
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

मंगळिार, दिनांक २५ जुलै, २०१७ / श्रािण ३, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
िारांककि प्रश्नोत्िरांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नांची सूची 

 
  

(१) मुख् यमं्ी 

 

यांचे प्रभारी विभाग (२) गहृतनमााण मं्ी 
(३) कामगार, कौशल्य विकास, भूकंप पुनिासन, 

माजी सैतनकांचे कल्याण मं्ी 
  

 

प्रश्नांची एकूण संख्या - ६४ 
  

   पदहल्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - ४८ [ ०१ िे ४८ ] 
  

   िुसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या  - १२ [ ४९ िे ६० ] 
  

   तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - ०४ [ ६१ िे ६४ ] 
  

    एकूण - ६४ 
        -------------------- 

  

प्रश्नांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिसयांचे नांि विषय 
१ ८५०८२ श्री.सतुनल प्रभ ू निी मुंबईिील भखंूड ससडकोच्या 

ित्कालीन अधधका-यांनी व्हहनस सहकारी 
गृहतनमााण संसलेला बेकायिेशीरतरत्या 
हसिांिरीि केल्याबाबि 
 

२ ९०१०५ श्री.बाळासाहेब लोराि, श्री.संजय पोिनीस, 
श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.त्र्यंबकराि सभसे, 
श्री.डी.पी.सािंि 

राज्यािील सायबर गनु्हयांिर प्रतिबंध 
घालण्यासाठी राबविण्याि येि असलेला 
सायबर सरुक्षा प्रकल्प 
 

३ ८५४८६ श्री.सरिार िाराससहं, श्री.शरििािा सोनािणे िांदे्र कुलाा कॉम्प्लेक्समध्ये सपाईस ॲण्ड 
गे्रन्स या परिेशी कंपनीने केलेले 
अनधधकृि बांधकाम 
 

४ ८४९३८ श्री.भासकर जाधि, श्री.हनमंुि डोळस, 
श्री.सरेुश लाड, श्री.दिपक चहहाण, 
श्री.नसीम खान, श्री.मंगलप्रभाि लोढा, 

मुंबई शहरािील िरळी, नायगांि, डडलाई 
रोड येलील बीडीडी चाळींच्या 
पनुविाकासाबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिसयांचे नांि विषय 
श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.ककसन कलोरे, श्री.संजय केळकर, 
श्री.व्जिेंद्र आहहाड, श्री.अिलु भािखळकर, 
श्री.सशरीषिािा चौधरी 
 

५ ८४९५९ श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सतुनल केिार, श्री.असलम शेख, 
श्री.अमर काळे, डॉ.संिोष टारफे 
 

बी.हही.जी. इंडडया या कंपनीने कं्ाटािील 
अटींचे पालन न केल्याबाबि 

६ ८९९८२ श्री.उन्मेश पाटील जळगाि नगरपासलकेि घरकुल योजनेसह 
राबविलेल्या विविध योजनांमध्ये 
गरैहयिहार झाल्याबाबि 
 

७ ९१२८७ श्री.जयप्रकाश मुंिडा उमरेड (व्ज.नागपरू) येलील नगर 
असभयंत्यास लाचलचुपि प्रतिबंधक 
विभागाने अटक केल्याबाबि 
 

८ ८४९९३ श्री.असमन पटेल, श्री.सरिार िाराससहं, 
श्री.राज ुिोडसाम, श्री.शरििािा सोनािणे, 
श्री.विकास कंुभारे 

राज्याच्या आदििासी विकास खात्याचे 
उपायकु्ि ि अतितरक्ि आयकु्ि यांना 
लाचलचुपि प्रतिबंधक विभागाने केलेली 
अटक 
 

९ ८८९२५ श्री.पासकल धनारे मखु्याधधकारी, पालघर नगरपतरषि यांनी 
ठेकेिाराशी संगनमि करुन गरैहयिहार 
केल्याबाबि 
 

१० ८४९१६ श्री.मंगलप्रभाि लोढा, श्री.सतुनल प्रभ,ू 
श्री.सतुनल सशिें, श्री.अजय चौधरी 

