
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

गुरुिार, हदनाांक ०८ मार्च, २०१८ / फाल्गुन १७, 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 - ५६ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३४ [ १ ते ३४ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १५ [ ३५ ते ४९ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ७ [ ५० ते ५६ ] 
  

एकूण - ५६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
१ ३८०५१ प्रा.जोगेन्द्र किाड े बोलाच (ता.कुलाच, जज.मुांबई उपनगर) येथील 

जममनीर्ी अिधैररत्या खरेदी-विक्री 
केल्याबाबत 

२ ३८०२१ श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.नरद्र पाटील 

मराठिाडा विभागारे् विभाजन करुन 
आयुक्त कायाचलय ि जजल्हा ननममचती 
करण्याबाबत 

३ ३७६५३ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.सनतश र्व्हाण, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.नरद्र पाटील, श्री.शरद 

पशुसांिधचन विभागाांतगचत लस खरेदी 
प्रकरणी ननयमबाह्य ननविदा प्रकक्रया 
राबिनू गैरव्यिहार केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ू
खमलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररमसांग 
राठोड, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.सतेज 
ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि कदम 

४ ३९०४७ श्री.रामराि िडकुते कळमनुरी (जज.हहांगोली) तालुक्यातील 
तालुका कृषी अधधकारी तसेर् बाळापूर 
मांडळ अधधकारी याांनी गैरव्यिहार 
केल्याबाबत 

५ ३७९२९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हु्नबानू खमलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.हररमसांग राठोड, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सतेज ऊफच  
बांटी पाटील, श्री.मोहनराि कदम, 
आककच .अनांत गाडगीळ 

मुांबईतील विकास कामासाठी जममनीांरे् 
ह्ताांतरण मुांबई महानगरपामलकेला 
करण्याबाबत 

६ ३८२१२ अॅड.जयदेि गायकिाड िैजापूर (जज.औरांगाबाद) तालुक्यात 
बोंडअळी प्रादभुाचिामुळे नुकसानग्र्त 
शेतकऱ्याांना मदत देण्याबाबत 

७ ३८०२० श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुननल तटकरे, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.ककरण पािसकर 

मौजे बोढरे ि मशिापूर (ता.र्ाळीसगाि, 
जज.जळगाि) येथील जमीन बेकायदेशीर 
खरेदी केल्याबाबत 

८ ३८३३९ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.जगन्द्नाथ 
मशांदे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुननल तटकरे, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.रामराि 
िडकुते, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.प्रकाश 
गजमभये 

 

मुांबई-गोिा महामागाचरे् र्ौपदरीकरण 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
९ ३७९२८ अॅड.अननल परब, श्री.रविांर फाटक, 

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.बाळाराम 
पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरद्र 
पाटील, श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अननल 
भोसले 

मालिण, देिगड ि िद्गुले (जज.मसांधदुगुच) 
या तालुक्यातील मजच्िमाराांच्या 
मागण्याांबाबत 

१० ३८०७५ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबान ू
खमलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.अपूिच हहरे, 
प्रा.अननल सोले 

“मनोरा” आमदार ननिासातील कामाांरे् 
बोगस देयके तयार करुन गैरव्यिहार 
केल्याबाबत 

११ ३८००६ श्री.नरद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अमरमसांह 
पांडडत, श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग 

िाांरे (पूिच), मुांबई येथील शासकीय 
िसाहतीतील सदननकाधारकाांरे् पनुिचसन 
करण्याबाबत 

१२ ३९०२१ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हु्नबानू खमलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील 

आांबेगाि (बुरकू)(जज.पुणे) तालुक्यातील 
गािाांना गािठाणार्ा दजाच देण्याबाबत 

१३ ३८४२७ श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हु्नबान ू
खमलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.हररमसांग राठोड 

अजनूज (ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) 
येथील भीमा नदीपात्रातनू अिधै िाळू 
उपसा रोखण्याबाबत 

१४ ३८३०२ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

यितमाळ जजल्ह्यातील आत्महत्याग्र्त 
महहला शेतकऱ्याांच्या कुटुांबबयाांना मदत 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
१५ ३८३५० श्री.हररमसांग राठोड राळेगाि (जज.यितमाळ) तालुक्यात 

