
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

मंगळिार, दिनांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ६, १९४० ( शके ) रोजीच्या 
िारांककि प्रश्नोत्िरांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नांची सूची 

 
(१) मुख् यमं्ी 

 

यांचे प्रभारी विभाग (२) गहृतनमााण मं्ी 
(३) कामगार, कौशल्य विकास, भूकंप पनुिासन, माजी सतैनकांचे 

कल्याण मं्ी 
  
  

प्रश्नांची एकूण संख्या - ९० 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - ६२ [ ०१ िे ६२ ] 
  

िसुऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - १९ [ ६३ िे ८१ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - ०९ [ ८२ िे ९० ] 
  

एकूण - ९० 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
१ १२८२८५ श्री.िैभि वपचड, श्री.राहुल जगिाप, 

श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.ित्िा्य भरणे 
पुणे येथील आदििासी संशोधन ि प्रशशक्षण 
संसथेच्या कायाालयाची समाजकंटकानंी केलेली 
िोडफोड 

२ १३२५८० श्री.सिा सरिणकर प्रभािेिी (मंुबई) येथील जानकी भुिन, हातिसकर 
िाडीच्या पुनविाकासाि विकासकाने रदहिाशाचंी 
केलेली फसिणकू 

३ १२६६७२ श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.दिपक चव्हाण, 
श्री.हनुमंि डोळस, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.शशशकािं शशिें, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड 

भानगािं (िा.श्रीगोंिे, जज.अहमिनगर) येथे एका 
आदििासी मदहलेचा केलेला विनयभंग 

४ १२६५२० श्री.सरिार िाराशसहं, श्री.शरििािा सोनािणे िसई-विरार महानगरपाशलका क्षे्ािील 
(जज.पालघर) नालासोपारा पिेूकडील िुळींज 
येथील सव्हे क्र.९९, दहससा नं.३ या जागेिर 
शसध्िीविनायक अपाटामेंट बेकायिेशीरररत्या 
उभारण्याि आल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
५ १३०३५४ श्री.सुतनल राऊि मौजे मरोळ (मंुबई) येथील न.भू.क्र. १४९८, १४९८ 

(ए), १४९८ (बी), १४९८ (सी), ि १४९८ (डी) या 
भूखडंािरील पंचिारांककि हॉटेलच्या 
बांधकामाबाबि 

६ १३३५६३ श्री.अशोक पाटील भांडुप (प) येथे समशानभूमीसाठी भूखडं उपलब्ध 
करून िेण्याबाबि 

७ १२९०७६ श्री.सुभाष उफा  पंडडिशेठ पाटील श्रीिधान िालुक्यािील (जज.रायगड) नगरपररषि 
हद्दीिील जीिना बिंर येथील ब्रिटीशकालीन पुल 
धोकािायक झाल्याबाबि 

८ १२६५३८ श्री.संजय पोिनीस, श्री.सुतनल प्रभू, 
श्री.संजय सािकारे, श्रीमिी िपृ्िी साििं, 
श्री.रमेश लटके 

लोअर परळ (मंुबई) येथील कमला शमलमधील 
रेड हाऊस इमारिीच्या गच्चीिरील िन अबव्ह 
आणण मोजो ब्रबस्ो या पबला लागलेल्या 
आगीच्या चौकशीबाबि 

९ १३३७२६ श्री.विकास कंुभारे आदििासी विकास महामंडळाच्याििीने िेण्याि 
येणा-या गॅस शसलेंडर जोडण्यामंध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

१० १३३१९६ श्री.तनिेश राणे ठाणे शहरािील िागळे इसटेट येथील मॉडलेा 
चेकनाका पररसराि समशानभूमी उभारण्याबाबि 
 

११ १३२७४२ कॅप्टन आर.िशमल सेल्िन राज्यािील बहुिांश महानगरपाशलका अजननसुरक्षा 
तनधी खचा करण्याकड ेिलुाक्ष करीि असल्याबाबि 
 

१२ १३४१०७ श्री.सुभाष साबणे एमकॅप हे बाजाराि मूल्य नसलेले आभासी चलन 
िेऊन लोकांची केलेली फसिणकू 
 

