
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
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बुधिार, हदनाांक २८ फेब्रुिारी, २०१८ / फाल्गुन ९, १९३९ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) मुख् यमां्ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) गहृननमााण मां्ी 
(३) कामगार, भूकां प पनुिासन, कौशल्य विकास,       

माजी सनैनकाांचे कल्याण मां्ी 
  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ६८ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३९ [ १ ते ३९ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १८ [ ४० ते ५७ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ११ [ ५८ ते ६८ ] 
  

एकूण - ६८ 
-------------------- 

  
प्रश्नाांचा तपशील 

  
पहहली फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ ३७७८२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुसनबानू खललफे, 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.जनादान चाांदरूकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.मोहनराि कदम, 
आकका .अनांत गाडगीळ, श्री.प्रकाश गजलभये, 
श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, डॉ.अपूिा हहरे, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.हेमांत टकले, श्री.सुननल 
तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि 

भीमा-कोरेगाि (ता.लशरुर, जज.पुणे) येथे 
घडलेल्या दांगलीबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
िडकुते, श्री.विक्रम काळे, अॅड.अननल 
परब, श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननल 
भोसले, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे 
 

२ ३८०६२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हररलसांग 
राठोड, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुसनबान ू खललफे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सतेज ऊफा  
बांटी पाटील, श्री.मोहनराि कदम, 
आकका .अनांत गाडगीळ, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.जयांत पाटील, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.लमतेश भाांगडडया, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामननिास लसांह, श्रीमती 
जसमता िाघ, श्री.रविांर फाटक, डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अननल भोसले, 
डॉ.अपिूा हहरे 
 

मुांबईतील लोअर परळ येथील कमला 
लमलमध्ये लागलेल्या आगीच्या 
दघुाटनेबाबत 

३ ३८५०४ श्री.चांरकाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप 
 

नांदरुबार नगरपररषदेच्या पाणीपुरिठाच्या 
प्रसतािास मांजूरी देण्याबाबत 

४ ३७६५२ अॅड.अननल परब कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेने सिच्छ 
भारत अलभयानाची जनजागतृी करण्याचे 
काम काळ्या यादीतील कां पनीस 
हदल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५ ३७६६१ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे औांध (जज.पुणे) भागातील एका तरुणाने 

ऑनलाईन पध्दतीने श्िान विक्रीच्या 
अलमषाने फसिणकू केल्याबाबत 
 

६ ३८९६८ श्री.कवपल पाटील मुांबई महानगरपाललका सांचललत शाळाांतील 
कमाचारी ि लशक्षकाांना महानगरपाललकेच्या 
सोयी ि सिलती लमळण्याबाबत 
 

७ ३९१५१ श्री.बाळाराम पाटील कननष्ट्ठ महाविद्यालयातील जव्दलक्षी 
अभ्यासक्रम (बायोफोकल) अनदुाननत 
करणेबाबत 
 

८ ३८४४८ आकका .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू खललफे, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सतेज ऊफा  
बांटी पाटील, श्री.मोहनराि कदम, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे 
 

राज्यात प्रमुख शहराांमधील समधृ्दी 
महामागा, मेरो, रान्द्सहाबार ललांक आणण 
कोसटल रोड यासारख्या प्रकल्पासाठी ननधी 
उपलब्ध करण्याबाबत 

९ ३७६९३ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
आकका .अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.चांरकाांत रघिुांशी, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.सांजय दत्त 

चांरभागा नदी प्रदषुण मुक्त करण्याबाबत 

१० ३८०१८ श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.ककरण पािसकर 
 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललका 
क्षे्ातील रसत्याांच्या दरुुसतीच्या कामाबाबत 

११ ३८०९२ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अमरलसांह 
पांडडत, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग 
 

ऐरोली (निी मुांबई) येथे सुरु असलेल्या 
नाट्यगहृाच्या बाांधकामाच्या खड्डड्डयात एका 
महहलेने छोट्या मुलासह आत्महत्या 
केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१२ ३८७३८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुााणी 
 

औरांगाबाद महानगरपाललकेची जमीन 
खाजगी सांसथेस हदल्याबाबत 

१३ ३८१०८ प्रा.जोगेन्द्र किाड े लभिांडी (जज.ठाणे) येथील अनधधकृत 
गोदामाांिर कारिाई करण्याबाबत 
 

