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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
१ ९८६५७ िॉ.शशशकांत खेिकेर िेऊळगांिराजा (जज.बुलढा ा) शहर ि 

पररसरामध्णे अिधै िारु विक्री होत 
असल्णाबाबत 

२ ९५०१५ श्री.संिीप नाईक निी मंुबई क्षे्ामधील प्रकल्पग्रसतानंी 
गरजेपोटी केलेल्णा बाधंकामासंबधंधत 
मागण्णांचा अधधसूचनेत अतंभााि 
करण्णाबाबत 

३ ९७७३९ िॉ.सतीश (अण् ासाहेब) पाटील, श्री.िैभि 
वपचि, श्री.शशरीषिािा चौधरी, श्री.ग पत 
गाणकिाि, श्री.ककसन कथोरे, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाि, श्री.राहूल कुल, श्री.सगं्राम थोपटे, 
श्री.शरििािा सोनाि े 

म्हािाचे बनािट िसतऐिज बनिनू गरज ू
व्णकतींची िलालांकिून होत असलेली 
फसि कू 

४ ९८६४६ श्रीमती ज्णोती कलानी उल्हासनगर (जज.ठा े) महानगरपाशलकेने 
शासनाकिून मंजूर ननधी विननणोगाअभािी 
परत केल्णाबाबत 
 



2 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
५ ९६८५० प्रा.विरेंद्र जगताप मंगरुळ चव्हाळा, ित्तापूर, तळेगाि िशासर, 

मंगरुळ िसतगीर (जज.अमरािती) णेथे नविन 
प्रशासकीण इमारत ि पोलीस िसाहत 
बांधण्णाबाबत 

६ ९५१८० श्री.शभमराि तापकीर, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, िॉ.सुजजत शम चेकर, 
श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, श्री.विजण 
ििटे्टीिार, श्री.अशमन पटेल, श्री.नसीम खान 

िीएसके उद्णोग समूह, प ेु णांचेकिून 
ठेिीिारांच्णा ठेिींचा झालेला गैरव्णिहार 

७ ९५२७३ श्री.मनोहर भोईर, श्री.संजण सािकारे निी मंुबई णेथील आंतरराष्ट्रीण 
विमानतळाचे शसिकोने सुरु केलेले काम 
प्रकल्पग्रसतानंी बंि पािल् णाबाबत 

८ १०००३३ श्री.संतोष िानिे, श्री.नाराण  कुचे, 
अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.विजण ििटे्टीिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शखे, िॉ.संतोष 
टारफे, अॅि.भीमराि धोंि,े श्री.सुननल शशिें, 
श्री.पंकज भुजबळ, अॅि.िारीस पठा , 
िॉ.पतंगराि किम, श्री.विनाणकराि 
जाधि-पाटील 

सांगली शहर पोलीस ठाण्णातील कोठिीत 
जबर मारहा  केल्णाने अननकेत कोथळे 
णाचा झालेला मतृ्ण ू

९ १००४५४ श्री.संजण किम खेि (जज.रत्नाधगरी) शहरात उभारलेला 
बाणोगॅस प्रकल्प बिं असल्णाबाबत 

१० ९६०५८ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.अजण चौधरी म्हािाच्णा सन २०१५ मध्णे काढण्णात 
आलेल्णा सोितीतील विजेत्णानंा घराचा 
ताबा शमळाला नसल्णाबाबत 

११ ९५४०७ श्री.जणंत पाटील, श्री.अजजत पिार, श्री.िैभि 
वपचि, श्री.पांिुरंग बरोरा, श्री.दिलीप 
िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्रीमती 
दिवपका चव्हा , श्री.दिपक चव्हा , 
श्री.शशशकातं शशिें, श्री.संिीप नाईक, 
श्री.मकरंि जाधि-पाटील 

नररमनपॉईंट ते कादंििली सागरी ककनारा 
मागा ठाण्णापणतं विसतारीत करण्णाबाबत 

१२ ९५२०१ अॅि.आशशष शेलार, श्री.संजण केळकर, 
श्री.प्रशातं ठाकूर, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.णोगेश सागर, श्रीमती दिवपका चव्हा , 
िॉ.भारती लव्हेकर, श्री.शशरीषिािा चौधरी, 
श्री.ग पत गाणकिाि, श्री.राज पुरोदहत, 
श्री.उिेशसगं पाििी, श्री.संजण सािकारे, 
श्री.िैभि वपचि, श्री.दिपक चव्हा , 
श्री.जणित्त क्षीरसागर, श्री.सुभाष भोईर 
 

