महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
--------------------------

मंगळिार, ददनांक १० जुलै, २०१८ / आषाढ १९, १९४० ( शके ) रोजीच्या

तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांची सच
ू ी
(१)

मुख्यमं्ी

(३)

कामगार, कौशल्य विकास, भक
ू ं प पन
ु िासन, माजी सैननकांचे

(२)

गह
ृ ननमााण म मं्ी

यांचे प्रभारी विभाग

कल्याण म मं्ी

प्रश्नांची एकूण म संख्या - ७७
पदहल्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ५४ [ ०१ ते ५४ ]
दस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - १८ [ ५५ ते ७२ ]
नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ०५ [ ७३ ते ७७ ]
एकूण म - ७७
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प्रश्नांचा तपशील
पदहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
१

२

११७५६८

११८९६९

सदसयांचे नांि

विषय

श्री.ककसन कथोरे , श्री.नरें द्र पिार, श्री.नरें द्र

कल्याण म-डोंबबिली

भोईर

२७

महे ता, श्री.बळीराम ससरसकार, श्री.सुभाष

महानगरपासलकेमध्ये
गािांमधील

समाविष्ट्ट

नागररकांना

मुंबई

श्री.असमत विलासराि दे शमुख,

खचा होत असल्याबाबत

श्री.बाळासाहे ब थोरात

केलेल्या

अनतररक्त

मालमत्ता कराची आकारण मी केल्याबाबत

श्री.संतोष दानिे, श्री.नारायण म कुचे,

श्री.नसीम खान, श्री.विजय िडेट्टीिार,

(जज.ठाण मे)

शहरात

दरिषी

रसत्यांिरील

खड्ड्यांच्या दरु
ु सतीिर कोट्यिधी रुपयांचा

३

१२२१५२

श्री.पासकल धनारे , श्री.असमत घोडा

पालघर जजल््यातील औद्योधगक प्रसशक्षण म

४

१२२४४५

श्री.राज पुरोदहत

मालाड-मालिण मी (मब
ंु ई) येथील महाकाली

संसथांचा (आयटीआय) दजाा सुधारण मेबाबत
नगरातील

प्रकल्पाबाबत
५

१२१२६९

श्री.महे श चौघुले

पडघा

झोपडपट्टी

(ता.सभिंडी,

सटे शनच्या

आलेला दरोडा

जज.ठाण मे)

कायाक्षे्ामध्ये

पुनिासन

पोलीस

टाकण्यात

2
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
६

११६६४०

सदसयांचे नांि

विषय

श्री.अबू आजमी, अॅड.पराग अळिण मी,

भांडूप

सेल्िन, श्री.नरें द्र पिार, श्री.नरें द्र महे ता,

खचल्याने दोघांचा झालेला मत्ृ यू

अॅड.आसशष शेलार, कॅप्टन आर.तसमल
श्री.योगेश सागर, श्री.सनु नल राऊत,

(मब
ंु ई)

कॉलनीमधील

येथील

सािाजननक

वपंपळे श्िर
शौचालय

श्री.दत्ता्य भरण मे
७

१२३४०७

श्री.अतुल सािे

औरं गाबाद शहरातील पथददिे बसविण्याच्या

८

११८४५१

श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील,

राज्यातील मध्यिती कारागहृ ातील अनेक

अॅड.पराग अळिण मी, श्री.प्रशांत ठाकूर,

नसल्याने

९

११८९९४

श्री.हनुमत
ं डोळस, अॅड.आसशष शेलार,

कामात झालेली अननयसमतता
कच्चे

कैदी

११६९८१

जासमन

मनष्ट्ु यबळ

सुनािण मी

पुरेसे

अभािी

कॅप्टन आर.तसमल सेल्िन, श्री.हसन

तरु
ु ं गातच असल्याबाबत

प्रा.विरें द्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर,

सोनगाि (ता.चांदरु रे ल्िे, जज.अमरािती)

मुश्रीफ, श्री.दत्ता्य भरण मे
श्री.हषािधान सपकाळ

येथील

कोतिाल

माकफयांद्िारे
प्रयत्न

१०

पोलीस

श्री.संजय पोतनीस, श्री.अजय चौधरी,

डॉ.राहूल पाटील, डॉ.सतीश (अण्ण मासाहे ब)
पाटील, श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े, श्री.सुभाष
साबण मे, श्री.चंद्रकांत सोनिण मे, डॉ.समसलंद
माने, श्री.सुधाकर दे शमुख, श्री.अजजत

