
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

मंगळिार, ददनांक १७ जुलै, २०१८ / आषाढ २६, १९४० ( शके ) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांची सूची 

  

(१) मुख् यमं्ी 

 

यांचे प्रभारी विभाग 
(२) गहृननमााण म मं्ी 
(३) कामगार, कौशल्य विकास, भूकंप पनुिासन, माजी सनैनकांचे 

कल्याण म मं्ी 
  

प्रश्नांची एकूण म संख्या - ९९ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ६२ [ ०१ ते ६२ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - २६ [ ६३ ते ८८ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ११ [ ८९ ते ९९ ] 
  

एकूण म - ९९ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
१ १२२३०४ श्री.इम्तीयाज सय्यद औरंगाबाद महानगरपाललका हद्दीतील मौजे 

पडगेाि येथे अलभयतं्यांनी सगंनमत करुन 
डी.आर.सी. प्रमाण मप् ददल्याबाबत 

२ १२२५७८ श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.अलमन पटेल, 
श्री.नसीम खान 

लसल्लोड (जज.औरंगाबद) येथील उपजजल्हा 
रुग्ण मालयातून निजात बाललकेचे झालेले 
अपहरण म 

३ १२४६९८ श्री.डी.एस.अदहरे तारापूर (ता.जज.पालघर) येथील औद्योधगक 
िसाहतीतील कंपनयांनी कामगारांच्या 
भविष्ट्य ननिााह ननधीमध्ये अपहार 
केल्याबाबत 

४ ११६६०६ श्री.ननतेश राणे म, श्री.संतोष दानिे, 
श्री.नारायण म कुचे 

ननरुखे (ता.कुडाळ, जज.लसधंुदगुा) येथील 
माजी सरपंच यांच्या घरािर टाकलेला 
दरोडा 

५ ११८०४१ श्री.रुपेश म् हा् े लभिंडीतील (जज.ठाणे म) रसत्याच्या ननकृष्ट्ट 
कामाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
६ ११६७९७ अॅड.पराग अळिण मी, कॅप्टन आर.तलमल 

सेल्िन, अॅड.आलशष शेलार, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.नरेंद्र महेता, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.राजेंद्र पाटण मी 

चेंबूर (मंुबई) येथील ददिलीबेन मोहनलाल 
मेहता रुग्ण मालयाच्या दरुिसथेबाबत 

७ ११६६१८ श्री.लभमराि तापकीर पुणे म शहरातील महानगरपाललकेच्या 
नालेसफाई ि रसते कचरा िाहतकुीमध्ये 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

८ ११६७२९ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुण मािार, 
अॅड.आलशष शेलार, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अलमत साटम 

खोपोली (ता.खालापूर, जज.रायगड) 
नगरपाललका हद्दीत पाण मी परुिठा योजना 
ि नाट्यगहृाचे काम अपूण माािसथेत 
असल्याबाबत 

९ १२०१६३ श्री.चदं्रदीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-
सरुडकर 

कोल्हापूर महानगरपाललकेतफे लशगंण मापूर 
उपसा कें द्रातनू उपसा होण माऱ्या पाण्याचा 
महानगरपाललकेकड ेदहशोबच नसल्याबाबत 

१० १२३४६९ श्री.प्रकाश आबबटकर राधानगरी (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील 
तुरंबे कवपलेश्िर दरम्यानच्या रसत्याची 
झालेली दरुिसथा 

११ १२२१६७ श्री.राजेंद्र पाटण मी, श्री.अलमत साटम िसई (जज.ठाणे म) पूिा भागातील औद्योधगक 
पररसरातील रासायननक सांडपाण मी 
खाडीमध्ये सोडण्यात येत असल्याबाबत 

१२ ११६६५३ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकण मी, श्री.बाबुराि 
पाचणे म 

पुणे म शहर ि पररसरात चोरींच्या 
घटनांमध्ये िाढ झाल्याबाबत 

१३ ११६८९८ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.पाडुंरंग बरोरा, 
श्री.हनुमंत डोळस, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.राहुल जगताप, श्री.संजय कदम, श्रीमती 
ददवपका चव्हाण म, श्री.संग्राम थोपटे, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.अलमन पटेल, श्री.प्रशातं ठाकूर, 
श्री.समीर कुण मािार, अॅड.आलशष शेलार, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अलमत साटम, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.राण माजगजीतलसहं पाटील, 
श्री.जयंत पाटील, श्री.योगेश दटळेकर 

