
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
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बुधिार, ददनाांक २६ जुलै, २०१७ / श्रािण ४, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 
(२) गहृतनमााण मा्ं ी 
(३) कामगार, कौशल्य विकास, भूकां प पुनिासन,  

माजी सैतनकाांचे कल्याण मा्ं ी 
  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ११४ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ४७ [ १ िे ४७ ] 
  

 दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ४१ [ ४८ िे ८८ ] 
  

 तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २६ [ ८९ िे ११४ ] 
  

एकूण - ११४ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. 
प्रश्न 
क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 

१ ३३२५९ श्री.िानाजी सािांि मुांबईसह देशभरािून अल्पियीन मुलाांची 
िसकरी करणारी टोळी पकडल्याबाबि 

२ ३११४५ श्री.हररससांग राठोड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि 
टकले, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर 

डोल्हारी (िा.दारव्हा, जज.यििमाळ) 
येथील शेिकरी कुटुांबाने जजल्हाधधकारी 
कायाालयाि विष प्राशन करुन आत्महत्या 
करण्याचा प्रयत्न केल्याबाबि 

३ ३२५२७ श्री.सुभाष झाांबड औरांगाबाद शहरािील भूसमगि गटार 
योजनेचे काम अपूणा असल्याबाबि 

४ ३२३०९ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर 

पालघर शहरािील धोकादायक 
इमारिीबाबि 

५ ३१५७१ डॉ.अपिूा दहरे, श्री.नागोराि गाणार राज्यािील कौशल्य विकास ि 
उद्योजकिा विभागाच्या कायाकक्षिेील  
सशक्षक-सशक्षकेिराांच्या समसयाांबाबि 

६ ३३४७८ अॅड.अतनल परब विक्रोळी येथे सुसज्ज न्यायालय सुरु 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न 
क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 

७ ३०९३१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोक 
ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमिी हुसनबानू खसलफे 

तनलांगा (जज.लािूर) येथील दौऱ् याच्यािेळी 
मा.मुख्यमां्ी महोदयाांच्या हेसलकॉप्टरला 
झालेल्या अपघािाबाबि 

८ ३०९४८ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील 

नासशक जजल््यािील दसलििसिी सुधार 
योजनेसाठी प्राप्ि झालेला तनधी जजल्हा 
प्रशासनाकड ेपडून असल्याबाबि 

९ ३१९९२ अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटकरे, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.अमरससांह पांडडि, 
श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

औरांगाबाद येथे नगरसेिकाच्या घरी 
असभयाांत्र्की परीक्षचेा पेपर सलदहल्याच्या 
प्रकाराबाबि 

१० ३१३०४ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

बाणेर (जज.पुणे) येथे रसिा ओलाांडिाना 
झालेल्या अपघािाबाबि 

११ ३०९१३ श्री.नारायण राणे जुहू िारा रोड मुांबई येथील इसटेला 
मद्यपान गहृामुळे नागररकाांना ्ास होि 
असल्याबाबि 

१२ ३०८९० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.हररससांग राठोड, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.अशोक 
ऊफा  भाई जगिाप, श्रीमिी हुसनबानू खसलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, 
श्री.अमररशभाई पटेल 

आमदार तनिास, नागपूर येथे एका 
अल्पियीन मुलीिर सामुदहक अत्याचार 
झाल्याच्या घटनेबाबि 

१३ ३३३०७ श्री.पररणय फुके करमाळा (िा. कराड, जज. सािारा) येथे 
पोसलसाांच्या मारहाणीि मतृ्य ूझाल्याबाबि 

१४ ३२२५८ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि 

बहृन्मुांबई महानगरपासलकेची रुग्णालये 
सिा सुविधाांसह सक्षम करून ररक्ि पदे 
भरण्याबाबि 

१५ ३११११ श्री.आनांदराि पाटील मलकापूर (िा.कराड, जज.सािारा) येथे 
सििां् पोलीस ठाणे सथापन करण्याबाबि 

१६ ३२३४५ श्री.अतनल भोसले पुणे जजल्हयािील मुांढिा जॅकिेल 
प्रकल्पाबाबि 

१७ ३२४२३ श्री.विक्रम काळे, श्री.सतिश चव्हाण औरांगाबाद येथील रेल्िे क्रॉससांगकरीिा 
एकनाथनगर उड्डाण पुल बाांधण्याबाबि 

१८ ३२३०१ श्रीमिी हुसनबानू खसलफे सशिडी (मुांबई) येथील क्षयरोग 
रुग्णालयािील विविध समसयाांबाबि 
 



