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बुधिार, ददनाांक ११ जुलै, २०१८ / आषाढ २०, १९४० (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) मुख् यमां्ी 

 

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

माजी सनैनकाांचे कल्याण म मां्ी 
  

प्रश्नाांची एकूण म सांख्या - ९७ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ४२ [ १ ते ४२ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३१ [ ४३ ते ७३ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २४ [ ७४ ते ९७ ] 
  

एकूण म - ९७ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ ४१२३१ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.नागोराि 

गाण मार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.प्रविण म दरेकर 
 

राज्यात सितां् मादहती तां््ान मां्ालय 
ननमााण म करण्याबाबत 

२ ४२०३२ अॅड.जयदेि गायकिाड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.शरद रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप 
 

पुणे म जजल््यातील भभमा-कोरेगाि येथे 
मुलीची हत्या झाल्याबाबत 

३ ४१६४६ श्री.शरद रण मवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुसनबानू खभलफे, श्री.जनादान 
चाांदरूकर, श्री.हररभसांग राठोड, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्द्र 
किाड े
 

पुणे म जजल््यातील भीमा-कोरेगाि येथे 
झालेल्या दांगलीची चौकशी करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४ ४१३८० श्री.ककरण म पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण म 
 

कां बाटा एव्हीएशन प्रा.भल. मधील 
कामगाराांची देण मी देण्याबाबत 

५ ४१७६१ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रण मवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.जनादान 
चाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर 
 

मुांबईतील िाांदे्र-कुलाा सांकुल येथे 
आांतरराष्ट्रीय वित्तीय सेंटर 
उभारण्याबाबत 

६ ४१६३० श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरकर, श्री.रामननिास भसांह, श्रीमती 
हुसनबानू खभलफे, श्री.शरद रण मवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

मुांबईत म्हाडाच्या सांक्रमण म भशबीरातील 
भाड ेविकासकाांनी थकविल्याबाबत 

७ ४२०६५ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.रामननिास भसांह, श्रीमती जसमता िाघ, 
श्री.नागोराि गाण मार 
 

म्हाडाच्या कोकण म मांडळाने सन २०१४ ि 
२०१६ मध्ये काढलेल्या लॉटरीतील घरे 
विजेत्याांनी म्हाडाला परत केल्याबाबत 

८ ४२०४६ प्रा.जोगेन्द्द्र किाड े एम्पे्रस भसटी ि मॉल मधील अनधधकृत 
बाांधकामाांमधील ्टुीमुळे नागपूर 
महानगरपाभलकेने दांड ठोकािल्याबाबत 
 

९ ४१३८९ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण म पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.ख्िाजा बेग 
 

मुांबईतील माझगाि ताडिाडी येथील 
पुनविाकास प्रकल्प रद्द करण्यात 
आल्याबाबत 

१० ४२२६९ आकका .अनांत गाडगीळ, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण म पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश 
चव्हाण म, श्रीमती विद्या चव्हाण म, 
श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रण मवपसे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 

म्हाडा आणण म झोपडपट टी पुनिासन 
प्राधधकरण माच्या (एसआरए) महत्िाच्या 
नसत्या आगीत नष्ट्ट झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
श्रीमती हुसनबानू खभलफे, श्री.नागोराि 
गाण मार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.प्रविण म दरेकर, श्री.जनादान 
चाांदरूकर, श्री.हररभसांग राठोड, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्द्र 
किाड,े श्री.प्रसाद लाड, श्री.अमररशभाई 
पटेल 
 

११ ४१९०६ श्री.आनांद ठाकूर, आकका .अनांत गाडगीळ िसई-विरार (जज.पालघर) येथील 
पापडणखांड धरण म प्रदवूषत झाल्यामुळे 
कायमसिरुपी बांद करण्यात आल्याबाबत 
 

१२ ४१५६८ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यात खाजगी व्यिसथापनामाफा त 
चालविण्यात येत असलेल्या औद्योधगक 
प्रभशक्षण म सांसथा अनदुाननत करणे मबाबत 
 

१३ ४१३२० श्री.रविांद्र फाटक, अॅड.अननल परब िसई-ठाणे म-कल्याण म जल िाहतूक प्रकल्प 
पूण मा करण्याबाबत 
 

१४ ४२४५८ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटकरे जामखेड (जज.अहमदगर) येथे राजकीय 
कायाकत्याांचा खनू झाल्याबाबत 
 

