
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

शुक्रिार, हदनाांक १७ मार्च, २०१७ / फाल्गुन २६, १९३८ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

 
  

(१) महसूल, मदत ि पुनिचसन, सािचजननक 
बाांधकाम (सािचजननक उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

 याांर्े प्रभारी विभाग (२) पररिहन, खारभूमी विकास मांत्री 
(३) कृषी आणि फलोत्पादन मांत्री 
(४) सािचजननक बाांधकाम (सािचजननक उपक्रम) मांत्री 
(५) पशुसांिधचन, दगु्धविकास ि मत््यविकास मांत्री 

 
  

प्रश्नाांर्ी एकूि सांख्या - ६७ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३४ [ १ ते ३४ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २१ [ ३५ ते ५५ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १२ [ ५६ ते ६७ ] 
  

एकूि - ६७ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
१ २८६२७ श्री.रामहरी रुपनिर अक्कलकोट (जज.सोलापूर) तालुक्यात 

आत्मा योजनेंतगचत शशफारस केलेली 
बबयािे ननकृष्ट्ट दजाचरे् असल्याबाबत 

२ २८०५९ प्रा.जोगेन्द्र किाड े उबर या खाजगी प्रिासी कां पनीिर कारिाई 
करण्याबाबत 

३ २८०१५ श्री.रामहरी रुपनिर पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील पशु 
धर्ककत्सा कें रार्ी झालेली दरुि्था 

४ २९०४६ श्री.अमरनाथ राजूरकर नाांदेड शहरातील हहांगोली गेट ओव्हर 
बिजिरील र्त्याांर्ी दरुि्था झाल्याबाबत 

५ २७८२५ डॉ.अपिूच हहरे आत्महत्याग्र्त शतेकऱ् याांसारा राबविल्या 
जािाऱ् या उपाययोजनाांमध्ये नाशशक 
विभागार्ा समािेश करण्याबाबत 
 

श्री.रामहरी रुपनवर, वव.प.स. याांचे प्रश्नोत्तराच्या यादीतील अ.क्र. (१), (३५) व (५६) असे तीन प्रश्न असल्याने म.वव.प. 
ननयम ७५ (१) च्या अधीन राहून अ.क्र. (३) वरील जादा झालेला प्रश्न क्रमाांक २८०१५ यादीतून वगळण्यात आलेला आहे. 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
६ २७९७८ श्री.जयिांतराि जाधि नाशशक येथे कायम्िरूपी औद्योधगक 

प्रदशचन ि व्यापारी कें र विकशसत 
करण्याबाबत 

७ २८४१३ श्री.अमरशसांह पांडडत बीड जजल््यातील महामागाचलगत िकृ्ाांर्ी 
लागिड करण्याबाबत 

८ २७०३५ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, 
श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंर पाटील 

मौजे मुांगी आणि देिरािा (ता.धारूर, 
जज.बीड) या पररसरातील नुकसानग्र्त 
शेतकऱ्याांना आधथचक मदत देण्याबाबत 

९ २९३३६ श्री.सुभाष झाांबड पैरि (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील अिधै 
िाळु उपसा रोखण्याबाबत 

१० २६९३१ श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.ककरि पािसकर, 
श्री.नारायि रािे 
 

शासकीय जशमनीिर राहत असलेल्या 
कुटुांबाांना मालकी हक्कारे् उतारे देण्याबाबत 
 

११ २९७५६ श्री.रविांर फाटक, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर 

कल्याि, विठ्ठलिाडी, शभिांडी येथनू 
कोकिात जािाऱ्या राज्य पररिहन 
महामांडळाच्या बस सेिा बांद झाल्याबाबत 
 

१२ २६८५९ श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.ककरि 
पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े अडॅ.ननरांजन 
डािखरे, श्री.हेमांत टकले, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.रामराि िडकुते, 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचिी, श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.विक्रम काळे 
 

मोटार िाहन शुल्कात करण्यात आलेली 
िाढ कमी करण्याबाबत 

१३ २९५८७ श्रीमती ज्मता िाघ जळगाि जजल््यातील महामागाचरे् 
रूां दीकरण्याबाबत 

१४ २७५८९ श्री.नारायि रािे पररिहन विभागातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 