१३ १२९२२१ श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, 
श्री.विजय िडटेीवीिार, श्री.अशमि विलासराि 
िेशमुख, श्रीमिी तनमाला गाविि, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.डी.पी.सािंि, 
श्री.िसिंराि चव्हाण, डॉ.संिोष टारफे, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.हषािधान सपकाळ, 
श्री.त्र्यंबकराि शभसे, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे 

मंुबईिील अतिधोकािायक ि धोकािायक 
शौचालयांची पनुबाांधणी करण्याबाबि 

१४ १३०५५३ श्री.संिोष िानिे भोकरिन (जज.जालना) शहरािील पाणीटंचाईबाबि 
 

१५ १२६५३० श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.सुतनल शशिें, 
श्री.अजय चौधरी 

मंुबईिील धगरणी कामगारानंा म्हाडाच्या सोडिीि 
शमळालेल्या घराचंा िाबा िेण्याबाबि 

१६ १२७२०९ श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर नािेंड महानगरपाशलकेच्या आसथापनेिर शलपीक 
संिगाािील कमाचा-यांची तनयमबाह्य झालेली 
तनयुक्िी 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
१७ १३४०८९ श्री.एकनाथराि खडसे साििा नगरपररषिेस सन २०१५-१६ कररिा 

शमळालेल्या िशैशष्ट््यपूणा ि विशेष रसिा 
अनिुानाच्या अखधचाि तनधी खचाास मुिििाढ 
शमळणेबाबि 

१८ १३०३६३ श्री.संजय पुराम घोडबिंर ि ििाक नगर (जज.ठाणे) येथे 
उभारण्याि आलेल्या थीम पाका च्या कामाि 
गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

१९ १३३२०१ श्री.रमेश लटके अंधेरी (पूिा) येथील उड्डाणपुलाखाली सरकत्या 
जजन्यासह पािचारी पुलाच्या बांधकामास विलंब 
होि असल्याबाबि 

२० १३०७२३ श्री.प्रिाप सरनाईक बांगला िेशािनू िरुण ि अल्पियीन मुलीनंा 
नोकरीचे आशमष िाखिनू त्यानंा िेश्या 
व्यिसायाि आणणा-या टोळीच्या प्रमुखाला िसई 
पोलीसानंी केलेली अटक 

२१ १३३८१५ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे मािेल इंडसरीज शल. कंपनी, माळेगाि 
औद्योधगक िसाहि (िा.शसन्नर, जज.नाशशक) 
यानंी कमाचाऱ्यांचे िेिन थकविल्याबाबि 

२२ १२८२३५ श्री.योगेश सागर कल्याण, उल्हासनगर आणण ठाणे येथील 
न्यायालयाि १२५ पेक्षा अधधक आरोपींना बनािट 
कागिप्ाच्या आधारे जामीन िेऊन सोडविण्याि 
आल्याबाबि 

२३ १३०८६० अॅड.िारीस पठाण झुला मैिान, मिनपुरा (मंुबई) येथील मैिानाच्या 
जागेि भूशमगि िाहनिळासाठी तनवििा प्रकक्रया 
सुरू केल्याबाबि 

२४ १२७९०६ श्री.जयंि पाटील, डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, कॅप्टन आर.िशमल सेल्िन 

सिच्छ भारि अशभयानािंगाि हगणिारीमुक्ि 
मंुबईसाठी िषाभराि २२ हजार ७०० शौचकुप 
बांधण्याबाबि 

२५ १३२४९९ डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील चाळीसगाि िालुक्यािील कोिगाि रसत्यािरील 
बनािट िारु बनविणाऱ्या कारखान्यािंर छापा 
टाकल्याबाबि 

२६ १२७११५ श्री.सुतनल प्रभू मंुबईिील झोपडीधारकानंा डी.सी. रूल ३३ (९) 
अंिगाि ३५ चौ.फुट फंजजबल अतिररक्ि क्षे्फळ 
उपलब्ध करून िेण्याबाबि 

