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विषय
क्षे्ािील 27 गािाांची स्ििां् नगरपाललका
स्थापन करण्याबाबि

४६

३४४११

श्री.सुभाष झाांबड

औरां गाबाद येथील नागेश्िरिाडीिील पुलाची

४७

३२३६०

श्री.अतनल भोसले

लशिाजीनगर (जज.पुणे) बालसध
ु ारगह
ृ ािील

४८

३४३१५

श्री.विनायकराि मेटे

४९

३१६०९

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि,

घणसोली, निी मुांबई भागाि

श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण,

चालकाांनी जीिघेणा हल्ला केल्याबाबि

श्री.सुतनल िटकरे , श्री.हे मि
ां टकले,
अॅड.तनरां जन डािखरे

दरु िस्था झाल्याबाबि

मल
ु ाांचे लैंधगक शोषण होि असल्याबाबि
राज्यािील असांघटीि कामगाराांकररिा
महामांडळ स्थापन करणेबाबि

एन.एम.एम.टी. बस चालकािर ररक्षा

५०

३४२५६

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

मुांबई मेरो िन प्रा.लल. या कांपनीने

५१

३११०३

श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे,

ठाणे पोललसाांनी आांिरराष्ट्रीय रग्ज रॅकेट

५२

३३६९२

श्री.रविांद्र फाटक

उल्हासनगर महानगरपाललकेची पाणीपरु िठा

५३

३१२७०

श्री.नारायण राणे

राज्यािील खासदार-आमदार तनधीिील

५४

३२६०६

श्रीमिी हुस्नबानू खललफे, श्री.अशोक ऊफा
भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी

अांबरनाथ (जज.ठाणे) िालक्
ु यािील

अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर

मुांबईिील मालाड मालिणी िे एव्हरशाईन

श्री.रामहरी रुपनिर

रुपनिर
५५

३४५१४

होमगाडा प्रलशक्षण केंद्र बाांधून दे णेबाबि
उघडकीस आणल्याबाबि

योजना अपूणा असल्याबाबि

कामामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि
इजन्स्टट्यूशनल झोनबाबि

नगरला जोडणारा पादचारी पल
ु दरु
ु स्ि
करणेबाबि

५६

३१३६५

श्री.जगन्नाथ लशांदे

कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललका

५७

३१६३७

श्री.अशोक ऊफा भाई जगिाप, श्री.सांजय

मुांबईिील पदपथाांच्या दरु
ु स्िीबाबि

दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद

क्षे्ािील बी.एस.य.ु पी. योजनेबाबि

रणवपसे
५८

३१३७१

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा भाई

मे.कांबाटा एजव्हएशन प्रा.लल., मांब
ु ई या

रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानू खललफे,
श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े

अदा करण्याबाबि

जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी

श्री.हे मांि टकले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद
ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल
नािेकर

आस्थापनेिील कामगाराांची प्रलांबबि दे णी
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५९

३२४८४

श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील,

मांब
ु ईिील धोकादायक इमारिीांबाबि

६०

३२९१८

श्री.प्रविण दरे कर

६१

३३४६०

अॅड.तनरां जन डािखरे

सागरी आयुक्िालय स्थापन करण्याबाबि

६२

३२३६२

श्री.अतनल भोसले

६३

३४३७१

श्री.विनायकराि मेटे

६४

३१६१५

आकका.अनांि गाडगीळ

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि,
श्री.सतु नल िटकरे , श्री.हे मि
ां टकले,

श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण,

मुांबई उपनगरािील महानगरपाललका
िसाहिीांचा पन
ु विाकास करण्याबाबि
बाणेर (पुणे) येथील कचरा प्रकक्रया
प्रकल्पाबाबि

बीड जजल्हयािील बनािट नोटा

प्रकरणािील आरोपीचा जजल्हा रूग्णालयाि
मत्ृ यू झाल्याबाबि

ठाणे येथे ररक्षाचालकाने िरुणीचा
विनयभांग केल्याबाबि

अॅड.तनरां जन डािखरे
६५

३४०१८

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

चारकोप (मुांबई) येथील पयाािरणिादी

६६

३१११४

श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे,

बोगस धगरणी कामगाराांना घरे दे ण्याि

६७

३१०९१

श्री.रविांद्र फाटक

कशेळी-कल्हे र (ठाणे) गािाि बेकायदे शीर

६८

३२६२२

श्रीमिी हुस्नबानू खललफे, श्री.अशोक ऊफा
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर,

सोलापूर जजल्हयािील दोन पोलीस

श्री.रामहरी रुपनिर

श्री.सांजय दत्ि
६९

३१०४०

श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.ककरण पािसकर

मदहलेस मारहाण झाल्याबाबि
आल्याबाबि

बाांधकाम सरु
ु असल्याबाबि

अधधका-याांच्या पत्नीांनी आत्महत्या
केल्याबाबि

िडोलगाि येथील िालधुनी नदीिरील
पल
ू ाच्या तनकृष्ट्ट बाांधकामाबाबि

विधान भिन :

श्री. उत्िमलसांग चव्हाण
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