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

शुक्रिार, ददनाांक १३ जुलै, २०१८ / आषाढ २२, १९४० (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) महसूल, मदत ि पुनिवसन, सािवजननक बाांधकाम 
(सािवजननक पपक्रम िळूून), कृषी ि फलोत्पादन मांत्री 

 

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

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ६५ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३४ [ १ ते ३४ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २० [ ३५ ते ५४ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ११ [ ५५ ते ६५ ] 
  

एकूण - ६५ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१ ४१९६६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जळताप, श्रीमती हु्नबानू खललफे, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

माूलशरस (जज.सोलापूर) तालुक्यातील 
भूसांपादन झालेल्या शेतकऱ्याांना 
जलमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

२ ४२१९१ आककव .अनांत ळाडळीू, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ू
खललफे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जळताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररलसांळ राठोड, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, प्रा.जोळेन्द्र किाड,े 
श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील 
 

मुांबई-पुणे रतुळती महामाळाविरील 
खालापूर येथे भूखांड िाटपात 
अननयलमतता झाल्याबाबत 



2 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
३ ४१५१२ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काूे, 

श्री.अमरलसांह पांडडत 
 

राज्यात सुलशक्षित बेरोजळार अलभयांत्याांची 
नोंदणी मयावदा िाढविण्याबाबत 

४ ४१३२१ श्री.रविांर फाटक मनोर-िाडा-लभिांडी (जज.पालघर) बायपास 
या राष्ट्रीय महामाळाविर अपघातप्रिण 
िेत्र ननमावण करण्याबाबत 
 

५ ४२२०२ प्रा.जोळेन्द्र किाड े आिी (जज.िधाव) येथील आसोले-नळर 
र्त्याचे काम ननकृष्ट्ट दजावचे 
झाल्याबाबत 
 

६ ४१३७९ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंर पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.ख्िाजा बेळ 
 

मुांबईतील कोूीिाड े आणण 
ळािठाणाांच्यासाठी सीमा ननजश्चत 
करण्याबाबत 

७ ४१७३८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जळताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.अननल 
परब, श्री.रविांर फाटक 
 

राज्यातील टोलनाक्याांिरील िाहतूक कोंडी 
कमी करण्यासाठी वपिळ्या पट्टीबाबत 
ननणवय घेण्याबाबत 

८ ४२४५७ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जळताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हु्नबान ू खललफे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
आककव .अनांत ळाडळीू, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.हररलसांळ राठोड, प्रा.जोळेन्द्र 
किाड,े श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड 
 

राज्यात दषु्ट्काूग्र्त भाळात जनु्द्या 
ननकषाांप्रमाणे मदत देण्याबाबत 

९ ४१८१३ 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 ळायकिाड, श्री.विक्रम काूे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेळ, श्री.पररणय फुके 
 

राज्यात लहरी हिामान ि 
कजवबाजारीपणामुूे आत्महत्याग्र्त 
शेतकऱ्याांच्या कुटुांबबयाांना मदत 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१० ४२०६६ श्री.विजय ऊफव  भाई धळरकर, श्रीमती 

ज्मता िाघ, श्री.नाळोराि ळाणार, 
श्री.रामननिास लसांह 
 

राज्यात विशषेत: लसांधदुळुव जजल््यातील 
तलाठी कायावलये एजांट मुक्त करण्याबाबत 

११ ४१८६८ श्री.प्रसाद लाड रत्नाधळरी जजल््यात काजू बोंड प्रकक्रया 
कें रे पपलब्ध करुन देण्याबाबत 
 

१२ ४१८९७ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.प्रविण दरेकर िसई (जज.पालघर) येथील कोूी मदहलाांना 
मासे विक्रीचे परिाने देण्याबाबत 
 

१३ ४२४६९ श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जळताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

ळुहाळर-दापोली (जज.रत्नाधळरी) तालुक्याला 
जोडणाऱ्या पराचुरी-पनिरे-फरारे पुलाच्या 
कामाबाबत 