3 

अ. क्र. प्रश्न 
क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 

१९ ३१००९ आकका .अनांि गाडगीळ खार (मुांबई) येथे झोपडपट्टी पनुिासन 
योजनेमध्ये विकासकाने गैरव्यिहार 
केल्याबाबि 

२० ३३२२१ श्री.विनायकराि मेटे बीड शहराि बाजारिळाची व्यिसथा 
करणेबाबि 

२१ ३२८४८ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.प्रविण दरेकर सागर इन्व्हेसटमेंट या कां पनीने 
गुांििणकुदाराांचे कोटयिधी रुपयाांची 
फसिणकू केल्याबाबि 

२२ ३३७९५ श्री.जनादान चाांदरूकर पोलीस कमाचा-याांकररिा घर खरेदी 
करण्यासाठी ककां िा बाांधण्यासाठी व्याज 
सिलिीची कजा योजना राबविण्याबाबि 

२३ ३३५०५ श्री.रामतनिास ससांह मुांबईिील पिई, दहरानांदानी येथील 
सिामीनारायण मांददर मागााच्या 
कामामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

२४ ३२२८३ श्री.रामराि िडकुिे दहांगोली नगरपररषद कायाक्षे्ाि 
रसत्यािरील पथददिे बांद असल्याबाबि 

२५ ३३६९५ श्री.सुजजिससांह ठाकूर कळांब शहरािील पोलीस िसाहिीची 
दरुिसथा झाल्याबाबि 

२६ ३३२८८ श्री.रामहरी रुपनिर मुांबई महानगरपासलकेच्या (एल) विभागाि 
दवुषि पाणीपुरिठा होि असल्याबाबि 

२७ ३०९६९ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे सभिांडी (जज.ठाणे) शहरािील शालेय 
मुलीांचे अपहरण झाल्याबाबि 

२८ ३२३९० श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर 

मुांबईिील आयुमाान सांपलेल्या धोकादायक 
पुलाांच्या पनुबाांधणीबाबि 

२९ ३२२६८ श्री.कवपल पाटील, आकका .अनांि गाडगीळ राज्य शासकीय कमाचाऱ् याांच्या कामाचा 
आठिडा पाच ददिसाांचा करण्याबाबि 

३० ३२७८६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.समिेश भाांगडडया 

सपधाा पररक्षेचा अजा भरण्याच्या शुल्काि 
झालेली िाढ कमी करणेबाबि 

३१ ३२४५१ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील बेलापूर (सी.बी.डी.) (निी मुांबई) येथील 
अपोलो हॉजसपटलमध्ये सथातनकाांना 
सिलिी समळणेबाबि 

३२ ३१५२५ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.समिेश भाांगडडया, श्री.प्रकाश गजसभये 

राष्ट्रसांि िकुडोजी महाराज विद्यापीठ, 
नागपूरकररिा सभागहृ बाांधकामास मांजूरी 
समळणेबाबि 
 

३३ ३२८०७ श्री.प्रविण दरेकर अांबरनाथ येथे बोगस कॉल सेंटर सुरु 
असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न 
क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 

३४ ३११८५ अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.अपूिा दहरे, श्री.विक्रम 
काळे 

अशासकीय िां् विद्यालयािील 12 िषे 
सेिा पूणा झालेल्या तनदेशकाांना िररष्ट्ठ 
िेिनशे्रणी लागू करण्याबाबि 

३५ ३३१५९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले राज्यािील शासकीय औद्योधगक प्रसशक्षण 
सांसथेिील िाससका ित्िािरील सशल्प 
तनदेशकाांच्या प्रलांत्रबि मागण्याांबाबि 

३६ ३१२०५ श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि 
टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि िडकुिे, 
डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे 

पुणे महानगरपासलकेच्या रुग्णालयाांमध्ये 
सोनोग्राफी यां् खरेदीि गैरव्यिहार 
झाल्याबाबि 

३७ ३३३६६ श्रीमिी जसमिा िाघ गणेशनगर, िाांदे्र (मुांबई) येथे एकाच 
कुटुांबािील मदहलाांिर आत्मघािी हल्ला 
केल्याबाबि 

३८ ३२१७९ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे औरांगाबाद महानगरपासलकेिील शालेय 
विद्याथीनीांना सायकलचे िाटप 
करणेबाबि 

३९ ३०९०७ श्री.सिेज ऊफा  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी 
हुसनबानू खसलफे 