मुंबई महानगरपासलकेच्या ‘लीम पाका ’ 
उभारण्याच्या प्रसिािास मान्यिा 
िेण्याबाबि 
 

११ ८४८८९ श्री.जयंि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.शसशकांि सशिें, श्रीमिी दिवपका 
चहहाण, श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.व्जिेंद्र 
आहहाड, श्री.असमि साटम, श्री.प्रशांि 
ठाकूर, श्रीमिी सीमािाई दहरे, डॉ.भारिी 
लहहेकर 
 

िसोिा (अंधेरी) येले कांिळिनांिर 
अतिक्रमण केलेल्या बंगलेधारकांना 
महानगरपासलकेने भोगिटा प्रमाणप् 
दिल्याबाबि 

१२ ८५८३३ श्री.अजय चौधरी, श्री.संजय सािकारे, 
श्रीमिी िृ् िी सािंि, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.असमन 
पटेल, श्री.असमि विलासराि िेशमखु, 

िांदे्र (मुंबई) येलील विकासक कुमार 
मोरिानी यांनी २३० संक्रमण सशबीरांचा 
िाबा झोपडपट्टी पनुिासन प्राधधकरणाला न 
दिल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिसयांचे नांि विषय 
श्री.अमर काळे, श्री.हषािधान सपकाळ, 
डॉ.संिोष टारफे, श्री.अब् िलु सत्िार, 
श्री.सतुनल केिार, श्री.योगेश सागर 

१३ ८५०७९ श्री.अमल महाडीक, श्री.चंद्रिीप नरके, 
श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर 

कोल्हापरू महानगरपासलकेिफे बांधण्याि 
आलेल्या रसत्यांची कामे तनकृष्ट्ट िजााची 
झाल्याबाबि 
 

१४ ८९०४३ श्री.भाऊसाहेब कांबळे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.अव्जि पिार, श्री.योगेश सागर, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयंि पाटील, 
श्री.हसन मशु्रीफ, श्री.व्जिेंद्र आहहाड, 
श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.असलम शेख, 
श्री.असमन पटेल, प्रा.िषाा गायकिाड, 
श्री.शसशकांि सशिें, श्रीमिी दिवपका 
चहहाण, श्री.नसीम खान 
 

मुंबईच्या गोरेगाि (प) येलील ससध्िाला 
नगर मधील प्ा चाळीच्या पनुविाकास 
प्रकल्पाच्या कामाबाबि 

१५ ८५२४२ श्री.शरििािा सोनािणे ससडकोचे मखु्य भमुापन अधधकारी ि 
भमुापन अधधकारी यांनी केलेल्या 
गरैहयिहाराबाबि 
 

१६ ९०६७२ डॉ.पिंगराि किम भीलेिडी (िा.पलसू, व्ज.सांगली) येलील 
एका शाळकरी मलुीिर लैंधगक अत्याचार 
करुन हत्या केल्याबाबि 
 

१७ ८५१४० श्री.अब ूआजमी, श्री.भाऊसाहेब कांबळे, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.सतुनल सशिें 

मुंबई महानगरपासलकेच्या भगििी 
रुग्णालयाच्या गरैहयिसलापनामळेु 
रक्िपेढीिील संकसलि रक्ि िाया 
गेल्याबाबि 
 

१८ ८५४३९ श्री.तनिेश राणे मुंबईिील अंधेरी, विलेपाले ि अन्य् ९ 
दठकाणी बेकायिेशीरतरत्या टॉिसा ि 
हयािसातयक इमारिी उभारल्याबाबि 

१९ ८७०८५ श्री.ित्िा्य भरणे, श्री.कालीिास कोळंबकर, 
श्री.सभुाष उफा  पंडडिशेठ पाटील, 
श्री.शसशकांि सशिें, श्री.जयंि पाटील, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्रीमिी दिवपका 
चहहाण, श्री.िभैि नाईक, श्री.नसीम खान, 
श्री.संिोष िानिे 
 

िायरी-भिूनाल (िा.मालिण,व्ज. ससधंिुगू ा) 
येले समदु्राि बडूुन आठ जणांचा मतृ्य ू
झाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिसयांचे नांि विषय 
२० ८७३५३ श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापरू व्जल्हयािील राधानगरी ि 