२७ १३३३६३ श्री.चरण िाघमारे भंडारा जजल्ह्यािील िाळूचे होि असलेले अिधै 
उत्खनन 

२८ १२९८८६ श्री.अजजि पिार परळी (जज.बीड) येथील िदै्यनाथ सहकारी साखर 
कारखान्यािील रसाच्या टाकीच्या झालेल्या सफोट 
िघुाटनेच्या चौकशीबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
२९ १३४०५६ श्री.राहूल कुल, श्री.संग्राम थोपटे, 

श्री.शरििािा सोनािणे 
पाटस (िा.िौंड, जज.पुणे) येथे नविन पोलीस 
सटेशन सुरु करण्याबाबि 

३० १२६५४० श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटेीवीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमि 
विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यंबकराि शभसे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शेख, 
श्री.हषािधान सपकाळ, डॉ.संिोष टारफे, 
श्री.अब ूआजमी, श्री.योगेश सागर, 
श्री.जयप्रकाश मंुिडा, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.सुतनल शशिें, श्री.प्रकाश फािपेकर, 
श्री.डी.एस.अदहरे 

मंुबई शहर ि उपनगर शाळा ि 
महाविद्यालयािंगाि विद्यार्थयाांमध्ये ड्रनज िसेच 
अंमली पिाथाांच्या व्यिसनामध्ये िाढ 
झाल्याबाबि 

३१ १२६५७७ श्री.सुतनल शशिें, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.मंगेश कुडाळकर, श्री.प्रकाश फािपेकर 

लोअर परळ (मंुबई) येथील ज्यवुपटर शमल, 
अपोलो शमल ि मेटल बॉक्स या शमलच्या 
भूखडंािर बाधंण्याि आलेले िाहनिळ 
महानगरपाशलकेच्या िाब्याि घेण्याबाबि 

३२ १२९९३८ श्री.राजु िोडसाम, डॉ.भारिी लव्हेकर, 
श्री.ककशोर पाटील 

कुरळप (िा.िाळिा, जज.सागंली) येथील शमनाई 
प्राथशमक ि माध्यशमक आश्रमशाळेिील ८ 
विद्याथीनीिंर शाळेच्या संसथापकाने केलेला 
अत्याचार 

३३ १२८११४ श्री.अब ूआजमी मानखिुा-गोिंडी एम पूिा विभागाि रुनणालयांची 
संख्या कमी असल्याबाबि 

३४ १२७०२३ श्री.अिुल भािखळकर झोपडपटीवी पनुिासन योजनांिर काम करणारे 
सुमारे ५ हजार बांधकाम कामगार नोंिणी न 
झाल्याने कामगार कल्याण योजनापंासून िधंचि 
असल्याबाबि 

३५ १२७२४८ श्री.प्रकाश आब्रबटकर कोल्हापूर जजल्ह्यािील इको सेजन्सदटव्ह 
झोनमध्ये बाधंकाम परिान्यास परिानगी 
शमळणेबाबि 

३६ १३३२९६ श्री.उन्मेश पाटील चाळीसगांि (जज.जळगाि) शहरािील कारखान्याि 
घािक रसायनापंासून बनािट िेशी िारू ियार 
करण्याि येि असल्याबाबि 

३७ १२६७४७ श्री.विजय िडटेीवीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, श्री.डी.पी.सािंि 

रामगढ जोगेश्िरी पिूा िेसटना एक्सपे्रस 
हायिेिरील खडंडि सेिा रसत्याच्या कामाबाबि 

३८ १३१८६९ श्री.शभमराि िापकीर दहजंिडी (िा.मुळशी, जज.पुणे) येथे ई.डी. ने जप्ि 
केलेल्या शमळकिीिर िीन इमारिी बाधंनू 
त्यामधील सितनका ग्राहकानंा विकून ग्राहकाचंी 
फसिणकू केल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
३९ १२७४६३ श्री.सुरेश धानोरकर शसिेंिाही िालुक्यािील (जज.चंद्रपूर) जजल्हापररषि 

सिसय यानंी रेिीघाट बिं न करण्यासाठी 
कं्ाटिाराकडून लाच घेिल्याबाबि 
 

४० १२८३७७ श्री.हषािधान सपकाळ बुलढाणा नगरपररषिेस िशलि िसिी सुधार 
योजनेंिगाि प्राप्ि तनधी अखधचाि असल्याबाबि 
 

