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

मंगळिार, दिनांक ०८ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १७, 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 - ८८ 
  

  पदहल्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - ६२ [ ०१ िे ६२ ] 
  

  िुसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या  - २१ [ ६३ िे ८३ ] 
  

  तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - ०५ [ ८४ िे ८८ ] 
  

  एकूण - ८८ 
  -------------------- 

  

प्रश्नांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
१ ८८४४७ श्री.समीर कुणािार, श्री.प्रशांि ठाकूर िधाा जजल््यािील आर.बी.बी.ए.डागा 

कामगार सहकारी पिसंस्था मयाा. 
दहंगणघाट येथील कामगारांचे भाग-भांडिल 
परि ममळणेबाबि 
 

२ ८८३९३ श्री.संजय सािकारे नामशक जजल््यािील नागपरू (िा.बागलान) 
येथील कांिा उत्पािक शेिकऱ्यांची 
व्यापाऱ्यांकडून फसिणकु झाल्याबाबि 
 

३ ८८१४६ श्री.तनिेश राणे मीरा-भार्इिंर महानगरपामलकेि 
नगररचनाकार पिािर कायारि असलेले 
दिलीप घेिारे यांच्या गरैव्यिहाराची चौकशी 
करणेबाबि 
 

४ ९२७२४ श्री.सतुनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अस्लम शेख, डॉ.संिोष टारफे, 
श्री.विजय िडेट्टीिार 

नागपरू शहराि मसमेंट क्रााँक्रीट रस्त्याचे 
आणण पलुाचे काम तनकृष्ट्ट होि 
असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
५ ८६४४४ श्री.प्रशांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आमशष शेलार, श्री.अिलु भािखळकर, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.अममि साटम 

खारघर पररसरािील दहरानंिानी ब्रिजजिळ 
मुंबर्इाहून पनिेलकडे जाणाऱ्या महामागाािर 
पडलेले खड्डे बजुिनू आजबुाजचू्या 
पररसराचे सशुोमभकण करण्याबाबि 
 

६ ९०४२९ श्री.शमशकांि मशिें, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.दिपक चव्हाण, श्री.जयंि पाटील, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.दिलीप िळसे-
पाटील, श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.िभैि वपचड 
 

सायन-पनिेल महामागाािरील एव्हराड नगर 
(चनुाभट्टी) येथील नाल्यािर असलेला पलू 
खचल्याबाबि 

७ ८५९४७ श्री.सरिार िारामसहं नंिरुबार (जज. धळेु) शहरािील शास््ी 
माकेट चौकाि झालेल्या िंगलीि पोलीस ि 
नागरीक जखमी होऊन मालमत्िेचे 
नकुसान झाल्याबाबि 
 

८ ९१५२२ श्री.अतनल बाबर विटा (जज. सांगली) शहराकरीिा निीन 
पाणीपरुिठा योजना सरुु करणेबाबि 
 

९ ८५२३० श्री.विजय औटी, श्री.भास्कर जाधि, 
श्री.सिानंि चव्हाण 

धचपळून शहरािील (जज.रत्नाधगरी) 
मध्यििी असलेल्या विरेश्िर िलाि 
पररसराि केटामाईन या अंमली पिाथा 
पािडराची विक्री होि असल्याबाबि 
 

१० ८७२२८ श्रीमिी अममिा चव्हाण नांिेड जजल्हाि मसिार गटुख्याच्या 
पाऊचिर महाराष्ट्र राज्य पोलीस जादहराि 
करीि असल्याचे छायाधच् छापले 
असल्याबाबि 
 

११ ८६९५५ श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.जयंि पाटील, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.शमशकांि मशिें, 
श्री.संिीप नाईक, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.नरहरी णझरिाळ, श्री.हसन मशु्रीफ, 
श्री.राणाजगजीिमसहं पाटील, श्री.सरेुश लाड, 
श्री.िभैि वपचड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.चरण िाघमारे, प्रा.िषाा गायकिाड 
 

ठाणे जजल््यािील शहापरू पररसरासाठी 
अजननशमन िलाची स्थापना करणेबाबि 

१२ ९३२४३ श्री.भरिशेठ गोगािले माणगाि (जज.रायगड) शहरािील अंिगाि 
रस्त्यांची अत्यंि िरुिस्था झाली 
असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
१३ ९००३२ श्री.मशिाजीराि नाईक मुंबईिील भायखळा (प.) येथील बापरुाि 

