
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

बुधिार, ददनाांक ०२ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण ११, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) मुख् यमां्ी 

 

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

कल्याण मां्ी 
  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ९० 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ४२ [ १ िे ४२ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३० [ ४३ िे ७२ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १८ [ ७३ िे ९० ] 
  

एकूण - ९० 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  
 

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ ३२३५० श्री.अतनल भोसले टेम्पल रोझ ररयल इस्टेट प्रा.लल.कां पनीने 

हजारो गुांििणकुदाराांची कोटयिधी रुपयाांची 
फसिणकू केल्याबाबि 
 

२ ३०९५६ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 
 

बाांधकाम कां पनयाांकडून लमळणाऱ् या सेसचा 
िापर बाांधकाम मजुराांच्या कल्याणासाठी 
होि नसल्याबाबि 

३ ३४०१२ श्री.आनांद ठाकूर िसई (जज.पालघर) येथे स्ििा्ं  पोलीस 
आयुक्िालय स्थापन करण्याबाबि 
 

४ ३१०८० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरलसांह पांडडि 

आमखेडा (िा.मालेगाि, जज.िालशम) येथील 
कृषी महाविद्यालयािील विद्याथीनीचा 
मतृ्य ूझाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

५ ३३४५७ श्री.पररणय फुके सक्करदरा, नागपूर येथील मदहलेची 
नोकरीचे अलमष दाखिून फसिणकू 
केल्याबाबि 

६ ३१४७५ श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.प्रकाश गजलभये, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरलसांह पांडडि 

मुांबईिील रेल्िे हद्दीिील झोपडीधारकाांना 
हक्काची घरे देण्याबाबि 

७ ३३४२२ श्री.विक्रम काळे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर, प्रा.जोगेनद्र किाड,े श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगिाप, श्रीमिी हुस्नबानू खललफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

निी मुांबई येथील आांिरराष्ट्रीय 
विमानिळाबाबि 

८ ३१४८७ श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांि टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.विक्रम काळे 

धारािी, मुांबई येथील महानगरपाललकेच्या 
िालमळ शाळेचे बाांधकाम करणेबाबि 

९ ३३९९७ प्रा.जोगेनद्र किाड े भायखळा (मुांबई) येथील मदहला 
कारागहृािील गैरप्रकाराांबाबि 

१० ३२३४० श्रीमिी हुस्नबानू खललफे मुांबई महानगरपाललकेच्या “आपली 
धचककत्सा” या योजनेबाबि 

११ ३१७६६ अॅड.तनरांजन डािखरे ठाणे महानगरपाललकेिफे कका रोग 
रुगणाांसाठी रुगणालय उभारण्याबाबि 

१२ ३४२१८ श्रीमिी जस्मिा िाघ मेहुणबारे (िा.चाळीसगाि, जज.जळगाि) 
येथील अल्पियीन मुलीच्या झालेल्या 
अपहरणाबाबि 

१३ ३१७०१ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर मुांबई महानगरपाललकेच्या रुगणालयाांमध्ये 
सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे बसविण्याबाबि 
 
 

१४ ३३४८४ अॅड.अतनल परब नालासोपारा येथे इांटरनेटिरील अ ॅपद्िारे 
बनािट कागदप् ेबनिणा-याांना पोललसाांनी 
अटक केल्याबाबि 
 

१५ ३३२२३ श्री.विनायकराि मेटे आष्ट्टी (जज.बीड) येथील महानुभि 
आश्रमाि दरोडखेोराांनी दरोडा टाकल्याबाबि 
 

१६ ३१३११ श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 

केज (जज.बीड) येथे बनािट सांस्था स्थापन 
करून बेरोजगार युिकाांना नोकरीचे आलमष 
दाखिनू फसिणकू केल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१७ ३२८२९ श्री.प्रविण दरेकर मुांबईि म्हाडाच्या सांक्रमण लशबबराांच्या 

जलमनीिर पांिप्रधान आिास योजना 
राबविण्याबाबि 

१८ ३२१९१ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे औरांगाबाद महानगरपाललकेच्या विद्युि 
विभागािील गैरव्यिहाराबाबि 