कल्णा  (जज.ठा े) णेथील रुजकम ीबाई 
रुग् ालणाच्णा बेजबाबिारप ाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
१३ ९९०८७ श्री.बाबुराि पाच े आंबेठा  (ता.खेि, जज.पु े) णेथील सोळबन 

पररसरात स िसतात घरे िेण्णाचे आशमष 
िाखिनू नागररकांची केलेली फसि कू 

१४ ९७१७० श्री.सुभाष उफा  पंडितशेठ पाटील, िॉ.भारती 
लव्हेकर, श्री.संजण पोतनीस, अॅि.आशशष 
शेलार, श्री.संजण केळकर, श्री.प्रशांत ठाकूर, 
श्रीमती मननषा चौधरी, अॅि.पराग अळि ी, 
श्री.अतुल भातखळकर, कॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन 

िांदे्र पिूा (मंुबई) णेथील म्हािा 
मुख्णालणाच्णा इमारतीची िरुिसथा 
झाल्णाबाबत 

१५ ९८१७९ श्री.िसतंराि चव्हा , श्री.िी.पी.सािंत, श्रीमती 
अशमता चव्हा , श्री.कु ाल पाटील, श्रीमती 
ननमाला गावित, अॅि.णशोमती ठाकूर, 
श्री.असलम शेख, श्री.अशमन पटेल,  श्री.अमर 
काळे 

अकोला जजल््णातील बबणा े महामंिळ 
(महाबीज) कमाचारी सहकारी पतससंथेचे 
तत्कालीन सधचि णानंी शतेकऱ् णांची केलेली 
फसि कू 

१६ ९७३७७ श्री.िैभि वपचि, श्री.हनुमंत िोळस, िॉ.सतीश 
(अण् ासाहेब) पाटील, श्री.जणतं पाटील, 
श्री.अजजत पिार, श्रीमती दिवपका चव्हा  

मंुबई उपनगर पररसरामधील सकं्रम  
शशबबरातील रदहिाश्णांच्णा मासटर 
शलसटमधील मूळ कागिप्ांच्णा नसत्णा 
गहाळ केल्णाबाबत 

१७ ९५०११ श्री.अशमत साटम, श्री.संजण सािकारे, 
श्री.हनुमंत िोळस, श्री.णोगेश सागर, 
श्री.संजण केळकर, श्री.सुननल शशिें, 
अॅि.आशशष शेलार, अॅि.पराग अळि ी, 
श्री.प्रशातं ठाकूर, श्रीमती मननषा चौधरी, 
कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्री.सुननल प्रभू, 
श्री.शशरीषिािा चौधरी, श्री.ग पत गाणकिाि, 
श्री.भाऊसाहेब कांबळे, श्री.राधाकृष्ट्   
विखे-पाटील, श्री.विजण ििटे्टीिार, 
श्री.िी.पी.सािंत, श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम 
शेख, श्री.नसीम खान, श्री.जणकुमार गोरे, 
िॉ.पतंगराि किम, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.दिपक चव्हा , श्री.जणित्त क्षीरसागर, 
श्री.तकुाराम काते, श्रीमती तपृ्ती साितं, 
श्री.मंगेश कुिाळकर, श्री.ओमप्रकाश ऊफा  
बच्चू किू, श्री.शशिाजीराि कडि ाले, श्री.सतंोष 
िानिे 

मंुबईतील झोपिपट्टी पुनिासन प्राधधकर ाचे 
माजी मुख्ण काणाकारी अधधकारी णानंी 
झोपिपट्टी पनुिासन प्रकर ांमध्णे केलेले 
गैरव्णिहार 

१८ ९८६४७ श्री.रमेश लटके अंधेरी (पूिा) रेल्िे सथानकाबाहेर ५० 
मीटरच्णा आत ि मेरो सटेशनखालील 
रसत्णािरील अनधधकृत सटॉल्सबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
१९ ९९५१६ श्री.हररष वपपंळे वििभा पाटबंधारे विकास महामंिळातंगात सुरु 

