
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

बुधिार, हदनाांक २१ मार्च, २०१८ / फाल्गुन ३०, १९३९ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) मुख् यमां्ी 

 

याांरे् प्रभारी विभाग 
(२) गहृननमाचण मां्ी 
(३) कामगार, भूकां प पनुिचसन, कौशल्य विकास,  

माजी सनैनकाांरे् कल्याण मां्ी 
  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ८४ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३६ [ १ ते ३६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३० [ ३७ ते ६६ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १८ [ ६७ ते ८४ ] 
  

एकूण - ८४ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 

१ ३८५०० प्रा.जोगेन्द्र किाड े ठाणे शहरातील सोहम बबल्डसचने 
एफएसआयर्ा गैरव्यिहार केल्याबाबत 

२ ३८४९५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत 

महाराष्ट्र राज्य िक्फ मांडळात गैरप्रकार 
झाल्याबाबत 

३ ३८८३४ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.प्रसाद लाड मुांबईतील माहुलगाि येथील 
प्रकल्पग्रसताांच्या समसया सोडविणेबाबत 

४ ३७८२८ श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंर पाटील 

उल्हासनगर महानगरपासलका विनाप्रकक्रया 
साांडपाणी उल्हास नदीपा्ात सोडत 
असल्याबाबत 

५ ३८६२३ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामननिास ससांह, श्रीमती 
स्समता िाघ, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशर्ांर 
व्यास 

मुांबई महापासलकेतील एका महहला सफाई 
कामगाराने आत्महत्या केल्याबाबत 
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६ ३८००० श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अमरससांह 
पांडडत, श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग 

म्हाडाच्या सांक्रमण सशबबरातील 
रहहिाश्याांच्या मुळ कागदप्ाांच्या नसती 
गहाळ झाल्याबाबत 

७ ३९०२२ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्रीमती हुसनबानू खसलफे, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

पुणे येथील लोहगाि विमानतळाच्या 
विसतारीकरणाबाबत 

८ ३८२१५ अॅड.जयदेि गायकिाड पुणे येथील िारजे, तळजाई ि हाडिेाडी 
रसत्यािर गुांडाांनी िाहने ि एटीएमर्ी 
तोडफोड केल्याबाबत 

९ ३९०२८ श्री.र्ांरकाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील 

नांदरुबार शहरातील िाढती गुन्द्हेगारी 
रोखण्याबाबत 

१० ३७७६८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

ठाणे-सभिांडी-कल्याण या मागाचिरील मेरो-
५ प्रकल्पाबाबत 

११ ३७७०७ श्री.प्रकाश गजसभये, श्री.धगरीशर्ांर व्यास, 
प्रा.अननल सोले 

नागपूर शहरातील गुन्द्हेगारीला प्रनतबांध 
घालणेबाबत 

१२ ३८६८१ श्री.जयांत पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.जगन्द्नाथ 
सशांदे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग 
 

उरण येथील जेएनपीटी बांदरात तसकरी 
होत असल्याबाबत 
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१३ ३८३१४ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या र्व्हाण 

राज्यातील असांघहटत कामगाराांसाठी 
कल्याणकारी योजना राबविण्याबाबत 

१४ ३८२९० श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंर पाटील 

यितमाळ नगरपररषदेत विसलन केलेल्या 
ग्रामपांर्ायतीतील कमचर्ाऱ्याांना नगरपररषद 
कमचर्ाऱ्याांप्रमाणे िेतन देणेबाबत 

१५ ३७६६४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.सनतश र्व्हाण 

राज्यात “गेम ककां ग इांडडया” या नािाने 
ऑनलाईन सट्टा सुरु असल्याबाबत 

१६ ३८१७२ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.दत्ता्य सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यातील अशासकीय आयटीआय 
सांसथाांना अनदुान देण्याबाबत 

१७ ३९११३ श्री.पररणय फुके, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश र्व्हाण 

सािचजननक वितरण प्रणालीर्ा गहू काळ्या 
बाजारात विक्रीला जात असताना 
पकडल्याबाबत 

१८ ३७८२० अॅड.अननल परब महाराष्ट्र-कनाचटक सीमा प्रश्न 
सोडविण्याबाबत 

१९ ३८४१५ श्री.रामहरी रुपनिर, आककच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हुसनबानू खसलफे, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.सुभाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

पांढरपूर (स्ज.सोलापूर) येथील पांढरपूर 
अबचन बँक ते अांबाबाई पटाांगण रसत्यारे् 
काम सांथगतीने सुरु असल्याबाबत 

