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पहहली फेरी 
 

  

अ. क्र. 
प्रश्न 
क्रमांक सिसयारें् नांि विषय 

१ १०९२८३ श्री.पथृ् िीराज र्हहाण, श्री.नसीम खान, श्री.अममन 
पटेल, श्री.बाळासाहेब थोरात, डॉ.पतंगराि किम, 
श्री.जयकुमार गोरे 

निी मंुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील 
प्रकल्पग्रसतांच्या पुनिचसनासाठी िेण्यात आलेल्या 
भूखडंािर हसतातंरण शुल्क लागू केल्याबाबत 

२ १०४९६६ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.सजंय सािकारे, 
श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.अममन पटेल, प्रा.िषाच 
गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.आमसफ शेख, 
श्री.असलम शेख, श्री.अममत विलासराि िेशमुख, 
श्री.भारत भालके, श्री.कुणाल पाटील, श्री.अबू 
आजमी 

मंुबईतील भायखळा येथील राणीबागेच्या 
विकासासाठी आरक्षित ठेिण्यात आलेल्या जागेर्ा 
ताबा खाजगी विकासकाने घेतल्याबाबत 

३ ११०११९ श्री.सिा सरिणकर िािर (मंुबई) येथील छाप्रा ि मोहसीन 
इमारतीच्या पुनविचकासात नागररकारं्ी झालेली 
फसिणकू 

४ ११३३६५ श्री.सिानिं र्हहाण, श्री.नारायण कुरे्, श्री.संतोष 
िानिे, श्री.मशिाजीराि कर्ड चले 

धर्पळूण (जज.रत्नाधगरी) येथे ईडू अनच 
कन्सल्टन्सी या कंपनीने हजारो लोकारं्ी केलेली 
फसिणकू 
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५ १०६८५० श्री.विजय औटी अहमिनगर महानगरपामलकेच्या अिंाजप्कात 
तरतूि नसतानाही बनािट सह्या करुन केलेला 
गैरहयिहार 
 

६ १११४८६ कुमारी प्रणणती मशिें सोलापूर (जज.सोलापूर) शहराला पाणी पुरिठा 
करणाऱ्या उजनी जलिाहहनीला जोड िेिनू 
पाणीपुरिठा करण्यात येत असल्याबाबत 
 

७ १०५५५३ श्री.सरिार तारामसहं, श्री.शरििािा सोनािणे, 
श्री.अमर काळे, श्री.सुननल केिार 

कळिा (जज.ठाणे) येथील खाडी शेजारील सहहे 
क्र.४२५ या जागेर्ा गैरिापर केल्याबाबत 
 

८ ११०९९६ श्री.सुरेश गोरे धामणे (ता.खेड जज.पुणे) या गािातील युितीर्ा 
खनू केल्याबाबत 
 

९ १०६४९१ डॉ.शमशकातं खेडकेर मसिंखेडराजा (जज.बुलढाणा) शहरातील नगर 
परीषि प्राथममक शाळेतील मशक्षिकेर्ा केलेला खनू 
 

१० १०६१८६ श्री.अजजत पिार, श्री.जजतेंद्र आहहाड, श्री.पांडुरंग 
बरोरा 

परळी िैजनाथ (जज.बीड) येथील िदै्यनाथ 
सहकारी साखर कारखान्यात सफोट होऊन सात 
कामगारारं्ा झालेला मतृ्य ु
 

११ १०५८७५ श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.रणधीर सािरकर, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर 
काळे, श्री.असलम शेख, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
डॉ.संतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािंत 

अकोला शहरातील शासनाच्या मालकीर्ा भूखडं 
बळकाविण्यार्ा केलेला प्रयत्न 

१२ १०८३५१ श्री.जयप्रकाश मंुिडा, श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.सतंोष 
िानिे, श्री.सुननल मशिें, अॅड.भीमराि धोंड े

मौ.नतलोट (मोहूळिाडी) (ता.िेिगड, जज.मसधंिुगूच) 
येथील जुन्या जेट्टीच्या िरुुसतीकरीता हिलेल्या 
ननधीर्ा गैरिापर झाल्याबाबत 
 