१५ ४१६५३ श्री.हेमांत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरभसांह पांडडत, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण म पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण म, श्रीमती विद्या 
चव्हाण म, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग 
 

दभलत आददिासी सांघटनाांनी पुकारलेल्या 
“भारत बांद” ला दहांसक िळण म लागून 
सािाजननक मालमत्तेचे नकुसान 
झाल्याबाबत 

१६ ४२६४२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण म, श्री.ककरण म पािसकर, श्रीमती 
हुसनबानू खभलफे 

जव्टांकल एनव्हायरो टेक भल., रॉयल 
जव्टांकल सटार क्लब भल. आणण म भसरस 
चेक इन्द्स भल. या कां पन्द्याांमाफा त 
गुांतिण मकूदाराांची फसिण मकू करण्यात 
आल्याबाबत 
 

१७ ४१६२२ श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण म, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सुननल तटकरे 

गेिराई (जज.बीड) नगरपाभलकेच्या 
व्यापारी गाळे िाटपात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१८ ४१२४१ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाण मार, 

श्री.धगरीशचांद्र व्यास 
 

नागपूर विभागाांतगात शासनाच्या विविध 
कायाालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

१९ ४१२७६ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण म राज्यातील औद्योधगक प्रभशक्षण म 
सांसथाांमध्ये भशक्षण म घेण माऱ्या 
विद्यार्थयाांच्या विद्यािेतनात िाढ 
करण्याबाबत 
 

२० ४१९१३ श्रीमती हुसनबानू खभलफे, श्री.शरद 
रण मवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

मानखदुा, मुांबई येथे अ्ात इसमाने एका 
मुलाचे अपहरण म करुन हत्या केल्याबाबत 

२१ ४२५१५ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाण मार 

चांद्रपूर शहरातील भशिशांकर होडा कां पनीने 
ग्राहकाांची ि महानगरपाभलकेची फसिण मकू 
केल्याबाबत 
 

२२ ४२४७५ श्री.प्रकाश गजभभये नागपूर येथील पाचपािली, इांदोरा, 
जरीपटका, नांदनिन पररसरात नशचेे पेन 
विकले जात असल्याबाबत 
 

२३ ४२३७९ श्री.नागोराि गाण मार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

अनुसूधचत जमातीच्या प्रमाण मप्ाच्या 
आधारे सेिेत रूजू झालेल्या जमातीच्या 
लोकाांना जाती प्रमाण मप् ि िैधता 
भमळण्याबाबत 
 

२४ ४२४३१ श्री.अननल भोसले पुणे म महापाभलकेतनू विकास हक्क 
हसताांतरण म प्रमाण मप् (टीडीआर) चोरी 
झाल्याबाबत 
 

२५ ४१७७७ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद 
रण मवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू खभलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमररशभाई 
पटेल 
 

भायखळा, मुांबई येथील राण मीबागेतील 
नाटयगहृाचा पुनविाकास करण्याबाबत 

२६ ४१९९७ श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

मुांबईत भुयारी मेरो रेनच्या रसते 
खोदकामामुळे पािसाळयात पाण मी 
तुांबण्याचा धोका ननमााण म झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२७ ४२०६० श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील निी मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळ 

प्रकल्पग्रसत बाधधत गािाांसाठी दोनच 
मराठी शाळा भसडको देत असल्याबाबत 
 

२८ ४१५०० श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील कल्याण म-डोंबबिली महानगरपाभलका क्षे्ात 
अनधधकृत बाांधकामे ि फेरीिाल्याांची 
सांख्या ददिसेंददिस िाढत असल्याबाबत 
 

२९ ४२४८४ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुसनबानू खभलफे, श्री.मोहनराि कदम 
 

राज्यातील नागरी क्षे्ात अनधधकृत 
बाांधकामाांची समसया ददिसेंददिस गांभीर 
होत असल्याबाबत 

३० ४२३१० श्री.प्रविण म दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास बोरीिली, मुांबई येथील पोयसर नदीच्या 
सिच्छतेकरीता तरांगत्या बेटाांची आणण म 
तरांगत्या भभांतीचा प्रसताि प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
 

