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पहहली फेरी
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१

१०४९०३

श्री.सरिार ताराससंह, श्री.अमर काळे ,

मुंबईतील

२

१०४७८२

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

कडेगाि (जज.सांगली) तालक्
ु यातील िांगी ि

विलासराि िे शमख
ु , श्री.असमन पटे ल,

झालेला मत्ृ यू

डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सनु नल केिार
िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.असमत

श्री.त्र्यंबकराि सभसे, प्रा.िषाा गायकिाड,

लालबाग

उड्डाणपुलाचे

ससंप्लेक्स

इन्फ्रासरक्चर कंपनीने केलेल्या बांधकामाबाबत

सशरगाि ससमेिर झालेल्या अपघातात ६ जणांचा

श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे , श्री.असलम
शेख, श्री.हषािधान सपकाळ, डॉ.संतोष टारफे,

श्री.अब्िल
ु सत्तार, श्री.संग्राम थोपटे , श्री.राहुल
बोंद्रे , श्री.भारत भालके
३

४

१०७८६४

१०५११४

श्री.अशोक पाटील, श्री.संजय पोतनीस,
श्री.सुननल राऊत
श्री.सुननल प्रभू

मुंबईतील

कांजूरमागा

येथील

ससनेविसटा

सटुडडओला लागलेल्या आगीत एका व्यक्तीचा
झालेला मत्ृ यू

मुंबईतील पिई येथील मौजे पासपोली ि तुंगिा
येथे औद्योधगक िापराच्या जसमनीिर बेकायिा
ननिासी बांधकाम केल्याबाबत

2
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक

सिसयांचे नांि

विषय

५

१०७३४३

श्री.शरििािा सोनािणे

औरं गाबाि

महानगरपासलकेतील

उपायुक्त

ि

६

१०९७२०

श्री.भारत भालके

नतथाक्षे् पंढरपूर (जज.सोलापूर) या शहराच्या

कननष्ट्ठ सलपीक यांना लाच घेतांना केलेली अटक
सरु क्षक्षततेसाठीचा सी.सी.टी.व्ही. प्रकल्प प्रलंबबत
असल्याबाबत

७

१०९८३१

प्रा.िषाा गायकिाड, श्री.कालीिास कोळं बकर,

मंब
ु ईतील म्हाडाच्या इमारत िरु
ु सती मंडळाच्या

अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.सुननल केिार,

वितरण केल्याबाबत

श्री.असलम शेख, श्री.असमन पटे ल,

श्री.अमर काळे , श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,

माध्यमातन
ू सशिाजी पाका येथील घरांचे परसपर

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.बाळासाहे ब थोरात,

श्री.आससफ शेख, श्री.भारत भालके, श्री.नसीम
खान
८

१०६६३०

श्री.ककसन कथोरे , श्री.संजय केळकर, श्री.जजतेंद्र ठाणे

जजल््यातील

आव्हाड, श्री.बळीराम ससरसकार, श्री.नरें द्र पिार नगरपसलका

हद्दीतील

कुळगाि

उल्हासनिी

बिलापूर
जिळील

जसमनीिर पूररे षा ननयं्णाच्या आत बांधकाम
परिानग्या हिल्याबाबत

९

१०६२३३

श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.संजय केळकर,
श्री.मनोहर भोईर, अॅड.आसशष शेलार,
श्री.ककसन कथोरे , श्रीमती मंिा म्हा्े

१०

१०४७९३

श्री.अजय चौधरी

निी

मुंबई

महानगरपासलका

उपकरणे खरे िीमध्ये झालेला गैरव्यिहार
मंब
ु ईतील
िसाहत

परळ

येथील

करण्याबाबत
११

१०४८५४

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.असमत विलासराि जव्हार
िे शमुख, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,

डॉ.पतंगराि किम, श्री.बाळासाहे ब थोरात,

श्री.असमन पटे ल, श्री.नसीम खान, श्री.असलम

शेख, प्रा.िषाा गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर,

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अमर काळे , श्री.कुणाल
पाटील, श्री.आससफ शेख, श्री.कालीिास

