
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

मंगळिार, दिनांक १ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १०, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
िारांककि प्रश्नोत्िरांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नांची सूची 

  

(१) मुख् यमं्ी 

 

यांचे प्रभारी 
विभाग 

(२) गहृतनमााण मं्ी 
(३) कामगार, कौशल्य विकास, भूकंप पुनिासन, 

माजी सैतनकांचे कल्याण मं्ी 
  

                          प्रश्नांची एकूण संख्या - ४७ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - ३६ [ ०१ िे ३६ ] 
  

िुसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या  - ०८ [ ३७ िे ४४ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या – ०३ [ ४५ िे ४७ ] 
  

एकूण - ४७ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
१ ८५३२४ श्री.अशोक पाटील सायन पनिेल महामागाािरील टोल बथुिरील 

कामामध्ये ि ठेका िेण्याच्या 
कायापध्ििीमध्ये अतनयममििा झाल्याबाबि 
 

२ ८५८४५ श्री.योगेश सागर, श्री.सभुाष भोईर अंधेरी (मुंबई उपनगर) ि डोंबबिली      
(जज. ठाणे) परीसराि झालेल्या हत्या 
  

 
३ ९१५१० श्री.सभुाष साबणे, श्री.ककशोर पाटील समधृ्िी जीिन समहू आणण त्यांचे अध्यक्ष 

ि व्यिस्थापकीय संचालक यांनी 
ग ुंििणकूिारांची फसिणकू केल्याबाबि 
 
 

४ ८७४२९ श्रीमिी अममिा चव्हाण नांिेड जजल्हयािील िमलि िस्िी सधुार 
योजनेच्या कामांची चौकशी करणेबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
५ ८८१८७ श्री.सभुाष उफा  पंडडिशेठ पाटील बेलापरू (सी.बी.डी.) (निी मुंबई) येथील 

अपोलो हॉजस्पटलमध्ये स्थातनकांना रोजगार 
ि उपचार ममळणेबाबि 
 

६ ८५१८५ श्री.भास्कर जाधि धरमिर खाडीककनारी (जज.रायगड) 
जेएसडब्लल्य ू कंपनीने खारफुटीची कत्िल 
करून अनधधकृिपणे जेटीचे बांधकाम 
केल्याबाबि 
 

७ ८९०१७ श्री.िसंिराि चव्हाण, श्री.विजय िडेट्टीिार, 
श्रीमिी तनमाला गाविि, श्री.अममन पटेल, 
श्री.नसीम खान, श्री.अममि विलासराि 
िेशमखु 
 

धमााबाि (जज.नांिेड) िालकु्यािील पोलीस 
कमाचारी िसाहिीची िरुुस्िी करणेबाबि 
 

८ ८५१२२ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर.िममल 
सेल्िन, अॅड.आमशष शेलार, श्री.अिलु 
भािखळकर, श्री.अजय चौधरी, श्री.योगेश 
सागर 

मुंबईिील महत्िाच्या विकास कामांना 
चालना िेण्यासाठी भसंुपािनाची प्रकरणे 
तनकाली काढणेबाबि 
 

९ ८५९४४ श्री.सरिार िारामसहं सांगोला (जज.सोलापरू) येथील न्य ु इंजललश 
स्कुलचे प्राचाया यांनी विनयभंगाच्या 
आरोपामळेु केलेली आत्महत्या 
 

१० ९०६११ श्री.अिलु सािे औरंगाबाि महानगरपामलकेने काळ्या 
यािीिील मस्कट कन्स्रक्शन या ठेकेिारास 
रस्त्याची कामे दिल्याबाबि 
 

११ ८८१३९ प्रा.िषाा गायकिाड, श्री.अममन पटेल, 
श्रीमिी तनमाला गाविि, श्री.नसीम खान, 
डॉ.मममलिं माने, श्री.विजय रहांगडाले, 
श्री.सधुाकर िेशमखु 
 

वििभाािील गोसेखुिा मसचंन प्रकल्पािील 
नेरला (पाघोरा) उपसा मसचंन योजना आणण 
घोडाझरी कालव्यािील गरैप्रकाराबाबि 
 