राज्यात रसत्यािंरील अपघातांच्या प्रमाण मात 
िाढ झाल्याबाबत 

१४ १२३६२७ श्रीमती ज्योती कलानी उल्हासनगर (जज.ठाणे म) महानगरपाललकेतील 
कर विभागात झालेला गैरव्यिहार 

१५ ११९६४२ श्री.हनुमंत डोळस, अॅड.आलशष शेलार, 
अॅड.पराग अळिण मी, श्री.प्रशातं ठाकूर, 
कॅप्टन आर.तलमल सेल्िन, श्री.शामराि 
ऊफा  बाळासाहेब पाटील, श्री.सुननल राऊत 

कल्याण म, उल्हासनगर, बदलापूर, अंबरनाथ 
येथील पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी 
नेमलेल्या सल्लागाराच्या ननयुक्तीिरील 
खचा िाया गेल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
१६ १२१४७२ श्री.गोिधान शमाा रामदास पेठ (जज.अकोला) येथील 

फायनानस कंपनीच्या व्यिसथापकाने बचत 
गटानंा देय असलेली रक्कम िाटप न 
केल्याबाबत 

१७ १२०९३० श्री.ओमप्रकाश ऊफा  बच्चू कडू, 
श्री.विनायकराि जाधि-पाटील, श्री.अलमन 
पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण म विखे-पाटील, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण म, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.कालीदास कोळंबकर, श्री.असलम शेख, 
प्रा.िषाा गायकिाड, श्री.नसीम खान, 
श्री.कुण माल पाटील, डॉ.संतोष टारफे, श्रीमती 
ननमाला गावित, श्री.अब् दलु सत्तार, 
श्री.डी.पी.सािंत, श्री.आलसफ शेख, 
श्री.अलमत विलासराि देशमुख, 
श्री.जयकुमार गोरे, कुमारी प्रणण मती लशदें, 
श्री.सुननल केदार, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.राहुल बोंदे्र, 
श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.अलमत झनक, 
श्री.त्र्यंबकराि लभसे 

मंुबईतील जलिादहनयाच्या लगतच्या 
झोपडीधांरकांच्या पनूिासनाबाबत 

१८ १२३८१९ श्री.रमेश लटके मंुबईतील सन २००० ते २०११ पयतंच्या 
पुरािे असलेल्या झोपडपट्टीधारकांना 
हक्काचे पक्के घर देण्याबाबत 

१९ ११७२३० श्री.भासकर जाधि धचपळूण म (जज.रत्नाधगरी) शहर ि पररसरात 
झालेल्या ३४ घडफोडयांच्या तपासाबाबत 

२० ११७५६० श्री.विजय औटी अहमदनगर महानगरपाललका येथील 
उद्यान विभागाकडून प्रशासककय मानयता 
न घेता तयार करण्यात आलेल्या 
देयकाबंाबत 

२१ १२०५५७ श्री.सुभाष उफा  पंडडतशेठ पाटील, 
श्री.धैयाशील पाटील 

राज्यातील पोलीस कमाचाऱ्यानंा देण्यात 
येण माऱ्या भत्त्यांमध्ये िाढ करण्याबाबत 

२२ ११८८५८ श्री.कालीदास कोळंबकर, श्री.अलमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, अॅड.यशोमती ठाकूर 

परळ (मंुबई) भागातील रघिुंशी लमलमध्ये 
अनधधकृत बांधकाम करण्यात आल्याबाबत 

२३ ११९२७१ श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट् ण म विखे-
पाटील, श्री.असलम शेख 

बुलढाण मा शहरातील प्रभाग क्र. ११ अतंगात 
सुरु असलेली रसत्याची कामे ननकृष्ट्ट 
दजााची करण्यात आल्याबाबत 

२४ ११९६१४ श्री.सुभाष भोईर, श्री.गण मपत गायकिाड, 
श्री.नरेंद्र पिार 

कल्याण म डोंबबिली (जज.ठाणे म) 
महानगरपाललकेने बीएसयुपी योजनेअतंगात 
बांधलेली घरे प्रकल्पबाधधतांना देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
२५ ११८४६२ श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, 

श्रीमती ददवपका चव्हाण म, श्री.हनुमंत डोळस, 
डॉ.संतोष टारफे, श्री.अलमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्रीमती ननमाला गावित, 
प्रा.िषाा गायकिाड, श्री.बसिराज पाटील 