१५ २७४९६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सुननल तटकरे 

शेगाि ते पांढरपूर हदांडी मागाचच्या 
रूां दीकरिाबाबत 

१६ २९३५८ श्री.पररिय फुके कोकिातील महामागाचिरील पलुाांर्ी दरुू्ती 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
१७ २९७४४ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.नरेंर पाटील, 

श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरि पािसकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाि, श्री.आनांद राकूर, अडॅ.ननरांजन 
डािखरे, अॅड.राहुल नािेकर 

परराज्यातील िाहने छुप्या पध्दतीने 
राज्यात आित असल्याबाबत 
 

१८ २७६५५ श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकले, श्री.नरेंर पाटील, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे 

टेंभापुरी (ता.गांगापूर, जज.औरांगाबाद) 
प्रकल्पग्र्ताांरे् पनुिचसन करण्याबाबत 
 

१९ २७२७७ प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया शसांदेिाही (जज.र्ांरपूर) तालुक्यात दधुाळ 
जनािरारे् िाटपात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

२० २८२७८ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे सरिली (ता.शभिांडी, जज.रािे) गािातील 
अिैध रेती उपसा रोखण्याबाबत 

२१ २९०२६ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले 

राज्य पररिहन महामांडळाच्या बस 
्थानकाांिर ्ि्त औषधाांर्ी दकुाने 
उपलब्ध करून देण्याबाबत 

२२ २७१९२ श्री.शरद रिवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हु्नबानू खशलफे, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप 

नागपूर ते रत्नाधगरी या राष्ट्रीय महामागच 
प्रकल्पाबाबत 

२३ २९५०६ अॅड.अननल परब राज्य पररिहन महामांडळाने निीन बसेस 
एसटी कायचशाळेत तयार न करता बाहेरून 
तयार करुन घेण्यार्ा घेतलेला ननिचय 

२४ २७०२१ श्री.सांजय दत्त, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल 
तटकरे, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद राकूर, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.अननल भोसले, 
श्री.रामराि िडकुते, श्री.सनतश र्व्हाि, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.प्रकाश 
गजशभये, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे 

राज्यातील एसटी ्थानके आधुननक 
बसतळाांसह व्यापारी सांकुल उभारण्याबाबत 
 

२५ २९२११ श्रीमती हु्नबानू खशलफे नाांदगाि (जज.नाशशक) तालुक्यातील 
आत्महत्याग्र्त शतेकऱ्याांच्या कुां टूबबयाांना 
आधथचक मदत करण्याबाबत 

२६ २९४०२ श्री.जयांत पाटील घिसोली (निी मुांबर्च) येथील खाडीककनारी 
अनधधकृत र्मारती उभारल्याबाबत 

२७ २८१७१ श्री.सुजजतशसांह राकूर राज्यातील विविध मागाचिरील थाांबे र्ालक 
मनमानी पध्दतीने अल्पोपहारारे् दर 
आकारून प्रिाशाांर्ी लूट करीत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
२८ २९८४२ श्री.तानाजी सािांत प्रधानमांत्री पीक विमा योजनेर्ा लाभ 

शेतकऱ्याांना देण्याबाबत 
२९ २८३०१ श्री.हररशसांग रारोड, श्री.रामहरी रुपनिर पाांढरकिडा ि घाटांजी (जज.यितमाळ) 

तालुक्यातील नकुसानग्र्त शेतकऱ्याांना 
मदत देण्याबाबत 

३० २७८७७ अॅड.ननरांजन डािखरे मुांबईच्या धतीिर SRA योजनेंतगचत लागू 
करण्यात आलेली अधधसूर्ना रािे 
जजल््यासारा लागू करण्याबाबत 

३१ ३००८६ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.ककरि पािसकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाि, श्री.आनांद राकूर, अडॅ.ननरांजन 
डािखरे, श्री.जयांत पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश र्व्हाि 

अशलबाग-माांडिा-रेिस (जज.रायगड) या 
र्त्यार्ी झालेली दरुि्था 
 

३२ २९१५५ श्री.हेमांत टकले, श्री.नरेंर पाटील, श्रीमती 
विद्या र्व्हाि, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.अननल भोसले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाि 

