
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
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गुरुिार, हदनाांक ०१ मार्च, २०१८ / फाल्गुन १०, १९३९ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

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

 

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

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ७० 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३७ [ १ ते ३७ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २३ [ ३८ ते ६० ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १० [ ६१ ते ७० ] 
  

एकूण - ७० 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
१ ३७८४६ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे भभगिण (पुणे) या पररसरात यरुरया खत 

विके्रत्याांकडून शेतकऱ्याांर्ी अडिणकू होत 
असल्याबाबत 

२ ३८४८७ प्रा.जोगेन्द्र किाड े मौजे ओिळे, भाईंदरपाडा, घोडबांदर रोड 
(जज.ठाणे) येथील जमीन गैरव्यिहाराबाबत 

३ ३७८२४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्रीमती हु्नबानू खभलफे, श्री.हररभसांग 
राठोड, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, 
श्री.मोहनराि कदम, आककच .अनांत 

अरबी समुरात छत्रपती भशिाजी महाराज 
याांच्या ्मारकारे् काम पूणच करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
गाडगीळ, डॉ.अपूिच हहरे, प्रा.अननल सोले, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर 
 

४ ३७६५६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरभसांह पांडडत, 
श्री.सनतश र्व्हाण, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.हररभसांग 
राठोड, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू खभलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि 
कदम, आककच .अनांत गाडगीळ, डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे, श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांर व्यास, श्री.पररणय फुके, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.रामराि िडकुते, श्री.प्रकाश गजभभये, 
श्रीमती ज्मता िाघ, श्री.जयांत पाटील 
 

राज्यात कापूस ि सोयाबीन वपकाांिर 
विषारी ककटकनाशक फिारणी केल्यामुळे 
शेतकऱ्याांर्ा मतृ्यू झाल्याबाबत 

५ ३८१४५ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील 
 

टेंभुणी-लातूर-नाांदेड या र्त्याांच्या 
र्ौपदरीकरणाबाबत 

६ ३७७१५ श्री.हररभसांग राठोड, श्री.प्रकाश गजभभये, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.जयांत पाटील, श्री.जगन्द्नाथ 
भशांदे, श्री.विक्रम काळे, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.सुननल तटकरे, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.रामराि िडकुते, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अमरभसांह पांडडत, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयिांतराि 
जाधि, प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

यितमाळ जजल््यात बोंडअळी प्रादभुाचिामुळे 
नुकसानग्र्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्याांना 
मदत देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
७ ३७६७७ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरभसांह पांडडत, 

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंर पाटील 
राक्ष बागाांरे् नकुसान टाळण्यासाठी 
प्लाज्टक अच्छादन या घटकार्ा 
एकाजत्मक फलोत्पादन विकास 
अभभयानाांतगचत समािेश करण्याबाबत 

८ ३७९८८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्रीमती हु्नबानू खभलफे, 
श्री.हररभसांग राठोड, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सतेज ऊफच  
बांटी पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.मोहनराि कदम, आककच .अनांत गाडगीळ 
 

मुांबई-नागपूर समधृ्दी महामागाचसाठी 
भूसांपादनार्ी अट भशधथल करण्याबाबत 

९ ३८९३३ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.रविांर फाटक, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंर पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.जगन्द्नाथ भशांदे 
 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपाभलका क्षेत्रात 
घराांर्ी अनधधकृत नोंदणी सुरु 
असल्याबाबत 

१० ३९२०७ श्री.पररणय फुके, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरभसांह पांडडत, 
अॅड.ननरांजन डािखरे 

पुणे येथील ससुन रूग्णालयाच्या नविन 
इमारतीमध्ये फायर अलामच ि ्मोक 
डडटेक्शन भस्टम बसविण्यात कामात 
अननयभमतता झाल्याबाबत 

११ ३९११५ श्री.र्ांरकाांत रघिुांशी, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू खभलफे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सुननल तटकरे, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.प्रकाश गजभभये, 
श्री.धनांजय मुांड,े डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अननल 
सोले, श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
प्रा.डॉ.तानाजी सािांत 

राज्यातील दधू उत्पादक शेतकऱ्याांना 
हमीभाि देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
१२ ३९२१० श्री.रामराि िडकुते हहांगोली जजल््यात बोंडअळी प्रादभुाचिामुळे 

