
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

बुधिार, ददनाांक २८ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ७, १९४० (शके) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) मुख् यमां्ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) गहृतनमााण मां्ी 
(३) कामगार, भूकां प पनुिासन, कौशल्य विकास, माजी सतैनकाांचे कल्याण मां्ी 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - १२६ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ५६ [ १ िे ५६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ४१ [ ५७ िे ९७ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २९ [ ९८ िे १२६ ] 
  

एकूण - १२६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ ४४०६७ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.हेमांि 

टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे, श्री.रामराि िडकुिे 

मुांबईिील चेंबूर येथे बीपीसीएलच्या 
हायड्रोकाबान पलाांटच्या बॉयलरमध्ये 
भीषण सफोट होऊन आग लागल्याबाबि 

 

२ ४४८०६ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्रीमिी स्समिा िाघ, श्री.विलास 
पोिनीस 
 

मुांबईिील इमारिीांना महानगरपाशलकेकडून 
भोगिटा प्रमाणप् (ओसी)             
न शमळाल्याबाबि 

 

३ ४४१०२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सुभाष झाांबड, अॅड.हुसनबानू खशलफे, 
श्री.चांद्रकाांि रघुिांशी, श्री.नागोराि गाणार, 

नागपूर येथील शमहान प्रकल्पाि खाजगी 
कां पनीला प्रकल्पासाठी जागा ददल् याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.रामदास 
आांबटकर 

 

४ ४४०८७ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास 

नागपूर शहराि रसत्यािर खाजगी बसेस 
उभ्या राहि असल्यामुळे िाहिकू कोंडी 
तनमााण होि असल् याबाबि 

५ ४४७०२ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

नागपूर शहराि शाळा महाविद्यालयाि 
डेंग्यू अळ्या आूळून आल्याबाबि 

६ ४४४१० श्री.प्रसाद लाड, अॅड.हुसनबानू खशलफे, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्रीमिी स्समिा िाघ, श्री.नागोराि 
गाणार 

मुांबई झोपडपट्टी मुक्ि प्रकल्प प्रलांबबि 
असल्याबाबि 

 

७ ४४३५१ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.हुसनबान ूखशलफे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.धनांजय 
मुांड े

मुांबई येथील मरोळ, दादर, घाटकोपर 
पोलीस िसाहिीिील सदतनका पोलीस 
मदहला विधिाांना भाडिेत्िािर तनयशमि 
करण्याबाबि 

८ ४४६४९ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांि टकले 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलका क्षे्ाि 
समूह विकास योजना लागू करण्याबाबि 

९ ४४००९ श्री.विलास पोिनीस ददहसर (प), मुांबई येथील लोकमान्य 
दटळक मागाािरील सकायिॉकच्या 
दरुुसिीचे काम करण्याबाबि 

१० ४४४३२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे 

परळी (स्ज.बीड) येथील िदै्यनाथ 
सहकारी साखर कारखान्याि रसाच्या 
टाकीच्या सफोट दघुाटनेसांबांधीची चौकशी 
पूणा करण्याबाबि 

११ ४४५३५ श्री.विक्रम काळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमांि टकले, डॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.दत्िा्य सािांि 

राज्यािील िां् शशक्षण विभागािील 
एमसीव्हीसीच्या शशक्षक तनदेशकाांची विना 
अनदुान काळािील सेिा ग्राहय 
धरण्याबाबि 

१२ ४३९७९ श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडकुिे, 

आांबेनळी (स्ज.रायगड) घाटाि दापोली 
कृषी विद्यापीठाची बस कोसळून 
झालेल्या अपघािाि मिृ पािलेल्याांच्या 
कुटुांबबयाांना मदि देण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, 
श्री.अतनल भोसले, अॅड.हुसनबान ूखशलफे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, आकका .अनांि 
गाडगीळ, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.जनादान चाांदरूकर, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.प्रसाद लाड 
 

