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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ ३४७१२ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सनुनल 

तटकरे 
 

एकविरा देिीच्या मांददरािरील सिुणा 
कळस चोरीस गेल्याबाबत 

२ ३५८८३ श्रीमती हुसनबान ू िफलफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

रत्नाधगरी जजल्हयातील फमरकरिािा 
बांदराबाबत 

३ ३४८९४ श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबान ू िफलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.हररफस ांग राठोि, श्री.आनांदराि पाटील 

मुांबईतील तािदेि येथील एमपी फमल 
कां पाऊां ि झोपिपट्टी पनुिासन प्रकल्पातील 

गरैव्यिहाराच्या चौकशीबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४ ३५२४५ श्री.अननल भोसल े पणेु शहरातील बीआरटीच्या कामासाठी 

नेमलेल्या सल्लागाराांिर अनािश्यक 
िचा करण्यात येत असल्याबाबत 
 

५ ३४८२९ श्री.जगन्नाथ फशांदे, श्री.धनांजय मुांि,े 
अॅि.ननरांजन िाििरे, अॅि.अननल परब 

िोंबबिली औद्योधगक पररसरातील 
प्रोबेस कां पनीत झालले्या अपघातातील 
नकुसानग्रसताांना मदत देण्याबाबत 
 

६ ३५०४७ श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरफसांह पांडित, 
श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.दत्ता्य सािांत 

औरांगाबाद महानगरपाफलका क्षे्ातील 
मराठी ि उदूा माध्यमाच्या अनदुाननत 
शाळाांना ननिासी दराने कर लाग ू
करणेबाबत 
 

७ ३५४७९ श्री.धनांजय मुांि े धचक्की ि अन्य सामगु्रीची ननयमबाह्य 
शासकीय िरेदीत गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

८ ३४९१० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगताप, श्रीमती हुसनबान ूिफलफे, 
श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.हररफस ांग 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सतजे 
ऊफा  बांटी पाटील, श्री.रवि ांद्र फाटक, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.पररणय फुके 
 

मुांबईतील एजल्फन्सटन रेल्िे 
सथानकातील दघुाटनेबाबत 

९ ३५३२९ प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.जोगेन्द्र किाि े
 

राज्यातील एम.सी.व्ही.सी. मधील पद 
भरतीबाबत 

१० ३५७७७ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर 
 
 
 

मुांबई महानगरपाफलकेच्या चटई क्षे् 
धोरणाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
११ ३४७०७ श्री.हेमांत टकल,े श्री.नरेंद्र पाटील, 

श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनुनल तटकरे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅि.ननरांजन िाििरे, 
श्री.अमरफसांह पांडित, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अननल भोसल,े 
श्री.रामराि ििकुत,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमती विद्या चव्हाण 
 

मुांबईतील मेरो-३ प्रकल्पामळेु बाधधत 
होणाऱ्या          प्रकल्पग्रसताांच्या पनुिासनाबाबत 

१२ ३५४७७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

फशक्षणाधधकारी (माध्य.) जजल्हा 
पररषद, िधाा याांना लाचलचुपत 
प्रनतबांधक विभागाने अटक केल्याबाबत 
 

१३ ३५५४७ श्री.जयांत पाटील िाांदे्र (पिूा), मुांबई येथील म्हािा 
मखु्यालयाच्या इमारतीची दरुिसथा 
झाल्याबाबत 
 

१४ ३५१७९ िॉ.अपिूा दहरे नाफशक शहरातील िाहतकु कोंिीची 
समसया सोिविणेबाबत 
 

१५ ३५९७४ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्रीमती हुसनबान ूिफलफे 
 

राज्यातील कौटुांबबक न्यायालयात 
सवुिधा देण्याबाबत 

१६ ३४८४५ श्री.जयिांतराि जाधि येिला (जज.नाफशक) शहरातील 
घनकचरा व्यिसथापन प्रकल्पासाठी 
ननधी फमळण्याबाबत 
 

१७ ३५९२० आकका .अनांत गािगीळ, श्री.विजय ऊफा  
भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामननिास फसांह 
 

मुांबईसह राज्यातील सायबर गनु्ह्याांना 
प्रनतबांध घालण्याबाबत 

१८ ३६०११ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.दत्ता्य सािांत, िॉ.सधुीर ताांबे 