१३ ११३३२० श्री.राहूल कुल, श्री.संग्राम थोपटे, श्री.शरििािा 
सोनािणे 

िौंड (ता.िौंड, जज.पुणे) येथील माहहती अधधकार 
कायचकत्याचने आत्महत्या केल्याबाबत 
 

१४ ११२०१० श्री.भरतशठे गोगािले, श्री.संजय पोतनीस महाड (जज.रायगड) येथील कारखान्यामध्ये 
प्रनतबधंात्मक पिाथाचर्ी कामगारांकडून विक्री केली 
जात असल्याबाबत 
 

१५ ११३१९५ श्री.बाबुराि पार्णे पुणे महानगरपामलकेच्या रूग्णालायांमध्ये 
कालबाह्य झालेली औषधे रूग्णांना िेण्यात 
आल्याबाबत 
 

१६ ११२३६३ श्री.राजेश िीरसागर ”पद्माित” धर््पटाच्या धर््ीकरणारे् शासनाला 
िेय असलेले शुल्क भन्साळी प्रोडक्शन्सकडून 
िसूल करणेबाबत 
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१७ ११०२७४ श्रीमती सुमन पाटील, श्रीमती संध् यािेिी िेसाई-
कुपेकर, श्री.जयतं पाटील 

सांगली (जज.सांगली) शहरात िवुषत वपण्याच्या 
पाण्यार्ा पुरिठा होत असल्याबाबत 

१८ १०५०२३ श्रीमती िेियानी फरािें, श्री.कालीिास कोळंबकर, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.संजय सािकारे 

मंुबईतील मालाड (मालिणी) येथे म्हाडाने 
पोलीसांच्या घरासाठी हिलेल्या भूखडंािर बाधंलेली 
घरे अन्य हयक्तीनंा विकल्याबाबत 

१९ १०६२२३ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, अॅड.आमशष 
शेलार, श्री.अममत साटम, श्री.अतलु भातखळकर, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.सतंोष िानिे 

निी मंुबइचतील मसडको हद्दीतील भूखडंार्ा ताबा 
बेकायिा िाहनतळ र्ालविणाऱ् यांनी घेतला 
असल्याबाबत 

२० ११०१२१ श्री.पासकल धनारे डहाण ू (जज.ठाणे) नगरपररषिेत कर्रा डपेोच्या 
जागा िाटपात कोट्यिधी रुपयांर्ा झालेला 
गैरहयिहार 

२१ ११३३९४ श्री.भासकर जाधि रत्नाधगरी येथील जे.एस.डब्लल्यू कंपनीच्या उजाच 
प्रकल्पामुळे मच्छीमारांच्या रोजगारािर झालेला 
पररणाम 

२२ १०९७५९ श्री.भारत भालके पंढरपूर (जज.सोलापूर) येथे शेतकऱ् यानंा आठिडी 
बाजार भरविण्याकररता जागा उपलब्लध करून 
िेण्याबाबत 

२३ १०८५७५ श्री.सुभाष उफच  पंर्डतशेठ पाटील अमलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील एजटं ि 
गंुतिणकूिारांर्ी ओम साई प्रोडक्ट सेल या 
कंपनीच्या मालकाने केलेली फसिणकू 

२४ १०५८९२ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी पुणे शहराला समान पाणीपुरिठा करण्यासाठी 
महानगरपामलकेने काढलेल्या साठिण टाक्यारं्ी 
ननवििा प्रकक्रया अडर्णीत आल्याबाबत 

२५ १०५३७८ श्री.सुननल प्रभू, श्री.सुननल मशिें, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.राजन साळिी, श्री.संतोष 
िानिे 

मंुबई, मसधंिुगुच जजल्ह्यासह संपूणच राज्यात 
‘पॅनकाडच क्लब्लस’ मलममटेड कंपनीने 
गंुतिणकूिरांना फसविल्याबाबत 

२६ १०४८८७ श्री.मभमराि तापकीर, प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी पुणे नगररर्ना योजनेतील पेठ पिचती येथील 
जागा मूळ मालकांना अननयममतपणे परत 
करण्यात येत असल्याबाबत 

२७ ११३०९३ श्री.विजय काळे पुणे महानगरपामलकेच्या ितीने ििृगणनेरे् कं्ाट 
मे.सार आयटी ररसोसेस कंपनीला िेण्यात 
आल्याबाबत 