१३ ४४३१६ अॅड.हुसनबान ूखशलफे, डॉ.(श्रीमिी) नीलम 
गोऱ्हे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.आनांद ठाकूर, श्री.विलास 
पोिनीस 

राज्याि विशेषि: मुांबई िसेच धचपळूण 
(स्ज.रत्नाधगरी) शहर आणण आजूबाजूच् या 
पररसराि अांमली पदाथााची राजरोस विक्री 
होि असल्याबाबि 
 

१४ ४४५०५ श्री.कवपल पाटील धचल्ड्रन्स िेल्फेअर सेंटर सांसथेचे 
प्राथशमक, माध्यशमक आणण 
महाविद्यालय आणण कामथ एज्यकेुशनल 
रसट सांचशलि नॅशनल हायसकूल या 
शाळाांचे आरक्षण बदलल्याबाबि 
 

१५ ४४६३१ आकका .अनांि गाडगीळ, श्री.अमररशभाई 
पटेल, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, 
श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

राज्यािील ध्िनीप्रदषूण रोखण्याबाबि 
 

१६ ४४१७६ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्रीमिी स्समिा िाघ, श्री.नागोराि 
गाणार 

राज्यािील मॉल्स, मल्टीपलेक्स, 
नाट्यगहृ, शसनेमागहृ बेकायदेशीर 
िाहनशुल्क आकारीि असल्याबाबि 
 

१७ ४४४५० श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास 
 

नागपूर शहराि मोकाट श्िानाांचा ्ास 
सुरु असल्याबाबि 

१८ ४५३६१ श्री.प्रकाश गजशभये, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, डॉ.िजाहि शमझाा, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मोहनराि 
कदम 

राज्यािील मागासिगीयाांच्या ररक्ि 
पदाांचा अनशेुष भरण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१९ ४४९९० श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांड,े 

श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे 
परभणी महानगरपाशलकेच्या गाळ्याांच्या 
अिाजिी भाड ेिाूीबाबि 

२० ४५०१९ श्री.जयांि पाटील खालापूर (स्ज.रायगड) िालुक्यािील 
अॅशसड प्रकार थाांबविण्यासाठी कायािाही 
करण्याबाबि 

२१ ४५२३८ डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.िजाहि शमझाा, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े 
श्री.दत्िा्य सािांि 

राज्यािील िदै्यकीय प्रतितनधी ि औषध 
विक्री सांिधान कमाचाऱ्याांच्या कामाच्या 
िेळेि बदल करण्याबाबि 

 

२२ ४५४४५ अॅड.राहुल नािेकर मुांबई महानगरपाशलकेमाफा ि कफपरेड, 
कुलाबा, नेव्हीनगर या भागाि कमी 
दाबाने पाणीपुरिठा होि असल्याबाबि 

२३ ४४६७६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरकर, श्री.रामदास आांबटकर 

मुांबई महानगरपाशलकेच्या अनुदातनि 
शाळाांमधील शशक्षक ि मुख्याध्यापकाांिर 
उपासमारीची िेळ आल्याबाबि 

२४ ४५४४१ श्री.रविांद्र फाटक जव्हार नगरपररषद (स्ज.पालघर) येथे 
आददिासी सषृ्ट्टी प्रकल्प उभारण्याबाबि 

२५ ४४१५९ डॉ.िजाहि शमझाा, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अशोक 
ऊफा  भाई जगिाप, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.चांद्रकाांि रघुिांशी 
 

राज्यािील रसिे अपघािाि िाू 
झाल्याबाबि 

 

२६ ४४९६८ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी 

औरांगाबाद शासकीय औद्योधगक 
प्रशशक्षण सांसथा (आय.टी.आय.) 
िसतिगहृाची दरुिसथा झाल्याबाबि 

२७ ४५१४५ डॉ.पररणय फुके मदहला ि बालविकास विभागाि 
उपसधचि असल्याचे साांगून बेरोजगाराांची 
फसिणकु केल्याबाबि 
 

