
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

मंगळिार, दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१८ / कातििक २९, १९४० ( शके ) रोजीच्या 
िारांककि प्रश्नोत्िरांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नांची सूची 

  

(१) मुख् यमं्ी 

 

यांचे प्रभारी विभाग 
(२) गहृतनमािण मं्ी 
(३) कामगार, कौशल्य विकास, भूकंप पनुििसन, माजी सतैनकांचे 

कल्याण मं्ी 
  

प्रश्नांची एकूण संख्या - ७४ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - ४९ [ ०१ िे ४९ ] 
  

िसुऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - १९ [ ५० िे ६८ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - ०६ [ ६९ िे ७४ ] 
  

एकूण - ७४ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
१ १२७९६१ श्री.ककसन कथोरे, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 

श्री.असलम शेख, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अममि विलासराि िेशमुख, श्रीमिी 
तनमिला गाविि, अॅड.यशोमिी ठाकूर, 
श्री.हषििधिन सपकाळ, डॉ.संिोष टारफे, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.डी.पी.साििं, 
श्री.िसिंराि चव्हाण 

िािर (मंुबई) येथील छप्रा ि मोहसीन इमारिींच्या 
पुनवििकासाबाबि 

२ १२६९८७ श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.िैभि नाईक कांदििली (जज.मंुबई उपनगर) हनुमाननगर येथील 
झोपडपट्टी पनुििसन योजनेबाबि 

३ १३२४१२ श्री.विजय काळे पुणे महानगरपामलकेच्याििीने एलईडी दििे 
बसविण्याचे काम विनातनवििा दिल्याबाबि 

४ १२७७४७ श्री.सुधाकर कोहळे, श्री.उल्हास पाटील, 
श्री.संजय सािकारे, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.सुतनल मशिें, श्री.प्रकाश फािपेकर 

सांगली येथील चौगुले मॅटनीटी रुग्णालयामध्ये 
बेकायिा गभिपाि केल्याप्रकरणी डॉक्टरांिर कारिाई 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
५ १२७०३० श्री.भासकर जाधि, श्री.शामराि ऊफि  

बाळासाहेब पाटील, श्री.असलम शेख, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अममि विलासराि िेशमुख, 
श्रीमिी तनमिला गाविि, अॅड.यशोमिी 
ठाकूर, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.डी.पी.सािंि, डॉ.संिोष टारफे, 
श्री.हषििधिन सपकाळ, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.बाळासाहेब थोराि, श्री.त्र्यबंकराि मभसे, 
श्री.राहुल जगिाप, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.सुभाष उफि  पंडडिशेठ पाटील, 
श्री.शमशकािं मशिें, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, 
श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.हनुमंि डोळस, 
श्री.संिीप नाईक, श्रीमिी दिवपका चव्हाण, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.राणाजगजीिमसहं 
पाटील, श्रीमिी सुमन पाटील, श्री.प्रिीप 
नाईक, श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.ित्िा्य भरणे, श्री.मकरंि जाधि-
पाटील, श्री.विजय भाबंळे, श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचकटगांिकर, श्री.संग्राम 
जगिाप, श्री.राहुल मोटे, श्री.संजय किम, 
श्री.पंकज भुजबळ, डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.मधुसूिन कें दे्र, श्री.नरहरी 
झझरिाळ, श्रीमिी संध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.संजय केळकर 

मंुबई िसेच रायगड येथील औद्योधगक 
िसाहिींमध्ये आग लागण्याच्या नटनांमध्ये िा  
झाल्याबाबि 

६ १२७८९१ श्री.सुतनल केिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असलम 
शेख, श्री.अमर काळे, श्री.डी.पी.साििं, 
डॉ.संिोष टारफे, श्री.विजय काळे, 
श्री.अजजि पिार 

शासकीय पिभरिीकररिा महापररक्षा पोटिलद्िारे 
पररक्षा नेण्याचा शासनाचा तनणिय रद्द करण्याच्या 
मागणीबाबि 

७ १२६४९९ श्री.संजय पोिनीस, श्री.अममि विलासराि 
िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.अममन पटेल, श्री.असलम शेख, 
श्री.नसीम खान, श्री.त्र्यबंकराि मभसे, 
श्रीमिी तनमिला गाविि, श्री.कालीिास 
कोळंबकर, डॉ.संिोष टारफे, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, प्रा.िषाि 