पिार, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जयंत
पाटील, श्री.शसशकांत सशंदे, श्री.जजतेंद्र

आव्हाड, श्री.संदीप नाईक, श्री.राजेश टोपे,
श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.भासकर जाधि,
श्री.राण माजगजीतससंह पाटील, श्रीमती
ददवपका चव्हाण म, श्री.शामराि ऊफा

बाळासाहे ब पाटील, श्री.राहुल जगताप,
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.पांडुरं ग बरोरा,
श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्ता्य भरण मे,

श्री.मकरं द जाधि-पाटील, श्री.विजय भांबळे ,
श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचकटगांिकर,
श्री.संग्राम जगताप, श्री.सुरेश लाड,

श्री.राहुल मोटे , श्री.संजय कदम, श्री.हनुमत
ं
डोळस, श्री.ददपक चव्हाण म, श्री.पंकज
भुजबळ, श्री.सुननल राऊत, श्री.संदीपानराि
भम
ु रे , डॉ.संतोष टारफे, श्री.असमन पटे ल,
श्री.असलम शेख, प्रा.िषाा गायकिाड,
श्रीमती ननमाला गावित, श्री.सुरेश

नांदेड

जीिे

जजल््यासह

जजल््यांमध्ये

ि

पोलीस

तलाठ्यास

मारण्याचा

राज्यातील
भरतीत

प्रमाण मात झालेला गैरव्यिहार

रे ती

केलेला
१७

मोठ्या

3
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक

सदसयांचे नांि

विषय

धानोरकर, श्री.चंद्रदीप नरके, श्री.सत्यजीत
पाटील-सरुडकर, श्री.सशरीषदादा चौधरी,

श्री.ओमप्रकाश ऊफा बच्चू कडू, श्री.गण मपत
गायकिाड
११

१२

११८८५६

११७०३१

श्री.कालीदास कोळं बकर, श्री.असमन पटे ल,

काळाचौकी

अॅड.यशोमती ठाकूर

पापकोटे श्िर

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.असलम शेख,

डॉ.समसलंद माने, श्री.सुधाकर दे शमुख,
श्री.संजय सािकारे , श्री.सुभाष उफा
पंडडतशेठ पाटील

१३

११७४८९

श्री.सुननल राऊत, श्री.सुननल केदार,

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अमर काळे ,

श्री.असलम शेख, श्री.बाळासाहे ब थोरात,
१४

१५

१६

११६९५४

११७०१६

१२२८३५

अॅड.यशोमती ठाकूर

अॅड.आसशष शेलार, अॅड.पराग अळिण मी,

(मुंबई)

१२२०७१

झोपडपट्टी

पुनविाकासाचे काम करतांना विकासकाने
मंददर

केल्याबाबत
मुंबर्ा

जसमनदोसत

महानगरपासलकेत

खरे दीत झालेला गैरव्यिहार

पाण मी

समटर

गोरे गांि (प) (मब
ंु ई) ससध्दाथा नगरमधील
प्ा चाळ पन
ु विाकासातील गैरव्यिहार

पिई, साकीविहार (मब
ंु ई उपनगर) येथील

कॅप्टन आर.तसमल सेल्िन, श्रीमती मननषा उच्चभ्रू िसाहतीतील घरात सशस् दरोडा
चौधरी, श्री.संजय केळकर, श्री.प्रशांत ठाकूर टाकण्यात आल्याबाबत
श्री.अतुल भातखळकर

डॉ.भारती लव्हे कर

पालघर, बोईसर पररसरात सिसतात घरे

दे ण्याचे असमष दाखिन
गत
ंु िण मक
ू
ु दारांची
करण्यात आलेली फसिण मक
ू

विलपाले (मंब
ु ई) पररसरातील नऊ तरुण मांनी
एका

अल्पियीन

विद्याथींनीिर

लैंधगक अत्याचार
१७

येथे

श्रीमती ज्योती कलानी

उल्हासनगर

(जज.ठाण मे)

केलेला

येथे

२४७

उपनगर)

