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प्रश्नांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
१ १३६५०२ डॉ.राहूल पाटील परभणी शहराला सुरळीत पाणी पुरिठा 

करण्याबाबत 
२ १३९८०९ श्री.सुभाष साबणे कल्याण – डोंबबिली (जज.ठाणे) 

महानगरपाललकेच्या ई-टेंडररगं प्रकक्रयेत होत 
असलेला गैरव्यिहार 

३ १३८७२६ डॉ.सुधाकर भालेराि उदगीर (जज.लातूर) शहराच्या रसते विकास 
प्रकल्पामध्ये झालेल्या वित्तीय 
अननयलमततेबाबत 

४ १३५५३४ श्री.अतुल भातखळकर मंुबईतील भायखळा येथील ‘मोहम्मद बक्स 
बबल्डींग’ या इमारतीच्या पनुविाकासाबाबत 

५ १३७४४६ श्री.राजु तोडसाम बेंबळा-यितमाळ (जज.यितमाळ) अमतृ 
पाणीपुरिठा योजनेमध्ये गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

६ १३४८७० श्री.अब ूआजमी, श्री.अजजत पिार, श्री.जयतं 
पाटील, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन 
भुजबळ, श्री.शलशकातं लशदें, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 

मंुबईतील छ्पती महाराज लशिाजी टलमानस 
येथील “दहमालय” पादचारी पलू कोसळून झालेला 
अपघात 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.संदीप नाईक, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.दत्ता्य भरणे, श्री.ददपक 
चव्हाण, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.पंकज भुजबळ, श्री.सुरेश लाड, श्री.विजय 
भांबळे, श्री.संजय कदम, श्री.शामराि ऊफा  
बाळासाहेब पाटील, श्री.मकरंद जाधि-पाटील, 
श्री.बबनराि लशदें, श्री.ददलीप सोपल, श्री.संग्राम 
जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप 
नाईक, श्रीमती संध् यादेिी देसाई-कुपेकर, 
अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तलमल सेल्िन, 
श्री.नरेंद्र महेता, श्री.अलमत साटम, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.संजय 
केळकर, श्री.संजय पोतनीस, श्री.सुननल लशदें, 
श्री.अलमत विलासराि देशमुख, श्री.अलमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाा 
गायकिाड, श्री.त्र्यंबकराि लभसे, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, डॉ.संतोष टारफे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.कालीदास कोळंबकर, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.सुननल केदार, श्रीमती 
मननषा चौधरी, श्री.अमर काळे, श्री.हषािधान 
सपकाळ, श्री.संदीपानराि भुमरे, डॉ.राहूल 
पाटील, श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.अजय चौधरी, 
श्री.गणपतराि देशमुख, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.विलास तरे, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, 
श्री.विश्िजजत कदम, श्री.डी.पी.सािंत, श्रीमती 
ननमाला गावित, श्री.िसतंराि चव्हाण, 
श्री.जयप्रकाश मंुदडा, श्री.तुकाराम काते, 
श्री.संतोष दानिे, श्री.ज्ञानराज चौगुले, श्री.प्रकाश 
सुिे, श्री.आलसफ शेख, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, श्रीमती सीमाताई दहरे, 
श्री.पासकल धनारे 

७ १३७५०४ श्री.ककसन कथोरे, श्री.संदीप नाईक, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.अबू आजमी, 
श्रीमती तपृ्ती साितं, श्री.मंगेश कुडाळकर, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.प्रताप 
सरनाईक, श्री.तुकाराम काते, श्री.संजय 
पोतनीस, श्री.सुननल लशदें, श्री.जयतं पाटील, 

मंुबई ि परीसरात अमंली पदाथाांच्या व्यिसायाचे 
िाढते प्रमाण 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शलशकातं लशदें, श्री.भासकर जाधि, श्री.ददपक 
चव्हाण, श्री.असलम शेख, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.सुरेश लाड, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, श्री.अलमन 
पटेल, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.नसीम खान, श्री.कालीदास 
कोळंबकर, श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.जयप्रकाश 
मंुदडा, श्री.अजय चौधरी, श्री.सदा सरिणकर 