३१ ४१५१७ श्रीमती विद्या चव्हाण म, श्री.ककरण म 
पािसकर 

निी मुांबई महानगरपाभलकेतील कचरा 
िाहतुक कां ्ाटी कामगाराांना ककमान िेतन 
देण्याबाबत 
 

३२ ४२४८६ श्री.विनायकराि मेटे अांबाजोगाई (जज.बीड) येथील िीटभट्टी 
कामगाराांच्या विविध मागण्याांबाबत 
 

३३ ४१२५६ श्री.हररभसांग राठोड यितमाळ येथील िसांतराि नाईक 
शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालयात सांत 
सेिालाल महाराज जयांती साजरी न 
केल्याबाबत 
 

३४ ४१५३६ श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरभसांह पांडडत, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण म पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण म, श्रीमती विद्या 
चव्हाण म, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग 
 

दापुरे (ता.त्र्यांबकेश्िर, जज.नाभशक) 
गािातील मदहलेचे निजात बाळ नरबळी 
देण्याच्या उद्देशाने पळविल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३५ ४२२०७ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद 
रण मवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

बबलोरी (ता.देगलूर, जज.नाांदेड) शहरास 
सुरळीत पाण मीपुरिठा सुरु करण् याबाबत 

३६ ४२३५८ श्री.पररण मय फुके महानगरपाभलका रुग्ण मालयात ि खाजगी 
रुग्ण मालयात पी.पी.पी. तत्िािर 
डायभलसीस सेंटर उभारण्याबाबत 
 

३७ ४२५६५ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रण मवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप 

औांरगाबाद शहरातील भसडको एन-४ मध्ये 
लोककल्याण म सभमतीमाफा त नाल्यािर 
सिच्छतागहृाचे बाांधकाम केल्याबाबत 
 

३८ ४१५४९ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला शहरातील भुभमगत गटार योजना 
प्रशासकीय कामाांमुळे प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
 

३९ ४१४६९ अॅड.अननल परब कें द्र शासनाने अमतृ योजनेनुसार 
वपण्याचे पाण मी, मलननिःसारण माची सोय 
आणण म हररतपटे्ट तयार करण्यासाठी ननधी 
देण्याबाबत 
 

४० ४३४८५ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त डोंबबिली-कल्याण म महापाभलकेत (जज.ठाणे म)  
समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या गािाांमध्ये 
पाण्याचा गांभीर प्रश्न ननमााण म 
झाल्याबाबत 
 

४१ ४३६७१ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रण मवपसे 

मुांबईतील नायर रुग्ण मालयातील हृदयरोग 
शस्कक्रया विभाग बांद होत असल्याबाबत 
 

४२ ४३७४६ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत सोलापूर महानगरपाभलकेतील पररिहन 
कामगाराांच्या थकीत िेतनाबाबत 
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दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४३ ४१२७९ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे आिी (जज.बीड) येथे तरुण माला मारहाण म 

केल्याबाबत 
 

४४ ४२०१८ अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.ककरण म 
पािसकर, श्री.हेमांत टकले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्रीमती विद्या चव्हाण म, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरभसांह पांडडत, 
श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद रण मवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुसनबान ू खभलफे, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सुननल तटकरे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण म, श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, 
श्री.रामराि िडकुते, श्री.अरुण मकाका 
जगताप 
 

औद्योधगक िापरासाठी शतेकऱ्याांची 
जमीन सिसत दरात ताब्यात 
घेतल्याबाबत 

४५ ४१३८३ श्री.ककरण म पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण म, श्री.अमरभसांह 
पांडडत, श्री.आनांद ठाकूर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.सनतश चव्हाण म, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रण मवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.विजय 
ऊफा  भाई धगरकर, श्रीमती जसमता िाघ, 
श्री.रामननिास भसांह, श्री.नागोराि गाण मार, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुसनबान ू
खभलफे, श्री.हररभसांग राठोड, श्री.सुभाष 
झाांबड, आकका .अनांत गाडगीळ, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.चांद्रकाांत 
रघुिांशी, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड े
 

राज्यात बालकामगाराांची समसया गांभीर 
असल्याबाबत 

४६ ४१७५६ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रण मवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.जनादान 
चाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर 
 

कल्याण म-डोंबबिली ररांगरुट रसत्याकरीता 
भूसांपादन प्रकक्रया पूण मा करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४७ ४१८०३ श्री.प्रसाद लाड मुांबइा महानगरपाभलका प्रसुतीगहेृ 