असलेल्णा जजगािं शसचंन प्रकल्पात झालेला 
गैरव्णिहार 

२० ९५९३७ श्री.हषािधान सपकाळ बुलढा ा (जज.बुलढा ा) शहराला पा ी 
पुरिठा कर ाऱ् णा मुख्ण पाईपलाईनची 
िरुुसती करण्णाबाबत 

२१ ९९८४२ श्री.रुपेश म् हा्,े श्री.पासकल धनारे िसई-विरार महानगरपाशलका क्षे्ातील 
चंिनसार, फुलपािा णेथील आदििासी 
शमळकतींिर केलेले अनधधकृत बांधकाम 

२२ ९८४७७ श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.णोगेश सागर, 
श्री.शरििािा सोनाि े, श्री.जणप्रकाश मंुििा, 
श्री.सरिार ताराशसहं, श्री.प्रताप सरनाईक, 
श्री.सिा सरि कर 

िापचारी (ता.तलासरी, जज.पालघर) णेथील 
िधू प्रकल्पाच्णा पररसरात अंमली पिाथा 
जप्त करण्णात आल्णाबाबत 

२३ ९५०७१ श्री.शरििािा सोनाि े, श्री.मनोहर भोईर, 
श्री.सुननल राऊत, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.संजण पोतनीस, श्री.सरिार ताराशसहं, 
श्री.चदं्रकातं सोनि े, श्री.रमेश लटके, 
श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, श्री.विजण 
ििटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत 
विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्णंबकराि शभसे, श्री.सुननल केिार, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषािधान सपकाळ, 
िॉ.संतोष टारफे, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.तकुाराम काते, प्रा.िषाा गाणकिाि, 
श्री.आशसफ शेख, कुमारी प्रण ती शशिें, 
श्रीमती ननमाला गावित, अॅि.णशोमती ठाकूर 

विविध उद्णोजक ि कंपनणानंी मंुबई 
महानगर प्रिेश विकास प्राधधकर ाला िेण 
असलेली कोट्णिधीची रककम 
थकविल्णाबाबत 

२४ ९५८८३ श्री.असलम शेख, श्री.विजण ििटे्टीिार, 
श्री.सुननल केिार, अॅि.णशोमती ठाकूर, 
श्री.अशमन पटेल, िॉ.संतोष टारफे 

खिकपािा (गोरेगािं (पिूा), मंुबई) णेथील 
झोपिपट्टी पनुिासन णोजनेबाबत 

२५ १००३२२ श्री.बसिराज पाटील लातूरमध्णे िधुिर सूचक मंिळाच् णा 
नािाखाली अल् पिणीन मुलीचंी तस करी होत 
असल्णाबाबत 

२६ ९६१४५ श्री.अमल महािीक कोल्हापूर जजल््णातील विमानतळाला 
छ्पती राजाराम महाराजांचे नाि िे ेबाबत 

२७ ९९५३४ श्री.अशमत झनक महाराष्ट्र सुि ा जणतंी नगरोत्थान 
महाअशभणानातंगात िाशशम शहरात 
करण्णात आलेल्णा रसत्णाचें काम ननष्ट्कृष्ट्ट 
िजााचे झाल् णाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
२८ ९९२३३ श्री.सुरेश गोरे शशिें गािाजिळील (ता.खेि, जज.पु े) 

अमेररकन िाऊ कंपनीस विरोध कर ाऱ्णा 
आंिोलकांिरील गुनहे मागे घेण्णाबाबत 

२९ ९५१७० श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, श्री.विजण 
ििटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत 
विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्णंबकराि शभसे, श्री.सुननल केिार, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषािधान सपकाळ, 
िॉ.संतोष टारफे, श्री.सिंीपानराि भुमरे, 
िॉ.संजण राणमुलकर 

कौशल्ण विकास विभागातील ररकत पिांमुळे 
व्णािसानणक प्रशशक्ष ापासून विद्णाथी 
िंधचत राहत असल्णाबाबत 

३० ९७६१९ श्री.सुरेश लाि, श्री.पांिुरंग बरोरा, श्री.िैभि 
वपचि, श्री.जजतेंद्र आव्हाि 