१२ ८९०५० श्री.भाऊसाहेब कांबळे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील 

ठाणे येथील रेल्िे स्टेशन ि लगिच्या 
गांििेिी पररसरािील अनधधकृि 
फेरीिाल्यांविरुध्ि कारिाई करण्याबाबि 
 

१३ ९२३१३ श्री.िानाजी मटुकुले सेनगांि ि पांिोडा (जज.दहंगोली) िालकु्याि 
घडलेल्या लैंधगक अत्याचा-याच्या 
घटनांबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
१४ ९००२१ श्री.सभुाष भोईर, श्री.राजाभाऊ (पराग) 

िाजे, श्री.अस्लम शेख, श्री.विजय 
िडेट्टीिार, श्री.सतुनल केिार, श्री.अमर काळे, 
डॉ.संिोष टारफे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.जयप्रकाश मुंिडा, श्री.राहूल कुल, 
श्री.संग्राम थोपटे, श्री.शरििािा सोनािणे, 
श्री.संिोष िानिे 
 

राज्यािील अनेक पेरोलपंप चालक 
मशीनमध्ये आधतुनक िं्ाचा िापर करुन 
पेरोल ि डडझेलची चोरी करीि 
असल्याबाबि 
 

१५ ९१८७३ श्री.हररष वपपंळे अकोला शहरािील रेन िॉटर हािेजस्टंगसाठी 
ियार केलेल्या शोषखड्डड्डयाि िोन बालकांचा 
पडून मतृ्य ूझाल्याबाबि 
 

१६ ८५२३७ श्री.विजय औटी, श्री.विकास कंुभारे, 
श्री.रमेश लटके 

अंधेरी (मुंबई) पररसरािील ब्धा इंटरनशॅनल 
शाळेच्या नसारीमध्ये मशकणाऱ् या मलुीिर 
शाळेच्या विश्िस्िाने लैंधगक अत्याचार 
केल्याबाबि 
 

१७ ८५१११ अॅड.आमशष शेलार, श्री.संजय केळकर, 
श्री.प्रशांि ठाकूर 

मुंबई महानगरपामलकेिील िक्षिा 
विभागािील अधधकाऱ् यांनी एकाच मदहन्याि 
अनेक कामांना ना हरकि प्रमाणप् 
दिल्याबाबि 
 

१८ ८६४६८ डॉ.राहूल पाटील, श्री.मंगेश कुडाळकर कोकणगांि खुिा (िा.दिंडोरी, जज.नामशक) 
येथे तिघांची तनघृाण हत्या झाल्याबाबि 
 

१९ ८५००० श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सतुनल केिार, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.अमर काळे, डॉ.संिोष टारफे, 
श्री.भाऊसाहेब कांबळे 
 

नागपरूमध्ये िाढि असलेल्या गनु्हयांिर 
प्रतिबंध घालण्यासाठी कराियाची 
उपाययोजना 
 

२० ८५४१२ श्री.सतुनल मशिें, श्री.कालीिास कोळंबकर, 
अॅड.आमशष शेलार, श्री.प्रशांि ठाकूर, 
श्री.संजय केळकर, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.अिलु भािखळकर 
 

बेस्ट उपक्रमास आधथाक अनिुान िसेच 
िीजबबलापोटी थकीि असलेली रक्कम 
िेण्याबाबि 
 

२१ ८६११० श्री.अिलु भािखळकर, अॅड.आमशष शेलार मुंबईिील भांडूप, मलुुंड, विक्रोळी, िानाजी 
नगर (मालाड) या डोंगराळ भागािील पाणी 
समस्या सोडविणेबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
२२ ८९४७५ श्री.संजय सािकारे ठाणे महानगरपामलकें िगाि लेखा 

पररक्षणािील आके्षपाची पिुािा न केल्याने 
महानगरपामलकेला आधथाक नकुसान 
झाल्याबाबि 
  

 
२३ ८५२४५ श्री.शरििािा सोनािणे कुरण (िा.संगमनेर, जज.अहमिनगर) येथे 

बेकायिेशीर सरुु असलेल्या कत्िलखान्यािर 
कारिाई करण्याकररिा गेलेल्या पोलीसांना 
 मारहाण झाल्याबाबि 
 

