
महाराष्ट्र विधानपररषद 
चौथे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

मंगळिार, ददनांक १२ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २१, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांची सूची 

  

(१) महसलू, मदत ि पनुिवसन , सािवजननक बांधकाम 
(सािवजननक उपक्रम िगळून) मतं्री 

 

यांचे प्रभारी विभाग 
(२) पररिहन, खारभमूी विकास मतं्री 
(३) कृषी, फलोत्पादन मतं्री 
(४) सािवजननक बाधंकाम (सािवजननक उपक्रम) मतं्री 
(५) पशसुिंधवन, दगु्धविकास ि मत््यविकास मतं्री 

  

प्रश्नांची एकूण संख्या - ८१ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ३९ [ १ ते ३९ ] 
दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - २७ [ ४० ते ६६ ] 
नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - १५ [ ६७ ते ८१ ] 

  

एकूण - ८१ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
१ ३४८४८ श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरससहं पडंित, 

श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.दत्तात्रय साितं, श्री.हेमतं टकल,े 
िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सनुनल 
तटकरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सजंय दत्त, श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जनादवन चांदरूकर, श्री.हररससगं 
राठोि, श्री.सभुाष झांबि, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, 
श्री.रामराि ििकुत,े श्री.रविदं्र फाटक, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.जगन्नाथ सशदें, 

राज्यातील सिव पलुांच े ्रक्चरल 
ऑिीट करुन दरुू्ती करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
श्री.धनजंय मुिं,े श्री.प्रकाश गजसभये, 
श्रीमती स््मता िाघ, श्री.जयितंराि 
जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 
 

२ ३५३९० श्री.धनजंय मुिं,े श्री.प्रकाश गजसभये, 
श्री.हेमतं टकल,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सनुनल तटकरे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जयितंराि जाधि, अॅि.ननरंजन 
िािखरे, श्री.अमरससहं पडंित, श्री.आनदं 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अननल 
भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, िॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सजंय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.हररससगं राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सभुाष 
झांबि, श्री.जनादवन चांदरूकर, िॉ.अपिूव 
दहरे, प्रा.अननल सोले, श्री.रविदं्र फाटक, 
श्री.धगरीशचदं्र व्यास, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, िॉ.सधुीर तांबे, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय 
साितं, श्री.बाळाराम पाटील, 
आककव .अनतं गािगीळ, श्री.पररणय फुके, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्री.गोवपककशन बाजोरीया, श्री.तानाजी 
साितं, श्री.मोहनराि कदम, श्रीमती 
स््मता िाघ 
 

राज्यात कापसू ि सोयाबीन वपकांिर 
विषारी ककटकनाशक फिारणी 
केल्यामळेु शतेकऱ्यांचा मतृ्य ू
झाल्याबाबत 

३ ३५८८२ श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सजंय दत्त, श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील 
 

जयगि त े दाभोळ (स्ज.रत्नाधगरी) या 
दहरानदंानी प्रकल्पास ग्राम्थांनी 
विरोध केल्याबाबत 

४ ३५२५१ श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.ननरंजन 
िािखरे 

पणेु शहरातील बहूविध धचत्रपटगहृ 
सकुंलांनी करमणकू कर न 
भरल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
५ ३४९६९ अॅि.जयदेि गायकिाि, श्री.सजंय दत्त, 

श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, आककव .अनतं 
गािगीळ, श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सभुाष 
झांबि, श्री.हररससगं राठोि, श्री.जनादवन 
चांदरूकर, श्री.धनजंय मुिं,े 
श्री.जयितंराि जाधि, श्री.अमरससहं 
पडंित, अॅि.ननरंजन िािखरे, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.अननल भोसले 
 

मुबंई-पणेु द्रतुगती महामागावचे टोल 
िसलूी बदं करण्याबाबत 

६ ३४७०५ श्री.हेमतं टकल,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनजंय मुिं,े श्री.सनुनल तटकरे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयितंराि 
जाधि, अॅि.ननरंजन िािखरे, 
श्री.अमरससहं पडंित, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अननल भोसल,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
िॉ.सधुीर तांबे, श्री.दत्तात्रय साितं, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.प्रकाश गजसभये, श्री.बाळाराम पाटील 
 