राज्यातील दललत ि आददिासी समाजातील 
व्यक्तीिंर झालेल्या जातीय 
अत्याचारासंदभाात ॲरॉलसटीचे गुनहे दाखल 
करण्याबाबत 

२६ १२०३०४ श्री.सुननल प्रभू पिई (मंुबई) येथील भूखडं म्हाडा अधधका-
यानंी पॉपकॉना इंडजसरजला देऊन केलेला 
गैरव्यिहार 

२७ ११७२०४ डॉ.लमललदं माने, श्री.सुधाकर देशमुख अजनी पररसरातील (नागपरू) अल्पियीन 
मुलीची आंतरराज्य टोळीने विक्री 
केल्याबाबत 

२८ १२४३०५ श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर कोडोली (ता.पनहाळा, जज.कोल्हापूर) येथील 
पोलीस ननिाससथानाची दरुिसथा 
झाल्याबाबत 

२९ १२२९१५ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असलम शेख, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे 

एचडीएल ि गुड आलशष कनसरक्शन 
कंपनीकडून गोरेगांि (मंुबई) येथील 
प्रकल्पामध्ये सदननका खरेदी करण माऱ्या 
लोकांची झालेली फसिण मकू 

३० ११८२९२ डॉ.राहूल पाटील भामरागड-एटापल्ली तालुक्यांच्या 
(जज.गडधचरोली) सीमािती भागातील 
बोररया जंगलात पोलीस चकमकीत 
नक्षलिाद्यांचा झालेला मतृ्य ू

३१ १२१४१४ डॉ.संतोष टारफे, श्री.अलमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्रीमती ननमाला गावित, 
प्रा.िषाा गायकिाड 

पुसद (जज.यितमाळ) येथील यिुकाचा 
पोलीसांच्या अमानुष मारहाण मीत झालेला 
मतृ्य ु

३२ ११८२९६ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयतं पाटील, 
श्री.शलशकातं लशदें, श्री.संदीप नाईक, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.राण माजगजीतलसहं पाटील, श्री.नरहरी 
णझरिाळ, श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.ककसन कथोरे, श्री.ददपक 
चव्हाण म, श्री.सुरेश लाड 

ठाणे म महानगरपाललका क्षे्ातील 
पाण मीपुरिठा विभागाचे ररमॉडललगं 
करण्याचा घेतलेला ननण माय 

३३ ११७१५२ श्री.अजजत पिार, श्री.जयतं पाटील, 
श्री.शलशकातं लशदें, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.शामराि ऊफा  
बाळासाहेब पाटील, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्ता्य भरणे म, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.संजय कदम, श्री.हनुमंत 
डोळस 

नागपूर महानगरपाललकेमाफा त नागपूर 
शहराला करण्यात येत असलेल्या पाण मी 
पुरिठ्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
३४ ११९५८१ डॉ.भारती लव्हेकर धगरीज (ता.िसई, जज.पालघर) येथील रसता 

दरुुसतीचे काम न करता संगमताने केलेला 
गैरव्यिहार 
 

३५ १२१३२२ प्रा.िषाा गायकिाड, श्री.अलमन पटेल मंुबई महानगरपाललकेच्या अखत्याररत 
असलेल्या २७४ पुलांच्या सरक्चरल 
ऑडडटचे काम अनतशय संथ गतीने सुरु 
असल्याबाबत 
 

३६ ११९१११ प्रा.विरेंद्र जगताप नादंगाि खडंशे्िर (जज.अमरािती) 
तालुक्याच्या दठकाण मी अजग्नशमन यं्ण मा 
उपलब्ध करुन देणे मबाबत 
 

३७ ११७९६८ श्री.कुण माल पाटील, श्रीमती ननमाला गावित, 
श्री.अलमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
डॉ.संतोष टारफे, श्री.भारत भालके 

धुळे जजल््यातील दोन िेगिेगळ्या दठकाण मी 
झालेल्या अपघातात २ व्यक्तींचा झालेला 
मतृ्य ु
 

३८ ११८१५४ श्री.असलम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण म विखे-
पाटील, श्री.अलमन पटेल, श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण म, श्री.कुण माल पाटील, श्रीमती ननमाला 
गावित, श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे 

िडारपाडा, नरसीपाडा, हनुमान नगर, 
कांददिली (पूिा) मंुबई येथील झोपडपट्टी 
पूनिासन योजनेबाबत 