२८ ४३९६४ अॅड.अतनल परब कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलका 
क्षे्ािील मोकळ्या भूखांडािरील कर कमी 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२९ ४५३४८ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर, 

अॅड.राहुल नािेकर 
ददग्रस (स्ज.यििमाळ) शहरािील बनािट 
घरकुल बाांधकामाांबाबि 

३० ४४१८६ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, 
अॅड.हुसनबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.जनादान चाांदरूकर, 
आकका .अनांि गाडगीळ, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.चांद्रकाांि रघुिांशी, 
डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

मुांबईिील रसत्याांची दरुिसथा झाल्याबाबि 

 

३१ ४४८१४ अॅड.तनरांजन डािखरे बहृन्मुांबई महानगरपाशलकेच्या विभागीय 
परीक्षिे उत्िीण झालेल्या कमाचाऱ् याांना 
विभाग वििरीि करण्याबाबि 

३२ ४४९५१ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

विक्रोळी (पिूा), मुांबई येथील क्राांिीिीर 
महात्मा फुले रुग्णालयाची दरुिसथा 
झाल्याबाबि 

३३ ४५२८९ श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम काळे पुणे शहरािील पाणीपुरिठा िेळेि सुरु 
करण्याबाबि 

३४ ४४२६८ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे, श्री.बाळाराम 
पाटील 

शसडकोिील अधधकाऱ्याांची जाि प्रमाणप् े
बनािट असल्याचे तनदशानास 
आल्याबाबि 

३५ ४४५३१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सुभाष झाांबड 

सोलापूर स्जल््यािील नागररकाांना 
पांिप्रधान आिास योजनेंिगाि घरकुल 
शमळण्याबाबि 

३६ ४५२६० श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

अशभनि नगर, बोररिली, मुांबई येथील 
विविध प्रलांबबि कामाांबाबि 

३७ ४५०८९ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.रमेश पाटील खारघर (निी मुांबई) येथील गोल्फ कोसा 
प्रकल्पाच्या कामाि गैरव्यिहार 
झाल्याबाबि 

३८ ४४७७५ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार नागपूर महानगरपाशलकेने कां ्ाटदाराांची 
देयके थकविल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३९ ४५०२४ श्रीमिी स्समिा िाघ राज्याि सेिा हमी कायद्याची प्रभािीपणे 

अमलबांजािणी होणेबाबि 

४० ४४४५८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया, श्री.विपलि 
बाजोररया 

राज्यािील नगरपररषद ि 
महानगरपाशलकेची हद्दिाू प्रलांबबि 
असल्याबाबि 

४१ ४५४२९ श्री.सिेज ऊफा  बांटी पाटील राज्यािील बाांधकाम कामगाराांसाठी 
आरोग्य विमा योजना सुरु करणेबाबि 

४२ ४४२७४ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफा  भाई जगिाप, श्री.हररशसांग राठोड, 
डॉ.िजाहि शमझाा, अॅड.हुसनबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

राज्याि गणपिी विसजान करिाना 
अनेक जणाांचा बुडून मतृ्य ूझाल्याबाबि 

 

४३ ४४३७२ श्री.हररशसांग राठोड राज्यािील अनकुां पाधारकाांची नोकरभरिी 
करण्याबाबि 

४४ ४५४०५ श्री.चांद्रकाांि रघुिांशी नाशशक स्जल््यािील जनु्या िाांबट 
आळीिील िाडा कोसळून व्यक्िीांचा मतृ्य ू
झाल्याबाबि 

४५ ४४९१५ श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे 

मुांबईिील मान्यिा प्रापि शाळाांना 
अनदुान देण्याबाबि 

४६ ४४६५६ श्री.विपलि बाजोररया दहांगोली शहरािील भूशमगि गटार 
योजनेच्या खड्डयाि पडून मुलाचा मतृ्य ू
झाल्याबाबि 

