
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

मंगळिार, हिनांक २० मार्च, २०१८ / फाल्गुन २९, १९३९ ( 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 - ५० 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ३८ [ ०१ ते ३८ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - १० [ ३९ ते ४८ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ०२ [ ४९ ि ५० ] 
  

एकूण - ५० 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
१ ११४७६० श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अशमत साटम, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी 

मौजे न्हािा खाडी (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील 
शेतकऱ् यानंा शसडको प्रशासनाने सपंाहित केलेल्या 
जशमनीर्ा लाभ हिला नसल्याबाबत 

२ ११२२८१ श्री.संतोष िानिे, श्री.सुननल शशिें, 
अॅड.भीमराि धोंड े

माहुल (मंुबई) येथील महानगरपाशलकेच्या ताब्यातील 
इमारतींमधील घरांर्ी परसपर विक्री झाल्याबाबत 

३ ११५४७६ कुमारी प्रणणती शशिें सोलापूर शहरात त्र्पुरा धर्टफंडने गंुतिणकूिारांर्ी 
केलेली फसिणकू 

४ १०५२१६ श्री.अतुल भातखळकर कांहििली पिूच (मंुबई) येथील शासकीय भूखडंािरील 
अनतक्रमण ननष्ट्कासीत करण्याबाबत 

५ १०५४१७ श्री.संिीप नाईक, श्री.जयंत पाटील, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.िैभि वपर्ड 

निी मंुबईत मेरो रेल्िे प्रकल्प राबविण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
 
६ 

 
१०९८९४ 

 
श्री.मनोहर भोईर 

 
उरण तालुक्यातील (जज.रायगड) प्रकल्पग्रसत तरुणानंा 
प्रशशक्षण िेण्यासाठी बांधलेल्या इमारतीच्या 
िरुुसतीबाबत 

७ ११५४४५ श्री.त्र्यंबकराि शभसे रेणापूर (जज.लातूर) येथील श्रीराम मंहिरातील मूती 
र्ोरीस गेल्याबाबत 

८ ११५२६१ अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.सुननल शशिें, 
श्री.संतोष िानिे 

सँडहसटच रोड ते मजसजि बंिर सथानकािरम्यान एका 
व्यक्तीने फटका मारल्याने लोकलमधनू पडून तरुणी 
गंभीर जखमी झाल्याबाबत 

९ १०९५९८ श्री.विकास कंुभारे बल्लारपूर (जज.र्ंद्रपूर) येथील त्रबल्ट ग्राकफक्स पेपर 
प्रा.शल. कंपनीतील कामगारार्ा झालेला मतृ्य ू

१० १०५८८४ श्री.शभमराि तापकीर पुणे महानगरपाशलकेने आधथचकदृष्ट््या िबुचल घटकातंील 
विद्यार्थयाांना ज्िेलरी डडझायननगं प्रशशक्षणासाठी खरेिी 
केलेली मशशनरी िापराविना पडून असल्याबाबत 

११ ११३१०३ श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, प्रा.िषाच गायकिाड, अॅड.यशोमती 
ठाकूर, कुमारी प्रणणती शशिें, श्री.नसीम 
खान, श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
डॉ.संतोष टारफे, श्री.संजय पोतनीस 

मंुबई महानगरपाशलकेर्ी पाण्यार्ी ि मालमत्ता 
करार्ी थकबाकी िसूल करण्याबाबत 

१२ १०४८६६ श्रीमती िेियानी फरािें, श्री.संजय 
पोतनीस, श्री.तकुाराम काते, 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 शेख, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.संतोष टारफे, 
श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.संग्राम थोपटे, 
श्री.भारत भालके, श्री.विजय औटी, 
श्री.र्दं्रकातं सोनिणे, श्री.मंगलप्रभात 
लोढा, कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.डी.पी.साितं, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.अशमत साटम, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.संजय केळकर, श्री.सुभाष उफच  
पंडडतशेठ पाटील, श्री.प्रताप सरनाईक, 
श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सरिार 

