
महाराष्ट्र विधानपररषद 
चौथे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

बुधिार, ददनाांक २० डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २९, १९३९ ( 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 सैननकाांचे कल्याण मां्ी 
  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ८५ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३७ [ १ ते ३७ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३० [ ३८ ते ६७ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १८ [ ६८ ते ८५ ] 
  

एकूण - ८५ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ ३५५२१ श्री.जगन्नाथ शशांदे कल्याण-िोंबबिली महानगरपाशलका 

के्ष्ातील आरक्षक्षत भूखांिाचा 
बेकायदेशीर विकास होत असल्याबाबत 
 

२ ३५११९ श्री.रामराि ििकुते सेनगाि (जज.दहांगोली) तालुक्यातील 
जजल्हा न्यायालयाचे बाांधकाम ि 
उपविभागीय कायाालय सुरू 
करण्याबाबत  
 

३ ३५७९८ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग 
 

मे.कां बाटा एव्हीएशन प्रा.शल. कां पनीतील 
कामगाराांची देणी देण्याबाबत 

४ ३५२४८ श्री.अननल भोसले पुणे महापाशलकेच्या कायाालयाांना जजओ 
कां पनीकिून करारानुसार इांटरनेट सेिा 
ददली जात नसल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५ ३४८९२ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.विजय ऊफा  
भाई धगरकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामननिास शसांह, श्री.प्रविण दरेकर, 
अिॅ.राहुल नािेकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ 
राजरूकर, श्री.हररशसांग राठोि, िॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.जनादान 
चाांदरूकर 
 

राज्यातील धमाादाय रुग्णालये गरीब 
रुग्णाांना उपचार नाकारत असल्याबाबत 
 

६ ३५४९९ श्री.धनांजय मुांि े ददिांगत गोपीनाथरािजी मुांि े ऊस 
तोिणी कामगार कल्याणकारी 
महामांिळ कायााजन्ित करणेबाबत 
 

७ ३५८८६ श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, िॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे 
 

राज्यातील कारागहृाांची दरुिसथा 
झाल्याबाबत 
 

८ ३४९२९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
प्रा.जोगेन्द्र किािे, श्री.हररशसांग राठोि, 
श्री.सुभाष झाांबि, श्री.अमरनाथ 
राजरूकर, अिॅ.ननरांजन िािखरे 
 

भारतरत्न िॉ.बाबासाहेब आांबेिकर याांचे 
मुांबई येथील आांतरराष्ट्रीय 
समारकाबाबत 
 

९ ३४६७१ श्री.हेमांत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांिे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अिॅ.ननरांजन 
िािखरे, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद 
ठाकूर, अिॅ.राहुल नािेकर, श्री.अननल 
भोसले 
 

मुांबई महानगरपाशलकेने प्रसतावित 
केलेल्या सागरी ककनारा रसत्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१० ३५६३१ श्री.जयांत पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे 
सोलापूर शहरातील महापाशलकेचे देगाि 
येथील आरोग्य कें द्र सुरु करण्याबाबत 
 

११ ३५२३६ श्री.कवपल पाटील मुांबईतील मान्यता प्राप्त अधधकृत 
प्राथशमक ि माध्यशमक शाळाांची 
अनधधकृत बाांधकामे ननयशमत 
करण्याबाबत 
 

१२ ३५१८१ िॉ.अपिूा दहरे नाशशक शहरात दहट ॲण्ि रन 
प्रकारच्या अपघाताांच्या सांख्येत िाढ 
झाल्याबाबत 
 

१३ ३५९१९ आकका .अनांत गािगीळ मुांबईत एसआरए प्रकल्प रखिविणाऱ्या 
विकासकाांिर कारिाई करण्याबाबत 
 

१४ ३५१२९ श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.दत्ता्य सािांत, श्रीमती जसमता 
िाघ, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ 
राजरूकर, आकका .अनांत गािगीळ, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू 
खशलफे, प्रा.जोगेन्द्र किािे, श्री.हररशसांग 
राठोि, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.जनादान 
चाांदरूकर 
 

राज्यातील औद्योधगक प्रशशक्षण 
सांसथाांमध्ये शशक्षण घेणाऱ्या 
विद्यार्थयाांच्या विद्यािेतनात िाढ 
करण्याबाबत 
 

१५ ३४७८७ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.हेमांत 
टकले, श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र 
पाटील 
 

