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

शुक्रिार, ददनाांक २० जुलै, २०१८ / आषाढ २९, 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 - ३९ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २१ [ १ ते २१ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १३ [ २२ ते ३४ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ५ [ ३५ ते ३९ ] 
  

एकूण - ३९ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१ ४१९२५ श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.रविांद्र फाटक, श्री.सुननल 
तटकरे, श्री.हेमांत टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र 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.जनादवन चाांदरूकर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.जयांत पाटील, श्री.सुभाष 
झाांबड, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े श्री.हररलसांग 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, श्री.दत्तात्रय 

राज्यात अिकाळी पाऊस ि गारपीटीमुळे 
बाधधत झालेल्या शतेकऱ्याांना मदत 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.प्रकाश गजलभये, श्री.जगन्द्नाथ 
लशांदे 
 

२ ४१९६९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्रीमती हु्नबानू खललफे, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

मोहोळ (जज.सोलापूर) बस्थानकाची 
दरुि्था झाल्याबाबत 

३ ४२२८४ आककव .अनांत गाडगीळ िाहतूक ननरीक्षक पदािर बोगस 
उमेदिाराांची ननयकु्ती केल्याबाबत 
 

४ ४२०६७ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्रीमती ज्मता िाघ 

दापोली (जज.रत्नाधगरी) कृषी 
विद्यापीठामध्ये मुलभूत सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 
 

५ ४१७३९ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टकले, श्रीमती 
हु्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.चांद्रकाांत रघिुांशी, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग 
 

नागपूर-मुांबई समधृ्दी महामागावकरीता 
सांपाददत करण्यात आलेल्या जलमनीचा 
मोबदला देण्याबाबत 

६ ४२५४२ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले 

नागपूर पररिहन कायावलयाांतगवत 
ऑनलाईन पररक्षेत गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

७ ४१६२१ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सुननल तटकरे 

गेिराई (जज.बीड) तालुक्यातील सहाय्यक 
ननिडणकू ननणवय अधधकारी याांनी 
गैरव्यिहार केल्याबाबत 
 

८ ४१३९० श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.ख्िाजा बेग 
 

नाांदलापूर (ता.कराड, जज.सातारा) हद्दीतील 
दगडखाणी बांद करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
९ ४२०६१ श्री.जयांत पाटील अललबाग-रेिस (ता.अललबाग, जज.रायगड) 

मागाविरील सारळ पूलाची दरुु्ती 
करण्याबाबत 
 

१० ४१८२१ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर 

चेंबूर (मुांबई) येथील ्िाज्तक लमलने 
भूखांडाच्या विक्रीची अनजजवत रक्कम 
थकविल्याबाबत 
 

११ ४१४९७ श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुननल तटकरे 
 

लभिांडी-कल्याण-लशळ र्त्याकरीता 
भूसांपादन झालेल्या प्रकल्प बाधधताांना 
मोबदला देण्याबाबत 
 

१२ ४२७१४ श्री.प्रसाद लाड बणोरी ते खेड (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) 
येथील देिणा नदीिरील पूलाचे बाांधकाम 
पूणव करण्याबाबत 
 

१३ ४२९०४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हु्नबानू खललफे, श्री.जनादवन चाांदरूकर, 
आककव .अनांत गाडगीळ, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.चांद्रकाांत रघुिांशी, प्रा.जोगेन्द्द्र 
किाड े
 

राज्यातील कृषी महाविद्यालये बांद 
करण्याच्या प्र्तािाबाबत 

१४ ४३१३२ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ख्िाजा बेग 

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील 
आददिासी शतेकऱ्याांना मदत देण्याबाबत 
 

१५ ४३३५६ श्री.प्रविण दरेकर राज्य पररिहन महामांडळाच्या लशिशाही 
बसेस कुलाव नेहरुनगर येथे िापराविना 
पडून असल्याबाबत 
 

१६ ४३६६० श्री.विक्रम काळे बाळापूर (जज.औरांगाबाद) येथील 
शेतजलमनीचा मोबदला देण्याबाबत 
 

१७ ४३७९९ श्री.अमरनाथ राजूरकर मालेगाि (ता.अधावपूर, जज.नाांदेड) येथील 
आत्महत्याग्र्त शेतकऱ्याच्या कुटुांबबयाांना 
मदत देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१८ ४३८२१ श्री.हररलसांग राठोड महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामांडळ 