नुकसान झालेल्या शतेीरे् पांर्नामे 
करण्याबाबत 
 

१३ ३७८०३ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्रीमती हु्नबान ू
खभलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर 
 

माझगाि, मुांबई येथील विक्रीकर भिनाच्या 
इमारत दरुु्तीच्या कामात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

१४ ३८४४६ आककच .अनांत गाडगीळ मुांबई-नागपूर समधृ्दी महामागाचसाठी ननधी 
उभारण्याबाबत 
 

१५ ३८३०९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.र्ांरकाांत रघिुांशी, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्रीमती हु्नबान ू
खभलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.हररभसांग राठोड, 
श्री.मोहनराि कदम 
 

सोलापूर-विजयपूर महामागाचिरील र्त्याांर्ी 
दरुू्ती करण्याबाबत 

१६ ३८८३५ श्रीमती विद्या र्व्हाण मुांबईतील टोल नाक्यािरून ऑनलाईन 
पध्दतीने टोल िसूली करण्याबाबत 
 

१७ ३८२७९ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंर पाटील 

यितमाळ जजल्हा पररषदेच्या पशुसांिधचन 
विभागार्ा ननधी अखधर्चत राहहल्याबाबत 
 

१८ ३८६८५ श्री.जयांत पाटील रायगड जजल््यात अिकाळी पाऊस ि 
अनतिषृ्ट्टीमुळे नकुसानग्र्ताांना आधथचक 
मदत देण्याबाबत 
 

१९ ३९०७५ प्रा.अननल सोले, डॉ.अपिूच हहरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्ांर व्यास, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हु्नबानू खभलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
प्रा.डॉ.तानाजी सािांत 
 

िाळू उत्खननाकररता राबविण्यात येणाऱ्या 
निीन धोरणाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
२० ३८९९५ श्री.हेमांत टकले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 

श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामराि िडकुते, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण 
 

मुांबई-बडोदा रतुगती महामागाचरे् काम पूणच 
करण्याबाबत 

२१ ३७८५६ श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.नरेंर पाटील 
 

राष्ट्रीय महामागाचच्या र्ौपदरीकरणामुळे 
गेिराई (जज.बीड) तालुक्यातील पाणीपुरिठा 
योजना बाधधत झाल्याबाबत 

२२ ३८२२० श्री.प्रसाद लाड गुहागर–विजापूर राष्ट्रीय महामागाचच्या 
रुां दीकरणात ग्राम्थाांना भूसांपादनार्ा योग्य 
मोबदला देण्याबाबत 
 

२३ ३८६०३ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर मुांबईतील ओभशिरा भागातील भगतभसांग 
ि्तीजिळील खारफुटीरे् सांिधचन 
करण्याबाबत 
 

२४ ३८१२२ श्रीमती हु्नबानू खभलफे रत्नाधगरी जजल््यातील िाळू उत्खननािरील 
बांदी उठविण्याबाबत 
 

२५ ३९००० श्री.रविांर फाटक पालघर (जज.पालघर) तालुक्यात 
तलाठयाांर्ी पदे भरण्याबाबत 
 

२६ ३८४५४ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू खभलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररभसांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.मोहनराि कदम, आककच .अनांत 
गाडगीळ, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हेमांत 
टकले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर 
 

मौजे तळुस (ता.िेंगुलाच, जज.भसांधदुगुच) 
िाडीजोड र्त्याांर्ी दरुु्ती करण्याबाबत 

२७ ३८७०३ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.धगरीशर्ांर 
व्यास 

मौजे देिड-ेिाडीअधधष्ट्ठी (ता.सांगमेश्िर, 
जज.रत्नाधगरी) येथील अनधधकृत बाांधकामे 
ननष्ट्काभसत करण्याबाबत 
 

२८ ३८३७० अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, 
श्री.जयांत पाटील 

कल्याण उपप्रादेभशक पररिहन 
कायाचलयाच्या क्षेत्रात बनािट 
कागदपत्राांव्दारे परप्राांनतयाांना ररक्षा परिाने 
हदल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
२९ ३८५२१ श्री.अमरनाथ राजूरकर माहुर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील र्त्याांर्ी 

कामे ननकृष्ट्ट दजाचर्ी करणाऱ्या ठेकेदारािर 
कारिाई करण्याबाबत 

३० ३८२४२ श्री.आनांदराि पाटील यितेश्िर (जज.सातारा) घाट र्त्याांर्ी 
दरुू्ती करण्याबाबत 

