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

शुक्रिार, हदनाांक २४ मार्च, २०१७ / र्तै्र ३, १९३९ (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 - ५२ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २५ [ १ ते २५ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या  - १८ [ २६ ते ४३ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ९  [ ४४ ते ५२ ] 
  

एकूि - ५२ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
१ ३०३८० श्री.ककरि पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्रीमती 
विद्या र्व्हाि 

सुकुरिाडी, बोरीिली (मुांबई) येथील 
बस्थानकार्ी झालेली दरुि्था 
 

२ २९६५६ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड े अकलूज-पांढरपूर (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) 
या मागाचर्ी झालेली दरुि्था 

३ २९७०९ श्रीमती विद्या र्व्हाि ओिी ते येरडि (ता.राजापुर,जज.रत्नाधगरी) 
र्त्याच्या ननकृष्ट्ट कामाांबाबत 

४ ३०२७८ श्री.जयांत पाटील किकिली-आर्रा (जज.ससांधुदगुच) या राज्य 
महामागाचर्ी झालेली दरुि्था 
 

५ ३०५०८ श्री.र्ांद्रकाांत रघुिांशी नांदरुबार, गुजरात सीमेसह राज्यातील 
अिैध रेती त्करी रोखण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
६ २९७०१ श्री.रामहरी रुपनिर पांढरपूर पांर्ायत ससमती (जज.सोलापूर) 

कायाचलयासमोर साांडपािी िाहून नेिारी 
पाईपलाईन फुटल्याने दगुधंी पसरल्याबाबत 

७ २९९३९ श्री.अमरनाथ राजूरकर नाांदेड जजल््यात शतेकरी अपघात विमा 
योजनेंतगचत शतेकऱ्याांच्या िारसाांना लाभ 
देण्याबाबत 

८ २९२८२ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर 

विदभाचतील दषु्ट्काळग्र्त गािाांना शासन 
ननिचयान्िये ननधी उपलब्ध करुन िाटप 
करण्याबाबत 

९ २९३१६ प्रा.जोगेन्द्र किाड े असलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील 
िापराविना पडून असलेल्या जसमनी 
शेतकऱ्याांना परत देण्याबाबत 

१० ३०४७० श्री.आनांदराि पाटील मोळार्ा ओढा ते गोडोली (जज.सातारा) या 
र्त्याच्या र्ौपदरीकरिाबाबत 

११ २७७१३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश र्व्हाि 

परभिी जजल््यात अनतिषृ्ट्टीमुळे नुकसान 
झालेल्या शेतकऱ्याांना आधथचक मदत 
देण्याबाबत 

१२ २९७१८ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप िेंगुले (जज.ससांधदुगुच) समुद्रात समनी पसचसीन 
मासेमारीिर बांदी आिण्याबाबत 

१३ ३००४८ आककच .अनांत गाडगीळ काांबा (ता.कल्याि, जज.ठािे) येथील 
आहदिासी शतेकऱ्याांच्या जसमनी त्याांना 
परत देण्याबाबत 

१४ २६८७५ श्री.शरद रिवपसे, श्रीमती विद्या र्व्हाि, 
श्री.हेमांत टकले, डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े अॅड.ननरांजन डािखरे 

राज्यातील कृषी विभागातील 
कृषीसेिकाांच्या पररक्षेतील गैरव्यिहारार्ी 
र्ौकशी करण्याबाबत 

१५ २९४७३ श्रीमती हु्नबानू खसलफे मौजे कासाड,े ता.किकिली ि मौजे 
आधर्िे, ता.िभैििाडी (जज.ससांधुदगुच) येथील 
अिैध िाळू उत्खनन रोखण्याबाबत 

१६ २८९१४ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले मौजे गुरधाळ (ता.उदगीर, जज.लातूर) 
येथील शतेकऱ्याांना जसमनीर्ा मोबदला 
देण्याबाबत 

१७ २९२४६ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर मुांबईतील सायन हॉज्पटल येथील 
बस्थानकार्ी दरुु्ती करिेबाबत 

१८ २७१३७ श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरि पािसकर, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे 

