
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

मंगळिार, हिनांक ०७ मार्च, २०१७ / फाल्गुन १६, १९३८ ( शके ) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांर्ी सूर्ी 

  

(१) मुख् यमं्ी 

 

यांर् ेप्रभारी 
विभाग 

(२) गहृननमाचण मं्ी 
(३) कामगार, कौशल्य विकास, भूकंप 

पुनिचसन, माजी सैननकांर्े कल्याण मं्ी 
  

प्रश्नांर्ी एकूण संख्या - ४१ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - २९ [ १ ते २९ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ९ [ ३० ते ३८ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ३ [ ३९ ते ४१ ] 
  

एकूण - ४१ 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
१ ७७७६८ श्री.बाबुराि पार्णे मंुबई पोलीसांच्या एल.सी.बी. शाखेने 

अंमली पिार्च तसकर गुलाम हुसेन आझाि 
याला अटक केल्याबाबत 
 

२ ७६१७५ डॉ.संजय रायमुलकर, श्री.भरतशेठ 
गोगािले, श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे 

पश्श् र्म महाराष्ट्र िेिसर्ान सतमतीने 
केलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
 

३ ७३८१३ अॅड.आतशष शेलार, श्री.ननतेश राणे, 
श्री.संजय पोतनीस, श्री.अतमत साटम, 
श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सुननल प्रभू, 
श्री.धैयचशील पाटील, श्री.अब ूआजमी 

मंुबर्च शहर ि उपनगरातील जुन्या 
र्मारतींच्या पुनविचकासानतंर विकासकांनी 
अनतररक्त र्टई क्षे्फळ सिननका 
सिरुपात म्हाडाला हिले नसल्याबाबत 
 

४ ७४१३८ श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्री.जयतं पाटील, 
श्री.शतशकातं तशिें, श्री.राहुल मोटे, 
श्री.शामराि ्फच  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.राणाजगजीततसहं 
पाटील, श्री.मकरंि जाधि-पाटील, 

मंुबई शहरात सुश्सर्तीत असलेल्या 
रसत्यांच्या िरुुसती प्रसतािाला 
महानगरपातलकेने मान्यता हिल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, 
श्री.हनुमंत डोळस, श्री.अश्जत पिार, 
श्री.िैभि वपर्ड, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.अबू आजमी 
 

५ ७४६४१ श्री.शामराि ्फच  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.शतशकातं तशिें, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.संिीप नाईक, श्री.मकरंि 
जाधि-पाटील, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.अतमत घोडा, श्री.ककसन कर्ोरे, 
श्री.बळीराम तसरसकर, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.अश्जत पिार, श्री.राणाजगजीततसहं 
पाटील, श्री.िैभि वपर्ड, श्री.विलास तरे, 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.जयंत पाटील, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.धैयचशील पाटील 
 

विक्रमगड (श्ज.पालघर) येरे् गत १७ 
िषाांपासून मंजूर असलेले न्यायालय 
अद्याप सुरु न झाल्याबाबत 

६ ७४३१० श्री.सरिार तारातसहं, श्री.शरििािा 
सोनािणे, श्री.प्रकाश सुिे, श्री.सुननल रा्त, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.सुरेश धानोरकर, 
श्री.मंगेश कुडाळकर, श्री.विजय औटी, 
अॅड.गौतम र्ाबुकसिार 
 

छेडा नगर, घाटकोपर (मंुबई) येरे् मंुबई 
पोलीसांच्या अमंली पिार्च विरोधी कक्षाने 
टाकलेला छापा  
 

७ ७६९८९ श्री.सुभाष भोईर अंबरनार्-धर्रं्पाडा-नातलबंी (श्ज.ठाणे) या 
रसत्यार्ी झालेली िरुािसर्ा 
 

८ ७३९११ श्री.सुननल प्रभू, श्री.ककसन कर्ोरे, 
श्री.बळीराम तसरसकर 

तमरा-भाईंिर (श्ज.ठाणे) महापातलकेतील 
महसूली गािांमधील शेत जमीनीसह 
नैसधगचक नाले भराि टाकून बळकाविण्यात 
आल्याबाबत 
 

