
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहल ेअधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

मंगळिार, हिनांक १३ मार्च, २०१८ / फाल्गुन २२, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांर्ी सूर्ी 

  

(१) मखु् यमं् ी 

 

यांर्े प्रभारी विभाग (२) गहृननमाचण मं् ी 
(३) कामगार, कौशल्य विकास, भकंूप पनुिचसन, 

माजी सनैनकारं्े कल्याण मं् ी 
  

प्रश्नांर्ी एकूण संख्या - ३६ 
  

   पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - २८ [ ०१ ते २८ ] 
  

    िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ०८ [ २९ त े३६ ] 
  

    एकूण - ३६ 
     -------------------- 
  

प्रश्नांर्ा तपशील 
 

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
१ १११५६४ श्री.संजय किम हणे (ता.िापोली, जज.रत्नाधगरी) बंिरात बोटी  

थांबविण्यासाठी खोलीकरण करण्याबाबत 
२ १०५१४२ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आशशष शलेार, श्री.अशमत साटम, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.अतुल 
भातखळकर 

पनिेल येथे नव्याने बाधंण्यात आलेल्या 
न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये अनतररक्त 
जजल्हा ि स् न्यायालयारे् कामकाज सुरू 
करण्याबाबत 

३ १०७९६७ श्री.विकास कंुभारे र्ंद्रपूर जजल््यातील पोंभुणाच 
नगरपरं्ायतीच्या िकृ्ष लागिड योजनेत 
लाखो रुपयांरे् नकुसान झाल्याबाबत 

४ ११३२९८ श्री.सुननल केिार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शखे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर 

नागपूर (जज.नागपूर) शहरासाठी र्ोिीस 
तास पाणी पुरिठा योजनेच्या कामात होत 
असलेला गैरव्यिहार 

५ १०५००१ श्री.अजय र्ौधरी, श्री.मंगेश कुडाळकर, 
श्री.सुरेश धानोरकर, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्रीमती तपृ्ती साितं 

मंुबईतील पामबबर् रोड िरील भूखडं माफक 
िरात शासनाकडून सनिी अधधकाऱ् यांनी 
व्यापारी िापरासाठी घेतल्याबाबत 

६ १०६३७० श्री.सरिार ताराशसहं विमानतळ विकास कंपनीत सन २००८ ते 
२०१२ िरम्यान व्यिसथापकीय सरं्ालकांसह 
अधधकाऱ्यांनी केलेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
७ १०६८४६ श्री.विजय औटी आराई पांधी, सटाणा (जज.नाशशक) येथील 

अल्पियीन मुलीिर लैंगीक अत्यार्ार 
केल्याबाबत 

८ १०५६०७ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयतं पाटील, 
श्री.शशशकातं शशिें, श्री.संिीप नाईक, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.िैभि वपर्ड, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.राणाजगजीतशसहं पाटील, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.ककसन कथोरे, श्रीमती 
हिवपका र्व्हाण, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.ित्ता्य भरणे, श्रीमती सुमन पाटील, 
श्री.योगेश सागर 

मंुबईतील जोगेश्िरी येथे रेल्िेफाटकासमोरील 
रसत्यािर पोशलसानंी एमडी ड्रग्सर्ा साठा 
जप्त केल्याबाबत 
 

९ १०५१८६ श्री.भासकर जाधि धरमतर (जज.रायगड) खाडीककनारी 
जेएसडब्लल्यू कंपनीने खारफुटीर्ी तोड करून 
अनधधकृतपणे जेट्टीरे् बांधकाम केल्याबाबत 

१० १११४९९ कुमारी प्रणणती शशिें िक्षक्षण सोलापूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील 
मंद्रपु येथील मळशसध्ि या्ते शोभेरे् 
िारुकाम सुरु असतांना फटाक्यार्ा सफोट 
होऊन २४ जण जखमी झाल्याबाबत 

११ ११२२६८ श्री.संतोष िानिे, श्री.सुननल शशिें, 
अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.सुननल प्रभू,  
श्री.मोहन फड, श्री.ओमप्रकाश ऊफच  बच्र्ू 
कडू, श्री.विनायकराि जाधि-पाटील,    
डॉ.अननल बोंड े

मंुबईतील झोपडपट्टी पुनिचसन 
प्राधधकरणाच्या माजी मुख्य अधधकाऱ्यानंी 
केलेला गैरव्यिहार 
 

१२ ११०१३६ श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर नािेंड येथील विभागीय फॉरेजन्सक लॅबच्या  
सितं् इमारत बाधंकामाबाबत 

१३ १०४९४८ श्री.सुननल शशिें, श्री.संतोष िानिे, 
अॅड.भीमराि धोंड े

मंुबईमधील सातरसता येथील आथचर रोड 
कारागहृ पररसरातील इमारतींच्या 
पुनविचकासाबाबत 

१४ ११३३५३ प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.शशिाजीराि कर्ड चले 