१४ ३९०४८ श्री.रामराि िडकुते लोहगाि (ता.हिेली, जज.पुणे) येथील 
राखपसरे येथे हातभट्टी दारुचा धांदा चालत 
असल्याबाबत 
 

१५ ३७७९६ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

राज्यातील मोठे व्यािसानयक, सेलेबब्रटी ि 
इतर महत्त्िाच्या व्यक्तीांना देण्यात 
आलेल्या पोलीस सांरक्षणाच्या खचााची 
िसूली करण्याबाबत 
 

१६ ३८२४१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.जनादान चाांदरूकर, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्रीमती हुसनबान ू
खललफे, श्री.हररलसांग राठोड 
 

माढा (जज.सोलापूर) येथील 
नगरपांचायतीतील कमाचाऱ् याांची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 

१७ ३८८३३ श्रीमती विद्या चव्हाण गोिांडी येथे महापाललकेच्या भूखांडािर 
अनधधकृत झोपडपट्टीस मांजूरी हदल्याबाबत 
 

१८ ३८६१८ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, श्रीमती जसमता 
िाघ, श्री.रामननिास लसांह, श्री.प्रसाद लाड 
 

मुांबई महानगरपाललकेच्या शाळाांमधील 
विद्यार्थयाांना टॅब पुरविण्याबाबत 

१९ ३७८७७ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.लमतेश भाांगडडया 

इांदोरा (नागपूर) येथील औद्योधगक 
प्रलशक्षण सांसथेत सिा अभ्यासक्रम सुरु 
करण्याबाबत 
 

२० ३८६५८ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण पािसकर 
 

मुांबई-गोिा जलमागाािर जलिाहतुक सुरु 
करण्याबाबत 

२१ ३८३४२ श्री.हररलसांग राठोड यितमाळ नगरपररषदेत नव्याने समाविष्ट्ट 
केलेल्या ग्रामपांचायत क्षे् ास मुलभूत 
सुविधा पुरविण्याबाबत 
 
 



5 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२२ ३९०१३ श्री.हेमांत टकले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 

श्री.नरेंर पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.विक्रम काळे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे 

मुांबई शहरात काचेची आच्छादने असलेल्या 
इमारतीांिर बांदी घालण्याबाबत 

२३ ३८८०१ श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर 

पुणे शहरातील समान पाणीपुरिठा 
योजनेच्या ननविदा प्रकक्रयेला मुदतिाढ 
देण्याबाबत 

२४ ३७७४८ श्री.रविांर फाटक अांबरनाथ (प)(जज.ठाणे) येथील पोलीस 
िसाहतीांचा पनुविाकास करण्याबाबत 

२५ ३८२४० श्री.लमतेश भाांगडडया, श्री.जनादान 
चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हुसनबानू खललफे, श्री.सतेज ऊफा  
बांटी पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररलसांग 
राठोड, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.मोहनराि 
कदम 

राज्यातील अनुसूधचत जाती-जमाती 
प्रिगाातील अधधकारी-कमाचाऱ् याांच्या 
पदोन्द्नतीतील आरक्षणाबाबत 

२६ ३८२२५ श्री.प्रसाद लाड रत्नाधगरी शहराला पाणीपुरिठा करणाऱ् या 
जलिाहहनीची दरूिसथा झाल्याबाबत 

२७ ३८५७९ श्री.मोहनराि कदम, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्रीमती हुसनबानू खललफे, आकका .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

भूमी प्रॉपकॉन, साांगली सांसथेिर कारिाई 
करण्याबाबत 

२८ ३८०६४ श्रीमती हुसनबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.सतेज 
ऊफा  बांटी पाटील, आकका .अनांत गाडगीळ, 
श्री.हररलसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) शहरात एलईडी 
हदव्याांच्या कामात अपहार झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२९ ३८४३३ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद 

रणवपसे 
ठाणे येथे बनािट सीबीआय अधधकाऱ् याने 
नोकरीचे आलमष दाखिनू फसिणकू 
केल्याबाबत 

३० ३८७०५ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.धगरीशचांर 
व्यास 

मौजे देिड े (ता.सांगमेश्िर,जज.रत्नाधगरी) 
गािातील बहहष्ट्काराला जबाबदार 
असणाऱ् याांिर कारिाई करण्याबाबत 

३१ ३८५२२ श्री.अमरनाथ राजूरकर निीन नाांदेड पररसरात अपघाताांचे प्रमाण 
िाढल्याबाबत 

३२ ३८९२३ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.जयांत पाटील 

राज्यात सिासामान्द्याांना परिडणाऱ् या 
घराांची ननलमाती करण्याबाबत 

३३ ३८६९९ श्री.रामननिास लसांह, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे 