खोपोली (जज.राणगि) शहरात दठकदठका ी 
पािसाच्णा पाण्णाचा ननचरा न झाल्णामुळे 
िेंग्ण ूि मलेररणाचा प्रािभुााि िाढल्णाबाबत 

३१ ९९९७० श्री.जगिीश मुळीक, श्रीमती माधुरी शमसाळ पु े महानगरपाशलकेतील विधी ि सल् लागार 
विभागातील अधधकारी ि कमाचारी 
संगनमताने गैरव्णिहार करीत असल्णाबाबत 

३२ १००२७१ श्री.चदं्रिीप नरके, श्री.सत्णजीत 
पाटील-सरुिकर 

कोल्हापूर शहरातील नगरोत्थान णोजनेतील 
कामे प्रलंबबत असल्णाबाबत 

३३ १०००५६ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलक ी, श्री.विजण काळे ई-लननगं प्रकल्पासाठी काढण्णात आलेल्णा 
ननवििेत गैरव्णिहार झाल्णाबाबत 

३४ ९५२२३ श्री.अजजत पिार, श्री.जणतं पाटील, 
श्री.शशशकातं शशिें, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, 
श्री.ओमप्रकाश ऊफा  बच्चू किू,    
िॉ.बालाजी कक ीकर 

उल्हासनगर (जज.ठा े) णेथे 
महानगरपाशलकेच्णा ककटकनाशक टँकरमध्णे 
झालेला सफोट 

३५ ९५५७३ श्री.शशशकातं शशिें मानखिुा (पिुा), मंुबई णेथील महात्मा 
ज्णोतीबा फुले सहकारी गहृननमाा  
संसथेमधील पा् सभासिानंा सिननकांचे 
िाटप करण्णाबाबत 

३६ ९५७७७ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कु ािार, 
अॅि.आशशष शेलार, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अशमत साटम 

शमठेखार (ता.मुरूि, जज.राणगि) णेथे प्रिासी 
िाहतुकीसाठी जेट्टी बांधण्णाबाबत 

३७ ९५७५८ श्री.ककसन कथोरे, श्री.जजतेंद्र आव्हाि कशेळी-काल्हेर, शभिंिी, दििा-मंुब्रा 
(जज.ठा े) णेथे खारफुटीिर भराि टाकून 
बांधण्णात णे ाऱ्णा अनधधकृत 
बांधकामाबंाबत 

३८ ९८४०९ श्री.आशसफ शेख मालेगाि (जज.नाशशक) महानगरपाशलका णेथे 
सुि ा जणंती रोजगार णोजनेत होत 
असलेला गैरव्णिहार 
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३९ १०११९१ श्री.नाराण  कुचे, श्री.संतोष िानिे अंबि (जज.जालना) शहरामधील भुणारी गटार 

णोजनेच्णा कामासिंभाात उच्चसतरीण 
चौकशी सशमती नेमण्णाबाबत 

४० ९७६९० श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजत पिार, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्रीमती दिवपका चव्हा , 
श्री.पांिुरंग बरोरा, श्री.िैभि वपचि, 
श्री.शशरीषिािा चौधरी, श्री.ग पत गाणकिाि, 
श्री.राहुल जगताप 

नागपूर णेथील मध्णिती कारागहृात कैद्णांचे 
झालेले मतृ्ण ु

४१ ९८०१९ श्री.णोगेश सागर, श्री.डि मल्लीकाजूान रेड्िी, 
िॉ.पतंगराि किम, श्री.राधाकृष्ट्   
विखे-पाटील, श्री.विजण ििटे्टीिार, प्रा.िषाा 
गाणकिाि, श्रीमती ननमाला गावित, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
अॅि.णशोमती ठाकूर 

मंुबईहून कोल्हापूरला जा ाऱ्णा महालक्ष्मी 
एकसपे्रसला जेजुरीजिळ अििून प्रिाशाचंा 
ऐिज लुटल्णाबाबत 

४२ ९८८५४ श्री.मधुकरराि चव्हा  शसिंी (रेल्िे) नगरपररषि (जज.िधाा) णेथील 
रेसट हाऊस ते रेल्िे सथानक पणतंच्णा 
रसत्णाच्णा कामात झालेला गैरव्णिहार 

४३ ९८५६० श्री.सरिार ताराशसहं धचपळू  (जज.रत्नाधगरी) नगरपररषिेचे 
मुख्णाधधकारी णांची विशेष तपास 
पथकाकिून चौकशी करण्णाबाबत 

