
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

सोमिार, ददनाांक २६ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ५, १९४० (शके) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) महसूल, मदि ि पुनिवसन, सािवजतनक बाांधकाम 
(सािवजतनक उपक्रम िगळून), कृषी ि फलोत्पादन मांत्री 

 

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

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ८६ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ४० [ १ िे ४० ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३१ [ ४१ िे ७१ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १५ [ ७२ िे ८६ ] 
  

एकूण - ८६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१ ४५१२१ श्री.रविांद्र फाटक, अॅड.अतनल परब, 

श्री.बाळाराम पाटील 
िसई, पालघर ि डहाण ू (जज.पालघर) 
िालुक्याि समुद्र ककनारी धूपप्रतिबांधक 
बांधारे बाांधण्याबाबि 

२ ४५०४८ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील अललबाग ि उरण (जज.रायगड) 
िालुक्यािील धपूप्रतिबांधक बांधाऱ्याचे 
काम करण्याबाबि 

३ ४४२८४ अॅड.हु्नबानू खललफे, श्री.प्रसाद लाड लमरकरिाडा (िा.जज.रत्नाधगरी) येथील 
म्त्यबांदर विकास प्रकल्पाचे काम सुरु 
करण्याबाबि 

४ ४४१८३ डॉ.िजाहि लमर्ाव, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हु्नबान ूखललफे, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

यििमाळ जजल््याि शासकीय कृषी 
महाविद्यालय तनमावण करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
५ ४४५२८ श्री.जगन्नाथ लशांदे लभिांडी-कल्याण-लशळ बायपास र्त्याचे 

काम पूणव करण्याबाबि 

६ ४४४६४ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

नागपूर कृषी विभागािील ररक्ि पदे 
भरण्याबाबि 

७ ४४३६५ श्री.प्रसाद लाड मजच्िमार पो्ट हािेज्टांग सुविधेंिगवि 
जेट्टीची कामे पूणव करण्याबाबि 

८ ४४३९० श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ लशांदे 

पालघर जजल््यािील जमीन खरेदी-विक्री 
गैरव्यिहाराबाबि 

९ ४५०१५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे 

मराठिाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी 
येथील कामाांच्या तनविदा प्रकक्रयेि 
गैरव्यिहार र्ाल्याबाबि 

१० ४४५११ आककव .अनांि गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष र्ाांबड, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

मुांबई-पुणे द्रिुगिी महामागाविरील टोल 
िसूली बांद करण्याबाबि 

११ ४५३९६ श्री.विलास पोिनीस, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरकर, श्री.नागोराि गाणार 

राज्याि मोक्याच्या दठकाणी असलेल्या 
सािवजतनक जागा अल्प दराने देण्याि 
आल्याबाबि 

१२ ४४५१९ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमिी 
ज्मिा िाघ, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.रामराि िडकुिे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 
 

लशिशाही बसेसचे अपघाि रोखण्याकरीिा 
उपाययोजना करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१३ ४४९६४ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 
औरांगाबाद येथील पोलीस िसाहिीची 
दरुु्िी करण्याबाबि 

१४ ४४९२२ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.हु्नबान ूखललफे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगिाप 

राज्यािील सागरी ककनारपट्टीिरील 
जलमनी मजच्िमार कोळी बाांधिाांच्या नािे 
करण्याबाबि 

१५ ४४०७० श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.चांद्रकाांि रघिुांशी, 
श्री.सुभाष र्ाांबड, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगिाप, अॅड.हु्नबान ूखललफे 

नागपूर-मुांबई समधृ्दी महामागावसाठी 
लागणाऱ्या कजाविरील व्याजाची रक्कम 
राज्य शासनाच्या तिजोरीिून देण्याबाबि 

१६ ४४०४९ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे मुांबई समुद्र ककनाऱ् यािर जेलीकफशपासून 
पयवटकाांना सािध करण्याबाबि 