चालिण्याकरीता गोरगरीब रूग्ण माांकडून 
दपु्पट शुल्क आकारीत असल्याबाबत 
 

४८ ४२१०१ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.रामननिास भसांह, श्री.नागोराि गाण मार 

मुांबई महापाभलकेच्या नायर 
रुग्ण मालयातील िदै्यकीय अधधकाऱ्याांची 
पोषण मयुक्त न्द्याहारी योजना सुरु 
करण्याबाबत 
 

४९ ४२०४३ प्रा.जोगेन्द्द्र किाड े नारपोली सटेशनच्या हद्दीतील गोडािून 
पररसरामध्ये ज्िलनशील पदाथाांची 
साठिण मकू केल्याबाबत 
 

५० ४१७११ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण म पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अमरभसांह पांडडत 
 

खोण मी (ता.कल्याण म,  जज.ठाणे म) गािात 
अनधधकृत सफोटकाांचा साठा जप्त 
केल्याबाबत 

५१ ४२१९४ आकका .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हुसनबानू खभलफे, श्री.विजय ऊफा  
भाई धगरकर, श्री.रामननिास भसांह, श्रीमती 
जसमता िाघ, श्री.नागोराि गाण मार, 
श्री.जनादान चाांदरूकर 
 

मुांबई महानगरपाभलकेच्या िॉडाात दवुषत 
बफा  आढळून आल्याबाबत 

५२ ४३१९७ श्री.रविांद्र फाटक गोग्रासिाडी, डोंबबिली (जज.ठाणे म) येथील 
बबल्िदल इमारतीतील कुटुांबबयाांना घरे 
देण्याबाबत 
 

५३ ४१२५० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण म, 
श्री.ककरण म पािसकर 

राज्यातील मुख्य शहरात “गेम ककां ग 
इांडडया” नािाने ऑनलाईन सट्टा सुरु 
असल्याबाबत 
 

५४ ४३७१० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.शरद रण मवपसे, श्री.सांजय 
दत्त 

राधेकृष्ट्ण म पाका  हौभसांग सोसायटी, 
वपसिली (ता.कल्याण म, जज.ठाणे म) येथील 
नागररकाांकडून िसूल करण्यात आलेला 
कर रद्द करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५५ ४१९८८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाण मार, 

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.अमररशभाई 
पटेल, श्री.सांजय दत्त 

राज्यात शहरी ि ग्रामीण म भागात 
बेकायदेशीरररत्या हुक्का पालार सुरू 
असल्याबाबत 
 

५६ ४३६५६ श्री.विक्रम काळे राज्य शासनाच्या सेिेत असलेल्या ि 
सेिाननितृ्त झालेल्या िररष्ट्ठ पदािरील 
अधधकाऱ्याांकडील ननिाससथाने ताब्यात 
घेण्याबाबत 
 

५७ ४२४६५ श्रीमती हुसनबानू खभलफे, श्री.शरद 
रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

मुांबईतील भाऊचा धक्का ते माांडिा येथे 
कें द्र शासनाच्या सागरमाला प्रकल्पाांतगात 
सागरी मागे रो-रो सेिा सुरु करण्याबाबत 

५८ ४३३८६ श्री.प्रकाश गजभभये नागपूर शहरात प्लाजसटक कचरा नष्ट्ट 
करण्यासाठी यां्ण मा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 
 

५९ ४३०६१ श्री.नागोराि गाण मार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण म दरेकर 

मुांबई महानगरपाभलकेच्या शाळाांमध्ये 
आठिीचा िगा नसल्याने सुमारे एक लाख 
विद्यार्थयाांनी शाळा सोडल्याबाबत 
 

६० ४२४३७ श्री.अननल भोसले पुणे म महापाभलकेच्या मेरो ि रसत्याांच्या 
कामाांना विलांब होत असल्याबाबत 
 

६१ ४१७९२ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद 
रण मवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू खभलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.नागोराि गाण मार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण म दरेकर 
 

बहृन्द्मुांबई महानगरपाभलकेच्या 
शाळाांमधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

६२ ४१९९५ श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.प्रसाद लाड 
 

मुांबईतील धगरण मी कामगाराांसाठी घरे 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६३ ४३५९३ श्री.जयांत पाटील मेरो-३ प्रकल्पात बाधधत होण माऱ्या 

