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प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ ४७१५३ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, अॅड.अननल 

परब, श्री.रवि ांद्र फाटक 
कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललका 
प्रशासनाला कर िसलुीपोटी करदात्याांनी 
ददलेले धनादेश न िटल्याबाबत  

२ ४७६८४ श्री.बाळाराम पाटील निी मुांबई येथे भमूीराज ग्रपुच्या 
सांचालकाांनी बनािट दाखल्याच्या 
आधारे जमीन हसतगत केल्याबाबत  

३ ४७३२६ आकका .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खललफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत 
टकल,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.अननकेत 
तटकरे, श्री.कवपल पाटील 

मुांबईतील प्रसतावित कोसटल रोड 
प्रकल्पामळेु बाधधत कोळी बाांधिाांच्या 
पनुिासनाबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४ ४७७७५ अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.हुसनबान ू

खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग 

ठाणे येथे म्हाडा इमारतीच्या 
पनुविाकासामध्ये गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत  

५ ४७४५५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.विजय ऊफा  
भाई धगरकर 

राज्यातील अशासकीय अनदुाननत उच्च 
माध्यलमक लशक्षक ि लशक्षकेतर 
कमाचाऱ्याांना सातिा िेतन आयोग लाग ू
करण्याबाबत  

६ ४६६४७ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रामदास आांबटकर, 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.जगन्नाथ लशांदे 

राजूरा (जज.चांद्रपरू) येथील इन्फट 
जजझस या इांग्रजी माध्यम शाळेच्या 
िसनतगहृारातील मलुीांिर शारररीक 
अत्याचार झाल्याबाबत  

७ ४६५६१ श्री.हेमांत टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.रामराि िडकुत,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अननल 
भोसले, श्री.प्रकाश गजलभये, 
श्री.हररलस ांग राठोड, अॅड.हुसनबान ू
खललफे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील 

मुांबईतील ५०० चौ. फुटाांपयतंच्या 
घराांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा 
अध्यादेश शासनाने काढल्याबाबत  

८ ४७००३ अॅड.अननल परब, श्री.जगन्नाथ लशांदे, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण 

गोरेगाि, मुांबई येथील प्ा चाळीच्या 
पनुविाकास कामात गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत  

९ ४७०८२ श्री.कवपल पाटील, श्री.जनादान चाांदरूकर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 

मुांबईतील बेसट कमाचाऱ् याांच्या प्रलांबबत 
मागण्याांबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
अॅड.हुसनबान ू खललफे, डॉ.िजाहत 
लमझाा, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.आनांदराि पाटील 

१० ४७३८२ श्री.हररलस ांग राठोड यितमाळ शहर नगरपररषदेंतगात 
उद्यानाच्या देखभाल दरुुसतीचे कां ्ाटात 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत  

११ ४७९३१ श्री.प्रकाश गजलभये, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.जगन्नाथ लशांदे, 
श्री.रामराि िडकुत,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.अननल 
भोसले, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुसनबान ू खललफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
आकका .अनांत गाडगीळ, डॉ.िजाहत 
लमझाा, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.जनादान चाांदरूकर 

इांद ू लमलमध्ये डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर 
समारक उभारण्यासाठी ननधी 
देण्याबाबत  

१२ ४६६१९ श्री.जयांत पाटील तळोजा एम.आय.डी.सी. (जज.रायगड) 
पररसरातील कां पन्याांमध्ये िारांिार आग 
लागत असल्याबाबत  

१३ ४६५९४ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण 
 

मुांबई शहरातील म्हाडाच्या ५६ 
िसाहतीांना सेिा शलु्कात िाढ 
केल्याबाबत  

१४ ४७५६० श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

नागपरू पररसरातील महालगाि येथील 
प्लासटीकच्या कारखान्याला आग 
लागल्याबाबत  
 

१५ ४६६८५ श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, अॅड.अननल 
परब 

राज्यातील ता्ं  लशक्षण विभागातील 
एमसीव्हीसीच्या लशक्षक ननदेशकाांची 
विनाअनदुान काळातील सेिा ग्राहय 
धरण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१६ ४८००७ प्रा.जोगेन्द्र किाड े खांडाळा (जज.पणेु) येथील भखुांड 

गरैव्यिहाराबाबत  
 

१७ ४६५६७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खललफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आकका .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत लमझाा, 
श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम 
 

लभिांडी महानगरपाललकेला टोरन्ट िीज 
वितरण कां पनीकडून देय असलेली 
कराची थकबाकी माफ करण्यात 
आल्याबाबत 

१८ ४६५५० श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर 

कल्याण-डोंबबिली 
महानगरपाललकाक्षे् ात समाविष्ट्ट 
करण्यात आलेल्या २७ गािाांची सिता्ं  
नगरपररषद करण्याबाबत  
 

