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एकूि - ८३
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प्रश्नाांर्ा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सद्याांर्े नाांि

विषय

१

२८२४५

श्री.अशोक ऊफच भाई जगताप

डहािू (जज.पालघर) तालुक्यातील र्त्याांर्ी

२

२८२१८

आककच.अनांत गाडगीळ, श्री.ख्िाजा बेग,

राज्यातील शेतकऱ्याांच्या शेतीमालाला

श्री.ककरि पािसकर, श्री.आनांदराि पाटील,

करण्याबाबत

श्री.सुननल तटकरे , श्री.हे मत
ां टकले,

श्री.रामराि िडकुते, श्री.प्रकाश गजभभये,
श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठाकूर,

श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचिी, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत
दे शपाांडे

ि नदीिरील पल
ू ार्ी झालेली दरु ि्था

हमीभाि दे ऊन खरे दी केंद्रे सरु
ु
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३
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सद्याांर्े नाांि

विषय

श्री.प्रकाश गजभभये, श्री.हे मांत टकले,

राज्यातील अनुसूधर्त जाती तसेर्

श्री.ककरि पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील,

आांबेडकर कृषी ्िािलांबन योजना

श्री.धनांजय मांड
ु ,े अॅड.ननरां जन डािखरे ,
श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदे ि गायकिाड,

निबौध्द शेतकऱ्याांसाठी डॉ.बाबासाहे ब
राबविण्याबाबत

श्री.रामराि िडकुते, श्री.नारायि रािे,

श्री.जगन्नाथ भशांदे, श्री.सनु नल तटकरे ,
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अमरभसांह पांडडत,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनतश र्व्हाि,
४

२६९१८

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.आनांद ठाकूर
श्री.जयिांतराि जाधि

येिला ि ननफाड (जज.नाभशक)

तालुक्यातील पशि
ु ैद्यकीय दिाखान्याांर्ी
श्रेिी-१ मध्ये दजाच िाढ करण्याबाबत

५

२९२४५

श्री.जनादच न र्ाांदरू कर

मुांबईतील टॅ क्सीर्ालकाांच्या असभ्य

६

२६८०८

डॉ.अपि
ू च हहरे

७

२७०५१

अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.धनांजय मुांड,े

राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेंतगचत
जाहीर केलेली नक
ु सान भरपाई
भमळिेबाबत

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.हे मांत टकले,
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले

ितचिक
ु ीबाबत

नायगाि (ता.हिेली, जज.पुिे) येथील
ओढ्यात िाळू धुण्यास प्रनतबांध
घालण्याबाबत

८

२९२९६

श्री.रविांद्र फाटक

ठािे तहभसलदार कायाचलयातील (जज.ठािे)

९

२९०३२

श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.धनांजय मांड
ु ,े

औरां गाबाद जजल््यात शेतकऱ्याांच्या

श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले,
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मत
ां टकले,

१०

२८१५४

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.सुननल तटकरे
श्री.सुजजतभसांह ठाकूर

रे कॉडच रूमर्ी दरू
ु ्ती करण्याबाबत

दष्ट्ु काळी अनद
ु ान िाटपात गैरव्यिहार
झाल्याबाबत

कृषी विभागाच्या बेजबाबदार कारभारामळ
ु े
शेतकरी शासकीय योजनेपासन
ू िांधर्त
राहहल्याबाबत

११

२८२३९

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े
श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.हे मांत टकले,

राज्यातील दध
ू दरिाढ रोखण्याबाबत

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमररशभाई

पटे ल, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच भाई
जगताप
१२

२८९६५

श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास

सािनेर (जज.नागपूर) तालुक्यातील

पशुिद्
ै यकीय धर्ककत्सालयात योग्य सवु िधा
उपलब्ध करून दे ण्याबाबत

१३

२७१९३

श्री.शरद रिवपसे

पुिे-सोलापूर राष्ट्रीय महामागाचर्ी झालेली
दरु ि्था
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१४

२७५०८

सद्याांर्े नाांि
श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.हे मांत टकले,
श्री.ककरि पािसकर, श्री.धनांजय मांड
ु ,े