१४ ४१७२२ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम काूे, 
श्री.सुननल तटकरे 
 

वप ांपूनेर (जज.बीड) ळािास तालुक्याचा 
दजाव देण्याबाबत 

१५ ४२५४१ श्री.धळरीशचांर व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नाळोराि ळाणार, श्री.पररणय फुके 
 

ळोसे प्रकल्पग्र्ताांचे पुनिवसन करण्याबाबत 

१६ ४१३८६ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण 
 

अमर महल, चेंबुर (मुांबई) येथील 
शासकीय कायावलयाची दरुि्था 
झाल्याबाबत 

१७ ४१७९१ श्री.जळन्द्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुननल तटकरे 

नेिाूी (ता.अांबरनाथ, जज.ठाणे) पररसरातील 

शासकीय विकासकामे ि नाळररकाांच्या 
घरदरुु्तीची कामे सुरु करण्याबाबत 
 

१८ ४१७९५ श्री.अशोक ऊफव  भाई जळताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्रीमती हु्नबान ूखललफे 
 

मनोर (जज.पालघर) येथील दिेुस 
ळािातील शते जलमनीमध्ये अनतक्रमण 
केल्याबाबत 

१९ ४२४४८ श्री.अननल भोसले टाकूी (ता.दौंड, जज.पुणे) येथील अिधै 
िाूू पपसा रोखण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
२० ४२२२२ श्री.ख्िाजा बेळ, श्री.हररलसांळ राठोड, 

श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जळताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमती हु्नबानू खललफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोळेन्द्र किाड े
 

सािूेश्िर (ता.पमरखेड, जज.यितमाू) 
येथील शेतकऱ्याांनी आत्महत्या 
केल्याबाबत 

२१ ४२०५८ श्री.जयांत पाटील रोहा (जज.रायळड) तालुक्यातील र्त्याची 
ि पुलाची दरुु्ती करण्याबाबत 
 

२२ ४१९९८ श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जळताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

राज्यात काांदा साठिणकूीची ळोदामे 
िाढविण्याबाबत 

२३ ४१६६५ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर 

राज्यातील बबळर प्रादेलशक आपत्ती 
व्यि्थापन कें राांना ननधी वितरण 
करण्याबाबत 
 

२४ ४२६३० श्री.विनायकराि मेटे बीड शहरातील पुलाांना सांरिक कठड े
बाांधण्याबाबत 
 

२५ ४२५६९ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जळताप 
 

औांरळाबाद शहरातील िाहनाांची योग्यता 
तपासणी करण्याबाबत 

२६ ४१५३९ श्री.ळोवपककशन बाजोरीया, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सुननल तटकरे, श्री.अमरलसांह 
पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण 

दसुरबीड (जज.बुलढाणा) येथे 
शेतजलमनीच्या मुल्याांकनासाठी कृषी 
अधधकारी पदाचा ळैरिापर करीत 
असल्याबाबत 
 

२७ ४३०१० श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जळताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्रीमती हु्नबान ू
खललफे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररलसांळ 
राठोड, प्रा.जोळेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.चांरकाांत रघुिांशी, 
आककव .अनांत ळाडळीू, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेळ 
 

पालघर जजल्हा मुख्यालयाच्या बाांधकामा 
करीता लसडकोला िाढीि रक्कम 
ददल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
 

२८ ४३०८८ श्री.विक्रम काूे, श्री.सनतश चव्हाण राज्य पररिहन महामांडूाच्या 
कमवचाऱ्याांसाठी अत्याधनुनक रुग्णालय 
पभारण्याबाबत 
 

२९ ४३३२६ श्री.प्रविण दरेकर विभाळीय ि साा्ं कृनतक क्रीडा ्पधेचा 
खचव कमवचाऱ् याांकडून करण्यात 
आल्याबाबत 
 

३० ४३४४९ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे 

अांतेश्िर (ता.लोहा, जज.नाांदेड) येथील 
अिैध िाूूसाठ्याबाबत 
 

३१ ४३५६६ श्री.पररणय फुके राज्य पररिहन महामांडूाच्या मदहला 
कमवचाऱ्याांना प्रसूती रजेचा लाभ 
देण्याबाबत 
 