२८ १०५०४१ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तममल सेल्िन, 
श्री.नरेंद्र महेता, अॅड.आमशष शेलार, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.मंगलप्रभात लोढा, श्री.योगेश सागर, श्री.नसीम 
खान, अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.संतोष िानिे, 
श्री.अममत साटम, अॅड.गौतम र्ाबकुसिार, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.अममन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-

मंुबई उपनगरातील खासगी जुन्या इमारतींच्या 
पुनविचकासाबाबत 
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पाटील, श्री.पथृ् िीराज र्हहाण, श्री.असलम शेख, 
श्री.कालीिास कोळंबकर, प्रा.िषाच गायकिाड, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अममत विलासराि िेशमुख, 
डॉ.संतोष टारफे, श्री.कुणाल पाटील, श्री.संग्राम 
थोपटे, अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.पतंगराि किम, 
श्री.भारत भालके, श्री.अब्ल िलु सत्तार, श्री.आमसफ 
शेख, श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
श्री.सुननल केिार, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.राहुल बोंदे्र, 
श्री.अममत झनक, श्री.डी.पी.सािंत, श्री.भाऊसाहेब 
कांबळे, श्रीमती ननमचला गावित, श्री.अमर काळे, 
श्री.सुननल मशिें, श्री.सिा सरिणकर 

२९ १०८५१० डॉ.भारती लहहेकर रायगड मममलटरी सकूल ि मे.इनहहेंशन ररयालेटसच 
प्रा.मल. या संसथेला िाटप केलेल्या भूखडंारे् 
अधधमूल्य म्हाडास भरले नसल्याबाबत 

३० १११४६७ श्री.हषचिधचन सपकाळ बुलढाणा (जज.बुलढाणा) शहरातील नाट्यगहृारे् 
काम ननधीअभािी प्रलबंबत असल्याबाबत 

३१ १०६१९७ श्रीमती तपृ्ती साितं उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील जेएनपीटीमध्ये 
मसगंापूर पोटच या र्ौथ्या बंिरार्ी ननममचतीसाठी 
संपािीत केलेल्या जमीनीर्ा मोबिला 
प्रकल्पग्रसतानंा ममळण्याबाबत 

३२ १११३८१ अॅड.िारीस पठाण, श्री.संजय पोतनीस, श्री.मोहन 
फड, श्री.ओमप्रकाश ऊफच  बच्र्ू कडू, श्रीमती ननमचला 
गावित, प्रा.िषाच गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.अममन पटेल, श्री.असलम शेख, श्री.डी.पी.साितं, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.संग्राम थोपटे, श्री.भारत 
भालके, श्री.डी.एस.अहहरे, श्री.विनायकराि जाधि-
पाटील, श्री.मशरीषिािा र्ौधरी, श्री.पकंज भुजबळ, 
श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.विलास तरे, श्री.क्षितीज ठाकूर, 
श्री.विजय औटी, श्री.संिीपानराि भुमरे, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, 
डॉ.सतंोष टारफे 

मंुबई महानगरपामलका संर्ामलत नायर रुग्णालय 
येथे एमआरआय विभागात मसमलडंर फुटून 
झालेली िघुचटना 

३३ ११०३६० श्री.नसीम खान, श्री.अममन पटेल, श्री.असलम शेख, 
श्री.भारत भालके 

मंुबईतील पिई, सांताकृ्रझ आणण ममरा भाईिंर 
येथे गहृननमाचण प्रकल्प राबिून ग्राहकांर्ी केलेली 
फसिणकू 

३४ ११२२४१ श्री.सुननल मशिें, श्री.संतोष िानिे, अॅड.भीमराि धोंड े िरळी मंुबईतील सर पोर्खानिाला मागाचिरील 
ननिासी इमारती धोकािायक असल्याबाबत 

३५ १०७८०९ अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.सुननल मशिें, श्री.संतोष 
िानिे, श्री.संजय पोतनीस, श्री.िैभि नाईक, श्री.सिा 

मंुबई शहर ि उपनगराच्या सन २०३४ च्या 
विकास आराखड्यास मंजूरी ममळण्याबाबत 
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सरिणकर, श्री.मंगेश कुडाळकर, श्री.मंगलप्रभात 
लोढा, श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.अजय र्ौधरी, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.तकुाराम काते, श्रीमती 
तपृ्ती साितं, श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.सुननल राऊत 