४४ ९५९२४ श्री.सुननल शशिें, श्री.अजण चौधरी, श्री.मंगेश 
कुिाळकर 

मुळा प्रिरा िीज सहकारी ससंथेने 
िषु्ट्काळग्रसतांसाठी दिलेल्णा अनुिानाचा 
गैरव्णिहार केल्णाबाबत 

४५ १००४०८ श्री.विजण काळे पु े समाटा शसटी िवे्हलपमेंट णा कंपनीकिून 
खाजगी कंपनणांिर कोट्णिधी रुपणे खचा 
करण्णात णेत असल्णाबाबत 

४६ ९७६४५ श्री.सुभाष भोईर, श्री.सुरेश धानोरकर बालकांचे अपहर  करून त्णाचंी विक्री 
कर ाऱ्णानंा ठा े गुनहे शाखेच्णा पथकाने 
अटक केल्णाबाबत 

४७ ९५५६३ श्री.नरेंद्र महेता, अॅि.पराग अळि ी, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.सुननल केिार, 
श्री.विजण ििटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्   
विखे-पाटील, अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.असलम 
शेख, िॉ.संतोष टारफे, श्री.सुधाकर िेशमुख, 
अॅि.िारीस पठा , श्री.अमर काळे, 
श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.अशमत विलासराि 
िेशमुख, कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्री.नरेंद्र 
पिार, अॅि.आशशष शेलार, श्री.संजण सािकारे, 

मंुबई महानगरपाशलकेच्णा भूखिंािर 
पुनविाकास आण  इमारत बांधकाम 
प्रकल्पाकंररता िेण असलेले प्रीशमणम 
विकासकांनी थकविल्णाबाबत 
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श्री.अशमत साटम, श्री.नसीम खान, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.त्र्णबंकराि शभसे, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.नाराण  कुचे 

४८ ९८४९७ श्री.नसीम खान, श्री.अशमन पटेल रामिेि बाबा णांच्णा फुि पाका साठी नागपूर 
णेथे अल्पिरात दिलेल्णा जशमनीबाबत 

४९ १००९७७ श्री.प्रकाश आबबटकर राज्णातील बाधंकाम कामगारांसाठी 
कल्णा कारी मंिळ सथापन करण्णाबाबत 

५० ९९६६२ श्री.अशोक पाटील भांिुप (प.) मंुबई णेथील मे.एचिीआणएल णा 
विकासकाकि े मंुबई महानगरपाशलकेचा 
मालमत्ता कर थककत असल्णाबाबत 

५१ ९९९७७ श्री.ननतेश रा े सांताकु्रझ (पजश्चम) मंुबई णेथे 
बेकाणिेशीररीत्णा िानसबार सुरू 
असल्णाबाबत 

५२ ९६६१७ श्री.सुननल केिार, श्री.विजण ििटे्टीिार, 
श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, श्री.असलम शेख, 
अॅि.णशोमती ठाकूर, िॉ.संतोष टारफे, 
श्री.अमर काळे, श्री.अशमत विलासराि 
िेशमुख, श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.अशमन 
पटेल 

हनुमाननगर, कादंििली (पिूा) मंुबई णेथे 
णुननक ककमणा ररएल्टीतफे सुरु असलेल्णा 
झोपिपट्टी पनुिासन णोजनेबाबत 

५३ ९५००८ श्री.कु ाल पाटील, श्री.अशमन पटेल, श्रीमती 
ननमाला गावित, श्री.विजण ििटे्टीिार, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.कालीिास 
कोळंबकर, श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, 
श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, श्री.सुननल केिार, 
श्री.अमर काळे, अॅि.णशोमती ठाकूर, 
िॉ.संतोष टारफे, श्री.सुननल राऊत, श्री.संजण 
पोतनीस, श्री.प्रकाश सुिे, श्री.ओमप्रकाश ऊफा  
बच्चू किू, श्री.विनाणकराि जाधि-पाटील, 
िॉ.अननल बोंि,े श्री.सुननल शशिें, श्री.अजजत 
पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जणतं 
पाटील, श्री.शशशकातं शशिें, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाि, श्री.संिीप नाईक, श्रीमती दिवपका 
चव्हा , श्री.पांिुरंग बरोरा, श्री.िैभि वपचि, 
श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, श्री.त्र्णंबकराि 
शभसे, श्री.हषािधान सपकाळ, िॉ.बालाजी 
कक ीकर, श्री.अजण चौधरी, श्री.सुभाष भोईर, 
िॉ.सतीश (अण् ासाहेब) पाटील, अॅि.भीमराि 
धोंि,े श्री.राजेश टोपे, श्री.मोहन फि 
 

