
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
-------------------------- 

मंगळिार, ददनांक ०२ जुलै, २०१९ / आषाढ ११, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांची सूची 

 
(१) मखु् यमं् ी 

 

यांचे प्रभारी विभाग 
(२) गहृननमााण म मं् ी 
(३) कौशल्य विकास, माजी सनैनकांचे कल्याण म मं् ी 
(४) कामगार मं् ी 

  
  

प्रश्नांची एकूण म संख्या - ३९ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ३२ [ ०१ ते ३२ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या -  ०६ [ ३३ ते ३८ ] 
                 नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ०१   [ ३९ ] 

  

एकूण म -  ३९ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
१ १३९७०९ श्री.तकुाराम काते झोपडपट्टी पनुिासन प्राधधकरण माच्या 

तत्काललन मुख्य कायाकारी अधधकारी यांनी 
केलेला गैरव्यिहार 

२ १४२१६९ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असलम शेख, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषािधान सपकाळ, 
डॉ.संतोष टारफे, श्री.सुननल केदार, 
डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.अबू आजमी, 
श्री.अलमन पटेल, श्री.कालीदास कोळंबकर, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.कुण माल पाटील 

नायर रूग्ण मालयात (मंुबई) तीन िररष्ट्ठ 
मदहला डॉक्टरांच्या रॅधगगंला कंटाळून 
डॉ.पायल तडिी या विद्याथीनीने केलेली 
आत्महत्या 

३ १३९५७१ प्रा.विरेंद्र जगताप अमरािती विमानतळ विसतारीकरण माकररता 
अधधग्रदहत शेतजलमनीमधून गौण मखननजाची 
चोरी होत असल्याबाबत 

४ १३९१२१ श्री.अलमत विलासराि देशमुख, 
श्री.त्र्यंबकराि लभसे 

मंुबई महानगरपाललकेच्या प्रसतावित 
सांडपाण मी पुनप्राकक्रया प्रकल्पाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
५ १३७११६ डॉ.संतोष टारफे, श्रीमती ननमाला गावित, 

श्री.अलमन पटेल, श्री.असलम शेख, प्रा.िषाा 
गायकिाड 

दहगंोली नगरपाललकेने सुमारे ३०० 
घरकुलाचं्या कामांना ददलेली मंजूरी 

६ १३७३५० श्री.असलम शेख, श्री.अलमन पटेल, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड 

मंुबई रान्स हाबार ललकं प्रकल्पामुळे बाधधत 
होण माऱ् या मजच्ामारांना आधथाक भरपाई 
देण्याबाबत 

७ १३५०२८ अॅड.पराग अळिण मी, कॅप्टन आर.तलमल 
सेल्िन, श्री.नरेंद्र महेता, श्री.अलमत साटम, 
श्री.अतुल भातखळकर 

मंुबईतील मरोळ पाईप लाईन येथील न्य ू
टेजक्नकल एररया एसआरए प्रकल्प पूण मा 
करण्याबाबत 

८ १३८३६५ श्री.नरेंद्र पिार, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.गण मपत गायकिाड 

कल्याण म - डोंबबिली (जजल्हा ठाणे म) 
महानगरपाललकेतील झोपडपट्टी पुनविाकास 
गैरव्यिहाराबाबत 

९ १३७७८६ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकण मी पुणे म शहरातील नागरी सुविधा कें दे्र बदं 
असल्याबाबत 

१० १३५४७५ डॉ.लमललदं माने कामठी नगरपररषद (जज.नागपूर) येथे 
प्रधानमं्ी आिास योजनेंतगात लाभार्थयाांना 
घरकुल लमळणे मबाबत 

११ १४२३२६ श्री.विजय काळे पुणे म येथील तलािातील जलपण मी 
काढण्याबाबतच्या ननविदांमध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

१२ १३५८६९ श्री.सुननल प्रभू एमआयजी क्लब व्यिसथापनाने (िादें्र, 
मंुबई) म्हाडासोबत झालेल्या कराराचे 
उल्लंघन केल्याबाबत 

१३ १३८५१३ श्री.गोिधान शमाा अकोला महानगरपाललका क्षे्ातील ६० 
हजार कुटंुबे घरकुलाच्या प्रनतक्षते 
असल्याबाबत 

