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

गुरुिार, हदनाांक २२ मार्च, २०१८ / र्तै्र १, १९४० ( 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 - ३५ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २१ [ १ ते २१ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ९ [ २२ ते ३० ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ५ [ ३१ ते ३५ ] 
  

एकूण - ३५ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
१ ३७९९८ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ 
सशांदे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, श्रीमती स््मता 
िाघ, श्री.जयांत पाटील, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अननल 
सोले, श्री.समतेश भाांगडडया, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.आनांदराि पाटील 
 
 

राज्यातील सागरी सुरक्षा रक्षक ि 
पयचिेक्षक याांरे् थकीत मानधन अदा 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
२ ३८६६५ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 

श्री.हेमांत टकले, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.सनतश र्व्हाण, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम काळे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ू
खसलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररससांग 
राठोड, आककच .अनांत गाडगीळ, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.सुननल तटकरे, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्य पररिहन महामांडळातील 
कमचर्ाऱ्याांना िेतनिाढ देण्याबाबत 

  

 

३ ३७६३५ श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.जगन्नाथ 
सशांदे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.प्रकाश 
गजसभये 

िाांदे्र (पिूच) शासकीय िसाहतीर्ी दरुि्था 
झाल्याबाबत 

 

४ ३८६७६ श्री.जयांत पाटील पेण, पनिेल ि उरण (स्ज.रायगड) 
तालुक्यात एसईझेड करीता सांपाहदत 
केलेल्या जसमनी शतेकऱ्याांच्या नािे नोंद 
करण्याबाबत 

५ ३७८५१ श्री.अमरससांह पांडडत मौजे गांगािाडी (ता.गेिराई, स्ज.बीड) 
येथील शतेकऱ्याांना त्याांच्या जसमनीरे् 
७/१२ उतारा समळणेबाबत 

६ ३८७७६ श्री.अननल भोसले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे 

पुणे स्जल््यातील अनेक गटाांच्या ७/१२ 
िरील क्षेत्र आणण प्रत्यक्षातील क्षेत्र यात 
तफाित असल्याबाबत 

७ ३९३१५ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील 

पेठ-नासशक-येिला-औरांगाबाद या र्ौपदरी 
र्त्यार्ी दरुि्था झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
८ ४००८७ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.ककरण पािसकर 
समुद्रात माश्याांच्या प्रजाती नष्ट्ट 
झाल्याबाबत 

९ ४०३०८ डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

मुद्राांक विके्रते ि द्तलेखक सांघटनेच्या 
मागण्याांबाबत 

१० ४०४११ श्री.रामहरी रुपनिर वपलीि (ता.माळसशरस, स्ज.सोलापूर) 
गािातील ओढ्याच्या हद्दीत अनतक्रमण 
केल्याबाबत 

११ ४०४४६ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हु्नबानू खसलफे 

हहमायतनगर (स्ज.नाांदेड) येथील 
सोयाबीन उत्पादक शतेकऱ्याांरे् थककत 
अनदुान देण्याबाबत 

१२ ४०४४९ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप 

मौजे पानीि (ता.माळसशरस, 
स्ज.सोलापूर) येथील देि्थानच्या 
जसमनी िहहिाटदाराांनी बेकायदेशीरररत्या 
विक्री केल्याबाबत 

१३ ४०५८२ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.सुननल तटकरे, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि िडकुते 

मुांबईत आपत्ती व्यि्थापन प्राधधकरण 
्थापन करण्याबाबत 

 

१४ ४०८६२ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.प्रविण दरेकर 

सांगमेश्िर-देिरूख-साखरपा (स्ज.रत्नाधगरी) 
या राज्यमागाचच्या रुां दीकरण ि 
मजबतुीकरणार्ी कामे करण्याबाबत 

१५ ४०९३१ श्री.रविांद्र फाटक मौजे सत्पाळा (ता.िसई, स्ज.पालघर) 
येथील शासकीय जमीन भूमाकफयाांनी 
बळकाविल्याबाबत 

१६ ४०९४६ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर अांबरनाथ (स्ज.ठाणे) येथील उत्कषच 
गहृननमाचण सां्थेच्या भूखांड 
गैरव्यिहाराबाबत 
 