कोळं बकर, डॉ.संतोष टारफे, श्री.त्र्यंबकराि

सभसे, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,
श्री.हनम
ं डोळस, श्री.संजय किम,
ु त

श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील, श्रीमती

हिवपका चव्हाण, श्री.विलास तरे , श्री.क्षक्षतीज
ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.हिलीप

िळसे-पाटील, श्री.शसशकांत सशंिे, श्री.जयंत
पाटील, श्री.पांडुरं ग बरोरा, श्री.भरतशेठ

गोगािले, श्री.पासकल धनारे , अॅड.आसशष

शेलार, कॅप्टन आर.तसमल सेल्िन, अॅड.पराग

रुग्णालयासाठी

येथील

झोपडपट्टीचा

(जज.पालघर)

भूकंपाबाबत

शहापरू जी-पालनजी

तालुक्यात

पन
ु विाकास
झालेल्या
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अळिणी, श्री.संजय केळकर, श्री.प्रशांत ठाकूर,
श्री.िैभि वपचड, श्री.राहुल जगताप, श्री.पंकज
भुजबळ, श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.सुननल
प्रभ,ू श्री.सशरीषिािा चौधरी, श्री.ओमप्रकाश

ऊफा बच्चू कडू, श्री.चंद्रकांत सोनिणे, श्री.डड
१२

१०९४५१

१३

१०५१७४

मल्लीकाजन
ूा रे ड्डी, श्री.असमत घोडा
श्री.योगेश सागर

मुंबईतील म्हाडाच्या ५० संक्रमण सशबबरांची

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्ण

अंबोली (ता.अंधेरी, जज.मुंबई) येथे एका डॉक्टर

झालेली िरु िसथा

विखे-पाटील, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे , महहलेचा मत
ृ िे ह आढळून आल्याबाबत
श्री.असलम शेख, श्री.हषािधान सपकाळ,
अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.संतोष टारफे,

श्री.डी.पी.सािंत, श्री.नसीम खान, श्री.भारत

भालके, प्रा.विरें द्र जगताप, प्रा.िषाा गायकिाड,
श्री.भाऊसाहे ब कांबळे , श्री.बाळासाहे ब थोरात,
श्री.असमत विलासराि िे शमख
ु , श्री.असमत
झनक
१४

१०८३८२

श्री.उन्फ्मेश पाटील, कॅप्टन आर.तसमल सेल्िन, राज्यातील कामगार नोंिणीअभािी
श्री.राजु तोडसाम, श्री.राजेंद्र नजरधने,

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.संजय केळकर,

सुविधांपासून िंधचत असल्याबाबत

शासकीय

अॅड.आसशष शेलार, श्री.ककसन कथोरे , श्री.डड
१५
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१०७६२५

१०७३४६

१०५१८४

मल्लीकाजन
ूा रे ड्डी

श्रीमती हिवपका चव्हाण, श्रीमती सम
ु न पाटील, जळगाि
श्री.संजय सािकारे , श्रीमती सीमाताई हहरे ,

िसाहत

श्रीमती सुमन पाटील, श्री.जयंत पाटील,

सांगली

श्री.विकास कंु भारे

श्री.शसशकांत सशंिे, श्री.हसन मुश्रीफ

श्री.पांडुरं ग बरोरा, श्री.हिपक चव्हाण,

श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील, श्री.विजय
भांबळे , श्री.ित्ता्य भरणे, श्री.हसन मश्र
ु ीफ,
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.सशरीषिािा चौधरी,

श्री.ओमप्रकाश ऊफा बच्चू कडू, श्री.चंद्रकांत
सोनिणे, श्री.अजजत पिार, श्री.राजेश टोपे,

श्री.संिीप नाईक, श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश
लाड, श्री.मकरं ि जाधि-पाटील, श्री.हनम
ं
ु त

क्षे्ातील

येथील

गीतांजली

झालेल्या िघ
ा नेबाबत
ु ट

जजल््यातील

औद्योधगक

केसमकल्समध्ये

महानगरपासलकेच्या

ननधीतून सुरु असलेल्या रसत्यांच्या कामांचा िजाा
ननकृष्ट्ट असल्याबाबत

श्री.भासकर जाधि, श्री.जयंत पाटील, श्री.राहुल मुंबईतील
जगताप, डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील,
एनसीपीए
श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.शसशकांत सशंिे,