१९ ४७४३७ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.विक्रम काळे, डॉ.सधुीर ताांबे 
 

पांढरपरू येथील नामसांकीतान सभागहृाच े
काम पणूा करणेबाबत  

२० ४६४९१ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.ककरण पािसकर 
 

मुांबईतील बाळासाहेब ठाकरे रॉमा केअर 
रुग्णालयात मोनतबब ांद ू शस्कक्रयेनांतर 
रुग्णाांना अांधत्ि आल्याबाबत  

२१ ४६८०९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
अॅड.हुसनबान ूखललफे 
 

राज्य शासनाच्या विविध विभागात 
लाच घेण्याच्या घटनेत िाढ 
झाल्याबाबत  

२२ ४७७३४ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील 
 

राज्यातील िदै्यकीय प्रनतननधी ि 
औषध विक्री सांिधान कमाचाऱ्याांच्या 
कामाच्या िेळेत बदल करण्याबाबत  

२३ ४६७०८ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर 
 

ददग्रस (जज.यितमाळ) तालकु्यातील 
धरणग्रसताांचे पनुिासन करण्याबाबत  

२४ ४६८८९ श्री.विलास पोतनीस, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामदास आांबटकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

राज्यात महापरीक्षा पोटालमाफा त 
‘मेगाभरती’ करीता बेरोजगार 
यिुकाांकडून शलु्क आकारण्यात येत 
असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२५ ४७४८६ श्री.प्रसाद लाड किेनगर, काांजूरमागा येथे 

एमएमआरडीएने प्रकल्पग्रसतासाठी 
बाांधलेल्या इमारतीचे काम ननकृष्ट्ट 
दजााचे झाल्याबाबत  

२६ ४७९०२ अॅड.ननरांजन डािखरे झोपडपट्टी पनुिासन योजनेतील घरे 
विकासकाांच्या ताब्यात असल्याबाबत  

२७ ४७३४९ श्री.रवि ांद्र फाटक िसई-विरार शहर महापाललकेच्या 
जलतरण तलािात बालकाचा बडूुन 
मतृ्य ूझाल्याबाबत  

२८ ४८०२४ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफा  
भाई धगरकर 

उरण, निी मुांबई येथे लसडकोने 
केलेल्या भरािामळेु नसैधगाक नाले 
बांददसत झाल्याबाबत  

२९ ४६९८८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी 

औरांगाबाद शहरासाठी मांजरू असलेल्या 
नविन अजग्नशमन कें द्राच्या कामाबाबत  

३० ४७२८५ श्री.विप्लि बाजोररया परभणी महानगरपाललकेच्या प्राथलमक 
आरोग्य कें द्राची इमारत िापराविना 
असल्याबाबत  

३१ ४७२१६ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला महापाललकेत अनकुां पाधारक 
उमेदिाराांची ननयकु्ती करणेबाबत  

३२ ४७८७३ श्री.विनायकराि मेटे परभणी महापाललकेत लशक्षण 
विभागातील अधधकारी ि कमाचाऱ्याांनी 
िेतनामध्ये गरैव्यिहार केल्याबाबत  

३३ ४७४०१ श्री.अननल भोसल े पणेु शहरात सपा ि मसाज सेंटरच्या 
नािाखाली िेश्या व्यिसाय सरुु 
असल्याबाबत  
 

३४ ४७२५० श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररलस ांग राठोड 
 

उसमाननगर (ता.कां धार, जज.नाांदेड) 
काटकळांबा येथे अिधै देशी दारुची 
विक्री होत असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३५ ४७१०४ श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी 
दहांगोली नगरपाललकेने मांजरूी ददलेल्या 
घरकुलाांचे काम अपणूाािसथेत 
असल्याबाबत  

३६ ४६७३३ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुसनबान ू खललफे, डॉ.िजाहत 
लमझाा, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.आनांदराि पाटील 

मुांबईतील माटुांगा रोड रेल्िे 
सथानकातील पादचारी पलू धोकादायक 
असल्याबाबत  

३७ ४७१३३ अॅड.हुसनबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप 

म्हाडाच्या सांक्रमण लशबबरासाठी 
ऑनलाईन या्ं णा कायााजन्ित 
करण्याबाबत  

३८ ४६७३० श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.ककरण पािसकर 

विदभाातील कीटकनाशक कां पनीिर 
कारिाई करण्याबाबत  

३९ ४७५९३ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्रीमती जसमता 
िाघ 

कूपर रुग्णालय, मुांबई येथीन रक्तपेढी 
पीपीपी तत्िािर चालविण्याबाबत  

४० ४७०५१ श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर 
ताांबे, आकका .अनांत गाडगीळ, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.हररलस ांग राठोड, डॉ.िजाहत 
लमझाा 