१७ ४४८६७ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.अतनल परब 

राज्य मागव पररिहन महामांडळाच्या बस 
्थानकािर “दहरकणी कक्ष” योजना 
राबविण्याबाबि 

१८ ४४७८५ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर 

राज्याि ररक्षाांमध्ये जीपीएस यांत्रणा 
लािण्याबाबि 

१९ ४५३४० श्री.प्रकाश गजलभये अमराििी विभागाि बोंडअळी 
प्रादभुाविामुळे बाधधि शिेकऱ्याांना मदि 
देण्याबाबि 

२० ४३९८६ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हु्नबानू खललफे, डॉ.िजाहि लमर्ाव, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 
 

मौजे कोळवपांप्री (िा.पारोळा, जज.जळगाांि) 
गािािील शिेकऱ्याांना वपकविम्याची मदि 
देण्याबाबि 

२१ ४४२२७ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे सेलू (जज.परभणी) िहलसल कायावलयािील 
िहलसलदाराने तनिडणकू तनधीमध्ये 
गैरव्यिहार केल्याबाबि 
 

२२ ४५१७१ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर 

यििमाळ जजल््यािील शिेकरी पीक 
विम्याच्या लाभापासून िांधचि 
रादहल्याबाबि 

२३ ४४५३७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप 

माढा (जज.सोलापूर) िालुक्यािील पशुधन 
विकास अधधकाऱ्याांची ररक्ि पदे 
भरण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
२४ ४५०९३ श्री.बाळाराम पाटील, श्रीमिी ज्मिा िाघ िळोजा मध्यििी कारागहृ, निी मुांबई 

येथील कमवचाऱ्याांसाठी असलेल्या 
िसाहिीची दरुु्िी करण्याबाबि 

२५ ४५१४३ श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम काळे राज्याि पीक विमा योजनेची रक्कम 
शेिकऱ्याांना वििरीि करण्याबाबि 

२६ ४५४१६ श्री.दत्िात्रय सािांि राज्यािील विद्यार्थयाांना बस पासची 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबि 

२७ ४४७६४ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार सेलू (जज.िधाव) िालुक्यािील कृषी 
याांत्रत्रकीकरण योजनेची सोडि 
काढण्याबाबि 

२८ ४५०३९ श्रीमिी ज्मिा िाघ राज्याि जमीन मोजणी प्रकक्रयेकरीिा 
ड्रोनचा िापर करण्याबाबि 

२९ ४४४७३ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अमराििी-धचखली र्त्याच्या 
चौपदरीकरणाचे काम पूणव करण्याबाबि 

३० ४४८१० श्री.सुभाष र्ाांबड, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हु्नबानू खललफे, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

औरांगाबाद शहरािील उड्डाणपुलाची 
देखभाल ि दरुु्िी करण्याबाबि 

३१ ४४४१३ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खललफे, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.मोहनराि 
कदम, आककव .अनांि गाडगीळ, श्री.सुभाष 
र्ाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.नरेंद्र दराड े

नालशक जजल््याि शेिीचे उत्पादन 
िाढविण्यासाठी अनदुान देण्याबाबि 

३२ ४४३७७ श्री.हररलसांग राठोड पुसद (जज.यििमाळ) िालुक्यािील सेि ू
सुविधा कें द्रचालक शेिकऱ्याांची आधथवक 
लूट करीि असल्याबाबि 

३३ ४४००५ अॅड.अतनल परब, श्री.विलास पोिनीस मुांबई शहर ि उपनगरािील भाडिेत्िािर 
देण्याि आलेल्या जागा शासनाच्या 
िाब्याि घेण्याबाबि 

३४ ४४९८३ श्री.अमरनाथ राजूरकर धमावबाद (जज.नाांदेड) िालुक्यािील अिैध 
िाळू उत्खनन रोखण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
३५ ४५४५६ श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 

श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ 
लशांदे 

कजवि-कल्याण राज्य मागावची दरुि्था 
र्ाल्याबाबि 

३६ ४५५८० श्री.रामराि िडकुिे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे 

