महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१७
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बुधिार, हदनाांक २२ मार्च, २०१७ / र्ैत्र १, १९३९ ( शके ) रोजीच्या

ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आले ल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी
(१)
(२)
(३)

मुख्यमांत्री

गहृ ननमाचण मांत्री

याांर्े प्रभारी विभाग

कामगार, कौशल्य विकास, भूकां प

पुनिचसन, माजी सैननकाांर्े कल्याण मांत्री
प्रश्नाांर्ी एकू ण सांख्या - ५३
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३० [ १ ते ३० ]
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एकू ण - ५३
--------------------

प्रश्नाांर्ा तपशील
पहहली फे री
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

२७१६७

सदसयाांर्े नाांि
अॅड.ननरां जन डािखरे

विषय

ठाणे महानगरपाललकेतील कांत्राटी
कमचर्ाऱ्याांना ननयलमत सेिेत सामािन
ू
घेणेबाबत

२

२७१४४

श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदे ि गायकिाड,
श्री.नरें द्र पाटील

३

२७६७८

श्री.रामराि िडकुते, श्री.धनांजय मांडु े ,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.हे मांत टकले,

पण
ु े महानगरपाललकेने महत्िार्े प्रकल्प
राबविताना खाजगी सल्लागार ि तज्ञ
व्यकतीांर्ी नेमणक
ू केल्याबाबत

अमरािती येथे शेतकरी मोर्ाचिर पोललसाांनी
केलेला लाठीहल्ला

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले,

ां े ,
अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.जगन्नाथ लशद
श्री.ककरण पािसकर, श्री.सनु नल तटकरे
४

२८०६४

प्रा.जोगे न्द्र किाडे

मांब
ु ई ि पण
ु े येथील गांत
ु िणक
ू दाराांर्ी

टे म्पल रोज ररअल प्रायव्हे ट लललमटे ड
कांपनीने फसिणक
ू केल्याबाबत
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५

२९४३०

सदसयाांर्े नाांि
श्री.जयांत पाटील, प्रा.जोगे न्द्र किाडे ,
श्रीमती स्समता िाघ

६

३०१७२

श्री.पररणय फुके

विषय
लातरू येथील ककती ऑईल लमलच्या

टँकमध्ये कामगाराांर्ा मत्ृ य ू झाल्याबाबत

बोखारा (स्ज.नागपरू ) येथील तल
ु ी पस्ललक
सकूलमधील कमचर्ारी आहदिासी

विद्याथीनीांर्े लैधगांक शोषण करीत
असल्याबाबत
७

२६९९२

श्री.धनांजय मांडु े , श्री.अमरलसांह पांडडत,

बोरीिली-काांहदिली भागातील राखीि

८

२९६९४

आककच.अनांत गाडगीळ

लभिांडी (स्ज.ठाणे) शहरात बनािट

अॅड.ननरां जन डािखरे

भख
ू ां डार्ा अनधधकृतपणे ताबा घेतल्याबाबत
कागदपत्राांच्या सहाय्याने खरे दी केलेल्या
लसमकाडचर्ा साठा हसतगत केल्याबाबत

९

२८६०५

श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त

ऑनलाईन क्षेत्रातील ॲमेझॉन कांपनीने

१०

२७९४५

अॅड.अननल परब

कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेमध्ये

राष्ट्रध्िजार्ा अिमान केल्याबाबत

कमचर्ारी/अधधकारी याांना प्रभारी पदभार ि
११

२७२५३

श्री.हे मांत टकले, श्री.धनांजय मांडु े ,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.ककरण पािसकर,
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले,

सांिगचबाहय ननयक
ु त्या दे ण्यात आल्याबाबत
मांब
ु ई महानगरपाललकेने मकत्याने हदलेल्या
मालमत्ताांर्े नत
ु नीकरण करण्याबाबत

श्री.सनु नल तटकरे , श्री.रामराि िडकुते,
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदे ि गायकिाड,
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.अलदल्
ु लाखान
१२

२८३२९

ां े , श्री.विक्रम काळे
दरु ाचणी, श्री.जगन्नाथ लशद
श्री.अशोक ऊफच भाई जगताप

डोंबबिली (स्ज.ठाणे) जिळील कोपरगाि

येथे रसता रां दीकरणात बाधधत बाांधकाम
धारकाांर्े पन
ु िचसन करण्याबाबत

१३

२७७८४

श्री.अलदल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांजय मांडु े ,

पाथरी (स्ज.परभणी) येथील

श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.सनु नल तटकरे

श्री.साईबाबाांच्या जन्मभम
ु ीतील विकास
आराखड्याबाबत

१४

२९३१३

श्री.रविांद्र फाटक

लमरा-भाईंदर शहरात प्रधानमांत्री आिास

१५

२७३९५

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे

ठाणे शहरातील राबोडी पोलीस ठाण्याच्या

योजना राबविण्याबाबत

हद्दीत भोंदब
ू ाबाने नागररकाांर्ी फसिणक
ू
केल्याबाबत
१६

२८१४५

श्री.सस्ु जतलसांह ठाकूर

मांब
ु ई काँग्रेसर्े माजी अध्यक्ष याांच्या
बेहहशेबी मालमत्ता प्रकरणाबाबत
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१७

