
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
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गुरुिार, हदनाांक १५ मार्च, २०१८ / फाल्गुन २४, 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 - ५१ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३३ [ १ ते ३३ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १२ [ ३४ ते ४५ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ६ [ ४६ ते ५१ ] 
  

एकूण - ५१ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
१ ३८५१० श्री.र्ांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.अमरनाथ 

राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील 

नांदरुबार नगरपररषदेच्या निीन प्रशासकीय 
इमारतीसाठी जागा देण्याबाबत 

२ ३९१५० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र ्यास, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.जयांत पाटील 

उरण ि पनिेल (जज.रायगड) तालुक्यात 
समुद्राच्या पाण्यामुळे नुकसानग्र्त 
शेतकऱ्याांना मदत देण्याबाबत 

३ ३८४६९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश र््हाण, श्री.अमरससांह पांडडत 

परभणी येथील ररलायन्स कां पनीच्या 
अिैध गौण खननज उत्खननाबाबत 

४ ३७७९८ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नागोराि गाणार, 

राज्यातील बांद औद्योधगक प्रकल्पाांच्या 
जसमनीांर्ा िापर करण् याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशर्ांद्र ्यास, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हु्नबानू खसलफे, श्री.हररससांग 
राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.सतेज 
ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि कदम, 
आककच .अनांत गाडगीळ, डॉ.(श्रीमती) नीलम 
गोऱ्हे, श्री.आनांद ठाकूर, प्रा.डॉ.तानाजी 
सािांत, श्री.समतेश भाांगडडया 

५ ३८६३६ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्रीमती ज्मता िाघ 

राज्यातील टोलनाक्याांिर वपिळा पट्टा 
यांत्रणा कायाचजन्ित करण्याबाबत 

६ ३९०१२ श्री.हेमांत टकले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.विक्रम काळे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडकुते, 
श्रीमती विद्या र््हाण, डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.प्रकाश 
गजसभये, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

राज्यात कमी पैसेिारी असलेल्या 
शेतकऱ्याांना मदत देण्याबाबत 

७ ३८२०६ प्रा.जोगेन्द्र किाड े राज्यातील पशुधन विमा योजना सुरु 
ठेिण्याबाबत 

८ ३९१७४ श्री.रामराि िडकुते सहाय्यक आयुक्त मत््य्यिसाय 
(जज.नाांदेड) याांच्यािर कारिाई 
करण्याबाबत 

९ ३८४२५ श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हु्नबानू खसलफे, 
श्री.मोहनराि कदम 

शेती महामांडळाच्या सहसांयुक्त 
शेतकऱ्याांना न्याय देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
१० ३८०२२ श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 

श्री.सनतश र््हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 

बीड जजल््यात अनतिषृ्ट्टीमुळे बाधधत 
झालेल्या शेतकऱ्याांना मदत देणेबाबत 

११ ३८७९४ श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर 

पुणे जजल््यातील भामा आसखेड 
धरणग्र्ताांरे् पनुिचसन करण्याबाबत 

१२ ३८५७१ श्री.सुभाष झाांबड पैठण (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील 
जायकिाडी धरणग्र्ताांच्या भूखांडारे् 
नामाांतर करून गैर्यिहार केल्याबाबत 

१३ ३८४२६ श्री.समतेश भाांगडडया जजिती (जज.र्ांद्रपूर) तालुक्यातील 
अनतदगुचम गािामध्ये विविध योजना 
राबविण्याबाबत 

१४ ३८२६३ श्री.प्रसाद लाड पारससक हहल (जज.ठाणे) येथील 
खाणमालकाांिर कारिाई करण्याबाबत 

१५ ३९००८ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हु्नबानू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील 

मांत्रालयातील दालनासाठी अिाजिी खर्च 
केल्याबाबत 

१६ ३८५४८ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.हररससांग राठोड, श्री.आनांदराि पाटील 