१९ ३१३८४ श्री.नारायण राणे, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्री.सुतनल िटकरे, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफा  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानू 
खललफे, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्रीमिी विद्या चव्हाण 

मुांबईिील बी.डी.डी. चाळीांचा पुनविाकास 
करणेबाबि 

२० ३४१६२ श्री.ख्िाजा बेग राज्यािील निीन नगरपररषदाांच्या 
अखधचाि तनधीस मुदििाढ देणेबाबि 

२१ ३३१२५ श्री.नागोराि गाणार नागपूर येथील भाांडिेाडी कचराघरामुळे 
प्रदषूण होि असल्याबाबि 

२२ ३१०१३ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

ठाणे येथील धोकादायक इमारिीांचा 
पुनविाकास करण्याबाबि 

२३ ३३८०० श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटकरे, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, अडॅ.राहुल 
नािेकर, अॅड.जयदेि गायकिाड 

मुांबईिील कचराभूमीची क्षमिा सांपल्याने 
मा.मुांबई उच्च नयायालयाने नव्या 
बाांधकामािर बांदी घािल्याबाबि 

२४ ३१३६४ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे 

नालशक जजल्हयािील महानगरपाललका 
क्षे्ािील अनधधकृि गोठयाांिर कारिाई 
करण्याबाबि 

२५ ३१७८५ डॉ.अपिूा दहरे, प्रा.अतनल सोले, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यािील औद्योधगक प्रलशक्षण 
सांस्थाांकररिा केलेल्या यां् खरेदीि 
गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

२६ ३३३८९ श्री.जयांि पाटील, श्री.रविांद्र फाटक, 
श्री.जगननाथ लशांदे 

फडणीस गु्रप ऑफ कां पनीच्या सांचालकाांनी 
गुांििणदूाराांची फसिणकू केल्याबाबि 

२७ ३३२८७ श्री.रामहरी रुपनिर डोंबबिली (पूिा) (जज.ठाणे) येथील रेल्िे 
स्टेशन पररसराि िाहिुक पोलीसाांची 
सांख्या िाढविण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२८ ३३७०७ श्री.सुजजिलसांह ठाकूर िुळजापुर नगरपररषदेिील 

गैरव्यिहाराबाबि 
 

२९ ३२६०३ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि नागपूर येथील गोसेखदुा लसांचन 
प्रकल्पािील गैरव्यिहाराबाबि 
 

३० ३२२२५ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सुभाष झाांबड 

मुांबईिील नालेसफाईच्या कामाबाबि 

३१ ३४११४ श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सुभाष झाांबड महागाि (जज.यििमाळ) येथे शुध्द 
पाणीपुरिठा करण्याबाबि 
 

३२ ३१२५१ श्री.जगननाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललका 
क्षे्ािील कै.कमािीर दादासाहेब गायकिाड 
क्रीडाांगणाचा तनयमबाह्य विकास केला 
जाि असल्याबाबि 
 

३३ ३३७५१ श्री.दत्िा्य सािांि, श्री.श्रीकाांि देशपाांड े श्री.क्षे् पांढरपूर शहराच्या मुख्य चौकाि 
सी.सी.टी.व्ही कॅमेरे बसविणेबाबि 
 
 

३४ ३१४५४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानू खललफे 
 

मुांबईिील म्हाडाच्या ५६ िसाहिीांचा 
पुनविाकास करणेबाबि 

३५ ३२५२४ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि मुांबईिील गोिांडी येथील 
महानगरपाललकेच्या शिाब्दी रूगणालयाि 
सोई-सुविधा पुरविणेबाबि 
 

३६ ३१२३१ श्री.सिेज ऊफा  बांटी पाटील राज्यािील पोलीस ठाण्याि आठ िास 
डयुटीचा प्रयोग राबविण्याबाबि 
 