(जज.जळगाि)

कफ

परे डमधील

पररसरालगत

उभारण्याबाबत

गीतानगर

समुद्रात

ते

“ग्रीनपाका”
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डोळस, श्रीमती हिवपका चव्हाण,

श्री.राणाजगजीतससंह पाटील, श्री.जयित्त

क्षीरसागर, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रिीप
नाईक, श्री.संजय किम
१८

१०८३६५

श्री.सुधाकर िे शमुख, श्री.सनु नल प्रभ,ू श्रीमती

राज्यातील

चाबक
ु सिार, श्री.सरिार ताराससंह, श्री.असमत

गैरव्यिहार

सीमाताई हहरे , श्री.विजय काळे , अॅड.गौतम
साटम, श्री.उन्फ्मेश पाटील

१९

१०६००७

डॉ.भारती लव्हे कर, श्री.शसशकांत सशंिे,

संसथेमध्ये

शासकीय
साहहत्य

औद्योधगक

खरे िीमध्ये

प्रसशक्षण
झालेला

मुंबईतील अंधेरी (प) येथील साकीनाका येथे

श्री.िैभि वपचड, श्री.राहुल जगताप, श्री.जजतेंद्र फरसाण बनविणाऱ्या कारखान्फ्याला लागलेल्या
आव्हाड, श्रीमती संध्यािे िी िे साई-कुपेकर,
आगीत १२ कामगारांचा झालेला मत्ृ यू
श्री.पांडुरं ग बरोरा, श्री.पंकज भुजबळ, श्रीमती
सुमन पाटील, श्री.विजय भांबळे , डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.शरििािा सोनािणे,
श्री.असमत विलासराि िे शमुख, श्री.राधाकृष्ट्ण
विखे-पाटील, डॉ.पतंगराि किम,

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.असलम शेख,

श्री.त्र्यंबकराि सभसे, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाा
गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.अमर काळे , डॉ.संतोष टारफे,

श्री.राहुल मोटे , श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब
पाटील, श्री.असमन पटे ल, श्री.सुननल केिार,
श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.अब्िल
ु सत्तार,

श्री.संग्राम थोपटे , श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.भारत
भालके, श्री.संजय पोतनीस, श्री.अबू आजमी,
श्रीमती तप्ृ ती सािंत, श्री.हिपक चव्हाण,

श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्त
क्षीरसागर, श्री.संजय किम, श्रीमती हिवपका
चव्हाण, श्री.ित्ता्य भरणे, श्री.सशरीषिािा
चौधरी, श्री.ओमप्रकाश ऊफा बच्चू कडू,

श्री.चंद्रकांत सोनिणे, श्री.अजजत पिार,

श्री.जयंत पाटील, श्री.भासकर जाधि, श्री.संिीप
नाईक, श्री.सरु े श लाड, श्री.मकरं ि

जाधि-पाटील, श्री.हनुमत
ं डोळस,

श्री.राणाजगजीतससंह पाटील, श्री.प्रिीप नाईक,
२०

१०४८७५

श्री.सुभाष उफा पंडडतशेठ पाटील
श्री.मनोहर भोईर

पनिेल

(जज.रायगड)

तालक्
ु यातील

ससडको

संपाहित बामणडोंगरी गािात अनेक मल
ू भत
ू
सुविधांचा अभाि असल्याबाबत
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विषय

२१

१०८३९१

श्री.विजय काळे , श्री.सभमराि तापकीर,

पुणे शहरात समान पाणीपरु िठा योजनेंतगात

२२

११०७३८

श्री.राहूल कुल, श्री.हिपक चव्हाण,
श्री.गणपतराि िे शमख
ु , श्री.संग्राम थोपटे ,

िौंड (जज.पुणे) येथील राज्य राखीि िलाच्या

श्री.सनु नल केिार, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,

जेएनएनयआ
ु रएमअंतगात प्रकल्पासाठी घेतलेल्या

प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी

श्री.शरििािा सोनािणे
२३

१०५९२६

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.असलम शेख,

फेरननवििा प्रकक्रयेमध्ये झालेली अननयसमतता

सहायक पोलीस ननररक्षकाने केलेल्या गोळीबारात
३ व्यक्तींचा झालेला मत्ृ यू
२००

कोटी

अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.संतोष टारफे, श्री.अमर नागपूर
२४