िापोली (जज.रत्नाधगरी) येथील कृषी विद्यापीठाच्या 
बसला आंबेनळी नाटाि झालेला अपनाि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
गायकिाड, अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.भासकर 
जाधि, श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-
पाटील, श्री.जयिं पाटील, श्री.छगन 
भुजबळ, श्री.शमशकािं मशिें, श्री.जजिेंद्र 
आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्ि 
क्षीरसागर, श्री.हनमंुि डोळस, श्री.संिीप 
नाईक, श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.राणाजगजीिमसहं पाटील, 
श्री.शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.राहुल जगिाप, श्रीमिी सुमन पाटील, 
श्री.प्रिीप नाईक, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.ित्िा्य भरणे, 
श्री.मकरंि जाधि-पाटील, श्री.विजय भाबंळे, 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगांिकर, 
श्री.संग्राम जगिाप, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.संजय किम, श्री.दिपक 
चव्हाण, श्री.पंकज भुजबळ, डॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.मधुसूिन कें दे्र, 
श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.बबनराि मशिें, 
श्रीमिी संध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, डॉ.राहूल 
पाटील, श्री.सुभाष भोईर, श्री.प्रिाप 
सरनाईक, अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.सुतनल 
मशिें, श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.राहूल कुल, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.भारि भालके, श्री.विश्िजजि किम, 
श्री.बसिराज पाटील, श्री.आमसफ शेख, 
श्री.अमर काळे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.डी.पी.सािंि, श्री.हषििधिन सपकाळ, 
श्री.सुतनल प्रभू, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.अतनल बाबर, 
श्री.धैयिशील पाटील, श्री.जयप्रकाश मंुिडा, 
अॅड.िारीस पठाण, श्री.सिानंि चव्हाण, 
डॉ.भारिी लव्हेकर 

८ १२८१९३ श्री.हषििधिन सपकाळ शहर पोमलस सटेशन बलु ाणा येथे िक्रार 
नोंिविण्यास गेलेल्या नागररकानंा मारहाण 
केल्याबाबि 

९ १२६९१७ श्री.जयंि पाटील, श्री.अजजि पिार, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शमशकािं मशिें, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 

महाराष्ट्र इमारि ि इिर बांधकाम कामगार 
कल्याण मंडळाने माहे नोव्हेंबर २०१७ िे जानेिारी 
२०१८ या कालािधीि केलेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.हनुमंि डोळस, 
श्री.राजेश टोपे 

१० १३२३२८ श्री.समीर कुणािार गिंडी कामगार कल्याणकारी मंडळािील िलालांच्या 
िा त्या हसिक्षपेामुळे कामगार लाभापासून िंधचि 
राहि असल्याबाबि 

११ १२७१४५ श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शमशकािं मशिें, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.राणाजगजीिमसहं 
पाटील, श्री.संिीप नाईक, श्री.असलम शेख, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.नरहरी झझरिाळ, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.हनुमंि डोळस 

राज्यािील ठेिीिाराचंी आधथिक फसिणकु केलेल्या 
खटल्याचें जलिगिीने तनकाल लािण्यासाठी 
अतिररक्ि न्यायालयांची तनममििी करण्याबाबि 

१२ १२६४५१ श्री.मंगेश कुडाळकर, श्री.सुतनल मशिें, 
श्री.अब ूआजमी, श्री.रमेश लटके, श्री.प्रकाश 
फािपेकर, अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अममि विलासराि 
िेशमुख, श्री.अममन पटेल, श्री.त्र्यंबकराि 
मभसे, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषििधिन सपकाळ, 
डॉ.संिोष टारफे 

चेंबूर (मंुबई उपनगर) पररसरािील माहूल 
यादठकाणी असलेल्या एच.पी.सी.एल., बी.पी.सी.एल. 
ररफायनरी ि रासायतनक कारखान्यामुळे 
पररसरािील िािािरण प्रिवूषि होि असल्याबाबि 

१३ १२६८९६ श्री.अममि साटम, श्री.अतनल (अण्णा) गोटे मंुबईिील जे.जे. रुग्णालयािील िसेच एल.एस.रहेजा 
रुग्णालयािील समन्ियक यानंा लाचलुचपि 
प्रतिबधंक विभागाने लाच सिीकारिानंा केलेली 
अटक 

१४ १२७४२५ श्री.अमल महाडीक, अॅड.आमशष शेलार, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.प्रशािं ठाकूर, 
श्री.संजय केळकर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.अतनल बाबर, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.सुभाष भोईर, अॅड.यशोमिी ठाकूर, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.पाडुंरंग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.सिंीप नाईक, श्रीमिी 
दिवपका चव्हाण, श्री.जयप्रकाश मंुिडा, 
श्री.सुरेश गोरे, डॉ.भारिी लव्हेकर, श्री.राहूल 
कुल, श्री.सुतनल प्रभू, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.ित्िा्य भरणे, श्री.प्रिाप सरनाईक, 
श्री.बसिराज पाटील, श्रीमिी माधुरी 