४१ १२६५५० श्री.अजय चौधरी, श्री.अशमि विलासराि 
िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
डॉ.संिोष टारफे, श्री.नसीम खान, 
श्री.त्र्यंबकराि शभसे, श्रीमिी तनमाला गाविि 

मंुबई शहरािील जनु्या ि मोडकळीस आलेल्या 
उपकरप्राप्ि आणण खासगी इमारिी, बीआयटी 
चाळी, पंिप्रधान अनिुान प्रकल्पािंगाि येणा-या 
इमारिी ि जुन्या चाळींच्या पुनविाकासाबाबि 

४२ १२८८०० श्री.राज पुरोदहि महात्मा फुले नगर (कुलाबा, मंुबई) येथील 
झोपडपटीवीिील १५० कुटंुबानंा पयाायी जागा 
िेण्याबाबि 
 

४३ १२८५१९ श्री.महेश चौघुले, अॅड.िारीस पठाण शसडकोच्या प्रशासन, लेखा, काशमाक, अशभयंिा, 
तनयोजन, अतिक्रमण या विभागािं जािीचे 
बनािट प्रमाणप् सािर करून नोकरी 
शमळविल्याबाबि 
 

४४ १३१३७५ श्री.सुतनल केिार, श्री.विजय िडटेीवीिार, 
श्री.असलम शेख, श्री.अमर काळे, 
श्री.डी.पी.सािंि 

नागपूर जजल्हयािील खापा नगरपररषि अिंगाि 
लािण्याि आलेल्या एलईडी दििे गैरव्यिहाराची 
चौकशी करण्याबाबि 
 

४५ १३१८७४ श्री.संजय किम मंडणगड येथे (िा.मंडणगड, जज.रत्नाधगरी) येथे 
सििं् न्यायालय सथापन करण्याबाबि 
 

४६ १३१३३८ श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, श्री.असलम शेख, 
श्री.विश्िजजि किम, श्री.बाळासाहेब थोराि, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.अशमन पटेल, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
श्रीमिी तनमाला गाविि, श्री.बसिराज 
पाटील, डॉ.संिोष टारफे, श्री.प्रशािं ठाकूर, 
श्री.समीर कुणािार, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.अशमि साटम 

राज्यािील ३२ महानगरपाशलका-नगरपाशलका 
आणण नगरपररषिांच्या सुमारे १७८ कोटी 
रुपयांच्या घनकचरा व्यिसथापन प्रकल्पांच्या 
आराखड्यास मान्यिा िेण्याि आल्याबाबि 

४७ १२६७६८ श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.जयिं पाटील, 
श्री.अजजि पिार, श्री.शशशकािं शशिें, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.राणाजगजीिशसहं 
पाटील, श्री.संिीप नाईक, श्री.असलम शेख, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.नरहरी णझरिाळ, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.हनमंुि डोळस 

ठाणे येथील कळिा पररसरािील तिसरा 
उड्डाणपुल निी मंुबईच्या हद्दीिील पटनी 
मैिानाजिळ उिरविण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
४८ १२७३९० श्री.अशमि साटम मंुबईमध्ये सुमारे साडआेठ हजार इमारिीि 

एफएसआयचे उल्लघंन िसेच विनापरिाना िाढीि 
बांधकाम करुन तनयमांचे उल्लघंन करण्याि 
आल्याबाबि 

४९ १३१२२७ श्री.भारि भालके पंढरपूर (जज.सोलापूर) येथील नमामी चंद्रभागा 
अशभयानािंगाि चदं्रभागा निीचे शुध्िीकरण 
करणेबाबि 

५० १३३५५३ श्री.मधुकरराि चव्हाण मंुबईिील माझगाि िाडिाडी येथील बी.आय.टी. 
चाळीचंा पनुविाकास प्रकल्प रद्द करण्याि 
आल्याबाबि 

५१ १२९५८८ श्री.आशसफ शेख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख 

मालेगाि (जज.नाशशक) महानगरपाशलका 
परीसरािील िरगािं येथे फेअर एक्सपोटा (इंडीया) 
प्रा.शल. हा खाजगी कत्िलखाना सुरु 
असल्याबाबि 