१०५९१४

रुपयांच्या

कजाािरील

महानगरपासलकेला

भुिंड

व्याजाचा

बसत

काळे , श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.डी.पी.सािंत

असल्याबाबत

श्री.सुरेश हाळिणकर, श्री.अजजत पिार,

मुंबईतील िािरमधील इंि ू समल येथील भारतरत्न

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.हिलीप िळसे-पाटील,
श्री.जयंत पाटील, श्री.शसशकांत सशंिे,

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर समारकाच्या कामाबाबत

श्री.ित्ता्य भरणे, श्री.नसीम खान,

श्री.बाळासाहे ब मुरकुटे , श्री.अबू आजमी,
श्री.सिा सरिणकर
२५

१०५५४०

श्री.मोहन फड, श्री.संिीपानराि भुमरे ,

भीमा-कोरे गाि,

(ता.सशरुर,

जज.पुणे)

श्री.ओमप्रकाश ऊफा बच्चू कडू, श्री.विनायकराि िं गलीचे राज्यभर उमटलेले पडसाि
जाधि-पाटील, श्री.सशरीषिािा चौधरी,

श्री.शसशकांत सशंिे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,

श्री.िैभि वपचड, श्री.राहुल जगताप, श्री.पांडुरं ग
बरोरा, श्री.पंकज भज
ु बळ, श्री.हिपक चव्हाण,
श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील, श्री.विजय
भांबळे , श्री.राणाजगजीतससंह पाटील,

श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.प्रकाश फातपेकर,

अॅड.भीमराि धोंडे, श्री.सनु नल सशंिे, श्री.संतोष

िानिे, श्री.सुभाष भोईर, श्री.जयप्रकाश मि
ुं डा,
श्री.संग्राम थोपटे , श्रीमती असमता चव्हाण,

प्रा.िषाा गायकिाड, श्रीमती ननमाला गावित,
श्री.कुणाल पाटील, अॅड.यशोमती ठाकूर,
श्री.डी.पी.सािंत, श्री.िसंतराि चव्हाण,

श्री.नसीम खान, श्री.हिलीप िळसे-पाटील,

श्री.जयंत पाटील, श्री.तक
ु ाराम काते, श्री.विलास
तरे , श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर,

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप, श्रीमती िे ियानी

फरांिे, श्री.अतल
ु भातखळकर, डॉ.बालाजी

ककणीकर, श्री.सुरेश लाड, श्री.हसन मश्र
ु ीफ,
श्री.ित्ता्य भरणे, श्रीमती सम
ु न पाटील,

श्रीमती संध्यािे िी िे साई-कुपेकर, श्री.िैभि

नाईक, श्री.हनुमत
ं डोळस, श्री.संजय किम,

येथील
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विषय

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील, डॉ.राहूल
पाटील, श्रीमती हिवपका चव्हाण, श्री.सरु े श
धानोरकर, श्री.उल्हास पाटील, डॉ.सुजजत

समणचेकर, श्री.गणपतराि िे शमुख, श्री.प्रताप
सरनाईक, श्री.अननल किम, श्री.राहूल कुल,
श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.अजय चौधरी,
श्री.सिा सरिणकर, श्री.सिानंि चव्हाण,

अॅड.िारीस पठाण, श्री.इम्तीयाज सय्यि,
श्रीमती तप्ृ ती सािंत, श्री.योगेश सागर,
श्री.अननल बाबर, डॉ.शसशकांत खेडक
े र,
डॉ.पतंगराि किम
२६