९ ७५९४६ श्री.ननतेश राणे, श्री.कालीिास कोळंबकर िाभोली-मोबारिाडी (ता.िेंगुले, श्ज. 
तसधंिुगुच) येरे् नविन खारलॅण्ड बंधारा 
बांधण्याबाबत 
 

१० ७७९५६ श्री.सुरेश लाड, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.शरििािा 
सोनािणे, श्री.मनोहर भोईर, श्री.ननतेश राणे 

गारपोली (ता.कजचत, श्ज.रायगड) येर्ील 
समधृ्िी िसाहतीमधील १३०० कुटंुबबयांना 
विकासकाने मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध 
करुन न हिल्याबाबत 
 

११ ७७९९८ अॅड.गौतम र्ाबुकसिार, श्री.डड मल्लीकाजूचन 
रेड्डी, श्री.ननतेश राणे, अॅड.पराग अळिणी, 
अॅड.आतशष शेलार, कॅप्टन आर.ततमल 
सेल्िन, श्री.शरििािा सोनािणे 
 

मंुबई अश्ननशमन िलातील जिानानंा 
हिलेली सुरक्षा साधने कालबाह्य 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
१२ ७६८१८ श्री.ककसन कर्ोरे, श्री.बळीराम तसरसकर उल्हासनगर महापातलका (श्ज.ठाणे) 

हद्दीतील रसत्यांच्या िरुुसतीर्ी कामे न 
करता िेयके अिा करण्यात आल्याबाबत 
 

१३ ७४१२० श्री.अजय र्ौधरी, श्री.प्रकाश सुिे, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.प्रताप 
सरनाईक, श्रीमती हिवपका र्व्हाण, 
श्री.शतशकातं तशिें, श्री.जयतं पाटील, 
श्री.योगेश (बापू) घोलप 
 

नातशक येरे् बनािट नोटा जप्त करण्यात 
आल्याबाबत 

१४ ७५६६२ श्री.संग्राम र्ोपटे, श्री.भारत भालके, 
श्री.विजय औटी, श्री.राहूल कुल 

कोंढिा (श्ज.पुणे) येर्ील बेक्स ॲड केक्स 
बेकरीला लागलेल्या आगीत कामगारारं्ा 
झालेला मतृ्य ू
 

१५ ७४०४९ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.अतमन 
पटेल, श्री.सुननल केिार, श्री.अतमत 
िेशमुख, श्री.अमर काळे 
 

नागपूर येर्ील तमहान प्रकल्पामध्ये जागा 
घेतलेल्या ७७ कंपन्यापंैकी केिळ २७ 
कंपन्यार् कायचरत असल्याबाबत 

१६ ८०९८६ श्री.अननल बाबर र्ाकण (श्ज.पुणे) नाणेकरिाडी येर्ील 
कापसाच्या गोिामाला लागलेल्या आगीत 
कामगारारं्ा झालेला मतृ्य ू
 

१७ ७९१५२ डॉ.अशोक उईके यितमाळ (श्ज.यितमाळ) शहरात एअर 
तलकं कंपनीमाफच त बसविण्यात आलेले 
सीसीटीव्ही कॅमेरे ननकृष्ट्ट िजाचरे् 
असल्याबाबत 
 

१८ ७९१७९ श्री.धनजयं (सुधीर) गाडगीळ सांगली, तमरज ि कुपिाड महानगरपातलका 
क्षे्ातील नैसधगचक नाला बुजिून 
अनतक्रमण करण्यात आल्याबाबत 
 

१९ ७४६६२ श्रीमती ननमचला गावित, श्री.अतमन पटेल, 
श्री.असलम शेख 

नातशक महापातलकातंगचत रसते 
डांबरीकरणाच्या कामात झालेला 
गैरव्यिहार 
 

२० ७४१४९ श्री.तभमराि तापकीर िारजे (ता.हिेली, श्ज.पुणे) येर्ील 
आंतरराष्ट्रीय कक्रकेटच्या मैिानातील 
विद्युत व्यिसरे्रे् काम पूणच नसतांना 
कं्ाटिारास िेयके अिा करण्यात 
आल्याबाबत 
 