८ १४००५७ श्री.भरतशठे गोगािले राज्यातील ‘’पजश्चम महाराष्ट्र देिसथान 
व्यिसथापन सलमती’’ च्या गैरव्यिहारासंबधंीच्या 
चौकशी अहिालाबाबत 

९ १३६६४३ श्री.महेश चौघुले लभिंडी तालुक्यातील (जज.ठाणे) भािाळे िाकीपाडा 
येथील सिे नं. ४६/३ मध्ये एका विकासकाने 
शेतक-याची जमीन हडप केल्याबाबत 

१० १३५८१२ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयतं पाटील, श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, श्री.शलशकांत 
लशदें, श्री.भासकर जाधि, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.संदीप नाईक, श्री.असलम शेख, श्री.पांडुरंग 
बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश लाड, श्रीमती 
ददवपका चव्हाण 

ठाणे महानगरपाललका हद्दीतील नागरीकाचंा 
पाणीप्रश्न सोडविण्याबाबत 

११ १४००४४ श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.विलास तरे, श्री.क्षितीज 
ठाकूर, श्री.रुपेश म् हा् े

विरार (जज.पालघर) येथे मांडिी पोलीस चौकीच्या 
हद्दीत सापडलेला सफोटकांचा साठा 

१२ १३४९०७ श्री.मंगेश कुडाळकर तानसा पाईपलाईन प्रकल्पबाधधतांचे मंुबईत 
इतर् पनुािसन करण्याबाबत 

१३ १३४८७६ श्री.अजजत पिार, श्री.जयतं पाटील, श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, श्री.शलशकांत 
लशदें, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, श्रीमती 
ददवपका चव्हाण, श्री.राहुल मोटे, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.दत्ता्य भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.सुरेश लाड, श्री.विजय 
भांबळे, श्री.संजय कदम, श्री.शामराि ऊफा  
बाळासाहेब पाटील, श्री.मकरंद जाधि-पाटील, 
श्री.बबनराि लशदें, श्री.ददलीप सोपल, श्री.संग्राम 
जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप 
नाईक, श्रीमती संध् यादेिी देसाई-कुपेकर 
 

दारुच्या दकुानाचा परिाना लमळिनू देण्याचे 
आलमष दाखिनू केलेली फसिणकु 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
१४ १३९२७४ डॉ.लमललदं माने नागपूर येथील इंडडयन इज्सटट्यटु ऑफ 

मॅनेजमेंट एण्ड इंजजननयरींग या ससंथेत बनािट 
पदिी प्रमाणप् देण्यात येत असल्याबाबत 

१५ १३६२५६ श्री.अशोक पाटील मौजे काजंूर (मंुबई) येथील महानगरपाललकेच्या 
७०४ चौ.मी. िे्फळाच्या सुविधा भूखडंाबाबत 

१६ १३६६६० श्री.कालीदास कोळंबकर कोकरी आगार (िडाळा, मंुबई) येथील सकं्रमण 
लशबबरात अनधधकृत जल जोडण्या केल्याबाबत 

१७ १३८६८५ श्री.सुरेश हाळिणकर इचलकरंजी (जज.कोल्हापूर) शहरास िारणा 
नदीतनू पाणीपुरिठा करण्याबाबत 

१८ १३९२४४ श्रीमती सीमाताई दहरे कमाभूमी माकेटींग प्रा.लल. कंपनीने नालशक 
शहरातील नागररकांची केलेली फसिणकू 

१९ १३८४९९ श्री.चदं्रदीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर कोल्हापूर शहराला काळम्मािाडी धरणातनू थेट 
पाईपलाईनमधून पाणी पुरिठा करण्याबाबत 

२० १३४९७२ अॅड.पराग अळिणी, श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.संजय 
केळकर, श्रीमती मननषा चौधरी, कॅप्टन 
आर.तलमल सेल्िन, श्री.अतुल भातखळकर 