जगिाप मागाािरील मशिनेरी र्इमारिीच्या 
िरुुस्िीबाबि 
 

१४ ८५०२८ श्री.अिलु भािखळकर मे. टेक्नोरेड र्इम्पेक्स प्रा. मल. मुंबई या 
कंपनीने बॉम्बशोधक ि नाशक पथकासाठी 
तनकृष्ट्ट िजााचे बॉम्ब सटु्स खरेिी 
केल्याबाबि 
 

१५ ९३८२१ श्री.राजेंद्र नजरधने महागांि नगरपंचायिीच्या (जज. यििमाळ) 
रस्िे विकास तनधीमधनू शहराि 
डांबरीकरणाचे काम तनकृष्ट्ट िजााचे 
झाल्याबाबि 
 

१६ ८५३२३ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडेट्टीिार, श्री.अममि विलासराि िेशमखु, 
श्री.अममन पटेल, श्री.सतुनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषािधान सपकाळ, 
डॉ.संिोष टारफे, श्री.अब् िलु सत्िार 
 

महाराष्ट्र ओनरमशप फ्लॅट कायद्यानसुार 
करारनामा करिाना विकासकाला ३० टक्के 
रक्कम स्िीकारण्याची िरििू ररअल र्इस्टेट 
तनयमाि करण्याि आल्याबाबि 

१७ ८४९४१ श्री.भास्कर जाधि, श्री.दिलीप िळसे-
पाटील, श्री.जयंि पाटील, श्री.अजजि पिार, 
श्री.िभैि वपचड, श्री.शमशकांि मशिें, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्रीमिी दिवपका चव्हाण, 
श्री.हसन मशु्रीफ, श्री.ित्िा्य भरणे 
 

निी मुंबई येथे उभाराियाच्या आंिरराष्ट्रीय 
विमानिळाचे काम करण्यासंिभाािील 
तनवििेला शासनाची मंजरुी ममळणेबाबि 

१८ ९३१२२ अॅड.संजय धोटे चंद्रपरू जज्यािील गडचांिरू ि कोरपना 
येथील कंपनयांमध्ये प्रकल्पग्रस्ि ि 
स्थातनकांना रोजगार उपलब्ध करुन 
िेणेबाबि 
 

१९ ८५१२८ श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सतुनल केिार, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.अमर काळे, डॉ.संिोष टारफे 
 
 

मुंबईिील मशळ डायघर पोलीस ठाणे हद्दीि 
राहणा-या एका अल्पियीन मलुीिर 
अत्याचार झाल्याप्रकरणी गनुहा 
नोंिविण्यास पोलीसांनी नकार दिल्याबाबि 

२० ८९९०१ श्री.विजय रहांगडाले नागपरू ममहान सेझ प्रकल्पाि कंपन यांना 
जागा उपलब्ध करून दिल्यानंिरही काही 
कंपनयांनी कामे सरुु केली नसल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
२१ ८५०३९ श्री.सतुनल प्रभ,ू श्री.दिपक चव्हाण, 

श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.नरहरी णझरिाळ, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.ित्िा्य भरणे, 
श्री.अजजि पिार, श्री.जयंि पाटील, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.शमशकांि मशिें, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मशु्रीफ, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.िभैि वपचड 
 

मुंबई ि उपनगरािील रेल्िे पररसरािील 
झोपडपट्टीधारकांचे पनुिासन करणेबाबि 

२२ ८६३०९ श्री.मभमराि िापकीर पणेु महानगरपामलकेिील सरुक्षा विभागाि 
गरैव्यिहार सरुु असल्याबाबि 
 

२३ ९३३४७ श्री.सरेुश धानोरकर घनुघसु (जज.चंद्रपरू) येथील अल्पियीन 
मलुीिर लैंधगक अत्याचार झाल्याबाबि 
 

२४ ९३३३४ श्री.ओमप्रकाश ऊफा  बच्च ूकडू अमराििी येथील श्री सयूाा र्इनव्हेस्टमेंट या 
कंपनीने ग ुंििणकूिारांची फसिणकु 
केल्याबाबि 
 

२५ ९०४१२ श्री.बळीराम मसरसकार पािरु (जज.अकोला) येथे बांधण्याि 
आलेल्या आजननशमन िलाच्या 
र्इमारिीबाबि 
 