मंुबईतील झोपडपट्टयांमध्ये नागरी सुधारणा करताना 
कच्र्ामाल ि कामाच्या िजाचरे् बनािट प्रमाणप् े
सािर करण्यात आल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
ताराशसहं, श्री.सुननल राऊत, श्री.सुरेश 
धानोरकर, अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.संतोष 
िानिे, श्री.सिा सरिणकर 

१३ १०८५११ श्री.राजेश क्षीरसागर कोल्हापूर महानगरपाशलकेतील कर्ऱ्यापासून 
िीजननशमचतीर्ा प्रकल्प पुणच क्षमतेने सुरु करण्याबाबत 

१४ ११४९०३ श्री.हषचिधचन सपकाळ खारघर (निी मंुबई) येथील उत्सि र्ौकात रसत्यार्ी 
िरुुसती करण्याबाबत 

१५ ११२७२५ श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सुमन पाटील, 
श्री.ित्ता्य भरणे, श्री.मोहन फड, 
श्री.ओमप्रकाश ऊफच  बच्र्ू कडू, 
श्री.विनायकराि जाधि-पाटील, श्री.राजेश 
टोपे, श्री.हिपक र्व्हाण 

कोल्हापूर येथे झालेल्या अपघातात १३ जण 
मतृ्यमुुखी पडल्याबाबत 

१६ ११५३८१ श्री.रणधीर सािरकर र्ान्नी पोलीस सटेशन (ता.पातुर, जज.अकोला) येथे 
र्ार ननरापराध लोकानंा करण्यात आलेली मारहाण 

१७ ११५१९६ श्रीमती सीमाताई हहरे शेिगाि (जज.अहमिनगर) येथील श्रीराम महंिर 
िेिसथानच्या भूखडंािर खाजगी विकसकांनी परशमट 
रुम बांधल् याबाबत 

१८ ११५२७२ श्री.अननल किम नाशशक महानगरपाशलकेच्या हद्दीत सिाईन फ्लल्यरू्ी 
साथ मोठ्या प्रमाणात पसरल्याबाबत 

१९ ११५२०९ श्री.राहूल कुल, श्री.संग्राम थोपटे, श्री.अमर 
काळे 

टेंपल रोज ररयल इसटेटच्या संर्ालकानंी जमीन 
खरेिी-विक्री प्रकरणी हजारो लोकांर्ी सुमारे ७०० कोटी 
रुपयांर्ी फसिणकू केल्याबाबत 
 

२० ११५६७६ श्री.रमेश लटके मौजे मरोळ, अंधेरी (पिूच) मंुबई येथील न.भू. क्र. ३०८ 
या जशमनीच्या गैरव्यिहाराबाबत 

२१ ११५८८९ डॉ.शमशलिं माने मं्ालयातील कं्ाटी शशपाई कमचर्ाऱ् याने रुपये १८ 
लाखाच्या बनािट नोटा छापल्याबाबत 

२२ १०५८७८ श्री.शरििािा सोनािणे मंुबईतील विकासकांनी म्हाडाला सरप्लस जागा न 
िेता म्हाडार्ी रुपये ५८ कोटी १५ लाखारं्ी फसिणकू 
केल्याबाबत 

२३ ११५०७० प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी पुणे महानगरपाशलकेच्या आरोग्य विभागातील औषध 
खरेिीत झालेला गैरव्यिहार 

२४ ११३१२३ श्रीमती ननमचला गावित, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाच 
गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.डी.पी.साितं, 
डॉ.संतोष टारफे, श्री.भारत भालके, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.राहुल बोंदे्र 
 

मंुबईतील मोनोरेलच्या िेखभालीसाठी आणण 
सुरक्षेसाठी एमएमआरडीएने तीनिेळा ननवििा काढूनही 
अद्याप एकही कं्ाटिार शमळाला नसल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
२५ ११५०१० डॉ.अननल बोंड,े श्री.मोहन फड, 

