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

मंगळिार, ददनांक २५ जून, २०१९ / आषाढ ४, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांची सूची 

 

(१) मखु् यमं् ी 

 

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

  

प्रश्नांची एकूण संख्या - ४५ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ३९ [ ०१ ते ३९ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ०६ [ ४० ते ४५ ] 
  

एकूण - ४५ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
१ १३५९३९ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयंत पाटील, 

श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकातं शशदें, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.ददपक चव्हाण, श्री.सदंीप नाईक, 
श्री.असलम शेख, श्री.पाडुंरंग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश लाड, श्री.ककसन 
कथोरे, श्रीमती ददवपका चव्हाण 

ठाणे महानगरपाशलका क्षे्ातील धोकादायक 
इमारतीबंाबत 

२ १४१०५२ श्री.रमेश लटके, श्रीमती ननमाला गावित, 
डॉ.संतोष टारफे, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.अशमत साटम, श्री.प्रशांत ठाकूर, 
अॅड.पराग अळिणी, श्रीमती मननषा चौधरी  

मंुबई उपनगर जजल््यामधील संरक्षण शभतंीच्या 
कामाबाबत 

३ १३७६६४ श्री.पांडुरंग बरोरा, श्रीमती ददवपका चव्हाण मोखाडा-त्र्यंबकेश्िर मागाािरील (जज.पालघर) 
तोरंगणा घाटात खासगी बसला झालेला 
अपघात 

४ १३४९२३ श्री.अजजत पिार, श्री.जयंत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकातं शशदें, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 

सन १९७५ ते १९७७ या आणीबाणीच्या काळात 
तरंुगिास भोगलेल्यांचा प्रनतज्ञाप् हाच पूरािा 
ग्रा्य धरण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.दत्ता्य भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.विजय भांबळे, श्री.संजय कदम, 
श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.मकरंद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
शशदें, श्री.ददलीप सोपल, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, श्रीमती संध् यादेिी 
देसाई-कुपेकर, श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.संजय केळकर, अॅड.पराग 
अळिणी, श्री.प्रशांत ठाकूर, कॅप्टन 
आर.तशमल सेल्िन 

५ १४११८५ डॉ.राहूल पाटील, श्री.ज्ञानराज चौगुले ननघोज (ता.पारनेर, जज.अहमदनगर) येथे 
आंतरजातीय वििाह केल्याने पेरोल ओतनू 
वििादहतेला जाळल्याबाबत 

६ १३९८९० श्री.अशमत घोडा, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.संजय सािकारे, श्री.प्रशांत ठाकूर, 
श्री.समीर कुणािार, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अशमत साटम 

तारापुर औद्योधगक क्षे्ातील (जज.पालघर) 
एस्िायर केशमकल आणण आरती ड्रग्ज या 
कंपनयांमध्ये झालेली िायु गळती 

७ १३८५९७ श्री.अजय चौधरी, श्रीमती तपृ्ती साितं निी मंुबईतील िाशी येथील से्टर-१० एम 
मधील शमनी सीशोअर आणण सागर विहारला 
जोडणारा पादचारी पुल कोसळल्याबाबत 

८ १४१४५९ श्री.बाबुराि पाचणे बारामती तालु्यातील (जज.पणेु) सक्षम गु्रपने ५ 
हजार मदहलांची केलेली फसिणकू 

९ १३५३६२ श्री.सुननल शशदें बहृनमंुबई महानगरपाशलकेच्या जी/दक्षक्षण 
कायाालयांतगात येत असलेल्या कायाक्षे्ात 
जजओ कंपनीमाफा त सुर असलेल्या बेकायदेशीर 
खोदकामाबाबत 

१० १३५१८० श्री.हषािधान सपकाळ बुलढाणा नगरपररषदेतंगात दशलत िसती सुधार 
ननधीचा अपहार झाल्याबाबत 

११ १३८२३८ डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्रीमती तपृ्ती सािंत 

निी मंुबईत उभ्या रादहलेल्या ३५ इमारतींची 
सीसी आणण ओसी महानगरपाशलकेने रद्द 
केल्याबाबत 

१२ १३६५७१ श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्ता्य भरणे, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.संजय सािकारे 

गंगाखेड (जज.परभणी) येथील “गंगाखेड शुगर 
ॲनड एनजी शल.” कारखानयाच्या संचालक 
मंडळाने शतेकऱ्यांची फसिणकू केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
१३ १३७५३० श्री.ककसन कथोरे, श्री.सदंीप नाईक, 

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.पाडुंरंग बरोरा, 
श्री.हसन मुश्रीफ, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील 

कोल्हापूर जजल््यातील बाचणी (ता.कागल) ि 
बामणे (ता.भूदरगड) येथे पोलीसानंी जप्त 
केलेल्या 20 लाख रपयांच्या बनािट नोटांबाबत 

१४ १३७९४२ अॅड.भीमराि धोंड े बदलापूर (जज.ठाणे) येथे बनािट विमा पॉशलसी 
देऊन आधथाक फसिणकू केल्याबाबत 
 