राज्यातील आत्महत्याग्रसत शतेकऱ्याांच्या 
पाल्याांना शासकीय नोकरीत सामािनू 
घेणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१९ ३५६१६ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि े ककमान कौशल्य विभागात काम 

करणाऱ् या फशल्प ननदेशकाांच्या 
मानधनात िाढ करण्याबाबत 
 

२० ३५११६ श्री.अमरफसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि 
 

गेिराई (जज.बीि) पोलीस ठाणे अांतगात 
गनु्ह्याच्या प्रमाणात िाढ झाल्याबाबत 

२१ ३५३७३ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.अमरफसांह पांडित, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लािान दरुााणी 
 

औरांगाबाद शहरात सािाजननक शौचालये 
बाांधण्याबाबत 

२२ ३५२१६ श्री.कवपल पाटील पोफलसाांच्या विविध प्रलांबबत 
मागण्याांबाबत 
 

२३ ३५८५६ िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्ता्य सािांत, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप 
 

राज्यातील नगरपररषदाांना िफैशष्ट्टयपणूा 
योजनाांसाठी अनदुान देण्याबाबत 

२४ ३४९७१ अॅि.जयदेि गायकिाि पणेु शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास 
आरािियाबाबत 
 

२५ ३५८३४ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.पररणय फुके 

मुांबई उपनगर काांददिली (पजश्चम) 
येथील पोफलसाांच्या िसाहतीसाठी 
आरक्षक्षत भिूांिािर अनधधकृत झोपिया 
बाांधण्यात आल्याबाबत 
 

२६ ३५६६५ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.रामननिास फसांह, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार 
 

मुांबई शहरात सपाका  या सांसथेने 
ननकृष्ट्ट दजााची शौचालये बाांधल्याबाबत 

२७ ३४७९५ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनुनल तटकरे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅि.ननरांजन िाििरे, 
श्री.अमरफसांह पांडित, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अननल भोसले 

भायिळा (मुांबई) येथील मदहला 
कारागहृातील कैद्याच्या हत्या 
प्रकरणाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२८ ३४९८५ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 

श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील 
फमरा-भाईंदर महानगरपाफलकेतील 
असथायी सफाई कामगाराांच्या विविध 
मागण्याांबाबत 
 

२९ ३५३२२ श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.हेमांत टकल े

मौजे विरार (ता.िसई, जज.पालघर) 
येथील आददिासीांच्या जागेिरील 
अनधधकृत बाांधकामे ननष्ट्काफसत 
करण्याबाबत 
 

३० ३५४८३ श्री.धगरीशचांद्र व्यास कुही (जज.नागपरू) नगरपांचायत अांतगात 
विद्यतु सादहत्य िरेदीत गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

३१ ३५१९५ श्री.सभुाष झाांबि पठैण (जज.औरांगाबाद) शहरात आपगेाांि 
प्राधधकरणाांतगात कामे ननकृष्ट्ट दजााची 
होत असल्याबाबत 
 

३२ ३५७४२ श्री.रामननिास फसांह मुांबईतील िाकोला विभागातील 
महापाफलकेच्या शाळाांची क्षमता 
िाढविणेबाबत 
 

३३ ३५५५३ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर 

नायगाि (जज.नाांदेि) पोलीस ठाण्याच्या 
हद्दीतील गनु्हेगारी रोिण्याबाबत 
 

३४ ३४७६१ अॅि.ननरांजन िाििरे, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

कोपरी ठाणे (पिूा) येथील महापाफलका 
पररिहन सेिेच्या बससथानकाच्या 
दरुिसथेबाबत 
 

३५ ३५४५४ श्री.अब्दलु्लािान दरुााणी, श्री.धनांजय 
मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण 

पाथरी (जज.परभणी) येथील         
श्री साईबाबाांच्या जन्मभमूी विकास 
आरािियाबाबत 
 

३६ ३५७४० प्रा.जोगेन्द्र किाि े नागपरू येथील सियांचफलत हिामान 
कें द्रातील उपकरणे चोरीला गेल्याबाबत 
 

३७ ३५९५१ श्री.पररणय फुके, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुसनबान ूिफलफे, श्री.आनांदराि पाटील 

अांबरनाथ (जज.ठाणे) शहराच्या मध्यिती 
भागाांमधून जाणाऱ् या रसत्याची दरुिसथा 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३८ ३५०३२ श्री.हररफस ांग राठोि यितमाळ जजल्ह्यात महा-ई-सेिा 