५२ १२८३०३ श्री.संजय सािकारे िेजजसिनी जसकम अिंगाि बेसट प्रशासनास दिलेले 
११ कोटी रुपये बस खरेिीच्या तनणायाअभािी 
प्रलंब्रबि असल्याबाबि 

५३ १३०९७४ श्री.ओमप्रकाश ऊफा  बच्चू कडू, 
श्री.शशरीषिािा चौधरी, श्री.विनायकराि 
जाधि-पाटील, श्री.मोहन फड 

चांिरू बाजार (जज.अमराििी) येधथल 
पो.सटे.ठाणेिार यानंी गािािील शांििा ि 
सुव्यिसथा भंग केल्याबाबि 

५४ १३०१३९ श्री.िकुाराम कािे, डॉ.बालाजी ककणीकर चेंबूर (मंुबई) येथील आणणक पाजंरापोळ जोड 
रसत्याच्या कामामुळे (पूिा मुक्ि मागा) 
प्रकल्पबाधधि झालेल्याचें पनुिासन करण्याबाबि 

५५ १२७४३१ श्री.अशमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, श्री.विजय 
िडटेीवीिार, श्री.असलम शखे, श्री.कालीिास 
कोळंबकर, श्री.नसीम खान, श्री.अशमि 
विलासराि िेशमुख, डॉ.संिोष टारफे, 
प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्रीमिी तनमाला गाविि, श्री.भारि भालके, 
श्री.बसिराज पाटील, श्री.आशसफ शेख, 
श्री.त्र्यंबकराि शभसे, श्री.डी.पी.साििं, 
श्री.अमर काळे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.डी.एस.अदहरे 

लोअर परळसह महालक्ष्मी, िािर, परळ, 
एजल्फन्सटन अशा िक्षक्षण मंुबईिील महत्िाच्या 
रेल्िे सथानकाजिळील एकूण सहा पूल 
धोकािायक असल्याबाबि 

५६ १२९६३९ डॉ.संिोष टारफे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटेीवीिार, श्री.अशमि विलासराि 
िेशमुख, श्री.असलम शेख, श्री.अशमन पटेल, 
श्रीमिी तनमाला गाविि, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 

कळमनुरी (जज.दहगंोली) येथील पाशलका कमाचारी 
ि सेिातनितृ्ि कमाचाऱ्यानंा गि ५ मदहन्यापंासून 
िेिन शमळाले नसल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
श्री.डी.पी.सािंि, श्री.त्र्यबंकराि शभसे, 
श्री.भारि भालके, श्री.बाळासाहेब थोराि, 
प्रा.विरेंद्र जगिाप 

५७ १२७५९३ श्री.राजेश क्षीरसागर कोल्हापूर शहराि बापट कॅम्प येथील पवंपगं 
सटेशनचे काम रखडले असल्याबाबि 

५८ १३४०७८ श्री.सुरेश गोरे मेिनकरिाडी (िा,खेड, जज.पुणे) येथील जजल्हा 
पररषि शाळेिील अल्पियीन मुलींिर झालेला 
अत्याचार 
 

५९ १३३२४५ श्रीमिी सीमािाई दहरे इंदिरानगर ि गोवििंनगर (नाशशक) येथे ई-शॉपी 
ि ऑनलाईन फसिणकुीचे घडलेले प्रकार 
 

६० १२८५७९ श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील ठाणे मध्यििी कारागहृािील िोघा कैद्यांनी 
अधधकाऱ्यांिर प्राणघािक हल्ला केल्याबाबि 
 

६१ १३२०६६ श्री.राहुल मोटे गरीमा ररयल इसटेट कंपनी िसेच मै्ये कंपनी 
यानंी राज्यािील नागरीकानंा िपु्पट रक्कम 
िेण्याचे आशमष िाखिून केलेली फसिणकू 
 

६२ १३२४४० श्री.विजय काळे पुणे िडगाि बुद्रकु सव्हे क्रमांक ४३ ,४७, ४८ िे 
४९ येथील ४० हजार हेक्टर पनुिाशसि 
गािठाणािरील बीडीपी आरक्षण कायम 
ठेिण्याबाबि 