आजरा येलील पोलीस सटेशन इमारि 
अपणुा अिसलेि असल्याबाबि 
 

२१ ८६६९९ श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.व्जिेंद्र आहहाड, 
श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.दिपक चहहाण, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.असमन पटेल, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.पथृ् िीराज 
चहहाण, श्री.असलम शेख, श्री.कालीिास 
कोळंबकर, श्री.कुणाल पाटील, अॅड.यशोमिी 
ठाकूर, डॉ.संिोष टारफे, श्री.विजय 
िडेट्टीिार, श्रीमिी तनमाला गाविि, श्रीमिी 
दिवपका चहहाण, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.िभैि वपचड, श्री.राहुल जगिाप, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.शसशकांि सशिें, 
श्री.जयंि पाटील 
 

मुंबईिील सशिडी येलील बारा बी.डी.डी 
चाळींचा पनुविाकास करण्याबाबि 

२२ ८५३७९ श्रीमिी सीमािाई दहरे एमएमआरडीए प्राधधकरणािफे चेंबरू-
सांिाकु्रज सलकं रोड, सीएसक्र.४७ मधील 
बांधकाम केलेल्या पनुिासन प्रकल्पाि 
गरैहयिहार झाल्याबाबि 
 

२३ ८७०८७ श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.सतुनल केिार, 
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, डॉ.संिोष टारफे 

बॄहन्मुंबइा महानगरपासलकेि रसत्याच्या 
कामाि कोट्यिधी रूपयांचा झालेला 
गरैहयिहार 
 

२४ ८६९३५ श्री.व्जिेंद्र आहहाड, श्री.जयंि पाटील, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.शसशकांि सशिें, 
श्री.संिीप नाईक, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.राणाजगजीिससहं 
पाटील, श्री.िभैि वपचड, श्री.सरेुश लाड, 
श्री.ककसन कलोरे 
 

ठाणे महानगरपासलका के्ष्ािील मुंब्रा, 
कळिा, कोपरी, िागळे इसटेट इ. 
दठकाणच्या धोकािायक इमारिींबाबि 

२५ ९००३४ श्री.पथृ् िीराज चहहाण, श्री.असमन पटेल सािारा व्जल्हयािील कराड नगरपासलकेच्या 
सांडपाणी प्रककया (एसटीपी) प्रकल्पाचे 
काम प्रलंबबि असल्याबाबि 
 

२६ ८८२१५ श्री.सभुाष उफा  पंडडिशेठ पाटील, श्री.अब ू
आजमी, श्री.कालीिास कोळंबकर 

मुंबईिील अतिधोकािायक इमारिींबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिसयांचे नांि विषय 
२७ ९०४३२ श्री.अिलु सािे औरंगाबाि शहरािील ससडकोच्या सिा 

िसाहिीमधील सांडपाण्यािर प्रकक्रया 
करण्यासाठी उभारण्याि आलेल्या एसटीपी 
प्रकल्पाबाबि 
 

२८ ८७६०७ डॉ.समसलिं माने, श्री.अिलु भािखळकर, 
अॅड.आसशष शेलार, श्री.नरेंद्र पिार, 
अॅड.पराग अळिणी 
 

समरा भाईंिर शहराच्या भयुारी गटार पाईप 
परुिठा िेयकामध्ये झालेला गरैहयिहार 

२९ ८९३११ श्री.प्रकाश फािपेकर, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.प्रकाश सिेु, श्री.मंगेश कुडाळकर, 
श्री.िकुाराम कािे, डॉ.बालाजी ककणीकर 

नालासोपारा येले इंटरनेटिरील अ ॅपहिारे 
बनािट कागिप्े बनिणा-यांना अटक 
करण्याि आल्याबाबि 
 

३० ८५०१७ श्री.िभैि नाईक महाराष्ट्र एअरपोटा डेहहलपमेंट कंपनीमाफा ि 
राज्यािील महसलू विभाग आझण महत्िाचे 
व्जल्हे विमानसेिेद्िारे जोडणेबाबि 
 