राज्य पररिहन महामिंळाच्या 
कमवचाऱ्यांसाठी अत्याधुननक रुग्णालय 
उभारण्याबाबत 

७ ३५८५० िॉ.सधुीर तांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय साितं, 
श्री.श्रीकांत देशपांि,े श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सजंय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप 
 

कृषी विभागाच्या विभाजनामळेु कंत्राटी 
कमवचारी बेरोजगार होणार 
असल्याबाबत 

८ ३५४०१ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनजंय मुिं,े 
श्री.अमरससहं पडंित, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 
 

सलगंदरी, माऊली, आिगांि 
(स्ज.औरंगाबाद) या मागाविरील 
र्त्यांच्या कामात गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

९ ३५७२५ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.धनजंय 
मुिं,े अॅि.ननरंजन िािखरे, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमतं 
टकल,े श्री.जगन्नाथ सशदें, श्री.जयतं 
पाटील 

राज्यात परतीच्या पािसामळेु 
नकुसानग्र्त शतेकऱ्यांना मदत 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
१० ३४८८१ श्री.जयितंराि जाधि राज्य पररिहन महामिंळाच्या नासशक 

शहरातील बससेिेच्या फेऱ्या सरुू 
करण्याबाबत 
 

११ ३५७७३ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.आनदं ठाकूर, अॅि.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सजंय 
दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरससहं 
पडंित, श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सधुीर 
तांबे, श्री.दत्तात्रय साितं, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.जयतं पाटील, श्रीमती 
हु्नबान ूखसलफे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, अॅि.ननरंजन िािखरे, 
श्री.सनुनल तटकरे 
 

मुबंई-गोिा महामागावचे चौपदरीकरणाच े
काम सथंगतीने सरुु असल्याबाबत 

१२ ३५६४७ आककव .अनतं गािगीळ महाराष्ट्र राज्य पररिहन 
महामिंळाच्या ताफ्यात िातानकूुसलत 
बससेिा सरुु करण्याबाबत 
 

१३ ३४८५९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सजंय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ू
खसलफे, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.हररससगं राठोि, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सभुाष झांबि, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.धनजंय मुिं,े श्री.हेमतं 
टकल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरससहं 
पडंित, श्री.जगन्नाथ सशदें 
 

मुबंई-नागपरू बलेुट रेन प्रकल्प 
कायावस्न्ित करण्याबाबत 

१४ ३६०१३ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय 
साितं, श्री.विक्रम काळे, िॉ.सधुीर तांबे 

राज्यात नोटा बदंीमळेु नकुसान 
झालेल्या टोल िसलुी कंपन्यांना 
नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
१५ ३४८२७ श्री.सजंय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, श्री.अननल 
भोसले, श्री.चंद्रकांत रघिुशंी, श्री.सभुाष 
झांबि, श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

राज्य पररिहन महामिंळातील 
प्रिाश्यांची होणारी घट रोखण्याबाबत 

१६ ३४९८४ श्री.जगन्नाथ सशदें, श्री.धनजंय मुिं,े 
श्री.अमरससहं पडंित, अॅि.ननरंजन 
िािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.रविदं्र 
फाटक, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सजंय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.हररससगं 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सभुाष झांबि, प्रा.जोगेन्द्र किाि े
 

ठाणे ि पालघर स्जल््यात परतीच्या 
पािसामळेु नकुसानग्र्तांना मदत 
देण्याबाबत 

१७ ३५५१८ श्री.जयतं पाटील इसांबे (ता.खालापरू, स्ज.रायगि) 
र्त्यािरील खोकर पलुाची दरुि्था 
झाल्याबाबत 
 

१८ ३५१०४ िॉ.अपिूव दहरे नासशक स्जल््यात परतीच्या 
पािसामळेु नकुसान झालेल्या 
शतेकऱ्यांना मदत देण्याबाबत 
 

१९ ३५६२४ श्री.दत्तात्रय साितं, श्री.श्रीकांत देशपांि े राज्यातील दधू उत्पादक शतेकऱ्यांना 
हमीभाि देण्याबाबत 
 

२० ३५०११ श्री.अमरससहं पडंित, श्री.धनजंय मुिं,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जयितंराि 
जाधि, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील 
 