बी.िी.िी. चाळीांच्या पुनविाकासाबाबत 
 

१६ ३४८४६ श्री.जयिांतराि जाधि येिला (जज.नाशशक) नगरपाशलका 
के्ष्ातील पयाटनसथळास मुलभूत सोयी 
सुविधा पुरविणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१७ ३५१५७ अिॅ.जयदेि गायकिाि, श्री.नरेंद्र पाटील, 

श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अिॅ.ननरांजन 
िािखरे, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद 
ठाकूर, अिॅ.राहुल नािेकर, श्री.अननल 
भोसले, श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त 
 

नागपूर येथील मध्यिती कारागहृात 
कैद्याांचा सांशयासपद मतृ्य ूझाल्याबाबत 
 

१८ ३५५४५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

पिनी (जज.भांिारा) नगरपररषद 
मुख्याधधकारी याांनी कायाक्षे्ाच्या 
मयाादाांचा भांग केल्याने त्याांना ननलांबबत 
करणेबाबत 
 

१९ ३५६५१ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामननिास शसांह, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.हररशसांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र 
किािे, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.अमरनाथ 
राजरूकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास 
 

मुांबई महानगरपाशलकेच्या शाळाांमधील 
विद्यार्थयाांना टॅब परुविण्याबाबत 
 

२० ३५६७९ श्री.रविांद्र फाटक मुलुांि (मुांबई) येथे लालबहादरू शास्ी 
महानगरपाशलका शाळेजिळ पादचारी 
भुयारी मागा बाांधण्याबाबत 
 

२१ ३५९५६ श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.जगन्नाथ शशांदे राज्यातील चतथुाशे्रणी कमाचाऱ्याांच्या 
मागण्याबाबत 
 

२२ ३५१६२ श्रीमती विद्या चव्हाण कमाल जमीन धारणा कायद्याांतगात 
ताब्यात घेतलेल्या जशमनीबाबत 
 

२३ ३५४३३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय 
मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण 

परभणी महानगरपाशलकेतील विद्युत 
देयकामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२४ ३५३४९ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 

अिॅ.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग 
पालघर जजल्हयात पोलीस सांख्याबळ, 
या्ं सामुग्री ि पोलीस िाहनाांमध्ये िाढ 
करण्याबाबत 
 

२५ ३५८३३ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.जनादान 
चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील 
 

म्हािाच्या सांक्रमण शशबबरातील घराांची 
दरुिसथा झाल्याबाबत 
 

२६ ३५३१४ श्री.सुभाष झाांबि औरांगाबाद शहरात निीन ड्रनेेज 
व्यिसथा उभारण्याबाबत 
 

२७ ३४७९४ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांिे, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अिॅ.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद ठाकूर, 
अिॅ.राहुल नािेकर, श्री.अननल भोसले 
 

लालबाग (मुांबई) येथील उड्िाणपलुाची 
दरुुसती करण्याबाबत 
 

२८ ३५५६७ अिॅ.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.ख्िाजा बेग 

गोरेगाांि (पजश्चम), मुांबई येथे 
म्हािाच्या जागेिर घरे बाांधण्याच्या 
घेतलेल्या ननणायाबाबत 
 

२९ ३५५९४ श्री.अमरनाथ राजरूकर, श्री.सांजय दत्त अधाापूर तालुक्यातील (जज.नाांदेि) 
भोकरफाटा पररसरात सशस् दरोिा 
टाकल्याच्या घटनेबाबत 
 

३० ३४८२३ अिॅ.ननरांजन िािखरे िोंबबिली-माणकोली (जज.ठाणे) 
दरम्यानच्या पुलाचे बाांधकाम पूणा 
करणेबाबत 
 

३१ ३५७१७ श्री.गोवपककशन बाजोरीया समाटा शसटी अमतृ अशभयान ि 
सिच्छत महाराष्ट्र अशभयान अांतगात 
राज्यातील हागणदारीमुक्त शहराांच्या 
तपासणीबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३२ ३५७१० श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय 

दत्त 
राज्यातील महानगरपाशलकाांमधील विधी 
अधधकाऱ् याांच्या पदाांमध्ये िाढ 
करणेबाबत 
 

३३ ३६७८८ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष झाांबि, 
श्री.अमरनाथ राजरूकर 
 

शसांदी (रेल्िे) नगरपररषद (जज.िधाा) 
येथील शसमेंट रसत्याच्या कामात 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

३४ ३६९२४ श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांिे, 
श्री.बाळाराम पाटील 