बळीराजा रे्तना अमभयानाच्या ननधीर्ा 
अपहार झाल्याबाबत 

१६ ३७९५८ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.नरद्र पाटील 

ओढा (ता.जज.नामशक) रेल्िे ्टेशन येथे 
गुड्स टममचनल ननमाचण करण्याबाबत 

१७ ३८५६६ श्री.सुभाष झाांबड पैठण (जज.औरांगाबाद) तालुक्यात र्ता 
दरुु्तीच्या कामात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

१८ ३८३०४ श्री.प्रसाद लाड मांडणगड, बाणकोट ि केळशी मागाचिरील 
अिजड िाहनाांर्ी िाहतुक रोखण्याबाबत 

१९ ३८९२४ श्री.धगरीशर्ांर व्यास मसरोंर्ा (जज.गडधर्रोली) तालुक्यातील 
प्राणहहता नदीिरील पलुारे् काम 
करण्याबाबत 

२० ३९०२० श्रीमती हु्नबानू खमलफे, श्री.प्रसाद लाड रत्नाधगरी जजल्ह्यातील गुहागर-बिजापूर 
राष्ट्रीय महामागाचला केलेला विरोध  

२१ ३७७७४ श्री.रविांर फाटक मौजे लाहे (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील 
अिैध उत्खनन रोखण्याबाबत 
 

२२ ३८५२८ श्री.अमरनाथ राजूरकर देगलुर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील 
नुकसानग्र्त शेतकऱ्याांना आधथचक 
अनदुान देण्याबाबत 
 

२३ ३८७६२ श्री.गोवपककशन बाजोरीया राष्ट्रीय महामागच क्रमाांक ६ रे् 
र्ौपदरीकरण करण्याबाबत 
 

२४ ३९५०७ डॉ.अपिूच हहरे नामशक जजल्ह्यातील धगरणा नदीतील 
िाळू मललाि रद्द करण्याबाबत 
 

२५ ३९५२४ श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.जगन्द्नाथ 
मशांदे, श्री.प्रकाश गजमभये, प्रा.डॉ.तानाजी 
सािांत, श्री.सुननल तटकरे, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले 
 

राज्यातील शतेकऱ्याांच्या शेतीमालाला 
आधारभूत ककां मत देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
२६ ३९९१२ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरद्र पाटील, 

श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप 

मौजे िामशांद (पजश्र्म) (ता.शहापूर, 
जज.ठाणे) येथील िहहिाटीर्ा र्ता 
िाहतुकीसाठी खलुा करण्याबाबत 

२७ ३९९६८ श्री.जयांत पाटील अमलबाग (जज.रायगड) तालुक्यात 
समुराच्या उधाणामुळे नुकसानग्र्त 
शेतकऱ्याांना मदत देण्याबाबत 

२८ ४००६४ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड े

मौजे आांबे (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) येथे 
पशुिदै्यकीय दिाखाना सुरु करण्याबाबत 

२९ ४००८५ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर 

मसांधदुगुच ि रत्नाधगरी जजल्ह्यातील 
नुकसानग्र्त बागायतदार शेतकऱ्याांना 
मदत देण्याबाबत 

३० ४०१२२ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नरद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.अमरमसांह 
पांडडत 

अमलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील आांबा 
नदीमधनू होणारे अिैध िाळू उत्खनन 
रोखण्याबाबत 

३१ ४०१४१ श्री.आनांदराि पाटील ताांबिे फाटा-सुपने (ता.कराड, जज.सातारा) 
या र्त्याांर्ी दरुु्ती करण्याबाबत 

३२ ४०१८७ श्रीमती ज्मता िाघ अमळनेर (जज.जळगाांि) शहर बाह्यिळण 
र्त्याच्या मागाचकरीता ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 

३३ ४०६१९ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हु्नबानू खमलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर 

मौजे िटार (ता.िसई, जज.पालघर) येथील 
जममनीिर कुळाांच्या िारसाांर्ी नोंद 
घेण्याबाबत 

३४ ४०६२५ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत यितमाळ जजल्ह्यातील कृषी अधधकारी ि 
कृषी सहायक पदे भरण्याबाबत 
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दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
३५ ३८५०७ प्रा.जोगेन्द्र किाड े सातारा जजल्ह्यात मदृा ि 

जलसांधारणाच्या कामात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

३६ ३७८५५ श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.नरद्र पाटील 

बीड जजल्ह्यात तलाठी ि मांडळ अधधकारी 
याांनी विविध प्रकाररे् दाखले ि प्रमाणपत्र े
देणे बांद केल्याबाबत 