पुणे ि कोल्हापूर येथे मा.उच्च 
न्यायालय, मुांबइाचे प्रसिाविि खांडपीठ / 
सकका ट बेंचला मान्यिा देणेबाबि 

४० ३१५०८ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर मुांबईि भटक्या कुर्यायाांची सांख्या िाढि 
असल्याबाबि 

४१ ३०९५५ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल िटकरे, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांिराि 
जाधि, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.हेमांि टकले 

पाांगारी-नानािळे (िा.भोर, जज.पुणे) 
गािाि अिैध दारू विक्री होि 
असल्याबाबि 

४२ ३२७४३ प्रा.जोगेन्द्र किाड े नागपूर येथील िधाा रोडिरील सपेक्रम 
रुग्णालयाची सुरक्षा सभांि कोसळून 
मजुराांचा मतृ्यू झाल्याबाबि 

४३ ३१११५ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अमरससांह पांडडि कल्याण (जज.ठाणे) िालुका पांचायि 
ससमिीच्या निीन इमारि बाांधकामाचा 
जादा एफएसआयचा प्रसिाि शासनाकड े
प्रलांत्रबि असल्याबाबि 
 

४४ ३०९२४ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल 
नािेकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील 

विक्रमगड (जज.पालघर) येथील सिच्छ 
भारि असभयानाांिगाि लाभाथी कुटुांत्रबयाांना 
शौचालयासाठी तनधी िाटप करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न 
क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 

४५ ३०९५३ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांि टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रकाश गजसभये 

मुांबई शहरािील मोडकळीस आलेल्या 
इमारिीांच्या पनुविाकासाबाबि 

४६ ३२८६४ श्री.प्रकाश गजसभये, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटकरे, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.अमरससांह पांडडि, 
श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि 

भामरागड (जज.गडधचरोली) येथे 
नक्षलिाद्याांनी केलेल्या सफोटाि शदहद 
झालेल्या जिानाांच्या कुटुांत्रबयाांना आधथाक 
मदि देणेबाबि 

४७ ३१४६७ श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड 

मौजे धामणे (िा.मािळ, जज.पुणे) येथे 
िारकरी सांप्रदायािील जेष्ट्ठ टाळकरी ि 
त्याांची पत्नी आणण मुलाची दरोडखेोराांनी 
हत्या केल्याबाबि 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४८ ३३२६१ श्री.िानाजी सािांि, श्री.रविांद्र फाटक अतिररक्ि आयुक्ि, आददिासी विभाग, 

ठाणे याांना लाच जसिकारिाना 
पकडल्याबाबि 

४९ ३१२७८ श्री.हररससांग राठोड, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटकरे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्रीमिी हुसनबानू खसलफे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

नागपूर येथील सुधारगहृािनू पळालेल्या 
तनराधार अल्पियीन मुलीिर अत्याचार 
झाल्याबाबि 

५० ३२६३१ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि मुांबईिील क्रॉफडा माकेटमध्ये विविध पक्षी 
ि प्राण्याांची बेकायदेशीरपणे होि असलेली 
विक्री रोखण्याबाबि 

५१ ३२३१२ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.राहुल नािेकर 

िलासरी नगरपांचायि हद्दीि बेकायदा 
बाांधकामे सुरु असल्याबाबि 

५२ ३३५२४ अॅड.अतनल परब मुांबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधधशाांच्या 
गहृतनमााण सोसायटीच्या भूखांडाबाबि 

५३ ३१३९६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमिी हुसनबानू खसलफे 

पुणे शहरािील कच-याचा समसया 
सोडविण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५४ ३१००० श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, 

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील 
नासशक येथे महामागा सुरक्षा कायाालय 
सथापन करण्याबाबि 

५५ ३१९९५ अॅड.जयदेि गायकिाड पुण्यािील मेरो प्रकल्पास सशिाजीनगर 
येथील कृवष महाविद्यालयाची जागा 
देणेबाबि 

५६ ३१३१६ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल 
नािेकर 

डहाण ू (जज.पालघर) येथे डज्पांग ग्राऊां ड 
उभारण्याबाबि 

५७ ३०९१५ श्री.नारायण राणे कणकिली येथे खासगी विकासकाच्या 
माध्यमािनु पाककां ग आरक्षण विकससि 
केले जाि असल्याबाबि 

५८ ३१०७८ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरससांह पांडडि, अॅड.तनरांजन डािखरे 