मुांबई महानगरपाललकेने पा् 
झोपडीधारकाांच्या झोपडया तोडल्याबाबत 

३४ ३८५५७ श्री.सुभाष झाांबड औरांगाबाद महानगरपाललकेतील सातारा ि 
देिळाई िॉडाासाठी सितां् प्राथलमक आरोग्य 
कें र उभारण्याबाबत 

३५ ३८१७६ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला शहरातील शकै्षणणक कायाासाठी 
िापरण्यात येणाऱ् या इमारतीिरील 
मालमत्ता कर ि इतर कर माफ 
करण्याबाबत 

३६ ३९८५२ श्री.अमरलसांह पांडडत लशरूर कासार (जज.बीड) नगरपांचायतीच्या 
ननविदा प्रकक्रयेत अननयलमतता 
झाल्याबाबत 

३७ ३९८९७ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, अॅड.राहुल नािेकर 

काळबादेिी, मुांबई येथील आगीच्या 
दघुाटनेत शहीद झालेल्या अजग्नशमन 
दलाच्या अधधकाऱ् याांच्या कुटुांबबयाांना 
सिलती देण्याबाबत 

३८ ४०१२९ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 

डहाण ू (जज.पालघर) येथील समुरात बोट 
उलटल्याने विद्यार्थयाांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सुननल तटकरे, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.रविांर फाटक, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे 

३९ ४०१५३ श्री.सुजजतलसांह ठाकूर श्री.तळुजाभिानी देिसथानातील दानपेटीत 
झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४० ३७६४७ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 

श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाण, अॅड.ननरांजन डािखरे 

मौजे कोलशेत (जज.ठाणे) येथील जलमनीिर 
आयुक्त, ठाणे महानगरपाललका याांनी 
शासनाचे आदेश डािलून विकासकास 
परिानगी हदल्याबाबत 

४१ ३८५५४ अॅड.अननल परब मौजे धचकणघर (जज.ठाणे) येथे 
बेकायदेशीरपणे विकास हक्क हसताांतरण 
(हटडीआर) मांजूर केल्याबाबत 

४२ ३७६७५ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ठाणे येथील कोलशेत भागात 
सांशयासपदररत्या कफरणाऱ् या जम्मू-
काजश्मरमधील तरुणाला कापूरबािडी 
पोललसाांनी अटक केल्याबाबत 

४३ ३९१८८ श्री.बाळाराम पाटील पनिेल महानगरपाललकेच्या सथाननक 
सांसथा कराच्या उत्पन्द्नात घट झाल्याबाबत 

४४ ३८०७३ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अमरलसांह 
पांडडत, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग 

मुांबईतील चेंबूर मधील सुभाषनगर येथील 
भाऊ प्रधान उद्यान विकासकाने 
अनधधकृतपणे बांद केल्याबाबत 

४५ ३८५१९ प्रा.जोगेन्द्र किाड े जळगाि येथील एमआयडीसीतील 
धगताांजली केलमकल्स या कां पनीमध्ये 
बॉयलरचा सफोट होऊन कामगार जखमी 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४६ ३८२५३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 

श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्रीमती हुसनबानू खललफे, श्री.सतेज ऊफा  
बांटी पाटील, श्री.हररलसांग राठोड, डॉ.सुधीर 
ताांबे 
 

मोहोळ (जज.सोलापूर) नगरपररषदेतील 
नागररकाांना सोयी-सुविधा पुरविणेबाबत 

४७ ३८८३६ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जनादान 
चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुसनबानू खललफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, आकका .अनांत गाडगीळ, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सतेज ऊफा  
बांटी पाटील, श्री.मोहनराि कदम 
 

म्हाडा िसाहतीांच्या पनुविाकासाबाबत 

४८ ३७९४३ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.लमतेश भाांगडडया 

नागपूर मधील आशीिााद नगर येथील 
एन.आय.टी. माकेटबाबत 
 

४९ ३८६६३ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.सनतश चव्हाण 

कोपरी (पूिा), ठाणे येथील औद्योधगक 
प्रलशक्षण कें राकररता निीन इमारत 
बाांधण्याबाबत 
 

५० ३८७७० श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुसनबान ू
खललफे, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, आकका .अनांत 
गाडगीळ, श्री.मोहनराि कदम, श्री.सतेज 
ऊफा  बांटी पाटील 
 