२६ ८४९१५ श्री.मंगलप्रभाि लोढा, श्रीमिी िपृ्िी सािंि सामाजजक ि व्यािसायीक पायाभिु 
सवुिधांचा झोपडपट्टी पनुविाकासाि समािेश 
करण्याबाबि 
 

२७ ८५५६२ श्री.संजय पोिनीस 
 
 

मै् ी को-ऑपरेदटव्ह हाऊमसगं 
सोसायटीमधील बेकायिा २९ मजल्यांबाबि 

२८ ८७३४२ श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.शमशकांि मशिें, 
श्री.राहुल जगिाप, श्री.िभैि वपचड, 
श्री.नरहरी णझरिाळ, श्री.दिपक चव्हाण, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.विकास कंुभारे, 
श्रीमिी सीमािाई दहरे, श्री.राजेश टोपे, 
श्री.धनजंय (सधुीर) गाडगीळ, श्री.जयंि 
पाटील, श्री.अजजि पिार, श्री.हसन मशु्रीफ, 
डॉ.सजुजि ममणचेकर, डॉ.मममलिं माने, 
डॉ.पिंगराि किम, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-

िारणानगर ि ममरज (जज.कोल्हापरू) येथे 
पोमलसांनी टाकलेल्या धाडीिील रक्कमेचा 
पोमलसांनी अपहार केल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
पाटील, श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अममन 
पटेल, श्री.अब् िलु सत्िार, डॉ.संिोष टारफे, 
श्री.सतुनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.बाबरुाि पाचणे, 
श्री.रणधीर सािरकर 
 

२९ ९३९४१ श्री.जयंि पाटील, श्री.हसन मशु्रीफ, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.शमशकांि मशिें, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्रीमिी दिवपका 
चव्हाण 
 

मुंबईिील मालाड मालिणी िे एिरशाईन 
नगरला जोडणाऱ्या पलुाबाबि 

३० ८८६०९ श्री.रमेश लटके अंधेरी (पिूा) येथील नििगुाा सहकारी 
गृहतनमााण संस्था या झोपडपट्टी पनुिासन 
योजनेिील १७ रदहिाशी प्रशासनाच्या 
तनष्ट्काळजीपणामळेु बेघर झाल्याबाबि 
 

३१ ८९६६६ श्री.मंगेश कुडाळकर, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.प्रिाप सरनाईक, श्री.प्रकाश फािपेकर, 
श्री.ककशोर पाटील 

पाचोरा (जज.जळगांि) येथे पाचशे रुपयांच्या 
बनािट नोटा छापण्याच्या कारखानयािर 
छापा टाकल्याबाबि 
 

३२ ९३६३८ श्री.योगेश दटळेकर पणेु महानगरपामलकेच्या कमला नेहरू 
रुनणालयाि बसिलेली अतििक्षिा 
विभागािील यं्णा विनािापर पडून 
असल्याबाबि 
 

३३ ९१८७३ श्री.हररष वपपंळे अकोला शहरािील रेन िॉटर हािेजस्टंगसाठी 
ियार केलेल्या शोषखड्ड्याि िोन 
बालकांचा पडून मतृ्य ूझाल्याबाबि 
 

३४ ९१५८५ श्री.सिानंि चव्हाण धचपळूण नगरपररषिेच्या (जज.रत्नाधगरी) 
अधधपत्याखाली असलेल्या बाजारपलुाचे 
काम अपणूा असिांनाही ठेकेिाराला िेयके 
अिा करण्याि आल्याबाबि 
 

३५ ८५०८५ श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सरिार 
िारामसहं, श्री.अिलु भािखळकर, श्री.अममि 
साटम, अॅड.पराग अळिणी 

गोरेगाि येथील िीन डोंगरी पररसराि विज 
जोडणीची बनािट प्े ि बोगस अहिाल 
ियार करुन बांधकाम परिाननया 
ममळविल्या जाि असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
३६ ९०४१० श्री.अिलु सािे औरंगाबाि महानगरपामलकेच्या मालकीचे 