श्री.ओमप्रकाश ऊफच  बच्र्ू कडू, 
श्री.विनायकराि जाधि-पाटील 

नािेंड येथील अनेक गंुतिणकूिारांर्ी बीट कॉईन या 
आभासी र्लनाच्या कंपनीने केलेली फसिणकू 

२६ ११५५६४ श्री.उन्मेश पाटील शसडको प्राधधकरणाच्या अखत्याररतीतील जशमन 
िाटपाबाबत नेमलेल्या सशमत्यांच्या अहिालाबाबत 

२७ ११५८०३ श्री.भाऊसाहेब कांबळे टेंभूणी (ता.अहमिपूर, जज.लातूर) येथील एका मुलीरे् 
अपहरण करुन नतर्ी हत्या केल्याबाबत 

२८ ११५४३९ श्री.महेश (िािा) लांडगे, श्री.राहूल कुल, 
श्री.लक्ष्मण जगताप 

वपपंरी धर्रं्िड निनगर विकास प्राधधकरणाने ननिासी 
भूखडं विक्रीर्ा ननणचय घेतल्याबाबात 

२९ १०५५०९ श्री.विजय औटी जालना जजल््यातील शहागड-पाथरिाला रसत्यािर 
एका तरुणास जजितं जाळण्यात आल्यार्ी घटना 

३० ११५३८९ श्री.नारायण कुरे्, श्री.शशिाजीराि कडड चले, 
श्री.संतोष िानिे 

कल्याण-डोंत्रबिली (जज.ठाणे) शहरातील मोठागाि 
माणकोली खाडी पलुाच्या प्रलंत्रबत असलेल्या 
कामाबाबत 

३१ १०९६४८ श्री.सुननल प्रभू िािर (मंुबई) येथील मंुबई मराठी गं्रथ संग्रहालय या 
संसथेतील अननयशमततेबाबत 

३२ १०४९८७ श्री.सुननल शशिें िरळी (मंुबई) येथील लेडी रतन एस.आर.ए. सहकारी 
गहृननमाचण संसथेंतगचत बाधंण्यात आलेल्या इमारती 
मोडकळीस आल्याबाबत 

३३ १०८२३० श्री.अमर काळे मे.एम.एन.डी रेडसच कॉपोरेशन या कंपनीच्या 
मालकाविरोधात शासनार्ा कर र्कुविल्याप्रकरणी 
गुन्हा नोंिविल्याबाबत 

३४ ११३३४७ श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाच 
गायकिाड, श्रीमती ननमचला गावित, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.डी.पी.साितं, 
डॉ.संतोष टारफे, श्री.भारत भालके 

औरंगाबाि महानगरपाशलकेच्या तत्कालीन 
लेखाधधकाऱ् यानंी सेिेतून ननितृ्त होताना कं्ाटिारानंा 
३२ कोटी रुपयांरे् िेयके िाटप केल्याबाबत 

३५ ११०६२३ डॉ.संतोष टारफे औढंा नागनाथ (जज.हहगंोली) येथील ज्योनत चशलगं महंिर 
नतथचक्षे्ाला ‘अ’ िजाच िेण्याबाबत 

३६ ११५३३३ श्री.ननतेश राणे, श्री.शरििािा सोनािणे, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयंत पाटील, 
श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.शशशकातं 
शशिें, 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 

जुन्या र्ाळींच्या पनुविचकास योजनेंतगचत विकासकांनी 
आणण म्हाडाच्या अधधकाऱ् यानंी केलेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
भरणे, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.सुभाष 
साबणे, श्री.सतंोष िानिे, श्री.सुननल शशिें, 
अॅड.भीमराि धोंड े

३७ ११५५८१ श्री.संजय किम िेरळ (ता.िापोली, जजऱत्नाधगरी) येथील िडाप 
व्यािसानयकार्ी हत्या झाल्याबाबत 