राज्यािील िा त्या सायबर गुन्ायािंर सक्षम 
उपाययोजना करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
ममसाळ, श्रीमिी मंिा म्हा्,े श्री.जगिीश 
मुळीक, श्री.अतनल किम, श्री.ककशोर 
पाटील, श्री.सुभाष साबणे 

१५ १३१३३५ श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, डॉ.संिोष टारफे, 
श्री.विश्िजजि किम, श्री.बाळासाहेब थोराि, 
श्री.असलम शेख, श्री.अममन पटेल, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
श्रीमिी तनमिला गाविि, श्री.जयकुमार गोरे 

उरण (जज.रायगड) येथील जेएनपीटीने आपल्या 
मालकीच्या भाडिेत्त्िािर दिलेल्या जममनींचे भाड े
कंपन्यानंी थकविल्याबाबि 

१६ १२९१५० श्री.सुभाष उफि  पंडडिशेठ पाटील िळोजा (िा.पनिेल, जज.रायगड) भागाि 
एन.के.कॅसल गु्रपच्या विकासकाने गंुििणकूिारांची 
केलेली फसिणकू 

१७ १३०८२४ श्री.चदं्रिीप नरके, श्री.सत्यजीि पाटील-
सरुडकर, श्री.राजेश क्षीरसागर, श्री.अमल 
महाडीक 

कोल्हापूर शहराि िररोज जमा होणाऱ्या जिै 
िैद्यककय कचऱ्यामुळे नागरीकांचे आरोग्य धोक्याि 
आल्याबाबि 

१८ १३०३२७ श्री.सुतनल राऊि मंुबई इमारि िरुूसिी ि पुनरिचना बोडाििील 
अधधकाऱ्यांच्या बिलीबाबि 

१९ १२७०७४ श्री.अतनल बाबर, श्री.प्रिापराि पाटील 
धचखलीकर, श्री.चंद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीि 
पाटील-सरुडकर 

राज्यािील रायसेम प्रमशक्षण कें दे्र ि लनु 
औद्योधगक प्रमशक्षण ससंथा (ममनी आयटीआय) बिं 
केली असल्याबाबि 

२० १२८९३५ डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.दिपक चव्हाण, श्री.दिलीप 
िळसे-पाटील, श्री.जयिं पाटील, 
श्री.शमशकािं मशिें, श्री.जजिेंद्र आव्हाड 

मभिापूर (जज.नागपूर) येथे एका विद्याथीनीचा 
रकने दिलेल्या धडकेि झालेला मतृ्य ू

२१ १२७०१२ श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शमशकािं मशिें, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्ि क्षीरसागर, 
श्री.हनुमंि डोळस, श्री.संिीप नाईक, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.राणाजगजीिमसहं 
पाटील, श्री.शामराि ऊफि  बाळासाहेब 
पाटील, श्री.राहुल जगिाप, श्रीमिी सुमन 
पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.ित्िा्य भरणे, 
श्री.मकरंि जाधि-पाटील, श्री.विजय भांबळे, 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगांिकर, 
श्री.संग्राम जगिाप, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.संजय किम, श्री.दिपक 
चव्हाण, श्री.पंकज भुजबळ, डॉ.सिीश 

ओिळी (िा.मभिंडी, जज.ठाणे) ग्रामपचंायिीच्या 
हद्दीिील ज्िलनशील केममकल्सच्या गोिामांना 
लागलेली आग 
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(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.मधुसूिन कें दे्र, 
श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.बबनराि मशिें, 
श्रीमिी संध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असलम शेख, 
श्री.डी.पी.सािंि, डॉ.संिोष टारफे, श्री.महेश 
चौनुले, श्री.ककसन कथोरे 

२२ १२६५८१ श्री.सुतनल प्रभू मंुबईिील जोगेश्िरी मजासिाडी येथील भूखडं 
प्रकरणी महानगरपामलका मशपायाची हत्या 
झाल्याबाबि 

२३ १२६८८५ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषििधिन सपकाळ, 
डॉ.संिोष टारफे, श्री.डी.पी.सािंि 

दहगंोली, खामगांि (जज.बुल ाणा) ि बोपी 
(जज.अमराििी) येथील उद्योगपिीनी बँकेसह 
व्यापाऱ्याचंी कोट्यिधी रुपयाचंी केलेली फसिणकू 