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील,

विषय
मुांबई उपनगर जजल््यातील तलाठी
कायाचलयार्ी दरू
ु ्ती करण्याबाबत

अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.जयिांतराि
जाधि
१५

२७३९७

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल ठािे प्रादे भशत पररिहन कायाचलयात र्ता
तटकरे , श्री.हे मत
ां टकले, श्री.ककरि
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि,

सुरक्षा अभभयान ननधीर्ा अपहार
झाल्याबाबत

श्री.अमरभसांह पांडडत, अॅड.ननरां जन डािखरे ,

श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.अननल भोसले,
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदे ि गायकिाड,
श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.जगन्नाथ भशांदे
१६

२८२८४

श्री.जगन्नाथ भशांदे, श्री.आनांद ठाकूर,

मुरबाड (जज.ठािे) तालुक्यात बेकायदे शीर

श्री.प्रविि दरे कर

रोखण्याबाबत

श्री.हे मांत टकले, श्री.सुजजतभसांह ठाकूर,

होिारे ब्रास डबर खडीर्े उत्खनन

१७

२६७४८

श्री.नारायि रािे, श्री.रामहरी रुपनिर,

विदभाचतील अप्पर िधाच धरिग्र्ताांर्े

१८

२६८०५

श्री.ककरि पािसकर, श्री.धनांजय मांड
ु ,े

राज्यात पसचसीन नेटद्िारे मासेमारी

श्रीमती हु्नबानू खभलफे

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टकले,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरभसांह पांडडत,

पुनिचसन करण्याबाबत

करण्यास परिानगी दे ण्याबाबत

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्रीमती विद्या

र्व्हाि, श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदे ि

गायकिाड, श्री.जगन्नाथ भशांदे, श्री.सुननल
तटकरे , श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा

बेग, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.प्रकाश
गजभभये
१९

२८०२१

श्री.हररभसांग राठोड

राळे गाि (जज.यितमाळ) तालक्
ु यात

बळीराजा र्ेतना अभभयानाच्या ननधीर्ा
अपहार झाल्याबाबत

२०

२७८३५

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े

२१

२८४६२

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल तटकरे ,

२२

२७०७९

श्री.सनु नल तटकरे

मानित (जज.परभिी) येथील शासकीय

जभमनीांिरील अनतक्रमिे हटविण्याबाबत

आिी (जज.यितमाळ) तालक्
ु यातील
पशुिद्
ै यकीय श्रेिी-१ र्े रुपाांतर तालक
ु ा
श्री.हे मांत टकले, श्री.ककरि पािसकर,
पशुधर्ककत्सालयामध्ये करण्याबाबत
श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी,
श्री.आनांद ठाकूर

श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हे मत
ां टकले,
अॅड.राहुल नािेकर

लेंडी (जज.पालघर) धरिग्र्ताांिर होत
असलेल्या अन्यायाबाबत
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२३

२८०५८

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

तुळजापूर-सोलापूर राष्ट्रीय महामागाचिरील

२४

२६७६२

श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटे ल,

मुांबई-पुिे ि नाभशक महामागच टोलमक्
ु त

श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.जयिांतराि

जाधि, डॉ.अपूिच हहरे , श्री.नरें द्र पाटील,

साांगिी (काटी) या गािासाठी भुयारी मागच
करण्याबाबत
करण्याबाबत

श्री.सुननल तटकरे , श्री.हे मत
ां टकले,

श्री.ककरि पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर,
२५

२७९२७

२६

२६९४९

अॅड.राहुल नािेकर

अॅड.अननल परब, श्री.सांजय दत्त

मुांबईतील िाांद्रे शासकीय िसाहतीर्ा

प्रा.अननल सोले, श्री.ककरि पािसकर,

राज्यातील शेतकरी आत्महत्या

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हे मांत टकले, श्री.नरें द्र
पाटील, श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदे ि

पुनविचकास करण्याबाबत
रोखण्याबाबत

गायकिाड, श्रीमती विद्या र्व्हाि,

श्री.शरद रिवपसे, अॅड.ननरां जन डािखरे ,
श्री.रामराि िडकुते, श्री.सनु नल तटकरे ,
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास,