येथील

धोकादायक र्मारती ि ३० अनतधोकादायक
र्मारती असल्याबाबत

१८

११६७२३

श्री.सुननल प्रभू

मालाड

पोईसर

(पि
ू )ा

नदीच्या

झोपडीधारकांचे
१९

११७४१४

श्री.असमत विलासराि दे शमुख,

श्री.राधाकृष्ट्ण म विखे-पाटील, श्री.असमन

पटे ल, श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान,
प्रा.िषाा गायकिाड, श्री.त्र्यंबकराि सभसे,
श्री.जयप्रकाश मद
ंु डा, श्री.डी.पी.सािंत,

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.सुननल केदार,
श्री.कुण माल पाटील, श्री.योगेश सागर,

श्री.अननल बाबर, श्री.संजय पोतनीस,

(मुंबई

पा्ातील

एसआरए

पन
ु िासन करण्याबाबत

५४२

योजनेंतगात

मुंबईमध्ये अल्पियीन मुली हरिण्याचे ि
अपहरण माचे प्रमाण म िाढल्याबाबत

4
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सदसयांचे नांि

विषय

श्री.मनोहर भोईर, श्रीमती मननषा चौधरी,
श्री.असमत साटम, श्री.अतुल भातखळकर,
श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.तक
ु ाराम काते,
श्रीमती मंदा म्हा्े
२०

११७५०३

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण म, श्रीमती ननमाला

गावित, श्री.असमन पटे ल, श्री.राधाकृष्ट्ण म

विखे-पाटील, श्री.असलम शेख, डॉ.संतोष

कल्याण म

ग्राऊंडबाबत

(जज.ठाण मे)

येथील

डजम्पंग

टारफे, श्री.नरें द्र पिार, श्री.गण मपत

गायकिाड, श्री.ककसन कथोरे , अॅड.पराग
अळिण मी
२१

११७०९७

श्री.भासकर जाधि, श्री.सदानंद चव्हाण म

लोटे ि खडपोली औद्योधगक िसाहतीतील
(जज.रत्नाधगरी)

कारखान्यात

झालेल्या

अपघातात जखमी झालेल्या कामगारांना
आधथाक मदत समळण मेबाबत
२२

२३

१२०४८१

११६५९०

श्री.सुधाकर दे शमुख

श्री.राधाकृष्ट्ण म विखे-पाटील, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.असमत

सािाजननक

बांधकाम

विभागातील

गैरव्यिहाराचा तपास मुंबई आधथाक गुन्हे
शाखेकडून संथ गतीने सुरु असल्याबाबत
औरं गाबाद येथे उसळलेली दं गल

विलासराि दे शमख
ु , श्री.असमन पटे ल,
प्रा.िषाा गायकिाड, श्री.असलम शेख,

श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.अब्दल
ु सत्तार,

श्री.राहुल बोंद्रे , डॉ.राहूल पाटील, श्री.हसन
मुश्रीफ, श्रीमती संध्यादे िी दे साई-कुपेकर,
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.आससफ शेख,

श्री.र्म्तीयाज सय्यद, श्री.छगन भज
ु बळ,
अॅड.िारीस पठाण म
२४

११६९६४

श्री.असमत साटम, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,
श्री.जयंत पाटील, श्री.शसशकांत सशंदे,
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.संदीप नाईक,

श्री.भासकर जाधि, श्री.राण माजगजीतससंह
पाटील, श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.पांडुरं ग

बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन कथोरे ,
श्री.ददपक चव्हाण म, श्री.सुरेश लाड,

श्री.अजजत पिार, श्री.ददलीप िळसे-पाटील,
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण म,
श्री.शामराि ऊफा बाळासाहे ब पाटील,

श्री.राहुल जगताप, श्रीमती सम
ु न पाटील,
श्री.दत्ता्य भरण मे, श्री.मकरं द जाधि-

ठाण मे

महानगरपासलका

धोकादायक र्मारतींबाबत

क्षे्ातील

5
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक

सदसयांचे नांि

विषय

पाटील, श्री.विजय भांबळे , श्री.भाऊसाहे ब
पाटील - धचकटगांिकर, श्री.संग्राम

जगताप, श्री.राहुल मोटे , श्री.संजय कदम,
श्री.हनम
ं डोळस, डॉ.सतीश (अण्ण मासाहे ब)
ु त
पाटील, श्री.नरें द्र पिार, श्री.बळीराम
ससरसकार, श्री.मंगलप्रभात लोढा
२५

