
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

बुधिार, हदनाांक २९ मार्च, २०१७ / र्तै्र ८, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  
  

 (१) मुख् यमांत्री 

 

याांर् ेप्रभारी विभाग 
(२) गहृननमाचण मांत्री 
(३) कामगार, कौशल्य विकास, भूकां प 

पुनिचसन, माजी सैननकाांर्े कल्याण मांत्री 
 

 

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ३७ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २४ [ १ ते २४ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ९ [ २५ ते ३३ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ४ [ ३४ ते ३७ ] 
  

एकूण - ३७ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
१ २९६४३ श्रीमती स्समता िाघ कन्नडहून-धुळयाकड ेजाणारे ताांदळारे् दोन 

रक पोललसाांनी जप्त केल्याबाबत 
२ २९०६९ प्रा.जोगेन्र किाड े अांबरनाथ (स्ज.ठाणे) येथील गायकिाड 

पाड्यात गोळीबारात एका मुलार्ा मतृ्य ू
झाल्याबाबत 

३ २८१३५ श्री.सुस्जतलसांह ठाकूर लमरारोड येथील आरएनए ब्रॉडिे एव्हेन्यु 
गहृ सांकुलातील क्लब हाऊस ि तरण 
तलाि रहहिाश्याांना हसताांतरीत 
करण्याबाबत 

४ २८१३१ श्री.जगन्नाथ लशांदे कल्याण (स्ज.ठाणे) शहराला लागून 
असलेल्या खाडी ककना-यार्ा विकास 
करण्याबाबत 

५ ३००६२ आककच .अनांत गाडगीळ मुांबईतील मोनो रेल्िे सेिेर्ी भाडिेाढ रद्द 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
६ २७०१९ श्रीमती विद्या र्व्हाण, अॅड.जयदेि 

गायकिाड, श्री.हेमांत टकले, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.अननल 
भोसले, श्री.तानाजी सािांत 

बुलढाणा स्जल््यातील सिातांत्र्य सनैनकाांर्ी 
पेन्शन प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

७ ३०५५४ श्री.विनायकराि मेटे बीड नगरपाललकेतील कां त्राटी कमचर्ा-याांरे् 
थकीत िेतन देण्याबाबत 

८ २९१७६ श्री.अमररशभाई पटेल मुांबईतील खाजण जलमनीांिर परिडणारी 
घरे उभारण्याच्या प्रसतािाबाबत 

९ २७४८९ अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.अननल भोसले 

पुणे शहरात ररांग रोड उभारण्याबाबत 
 

१० २८२५२ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप लभिांडी (स्ज.ठाणे) शहरातील गैबीनगर 
पररसरात अल्पियीन मुलीिर अत्यार्ार 
केल्याबाबत 

११ २६७२८ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, अॅड.ननरांजन 
डािखरे 

घोडबांदर रोड (स्ज.ठाणे) येथील एका 
हॉटेलच्या पररसरात डडप्लेटेड युरेननयम 
जप्त केल्याबाबत 

१२ २९८७३ श्री.आनांद ठाकूर नालासोपारा (प), राजोडी येथील 
हररतपट्टयात अनधधकृत बाांधकाम 
केल्याबाबत 

१३ २९१९९ श्रीमती हुसनबानू खललफे निी मुांबईतील हहरानांदानी रुग्णालयाने 
बळकािलेल्या भूखांडािरील अनतक्रमण 
ननष्ट्कालसत करण्याबाबत 

१४ ३०२०३ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाण लातूर शहरास पाणीपुरिठा करण्याबाबत 
१५ २७५७२ श्री.नरेंर पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल 

तटकरे, श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.अननल भोसले 

कोपरी (स्ज.ठाणे) येथील उड्डाणपुलारे् 
बाांधकाम सुरु करणेबाबत 
 

१६ ३००८५ अॅड.राहुल नािेकर मुांबई शहरातील जलप्रिासी िाहतकूीबाबत 
१७ २७३११ श्री.शरद रणवपसे भोसरी (स्ज.पुणे) एमआयडीसीतील जमीन 