मंुबईतील २४ िॉडा मध्ये आरोग्य विभागाने 
केलेल्या तपासणीत सरबताचे ि बफााचे नमुने 
दवुषत आढळून आल्याबाबत 

२१ १३६७९३ डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.पांडुरंग 
बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्ता्य भरणे, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजत पिार, 
श्री.जयंत पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शलशकातं लशदें, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश 
टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.राहुल मोटे, 
श्री.संदीप नाईक, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भासकर 
जाधि, श्री.राहुल जगताप, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.पंकज भुजबळ, श्री.सुरेश लाड, श्री.विजय 
भांबळे, श्री.संजय कदम, श्री.शामराि ऊफा  
बाळासाहेब पाटील, श्री.मकरंद जाधि-पाटील, 
श्री.बबनराि लशदें, श्री.ददलीप सोपल, श्रीमती 
सुमन पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, श्रीमती 
संध् यादेिी देसाई-कुपेकर 

कल्याण डोंबबिली (जज.ठाणे) 
महानगरपाललकेच्या रुग्णालयात सपादंशािरील 
औषधाअभािी एका मुलाचा झालेला मतृ्य ू

२२ १३४८७४ श्री.सुननल लशदें लोअर परळ येथील मे.दशान गु्रप या विकासकाने 
राज ू बाबाजी चाळीच्या पनुविाकासात केलेल्या 
करारनाम्यातील कामाचंी पतुाता न केल्याबाबत 

२३ १३५४०५ श्रीमती अलमता चव्हाण, श्री.डी.पी.साितं, 
श्री.िसतंराि चव्हाण 

नादेंड जजल््यात मंुदडा धचटफंडामध्ये गंुतिणकू 
केलेल्या नागररकांची झालेली फसिणकु 

२४ १३८९९९ श्री.रुपेश म् हा्,े डॉ.भारती लव्हेकर, श्रीमती मदंा 
म्हा्,े श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.छगन 
भुजबळ, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 

मंुबईतील मदहलांिरील अत्याचारांच्या घटनात 
िाढ झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
श्री.ददपक चव्हाण, श्री.आलसफ शेख, श्री.अलमन 
पटेल, श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.भारत भालके, प्रा.िषाा 
गायकिाड, श्री.डी.पी.साितं, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.दत्ता्य भरणे, श्री.तुकाराम काते, 
श्री.ज्ञानराज चौगुले, श्री.राजेश टोपे, श्री.राहूल 
कुल 

२५ १३८०१४ श्री.सुभाष उफा  पंडडतशेठ पाटील, श्री.धयैाशील 
पाटील, श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अलमत साटम 

तळोजा (जज.रायगड) एम.आय.डी.सी. 
पररसरातील केलमकल कंपनीमधील सफोटात 
कामगाराचा झालेला मतृ्य ु

२६ १३७५८५ श्री.सुभाष भोईर डोंबबिली (जज.ठाणे) येथील मानपाडा रसत्यािरील 
प्रथमेश ज्िेलसाच्या मालकाने लभशीच्या 
योजनेतनू नागरीकाचंी केलेली फसिणकू 

२७ १३४८९६ श्री.संदीप नाईक, श्री.जयतं पाटील, श्री.अजजत 
पिार, श्री.शलशकातं लशदें 

निी मंुबईतील प्रकल्पग्रसताचंी घरे ननयलमत 
करण्याबाबत 

२८ १३६१२९ श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.राहुल जगताप 

नालशक जजल््यातील सुमारे ३५ द्राि उत्पादक 
शेतकऱ्यांची ननयाातदाराने केलेली फसिणकू 

२९ १३५३३६ श्रीमती तपृ्ती साितं, श्री.अलमत घोडा, 
श्री.सुभाष उफा  पंडडतशेठ पाटील, श्री.अजय 
चौधरी, श्रीमती ननमाला गावित, श्री.अलमन 
पटेल, श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाा 
गायकिाड, श्री.धयैाशील पाटील, श्री.मंगेश 
कुडाळकर, श्री.पासकल धनारे, श्री.क्षितीज 
ठाकूर, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.विलास तरे, 
श्री.सुभाष साबणे, श्री.ददपक चव्हाण, श्री.अजजत 
पिार, श्री.जयतं पाटील, श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील, श्री.शलशकातं लशदें, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.राजेश टोपे, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.राहुल 
जगताप, श्री.बबनराि लशदें, श्री.ददलीप सोपल, 
श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, श्री.संजय 
कदम, श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्रीमती 
संध् यादेिी देसाई-कुपेकर, श्रीमती सुमन पाटील 

