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

बुधिार, ददनाांक ०९ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १८, १९३९ ( 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 - ६९ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३२ [ १ िे ३२ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २६ [ ३३ िे ५८ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ११ [ ५९ िे ६९ ] 
  

एकूण - ६९ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ ३१५७४ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे कफ परेड येथील धचल्रन पाका ची जागा 

सांपाददि केल्याबाबि 
२ ३२४५३ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील मुरूड (जज.रायगड) िालुक्यािील शासकीय 

आय.टी.आय. इमारिीकड ेजाणारा पोहोच 
रस्त्याचे बाांधकाम करण्याबाबि 

३ ३४०२२ श्री.जनादान चाांदरूकर मुांबई शहरािील झोपडपट्टी पनुिासन 
योजनेबाबि 

४ ३४३२७ श्री.आनांद ठाकूर डहाण ू(जज.पालघर) नगरपाललका 
पररसरािील सीआरझेड क्षे्ाि अनधधकृि 
बाांधकाम केल्याबाबि 

५ ३०९६३ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरलसांह पांडडि, 

विलेपाले (पूिा), मुांबई येथील मैदानाच्या 
आरक्षणाबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

६ ३२१७५ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे औरांगाबाद येथील कॅन्सर रुग्णालयास 
पाणीपुरिठा करणेबाबि 

७ ३१६५९ श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांि टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर 

मुांबई शहर आणण उपनगराि तनयमबाह्य 
बाांधकाम केलेल्या विकासकाांिर कारिाई 
करण्याबाबि 

८ ३३७४२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादान चाांदरूकर मुांबई महापाललकेच्या पजान्य ि 
मलतन:स्सारण विभागािील कां ्ाटी 
कामगाराांच्या िेिनाबाबि 

९ ३२८३७ श्री.प्रविण दरेकर अांधेरी (मुांबई) येथील शाळेि एका 
अल्पियीन मुलीचे लैंधगक शोषण 
केल्याबाबि 

१० ३४२८४ श्री.दत्िा्य सािांि, श्री.श्रीकाांि देशपाांड े पांढरपूर नगरपाललका हद्दीिील गटारे 
बांददस्ि करणेबाबि 

११ ३११५४ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमिी हुस्नबानू 
खललफे 

गँ्रटरोड (मुांबई) येथील ब्राम्हणिाडीिील 
चाळमालकािर कारिाई करणेबाबि 

१२ ३४०२९ श्री.पररणय फुके भांडारा जजल्हयाि मायक्रो फायनान्स 
कां पनीने नागररकाांची फसिणकू केल्याबाबि 

१३ ३१५१२ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर काांददिली (पजश्चम), मुांबई येथील मांडईच्या 
दरुिस्थेबाबि 

१४ ३३४९९ अॅड.अतनल परब मुांबई ि ठाण्याला जोडणा-या मेरो-४ 
प्रकल्पाच्या बाांधकामाबाबि 

१५ ३२५७७ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेि 
नव्याने समाविष्ट्ट गािाांची पाणीपुरिठा 
समस्या सोडविण्याबाबि 

१६ ३१७९१ डॉ.अपिूा दहरे नालशक शहरािील िाहिुक आराखडयाबाबि 
१७ ३३४५३ श्री.हररलसांग राठोड, अॅड.अतनल परब मौजे काांददिली (िा.बोररिली), मुांबई 

झोपडपट्टीिालसयाांच्या पनुिासनाबाबि 
१८ ३०९८४ अॅड.तनरांजन डािखरे ठाणे महानगरपाललकेने काळया यादीि 

समाविष्ट्ट असलेल्या कां पनीस कां ्ाट 
ददल्याबाबि 

१९ ३४३४० श्री.सुभाष झाांबड औरांगाबाद रेल्िे स्टेशन रोडिरील 
महानगरपाललकेची इमारि खाजगी 
व्यािसातयकास डायग्नोजस्टक सेंटर 
उभारण्यासाठी ददल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२० ३२३५९ श्री.अतनल भोसले पुणे जजल्ह्यािील पोलीस िसाहिीांची 

दरुिस्था झाल्याबाबि 
२१ ३३२२४ श्री.विनायकराि मेटे बीड नगरपररषदेच्या लेखा विभागाि 

गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
२२ ३१४९७ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 

श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

कोथळीचा (िा.मुक्िाईनगर, जज.जळगाि) 
येथील राष्ट्रीय बालशौया पुरस्कार प्राप्ि 
बालक बेपत्िा झाल्याबाबि 