श्री.सांजय दत्त, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी,

श्री.प्रकाश गजभभये, श्री.भमतेश भाांगडडया,
२७

२९१२९

श्री.जगन्नाथ भशांदे, श्री.जनादच न र्ाांदरू कर

श्रीमती हु्नबानू खभलफे, श्री.सांजय दत्त,
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.अशोक ऊफच भाई

राज्यातील एसटी कमचर्ाऱ्याांना नविन िेतन

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील

करार ननजश्र्त करण्याबाबत

२८

२८४३७

श्री.रामहरी रुपनिर

धानोरा (ता.भसल्लोड, जज.औरां गाबाद)

२९

२६८२२

श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदे ि गायकिाड,

खेड (जज.पुिे) तालुक्यात औद्योधगक

श्री.नरें द्र पाटील

गािात दध
ु े विषबाधा झाल्याबाबत
ू ामळ
िसाहतीसाठी सांपाहदत करण्यात आलेल्या
जभमनीच्या र्त्यालगतर्ी अनधधकृत
बाांधकामे हटविण्याबाबत

३०

२७५४२

अॅड.ननरां जन डािखरे

मनोर-िाडा-भभिांडी (जज.पालघर) र्त्याांच्या

३१

२६७१७

श्री.धनांजय मुांडे

िाांद्रे (पू), मुांबई येथे अभभयाांत्रत्रकी

अपुिच कामाांबाबत

महाविद्यालय ि िसनतगह
ृ बाांधण्यासाठी
हदलेला भूखड
ां खाजगी विकासकाला
विकल्याबाबत

३२

२९०८५

श्री.पररिय फुके

तुमसर (जज.भांडारा) तालुक्यातील िैनगांगा
नदीिरील बामिी रे ती घाटािरील िाळू
उपसा रोखण्याबाबत

5
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सद्याांर्े नाांि

विषय

३३

२६७७६

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील

राज्यातील हठबक ि तष
ु ार भसांर्नार्ा ननधी

३४

२७९२३

श्री.प्रशाांत पररर्ारक

दारफळ ते कळमि (ता.उत्तर सोलापूर,

शेतकऱ्याांना अदा करण्याबाबत

जज.सोलापूर) या र्त्यार्ी झालेली

"मा.सदस्ाांचे निलांबि करण््ात
आल््ािे प्रश्ि
दरु ि्था

३५

२९०४७

श्री.अमरनाथ राजूरकर

३६

२८१०३

श्री.जयांत पाटील

नाांदेड जजल्हयातील
वगळण््ात आला
आहे ."

नदीपात्रातील अिैध

िाळु उपसा रोखण्याबाबत

मुरूड बांदरािर (ता.मुरूड, जज.रायगड)

मजच्िमार जेट्टी उपलब्ध करून दे ण्याबाबत

दस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सद्याांर्े नाांि

विषय

३७

२७३४८

श्री.प्रकाश गजभभये

गोसीखद
ु च प्रकल्पग्र्ताांर्े पुनिचसन

३८

२७१७७

श्री.जयिांतराि जाधि

येिला ि ननफाड (जज.नाभशक) तालक्
ु यातील

करण्याबाबत

तलाठी ि मांडळ अधधकारी कायाचलये-

ननिास्थाने बाांधण्याच्या अांदाजपत्रकाांना
प्रशासकीय मान्यता दे ण्याबाबत
३९

२६८०९

डॉ.अपि
ू च हहरे , अॅड.ननरां जन डािखरे

कृषी विभागाच्या विविध योजनाांच्या

४०

२७२६७

अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.धनांजय मांड
ु ,े

मांब
ु ई-पि
ु े महामागाचिरील र्ते अपघातात

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.हे मांत टकले,
श्री.ककरि पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील,

प्र्तािाबाबत

झालेली िाढ

श्री.अननल भोसले, श्री.रविांद्र फाटक,

श्री.जनादच न र्ाांदरू कर, श्री.शरद रिवपसे,
श्री.सनु नल तटकरे , श्री.जगन्नाथ भशांदे
४१