१५ १४१०२४ श्री.पंकज भुजबळ मनमाड शहरासाठी (ता.नादंगांि, जज.नाशशक) 
कायमसिरूपी शाश्ित पाणी पुरिठा योजना 
करंजिन धरण ते िाघदडी दरम्यान थेट पाईप 
लाईनद्िारे करण्याबाबत 

१६ १३५९२८ श्री.अतुल भातखळकर मरोळ (अंधेरी) मंुबई येथील ‘दद लीला’ या 
हॉटेलने केलेले अनधधकृत बाधंकाम 

१७ १३७०५५ डॉ.संतोष टारफे तलमोड (ता.उमरगा, जज.उसमानाबाद) येथे 
पोलीसांच्या मारहाणीत एका िधृ्द शेतकऱ्याचा 
झालेला मतृ्य ू

१८ १४१११५ श्री.लक्ष्मण जगताप वपपंरी-धचचंिड महानगरपाशलकेच्या पिना 
धरणातनू ननगडी येथील जलशुद्धीकरण 
कें द्रापयतं पाणी आणण्यासाठीच्या थेट 
पाईपलाईन योजनेबाबत 

१९ १३५४२७ श्रीमती तपृ्ती साितं, श्री.अजय चौधरी, 
श्री.मंगेश कुडाळकर 

अंधेरी येथील (मंुबई) प्रादेशशक पररिहन 
विभागाच्या मालकीच्या भूखडंािरील झोपडपट्टी 
पुनिासन प्रकल्पामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

२० १३५९९९ श्री.सुननल प्रभू निी मंुबईतील,घणसोली नोडमधील, से्टर ११ 
येथे विकासकाने अनतरर्त चटई क्षे्ाचा 
गैरिापर करन टॉिरचे बाधंकाम केल्याबाबत 

२१ १३८६९२ श्री.सुरेश हाळिणकर इचलकरंजी (जज.कोल्हापूर) येथे पोलीस िसाहत 
ि शहापूर पोलीस ठाण्याची इमारत बाधंण्याच्या 
प्रसतािाबाबत 

२२ १३९४०० श्री.योगेश (बापू) घोलप नाशशक येथील शसडको प्रशासनाने नागररकानंा 
९९ िषााच्या कराराने ददलेली घरे फ्री होल्डसम 
(मालकी ह्क) करण्याबाबत 

२३ १३७२८४ श्री.सुननल केदार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.असलम शेख, श्री.अमर काळे 

कुही (जज.नागपूर) नगरपचंायतीत एलईडी ददिे 
खरेदीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

२४ १३६९५५ श्री.ननतेश राणे राज्यातील ९१ मच्छीमार बदंरांच्या 
सुरक्षक्षततेबाबत 

२५ १४१४०४ श्री.विजय काळे पुणे महानगरपाशलकेचे कचऱ्यापासून 
िीजननशमातीचे प्रकल्प बदं असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
२६ १३७०४३ श्री.शामराि ऊफा  बाळासाहेब पाटील, 

श्री.सुरेश लाड, श्री.अजजत पिार, श्री.जयंत 
पाटील, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन 
भुजबळ, श्री.शशशकांत शशदें, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका 
चव्हाण, श्री.राहुल मोटे, श्री.संदीप नाईक, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्ता्य भरणे, 
श्री.ददपक चव्हाण, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.विजय भांबळे, श्री.संजय कदम, 
श्री.मकरंद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
शशदें, श्री.ददलीप सोपल, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, श्रीमती संध् यादेिी 
देसाई-कुपेकर 

गाडीबोरी (जज.यितमाळ) येथील एका तरणाचा 
पोलीसांच्या मारहाणीत झालेला मतृ्य ू

२७ १३९६८५ श्री.राज पुरोदहत चेंबूर पररसरात (मंुबई) भूखडं विकशसत 
करण्यासाठी व्यािसानयकाला ददलेल्या रकमेचा 
अपहार केल्याबाबत 

२८ १३४९७३ अॅड.पराग अळिणी, श्री.प्रशांत ठाकूर, 
श्री.संजय केळकर, श्रीमती मननषा चौधरी, 
कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन 

मंुबई शहरातील ताडी माडी कें द्रामध्ये विषारी 
ताडी माडीची विक्री होत असल्याबाबत 

२९ १४१९३७ डॉ.संजय रायमुलकर अमरािती येथील शासनाच्या आददिासी 
विभागाच्या अखत्याररतील अनुसूधचत जमाती 
प्रमाणप् तपासणी सशमतीच्या उपसंचालकानंी 
पदाचा केलेला गैरिापर 

३० १३६१७७ श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.पांडुरंग बरोरा, श्री.राहुल जगताप 

ननफाड साखर कारखानयाच्या ननफाड 
तालु्यातील (जज.नाशशक) अनतरर्त जागेिर 
साकारण्यात येणारा “ड्रायपोटा” प्रकल्प प्रलंबबत 
असल्याबाबत 