भखंूड महानगरपामलकेने अल्प िराने भाडे 
ित्िािर दिले असल्याबाबि 
 

३७ ८७४७७ श्री.हसन मशु्रीफ खुटाळिाडी (िा.शाहुपरूी, जज.कोल्हापरू) 
येथील पाझर िलािाच्या निुणीकरणाचे 
िेयक मंजरूीसाठी ठेकेिारांकडून लाच 
घेिाना खनीकमा अधधकारी ि कमाचाऱ्यांना 
केलेली अटक 
 

३८ ९२९३१ अॅड.भीमराि धोंडे चारकोप, मुंबई येथील साईधाम नगरािील 
खारफुटी िाचिण्याच्या प्रयत्नाि असलेल्या 
एका कायाकिीिर गुंडांनी लैंधगक अत्याचार 
केल्याबाबि 
 

३९ ८८६०६ श्रीमिी ज्योिी कलानी उल्हासनगर महानगरपामलकेच्या मशक्षण 
मंडळाि विद्यार्थयांची संख्या िाढिनू 
शकै्षणणक सादहत्य ि गणिेश खरेिीमध्ये 
झालेला गरैव्यिहार 
 

४० ८८२५५ श्री.आमसफ शेख मालेगांि (िा.जज.नामशक) येथे स्थातनक 
स्िराज्य संस्था अनिुान योजनेिनू 
चंिनपरुी रोड िे आईमरी मंिीर या 
रस्त्याचे ररसफेमसगंचे काम करण्याबाबि 
 

४१ ९३३५७ डॉ.राहूल पाटील परभणी जजल््यािील महा ई-सेिा कें द्र 
चालकाकडून जािा शलु्क आकारण्याि येि 
असल्याबाबि 
 

४२ ९३१९२ डॉ.िेिराि होळी गडधचरोली जजल््यािील मशष्ट्यितृ्िी 
घोट्याळ्यािील िपासणी अधधकारी रविदं्र 
पाटील यांनी चौकशीमध्ये केलेला 
गरैव्यिहार 
 

४३ ८७१४९ श्री.िभैि नाईक भोगिे (िा.सािंििाडी, जज.मसधंिुगु ा) 
गािािील िलाठ्याला लाच घेिाना 
पकडल्याबाबि 
 

४४ ९३४५८ श्री.पास्कल धनारे पालघर शहरािील १५ र्इमारिी धोकािायक 
असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
४५ ९२७५४ श्री.अस्लम शेख, श्री.विजय िडेट्टीिार, 

श्री.सतुनल केिार, श्री.अमर काळे, डॉ.संिोष 
टारफे 

नागपरू जजल्हयािील कुही येथील ठाणेिार 
ि उपतनररक्षक यांना लाच घेिाना अटक 
केल्याबाबि 
 

४६ ९३६०६ श्री.प्रशांि बंब लािरू महानगरपामलकेच् या घनकचरा 
व् यिस् थापनाि कोट्यिधींचा गरैव्यिहार 
झाल् याबाबि 
 

४७ ९२२३६ श्री.बाळासाहेब मरुकुटे नेिासा िालकु्यािील (जज. अहमिनगर) 
सेंरल बकॅ ि उस्थळ िमुाला येथील मीनी 
बाँक या िोनही बाँकानी ममळून अनेक 
शेिक-यांची लाखो रूपयांची फसिणकू 
केल्याबाबि 
 

४८ ९३०७३ श्री.एकनाथराि खडसे ’क्राय’ या संस्थेच्या पाहणीि राज्याि बाल 
कामगारांच्या संख्येि िाढ झाल्याचे 
आढळल्याबाबि 
 

४९ ९४८६१ श्रीमिी मेधा कुलकणी पणेु महानगरपामलका हद्दीिील गािांना 
टाँकरद्िारे करण्याि आलेल्या 
पाणीपरुिठ्याि गरैव्यिहार झाल्याबाबि 
 

५० ८५३७६ श्री.सतुनल मशिें, अॅड.भीमराि धोंडे लोअर परळ डडजव्हजन, डॉ. ई. मोझेस 
माग ा, जी/िक्षक्षण विभाग येथील बहृनमुंबई 
महानगरपामलकेच्या ममळकिीिरील 
झोपडपट्टी पनुिासन योजनेबाबि 
 

५१ ८६४३० श्री.मनोहर भोईर निी मुंबई शहरािील धोकािायक 
र्इमारिींबाबि 
 

५२ ८९९८३ श्री.उनमेश पाटील जळगाि जजल्हयािील यािल िनविभागाचे 
सहाय्यक िनसंरक्षक सयुाकांि नाले यांना 
लाच घेिाना अटक केल्याबाबि 
 