खरेदी प्रकरणाबाबत 
१८ २७३८६ अॅड.ननरांजन डािखरे राज्यातील घरेलू कामगाराांसाठी पेन्शन 

योजना सुरु करण्याबाबत  
१९ २९८०० श्री.जयांत पाटील ठाणे शहरातील अनधधकृत बाांधकामे 

ननयलमत करण्याबाबत 
२० २६८६९ श्री.प्रकाश गजलभये नागपूर शहरातून िाहणारी नागनदी प्रदषुण 

मुक्त करणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
२१ ३०५८५ श्री.अननल भोसले, श्री.ककरण पािसकर, 

श्री.हेमांत टकले, श्री.नरेंर पाटील, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅड.जयदेि गायकिाड 

कळांबोली शहरातील नालेसफाईच्या कामात 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

२२ २६७५५ श्री.नारायण राणे मालिण (स्ज.लसांधदुगुच) येथील पोलीस 
उपननरीक्षक याांच्या गैरितचणकुीबाबत 

२३ २८५३४ श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.ख्िाजा बेग 

अललबाग (स्ज.रायगड) पोलीस सथानकातील 
तीन पोललसाांना दरोडयाच्या गुन्हयाांमध्ये 
अटक करण्यात आल्याबाबत 

२४ २९३८८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.अमरलसांह पांडडत 

परभणी शहरात प्रधानमांत्री आिास योजना 
राबविण्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
२५ २७८०१ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे 

ज्योनतबार्ी िाडी (ता.कजचत) येथील 
अल्पियीन मुलीच्या अपहरणाबाबत 
 

२६ २८३२१ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर 

मालाड (पिूच) येथील राणी सती मागाचिरील 
मुांबई महानगरपाललकेच्या मनोरांजन 
मैदानार्ी दरुिसथा झाल्याबाबत 

२७ २६९०७ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे क्यनेुट कां पनीच्या माध्यमाने नागररकाांर्ी 
फसिणकू केल्याबाबत 

२८ ३००१६ श्री.आनांद ठाकूर मौ.फादरिाडी (ता.िसई, स्ज.पालघर) 
येथील अल्पियीन तरुणीिर अत्यार्ार 
केल्याबाबत 

२९ ३०२३७ श्री.विक्रम काळे मुांबईत बाल लैंधगक शोषणात झालेली िाढ 
३० २७५२० श्री.शरद रणवपसे बहृन्मुांबई महानगरपाललकेमध्ये कर्रा 

िाहून नेण्याच्या कामात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

३१ २७५३५ अॅड.ननरांजन डािखरे ठाणे स्जल््यातील सात 
महानगरपाललकाकररता सितांत्र 
पररिहन यांत्रणा सथापन करण्याबाबत 

३२ ३०२७१ श्री.जयांत पाटील कोल्हापूर येथे पोलीस उपननरीक्षक 
पदासाठी खात्याांतगचत परीक्षेस बसलेल्या 
कमचर्ाऱ्याांना ननयुक्ती देण्याबाबत 

३३ २८०२० श्री.नारायण राणे मुांबईतील ऐनतहालसक िासतूांच्या 
जीणोध्दाराच्या कामाांच्या ननकषामध्ये 
सिलत देण्याबाबत 
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नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
३४ ३००९६ श्रीमती विद्या र्व्हाण िसई-विरार महानगरपाललका पररिहन 

सेिेतील कामगाराांच्या ककमान िेतनात िाढ 
करण्याबाबत 

३५ २६९०९ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे राज्यात गुन्हे तपासार्ी प्रकक्रया जलदगतीने 
करण्याबाबत 

३६ ३०४४९ श्री.आनांद ठाकूर जव्हार (स्ज.पालघर) येथील जयसागर 
धरणातील गाळ काढण्याबाबत 

३७ २७६८३ अॅड.ननरांजन डािखरे िडाळा-कासारिडिली या प्रसतावित मेरो 
मागच प्रकल्पाबाबत 

  

  
विधान भिन :   उत्तमलसांग र्व्हाण 
मुांबई.   सधर्ि, 
हदनाांक : २७ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