३१ ८५६९८ श्री.प्रशांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आसशष शेलार, श्री.अिलु भािखळकर, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.असमि साटम 
 

घोट गािाजिळ (िा.पनिेल, व्ज.रायगड) 
असलेले डंवपगं ग्राउंड बंि करण्याबाबि 

३२ ८४९४५ अॅड.आसशष शेलार, श्री.संजय केळकर, 
श्री.प्रशांि ठाकूर, श्री.अिलु भािखळकर, 
श्री.सिा सरिणकर 

मुंबईिील झोपडपट्टी पनुिासन सधुार 
मंडळाि अनेक कं्ाटिारांनी बनािट 
चाचणी प्रमाणप् सािर केल्याबाबि 
 

३३ ८५२५५ श्री.अशोक पाटील नाहूर (पव्श्चम) येलील वपरॅमल तरअल्टी 
या विकासकाने ११० पनुरोवपि झाडे 
लािल्याची खोटी मादहिी िकृ्ष 
प्राधधकरणाला दिल्याबाबि 
 

३४ ८५४३३ श्री.पंकज भजुबळ, श्री.राजाभाऊ (पराग) 
िाजे 

नासशक ि अहमिनगर व्जल्हयािील 
आंिोलन केलेल्या शेिकऱ्यांिर िाखल 
केलेले गनु्हे मागे घेणेबाबि 
 
 

३५ ९०९०३ श्री.भरिशेठ गोगािले मुंबई-पणेु जनु्या महामागाािर हाळ गािच्या 
हद्दीिील म्पहाडाला हसिांिरीि केलेल्या 
जसमनीबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिसयांचे नांि विषय 
३६ ८७१३८ श्री.हनमंुि डोळस, श्री.शामराि ऊफा  

बाळासाहेब पाटील, डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील 

पणेु महानगरपासलकेच्या रुग्णालयांमध्ये 
सोनोग्राफी मसशन्स खरेिीि झालेला 
गरैहयिहार 
 

३७ ९०८६६ श्री.िकुाराम कािे, श्री.प्रकाश फािपेकर, 
श्री.प्रकाश सिेु, श्री.संजय पोिनीस, 
श्री.मंगेश कुडाळकर, श्री.सतुनल राऊि, 
श्री.जयप्रकाश मुंिडा 
 

म्पहाडाच्या संक्रमण सशबबरािील 
रदहिाशांच्या िासिहयाच्या मळू 
कागिप्ांची नसिी गहाळ झाल्याबाबि 

३८ ८७७४५ श्री.राहुल जगिाप, श्री.दिपक चहहाण, 
श्री.सिा सरिणकर, श्री.ककसन कलोरे, 
श्री.अिलु भािखळकर, श्री.व्जिेंद्र आहहाड, 
श्री.संजय केळकर 

मुंबईिील िािर, मादहम आझण प्रभािेिी 
पतरसरािील समुारे १९ इमारिीिील 
रदहिाशांना विकासकाने भाडे िेण्याचे बंि 
केले असल्याबाबि 
 

३९ ८५८६२ श्री.हषािधान सपकाळ बलुडाणा शहरािील रस त् यांची िरुिसला 
झाल्याबाबि 
 

४० ८७०१५ श्री.हसन मशु्रीफ, श्री.ककसन कलोरे, 
श्री.अिलु भािखळकर, श्री.व्जिेंद्र आहहाड, 
श्री.संजय केळकर, श्री.पासकल धनारे, 
श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.दिपक चहहाण 
 

भाईंिर ि मोखाडा (व्ज.पालघर) येले 
घडलेल्या लैंधगक अत्याचाराच्या घटना 

४१ ८७१२० श्रीमिी दिवपका चहहाण, श्री.व्जिेंद्र 
आहहाड, श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.िभैि वपचड, 
श्री.राहुल जगिाप, श्री.नरहरी झझरिाळ, 
प्रा.िषाा गायकिाड, श्री.असमन पटेल, 
श्रीमिी तनमाला गाविि, श्री.नसीम खान, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.शसशकांि सशिें, श्री.हसन मशु्रीफ, 
श्री.अव्जि पिार, श्री.राजेश टोपे, श्री.संग्राम 
लोपटे, श्री.राहूल कुल 
 