नायर रुग्णालय, मुांबई येथील सांगणक 
िापराविना असल्याबाबत  

४१ ४७८४९ श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगताप 

कोल्हापरू येथे सिता्ं  पोलीस 
आयकु्तालयाची ननलमाती करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४२ ४८३७४ श्री.सजुजतलसांह ठाकूर परदेशात नोकरी देण्याच्या बहाण्याने 

तरुणाांची फसिणूक केल्याबाबत  

४३ ४८४८७ श्रीमती विद्या चव्हाण सांभाजीनगर सहकारी गहृननमााण 
सांसथा, विलेपाले (मुांबई) येथील 
झोपडपट्टी पनुिासन योजनेत गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत  

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४४ ४७६७७ श्री.बाळाराम पाटील निी मुांबई विमानतळ पनुिासन क्षे्ात 

गरैव्यिहार झाल्याबाबत  

४५ ४७३२८ आकका .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, अॅड.हुसनबान ूखललफे, डॉ.सधुीर 
ताांबे, डॉ.िजाहत लमझाा, श्री.हररलस ांग 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.मोहनराि कदम 

पणेु जजल््यातील परुांदर येथे 
आांतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याबाबत  

४६ ४६९२० अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण 

कफपरेड, धोबीघाट, मुांबई पररसरातील 
रदहिाशाांना वपण्याच्या पाण्याचा परुिठा 
करण्याबाबत  

४७ ४६७२५ अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र फाटक कल्याण रेल्िेसथानकासह आांबबिली, 
मोहना पररसरातील ररक्षा जप्त 
केल्याबाबत  

४८ ४७३७२ श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िजाहत लमझाा 

राज्यातील कामगाराांच्या कल्याणासाठी 
सरुु करण्यात आलेली कें दे्र बांद करण्याचा 
ननणायाला सथाधगती देण्याबाबत  

४९ ४७८५५ श्री.प्रकाश गजलभये, डॉ.िजाहत लमझाा राज्यातील रसत े अपघातात िाढ 
झाल्याबाबत  

५० ४७५४४ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

नागपरू शहरातील बबनाकी 
मांगळिाळीतील धोबी तलािाची दरुिसथा 
झाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५१ ४६५६५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खललफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आकका .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत लमझाा, 
श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम 

जेष्ट्ठ समाजसेिक श्री.अण्णा हजारे याांनी 
राळेगणलसध्दी येथ े विविध मागण्याांसाठी 
केलेल्या उपोषणाबाबत  

५२ ४६५५२ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललका 
क्षे्ातील बी.ओ.टी. प्रकल्पाांच्या चौकशी 
अहिालाबाबत  

५३ ४६४९२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.ककरण पािसकर 

मुांबई महानगरपाललकेच्या शालेय 
विद्यार्थयांना परुिठा करणाऱ्या शेंगदाणा 
ि चणे खरेदी ननविदा प्रकक्रयेत 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत  

५४ ४७७४६ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सतजे ऊफा  बांटी 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफा  
भाई धगरकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
अॅड.हुसनबान ू खललफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

राज्यात मलुी, मदहला ि अल्पियीन मलेु 
तसेच प्रौढ मदहला याांच्या अपहरणात 
िाढ झाल्याबाबत  

५५ ४८४५४ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

पळसिाडी कॅम्प (जज.यितमाळ) येथ े
उपगहृरक्षक दलाच ेजिान भरती प्रकक्रयेत 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत  

५६ ४६८८१ श्री.विलास पोतनीस मुांबईत मदहलाांसाठी आणण ददव्यागाांसाठी 
अपरुी सिच्छतागहेृ असल्याबाबत  

५७ ४७४८५ श्री.प्रसाद लाड घणसोली, निी मुांबई येथील अॅटलाांदटस 
टॉिरमध्ये विकासकाने अनधधकृत 
बाांधकाम केल्याबाबत  

५८ ४६९४७ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी 

औरांगाबाद सातारा-देिळाई पररसरासाठी 
डी.पी.आर. मांजूर करणेबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५९ ४७२९९ श्री.विप्लि बाजोररया परभणी शहरातील रसत्याांिरील एलईडीचे 

पथददिे बांद पडल्याबाबत  

६० ४७२१९ श्री.गोवपककशन बाजोरीया लशिणी (जज.अकोला) विमानतळ 
कायााजन्ित होण्याबाबत  

६१ ४७९८५ श्री.विनायकराि मेटे मौजे ललमोड (ता.उमरगा, 
जज.उसमानाबाद) गािात पोलीस पथकाने 
केलेल्या मारहाणीत िधृ्द शतेकऱ्याचा 
मतृ्य ूझाल्याबाबत  

६२ ४७४०७ श्री.अननल भोसल े पणु्यात ऑनलाईन अांमली पदाथाचंी 
विक्री होत असल्याबाबत  

६३ ४७२६१ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुसनबान ू खललफे, श्री.हररलस ांग 
राठोड 