कुडाळ (जज.शसांधुदगूच) तालुक्यातील िाळू 
पट्टयातील िाळू पररिामापेक्ा अधधक 
ननगचत होत असल्याबाबत 

३३ २९५९७ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील 
अिैध िाळू उपसा रोखण्याबाबत 

३४ २७०८६ श्री.आनांद राकूर मनोर-विक्रमगड-जव्हार (जज.पालघर) 
तालुक्यातील र्त्याांर्ी दरुि्था 
झाल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
३५ २८६२९ श्री.रामहरी रुपनिर राज्य पररिहन महामांडळातील नव्या 

धोरिामुळे अनेक र्ालक-िाहक  
भरतीपासून िांधर्त राहिार असल्याबाबत 

३६ २९४४२ श्री.अमरनाथ राजूरकर कुां डलिाडी (ता.बबलोली, जज.नाांदेड) येथील 
तलारा सज्जा कायाचलयातील बेजबाबदार 
अधधकारी ि कमचर्ारी याांच्यािर कारिाई 
करण्याबाबत 

३७ २७८२६ डॉ.अपिूच हहरे धगरिा प्रकल्पातील (जज.नाशशक) पनुिचशसत  
गािरािाांमध्ये नागरी सुविधा देण्याबाबत 

३८ २७९९० श्री.जयिांतराि जाधि राज्यातील आत्महत्याग्र्त शेतकऱ्याांच्या 
िारसाांच्या मदतीमध्ये भरीि िाढ 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
३९ २७३३९ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.हेमांत टकले 

अकोला येथील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालयाच्या र्मारत दरुू्ती 
कामाांमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

४० २९३३७ श्री.सुभाष झाांबड पैरि (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील 
पाटेगाि ते दादेगाि या र्त्याांरे् काम 
ननष्ट्कृट दजाचरे् झाल्याबाबत 

४१ २७३७६ श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.ककरि पािसकर, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.जगन्द्नाथ शशांदे 

सािरोळी-खारपाडा (ता.खालापरू, 
जज.रायगड) मागाचिरील दगडखाि बांद 
करण्याबाबत 

४२ २९५९८ श्रीमती ज्मता िाघ जळगाांि जजल््यातील तलाठयाांर्ी ररक्त 
पदे भरण्याबाबत 

४३ २७७६७ श्री.नारायि रािे, श्री.सांजय दत्त राज्यातील रेल्िे प्रकल्पासांदभाचत 
४४ २९११७ श्री.पररिय फुके सुरबोडी (ता.पिनी, जज.भांडारा) गािारे् 

पुनिचसन करण्याबाबत 
४५ २९३३० श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.हेमांत टकले अमरािती, अकोला आणि बलुढािा 

जजल््यातील खारपािपट्टयातील शेती 
तांत्रज्ञानार्ी माहहती शतेकऱ्याांना उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 

४६ २७३२६ प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया, 
डॉ.अपिूच हहरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश र्व्हाि, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.आनांदराि पाटील 

राज्यातील पशुसांिधचन विभागातील ररक्त 
पदे भरण्याबाबत 
 

४७ २६८७६ श्री.शरद रिवपसे मुांबईतील दीघचकालीन भाडपेट्टयाने हदलेल्या 
जशमनीांबाबत 

४८ २७०३४ श्री.सांजय दत्त, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.सुजजतशसांह राकूर, 
श्री.अमररशभाई पटेल 

राज्यात विशेषत: शसांधदुगूच जजल्हयात 
‘गोपीनाथ मुांड ेशेतकरी अपघात’ विमा 
योजनेर्ा शतेक-याांना लाभ देण्याबाबत 
 

४९ २९४६६ श्रीमती हु्नबानू खशलफे साांगुळिाडी-नािळे (ता.िैभििाडी, 
जज.शसांधदुगूच) र्त्याच्या ननकृष्ट्ट 
कामाबाबत 

५० २९४५३ श्री.जयांत पाटील, श्री.रविांर फाटक रत्नाधगरी-सातारा जजल््याांना जोडिाऱ्या 
ननिळी-नेदरिाडी घाटारे् काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
५१ २८१७८ श्री.सुजजतशसांह राकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 

श्री.धगरीशर्ांर व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नारायि रािे 