३७ ३९३०५ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.अमरमसांह पांडडत 

मुांबईच्या एम.ई.पी इन्द्रा्रक्र्र कां पनीरे् 
टोल नाक्याांरे् कां त्राट रद्द करण्याबाबत 

३८ ३९४६२ श्री.नरद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत 

ढेबेिाडी विभागातील (ता.पाटण, 
जज.सातारा) िाांग नदी पात्रात अिैध िाळू 
उपसा करणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत 

३९ ४००७२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त मौजे राजािली (ता.िसई, जज.पालघर) 
येथील विकासकाांकडून ्िाममत्िधन िसूल 
करण्याबाबत 

४० ३९२३३ श्री.हररमसांग राठोड यितमाळ राज्य पररिहन महामांडळाच्या 
बस दरुू्तीच्या कामात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

४१ ३७९६१ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.नरद्र पाटील 

िडगाि वपांगळा (ता.मसन्द्नर, जज.नामशक) 
येथे मेगा फूड पाकच  उभारण्याबाबत 

४२ ३८७५२ श्री.सुभाष झाांबड औरांगाबाद प्रादेमशक पररिहन विभागातनू 
जुनी िैधता नोंद असलेले अनुज्ञप्ती 
वितरीत केल्याबाबत 

४३ ४०३२८ श्री.प्रसाद लाड मुांबई-गोिा महामागाचिर रामा केअर ि 
अद्याित प्राथममक उपर्ार कद् राांर्ी 
उभारणी करण्याबाबत 

४४ ३७८६८ श्री.रविांर फाटक मौजे र्ाविांरे (ता.मभिांडी, जज.ठाणे) येथील 
शासकीय जममनीिरील अनतक्रमणे 
ननष्ट्कामसत करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
४५ ३८५४१ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.शरद रणवपसे 
पैनगांगा (ता.ककनिट, जज.नाांदेड) येथील 
नदीपात्रातनू अिधै रेती उत्खनन 
रोखण्याबाबत 

४६ ४०४४१ श्री.गोवपककशन बाजोरीया हरभरा बबयाणे िाटपात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

४७ ३९५०९ डॉ.अपिूच हहरे, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.नरद्र पाटील 

नामशक जजल्ह्यात ओखी र्क्रीिादळामुळे 
नुकसानग्र्ताांना मदत देण्याबाबत 

४८ ४०४८९ श्री.प्रविण दरेकर नागोठणे ते दहेज (मभिांडी) पाईपलाईन 
टाकण्यारे् कामाांकरीता सांपाहदत केलेल्या 
जममनीर्ा मोबदला देण्याबाबत 

४९ ४०२०८ श्रीमती ज्मता िाघ राज्यातील सीमा तपासणी नाक्यारे् 
आधुननकककरणारे् काम पूणच करण्याबाबत 

   
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
५० ३९९७४ श्री.अमरमसांह पांडडत गेिराई (जज.बीड) तालुक्यातील सहाय्यक 

ननिडणकु ननणचय अधधकारी याांनी 
गैरव्यिहार केल्याबाबत 

५१ ३९३२२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे 

सािचजननक बाांधकाम विभाग, ठाणे 
अांतगचत विविध कामाांमध्ये अननयममतता 
झाल्याबाबत 

५२ ४०३४७ श्री.रामहरी रुपनिर माळमशरस (जज.सोलापूर) तालुक्यातील 
भूसांपादन झालेल्या शेतकऱ्याांना जममनीर्ा 
योग्य मोबदला देण्याबाबत 

५३ ३९२४३ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरद्र पाटील 

येिला (जज.नामशक) विधानसभा क्षेत्रातील 
र्त्याांसाठी कद् रीय मागच ननधीमधनू 
अनदुान ममळणेबाबत 

५४ ३८५४३ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे लोहा (जज.नाांदेड) तालुक्यातील 
नुकसानग्र्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्याांना 
मदत देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
५५ ३९५१० डॉ.अपिूच हहरे, श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम 

काळे, श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरद्र 
पाटील, अॅड.जयदेि गायकिाड, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, 
अॅड.ननरांजन डािखरे 

नामशक जजल्ह्यात बोंडअळी प्रादभुाचिामुळे 
बाधधत कापुस उत्पादक शेतकऱ्याांना मदत 
देण्याबाबत 

५६ ४०६२८ श्री.प्रविण दरेकर श्री क्षेत्र आळांदी ते कुडपण (ता.पोलादपूर) 
अशी निीन बससेिा सुरु करण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : ७ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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

 