सेनगाि (जज.दहांगोली) िालुक्यािील 
दषु्ट्काळग्र्ि शेिकऱ्याांना मदि 
देण्याबाबि 

३७ ४५६३० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.जगन्नाथ लशांदे 

मालेगाि (जज.नालशक) िालुक्याि तनकृष्ट्ट 
दजावचे त्रबयाणे पुरविणाऱ्या कां पनीिर 
कारिाई करण्याबाबि 

३८ ४५६७० श्री.रमेश पाटील रत्नाधगरी जजल््याि अिधै मासेमारी 
करणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबि 

३९ ४६०३८ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

ददहसर (मुांबई) चेक नाक्यािरील 
र्त्याांची दरुु्िी करण्याबाबि 

४० ४६१३२ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरकर 

राज्यािील कोकण ककनारपट्टीच्या सागरी 
महामागाविरील पूल बाांधण्याबाबि 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
४१ ४५१३९ श्री.रविांद्र फाटक, अॅड.अतनल परब, 

श्री.बाळाराम पाटील 
मोखाडा (जज.पालघर) िालुक्यािील 
पशुसांिधवन विभागािील ररक्ि पदे 
भरण्याबाबि 

४२ ४५०७१ श्री.जयांि पाटील रायगड जजल््याि अत्याधतुनक 
मजच्िमार जेट्टी उभारण्याबाबि 

४३ ४४१७१ अॅड.हु्नबानू खललफे, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
आककव .अनांि गाडगीळ, श्री.सुभाष र्ाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.मोहनराि 
कदम 

कां त्राटी ित्िािर घेिलेल्या लशिशाही बस 
गाड्याांच्या कजावचे हफ्िे भरण्याबाबि 

४४ ४५४४३ डॉ.िजाहि लमर्ाव, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, 

राज्याि दधू उत्पादक शेिकऱ्याांना दधुाला 
दर देण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हु्नबानू खललफे, आककव .अनांि 
गाडगीळ, श्री.मोहनराि कदम, श्री.सुभाष 
र्ाांबड, श्री.हररलसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

४५ ४४४९९ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.अतनकेि िटकरे, 
अॅड.हु्नबानू खललफे, श्री.प्रसाद लाड 

मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागाविरील पुलाांची 
कामे अपूणव असल्याबाबि 

४६ ४४३४४ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

मूल (जज.चांद्रपूर) िालुक्याि सेि ू
कें द्रािील कामे सांथगिीने होि 
असल्याबाबि 

४७ ४४३६७ श्री.प्रसाद लाड मौजे मोंड-िातनिड े (िा.देिगड, 
जज.लसांधदुगुव) खाडीिर पुलाचे काम पूणव 
करण्याबाबि 

४८ ४४०३८ श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.जनादवन चाांदरूकर, 
श्री.रविांद्र फाटक, अॅड.अतनल परब, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
अॅड.हु्नबानू खललफे, आककव .अनांि 
गाडगीळ, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सुभाष र्ाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

ठाणे-डोंत्रबिली औद्योधगक पररसरािील 
प्रोबेस कां पनीि र्ालेल्या अपघािािील 
नुकसानग्र्िाांना मदि लमळणेबाबि 

४९ ४४९९१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

राज्याि खाजगी िाहिूक कां पनी प्रिासी 
भाडिेाढ करुन प्रिाशाांची लूट करीि 
असल्याबाबि 

५० ४४६२६ आककव .अनांि गाडगीळ राज्याि अिधै शालेय िाहिकुीिर 
तनयांत्रण ठेिण्याबाबि 

५१ ४६३४७ श्री.विलास पोिनीस मुांबईिील अिैध ररक्षा िाहिकू 
रोखण्याबाबि 

५२ ४४७२४ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्रीमिी ज्मिा िाघ, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे 

रत्नाधगरी जजल््यािील मजच्िमाराांचा 
डडरे्ल परिािा प्रलांत्रबि असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
५३ ४४९६५ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 
बीड जजल्हा पररषदेच्या पशुसांिधवन 
विभागाांिगवि औषध खरेदीमध्ये 
गैरव्यिहार र्ाल्याबाबि 

