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

मंगळिार, हिनांक २७ मार्च, २०१८ / र्तै्र ६, १९४० ( शके ) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांर्ी सूर्ी 

  

(१) मुख् यमंत्री 

 

यांर् ेप्रभारी विभाग 
(२) गहृननमाचण मंत्री 
(३) कामगार, कौशल्य विकास, भूकंप 

पुनिचसन, माजी सैननकांर्े कल्याण मंत्री 
  

                         प्रश्नांर्ी एकूण संख्या - ५७ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ४४ [ ०१ ते ४४ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - १२ [ ४५ त े५६ ] 
  

                नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ०१ [ ५७ ] 
  

एकूण - ५७ 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
१ ११६१८४ श्री.डी.पी.सािंत, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर 

काळे, श्री.असलम शेख, श्री.विजय िडटे्टीिार 
म्हाडाच्या िादें्र (मंुबई उपनगर) 
कायाचलयातील कायचकारी अभभयतंा यांरे्कड े
करोडो रूपयांर्ी बेहहशोबी मालमत्ता 
सापडल्याबाबत 

२ १०५२७७ श्री.शरििािा सोनािणे मंुबईमधील पायधनुी येथे बेकायिेशीरररत्या 
इमारतीरे् बांधकाम सुरु असल्याबाबत 

३ ११५६९२ श्री.अननल किम ठाणे जजल््यातील भसडको प्राधधकरणारे् ८७ 
अधधकारी लार्लुर्पत प्रनतबधंक विभागाने 
केलेल्या कारिाईत िोषी आढळून 
आल्याबाबत 

४ ११५३८५ श्री.नारायण कुरे् जान ूभोइचर नगर, मालाड एसआरएअतंगचत 
पुनविचकासारे् काम पूणच करुन रहहिाशांना 
घरांर्ा ताबा िेणेबाबत 

५ १०६००६ डॉ.भारती लव्हेकर एमएमआरडीएमाफच त माहूल (मंुबई) येथे 
बांधण्यात आलेल्या ननिासी इमारतीरें् काम 
ननकृष्ट्ट िजाचरे् असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
६ १०४७४९ श्री.संजय सािकारे, श्री.संजय किम ऐनिेल (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील 

मुलीर्ा मतृिेह निी पात्रात आढळल् याबाबत 
७ १०६३९१ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी अखखल भारतीय धर्त्रपट मडंळात आधथचक 

गैरव्यिहार झाला असल्याबाबत 
८ ११२२३७ श्री.सुननल भशिें, श्री.सतंोष िानिे, 

अॅड.भीमराि धोंड े
मंुबईतील िरळी येथील फोर भसझन 
हॉटेलच्या मालकानंी केलेले अनधधकृत 
बांधकाम ननष्ट्काभसत करण्याबाबत 

९ ११२६३४ श्री.पासकल धनारे मौजे आर्ोळे (ता.िसई, जज.पालघर) येथे 
जजल्हाधधकाऱ्यारं्ी बनािट सही ि भशक्का 
िापरुन अनधधकृत बाधंकाम केल्याबाबत 

१० १०६३६८ श्री.सरिार ताराभसहं, श्री.राहूल कुल, 
श्री.संग्राम थोपटे, श्री.शरििािा सोनािणे 

माहहती ि तंत्रज्ञान विभागातफे राज्यातील 
तलाठी ि मंडळ अधधकाऱ्यानंा पुरविण्यात 
आलेल्या लॅपटॉप खरेिीतील गैरव्यिहार 

११ १०५२१९ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.रमेश लटके राज्यात सन २०११ पयतंच्या बेकायिा 
झोपडपट्टीधारकांना झोपडपट्टी पनुिचसन 
योजनेंतगचत पक्की घरे िेण्यार्ा ननणचय 

१२ १०५२५१ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तभमल 
सेल्िन, अॅड.आभशष शेलार, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.नरेंद्र महेता, श्री.संजय केळकर, श्री.प्रशांत 
ठाकूर 

महानगरपाभलका शाळांतील विद्याथी टॅब 
पासून िधंर्त राहहले असल्याबाबत 

१३ १०९५६४ श्री.रमेश लटके झोपडपट्टी पुनिचसन योजनेतील सिननकांर्ी 
विकासकाने प्रकल्पबाधधत नसलेल्या 
लोकानंा विक्री केल्याबाबत 

१४ ११४४५७ श्री.जयकुमार गोरे, श्री.सगं्राम थोपटे, 
श्री.भारत भालके, श्री.अभमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.बाळासाहेब थोरात 

म्हसिड (ता.माण, जज.सातारा) येथील 
मल्टीपपचज हॉल बांधकामाबाबत 

१५ १०५१६८ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आभशष शेलार, श्री.अभमत साटम, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.संतोष िानिे, श्री.मनोहर 
भोईर, श्री.सरिार ताराभसहं 