३९ ११८१२९ श्री.पथृ् िीराज चव्हाण म, श्री.असलम शेख, 
श्री.अलमन पटेल, श्री.जयकुमार गोरे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगताप 

ठाणे म महानगरपाललका शहरातील क्रीडा 
संकुले ठराविक संसथानंा ननविदा 
प्रकक्रयेलशिाय भाडपेट्टयािर देत 
असल्याबाबत 
 

४० १२३८१८ श्री.सुभाष साबणे म सोलापूर (ता.जज.सोलापूर) 
महानगरपाललकेच्या भंगार विक्रीत ि 
सािाजननक शौचालय दरुुसतीत कोट्यिधी 
रुपयांचा झालेला गैरव्यिहार 
 

४१ ११६७२५ श्री.सुननल लशदें, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.संतोष दानिे 

धगरण्यांच्या जलमनीिर धगरण मी कामगारांना 
घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी बेलसकमध्ये 
िाढीि एफ.एस.आय. देण्याबाबत 
 

४२ १२२४५३ श्री.राज पुरोदहत मंुबईतील १३३ अनतधोकादायक इमारतीिंर 
कारिाई करण्याबाबत 
 

४३ १२१८६७ श्री.नरेंद्र पिार, श्री.ककसन कथोरे, 
अॅड.पराग अळिण मी 

कल्याण म-डोंबबिली (जज.ठाणे म) 
महानगरपाललकेच्या रुजक्मण मीबाई ि 
शास्ीनगर रुग्ण मालयात ररक्त पदांसह 
यं्सामुग्रीचा अभाि असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
४४ १२३०४६ श्री.अशोक पाटील भांडूप (मंुबई उपनगर) या विभागात गत 

काही मदहनयात गुनहेगाररत िाढ 
झाल्याबाबत 

४५ १२४२०५ श्री.जयकुमार गोरे, श्री.राधाकृष्ट् ण म विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्री.नसीम खान, श्री.अलमन पटेल, 
श्री.असलम शेख 

ग्लोबल इंजजननअररगं सव्हीसेस या कंपनीने 
बनािट प्रमाण मप्ाच्या आधारे विविध 
विभागात सल्लागाराची कामे 
लमळविल्याबाबत 

४६ १२५७०१ श्री.प्रशातं बंब युएलसीच्या तरतदुीनसुार अनतररक्त 
ठरलेल्या जलमनीिरील ननिासी 
सदननकांबाबत 

४७ १२३४५६ श्री.अलमत झनक, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, श्री.अलमन पटेल, 
श्री.नसीम खान, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती ननमाला 
गावित, प्रा.िषाा गायकिाड 

नागपूर मधील विनसम समूहाच्या 
श्री.जतीन मेहता याने बॅंकाचंी फसिण मकु 
केल्याबाबत 

४८ १२४४२२ श्री.राहुल बोंदे्र धचखली (जज.बुलढाण मा) नगरपररषदेंतगात 
एकाजत्मक गहृननमााण म ि झोपडपट्टी विकास 
कायाक्रमातंगात मागण मी केलेल्या ननधीपेक्षा 
कमी ननधी लमळाल्याबाबत 

४९ ११७५७० श्री.ककसन कथोरे, श्री.नरेंद्र पिार, श्री.नरेंद्र 
महेता, श्री.बळीराम लसरसकार 

देिीचा पाडा (डोंबबिली (पजश्चम) 
ता.कल्याण म, जज.ठाणे म) भागात गुरचरण म 
असलेल्या शासकीय जमीनीच्या 
गैरव्यिहाराबाबत 

५० ११६८७४ श्री.संजय पोतनीस जोगेश्िरी-विक्रोळी ललकं रोड रंुदीकरण मातील 
बाधधत आददिासी पाडयाचें पनुिासन 
करण्याबाबत 

५१ १२४०७२ श्री.एकनाथराि खडसे बोदिड (जज.जळगािं) नगरपंचायतीकरीता 
महाराष्ट्र सुिण माजयतंी नगरोत्थान 
महाअलभयानातंगात पाण मीपुरिठा योजनेसाठी 
ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

५२ १२०४१४ श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.हनुमंत डोळस 

मौजे थोरादंळे (ता.आंबेगाि, जज.पुणे म) 
येथील जलमनीच्या िादातनू दोन गटात 
झालेला िाद 

