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

मंगळिार, ददनांक १९ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २८, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांची सूची 

  

(१) महसलू, मदत ि पनुिवसन, सािवजननक बाधंकाम (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 - ८२ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ३८ [ १ ते ३८ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ३१ [ ३९ ते ६९ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - १३ [ ७० ते ८२ ] 
  

एकूण - ८२ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
१ ३५३७५ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनजंय मुिं,े 

श्री.अमरससहं पडंित, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 
 

औरंगाबाद जजल््यातील जसमनींची 
ननयमबा्य विक्री केल्याबाबत 

२ ३५००० श्री.जगन्नाथ सशदें, अॅि.ननरंजन िािखरे सभििंी-कल्याण-सशळ या गोविदंिािी 
बायपास र्त्याचे काम पणूव करण्याबाबत 
 

३ ३५४३१ श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, श्री.सजंय 
दत्त, श्री.आनदंराि पाटील, श्री.हररससगं 
राठोि, प्रा.जोगेन्र किाि,े श्री.सतजे 
ऊफव  बटंी पाटील, श्री.जनादवन चांदरूकर, 
िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अननल 

मुबंई-नागपरू समधृ्दी महामागावसाठी 
सपंाददत करण्यात येणाऱ्या जसमनीच्या 
िाटाघाटीत शतेकऱ्यांची फसिणूक होत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
भोसले, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सभुाष 
झांबि, श्री.चंरकांत रघिुशंी 
 

४ ३४९९५ श्री.अमरससहं पडंित, श्री.धनजंय मुिं,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जयितंराि 
जाधि, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंर 
पाटील 
 

पीक विमा योजनेतील लाभाथी 
शतेकऱ्यांच्या नािांच्या याद्या प्रससध्द 
करणेबाबत 
 

५ ३५२६१ श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.ननरंजन 
िािखरे 

विश्रांतिािी (जज.पणेु) येथील प्रादेसशक 
पररिहन कायावलयात िाहन पाससगंची 
कामे विदहत मदुतीत करण्याबाबत 
  

६ ३५१०० िॉ.अपिूव दहरे नासशक जजल््यातील वपपंळगांि (बसितं) 
त े गोंदे महामागाविरील र्ता रंुदीकरण 
करण्याबाबत 
 

७ ३५६३४ श्री.जयतं पाटील, श्री.बाळाराम पाटील रायगि जजल््यातील सागरी 
धूपप्रनतबधंक बधंारे बांधण्याबाबत 
 

८ ३६००१ श्री.आनदंराि पाटील जजल्हा पररषदेच्या शाळेत ‘्कूल सेफ्टी 
प्रोगॅम’ ची अमंलबजािणी करण्याबाबत 
 

९ ३५०५३ श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरससहं पडंित, 
श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.दत्तात्रय साितं 
 

औरंगाबाद त ेपठैण या राज्य मागावच्या 
चौपदरीकरणाबाबत 
 

१० ३४७१७ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सजंय 
दत्त, श्री.सभुाष झांबि, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.जयतं पाटील 
 

राज्यात बलैगािा शयवती सरुु 
करण्याबाबत 
 

११ ३५४९२ श्री.धनजंय मुिं े पणेु येथील ससनु रूग्णालयाच्या नविन 
इमारतीच्या कामात अननयसमतता 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
१२ ३४८८० श्री.जयितंराि जाधि, श्री.अमरससहं 

पडंित, श्री.धनजंय मुिं,े श्री.नरेंर पाटील 
येिला (जज.नासशक) तालकुा सधचिालय 
इमारतींच्या देखभाल ि दरुु्तीबाबत 
  

१३ ३५७७५ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमतं टकल,े 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरेंर 
पाटील, श्री.आनदं ठाकूर, अॅि.राहुल 
नािेकर 
 

मौजे कुणे (ता.लांजा, जज.रत्नाधगरी) 
येथील दगिखाणीमधून अिधै उत्खनन 
रोखण्याबाबत 

१४ ३५९०१ आककव .अनतं गािगीळ पणेु त े कोलाि (ता.मळुशी, जज.पणेु) 
राज्य मागावची दरुि्था झाल्याबाबत 
  

१५ ३६००५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय 
साितं, श्री.विक्रम काळे, िॉ.सधुीर तांबे 

में.राइमा मन पािर कंसल्टेंसी सविवसजे 
प्रा. सलसमटेि या कंपनीने जा्त 
टोलिसलुी केल्याबाबत 
 