२४ १२७४८५ अॅड.आमशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.प्रशािं ठाकूर, श्री.ककसन कथोरे, 
डॉ.संिोष टारफे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अममि विलासराि 
िेशमुख, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.अममन 
पटेल, श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, 
श्रीमिी तनमिला गाविि, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषििधिन सपकाळ, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.भारि भालके, श्री.त्र्यबंकराि मभसे, 
श्री.महेश चौनुले, श्री.रणधीर सािरकर, 
श्री.अजय चौधरी, श्रीमिी माधुरी ममसाळ, 
श्री.बबनराि मशिें, श्रीमिी सगंीिा ठोंबरे 

आधथिकदृष्ट्ट्या मागास लाभाथ्याांसाठी आण्णासाहेब 
पाटील आधथिक मागास महामंडळाच्या माध्यमािून 
उद्योग, व्यिसायासाठी बकँांनी विनािारण जमीन 
कजि उपलब्ध करून िेण्याबाबिचा अध्यािेश 

२५ १२७६९६ श्री.शमशकािं मशिें, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, 
श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.हनुमंि डोळस, 
श्री.संिीप नाईक, श्रीमिी दिवपका चव्हाण, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.राणाजगजीिमसहं 
पाटील, श्री.शामराि ऊफि  बाळासाहेब 
पाटील, श्री.राहुल जगिाप, श्रीमिी सुमन 
पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.ित्िा्य भरणे, 
श्री.मकरंि जाधि-पाटील, श्री.विजय भांबळे, 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगांिकर, 

 ाळनर (िा.माणगाि, जज.रायगड) गािाि डडटोनेटसि 
आझण जजलेदटनच्या सहाय्याने बनविण्याि येणाऱ्या 
सफोटकाचा साठा पोमलसानंी जप्ि केल्याबाबि 



7 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
श्री.संग्राम जगिाप, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.संजय किम, श्री.पकंज 
भुजबळ, डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.मधुसूिन कें दे्र, श्री.नरहरी झझरिाळ, 
श्रीमिी संध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.ककसन 
कथोरे 

२६ १२६५६५ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अममि 
विलासराि िेशमुख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.त्र्यंबकराि मभसे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शेख, 
श्री.हषििधिन सपकाळ, डॉ.संिोष टारफे, 
श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर 

पुणे येथील दहजंिडी आयटी पाकि कड े जाणाऱ्या 
रसत्यािरील िाहिकू कोंडीमुळे ५६ कंपन्यानंी 
सथलािंर केल्याबाबि 

२७ १२७२०० श्री.अममन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असलम 
शेख, श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.नसीम 
खान, श्री.अममि विलासराि िेशमुख, 
डॉ.संिोष टारफे, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्रीमिी तनमिला गाविि, 
श्री.भारि भालके, श्री.बसिराज पाटील, 
श्री.आमसफ शेख, श्री.त्र्यंबकराि मभसे, 
श्री.डी.पी.सािंि, श्री.अमर काळे, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.हषििधिन सपकाळ, श्री.ित्िा्य 
भरणे, श्री.धैयिशील पाटील, श्री.सुभाष उफि  
पंडडिशेठ पाटील 

गोिंडी (मंुबई) संजयनगर येथील 
महानगरपामलकेच्या उिूि माध्यमाच्या शाळेिील २२० 
विद्याथ्याांना झालेली विषबाधा 

२८ १३१४९९ अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.सुतनल मशिें, 
श्री.मंगेश कुडाळकर 

मंुबई विद्यापीठािील परीक्षा विभागािील 
अधधकाऱ्याने पररक्षांमध्ये केलेला गैरप्रकार 

२९ १३०११२ श्री.िकुाराम कािे मंुबईिील चेंबूर िाशीनाका येथील डॉ.मभमराि 
आंबेडकर विद्यालय आझणक-पांजरापेळ जोड 
रसत्याि प्रकल्पबाधधि झाल्याबाबि 

३० १२६६५४ श्री.ओमप्रकाश ऊफि  बच्चू कडू, 
श्री.विनायकराि जाधि-पाटील, 
श्री.मशरीषिािा चौधरी, श्री.मोहन फड 

कें द्र शासनाच्या बीएसयपूी योजनेंिगिि कल्याण 
शहरािील लाभाथ्याांना नरे िेण्यास होि असलेल्या 
विलबंाबाबि 

३१ १३१३४७ श्री.िैभि वपचड संगमनेर (जज.अहमिनगर) िालुक्यािील पठार 
भागाि िारंिार होि असलेल्या भुकंपाबाबि 