५३ ११६५९१ श्री.राधाकृष्ट् ण म विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अलमत 
विलासराि देशमुख, श्री.अलमन पटेल, 
श्री.त्र्यंबकराि लभसे, प्रा.िषाा गायकिाड, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषािधान सपकाळ, 

राज्यातील एचएससी व्होकेशनलच्या 
विविध अभ्यासक्रमांचे आयटीआय ि 
व्हीटीआय या सारख्या अभ्यासक्रमातं 
रुपातंर करण्यात येत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.राहुल बोंदे्र, 
श्री.नारायण म पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.िैभि नाईक, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.सुननल राऊत, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्रीमती ननमाला गावित, अॅड.यशोमती 
ठाकूर, श्री.डी.पी.सािंत, डॉ.सतंोष टारफे, 
श्री.कुण माल पाटील, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती ददवपका चव्हाण म, 
श्री.राण माजगजीतलसहं पाटील, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्री.हनुमंत डोळस, श्री.दत्ता्य 
भरणे म, श्री.भारत भालके, श्री.जयतं पाटील, 
श्री.अलमत झनक, श्री.संग्राम थोपटे, 
श्री.भाऊसाहेब कांबळे, श्री.प्रशातं ठाकूर, 
श्री.समीर कुण मािार, अॅड.आलशष शेलार, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अलमत साटम, 
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, श्री.ककशोर 
पाटील, श्री.चंद्रकातं सोनिणे म, श्री.राजेश 
टोपे, श्री.मंगलप्रभात लोढा, श्री.िसतंराि 
चव्हाण म, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.िैभि वपचड, श्री.संदीपानराि 
भुमरे, श्री.ज्ञानराज चौगुले, श्री.अननल 
कदम, श्रीमती देियानी फरादें, श्री.अननल 
बाबर, श्री.गोिधान शमाा 

५४ १२४५९३ श्री.भरतशठे गोगािले श्रीिधान (जज.रायगड) नगरपाललकेतील 
घनकचरा व्यिसथापन प्रकल्पातंगात जमा 
होण मा-या कच-यापासून खतननलमाती 
करण्याबाबत 

५५ ११९६२८ श्री.मधुकरराि चव्हाण म मौजे नारायण मगाि (ता.जनुनर, जज.पुणे म) 
येथील अिैध बांधकामे ननष्ट्कालसत 
करण्याबाबत 

५६ १२४८५६ श्री.बसिराज पाटील िसई-विरार (जज.पालघर) महानगरपाललकेने 
ननयमबा्यररत्या केलेली करिाढ 

५७ १२३३३० श्री.राजेश क्षीरसागर महाराष्ट्र इमारत बांधकाम ि इतर 
बांधकाम कल्याण म मंडळात होत असलेल्या 
गैरव्यिहाराबाबत 

५८ १२५६९५ श्री.अमल महाडीक कोल्हापूर शहरातील काळम्मािाडी थेट 
पाईपलाईन योजनेत झालेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
५९ १२२७२१ श्री.योगेश सागर मंुबई महानगरपाललकेच्या अधधपत्याखालील 

बेसट उपक्रम सेिेमध्ये सुधारण मा 
करण्याबाबत 

६० ११८१२५ श्री.अलमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण म विखे-
पाटील, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण म, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.कालीदास कोळंबकर, 
श्री.असलम शेख, प्रा.िषाा गायकिाड, 
श्री.नसीम खान, श्री.कुण माल पाटील, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, डॉ.संतोष टारफे, 
श्रीमती ननमाला गावित, श्री.अब् दलु सत्तार, 
श्री.डी.पी.सािंत, श्री.अमर काळे, श्री.आलसफ 
शेख, श्री.अलमत विलासराि देशमुख, 
श्री.जयकुमार गोरे, कुमारी प्रणण मती लशदें, 
श्री.संग्राम थोपटे, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.राहुल बोंदे्र, 
श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.अलमत झनक, 
श्री.त्र्यंबकराि लभसे, श्री.िसतंराि चव्हाण म, 
अॅड.िारीस पठाण म 

नायर रुग्ण मालयातील (मंुबई) समसयांबाबत 

६१ ११६७७७ श्री.सुननल राऊत, श्री.कालीदास कोळंबकर, 
श्री.अलमन पटेल, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.सुननल प्रभू, 
श्री.रमेश लटके, श्री.असलम शेख, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे 