३१ ३८५६९ श्री.सुभाष झाांबड औरांगाबाद जजल््यातील सातारा-देिळाईला 
जोडणाऱ् या पुलार्ी दरुि्था झाल्याबाबत 

३२ ३८७७१ श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.ननरांजन डािखरे 

पुणे महानगरपाभलकेच्या हद्दीतून जाणारे 
र्ते महापाभलकेच्या ताब्यात देण्याबाबत 

३३ ३८१११ श्री.गोवपककशन बाजोरीया, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.सुननल तटकरे, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.प्रकाश 
गजभभये 

धुळे, जळगाांि, नांदरुबार ि अकोला 
जजल््यात बोंडअळी प्रादभुाचिामुळे 
नुकसानग्र्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्याांना 
मदत देण्याबाबत 

३४ ३९२६६ श्री.धगरीशर्ांर व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

यितमाळ जजल््यातील शतेकऱ्याांना वपक 
विम्यार्ी रक्कम अदा करण्याबाबत 

३५ ३९३३८ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे 

राज्यात आपत्ती व्यि्थापन कायद्याच्या 
अांमलबजािणीबाबत 

३६ ३९८७६ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत सोलापूर जजल््यात ऊस सांशोधन उपकें र 
सुरु करण्याबाबत 

३७ ४०१५४ श्री.सुजजतभसांह ठाकूर मुळेगाांि ताांडा (ता.दक्षक्षण सोलापूर, 
जज.सोलापूर) गािातील अनधधकृतपणे सुरू 
असलेले पशुिधगहृ बांद करण्याबाबत 
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दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
३८ ३९८६२ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत 
टकले, श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.रविांर फाटक 
 

बोरीिली ते ठाणे भुयारी मागच र्त्याच्या 
प्र्तािास मान्द्यता देण्याबाबत 
 

३९ ३७८६७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हु्नबानू खभलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.हररभसांग राठोड, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील, श्री.मोहनराि कदम, आककच .अनांत 
गाडगीळ 
 

मुांबई प्रिेशद्िारािरील टोल िसूली बांद 
करण्याबाबत 

४० ३८१४६ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील 
 

औरांगाबाद ते अजजांठा राज्यामागाचरे् 
र्ौपदरीकरणाबाबत 

४१ ३८०४३ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.विक्रम काळे 
 

राज्य पररिहन महामांडळाच्या बस 
्थानकाांिर ्ि्त औषध (जेनेररक 
औषध) दकुाने उपलब्ध करून देण्याबाबत 

४२ ४०१२८ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.जगन्द्नाथ भशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.ख्िाजा बेग 
 

राज्य पररिहन महामांडळातील सफाई 
कमचर्ाऱ्याांना सेिेत कायम करण्याबाबत 

४३ ४०२७४ श्री.पररणय फुके औरांगाबाद कृषी विभागाच्या कायाचलयात 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

४४ ३९११८ श्री.र्ांरकाांत रघुिांशी, श्री.विक्रम काळे राज्य पररिहन महामांडळाच्या 
कमचर्ाऱ्याांसाठी अत्याधुननक रुग्णालय 
उभारण्याबाबत 
 

४५ ३९२१४ श्री.रामराि िडकुते अगे्रसन र्ौक ते भशिाजी र्ौक 
(ता.जज.हहांगोली) येथील र्त्याच्या 
दभुाजकारे् काम पूणच करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
४६ ३८४५० आककच .अनांत गाडगीळ राज्यातील र्त्याांर्ी देखभाल करुन ते 

सुज्थतीत ठेिण्यास दलुचक्ष करणाऱ्या 
्थाननक प्रशासनािर कारिाई करण्याबाबत 
 

४७ ३८४१७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्रीमती हु्नबानू खभलफे 
 

विजयपूर महामागाचिरील (ता.दक्षक्षण 
सोलापूर, जज.सोलापूर) टाकळी भीमा 
नदीपात्रािरील पुलािर सांरक्षक कठड े
बसविण्याबाबत 

४८ ३८९०३ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 
 

मौजे आांबोळगड (ता.राजापूर, 
जज.रत्नाधगरी) येथील सामाईक जभमनीर्ी 
झालेली खरेदी विक्री रद्द करण्याबाबत 

४९ ३९०७७ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्ांर व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण 