१२३६११

श्री.विलास तरे , श्री.दहतेंद्र ठाकूर,

तोरण मे (ता.िाडा, जज.पालघर) या गािातील

२६

१२२८८८

कुमारी प्रझण मती सशंदे, अॅड.यशोमती ठाकूर,

सोलापूर

शहराला

२७

१२१३७९

श्री.सशिाजीराि कडडाले, श्री.संतोष दानिे

मुंबईतील

सायन

२८

११९२३५

श्री.क्षक्षतीज ठाकूर

प्रा.िषाा गायकिाड

श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट्ण म विखेपाटील, श्री.विजय िडेट्टीिार, प्रा.विरें द्र
जगताप, श्री.असलम शेख

२९

१२०४३४

३१

११७५९५

ददिसाआड

पाण मीपुरिठा होत असल्याबाबत
डॉक्टरच्या

रुग्ण मालयातील

हलगजीपण मामुळे

झालेला मत्ृ यु
बुलढाण मा

गन्
ु हे गारीबाबत

एका

विद्याथ्यााचा

जजल््यातील

िाढलेल्या

िांद्रे (मुंबई) येथील झोपडपट्टी पन
ु िासन

वपचड, श्री.ककसन कथोरे , श्री.बळीराम

(एफएसआय)

आव्हाड, श्री.हनुमत
ं डोळस, श्री.िैभि

सशंदे
११६७९६

चार

श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र

ससरसकार, श्री.नरें द्र पिार, श्री.शसशकांत
३०

र्सपात या कारखान्यात झालेला सफोट

योजनेत

अनतररक्त

चटईक्षे्

समळविण्यासाठी

ननदे शांक

कागदप्े सादर करण्यात आल्याबाबत

खोटी

अॅड.पराग अळिण मी, कॅप्टन आर.तसमल

मंब
ु ई महानगरपासलकेच्या २४ प्रभागातील

अॅड.आसशष शेलार

असल्याबाबत

सेल्िन, श्री.नरें द्र पिार, श्री.नरें द्र महे ता,

९८

टक्के

श्री.शसशकांत सशंदे, श्री.जयंत पाटील,

कुपिाड

श्री.प्रशांत ठाकूर, कॅप्टन आर.तसमल

पोलीसांकडून

अॅड.आसशष शेलार, अॅड.पराग अळिण मी,
सेल्िन

तक्रार

बफााचे

पोलीस

करण्यास

३२

११८३४७

श्री.योगेश (बापू) घोलप

नासशक

३३

१२१५२८

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्ण म विखे-

पाककसतानातन
ू

पाटील, श्री.असलम शेख, अॅड.यशोमती

सटे शन

गेलेल्या

जबर

आल्याबाबत

नमुने

येथील

दवु षत

(सांगली)
दोन

येथे

भािांना

मारहाण म

करण्यात

बांधकाम

क्षे्ाला

भेडसािण माऱ्या एफएसआयच्या समसयेबाबत
प्रसशक्षण म

दहशतिादी

घेतलेल्या

कारिायांचे

दहशतिाद्याला

ठाकूर, श्रीमती ननमाला गावित, श्री.हषािधान जोगेश्िरी (मब
ंु ई) येथन
अटक करण्यात
ू
सपकाळ, श्री.कुण माल पाटील, डॉ.संतोष

आल्याबाबत

टारफे, श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.असमन
३४

११८२३०

पटे ल, श्री.अब्दल
ु सत्तार, श्री.डी.पी.सािंत
श्री.राजेश क्षीरसागर, श्री.सुरेश गोरे ,

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर, श्री.चंद्रदीप
नरके, श्री.राजन साळिी

कक्रप्टो

करन्सी

या

नािाने

राज्यातील

अनेक गत
ंु िण मक
ू दारांची केलेली फसिण मक
ू
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३५

११८९२७

श्रीमती ननमाला गावित, श्री.असमन पटे ल,

खप
ु री

(ता.िाडा,

३६

१२०८४१

श्री.सनु नल केदार, श्री.असलम शेख,

खापा

नगरपररषदे

श्री.अमर काळे , अॅड.यशोमती ठाकूर,

एलईडी

जज.पालघर)

येथील

श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.नसीम खान, श्री.असलम साईओम
पेरो
सपेशासलटीज
शेख
कंपनीला लागलेल्या आगीबाबत
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.हषािधान सपकाळ, लािण्यात
श्री.कुण माल पाटील, डॉ.संतोष टारफे,

आलेल्या

गैरव्यिहार

अंतगात

विद्यत
ु

लाईटच्या

प्रा.सल.