िांदे्र-कुलाा संकुलातील (मंुबई) ररलाएनस 
इंडसरीज लललमटेडला भाडतेत्िािर ददलेल्या 
जी-ब्लॉकमधील भूखडंाबाबत 

६२ १२२३८५ श्री.संजय केळकर, श्री.बसिराज पाटील मंुबईत घरे बांधण्याच्या नािाखाली ३ 
हजार ६५० हेक्टर भूखडं विकासकांना खलुा 
करण्यात येण मार असल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
६३ १२४७०५ श्री.डी.एस.अदहरे पोलीसात तक्रारी नोंदविण्यास गेलेल्या 

व्यक्तीला पोलीसांनी केलेल्या मारहाण मीचे 
दृष्ट्य पाहून गोखेलेनगर (पुणे म) येथील  
तक्रारदाराच्या िडीलाचा झालेला मतृ्य ु

६४ १२२११३ श्री.ननतेश राणे म मौंड (ता.देिगड, जज.लसधंुदगुा) येथील 
खाडीत मोठ्या प्रमाण मािर साचलेला गाळ 
काढण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
६५ ११६७९८ अॅड.पराग अळिण मी, कॅप्टन आर.तलमल 

सेल्िन, श्री.नरेंद्र पिार, श्री.नरेंद्र महेता, 
अॅड.आलशष शेलार, श्री.संजय पोतनीस, 
श्री.अलमत विलासराि देशमुख, 
श्री.राधाकृष्ट् ण म विखे-पाटील, श्री.अलमन 
पटेल, श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, 
प्रा.िषाा गायकिाड, श्री.त्र्यंबकराि लभसे 

मंुबईतील महानगरपाललकेच्या 
रुग्ण मालयांमध्ये रक्ताचा तटुिडा 
असल्याबाबत 

६६ ११६६४५ श्री.लभमराि तापकीर पुणे म येथील टँकरमाकफयाकंडून 
महानगरपाललकेच्या जलकें द्रातनू ि 
साठिण मकू टाक्यांमधून पाण्याची चोरी होत 
असल्याबाबत 

६७ १२०२३१ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुण मािार, 
अॅड.आलशष शेलार, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अलमत साटम 

पनिेल ि उरण म (जज.रायगड) तालुक्यातील 
९५ गािातील प्रकल्पग्रसतानंी गरजेपोटी 
बांधलेली घरे ननयलमत करण्याबाबत 

६८ ११६६५८ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकण मी पुणे म महानगरपाललकेत नव्याने समाविष्ट्ट 
झालेली फुरसंुगी सह ११ गािे मुलभूत 
सुविधांपासून िधंचत असल्याबाबत 

६९ ११६९३९ श्री.अतुल भातखळकर मंुबईतील माजी नगरसेिकाच्या विरोधात 
लाचलुचपत प्रनतबधंक विभागामध्ये 
करण्यात आलेल्या तक्रारीबाबत 

७० १२०९३६ श्री.ओमप्रकाश ऊफा  बच्चू कडू, 
श्री.विनायकराि जाधि-पाटील 

मालाड (मंुबई) मधील मालिण मीत 
एव्हरशाईन नगरमध्ये भूमाकफयाकंडून 
खाडी ि नाल्यालगत झोपडया उभारण्यात 
येत असल्याबाबत 

७१ १२१३८९ श्री.सुभाष उफा  पंडडतशेठ पाटील ददिा (जज.ठाणे म) येथील समशानभूमीतील 
सुविधांबाबत 

७२ ११९२६४ श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट् ण म विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्री.असलम शेख 

बुलढाण मा (जज.बुलढाण मा) शहराला ननयलमत 
ि सुरळीत पाण मी पुरिठा होत नसल्याबाबत 

७३ १२०३२२ श्री.सुननल प्रभू मंुबई उपनगरातील अधेंरी पजश्चम, 
निककरण म मागा, चार बगंला येथील 
कामगार नगर को. ऑप. सोसायटीच्या 
झोपडपट्टी पनुिासन योजनेबाबत 

७४ १२२९१६ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शेख 

सािली (जज.चदं्रपूर) येथील िाढीि पाण मी 
पुरिठा योजनेस प्रशासकीय मानयतेसह 
ननधी लमळण्याबाबत 

७५ ११८२९९ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयतं पाटील, 
श्री.शलशकातं लशदें, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.संदीप नाईक, श्री.भासकर जाधि, 