२४ ८८४२५ श्री.सिा सरिणकर, श्री.अममि साटम, 
श्री.प्रशांि ठाकूर, श्री.योगेश सागर, 
अॅड.आमशष शेलार, श्री.संजय केळकर, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.अिलु भािखळकर 
 

मुंबईि विजेची चोरी करणाऱ्यांिर कारिाई 
करण्याबाबि 
  

 

२५ ८७१८४ श्री.कालीिास कोळंबकर, श्रीमिी िपृ्िी 
सािंि, श्री.अजय चौधरी, श्री.अशोक पाटील 

मुंबइािील म्हाडाच्या ५६ िसाहिींचा 
पनुविाकास करण्याबाबि 
 

२६ ८६२९६ श्री.हषािधान सपकाळ बलुढाणा शहराि शधु् ि पाणी परुिठा 
करण्याबाबि 
 

२७ ९०४६८ श्री.गणपि गायकिाड उल्हासनगर-३ (जज.ठाणे) येथे औद्योधगक 
के्ष्ाचे आरक्षण असिांना रदहिाशी संकुल 
उभारण्याि आल्याबाबि 
  

 
२८ ८८२४८ श्री.संजय केळकर, अॅड.आमशष शेलार, 

श्री.ककसन कथोरे 
ििाक नगर (ठाणे) येथील हब टािनू 
ग्रीनिडू या विकासकाने गृह प्रकल्पाि नऊशे 
सितनकाधारकांची फसिणकू केल्याबाबि 
 

२९ ८४९७२ श्री.अममन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.अस्लम शेख, श्री.कालीिास 
कोळंबकर, प्रा.िषाा गायकिाड, डॉ.संिोष 
टारफे, श्री.विजय िडेट्टीिार, डॉ.पिंगराि 
किम, अॅड.यशोमिी ठाकूर 
 
 

मुंबई शहरािील महानगरपामलकेची मोकळी 
मिैाने ि उद्याने संस्थांकडून िाब्लयाि 
घेण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
३० ९२३११ श्री.बाबरुाि पाचणे तनम्नपनै गंगा प्रकल्पासाठी खरेिी करण्याि 

आलेल्या शेिजममनीचे के्ष्फळ जास्ि 
िाखिनू िलाठ्याने कोट्यािधीचा अपहार 
केल्याबाबि 
 

३१ ९१८४२ श्री.धनजंय (सधुीर) गाडगीळ सांगली जजल्हयािील सांगली-ममरज या 
राज्यमागााच्या ििुफाा असलेल्या झाडांना 
आग लािल्याने झाड कोसळून विद्यार्थयाांचा 
मतृ्य ुझाल्याबाबि 
 

३२ ८७६१७ डॉ.सजुजि ममणचेकर कोल्हापरू जजल्हा पररषिेिील खतनज विकास 
तनधीअंग ाि प्रस्िाि मंजरूीकररिा खतनकमा 
अधधकाऱ्यांना लाच घेिाना अटक 
केल्याबाबि 
 

३३ ९२३२७ श्री.िभैि नाईक, श्री.अजय चौधरी िदहसर (पजश्चम) येथील मभमनगर, 
डॉ.मायकलिाडी, कांिरपाडा, ममठागर रोड 
येथील बठै्या चाळींच्या झोपडपट्टी 
पनुविाकास योजनेअंिगाि विकासकाने 
झोपडपट्टीधारकांची फसिणकू केल्याबाबि 
 

३४ ८५६९१ श्री.प्रशांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.अिलु भािखळकर, अॅड.आमशष शेलार, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.अममि साटम 

कळंबोली येथील मसडको प्रशासनाने २० 
िषाापिूी उभारलेल्या बठै्या घरांची िरुािस्था 
झाल्याबाबि 
 

३५ ८६३७५ श्री.सतुनल केिार, श्री.विजय िडेट्टीिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्लम शेख, डॉ.संिोष 
टारफे 