३२ १२९७४७ श्री.सुभाष भोईर, श्री.प्रिाप सरनाईक, 
डॉ.बालाजी ककणीकर 

डोंबबिली एमआयडीसीमध्ये फेज-२ असलेल्या प्रोबेस 
या केममकल कंपनीि झालेल्या भीषण सफोटािील 
नुकसानधारकानंा भरपाई न ममळाल्याबाबि 
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३३ १३१८४२ श्री.मभमराि िापकीर, श्री.विजय काळे पुणे महानगरपामलकेच्या एलईडी प्रकल्प, पुणे 

कनेक्ट िसेच डटेा करप्ट या िीन प्रकल्पांमध्ये 
कोट्यिधी रुपयांचा गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

३४ १२६५९३ श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापूर जजल्ायािील गारगोटी ि आजरा येथील 
पोलीस सटेशन इमारि बाधंकामास तनधी 
ममळणेबाबि 

३५ १३१७९७ श्री.संजय किम मौजे हणे (िा.िापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील 
सुिणििगुि ककल्ल्याकररिा जेट्टीची सुविधा 
नसल्याबाबि 

३६ १२७११७ श्री.अिुल भािखळकर, श्री.दिलीप िळसे-
पाटील, श्री.अजजि पिार, श्री.जयिं पाटील, 
श्री.शमशकािं मशिें, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.संिीप नाईक, श्रीमिी दिवपका चव्हाण, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.शामराि ऊफि  
बाळासाहेब पाटील, अॅड.पराग अळिणी, 
अॅड.आमशष शेलार, कॅप्टन आर.िममल 
सेल्िन 

मंुबईिील सुमारे ५६ हजार इमारिींना भोगिटा 
प्रमाणप् (OC) दिले नसल्याबाबि 

३७ १२६६३६ श्री.मंगलप्रभाि लो ा, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अममन पटेल, श्री.असलम 
शेख, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
डॉ.संिोष टारफे, श्रीमिी तनमिला गाविि, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, प्रा.िषाि गायकिाड, 
श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शमशकािं मशिें, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्ि क्षीरसागर, 
श्री.हनुमंि डोळस, श्री.संिीप नाईक, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.राणाजगजीिमसहं 
पाटील, श्री.शामराि ऊफि  बाळासाहेब 
पाटील, श्री.राहुल जगिाप, श्रीमिी सुमन 
पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.ित्िा्य भरणे, 
श्री.मकरंि जाधि-पाटील, श्री.विजय भांबळे, 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगांिकर, 
श्री.संग्राम जगिाप, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.संजय किम, श्री.दिपक 

मंुबईि मलेररया, लेप्टो, डेंग्य,ु सिाईनफ्लू, गॅसटो, 
हेपेटाईसीस, कॉलरा ि डेंग्यु सदृष्ट्य आजाराची 
लागण झाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
चव्हाण, श्री.पंकज भुजबळ, डॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.मधुसूिन कें दे्र, 
श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.बबनराि मशिें, 
श्रीमिी संध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, डॉ.राहूल 
पाटील, श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.योगेश 
सागर, श्री.रमेश लटके 

३८ १३२५८८ श्री.रमेश लटके बहृन्मंुबई महानगरपामलकेने तनयममि रसिारेषा ि 
विकास तनयोजन रसिा यामधील अडथळे िरू करून 
रसिा रंुिीकरण करण्याबाबि 

३९ १२६६७१ श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.अममि साटम, 
श्री.शमशकािं मशिें, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.हनुमंि डोळस, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.संग्राम थोपटे, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.अममि झनक, 
श्री.मभमराि िापकीर, श्री.विजय काळे, 
श्री.राहूल कुल, श्री.गणपिराि िेशमुख, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, अॅड.यशोमिी ठाकूर, 
श्री.डी.पी.सािंि, डॉ.संिोष टारफे, 
श्री.असलम शेख 

पुणे येथील जनुा बाजार येथील अमरशेख चौकािील 
लोखडंी होडींग कोसळून झालेला अपनाि 

४० १२८४३९ श्री.शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.ित्िा्य भरणे, श्री.शमशकांि मशिें, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयिं पाटील, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, 
श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.हनुमंि डोळस, 
श्री.संिीप नाईक, श्रीमिी दिवपका चव्हाण, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.राणाजगजीिमसहं पाटील, श्री.राहुल 
जगिाप, श्रीमिी सुमन पाटील, श्री.प्रिीप 
नाईक, श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.मकरंि जाधि-पाटील, श्री.विजय भांबळे, 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगांिकर, 
श्री.सगं्राम जगिाप, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.संजय किम, श्री.दिपक 
चव्हाण, श्री.पंकज भुजबळ, डॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.मधुसूिन कें दे्र, 
श्री.नरहरी झझरिाळ, श्रीमिी संध् यािेिी 
िेसाई-कुपेकर 

