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

बुधिार, हदनाांक ०५ एविल, २०१७ / चतै्र १५, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत िश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या िश्नाांची सूची 

  
  

(१) मुख् यमांत्री 

 

याांच ेिभारी विभाग 
(२) गहृननमााण मांत्री 
(३) कामगार, कौशल्य विकास, भूकां प 

पुनिासन, माजी सैननकाांचे कल्याण मांत्री 
 
 
 

िश्नाांची एकूण सांख्या - ३७ 
  

पहहल्या फेरीतील िश्नाांची सांख्या - २२ [ १ ते २२ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील िश्नाांची सांख्या - १० [ २३ ते ३२ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील िश्नाांची सांख्या - ५ [ ३३ ते ३७ ] 
  

एकूण - ३७ 
-------------------- 

  

िश्नाांचा तपशील 
 

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. िश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ २७७०३ श्री.नारायण राणे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 

जगताप 
मुांबईतील उद्याने ि मनोरांजन मैदाने 
महानगरपाललकेकडून जुन्याच सांस्ाांना 
ताब्यात हदल्याबाबत 

२ ३०६९८ श्री.अमरना् राजूरकर नाांदेड शहरातील भाग्यनगर पररसरात 
ननयलमत घरफोड्या होत असल्याबाबत 

३ ३००१३ अॅड.जयदेि गायकिाड लालबाग (मुांबई) ये्ील उड्डाणपुलास तड े
गेल्याबाबत 

४ २८३८२ डॉ.अपिूा हहरे मालेगाांि (जज.नालशक) ये्े पोलीस 
आयुक्तालय स्ापन करणेबाबत 

५ ३००६४ आकका .अनांत गाडगीळ मुांबईत मेरो िकल्पामुळे िाहतूक कोंडी 
होत असल्याबाबत 

६ २८१५६ श्री.सुजजतलसांह ठाकूर िसई-विरार शहर महानगरपाललका क्षेत्रात 
झाडाांच्या सांरक्षणा्ा लोखांडी जाळ्या    
(री-गाडा) लािण्याच्या कामात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. िश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७ ३०७६५ श्री.विनायकराि मेटे राज्यातील होमगाडा जिानाांच्या मागण्या 

पूणा करणेबाबत 
८ २९५३८ श्री.हेमांत टकले भाईंदर (पूिा) ये्ील चार िषीय मुलीिर 

अत्याचार केल्याबाबत 
९ २९२०७ श्रीमती हुसनबानू खललफे मुांबई महानगरपाललकेच्या भगिती 

रुग्णालयात िदै्यकीय सोयी-सुविधाांचा 
अभाि असल्याबाबत 

१० २७१७१ अॅड.ननरांजन डािखरे झोपडपट्टी पनुिासन योजनेमध्ये 
सदननकाांच्या देखभाल ि दरुुसती 
शुल्कामध्ये िाढ करण्याबाबत 

११ ३०२८२ श्रीमती विद्या चव्हाण िसई-विरार महानगरपाललकेत नोकरी 
देण्याचे आलमष दाखिून बेरोजगाराांची 
फसिणकू केल्याबाबत 

१२ ३०२७६ श्री.जयांत पाटील मुांबर्ा शहर ि उपनगरातील झोपडपट्टी 
पुनिासन योजनेबाबत 

१३ २९३१९ श्री.जनादान चाांदरूकर घाटकोपर मधील छेडानगर ये्े अांमली 
पदा्ााचा पुरिठा करणा-यािर कारिाई 
करण्याबाबत 

१४ ३०१२६ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, अॅड.राहुल नािेकर 

न्हािा-शेिा बांदरातनू रक्तचांदनाची तसकरी 
होत असल्याबाबत 
 

१५ ३०८१७ श्री.िविण दरेकर मुांबई शहरात सापाांच्या विषाचा िापर 
मादक पदा्ा म्हणनू होत असल्याबाबत 

१६ २८२७१ अॅड.अननल परब कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललका 
हद्दीतील धचकणघर ये्ील अनधधकृत 
बाांधकामाबाबत 

१७ २९६१० श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप िाघबीळ (जज.ठाणे) गािातील अल्पियीन 
मुलािर लैंधगक अत्याचार केल्याबाबत 