डहाण ूि तलासरी तालुक्यामधील (जज.पालघर) 
भूकंपाचे कें द्रबबदं ूननजश्चत करण्याबाबत 

३० १३५०४४ श्री.हषािधान सपकाळ बुलढाणा शहर पाणी पुरिठा योजना भाग-२ 
अंतगात संपूणा शहरास शुध्द ि सुरळीत पाणी 
पुरिठा होण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
३१ १३८५७३ श्री.रमेश लटके, श्री.सुननल राऊत मंुबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरणाच्या 

भूखडंांच्या भाडपेट्टीधारकानंी अनतररक्त 
अधधमूल्याचा भरणा केला नसल्याबाबत 

३२ १३५२२४ श्री.संजय पोतनीस, श्री.जयतं पाटील, 
श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.अब ूआजमी, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.पांडुरंग 
बरोरा, श्री.अजजत पिार 

सांताकु्रझ (पिूा) िाकोला येथे प्रकल्पबाधधतांसाठी 
असलेली घरे झोपडपट्टी पुनिासन प्राधधकरणाकड े
सुपूदा न करता परसपर विकून केलेला गैरव्यिहार 

३३ १३८१६२ श्री.िसतंराि चव्हाण, श्री.मधकुरराि चव्हाण मंुबई महानगरपाललकेच्या ई ि के (िेसट) 
िॉडाातील अनधधकृत बांधकामाबाबत 

३४ १३९७७९ श्री.भारत भालके, श्री.अलमत विलासराि 
देशमुख, श्री.अलमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
श्री.नसीम खान, प्रा.िषाा गायकिाड, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, डॉ.संतोष टारफे, 
श्री.त्र्यंबकराि लभसे, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.सुननल लशदें, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्रीमती ननमाला गावित, श्री.अबू 
आजमी 

राज्यातील मदहला ि अल्पियीन मुलींच्या 
अपहरणात िाढ झाल्याबाबत 

३५ १३६५१० श्री.संग्राम थोपटे, श्री.अलमन पटेल, 
श्री.कालीदास कोळंबकर, श्री.हषािधान सपकाळ, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.डी.पी.साितं, 
श्री.बाळासाहेब मुरकुटे, श्री.राहूल कुल, 
श्री.शरददादा सोनािणे, श्री.राजु तोडसाम, 
श्री.रणधीर सािरकर, श्री.नसीम खान, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्री.भारत भालके, प्रा.िषाा गायकिाड, 
श्री.अलमत विलासराि देशमुख, श्री.असलम शेख, 
श्रीमती ननमाला गावित, डॉ.संतोष टारफे, 
श्रीमती माधुरी लमसाळ, श्री.गोिधान शमाा, 
श्री.प्रकाश आबबटकर 

राज्यातील होमगाडाच्या मानधनात िाढ 
करण्याच्या ननणायाबाबत 

३६ १३८२३० डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.गणपत गायकिाड कल्याण(जज.ठाणे) पररसरातील केलमकल 
कंप्याचें सांडपाणी असणारी विदहर सिच्छ 
करताना झालेल्या दघुाटनेत ५ व्यक्तीचंा झालेला 
मतृ्य ु

३७ १३६३७७ श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती संध् यादेिी 
देसाई-कुपेकर, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, डॉ.संतोष 
टारफे, श्री.अलमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
श्रीमती ननमाला गावित, प्रा.िषाा गायकिाड, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.बसिराज पाटील, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.नसीम खान, श्री.विश्िजजत कदम 