२१ ७५२२६ श्री.संजय सािकारे, श्री.उिेतसगं पाडिी र्नीरोड, मंुबई येर्ील सैफी रुनणालयाच्या 
आिारातील अनधधकृत बांधकाम 
ननष्ट्कातसत करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
२२ ७६८९४ श्री.विजय औटी अहमिनगर एमआयडीसीतील सनफामाच 

कंपनीच्या कारखान्यात सफोट हो्न 
कामगारारं्ा झालेला मतृ्य ू
 

२३ ७४१८० श्री.भासकर जाधि लोटे औियोधगक िसाहतीतील 
(श्ज.रत्नाधगरी) योजना रं्टरतमडडयट्स 
कंपनीत झालेल्या िायुगळतीबाबत 
 

२४ ७४३७२ श्री.कुणाल पाटील धुळे शहरातील सांडपाणी कोणतीही प्रकक्रया 
न करता पांझरा निीत सोडल्यामुळे 
झालेले प्रिषुण 
 

२५ ७३९५९ श्री.असलम शेख, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.सुननल केिार, श्रीमती ननमचला गावित, 
श्री.अमर काळे, डॉ.संतोष टारफे, श्री.अतमन 
पटेल 

रायगड श्जल्हयातील जेएनपीटी बिंराच्या 
िाढत्या भरािाच्या कामांमुळे समुद्रातील 
पाण्यार्ी पातळी मोठया प्रमाणात 
िाढल्याबाबत 
 

२६ ७८३५७ श्री.अतमत घोडा, श्री.हहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.विलास तरे 

ऑटोमॅक्स टेक् नॉलॉजी तलतमटेड कंपनीने 
(ता. श्ज. पालघर) विद्यतु महावितरण 
िीज िेयकार्ी भरणा कें दे्र उभारुन 
नागररकारं्ी केलेली फसिणकू 
 

२७ ७७५७१ श्री.सुननल केिार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.सुननल तशिें, 
श्री.तभमराि तापकीर, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.अतमन पटेल 
 

पुणे येर्ील र्न्फोतसस कंपनीत महहला 
रं्श्जननयरर्ी सुरक्षा रक्षकाने हत्या 
केल्याबाबत 

२८ ७४५०४ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.अतुल भातखळकर, अॅड.आतशष शेलार, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.सुभाष उफच  
पंडडतशेठ पाटील, श्री.धयैचशील पाटील 
 

रेिस बंिरार्ी (ता.अतलबाग, श्ज.रायगड) 
झालेली िरुिसर्ा 

२९ ७८८७५ श्रीमती मिंा म्हा् े निी मंुबईतील ऐरोली, बेलापूर ि नेरुळ 
येर्ील महापातलका रुनणालयात 
रुनणालयीन उपकरणे खरेिी ननवििा 
प्रकक्रयेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
 

  
 

िसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
३० ७७७७२ श्री.बाबुराि पार्णे, श्रीमती सीमाताई हहरे पुणे शहरामधील र्व्हॉल्ि कन्सलटन्सी 

कंपनीने जािा परताव्यारे् आतमष िाखिून 
नागररकारं्ी केलेली फसिणकू 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
३१ ७३८१६ अॅड.आतशष शेलार, श्री.प्रकाश फातपेकर, 

श्री.प्रकाश सुिे, श्री.र्ंद्रिीप नरके, 
श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर, श्री.ननतेश 
राणे, श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.मंगेश 
कुडाळकर, श्री.रुपेश म् हा्,े श्री.संजय 
सािकारे, श्री.उिेतसगं पाडिी, अॅड.गौतम 
र्ाबकुसिार, श्री.अननल किम 
 

मंुबईतील िांदे्र-खार येरे् झोपडपट्टी 
पुनिचसन योजनेअंतगचत र्टई क्षे्फळ 
िाढिनू करण्यात आलेला गैरव्यिहार 

३२ ७४६४२ श्री.शामराि ्फच  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.शतशकातं तशिें, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.राणाजगजीततसहं 
पाटील, श्री.मकरंि जाधि-पाटील, 
श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.प्रकाश सुिे, अॅड.गौतम र्ाबुकसिार, 
श्री.अश्जत पिार, श्री.िैभि वपर्ड, 
श्री.ित्ता्य भरणे, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.ओमप्रकाश ्फच  बच्र्ू कडू, श्री.सुरेश 
धानोरकर, श्री.मोहन फड, श्री.विनायकराि 
जाधि-पाटील, डॉ.अननल बोंड,े श्री.शरििािा 
सोनािणे, श्री.ननतेश राणे, श्री.भरतशेठ 
गोगािले, श्री.जयप्रकाश मंुिडा, श्री.अबू 
आजमी 
 