न्य ू इांजग्लश सकूल, मांगळिेढा या 
शाळेच्या शेजारी असलेली गटार 
बांददसत करणेबाबत 
 

३५ ३६९७८ प्रा.जोगेन्द्र किािे मौजे मागाठाणे येथील झोपिपट्टी 
पुनिासनाबाबत 
 

३६ ३७०६० श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
आकका .अनांत गािगीळ, श्रीमती हुसनबानू 
खशलफे, श्री.हररशसांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र 
किािे, श्री.अमरनाथ राजरूकर, 
श्री.सुभाष झाांबि 
 

राज्यातील विविध शहरे ननयशमत 
हिाईसेिेव्दारे जोिण्याबाबत 
 

३७ ३७२५८ अिॅ.अननल परब मुांबई विमानतळानजजकच्या 
झोपिपट्टीिाशसयाांचे पनुिासन 
करण्याबाबत 
 

  
दसुरी फेरी 

  
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३८ ३४८१९ श्री.जगन्नाथ शशांदे, अिॅ.ननरांजन िािखरे कल्याण-िोंबबिली महानगरपाशलकेचा 

ददव्याांग विकास ननधी व्यपगत 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३९ ३५७७१ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, अिॅ.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विजय ऊफा  
भाई धगरकर 
 

मुांबईतील भूखांिाांचा पुनविाकास केलेल्या 
विकासकाांनी महानगरपाशलकेचा 
वप्रशमयम थकविल्याबाबत 
 

४० ३५२८३ श्री.अननल भोसले पुणे शहरातील शहरातील “हाय 
कॅपेशसटी मास राजन्झट रुट” 
प्रकल्पाबाबत 
 

४१ ३४८६३ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर, अिॅ.राहुल नािेकर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.प्रकाश गजशभये, 
िॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.जनादान चाांदरूकर, 
श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सुभाष झाांबि, 
श्री.अमरनाथ राजरूकर, प्रा.जोगेन्द्र 
किािे 
 

राज्यातील पोलीस दलाच्या 
आधुननकीकरणासाठी कें द्र शासनाकिून 
देण्यात आलेला ननधी परत गेल्याबाबत 
 

४२ ३५४८४ श्री.धनांजय मुांि े नाशशक सािाजननक बाांधकाम 
विभागातील अधधकाऱ् याांना लाचलुचपत 
प्रनतबांधक विभागाने पकिल्याबाबत 
 

४३ ३५८७९ श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

रत्नाधगरी जजल्हयातील विजयदगुा 
खािीपट्टय्ातील बांदरातील गाळ उपसा 
करण्याबाबत 
 

४४ ३४९१२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.जनादान चाांदरूकर, श्री.हररशसांग 

मुांबई शहर ि उपनगरात झालेल्या 
अनतिषृ्ट्टीबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
राठोि, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.अमरनाथ 
राजरूकर, आकका .अनांत गािगीळ, 
श्री.कवपल पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किािे, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांत टकले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर, 
अिॅ.राहुल नािेकर 
 

४५ ३४६७६ श्री.हेमांत टकले, अिॅ.जयदेि गायकिाि, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
अिॅ.राहुल नािेकर 
 

मुांबईतील सागरी हद्दीतील झोपियाांचे 
पुनिासन करण्याच्या प्रसतािाबाबत 

४६ ३५६८४ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील मोहोपािा पाताळगांगा (ता.पनिेल, 
जज.रायगि) येथील कां पनीतील 
कामगाराांना कमी केल्याबाबत 
 

४७ ३५२३८ श्री.कवपल पाटील राज्यात महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या 
पररक्षाांसाठी ताशमळनािू पॅटना लागू 
करण्याबाबत 
 

४८ ३५१७३ िॉ.अपिूा दहरे नाशशक येथील नतबेटीयन माकेटमधील 
व्यािसानयक गाळ्यामध्ये झालेल्या 
सफोटाबाबत 
 

४९ ३५८९७ आकका .अनांत गािगीळ पुणे विभागातील ननजष्ट्क्रय सांसथाांची 
नोंदणी रद्द करण्याबाबत 
 

५० ३७१२० श्री.विक्रम काळे राज्यातील अशासकीय आयटीआय 
सांसथाांना अनुदान देण्याबाबत 
 

५१ ३४७८६ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे झोपिपट्टी पुनिासन प्राधधकरणाचे माजी 
मुख्य कायाकारी अधधकारी याांनी 
केलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५२ ३६१०८ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह 

पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.नरेंद्र पाटील 
पुणे शहरातील महात्मा फुले ि 
क्राांतीज्योती सावि्ीबाई फुले समारकाांचा 
विसतार करण्याबाबत 
 

५३ ३५१५० अिॅ.जयदेि गायकिाि पुणे शहरात महानगरपाशलकेने दशलत 
िसती योजना सुधार ननधीचा िापर न 
केल्याबाबत 
 

५४ ३५६५६ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.रामननिास शसांह, श्री.प्रविण दरेकर 

मुांबईतील समुद्र ककनाऱ्याांिर जीिरक्षक 
तनैात करण्याच्या कां ्ाट ननविदाांमध्ये 
झालेल्या गैरप्रकाराबाबत 
 

५५ ३५७३७ श्री.रविांद्र फाटक, अिॅ.ननरांजन िािखरे ठाणे-मुलुांि दरम्यानच्या विसताररत 
रेल्िे सथानकाच्या कामाबाबत 
 

५६ ३५१८२ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त 

मुांबई इमारत ि दरुुसती मांिळाने    
ना-हरकत परिानगी ददलेल्या 
प्रकल्पातील लोकाांचे पुनिासन 
करण्याबाबत 
 

५७ ३५४१२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय 
मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण 

महाराष्ट्र राज्य िक्फ मांिळात गैरप्रकार 
झाल्याबाबत 
 

५८ ३६९७९ श्री.आनांद ठाकूर मौजे विरार (ता.िसई, जज.पालघर) 
येथील पोशलसाांकररता आरक्षक्षत 
असलेल्या जागेिर अनधधकृत बाांधकाम 
केल्याबाबत 
 

५९ ३५८१० श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार, अिॅ.राहुल नािेकर, 
श्री.आनांद ठाकूर 
 

मुांबई इमारत दरुुसती ि पुनराचना 
मांिळाच्या अधधकाऱ्याांनी कोटयिधी 
रुपयाांचा गैरव्यिहार केल्याबाबत 
 

६० ३५२९३ श्री.सुभाष झाांबि औरांगाबाद शहरातील रसत्याांच्या 
कामाच्या ननविदा प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
 
 



10 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६१ ३४७९६ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांिे, 

श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अिॅ.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद ठाकूर, 
अिॅ.राहुल नािेकर, श्री.अननल भोसले 
 

कल्याण-िोंबबिली महापाशलकेतील 
सफाई कामगाराांना ककमान िेतन 
शमळणेबाबत 
 

६२ ३५५६८ अिॅ.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.हररशसांग राठोि, 
प्रा.जोगेन्द्र किािे, श्री.सुभाष झाांबि, 
श्री.अमरनाथ राजरूकर, श्री.जनादान 
चाांदरूकर 
 

मुांबई महानगरपाशलकेच्या रुग्णालयाांना 
औषधाांचा परुिठा करण्याबाबत 
 

६३ ३७२६३ श्री.अमरनाथ राजरूकर, श्री.सुभाष 
झाांबि, श्री.हररशसांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र 
किािे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोक ऊफा  
भाई जगताप 
 

हदगाि (जज.नाांदेि) शहरात सािाजननक 
शौचालयाांच्या ननकृष्ट्ट दजााच्या 
बाांधकामाबाबत 
 

६४ ३४९०५ अिॅ.ननरांजन िािखरे, श्री.जनादान 
चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, आकका .अनांत 
गािगीळ, प्रा.जोगेन्द्र किािे, 
श्री.अमरनाथ राजरूकर 
 

म्हािाच्या सोितीतील पा् लाभार्थयाांना 
सदननकाांचा ताबा देण्याबाबत 
 

६५ ३६४५४ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला येथील शशिनी विमानतळाच्या 
धािपट्टीचे विसतारीकरण करण्याबाबत 
 

६६ ३७१९९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अमरनाथ राजरूकर, श्री.सुभाष 
झाांबि 
 

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील 
अनधधकृत बाांधकामे ननयशमत 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६७ ३७२५९ अिॅ.अननल परब कल्याण-िोंबबिली महानगरपाशलका 

हद्दीत सिच्छतागहेृ बाांधण्याबाबत 
 

  
नतसरी फेरी 

  
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६८ ३५६३३ श्री.जगन्नाथ शशांदे कळांबोली (जज.रायगि) येथील शासकीय 