कें द्रामाफा त नन:शलु्क देण्यात येणाऱ्या 
दािल्याांचे दर आकारण्यात येत 
असल्याबाबत 
 

३९ ३५४९६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्रीमती हुसनबान ू
िफलफे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष झाांबि, 
िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.हररफस ांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र किाि े
 

कुिुािािी (जज.सोलापरू) येथील 
जलशधु्दीकरण या्ं णा बांद असल्याबाबत 

४० ३५५५४ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला महानगरपाफलकेच्या कर 
पध्दतीबाबत 
 

४१ ३४७२४ श्री.सनुनल तटकरे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील 
 

आचाया विनोबा भािे याांचे समारक 
उभारण्याबाबत 

४२ ३५२२९ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादान चाांदरूकर, श्रीमती हुसनबानू 
िफलफे, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररफस ांग राठोि 
 

मुांबई येथील सायन ककल्ल्याच्या 
दरूिसथेबाबत 

४३ ३६५४३ श्री.तानाजी सािांत, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर 
 

सोलापरू जजल्हयातील या्ं माग 
कामगाराांना ईपीएफची योजना लाग ू
करण्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४४ ३४७१८ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे मुांबई उपनगरीय रेल्िे पोफलसाांच्या 

मांजूर पदामध्ये िाढ करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४५ ३५८७४ श्रीमती हुसनबान ू िफलफे, श्री.रामहरी 

रुपनिर, श्री.शरद रणवपस े
राज्यातील विविध कारागहृातील 
जाफमन मांजूर झालेल्या कैद्याांची 
सटुका करण्याबाबत 
 

४६ ३४९३४ श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुसनबान ू िफलफे, श्री.हररफस ांग राठोि, 
प्रा.जोगेन्द्र किाि,े श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, अॅि.ननरांजन 
िाििरे 
 

राज्यातील महापाफलकाांमध्ये फेरीिाला 
धोरण अांमलात आणण्याबाबत 

४७ ३५२६८ श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.ननरांजन 
िाििरे, आकका .अनांत गािगीळ 
 

पणेु महानगरपाफलकेची आरोग्य सेिा 
सधुारण्याबाबत 

४८ ३४९६० श्री.जगन्नाथ फशांदे, अॅि.ननरांजन िाििरे, 
श्री.नरेंद्र पाटील 
 

कल्याण (जज.ठाणे) शहरात कामगार 
कल्याण भिन बाांधण्याबाबत 

४९ ३५०५५ श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरफसांह पांडित, 
श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.कवपल पाटील 
 

राज्य शासकीय कमाचाऱ् याांच्या कामाचा 
आठििा पाच ददिसाांचा करण्याबाबत 

५० ३५५०५ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.हेमांत टकले, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े 
श्री.हररफस ांग राठोि, श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.रामराि 
ििकुत,े अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.जयदेि 
गायकिाि 
 

राज्य रसत े विकास महामांिळाचे माजी 
व्यिसथापकीय सांचालक याांनी केलेल्या 
गरैव् यिहाराबाबत 

५१ ३४९०४ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 
 

मुांबई मेरोच्या कारशिेसाठी जमीन 
सांपादन करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५२ ३५७७२ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 

श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.रामननिास 
फसांह 
 

मुांबई महानगरपाफलकेच्या सिच्छ मुांबई 
प्रबोधन अफभयान योजनेबाबत 

५३ ३४६७२ श्री.हेमांत टकल,े श्री.सनुनल तटकरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण 
 

म्हािाने उभारलले्या व्यािसानयक 
दकुानाांची ननविदा प्रकक्रया 
राबविण्याबाबत 

५४ ३५५५२ श्री.जयांत पाटील, श्रीमती जसमता िाघ, 
श्री.बाळाराम पाटील 

ठाणे शहरात शाळा-महाविद्यालयाांच्या 
पररसरात अांमली पदाथाांची विक्री होत 
असल्याबाबत 
 

५५ ३५१७८ िॉ.अपिूा दहरे, प्रा.अननल सोले राज्यातील पोलीस पाटलाांच्या विविध 
प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
 

५६ ३५९८१ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्रीमती हुसनबान ू िफलफे, 
श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, आकका .अनांत गािगीळ, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररफस ांग 
राठोि, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े श्री.सभुाष 
झाांबि 
 