५४ ४६४१३ श्रीमिी विद्या चव्हाण मौजे पाचल (िा.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) 
येथील बस ्थानकािरुन मुांबईि 
परिण्यासाठी जादा बस गाड्या 
सोडण्याबाबि 

५५ ४४८८० अॅड.राहुल नािेकर कल्याण (जज.ठाणे) िालुक्यािील भािसा 
नदीपात्रािील अनधधकृि बाांधकामे 
तनष्ट्कालसि करण्याबाबि 

५६ ४४१५५ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर 

राज्यािील प्रादेलशक पररिहन कायावलयाि 
अद्ययािि प्रणाली कायावजन्िि 
करण्याबाबि 

५७ ४५३४७ श्री.प्रकाश गजलभये राज्यािील पीयूसी मलशनची (कैललबे्रशन) 
िपासणी होि नसल्याबाबि 

५८ ४४०४५ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.जनादवन चाांदरूकर, 
श्री.हररलसांग राठोड, डॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.सुभाष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े

मौजे मढेगाि (िा.माणगाि, जज.रायगड) 
येथील डोंगरालगिच्या भागाि सांरक्षण 
लभांि बाांधण्याबाबि 

५९ ४६३४५ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे गोरेगाि (मुांबई) येथील आरे कॉलनीिील 
िसतिगहृािील विद्यार्थयाांची गैरसोय होि 
असल्याबाबि 

६० ४६०७१ श्री.रामहरी रुपनिर राज्य पररिहन महामांडळाच्या मुांबई 
सेंरल बस्थानकािरुन सुटणारी 
विजयदगुव बस मोंड गािठाण मागे सुरु 
करण्याबाबि 

६१ ४५११४ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्िात्रय सािांि पनिेल (जज.रायगड) येथे मागासिगीय 
मुलीांचे शासकीय िसतिगहृाचे बाांधकाम 
करण्याबाबि 

६२ ४४७७० प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार िधाव येथील उपप्रादेलशक पररिहन 
कायावलय दलालमुक्ि करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
६३ ४५०२१ श्रीमिी ज्मिा िाघ पारोळा (जज.जळगाांि) येथील सािवजतनक 

बाांधकाम विभागािील अधधकारी ि 
कमवचारी कायावलयाि उपज्थि राहि 
नसल्याबाबि 

६४ ४५७९५ श्री.गोवपककशन बाजोरीया डॉ.पांजाबराि देशमुख कृषी विद्यापीठ 
प्रकल्पग्र्िाांच्या मागण्याांबाबि 

६५ ४४८३६ श्री.सुभाष र्ाांबड, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, 
अॅड.हु्नबानू खललफे, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

औरांगाबाद शहरािील र्त्याांची दरुि्था 
र्ाल्याबाबि 

६६ ४५७०४ श्री.हररलसांग राठोड नागपूर-िुळजापूर राष्ट्रीय महामागावच्या 
चौपदरीकरणाचे कामाि तनयमबा्य गौण 
खतनजाचे उत्खनन होि असल्याबाबि 

६७ ४५४४० श्री.अमरनाथ राजूरकर नाांदेड जजल््यािील बोगस त्रबयाणे 
विके्रत्याांिर कारिाई करण्याबाबि 

६८ ४५६३१ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.जगन्नाथ लशांदे 

पेण (जज.रायगड) िालुक्याि भरिीच्या 
उधाणामुळे बाधधि र्ालेल्या शेिकऱ्याांना 
मदि देण्याबाबि 

६९ ४६१०१ श्री.रमेश पाटील पालघर जजल््यािील मजच्िमार सां्थाांना 
परिाव्याची रक्कम देण्याबाबि 

७० ४६३२३ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर 

मौजे देिड े (िा.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) 
येथील जलमनीिून अिैधररत्या उत्खनन 
करणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबि 

७१ ४६१३५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरकर, श्री.रामदास आांबटकर, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

राज्य पररिहन महामांडळास इांधन दराि 
सिलि देण्याबाबि 

  
तिसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
७२ ४५१२२ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.बाळाराम पाटील पालघर जजल््यािील राज्य पररिहन 