िासशम शहरामध्ये आयकर विभागाचे 
अधधकारी असल्याचे भासिून बनािट धाड 
टाकल्याबाबि 

५९ ३२६७५ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटकरे, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.अमरससांह पांडडि, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, अडॅ.जयदेि 
गायकिाड, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय 
दत्ि 

मुांबई शहर ि उपनगरािील झोपडपट्टी 
प्रकल्प प्रलांत्रबि असल्याबाबि 

६० ३३७२० श्री.आनांदराि पाटील कराड (जज.सािारा) येथील लोकप्रतितनधी 
याांच्या अांगरक्षकाला मारहाण झाल्याबाबि 

६१ ३२३४८ श्री.अतनल भोसले का्ज-कोंढिा रोडिरील पाणीपुरिठा 
लाईनची दरुुसिी करण्याबाबि 

६२ ३२४२७ श्री.विक्रम काळे औरांगाबाद महापासलकेने िीज बचिीचे 
काम ददलेल्या ठेकेदाराने अटी शथीचे 
उल्लांघन केल्याबाबि 

६३ ३२३०७ श्रीमिी हुसनबानू खसलफे सिािांर्याय सैतनकाांची तनितृ्िीिेिनाची 
प्रकरणे तनकाली काढण्याबाबि 

६४ ३१११६ आकका .अनांि गाडगीळ, श्री.जनादान 
चाांदरूकर 

मुांबईि डेंग्युच्या साथीचा प्रादभुााि 
रोखण्याबाबि 

६५ ३२८५४ श्री.रविांद्र फाटक डोंत्रबिली (पिूा) भागाि भूमाकफयाांनी 
बेकायदा इमारिी उभारल्याबाबि 

६६ ३३७९८ श्री.जनादान चाांदरूकर कजाि (जज. रायगड) येथील कोंढाणे धरण 
ससडकोकड ेहसिाांिररि करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६७ ३३५०६ श्री.रामतनिास ससांह घाटकोपर (पजश्चम) गािदेिी रोड येथील 

इमारिीच्या पुनबाांधणीचे काम प्रलांत्रबि 
असल्याबाबि 

६८ ३२२८५ श्री.रामराि िडकुिे परभणी महानगरपासलकेि शौचालय 
बाांधकामाचे अजा प्रलांत्रबि असल्याबाबि 

६९ ३२५०१ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि मु  ांबईि विविध दठकाणी आलेले सीसीटीव्ही 
कॅमेरे तनकृष्ट्ट दजााचे असल्याबाबि 

७० ३२६७० श्री.कवपल पाटील, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या सपधाा 
परीक्षाथींच्या मागण्याांबाबि 

७१ ३२७९१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.समिेश भाांगडडया 

राष्ट्रसांि िुकडोजी महाराज नागपूर 
विद्यापीठािील मौल्यिान धािूच्या 
नाण्याांची चोरी झाल्याबाबि 

७२ ३२४५९ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील मोरबे (िा.खालापूर, जज.रायगड) धरणािील 
पाण्याची चोरी होि असल्याबाबि 

७३ ३१८४९ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.समिेश भाांगडडया 

नागपूर शहरािील देिडडया मॅटतनाटी होम 
ि समनी मािा नगरािील दिाखाना 
बी.ओ.टी. ित्िािर चालविण्याच्या 
प्रसिािाबाबि 

७४ ३२८१२ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सुतनल िटकरे, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.अमरससांह पांडडि, 
श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे 

खोटे प्रतिज्ञाप् ि कागदप्ाद्िारे 
गहृतनमााण सोसायटीच्या सथापना करुन 
शासन ि ्हाडाची सुमारे ४० कोटीची 
फसिणकू केल्याबाबि 

७५ ३१४३१ अॅड.तनरांजन डािखरे ठाणे महानगरपासलकेिील कां ्ाटी 
कमाचाऱ्याांना तनयसमि सेिेि सामािनू 
घेणेबाबि 

७६ ३३१६० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले मदहांद्र ऍण्ड मदहांद्र कारखान्यािील कां ्ाटी 
कामगाराांचे तनमुालन बोडााि विचाराधीन 
असलेले प्रकरण तनकाली काढणेबाबि 

७७ ३१२०८ श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांि टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.जयिांिराि 
जाधि, श्री.सुतनल िटकरे, श्री.अमरससांह 
पांडडि, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.विक्रम 
काळे 