मंुबईतील एजल्फसटन (प्रभािेिी) ि परळ 
रेल्िे सथानकाला जोि ा-णा अरंुि पािचारी 
पुलािर झालेल्णा िघुाटनेत २३ ज ांचा 
झालेला मतृ्ण ू
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५४ ९५५२९ श्री.अब ूआजमी, श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, 

श्री.विजण ििटे्टीिार, श्री.नसीम खान, 
श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.त्र्णबंकराि शभसे, श्री.सुननल केिार, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषािधान सपकाळ, 
िॉ.संतोष टारफे, श्रीमती ननमाला गावित, 
अॅि.णशोमती ठाकूर, श्रीमती तपृ्ती साितं, 
श्री.संतोष िानिे, श्री.नाराण  कुचे 

म् हािाच्णा मंुबई झोपिपट्टी सुधार मंिळाच्णा 
विविध बाधंकामाचे बनािट चाच ी 
प्रमा प् सािर करून िेणके मंजूर 
केल्णाबाबत 

५५ ९५३९९ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे शसननर (जज.नाशशक) नगरपररषिेचे भारत 
पेणजल णोजनेच्णा अंमलबजाि ीकि ेिलुाक्ष 
झाल्णाने लाखो रुपणांचा ननधी शासनास 
परत गेल्णाबाबत 

५६ ९५०२५ श्री.अशमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, 
श्री.विजण ििटे्टीिार, श्री.असलम शेख, 
श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.नसीम खान, 
श्री.अमर काळे, िॉ.पतंगराि किम, िॉ.संतोष 
टारफे, श्रीमती ननमाला गावित, अॅि.णशोमती 
ठाकूर, श्री.संग्राम थोपटे, श्री.हषािधान 
सपकाळ, श्री.िी.पी.सािंत, श्री.जणकुमार गोरे, 
श्री.जणप्रकाश मंुििा, श्री.अशमत साटम, 
िॉ.बालाजी कक ीकर, श्री.संजण सािकारे, 
श्री.सुननल शशिें, श्री.िैभि वपचि, िॉ.सतीश 
(अण् ासाहेब) पाटील, श्री.संजण केळकर, 
अॅि.भीमराि धोंि,े श्री.प्रताप सरनाईक, 
श्री.सिा सरि कर, श्री.शशरीषिािा चौधरी, 
श्री.ग पत गाणकिाि, िॉ.सुजजत शम चेकर, 
अॅि.आशशष शेलार, अॅि.पराग अळि ी, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.प्रशांत ठाकूर, 
कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्री.सुननल केिार, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.अजजत पिार, 
श्री.जणंत पाटील, श्री.शशशकातं शशिें, 
श्री.संिीप नाईक, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.पांिुरंग बरोरा, श्री.रा ाजगजीतशसहं 
पाटील, श्रीमती दिवपका चव्हा , श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.सुननल राऊत, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.तुकाराम काते, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, प्रा.िषाा गाणकिाि, श्री.चदं्रकातं 
सोनि े, श्री.नरेंद्र महेता 

धमाािाण रुग् ालणात गरीब गरजू रुग् ांना 
उपचार शमळत नसल्णाबाबत 
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िसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
५७ ९८६३६ श्रीमती ज्णोती कलानी, िॉ.बालाजी कक ीकर उल्हासनगर (जज.ठा े) महानगरपाशलका 

क्षे्ातील भुणारी गटार णोजनेबाबत 
५८ ९५१८३ श्री.शभमराि तापकीर, श्री.सुभाष भोईर, 

श्री.संग्राम थोपटे, श्री.भाऊसाहेब काबंळे, 
श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, श्री.विजण 
ििटे्टीिार, श्री.िी.पी.साितं, िॉ.पतंगराि 
किम, श्री.जणकुमार गोरे, श्री.अजजत पिार, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.जणतं पाटील, 
श्री.शशशकातं शशिें, श्रीमती दिवपका चव्हा , 
श्री.पांिुरंग बरोरा, श्री.िैभि वपचि, श्री.हनुमंत 
िोळस, श्री.नरहरी णझरिाळ, 
श्री.रा ाजगजीतशसहं पाटील,     श्री.मकरंि 
जाधि-पाटील 