३७ ३३२५४ श्री.रविांद्र फाटक ठाणे महानगरपाललका हद्दीिील गहृ 
प्रकल्पाकररिा िकृ्षिोडीची परिानगी 
ददलेल्या विकासकाांनी हमीप्ानुसार िकृ्ष 
लागिड न केल्याबाबि 
 

३८ ३२००१ अॅड.जयदेि गायकिाड पुण्यािील लशिाजीनगर 
बसस्थानकाजिळील अतिक्रमणे 
हटविण्याबाबि 
 

३९ ३३७५५ श्री.लमिेश भाांगडडया नागभीड ि धचमूर नगरपररषद क्षे्ाि 
अजगनशमन कें द्र ि िाहन उपलब्ध 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४० ३०९७३ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे लमरा-भाइंदर महानगरपाललकेि गैरव्यिहार 

करणा-या नगररचनाकारास मुदििाढ 
देण्याि आल्याबाबि 

४१ ३१५३६ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांि टकले, अडॅ.तनरांजन 
डािखरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि 
जाधि, श्रीमिी हुस्नबान ूखललफे 

कापुरबािडी (ठाणे) पोलीस स्थानकािील 
विनयभांगाच्या िक्रारीची सहपोलीस 
आयुक्ि याांनी प्रसारमाध्यमाांना चकुीची 
मादहिी ददल्याबाबि 

४२ ३३८२८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी पाथरी (जज.परभणी) येथील 
श्री.साईबाबाांच्या जनमभूमी विकास 
आराखडयास मानयिा देण्याबाबि 

   

दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४३ ३२३५४ श्री.अतनल भोसले खडकी (जज.पुणे) येथे गुनहेगारीचे प्रमाण 

िाढल्याबाबि 
४४ ३०९६१ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 

िटकरे, श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

माटुांगा (मुांबई) येथील “राजषी शाहू 
विद्यालय” शाळेचे निुनीकरण पुणा 
करण्याबाबि 

४५ ३१२९० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

बोईसर (जज.पालघर) येथील औद्योधगक 
िसाहिीिील ऑरो लॅबोरेटरीज या बांद 
कारखानयाि कामगाराचा मतृ्यू 
झाल्याबाबि 

४६ ३३३११ श्री.पररणय फुके अांबरनाथ (जज.ठाणे) शहराच्या मध्यििी 
भागाांमधनू जाणा-या रस्त्याची दरुिस्था 
झाल्याबाबि 

४७ ३१६०१ श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर 

ठाणे शहरािील बोगस कॉल सेंटरिर 
कारिाई करणेबाबि 

४८ ३३४३९ श्री.विक्रम काळे औरांगाबाद शहरासभोििालच्या 26 गािाांचा 
झालर क्षे् विकास आराखडा शासनाकड े
प्रलांबबि असल्याबाबि 

४९ ३२८२६ प्रा.जोगेनद्र किाड े बेला (िा.धचखलदरा, जज.अमराििी) येथील 
हररदशान कनस्रक्शन कां पनीने आददिासी 
मजुराांची मजुरी न ददल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
५० ३२३९७ श्रीमिी हुस्नबानू खललफे, श्री.अशोक ऊफा  

भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर 
धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) येथील 
बाजारपूलाच्या कामाि गैरव्यिहार 
झाल्याबाबि 

५१ ३०९८३ अॅड.तनरांजन डािखरे महाराष्ट्र राज्य पोलीस सलमिी सदस्याांच्या 
मागण्याांबाबि 

५२ ३४२१३ श्रीमिी जस्मिा िाघ जळगाि शहरािील साफसफाईच्या 
कामाबाबि 

५३ ३३४९१ अॅड.अतनल परब मुांबईिील म्हाडाच्या सांक्रमण लशबबरािील 
रदहिाशाांच्या मूळ कागदप्ाांची नस्िी 
गहाळ झाल्याबाबि 

५४ ३३९८४ श्री.विनायकराि मेटे परळी, माजलगाि ि बीड नगरपाललकेिील 
कमाचारी ि कामगाराांच्या विविध 
मागण्याांबाबि 