२० ३७९७५ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे पुणे शहरातील इमारतीच्या बाांधकामाांना 
परिानगी देण्यारे् अधधकाराबाबत 

२१ ३९०१६ श्री.हेमांत टकले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.रामराि िडकुते, अॅड.ननरांजन डािखरे 

मुांबईतील करीरोड येथे एका खाजगी 
विकासकाने अिैधपणे खोदकाम 
केल्याबाबत 

२२ ३८७७२ श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.ननरांजन डािखरे 

पुणे शहरात सपा-सलूनच्या नािे 
िेश्याव्यिसाय सुरु असल्याबाबत 
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२३ ३८३६१ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.प्रविण दरेकर 

मुांबईतील अटँॉप हहल येथील झोपडपट्टी 
पुनिचसन योजनेत झालेल्या 
गैरप्रकाराबाबत 

२४ ३८७०९ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.धगरीशर्ांर 
व्यास 

म्हाडाच्या कायचकारी असभयांत्याांनी 
मनमानी कारभार करून कोटयिधीर्ी 
देयके पास केल्याबाबत 

२५ ३८५६८ श्री.सुभाष झाांबड औरांगाबाद महानगरपासलकेतील 
गैरव्यिहार केलेल्या अधधकाऱ् यािर 
कारिाई करण्याबाबत 

२६ ३९०८० श्री.जनादचन र्ाांदरूकर काांहदिली (मुांबई) येथील माजी 
नगरसेिकार्ी हत्या झाल्याच्या 
घटनेबाबत 

२७ ३९०२९ श्री.रविांर फाटक श्री र्ांपकलाल असमर्ांद शहा याांर्ी 
मालमत्ता हडप केल्याबाबत 

२८ ३९४१९ डॉ.अपिूच हहरे मालेगाि (स्ज.नासशक) महानगरपासलका 
हद्दीतील नैसधगचक नाला बुजविण्यात 
आल्याबाबत 

२९ ३९५७७ श्री.सुननल तटकरे, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.रामराि िडकुते, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि 

गोरेगाांि-मालाड सलांकरोड (मुांबई) येथील 
बारमध्ये अल्पियीन मुला-मुलीांरे् शारीररक 
शोषण होत असल्याबाबत 

३० ३९७४० श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुसनबानू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, आककच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.हररससांग राठोड, श्री.सतेज 
ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि कदम 

राज्यात फेरीिाला धोरणार्ी 
अांमलबजािणी करण्याबाबत 

३१ ४०१४७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांर व्यास, श्री.प्रविण दरेकर 

र्ेंबूर येथील सहकार नगरातील धर््ा 
हाऊससांग सोसायटीने सियां पुनविचकासार्ा 
घेतलेल्या ननणचयाबाबत 
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३२ ४०६१४ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमती हुसनबानू खसलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, आककच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर 

नायगाि (मुांबई) येथील पोलीस 
उपरुग्णालयार्ी दरुिसथा झाल्याबाबत 

३३ ४०७०२ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत पांढरपूर (स्ज.सोलापूर) येथे या्केरीता 
राखीि असलेल्या पररसराच्या 
सुरक्षिततेबाबत 

३४ ४०८०५ अॅड.ननरांजन डािखरे सिातांत्र्य सनैनकाांना शासनारे् समळणारे 
सेिाननितृ्ती िेतन पिूचित सुरु 
करण्याबाबत 

३५ ४०९०५ श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड े नाांदेड शहरातील शासकीय आयिेुहदक 
महाविद्यालयातील रॅधगांग प्रकरणाबाबत 

३६ ४०९६७ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

सोलापूर शहरात खाजगी मायक्रो 
फायनान्द्स कां पनीच्या िसुलीला कां टाळून 
महहला ि पुरुषाांनी आत्महत्या केल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 

३७ ३९७६८ प्रा.जोगेन्द्र किाड े तळणी (ता.मांठा, स्ज.जालना) येथील 
शेतकऱ्याांर्ी व्यापाऱ् याने फसिणकू 
केल्याबाबत 

३८ ३८४७२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत 

परभणी स्जल््यातील कायाचलयात 
बायोमॅरीक उपस्सथती नोंदिनू िेतन 
काढण्याबाबत 

३९ ३८९०८ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.सनतश र्व्हाण 
 

मुांबई महानगरपासलकेतील अधधकारी-
कमचर्ाऱ् याांच्या र्ौकशीच्या फायली गहाळ 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 

४० ३८६२४ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामननिास ससांह, श्रीमती 
स्समता िाघ, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे 