५३ ८७३०२ श्रीमिी िपृ्िी सािंि, श्री.अममि विलासराि 
िेशमखु, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.अममन पटेल 

सीप्झ िे कुलाबा या मेरो-३ प्रकल्पाचा 
सधुाररि आराखडा सािर करणेबाबि 

५४ ९३५९३ श्री.नानाजी शामकुळे चंद्रपरू शहरािील अपणूा मल:तनस्सारण 
योजना पणूा करणेबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
५५ ८९४०६ श्री.प्रकाश सिेु, श्री.गणपि गायकिाड, 

श्री.जयप्रकाश मुंिडा 
मुंबईिील अंमली पिाथा विरोधी 
विभागाच्या कांदििली यतुनटने िरुणांमध्ये 
नशेसाठी िापरणा-या एलएसडी पेपरची 
िस्करी करणा-यांना केलेली अटक 
 

५६ ८६८९३ डॉ.संिोष टारफे, अॅड.यशोमिी ठाकूर, 
प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.विजय िडेट्टीिार, 
श्री.अममन पटेल, श्री.अस्लम शेख 
 

कळमनरुी शहराि (जज.दहंगोली) राजपिु 
स्मशानभमूी िे धोबी घाट पयिंच्या 
रस्त्याचे काम तनकृष्ट्ट िजााचे झाल्याबाबि 

५७ ८९४०२ डॉ.मममलिं माने नागपरू शहरािील ियु्यम तनबंधकासह ७ 
जणांनी बनािट कागिप्ाद्िारे जममन 
विक्री केल्याबाबि 
 

५८ ९४०३० श्री.अब् िलु सत्िार, श्री.अममन पटेल, 
श्री.अस्लम शेख, प्रा.िषाा गायकिाड, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्रीमिी तनमाला 
गाविि 
 

औरंगाबाि जजल्हयाि सेफ मसटी 
प्रकल्पांिग ाि बसविण्याि आलेले 
सीसीटीव्ही कॅमेरे बंि असल्याबाबि 

५९ ८६३५८ श्री.राजेश क्षीरसागर कोल्हापरू शहरािील थेट पाईपलाईन 
योजनेि शासनाने घािलेल्या नविन 
अटीमळेु महानगरपामलकेिर जािा आधथाक 
िाण पडणार असल्याबाबि 
 

६० ९२२७८ श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.शमशकांि मशिें, 
श्री.िभैि वपचड, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड 

मौजे ओणीभाटी (िा.िापोली, जज.रत्नाधगरी) 
येथील िरुणाने भडिली येथील 
जािपंचायिीच्या पढुाऱ्यांकडून मारहाण 
झाल्यामळेु आत्महत्या केल्याबाबि 
 

६१ ८९४५६ श्री.अममि साटम, श्री.प्रशांि ठाकूर, 
श्री.योगेश सागर 

मुंबईिील मोहन श्रीिास्ि ि कुटंुबाने शेकडो 
ग ुंििणकूिारांना फसविल्याबाबि 
 

६२ ९२७७३ श्री.नरेंद्र पिार कल्याण डोंब्रबिली महानगरपामलकेच्या 
(जज.ठाणे) रुजक्मणीबाई आणण शास््ीनगर 
रुनणालयाि डॉक्टरांची पिे ररक्ि 
असल्याबाबि 
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िुसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
६३ ८६४४९ श्री.प्रशांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आमशष शेलार, श्री.अिलु भािखळकर, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.अममि साटम 

पनिेल िालकु्यािील (जज.रायगड) पेंधर 
फाटा िे घोटगाि पयिंचा रस्िा मेरो 
प्रकल्पामळेु खराब झाला असल्याबाबि 
 

६४ ८६२७४ श्री.विजय औटी तनमगाि घाणा (िा. जज. अहमिनगर) येथे 
गनुहे शाखेच्या पथकाने कारिाई करुन 
गािठी हािभट्टीचा िारु अड्डा उद्ध्िस्ि 
केल्याबाबि 
 