१६ ३५११४ अॅि.जयदेि गायकिाि राज्य महामिंळाच्या बस ्थानक 
पररसरात अिधै प्रिासी िाहतकू सरुु 
असल्याबाबत 
 

१७ ३५६४८ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर कोकणातील शतेकरी ि बागायतदार 
यांना फ्री सेल केरोसीन उपलब्ध करून 
देण्याबाबत 
 

१८ ३५२९८ श्री.सभुाष झांबि औरंगाबाद जजल्हयातील अिधै िाळू चोरी 
रोखण्याबाबत 
 

१९ ३४९१४ अॅि.ननरंजन िािखरे, श्री.चंरकांत 
रघिुशंी, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सजंय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सभुाष झांबि, श्रीमती 
हु्नबान ूखसलफे 
 

राज्यात सकु्ष्मससचंन योजनेचे अनदुान 
शतेकऱ्यांना िाटप करण्याबाबत 
 

२० ३४७७२ श्री.नरेंर 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 े
 

सातारा जजल्हयातील िांग-मराठिािी 
धरणग्र्तांच्या मागण्यांबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
२१ ३५४५७ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनजंय 

मुिं,े श्री.सनतश चव्हाण 
परभणी जजल्हयातील ररलायन्स जजओ 
केबल खोदकाम प्रकरणी सािवजननक 
बांधकाम विभागाने केलेल्या 
गरैप्रकाराबाबत 
 

२२ ३५०२३ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर 

यितमाळ जजल््यातील शतेकऱ्यांना 
प्लॅन्ट ग्रोथ रेग्यलेुटर टॉननक विकण्यास 
सक्ती केल्याबाबत 
  

२३ ३५७५६ प्रा.जोगेन्र किाि,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनदं ठाकूर 

राज्यातील मरुांक विक्रीचा व्यिहार 
ऑनलाईन करण्याबाबत 
  

२४ ३५९५२ श्री.पररणय फुके, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.सजंय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हु्नबान ू खसलफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 
 

जुन्नर त े बांबळेिािी (ता.जुन्नर, 
जज.पणेु) बससेिा सरुू करण्याबाबत 
 

२५ ३५०३७ श्री.हररससगं राठोि यितमाळ जजल््यात परतीच्या 
पािसामळेु नकुसान झालेल्या 
शतेकऱ्यांना आधथवक मदत देण्याबाबत 
 

२६ ३५४९० श्री.आनदं ठाकूर मलुुिं येथील जमीन आददिासी 
खातदेाराचंे नािे करण्याबाबत 
 

२७ ३५७२२ श्री.गोवपककशन बाजोरीया राष्ट्रीय महामागव क्रमाकं सहा च े
चौपदरीकरण करण्याबाबत 
 

२८ ३६०८० श्री.शरद रणवपसे, श्री.सजंय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्रीमती हु्नबान ूखसलफे 
 

मुबंई-पणेु रतुगती महामागाविरील 
अपघात रोखण्याबाबत 
 

२९ ३६२७६ श्री.रविरं फाटक, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.धगरीशचरं व्यास, श्री.विजय ऊफव  
भाई धगरकर 

शासककय विश्रामगहृात (जज.रत्नाधगरी) 
येथील सीसीटीव्ही खरेदीत गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
३० ३६७७० श्री.रामहरी रुपनिर करकंब (ता.पढंरपरू, जज.सोलापरू) येथील 

कृषी कायावलयात मलुभतू सवुिधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
 

३१ ३६८२३ श्रीमती ज्मता िाघ जळगाि येथील उपप्रादेसशक पररिहन 
कायावलयात बे्रक टे्टसाठी लागणारे रॅक 
उभारण्याबाबत 
 

३२ ३६९२५ श्री.दत्तात्रय साितं, श्री.श्रीकांत देशपांि,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

जेऊर (ता.करमाळा, जज.सोलापरू) येथील 
रेल्िे क्रोससगं पलुाची दरुू्ती 
करण्याबाबत 
 

३३ ३७०२५ श्री.मोहनराि कदम, श्री.हररससगं राठोि, 
श्री.सजंय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, 
श्री.आनदंराि पाटील 
 

किठा (बाऱ्हा) (ता.पांढरकििा, 
जज.यितमाळ) येथील चक्रीिादळामळेु 
नकुसानग्र्तांना मदत देण्याबाबत 
  
 

३४ ३७२७२ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सजंय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभुाष झांबि 

धमावबाद (जज.नांदेि) तालकु्यातील बाभळी 
फाटा त े कारेगाि फाटा र्त्यांची 
दरुि्था झाल्याबाबत 
  
 