पुिे जजल््यातील िापराविना पडून 
असलेल्या जसमनी शासनाच्या ताब्यात 
घेण्याबाबत 

१९ २७४३३ श्री.नारायि रािे खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील 
प्रकल्पग्र्ताांरे् पनुिचसन करण्याबाबत 

२० २७४४८ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरससांह पांडडत, मराठिाड्यातील आत्महत्याग्र्त 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे 

शेतकऱ्याांच्या कुटुांबबयाांर्ी प्रकरिे 
मदतीविना प्रलांबबत असल्याबाबत 

२१ २९३६३ श्री.पररिय फुके राज्यात प्रादेसशक पररिहन कायाचलयात 
र्ार्िी रॅक उभारण्याबाबत 

२२ २७८३० डॉ.अपिूच हहरे नासशक जजल््यातील बिटीशकालीन ि 
सुरक्षा कालािधी सांपलेल्या पलुािरील 
िाहतुक बांद करून पयाचयी उपाययोजना 
करण्याबाबत 

२३ २९९२३ श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरि पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्रीमती 
विद्या र्व्हाि 

अांबरनाथ नगरपररषद हद्दीत जािाऱ्या 
जव्हार, खोपोली या राज्य महामागाचरे् 
काम ननकृष्ट्ट दजाचरे् झाल्याबाबत 

२४ २८९७६ श्री.सुजजतससांह ठाकूर सलव्ह लायसन कराराच्या द्तऐिजार्ी 
मुद्राांक विभागाकड ेसक्तीने नोंदिी 
करण्याबाबत 

२५ ३०५१० श्री.विनायकराि मेटे बीड शहरालगत पालिि ि वपांगळे तरफ 
या रेल्िेच्या जांक्शनसाठी भूसांपादनात 
झालेला गैरव्यिहार 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
२६ ३०५३० श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड े सोलापूर जजल््यातील शेतकऱ्याांना हठबक 

ससांर्न अनदुान देण्याबाबत 
२७ २९७११ श्रीमती विद्या र्व्हाि हिामान अनकूुल कृषी प्रकल्पार्ा आराखडा 

तयार करून अमांलबजाििी करण्याबाबत 
२८ ३०५६१ श्री.जयांत पाटील मुांबई-पुिे महामागाचिरील अपघात 

रोखण्याबाबत 
२९ २९७४५ श्री.रामहरी रुपनिर कोळा ते ककडबबसरी (ता.साांगोला, 

जज.सोलापूर) र्त्यार्ी झालेली दरुि्था 
३० २९९४० श्री.अमरनाथ राजूरकर उमरी (जज.नाांदेड) तालुक्यात अिैधररत्या 

मुरुम उत्खनन होत असल्याबाबत 
३१ २९२८४ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 

ठाकूर 
यितमाळ जजल््यातील ७/१२ रे् उताऱ्याांर्ी 
नोंदी अद्ययाित करण्याबाबत 
 

३२ २९२४० प्रा.जोगेन्द्र किाड े घोटी-काळु्ते (ता.इगतपुरी, जज.नासशक) 
र्त्यािरील अनािश्यक हठकािी बाांधण्यात 
येिाऱ्या पुलाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
३३ ३०४७१ श्री.आनांदराि पाटील कराड (जज.सातारा) तालुक्यात 

शेतकऱ् याांच्या मालार्ी साठििकू  
करण्यासाठी कोल्ड ्टोरेजेर्ी व्यि्था 
करण्याबाबत 

३४ २६८७३ श्री.शरद रिवपसे मुांबई-गोिा महामागच र्ौपदरीकरिासह इतर 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

३५ २९८९२ श्रीमती हु्नबानू खसलफे अमरािती तालुक्यामध्ये पुरामुळे बाधधत 
झालेल्या कुटुांबारे् पनुिचसन करण्याबाबत 

३६ २८९१६ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, श्री.रविांद्र 
फाटक, श्री.जयांत पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या र्व्हाि, 
श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी 

