
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

शुक्रिार, ददनाांक ०६ जुलै, २०१८ / आषाढ १५, १९४० (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) महसूल, मदत ि पुनिवसन, सािवजननक बाांधकाम (सािवजननक 
उपक्रम िगळून), कृषी, फलोत्पादन मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) पररिहन, खारभूमी विकास मांत्री 
(३) सािवजननक बाांधकाम (सािवजननक उपक्रम) मांत्री 
(४) पशुसांिधवन, दगु्धविकास ि मत््यविकास मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ६९ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३८ [ १ ते ३८ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २३ [ ३९ ते ६१ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ८ [ ६२ ते ६९ ] 
  

एकूण - ६९ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१ ४१७६४ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हु्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.चांरकाांत रघुिांशी, डॉ.सुधीर ताांबे 
 

मुांबई-अहमदाबाद बुलेट रेन प्रकल्पाबाबत 

२ ४१३३० श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, आककव .अनांत गाडगीळ, 
श्री.हररलसांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

अरबी समु ु्रात उभाराियाच्या छत्रपती 
लशिाजी महाराजाांच्या आांतरराष्ट्रीय 
दजावच्या ्मारकाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
३ ४१८०५ श्री.प्रसाद लाड हणे (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथे 

मत््यव्यिसाय बांदर उभारण्याबाबत 
 

४ ४१२९७ श्री.हेमांत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.प्रविण दरेकर 
 

िाांरे (पूिव) शासकीय िसाहतीचा 
पुनविवकास करण्याबाबत 

५ ४२१६४ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंर पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
डॉ.अपिूव दहरे, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरकर, श्री.नागोराि गाणार, अॅड.अननल 
परब, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटकरे, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.अरुणकाका जगताप, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्रीमती हु्नबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.चांरकाांत रघुिांशी, श्री.जयांत पाटील 
 

त्र्यांबकेश्िर (जज.नालशक) देि्थान 
मालकीच्या जलमनी बेकायदेशीर ह्ताांतर 
केल्याबाबत 

६ ४२०८८ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्रीमती 
ज्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांर व्यास 
 

कोकण कृषी विद्यापीठाच्या कृती 
आराखड्याची अांमलबजािणी करणेबाबत 

७ ४२०४४ प्रा.जोगेन्द्र किाड े मौजे ओिळे (ता.जज.ठाणे) येथील जमीन 
गैरव्यिहाराबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
८ ४१८७१ श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.रामहरी रुपनिर 
अांजनिेल (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) 
येथील शतेकऱ्याांना जलमनीचा मोबदला 
देण्याबाबत 
 

९ ४२१७९ आककव .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमती हु्नबानू खललफे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अडॅ.राहुल नािेकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.ख्िाजा बेग 
 

मुांबई-गोिा महामागावचे चौपदरीकरण 
करण्याबाबत 

१० ४१४१९ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.सुननल तटकरे 
 

कळांब-केज-धारूर-तेलगाि-माजलगाि 
(जज.बीड) र्ते दरुु्तीच्या कामात 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

११ ४१७६८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरलसांह पांडडत 
 

औरांगाबाद जजल््यातील पशुिदै्यकीय 
अधधकाऱ् याांची रर त पदे भरणेबाबत 

१२ ४२५१९ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

गडधचरोली जजल््यातील पशुसांिधवन 
विभागातील रर त पदे भरण्याबाबत 

१३ ४१८८८ श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.जनादवन चाांदरूकर, 
श्री.सांजय दत्त 
 

राज्यात र्ते बाांधणी आणण 
डाांबरीकरणाच्या कामात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

१४ ४१५७५ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबान ू
खललफे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप 
 

पांढरपूर ते टेंभूणी ि टेंभूणी-अहमदनगर 
(जज.सोलापूर) या र्त्याांची दरुु्ती 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१५ ४१२९८ श्री.रविांर फाटक पाडाळे (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) मधील 