२९३०६

श्री.रविांद्र फाटक

दे िळी-ठुिािे (ता.िाडा, जज.पालघर) या

४२

२९०४१

श्री.सुभाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र किाडे

औरां गाबाद शहरात एस.टी. महामांडळाने
बससेिा बांद करण्यार्ा घेतलेला ननिचय

४३

२८१५५

श्री.सुजजतभसांह ठाकूर

पॉलीहाऊस-जरबेरा उत्पादक शेतकरी

र्त्याच्या कामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

(जज.उ्मानाबाद) येथील शेतकऱ्याांर्े
अनद
ु ान प्रलांत्रबत असल्याबाबत

४४

२६८८०

श्री.शरद रिवपसे

राज्यातील अप्रमाणित खताांर्े उत्पादन बांद
करण्याबाबत

6
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४५

२७३९८

सद्याांर्े नाांि

विषय

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल पाटि (जज.सातारा) तालुक्यातील
तटकरे , श्री.हे मत
ां टकले, श्री.ककरि
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि,

प्रकल्पग्र्ताांच्या पन
ु िचसनाबाबत

श्री.अमरभसांह पांडडत, अॅड.ननरां जन डािखरे ,

श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.अननल भोसले
४६

२८२७५

श्री.जगन्नाथ भशांदे

कल्याि-अहमदनगर महामागाचिरील

४७

२६७५२

श्री.नारायि रािे

मालिि (जज.भसांधद
ु ग
ु )च तालुक्यातील

४८

२८२८८

श्री.हररभसांग राठोड

माळशेज घाटार्ी झालेली दरु ि्था
र्त्याांर्ी झालेली दरु ि्था

ििी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील

आत्महत्याग्र्त शेतकऱ्याांच्या कुटुांबाला
आधथचक मदत दे ण्याबाबत

४९

२७८४०

श्री.सनतश र्व्हाि, डॉ.अपि
ू च हहरे ,

राज्यातील नविन जजल्हे ि तालक
ु े
ननभमचतीबाबत

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल तटकरे ,

मौजे सायतखडाच (ता.घाटां जी, जज.यितमाळ)

श्री.अननल भोसले, श्री.रामराि िडकुते,

जभमनीर्ा मोबदला दे ण्याबाबत

श्री.अब्दल्
ु ,े
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.धनांजय मांड
श्री.गोवपककशन बाजोरीया

५०

२८४६८

५१

२७०८४

५२

२८०६३

५३

२६८९१

श्री.हे मांत टकले, श्री.ककरि पािसकर,

श्री.आनांद ठाकूर, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी

साठिि तलािासाठी सांपाहदत केलेल्या

श्री.आनांद ठाकूर

जव्हार-र्ालतिाड-सेलिास (जज.पालघर) या

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

िसमत-कौठा-कुरुां दा (जज.हहांगोली) येथील

श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटे ल,
श्री.नारायि रािे, श्री.धनांजय मुांड,े

तालुक्यातील र्त्याांर्ी झालेली दरु ि्था
कोठा पररसरातील कॅनॉलिरील पुलार्ी
दरु
ु ्ती करण्याबाबत

राज्यात बैलगाडयाांच्या शयचतीिरील बांदी
उठविण्याबाबत

श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.सनतश र्व्हाि,
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अब्दल्
ु लाखान
५४

२७९४३

५५

दरु ाचिी

अॅड.अननल परब

मुांबई सेंरल आगारातील एसटीच्या

२७०२६

प्रा.अननल सोले

नागपूर जजल््यात कांु भार समाजाकररता

५६

२९१३४

श्रीमती हु्नबानू खभलफे, श्री.सांजय दत्त,
आककच.अनांत गाडगीळ

खरीप आणि रब्बी हां गामातील दष्ट्ु काळ

५७

२८५०२

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.नारायि रािे,

दोडामागच-कोल्हापूर-बेळगाि-गोिा या

श्री.अशोक ऊफच भाई जगताप

फेऱ्याांच्या सस
ु त्रू त्रकरिाच्या फेरविर्ाराबाबत
आरक्क्षत जमीन उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
बाधधत शेतकऱ्याांना मदत दे ण्याबाबत
महामागाचिरील नतलारी घाटाच्या
दरु
ु ्तीबाबत

7
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५८

२६९२६

सद्याांर्े नाांि
श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदे ि गायकिाड,
श्री.नरें द्र पाटील

