
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

बुधिार, ददनाांक १८ जुलै, २०१८ / आषाढ २७, १९४० (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 - ७९ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३२ [ १ ते ३२ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २६ [ ३३ ते ५८ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २१ [ ५९ ते ७९ ] 
  

एकूण - ७९ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ ४२११० प्रा.जोगेन्द्र किाड े महाराष्ट्र विमानतळ विकास कां पनीतील 

गैरव्यिहाराच्या चौकशीकररता सममती 
गठीत केल्याबाबत 
 

२ ४२५४० श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रकाश गजमभये 

नागपूर महानगरपामलकाांतगात मराठी 
शाळेमधील मुलाांच्या सांख्येत घट 
झाल्याबाबत 
 

३ ४१९१२ श्रीमती हुसनबानू खमलफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 

मुांबईत अल्पियीन मुली बेपत्ता होण्याचे 
प्रमाण िाढल्याबाबत 

४ ४१२५२ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे राज्यातील कारागहृाांमध्ये सांभाव्य गुन्द्हे 
रोखण्यासाठी “मसके्रट सर्वव्हास फां ड” 
ननधीची तरतदू करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५ ४१३९१ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले, 

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

मुांबई ममल कामगार िसाहतीतील 
सदननकाांमधील अांतगात कामे 
अपूणाािसथेत असल्याबाबत 

६ ४१६४२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुसनबान ू
खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादान 
चाांदरूकर, डॉ.सुधीर ताांबे, आकका .अनांत 
गाडगीळ, श्री.हररमसांग राठोड, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सतेज 
ऊफा  बांटी पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 
 

मुांबईतील बी.डी.डी. चाळीांच्या 
पुनविाकासाबाबत 

७ ४१५९७ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि 
िडकुते, अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विजय 
ऊफा  भाई धगरकर, श्री.रामननिास मसांह 
 

िाांरे, मुांबई येथील झोपडपट्टी पनुिासन 
योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

८ ४२०६३ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.रामननिास मसांह, श्रीमती र्वसमता िाघ 
 

मुांबईत महानगरपामलकेमाफा त गटारािर 
सांरक्षण जाळ्या बसविण्याबाबत 

९ ४१९०७ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंर पाटील 
 

पाली (र्वज.पालघर) येथील औद्योधगक 
प्रमशक्षण सांसथेची दरूिसथा झाल्याबाबत 

१० ४१५७६ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास 
 

पुणे येथील मभड े िाड्यात सावि्ीबाई 
फुले याांच्या नािाने भव्य समतृीसथळ ि 
ऊजाासथळ उभारण्याबाबत 

११ ४२६३१ श्री.प्रकाश गजमभये नागपूर शहरात डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर 
याांचे समारक उभारण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१२ ४२०१२ अॅड.जयदेि गायकिाड पुणे शहरातील टेकड्यामधून बोगदा 

तयार करण्याच्या प्रसतािास 
नागररकाांकडून विरोध होत असल्याबाबत 
 

१३ ४१९५३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्रीमती हुसनबानू खमलफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप 
 

पांढरपूर (ता.र्वज.सोलापूर) येथील 
जममनीिर भाविकाांसाठी असलेल्या 
विश्राांतीगहृात सोयीसुविधाांचा अभाि 
असल्याबाबत 

१४ ४२१८० आकका .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.जनादान चाांदरूकर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुसनबान ू
खमलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप 
 

कळांबोली, निी मुांबई येथे रसत्याच्या 
कामात ननकृष्ट्ठ डाांबराचा पुरिठा 
करण्यात आल्याबाबत 

१५ ४१४०७ श्री.प्रसाद लाड मुांबर्ातील उच्चभू्र िसाहतीमध्ये दरोड्याचे 
प्रमाण िाढल्याबाबत 
 

१६ ४१२२५ श्री.रविांर फाटक बदलापूर येथील श्री शारदा केममकल्स या 
कारखान्द्यामधून मेफेड्रॉन (एमडी अांमली 
पदाथा) हसतगत केल्याबाबत 
 

१७ ४१७३२ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर 
 

राज्यातील पेरोल पांप गैरव्यिहारातील 
आरोपीांिर कारिाई करण्याबाबत 

१८ ४१८४५ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू खमलफे, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्रीमती विद्या चव्हाण, 

राज्यातील शासकीय ताांत्र्क विदयालये 
बांद करण्याच्या ननणायाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.प्रविण दरेकर 
 

१९ ४१२४० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर 
 

अांधेरी येथील म्हाडाच्या िसाहतीच्या 
पुनविाकासामध्ये म्हाडाने करारातील 
अटीांचा भांग केल्याबाबत 