मराठिािा विभागातील राज्य पररिहन 
महामिंळाच्या बस ्थानकाचंी 
दरुि्था झाल्याबाबत 

२१ ३४८६२ अॅि.ननरंजन िािखरे, िॉ.अपिूव दहरे अरबी समदु्रात छत्रपती सशिाजी 
महाराजांच्या ्मारकाचे काम पणूव 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
२२ ३५६९३ श्री.रविदं्र फाटक कोपरी (स्ज.ठाणे) येथील शासकीय 

िसनतगहृामधील विजयश्री इमारतीची 
दरुि्था झाल्याबाबत 
 

२३ ३५४४४ श्री.धगरीशचदं्र व्यास कुजबा (ता.कुही, स्ज.नागपरू) गािाच े
पनुिवसन करण्याबाबत 
 

२४ ३५०३० श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.हेमतं टकल े
 

यितमाळ स्जल््यातील आत्महत्याग्र्त 
शतेकऱ्यांच्या कुटंुबबयांना मदत 
देण्याबाबत 
 

२५ ३४७७० श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनजंय मुिं,े 
श्री.सनुनल तटकरे, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयितंराि 
जाधि, अॅि.ननरंजन िािखरे, 
श्री.अमरससहं पडंित, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अननल भोसल े
 

माझगाि, मुबंई येथील विक्रीकर 
भिनाच्या इमारत दरुु्तीच्या कामात 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत 

२६ ३५८१२ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचंद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

सगंमेश्िर (स्ज.रत्नाधगरी) तालकु्यातील 
धचरेखाणी बदं करण्याबाबत 

२७ ३५९४२ अॅि.राहुल नािेकर, श्री.आनदं ठाकूर, 
श्री.हेमतं टकल,े श्री.धनजंय मुिं,े 
श्री.जयितंराि जाधि, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सजंय दत्त, श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हु्नबान ू खसलफे, श्री.सभुाष झांबि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅि.ननरंजन िािखरे, श्री.अमरससहं 
पडंित, श्री.अननल भोसले, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ सशदें, 
श्री.जनादवन चांदरूकर, श्री.सनुनल तटकरे 
 

“मनोरा” आमदार ननिासातील 
खोल्यांची कामे केल्याच े दाखिनू 
बोगस देयके तयार केल्याबाबत 

२८ ३५५५५ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सजंय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे 
 

मखुेि (स्ज.नांदेि) तालकु्यातील 
र्त्यांची दरुि्था झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
२९ ३५४३९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनजंय 

मुिं,े श्री.सनतश चव्हाण 
परभणी स्जल्हयातील कंत्राटदारांच्या 
मागण्यांबाबत 
 

३० ३५९३६ प्रा.जोगेन्द्र किाि े चंद्रपरू स्जल््यातील िरोरा नाका 
उड्िाणपलुाचे काम पणूव करण्याबाबत 
 

३१ ३५९१६ श्री.पररणय फुके गोंददया स्जल््यातील र्त्यांची 
दरुि्था झाल्याबाबत 
 

३२ ३४८७१ श्री.हररससगं राठोि राळेगाि-कळंब-ििकी (स्ज.यितमाळ) 
र्ता रंुदीकरणात तोिण्यात आलेल्या 
िकृ्ांच्या बदल्यात पयावयी िकृ् लागिि 
करण्याबाबत 
 

३३ ३५३२७ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.हेमतं टकल,े 
अॅि.राहुल नािेकर 

सफाळे पस्श्चम (स्ज.पालघर) येथील 
जलसार टेंभीखोिाि े जोिर्त्यािरील 
पलुाचे काम पणूव करण्याबाबत 
 

३४ ३५४९८ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सजंय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्रीमती हु्नबान ू
खसलफे 

पढंरपरू (स्ज.सोलापरू) तालकु्यातील 
चंद्रभागा नदीत बिूुन मतृ पािलेल्या 
कुटंूबबयांना आधथवक मदत देण्याबाबत 
 

३५ ३५५९५ श्री.गोवपककशन बाजोरीया उप प्रादेसशक पररिहन कायावलय, 
अकोला या कायावलयाच्या जागेमध्ये 
निीन इमारतीचे बांधकाम 
करण्याबाबत 