३५ ३७२९३ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सजंय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सतजे ऊफव  बटंी पाटील, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्रीमती हु्नबान ू
खसलफे 
 

राज्य पररिहन महामिंळाचा रतुगती 
महामागाविरील लोणािळा ि सेंटर पॉईट 
येथील बस थांबा रद्द करण्याबाबत 
  
 

३६ ३७३५६ श्री.रामराि ििकुत े सेनगांि (जज.दहगंोली) येथील शासकीय 
जसमनीिरील अनतक्रमण ननष्ट्काससत 
करण्याबाबत 
 

३७ ३७४०४ श्री.जनादवन चांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सजंय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.हररससगं राठोि, श्री.सभुाष 
झांबि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हु्नबान ू
खसलफे, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.चंरकांत रघिुशंी 

ररसोि (जज.िासशम) तालकु्यात 
बीजोत्पादक शतेकऱ्यांची कंपनीकिून 
फसिणूक झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
३८ ३७४३३ श्री.चंरकांत रघिुशंी, श्री.शरद रणवपस,े 

श्री.सजंय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्रीमती 
हु्नबान ू खसलफे, श्री.सभुाष झांबि, 
श्री.आनदंराि पाटील 
 

जळगाि जजल््यातील विमाधारक 
शतेकऱ्यांना नकुसान भरपाईची रक्कम 
अदा करण्याबाबत 
 

  
दसुरी फेरी 

  
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
३९ ३५४२० श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनजंय मुिं,े 

श्री.अमरससहं पडंित, श्री.विक्रम काळे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.धगरीशचंर व्यास, 
आककव .अनतं गािगीळ, श्री.जयितंराि 
जाधि, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे 
 

राज्यात बोगस कापसू बबयाणे 
विके्रत्यांिर कारिाई करण्याबाबत 
 

४० ३४९४२ श्री.जगन्नाथ सशदें, अॅि.ननरंजन 
िािखरे, श्री.आनदं ठाकूर, श्री.जनादवन 
चांदरूकर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सजंय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंर पाटील, 
िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्रीमती 
ज्मता िाघ 
 

राज्यातील विविध महानगरपासलका 
पररिहन उपक्रमांनी प्रिासी कर ि 
बालपोषण कराचा भरणा न केल्याबाबत 
  
 

४१ ३५४४७ श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, श्री.सजंय 
दत्त, श्री.हररससगं राठोि, प्रा.जोगेन्र 
किाि,े श्री.सभुाष झांबि, श्री.जनादवन 
चांदरूकर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ सशदें, 
श्री.धनजंय मुिं,े श्री.ककरण पािसकर 
 

मुबंई येथील परुातन िा्तचूा दजाव आणण 
जगप्रससध्द असलेल्या एसशयादटक 
ग्रथंालय इमारतीच्या दरुु्तीबाबत 
 

४२ ३५०७१ श्री.अमरससहं पडंित, श्री.धनजंय मुिं,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.जयितंराि जाधि, श्री.नरेंर पाटील 
 

राज्यात विशषेत: मराठिाड्यातील 
ननजाम आणण बब्रटीशकालीन पलुांची 
दरुु्ती करणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
४३ ३५२८४ श्री.अननल भोसल,े श्री.हेमतं टकल,े 

श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरससहं पडंित, 
श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.दत्तात्रय साितं, श्री.प्रकाश गजसभये, 
श्री.रामराि ििकुत,े श्री.तानाजी साितं, 
िॉ.अपिूव दहरे 
 

राज्य पररिहन महामिंळाच्या बस 
्थानकांिर ्ि्त औषधे (जेनेररक 
औषध) दकुाने उपलब्ध करून 
देण्याबाबत 
 

४४ ३६१७७ िॉ.अपिूव दहरे राज्यातील दठबक ि तषुार ससचंनाचा 
ननधी शतेकऱ्यांना अदा करण्याबाबत 
 

४५ ३५६४० श्री.जयतं पाटील रायगि जजल््यातील पोलीस कमवचारी 
ननिास्थानांच्या दरुू्तीबाबत 
 

४६ ३४७४९ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे मुबंई, ठाणे ि पालघर जजल््यातील 
समठागरांच्या जसमनी िगळण्याबाबत 
 

४७ ३६०५६ श्री.धनजंय मुिं,े श्री.जयितंराि जाधि, 
श्री.हररससगं राठोि 

विदभव आणण मराठिाड्यातील बोंि 
अळीच्या प्रादभुाविामळेु नकुसानग्र्त 
शतेकऱ्यांना मदत देण्याबाबत 
 