३८ १०६२७७ श्री.ककसन कथोरे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.बळीराम शसरसकार 

कुळगाि बिलापूर (जज.ठाणे) नगरपशलका हद्दीतील 
एमएमआरडीएमाफच त सुरु असलेल्या फोरेसट नाका ते 
होप इंडडया या रसत्यारे् काँक्रीटीकरणारे् काम ननकृष्ट्ट 
िजाचरे् झाल्याबाबत 

  
िसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
३९ १०५६७९ श्री.अतुल भातखळकर निी मंुबईतील सेझसाठी आरक्षक्षत असणारी १७०० 

हेक्टर जमीन औद्योधगक िसाहतीसाठी िापरण्यात 
येणार असल्याबाबत 

४० ११४९०५ श्री.हषचिधचन सपकाळ मौजे शशरढोन (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथे 
अनधधकृत कंटेनर याडच बांधल्याबाबत 

४१ ११५६९१ श्री.अननल किम पनिेल (जज.रायगड) येथील न्यू पनिेल भागात 
इमारतीरें् बेकायिेशीर बांधकाम झाल्याबाबत 

४२ ११५७४७ श्री.रमेश लटके मंुबई शहरातील रेल्िे, पोटच रसट, सी.आर.झेड., 
पयाचिरण, विमानतळ प्राधधकरण, िन विभाग यांच्या 
जशमनीिंरील झोपडपट्टटयाकंररता शौर्ालय बांधण्यास 
ना हरकत प्रमाणप् शमळत नसल्याबाबत 

४३ १०७०६१ श्री.शरििािा सोनािणे ज्येष्ट्ठ अशभनेते हिलीपकुमार ि त्यारें् नातेिाईक 
यानंी मंुबई क्राईम ब्ररँ्कड ेविकासक समीर भोजिानी 
यांच्या विरोधात तक्रारी केल्याबाबत 

४४ ११५२८९ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी मेळघाट धारणमाहू (जज.अमरािती) येथून आठ 
आहििासी शाळकरी मुलांरे् पणु्यातील एका 
कारखान्याच्या कामासाठी अपहरण केल्याबाबत 

४५ १०५५१० श्री.विजय औटी नाशशक पूणे महामागाचिरील जम्मू पंजाब ढाबा 
(संगमनेर) येथे ऑईलर्ी र्ोरी करतानंा आठ जणांना 
अटक केल्याबाबत 

४६ १०८२७६ श्री.अमर काळे मंुबई बँकेतील रुपये १२३ कोटींच्या गैरव्यिहार 
प्रकरणी कोणतीही कारिाई करण्यात आली 
नसल्याबाबत 

४७ १११७०९ श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.आशसफ शेख 

औरंगाबाि (जज.औरंगाबाि) येथील छािणी पररसरात 
गॅसरोर्ी लागण झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
४८ १०६८४२ श्री.ककसन कथोरे, श्री.संजय केळकर, 

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.बळीराम शसरसकार, 
श्री.नरेंद्र पिार 

कुळगाि बिलापूर (जज.ठाणे) नगरपशलका हद्दीतील 
नैसधगचक नाले बहंिसत करून इमारती बाधंण्यात 
आल्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
४९ ११४९०६ श्री.हषचिधचन सपकाळ बांद्रा कुलाच संकुलातील मे.नमन हॉटेल्स प्रा.शल यानंी 

महानगर विकास प्राधधकारणास अिा कराियार्ी 
रक्कम थकविल्याबाबत 

५० ११४८५४ श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.भारत भालके, श्री.असलम 
शेख, श्री.नसीम खान, डॉ.संतोष टारफे, 
श्रीमती ननमचला गावित, अॅड.यशोमती 
ठाकूर 

धर्कलठाणा (जज.औरंगाबाि) येथील विमानतळाच्या 
विसतारीकरणाबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनतं कळसे 
मंुबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाकं : १९ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर््ती  मुद्रणालय, मंुबई. 