३२ ४३६८० डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जळताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

अहमदनळर जजल््यात बोंडअूीमुूे 
नुकसानग्र्त कापुस पत्पादक 
शेतकऱ्याांना मदत देण्याबाबत 

३३ ४३७१२ अॅड.राहुल नािेकर सारसन आणण ठाणे न्द्हािे येथील 
भूखांडािर अनधधकृत ळाूे बाांधण्यात 
आल्याबाबत 
 

३४ ४३७४५ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत इतर राज्यातनू िाूू आयात 
करण्याबाबत 
 

  

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
३५ ४१९५९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ू

खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.अशोक ऊफव  भाई जळताप, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.जनादवन चाांदरूकर, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररलसांळ राठोड, 
प्रा.जोळेन्द्र किाड,े श्री.सतेज ऊफव  बांटी 
पाटील, श्री.मोहनराि कदम, श्री.पररणय 
फुके 
 

राज्यातील दधू पत्पादक शेतकऱ्याांना हमी 
भाि देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
३६ ४३२०३ श्री.रविांर फाटक क ाूंभोण (ता.िसई, जज.पालघर) येथील 

खदाण मालकािर कारिाई करण्याबाबत 
 

३७ ४२१४० प्रा.जोळेन्द्र किाड े आरमोरी (जज.ळडधचरोली) तालुक्यातील 
अिैध रेती ि मुरुम पत्खनन 
रोखण्याबाबत 
 

३८ ४१७१८ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.जयदेि 
ळायकिाड, श्री.विक्रम काूे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेळ, श्री.जळन्द्नाथ लशांदे 
 

नाळोठणे (जज.रायळड) येथील खाडीमाळावतून 
येणारे खारे पाणी रोखण्याकरीता 
पपाययोजना करण्याबाबत 

३९ ४३००५ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जळताप, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर 
 

घोडबांदर (जज.ठाणे) रोडिरील मोकळ्या 
भूखांड ह्ताांतरणात ळैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

४० ४१४७९ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांत टकले, श्री.नरेंर 
पाटील, अॅड.राहुल नािेकर 
 

मुांबईतील लमठाळराांच्या जलमनीिर िाजिी 
दरातील घरबाांधणी करण्याच्या 
प्र्तािाबाबत 

४१ ४१८६४ श्री.प्रसाद लाड रत्नाधळरी येथे मत््यविज्ञान विद्यापीठ 
पभारण्याबाबत 
 

४२ ४३१२६ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेळ, 
श्री.हेमांत टकले 

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यात रेती 
पत्खनन करण्यास परिानळी देण्याबाबत 
 

४३ ४३४६१ श्रीमती हु्नबानू खललफे राजापूर (जज.रत्नाधळरी) तालुक्यातील 
भूलमहीनाांना जलमनी देण्याबाबत 
 

४४ ४१७२७ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काूे, 
श्री.सुननल तटकरे 
 

सोलापूर-बीड-धुूे राष्ट्रीय महामाळावचे 
चौपदरीकरण करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
४५ ४२८०२ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.अननल भोसले, 
श्री.आनांद ठाकूर 
 

राज्यात िाूू पत्खननािरील बांदी 
पठविण्याबाबत 

४६ ४१७९३ श्री.जळन्द्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर 
 

कल्याण ि अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील 
द्त नोंदणी बांद ठेिल्याबाबत 

४७ ४१८१७ श्री.अशोक ऊफव  भाई जळताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर 

रसायनी (जज.रायळड) येथील प्रकल्पग्र्त 
शेतकरी विकास सामाजजक सां्थाांच्या 
न्द्याय माळण्याांबाबत 
 

४८ ४३७३४ श्री.अननल भोसले पुणे शहरात दचुाकी िाहनाांना निीन 
बे्रकप्रणाली बसविण्याबाबत 
 