४७ ४४६५८ श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे 

हनुमान कोळीिाडा (िा.उरण, स्ज.रायगड) 
गािाचे पनुिासन करण्याबाबि 

४८ ४५५९५ श्री.रामराि िडकुिे सेनगाि (स्ज.दहांगोली) शहरािील 
अतिक्रमण तनष्ट्काशसि करण्याबाबि 

४९ ४५६७२ श्री.रमेश पाटील निी मुांबईिील घणसोली पररसराि डबेिज 
माकफयाकडून राजरोसपणे डबेिज 
टाकण्याि येि असल्याबाबि 

५० ४५८०१ श्री.आनांद ठाकूर चेंबुर, मुांबई येथे एका इसमािर हल्ला 
करणाऱ्यािर कारिाई करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५१ ४५८६८ प्रा.डॉ.िानाजी सािांि उसमानाबाद शहराला पाणीपुरिठा 

करण्याबाबि 

५२ ४६००४ श्री.रामतनिास शसांह मुांबई महानगरपाशलका फेरीिाल्याांना 
परिाना देणार असल्याबाबि 

५३ ४६०६० श्री.रामराि पाटील राज्यािील पदिीधर अांशकालीन 
उमेदिाराांच्या ियोमयाादेि िाू 
करण्याबाबि 

५४ ४६०६७ श्री.नरेंद्र दराड े मोरिाडी (स्ज.नाशशक) येथील कै.दत्िा्य 
िुळशीराम जायभािे याांच्या जशमनीचा 
मोबदला अदा करण्याबाबि 

५५ ४६२७४ श्री.सुस्जिशसांह ठाकूर उसमानाबाद स्जल््याि चोरीच्या प्रमाणाि 
िाू झाल्याबाबि 

५६ ४६४३८ श्री.अमरनाथ राजूरकर िाडिाडी, माझगाि, मुांबई येथील 
बीआयटी चाळीांच्या पुनविाकास 
प्रकल्पाबाबि 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५७ ४४२०० डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे राज्यािील विशेषि: कोथरुड (स्ज.पुणे) 

येथील घरगुिी पाळणाघराांकरीिा 
तनयमािली ियार करण्याबाबि 

५८ ४४७३९ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विलास पोिनीस 

अांधेरी, मुांबई येथील विकासक 
अस्ग्नरोधक यां्णा बसविण्याकड े दलुाक्ष 
करीि असल्याबाबि 

५९ ४४१२० श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगिाप, अॅड.हुसनबान ू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररशसांग राठोड 

राज्याि घनकचऱ्याची विल्हेिाट िसेच 
पुनप्राकक्रया करण्यासाठी यां्णा 
उभारण्याबाबि 

 

६० ४४६९५ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर 

गोंडवपांपरी (स्ज.चांद्रपूर) 
नगरपांचायिीकरीिा मांजूर केलेल्या 
रकमेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६१ ४४४०५ श्री.प्रसाद लाड, श्री.धनांजय मुांड,े 

श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.विलास पोिनीस, श्री.शरद रणवपसे 

िाांदे्रकर नगर, जोगेश्िरी (मुांबई) मजास 
पररसरािील येथील आरक्षक्षि भूखांड 
महापाशलकेच्या िाब्याि देण्याबाबि 

 

६२ ४४९१८ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.हुसनबान ूखशलफे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगिाप 

मुांबई महानगरपाशलकेच्या एम पिूा 
विभागाि अनधधकृि रुग्णालय आणण 
प्रसुिीगहृ असल्यामुळे नागरीकाांचे 
आरोग्य धोक्याि आल्याबाबि 

६३ ४४०९४ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नागोराि गाणार, 
अॅड.अतनल परब 

ओिळी (िा.शभिांडी, स्ज.ठाणे) 
ग्रामपांचायिीच्या हद्दीिील ज्िलनशील 
केशमकलच्या गोदामाला आग 
लागल्याबाबि 