कालाा (लो ािळा, जज.पु े) णेथील एकविरा 
िेिीच्णा मदंिरािरील सोनणाचा मुलामा 
असलेल्णा कळसाची झालेली चोरी 

५९ ९५२०३ अॅि.आशशष शेलार, श्री.संजण केळकर, 
श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.णोगेश सागर, श्री.राज 
पुरोदहत, श्री.रुपेश म् हा् े

शभिंिी (जज.ठा े) शहरातील नागररकांसाठी 
उपलब्ध हो ारे पा ी अिैधररत्णा सथाननक 
कारखानणानंा पुरविले जात असल्णाबाबत 

६० ९५०३४ श्री.अशमत साटम, श्री.सुरेश धानोरकर, 
श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.ककशोर पाटील, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.जणप्रकाश मंुििा, 
िॉ.शशशकांत खेिकेर 

उच्चशशक्षक्षत िॉकटर ि िकील णानंी राज्ण 
पररिहन महामंिळाची बनािट 
कागिप्ांच्णा आधारे केलेली फसि कू 

६१ ९८६५५ श्री.रमेश लटके अंधेरी (पूिा) णेथील हबटाऊन सोलाररस णा 
व्णािसानणक इमारतीमधील क्षे्फळाचे 
उल्लंघन करुन झालेला गैरव्णिहार 

६२ ९९४५५ श्री.हररष वपपंळे अकोला (जज.अकोला) तालुकणातील १४ 
अिैध सािकारी प्रकर े फौजिारी 
कारिाईविना प्रलबंबत असल्णाबाबत 

६३ ९५०९५ श्री.हषािधान सपकाळ बुलढा ा (जज.बुलढा ा) नगरपररषिेच् णा 
पा ी पुरिठा णोजनेच् णा सुधार ा कामास ि 
शहरात िोन अनतररक त पा ी टाक णांच्णा 
बांधकामास मंजूरी शमळण्णाबाबत 

६४ ९५०७४ श्री.शरििािा सोनाि े, श्री.सरिार ताराशसहं, 
श्री.सुननल केिार, श्री.नसीम खान 

मंुबई महानगरपाशलका ि म्हािातफे 
बांधण्णात आलेल्णा शौचालणांच्णा बांधकाम 
तसेच िरुुसती खचाामध्णे झालेला गैरव्णिहार 

६५ ९५८८८ श्री.असलम शेख, श्री.विजण ििटे्टीिार, 
श्री.सुननल केिार, अॅि.णशोमती ठाकूर, 
श्री.अशमन पटेल, िॉ.संतोष टारफे, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, 

चेंबूर (मंुबई) णेथे मोठ्णा प्रमा ािर झािांची 
तोि करण्णात आल्णाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.नसीम खान, 
श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, श्रीमती 
ननमाला गावित, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
िॉ.पतंगराि किम, श्री.हषािधान सपकाळ, 
श्री.जणकुमार गोरे, श्री.अमर काळे, श्री.सिा 
सरि कर 

६६ ९५७८१ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कु ािार, 
अॅि.आशशष शेलार, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अशमत साटम 

श्रीिधान (जज.राणगि) तालुकणातील 
भरिखोल धाऱ् णाचे बिंर ते टेपािाला बिंर ि 
शेखािी मुसलीम मोहल्ला बिंरातील 
नौकानणन मागाातील गाळ ि खिक 
काढण्णाबाबत 

६७ ९५०३१ श्री.सुननल शशिें सातरसता (मंुबई) णेथील आथार रोि कारागहृ 
पररसरातील इमारतींच्णा पुनविाकासाबाबत 

६८ १००४१८ श्री.विजण काळे पु े महानगरपाशलका हद्दीत उभारण्णात 
आलेल्णा मोबाईल टॉिसा कंपन णांकि े
कोट्णिधी रुपणांची असलेली थकबाकी 