तोट्यात असल्याबाबत 
 

१९ ४३८३६ श्रीमती ज्मता िाघ चोपडा (जज.जळगाि) येथे अिैध प्रिाशी 
िाहतुक करणाऱ्याांिर कारिाई 
करण्याबाबत 
 

२० ४३८८३ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर 

िाडा (जज.पालघर) पांचायत सलमतीच्या 
कृषी विभागाला भात बबयाणाांचा पुरिठा 
करण्याबाबत 
 

२१ ४३९२९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

बुटीबोरी (जज.नागपूर) येथे बस्थानक 
ननमावण करण्याबाबत 
 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
२२ ४३६१४ श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.शरद रणवपसे 
 

रत्नाधगरी जजल््यातील शतेकरी खत 
खरेदीपासून िांधचत असल्याबाबत  

२३ ४१९६१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्रीमती हु्नबानू खललफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

मांगळिेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील 
कृषी विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

२४ ४३८६४ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर देिगड (जज.लसांधदुगुव) तालुक् यातील 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर मागासिगीय 
विद्याथी िसनतगहृाचे काम पूणव 
करण्याबाबत 
 

२५ ४२५१८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

भांडारा जजल््यातील शतेकऱ् याांचे प्रलांबबत 
विमा प्र्ताि मांजूर करण्याबाबत 

२६ ४१६२७ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.सुननल तटकरे 
 

बीड जजल््यातील शतेकऱ्याांना पीक विमा 
नुकसान भरपाई देणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
२७ ४२८४६ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 

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

राज्यात दधू भूकटी प्रकल्पधारकाांना 
अनदुान देण्याबाबत  

२८ ४३५९६ श्री.जयांत पाटील दादर (ता.पेण, जज.रायगड) गािातील 
दषु्ट्काळग्र्ताांना मदत देण्याबाबत 
 

२९ ४३८२८ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हु्नबानू खललफे 
 

खारेकुरण (ता.जज.पालघर) खाडीिर पूल 
बाांधण्याबाबत 

३० ४२७०४ श्री.प्रसाद लाड, श्रीमती हु्नबान ूखललफे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे 
 

िरळी बीडीडी चाळीच्या दरुू्तीच्या 
कामात अपहार झाल्याबाबत 

३१ ४२९०७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्रीमती 
हु्नबानू खललफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, आककव .अनांत 
गाडगीळ, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े श्री.चांद्रकाांत 
रघुिांशी 
 

मुांबई-पुणे बुलेट रेन प्रकल्प 
उभारण्याबाबत 

३२ ४३१४२ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग 

उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील 
मजच्िमार सा्ं थाांच्या कजव िाटपात 
अपहार झाल्याबाबत 
 

३३ ४३३५९ श्री.प्रविण दरेकर राज्य पररिहन महामांडळातील 
सेिाननितृ्त कमवचाऱ्याांना मोफत 
प्रिासपास देण्याबाबत 
 

३४ ४३८२२ श्री.हररलसांग राठोड महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास 
महामांडळाच्या नालशक विभागीय 
कायावलयात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
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नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
३५ ४३६८३ श्रीमती हु्नबानू खललफे मांत्रालय इमारतीच्या दरुू्तीच्या कामात 

गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

३६ ४२६४७ श्री.रामहरी रुपनिर जव्हार-गोरठण-लसल्व्हासा (जज.पालघर) 
र्त्याांची कामे करण्याबाबत 
 

३७ ४२५१३ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

जुनोना ते पोभूणाव (जज.चांद्रपूर) र्त्याच्या 
कामाकरीता जादा रकमेची ननविदा 
काढल्याबाबत 
 

३८ ४३७०५ श्री.जयांत पाटील माकुणसार (ता.जज.पालघर) येथील 
खारभूमी बांधाऱ्याची दरुू्ती/पनुबाांधणी 
करण्याबाबत 
 

३९ ४२९०८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हु्नबानू खललफे, श्री.हररलसांग 
राठोड, आककव .अनांत गाडगीळ, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.चांद्रकाांत रघुिांशी, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड े
 

मुांबई-पुणे द्रतुगती महामागाविरील टोल 
िसूली बांद करण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १९ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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

 