४८ ३६१०५ श्री.जयितंराि जाधि, श्री.अमरससहं 
पडंित, श्री.धनजंय मुिं,े श्री.नरेंर पाटील 

राक्ष बागाचंे नकुसान टाळण्यासाठी 
प्लाज्टक आच्छादन या घटकाचा 
समािेश करण्याबाबत 
 

४९ ३५९१५ आककव .अनतं गािगीळ, श्री.सजंय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.पररणय फुके 
 

राज्यातील शासकीय दधू योजना ि 
शीतकरण कें राचे खाजगीकरण करण्याचा 
प्र्ताि मागे घेण्याबाबत 
  
 

५० ३६०१७ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय 
साितं, श्री.विक्रम काळे, िॉ.सधुीर तांबे 

निीन पालघर जजल््याकरीता निीन 
कायावलये ्थापन करण्याबाबत 
 

५१ ३५१९३ अॅि.जयदेि गायकिाि, श्री.हेमतं टकल े पणेु जजल्हयात “हायब्रीि ॲन्यइुटी” 
अतंगवत मजंूरी ददलेल्या र्त्यांची कामे 
पणूव करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
५२ ३५२३१ श्री.सभुाष झांबि कचनेर (जज.औरंगाबाद) येथील र्त्यांची 

दरुि्था झाल्याबाबत 
 

५३ ३६०८७ अॅि.ननरंजन िािखरे, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमतं टकले, श्री.नरेंर 
पाटील 

नायगांि (जज.पालघर) खािीिरील पलुाच े
काम पणूव करण्याबाबत 
  
 

५४ ३४७७३ श्री.नरेंर 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,े 
प्रा.जोगेन्र किाि,े श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचरं व्यास 
 

राज्यातील महसलू कमवचाऱ्यांच्या 
मागण्यांबाबत 
 

५५ ३५४०८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनजंय 
मुिं,े श्री.सनतश चव्हाण 

पोहेटाकळी (ता.पाथरी, जज.परभणी) 
येथील शासकीय जसमनीिरील अनतक्रमण 
ननष्ट्काससत करण्याबाबत 
 

५६ ३५०२६ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर 

ताबंा (ता.बाभळुगांि, जज.यितमाळ) 
येथील प्रकल्पग्र्त शतेकऱ्यांच्या 
सपंाददत केलले्या जसमनीचा मोबदला न 
समळाल्याबाबत 
 

५७ ३५९४९ प्रा.जोगेन्र किाि े पसुद (जज.यितमाळ) तालकु्यातील 
दषु्ट्काळी गािात ५० टक्के पेक्षा कमी 
आणेिारी घोवषत केल्याबाबत 
  

५८ ३६०३२ श्री.पररणय फुके लाखांदरू (जज.भिंारा) तालकु्यातील 
मोहरणा रेती घाटािर अिधै रेती उपसा 
रोखण्याबाबत 
  

५९ ३६९८० श्री.आनदं ठाकूर मौजे िालीि (जज.ठाणे) येथील ब्रास दगि 
उत्खननाबाबत 
 

६० ३५७३२ श्री.गोवपककशन बाजोरीया पातरू (अकोला) शहरामधनू जाणाऱ् या 
पातरू-बाळापरू महामागावची दरुि्था 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
६१ ३६०८९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सजंय दत्त, 

श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्रीमती हु्नबान ू
खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभुाष 
झांबि, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

आत्महत्याग्र्त शतेकरी कुटंूबांपकैी ४० 
टक्के कुटंूबे नकुसान भरपाईसाठी अपात्र 
ठरविल्याबाबत 
  
 

६२ ३७०१० श्री.रविरं फाटक मौजे धचखले (ता.िािा, जज.पालघर) येथे 
अनधधकृत उत्खनन प्रकरणी दंिाची 
रक्कम िसलू करण्याबाबत 
  

६३ ३६९१९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, श्री.सजंय दत्त 

मौजे विरार (ता.िसई, जज.पालघर) 
येथील जमीन सपंाददत केलेल्या 
भधूारकांना मोबदला समळण्याबाबत 
  

६४ ३६८४४ श्रीमती ज्मता िाघ अमळनेर (जज.जळगाि) तालकु्यात 
पोलीस अधधकारी ि कमवचारी 
ननिास्थान बांधकाम ननविदा प्रकक्रयेत 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत 
 

६५ ३७४१९ श्री.दत्तात्रय साितं, श्री.श्रीकांत देशपांि े राज्यातील कोतिालांना चतथुवशे्रणी 
कमवचाऱ्याचंा दजाव समळणेबाबत 
 