६९ ९७८८२ श्री.सुभाष भोईर, प्रा.िषाा गाणकिाि, 
श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, श्रीमती ननमाला गावित, अॅि.णशोमती 
ठाकूर, कुमारी प्रण ती शशिें, श्री.असलम शेख, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.नसीम खान, श्री.आशसफ 
शेख 

ठा े णेथील मदहला कॉनसटेबलने आत्महत्णा 
केल्णाबाबत 

७० ९५६५४ श्री.अब ूआजमी, श्री.िैभि वपचि, 
श्री.शशरीषिािा चौधरी, श्री.ग पत गाणकिाि, 
िॉ.सतीश (अण् ासाहेब) पाटील, श्री.जणतं 
पाटील, श्री.अजजत पिार, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.संजण केळकर, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्रीमती 
दिवपका चव्हा  

मंुबईतील कुलाबा-िांदे्र-सीप्झ णा मेरो-३ च्णा 
प्रकल्पामुळे विसथावपत हो ाऱ्णा इमारतींच्णा 
पुनविाकासाबाबत 

७१ ९५१३८ श्री.अशमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हा , श्री.विजण ििटे्टीिार, 
श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.असलम शेख, 
श्री.नसीम खान, श्री.अमर काळे, िॉ.संतोष 
टारफे, श्रीमती ननमाला गावित, श्री.अशमत 
विलासराि िेशमुख, श्री.संग्राम थोपटे, 
िॉ.पतंगराि किम, श्री.जणकुमार गोरे, 
श्री.हषािधान सपकाळ, अॅि.णशोमती ठाकूर, 
श्री.कु ाल पाटील, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.त्र्णंबकराि शभसे, श्री.सुननल केिार 

मंुबईतील धगर ी कामगारानंा सन २०१२ 
मध्णे म्हािाच्णाितीने िाटप करण्णात 
आलेल्णा घरांमध्णे पाणाभूत सुविधा 
नसल्णाबाबत 
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नतसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसणाचें नांि विषण 
७२ ९५३५२ अॅि.आशशष शेलार, अॅि.पराग अळि ी, 

श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.सजंण केळकर, 
श्री.प्रशातं ठाकूर, कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.नसीम खान, 
श्री.अशमन पटेल, िॉ.भारती लव्हेकर, 
श्री.णोगेश सागर, श्री.आशसफ शेख, 
श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, श्री.विजण 
ििटे्टीिार, श्री.जणकुमार गोरे, िॉ.पतंगराि 
किम, श्रीमती ननमाला गावित, प्रा.िषाा 
गाणकिाि 

िांदे्र (मंुबई) रेल्िे सथानकाच्णा पिेुकि े
लोहमागाालगत असलेल्णा गरीबनगर 
झोपिपट्टीस लागलेल्णा आगीबाबत 

७३ ९५०७५ श्री.शरििािा सोनाि े, अॅि.पराग अळि ी, 
कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, अॅि.आशशष 
शेलार, श्री.नरेंद्र महेता, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.संजण सािकारे, श्री.सरिार ताराशसहं, 
श्री.सुननल केिार, िॉ.शमशलिं माने, श्री.सुभाष 
उफा  पंडितशठे पाटील, श्रीमती मननषा चौधरी 

म्हािाच्णा ई-२ विभागातंगात काळाचौकी, 
नागपािा, भाणखळा, मिनपरूा, आग्रीपािा, 
सातरसता इ.पररसरातील उपकरप्राप्त 
इमारतींच्णा िरुुसतीमध्णे झालेला 
गैरव्णिहार 

७४ ९७२१० श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कु ािार, 
अॅि.आशशष शेलार, श्री.अशमत साटम 

पनिेल (जज.राणगि) महानगरपाशलका हद्दीत 
शसिकोने विकशसत केलेल्णा नविन पनिेल 
विभागात िेंग्णचुा िाढता प्रािभुााि 

७५ १००४१४ श्री.विजण काळे, िॉ.संजण राणमुलकर णखिंसी (जज.नागपूर) णेथील रामटेक 
पररसरात “हॉटेल ग्रीन लँि” णेथे सुरु 
असलेला िेहव्णापार 

  

  
विधान भिन :   िॉ. अनतं कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
दिनाकं : ११ डिसेंबर, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमडंळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, नागपूर. 