ककनिट (जज.नाांदेड) बोधडी पररसरात 
तसेच कल्याण-मुांबई पररसरात अिधै 
मटका व्यिसाय सरुु असल्याबाबत  

६४ ४७१२० श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी 

दहांगोली जजल््यातील आखाडा बाळापरू 
बोल्डाफाटा येथ े अिधै धांदे सरुु 
असल्याबाबत  

६५ ४६७३५ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुसनबान ू खललफे, डॉ.िजाहत 
लमझाा, श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.आनांदराि पाटील 

मुांबईतील गँ्रट रोड येथील जलिादहनीच्या 
चेंबरमध्ये उतरलेल्या पाललका 
कामगाराचा मतृ्य ू ि काहीांची प्रकृती 
खालािल्याबाबत  

६६ ४७१३४ अॅड.हुसनबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप 

 जोगेश्िरी, मुांबई रेल्िे सथानकातील 
पिूा-पजश्चमेला जोडणाऱ् या सकायिॉकचे 
काम प्रलांबबत असल्याबाबत  

६७ ४८२०२ श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू

 राज्यातील मखु्यत: रायगड 
जजल््यातील बांदरे सांिेदनशील 
आढळल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
खललफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आकका .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत लमझाा, 
श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े

६८ ४७५९५ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार 

मुांबईतील निीन इमारतीांमध्ये रेन िॉटर 
हािेसटीांग करण्याबाबत  

६९ ४८८७७ श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.हुसनबान ू
खललफे, श्री.आनांद ठाकूर 

तारामुांबरी (ता.देिगड, जज.लस ांधुदगुा) 
गािातील मरुमणे येथील डगारीचे 
बाांधकाम पणूा करण् याबाबत  

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७० ४७६८३ श्री.बाळाराम पाटील खारघर, निी मुांबई येथील गािदेिी 

मदैान साांसकृनतक कायाक्रमासाठी राखीि 
ठेिण्याबाबत  

७१ ४६९२१ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.ख्िाजा बेग 

मुांबईतील कोसटल रोडचे काम करताना 
महानगरपाललका ि ठेकेदार 
साधनसामगु्रीची िाहतकू सागरी मागााने 
करीत असल्याबाबत  

७२ ४६७७३ अॅड.अननल परब कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेच ेजल 
अलभयांता हे बाांधकाम व्यिसानयकाच े
प्रनतननधी म्हणून कायारत असल्याबाबत  

७३ ४७३८० श्री.हररलस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िजाहत लमझाा, अॅड.हुसनबान ूखललफे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील 

यितमाळ शहराला पाणीपरुिठा अांतगात 
मांजूर अमतृ योजनेचे काम सांथगतीने 
सरुु असल्याबाबत  

७४ ४८७३४ श्री.प्रकाश गजलभये नागपरू शहरातील सिा समशान घाटािर 
गरीब जनतकेरीता अांत्यविधी / अांनतम 
सांसकार विनामलु्य करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७५ ४६७१८ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 

अॅड.राहुल नािेकर 
ठाणे मध्यिती कारागहृाच्या सांरक्षक 
लभांतीमध्ये आणण कॅसल लमल 
उड्डाणपलुाच्या नव्या माधगाकेत केिळ 
२० त े२५ फुटाचे अांतर असल्याबाबत  

७६ ४६४९५ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.ककरण पािसकर 

राज्यातील शासकीय कायाालयाांमधील 
कागदप्ाांचे सकॅनन ांग आणण 
डडजजटलायझेशन करण्याची काम े
सटाटाअप कां पन्याांना देण्याबाबत  

७७ ४६९८७ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी 

औरांगाबाद शहरातील शकै्षणणक सांसथाना 
मालमत्ता कर व्यािसानयक दराने 
लािण्यात आल्याबाबत  

७८ ४७२६८ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप 

नाांदेड जजल््यातील िाढत्या 
गनु्हेगारीबाबत  

७९ ४७५७४ श्री.रामराि िडकुत े सेनगाि (जज.दहांगोली) शहरातील अरुां द 
रसत े ि फुटपाथिरील अनतक्रमणामळेु 
िाहतकू कोंडी होत असल्याबाबत  

८० ४६७६६ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, आकका .अनांत गाडगीळ, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबानू 
खललफे 

मुांबईतील महानगरपाललका रुग्णालयात 
शिविच्छेदनासाठी ननयमािली तयार 
करण्याबाबत  

८१ ४७१३५ अॅड.हुसनबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप 

मुांबईतील कमला लमल कां पाऊां डमधील 
बिसटो आणण िन अबव्ह या दोन पबला 
लागलेल्या आगीबाबत  

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (कायाभार), 
ददनाांक : १८ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