राज् य मागच पररिहन महामांडळाने विविध 
कामाकरीता केलेल्या खर्ाचर्ी श्िेतपबत्रका 
काढण्याबाबत 
 

५० ३९९७३ श्री.अमरभसांह पांडडत बीड जजल््यातील पात्र शतेकऱ्याांना वपक 
विमा नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
 

५१ ३९०१० श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे 

मुांबई सेंरल ते बोरीिली निीन रेल्िे 
माधगचकेमुळे बाधधत होणाऱ्या प्रकल्पग्र्ताांरे् 
पुनिचसन करण्याबाबत 
 

५२ ४०२२३ श्री.रविांर फाटक मौजे तारापूर (जज.पालघर) येथील पुरातत्ि 
विभागार्ी जागा खाजगी व्यक्तीर्ा नािे 
झाल्याबाबत 
 

५३ ३८४७३ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे 

मौजे विरार (ता.िसई, जज.पालघर) येथील 
जमीन सांपाहदत केलेल्या भूधारकाांना 
मोबदला भमळण्याबाबत 
 

५४ ३८७४९ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.धगरीशर्ांर 
व्यास 
 

मौजे पिारिाडी (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) 
येथील पुलार्ी दरुु्ती करण्याबाबत 

५५ ३८५२४ श्री.अमरनाथ राजूरकर मुक्रमाबाद (जज.नाांदेड) पररसरातील पुलाांर्ी 
दरुि्था झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
५६ ३८३९८ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हु्नबान ू खभलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील 

सातारा जजल््यातील र्त्याांच्या 
दरुू्तीसाठी ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत 

५७ ३८५७० श्री.सुभाष झाांबड औरांगाबाद शहरातील मध्यिती 
बस्थानकार्ी दरुि्था झाल्याबाबत 

५८ ३८७८७ श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर 

पुणे शहरातील प्रादेभशक पररिहन कायाचलय 
दलाल मुक्त करण्याबाबत 

५९ ३८१८८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला, िाभशम ि बुलढाणा जजल््यातील 
महामांडळाच्या बसेसर्ी दरुि्था 
झाल्याबाबत 

६० ३९८८७ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत सोलापूर जजल्हयातील सेतू कें र कायाचलयात 
दलालामाफच त होणारा गैरव्यिहार 
रोखण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
६१ ३७८७२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हु्नबान ू खभलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि 
कदम, आककच .अनांत गाडगीळ 

राज्यात ओखी िादळामुळे नुकसानग्र्त 
शेतकरी ि मजच्छमाराांना मदत देण्याबाबत 

६२ ३८११२ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हु्नबान ू खभलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररभसांग 
राठोड, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, 
श्री.मोहनराि कदम 

राज्यातील सिच महामागच खड्ड े मुक्त 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
६३ ३८४५६ आककच .अनांत गाडगीळ पुणे जजल््यातील सुरक्षा मुदत सांपलेल्या 

पुलाांर्ी पनुबाांधणी करण्याबाबत 

६४ ४००७८ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.प्रसाद लाड 

रत्नाधगरी जजल््यात अिैधररत्या मासेमारी 
करणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत 

६५ ४०१८१ श्री.अमरभसांह पांडडत गेिराई (जज.बीड) नगरपाभलका क्षेत्रातील 
शासकीय जभमनीिरील अनतक्रमण 
ननष्ट्काभसत करण्याबाबत 

६६ ३९१५४ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप पेण (जज.रायगड) येथील बाळगांगा 
धरणग्र्ताांरे् पनुिचसन करण्याबाबत  

६७ ४००५१ श्री.प्रविण दरेकर रत्नाधगरी निीन बस्थानकारे् बाांधकाम 
पूणच करण्याबाबत  

६८ ३८५२७ श्री.अमरनाथ राजूरकर कां धार (जज.नाांदेड) येथील लालकां धारी 
गोसांिधचन कें रात पशुधन विकास अधधकारी 
ि पयचिेक्षकार्ी ररक्त पदे भरण्याबाबत 

६९ ३९०३८ श्री.आनांदराि पाटील साजूर (ता.कराड, जज.सातारा) येथे 
पुनिचभसत गािठाणास मुलभूत सुविधा 
पुरविण्याबाबत 

७० ३९८९६ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत करमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यात 
अिैधररत्या िाळू उपसा करणाऱ्या 
ठेकेदारािर कारिाई करण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : २८ फेब्रिुारी, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या सगंणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 

 


