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

शुक्रिार, हदनाांक ३१ मार्च, २०१७ / र्तै्र १०, 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 - ४१ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २३ [ १ ते २३ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ११ [ २४ ते ३४ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ७ [ ३५ ते ४१ ] 
  

एकूि - ४१ 
-------------------- 

प्रश्नाांर्ा तपशील 
 

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
१ ३०४०३ श्री.अमरनाथ राजूरकर कां धार (जज.नाांदेड) तालुक्यातील शेतकऱ्याांना 

भूसांपादनार्ा मािेजा देण्याबाबत 
२ २९७४८ श्री.रामहरी रुपनिर अक्कलकोट (जज.सोलापूर) तालुक्यातील 

भीमा नदीपात्रातनू होिारे अिैध िाळू 
उत्खनन रोखण्याबाबत 

३ २८०८२ श्री.नारायि रािे धर्पळूि (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील 
महामागच र्ौपदरीकरिासाठी सांपाहदत 
केलेल्या जममनीर्ा मोबदला देण्याबाबत 

४ २८१८० श्री.सुजजतमसांह ठाकूर शासनाने भाडपेट्टयाने हदलेली जमीन 
एर्ओसी कां पनीने पर्पर विक्री 
केल्याबाबत 

५ २७२४० श्री.ममतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले नागपूर सुधार प्रन्यास हद्ीांतगचत भूखांडारे् 
फेरफार तात्पुरती मांजुरी हदलेल्या 
अमभन्यासाांच्या नकाशािर करण्यात 
आल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
६ ३०५२७ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल््यातील इनामी ि देि्थान 

जममनीिरील अनतक्रमि रोखण्याबाबत 
७ २६७३१ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे सुकळी (ता.दयाचपूर, जज.अमरािती) येथील 

शहानूर नदीपात्राला सांरक्षि मभांत 
उभारण्याबाबत 

८ २९४९६ प्रा.जोगेन्र किाड े माथेरान (जज.रायगड) पयचटन ्थळी ई-
ररक्षा सुरु करण्याबाबत 

९ ३०३४७ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रिवपसे 

नागपूर-मुांबई समधृ्दी महामागच मेगामसटी 
शेजारील जमीन खरेदी प्रकरिाबाबत 

१० २९५७७ श्रीमती ज्मता िाघ जळगाांि जजल््यातील शेतकऱ्याांना केळी 
खोडापासून मुल्यिधधचत उत्पादन तयार 
करुन उत्पन्न ममळिनू देण्याबाबत 

११ ३०४३० श्री.जनादचन र्ाांदरूकर िाघोली (ता.र्ाकूर, जज.लातूर) येथील 
आत्महत्याग्र्त शेतकऱ्याांच्या कुटुांबबयाांना 
आधथचक मदत देण्याबाबत 

१२ २९५२१ श्री.पररिय फुके नागपूर (ग्रामीि), गडधर्रोली, र्ांरपूर, 
गोंहदया ि भांडारा या प्रादेमशक पररिहन 
कायाचलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

१३ २९६५० श्री.सुननल तटकरे बोटी, माळिाडी ि आांबीदमुाला 
(ता.सांगमनेर, जज.अहमदनगर) पररसरात 
भूकां प सदृश्य धक्के सुरू असल्याबाबत 

१४ ३०६८४ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले, श्रीमती 
विद्या र्व्हाि 

मौजे खांडाळा (बूज), (ता.नरखेड, 
जज.नागपूर) येथील खािपट्टाधारकाांनी  
मांजूर क्षेत्रापेक्षा जादारे् उत्खनन 
केल्याबाबत 

१५ २७६३२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.अमरमसांह पांडडत 

परभिी येथील िळि र्त्यार्ी जमीन 
मोजिी ि भूसांपादनाच्या कामाांबाबत 

१६ २७६२० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.नरेंर पाटील 

भोकरदन (जज.जालना) तालुक्यातील 
शेतकऱ्याांना पीक विमा देण्याबाबत 
 

१७ २८९२६ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर 

बोईसर (जज.पालघर) पररसरातील एसटीच्या 
प्रिासी ननिाऱ्याांर्ी दरुि्था झाल्याबाबत 

१८ २७५०७ श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरि पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंर पाटील, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.सनतश र्व्हाि 

मुांबई-गोिा महामागाचिरील धोकादायक 
पुलाांर्ी दरुू्ती करण्याबाबत 
 

१९ २६७४५ श्री.शरद रिवपसे मराठिाड्यातील राष्ट्रीय महामागच 
प्रकल्पाांच्या बाांधकामाांबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
२० २७२०८ श्री.सांजय दत्त ठािे ि कल्याि शहरातील शासनाच्या 