मुांबईि आझाद मदैानािर उपोषणास 
बसलेल्या बेरोजगार असभयांत्याचा मतृ्य ू
झाल्याबाबि 

७८ ३३३७५ श्रीमिी जसमिा िाघ, अॅड.अतनल परब पाचोरा (जज.जळगाि) येथे बनािट नोटा 
छापणाऱ् या दठकाणी पोसलसाांनी धाड 
टाकल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७९ ३२१८६ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे औरांगाबाद महानगरपासलका अजग्नशमन 

दलासाठी “महाराष्ट्र अजग्नसुरक्षा असभयान” 
अांिगाि निीन पदतनसमािी करणेबाबि 

८० ३११२३ श्री.सिेज ऊफा  बांटी पाटील मेक इन इांडडया समशनमध्ये गुांििणकू 
करण्याचे आिाहन करून लोकाांची 
फसिणकू केल्याबाबि 

८१ ३१५१० श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर मुांबईिील ददहसर ि काांददिली पजश्चम 
येथील खारफुटीच्या जांगलाचे जिन 
करणेबाबि 
 

८२ ३०९५७ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

मुांबईिील मरोळ (अांधेरी) येथे िाहनिळ 
महापासलकेने विकासकाला विकल्याबाबि 

८३ ३२७२७ प्रा.जोगेन्द्र किाड े नागपूर शहराि अन्य राज्यािील 
गुन्हेगाराांच्या टोळया सकक्रय असल्याबाबि 

८४ ३१११८ श्री.जगन्नाथ सशांदे, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर 

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील पोलीस 
िसाहिीांची दरुिसथा ि पोसलसाांसाठी राखीि 
भूखांडािर अतिक्रमण झाल्याबाबि 
 

८५ ३१०२१ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि 

मुांबई महानगरपासलका क्षे् ाि मोठया 
प्रमाणाि प्लाजसटक वपशव्याांचा िापर होि 
असल्याबाबि 

८६ ३०९९२ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

महाराष्ट्र-कनााटक सीमा प्रश्न 
सोडविण्याबाबि 
 

८७ ३२९२६ श्री.प्रकाश गजसभये राज्याचे माजी मुख्यमां्ी सिगीय िसांिराि 
नाईक याांच्या जन्मशिाब्दी िषाातनसमत्ि 
आांिरराष्ट्रीय दजााचे समिृी सभागहृ 
उभारण्याबाबि 
 

८८ ३१४६८ श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण 
पािसकर, अॅड.जयदेि गायकिाड 

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील मुकेश िाईन 
शॉपिर अज्ञाि हल्लेखोराांनी गोळीबार 
केल्याबाबि 
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तिसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
८९ ३२६३३ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि मुांबईिील मोठ्या उद्योजकाांनी 

महापासलकेचा मालमत्िा कर 
थकविल्याबाबि 

९० ३२३२४ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटकरे 

डोंत्रबिली (जज.ठाणे) येथील औद्योधगक 
िसाहिीमधील प्रोबेस कां पनीिील सफोट 
होिून नुकसान झालेल्या रदहिाश्याांना 
नुकसान भरपाई समळणेबाबि 

९१ ३१३७९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्रीमिी 
हुसनबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अतनल सोले 

राज्य शासनाच्या सेिेिील आरक्षक्षि पदाांिर  
त्रबगर मागासिगीय उमेदिाराांमधनू 
तनयुक्त्या करण्याच्या घेण्याि आलेल्या 
तनणायाबाबि 

९२ ३११६३ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील 

नक्षलग्रसि भागासाठी िसेच मुांबई 
पोसलसाांसाठी अत्याधतुनक पध्दिीचे 
बुलेटप्रुफ जॅकेट पुरविण्याबाबि 

९३ ३१३२४ श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे 

नाांदगाि (जज.नासशक) शहराि तनयसमि 
पाणीपुरिठा करण्याबाबि 
 

९४ ३११३३ श्री.नारायण राणे कें द्र शासनाच्या अमिृ योजनेिील विविध 
योजनाांसाठीच्या तनधीचा ५० टक्के िाटा 
राज्याने उचलला नसल्याबाबि 
 

९५ ३१०८५ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरससांह पांडडि 

ज्येष्ट्ठ सामाजजक कायाकिे श्री.राजाराम 
भासकर गुरुजी याांच्यािर प्राणघािक हल्ला 
झाल्याबाबि 
 

९६ ३२६७७ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटकरे, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, अडॅ.जयदेि 
गायकिाड 