धगरगाि (मुांबई) येथील क्राांतीनगर 
चाळीतील कुटुांबाचे पुनिासन करण्याबाबत 
 

६४ ४१५०२ श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.गोवपककशन 
बाजोरीया 

राज्यातील शासककय औद्योधगक 
प्रभशक्षण म सांसथाांच्या नव्या इमारती 
कौशल्य विकास विभागाने ताब्यात न 
घेतल्याबाबत 
 

६५ ४३४३० श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद 
रण मवपसे, श्री.सुभाष झाांबड, श्रीमती 
हुसनबानू खभलफे 
 

मौजे िारुांजी, मुांड े ि केसे (ता.कराड, 
जज.सातारा) येथील विमानतळ विसतार 
प्रकल्पग्रसताांची प्रलांबबत देयके देण्याबाबत 

६६ ४२३१३ श्री.प्रविण म दरेकर भमठी नदीच्या सांिधान ि 
पुनरुज्जीिनासाठी गठीत केलेल्या त् 
सभमतीने सुचविलेल्या उपाययोजनाांबाबत 
 

६७ ४१५२० श्रीमती विद्या चव्हाण म, श्रीमती हुसनबान ू
खभलफे 

मुांबई महानगरात मुलीांच्या अपहरण मात 
िाढ होत असल्याबाबत 
 

६८ ४२५९३ श्री.विनायकराि मेटे बीड शहरात सिच्छ महाराष्ट्र 
अभभयानाांतगात लाभार्थयाांनी शौचालय 
बाांधकामास विलांब केल्याबाबत 
 

६९ ४२२१५ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रण मवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप 

नाांदेड शहरातील भसग्नल बबघाड 
झाल्यामुळे शहरातील मुख्य चौकात 
िाहतूक कोंडी होत असल्याबाबत 
 

७० ४३५५५ श्री.पररण मय फुके मुांबईतील झोपडपट्टी पुनिासन 
प्राधधकरण माचे माजी मुख्य कायाकारी 
अधधकारी याांनी मान्द्यता ददलेल्या 
प्रकरण मात गैरप्रकार ि अननयभमतता 
आढळल्याबाबत 
 

७१ ४२५६८ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रण मवपसे 

औरांगाबाद शहरातील समाटा भसटी 
योजनेचे काम सुरु करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७२ ४१५५३ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला जजल््यातील पदिीधर 

अांशकालीन कमाचाऱ्याांना शासन सेिेत 
कायम करण्याबाबत 
 

७३ ४१४८१ अॅड.अननल परब विक्रोळी, मुांबई येथे पिूा दु ु्तगती महामागा 
ओलाांडताना भरधाि मोटारीने मदहलाांना 
उडविल्याबाबत 
 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७४ ४१२८३ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे मुांबई महानगरपाभलकेच्या हद्दीतील गटई 

कामगाराांचे परिाने मुलीांच्या नािे 
हसताांतररत करण्याबाबत 
 

७५ ४२०४१ अॅड.जयदेि गायकिाड, अॅड.अननल परब, 
श्रीमती विद्या चव्हाण म, श्री.ककरण म 
पािसकर 

झोपडपट्टी पनुविाकास योजनेतील माजी 
मुख्य कायाकारी अधधकारी याांनी केलेला 
गैरव्यिहाराची चौकशी सीआयडीमाफा त 
करण्याबाबत 
 

७६ ४१३७६ श्री.ककरण म पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण म 

कुलाा, मुांबई येथील १८ हॉटेल्स/ 
गेसटहाऊसने अजग्नसुरक्षेच्यादृष्ट्टीने 
आिश्यक उपाययोजना करण्याबाबत 
 

७७ ४१७५९ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रण मवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.जनादान 
चाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर 
 

निी मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानतळाचे 
काम सांथगतीने सुरु असल्याबाबत 

७८ ४१६३४ श्री.प्रसाद लाड, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.ककरण म पािसकर, श्री.ख्िाजा बेग 
 

मुांबइातील क्षबे् य कायाालयाांतगात िसाहत 
अधधकारी ननयुक्त करण्याबाबत 

७९ ४२०८४ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.रामननिास भसांह, श्रीमती जसमता िाघ, 
श्री.नागोराि गाण मार 
 