अंबरनार् (श्ज.ठाणे) येर्ील मोररिली 
एमआयडीसीतील सेंटॉर फामाचसयटूीकल 
कंपनीतून ठाणे गुन्हे शाखेच्या पर्काने 
अंमली पिार्च (ड्रनज) जप्त केल्याबाबत 
 

३३ ७४२४१ श्री.सुननल प्रभू, श्रीमती ननमचला गावित, 
श्री.अतमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
डॉ.संतोष टारफे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.कालीिास कोळंबकर, अॅड.गौतम 
र्ाबकुसिार, श्री.डी.एस.अहहरे, श्री.संजय 
सािकारे 
 

येिला (श्ज. नातशक) येर्ील तहतसलिाराने 
निीन अविभाज्य शतीच्या जमीन खरेिी-
विक्रीर्ी बेकायिा परिानगी हिल्याबाबत 

३४ ७४८०५ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.अतमन 
पटेल, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अतमत िेशमुख 
 

नागपूर येर्ील उपलिाडी औद्योधगक 
पररसरातील ननतीका फामाच कंपनीत 
झालेला सफोट 

३५ ७६९४५ श्री.विजय औटी, श्री.संजय केळकर, 
श्री.ककसन कर्ोरे 

अहमिनगर तसेर् ठाणे श्जल्हयात 
अनधधकृतररत्या गोमांसार्ी िाहतकू 
करण्यात येत असल्याबाबत 
 
 

३६ ७३९६२ श्री.असलम शेख, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अतमत साटम, श्री.नसीम खान 

मंुबईतील पिई तलािात बोट उलटून तीन 
जणांर्ा झालेला मतृ्य ू
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
३७ ७७८२१ श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे महािलुा नगर पंर्ायतीमध्ये (श्ज.नागपूर)  

ई-टेंडररगं न करता कं्ाटिारांना कामे 
िेण्यात आल्याबाबत 
 

३८ ७४५०९ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आतशष शेलार, श्री.अतलु भातखळकर, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी 

पनिेल महानगरपातलका हद्दीतील खारघर, 
सेक्टर १५ येर्ील तसडकोने विकतसत 
केलेल्या घरकुल प्रकल्पार्ी पुनबाांधणी 
करण्याबाबत 
 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
३९ ७४६४४ श्री.शामराि ्फच  बाळासाहेब पाटील, 

श्री.ित्ता्य भरणे, श्री.अश्जत पिार, 
श्री.राणाजगजीततसहं पाटील, श्री.िैभि 
वपर्ड, श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.अबू आजमी, 
श्री.शतशकातं तशिें, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.सुननल 
केिार, श्री.अमर काळे 
 

कंबाटा एश्व्हएशन कंपनीने कामगारारें् 
िेतन ि र्तर िेणी र्कीत ठेिनू कंपनी 
बंि केल्याबाबत 

४० ७३९६५ श्री.असलम शेख, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.जयंत पाटील, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अतमन 
पटेल, श्री.अमर काळे, श्री.अतमत िेशमुख, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्री.संिीप नाईक, 
श्री.शतशकातं तशिें, श्री.जयप्रकाश मंुिडा, 
श्री.एकनार्राि खडसे 
 

राज्यातील विशेषत: अहमिनगर, तळोजा, 
ठाणे मध्यिती कारागहृ, आर्चररोड ि 
आधारिाडी कारागहृामंध्ये क्षमतेपेक्षा 
अधधक कैिी ठेिण्यात येत असल्याबाबत 
 

४१ ७७८२५ श्री.सुननल केिार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.सुननल तशिें, 
अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.सतंोष िानिे 

लातूर येर्ील ककती ऑर्ल तमलर्ी टाकी 
सिच्छ करताना कामगारारं्ा गुिमरुन 
झालेला मतृ्य ू
 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनतं कळसे 
मंुबई.   प्रधान सधर्ि 
हिनाकं : ६ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