४९ ४३५८९ श्री.जयांत पाटील कोकण विभाळातील कृषी सेिक पदाच्या 
नोकर भरती प्रकक्रयेबाबत 
 

५० ४३४०३ श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त राज्यात महसूली कामकाजािर लि 
ठेिण्याकरीता ्ितांत्र यांत्रणा नेमण्याबाबत 
 

५१ ४२५०७ श्री.विनायकराि मेटे अांबेजोळाई (जज.बीड) येथे आयोजजत कृषी 
महोत्सिाची मादहती शेतकऱ्याांना न 
लमूाल्याबाबत 
 

५२ ४३६५२ श्री.विक्रम काूे औरांळाबाद येथील मध्यिती बस 
्थानकाच्या जाळी बसपोटव बाांधण्याबाबत 
 

५३ ४३४५१ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे 

दहमायतनळर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील 
र्त्याांची दरुु्ती करण्याबाबत 
 

५४ ४३७२० डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्रीमती हु्नबानू खललफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
प्रा.जोळेन्द्र किाड,े श्री.हररलसांळ राठोड 
 

आरसीएफ ्थाननक मदृा  पररिण 
प्रयोळशाूा अहमदनळरमध्ये कायवरत 
ठेिण्याबाबत  
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नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
५५ ४१९६२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जळताप, श्रीमती हु्नबानू खललफे, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

पांढरपूर-विजयपूर (ता.मांळूिेढा, 
जज.सोलापूर) र्त्याच्या चौपदरीकरणा     
      अननयलमतता झाल्याबाबत 

५६ ४३२०९ श्री.रविांर फाटक भातसा नदीपात्रातनू (ता.शहापूर, 
जज.ठाणे) अिैध िाूू पपसा होत 
असल्याबाबत 
 

५७ ४२८३६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम ळोऱ्हे 
 

बुलेट रेन प्रकल्पामुूे पयाविरणाचा ऱ्हास 
होत असल्याबाबत 

५८ ४२७१३ श्री.प्रसाद लाड रायपाटण (ता.राजापूर, जज.रत्नाधळरी) 
येथील अजुवना नदीिर पुल बाांधण्याबाबत 
 

५९ ४३१३१ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ख्िाजा बेळ 

मुमरी (ता.शहापूर, जज.ठाणे) धरणग्र्ताांचे 
पुनिवसन करण्याबाबत 
 

६० ४१७२९ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काूे, 
श्री.सुननल तटकरे 

मौजे ळांळािाडी (ता.ळेिराई, जज.बीड) 
येथील शतेकऱ्याला जलमनीचा सातबारा 
पतारा लमूणेबाबत 
 

६१ ४३३०१ श्री.नरेंर पाटील साांळरुण ि माांडिी (ता.हिेली, जज.पुणे) 
या ळािाकरीता नेमून ददलेले तलाठी 
कायावलयात पपज्थत राहत नसल्याबाबत 
 

६२ ४३७६२ श्री.जळन्द्नाथ लशांदे लशूफाटा ते लभिांडी (जज.ठाणे) 
महामाळावची कामे पूणव करण्याबाबत 
 

६३ ४१८१४ श्री.अशोक ऊफव  भाई जळताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर 

सांळमेश्िर (जज.रत्नाधळरी) तालुक्यात 
पाण्याचा पुरिठा करण्याबाबत 
 

६४ ४३५९२ श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रविण दरेकर रायळड जजल््यातील ळािाांना दरड 
कोसूण्याचा धोका ननमावण झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
६५ ४३४०४ श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त लसांधदुळुव ि मालिण समुरात 

परराज्यातील मजच्िमार नौकामुूे 
्थाननक मजच्िमार धोक्यात 
आल्याबाबत 
 

   
विधान भिन :   डॉ. अनांत कूसे 
नाळपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १२ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया  मा ा ्ट्र  िर्ा ममडळ  सिवर् या ्ा  सडणण  ाड्रणणवर्ा 
मुद्रण: श स ीा मुद्रण या, म णपूा. 