राज्यािील असनंटीि कामगारांच्या पाल्यांना 
शैक्षझणक उपयोगाकरीिा टॅब्लेट आझण लॅपटॉप 
िेण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
४१ १२६४४९ श्री.अजय चौधरी, श्री.सरिार िारामसहं, 

श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.अममन पटेल, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असलम 
शेख, श्री.नसीम खान, श्री.अममि 
विलासराि िेशमुख, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
डॉ.संिोष टारफे, श्रीमिी तनमिला गाविि, 
श्री.बसिराज पाटील, श्री.अमर काळे, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.िसंिराि चव्हाण, 
श्री.भारि भालके, श्री.डी.पी.सािंि, 
श्री.हषििधिन सपकाळ, श्री.त्र्यबंकराि मभसे, 
श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.योगेश सागर, श्रीमिी 
िपृ्िी साििं, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.अजजि पिार, श्री.जयिं पाटील, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.शमशकांि मशिें, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.संिीप नाईक, श्रीमिी दिवपका चव्हाण, 
अॅड.िारीस पठाण, श्री.मंगेश कुडाळकर, 
श्री.संजय पोिनीस, श्री.अममि साटम, 
अॅड.आमशष शेलार, श्री.प्रशांि ठाकूर, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.शामराि ऊफि  
बाळासाहेब पाटील, श्री.िैभि नाईक, 
श्री.अतनल किम 

िक्षक्षण मंुबईिील कक्रसटल टॉिर या बहुमजली 
इमारिीला लागलेल्या आगीबाबि 

४२ १२९११७ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे सािपूर (जज.नामशक) औद्योधगक िसाहिीिील 
प्रीममयम टूल कंपनीने कमिचा-याांचे िेिन 
थकविल्याबाबि 

४३ १२९८९४ प्रा.विरेंद्र जगिाप, अॅड.यशोमिी ठाकूर, 
श्री.हषििधिन सपकाळ, श्री.अमर काळे 

अमराििी सहाय्यक कामगार आयुक्ि 
कायािलयािील गैरव्यिहाराबाबि 

४४ १२६४४३ श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.सुतनल मशिें, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम 
खान, श्री.अममन पटेल, श्री.त्र्यंबकराि 
मभसे, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषििधिन सपकाळ, 
डॉ.संिोष टारफे, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.अजजि पिार, श्री.जयिं पाटील, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शमशकािं मशिें, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.राणाजगजीिमसहं 

मंुबईिील माहूल-चेंबूर येथील बीपीसीएलच्या 
ररफायनरीमधील हायड्रोकाबिन युतनटमधील 
बॉयलरचा झालेला सफोट 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
पाटील, श्री.संिीप नाईक, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.हनुमंि डोळस, 
श्री.अममि विलासराि िेशमुख, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.डी.पी.साििं, 
श्रीमिी तनमिला गाविि, अॅड.यशोमिी 
ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.बाळासाहेब थोराि, श्री.प्रिाप 
सरनाईक, डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सुभाष 
भोईर, श्री.संिीपानराि भुमरे, श्री.संजय 
पोिनीस, श्री.भारि भालके, श्री.बसिराज 
पाटील, श्री.िकुाराम कािे, श्री.योगेश 
सागर, श्री.ककशोर पाटील 

४५ १२६४३० श्री.सरिार िारामसहं, श्री.शरििािा सोनािणे खारनर (निी मंुबई) येथील मसडकोिफे कोयना 
पुरग्रसिानंा िाटप केलेली जमीन बेकायिा 
हसिािंरण करुन गैरव्यिहार केल्याबाबि 

४६ १३२५६४ श्री.चरण िानमारे भंडारा जजल्ायािील बेरोजगारांची फसिणकू होि 
असल्याबाबि 

४७ १२६४३४ श्री.सुतनल मशिें, श्री.मंगेश कुडाळकर, 
श्री.प्रकाश फािपेकर 

िरळी (मंुबई) येथील इंदिरा झोपडपट्टी पनुििसन 
प्राधधकरण सहकारी गहृतनमािण संसथेिर प्रशासक 
नेमण्याबाबि 

४८ १२६४१६ श्री.संिीप नाईक, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.शमशकािं मशिें, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.पांडुरंग बरोरा 

निी मंुबईि मसडको तनममिि कंडोममतनयम 
अंिगििची विकासकामे करण्यास परिानगी 
ममळणेबाबि 