२० ४१६५८ श्री.हेमांत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग 
 

कल्याण जिळील खोणी गािात 
अनधधकृत सफोटकाांचा साठा जप्त 
करण्यात आल्याबाबत 

२१ ४१३८४ अॅड.अननल परब कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलका 
क्षे्ातील मोकळया भूखांडािरील कर कमी 
करण्याबाबत 
 

२२ ४२४३५ श्री.अननल भोसले पुणे शहरातील महानगरपामलका 
रुग्णालयाांची दरुिसथा झाल्याबाबत 
 

२३ ४२३२० श्री.प्रविण दरेकर बोरीिली (पिूा), मुांबई येथील दौलतनगर 
येथे दवूषत पाण्याचा परुिठा होत 
असल्याबाबत 
 

२४ ४१३५३ श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांड े कल्याण (र्वज.ठाणे) खाडी ककनारी झालेली 
अनधधकृत बाांधकामे ननष्ट्कामसत 
करण्याबाबत 
 

२५ ४१९१५ अॅड.राहुल नािेकर लोहार चाळ, मादहम येथील मशिप्रसाद 
या र्मारतीमधील अनधधकृत बाांधकाम 
ननष्ट्कामसत करण्याबाबत 
 

२६ ४२०८३ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील खालापूर (र्वज.रायगड) तालुक्यातील 
कारखान्द्याांच्या सुरक्षक्षततेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२७ ४१८२३ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय 

दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर 
मुांबईतील घाटकोपर, बिेनगर येथील 
महानगरपामलकेची शाळा बांद करण्यात 
आल्याबाबत 
 

२८ ४१९९३ श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुसनबानू खमलफे, श्री.मोहनराि 
कदम 
 

मुांबई शहर ि उपनगरात िकृ्ष तोड केली 
जात असल्याबाबत 

२९ ४१५२७ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रविण दरेकर मीरा-भाईदर महापामलकेच्या आरोग्य 
विभागाांतगात रुग्णालयातील कां ्ाटी 
कमाचाऱ्याांचे प्रलांत्रबत िेतन अदा 
करण्याबाबत 
 

३० ४२५७० श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे 
 

औरांगाबाद-बीड बायपास रसत्यािरील 
अनतक्रमणे ननष्ट्कामसत करण्याबाबत 

३१ ४२५४५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील मसडकोने खारघर येथील सिप्नपतूी 
गहृप्रकल्पातील घराांच्या ककमतीत िाढ 
केल्याबाबत 
 

३२ ४३८४२ श्रीमती र्वसमता िाघ अमळनेर (र्वज.जळगाांि) येथील पोलीस 
सटेशनमधील कमाचाऱ्याांची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 
 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३३ ४२५३४ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, 

श्री.नागोराि गाणार 
कुही (र्वज.नागपूर) ग्रामपांचायतीांतगात 
पाणीपुरिठा योजनेत गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

३४ ४१८९१ श्रीमती हुसनबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

महात्मा फुले मांडईच्या (क्रॉफडा माकेट) 
नुतनीकरणाच्या कां ्ाटाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३५ ४१२४८ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे नामशक शहर पोलीस आयुक्तालय 

हद्दीतून मुली बेपत्ता होत असल्याबाबत 
 

३६ ४२७६० श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, 
श्री.आनांद ठाकूर 
 

निी मुांबई येथील एन.आर.आय. पोलीस 
ठाण्यात लाच घेताना मदहला पोलीस 
हिालदाराला अटक झाल्याबाबत 

३७ ४३०११ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुसनबानू खमलफे, श्री.जनादान चाांदरूकर, 
आकका .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.हररमसांग राठोड, श्री.चांरकाांत 
रघुिांशी 
 

मुांबईतील मोनो रेल्िे सेिा सुरु 
करण्याबाबत 

३८ ४२१६९ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंर पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सुननल 
तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह 
पांडडत, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.प्रविण दरेकर 
 

मुांबई शहरातील कचऱ्याची विल्हेिाट 
लािण्याबाबत 

३९ ४२०६८ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.रामननिास मसांह, श्रीमती र्वसमता िाघ 
 

मुांबईमधील बेसट प्रिासी सांख्या कमी 
झाल्याबाबत 

४० ४३२९६ श्री.प्रकाश गजमभये नागपूर शहरातनू लहान मुले बेपत्ता होत 
असल्याबाबत 
 

४१ ४२०२९ अॅड.जयदेि गायकिाड पुणे शहरातनू िाहणाऱ्या मुळा-मुठा 
नदीपा्ातील पाणी सिच्छ करण्याबाबत 
 