धरणाच्या कालव्यासाठी सांपाददत 
केलेल्या जलमनीचा मोबदला देण्याबाबत 
 

१६ ४१९५२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ू
खललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सुभाष झाांबड 
 

सोलापूर दक्षिण (जज.सोलापूर) 
तालु यातील बस्थानकाची दरुु्ती 
करण्याबाबत 

१७ ४२६०१ श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर 
 

भामा आसखेड प्रकल्पाकरीता सांपाददत 
केलेल्या जलमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

१८ ४१९८१ श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.पररणय फुके 
 

ऐरोली ि मुांलुांड येथील टोल िसुली बांद 
करण्याबाबत 

१९ ४१८२५ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हेमांत 
टकले, श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.अरुणकाका जगताप, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अननल भोसले 
 

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

२० ४१८३१ श्री.जयांत पाटील नाांदेड जजल््यातील ्थाननक 
मजच्छमाराांच्या मागण्याबाबत 
 

२१ ४१६९३ डॉ.अपिूव दहरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हु्नबान ू

नालशक जजल््याचे विभाजन करून 
जजल्हा ि तालुका ननलमवतीबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
खललफे, श्री.जनादवन चाांदरूकर, 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.चांरकाांत 
रघुिांशी, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.जगन्द्नाथ 
लशांदे, श्री.अमरलसांह पांडडत 
 

२२ ४१६६८ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप 

लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेच्या मांजुर 
विकास आराखड्यात अपहार झाल्याबाबत 
 

२३ ४२३०७ श्री.विनायकराि मेटे केज (जज.बीड) येथील माांजरसुभा-पाटोदा-
अहमदनगर राष्ट्रीय महामागावच्या 
कामाचा दजाव सुधारण्याबाबत 
 

२४ ४२४०० श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.अननल भोसले, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती विद्या चव्हाण 
 

राज्यात ऑनलाईन ७/१२ उतारा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 

२५ ४२५७२ श्री.चांरकाांत रघुिांशी, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त 

भीमा कोरेगाांि (जज.पणेु) येथील 
जय्तांभालगत जलमनीच्या ७/१२ िरील 
बेकायदा नोंदी कमी करण्याबाबत 
 

२६ ४१२५९ श्री.हररलसांग राठोड विदभावत विशषेत: यितमाळ जजल््यातील 
शेतकऱ्याांना बबयाणे उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 
 

२७ ४१४६३ श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग 

 
 

पाचगाांि पेंढरी (ता.उमरेड, जज.नागपूर) 
येथील गोशाळेतील जनािराांना चारा-पाणी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
२८ ४२०४९ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.जनादवन चाांदरूकर 
 

माहूर (जज.नाांदेड) तालु यात शासकीय 
अनदुानात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

२९ ४२३५४ श्री.पररणय फुके कल्याण (जज.ठाणे) उपप्रादेलशक पररिहन 
कायावलयाने कारिाई दरम्यान जप्त 
केलेल्या िाहनाांची विल्हेिाट 
लािण्याबाबत 
 

३० ४२३४४ श्री.प्रविण दरेकर भाांबेड-पिारिाडी (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) 
येथील पलुाचे काम ननकृष्ट्ट दजावचे 
झाल्याबाबत 
 

३१ ४२५५३ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर 

खलुताबाद ते म्हैसमाळ (ता.खलुताबाद, 
जज.औरांगाबाद) र्त्याच्या ननविदेत 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

३२ ४१५५६ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला, िालशम ि बुलढाणा जजल््यातील 
बस्थानकाांची दरुि्था झाल्याबाबत 
 

३३ ४२१५८ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील कळांबोली (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील 
काळभैरि मांददरा समोरील अांडरपास 
र्त्याच्या कामाबाबत 
 

३४ ४२७२६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरलसांह पांडडत 

अललबाग (जज.रायगड) तालु यात 
मच्छीमार सा्ं थाांना कजव िाटप योजनेत 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

३५ ४२८६७ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हु्नबान ू खललफे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.हररलसांग 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष 
झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.चांरकाांत 
रघुिांशी, श्री.प्रकाश गजलभये 
 