६४ ४५३८९ श्री.विलास पोिनीस, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरकर, श्री.नागोराि गाणार 

बोररिली (पस्श्चम), मुांबई येथील गोराई 
गाि मूलभूि सुविधेपासून िांधचि 
असल्याबाबि 

६५ ४४००८ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.जगन्नाथ शशांदे 

मुांबईिील धारािी पुनविाकास प्रकल्प 
प्रलांबबि असल्याबाबि 

६६ ४४७८० श्री.विक्रम काळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.दत्िा्य सािांि 

लािूर शहरास पाणीपुरिठा करण्याबाबि 

६७ ४४०४३ श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडकुिे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, 
श्री.अतनल भोसले, अॅड.हुसनबान ूखशलफे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप 

ऑक्सफडा पस्ब्लक सकुल, चारकोप, 
काांददिली शाळेि विद्याथीनीचा 
विनयभांग झाल्याबाबि 

 

६८ ४४३३९ अॅड.हुसनबानू खशलफे, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद 
ठाकूर, डॉ.िजाहि शमझाा, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.हररशसांग 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड े

राज्याि विशेषि: मुांबई येथे मुली ि 
मदहलाांचे होि असलेले अपहरण 
रोखण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६९ ४४३९६ श्री.कवपल पाटील अमर महल, चेंबूर, मुांबई येथील रसत्याचे 

रुां दीकरणाि बाधधि तनिासी/अतनिासी 
लोकाांचे पनुिासन करण्याबाबि 

७० ४४५९३ आकका .अनांि गाडगीळ मुांबई शहरािील काचेच्या इमारिीांिर 
सुरक्षक्षििेच्या दृष्ट्टीकोणािून बांदी 
आणण्याबाबि 

७१ ४४७१६ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमिी 
स्समिा िाघ 

आरे कॉलनी, गोरेगाि, मुांबई येथील 
विविध पाड्याांमध्ये सोयी-सुविधा 
पुरविण्याबाबि 

७२ ४४३३१ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

गडधचरोली येथील घरकूल धारकाांना तनधी 
देण्याबाबि 

७३ ४५३४५ श्री.प्रकाश गजशभये नागपूर येथे डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर 
जन्मशिाब्दी समारकासाठी जागेचा ठराि 
मांजूर करण्याबाबि 

७४ ४५०४६ श्री.जयांि पाटील, अॅड.अतनल परब, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, डॉ.(श्रीमिी) मतनषा 
कायांदे 

शसडको व्यिसथापनाकडून नसिी गहाळ 
झाल्याबाबि 

 

७५ ४४८७२ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.जगन्नाथ शशांदे 

राज्यािील औद्योधगक विभागािील 
सुरक्षा धोक्याि आल्याबाबि 

 

७६ ४४६१९ श्री.नागोराि गाणार नागपूर स्जल्हा व्यिसाय शशक्षण ि 
प्रशशक्षण विभागाच्या अधधकाऱ्याने 
बनािट कागदप्ाद्िारे नोकरी ि 
पदोन्निी शमळविल्याबाबि 

७७ ४४९७० श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी 

िाळूज महानगर (औरांगाबाद) पररसराि 
शसडको प्रशासनाने उभारलेल्या दोन शमनी 
क्रीडा सांकुलाची दरुिसथा झाल्याबाबि 

७८ ४३९७६ अॅड.अतनल परब कल्याण-डोंबबिली महापाशलकेची 
थकबाकीदाराांनी कोटयिधी रुपयाांचा कर 
थकविल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७९ ४४१५७ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.शरद 

रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर 
मुांबई मनपाच्या शाळेि विद्याथी 
पटसांख्या शून्यािर आल्याबाबि 

८० ४४८२० अॅड.तनरांजन डािखरे महाराष्ट्र राज्य लोकसेिा आयोगामाफा ि 
उपस्जल्हाधधकारी पदासाठी घेण्याि 
आलेल्या मुख्य पररक्षिेील पा् 
उमेदिाराांना  
तनयुक्िी प् अदा करण्याबाबि 