ननयमाांरे् उल्लांघन करणाऱ् या मेरीमोननयल 
िेबसाईटिर कारिाई करण्याबाबत 

४१ ३९२८२ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर 

गोरेगाि (मुांबई) येथील प्ार्ाळीच्या 
पुनविचकासाबाबत 

४२ ४०५५७ अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.सुननल तटकरे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडकुते, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.जगन्द्नाथ सशांदे 

कोल्हापूर येथे समनी बसच्या झालेल्या 
अपघाताबाबत 

४३ ३९७५० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

मुांबईतील बेसट पररिहन उपक्रम सेिेबाबत 

४४ ३७८८६ श्री.प्रकाश गजसभये, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.सुननल तटकरे, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

कफ परेड (मुांबई) येथे "ग्रीन पाकच " 
उभारण्यात येणार असल्याबाबत 

४५ ३९९७५ श्री.जयांत पाटील महाड (स्ज.रायगड) एमआयडीसी ि ठाणे 
स्जल््यात कायचरत असलेल्या एका 
कां पनीमध्ये मादक पदाथच तयार होत 
असल्याबाबत 

४६ ३८३३० श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.सांजय दत्त 
 

मुांबईतील मोनो रेल्िेच्या कामास विलांब 
होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 

४७ ३९२३१ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर 

उरण येथील साडबेारा टक्के योजनेंतगचत 
हदलेला भूखांड ससडको अधधकाऱ्याांनी 
सांगनमताने विकासकास वितरीत 
केल्याबाबत 

४८ ४०९२० श्री.विक्रम काळे पुणे येथे पतांगाच्या धर्नीमाांजामुळे 
महहलेर्ा मतृ्यू झाल्याबाबत 

४९ ४०२८३ श्री.पररणय फुके मुांबईत म्हाडा ि महानगरपासलकेतफे 
बाांधण्यात आलेल्या शौर्ालयाांच्या 
बाांधकामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

५० ३७९३५ अॅड.अननल परब, श्री.प्रसाद लाड मालिणी (मालाड) येथे पोलीस हौससांग 
फेडरेशनने बाांधलेल्या घराांबाबत 

५१ ४०४०१ श्री.रामहरी रुपनिर अांबरनाथ (स्ज.ठाणे) येथील नगरपररषद 
िे्ात अिैधररत्या बाांधकाम केल्याबाबत 

५२ ३९६५८ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे राज्यसेिा पूिच परीिेसाठी घेतल्या 
जाणाऱ् या सीसॅट पेपरबाबत 

५३ ३९५२६ श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.सुननल 
तटकरे, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.रामराि िडकुते 

मुांबई महानगरपासलकेतील रसते 
गैरव्यिहाराबाबत 

५४ ३८७९२ श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर 

पुणे महानगरपासलकेकड े जलसांपदा 
विभागार्ी थकबाकी थकीत असल्याबाबत 

५५ ३८३८६ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती स्समता िाघ 

मुांबई महानगरपासलकेच्या पररिे्ातील 
आरोग्य सेविकाांच्या समसया 
सोडविण्याबाबत 

५६ ३८७४३ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.धगरीशर्ांर 
व्यास 

समरा-भाईंदर (स्ज.ठाणे) शहरातील अनेक 
ऑकेसरा बार, लॉज ि हॉटेलमध्ये 
अस्ग्नशमन यां्णा उभारली नसल्याबाबत 

५७ ३९०८२ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.रविांर फाटक, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.हेमांत टकले 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपासलका 
हद्दीमध्ये नव्याने समाविष्ट्ट झालेल्या 
गािातील पाणी समसया सोडविण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 

५८ ४०५४० श्री.रविांर फाटक तलासरी उड्डाणपुलाखालील बेकायदा 
टपऱ् या हटविण्याबाबत 

५९ ३९४६६ डॉ.अपिूच हहरे मालेगाि (स्ज.नासशक) शहरात घरफोडया 
ि जबरी र्ोऱ्याांच्या गुन्द्हयात िाढ 
झाल्याबाबत 

६० ३९५८० श्री.सुननल तटकरे, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.रामराि िडकुते, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

सावि्ीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील 
विद्याथीनीने आत्महत्या केल्याबाबत 

६१ ३९७४२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.राहुल नािेकर, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.हररससांग 
राठोड, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम 

साांगली शहर पोसलसाांनी पोलीस कोठडीत 
केलेल्या मारहाणीत आरोपीर्ा मतृ्य ू
झाल्याबाबत 

६२ ४०१४८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांर व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 