१०५०५२

श्री.सभमराि तापकीर

पुणे,

जीआयएस-जीपीएस

मालमत्ता

कर

सिेक्षणाचे कामात कोट्यिधी रुपयांचा झालेला
गैरव्यिहार

२७

१०६२५६

श्री.राजु तोडसाम, श्री.संजय पुराम, श्री.संतोष उल्हासनगर
िानिे

१०५५२७

श्री.संजय सािकारे

क्षे्ातील

भूखड
ं ािर

१०५८१५

प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी

जजल्हा

ि

मब
ंु ई

१०५४१५

अनधधकृत

बांधकाम

कायाालयात

झालेल्या

येरिडा (जज.पुणे) येथील महानगरपासलकेच्या
रुग्णालयात

िैद्यकीय

ननमााण झालेला िाि
३०

मे.साईराज

िसंतराि नाईक विकास महामंडळाच्या धुळे
अपहाराबाबत

२९

येथील

एंटरप्राईजेस तफे विकासकाने महानगरपासलका
केल्याबाबत

२८

(जज.ठाणे)

उपकरणे

खरे िीतन
ू

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.अजजत पिार, श्री.जयंत मंब
ु ईतील बंि पडलेल्या धगरण्यांमधील धगरणी
पाटील, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.शसशकांत कामगारांना घरे उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत
सशंिे, श्री.संिीप नाईक, श्री.पांडुरं ग बरोरा,
श्री.भासकर जाधि, श्री.हिपक चव्हाण,
श्री.िैभि वपचड, श्री.हसन मश्र
ु ीफ,

श्री.राणाजगजीतससंह पाटील, श्री.सरु े श लाड,
श्री.ककसन कथोरे , श्रीमती हिवपका चव्हाण,

श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्ता्य भरणे, श्रीमती
सुमन पाटील, श्रीमती संध्यािे िी
िे साई-कुपेकर, श्री.संतोष िानिे, कॅप्टन
आर.तसमल सेल्िन, श्री.राधाकृष्ट्ण

विखे-पाटील, श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.नसीम
खान, श्री.असमत विलासराि िे शमख
ु ,

श्री.असमन पटे ल, श्री.त्र्यंबकराि सभसे, प्रा.िषाा
गायकिाड, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे ,
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विषय

श्री.असलम शेख, श्री.हषािधान सपकाळ,

डॉ.संतोष टारफे, श्री.अब्िल
ु सत्तार, श्री.संग्राम
थोपटे , श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.भारत भालके,
श्री.सुननल सशंिे, अॅड.भीमराि धोंडे, डॉ.अननल
बोंडे
३१

१०५४२५

श्री.अजजत पिार, श्री.जयंत पाटील,

डहाणू (जज.पालघर) येथील समुद्रात सहलीसाठी

श्री.राजेश टोपे, श्री.संिीप नाईक, श्री.राहुल
जगताप, श्री.िैभि वपचड, श्री.पांडुरं ग बरोरा,

विद्यार्थयांचा बोट बुडाल्याने झालेला मत्ृ यू

श्री.शसशकांत सशंिे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,

गेलेल्या के.एल.पोंडा ज्यनु नअर कॉलेजमधील

श्री.ित्ता्य भरणे, श्री.सुरेश लाड, श्री.मकरं ि
जाधि-पाटील, श्री.हिपक चव्हाण, श्री.हनुमत
ं
डोळस, श्री.राणाजगजीतससंह पाटील, श्रीमती
सुमन पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, श्रीमती

हिवपका चव्हाण, डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब)
पाटील, श्री.सरिार ताराससंह, श्री.भरतशेठ

गोगािले, श्री.संिीपानराि भुमरे , श्री.सुननल

राऊत, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर,
श्री.विलास तरे , श्री.पासकल धनारे , श्रीमती
संध्यािे िी िे साई-कुपेकर, श्री.राधाकृष्ट्ण

विखे-पाटील, श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.नसीम
खान, श्री.असमत विलासराि िे शमख
ु ,

श्री.असमन पटे ल, श्री.त्र्यंबकराि सभसे, प्रा.िषाा
गायकिाड, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे ,
श्री.असलम शेख, श्री.हषािधान सपकाळ,

डॉ.संतोष टारफे, श्री.अब्िल
ु सत्तार, श्री.संग्राम

३२

११०१४८

थोपटे , श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.भारत भालके,
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.कालीिास कोळं बकर
श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीकर

ककनिट (जज.नांिेड) ससरमेटी येथील शेतजमीन

पडीक िाखिन
ू सहायक संचालक नगर रचना
नांिेड यांचेकडून ननिासी अकृषक परिानगी
घेतल्याबाबत