राज्यातील कणाबधधर तरुण-तरुणींच्या मोचाािर 
पोलीसानंी केलेला लाठीमार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
३८ १३५६७२ श्री.सुननल प्रभू निी मंुबईतील, लसडकोचे सहाय्यक जनसपंका  

अधधकारी पद लमळविण्यासाठी अनुसूधचत-जाती 
जमातीचे बनािट प्रमाणप् सादर केल्याबाबत 

३९ १३५७९६ श्री.शलशकातं लशदें, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.सुननल केदार, श्री.असलम शेख, श्री.अमर 
काळे, श्री.हषािधान सपकाळ, डॉ.संतोष टारफे, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.अलमन पटेल, श्रीमती 
ननमाला गावित, प्रा.िषाा गायकिाड, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.कालीदास कोळंबकर, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.विश्िजजत कदम, 
श्री.भारत भालके, श्री.कुणाल पाटील, श्री.नसीम 
खान, श्री.आलसफ शेख, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.संजय 
केळकर, श्री.पासकल धनारे, श्री.जयंत पाटील, 
श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजत पिार, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.राजेश टोपे, श्रीमती 
ददवपका चव्हाण, श्री.राहुल मोटे, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.दत्ता्य भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.विजय भांबळे, 
श्री.संजय कदम, श्री.मकरंद जाधि-पाटील, 
श्री.बबनराि लशदें, श्री.ददलीप सोपल, श्रीमती 
सुमन पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, श्रीमती 
संध् यादेिी देसाई-कुपेकर 

िसई-विरार (जज.पालघर) महानगरपाललकेच्या 
ठेकेदारानंी केलेला अपहार 

४० १३८३६९ श्री.सुननल राऊत, श्री.शलशकातं लशदें, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.अजजत पिार, श्री.जयतं पाटील, श्री.छगन 
भुजबळ, श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका 
चव्हाण, श्री.राहुल मोटे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.िैभि वपचड, श्री.राहुल 
जगताप, श्री.दत्ता्य भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.विजय भांबळे, श्री.संजय कदम, श्री.शामराि 
ऊफा  बाळासाहेब पाटील, श्री.मकरंद 
जाधि-पाटील, श्री.बबनराि लशदें, श्री.ददलीप 
सोपल, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, 
श्रीमती संध् यादेिी देसाई-कुपेकर 
 

ठाणे येथे म्हाडा इमारतींच्या पुनविाकासात १०० 
कोटींचा झालेला टीडीआर गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
४१ १३४९९३ श्रीमती देियानी फरादें नालशक महानगरपाललकेत झालेला टीडीआर 

गैरव्यिहाराच्या चौकशीचे ददलेले आदेश 
४२ १३८२५६ श्री.मधुकरराि चव्हाण, श्री.बाळासाहेब मुरकुटे मंुबई महानगरपाललकेच्या जोगेश्िरी (प) येथील 

ओलशिरा उद्यानाच्या जागेिर झालेले 
अनतक्रमण 

४३ १३७८०० प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी पुणे शहरातील बी.डी.पी. आरिण असलेल्या 
टेकडयािंर अनधधकृत बाधंकाम करण्यात येत 
असल्याबाबत 

४४ १३८१७८ श्री.प्रताप सरनाईक पनिेल शहरातील कासंुदे येथील भुयारी गटारात 
उतरुन मलिाहीनीची सफाई करताना ३ 
व्यक्तींचा झालेला मतृ्य ु

४५ १३७९६४ श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.असलम शेख, 
श्री.अलमन पटेल, श्री.बसिराज पाटील, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.िषाा 
गायकिाड, श्री.नसीम खान, श्री.विश्िजजत 
कदम, डॉ.संतोष टारफे, श्री.मनोहर भोईर, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.त्र्यंबकराि लभसे, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, श्री.संजय 
पोतनीस, श्री.सुननल लशदें, श्री.राज पुरोदहत, 
श्री.प्रकाश सुिे 