३६ १११५९३ श्री.हरीभाऊ जािळे फैजपूर (ता.यािल, जज.जळगाि) नगरपामलकेतील 
धाडी निी संरिक मभतंीरे् काम ननकृष्ट्ट िजाचरे् 
होत असल्याबाबत 

३७ १०४९७१ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अममत विलासराि िेशमुख, 
श्री.अममन पटेल, श्री.त्र्यंबकराि मभसे, प्रा.िषाच 
गायकिाड, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.संतोष 
टारफे, श्री.अब्ल िलु सत्तार, श्री.संग्राम थोपटे, 
श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.भारत भालके 

मंुबईतील अंजमुन इसलाम गल्सच हायसकूल 
शेजारील जीया इमारतीच्या तळ मजल्यािरील 
अनधधकृत गोिामाला लागलेली आग 

३८ १०७९७१ श्री.विकास कंुभारे नागपूर महानगरपामलकेच्या पररिहन विभागाने 
ननवििा न काढता इलेक्रॉननक नतककट मशीनर्ी 
ननयमबाह्य खरेिी केल्याबाबत 

  
िसुरी फेरी 
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३९ १०९२८४ श्री.पथृ् िीराज र्हहाण, श्री.नसीम खान, श्री.अममन 
पटेल, श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.जयकुमार गोरे, 
डॉ.पतंगराि किम, श्री.सुभाष उफच  परं्डतशेठ पाटील 

निी मंुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या 
कामािरम्यान भूसुरंुगार्ा सफोट होऊन झालेला 
अपघात 

४० १०५०९२ श्री.अतुल भातखळकर मंुबई येथील पजश्र्म द्रतुगती महामागाचिरील 
समता नगर येथे मोठ्या प्रमाणात अनतक्रमणे 
झाल्याबाबत 

४१ १०६८०७ श्री.सरिार तारामसहं, डॉ.भारती लहहेकर, 
श्री.शरििािा सोनािणे 

मंुबईतील जोगेश्िरी (पिूच) येथील सिोिय नगर 
मधील प्राथममक शाळेत पोषण आहारातील 
णखर्डी खाल्याने अनेक विद्याथ्याांना झालेली 
विषबाधा 

४२ १०६४०४ श्री.अजजत पिार, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयतं 
पाटील, श्री.जजतेंद्र आहहाड, श्री.शमशकातं मशिें, 
श्री.पांडुरंग बरोरा 

राज्यातील मुख्य शहरातं “गेम ककंग इंर्डया” या 
नािाने कोणतीही परिानगी न घेता ऑनलाईन 
सट्टा सुरु असल्याबाबत 

४३ ११२२०४ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, अॅड.आमशष 
शेलार, श्री.अममत साटम, श्रीमती मननषा र्ौधरी, 
श्री.अतुल भातखळकर 

पनिेल (जज.रायगड) तालुक्यात िवुषत पाणी 
पुरिठा होत असल्याबाबत 
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४४ १०८५८४ श्री.सुभाष उफच  पंर्डतशेठ पाटील, श्री.नसीम खान, 
श्री.अममन पटेल, श्री.भारत भालके, श्री.हषचिधचन 
सपकाळ 

रायगड जजल्ह्यातील उरण जेएनपीटी बिंरात 
होत असलेल्या तसकरीबाबत 

४५ १११९२७ डॉ.भारती लहहेकर निी मंुबई प्रकल्पग्रसत महहला मंडळांना भूखडंारे् 
िाटप नाममा् िराने करण्याबाबत 

४६ १०४९८६ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अममत विलासराि िेशमुख, 
श्री.अममन पटेल, श्री.त्र्यंबकराि मभसे, प्रा.िषाच 
गायकिाड, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.संतोष 
टारफे, श्री.अब्ल िलु सत्तार, श्री.संग्राम थोपटे, 
श्री.भारत भालके, श्री.संिीप नाईक, श्री.जजतेंद्र 
आहहाड, श्री.जयतं पाटील, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.ककसन कथोरे 

उरण (जज.रायगड) येथे सेझच्या प्रकल्पासाठी 
संपाहित केलेल्या जममनी विनािापर पडून 
असल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनतं कळसे 
मंुबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाकं : ५ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