राज्य पररिहन महामांडळातील बस 
अपघात रोखण्याबाबत 
 

५२ २९८५१ श्री.तानाजी सािांत महात्मा फुले कृषी विद्यावपरारे् (ता.राहुरी, 
जज.अहमदनगर) ऊस बेिे ननकृष्ट्ट 
असल्याबाबत 

५३ २९१५६ श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरि पािसकर, 
श्री.नरेंर पाटील, श्रीमती विद्या र्व्हाि, 
श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश र्व्हाि 

आांबोली (जज.शसांधदुगूच) घाटार्ी झालेली 
दरुि्था 
 

५४ २९६०३ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप मु.खामदे, पो.सािली (ता.मुरुड, जज.रायगड) 
येथील घरकुल धारकाांर्ी घरे ननयमानुकूल 
करण्याबाबत 

५५ २७०८८ श्री.आनांद राकूर जव्हार (ता.जव्हार, जज.पालघर) 
बस्थानकाच्या पररसरातील  
खाजगी िाहतकु बांद करण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
५६ २८६३० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.तानाजी सािांत बाशी (जज.सोलापूर) तालुक्यातील र्त्याांर्ी 

झालेली दरुि्था 
५७ २७८२८ डॉ.अपिूच हहरे राष्ट्रीय महामागच कायाचलयातील ररक्त पदे 

भरण्याबाबत 
५८ २७२२० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ककरि पािसकर, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले, श्री.अननल 
भोसले 

सन २०१५-१६ च्या रब्बी हांगामात नकुसान 
झालेल्या शेतकऱ्याांना पीक विम्यार्ी 
रक्कम अदा करण्याबाबत 

५९ २९३३८ श्री.सुभाष झाांबड राज्य पररिहन मांडळाच्या बस 
आगारामध्ये कोट्यिधी रुपयाांर्ा 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

६० २६९३२ श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.ककरि पािसकर 

हिेली (जज.पुिे) तालुक्यातील शेतकऱ्याांच्या 
दाखल्यािर ररांग रोड बाधधत क्ेत्र अशी 
नोंद करण्याबाबत 

६१ २९३६० श्री.पररिय फुके, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.रविांर फाटक, आककच .अनांत गाडगीळ, 
श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.नारायि रािे 
 

मुांबई-गोिा महामागच र्ौपदरीकरिाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
६२ २६८७८ श्री.शरद रिवपसे, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे पांढरपूर ते देहू आणि पांढरपूर ते आळांदी 

या मागाचच्याकडलेा जागा उपलब्ध करून 
देण्याबाबत 

६३ २९४७२ श्रीमती हु्नबानू खशलफे सुख नदी (ता.िैभििाडी, जज.शसांधदुगूच) 
पात्राला सांरक्ि शभांत बाांधण्याबाबत 

६४ २८१७० श्री.सुजजतशसांह राकूर िाडा ि विक्रमगड (जज.रािे) तालुक्यात 
वपांजाळ नदी पात्रातील िाळू त्करी 
रोखण्याबाबत 

६५ २९८५८ श्री.तानाजी सािांत मौजे िाकाि (ता.माढा, जज.सोलापूर) 
येथील सीना नदीिर पुल बाांधण्याबाबत 

६६ २९१५७ श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरि पािसकर, 
श्री.नरेंर पाटील, श्रीमती विद्या र्व्हाि, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.अननल भोसले, 
श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.नारायि रािे, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.विक्रम काळे 

मालिि-देिगड (जज.शसांधदुगुच) येथील 
सागरी महामागाचिरील कोळांब पुलार्ी 
झालेली दरुि्था 

६७ २८९१० श्री.आनांद राकूर बोईसर (जज.पालघर) येथील दाांडीपाडा, 
लोखांडीपाडा, राितेपाडा, सुतारपाडा या 
पररसरातील र्त्याांर्ी झालेली दरुि्था 
 

  

  
विधान भिन :   उत्तमशसांग र्व्हाि 
मुांबई.   सधर्ि, 
हदनाांक : १५ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपवूव सवव प्रक्रक्रया महाराष्ट्र ववधानमांडळ सचचवालयाच्या सांगणक यांत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुांबई. 