६६ ३७२७३ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सभुाष 
झांबि, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सजंय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, प्रा.जोगेन्र किाि,े 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 

माहूर (जज.नांदेि) तालकु्यातील र्त्यांची 
दरुि्था झाल्याबाबत 
  
 

६७ ३७३६० श्री.रामराि ििकुत े बबलोली तालकु्यातील (जज.नांदेि) मांजरा 
नदी पात्रातनू अिधै िाळू िाहतकू होत 
असल्याबाबत 
 

६८ ३७४०७ श्री.जनादवन चांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सजंय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सभुाष झांबि, श्रीमती हु्नबान ू
खसलफे, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 

शहापरू (जज.ठाणे) बस ्थानकाची 
दरुि्था झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
६९ ३७४३६ श्री.चंरकांत रघिुशंी, श्री.शरद रणवपस,े 

श्री.सजंय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्रीमती हु्नबान ू खसलफे, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.सभुाष झांबि, 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 

मराठिाड्यात शतेकरी आत्महत्या 
रोखण्याबाबत 
  
 

  
नतसरी फेरी 

  
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
७० ३४९६५ श्री.जगन्नाथ सशदें, श्री.धनजंय मुिं,े 

श्री.नरेंर पाटील, अॅि.ननरंजन िािखरे 
िोंबबिली (जज.ठाणे) पररसरातील 
प्रकल्प बाधधत शतेकऱ् यांना जसमनीचा 
मोबदला देण्याबाबत 
 

७१ ३५०७७ श्री.अमरससहं पडंित, श्री.धनजंय मुिं,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.जयितंराि जाधि, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 
 

मराठिािा विभागात निीन 
आयकु्तालय ि निीन जजल्हा 
ननसमवतीबाबत 
 

७२ ३५२८० श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.ननरंजन 
िािखरे, श्री.जयतं पाटील 
 

हिपसर-सासिि (जज.पणेु) मागावच्या 
दरुु्तीबाबत 
 

७३ ३४७४८ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.पररणय फुके, श्री.सभुाष झांबि, 
श्री.सजंय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्रीमती हु्नबान ू
खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
ज्मता िाघ, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

राज्यात िीज पिून मतृ पािलेल्या 
मतृांच्या कुटंुबबयांना आधथवक मदत 
देण्याबाबत 
 

७४ ३६८७३ श्री.बाळाराम पाटील नििली (ता.रोहा, जज.रायगि) 
तालकु्यातील जसमनी बेकायदेशीरररत्या 
सपंाददत केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्याचंे नांि विषय 
७५ ३५२२६ श्री.सभुाष झांबि ससिको, मोंढानाका उड्िाण पलुाच्या 

मतूीशील्पांच े काम विनाननविदा 
ददल्याबाबत 
 

७६ ३६९३३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनजंय 
मुिं,े श्री.सनतश चव्हाण 

परभणी जजल््यातील अिधै िाळू 
उत्खनन ि साठयांबाबत 
  

७७ ३७०२१ श्री.ख्िाजा बेग आणी (जज.यितमाळ) येथील 
उपविभागीय कायावलयाची ननसमवती 
करण् याबाबत 
 

७८ ३७४०० श्री.पररणय फुके तमुसर (जज.भिंारा) शहरातील 
र्त्यांची दरुू्ती करण्याबाबत 
 

७९ ३६९८६ श्री.आनदं ठाकूर पालघर जजल््यातील ककनारपट्टीिरील 
धूपप्रनतबधंक बधंारे बांधण्याबाबत 
 

८० ३५७३५ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला, अमरािती ि बलुढाणा 
जजल््यातील खारपाणपट्यातील 
जसमनीचा विकास करण्याबाबत 
 

८१ ३७२४२ श्री.रविरं फाटक अनतिषृ्ट्टीमळेु मुबंई ि ठाणे येथील 
बाधधत परुग्र्तांना मदत देण्याबाबत 
 

८२ ३७३७२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, श्री.सजंय दत्त, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सभुाष झांबि 

मौजे कविलगाि (नेरुर) (ता.कुिाळ, 
जज.ससधंुदगुव) येथील जागेची चुकीची 
मोजणी करुन मालमत्तचे े नकुसान 
केल्याबाबत 
  

  

  
विधान भिन :   िॉ. अनतं कळस े
नागपरू.   प्रधान सधचि, 
ददनांक : १८ डिसेंबर, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________________________ 

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

 