८१ ४४९३२ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

मुांबई येथील गेट िे ऑफ इांडडया 
पररसरािील जल पयाटनासाठी आकषाण 
सथान असलेल्या धक्का क्रमाांक २ जेट्टी 
खचल्याबाबि 

८२ ४५२८१ श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम काळे पुणे शहरािील कचऱ्यािर प्रकक्रया 
(बायोमायतनांग प्रकक्रया) करण्यासाठी 
तनविदा प्रकक्रयेि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

८३ ४४२८८ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे मुांबईिील अनेक पोलीस ठाण्याबाहेर 
रसत्यािर िसेच फुटपाथिर गुन्हयाि 
पकडण्याि आलेली िाहने उभी केली 
जाि असल्याबाबि 

८४ ४४५२७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, अॅड.हुसनबानू खशलफे, श्री.जनादान 
चाांदरूकर, आकका .अनांि गाडगीळ, 
श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
डॉ.सुधीर िाांबे 

बाशी (स्ज.सोलापूर) येथील उपविभागीय 
पोलीस अधधकारी कायाालयाच्या 
इमारिीचा प्रसिाि प्रलांबबि असल्याबाबि 

 

८५ ४५१९६ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

मुांबईिील झोपडपट्टयाांमध्ये कफरुन 
आरोग्याबाबि सिेक्षण करणाऱ् या आरोग्य 
सेविकाांच्या मागण्याबाबि 

८६ ४५१०२ श्री.बाळाराम पाटील मुांबई महापाशलकेच्या सायन रुग्णालयाि 
रुग्णाांना लााँड्रीमधनू कपड े धुिनू न 
शमळाल्याने ४० शस्कक्रया रद्द कराव्या 
लागल्याबाबि 

८७ ४४८४५ प्रा.जोगेन्द्र किाड े राज्य रसिे विकास महामांडळाचे माजी 
व्यिसथापकीय सांचालक याांनी केलेल्या 
गैरव्यिहाराबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
८८ ४५०३७ श्रीमिी स्समिा िाघ धुळे येथील शहर पोलीस ठाण्याचे 

विभाजन होणेबाबि 

८९ ४४४७० श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला शहरािील विकास कामाांकरीिा 
महापाशलकेि सक्षम अधधकारी उपलब्ध 
नसल्याबाबि 

९० ४४४३९ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुसनबान ूखशलफे, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.हररशसांग 
राठोड, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.चांद्रकाांि 
रघुिांशी 

महाराष्ट्र अांधश्रध्दा तनमूालन सशमिीचे 
कायााध्यक्ष डॉ.नरेंद्र दाभोलकर ि कॉमे्रड 
गोविांद पानसरे याांच्या हत्येबाबि 

 

९१ ४४५४६ श्री.हररशसांग राठोड यििमाळ शहराला पाणीपुरिठा 
करण्यासाठी मांजूर अमिृ योजनेचे काम 
पूणा करण् याबाबि 

९२ ४५४०७ श्री.चांद्रकाांि रघुिांशी राज्य मदहला आयोगाने िरुुां गािील 
मदहला कैद्याांच्या विदारक अिसथेचा 
सादर केलेल्या अहिालाबाबि 

९३ ४४६६९ श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.तनरांजन डािखरे 

ठाणे महानगरपाशलकेच्या सािाजतनक 
आरोग्य विभागािफे गरोदर मािाांची 
मोफि प्रसुिीपुिा सोनोग्राफी ि ॲन्यअुली 
सकॅन िपासणी करण्याबाबि 

९४ ४६१६६ श्री.रामराि िडकुिे मौजा जरीफटका (नागपूर) येथे झुडपी 
जांगल जशमनीिर पोलीस महासांचालक 
शशबबर कायाालय उभारण्याि आल्याबाबि 