दक्षिण मंुबईला पजश्चम उपनगरांशी जोडणाऱ्या 
ननयोजजत कोसटल रोड प्रकल्पामुळे बाधधत 
होणाऱ्या कोळी बाधंिांच्या पनुिासनाबाबत 

४६ १३५०८२ श्री.नसीम खान, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अलमन 
पटेल, श्री.त्र्यबंकराि लभसे, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शखे, डॉ.संतोष 
टारफे, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती तपृ्ती 
साितं, श्री.अजय चौधरी, श्री.मंगेश कुडाळकर, 
श्री.अलमत साटम, श्री.प्रशातं ठाकूर, अॅड.पराग 
अळिणी, श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.जयतं पाटील, श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, श्री.शलशकांत 
लशदें, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.ददपक चव्हाण, श्री.संदीप नाईक, श्री.पांडुरंग 
बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश लाड, श्रीमती 
ददवपका चव्हाण, प्रा.िषाा गायकिाड, 
श्री.कालीदास कोळंबकर, श्री.विश्िजजत कदम, 
श्री.डी.पी.सािंत, श्रीमती ननमाला गावित, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषािधान सपकाळ, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.िसतंराि चव्हाण, 
श्री.अलमत विलासराि देशमुख 
 

माहूल (मंुबई) येथील रदहिाश्याचें अ्य् 
सथलातंर करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
४७ १३५४३५ श्री.लभमराि तापकीर पुणे महानगरपाललका हद्दीत नव्याने समाविष्ट्ट 

झालेल्या धायरी, लशिणे, उत्तमनगर गािामंध्ये 
ननमााण झालेली पाणी टंचाई 

४८ १३४९६१ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.असलम शेख, श्री.अमर काळे, डॉ.संतोष 
टारफे, श्री.अतुल भातखळकर, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.सुननल लशदें, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.नसीम खान, श्री.अलमन पटेल, श्री.त्र्यंबकराि 
लभसे, अॅड.यशोमती ठाकूर 

गोरेगाि (मंुबई) येथील प्ा चाळीच्या 
पुनविाकासात झालेला गैरव्यिहार 

४९ १३५८७४ श्री.मनोहर भोईर उरण तालुक्यातील (जज.रायगड) खाडी ककनारे ि 
बंदरे असुरक्षित असल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
५० १३९८१२ श्री.सुभाष साबणे कल्याण - डोंबबिली (जज.ठाणे) 

महानगरपाललकेतील डोंबबिली विभागातील प्रभाग 
क्र.७३ मध्ये पेव्हर ब्लॉक बसविण्याच्या कामात 
झालेला गैरव्यिहार 

५१ १३६९५८ श्री.महेश चौघुले लभिंडी (जज.ठाणे) महानगरपाललकेच्या सिच्छता 
विभागाकडून खरेदी केलेल्या कीटकनाशक 
औषधांच्या ननविदा प्रकक्रयेची चौकशी करण्याबाबत 

५२ १३५८१४ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयतं पाटील, श्री.छगन 
भुजबळ, श्री.शलशकातं लशदें, श्री.भासकर 
जाधि, श्री.ददपक चव्हाण, श्री.संदीप नाईक, 
श्री.असलम शेख, श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.सुरेश लाड, श्रीमती ददवपका चव्हाण 

डोंबबिली (जज.ठाणे) येथील शासनाची जमीन 
खासगी जमीन असल्याचे दाखिनू केलेला 
गैरव्यिहार 

५३ १३४८८० श्री.अजजत पिार, श्री.जयतं पाटील, श्री.छगन 
भुजबळ, श्री.शलशकातं लशदें, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका 
चव्हाण, श्री.राहुल मोटे, श्री.संदीप नाईक, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.दत्ता्य भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.पकंज 
भुजबळ, श्री.सुरेश लाड, श्री.विजय भाबंळे, 
श्री.संजय कदम, श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब 
पाटील, श्री.मकरंद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 