३३

१०४७६८

श्री.सुननल सशंिे, अॅड.भीमराि धोंडे, श्री.संतोष लोअर
िानिे, श्री.संिीप नाईक, श्री.शरििािा

सोनािणे, श्री.असमत साटम, श्री.संजय

परळ

कंपाऊंडमधील

(मब
ंु ई)
‘िन

येथील

अबव्ह’

ननमाला गावित, अॅड.यशोमती ठाकूर,
श्री.असलम शेख, श्री.असमन पटे ल,

श्री.त्र्यंबकराि सभसे, डॉ.पतंगराि किम,

आणण

समल

‘मोजोस

बब्रसटो’ या िोन रे सटोपबमध्ये लागलेल्या आगीत

पोतनीस, श्री.भासकर जाधि, श्री.ननतेश राणे, १४ जणांचा झालेला मत्ृ यू
श्री.कुणाल पाटील, प्रा.िषाा गायकिाड, श्रीमती

कमला
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श्री.संिीपानराि भुमरे , श्री.िैभि नाईक,

डॉ.भारती लव्हे कर, श्रीमती मननषा चौधरी,

श्री.ओमप्रकाश ऊफा बच्चू कडू, श्री.मोहन फड,
श्री.विनायकराि जाधि-पाटील, डॉ.अननल बोंडे,
श्री.सशरीषिािा चौधरी, श्री.शसशकांत सशंिे,

श्री.िैभि वपचड, श्री.राहुल जगताप, श्री.जजतेंद्र
आव्हाड, श्रीमती संध्यािे िी िे साई-कुपेकर,
श्री.पांडुरं ग बरोरा, श्री.पंकज भुजबळ,

डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सुरेश हाळिणकर,
श्री.हनुमत
ं डोळस, श्री.प्रकाश फातपेकर,
श्री.सुभाष भोईर, श्री.विकास कंु भारे ,

श्री.जयप्रकाश मि
ंु डा, श्री.सभ
ु ाष उफा पंडडतशेठ
पाटील, अॅड.संजय धोटे , श्री.नसीम खान,

श्री.रमेश लटके, श्री.तक
ु ाराम काते, श्री.विलास
तरे , श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर,

श्री.धैयश
ा ील पाटील, श्री.विजय िडेट्टीिार,

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.सुननल केिार,
श्री.अमर काळे , श्री.हषािधान सपकाळ,

डॉ.संतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािंत, श्रीमती तप्ृ ती
सािंत, श्री.जयंत पाटील, श्री.सुरेश लाड,
श्री.ित्ता्य भरणे, श्री.हिपक चव्हाण,

श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सुमन पाटील,

श्री.सुननल राऊत, श्री.राहुल मोटे , श्री.विजय
भांबळे , डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील,

श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील, डॉ.राहूल
पाटील, अॅड.गौतम चाबुकसिार, अॅड.िारीस
पठाण, श्री.अननल बाबर, श्री.गणपतराि

िे शमुख, श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.चंद्रकांत
सोनिणे, श्री.अजजत पिार, श्री.हिलीप

िळसे-पाटील, श्री.राजेश टोपे, श्री.मकरं ि
जाधि-पाटील, श्रीमती हिवपका चव्हाण,

श्री.राणाजगजीतससंह पाटील, श्री.जयित्त

क्षीरसागर, श्री.प्रिीप नाईक, श्री.संजय किम,

श्री.ककसन कथोरे , श्री.नरें द्र पिार, श्री.बळीराम
ससरसकार, श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.सुननल

प्रभ,ू श्री.बाबरु ाि पाचणे, श्री.डड मल्लीकाजन
ूा
रे ड्डी, श्री.अबू आजमी, श्री.अजय चौधरी,

श्रीमती िे ियानी फरांिे, श्री.सरिार ताराससंह,
श्री.मंगेश कुडाळकर, श्री.संजय केळकर,

