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

शुक्रिार, हदनाांक ०७ एविल, २०१७ / चतै्र १७, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत िश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या िश्नाांची सूची 

  
  

(१) महसूल, मदत ि पुनिवसन, सािवजननक 
बाांधकाम (सािवजननक उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

 याांचे िभारी विभाग (२) पररिहन, खारभूमी विकास मांत्री 
(३) कृषी आणि फलोत्पादन मांत्री 
(४) सािवजननक बाांधकाम (सािवजननक उपक्रम) मांत्री 
(५) पशुसांिधवन, दगु्धविकास ि मत््यविकास मांत्री 

 
िश्नाांची एकूि सांख्या - २५ 

  

पहहल्या फेरीतील िश्नाांची सांख्या - १३ [ १ ते १३ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील िश्नाांची सांख्या - ८ [ १४ ते २१ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील िश्नाांची सांख्या - ४ [ २२ ते २५ ] 
  

एकूि - २५ 
-------------------- 

  

िश्नाांचा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. िश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१ ३०४९७ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप मौजे उमराळे (ता.िसई, जज.पालघर) 

येथील र्त्यािरील अनधधकृत बाांधकामे 
ननष्ट्काससत करण्याबाबत 

२ २८४०० डॉ.अपिूव हहरे मालेगाांि (जज.नासशक) येथे बनािट 
सािवजननक बाांधकाम विभाग िेब मॅनेजमेंट 
कां पनी ्थापन करून गैरव्यिहार 
केल्याबाबत 

३ ३०६६१ श्री.रामहरी रुपनिर नेर (जज.यितमाळ) तालुक्यातील कृषी 
विभागात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

४ ३०८०७ श्री.आनांदराि पाटील मु.िडगाांि (पोतनीसाांचे) (ता.खांडाळा, 
जज.सातारा) येथील शेतकऱ्याांना र्ता 
उपलब्ध करून देण्याबाबत 
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अ. क्र. िश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
५ ३०५४२ श्री.विनायकराि मेटे ताांदळा (ता.गेिराई, जज.बीड) गािातील 

शेतकऱ्याांना जसमनीचा मािेजा देण्याबाबत 
६ ३०४११ श्री.अमरनाथ राजूरकर हदग्रस ते जाांब (ता.कां धार, जज.नाांदेड) 

र्त्याचे काम ननकृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत 
७ २७७९४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 

श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाि, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाि 

ओला ि उबेर खाजगी टॅक्सी सेिा 
चालकाांिर ननबधं घालण्याबाबत 

८ २९९९६ श्री.पररिय फुके भांडारा येथील िकल्पग्र्त शतेकऱ्याांना 
निीन दरािमािे फरकाची रक्कम अदा 
करण्याबाबत 

९ २९२७९ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर 

राष्ट्रीय विकास योजनेत यितमाळ 
जजल्हयाचा समािेश करण्याबाबत 

१० २७९२१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाि, श्री.अननल भोसले, 
श्री.िकाश गजसभये, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरससांह पांडडत 

परभिी जजल््यात ररलायन्स जजओ 
कां पनीतफे अिैधररत्या खोदकाम 
केल्याबाबत 
 

११ २९३६७ श्री.आनांद ठाकूर जव्हार (जज.पालघर) बस ्थानकातनू 
अनतदगुवम भागात तसेच लाांब पल्ल्याच्या 
बससेिा सुरु करण्याबाबत 

१२ ३०७३७ श्री.िविि दरेकर मुरबाड (जज.ठािे) तालुक्यात अिधैररत्या 
विटभट्टय्ा सुरू असल्याबाबत 

१३ २९९१३ श्री.नारायि रािे ससांधदुगुव जजल््यातील णझरांग नदीिरील 
कॉजिे नादरुु्त असल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. िश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१४ २८४०२ डॉ.अपिूव हहरे लासलगाांि-वि ांचुर (जज.नासशक) र्त्यािरील 

पुलाची दरुि्था झाल्याबाबत 
१५ २९७८४ श्री.रामहरी रुपनिर मोटयाळ ते सापळा (ता.अक्कलकोट, 

जज.सोलापूर) र् त्याचे काम पूिव 
करण्याबाबत 

१६ ३०८०८ श्री.आनांदराि पाटील सशरिळ (ता.खांडाळा, जज.सातारा) येथील 
सेिा र्त्याचे काम पूिव करण्याबाबत 

१७ ३०४४२ श्री.अमरनाथ राजूरकर पारिा फाट ते हदगाि (ता.हदगाि, 
जज.नाांदेड) र्त्याचे काम ननकृष्ट्ट दजावचे 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. िश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१८ २७८०६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 

श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाि, अॅड.ननरांजन डािखरे 

अांबाजोगाई (जज.बीड) उपिादेसशक पररिहन  
कायावलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

१९ २७७७९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाि, श्री.सुननल तटकरे 

परभिी जजल््यातील बाधधत शेतकऱ्याांना 
अनदुान िाटप करण्याबाबत 

२० २९३६८ श्री.आनांद ठाकूर जव्हार (जज.पालघर) बस्थानकाची 
दरुि्था झाल्याबाबत 

२१ ३०६१७ श्री.नारायि रािे हदल्ली-मुांबई कॉरीडॉरच्या िकल्पात बाधधत 
शेतकऱ्याांना भूसांपादनाचा मोबदला 
देण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. िश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
२२ २८४०४ डॉ.अपिूव हहरे माझगाांि, मुांबई न्यायालयाची इमारत १५ 

िषावतच धोकादायक ठरविण्यात 
आल्याबाबत 

२३ ३०७०१ श्री.अमरनाथ राजूरकर नाांदेड जजल््यातील लाांब पल्याच्या बससेिा 
सुरु करण्याबाबत 

२४ २७७१८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि 

परभिी जजल््यातील सशशी पुल 
बाांधकामातील गैरिकाराबाबत 

२५ २९५११ श्री.आनांद ठाकूर मौजे पाम (जज.पालघर) येथे ससरॉन ड्रग्ज 
कां पनीने िहहिाटीचा र्ता बांद केल्याबाबत 
 

  

  
विधान भिन :   उत्तमससांग चव्हाि 
मुांबई.   सधचि, 
हदनाांक : ६ एविल, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