२७६०२

सदसयाांर्े नाांि
डॉ.अपि
ू च हहरे , श्री.विक्रम काळे , श्री.हे मांत
टकले

विषय
राज्यातील नगरपाललका/महानगरपाललका
क्षेत्रातील मराठी माध्यमाांच्या शाळाांना

ननिासी दराने मालमत्ता करार्ी आकारणी
करणेबाबत

१८

२७७३०

श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.धनांजय मांडु े ,

मांब
ु ई महानगरपाललकेने डॉप्लर यांत्रणा

अॅड.ननरां जन डािखरे , अॅड.जयदे ि

दे ण्याबाबत

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत,
गायकिाड
१९

२६९४८

श्री.नारायण राणे

बसिण्यासाठी जागा उपललध करन

बाांद्रा-कुलाच सांकुल (मांब
ु ई) येथे इां टरनॅशनल
फायनानस्न्शयल सविचसेस सेंटर विशेष
आधथचक क्षेत्र सथापन करण्याबाबत

जव्हार (स्ज.पालघर) नगरपाललकेच्या

२०

२९५२४

श्री.आनांद ठाकूर

२१

२७४०२

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मांडु े , श्री.सनु नल महाड (स्ज.रायगड) येथील डी.जी.
तटकरे , श्री.हे मांत टकले, श्री.ककरण

व्यायाम शाळे र्ी दरु िसथा झाल्याबाबत
इन्रासरकर्र कारखाना बांद केल्याबाबत

पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.ननरां जन डािखरे ,
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.अननल भोसले
२२

२७३१२

अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.धनांजय मांडु े ,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.ककरण पािसकर,

पण
च
ु े शहरात आधथचकदृष्ट््या दब
ु ल
घटकाांसाठी घरे बाांधण्याबाबत

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले
२३

२९९४७

श्री.श्रीकाांत दे शपाांडे , श्री.दत्तात्रय सािांत

राज्यातील माध्यलमक व्यिसाय लशक्षण

अभ्यासक्रमातील लशक्षकाांना पार्व्या िेतन
आयोगार्े थकीत िेतन दे ण्याबाबत

२४

२८५६५

श्री.सनु नल तटकरे , श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.हे मांत टकले, श्री.अननल भोसले,

श्री.रामराि िडकुते, श्री.धनांजय मांडु े ,

निी मांब
ु ई येथे समाटच बीकेसी
उभारण्याबाबत

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.ककरण पािसकर,
अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्रीमती विद्या
र्व्हाण
२५

२८५७२

ां े , श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.जगन्नाथ लशद
श्री.अननल भोसले

कोल्हापरू ि पण
ु े येथे मा.उच्र्

न्यायालयार्े निीन खां ड पीठ सर
ु
करण्याबाबत

२६

२९२४९

श्री.जनादचन र्ाांदरू कर

मांब
ु ई शहरात नव्याने उभारण्यात येणा-या
इमारतीांमध्ये ओल्या कर्-यापासन
ू

खतननलमचती बांधनकारक करण्याच्या
प्रसतािाबाबत
२७

२८२१३

श्री.जयिांतराि जाधि

कश्यपी (स्ज.नालशक) धरणग्रसताांच्या
विविध प्रलांबबत मागण्याांबाबत
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
२८

२९

२६८६८

३०२००

सदसयाांर्े नाांि
श्री.प्रकाश गजलभये

विषय

नागपरू सध
ु ार प्रन्यासतफे प्रधानमांत्री
आिास योजनेंतगचत घरकुलाांच्या कामार्े
भम
ू ीपज
ू न केल्याबाबत

श्री.विक्रम काळे

राज्यातील औद्योधगक प्रलशक्षण
सांसथाांमध्ये (आयटीआय) लशक्षण घेणाऱ्या
विद्यार्थयाांच्या विद्यािेतनात िाढ
करण्याबाबत

३०

२७४८०

मांब
ु ई-अहमदाबाद बल
ु ेट रे नच्या
प्रसतािाबाबत

श्री.शरद रणवपसे

दस
ु री फे री
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
३१

२७१४८

सदसयाांर्े नाांि
श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदे ि गायकिाड,
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर

विषय
पण
ु े महानगर प्रदे श क्षेत्र विकास

प्राधधकरणाने र्ाकण औद्योधगक क्षेत्र ि
पररसरातील अिैध बाांधकामाांिर कारिाई न
केल्याबाबत

३२

२८०७२

प्रा.जोगे न्द्र किाडे

अमरािती महानगरपाललकेला सरु क्षारक्षक
परु विणाऱ्या अमत
ृ एजन्सीने अपहार
केल्याबाबत