३६ ३५२८१ श्री.सभुाष झांबि औरंगाबाद शहर ि स्जल््यात 
िाहतकुीचे ननयम तोिणाऱ्या शालेय 
बस धारकांविरूध्द कारिाई 
करण्याबाबत 
 

३७ ३४९८७ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनजंय 
मुिं,े श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र 
पाटील 

मौजे देिणी ब.ु (स्ज.लातरू) येथील 
बेघर गरजू वि्थावपत मदहला 
कुटंुबांना घरासाठी जागेचे प्लॉट त्यांच े
नािे करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
३८ ३५७०३ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.सजंय 

दत्त, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.पररणय 
फुके, श्री.धनजंय मुिं,े श्री.जयितंराि 
जाधि, श्री.अमरससहं पडंित, 
अॅि.ननरंजन िािखरे, श्री.सनतश चव्हाण 
 

राज्यात खाजगी बस िाहतकुदाराकिून 
प्रिाशांची होणारी लटू रोखण् याबाबत 

३९ ३६५४० श्री.तानाजी साितं मौजे खासापरूी (ता.परांिा, 
स्ज.उ्मानाबाद) येथील वि्थावपताचं े
पनुिवसन करण्याबाबत 
 

  
 

दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
४० ३५४९४ श्री.धनजंय मुिं े राज्यातील र्त्यांचे रंूदीकरण आणण 

मजबतुीकरणाची कामे झाली 
नसल्याबाबत 
 

४१ ३५८७३ श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सजंय दत्त, श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील 
 

मत््य महाविद्यालय कोकण कृषी 
विद्यापीठाशी सलंग्न ठेिण्याबाबत 

४२ ३५२४७ श्री.अननल भोसले पणेु-सातारा राष्ट्रीय महामागावच े
सहापदरीकरणाचे काम प्रलबंबत 
असल्याबाबत 
 

४३ ३५१५२ अॅि.जयदेि गायकिाि 
 
 

कृषी विभागातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 

४४ ३५८८९ िॉ.सधुीर तांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय साितं, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.सजंय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 

राज्य पररिहन कमवचाऱ्यानंा सातिा 
िेतन आयोग लाग ूकरण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
आककव .अनतं गािगीळ, श्रीमती हु्नबान ू
खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र 
किाि,े श्री.हररससगं राठोि, श्री.सतजे 
ऊफव  बटंी पाटील, श्री.सभुाष झांबि, 
श्री.गोवपककशन बाजोरीया, श्री.सनुनल 
तटकरे, श्री.हेमतं टकल,े श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनजंय 
मुिं,े अॅि.ननरंजन िािखरे, श्री.अमरससहं 
पडंित, श्री.जयितंराि जाधि, 
श्री.जगन्नाथ सशदें, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अननल भोसल,े 
प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचदं्र व्यास, श्री.जयतं पाटील 
 

४५ ३५४१८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनजंय मुिं,े 
श्री.अमरससहं पडंित, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सभुाष 
झांबि 
 

औरंगाबाद कृषी विभागाच्या 
कायावलयात गरैव्यिहार झाल्याबाबत 

४६ ३४८७९ श्री.जयितंराि जाधि पेठ-नासशक-येिला-औरंगाबाद या 
चौपदरी र्त्याची दरुि्था झाल्याबाबत 
 

४७ ३५८९८ आककव .अनतं गािगीळ प्रधानमतं्री पीक िीमा योजनेंतगवत 
पनुरवधचत हिामान आधाररत पीक विमा 
योजनेची मादहती शतेकऱ्यांना 
देण्याबाबत 
 

४८ ३६३२६ श्री.जगन्नाथ सशदें, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सनुनल तटकरे 
 

यितशे्िर (स्ज.सातारा) घाट र्त्यांची 
दरुू्ती करण्याबाबत 

४९ ३५६४३ श्री.जयतं पाटील पाली-खोपोली (स्ज.रायगि) राष्ट्रीय 
महामागाविरील जांभळूपािा नदीिरील 
पलुाची दरुि्था झाल्याबाबत 
 

५० ३५१०३ िॉ.अपिूव दहरे मौजे ननमगांि (ता.मालेगांि, 
स्ज.नासशक) येथे अपर तहससल 
कायावलय ्थापन करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
५१ ३५६२२ श्री.दत्तात्रय साितं, श्री.श्रीकांत देशपांि,े 