मंुबईतील िादें्र-कुलाा कॉम्प्लेक्सच्या धतीिर 
कल्याण म-डोंबबिली येथे कल्याण म विकास 
कें द्र उभारण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
श्री.राण माजगजीतलसहं पाटील, श्री.नरहरी 
णझरिाळ, श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.ककसन कथोरे, श्री.ददपक 
चव्हाण म, श्री.सुरेश लाड, डॉ.बालाजी 
ककण मीकर, श्री.गण मपत गायकिाड, श्री.सुभाष 
भोईर 

७६ ११७२४८ श्री.अजजत पिार, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयंत पाटील, श्री.शलशकातं लशदें, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.राण माजगजीतलसहं पाटील, श्रीमती 
ददवपका चव्हाण म, श्री.शामराि ऊफा  
बाळासाहेब पाटील, श्री.राहुल जगताप, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्ता्य भरणे म, 
श्री.मकरंद जाधि-पाटील, श्री.विजय भांबळे, 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगांिकर, 
श्री.संग्राम जगताप, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.संजय कदम, श्री.हनुमंत डोळस, 
श्री.ददपक चव्हाण म, डॉ.सतीश (अण्ण मासाहेब) 
पाटील 

चेंदिली (ता.िाडा, जज.पालघर) गािात १६ 
जण मांना दवूषत पाण्याची बाधा होऊन एका 
िधृ्द मदहलेचा झालेला मतृ्य ु

७७ १२१३२७ प्रा.िषाा गायकिाड, श्री.अलमन पटेल मंुबई महानगरपाललकेच्या संगण मकीय 
कारभारात सॅप प्रण माली पुरिणण माऱ्या 
कं्ाटदाराचे संपुष्ट्टात आलेले कं्ाट 
िाढिनू ददल् याबाबत 

७८ ११७९८२ श्री.कुण माल पाटील, श्रीमती ननमाला गावित, 
श्री.अलमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
डॉ.संतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािंत 

धुळे शहरातील (जज.धळेु) िरखेडी रोडिरील 
सांडपाण मी व्यिसथापन प्रकल्पाबाबत 

७९ ११८१८७ श्री.असलम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण म विखे-
पाटील, श्री.अलमन पटेल, श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण म, श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
डॉ.संतोष टारफे, श्री.कुण माल पाटील, 
श्री.नसीम खान, श्री.आलसफ शेख 

ददहसर (मंुबई) येथील शातंीनगर झोपडपट्टी 
पूनिासनाचे काम अपूण मा असल्याबाबत 

८० ११७९४५ श्री.पथृ् िीराज चव्हाण म, श्री.असलम शेख, 
श्री.नसीम खान, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्रीमती 
ननमाला गावित, डॉ.भारती लव्हेकर, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, अॅड.यशोमती ठाकूर, 

सागंली जजल््यात पोलीस भरतीसाठी 
सराि करताना एका युितीचा झालेला 
मतृ्य ु
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
श्री.कुण माल पाटील, श्री.हषािधान सपकाळ, 
डॉ.संतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािंत, श्री.अब् दलु 
सत्तार 

८१ १२५७०६ श्री.सुभाष साबणे म मौ.कुरार (मालाड, मंुबई) येथील भू.क्र.४०३ 
ते ४४१ या भूखडंािरील एसआरए अतंगात 
पुनविाकास करण्याबाबत 

८२ ११६९२० श्री.सुननल लशदें, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.संतोष दानिे 

दक्षक्षण म मंुबई क्षे्ातील पतंप्रधान अनदुान 
प्रकल्पाच्या ६६ इमारतींच्या 
पुनबांधण मीबाबत 

८३ १२१८७१ श्री.नरेंद्र पिार, श्री.गण मपत गायकिाड, 
श्री.ककसन कथोरे, अॅड.पराग अळिण मी 

कल्याण म डोंबबिली (जज.ठाणे म) येथील 
ररगंरूटच्या कामाबाबत 

८४ ११७६२७ श्री.ककसन कथोरे, श्री.नरेंद्र पिार, श्री.नरेंद्र 
महेता, श्री.बळीराम लसरसकार 

अंबरनाथ (जज.ठाणे म) नगरपररषद हद्दीतील 
भुयारी गटार योजनेचे काम ननकृष्ट्ट दजााचे 
करण्यात आल्याबाबत 