महामांडळाच्या बस गाड्याांची सांख्या 
िाढविण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
७३ ४५०५२ श्री.जयांि पाटील अललबाग (जज.रायगड) िालुक्याि 

मत््यव्यिसाय प्रलशक्षण कें द्राकरीिा 
निीन इमारि बाांधण्याबाबि 

७४ ४४२२६ अॅड.हु्नबान ू खललफे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सुभाष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरकर, श्री.रामदास आांबटकर, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर 

नागपूर ि कोकणासाठी ्ििांत्र मत््य 
विद्यापीठ ियार करण्याबाबि 

७५ ४४०९९ श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांि टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर 

राज्याि र्त्यािरील अपघाि 
रोखण्याकरीिा उपाययोजना करण्याबाबि 

७६ ४४४३० श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांि 
टकले, अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.हु्नबान ू
खललफे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप 

मुांबई येथील सािवजतनक बाांधकाम 
विभागाांिगवि मांत्रालयािील दालनाच्या 
नुिनीकरणाच्या कामाि गैरव्यिहार 
र्ाल्याबाबि 

७७ ४४४०६ श्री.प्रसाद लाड, श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.जगन्नाथ लशांदे, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, अॅड.हु्नबान ू
खललफे 

कोकणाि विशषेि: दापोली 
(जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील समुद्र 
धूपप्रतिबांधक बांधाऱ्याचे काम 
करण्याबाबि 

७८ ४४१७८ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, 
अॅड.हु्नबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.हररलसांग 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, आककव .अनांि 
गाडगीळ, श्री.सुभाष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.चांद्रकाांि 
रघुिांशी 

अकोला जजल््यािील वपकाांिर र्ालेल्या 
ककडीचा प्रादभुावि रोखण्याकरीिा 
उपाययोजना करण्याबाबि 

७९ ४६२५८ श्रीमिी ज्मिा िाघ राज्याि प्रधानमांत्री आिास योजनेंिगवि 
पात्र अत्यल्प उत्पन्न गटािील 
नागररकाांना घर खरेदी करण्यासाठी 
मुद्राांक शुल्क माफ करणेबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
८० ४६१९४ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोट (जज.अकोला) येथील बस 

आगाराची दरुु्िी करण्याबाबि 

८१ ४४८४४ श्री.सुभाष र्ाांबड, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हु्नबानू खललफे, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

जळगाि-औरांगाबाद र्त्याच्या 
चौपदरीकरणाबाबि 

८२ ४५७०७ श्री.हररलसांग राठोड यििमाळ जजल््याि लाल्या रोग 
प्रादभुाविामुळे बाधधि कापसू उत्पादक 
शेिकऱ्याांना मदि देण्याबाबि 

८३ ४५६५४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.जगन्नाथ लशांदे 

ठाणे जजल््याि खोडककड्याच्या 
प्रादभुाविामुळे बाधधि शेिकऱ्याांना मदि 
देण्याबाबि 

८४ ४५६६१ श्री.रमेश पाटील िेंगुलाव (जज.लसांधदुगुव) बांदराि लमनी 
पसवसीन नेटद्िारे मासेमारी रोखण्याबाबि 

८५ ४६३९३ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर 

मौजे देिड े (िा.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) 
येथील पुलाचे बाांधकाम करण्याबाबि 

८६ ४६१३६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरकर, श्री.रामदास आांबटकर, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

राज्यािील विद्याथी, ज्येष्ट्ठ नागररक, 
अांध-अपांग नागररक, अधध्िीकृिीधारक 
पत्रकार याांना मोफि प्रिास पास 
देण्याबाबि 

  

  

 
विधान भिन :   डॉ.अनांि कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : २२ नोव्हेंबर, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया  मा ा ्ट्र  िर्ा ममडळ  सिवर् या ्ा  सडणण  ाड्रणणवर्ा  ा्ा   लय  लाव  
मुद्रण: श स ीा मध्ार् ी मुद्रण या, मुडबई  

 


