

५१ ३८८०० अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सनतश र्व्हाण 

कोपरी, ठाणे (पुिच) पररसरात िाहतुक कोंिी 
होत असल्याबाबत 

५२ ३८६८६ श्री.जयांत पाटील रायगि जजल््यात र्ोरीच्या घटनाांमध्ये 
िाढ होत असल्याबाबत 

५३ ३९७१४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुसनबानू खमलफे, िॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.हररमसांग राठोि, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबि 

महाराष्ट्र राज्य रसते विकास महामांिळारे् 
माजी व्यसथापकीय सांर्ालकार्ी र्ौकशी 
करण्याबाबत 

५४ ३८०५० श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरमसांह पांडित, 
श्री.सनतश र्व्हाण, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष 
झाांबि, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुसनबानू खमलफे, िॉ.सुधीर ताांबे 

महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या पोलीस 
उपननरीक्षक विभागीय परीक्षते पोमलसाांनीर् 
“मास कॉपी” केल्याबाबत 

५५ ३८५५२ प्रा.जोगेन्द्र किाि े मे.एम.एन.िी. रेिसच कॉपोरेशन, मुांबई 
कां पनीने कर र्कुविल्याबाबत 

५६ ३८३०५ श्री.रामहरी रुपनिर, आककच .अनांत गािगीळ, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.र्ांद्रकाांत 
रघुिांशी, श्री.सुभाष झाांबि, श्रीमती 
हुसनबानू खमलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.हररमसांग राठोि, श्री.मोहनराि कदम 

माढा (जज.सोलापूर) येथील मशिाजी र्ौकात 
िाहतुक कोंिी होत असल्याबाबत 

५७ ३७७८५ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे पोमलसाांकिील र्ाररत्र्य पिताळणीर्ा अजच 
ऑनलाईन पध्दतीने सिीकारण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
५८ ३८७८१ श्री.अननल भोसले, श्री.ककरण पािसकर, 

श्री.नरेंद्र पाटील, अॅि.ननरांजन िािखरे 
पुणे शहरातील पुलार्ी िािी येथील मुठा 
नदी पा्ात रािारोिा टाकल्याबाबत 

५९ ३८५७३ श्री.सुभाष झाांबि औरांगाबाद शहरातील पाणीपुरिठा 
करणाऱ् या पाईपलाईनर्ी दरुुसती 
करण्याबाबत 

६० ३८२४९ श्री.प्रसाद लाि दापोली (जज.रत्नाधगरी) येथील आझाद 
मैदानार्ा विकास करण्याबाबत 

६१ ३९०५२ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप 

राज्यातील बाांधकाम क्षे्ासह इतर सिच 
क्षे्ातील असांघटीत कामगाराांना ह कारे् 
घर देण्याबाबत 

६२ ३८५०६ श्री.रविांद्र फाटक उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहराच्या विकास 
आराखड्यामध्ये फेरबदल केल्याबाबत 

६३ ३८९७४ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप मुांबईत ॲमसि हल्ल्यातील वपिीतेर्ी एका 
महहलेने फसिणकु केल्याबाबत 

६४ ४०१३६ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे 

धोकादायक इमारतीत अनधधकृत बाांधकाम 
केल्याबाबत 

६५ ४०२१० श्रीमती जसमता िाघ जळगाि येथील ‘सुसक इांडिया’ कां पनीने 
सामान्य गुांतिणकूदाराांर्ी फसिणकु 
केल्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
६६ ३९०६९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 
राज् यातील व् यिसाय मशक्षण 
अभ् यासक्रमातील मशक्षक ि विद्यार्थ याांच् या 
मागण् या प्रलांबबत असल् याबाबत 

६७ ३८८४२ श्रीमती विद्या र्व्हाण अांधेरी (पूिच) पररसरातील तरुणार्ा 
पोमलसाांच्या लाठी हल्ल्यात मतृ्य ू
झाल्याबाबत 

६८ ३९६१३ श्री.जगन्नाथ मशांदे, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जयांत पाटील 

ठाणे महानगरपामलका प्रशासनाने टीिीआर 
(विकास हसताांतरण ह क) गैरव्यिहार 
केल्याबाबत 

६९ ३७९२२ श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे 

मसिकोच्या मालकीच्या लीज होल्ि 
मालमत्ता फ्री होल्ि करण्याच्या 
प्रसतािाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
७० ३७९७१ अॅि.अननल परब, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत 

टकले, श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.अमरमसांह पांडित, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.ख्िाजा बेग 

मुांबईतील झोपिपट्टयाांमध्ये नागरी 
सुविधाांर्ी कामे करताना म्प्हािा 
अधधकाऱ्याांनी गैरव्यिहार केल्याबाबत 

७१ ४०५९२ अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे 

छ्पती मशिाजी महाराज रुग्णालय, 
कळिा या रुग्णालयामधील रुग्ण सेिाांरे् 
सक्षमीकरण करण्यासाठीर्ा ननधी खर्च न 
केल्याबाबत 

७२ ३८४०३ श्री.रामहरी रुपनिर, आककच .अनांत गािगीळ, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सतेज ऊफच  
बांटी पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.र्ांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.सुभाष झाांबि, 
श्रीमती हुसनबानू खमलफे, श्री.हररमसांग 
राठोि, श्री.मोहनराि कदम 

पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील कर्रा प्रकक्रया 
प्रकल्प सुरु करण्याबाबत 

७३ ३८७८५ श्री.अननल भोसले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅि.ननरांजन िािखरे 

मोशी (जज.पुणे) येथील जिै िैद्यकीय 
कर्रा प्रकक्रया प्रकल्पास मान्यता 
ममळण्याबाबत 

७४ ३८५७४ श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाि े

पोमलसाांच्या खाजगी मालकीच्या घराांसाठी 
पांतप्रधान आिास योजनेर्ा लाभ 
देण्याबाबत 

७५ ३८९९७ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.सुननल तटकरे, अॅि.जयदेि गायकिाि, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.रामराि ििकुते, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, अॅि.राहुल 
नािेकर, श्री.जगन्नाथ मशांदे 

मुरबाि (जज.ठाणे) बाजारपेठेतील तीन 
मजली इमारतीला आग लागून नुकसान 
झाल्याबाबत 

७६ ४०२१९ श्रीमती जसमता िाघ अमळनेर (जज.जळगाि) येथील रेल्िे भुयारी 
मागाचसाठी ननधी उपलब्ध करणेबाबत 

 

विधान भिन :   िॉ.अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : ६ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