मंुबईतील नायगाि येथील पोलीस 
उपरुग्णालयाच्या झालेल्या िरुिसथेबाबत 

१५ १०७०९९ श्री.जयंत पाटील, श्री.सुरेश लाड, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.ित्ता्य भरणे, श्री.िैभि वपर्ड, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.हनुमंत डोळस, श्री.शामराि ऊफच  
बाळासाहेब पाटील, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.संजय केळकर, श्री.प्रशातं ठाकूर, कॅप्टन 
आर.तशमल सेल्िन, श्री.शशशकातं शशिें, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.पंकज भुजबळ, श्रीमती 

मंुबईमधील बेकायिा ि नाहरकत प्रमाणप् 
नसलेल्या हॉटेल ि उपाहारगहृांिर कारिाई 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
सुमन पाटील, श्री.राहुल मोटे, श्री.राहुल 
जगताप, श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.विजय 
भांबळे, श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सधं् यािेिी 
िेसाई-कुपेकर, श्री.मकरंि जाधि-पाटील, 
श्री.सुरेश धानोरकर, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.सुननल शशिें, श्री.संतोष िानिे, श्री.नरेंद्र 
महेता, अॅड.पराग अळिणी, श्रीमती मननषा 
र्ौधरी, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.अजय 
र्ौधरी, श्री.ककसन कथोरे, श्रीमती हिवपका 
र्व्हाण, श्री.शशरीषिािा र्ौधरी, 
श्री.ओमप्रकाश ऊफच  बच्र्ू कडू, श्री.र्दं्रकातं 
सोनिणे, श्री.संजय पोतनीस, श्री.मंगेश 
कुडाळकर, श्री.अजजत पिार, श्री.भासकर 
जाधि, श्री.जयित्त क्षीरसागर, श्री.संिीप 
नाईक, श्री.राणाजगजीतशसहं पाटील, 
श्री.प्रिीप नाईक 

१६ १०४९५९ श्री.शरििािा सोनािणे, डॉ.शमशलिं माने, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयतं पाटील, 
श्री.शशशकातं शशिें, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.िैभि वपर्ड, 
श्री.राणाजगजीतशसहं पाटील, श्रीमती 
हिवपका र्व्हाण, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.ित्ता्य भरणे, श्रीमती सुमन पाटील 

ठाणे जजल्हा शासकीय रुग्णालयातनू मुल 
पळविणाऱ्या राजभर कुटंुबीयानंा अटक 
केल्याबाबत 
 

१७ १०५३२५ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर 
काळे, श्री.असलम शेख, श्री.हषचिधचन 
सपकाळ, अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.संतोष 
टारफे, श्री.डी.पी.साितं, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.नसीम खान, श्रीमती ननमचला गावित, 
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.अशमत विलासराि 
िेशमुख 

िसई-विरार महानगरपाशलका क्षे्ातील 
र्ंिनसार, फुलपाडा येथील आहििासी 
शमळकतीिर केलेले अनधधकृत बांधकाम 
पाडण्याबाबत 
 

१८ ११४२२१ श्री.सुरेश गोरे राज्यातील अनेक मोबाईल टॉिरच्या 
बांधकामासाठी शासनार्ी परिानगी न 
घेतल्याबाबत 

१९ १०८१८१ श्री.अमर काळे, श्री.सुननल केिार निी मंुबईतील कोपरखरैणे येथील 
एमएसईडीसीएल रे् उपकायचकारी अशभयतंा 
ि कननष्ट्ठ अशभयतंा यानंी लार् 
माधगतल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
२० ११२३२६ श्री.ओमप्रकाश ऊफच  बच्र्ू कडू, श्री.मोहन 

फड, श्री.विनायकराि जाधि-पाटील, 
श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, प्रा.िषाच 
गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.असलम शेख, श्री.कुणाल पाटील, 
डॉ.संतोष टारफे, श्री.विकास कंुभारे, 
श्री.विजय औटी 

नागपूर येथे बनािट कागिप् ेतयार करून 
तरुण मुलांर्ी वििेशात तसकरी करणाऱ्या 
१० िाम्पत्यांिर गुन्हा िाखल करण्यात 
आल्याबाबत 
 

२१ ११२९३४ अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.सुननल शशिें, 
श्री.संतोष िानिे 

जव्हार (जज.ठाणे) तालुक्यात आहििासी 
विकास प्रकल्पातील िेहरे आश्रमशाळेत 
विद्याथीनीने गळफास घेऊन केलेली 
आत्महत्या 
 

२२ १०६४३६ श्री.अजजत पिार, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयतं पाटील, 
श्री.शशशकातं शशिें, श्रीमती हिवपका र्व्हाण, 
श्रीमती ज्योती कलानी, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.ित्ता्य भरणे, श्री.राणाजगजीतशसहं 
पाटील, श्री.प्रिीप नाईक,           
श्रीमती सुमन पाटील 