मौजे धामणे (िा.मािळ, व्ज.पणेु) येले 
िारकरी कुटंुबािील तिघांची िरोडेखोरांनी 
हत्या केल्याबाबि 

४२ ८५६४१ श्री.संजय पोिनीस, श्री.असमि विलासराि 
िेशमखु, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.असमन पटेल, श्री.असमि साटम, 
श्री.जयप्रकाश मुंिडा, श्री.अतनल किम, 
श्री.प्रकाश फािपेकर 

फडणीस ग्रपु ऑफ कंपनीच्या संचालकांनी 
ग ुंििणकुिारांची फसिणकू केल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिसयांचे नांि विषय 
४३ ८५०६७ श्री.सधुाकर िेशमखु, श्री.हषािधान सपकाळ, 

डॉ.सवु्जि समणचेकर 
बांधकाम कामगारांच्या कल्याणाकतरिा 
जमा करण्याि आलेला तनधी शासनाकडे 
पडून असल्याबाबि 
 

४४ ८६२७८ श्री.सतुनल केिार, श्री.विजय िडेट्टीिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शेख, डॉ.संिोष 
टारफे, श्री.भाऊसाहेब कांबळे, श्री.जयंि 
पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.व्जिेंद्र 
आहहाड, श्रीमिी दिवपका चहहाण, 
श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.शसशकांि सशिें, 
श्री.िभैि वपचड, श्री.राहुल जगिाप, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.ककसन कलोरे, 
श्री.अिलु भािखळकर, श्री.संजय केळकर, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.अव्जि पिार, श्री.असमन 
पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.कालीिास कोळंबकर, 
प्रा.िषाा गायकिाड, अॅड.यशोमिी ठाकूर, 
श्रीमिी तनमाला गाविि, श्री.अब् िलु सत्िार, 
श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.डी.पी.सािंि, 
श्री.त्र्यंबकराि सभसे 
 

नागपरू येलील शासकीय मलुींच्या 
िसिीगृहािील अल्पियीन मलुीिर लैंधगक 
अत्याचार झाल्याबाबि 

४५ ८८९६७ प्रा.िषाा गायकिाड, श्री.असमन पटेल, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.असलम 
शेख, श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.कालीिास 
कोळंबकर, श्री.अब् िलु सत्िार, अॅड.यशोमिी 
ठाकूर, डॉ.पिंगराि किम, श्रीमिी तनमाला 
गाविि 
 

मुंबई शहराि गॅसरोची साल पसरल्याबाबि 

४६ ८५७४० श्री.अिलु भािखळकर, श्री.असमि साटम झोपडपट्टी पनुिासन योजनेंिगाि घरांची १० 
िषााच्या आधीच विक्री केलेले ि खरेिी 
केलेल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणाि 
असल्याबाबि 
 

४७ ८९४२९ श्री.प्रकाश सिेु, श्री.सभुाष भोईर, 
अॅड.भीमराि धोंडे, श्री.प्रकाश फािपेकर, 
श्री.गणपि गायकिाड, श्री.िकुाराम कािे 
 

ठाणे येलील लैंधगक अत्याचाराच्या 
घटनांबाबि 

४८ ८५२८७ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडेट्टीिार, श्री.असमन पटेल, श्री.अब् िलु 

राज्याि मायक्रो फायनान्स कंपनीकडून 
लोकांची होि असलेली फसिणकू 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिसयांचे नांि विषय 
सत्िार, डॉ.संिोष टारफे, श्री.असमि 
विलासराि िेशमखु, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.सतुनल केिार, 
श्री.असलम शेख, श्री.सशिाजीराि नाईक 

 

  
िुसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिसयांचे नांि विषय 
४९ ८४९३९ श्री.भासकर जाधि, श्री.दिलीप िळसे-

पाटील, श्री.जयंि पाटील, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.शसशकांि सशिें, श्री.िभैि वपचड, श्रीमिी 
दिवपका चहहाण, डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.अजय चौधरी 
 