मुांबई ि उपनगराि सिसिाि ्हाडाचे घर 
देण्याचे आसमष दाखिनू टोळीने अनेकाांची 
फसिणकू केल्याबाबि 

९७ ३२३४९ श्री.अतनल भोसले िडगािशेरी (जज.पुणे) येथील 
विमाननगरमधील ्हाडाच्या मालकीच्या 
जागेिर अनधधकृि अतिक्रमण झाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
९८ ३३४२० श्री.विक्रम काळे, श्री.ककरण पािसकर, 

श्री.हेमांि टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.प्रकाश गजसभये 

डॉ.नरेंद्र दाभोळकर ि कॉ.गोविांद पानसरे 
याांच्या हत्येच्या िपासाबाबि 
 

९९ ३२३१९ श्रीमिी हुसनबानू खसलफे, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर 

मुांबई महानगरपासलकेच्या शाळेिील 
विद्यार्थयाांच्या शालेय पोषण आहाराबाबि 

१०० ३३६४४ श्री.रविांद्र फाटक ठाणे-कळिा उड्डाण पुलाच्या 
बाांधकामाबाबि 

१०१ ३३३१८ श्री.रामराि िडकुिे जजांिूर (जज.दहांगोली) शहरािील पोलीस 
कमाचाऱ्याांच्या तनिाससथानाांची दरुिसथा 
झाल्याबाबि 

१०२ ३२५२० श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण 
पािसकर, श्रीमिी हुसनबानू खसलफे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.जयिांिराि 
जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि 

िारणानगर (कोल्हापूर) येथील धाडीिील 
रक्कम पोसलसाांनी लुटल्याबाबि 

१०३ ३२५०८ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील आांत्रबिली (िा.कल्याण, जज.ठाणे) येथे 
पोसलसाांिर हल्ला झाल्याबाबि 

१०४ ३१७५८ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जनादान चाांदरूकर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमिी हुसनबानू खसलफे, 
श्री.हेमांि टकले, अॅड.जयदेि गायकिाड 

मुांबईिील इांद ू समलच्या जागेिर भारिरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर याांचे समारक 
उभारण्याबाबि 

१०५ ३१३४५ श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांि टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर 

मुांबईिील िडाळा आणण चेंबूर येथील 
माथाडी कामगाराांच्या गहृसांकुलाच्या 
प्रसिािाबाबि 

१०६ ३३३७३ श्रीमिी जसमिा िाघ, डॉ.(श्रीमिी) नीलम 
गोऱ्हे 

पुणे आणण वपांपरी-धचांचिड पररसराि 
सिाइन फ्लू या साथीच्या आजाराला 
प्रतिबांध घालण्याबाबि 

१०७ ३२१८७ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे औरांगाबाद महानगरपासलकेि पाणीटँकरच्या 
देयकाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

१०८ ३११२८ श्री.सिेज ऊफा  बांटी पाटील कोल्हापूर येथे पोलीस आयुक्िालय सथापन 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१०९ ३१६९६ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर राज्यािील प्रमुख शहरािील प्रदषुणाि िाढ 

होि असल्याबाबि 
११० ३०९५८ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि 

टकले, श्री.सुतनल िटकरे, श्री.ककरण 
पािसकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

मुांबईिील पोलीस ठाण्याि सी.सी.टी.व्ही. 
कॅमेरे बसविण्याबाबि 

१११ ३१२४९ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्रीमिी विद्या चव्हाण रॉयल टविांकल सटार क्लब ि ससरस चेक 
इन्स या कां पनीच्या सांचालकाांनी 
गुांििणकूदाराांची फसिणकू केल्याबाबि 

११२ ३०९३३ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर 

भारिरत्न डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर शिाब्दी 
रुग्णालय (काांददिली) येथील कां ्ाटी 
कामगाराांना सुधाररि िेिन ि मूलभूि 
सोयी-सुविधा लागू करण्याबाबि 

११३ ३१००८ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, आकका .अनांि गाडगीळ 

राज्याि प्काराांिर होणारे हल्ले 
रोखण्याबाबि 

११४ ३१४७० श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण 
पािसकर, अॅड.जयदेि गायकिाड 

राज्याि कायदा ि सुरक्षा राखण्याकररिा 
पोसलसाांच्या सांख्येि िाढ करणेबाबि 

  

  
विधान भिन :   उत्िमससांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 
ददनाांक : २५ जुलै, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
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मुद्रणप:सश र ीासमध्ा्तीसमुद्रणप या, मुडबई. 

 