४९ १२७३६२ प्रा.(श्रीमिी) मेधा कुलकणी पुणे महानगरपामलका प्रशासनाकडून ई- कचऱ्याकड े
िलुिक्ष होि असल्याबाबि 

  
िसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
५० १२७८९५ श्री.सुतनल केिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-

पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अमर 
काळे, श्री.असलम शेख, श्री.डी.पी.साििं, 
डॉ.संिोष टारफे 

नागपूर शहरािील चोिीस िास पाणी पुरिठा 
योजनेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

५१ १२८१९८ श्री.हषििधिन सपकाळ बुल ाणा येथील औद्योधगक प्रमशक्षण संसथेच्या 
प्राचायि ि भांडारपाल यानंी शालेय सादहत्य खरेिीि 
केलेला अपहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
५२ १२७३७७ श्री.जयंि पाटील, श्री.हसन मुश्रीफ राज्याचे सामाजजक न्याय मं्ी यांच्या सिीय 

सहाय्यकानंा मं्ालयािील िालनाि केलेली मारहाण 
५३ १३२५५४ श्री.समीर कुणािार दहगंणनाट नगरपररषि (जज.िधाि) येथील रोजंिारी 

कमिचा-यानंा विशेष बाब म्हाणनू नगरपचंायि सेिेि 
कायम करण्याबाबि 

५४ १२७६५६ श्री.अमल महाडीक कोल्हापूर जजल्ायामध्ये शासकीय िदै्यकीय 
विभागाि नोकरीच्या आममषाने िरुणाचंी केलेली 
फसिणकू 

५५ १३१३४२ श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.विश्िजजि किम, 
श्री.बाळासाहेब थोराि, डॉ.संिोष टारफे, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्रीमिी तनमिला गाविि, 
प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.बसिराज पाटील, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर 

मंुबईिील बीडीडी चाळ पनुििसन प्रकल्पाबाबि 

५६ १३०१४५ श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.िैभि वपचड 

समिानगर, कादंििली येथील ५३ एकरचा म्हाडाच्या 
मालकीचा भुखडं मे. एस.डी. कापोरेशन या 
विकासकाने िारण ठेिल्याबाबि 

५७ १२६७८५ श्री.सुतनल प्रभू, श्री.सुतनल मशिें लोअर परेल गणपिराि किम मागि येथील केळीच्या 
चाळीची पुनबाांधणी करण्याबाबि 

५८ १२७४४७ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, श्री.डी.पी.सािंि, 
श्री.हषििधिन सपकाळ 

िेसाईगंज िडसा नगरपररषिेच्या (जज.गडधचरोली) 
विद्युि पोल उभारणी ि त्यािर कफमलप्स कंपनीचे 
दििे लािण्याच्या कामाि झालेली अतनयममििा 

५९ १२६६०६ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अममि 
विलासराि िेशमुख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.त्र्यंबकराि मभसे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शेख, 
श्री.हषििधिन सपकाळ, डॉ.संिोष टारफे, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.डी.पी.साििं, 
श्रीमिी तनमिला गाविि, अॅड.यशोमिी 
ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.कुणाल 
पाटील 

दिडंोशी (मंुबई) येथील ४० एकराचा भूखडं 
विकासकाला िेण्याि आल्याबाबि 

६० १३०११६ श्री.िकुाराम कािे आझणक पाजंरापोळ जोडरसिा (मंुबई) प्रकल्पबाधधि 
९०४ झोपडीधारकांना िाशीनाका येथे ररकाम्या 
इमारिीमध्ये िात्पुरिे सितनका िाटप करण्याबाबि 

६१ १२७४०६ श्री.ओमप्रकाश ऊफि  बच्चू कडू भंडारा जजल्ायािील तिरोडा नगरपररषि क्षे्ाि 
IHSDP नरकुल योजना ि रमाई नरकुल 
योजनेंिगिि प्राप्ि तनधीचा गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
६२ १३२२६५ श्री.संजय किम िाभोळ खाडीच्या मुखािर गाळ साठल्याने 

मच्छीमारानंा समुद्रामध्ये मासेमारी करणे धोक्याचे 
झाले असल्याबाबि 

६३ १२७१९६ श्री.अिुल भािखळकर राज्यािील नागररकांच्या िक्रारींचे तनिारण 
करण्याकररिा शासनाने ऑनलाईन पद्धिीने सुरु 
केलेले ‘आपले सरकार’ पोटिल अयशसिी 
ठरल्याबाबि 