४२ ४२३४८ आकका .अनांत गाडगीळ, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनांजय मुांड,े 

मुांबई शहरात क्षयरोगाच्या रुग्णाांमध्ये 
िाढ होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.पररणय फुके 
 

४३ ४१६३५ श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरकर, श्री.रामननिास मसांह, श्रीमती 
र्वसमता िाघ, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हेमांत 
टकले, श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.ककरण पािसकर 
 

कुलाा (पूिा), मुांबई येथील पामलका 
मांडईच्या जागेिर प्रसूतीगहृ अथिा 
रुग्णालय सुरु करण्याबाबत 

४४ ४३१९९ श्री.रविांर फाटक, अॅड.अननल परब आधथाक गुन्द्हे अन्द्िेषण शाखा, मुांबई 
येथील पोलीस ननरीक्षकाच्या मुलाचा 
मतृदेह आरे िसाहतीत आढळून 
आल्याबाबत 
 

४५ ४२८७२ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

विलेपाले, कुलाा ि घाटकोपर (मुांबई) 
येथील र्मारतीांच्या पुनविाकासाचा प्रकल्प 
प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

४६ ४१७७८ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण 
 

मौजे एक्सर, बोरीिली (मुांबई) येथील 
भूखांडाचे सांपादन करण्याबाबत 

४७ ४१२९२ श्री.हेमांत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग 
 

मुांबई शहरामध्ये गभाननरोधक 
शस्कक्रयेच्या िेळी मदहलाांचा मतृ्य ू
झाल्याबाबत 

४८ ४१४८० अॅड.अननल परब कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपामलकेचे कर 
ननधाारक ि सांकलक याांना बडतफा  
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४९ ४२६०३ श्री.अननल भोसले पुणे शहरात राबविण्यात आलेल्या 

पर्वललक बायमसकल शेअररांग योजनेबाबत 
 

५० ४२३२३ श्री.प्रविण दरेकर मुांबई महापामलकेमध्ये खाजगी सफाई 
कमाचाऱ्याांची ननयुक्ती केल्याबाबत 
 

५१ ४१५०३ श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.प्रविण दरेकर 

कल्याण-डोंत्रबिली महानगरपमलकाक्षे्ात 
सिासमािेशक आरक्षणाखालील सदननका 
विनािापर असल्याबाबत 
 

५२ ४३१६६ अॅड.राहुल नािेकर मुांबईतील भुलेश्िर येथील अनधधकृत 
सुिणा व्यिसाय अन्द्य् सथलाांतरीत 
करण्याबाबत 
 

५३ ४३६९४ श्री.जयांत पाटील र्वजगाि, पेनटाकळी, खडकपूणाा, दहरडि 
(लोणार) (र्वज.बुलडाणा) येथील मसांचन 
घोटाळ्याच्या चौकशीचे काम प्रलांत्रबत 
असल्याबाबत 
 

५४ ४१८५३ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर 

मालिणी (मालाड), मुांबई येथे 
जनकल्याण नगरमधील पदपथाांच्या 
दरुिसथेबाबत 
 

५५ ४१९९४ श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

मुांबईतील अनेक सोसायटया आणण 
व्यािसानयक र्मारती अर्वग्नशमन यां्णा 
बसविण्यास दलुाक्ष करीत असल्याबाबत 
 

५६ ४१६६३ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर 

ममरा भाईदर येथील अपना घर गहृ 
प्रकल्प योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

५७ ४२६९० श्री.सुभाष झाांबड मौजे नारायणगाि (ता.जुन्द्नर, र्वज.पुणे) 
येथील अिधै बाांधकाम ननष्ट्कामसत 
करण्याबाबत 
 

५८ ४३८७४ श्रीमती र्वसमता िाघ अमळनेर (र्वज.जळगाांि) येथील तांबोली 
मसनेमा ते विप्रो कां पनी दरम्यान 
रसत्यािरील रेल्िे भुयारी मागााची ननममाती 
करण्याबाबत 
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नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५९ ४२५३५ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, 

श्री.नागोराि गाणार 
कुही (र्वज.नागपूर) नगरपांचायत घनकचरा 
व्यिसथापनाांतगात कामे ननयमानुसार 
होण्याबाबत 
 

६० ४१८६० श्रीमती हुसनबान ू खमलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.जनादान चाांदरूकर 
 

दाभोळकर ि पानसरेंच्या हत्येला चार 
िषे उलटूनही सांबांधधत मारेकऱ्याांना अटक 
करण्यास पोलीस अपयशी ठरल्याबाबत 