१४ १४२३७९ श्री.ओमप्रकाश ऊफा  बच्चू कडू पालम नगरपंचायती अतंगात (जज.परभण मी) 
मोठ्या प्रमाण मािर गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

१५ १३५६२३ श्री.अतुल भातखळकर कल्याण म ि डोंबबिली (जज.ठाणे म) या दोन्ही 
शहरातील १२ रसते राष्ट्रीय ि राज्य 
महामागााला जोडण्याबाबत 

१६ १३५१७८ श्री.हषािधान सपकाळ बुलढाण मा येथील घनकचऱ्याचे व्यिसथापन 
करुन हनितखेड येथील डजम्पंग ग्राऊंड 
इतर् सथलातंररत करणे मबाबत 

१७ १४२२०२ श्री.अमर काळे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.असलम शेख, श्री.सुननल केदार, 
डॉ.संतोष टारफे 

नागपूर येथील श्रीराम अबान के्रडीट को 
ऑपरेदटव्ह सोसायटीच्या अध्यक्षांनी केलेला 
गैरव्यिहार 

१८ १३७३३० श्री.सुननल केदार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.असलम शेख, श्री.अमर काळे 

नागपूर पररसरात रेतीमाफीयाकडून महसूल 
अधधकाऱ्यांना जीिे मारण्याचा प्रयत्न 
केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
१९ १३७३१९ डॉ.राहूल आहेर नालशक शहरात महानगरपाललकेच्या ितीने 

साकारण्यात आलेल्या िाहतूक बेटाचंी 
झालेली दरुिसथा 

२० १३५९४४ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयंत पाटील, 
श्री.ागन भुजबळ, श्री.शलशकातं लशदें, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.ददपक चव्हाण म, श्री.सदंीप नाईक, 
श्री.असलम शेख, श्री.पाडुंरंग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश लाड, श्रीमती 
ददवपका चव्हाण म 

ठाणे म महानगरपाललका क्षे् ातील मंुब्रा, 
िागळे इसटेट येथील रसता रंुदीकरण मात 
बाधधत झालेल्या लोकाचें पनुिासन 
करण्याबाबत 

२१ १३९९०९ श्री.सुधाकर देशमुख नागपूर शहरातील मेड्रिदटना हॉसपीटलचे 
संचालकांनी राजीि गांधी जीिनदायी 
योजनेतंगात केलेला अपहार 

२२ १३८३७८ श्री.सुननल राऊत मंुबईमधील विक्रोळी (पिुा) कन्नमिार 
नगर, टागोर नगर येथील म्हाडा 
िसाहतींचा पनुविाकास करण्याबाबत 

२३ १३५०६५ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुण मािार, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.अलमत साटम 

तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगड) 
औद्योधगक िसाहतीतील कारखान्यांमध्ये 
काम कररत असलेल्या कामगारांच्या 
सुरक्षक्षततेसाठी प्रनतबंधात्मक उपाययोजना 
करण्याबाबत 

२४ १३९८३५ श्री.नसीम खान, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.भारत भालके, प्रा.िषाा गायकिाड, 
श्री.अलमत विलासराि देशमुख, श्री.अलमन 
पटेल, श्री.असलम शेख, श्रीमती ननमाला 
गावित, डॉ.संतोष टारफे 

माथाडी कामगार पतससंथेला कामगाराचें 
कजााचे हप्ते त्याचं्या पगारातनू िजा 
करण्यास मनाई करण्यात आल्याबाबत 

२५ १३५६५३ श्री.लभमराि तापकीर पुणे म बी.आर.टी. मागा-सातारा रसत्यािरील 
रसत्याच्या कामात झालेला गैरव्यिहार 

२६ १४१५७७ कुमारी प्रणण मती लशदें सोलापूर शहराला चार ददिसाआड 
पाण मीपुरिठा होत असल्याबाबत 

२७ १३६३१९ श्री.मनोहर भोईर निी मंुबईच्या पाण मी पुरिठ्याकररता 
पाताळगंगा नदीचे पाण मी मोरबे धरण मामध्ये 
टाकण्यासाठीचा प्रसतावित प्रकल्प 