मुांबईतील बेसट पररिहन उपक्रम तोट्यात 
येत असल्याबाबत 

६३ ४०७४० श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर 

समरारोड येथील नगरसेिकारे् 
समाजकां टकाांनी ननिाससथान जाळण्यार्ा 
प्रयत्न केल्याबाबत 

६४ ४०७०८ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत सोलापूर शहरातील सेव्हन हहल्स ररॲसलटी 
कां पनीने नागरीकाांर्ी फसिणकू 
केल्याबाबत 

६५ ४०८०६ अॅड.ननरांजन डािखरे एलकफसटन (मुांबई) येथील पूल दघुचटनेत 
मतृ्य ू पािलेल्या अधधक्षिकेच्या कुटुांबातील 
व्यस्क्तला अनकुां पा तत्िािर सेिेत 
सामािनू घेण्याबाबत 

६६ ४०९४१ श्री.अमरनाथ राजूरकर नाांदेड शहराला ननयसमत पाणीपुरिठा 
करण्याबाबत 
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नतसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 

६७ ३८८३८ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामननिास ससांह, श्रीमती स्समता िाघ 

मुांबईतील मलननिःसारण िाहहन्द्याांच्या 
देखभाल खर्ाचबाबत 

६८ ३९२८५ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर 

मुांबईतील गोरगाांि येथील सेंट जॉन्द्स 
युननव्हसचल शाळेच्या इमारतीिरील टॉिर 
ननष्ट्काससत करण्याबाबत 

६९ ४०५८६ अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.सतेज ऊफच  
बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त 

राज्य शासनाने केलेली न्द्यायालयीन शुल्क 
िाढ रद्द करण्याबाबत 

७० ३९७५६ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

मुांबईतील सागरी ककनारा मागाचरे् काम 
सुरु करण्याबाबत 

७१ ३९९९५ श्री.जयांत पाटील मुळशी ि पौड (स्ज.पुणे) येथील जमीन 
ननयमबा्य विकी केल्याबाबत 

७२ ३९३४६ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंर पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे 

मुांबई पस्श्र्म उपनगरातील झोपडपट्टी 
पुनिचसन प्रकल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 

७३ ३९२६१ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर 

नागपूर येथील पोलीस सशपायाने एका 
महहलेिर बलात्कार केल्याबाबत 

७४ ४०२८४ श्री.पररणय फुके कल्याण (स्ज.ठाणे) येथील रुस्क्मणीबाई 
रुग्णालयातील निजात बालकाच्या 
मतृ्यबूाबत 

७५ ३७९९१ अॅड.अननल परब, श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.धनांजय मुांड े

ठाणे स्जल््यात अांमलीपदाथाचच्या विक्रीस 
आळा घालण्याबाबत 

७६ ४०७९३ श्री.रामहरी रुपनिर परळी िैजनाथ (स्ज.बीड) ग्रामीण पोलीस 
ठाणे अांतगचत झालेल्या अपघाताबाबत 

७७ ३८७९७ श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर 

पुणे शहरातील पीएमपीच्या ठेकेदाराांकडील 
बसेसरे् पाससांग झाले नसल्याबाबत 
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७८ ४०४९१ श्री.प्रविण दरेकर मेससच काशी एज्यकेुशन रसट, मानपाडा 
(ठाणे) येथील शैिणणक सांसथेत अपहार 
झाल्याबाबत 

७९ ४०५९५ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर माझगाि (मुांबई) येथील तुळशीदास 
गोपालजी रॅ्ररटेबल आणण ढाकलेश्िर 
मांहदर रसटच्या विश्िसथाांनी गैरव्यिहार 
केल्याबाबत 

८० ३९६८६ श्री.रविांर फाटक ठाणे स्जल््यात लहान मुलाांरे् अपहरण ि 
बाळ र्ोरी करणारी टोळी सक्रीय 
झाल्याबाबत 

८१ ३९४६९ डॉ.अपिूच हहरे नासशक शहरात विविध गुन्द््याांमध्ये िाढ 
झाल्याबाबत 

८२ ४०१४९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांर व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 

मुांबई महानगरपासलकेच्या शाळाांमध्ये 
ध्िनीिपेक यां्णा बसविण्याच्या 
कामाबाबत 

८३ ४०८५९ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप मालिण (स्ज.ससांधदुगुच) येथील म्हाडा 
िसाहतीस पाणीपुरिठा करण्याबाबत 

८४ ४०७०९ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत कुडुचिाडी-बाशी (ता.कुडुचिाडी, स्ज.सोलापूर) 
रसत्यािर र्ोरटे प्रिाशाांना लुटत 
असल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ.अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : २० मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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

 