६४ १२६८०३ श्री.मंगलप्रभाि लो ा, श्री.अमल महाडीक, 
श्री.तनिेश राणे, श्री.संजय सािकारे, 
श्री.दिपक चव्हाण, श्री.शमशकािं मशिें, 
श्री.शामराि ऊफि  बाळासाहेब पाटील, 
डॉ.भारिी लव्हेकर, श्री.अममि विलासराि 
िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.अममन पटेल, श्री.असलम शेख, 
श्री.नसीम खान, श्री.त्र्यबंकराि मभसे, 
श्री.कालीिास कोळंबकर, डॉ.संिोष टारफे, 
श्रीमिी तनमिला गाविि, श्रीमिी मतनषा 
चौधरी, अॅड.आमशष शेलार, अॅड.भीमराि 
धोंड,े श्री.सुतनल मशिें, श्री.प्रकाश फािपेकर 

मुलींच्या अपहरणाच्या गुन्ायांमध्ये महाराष्ट्र राज्य 
प्रथम असल्याबाबि 

६५ १२६६७८ श्री.हसन मुश्रीफ, डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.हनुमंि डोळस, श्री.दिपक 
चव्हाण 

दहजंिडी (पुणे) पररसराि उसिोड मजुरांच्या 
अल्पियीन मुलीिंर झालेला अत्याचार 

६६ १२६४५० श्री.सरिार िारामसहं, श्री.शरििािा 
सोनािणे, अॅड.िारीस पठाण, श्री.प्रिापराि 
पाटील धचखलीकर, कॅप्टन आर.िममल 
सेल्िन 

परळ (मंुबई) येथील कॉलेज ऑफ कफजजमशअन 
ॲण्ड सजिन (सीपीएस) महाविद्यालयािनू 
पिव्यतू्िर पिविका उत्िीणि बनािट प्रमाणप् ेसािर 
करणाऱ्या ५८ डॉक्टरांिर कारिाई करण्याबाबि 

६७ १२६४५७ श्री.सुतनल मशिें, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.मंगेश कुडाळकर, श्री.प्रकाश फािपेकर 

ग्लोब ममल पॅसेज शाळा, िरळी येथे िासिव्य 
करणाऱ्या महानगरपामलका कामगारानंा 
कायमसिरूपी भुईभाड े आकारून राहण्यास मंजुरी 
िेण्याबाबि 

६८ १२८६४१ प्रा.(श्रीमिी) मेधा कुलकणी पुणे महानगरपामलकेच्या शाळाचं्या आिाराि 
सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबि 

  

तिसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
६९ १३०१४९ श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 

श्री.जयंि पाटील, श्री.पाडुंरंग बरोरा, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.प्रिीप नाईक 

मौजे चेंबूर (िा.कुलाि) न.भु.क्र. ६२ हा भुखडं 
एव्हरेसट को.ऑ.हौ.सो.मल. यानंा दिल्याबाबि 



14 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
७० १२६६२५ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 

िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अममि 
विलासराि िेशमुख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.त्र्यंबकराि मभसे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शेख, 
श्री.हषििधिन सपकाळ, डॉ.संिोष टारफे 

कल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपामलकेिील 
गैरकारभाराबाबि 

७१ १३२२६६ श्री.संजय किम िापोली (जज.रत्नाधगरी) शहारािील रसत्यांची झालेली 
िरुिसथा 

७२ १२६८३० श्री.मंगलप्रभाि लो ा, अॅड.पराग अळिणी, 
अॅड.आमशष शेलार, कॅप्टन आर.िममल 
सेल्िन 

मंुबईिील राजािाडी रुग्णालयाच्या आयसीय ू
विभागाि एमबीबीएस ऐिजी बीएचएमएस, 
बीएमएस डॉक्टरांकडून उपचार करण्याि येि 
असल्याबाबि 

७३ १२६४८३ श्री.सरिार िारामसहं, श्री.शरििािा सोनािणे िांदे्र-कुलाि कॉम्प्लेक्स येथील जी ब्लॉक मधील सी 
५७ ि ५८ हा भूखडं श्री नमन हॉटेल्स प्रा.मल.यानंा 
मलजिर िेण्याि आल्याबाबि 

७४ १२६५६० श्री.सुतनल मशिें, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.प्रकाश फािपेकर 

िरळी येथील गणपिराि किम मागािच्या १०० फुटी 
रंुिीकरणामुळे बाधधि होणाऱ्या उपकर प्राप्ि 
चाळीिंील रदहिाश्यांचे प्रकल्पबाधधि म्हणनू 
पुनििसन करण्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनिं कळसे 
मंुबई.   प्रधान सधचि, 
दिनाकं : १९ नोव्हेंबर, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