६५ ९३३६८ श्रीमिी अममिा चव्हाण, श्री.डी.पी.सािंि भोकर येथील (जज.नांिेड) विजयकुमार 
कंुडगलुिार ि श्रतुिका कंुडगलुिार या 
िाम्पत्याने नागरीकांची फसिणकु 
केल्याबाबि 
 

६६ ८५०३१ श्री.अिलु भािखळकर, अॅड.पराग अळिणी मालाड (पिूा) पजश्चम द्रिुगिी 
महामागााजिळ असलेल्या ओमकार 
विकासकाच्या झोपडपट्टी पनुिासन 
योजनेमधनू दहंि ू स्मशानभमूी 
महानगरपामलकेला हस्िांिररि केली 
नसल्याबाबि 
 

६७ ९३८३५ श्री.राजेंद्र नजरधने अनंििाडी (जज. यििमाळ) येथील शेिकरी 
खून प्रकरणािील संशतयिाने पोमलस 
कोठडीि आत्महत्या केल्याबाबि 
 

६८ ८५३७१ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडेट्टीिार, श्री.अममन पटेल, श्री.सतुनल 
केिार, डॉ.संिोष टारफे, श्री.अममि 
विलासराि िेशमखु, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.अब् िलु सत्िार 
 

मुंबईिील बंि कापड धगरण्यांच्या जागेिर 
उभारण्याि आलेल्या र्इमारिीमध्ये 
कागिप्ांची पिूािा केल्यानंिरच धगरणी 
कामगारांना घरे िेण्याबाबि 

६९ ८५१७३ श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सतुनल केिार, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.अमर काळे, डॉ.संिोष टारफे, 
श्री.बाबरुाि पाचणे 
 
 

पणु्यािील िोन डॉक्टरांनी स्िस्िाि 
साहीत्य ि िपु्पट रक्कम िेण्याच्या 
आममषाने जनिेची फसिणकू केल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
७० ८९१४१ श्री.सतुनल प्रभ ू मालाड (पिूा) मुंबई उपनगरािील, 

आप्पापाडा आनंिनगर येथील मखु्य 
नाल्याची संरक्षण मभिं धोकािायक झाली 
असल्याबाबि 
 

७१ ८४९०२ श्री.मभमराि िापकीर पणेु शहरािनू जाणाऱ्या मालकी नसलेल्या 
राष्ट्रीय आणण राज्य महामागाािर 
महानगरपामलकेने कोट्यिधी रुपये खचा 
केल्याबाबि 
 

७२ ९३९१३ श्री.ओमप्रकाश ऊफा  बच्च ूकडू चांिरूबाजार नगरपररषि (जज. अमराििी) 
येथे रस्िे बांधकामाि गरैव्यिहार 
झाल्याबाबि 
 

७३ ८४९१७ श्री.मंगलप्रभाि लोढा, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.प्रशांि ठाकूर, श्री.संजय केळकर, 
श्री.नरेंद्र पिार, श्रीमिी िपृ्िी सािंि, 
श्री.अजजि पिार, श्री.सधुाकर िेशमखु, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयंि पाटील, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.शमशकांि मशिें, 
श्री.िभैि वपचड, श्री.अिलु भािखळकर, 
श्री.अममि साटम, श्री.ित्िा्य भरणे, 
श्रीमिी सीमािाई दहरे, श्री.अशोक पाटील, 
श्री.संिीप नाईक, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.शामराि ऊफा  
बाळासाहेब पाटील, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.मशरीषिािा चौधरी 
 

मुंबई शहर ि उपनगरािील २४ प्रकल्प 
झोपडपट्टी पनुिासन प्राधधकरणाने रद्द 
करण्याचा तनणाय घेिल्याबाबि 

७४ ८७३४४ श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.राहुल जगिाप, 
श्री.िभैि वपचड, डॉ.मममलिं माने, श्री.अिलु 
भािखळकर, अॅड.आमशष शेलार, श्रीमिी 
दिवपका चव्हाण, श्री.नरहरी णझरिाळ, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.संजय केळकर, 
श्री.संिीप नाईक, श्री.जयंि पाटील, 
श्री.शमशकांि मशिें, श्री.सतुनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्लम शेख, डॉ.संिोष 
टारफे, श्री.विजय िडेट्टीिार 
 

ठाणे ि चंद्रपरू जजल््याि सरुु असलेल्या 
बोगस कॉलसेंटरबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
७५ ९२६७२ श्री.रमेश लटके मुंबईिील प्रथम िसोिा िे घाटकोपर मेरो 