उसली खिुच (ता.पनिेल, जज.रायगड) 
ग्रामपंर्ायत हद्दीत िीप भमलन विकासकाने 
केलेले अनधधकृत बांधकाम 

१६ १०९०७७ श्री.नरेंद्र पिार, श्री.ककसन कथोरे, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयतं 
पाटील, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.शभशकातं भशिें, श्री.पाडुंरंग बरोरा, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.हिपक र्व्हाण, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.राणाजगजीतभसहं पाटील, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्तात्रय भरणे, 

निी मंुबई महानगरपाभलकेच्या रुग्णालय 
साफसफाईच्या कामात झालेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
श्रीमती सुमन पाटील, श्रीमती हिवपका 
र्व्हाण 

१७ १०५२९८ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अभमन पटेल, 
श्री.त्र्यंबकराि भभसे, प्रा.िषाच गायकिाड, 
श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, श्री.असलम 
शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.संतोष टारफे, 
श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.सगं्राम थोपटे, 
श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.भारत भालके 

रसते विकास महामंडळाच्या व्यिसथापकीय 
संर्ालकांिर असलेल्या खडंणीच्या आरोपार्ी 
र्ौकशी करण्याबाबत 

१८ ११३४६६ श्री.अतुल सािे खलुताबाि नगरपररषेिेत (जज.औरंगाबाि) 
नागरी िभलत िसती सुधार योजनेत 
झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

१९ ११३३९५ श्री.सिानिं र्व्हाण धर्पळूण नगरपाभलकेमध्ये (जज.रत्नाधगरी) 
गत िषचभरातील झालेल्या गैरव्यिहारांर्ी 
र्ौकशी करण्याबाबत 

२० ११०७१० श्री.रुपेश म् हात्र,े श्री.महेश र्ौघुले भभिंडी (जज.ठाणे) येथील मीनाताई ठाकरे 
नाट्यगहृार्ी िरुिसथा झाल्याबाबत 

२१ ११५९६५ श्री.हषचिधचन सपकाळ पनिेल महानगरपाभलकेअतंगचत प्रभाग क्र. ५ 
ि १० मध्ये अनधधकृत बांधकाम करण्यात 
आल्याबाबत 

२२ ११५१९८ श्रीमती सीमाताई हहरे राज्यात बोगस जातप्रमाणपत्राव्िारे नोकरी 
भमळिून शासनार्ी फसिणकु करणाऱ्या 
कमचर्ाऱ्यांिर कारिाई करण्याबाबत 

२३ ११४७८८ श्री.विजय काळे पुणे शहरात विविध हठकाणी केबल 
टाकण्यासाठी ररलायन्स जीओ कंपनीला 
रसते खोिकाम करण्यास परिानगी 
हिल्याबाबत 

२४ १०५५०५ श्रीमती िेियानी फरािें नाभशक महानगरपाभलकें तगचत बेकायिेशीर 
कत्तलखाने सुरु असल्याबाबत 

२५ ११०१२२ श्री.सिा सरिणकर माहीम (मंुबई) येथील भागेश्िर भुिन 
पुनविचकासात मे. सगुण बबल्डसच यानंी 
रहहिाशांर्ी केलेली फसिणकू 

२६ ११६४१६ श्री.अननल बाबर सांगली – भमरज - कुपिाड (जज.सांगली) 
महानगरपाभलका हद्दीत कें द्र शासन पुरसकृत 
एकाजत्मक गहृननमाचण ि झोपडपट्टी विकास 
कायचक्रमातंगचत राबविण्यात येत असलेल्या 
प्रकल्पाच्या ननकृष्ट्ट बाधंकामाबाबत 

२७ १०५८५५ श्री.सुननल केिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, अॅड.यशोमती ठाकूर, 

नागपूर शहरातील एसआयटीने ९२३ प्रकरणे 
प्रलंबबत ठेिल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शेख, डॉ.संतोष 
टारफे, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
श्री.डी.पी.सािंत 

२८ १०६३३७ श्री.अमल महाडीक कोल्हापूर शहरातील बिटीश कालीन पुलारें् 
जतन, संिधचन ि मजबतुीकरण करण्यासाठी 
ननधी उपलब्ध होण्याबाबत 

२९ १०६६१७ श्री.अभमत झनक, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अभमत 
विलासराि िेशमुख, डॉ.संतोष टारफे, 
श्री.डी.पी.सािंत, श्री.भारत भालके, 
श्री.अभमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
श्री.विजय औटी, श्री.विकास कंुभारे, 
अॅड.संजय धोटे, श्री.सरिार ताराभसहं, 
श्री.सुभाष उफच  पंडडतशठे पाटील, श्रीमती 
सीमाताई हहरे 