मुंबई शहराि मोडकळीस आलेल्या इमारिी 
आझण जनु्या चाळींच्या पनुविाकासाि 
भसूमपु् ांना परिडणारी घरे िेणारी विकास 
तनयमािली आणण्याबाबि 

५० ८४९७४ श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सतुनल केिार, श्री.असलम शेख, 
श्री.अमर काळे, डॉ.संिोष टारफे, 
अॅड.आसशष शेलार, श्री.संजय केळकर, 
श्री.प्रशांि ठाकूर, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.नरेंद्र पिार, श्री.सरिार िाराससहं, 
श्री.अिलु भािखळकर, श्री.संिीपानराि 
भमुरे 
 

अंधेरी (मुंबई) येले राज्य शासन आझण 
पोलीस सेिेिील अधधका-यांच्या बिल्या 
करणा-या िलालांना केलेली अटक 

५१ ९०२९२ श्री.उन्मेश पाटील, श्री.अिलु भािखळकर, 
श्री.विलासराि जगिाप, श्री.विजय काळे 

शासनाने घरेल ू कामगार ि बांधकाम 
मजरुांसाठी सरुु केलेल्या सन्मानधन 
योजनेि गरैहयिहार झाल्याबाबि 
 

५२ ८६९४० श्री.व्जिेंद्र आहहाड, श्री.जयंि पाटील, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.शसशकांि सशिें, 
श्री.संिीप नाईक, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.राणाजगजीिससहं पाटील, श्री.हसन 
मशु्रीफ, श्री.िभैि वपचड, श्री.सरेुश लाड, 
श्री.ककसन कलोरे 
 

घाटकोपर (प.) (मुंबई) येलील हनमुान 
नगरािील झोपडपट्टी पनुिासन योजनेमध्ये 
विकासकाकडून गरैहयिहार होि 
असल्याबाबि 

५३ ८८२२१ श्री.सभुाष उफा  पंडडिशेठ पाटील राज्यािील ४० शासकीय औद्योधगक 
प्रसशक्षण कें द्राकतरिा “सीएनसी-समसलगं” 
मसशन्सची केलेली खरेिी 
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५४ ८४९५७ अॅड.आसशष शेलार, श्री.प्रशांि ठाकूर, 

श्री.संजय केळकर, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.नरेंद्र पिार, डॉ.समसलिं माने, श्री.अिलु 
भािखळकर, श्री.चरण िाघमारे, श्री.उन्मेश 
पाटील, श्री.विकास कंुभारे, श्री.रणधीर 
सािरकर, श्री.राज परुोदहि 
 

मुंबई ि ठाण्यािील मध्यििी कारागृहािील 
कैियांच्या मतु्यबूाबि 

५५ ८५२९० श्री.अशोक पाटील, श्रीमिी िृ् िी सािंि, 
श्री.सरिार िाराससहं, श्री.असमि विलासराि 
िेशमखु, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.प्रकाश सिेु, 
श्री.चंद्रकांि सोनािणे, श्री.रमेश लटके, 
श्री.संजय पोिनीस, श्री.मंगेश कुडाळकर, 
श्री.िकुाराम कािे, श्री.प्रिाप सरनाईक 
 

मुंबई विमानिळ पतरसरािील उंचीच्या 
तनयमांचे उल्लंघन करणा-या ४२७ इमारिी 
आझण बांधकामे पाडून टाकण्याबाबि 

५६ ८७१४० श्री.हनमंुि डोळस, श्री.शामराि ऊफा  
बाळासाहेब पाटील, श्री.िभैि वपचड, 
डॉ.संजय रायमलुकर, श्री.योगेश सागर, 
डॉ.राहूल पाटील, श्री.भाऊसाहेब कांबळे, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.मंगेश 
कुडाळकर, श्री.राजेश टोपे 
 

भामरागड (व्ज.गडधचरोली) येले 
नक्षलिाद्यांनी केलेला हल्ला 

५७ ८५७०४ श्री.संजय पोिनीस, अॅड.आसशष शेलार, 
श्री.प्रशांि ठाकूर, श्री.संजय केळकर, 
श्री.नरेंद्र पिार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.भाऊसाहेब कांबळे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.अजय चौधरी, डॉ.बालाजी 
ककणीकर, श्री.सभुाष भोईर, श्री.अशोक 
पाटील 
 