१७ ४०९५४ श्री.धनांजय मुांड े कामठी (नझुल) (स्ज.नागपूर) येथील 
जमीन रहहिासी प्रयोजनाथच मांजूर 
करण्याबाबत 
 

१८ ४०९६१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

सोलापूर स्जल््यातील पशुधन विकास 
अधधकारी याांर्ी ररक्त पदे भरण्याबाबत 

१९ ४१०१० श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप मौजे गुांजाळिाडी (ता.जुन्नर, स्ज.पुणे) 
येथील शतेकऱ् याांच्या जमीन मोजणीच्या 
कामात विलांब झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
२० ४१०२० श्री.सुननल तटकरे, श्रीमती विद्या 

र्व्हाण, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि 
िडकुते 

सातारा स्जल््यातील शतेकऱ्याांना हठबक 
ससांर्न अनदुान देण्याबाबत 

 

२१ ४११६३ डॉ.सुधीर ताांबे अहमदनगर शहरातील उड्डाणपुलारे् 
काम प्रलांबबत असल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
२२ ३८१२१ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग 

बीड स्जल््यातील शेतकऱ्याने आत्महत्या 
केल्याबाबत 

 

२३ ४०७४५ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टकले 

ठाणे स्जल्हा पररषदेच्या सािचजननक 
बाांधकाम विभागातील कायचकारी 
असभयांत्यास लार् घेताना अटक 
केल्याबाबत 

२४ ४०९९८ श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.सुननल 
तटकरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे 

शेतकरी आत्महत्याग्र्त स्जल््यासाठी 
समुह पध्दतीने विविध उपक्रम 
राबविण्याबाबत 

 

२५ ३९३६० श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील 

येिला ि ननफाड (स्ज.नासशक) तालुक्यात 
तलाठी ि मांडळ अधधकारी कायाचलये एिां 
ननिास्थाने बाांधण्याबाबत 

२६ ४१०८१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हु्नबानू खसलफे 

मोजे कोथळी (ता.सशरोळ, स्ज.कोल्हापूर) 
येथील ्मशानभूमीच्या जागेर्ी नोंद 
७/१२ मध्ये करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
२७ ४०६७४ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हु्नबानू खसलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सुभाष झाांबड 

नायगाि ि लोहा (स्ज.नाांदेड) 
तालुक्यातील गोदािरी नदी पात्रातनू 
अिैध िाळू उपसा रोखण्याबाबत 

 

२८ ४०४५० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप 

मुलुांड (मुांबई) येथील र्ौधरी मोटार 
्कूलने बनािट िाहन परिाने 
हदल्याबाबत 

२९ ४०९६८ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

सरगम र्ौक ते क्राांनतससांह नाना पाटील 
र्ौक (ता.पांढरपूर, स्ज.सोलापूर) येथील 
र्त्यािर दभुाजक बसविणेबाबत 

३० ४१०३० श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप मौजे जयताळा (स्ज.नागपूर) येथील 
जमीन गैरव्यिहाराबाबत 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
३१ ४१००७ श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.सुननल तटकरे, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.रामराि िडकुते 

अहमदनगर स्जल््यारे् विभाजन 
करण्याबाबत 

 

३२ ३९३६४ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील 

नासशक-पुणे रेल्िेमागाचसाठी ननधीर्ी 
तरतूद करण्याबाबत 

३३ ४०६७६ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू खसलफे, 
श्री.सुभाष झाांबड 

अहहल्याबाईनगर (ता.अधाचपूर, स्ज.नाांदेड) 
भागातील आत्महत्याग्र्त शेतकऱ्याांच्या 
कुटुांबबयाना आधथचक मदत देण्याबाबत 

  

३४ ४०८९४ श्री.सांजय दत्त विदभच, मराठिाडा ि उत्तर महाराष्ट्रात 
अिकाळी पाऊस ि गारपीटमुळे 
नुकसानग्र्ताांना मदत देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांरे् नाांि विषय 
३५ ४०९८० श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड े मोहोळ-पांढरपूर-पुणे पालखी 

महामागाचबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ.अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : २१ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणवर्र कर्या  लल  लहव  
मुद्रण: शासकीय मध्यर् ी मुद्रणालय, मंुबई  

 