कांर्निाडी (जज.औरंगाबाि) येथील जल ि 
भूमी व्यिसथापन संसथेरे् महासंर्ालक 
आखण सहसरं्ालक यानंा लार् सिीकारताना 
झालेली अटक 

३० १११९१२ कुमारी प्रखणती भशिें सोलापूर शहरातील उजनी धरण ते सोलापूर 
िहेुरी जलिाहहनींर्ा प्रसताि 

३१ ११५३८३ श्री.ननतेश राणे आय टी बबजल्डगंच्या (अधेंरी) मालकांनी ि 
विकासकांनी एफएसआयरे् ि विकास 
ननयंत्रण ननयमािलीरे् उल्लघंन केल्याबाबत 

३२ १०७२३४ श्री.राहुल जगताप, श्री.अजजत पिार, 
श्री.जयंत पाटील, श्री.शभशकातं भशिें, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.िैभि वपर्ड, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.ित्तात्रय भरणे 

श्रीगोंिे शहरात (जज.अहमिनगर) सुरु 
असलेल्या रसत्यांर्ी कामे ननकृष्ट्ट िजाचर्ी 
झाल्याबाबत 

३३ १०७०४२ श्री.असलम शेख, श्री.आभसफ शेख, श्री.नसीम 
खान, श्री.अभमन पटेल, श्री.पथृ् िीराज 
र्व्हाण, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्रीमती 
ननमचला गावित, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.अभमत विलासराि िेशमुख, 
श्री.अभमत झनक, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, प्रा.िषाच गायकिाड, 
श्री.अमर काळे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.बाळासाहेब थोरात 

ठाणे - निी मंुबई मागाचिरील विटािा सबिे 
मागाचच्या कामाबाबत 

३४ १०९२४४ श्री.सुननल प्रभू पिई (मंुबई) येथील हहरानिंानी या 
विकासकाने आधथचकदृष्ट्टया िबुचल घटकांसाठी 
घरे बांधण्याच्या अटींरे् उल्लघंन करुन 
गैरव्यिहार केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
३५ १०६४९६ श्री.अजजत पिार, श्री.जयंत पाटील, 

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.शभशकातं भशिें, 
श्री.संिीप नाईक, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाडुंरंग बरोरा, 
श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.मकरंि 
जाधि-पाटील, श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.हनुमंत 
डोळस, श्री.राणाजगजीतभसहं पाटील, श्रीमती 
सुमन पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, श्रीमती 
हिवपका र्व्हाण, श्री.विजय औटी 

नागपूर शहर पोलीस िलातील भशपायाने 
एका महहलेिर लैंधगक अत्यार्ार 
केल्याबाबत 

३६ ११२४२३ श्री.प्रकाश सुिे मागाठाणे बोररिली (पिूच) येथील एसआरए 
योजनेमधील गैरव्यिहाराबाबत 

३७ ११४९२२ श्री.अभमत साटम अंधेरी (पजश्र्म) येथील इंहिरा नगर मधील 
भशिशक्ती को.ऑ.हौ.सो.भल. येथील 
पुनचिसन योजनेबाबत 

३८ १०९३६४ श्री.अमर काळे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.सुननल केिार, श्री.असलम शेख, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
डॉ.संतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािंत 

मे. माझगाि मजुर सहकारी संसथा मयाचिीत 
यानंी बनािट िेयकाच्या आधारे शासनार्ी 
फसिणकू केल्याबाबत 

३९ १०५३३३ श्री.संिीप नाईक, श्री.जयंत पाटील, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.शभशकातं भशिें, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.िैभि वपर्ड 

निी मंुबई प्रकल्पग्रसतांसाठी सुरु केलेली 
१२.५ टक्के भूखडं वितरणार्ी योजना बिं 
करण्यार्ा घेतलेला ननणचय 

४० ११३९६७ अॅड.संजय धोटे गडर्ांिरु नगरपररषि येथे सिच्छ महाराष्ट्र 
अभभयानातील (नागरी) शौर्ालय योजनेत 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

४१ १०४७९० अॅड.आभशष शेलार, कॅप्टन आर.तभमल 
सेल्िन, श्रीमती तपृ्ती सािंत, श्री.सुरेश 
धानोरकर, श्री.अभमत झनक, श्री.राहुल बोंदे्र, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
श्री.रमेश लटके, श्री.अजय र्ौधरी, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.बळीराम 
भसरसकार, श्री.भशरीषिािा र्ौधरी, 
श्री.ओमप्रकाश ऊफच  बच्र्ू कडू, श्री.र्दं्रकांत 
सोनिणे, अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.संतोष 
िानिे, श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.योगेश 
सागर, श्री.नसीम खान, श्री.अभमन पटेल, 
श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयतं पाटील, 
श्री.शभशकातं भशिें, श्री.िभैि वपर्ड, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्रीमती संध् यािेिी 
िेसाई-कुपेकर, श्री.कालीिास कोळंबकर, 