’सागर इन्हहेसटमेंट’ मध्ये गुंििणकू 
करणा-या ग ुंििणकुिारांचे पसेै परि 
समळण्याबाबि 

५८ ८६३६८ श्री.सतुनल केिार, श्री.विजय िडेट्टीिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शेख, डॉ.संिोष 
टारफे 

विक्रोळी (मुंबई) येलील िांम्पपत्याने 
नागतरकांची लाखो रूपयांची फसिणकू 
केल्याबाबि 
 

५९ ८६७९७ श्री.अिलु भािखळकर, अॅड.आसशष शेलार, 
अॅड.पराग अळिणी 

मुंबई शहराला अधधक पाणीसाठा उपलब्ध 
करण्यासाठी उभारण्याि येणाऱ्या गारगई ि 
वपजंाळा धरणाबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिसयांचे नांि विषय 
६० ८५२९५ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 

िडेट्टीिार, श्री.असमन पटेल, श्री.असमि 
विलासराि िेशमखु, श्री.सतुनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषािधान सपकाळ, 
डॉ.संिोष टारफे, श्री.अब् िलु सत्िार, 
श्री.नारायण पाटील, श्री.नसीम खान, 
श्री.व्जिेंद्र आहहाड, श्री.जयंि पाटील, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.शसशकांि सशिें, 
श्री.संिीप नाईक, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.हसन मशु्रीफ, 
श्री.राणाजगजीिससहं पाटील, श्री.सरेुश लाड, 
श्री.ककसन कलोरे, डॉ.समसलिं माने, 
श्री.अव्जि पिार, श्री.िभैि वपचड, 
श्री.डी.पी.सािंि 
 

नागपरूच्या आमिार तनिासाि अल्पियीन 
मलुीिर झालेला लैंधगक अत्याचार 

  
तिसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिसयांचे नांि विषय 
६१ ८४९४२ श्री.भासकर जाधि, श्री.राणाजगजीिससहं 

पाटील, श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.शामराि 
ऊफा  बाळासाहेब पाटील, श्री.िभैि वपचड, 
श्री.प्रिीप नाईक, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.हनमंुि डोळस, 
श्री.राहुल जगिाप, श्री.दिपक चहहाण, 
डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.ित्िा्य भरणे, श्री.राजेश टोपे 

 

डॉ. नरेंद्र िाभोळकर ि कााँ.गोवििं पानसरे 
यांच्या हत्येची चौकशीबाबि 

६२ ८५१०७ अॅड.आसशष शेलार, श्री.प्रशांि ठाकूर, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.संजय केळकर, 
श्री.नरेंद्र पिार, श्री.राहूल कुल, श्री.शरििािा 
सोनािणे, श्री.संग्राम लोपटे 

 

मानखुिा, मुंबई येले अंमली पिाला 
िसकराला अंमली पिालाासह अटक 
करण्याि आल्याबाबि 

६३ ८६७९८ श्री.अिलु भािखळकर, श्री.प्रशांि ठाकूर, 
श्री.असमि साटम, श्रीमिी मतनषा चौधरी 

निी मुंबई येले िन कॉईन या फायनान्स 
कंपनीने ग ुंििणकूिारांची फसिणकू 
केल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिसयांचे नांि विषय 
६४ ८५३०८ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 

िडेट्टीिार, श्री.अमर काळे, श्री.हषािधान 
सपकाळ, डॉ.संिोष टारफे, श्री.अब् िलु 
सत्िार, श्री.असमि विलासराि िेशमखु, 
श्री.असमन पटेल, श्री.अजय चौधरी, श्रीमिी 
िृ् िी सािंि 
 

तरलायन्स इंडव्सरजने करारानसुार काम 
पणुा न केल्यामळेु रु. १८० कोटींचा िंड 
िसलू करण्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनंि कळसे 
मुंबई.   प्रधान सधचि 
दिनांक : २४ जुलै, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मदु्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मदु्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मदु्रणालय, मुंबई. 