३१ १३९२४९ श्रीमती सीमाताई दहरे नाशशक येथे ग्रीन ॲपल कापोरेशन या कंपनीने 
नागरीकांची केलेली फसिणकू 

३२ १३६०३४ श्री.अशमत विलासराि देशमुख, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, 
प्रा.िषाा गायकिाड, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.त्र्यबंकराि शभसे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.संतोष टारफे 

मंुबई उपनगरीय रेल्िे हद्दीत सोनसाखळी 
चोरीच्या घटनांमध्ये िाढ झाल्याबाबत 

३३ १४००८५ श्री.भारत भालके पंढरपूर (जज.सोलापूर) शहरातील चोरीच्या 
घटनाबंाबत 

३४ १३५५३३ श्री.शभमराि तापकीर पुणे महानगरपाशलकेने सिच्छ सव्हेक्षणासाठी 
नेमलेल्या मे. ई अ ॅण्ड िाय कंपनीची ननयु् ती 
ननयमबा्य करण्यात आल्याबाबत 



5 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
३५ १४०२६६ श्री.विलास तरे, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, 

श्री.क्षक्षतीज ठाकूर 
पालघर (पिूा) येथील औद्योधगक िसाहतीतील 
नॅशनल फननाचर कंपनीस लागलेली आग 

३६ १३९३१८ डॉ.देिराि होळी गडधचरोली नगरपररषदेमध्ये विविध 
योजनांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

३७ १३५२९२ श्री.अशमत साटम, श्री.प्रशांत ठाकूर, 
अॅड.पराग अळिणी, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाा 
गायकिाड, श्री.कालीदास कोळंबकर, 
श्री.त्र्यंबकराि शभसे, श्री.विश्िजजत कदम, 
श्री.सुननल केदार, डॉ.संतोष टारफे, 
श्री.डी.पी.सािंत, श्रीमती ननमाला गावित, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषािधान सपकाळ, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.िसतंराि चव्हाण, 
श्री.अशमत विलासराि देशमुख 

सांगुली पररसरात (पनिेल) हारमोनी 
फाऊंडशेनच्या ितीने चालविण्यात येत 
असलेल्या व्यसनमु्ती कें द्रात एका तरणाचा 
झालेला मतृ्य ु

३८ १३५९७० श्री.नरेंद्र महेता शमरा-भाईंदर शहरातील मौजे-उत्तन येथे जेट्टी 
बांधण्याबाबत 

३९ १४१३२१ श्री.एकनाथराि खडसे मु्ताईनगर ि बोदिड (जज.जळगािं) या 
नव्याने अजसतत्िात आलेल्या नगरपचंायतीच्या 
पाणीपुरिठा योजनेच्या प्रसतािाबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
४० १३६०१७ श्री.जजतेंद्र आव्हाड ठाणे महानगरपाशलका क्षे्ातील कौसा येथील 

आददिासींच्या ताब्यात असलेल्या जागेचा 
टीडीआर बेकायदेशीरपणे विकून गैरव्यिहार 
केल्याबाबत 

४१ १४१४५३ श्री.रमेश लटके, श्री.प्रकाश सुिे, श्री.सुभाष 
भोईर 

लोअर परळ (मंुबई) येथील कमला शमल 
कंपाऊंड मधील िन अबव्ह आणण मोजोस 
बिसरो रेसटो पबला लागलेल्या आगीबाबत 

४२ १४१४६३ श्री.बाबुराि पाचणे, श्री.शभमराि तापकीर ननबुतं (शमरा) (ता.पुरंदर, जज.पुणे) येथील 
ज्यबुबलंट लाईफ सायनसेस कंपनीत झालेली 
विषारी िाय ुगळती 

४३ १३७५३३ श्री.ककसन कथोरे, श्री.नरेंद्र महेता, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.संदीप नाईक 

ठाणे जजल््यातील कुळगाि बदलापूर 
नगरपाशलका हद्दीतील बी.एस.यु.पी. 
योजनेंतगातच्या घरकुलांचा ताबा अद्याप 
लाभार्थयानंा देण्यात आला नसल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
४४ १३६१०३ श्री.अतुल भातखळकर, डॉ.सतीश 

(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.शशशकातं शशदें, 
श्री.असलम शेख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.नसीम खान, 
श्री.कालीदास कोळंबकर, श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
 

नळदगुा (ता.तळुजापूर, जज.उसमानाबाद) येथील 
नदीपा्ात बोट उलटून तीन बालकांचा झालेला 
मतृ्य ू

४५ १४१८१३ श्री.विलास तरे, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर 

कोंढले (ता.िाडा, जज.पालघर) ग्रामपंचायत 
हद्दीतील ‘प्रनतभा’ या कारखानयातील 
कमाचाऱ्यांच्या भविष्ट्य ननधीच्या र्कमेचा 
संचालकांनी केलेला अपहार 

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मंुबई.   सधचि (कायाभार), 
ददनाकं : २४ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