विषय
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विषय

अॅड.आसशष शेलार, श्री.योगेश सागर, श्री.सिा
३४

१०६१७०

सरिणकर, श्री.सरु े श (राजम
ू ामा) भोळे
श्री.अबू आजमी

मुंबईजसथत बेसट उपक्रमाने आयुमाान संपुष्ट्टात

येत असलेल्या बसेस सेिेतन
ू बाि करण्याचा
घेतलेला ननणाय

३५

११०७१५

श्री.अब्िल
ु सत्तार

३६

१०४८०१

अॅड.आसशष शेलार, कॅप्टन आर.तसमल सेल्िन, मुंबई
श्री.प्रशांत ठाकूर, श्री.संजय केळकर,

सशल्लेगाि (जज.औरं गाबाि) पोलीस ठाण्याअंतगात
घडलेल्या गुन्फ््यांचा तपास करण्याबाबत
महानगरपासलकेच्या

िैद्यकीय

महाविद्यालये ि रुग्णालयांमध्ये अजग्नसुरक्षा

श्री.संिीपानराि भुमरे , श्रीमती मननषा चौधरी, यं्णा बसविण्याबाबत
श्री.असमत साटम, श्री.असमन पटे ल,

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.पर्थ
ृ िीराज
चव्हाण, श्री.असलम शेख, श्री.कालीिास

कोळं बकर, प्रा.िषाा गायकिाड, श्री.नसीम खान,
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.असमत विलासराि

िे शमख
ु , श्री.कुणाल पाटील, डॉ.संतोष टारफे,
श्री.संग्राम थोपटे , श्रीमती ननमाला गावित,
श्री.आससफ शेख, अॅड.यशोमती ठाकूर,

डॉ.पतंगराि किम, श्री.अतल
ु भातखळकर,

श्री.संजय पोतनीस, अॅड.गौतम चाबक
ु सिार,
३७

१०६९४३

३८

१०७०४५

डॉ.भारती लव्हे कर, श्री.अबू आजमी
श्री.विजय औटी

अहमिनगर येथे रे शननंग धान्फ्याची तसकरी

श्री.असमन पटे ल, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,

मुंबईतील

श्री.असलम शेख, श्री.कालीिास कोळं बकर,

करणाऱ्यांना अटक केल्याबाबत
पिई

श्री.असमत विलासराि िे शमुख, डॉ.संतोष
टारफे, श्रीमती ननमाला गावित, प्रा.विरें द्र

जगताप, श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.असमत

झनक, श्री.संग्राम थोपटे , श्री.कुणाल पाटील,
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.बाळासाहे ब थोरात,
श्री.भारत भालके, श्री.भाऊसाहे ब कांबळे ,

श्री.अब्िल
ु सत्तार, श्री.आससफ शेख, श्री.अशोक

पाटील, कॅप्टन आर.तसमल सेल्िन, श्री.सुननल
केिार, श्री.अमर काळे , श्री.अबू आजमी,
श्री.संजय केळकर, अॅड.आसशष शेलार,
श्री.ककसन कथोरे , श्री.संतोष िानिे

आयआयटी

गेटसमोर

मॅनहोलचे काम सरु
ु असताना ३ कामगारांचा

प्रा.िषाा गायकिाड, श्री.नसीम खान, श्री.विजय झालेला मत्ृ यू
िडेट्टीिार, डॉ.पतंगराि किम, श्री.डी.पी.सािंत,

येथे
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विषय

३९

१०७२०७

श्रीमती संध्यािे िी िे साई-कुपेकर, श्री.जयंत

गडहहंग्लज (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील धगरणी

४०

१०७५४३

श्री.रुपेश म्हा्े, डॉ.बालाजी ककणीकर,

निी मब
ंु ईतील पनिेल गािातील ६६ कुळांना

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अमर काळे ,

भूखड
ं हिल्याबाबत

पाटील, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्रीमती सम
ु न पाटील कामगारांच्या मागण्यांबाबत
श्री.सनु नल केिार, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,
श्री.हषािधान सपकाळ, अॅड.यशोमती ठाकूर,

फसिन
ंु डा नािाच्या जसमनिाराला मोक्याचा
ू मि

डॉ.संतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािंत, श्री.नसीम
खान, श्री.असमत विलासराि िे शमुख,

श्री.असमन पटे ल, श्री.त्र्यंबकराि सभसे, प्रा.िषाा
गायकिाड, श्री.असलम शेख, श्री.अब्िल
ु