विषय
खेड भशिापूर (जज.पुिे) टोल नाक्यािर
अनधधकृतररत्या टोल िसल
ू ी सरु
ु
असल्याबाबत

५९

२६७१८

श्री.धनांजय मांड
ु े

मांब
ु ईच्या एम.ई.पी. इन्रा्रक्र्र कांपनीर्े

६०

२९०९२

श्री.पररिय फुके

म.ु पो. पातेवपलिली तफे िेलब
ां
(ता.धर्पळूि, जज.रत्नाधगरी) येथील मुख्य
र्ता ते बौध्दिाडी र्त्यार्ी झालेली

६१

२६७७८

टोल नाक्याांर्े कांत्राट रद्द करण्याबाबत

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, आककच.अनांत
गाडगीळ, श्रीमती हु्नबानू खभलफे,
श्री.अशोक ऊफच भाई जगताप

६२

२९०४८

श्री.अमरनाथ राजूरकर

६३

२८१०८

श्री.जयांत पाटील

दरु ि्था

राज्य पररिहन महामांडळाद्िारे

िातानक
ु ू भलत दम
ु जली (डबलडेकर) बसेस
सुरु करण्याबाबत

अधाचपूर (जज.नाांदेड) तालक्
ु यातील बायपास
र्त्यार्ी झालेली दरु ि्था

अभलबाग, रोहा, उरि, पेि, पनिेल ि

मुरुड (जज.रायगड) तालुक्यातील पोलीस
िसाहतीच्या इमारतीांर्ी दरु
ु ्ती
करण्याबाबत

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
६४

२७७६५

सद्याांर्े नाांि
डॉ.अपि
ू च हहरे

विषय
धगरिा (ता.मालेगाांि, जज.नाभशक)
नदीपात्रातील अिैध िाळू उपसा
रोखण्याबाबत

६५

२७३०४

अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.धनांजय मुांड,े

मुांबई जिळील अरबी समद्र
ु ात ित्रपती

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले,

उभारण्याबाबत

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.ककरि पािसकर,
श्री.नारायि रािे, श्री.हे मत
ां टकले,

भशिाजी महाराजाांर्े आांतरराष्ट्रीय ्मारक

श्री.सांजय दत्त, श्री.सुननल तटकरे ,

श्री.रामराि िडकुते, श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचिी, श्री.प्रकाश गजभभये, श्री.सनतश
र्व्हाि, श्री.ख्िाजा बेग
६६

२९०६१

श्री.सभ
ु ाष झाांबड

र्ाळीसगाांि (ता.सोयगाि, जज.औरां गाबाद)
येथील नागरीकाांर्ी बस्थानका अभािी
गैरसोय होत असल्याबाबत

६७

२८१५७

श्री.सुजजतभसांह ठाकूर

मुरबाड (जज.ठािे) तालुक्यातील माळ

मठार्े या पयचटन नतथचक्षेत्राच्या कामाच्या
ननधीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत

8
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
६८

२७१९१

सद्याांर्े नाांि
श्री.शरद रिवपसे, अॅड.राहुल नािेकर,

श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हे मत
ां टकले, श्रीमती

विषय
महाराष्ट्र राज्य मागच पररिहन

महामांडळाच्या बसेस मधन
ू होिारी

ज्मता िाघ, श्री.विजय ऊफच भाई धगरकर, प्रिाशाांर्ी घट रोखण्याबाबत
६९

२७५७१

श्री.सुजजतभसांह ठाकूर, श्री.प्रविि दरे कर

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल सातारा जजल््यातील कोयना
तटकरे , श्री.हे मत
ां टकले, श्री.ककरि
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि,

प्रकल्पग्र्ताांर्े पन
ु िचसन करिेबाबत

श्री.अमरभसांह पांडडत, अॅड.ननरां जन डािखरे ,

श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.अननल भोसले
७०

२६७५३

श्री.नारायि रािे, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे भसांधद
ु ग
ु सानग्र्त
ू च जजल््यातील नक