औरांगाबाद विभागात केळी बागायतदार 
शेतकऱ्याांरे् नकुसान टाळण्यासाठी 
उपाययोजना करण्याबाबत 

१७ ३९२५० श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील 

येिला (जज.नासशक) उपविभागीय कायाचलय 
इमारतीच्या बाांधकामास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत 

१८ ३९२५७ श्री.हररससांग राठोड विदभच ऑटोररक्षा र्ालक फेडरेशनच्या 
मागण्याांबाबत 

१९ ३९३१४ श्री.धगरीशर्ांद्र ्यास, प्रा.अननल सोले नागपूर शहरातील रविनगर, नागभिन, 
आमदार ननिास ि शासकीय िसाहतीर्ी 
देखभाल-दरुु्ती करण्याबाबत 

२० ३९४०२ श्री.रविांद्र फाटक कळिा (जज.ठाणे) खाडीककनारी शासकीय 
भूखांडािरील अनतक्रमणे ननष्ट्काससत 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
२१ ३९५१२ डॉ.अपिूच हहरे आत्महत्याग्र्त शतेकऱ्याांसाठी राबविल्या 

जाणाऱ्या उपाययोजनाांमध्ये नासशक 
विभागार्ा समािेश करण्याबाबत 

२२ ३९७१७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हु्नबानू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर 

राज्यात दोन हजार ककलोमीटररे् र्ते 
बाांधण्याबाबत 

२३ ३९९७८ श्री.जयांत पाटील पाली (ता.सुधागड, जज.रायगड) 
बस्थानकार्ी दरुि्था झाल्याबाबत 

२४ ४००६५ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यातील आत्महत्याग्र्त शतेकरी 
कुटुांबातील पाल्याांना शासकीय योजनाांर्ा 
लाभ देण्याबाबत 

२५ ४००९० श्रीमती विद्या र््हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

सािांतिाडी (जज.ससांधुदगुच) तालुक्यातील 
काज,ू आांबा बागायतदार शतेकऱ्याांना 
नुकसान भरपाई देण्याबाबत 

२६ ४०१३२ श्री.आनांद ठाकूर मौजे िाराांगड े (जज.पालघर) येथील 
आहदिासीच्या जसमनीिर बेकायदेशीर 
कब्जा झाल्याबाबत 

२७ ४०२५३ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

मौजे उकणी (ता.िणी, जज.यितमाळ) 
येथील नकुसानग्र्त सोयाबीन उत्पादक 
शेतकऱ्याांना आधथचक मदत देण्याबाबत 

२८ ४०४२९ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशर्ांद्र ्यास ठाणे, पालघर ि रायगड जजल््यातील रेती 
उत्पादकाांना रेती रॉयल्टी देण्यारे् बांद 
केल्याबाबत 

२९ ४०४४२ श्री.गोवपककशन बाजोरीया ्टँप अ ॅक्ट नुसार जमीन/्लॉटर्ी प्रत्यक्ष 
नोंदणी झालेल्या ्यिहारानुसार रेडी 
रेकनररे् दर ठरविणेबाबत 

३० ४०६९१ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत पराांडा (जज.उ्मानाबाद) येथील शेत 
र्त्यािरील अनतक्रमण ननष्ट्काससत 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
३१ ४०७४७ श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.शरद 

रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, श्री.आनांदराि 
पाटील, आककच .अनांत गाडगीळ 

कोल्हापूर जजल््यातील पोलीस 
िसाहतीच्या बाांधकामाबाबत 

३२ ४०८१० श्री.पररणय फुके जुन्नर ते बाांबळेिाडी (ता.जुन्नर, जज.पुणे) 
या मागाचिर समनी बससेिा सुरू 
करण्याबाबत 

३३ ४०८८२ श्री.मोहनराि कदम, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

साांगली जजल््यातील द्राक्ष बागाांिर रोगार्ा 
प्रादभुाचि होऊन द्राक्षवपकाांरे् नुकसान 
झाल्याबाबत 