५५ ३२८३२ श्री.प्रविण दरेकर ठाकूर जव्हलेज, काांददिली (पिूा) येथील 
आरक्षक्षि जागेिर स्मशानभूमी ि 
अजगनशमन कें द्र विकलसि करण्याबाबि 

५६ ३१३८६ श्री.नारायण राणे, श्री.विजय ऊफा  भाई 
धगरकर, श्रीमिी हुस्नबानू खललफे, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि 

भायखळा (मुांबई) येथील िीरमािा 
जजजाबाई उदयान ि प्राणीसांग्रहालयाचे 
प्रिेश शुल्क कमी करण्याबाबि 

५७ ३३१६४ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.रविांद्र फाटक 

मुांबईि खाजगी सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या 
कां पनयािील सुरक्षा रक्षकाांना परिानगी 
नसिाना प्रलशक्षण ददल्याबाबि 

५८ ३३८०२ श्री.जनादान चाांदरूकर मुांबई सेंरल येथील महापाललकेच्या नायर 
धमाादाय रुगणालयािील िदैयकीय उपकरणे 
जळाल्याबाबि 

५९ ३१३७० श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे 

नालशक जजल्हयािील एका शिेक-याची 
जमीन विक्रीची रक्कम बकँ खात्यािनू 
गहाळ झाल्याबाबि 

६० ३१७८६ डॉ.अपिूा दहरे, प्रा.अतनल सोले राज्यािील पदिीधर अांशकालीन 
कमाचाऱ्याांना शासकीय सेिेि सामािनू 
घेण्याबाबि 

६१ ३३५५५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी हुस्नबानू 
खललफे 

माळलशरस (जज.सोलापूर) नगरपांचायि 
अांिगाि महात्मा फुलेनगर येथे सोयीसुविधा 
उपलब्ध करणेबाबि 

६२ ३४०८४ श्री.सुजजिलसांह ठाकूर भूम (जज.उस्मानाबाद) येथील औद्योधगक 
प्रलशक्षण सांस्थेि मूलभूि सुविधा 
पुरविणेबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६३ ३२६४२ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, 

प्रा.जोगेनद्र किाड े
मुांबईच्या प्रादेलशक विकास आराखडयाबाबि 

६४ ३४११६ श्री.हररलसांग राठोड दारव्हा (जज.यििमाळ) नगरपररषदेि 
कचरा गोळा करण्याच्या कां ्ाटामध्ये 
गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

६५ ३१२५३ श्री.जगननाथ लशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.तनरांजन डािखरे 

कल्याण (जज.ठाणे) शहराि कामगार 
कल्याण भिन बाांधण्याबाबि 

६६ ३०९८७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि पुणे येथे आांिरराष्ट्रीय विमानिळ 
उभारण्याबाबि 

६७ ३२५५० श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

मुांबई शहर ि उपनगरािील दरडीलगि 
असणा-या झोपडयाांच्या सुरक्षबेाबि 

६८ ३१००६ श्री.रविांद्र फाटक िागळे इस्टेट (ठाणे) येथे अांमलीपदाथाचंी 
विक्री होि असल्याबाबि 

६९ ३२०८६ अॅड.जयदेि गायकिाड पुणे महानगरपाललका लशक्षण मांडळाच्या  
ई-लतनगं प्रणालीबाबि 

७० ३१५७५ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.रविांद्र फाटक मुांबई विमानिळ पररसरािील तनयमाांचे 
उल्लांघन करणाऱ्या इमारिीांिर कारिाई 
करून त्यािील विस्थावपिाांचे पुनिासन 
करणेबाबि 

७१ ३१६४५ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी हुस्नबानू 
खललफे, श्री.सुतनल िटकरे, श्री.नरेंद्र पाटील 

गोरेगाि (मुांबई) येथील म्हाडाच्या 
जागेिरील प्ाचाळीच्या पनुविाकासाबाबि 

७२ ३३८७१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी परभणी येथील धानय गैरव्यिहाराबाबि 
 

  
 

तिसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
७३ ३२३५८ श्री.अतनल भोसले पुणे महानगरपाललकेिील कां ्ाटी 

कामगाराांना िेिन ि इिर सुविधा 
देणेबाबि 
 

७४ ३०९६२ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमिी हुस्नबानू 
खललफे 

मुांबईिील बी.आय.टी. चाळीांची दरुुस्िी 
करणेबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
७५ ३४०३१ श्री.पररणय फुके उकरिाही (िा.उमरेड, जज.नागपूर) येथील 

टॉपिथा ऊजाा अणॅ्ड मेटल्स लललमटेड 
कां पनीने कामगाराांना कामािरून कमी 
केल्याबाबि 

७६ ३३५४४ श्री.विक्रम काळे राज्यािील औद्योधगक प्रलशक्षण 
सांस्थाांमध्ये लशक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थयांच्या 
विद्यािेिनाि िाढ करण्याबाबि 

७७ ३११८३ अॅड.तनरांजन डािखरे ठाणे जजल्ह्यािील साि 
महानगरपाललकाांकररिा स्ििा्ं  पररिहन 
यां्णा स्थापन करण्याबाबि 

७८ ३४२२४ श्रीमिी जस्मिा िाघ धरणगाि (जज.जळगाि) येथील सेिातनितृ्ि 
विदयुि अलभयांिा याांचे घराि चोरी 
झाल्याबाबि 

७९ ३२८३५ श्री.प्रविण दरेकर मुांबईिील आददिासी पाड ेमुलभूि सोयी-
सुविधाांपासून िांधचि असल्याबाबि 

८० ३१३८८ श्री.नारायण राणे पडघा (िा.लभिांडी, जज.ठाणे) जिळील 
बोरीिली येथे पोललसाांिर दगडफेक 
केल्याबाबि 

८१ ३१५१६ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.शरद रणवपसे 

पालघर जजल्हयािील िाढिण बांदरास 
स्थातनकाांचा विरोध असल्याबाबि 
 

८२ ३१७८७ डॉ.अपिूा दहरे, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.विक्रम काळे 

राज्यािील अशासकीय आयटीआय 
सांस्थाांना अनदुान देण्याबाबि 
 

८३ ३३५५६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमिी हुस्नबानू 
खललफे 
 

चौंडी (जज.अहमदनगर) येथे अिैधपणे दारु 
विक्री होि असल्याबाबि 

८४ ३३७७१ श्री.सुभाष झाांबड औरांगाबाद येथील अपांग बालगहृाचा पररसर 
स्िच्छ करणेबाबि 
 

८५ ३४११७ श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.आनांदराि पाटील 

यििमाळ येथील पळसिाडी पररसरािील 
पोलीस कमाचाऱ्याांच्या िसाहिीबाबि 
 

८६ ३१०३९ श्री.जगननाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटकरे, 
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमिी 
हुस्नबानू खललफे 

राज्यािील शासकीय अधधका-याांच्या 
बदल्या करून देण्याचे आश्िासन देऊन 
फसिणकू करणाऱ् या टोळीस पोललसाांनी 
अटक केल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
८७ ३१२१४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 

श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानू खललफे 

पुणे येथील मादहिी िां्ज्ञान क्षे्ािील 
उद्योगाांमधील कामगार कपाि केल्याबाबि 

८८ ३३८०४ श्री.रविांद्र फाटक धचखलोली (िा.अांबरनाथ, जज.ठाणे) 
धरणाच्या धबधब्याच्या प्रिाहाि 
केलमकलयुक्ि गोण्या आढळून आल्याबाबि 

८९ ३०९३४ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.तनरांजन डािखरे 

त्र्यांबकेश्िर (जज.नालशक) नगरपररषद 
बरखास्ि करण्याबाबि 

९० ३३८८२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी मानिि (जज.परभणी) येथील शासकीय 
जलमनीिरील अतिक्रमणाबाबि 

  

  
विधान भिन :    उत्िमलसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 
ददनाांक : १ ऑगस्ट, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 

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

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 
 

 