९५ ४५६६० श्री.रमेश पाटील मुांबई शहराि पदपथाांिर अनधधकृिपणे 
मासे विक्रीचा व्यिसाय करणाऱ् या 
परप्राांतियाांच्या विरोधाि कारिाई  
करण्याबाबि 

९६ ४६०५२ श्री.आनांद ठाकूर नालासोपारा ि विरार िसेच बोईसर 
पररसर (स्ज.पालघर) येथील िाहिकू 
कोंडीबाबि 

९७ ४६०१७ श्री.रामतनिास शसांह दहरानांदानी, पिई येथे विविध दठकाणी 
िाहने अनधधकृि सांशयररत्या पाककिं ग 
होि असल्याबाबि 
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तिसरी फेरी 
 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
९८ ४४३२२ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे देशाि िसेच राज्याि मोमो, कककक 

चॅलेंज आणण मेरी पॉवपन्स ्या 
जीिघेण्या खेळाांचे प्रमाण िाूि 
असल्याबाबि 

९९ ४४५३८ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

मुांबई येथील लालबागचा राजा गणपिी 
मांडळाच्या मुजोर कायाकत्यािंकडून 
दशानासाठी आलेल्या भाविकाांना केलेली 
धक्काबुक्की ि मारहाणीबाबि 

१०० ४४८५० श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर 

भायखळा िुरां गाि मदहला कैदी आजारी 
पडून जे-जे रग्णालयाि दाखल करण्याि 
आल्याबाबि 

१०१ ४४९२५ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगिाप 

भायखळा येथील िीरमािा स्जजाबाई 
भोसले उद्यान ि प्राणी सांग्रालयामाफा ि 
वपांजऱ्याचे बाांधकामाबाबि 

१०२ ४५३८४ श्री.विलास पोिनीस, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरकर, श्री.नागोराि गाणार 

मुांबईि एकमजली झोपडीधारकाांकड े सन 
२००० पूिीचे िासिव्याचे पुरािे असल्यास 
झोपडपट्टी पनुिासन योजनेचा लाभ 
देण्याबाबि 

१०३ ४४२२४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरेंद्र दराड,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.अतनल भोसले 

पुण्याच्या दहांजिडी पररसरािील ऊसिोड 
कामगाराच्या मुलीांिर लैंधगक अत्याचार 
झाल्याबाबि 

१०४ ४४७७६ श्री.विक्रम काळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.दत्िा्य सािांि 

औरांगाबाद महानगरपाशलका क्षे्ािील 
मराठी माध्यमाांच्या सिा शाळाांना तनिासी 
दराने कर लागू करणेबाबि 

१०५ ४४३३३ श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अतनल भोसले 

नागपूर महानगरपाशलकेच्या महापौराांनी 
सिि:च्या मुलाला महानगरपाशलकेच्या 
खचााने अमेररकेला नेल्याबाबि 

१०६ ४४२७६ अॅड.हुसनबानू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे राज्याि सायबर पोलीस ठाणे सुरु 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१०७ ४४३९८ श्री.कवपल पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, 

श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 
सन १९७५-७७ च्या आणीबाणी 
कालािधीि िुरांगाि असलेल्या 
लोकशाहीिादी कायाकत्यािंना पेन्शन सुरु 
करण्याबाबि 

१०८ ४४५७० आकका .अनांि गाडगीळ, श्री.अमररशभाई 
पटेल, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

मुांबईिील िाहिूक कोंडीच्या प्रश्नािरील 
न्यायालयीन आदेशाचे पालन होि 
नसल्याबाबि 

१०९ ४४५२६ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्रीमिी स्समिा िाघ, श्री.नागोराि 
गाणार 