िॉ.नरेंद्र दाभोळकर याांच्या हत्येच्या 
तपासाबाबत 

५७ ३४८४७ श्री.जयिांतराि जाधि पणेु शहरात सियांपाक करणाऱ्या 
मदहलेविरुद्ध पोलीस ठाण्यात गनु्हा 
दािल केल्याबाबत 
 

५८ ३५६४५ आकका .अनांत गािगीळ, श्री.रवि ांद्र फाटक मुांबई ि ठाणे शहराला जोिणाऱ् या 
कोपरी उड्िाणपलुाच े काम पणूा 
करण्याबाबत 
 

५९ ३६०१४ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्य सािांत, 
श्री.विक्रम काळे, िॉ.सधुीर ताांबे 

शासनाचा मादहती ि जनसांपका  विभाग 
सक्षम करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६० ३५६१९ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि े श्री क्षे् पांढरपरू येथ े मल्टीसपेशाफलटी 

रुग्णालय सथापन करण्याबाबत 
 

६१ ३५३९८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरफसांह पांडित, 
श्री.अब्दलु्लािान दरुााणी 
 

िसमतनगर (जज.दहांगोली) नगरपररषदेतील 
कमाचाऱ् याांचे थककत िेतन देण्याबाबत 
 

६२ ३५१०६ अॅि.जयदेि गायकिाि म्हािाने जादहर केलेल्या सोितीतील 
घराांच्या ककांमती कमी करण्याबाबत 
 

६३ ३५८३० श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रकाश गजफभये 

मुांबईतील जुन्या इमारतीांना 
पनुविाकासासाठीच्या नविन धोरणाचा 
लाभ देण्याबाबत 
 

६४ ३५६७२ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेकर 

काांददिली (पिूा), मुांबई येथील 
महापाफलकेच्या प्रशासकीय इमारतीची 
दरुुसती करण्याबाबत 
 

६५ ३४७६३ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनुनल तटकरे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅि.ननरांजन िाििरे, 
श्री.अमरफसांह पांडित, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अननल भोसल े
 

गव्हाणपािा (चेंबरु, मुांबई) येथे 
डिझेलची चोरी झाल्याबाबत 

६६ ३५०८६ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.नरेंद्र पाटील 

मुांब्रा (ठाणे) येथे पोलीस ठाण्यात 
नफीस अन्सारीकिून िोटा कबलुी 
जबाब घेतल्याबाबत 
 

६७ ३५३२६ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल,े 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग 
 

विक्रमगि (जज.पालघर) नगरपांचायतीतील 
मखु्याधधकाऱ् याचे ररक्त पद भरण्याबाबत 
 

६८ ३६२२३ श्री.रामननिास फसांह िाकोला बब्रज (मुांबई) ि पररसरात 
िाहतकू कोंिी होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६९ ३५५७० श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.रामहरी 

रुपनिर, श्री.शरद रणवपस े
नायगाि (जज.नाांदेि) शहरातील 
चोरीांच्या घटनाांचा तपास करण्याबाबत 
 

७० ३४८०३ अॅि.ननरांजन िाििरे ठाणे येथील महापाफलकेच्या मेिीकल 
सटोअसा कां ्ाटदाराांकिून भाि े िसलुी 
करण्याबाबत 
 

७१ ३५७४३ प्रा.जोगेन्द्र किाि े मोहबाळा (ता.िरोरा, जज.चांद्रपरू) येथील 
एमआयिीसी मधील कामगाराांना 
कामािर घेण्याबाबत 
 

७२ ३५५१४ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्रीमती हुसनबान ूिफलफे, श्री.सतजे ऊफा  
बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपस े
 

साांगोला (जज.सोलापरू) शहरात िास 
प्रनतबांधक उपाययोजना राबविण्याबाबत 

७३ ३५५७५ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला शहरातील भफूमगत गटार 
योजना प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

७४ ३४७२९ श्री.सनुनल तटकरे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील 

कळिा (जज.ठाणे) पोलीस सटेशन 
मधील कमाचाऱ्याांनी हॉटेल कमाचाऱ्याांना 
मारहाण केल्याबाबत 
 

७५ ३५२६९ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.जनादान 
चाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुसनबान ू
िफलफे, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.हररफस ांग 
राठोि, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 
 

माटुांगा पलुािरील िड्ि ेमहानगरपाफलकेने 
मातीने बजुविल्याबाबत 

७६ ३६५४५ श्री.तानाजी सािांत, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास 
 

पांढरपरू या तीथाक्षे् ाच्या विकास 
आरािियाबाबत 
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नतसरी फेरी 
  