(जज.नागपरू )

कामात

खांबािरील

झालेला

श्री.असमन पटे ल, श्री.डी.पी.सािंत
३७

११८९०९

डॉ.सतीश (अण्ण मासाहे ब) पाटील, श्री.असमत राज्यात बनािट डांबर तयार करण माऱ्यांिर
झनक, प्रा.विरें द्र जगताप, अॅड.यशोमती

ठाकूर, श्री.हषािधान सपकाळ, श्री.राहुल
बोंद्रे , श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.सुननल केदार,

कारिाई करण्याबाबत

श्री.अमर काळे , डॉ.संतोष टारफे,

श्री.असलम शेख, श्री.असमन पटे ल,

श्री.कुण माल पाटील, प्रा.िषाा गायकिाड,
श्रीमती ननमाला गावित
३८

१२३०५६

श्री.राहूल कुल, श्री.सुरेश गोरे , डॉ.राहूल
पाटील

राज्यात

श्री.अननल बाबर, श्रीमती ददवपका चव्हाण म

सांगली

४०

१२०५८७

श्री.हररष वपंपळे

अकोला

श्री.रमेश लटके

ि

नासशक

जजल्यातील

बागायतदारांची झालेली फसिण मक
ू
येथील

र्ंडडयन

१२१२६०

श्री.राजन साळिी

द्राक्ष

मेडडकल

असोससएशनमधील बॅडसमंटन प्रसशक्षकांनी
मुलींिर लैंधगक अत्याचार केल्याबाबत
मुंबई

विभागातील

महानगरपासलकेच्या
मनोरं जन

असलेला गैरिापर
४२

ि

असल्याबाबत

१२३८६०

१२१३९१

संकेतसथळािरुन

कुररअरद्िारे घातक शस्ांची विक्री होत

३९

४१

ऑनलार्न

राजापूर

राजापरू ,

शहर

ते

मैदानाचा

आंबेिाडी,

जज.रत्नाधगरी)

के/पूिा

या

होत

हडी

(ता.

गािांना

जोडण मा-या िासद
ु े ि काका जोशी पुलाची
४३

१२२२०४

श्री.र्म्तीयाज सय्यद

दरु
ु सती करण्याबाबत

औरं गाबाद महानगरपासलकेने सन २०१४-१५
या

आधथाक

िषाामध्ये

एल.ई.डी.

कफदटंगकररता काढलेल्या ननविदे बाबत
४४

११८६२७

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.विजय िडेट्टीिार, राज्यात
श्री.असमत विलासराि दे शमुख,

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण म, प्रा.िषाा गायकिाड,
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती ननमाला

गावित, श्री.असमन पटे ल, श्री.असलम शेख,

मदहलांविरोधी

लाईट

गुन््यांसाठीच्या

विशेष पथकाची सथापना करण मेबाबत
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श्री.आससफ शेख, डॉ.संतोष टारफे,

श्री.डी.पी.सािंत, श्री.हषािधान सपकाळ,
श्री.अमर काळे , श्री.सुननल केदार,
४५

११९५४८

श्री.कुण माल पाटील

श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.जयप्रकाश मद
ुं डा,

राज्यात

सरुडकर, श्री.विजय औटी, श्री.महे श

अनधधकृत विक्री होत असल्याबाबत

श्री.चंद्रदीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-

चौघुले, श्री.अननल कदम, श्रीमती सीमाताई

विशेषत:

ठाण मे,

पालघर

ि

मुंबईमध्ये अंमलीपदाथा तयार करुन त्याची

दहरे , अॅड.िारीस पठाण म, श्री.डी.एस.अदहरे
४६

११७०५५

श्री.विजय औटी

अहमदनगर जजल्हयात अिैध दारु जप्त

४७

११८०१२

श्री.रुपेश म्हा्े, श्री.सरदार ताराससंह,

िानघिली (पनिेल) गािातील ६६ कुळांना

४८

४९

१२०८५८

११९८९४

श्री.शरददादा सोनािण मे

श्री.अमर काळे , श्री.विजय िडेट्टीिार,
श्री.सुननल केदार, श्री.असलम शेख

श्री.संजय सािकारे , श्री.राज पुरोदहत,

अॅड.पराग अळिण मी, अॅड.आसशष शेलार,

केल्याबाबत
फसिन
ू

ससडकोने

एका

मोक्याचा भूखड
ं ददल्याबाबत

जसमनदाराला

दहे गाि (ता.सेल,ू जज.िधाा) येथील एका
आददिासी

युितीची

आल्याबाबत

हत्या

करण्यात

म्हाडाच्या संक्रमण म सशबबरातील घरांचे भाडे
विकासकाने थकविल्याबाबत

कॅप्टन आर.तसमल सेल्िन, श्री.विजय काळे
५०

११७१४९

श्री.अजजत पिार, श्री.जयंत पाटील,

घुंगशी

श्री.राजेश टोपे, श्री.हसन मश्र
ु ीफ,

मारहाण मीबाबत

श्री.शसशकांत सशंदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,

ग्रामपंचायत

ननिडण मक
ु ीिरुन

दोन

(जज.अकोला)

गटात

झालेल्या

श्री.भासकर जाधि, श्री.शामराि ऊफा

बाळासाहे ब पाटील, श्री.राहुल जगताप,
श्री.दत्ता्य भरण मे, श्री.सुरेश लाड,
५१

५२

५३

५४

१२०२३३

११७११६

११६६५०

१२०६७४

श्री.संजय कदम, श्री.हनम
ं डोळस
ु त

श्री.प्रशांत ठाकूर, श्री.समीर कुण मािार,

कळं बोली (ता.पनिेल, जज.रायगड) ससडको

श्री.असमत साटम

नसल्याबाबत

श्री.मनोहर भोईर, श्री.प्रताप सरनाईक

मंब
ु ई-पण म
ु े द्रत
ु गती महामागाािर झालेल्या

अॅड.आसशष शेलार, श्रीमती मननषा चौधरी, िसाहतीतील

श्री.सभमराि तापकीर

श्री.सुरेश गोरे

भीषण म

नालेसफार्ा

अपघातात

जण मांचा झालेला मत्ृ यू
किेनगर

आखण्यात

(पुण मे)

आलेल्या

मानखद
ु ा मधील

नदीपा्ात

ननषेधक

अनधधकृत बांधकामे झाल्याबाबत
अकृवषक

परिाने

झाली

दे ताना

पाच

नव्याने

पुररे षेत
शासनास

भराियाचे अधधमल्
ु य ३० टक्यािरून कमी
करून ५ टक्के करण्याबाबत
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विषय

श्री.ककसन कथोरे , श्री.बळीराम ससरसकार,

अंबरनाथ (जज.ठाण मे) नगरपररषद हद्दीतील

श्री.नरें द्र पिार

कचरा

उचलण्यासाठी

ठे का

ददलेल्या

कंपनीने ननविदे तील अटी ि शथींचा भंग
केल्याबाबत

५६

११६६६२

श्री.अबू आजमी, श्रीमती ननमाला गावित,
श्री.असमन पटे ल, श्री.असलम शेख,

कल्याण म-डोंबबिली
महानगरपासलका

येथील

(जज.ठाण मे)

२७

गािांमध्ये

झालेल्या

सशष्ट्यित्ृ ती

श्री.नसीम खान, डॉ.संतोष टारफे, श्री.राहुल पाण्याची अिैध नळजोडण मी करुन
बोंद्रे , प्रा.िषाा गायकिाड, अॅड.यशोमती
असलेली पाण मी चोरी