अमरािती (जज.अमरािती) येथील सहायक पोलीस 
उपननररिकाने केलेली आत्महत्या 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
लशदें, श्री.ददलीप सोपल, श्री.संग्राम जगताप, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, श्रीमती 
संध् यादेिी देसाई-कुपेकर, श्री.ककसन कथोरे 

५४ १३६७९५ डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.शलशकातं 
लशदें, श्री.सुरेश लाड 

ब्रीज िाडी लशिारातील (जज.औरंगाबाद) 
महानगरपाललकेच्या भुलमगत गटारातील 
मॅनहोलमध्ये उतरलेल्या शतेकऱ्यांचा गुदमरुन 
झालेला मतृ्य ू
 

५५ १३४९९५ श्री.सुननल लशदें बी.डी.डी. चाळ पररसरातील (िरळी, मंुबई) साधना 
हाउस या इमारतीस लागलेल्या आगीबाबत 
 

५६ १३९०२५ श्री.रमेश लटके मंुबई महानगरपाललकेतील अधधकाऱ्यांकडून हॉटेल 
व्यािसानयकांची होत असलेली आधथाक लूट 
 

५७ १३५७८६ श्री.सुननल प्रभू निी मंुबईत विमानतळ पुनिासन प्रकल्पात 
झालेल्या गैरव्यिहाराची चौकशी करण्याबाबत 
 

५८ १३५८३१ श्री.शलशकातं लशदें, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.दत्ता्य भरणे, श्री.राहुल जगताप, 
डॉ.राहूल पाटील, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.ददपक चव्हाण, श्री.नसीम खान, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.भारत भालके, प्रा.िषाा 
गायकिाड, श्री.अलमत विलासराि देशमुख, 
श्री.सुभाष साबणे, श्री.जयतं पाटील, श्रीमती 
ददवपका चव्हाण, श्री.छगन भुजबळ, श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, डॉ.संतोष 
टारफे, श्री.अलमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
श्रीमती ननमाला गावित, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्री.अजय चौधरी, 
श्री.राहूल कुल, श्री.संग्राम थोपटे, श्री.शरददादा 
सोनािणे, श्री.ज्ञानराज चौगुले, श्री.अजजत 
पिार, श्री.राजेश टोपे, श्री.राहुल मोटे, श्री.संदीप 
नाईक, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.पंकज भुजबळ, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.विजय भांबळे, श्री.संजय कदम, 
श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.मकरंद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि लशदें, 
श्री.ददलीप सोपल, श्रीमती सुमन पाटील, 
श्री.प्रदीप नाईक, श्रीमती संध् यादेिी 
देसाई-कुपेकर, श्रीमती तपृ्ती साितं, श्री.संजय 
सािकारे, श्री.डी.पी.साितं 

मंुबईतील दादर येथे इंद ू लमल पररसरात 
उभारण्यात येणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांच्या समारकाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
५९ १३८३८७ श्री.सुननल राऊत, श्री.अतुल भातखळकर, 

श्री.असलम शेख, श्री.अलमन पटेल, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.नसीम खान, श्री.कालीदास कोळंबकर, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड 

मंुबईमधील म्हाडाच्या ५६ िसाहतीमधील 
रदहिाशांिर लादण्यात आलेला िाढीि सेिा शुल्क 
माफ करण्याबाबत 

६० १३८३०१ श्री.मधुकरराि चव्हाण, श्री.बाळासाहेब मुरकुटे मंुबई महानगरपाललकेच्या के िेसट िाडाातील 
मे.लमलेननयर ररयालीटी या विकासकाने 
अनधधकृतपणे इमारत बाधंकाम केल्याबाबत 
 

६१ १३५०८३ श्री.नसीम खान, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अलमन पटेल, श्री.त्र्यंबकराि लभसे, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, श्री.असलम 
शेख, डॉ.संतोष टारफे, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
डॉ.लमललदं माने, श्री.हषािधान सपकाळ, 
अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.सुननल लशदें, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.संदीपानराि भुमरे, श्री.छगन 
भुजबळ, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, डॉ.राहूल पाटील, डॉ.बालाजी 
ककणीकर, श्री.गणपत गायकिाड, श्री.सुभाष 
भोईर, श्री.सदानदं चव्हाण, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.संजय सािकारे, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
श्री.विलास तरे, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षितीज 
ठाकूर, डॉ.संजय रायमुलकर, अॅड.पराग 
अळिणी, श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.संजय केळकर, 
कॅप्टन आर.तलमल सेल्िन, श्री.राज ुतोडसाम, 
श्री.अननल बाबर 