सत्तार, श्री.संग्राम थोपटे , श्री.राहुल बोंद्रे ,
श्री.भारत भालके, श्री.शरििािा सोनािणे,
श्री.सरिार ताराससंह, श्री.ननतेश राणे

िस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
४१

१०४८१८

सिसयांचे नांि

विषय

श्री.अजय चौधरी, श्री.असमत विलासराि

मुंबई

डॉ.पतंगराि किम, श्री.बाळासाहे ब थोरात,

सशक्षण विभागाकडून समळण्याबाबत

िे शमुख, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,

श्री.असमन पटे ल, श्री.नसीम खान, श्री.असलम

महानगरपासलकेच्या

सशक्षण

विभागास

थककत असलेली अनुिानाची रक्कम शालेय

शेख, प्रा.िषाा गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर,
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अमर काळे ,

श्री.कालीिास कोळं बकर, डॉ.संतोष टारफे,

श्री.त्र्यंबकराि सभसे, श्री.सुननल प्रभ,ू श्री.सुननल
राऊत, श्री.ककशोर पाटील
४२

१०५२९४

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्ण

बोररिली (मब
ंु ई) येथील साईबाबा नगर येथे

श्री.असलम शेख, श्री.हषािधान सपकाळ,

बांधकाम केल्याबाबत

विखे-पाटील, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे , चॅरीटे बल

रसटने

बेकायिा

जजमखान्फ्याचे

अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.संतोष टारफे,

श्री.डी.पी.सािंत, श्री.नसीम खान, श्री.असमन

पटे ल, प्रा.िषाा गायकिाड, प्रा.विरें द्र जगताप,
श्री.असमत विलासराि िे शमुख, श्री.असमत
झनक, श्री.भारत भालके, श्री.राहुल बोंद्रे ,
श्री.संजय सािकारे
४३

१०८६३२

श्री.विजय काळे

पण
ु े

शहरासह

राज्यात

घनकचरा

प्रश्न

सोडविण्यासाठी सितं् पयाािरण प्राधधकरणाची
सथापना करण्याबाबत

11
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
४४

४५

१०५९४६

१०५११९

सिसयांचे नांि
श्री.सुननल केिार, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,

नागपूर

१०७५४७

पररसरातील

काळे , अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.हषािधान

विकासकांना

सपकाळ, श्री.डी.पी.सािंत, डॉ.संतोष टारफे

हिल्याबाबत

अॅड.आसशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी,

मुंबईतील घाटकोपर येथे म्हाडाच्या िसलत िसती

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.असलम शेख, श्री.अमर पररसरातील

श्री.प्रशांत ठाकूर, श्री.संजय केळकर, कॅप्टन
आर.तसमल सेल्िन

४६

विषय

श्री.रुपेश म्हा्े

अिैध

बेसा

ि

बांधकाम

एमएमआरडीएने

बेलतरोडी

करणाऱ्या

नोटीस

योजनेच्या कामात झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत

खडी (जज.ठाणे) येथे िेलनेस ससटीच्या नािाने
मुबंईतील ग्राहकांची झालेली फसिणक
ू

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
४७

४८

१०४८२१

१०७५५३

सिसयांचे नांि

विषय

श्री.अजय चौधरी, श्रीमती तप्ृ ती सािंत,

मुंबईतील लालबाग येथील बिानी बोहरी चाळींचा

श्री.मंगेश कुडाळकर

सिननकांच्या िाटपाबाबत

श्री.िैभि नाईक, श्री.चंद्रकांत सोनिणे,
श्री.रुपेश म्हा्े

पुनविाकास करताना म्हाडाला समळालेल्या ६८
टे मघर (सभिंडी) येथील सोनािे िी कंपाऊंडमध्ये

असलेली जुगाई टे क्सटाईल्स प्रोसेस रॉयल डाईंग
कंपनी बंि झाल्याबाबत

विधान भिन :

डॉ. अनंत कळसे

मुंबई.

प्रधान सधचि,

हिनांक : २६ फेब्रि
ु ारी, २०१८

महाराष्ट्र विधानसभा
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