श्री.विक्रम काळे, िॉ.सधुीर तांबे 
मौजे चळे (ता.पढंरपरू, स्ज.सोलापरू) 
येथील पशिुदै्यकीय दिाखान्याची 
दरुि्था झाल्याबाबत 
 

५२ ३४९९६ श्री.अमरससहं पडंित, श्री.धनजंय मुिं,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जयितंराि 
जाधि, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील 
 

बीि स्जल््यात अनतिषृ्ट्टीमळेु बाधधत 
झालेल्या शतेकऱ्यांना मदत देण्याबाबत 

५३ ३४८१५ अॅि.ननरंजन िािखरे, श्री.जनादवन 
चांदरूकर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सजंय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.चंद्रकांत रघिुशंी, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सभुाष झांबि, श्रीमती 
हु्नबान ू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील 
 

नागपरू-मुबंई समधृ्दी महामागव ि अन्य 
विकास प्रकल्प ननधीअभािी प्रलबंबत 
असल्याबाबत 

५४ ३५४७० श्री.धगरीशचदं्र व्यास कोंढाळी (ता.काटोल, स्ज.नागपरू) येथील 
जनािरे उपचाराअभािी दगािल्याबाबत 
 

५५ ३५०२४ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर 
 

यितमाळ स्जल्हयात र्त े ि 
इमारतीची कामे प्रलबंबत असल्याबाबत 

५६ ३६२४८ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनजंय मुिं,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयितंराि 
जाधि, अॅि.ननरंजन िािखरे, 
श्री.अमरससहं पडंित, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अननल भोसल,े 
श्रीमती विद्या चव्हाण 
 

मुबंई-गोिा महामागाविरील 
प्रकल्पग्र्ताचंी नािे सातबाऱ्यािरुन 
कमी केल्याबाबत 

५७ ३५८२७ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचंद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या 
उभारणीकररता मुबंई उपनगरातील 
बोररिली, गोराई येथे जमीन 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
५८ ३५९४६ अॅि.राहुल नािेकर, श्री.आनदं ठाकूर, 

श्री.हेमतं टकल े
माळीण (ता.आंबेगाि, स्ज.पणेु) गािाची 
भु् खलन सदृष्ट्यस््थती ननमावण 
झाल्याबाबत 
 

५९ ३५५८१ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सजंय दत्त, 
श्री.सतजे ऊफव  बटंी पाटील 

पिना (ता.दहमायतनगर, स्ज.नांदेि) 
पररसरातील खननजाचे अिधै उत्खनन 
रोखण्याबाबत 
 

६० ३५४३६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनजंय 
मुिं,े श्री.सनतश चव्हाण 

परभणी स्जल्हयातील बोगस बबयाणे 
विके्रत्यांिर कारिाई करण्याबाबत 
 

६१ ३४८७३ श्री.हररससगं राठोि राळेगाि (स्ज.यितमाळ) तालकु्यात 
बळीराजा चेतना असभयानाच्या ननधीचा 
अपहार झाल्याबाबत 
 

६२ ३५३४१ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.सनुनल तटकरे, 
श्री.हेमतं टकल,े श्री.रविदं्र फाटक 

विक्रमगि (स्ज.पालघर) येथील 
सािवजननक बांधकाम उपविभागांतगवत 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत 
 

६३ ३५५१३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ू
खसलफे, श्री.सजंय दत्त, श्री.सतजे ऊफव  
बटंी पाटील, श्री.हररससगं राठोि 
 

अक्कलकोट (स्ज.सोलापरू) तालकु्यातील 
नायब तहससलदाराचे पद भरण्याबाबत 

६४ ३५६०५ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोट ि तले्हारा (स्ज.अकोला) 
तालकु्यातील र्त्यांची दरुि्था 
झाल्याबाबत 
 

६५ ३५२८९ श्री.सभुाष झांबि रामनगर (हनमुाननगर) त े वपशोर 
(ता.कन्नि, स्ज.औरंगाबाद) र्त्याची 
दरुि्था झाल्याबाबत 
 

६६ ३५०८९ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनजंय 
मुिं,े श्री.हेमतं टकल,े श्री.नरेंद्र पाटील 