  
िसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
६३ १३२६०६ श्री.सिा सरिणकर माहीम (मंुबई) येथील भुकर क्र. २५, २५अ मेहेर 

मंजजल या म्हाडाने संपादिि केलेल्या इमारिीच्या 
पुनविाकासाबाबि 
 

६४ १२६५३१ श्री.सरिार िाराशसहं, श्री.शरििािा सोनािणे म्हाडा ि झोपडपटीवी पनुिासन प्राधधकरणाने 
महत्त्िाच्या नसत्या निी मंुबईिील शील प्रोजेक्ट 
शल. या कंपनीला जिन करण्याररिा दिल्याबाबि 

६५ १३३५७० श्री.अशोक पाटील मौजे कांजूर एल बी एस मागा येथील न.भू.क्र 
२८३, २८३/१ ह्या भूखडंािर बांधकाम करिाना 
मे.कल्पिरू गाडान विकासकांनी केलेली 
अतनयशमििा 

६६ १३३७२८ श्री.विकास कंुभारे ’पॅन काडा क्लब शलशमटेड’ कंपनीि नागपूर 
शहरािील सुमारे िीड लाख गंुििणकूिाराचें 
अडकलेले पैसे परि शमळण्याबाबि 
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६७ १२६५७६ श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.सुतनल शशिें भांडूप (प.), मंुबई एलबीएस रोड गांधीनगर िे 

सोनापूर येथील रसत्यालगि असलेले फूटपाथ ि 
त्याखालील असलेले नाले बाधंण्याच्या कामाबाबि 

६८ १३३३०६ श्री.रमेश लटके अंधेरी (पिूा) येथील महाकाली िशान एस.आर.ए. 
योजनेिील पा्िा तनजश्चि करण्याकरीिा होि 
असलेल्या विलंबाबाबि 

६९ १३३३६९ श्री.चरण िाघमारे िुमसर (जज.भंडारा) येथील आशशष चौरे 
प्रकरणाची तनष्ट्पक्ष चौकशी करण्याबाबि 

७० १२९९९६ श्री.अजजि पिार, श्री.प्रिाप सरनाईक, 
श्री.जयप्रकाश मंुिडा, श्री.बसिराज पाटील, 
श्री.अतनल बाबर 

धगरणी कामगारानंा ३०० चौरस फुटाऐिजी ४०५ 
चौरस फुटाचे घर िेण्याबाबि 

७१ १२६६१४ श्री.सुतनल शशिें, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.मंगेश कुडाळकर 

िरळी (मंुबई) येथील मायानगर-अचानकनगर 
झोपडपटीवी पनुिासन योजनेबाबि 

७२ १३११७४ श्री.प्रकाश आब्रबटकर राज्य शासनाने नेमलेल्या एकछ्ी सशमिीने 
पोलीस पाटलांच्या मानधनामध्ये िटुपुजंी िाढ 
केल्याबाबि 

७३ १३४११५ श्री.शभमराि िापकीर पुणे येथील गाने्स बाय िसॅकॉन, शल. १९७/३, 
विमान नगर, नगररोड या प्रकल्पाि अनधधकृि 
बांधकाम सुरू असल्याबाबि 

७४ १२८३९८ श्री.हषािधान सपकाळ बुलढाणा जजल्ह्याि घरफोडी ि चोरींच्या 
घटनांमध्ये िाढ होि असल्याबाबि 

७५ १२८७८९ श्री.राज पुरोदहि म्हाडाच्या संक्रमण शशब्रबरािील घरांचे भाड े
विकासकाने थकविल्याबाबि 

७६ १३३४०८ श्री.संजय किम िापोली (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील 
नगरपाशलकेि झालेला गैरव्यिहार 

७७ १३१३३९ श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, डॉ.संिोष टारफे, 
श्री.बाळासाहेब थोराि, श्री.जयकुमार गोरे, 
प्रा.विरेंद्र जगिाप, अॅड.यशोमिी ठाकूर, 
श्रीमिी तनमाला गाविि, श्री.बसिराज 
पाटील, श्री.असलम शेख, श्री.अशमन पटेल 