८५ ११६९१२ श्री.संजय पोतनीस, श्री.िैभि नाईक, 
श्री.सुननल राऊत, श्री.प्रताप सरनाईक, 
श्री.अशोक पाटील, श्री.अननल बाबर, 
श्रीमती तपृ्ती साितं, श्री.सुरेश धानोरकर, 
श्री.प्रकाश सुिे, श्री.सदा सरिण मकर 

मालाड (मंुबई शहर) येथे एका राजककय 
पक्षाशी संबंधधत व्यक्तीची झालेली हत्या 

८६ ११६५९३ श्री.राधाकृष्ट् ण म विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अलमत 
विलासराि देशमुख, श्री.अलमन पटेल, 
श्री.त्र्यंबकराि लभसे, प्रा.िषाा गायकिाड, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषािधान सपकाळ, 
श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.अबू 
आजमी 

पनिेल-उरण म (जज.रायगड) येथील २३ 
गािांच्या ननैा प्रकल्पबाधधत शेतकऱ्यांच्या 
समसयांबाबत 

८७ ११९७९३ श्री.सुननल राऊत ठाणे म येथे प्राचीन काळापासून अजसतत्िात 
असलेल्या समशानभूमी ि दफनभूमीच्या 
नोंदी विकासकाच्या फायद्यासाठी नष्ट्ट 
केल्याबाबत 

८८ १२३२२३ श्री.संजय केळकर, डॉ.राहूल आहेर नालशक जजल््यातून २५ मुली बेपत्ता 
झाल्याबाबत 

  

नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
८९ ११६८७३ अॅड.पराग अळिण मी, कॅप्टन आर.तलमल 

सेल्िन, अॅड.आलशष शेलार, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.नरेंद्र महेता 

विलेपाले पिूा (मंुबई) येथील साईप्रसाद 
एस.आर.ए. प्रकल्पातील इमारतीची 
दरूिसथा झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
९० ११६७५२ श्री.लभमराि तापकीर मुळशी (ता.मुळशी,जज.पुणे म) येथील सहारा 

अँबी व्हॅलीतील अनधधकृत बाधंकामाबंाबत 
९१ १२०२९७ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुण मािार, 

अॅड.आलशष शेलार, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अलमत साटम 

तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगड) 
औद्योधगक िसाहतीमधील अनधधकृत 
गोडाऊनिर कारिाई करण्याबाबत 

९२ १२०३८७ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकण मी पुणे म महानगरपाललकेच्या आरोग्य 
विभागातील औषध खरेदीत झालेला 
गैरव्यिहार 

९३ ११७०१३ श्री.अतुल भातखळकर मंुबई महानगरपाललकेने केलेल्या 
सव्हेक्षण मानुसार सन २०१९ पयतं मंुबईत २ 
लाख ८४ हजार िाहनांच्या पाककंगसाठी 
जागा आिश्यक असल्याबाबत 

९४ १२४१६९ श्री.सुभाष उफा  पंडडतशेठ पाटील ठाणे म बेलापूर औद्योधगक परीसरातील 
खरैणे म एमआयडीसीतील अलना केलमकल्स 
कंपनीमध्ये लागलेल्या भीषण म आगीबाबत 

९५ १२२९१८ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.असलम शेख, श्री.अमर काळे 

ब्रम्हपूरी (जज.चदं्रपूर) येथील नयायालयाच्या 
नविन इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय 
मानयतेसह ननधी लमळण्याबाबत 

९६ १२३७३० श्री.पथृ् िीराज चव्हाण म मेरो-३ बांधण मीदरम्यान ननमााण म होण मारा 
डबेब्रज िडाळा (मंुबई) येथील खाडीभागात 
टाकण्यात येत असल्याबाबत 

९७ १२३९५९ श्री.सुननल लशदें म्हाडाच्या संक्रमण म लशबबरात राहण माऱ्या 
रदहिाश्यांचे तीन शे्रण मीत करण्यात आलेले 
िगीकरण म 

९८ १२१८७४ श्री.नरेंद्र पिार, श्री.गण मपत गायकिाड, 
श्री.ककसन कथोरे, अॅड.पराग अळिण मी 

कल्याण म (जज.ठाणे म) शहरातील दगुााडी 
पुलाचे काम ननधीअभािी प्रलंबबत 
असल्याबाबत 

९९ ११६९१६ श्री.राधाकृष्ट् ण म विखे-पाटील मंुबई शहरात क्षय रोगाचा िाढता प्रादभुााि 
  

  
विधान भिन :   डॉ. अनतं कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाकं : १६ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