 

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
३४ ३९१४८ श्री.बाळाराम पाटील उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील पीरिाडी 

समुद्र ककनाऱ्यािरील धपू प्रनतबांधक 
बांधाऱ्यार्ी दरुु्ती करण्याबाबत 
 

३५ ३९६०३ श्री.जगन्नाथ सशांदे कल्याण (जज.ठाणे) तहससल कायाचलयातील 
कमचर्ाऱ्याांिर फौजदारी खटला दाखल 
करण्याबाबत 
 

३६ ३९७९८ प्रा.जोगेन्द्र किाड े आरमोरी (जज.गडधर्रोली) तालुक्यात 
अिैध मुरुम उत्खनन रोखण्याबाबत 
 

३७ ४०३५० श्री.रामहरी रुपनिर ओझेिाडी (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) 
येथील र्त्यार्ी दरुि्था झाल्याबाबत 
 

३८ ४०१८० श्री.अमरससांह पांडडत औरांगाबाद जजल््यातील जसमनीांर्ी 
ननयमबा्य विक्री केल्याबाबत 
 

३९ ४०४४५ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे 

माहूर (जज.नाांदेड) तालुक्यात तुषार सांर् ि 
हठबक ससांर्न योजनेत गैर्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

४० ३९३०८ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील 

सायगाि ि पाटोदा (ता.येिला, 
जज.नासशक) येथे निीन पशुिदै्यकीय 
दिाखान्यार्ी इमारत बाांधण्याबाबत 
 

४१ ३९३१८ श्री.धगरीशर्ांद्र ्यास, प्रा.अननल सोले सािचजननक बाांधकाम (विद्युत) विभाग, 
नागपूर येथील अधधकारी/कमचर्ारी 
याांच्यािर कारिाई करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
४२ ३९५१५ डॉ.अपिूच हहरे नासशक जजल््यातील नुकसानग्र्त 

शेतकऱ्याांना मदत देण्याबाबत 
 

४३ ४०६२९ श्री.प्रविण दरेकर पुणे ते पोलादपूर र्त्यार्ी दरुु्ती 
करण्याबाबत 
 

४४ ४०७०७ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हु्नबान ू
खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष 
झाांबड 

श्रीपूर (जज.सोलापूर) येथील शतेी 
महामांडळाच्या शतेातील अनतक्रसमत वपके 
हटविण्यात आल्याबाबत 

४५ ४०८१३ श्री.पररणय फुके मेढा (ता.मालिण, जज.ससांधुदगुच) येथील 
धूप प्रनतबांधात्मक बांधाऱ्यार्ी कामे 
प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
४६ ४०८५० श्री.बाळाराम पाटील महाड (जज.रायगड) तालुक्यातील अिधै 

माती उत्खनन रोखण्याबाबत 
 

४७ ४०३५३ श्री.रामहरी रुपनिर िागदरी (ता.अक्कलकोट, जज.सोलापूर) 
येथील र्त्याांर्ी दरुि्था झाल्याबाबत 
 

४८ ४०६७१ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्रीमती हु्नबानू खसलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

देगलूर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील 
तलाठ्यािर कारिाई करण्याबाबत 

४९ ३९३११ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील 
 

नासशक जजल््यातील रेल्िे उड्डाणपुल ि 
पोहोर् मागाचच्या कामाांबाबत 

५० ४०६४७ श्री.प्रविण दरेकर र्ासकमान (जज.पुणे) प्रकल्पग्र्ताांना 
पयाचयी जसमनी समळणेबाबत 
 

५१ ४०७१२ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत मौजे सलगाडिेाडी (ता.साांगोला, 
जज.सोलापूर) येथील शेतकऱ्याांर्ा मतृ्य ू
झाल्याबाबत 

 

विधान भिन :   डॉ.अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : १४ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