१८ २६७२७ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे मोहाटादेिी देिस्ान (ता.पा्डी, 
जज.अहमदनगर) विश्िसताांनी सोन्याची 
’सुिणायांत्र’े मुतीखाली पुरल्याबाबत 

१९ २७५३४ श्री.शरद रणवपसे बहृन्मुांबई महानगरपाललकेत नालेसफाईच्या 
कामात अननयलमतता झाल्याबाबत 

२० ३००९० अॅड.राहुल नािेकर मुांबईतील शाळाांच्या आिारात अांमली 
पदा्ााची विक्री होत असल्याबाबत 

२१ २७३४१ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील 

मुांबईच्या कुलाा (प) भागातील अनधधकृत 
बाांधकामे ननष्ट्कालसत करण्याबाबत 
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अ. क्र. िश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२२ २७६३७ श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांड,े 

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण 
परभणी ये्ील धान्य गैरव्यिहाराबाबत 
 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. िश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२३ २८३८४ डॉ.अपिूा हहरे मौजे ननमगाांि (ता.मालेगाांि, जज.नालशक) 

ये्े निीन पोलीस ठाणे स्ापन 
करणेबाबत 

२४ ३०११७ आकका .अनांत गाडगीळ मुांबई महानगरपाललकेच्या उपनगरीय 
रूग्णालयाांसाठी डॉप्लर यांत्र ेखरेदी 
करणेबाबत 

२५ २८१६० श्री.सुजजतलसांह ठाकूर पालघर नगरपररषदेतील गैरव्यिहाराबाबत 
२६ २७०१३ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 

पािसकर, श्री.हेमांत टकले, श्री.धनांजय मुांड े
त्र्यांबकेश्िर (जज.नालशक) नगरपररषदेने 
बाांधकामे ननष्ट्कालसत केल्याबाबत 

२७ ३००८४ श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सुभाष 
झाांबड 

शासकीय सेिेमध्ये जातीच्या आधारे 
पदोन्नती देण्यात आलेल्या पदाांचे 
पुनविालोकन करण्याबाबत 

२८ ३०१३० श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, अॅड.राहुल नािेकर 

मुांबईसह राज्यात अांमली पदा्ााच्या 
विक्रीिर आळा घालण्याबाबत 
 

२९ ३०८१८ श्री.िविण दरेकर सापाांच्या विषाची बेकायदेशीर ि अिैध 
तसकरीबाबत 

३० २७६१३ श्री.शरद रणवपसे मुांबईतील पाककिं गची समसया 
सोडविण्याबाबत 

३१ ३०५८३ अॅड.राहुल नािेकर नालासोपारा (जज.पालघर) पजश्चम 
समेळपाडा ये्ील घन्सार जनुी चाळीच्या 
पुनविाकासात विकासकाने अननयलमतता 
केल्याबाबत 

३२ २७४९९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.अमरलसांह पांडडत 

परभणी शहरात निीन पोलीस ठाणे 
ननमााण करण्याच्या िसतािाबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. िश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३३ ३०२८४ श्रीमती विद्या चव्हाण िसई-विरार महानगरपाललकेच्या 

डी.एम.पेटीट रुग्णालयातील औषधसाठा 
खाजगी गोदामात पडून असल्याबाबत 
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अ. क्र. िश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३४ ३०३६३ श्री.जनादान चाांदरूकर झरी (ता.जज.परभणी) ये्ील बौध्दिसतीिर 

सशसत्र हल्ला केल्याबाबत 
३५ ३०१३१ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटकरे, 

श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, अॅड.राहुल नािेकर 

परेल (मुांबई) ये्ील लशरोडकर मांडईतील 
व्यािसानयकाांचे पनुिासन करण्याबाबत 
 

३६ ३०८२८ श्री.िविण दरेकर नायर रुग्णालयातील न्यूजक्लअर मेडडसीन 
विभागातील ररया गामा काऊां टर मशीन 
बांद असल्याबाबत 

३७ ३०६८० अॅड.राहुल नािेकर िसई-विरार (जज.पालघर) 
महानगरपाललकेतील अधधकारी ि  
कमाचा-याांनी केलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  

  
विधान भिन :   उत्तमलसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 
हदनाांक : ३ एविल, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