गोदामात धान्याचा गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

६९ ३५७९५ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद 
ठाकूर, अिॅ.राहुल नािेकर, श्री.धनांजय 
मुांि,े श्री.सुननल तटकरे, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अिॅ.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.अननल भोसले, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार, िॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांिे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.रामननिास शसांह, प्रा.अननल 
सोले, श्री.पररणय फुके, श्री.प्रकाश 
गजशभये 
 

महाराष्ट्र सुरक्षा बल महामांिळातील 
सुरक्षा रक्षकाांच्या विविध मागण्याांबाबत 
 

७० ३५२५० श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अिॅ.ननरांजन िािखरे 

पुणे येथील मुळा-मुठा नदी 
सांिधानासाठी जायका प्रकल्पाांतगात 
साांिपाणी शुध्दीकरण प्रकल्प 
उभारण्याबाबत 
 

७१ ३६०४५ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

नागपूर येथील शमहान प्रकल्पामधील 
रामदेि बाबा याांना ददलेली जमीन 
ताब्यात घेण्याबाबत 
 



12 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७२ ३६०३८ श्री.धनांजय मुांि े साांजा (ता.जज.उसमानाबाद) येथील 

सोयाबीन वपकाची चोरी झाल्याबाबत 
 

७३ ३५९६१ श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील 

मुांबईतील साकीनाका पररसरातील 
रदहिाशाांची विकासकाने फसिणूक 
केल्याबाबत 
 

७४ ३४९१७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सुभाष झाांबि, 
श्री.अमरनाथ राजरूकर, प्रा.जोगेन्द्र 
किािे 
 

शासकीय सेिाांमधील पदोन्नतीतील 
आरक्षण रद्द करण्याच्या मा.उच्च 
न्यायालयाने ददलेल्या ननणायाबाबत 
 

७५ ३४६७४ श्री.हेमांत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.सुभाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त, 
श्रीमती विद्या चव्हाण 
 

अमरािती शहरातील शासकीय विदभा 
ज्ञानविज्ञान सांसथेच्या मुलीांच्या 
िसनतगहृातील रॅधगांग प्रकरणाबाबत 
 

७६ ३७३०९ श्री.जयांत पाटील काटोल (जज.नागपरू) नगरपररषदेमधील 
गैरव्यिहाराबाबत 
 

७७ ३६३६६ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे मुांबई शहरात हॉटेल्स बाांधण्यासाठी 
ककमान भूखांि के्ष्ाची अट रद्द 
करण्याच्या प्रसतािाबाबत 
 

७८ ३५१५५ अिॅ.जयदेि गायकिाि नागपूर महानगरपाशलकेत ऐिजदार 
कमाचारी दाखिनू केलेल्या 
गैरव्यिहाराबाबत 
 

७९ ३५६६६ श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.रामननिास शसांह, श्री.प्रविण दरेकर 

मुांबईतील मालाि (पजश्चम) पररसरातील 
राठोिी गािातील समसया 
सोिविण्याबाबत 
 

८० ३५३१२ श्री.रविांद्र फाटक ठाणे येथील राबोिी पररसरात अनैनतक 
व्यिसाय सुरु असल्याबाबत 
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८१ ३६९९१ श्री.आनांद ठाकूर िसई-विरार (जज.पालघर) उपप्रदेशात 

मोठया प्रमाणात अनधधकृत ररसॉटा 
असल्याबाबत 
 

८२ ३५८१९ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफा  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार 
 
 

मुांबईतील मुांबादेिी मांददराचा कारभार 
शासनाच्या अखत्याररत घेण्याबाबत 
 

८३ ३५८३८ अिॅ.राहुल नािेकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, अिॅ.ननरांजन िािखरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण 

बोरीिली (मुांबई) येथील शताब्दी 
रुग्णालयात रुग्णाांना उां दराने चािा 
घेतल्याबाबत 
 

८४ ३४९५२ अिॅ.ननरांजन िािखरे ठाणे महानगरपाशलकेतफे कका रोग 
रुग्णालय उभारण्याबाबत 
 

८५ ३७२०२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सुभाष झाांबि, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अमरनाथ राजरूकर, प्रा.जोगेन्द्र 
किािे, श्री.हररशसांग राठोि, श्री.जनादान 
चाांदरूकर 
 

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील नगरपररषद 
के्ष्ात अिधैररत्या बाांधकाम होत 
असल्याबाबत 
 

  

  
विधान भिन :   िॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १९ डिसेंबर, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या सगंणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 

 