अखत्यारीत असलेले मोकळे भुखांड आणि 
मैदानाांर्ी दरुि्था झाल्याबाबत 

२१ २८९९५ श्री.र्ांरकाांत रघुिांशी नांदरुबार जजल््यातील तापी नदीिरील 
हातोडा पुलारे् काम पूिच करण्याबाबत 

२२ २७८४७ डॉ.अपिूच हहरे राक्ष बागाांरे् नुकसान टाळण्यासाठी 
प्लाज्टक आच्छादन या घटकार्ा समािेश 
एकाजत्मक फलोत्पादन विकास 
अमभयानाांतगचत करण्याबाबत 

२३ २९८०८ अॅड.ननरांजन डािखरे नेिासा (जज.अहमदनगर) येथील कृषी 
कायाचलयात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
२४ ३०४०७ श्री.अमरनाथ राजूरकर माांडिी (ता.ककनिट, जज.नाांदेड) येथे 

अिैधररत्या गौि खननजाांरे् उत्खनन होत 
असल्याबाबत 

२५ २८०१५ श्री.रामहरी रुपनिर पांढरपूर (जज.सोलापूर) शहरातील तालुका 
पशुिदै्यकीय लघु सिच धर्ककत्सालयार्ी 
दरुि्था झाल्याबाबत 

२६ २८१३० श्री.नारायि रािे मसांधदुगुच आणि कोल्हापूर या दोन 
जजल््याांना जोडिाऱ्या मशिडाि-सोनिड-े
घोटगे या घाट मागाचच्या कामाबाबत 

२७ २८१८१ श्री.सुजजतमसांह ठाकूर शहापूर (जज.ठािे) तालुक्यात रेल्िे 
लाईनसाठी शतेकऱ्याांच्या जममनी सांपाहदत 
केल्याबाबत 

२८ २८८०१ श्री.ममतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले नागपूर शहरातील िाहतुकधारकाांकडून 
आकारण्यात येिाऱ्या दांडार्ी रक्कम कमी 
करण्याबाबत 

२९ २९५९३ श्रीमती ज्मता िाघ भडगाांि रोड (जज.जळगाांि) भागातील 
शासकीय विश्रामगहृाच्या प्राांगिात 
प्रादेमशक पररिहन कायाचलयाांरे् मशबीर 
घेण्याबाबत 

३० २९५२२ श्री.पररिय फुके मौजे रायते (ता.कल्याि, जज.ठािे) येथील 
महार ितनी जममनी मुळ िारसदाराांच्या 
नािे करण्याबाबत 

३१ २७९०६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश र्व्हाि 

परभिी शहरातील शासकीय जममनी 
बेकायदेशीर ह्ताांतरीत झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
३२ ३०४४५ श्री.आनांद ठाकूर नघिली (ता.जज.पालघर) गािात 

धूपप्रनतबांधक बांधाऱ्यारे् काम पूिच 
करण्याबाबत 

३३ २६७४० श्री.शरद रिवपसे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश र्व्हाि, 
अॅड.ननरांजन डािखरे 

महाड (जज.रायगड) तालुक्यातील सावित्री 
नदीिरील निीन पुलारे् बाांधकाम 
करण्याबाबत 

३४ २९४८६ श्री.सांजय दत्त अिैध प्रिासी िाहतूक करिाऱ्या खाजगी 
िाहतुकादाराांिर कारिाई करण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
३५ ३०४१० श्री.अमरनाथ राजूरकर माहूर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील अिधै िाळू 

उत्खनन रोखण्याबाबत 
३६ २९९०० श्री.नारायि रािे मसांधदुगुच जजल््यातील सेत ूसुविधा कें रे बांद 

करण्यात आल्याबाबत 
३७ २९४४१ श्री.सुजजतमसांह ठाकूर राज्यातील कोतिालाांना र्तथुचशे्रिीर्ा दजाच 

देण्याबाबत 
३८ २९६३९ श्रीमती ज्मता िाघ वप ांपळगाि हरेश्िर (ता.पार्ोरा, 

जज.जळगाांि) बस ्थानकार्ी दरुि्था 
झाल्याबाबत 

३९ २७७७८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुननल तटकरे 

परभिी (जज.परभिी) तालुक्यात 
अिैधररत्या िाळू साठे ि मललाि  
या गैरव्यिहाराच्या र्ौकशीबाबत 

४० २८९३४ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले िसई (जज.पालघर) तालुक्यात ्थािर 
मालमत्तेच्या मुल्याांकन करताना 
नागरीकाांर्ी फसििकू होत असल्याबाबत 

४१ २६७४३ श्री.शरद रिवपसे शीि-पनिेल महामागाचिरील िाशी खाडीिर 
पूल बाांधण्याबाबत 

  
विधान भिन :   उत्तममसांग र्व्हाि 
मुांबई.   सधर्ि, 
हदनाांक : ३० मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात येत आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