मौजे कोलशते (जज. ठाणे) येथील जशमनीर्ा 
विकास करण्यास परिानगी हिल्याबाबत 
 

२३ १०६८२६ श्री.शशशकातं शशिें, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.पकंज भुजबळ, 
श्री.जयंत पाटील, श्री.सुरेश लाड, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.ित्ता्य भरणे, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्रीमती संध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, 
श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.शामराि ऊफच  
बाळासाहेब पाटील, श्री.विजय भांबळे, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.तुकाराम काते, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.हनमंुत डोळस, 
श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्री.जयप्रकाश 
मंुिडा, श्री.र्दं्रकातं सोनिणे, श्री.प्रताप 
सरनाईक, श्री.ककशोर पाटील, श्रीमती 
िेियानी फरािें, डॉ.शशशकातं खेडकेर, 
श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.शशरीषिािा र्ौधरी, 
श्री.ओमप्रकाश ऊफच  बच्र्ू कडू, श्री.अजजत 
पिार, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.भासकर 
जाधि, श्री.राजेश टोपे, श्री.मकरंि 
जाधि-पाटील 

मंुबईतील सकं्रमण शशबीरे ि पनुचरधर्त 
इमारतीच्या िरुुसतीकररता एका कं्ाटिाराने 
म्हाडार्ी फसिणकू केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
२४ १०८८२३ श्री.विजय काळे पुणे शहरातील निीन जाहहरात धोरण लागू 

करणे ि थकबाकीर्ी िसुली करणेबाबत 
२५ १०९८८७ श्री.हसन मुश्रीफ मंुबईतील कांहििली येथील माजी 

नगरसेिकार्ी झालेली हत्या 
२६ ११२२२० श्री.गोिधचन शमाच अकोला शहराला पाणी पुरिठा करणाऱ् या 

जलशुध्िीकरण कें द्रातील ररक्त पिे 
भरण्याबाबत 

२७ ११०७१७ श्री.अब्ल िलु सत्तार राज्यातील ऊस उत्पािक शतेकऱ् यांनी एक 
रकमी भाि शमळण्याकररता केलेले आंिोलन 

२८ ११११२० श्री.अशमत साटम नािेंड जजल््यात बबटकॉइनच्या नािाने 
शेकडो गंुतिणकूिारांर्ी केलेली फसिणकू 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
२९ १०६२९८ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आशशष शलेार, श्री.अशमत साटम, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मननषा 
र्ौधरी, श्री.संतोष िानिे 

निी मंुबइचतील शसडको प्रशासनाने कळंबोली, 
खांिा कॉलनी ि नविन पनिेल िसाहतीत 
केलेल्या िॄक्ष लागिडीबाबत 
 

३० ११३४४६ श्री.सुननल केिार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शखे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर 

नागपूर महानगरपाशलकेने िंश ननमय 
इंन्राप्रोजेक् ट आणण कनक कंपनीकडील 
थकीत रक्कम िसूल करण्याबाबत 

३१ १०६८४७ श्री.विजय औटी नेिासा (जज.अहमिनगर) तालुक्यातील 
ऑटोररक्षाला लागलेल्या आगीत तीन 
बालकांर्ा झालेला मतृ्य ू

३२ १०५६२३ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयतं पाटील, 
श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.शशशकातं शशिें, 
श्री.संिीप नाईक, श्री.पांडुरंग बरोरा, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.हिपक र्व्हाण, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.राणाजगजीतशसहं पाटील, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.ककसन कथोरे, श्रीमती हिवपका र्व्हाण, 
श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्ता्य भरणे, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम 
खान, श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.त्र्यंबकराि शभसे, 
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.सुननल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शखे, 

ठाणे शहरातील मोडकळीस आलेल्या 
धोकािायक इमारतींर्ा पनुविचकास 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.संतोष टारफे, 
श्री.संग्राम थोपटे, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.भारत 
भालके, श्री.आशसफ शेख, श्री.पथृ् िीराज 
र्व्हाण 

३३ ११०००७ श्री.सुननल शशिें मंुबईतील िरळी येथील भूकर पाहणी क्र. 
१७/४७ (पै) या महानगरपाशलकेच्या 
भूखडंािरील झोपडपट्टीच्या पनुविचकासाबाबत 

३४ ११४५२० श्री.जयंत पाटील मौजे शसगंणहळ्ळी (ता.जत, जज.सांगली) 
येथील अल्पियीन मुलीर्ा झालेला खनू 

३५ १०५५४६ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर 
काळे, श्री.असलम शेख, श्री.हषचिधचन 
सपकाळ, अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.संतोष 
टारफे, श्री.डी.पी.साितं, श्री.अशमन पटेल, 
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.नसीम खान 

मंुबईतील माहहम, येथील २ अल्पियीन 
विियाथीनींरे् अपहरण करुन लैंधगक 
अत्यार्ार केल्याबाबत 
 

३६ १०६४७४ श्री.अजजत पिार, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयंत पाटील, श्री.शशशकातं शशिें, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड 

टेंभुणी (ता.अहमिपूर, जज.लातुर) येथील 
शाळकरी मुलीर्ा झालेला खनु 
 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनतं कळसे 
मंुबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाकं : १२ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