७१

२८२९२

श्री.हररभसांग राठोड, अॅड.ननरां जन डािखरे

शेतकऱ्याांना नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबत
रां गदोष िा रातआांधळे पिा कारिा्ति
सेिामक्
ु त करण्यात आलेल्या राज्य

पररिहन महामांडळाच्या र्ालकाांना पयाचयी
नोकरीत सामािून घेिेबाबत

७२

२७८४१

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े
श्री.सनतश र्व्हाि

मराठिाडयात नविन महसल
ू आयक्
ु तालय
्थापन करिेबाबत

७३

२७०८५

श्री.आनांद ठाकूर

जव्हार-मलिाडा-िाडा (जज.पालघर) या

७४

२८०६२

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

नागरी सवु िधा केंद्र (जज.अमरािती) येथील

र्त्याांर्ी झालेली दरु ि्था

सांर्ालक नागररकाांकडून जादार्े शल्
ु क
आकारत असल्याबाबत

७५

२६९९५

श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटे ल,

नागपूर-मुांबई समध्
ृ दी महामागच

श्री.नारायि रािे, श्री.जगन्नाथ भशांदे,

विरोध

श्री.जनादच न र्ाांदरू कर, श्री.शरद रिवपसे,
श्री.पररिय फुके, श्री.ककरि पािसकर,

प्रकल्पाकरीता शेतकऱ्याांर्ा होत असलेला

श्री.हे मांत टकले, श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती
विद्या र्व्हाि, श्री.अननल भोसले,

श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदे ि गायकिाड,
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरभसांह पांडडत,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.तानाजी सािांत,

आककच.अनांत गाडगीळ, श्री.सनतश र्व्हाि,
अॅड.ननरां जन डािखरे
७६

७७

२८४४८

२७०३७

अॅड.अननल परब, श्रीमती विद्या र्व्हाि

प्रा.अननल सोले, श्री.भमतेश भाांगडडया

मांब
ु ई-अहमदाबाद शहराांना जोडिाऱ्या

राष्ट्रीय महामागाचिरील िसोिा पुलार्े काम
पि
ू च करण्याबाबत

इांहदरा गाांधी शासककय िैद्यककय

महाविद्यालय ि रूग्िालय (मेयो)

नागपूर येथील काम पूिच करण्याबाबत

9
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
७८

२८६२४

सद्याांर्े नाांि
श्री.रामहरी रुपनिर

विषय
महमदाबाद (शे) (ता.मांगळिेढा,

जज.सोलापरू ) येथील माि नदीतन
ू

अिैधररत्या िाळू उपसा होत असल्याबाबत

७९

२६९३०

श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदे ि गायकिाड,

८०

२६९९६

श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.अमरभसांह पांडडत,

८१

२९१०५

श्री.पररिय फुके

पहे ला ते गोलेिाडी (ता.जज.भांडारा)

८२

२६७८०

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील

अल्पभूधारक शेतकरी िगाचसाठी अपघात

श्री.नरें द्र पाटील

अॅड.ननरां जन डािखरे

मांतरिाडी-कात्रज बा्य िळि (जज.पि
ु े)

मागाचर्ी दरू
ु ्ती ि रूांदीकरि करण्याबाबत
जजल्हाधधकारी, मांब
ु ई उपनगर याांनी
रे डीरे कनर दर अांनतम करण्याबाबत

र्त्यार्ी ि पुलार्ी झालेली दरु ि्था
विमा (आम आदमी विमा) योजनेर्ी
माहहती शेतकऱ्याांना दे ण्याबाबत

८३

२८१०९

श्री.जयांत पाटील

अभलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील
खारे पाटातील शेतीला समद्र
ु ातील

उधािाच्या पाण्यामळ
ु े धोका ननमाचि होत
असल्याबाबत

विधान भिन :

उत्तमभसांग र्व्हाि

मुांबई.

सधर्ि,

हदनाांक : ९ मार्च, २०१७

महाराष्ट्र विधानपररषद

_______________________________________________________________________

मद्र
ु णपव
ू व सवव प्रक्रि्ा महाराष्ट्र ववधािमांडळ सचचवाल्ाच््ा सांगणक ्ांत्रणेवर करण््ात आली आहे .
मुद्रण: शासकी् मध््वती मद्र
ु णाल्, मुांबई.