मंुबईि क्षयरोगाच्या प्रमाणाि १० टक्क्यानंी िाढ 
झाल्याबाबि 

७८ १२६८८९ श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.शशशकािं शशिें, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.राणाजगजीिशसहं 
पाटील, श्री.संिीप नाईक, श्री.असलम शेख, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.नरहरी णझरिाळ, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश लाड, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.हनुमंि डोळस 
 

उरण-मोरा येथुन मंुबईकड े जाणारी एमएल 
कासीम ही ६० प्रिासी असलेली बोट भर समुद्राि 
भरकटल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
७९ १३३२४६ श्रीमिी सीमािाई दहरे नाशशक महानगरपाशलकेिील शशक्षण सशमिीचे 

प्रशासन अधधकारी यांच्याकडून िदै्यककय िेयकाि 
ि गणिेश िाटपाि केलेल्या अतनयशमििेबाबि 

८० १३२०६७ श्री.राहुल मोटे िाशी (जज.उसमानाबाि) िालुक्यािील राष्ट्रीय 
महामागा क्र. एन.एच २११ िर िाहने अडिून 
लोकांची लुट होि असल्याबाबि 

८१ १३३२४२ श्री.विजय काळे पुणे शहरािील पेठांच्या भागािील जुने िाड,े 
चाळी ि गािठाण यांच्या पुनविाकासासाठी 
क्लसटर धोरण मंजूर करण्याबाबि 

  
तिसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
८२ १३३७३५ श्री.विकास कंुभारे नागपूर मेडडकल रुनणालयाि उपचारासाठी 

आलेल्या बुलढाण्यािील रुनणाचे झालेले अपहरण 
८३ १३३३७० श्री.चरण िाघमारे भंडारा जजल्ह्यािील धान घोटाळा प्रकरण जलि 

गिी न्यायालयाि चालविण्याच्या मागणीस मंजूरी 
शमळण्यास होि असलेला विलंब 

८४ १३०१४४ श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.पांडुरंग बरोरा 

मंुबई शहरािील प्रकल्पबाधधिांसाठी 
एम.एम.आर.डी.ए.कडून माहूल गाि पररसराि 
बांधलेल्या सितनकांपकैी सुमारे िीनशे सितनका 
परसपर विकल्याबाबि 

८५ १२६७४८ श्री.सुतनल शशिें िरळी (मंुबई) येथील सी.एस. क्र. ९३०, शीट 
आय.सी. क्र. २० या भूखडंािरील गौिमी मािा 
नगर झोपडपटीवी पनुिासन योजनेबाबि 

८६ १२८४२९ श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटेीवीिार, श्री.बाळासाहेब 
थोराि, प्रा.विरेंद्र जगिाप 

बुलढाणा नगरपररषिेने दिव्यांगांसाठी प्राप्ि 
अनिुानाचे िाटप न केल्याबाबि 

८७ १२८७९० श्री.राज पुरोदहि मंुबईिील १३३ अतिधोकािायक इमारिीिंर 
कारिाई करण्याबाबि 

८८ १२७११४ श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयंि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.राणाजगजीिशसहं 
पाटील, श्री.संिीप नाईक, श्री.असलम शेख, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.नरहरी णझरिाळ, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.हनुमंि डोळस 
 

ठाणे शहरािील ४ हजार ७०६ धोकािायक 
इमारिीपैकी ९८ इमारिी अतिधोकािायक 
असल्याबाबि 



10 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
८९ १३३२४७ श्रीमिी सीमािाई दहरे नाशशक महानगरपाशलकेि उद्यान विभागाि 

िकृ्षगणनेि झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 
९० १३२०७४ श्री.राहुल मोटे उसमानाबाि जजल्ह्यािील परांडा शहरासह 

कािराबाि, रुई, िेिगािं, िडणेर, सोनधगरी ि 
जामगािं पररसराि भूकंप सदृश्य पररजसथिी 
तनमााण झाल्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनिं कळसे 
मंुबई.   प्रधान सधचि, 
दिनाकं : २६ नोव्हेंबर, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