यितमाळ स्जल््यातील शतेकऱ्यांना 
नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
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नतसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
६७ ३५५०२ श्री.धनजंय मुिं,े श्री.सभुाष झांबि, 

श्री.जगन्नाथ सशदें 
मतं्रालय, मुबंई येथे रंगीत पेव्हर 
ब्लॉक बसविण्याचे कामात गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

६८ ३४९७३ अॅि.जयदेि गायकिाि मदु्रांक शलु्कात केलेल्या 
िाढीसदंभावतील ननणवय रद्द 
करण्याबाबत 
 

६९ ३५८५३ िॉ.सधुीर तांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय साितं, 
श्री.श्रीकांत देशपांि,े श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सजंय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप 
 

नॅशनल हादटवकल्चर बोिावकिून 
समळणारे हररतगहृ अनदुान ननधी 
राज्याला समळणार नसल्याबाबत 

७० ३४८८२ श्री.जयितंराि जाधि येिला (स्ज.नासशक) औद्योधगक 
क्ेत्रातील तसेच मालेगािं-नांदगाि-
येिला र्त्यांची दरुि्था झाल्याबाबत 
 

७१ ३५९०० आककव .अनतं गािगीळ पणेु येथील नागररकांना िाहन परिाना 
प्रमाणपत्र ि इतर कागदपत्र े
पो्टाद्िारे वितरीत करण्याबाबत 
 

७२ ३५६८० श्री.जयतं पाटील रायगि स्जल््यातील महाराष्ट्र राज्य 
मागव पररिहन महामिंळाच्या 
बस्थानकांची दरुि्था झाल्याबाबत 
 

७३ ३६६८१ िॉ.अपिूव दहरे मालेगांि (स्ज.नासशक) येथे पस्श्चम 
भागासाठी नविन बस्थानक ननमावण 
करणेबाबत 
 

७४ ३५६२९ श्री.दत्तात्रय साितं, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.श्रीकांत देशपांि,े श्री.बाळाराम 
पाटील, िॉ.सधुीर तांबे 
 
 

शालेय अभ्यासक्रमामध्ये कृषी विषय 
समाविष्ट्ट करणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
७५ ३५०१२ श्री.अमरससहं पडंित, श्री.धनजंय मुिं,े 

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जयितंराि 
जाधि, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील 
 

राज्यातील मानधनािरील कमवचाऱ्यांना 
एकछत्र योजना सरुु करणेबाबत 

७६ ३५२९७ श्री.धगरीशचदं्र व्यास नागपरू येथील अिधै अिजि िाहतकू 
रोखण्याबाबत 
 

७७ ३५५८६ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सजंय दत्त ककणी (ता.भोकर, स्ज.नांदेि) येथील 
पशिुदै्यकीय दिाखान्यात 
पशिुदै्यकीय अधधकारी उपस््थत 
राहत नसल्याबाबत 
 

७८ ३५४०७ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनजंय 
मुिं,े श्री.सनतश चव्हाण 

परभणी स्जल्हयातील र्त्यांची 
दरुि्था झाल्याबाबत 
 

७९ ३५३४२ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.हेमतं टकल,े 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनजंय 
मुिं,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण 
पािसकर, िॉ.अपिूव दहरे 
 
 

राज्यातील देि्थानच्या जसमनी 
िदहिाटदारांच्या नािे करण्याबाबत 

८० ३५५२० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सजंय दत्त, 
श्री.सतजे ऊफव  बटंी पाटील, श्री.हररससगं 
राठोि, श्री.शरद रणवपस े
 

सोलापरू स्जल््यात सोलापरू-हैद्राबाद 
राष्ट्रीय महामागावच्या चौपदरीकरणाच े
कामाला गती देण्याबाबत 

८१ ३५६०७ श्री.गोवपककशन बाजोरीया िॉ.पजंाबराि देशमखु कृषी विद्यापीठ, 
अकोला येथील रोजंदारी कमवचाऱ्यांच्या 
“समान काम समान िेतन” 
देण्याबाबत 

  
विधान भिन :   िॉ. अनतं कळस े
नागपरू.   प्रधान सधचि, 
ददनांक : ११ डिसेंबर, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
__________________________________________________________________ 

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