मुंबईि रस्त्यािरून काढण्याि आलेले पेव्हर 
ब्ललॉक कं्ाटिारांनी महानगरपामलका 
अधधका-यांशी संगनमि करून परस्पर विक्री 
केल्याबाबि 
  

३६ ८८३३२ श्री.राजेश क्षीरसागर कोल्हापरू शहरािील आठ पलु धोकािायक 
असल्याबाबि 
 

  
िुसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
३७ ८८१८२ श्री.सभुाष उफा  पंडडिशेठ पाटील अमलबाग नगरपररषिेिील (जज.रायगड) 

क्रीडा संकूल ि िरण िलािाच्या कामासाठी 
तनधी उपलब्लध करुन िेणेबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
३८ ९२४६३ श्री.िानाजी मटुकुले कळमनरुी (जज.दहंगोली) येथील 

नगरपामलकें िगाि महाराष्ट्र सजूल ि 
तनमाल अमभयानांिग ाि गरैव्यिहार 
झाल्याबाबि 
 

३९ ८५९३९ श्री.विजय औटी यििमाळ येथे अपसंपिा संपादिि 
केल्याप्रकरणी कामगार कल्याण मदहला 
अधधक्षक यांच्याविरोधाि गनु्हा िाखल 
केल्याबाबि 
 

४० ८५११४ अॅड.आमशष शेलार, श्री.संजय केळकर, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.प्रशांि ठाकूर, 
श्री.अिलु भािखळकर 

दटळकनगर, चेंबरू (मुंबई उपनगर) येथील 
महालक्ष्मी हौमसगं को.ऑप. सोसायटीने 
म्हाडाची फसिणकु केल्याबाबि 
 

४१ ८५०१५ श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सतुनल केिार, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.अमर काळे, डॉ.संिोष टारफे 

नागपरू पररसराि पोलीस विभागाच्या 
िब्लबल २५० एकर जममनीिर भमुाकफयांनी 
प्लॉट पाडून विक्री केल्याबाबि 
 

४२ ९०३९९ श्री.संजय सािकारे, श्री.एकनाथराि खडसे दिपनगर-तनभंोरा (िा.भसुािळ, जज. 
जळगाि) येथील बेपत्िा सरपंचाचा 
संशयास्पि मतृ्य ूझाल्याबाबि 
 

४३ ८५२५१ श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.राहूल कुल बाणेर शहर (पणेु) येथील गािकमानीजिळ 
सजुािा जयप्रकाश श्रॉफ या मदहलेने 
बेिरकारपणे कार चालिनू ५ व्यक्िींना 
धचरडल्याबाबि 
 

४४ ८६४०१ श्री.सतुनल केिार, श्री.विजय िडेट्टीिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्लम शेख, डॉ.संिोष 
टारफे 

नागपरू शहरािील घनकच-यािर प्रकक्रया 
करण्यासाठी नेमलेल्या हंजर बायोटेक 
कंपनीला मिुििाढ दिल्याबाबि 
 

  
तिसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
४५ ८८१९३ श्री.सभुाष उफा  पंडडिशेठ पाटील अमलबाग िालकु्यािील (जज.रायगड) 

अमलबाग कोळीिाडा येथे मजच्िमार जेट्टी 
बांधण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 
४६ ८६२७१ श्री.विजय औटी खडकी (िा.जज.अहमिनगर) येथे सहा 

िषााच्या मलुीस खाऊचे अममष िाखिनू 
तिच्यािर लैंधगक अत्याचार केल्याबाबि 
  

 
४७ ८५०७६ श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-

पाटील, श्री.सतुनल केिार, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.अमर काळे, डॉ.संिोष टारफे 

आलापल्ली (जज.गडधचरोली) येथे 
नक्षलिाद्यांना आधथाक मिि करणाऱ्या 
िेंिपूत्िा ठेकेिारांना झालेली अटक 
 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनंि कळसे 
मुंबई.   प्रधान सधचि 
दिनांक : ३१ जलु,ै २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 

   _______________________________________________________________________ 
  मदु्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 

 मदु्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मदु्रणालय, मुंबई. 