होत

ठाकूर, श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण म,

श्री.डी.पी.सािंत, श्री.अमर काळे , श्री.सुननल
केदार, श्री.आससफ शेख, श्री.हषािधान

सपकाळ, श्री.गण मपत गायकिाड, श्री.नरें द्र
पिार
५७

१२२४०१

प्रा.विरें द्र जगताप

अमरािती

५८

११८८५७

श्री.कालीदास कोळं बकर, श्री.असमन पटे ल,

मुंबईतील बंद कापड धगरण्यांच्या जागेिर

श्री.नसीम खान, अॅड.यशोमती ठाकूर

हक्काची घरे दे ण्याबाबत

५९

११७०३७

६०

११८५१४

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.असलम शेख,

शहरात

गैरव्यिहाराबाबत
धगरण मी

कामगार

ि

त्यांच्या

िारसांना

डॉ.समसलंद माने, श्री.सुधाकर दे शमुख

मुंबई येथे म्हाडा सोडतीची खोटी मादहती

श्री.सुननल राऊत

झोपडपट्टी पन
ु िासन प्राधधकरण मात विविध

संकेतसथळािरुन दे ऊन केलेली फसिण मक
ू

पदािर कं्ाटी पध्दतीिर काम करण मा-या
कमाचा-यांची

भविष्ट्य

ननिााह

ननधीची

रक्कम भरण्यात आली नसल्याबाबत
६१

११६९८०

अॅड.आसशष शेलार, अॅड.पराग अळिण मी,

म्हाडा

श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.ककसन कथोरे ,

असलेल्या

श्री.संजय केळकर, श्री.प्रशांत ठाकूर,

कॅप्टन आर.तसमल सेल्िन, श्री.शसशकांत

सशंदे, श्री.राहुल जगताप, श्री.सुननल राऊत,
श्री.हनुमत
ं डोळस, श्री.प्रकाश फातपेकर,

श्री.जयंत पाटील, श्री.असमत साटम, श्रीमती
मंदा म्हा्े, श्री.विजय काळे , श्री.सनु नल
केदार, श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.असलम

शेख, श्री.अमर काळे , अॅड.यशोमती ठाकूर,
श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.शामराि ऊफा
बाळासाहे ब पाटील, श्री.हसन मुश्रीफ,
श्री.दत्ता्य भरण मे

आझण म

प्रधधकरण माच्या

शील

लागलेली आग

झोपडपट्टी

पुनिासन

कंपनीच्या

र्मारतीला

महत्िाच्या

फायली
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६२

११७६९७

सदसयांचे नांि
श्री.भासकर जाधि

विषय
खेड,

धचपळूण म ि

(जज.रत्नाधगरी)
िसतीला

बंदर

गुहागर तालक्
ु यातील

खाडीककनारी

जेट्टीपयंत

नागरी

पोहोचण्यासाठी

रसते नसल्याने नागररकांची होत असलेली
गैरसोय
६३

११६५९२

श्री.राधाकृष्ट्ण म विखे-पाटील, श्री.विजय

प्रधानमं्ी

विलासराि दे शमुख, श्री.असमन पटे ल,

बांधलेल्या १७ र्मारती कौशल्य विकास

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.असमत

श्री.त्र्यंबकराि सभसे, प्रा.िषाा गायकिाड,
श्री.असलम शेख, श्री.हषािधान सपकाळ,

कौशल्य

विकास

योजनेतून

राज्यातील युिकांना प्रसशक्षण म दे ण्यासाठी
विभागाने ताब्यात न घेतल्याबाबत

श्री.अब्दल
ु सत्तार, श्री.राहुल बोंद्रे , कुमारी
प्रझण मती सशंदे, श्री.चंद्रकांत सोनिण मे,
श्री.सशरीषदादा चौधरी
६४

११९२६५

श्री.हषािधान सपकाळ

बुल्रढाण मा

नगरपररषद

विभागामध्ये

एल.ई.डी

अंतगात

प्रकरण मी झालेला गैरव्यिहार
६५

११८३४८

श्री.योगेश (बापू) घोलप, श्री.संजय

सािकारे , श्री.अननल कदम, श्री.सरदार
ताराससंह, श्री.शरददादा सोनािण मे

६६

१२१५२९

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्ण म विखेपाटील, श्री.असलम शेख, अॅड.यशोमती

ठाकूर, श्रीमती ननमाला गावित, श्री.हषािधान

नासशक

पररक्षे्ात

आढळल्याबाबत

लाईट

अिैध

विद्यत
ु
खरे दी

शस्ा्े

नागपरू शहरात १३२८ र्मारती अनधधकृत
असल्याबाबत

सपकाळ, श्री.कुण माल पाटील, डॉ.संतोष

टारफे, श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.अब्दल
ु

सत्तार, श्री.असमन पटे ल, श्री.डी.पी.सािंत,
६७

१२२९७९

श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे
श्री.रमेश लटके

अंधेरी

(पि
ू )ा

गह
ृ ननमााण म

प्रशासनाच्या
झाल्याबाबत
६८

१२३३५४

श्री.राजन साळिी

बेनीबद्र
ु क

जज.रत्नाधगरी)
झाल्याबाबत

६९

११९५५२

श्री.सरु े श धानोरकर, श्री.अजय चौधरी,

डॉ.राहूल पाटील, डॉ.बालाजी ककण मीकर,
श्री.गण मपत गायकिाड, श्री.सुभाष भोईर,
श्री.मंगेश कुडाळकर, श्री.अननल कदम,
श्री.सदानंद चव्हाण म