राज्यात बोंडअळीमुळे बाधधत 
नुकसानग्र्त शेतकऱ्याांना मदत 
देण्याबाबत 

३६ ४२९७२ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण औरांगाबाद प्रादेलशक मत््यव्यिसाय 
कायावलयातील झाड े विनापरिानगी 
तोडल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
३७ ४३०९९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 

श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.प्रविण दरेकर 
गोंददया जजल््यातील दगु्ध उत्पादक 
शेतकऱ्याांना हमीभाि देण्याबाबत 
 

३८ ४३४२८ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त िाांग मराठिाडी मध्यम (ता.पाटण, 
जज.सातारा) प्रकल्पग्र्ताांना मोबदला 
देण्याबाबत 
 

  

दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
३९ ४१७३५ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.पररणय 
फुके, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास 
 

राज्य पररिहन महामांडळातील 
कमवचाऱ्याांना िेतनिाढ देण्याबाबत 

४० ४१३२८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.हररलसांग 
राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, आककव .अनांत गाडगीळ, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.सतेज ऊफव  बांटी 
पाटील, श्री.पररणय फुके 
 

पशुसांिधवन विभागाांतगवत लस खरेदीतील 
गैरव्यिहाराबाबत 

४१ ४१४०९ श्री.प्रसाद लाड साखरी आगार (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) 
येथील मत््यव्यिसाय जेटीचे काम पूणव 
करण्याबाबत 
 

४२ ४२७४५ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंर पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्द्नाथ 
लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.अरुणकाका जगताप, श्री.ख्िाजा बेग 
 

अ कलकोट (जज.सोलापरू) येथे 
अनधधकृतपणे कृषी विद्यापीठ सुरु 
असल्याबाबत 



8 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
४३ ४२५५१ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.रविांर फाटक महाराष्ट्र राज्य मागव पररिहन महामांडळ 

(एसटी) विभागाच्या कारभारािर ननयांत्रण 
ठेिण्याबाबत 
 

४४ ४१८६९ श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 

राज्यात समु ु्रात जाणाऱ् या बोटीांिर 
िायरलेस यांत्रणा बसविण्याबाबत 

४५ ४२१८७ आककव .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्रीमती 
हु्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.अमररशभाई 
पटेल, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.रविांर 
फाटक 
 

पुणे-बांगळूर राष्ट्रीय महामागाविरील 
खांबाटकी घाट िळणािर 
सुरक्षिततेच्यादृष्ट्टीने उपाययोजना 
करण्याबाबत 

४६ ४१४२४ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सुननल तटकरे 
 

औरांगाबाद जजल््यातील जलमनीची 
ननयमबा्य विक्री केल्याबाबत 

४७ ४२५३२ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

राष्ट्रीय कृषी वि्तार ि तांत्रज्ञान 
अलभयान (जज.चांरपूर) अांतगवत खरेदी 
केलेल्या रॅ टरचे अनदुान देण्याबाबत 
 

४८ ४३२२७ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील तेल्या 
रोगाने बाधधत डालळांब उत्पादक 
शेतकऱ्याांना मदत देण्याबाबत 
 

४९ ४१३५५ श्री.रविांर फाटक, अॅड.अननल परब पोलादपूर जिळील कशेडी घाटात सहा 
पदरी बोगदे बाांधण्याबाबत 
 

५० ४१९५६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.सुभाष झाांबड, श्रीमती 
हु्नबानू खललफे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप 
 

सलगर ब्रुदकु (ता.जज.सोलापूर) येथील 
पशुधन विकास अधधकारी पद रर त 
असल्याबाबत 

५१ ४२४४९ श्री.अननल भोसले आळांदी (जज.पुणे) येथे विविध र्त्याांची 
कामे पूणव करण्याबाबत 
 



9 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
५२ ४१९७९ श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अमररशभाई पटेल 
 