जव्हार (जज.पालघर) सािचजननक बाांधकाम 
विभागाांतगचत कोट्यिधी रुपयाांर्ा 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

३७ ३०३५० श्री.जनादचन र्ाांदरूकर पोलादपूर (जज.रायगड) र्त्यार्ी झालेली 
दरुि्था 

३८ २८०७६ श्री.नारायि रािे भोमिाडी (जज.ससांधदुगुच) येथे अननस 
बागेला आग लागून लाखो रुपयाांरे् 
नुकसान झाल्याबाबत 

३९ २७२२३ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरससांह पांडडत, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.विक्रम काळे 

राज्यातील कापूस उत् पादक शेतकऱ्याांना 
हमीभाि िाढिनू देण्याबाबत 

४० २९४८१ श्री.पररिय फुके बबरोली ि मुांडीपार (ता.नतरोडा, जज.गोंहदया) 
येथील अिैध रेती उत्खनन रोखण्याबाबत 

४१ २७८३२ डॉ.अपिूच हहरे राज्य पररिहन महामांडळाने एम.एस. या 
धातुमध्ये गाड्याांर्ी बाांधिी करण्यार्ा 
घेतलेला ननिचय 

४२ २९११९ श्री.सुजजतससांह ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर िैतरिा, भाईदर, नायगाि (जज.पालघर) 
रेल्िे पुलाच्या ननवषध्द क्षेत्रामधून होत 
असलेला रेती उपसा रोखण्याबाबत 

४३ ३०५१३ श्री.विनायकराि मेटे गेिराई (जज.बीड) तालुक्यातील गोदािरी 
नदी पात्रातनू अिधै रेती उपसा होत 
असल्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
४४ ३०५३१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड े राांझिी-आांबे (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) 

र्त्यार्ी झालेली दरुि्था 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
४५ २७२९३ श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.जयिांतराि जाधि 

जळगाांि-जामोद (जज. बुलढािा) येथील 
जजगाांि प्रकल्पाांतगचत येिाऱ्या पडडक शतेीत 
महसूल अधधकाऱ्याांच्या सांगनमताने 
अनतक्रमि केल्याबाबत 

४६ २९७४७ श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.अपूिच हहरे, श्रीमती 
ज्मता िाघ, श्री.प्रविि दरेकर 

महाराष्ट्र राज्य पररिहन महामांडळाच्या 
बसेसमध्ये आग प्रनतबांधक यांत्रिा 
बसविण्याबाबत 

४७ ३०४०१ श्री.अमरनाथ राजूरकर कारेगाि फाटा ते धमाचबाद (ता.धमाचबाद, 
जज.नाांदेड) र्त्यार्ी झालेली दरुि्था 

४८ ३०४७२ श्री.आनांदराि पाटील पुिे-बांगलोर राष्ट्रीय महामागाचच्या सहा 
पदरीकरिाच्या कामाांबाबत 

४९ २८९२५ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सुजजतससांह ठाकूर 

िसई-विरार (जज.पालघर) पररसरात 
बससेिा सुरू करण्याबाबत 

५० ३०४१६ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर र्ांदनसािरगाि (ता.केज, जज.बीड) ि 
तडगेाि (ता.भोकरदन, जज.जालना) 
येथील शतेकऱ्याांनी आत्महत्या केल्याबाबत 

५१ २७५२३ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरससांह पांडडत, 
अॅड.ननरांजन डािखरे 

कृषी अधधकाऱ्याांना पदोन्नती, ननयसमत 
सांिगच-२ मध्ये समािेश करण्याबाबत 
 

५२ २९५१९ श्री.पररिय फुके मु.पो.रायते (ता.कल्याि, जज.ठािे) येथील 
महार ितनी जसमनी मुळ िारसाच्या नािे 
करण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :    उत्तमससांग र्व्हाि 
मुांबई.   सधर्ि, 
हदनाांक : २३ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र िर्ााममडळ  सिवर्ायया्या सडणण  यड्रणणवर्र  रण्यात आयी आहव. 
मुद्रण: शास ीय मध्यर्ती मुद्रणायय, मुडबई. 