मुांबईि एक लाख शौचकुपाांची कमिरिा 
असल्याबाबि 

११० ४५४९८ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामराि िडकुिे 

नागपूर सुधार प्रन्यास अांिगाि भुखांडाचे 
अिदै्यररत्या िाटप करण्याि आल्याबाबि 

१११ ४३९६७ श्री.प्रकाश गजशभये नागपूर येथे ऑनलाईन शॉवपांगमाफा ि 
हुक्क्याचा िापर होि असल्याबाबि 

११२ ४५०७६ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलकेच्या 
कोटयिधी रुपयाांसह ‘लक्ष्मी 
एन्टरप्रायझेसचा’ ठेकेदार बेपत्िा 
झाल्याबाबि 

११३ ४४८६५ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर लािूरमध्ये आांदोलकाांनी श्रीकृष्ट्ण अिधिू 
ॲग्रो कां पनीचे नकुसान केल्याबाबि 

११४ ४४६१७ श्री.नागोराि गाणार राज्यािील व्होकेशनल दटचसा असो 
(स्व्हटा) या सांघटनेच्या प्रलांबबि 
मागण्याांबाबि 

११५ ४४९७१ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी 

औरांगाबाद महानगरपाशलका पररसराि 
िैयस्क्िक सिच्छिागहृ नसल्याबाबि 

११६ ४४१४३ अॅड.अतनल परब राष्ट्रीय हररि लिादाने मेरो-३ च्या आरे 
कॉलनीिील कारशेडला मान्यिा 
ददल्याबाबि 

११७ ४४००० श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
अॅड.हुसनबान ू खशलफे, श्री.आनांदराि 
पाटील 

लोकग्राम पुलाचे (िा.कल्याण, स्ज.ठाणे) 
प्रलांबबि काम पूणा करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
११८ ४४८३४ अॅड.तनरांजन डािखरे निी मुांबईिील प्रलांबबि सीिूड्स-उरण 

रेल्िे प्रकल्पाबाबि 

११९ ४४९३० श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

धारािी, मुांबई येथील शशिराज मैदानाला 
डांस््पांग ग्राऊडांचे सिरुप प्रापि 
झाल्याबाबि 

१२० ४५२२६ श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम काळे पुणे महानगरपाशलकेिील साडपेाच हजार 
कोटी रुपयाांच्या अथासांकल्पाचा दहशेब 
लागि नसल्याबाबि 

१२१ ४४२१६ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे, प्रा.डॉ.िानाजी 
सािांि 

राज्याि अतिररक्ि पोशलसाांची 
आिश्यकिा असल्याबाबि 

१२२ ४४६३६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

अकलूज (िा.माळशशरस, स्ज.सोलापूर) 
येथे िाहन पाककिं गची सोय नसल्याबाबि 

 

१२३ ४४८५६ प्रा.जोगेन्द्र किाड े महाराष्ट्र विमानिळ विकास कां पनीच्या 
अधधकाऱ्याांनी गैरव्यिहार केल्याबाबि 

१२४ ४४५०६ श्री.गोवपककशन बाजोरीया राज्यािील महानगरपाशलका कमाचाऱ् याांचा 
रजा रोखीकरण, तनितृ्िीिेिन, अांशदान, 
भविष्ट्य तनिााह तनधीचा भरणा केला 
नसल्याबाबि 

१२५ ४४६७४ श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे 

राष्ट्रीय, आांिरराष्ट्रीय क्रीडा सपधािंमध्ये 
पदक विजेत्या खेळाडूांना िसेच छ्पिी 
ॲिाडा विजेत्या खेळाडूांना 
महानगरपाशलकेच्या आसथापनेिर थेट 
भरिीद्िारे नेमणकु करणेबाबि 

१२६ ४६०९७ श्री.रमेश पाटील ठाणे स्जल््याि बीएसयुपीची घरे 
भाड्याने देणाऱ् या अथिा विकणाऱ् याांिर 
कारिाई करण्याबाबि 

  
विधान भिन :   डॉ. अनांि कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : २७ नोव्हेंबर, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 

_______________________________________________________________________ 
मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 