२३ ३४००७ प्रा.जोगेन्द्र किाड े सांघषा नगर-चाांददिली,अांधेरी (मुांबई) येथे 
शापुरजी पालनजी कां पनीने जलमनीमध्ये 
सुरुां ग लािल्याबाबि 

२४ ३१०९६ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

मुांबई शहरािील महानगरपाललकेच्या 
मोकळया जागाांबाबि 

२५ ३३८३६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी मै्ये गु्रप ऑफ कां पनीने केलेल्या 
फसिणकुीबाबि 

२६ ३१७७८ श्री.रविांद्र फाटक चाकण (जज.पुणे) नगरपररषद हद्दीि 
एक्झाबबाया या विकासकाने परिानगीपेक्षा 
अतिररक्ि मजल्याांचे बाांधकाम केल्याबाबि 

२७ ३४०६० श्री.नारायण राणे मुांबईिील मेरो-३ प्रकल्पाच्या कां ्ाटामध्ये 
गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

२८ ३२४२० श्रीमिी हुस्नबानू खललफे, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

परटिणे, लम-या (जज.रत्नाधगरी) येथील 
पाच महाविद्यालयीन विद्यार्थयाांना 
पोललसाांनी अमानषु मारहाण केल्याबाबि 

२९ ३४४७७ अॅड.राहुल नािेकर मुांबईिील कुलाबा, कफ परेड, बॅकबे 
ररक्लमेशन येथील झोपडपट्टीधारकाांना 
अपा् ठरविल्याबाबि 

३० ३१३७२ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.हेमांि टकले, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेची 
रुजक्मणीबाई आणण शास््ीनगर रुग्णालये 
शासनाकड ेहस्िाांिररि करणेबाबि 

३१ ३३९१८ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप मालाड (मुांबई) येथील ओरलेम चचा 
समोरील गौिम बुध्द रोडच्या दरुुस्िीचे 
काम प्रलांबबि असल्याबाबि 

३२ ३१२२३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानू खललफे 

बहृन्मुांबई महानगरपाललकेिील विविध 
गैरव्यिहाराबाबि 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३३ ३२४९९ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे रायगड जजल्ह्यामध्ये प्रोजेक्टची जादहराि 

करुन गुांििणकूदाराांची फसिणकू 
केल्याबाबि 

३४ ३२४५७ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील अललबाग कोळीिाडा मजच्िमार जेट्टीचे 
बाांधकाम अपूणा असल्याबाबि 

३५ ३४०४२ श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे 

मुांबईि एसआरए योजनाांमधील अनेक 
शाळाांच्या पुनिासनाची कामे प्रलांबबि 
असल्याबाबि 

३६ ३४४८० श्री.आनांद ठाकूर बोररिली येथील धारािी बेटािरील 
स्थातनकाांच्या प्रारूप विकास आराखड्याच्या 
हरकिीच्या सुनािणीबाबि 

३७ ३१४४६ 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, 
अॅड.राहुल नािेकर 

मुांबईिील दादर, मादहम आणण प्रभादेिी 
पररसरािील इमारिीिील रदहिाशाांना 
विकासकाने भाड ेन ददल्याबाबि 

३८ ३४०२३ श्री.रामहरी रुपनिर बोररिली (पूिा) येथील श्री.सदगुरु 
लमलेतनयम टॉिर या सहकारी गहृतनमााण 
सांस्थेबाबि 

३९ ३२९१४ श्री.प्रविण दरेकर दादर (मुांबई) येथील फुलमाकेट मधील 
कचऱ् याच्या समस्येबाबि 

४० ३१७६५ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्रीमिी हुस्नबानू 
खललफे 

मुांबईि डॉप्लर रडार कायााजन्िि होण्यासाठी 
महानगरपाललकेची जमीन हिामान 
विभागाकड ेहस्िाांिररि करणेबाबि 

४१ ३१५९१ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.जनादान 
चाांदरूकर, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी 
जस्मिा िाघ 

मुांबईिील लमठी नदीच्या सांिधानाबाबि 

४२ ३३५०० अॅड.अतनल परब ठाणे-लभिांडी-कल्याण या मेरोमागा-५ च्या 
बाांधकामाबाबि 

४३ ३२६०१ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि मुांबईि अांमलीपदाथााच्या विक्रीला प्रतिबांध 
करण्याबाबि 

४४ ३१८७६ डॉ.अपिूा दहरे मालेगाांि (जज.नालशक) येथे पादचऱ्याांसाठी 
स्कायिॉक, भुयारी मागााची तनलमािी 
करण्याबाबि 