मंुबईतील रसते िरुुसती गैरव्यिहारातील 
संबंधधतांिर कारिाई करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
श्री.हनुमंत डोळस, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.हिपक र्व्हाण 

४२ ११६३८७ श्री.सुरेश गोरे आळंिी (ता.खेड, जज.पणेु) येथील 
नागररकानंा िवुषत पाणीपुरिठा होत 
असल्याबाबत 

४३ १०५५७९ 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 

धर्पळूण नगरपररषिेरे् (जज.रत्नाधगरी) 
मुख्याधधकारी यानंी केलेल्या गैरव्यिहारार्ी 
र्ौकशी करण्याबाबत 

४४ १११९३३ श्री.नसीम खान मंुबईतील बीकेसी येथील मंुबई कक्रकेट 
असोभसएशनने एमएमआरडीएर्ी परिानगी 
न घेता करारनामा करुन जभमनीर्ा 
व्यािसानयक िापर केल्याबाबत 

  
िसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
४५ ११६१८५ श्री.डी.पी.सािंत, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर 

काळे, श्री.असलम शेख 
ठाणे जजल्हा पररषि बांधकाम विभागातील 
कायचकारी अभभयतंा यांना लार् घेताना 
केलेली अटक 

४६ ११५६९३ श्री.अननल किम कळंबोली (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथे 
डॉक्टसच सोसायटीकररता भसडको 
प्राधधकरणाकडून त्यांच्या अखत्याररतील 
भुखडं वितरीत करण्यात आल्याबाबत 

४७ ११५३९१ श्री.नारायण कुरे् िरळी येथील परेल लोकसेिा एसआरए 
सहकारी गहृननमाचण संसथेतील १७३ 
झोपडीधारकांच्या पनुविचकासाबाबत 

४८ १०६३७३ श्री.सरिार ताराभसहं ठाणे महानगरपाभलकेच्या मुळ विकास 
आराखडयात खाडाखोड करुन टीडीआर 
विकासकाला बेकायिेशीरररत्या हिल्याबाबत 

४९ १०६०९५ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आभशष शेलार, श्री.अभमत साटम, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मननषा 
र्ौधरी, श्री.संतोष िानिे 

विमानतळ प्रभावित क्षेत्रार्ा विकास तातडीने 
करण्याबाबत 

५० १०९०८२ श्री.नरेंद्र पिार, श्री.ककसन कथोरे, श्री.गणपत 
गायकिाड 

अंबरनाथ शहरातनू जाणाऱ्या 
जव्हार-खोपोली या राज्य महामागाचमुळे 
होणारी िाहतकू कोंडी 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
५१ ११५११० श्री.विजय काळे खराडी (जज.पुणे) येथे पुणे महापौर 

आंतरराष्ट्रीय कुसती सपधेमध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

५२ ११३४५६ श्रीमती िेियानी फरािें कोपरगाि (जज.अहमिनगर) येथील काकडी 
विमानतळार्ी शासकीय जमीन िाखिून 
गंुतिणकूिारांर्ी फसिणकू केल्याबाबत 

५३ १११९१४ कुमारी प्रखणती भशिें सोलापूर (जज.सोलापूर) महानगरपाभलकेने 
शहरातील सािचजननक शौर्ालयाच्या 
िरुुसतीच्या नािाखाली ननवििा न काढता 
ननधी खर्च केल्याबाबत 

५४ १०९२४७ श्री.सुननल प्रभू जुहू गाि (मंुबई) सेक्टर-२ मधील भूकर  
क्र.४१ बी या भूखडंािर इक्िेसटा या १० 
मजली इमारतीमध्ये बेकायिा ि अनधधकृत 
बांधकाम केल्याबाबत 

५५ १०५३४० श्री.संिीप नाईक, श्री.जयंत पाटील, 
श्री.शभशकातं भशिें, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.िभैि वपर्ड, 
श्री.पांडुरंग बरोरा 

निी मंुबई ऐरोली सेक्टर-१५ मधील बाजार 
संकुलाच्या िरुिसथेबाबत 

५६ १०४९७७ अॅड.आभशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.संजय केळकर, कॅप्टन 
आर.तभमल सेल्िन, श्री.नरेंद्र पिार, श्री.नरेंद्र 
महेता 

मंुबईतील अनधधकृत गॅस भसलेंडर 
पुरिठािारािंर कारिाई करण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
५७ १०९६४५ श्री.सुननल प्रभू मंुबई विकास आराखडयानुसार खलु्या 

मैिानासाठी राखीि असलेल्या भूखडंािर 
इमारतीरे् अनधधकृत बांधकाम करण्यात 
आल्याबाबत 

  
  
विधान भिन :   डॉ. अनतं कळसे 
मंुबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाकं : २६ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