३३

३०२७४

श्री.जयांत पाटील

िडाळा पररसरात विकासकाने

३४

२७०३१

श्री.धनांजय मांडु े , श्री.अमरलसांह पांडडत,

लसडको महामांडळातील ललपीकिगीय

३५

२९७३८

अनधधकृतररत्या टॉिसच उभारल्याबाबत

श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील

उमेदिाराांना कायम करणेबाबत

आककच.अनांत गाडगीळ

कल्याण-डोंबबिली पररसरातील बांदक
ु ार्े

बनािट परिाने तपासण्यासाठी शोधमोहहम
राबविण्याबाबत
३६

२७९४६

अॅड.अननल परब

िाांद्रे (पि
ू )च मांब
ु ई येथील रे ल्िे

सटे शनलगतच्या सिच झोपडया ि
३७

२७२६०

श्री.हे मांत टकले, श्री.धनांजय मांडु े ,

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.ककरण पािसकर,

अनधधकृत बाांधकाम काढून टाकण्याबाबत
मांब
ु ई महानगरपाललकेतील टॅब
गैरव्यिहाराच्या र्ौकशीबाबत

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले,

श्री.रामराि िडकुते, अॅड.जयदे ि गायकिाड,
श्रीमती विद्या र्व्हाण
३८

२८३३१

श्री.अशोक ऊफच भाई जगताप

ठाणे महानगरपाललका प्रशासनाने

कोटयिधी रपयाांच्या थकबाकीकडे दल
च
ु क्ष
केल्याबाबत

३९

३०१६१

श्री.रविांद्र फाटक

रायलादे िी तलाि ि िागळे इसटे ट पररसर
सिच्छ करण्याबाबत

5
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४०

२८१४६

सदसयाांर्े नाांि
श्री.सस्ु जतलसांह ठाकूर, श्री.धनांजय मांडु े ,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मांत टकले,

श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.ननरां जन डािखरे ,
प्रा.जोगे न्द्र किाडे
४१

२७०१८

श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हे मांत टकले,
श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मांडु े ,
अॅड.जयदे ि गायकिाड, अॅड.ननरां जन

विषय
खार (मांब
ु ई) येथे विकासकाने गैर व्यिहार
केल्याबाबत

िसई-विरार महानगरपाललकेर्ी पाणीपरु िठा
योजनेर्ी जलिाहहनी सतत फुटत
असल्याबाबत

डािखरे , श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र
पाटील
४२

४३

३०४४३

२७३१८

मांब
ु ई महानगर प्रदे श विकास प्राधधकरण

श्री.आनांद ठाकूर

या कायाचलयात सहाय्यक पदाच्या सेिा

अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.धनांजय मांडु े ,
अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.अननल भोसले

४४

२९३०५

श्री.जनादचन र्ाांदरू कर

४५

२८६१८

श्री.जयिांतराि जाधि

भरतीत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत

पण
ु े महानगरपाललकेला प्रलांबबत प्रकल्प

पण
ू च करण्यासाठी परु े सा ननधी दे णेबाबत
निी मांब
ु ई पोललसाांच्या गन्ु हे शाखा
पथकाने नव्या नोटा जप्त केल्याबाबत

मांब
ु ईतील कफ परे ड पोलीस सटे शनसमोरील
रसत्यािरील अनतक्रमणािर कारिाई
करणेबाबत

४६

३०२०२

श्री.विक्रम काळे , डॉ.अपि
ू च हहरे

राज्यातील अशासकीय आयटीआय
सांसथाांना अनद
ु ान दे ण्याबाबत

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४७
४८

२९४६५
३०२७५

सदसयाांर्े नाांि
प्रा.जोगे न्द्र किाडे
श्री.जयांत पाटील

विषय
िाघोली (ता.धामणगाांि रे ल्िे, स्ज.अमरािती)
येथील गजानन सत
ू धगरणीबाबत

शीि-पनिेल महामागाचिरील खारघर टोल
िसल
ू ीच्या कामात झालेल्या
गैरव्यिहाराबाबत

४९

३००१०

आककच.अनांत गाडगीळ

नालशक शहरातील रसत्याांिरील बेिारस
िाहने जप्त करन िाहन मालकाांिर
कारिाई करण्याबाबत

५०

२७९५०

अॅड.अननल परब, श्री.अशोक ऊफच भाई
जगताप, श्री.नारायण राणे

मांब
ु ई उपनगरातील मोडकळीस आलेल्या
इमारतीच्या पन
ु िचसनार्े गृहननमाचण
धोरणाबाबत

6
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदसयाांर्े नाांि

विषय

५१

२८३३२

श्री.अशोक ऊफच भाई जगताप

कळिा (स्ज.ठाणे) खाडीलगत असलेल्या

५२

२८६१९

श्री.जयिांतराि जाधि

येिला (स्ज.नालशक) शहरातील विसथावपत

५३

३०२३३

श्री.विक्रम काळे

अनधधकृत झोपडपट्याां
ट िर महापाललकेने
कारिाई केल्याबाबत
व्यािसानयकाांर्े पन
ु िचसन करण्याबाबत
नागपरू शहरातील सायको-ककलरला
पकडणेबाबत

विधान भिन :

उत्तमलसांग र्व्हाण

मांब
ु ई.

सधर्ि,

हदनाांक : २१ मार्च, २०१७

महाराष्ट्र विधानपररषद

_______________________________________________________________________

मद्र
ु णपर्
ू व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे .
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यर्ती मद्र
ु णालय, मंब
ु ई.