राज्यातील िाहनचोरीच्या प्रलांबबत 
प्रकरण माांबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
८० ४१७१३ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.ककरण म पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अमरभसांह पांडडत 
 

ठाणे म मध्यिती कारागहृाच्या दठकाण मी 
पयाटन सथळ विकभसत करण्याबाबत 

८१ ४२४५० आकका .अनांत गाडगीळ पुणे म ि वपांपरी धचांचिड शहरात ररांगरोडचे 
काम सुरु करण्याबाबत 
 

८२ ४३१९८ श्री.रविांद्र फाटक पालघर जजल््यातील आयटीआय कें द्राची 
दरुिसथा झाल्याबाबत 
 

८३ ४१४८६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण म, 
श्री.ककरण म पािसकर 
 

हाजीमलांग येथील पोभलसाांच्या 
ननष्ट्काळजीपण मामुळे मुलीला गभापात 
करािा लागल्याबाबत 

८४ ४३७११ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.शरद रण मवपसे, श्री.सांजय 
दत्त 
 

लोकग्राम पुलाचे (ता.कल्याण म, जज.ठाणे म) 
नुतनीकरण म, रुां दीकरण म करुन 
सिच्छतागहृाची सुविधा करण्याबाबत 

८५ ४३३९६ श्री.प्रकाश गजभभये नागपूर येथील फुटाळा तलािाची दरुिसथा 
झाल्याबाबत 
 

८६ ४३२७२ श्री.नागोराि गाण मार के्रझी कॅसल, अांबाझरी (जज.नागपूर) 
येथील व्हेिपलू मध्ये दोन 
महाविद्यालयीन युिकाांचा बुडून मतृ्य ू
झाल्याबाबत 
 

८७ ४२४४४ श्री.अननल भोसले पुणे म शहर हद्दीलगतच्या गािाांचा 
महानगरपाभलका हद्दीत कचरा 
टाकण्याच्या प्रमाण मात िाढ झाल्याबाबत 
 

८८ ४१८५० श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर 

मुांबई ि उपनगरात पािसाळयापूिी 
भूभमगत सुविधा करण्याकरीता खोदण्यात 
आलेल्या पदपथाांची दरुुसती करण्याबाबत 
 

८९ ४१९९६ श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रण मवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अमररशभाई पटेल 
 

राज्यात तसेच मुांबईत फेरीिाले धोरण म 
राबविण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
९० ४३६९० श्री.जयांत पाटील बॄहन्द्मुांबइा महानगरपाभलकेतील कां ्ाटी 

सफाइा कामगाराांना सेिेत कायम 
करण्याबाबत 
 

९१ ४१६८५ श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण म पािसकर 

कल्याण म पूिा (जज.ठाणे म) पररसरातील 
गुन्द्हेगारी ि अांमली पदाथाांच्या 
व्यिसायािर पोलीस  विभागाकडून 
कारिाई होत नसल्याबाबत 
 

९२ ४३४३२ श्री.आनांदराि पाटील राज्यातील सिातां् सैननकाांच्या मानधनात 
िाढ करणे मबाबत 
 

९३ ४२३२१ श्री.प्रविण म दरेकर मुांबई येथे महानगरपाभलकेमाफा त 
आयुिेददक रुग्ण मालय सुरु करण्याबाबत 
 

९४ ४१६६२ श्रीमती विद्या चव्हाण म, श्री.ककरण म 
पािसकर 

मुांबई येथील गोरेगाि, प्ाचाळ, भसध्दाथा 
नगर पुनविाकास प्रकल्पात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

९५ ४२५७१ श्री.विनायकराि मेटे राज्यात बाांधकाम कामगाराांसाठी 
कल्याण मकारी योजना राबविण्याबाबत 
 

९६ ४३४६३ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रण मवपसे 

हद्गाि (जज.नाांदेड) शहरात घनकचऱ् याचे 
दढगारे साचल्यामुळे सिा्  असिच्छता 
पसरल्याबाबत 
 

९७ ४३५५८ श्री.पररण मय फुके अांबरनाथ (जज.ठाणे म) येथील अांबरनाथ-
धचांचपाडा-नाभलांबी या रसत्याची अत्यांत 
दरुिसथा झाल्याबाबत 
 

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १० जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 

 