येथील

संसथेमधील

निदग
ु ाा
१७

सहकारी

ननष्ट्काळजीपण मामुळे
तरीबंदर

येथील

जेट्टीची

रदहिाशी

बेघर

(ता.लांजा,

दरु िसथा

केडगांि नगरमध्ये (अहमदनगर) शाहुनगर
भागातील समलींद सोसायटीत झालेली
हत्या
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७०

७१

११९८८६

११७१५०

सदसयांचे नांि
श्री.संजय सािकारे

विषय
अचलपूर
हळद

श्री.अजजत पिार, श्री.जयंत पाटील

उत्पादक

फसिण मक
ू
नागपरू

(जज.अमरािती)

(सथापत्य)

तालुक्यातील

शेतक-यांची

महानगरपासलकेच्या
विभागातील

झालेली

कारखाना

अधधकाऱ्यांनी

कोट्यिधी रुपयांचा केलेला अपहार
७२

१२०२७९

श्री.प्रशांत ठाकूर, श्री.समीर कुण मािार,

निी

मब
ंु र्ा

मध्ये

श्री.असमत साटम, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,

करण्यासाठी सितं् यं्ण मा म्हण मन
ू हे टिण मे-

श्री.संदीप नाईक, श्री.हसन मश्र
ु ीफ,

करण्याबाबत

अॅड.आसशष शेलार, श्रीमती मननषा चौधरी, केलेल्या
श्री.जयंत पाटील, श्री.शसशकांत सशंदे,

श्री.भासकर जाधि, श्री.नरहरी झझरिाळ,

कळं बोली

ससडकोने

िसाहतींना

ग्रीड

प्रकल्प

विकसीत

पाण मीपुरिठा

तातडीने

सुरू

श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन कथोरे ,
श्री.ददपक चव्हाण म, श्री.सुरेश लाड

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
७३

७४

११६७३६

११६५९४

सदसयांचे नांि
श्री.अबू आजमी, श्री.सरु े श गोरे , श्रीमती
सीमाताई दहरे , डॉ.राहूल आहे र

श्री.राधाकृष्ट्ण म विखे-पाटील, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.असमत

विलासराि दे शमुख, श्री.असमन पटे ल,

विषय
राज्यात ट्विंकल एन्व्हायरो टे क सलसमटे ड,
रॉयल ट्विंकल सटार क्लब आझण म ससरस
चेक्स

सलसमटे ड

या

गुंतिण मक
ु दारांची केलेली फसिण मक
ू

कंपन्यांनी

मीरा रोडच्या (जज.ठाण मे) कनककया भागात
कांदळिनाची कत्तल होत असल्याबाबत

श्री.त्र्यंबकराि सभसे, प्रा.िषाा गायकिाड,
श्री.असलम शेख, श्री.हषािधान सपकाळ,
डॉ.संतोष टारफे, श्री.अब्दल
ु सत्तार,

श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.ककसन कथोरे ,
श्री.बळीराम ससरसकार, श्री.नरें द्र पिार
७५

११८४२१

श्री.योगेश (बापू) घोलप

नासशक शहरात मोटार सायकलींची होत

७६

१२१८४२

श्री.रमेश लटके

बह
ुं ई महानगरपासलकेमध्ये ई -ननविदा
ृ न्मब

असलेली चोरी

गैरव्यिहाराची चौकशी पण म
ू ा होऊनही दोषी
अधधकाऱ्यांविरुद्ध
नसल्याबाबत

कारिाई

होत

11
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
७७

११७१५१

सदसयांचे नांि
श्री.अजजत पिार, श्री.जयंत पाटील

विषय
नागपूर

महानगरपासलकेच्या

शाळांमधील

विद्याथ्यांची

प्राथसमक

पटपडताळण मी

करण्यासाठी खरे दी करण्यात आलेले कॅमेरे
गायब झाल्याबाबत

विधान भिन :

डॉ. अनंत कळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

ददनांक : ९ जुल,ै २०१८

महाराष्ट्र विधानसभा
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