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७७ ३४७१६ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, प्रा.जोगेन्द्र 

किाि,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनुनल तटकरे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅि.ननरांजन िाििरे, 
श्री.अमरफसांह पांडित, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अननल भोसल े
 

मुांबई मेरो-३ प्रकल्पाच्या कामामळेु 
इमारतीस ति ेजात असल्याबाबत 

७८ ३५४६१ श्रीमती हुसनबान ूिफलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.हररफस ांग राठोि 
 

मुांबई महापाफलकेच्या शाळाांचा दजाा 
सधुारणेबाबत 

७९ ३४८१२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबान ू िफलफे, 
श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष 
झाांबि 
 

मुांबईत साथीच्या रोगाांची लागण 
झाल्याबाबत 

८० ३५२४४ श्री.अननल भोसल,े श्री.जयांत पाटील पणेु महापाफलकेत समाविष्ट्ट गािाांना 
मलुभतू सोयी सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 
 

८१ ३४९१८ श्री.जगन्नाथ फशांदे, श्री.धनांजय मुांि,े 
अॅि.ननरांजन िाििरे 

फभिांिी-कल्याण-फशळ मागाािरील पलु 
कमकुित झाल्याने त्यािरून होणारी 
अिजि िाहनाांची िाहतकू बांद 
करण्याबाबत 
 

८२ ३५५०८ श्री.धनांजय मुांि े जालना जजल्ह्यात व्यापारी ननतीन 
कटारीया आणण अांबि येथील गोवि ांद 
गगराणी याांच्या ननघणृ हत्या 
झाल्याबाबत 
 

८३ ३४८५६ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 

आांतरराष्ट्रीय ककिनी रॅकेट 
प्रकरणाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
८४ ३५७७४ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 

श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅि.राहुल नािेकर 
 

मुांबई उपनगर चारकोप ि काांददिली 
येथील सोसायटयाांना ना हरकत 
प्रमाणप् ि पणूात्िाचा दािला 
देणेबाबत 

८५ ३५१७४ िॉ.अपिूा दहरे मालेगाांि (जज.नाफशक) येथील गौण 
िननजाच्या अिधै उत्िननाबाबत 
 

८६ ३५९१७ आकका .अनांत गािगीळ मुांबई महानगरपाफलकेच्या केईएम 
रुग्णालयात आिश्यक उपकरणे 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
 

८७ ३५११२ अॅि.जयदेि गायकिाि चातगाि (ता.धानोरा, जज.गिधचरोली) 
येथील नफसांग कॉलजेच्या विद्याथीनीच े
लैंधगक शोषण प्रकरणाबाबत 
 

८८ ३५८१७ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रामननिास फसांह 

मुांबईतील बहुताांश इमारतीांमध्ये 
अजग्नसरुक्षा या्ं णा कायााजन्ित 
नसल्याबाबत 
 

८९ ३५५०३ श्री.आनांद ठाकूर मौजे मलुुांि (प)(ता.कुलाा) येथील 
आरक्षक्षत जागेबाबत 
 

९० ३५५८० श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस े

अधाापरू-नाांदेि राष्ट्रीय महामागाालगत 
फशिारात पोफलसाांनी छापा टाकून 
विदेशी दारु जप्त केल्याबाबत 
 

९१ ३५५२३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.सतजे ऊफा  बांटी 
पाटील, श्रीमती हुसनबान ू िफलफे, 
श्री.सभुाष झाांबि 
 

मोहोळ (जज.सोलापरू) शहरात सिच्छता 
मोदहम राबविण्याबाबत 

९२ ३५६०२ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला महानगरपाफलकेला मलुभतू 
सवुिधेकररता अल्प ननधी ददला 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
९३ ३६०७१ श्री.सनुनल तटकरे, श्री.हेमांत टकल,े 

श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅि.ननरांजन िाििरे, श्री.अमरफसांह पांडित, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.अननल भोसल,े श्रीमती विद्या चव्हाण 
 

मुांबईत येणाऱ्या िाजगी बसेसना 
प्रिेशबांदी केल्याबाबत 

९४ ३५६९६ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त 

मुांबई  महानगरपाफलकेतील 
अनकुां पातत्िािरील पदे भरण्याबाबत 
 

  

  
विधान भिन :   िॉ. अनांत कळस े
नागपरू.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १२ डिसेंबर, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________________________ 

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

 