२८ १४०६४७ श्रीमती मदंा म्हा् े बेलापूर (निी मंुबई) येथील मरीना 
प्रकल्पास विलबं होत असल्याबाबत 

२९ १३८३०० श्री.सदा सरिण मकर माहीम (मंुबई) येथील कान्देिाली चाळ, 
िांजे िाडी या म्हाडाने सपंाददत केलेल्या 
इमारतींच्या पनुविाकासाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
३० १३६६९२ श्री.कालीदास कोळंबकर, श्री.अलमन पटेल, 

श्री.असलम शेख, श्रीमती ननमाला गावित, 
प्रा.िषाा गायकिाड 

मंुबईतील विविध भागातंील धोकादायक 
पुलांची दरुुसती करण्याचा 
महानगरपाललकेलेने घेतलेला ननण माय 

३१ १३६५३३ श्री.महेश चौघुले मीरा भाईंदर महानगरपाललका क्षे्ातील 
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या 
सीमेलगत उभारलेल्या रेडीलमक्स कााँक्रीट 
प्लांटबाबत 

३२ १३५४६६ श्री.जयंत पाटील, श्री.अजजत पिार, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.शलशकांत लशदें, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.राजेश टोपे 

औरंगाबाद जजल््यातील अजजंठा शहरास 
नगरपचंायतीचा दजाा देण्याबाबत 

  

दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
३३ १४२१७४ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असलम शेख, 

डॉ.संतोष टारफे, श्री.अमर काळे, श्री.सुननल 
केदार 

नागपूर शहरात रसत्यांच्या 
डांबरीकरण मानतंरही १० हजार ८३८ खड्ड े
आढळून आल्याबाबत 

३४ १३९१२२ श्री.अलमत विलासराि देशमुख, 
श्री.त्र्यंबकराि लभसे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.सुननल केदार, श्री.असलम शेख, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषािधान सपकाळ, 
श्री.अब ूआजमी 

ठाणे म येथील गहृननमााण म संसथेच्या 
मलप्रकक्रया कें द्रामध्ये सफाई करताना ३ 
कामगाराचंा गुदमरुन झालेला मतृ्य ू

३५ १३५४१९ अॅड.पराग अळिण मी, श्री.प्रशांत ठाकूर, 
कॅप्टन आर.तलमल सेल्िन, श्री.संजय 
केळकर, श्री.अलमत साटम 

माटंुगा (मंुबई) येथील बबग बाजारसह 
गोरेगाि पिेूकडील धमाा प्रॉडक्शनच्या 
गोदामाला लागलेल्या आगीबाबत 

३६ १४००२६ श्री.सुननल केदार मानोरा (जज. िालशम) येथील नगरपररषद 
क्षे्ातील प्रभाग क्रमाकं तीन ि चारमध्ये 
रसत्याचे बांधकाम अत्यतं ननकृष्ट्ट दजााचे 
झाल्याबाबत 

३७ १३५९४६ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयंत पाटील, 
श्री.ागन भुजबळ, श्री.शलशकातं लशदें, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.ददपक चव्हाण म, 
श्री.संदीप नाईक, श्री.असलम शेख, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश 
लाड, श्रीमती ददवपका चव्हाण म 

गायमुख (ठाणे म) चौपाटी ते िसोिा 
ब्रीजपयांत उन्नत मागा तयार करण्याबाबत 

३८ १३८४१६ श्री.सुननल राऊत गव्हाण म (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील 
सर महम्मद यसुुफ रसटची ८० एकर 
जलमन भूमीराज गु्रपच्या संचालकानंी हडप 
केल्याबाबत 
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नतसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
३९ १३५१२४ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, 

श्री.अलमन पटेल, श्री.त्र्यंबकराि लभसे, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, डॉ.सतंोष टारफे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर 

शासनाच्या रॅजन्झट ओररएन्टेड डवे्हलपमेंट 
धोरण मामुळे मंुबई महानगरपाललकेचे 
नुकसान होण मार असल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मंुबई.   सधचि (कायाभार), 
ददनाकं : १ जुलै, २०१९   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