गडधचरोली जजल््यात निलिाद्यानंी केलेल्या 
भूसुरंुगाच्या सफोटात १५ जिान शहीद 
झाल्याबाबत 

६२ १३६६१३ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.असलम शेख, श्री.अमर काळे, श्री.हषािधान 
सपकाळ, डॉ.संतोष टारफे, श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण, श्री.अलमन पटेल, श्रीमती ननमाला 
गावित, प्रा.िषाा गायकिाड, अॅड.यशोमती 
ठाकूर, श्री.कालीदास कोळंबकर, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्री.विश्िजजत कदम, श्री.भारत 
भालके, श्री.कुणाल पाटील, श्री.नसीम खान, 
श्री.आलसफ शेख 

मंुबईतील काललका या बनािट पतससंथेने २०० हून 
अधधक खातेदाराचंी केलेली फसिणकू 

६३ १३५८७९ श्री.मनोहर भोईर उरण (जज.रायगड) तालुक्यात भरतीचे पाणी 
अडविण्यासाठी असलेली यं्णा सिम 
करण्याबाबत 
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नतसरी फेरी 
अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
६४ १३४९१९ श्री.अजजत पिार, श्री.जयतं पाटील, श्री.ददलीप 

िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, श्री.शलशकातं 
लशदें, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, 
श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.राहुल मोटे, 
श्री.संदीप नाईक, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भासकर 
जाधि, श्री.िैभि वपचड, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.दत्ता्य भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.पकंज 
भुजबळ, श्री.सुरेश लाड, श्री.विजय भाबंळे, 
श्री.संजय कदम, श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब 
पाटील, श्री.मकरंद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
लशदें, श्री.ददलीप सोपल, श्री.संग्राम जगताप, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, श्रीमती 
संध् यादेिी देसाई-कुपेकर, श्री.संजय सािकारे, 
श्री.ककसन कथोरे 

पारगांि, पारगांि डूगंी ि कोल्ही आदी गािातंील 
(जज.रायगड)शेतकऱ्यानंा विद्युत िादह्यांखाली 
असलेल्या जलमनीचा मोबदला लमळण्याबाबत 

६५ १३५३०९ श्री.सुननल लशदें ऑथार रोड कारागहृ पररसरातील चाळींचा 
पुनविाकास प्रलबंबत असल्याबाबत 
 

६६ १३९३२३ श्री.रमेश लटके मंुबई महानगरपाललकेच्या के/पूिा विभागातील 
धमाा कांबळे चाळीच्या दरुुसतीकररता परिानगी 
देण्याबाबत 
 

६७ १३५०८४ श्री.नसीम खान, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अलमन पटेल, श्री.त्र्यंबकराि लभसे, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, श्री.असलम 
शेख, डॉ.संतोष टारफे, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.रुपेश म् हा्,े श्री.भरतशठे गोगािले 

प्रभादेिी (मंुबई) येथील श्री लसध्दीविनायक 
मंददराच्या व्यिसथापनाबाबत 

६८ १३४९८४ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, 
श्री.अलमन पटेल, श्री.त्र्यंबकराि लभसे, प्रा.िषाा 
गायकिाड, श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, डॉ.संतोष टारफे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्री.ककशोर पाटील, 
श्री.प्रकाश सुिे, श्रीमती तपृ्ती साितं 

पंढरपूर (जज.सोलापूर) येथील मूकबधीर मुलींच्या 
ननिासी शाळेतील मुलींचे झालेले लैंधगक शोषण 

विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मंुबई.   सधचि (कायाभार), 
ददनाकं : १७ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