सािवजननक बाांधकाम विभागातील मुख्य 
अलभयांत्याची रर त पदे भरण्याबाबत 

५३ ४२०५५ श्री.जयांत पाटील अललबाग (जज.रायगड) तालु यातील 
जजल्हा पशुिदै्यकीय दिाखान्द्याची 
दरुि्था झाल्याबाबत 
 

५४ ४१७९९ डॉ.अपिूव दहरे नालशक जजल््यात ि विभागात शतेकरी 
आत्महत्या रोखण्याबाबत 
 

५५ ४२५४३ श्री.विनायकराि मेटे राज्य महामागव चौपदरीकरण ि पारस 
िीज कें र प्रकल् पाकरीता सांपाददत 
केलेल्या जलमनीचा मोबदला देण्याबाबत 
 

५६ ४२४०९ श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त 

राज्यात विशषेत: कोल्हापूर जजल््यात 
बबयाणाांद्िारे शतेकऱ् याांची फसिणकू 
रोखण्यासाठी भरारी पथके ्थापन 
करण्याबाबत 
 

५७ ४१४३८ श्री.हररलसांग राठोड यितमाळ जजल््यात शतेीचे हेल्थकाडव 
तयार करण्याबाबत 
 

५८ ४२०५२ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.जनादवन चाांदरूकर 
 

धमावबाद (जज.नाांदेड) येथील अिैध 
िाळूसाठ्याबाबत 

५९ ४३५५२ श्री.पररणय फुके अांबड ि घनसािांगी (जज.जालना) येथील 
तहलसलदाराांनी हजारो ब्रास िाळूची 
पर्पर विल्हेिाट लािनू गैरव्यिहार 
केल्याबाबत 
 

६० ४२५५८ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश 
चव्हाण 
 

औरांगाबाद जजल््यातील र्त्याांची कामे 
ननकृष्ट्ट दजावची केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
६१ ४२९२९ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटकरे, 

श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर 
 

मांत्रालय आिारात फाऊां डशेन आणण 
बेडड ांगचे कामात अननयलमतता 
झाल्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
६२ ४१६३२ श्री.प्रसाद लाड, श्री.रविांर फाटक, 

अॅड.अननल परब, श्री.जनादवन चाांदरूकर, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.पररणय फुके 
 

मुांबईसह राज्यात अिैध /बेकायदा 
ररिाांिर कारिाई करण्याबाबत 

६३ ४१६१७ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सुननल तटकरे 
 

बीड जजल््यात अनतिषृ्ट्टीमुळे बाधधत 
झालेल्या शतेकऱ्याांना मदत देणेबाबत 

६४ ४२००८ श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.चांरकाांत 
रघुिांशी 
 

राज्यातील आत्महत्याग्र्त शेतकऱ् याांच्या 
मुलाांना मोफत उच्च लशिणापासून िांधचत 
ठेिल्याबाबत 

६५ ४१८०० डॉ.अपिूव दहरे नालशक-पुणे महामागाविरील लशांदे पळसे 
टोलना याच्या पररघातील गािाांना 
टोलमाफी देण्याबाबत 
 

६६ ४२६२४ श्री.विनायकराि मेटे उपप्रादेलशक पररिहन (ता.अांबाजोगाई, 
जज.बीड) कायावलयातील अधधकारी 
ननयलमत कायावलयात उपज्थत राहत 
नसल्याबाबत 
 

६७ ४१५५९ श्री.हररलसांग राठोड ददग्रस दारव्हा (जज.यितमाळ) 
तालु यातील अिैध गौण खननज 
उत्खनन रोखण्याबाबत 
 



11 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
६८ ४२२०८ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू खललफे 
 

नरसी (जज.नाांदेड) येथे अिैध रेतीचा 
उपसा रोखण्याबाबत 

६९ ४२५६२ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर 

औरांगाबाद जजल्हाधधकारी कायावलयातील 
बसविण्यात आलेले पेव्हर ब्लॉकचे काम 
ननकृष्ट्ट दजावचे केल्याबाबत 
 

  

   
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : ५ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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

 