पुणे येथील मुळा-मुठा नदी सांिधानासाठी 
जायका प्रकल्पाांतगात साांडपाणी शुध्दीकरण 
प्रकल्प उभारण्याबाबत 

५१ ३८९७९ श्री.रविांर फाटक जव्हार शहराला पाणीपुरिठा करण्यासाठी 
खडखड तलािािरुन समाांतर जलिाहहनी 
टाकणेबाबत 
 

५२ ३८२२७ श्री.प्रसाद लाड मुांबईतील जुन्द्या ि मोडकळीस आलेल्या 
इमारतीतनू प्राप्त होणाऱ् या उपकराबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५३ ३९१७५ श्री.मोहनराि कदम, श्री.अशोक ऊफा  भाई 

जगताप, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.हेमांत टकले, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरकर, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सुननल 
तटकरे, अॅड.जयदेि गायकिाड, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.विक्रम काळे 

पिई (मुांबई) येथील ड्रनेेजचे खोदकाम सुरु 
असताना के्रनचा लोखांडी रहाट तटूुन 
कामगाराांचा मतृ्य ूझाल्याबाबत 

५४ ३८५३१ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे 

नाांदेड-िाघाळा महानगरपाललकेतील कां ्ाटी 
कामगाराांचे थकीत िेतन अदा करणेबाबत 

५५ ३८९६७ श्री.आनांदराि पाटील राज्यातील विविध शहरे ननयलमत हिाई 
सेिेद्िारे जोडण्याबाबत 

५६ ३८५६७ श्री.सुभाष झाांबड औरांगाबाद महानगरपाललकेतील लाड 
सलमती अांतगात केलेल्या कमाचाऱ्याांच्या 
भरतीबाबत 

५७ ३८१९१ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला येथील पोलीस िसाहतीची दरूिसथा 
झाल्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५८ ३८४८६ अॅड.अननल परब कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेच्या 

मांजूर विकास आराखडयात विसांगती 
असल्याबाबत 

५९ ३७७४१ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.हेमांत टकले, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.जनादान चाांदरूकर, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार 
 

मुांबईतील आरे दगु्ध िसाहतीतील िकृ्ष 
नष्ट्ट करण्यात येत असल्याबाबत 

६० ३७८०५ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर 

लालबाग (मुांबई) येथील उड्डडाणपुलाची 
दरुुसती करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६१ ३८६४८ प्रा.जोगेन्द्र किाड े मरोळ (मुांबई) येथील सेव्हन हहल 

रुग्णालयातील डॉक्टर सांपािर गेल्याबाबत 

६२ ३८२६९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.चांरकाांत रघुिांशी, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररलसांग राठोड 

पांढरपूर बससथानक ते नगरपाललका या 
रसत्यािरील िाहतूक कोंडीबाबत 

६३ ३७९९५ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.लमतेश भाांगडडया 

नागपूर शहरातील अजग्न प्रनतबांधक यां्णा 
नसलेल्या इमारतीांिर कारिाई करण्याबाबत 

६४ ३८७७९ श्री.अननल भोसले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंर पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे 

पुणे महानगरपाललकेतील सफाई 
कमाचाऱ्याांना मुलभूत सामुग्री 
पुरविण्याबाबत 

६५ ३८९८३ श्री.रविांर फाटक तलासरी (जज.पालघर) नगरपररषदेस 
अजग्नशामक िाहन उपलब् ध करून 
देण्याबाबत 

६६ ३८२४३ श्री.प्रसाद लाड, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे 

मुांबईतील म्हाडाच्या मासटर ललसटमधील 
घराांचे परसपर वितरण करण्यात 
आल्याबाबत 

६७ ३८५४० श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त माचनूर (जज.नाांदेड) लशिारातील अिैधररत्या 
िाळू िाहतकु करणाऱ् याांिर कारिाई 
करणेबाबत 

६८ ३८२१७ श्री.गोवपककशन बाजोरीया राज्यातील महानगरपाललका, नगरपाललका 
ि नगरपांचायतीच्या आराखडयाांची 
पुनप्रालसध्दी करण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
हदनाांक : २७ फेब्रिुारी, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र ार्माडम सच सालर्ाचयाा या स  णं य णेवण र्र ंरायाल  चह  ह   
मुद्रण: शासंीय मध्यर्ली मुद्रणाचय, मु बई  

 