६१ ४१३१९ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे अकोला शहरातील एका क्रीडा सांसथेमध्ये 
बॅडममांटन कोचने मुलीांचे लैधगक शोषण 
केल्याबाबत 
 

६२ ४२७६२ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, 
श्री.आनांद ठाकूर 
 

औरांगाबादमधील बायजीपरुा येथील 
नगरसेिक ि त्याांच्या भािाला मभिांडी 
पोमलसाांनी अटक केल्याबाबत 

६३ ४३०१४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.जनादान 
चाांदरूकर, आकका .अनांत गाडगीळ, श्रीमती 
हुसनबान ू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररमसांग 
राठोड, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.चांरकाांत 
रघुिांशी 
 

मुांबईतील बांदर क्षे्ाच्या ननयोजन 
प्राधधकरणाचे अधधकार मुांबई पोटा रसटला 
देण्यात आल्याबाबत 

६४ ४१५९४ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग 
 

ठाणे शहरातील खाजगी रुग्णालये 
अनधधकृत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६५ ४२०७२ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 

श्री.रामननिास मसांह, श्रीमती र्वसमता िाघ, 
श्री.प्रविण दरेकर 
 

मुांबईतील धगरणी कामगाराांसाठी 
म्हाडामाफा त बाांधण्यात आलेल्या 
र्मारतीांचे भोगिटा प्रमाणप् देण्याबाबत 

६६ ४३४२१ श्री.प्रकाश गजमभये नागपूर शहरातील टांचाईग्रसत भागातील 
नागररकाांना पाण्यासाठी टँकरची प्रनतक्षा 
करािी लागत असल्याबाबत 
 

६७ ४२०१४ अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे राज्यातील अकरािी पासून सुरु होणारे 
ककमान कौशल्याधाररत अभ्यासक्रम रद्द 
करण्यात येत असल्याबाबत 
 

६८ ४१८६७ श्री.प्रसाद लाड दापोली (र्वज.रत्नाधगरी) येथील खोंडा 
पररसरातील पांतप्रधान आिास 
योजनेंतगात घरकुलास पा् लाभार्थयाांना 
जागा देण्याबाबत 
 

६९ ४३५७९ श्री.रविांर फाटक ममरा-भाईदर महापामलकेने शहरातील सिा 
खाजगी शाळाांमध्ये अर्वग्नरोधक यां्णा 
बसविण्याबाबत 
 

७० ४२८७५ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.जनादान चाांदरूकर 
 

मुांबईतील अनधधकृत बाांधकामाबाबत 
महारेराकड े आलेल्या तक्रारीच्या 
अनषुांगाने कारिाई करण्याबाबत 

७१ ४१७८५ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर 
 

औरांगाबाद विमानतळ विसतारीकरणाच्या 
कामासाठी जमीन सांपाददत करण्याबाबत 

७२ ४१६४८ श्री.हेमांत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.रविांर फाटक, श्री.सांजय दत्त 
 

श्री गणेश कां पाऊां ड (ता.मभिांडी, र्वज.ठाणे) 
गोदामास आग लागल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७३ ४१४८७ अॅड.अननल परब मुांबई शहरामध्ये बाईक रेससाचे प्रमाण 

िाढल्याबाबत 
 

७४ ४२६०७ श्री.अननल भोसले पुणे शहरातील एल.ई.डी. प्रोजेक्ट 
चुकीच्या पध्दतीने कायाार्वन्द्ि त 
झाल्याबाबत 
 

७५ ४३३२० श्री.प्रविण दरेकर पोलादपूर (र्वज.रायगड) शहरातील 
ताांबडभुिन ग्रामसथाांना शुध्द पाण्याचा 
पुरिठा करण्याबाबत 
 

७६ ४१७९४ श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंर पाटील 

कल्याण (र्वज.ठाणे) शहरात कामगार 
कल्याण भिन उभारण्याबाबत 
 

७७ ४३६९५ श्री.जयांत पाटील निी मुांबर्ा महापामलकेने बाांधलेल्या 
बाजार र्मारती तसेच रूग्णालये पूणा 
क्षमतेने सुरू करण्याबाबत 
 

७८ ४२२४८ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप िडाळा, मुांबई येथे पदपथ खोदण्यात 
आले असल्यामुळे नागररकाांची गैरसोय 
होत असल्याबाबत 
 

७९ ४१६७० श्रीमती विद्या चव्हाण पालघर र्वजल््यातील पोलीस अधीक्षक 
आणण िररष्ट्ठ पोलीस ननरीक्षक याांचेिर 
कारिाई करण्याबाबत 
 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १७ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