४५ ३२०८८ अॅड.तनरांजन डािखरे कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललका 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
क्षे्ािील 27 गािाांची स्ििां् नगरपाललका 
स्थापन करण्याबाबि 

४६ ३४४११ श्री.सुभाष झाांबड औरांगाबाद येथील नागेश्िरिाडीिील पुलाची 
दरुिस्था झाल्याबाबि 

४७ ३२३६० श्री.अतनल भोसले लशिाजीनगर (जज.पुणे) बालसुधारगहृािील 
मुलाांचे लैंधगक शोषण होि असल्याबाबि 

४८ ३४३१५ श्री.विनायकराि मेटे राज्यािील असांघटीि कामगाराांकररिा 
महामांडळ स्थापन करणेबाबि 

४९ ३१६०९ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

घणसोली, निी मुांबई भागाि 
एन.एम.एम.टी. बस चालकािर ररक्षा 
चालकाांनी जीिघेणा हल्ला केल्याबाबि 

५० ३४२५६ प्रा.जोगेन्द्र किाड े मुांबई मेरो िन प्रा.लल. या कां पनीने 
होमगाडा प्रलशक्षण कें द्र बाांधून देणेबाबि 

५१ ३११०३ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

ठाणे पोललसाांनी आांिरराष्ट्रीय रग्ज रॅकेट 
उघडकीस आणल्याबाबि 

५२ ३३६९२ श्री.रविांद्र फाटक उल्हासनगर महानगरपाललकेची पाणीपुरिठा 
योजना अपूणा असल्याबाबि 

५३ ३१२७० श्री.नारायण राणे राज्यािील खासदार-आमदार तनधीिील 
कामामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

५४ ३२६०६ श्रीमिी हुस्नबानू खललफे, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

अांबरनाथ (जज.ठाणे) िालुक्यािील 
इजन्स्टट्यूशनल झोनबाबि 

५५ ३४५१४ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर मुांबईिील मालाड मालिणी िे एव्हरशाईन 
नगरला जोडणारा पादचारी पलु दरुुस्ि 
करणेबाबि 

५६ ३१३६५ श्री.जगन्नाथ लशांदे कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललका 
क्षे्ािील बी.एस.यु.पी. योजनेबाबि 

५७ ३१६३७ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद 
रणवपसे 

मुांबईिील पदपथाांच्या दरुुस्िीबाबि 

५८ ३१३७१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानू खललफे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांि टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर 

मे.कां बाटा एजव्हएशन प्रा.लल., मुांबई या 
आस्थापनेिील कामगाराांची प्रलांबबि देणी 
अदा करण्याबाबि 
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तिसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
५९ ३२४८४ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, 

आकका .अनांि गाडगीळ 
मुांबईिील धोकादायक इमारिीांबाबि 

६० ३२९१८ श्री.प्रविण दरेकर सागरी आयुक्िालय स्थापन करण्याबाबि 
६१ ३३४६० अॅड.तनरांजन डािखरे मुांबई उपनगरािील महानगरपाललका 

िसाहिीांचा पनुविाकास करण्याबाबि 
६२ ३२३६२ श्री.अतनल भोसले बाणेर (पुणे) येथील कचरा प्रकक्रया 

प्रकल्पाबाबि 
६३ ३४३७१ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल्हयािील बनािट नोटा 

प्रकरणािील आरोपीचा जजल्हा रूग्णालयाि 
मतृ्य ूझाल्याबाबि 

६४ ३१६१५ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरलसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

ठाणे येथे ररक्षाचालकाने िरुणीचा 
विनयभांग केल्याबाबि 

६५ ३४०१८ प्रा.जोगेन्द्र किाड े चारकोप (मुांबई) येथील पयाािरणिादी 
मदहलेस मारहाण झाल्याबाबि 

६६ ३१११४ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

बोगस धगरणी कामगाराांना घरे देण्याि 
आल्याबाबि 

६७ ३१०९१ श्री.रविांद्र फाटक कशेळी-कल्हेर (ठाणे) गािाि बेकायदेशीर 
बाांधकाम सुरु असल्याबाबि 

६८ ३२६२२ श्रीमिी हुस्नबानू खललफे, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्ि 

सोलापूर जजल्हयािील दोन पोलीस 
अधधका-याांच्या पत्नीांनी आत्महत्या 
केल्याबाबि 

६९ ३१०४० श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.ककरण पािसकर िडोलगाि येथील िालधुनी नदीिरील 
पूलाच्या तनकृष्ट्ट बाांधकामाबाबि 

  

  
विधान भिन :   श्री. उत्िमलसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 
ददनाांक : ४ , २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