रेल करीिा िापरण्याि आलेला अंधेरी कुलाा 
ि िीरा िेसाई या रस्त्यांच्या कामाबाबि 
 

७६ ९१६११ श्री.सिानंि चव्हाण महाराष्ट्र मेररटाईम बोड ा अंिग ाि मंजरू 
झालेल्या रत्नाधगरी जजल््यािील कामांच्या 
तनवििा प्रकक्रयेि गरैव्यिहार झाल्याबाबि 
 

७७ ८५२७५ श्री.शरििािा सोनािणे िांदे्र पजश्चम (मुंबई) येथील मलकंींग 
रोडिरील महानगरपामलकेच्या मालमत्िा 
विभागाच्या अखत्यारीि असलेले भखंूड 
बॉम्बे एज्यकेूशन रस्ट या संस्थेला 
दिल्याबाबि 
 

७८ ९०६२० श्री.अिलु सािे औरंगाबाि महानगरपामलकेने शहर विकास 
आराखड्यानसुार केसरमसगं परुा 
उद्यानासाठी आरक्षक्षि असलेल्या 
भखंूडाबाबि 
 

७९ ८८७१५ श्रीमिी ज्योिी कलानी उल्हासनगर येथील कॅम्प नं. ५ येथील 
खडी मशीन भखंुडािर घनकचरा टाकण्याि 
येि असल्याबाबि 
 

८० ८६०५६ श्री.सतुनल मशिें िीर नरीमन भाट नगर, िरळी गाि 
(मुंबई) येथे चौपाटीची तनममािी 
करण्याबाबि 
 

८१ ९०९४९ डॉ.मममलिं माने यििमाळ नगरपररषिेि टाँकरने पाणी 
करण्याि आलेल्या परुिठ्यामध्ये 
गरैव्यिहार झाल्याबाबि 
 

८२ ८६३६१ श्री.राजेश क्षीरसागर कोल्हापरू शहरािील थेट पाईपलाईन 
योजनेि झालेला गरैव्यिहार 
 

८३ ८९४५२ श्री.अममि साटम, श्री.प्रशांि ठाकूर, 
श्री.बाबरुाि पाचणे 

हिेली येथील (िा.िाघोली जज.पणेु) जजल्हा 
पररषिेच्या शाळेिील मशक्षकाने 
अधधकाऱ् यांच्या छळामळेु आत्महत्या 
केल्याबाबि 
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तिसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
८४ ८६७२३ श्री.प्रशांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आमशष शेलार, श्री.अिलु भािखळकर, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.अममि साटम 

अमलबाग (जज. रायगड) िालकु्यािील मौजे 
धेरंड ि माणकुळे या खाडी ककनाऱ्यािरील 
गािांना जेट्टीची सवुिधा उपलब्ध करून 
िेण्याबाबि 
 

८५ ८६५७८ श्री.विजय औटी अहमिनगर महानगरपामलकेिील िसलुी 
मलवपकला लाच जस्िकारिाना 
पकडल्याबाबि 
 

८६ ८५७३९ श्री.अिलु भािखळकर, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.अममि साटम 

मुंबईिील गोरेगाि मालाड परीसरािील 
जन. अरुणकुमार िदै्य मागाािर असणाऱ्या 
राष्ट्रीय स्ियंसेिक संघाच्या शाखेिर काही 
अज्ञाि व्यक्िींनी हल्ला केल्याबाबि 
 

८७ ९३१६० श्री.रमेश लटके अंधेरी (पिूा) (जज. मुंबई उपनगर) येथील 
मरोळ पोलीस िसाहिीिील र्इमारिी 
धोकािायक झाल्याबाबि 
 

८८ ८५६२७ श्री.सतुनल मशिें लोअर परळ ि िरळी येथील म्हाडाच्या 
िाब्यािील धगरण्यांच्या जममनीबाबि 
 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनंि कळसे 
मुंबई.   प्रधान सधचि, 
दिनांक : ५ ऑगस्ट, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मदु्रणपरू्व सरर्व स्रक्रिया  समा ा ्ट्र  सिर्ा ममडळ  सरिवर् या ्ा  सरडणण  साड्रणणवर्ा 
मदु्रण: सश र ीा समध्ार्र्ती समदु्रण या, मुडबई. 


