
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

बुधिार, हिनाांक १५ मार्च, २०१७ / फाल्गुन २४, १९३८ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) महसूल, पनुिचसन ि मित कायच, सािचजननक 
बाांधकाम (सािचजननक उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

याांरे् प्रभारी विभाग (२) पररिहन, खारभूमी विकास मांत्री 
(३) कृषी आणि फलोत्पािन मांत्री 
(४) सािचजननक बाांधकाम (सािचजननक उपक्रम) मांत्री 
(५) पशुसांिधचन, िगु्धविकास ि मत््यविकास मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूि सांख्या - ४६ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या  - ३७ [ १ ते ३७ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या   - ७ [ ३८ ते ४४ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या  - २ [ ४५ ते ४६ ] 
  

   एकूि - ४६ 
   -------------------- 
  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
१ ७५०७३ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुिािार, 

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अतलु भातखळकर, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी 

पनिेल-सायन महामागाचिरील कामोठे 
खाडीिर िोन माधगचकाांना जोडण्यात 
आलेल्या पुलार्ी िरुु्ती करण्याबाबत 

२ ७८७५९ श्री.राजेंद्र नजरधने शशरपूर (जज.यितमाळ) या गािातील 
वि्थावपत कुटुांबाांरे् पुनिचसन करण्याबाबत 

३ ७९६३१ श्री.अब् िलु सत्तार औरांगाबाि-जळगाांि या राज्य मागाचर्ी 
झालेली िरुि्था 

४ ७७०५७ श्री.विजय औटी गिोरे ते िीरगाि फाटा (ता.अकोले, 
जज.अहमिनगर) या र्त्यारे् रुां िीकरि 
करुन िरुु्ती करण्याबाबत 

५ ७६४२५ श्रीमती तपृ्ती सािांत तळा ि सुधागड (जज.रायगड) तालुक्यातील 
शासकीय जमीनीांर्ी विक्री करुन केलेला 
गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
६ ७४२५२ श्रीमती सीमाताई हहरे राजूर बहुला (ता.जज.नाशशक) येथे 

अनधधकृतररत्या गौि खननजारे् उत्खनन 
होत असल्याबाबत 

७ ७८२१० श्री.िैभि वपर्ड, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.राहुल मोटे 

मौजे अांबबत (ता.अकोले, जज.अहमिनगर) 
येथील मुळा पािलोट क्षेत्रात िरडी 
कोसळून झालेले नुकसान 

८ ७७८७६ डॉ.सुजजत शमिरे्कर हातकिांगले (जज.कोल्हापूर) बस ्थानक 
पररसरात झालेले अनतक्रमि 

९ ७६४५९ श्री.सांग्राम थोपटे भोर-आांबाड े र्त्यािरील पोळिाडी फाटा, 
गोकिडी, आांबाड े(ता.भोर, जज.पुिे) येथील 
पुलाच्या िरुु्तीबाबत 

१० ७४७२५ श्री.कुिाल पाटील धुळे (जज.धुळे) तालुका िषु्ट्काळग्र्त जाहहर 
करण्याबाबत 

११ ७४०२३ श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर शाहुिाडी (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील र्ते 
ि पुलाांर्ी िरुु्ती करण्याबाबत 

१२ ७४४६४ श्री.अशमत साटम, श्री.विजय औटी, 
श्री.नरेंद्र महेता 

मुरबाड (जज.ठािे) तालुक्यात गौि 
खननजारे् उत्खनन ि रेतीर्ा उपसा होत 
असल्याबाबत 

१३ ७९४९८ श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.सुननल शशांिे, 
श्री.राजन साळिी 

राज्यातील मच्छीमाराांच्या बोटीांसाठी 
िावषचक डडझेल कोटा िेण्याबाबत 

१४ ७७८१४ श्री.ओमप्रकाश ऊफच  बच्र्ू कडू, 
श्री.शशरीषिािा र्ौधरी,       
श्री.विनायकराि जाधि-पाटील 

अमरािती-कोढारा, नाांिरुा-पसुिा, शशरला-
र्ाांिरूबाजार तसेर् अमरािती-बडनेरा 
(जज.अमरािती) या र्त्याांच्या कामात 
झालेला गैरव्यिहार 

१५ ७४४७८ श्री.शभमराि तापकीर, श्री.सुननल राऊत, 
श्री.विजय औटी 

ससुन (जज.पुिे) रूग्िालयाच्या अकरा 
मजली नविन इमारतीत फायर अलामच 
डडटेक्शन शस्टीम बसविण्याबाबत 

१६ ७४७०१ श्री.अतुल भातखळकर राज्यातील विविध भागात शेतकऱ् याांर्ा 
बनािट पीक विमा िाखिनू कोट्यिधी 
रुपयाांर्ा केलेला गैरव्यिहार 

१७ ७५८९५ श्री.सरिार ताराशसांह िेिरी (जज.गोंहिया) तहशसल कायाचलयात 
झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

१८ ८१३७० डॉ.अशोक उईके रुांझा (ता.केळापुर, जज.यितमाळ) या 
गािाबाहेरील बाह्यिळि र्त्यार्ी झालेली 
िरुि्था 

१९ ७८९५२ श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे, 
श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.हसन मुश्रीफ 
 

आांबोली घाट (जज.शसांधिुगूच) र्त्यािर िरड 
कोसळल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
२० ७९८१० श्री.सुननल केिार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 

श्री.अमर काळे 
सािनेर ि कळमेश्िर (जज.नागपूर) 
तालुक्यातील शेतकऱ्याांना नकुसान 
भरपाईर्ी रक्कम िेण्याबाबत 

२१ ७७७४२ श्री.गिपत गायकिाड, श्री.ननतेश रािे शभिांडी (जज.ठािे) तालुक्यातील सरिली 
खाडीत अिधै िाळू उपसा होत 
असल्याबाबत 

२२ ७५०९८ श्री.र्रि िाघमारे, डॉ.शमशलांि माने बाांद्रा (मुांबई) येथील सािचजननक बाांधकाम 
उपविभागात अधधकाऱ्याांनी केलेला 
गैरव्यिहार 

२३ ८०७४३ श्री.राजु तोडसाम मौजा पारिा (ता.घाटांजी, जज.यितमाळ) 
येथील िाघाडी निीिर असलेल्या शरि 
घाटातून अिधैररत्या रेतीर्ा उपसा होत 
असल्याबाबत 

२४ ८००७२ श्रीमती ननमचला गावित घोटी-शसन्नर (जज.नाशशक) मागाचिर 
असलेल्या धारिा निीिरील पुलाच्या 
िरुु्तीरे् काम ननकृष्ट्ट िजाचरे् केल्याबाबत 

२५ ७९६७२ अॅड.पराग अळििी मुांबईतील पजश् र्म द्रतुगती महामागाचर्ी 
झालेली िरुि्था 

२६ ७६२८२ श्रीमती अशमता र्व्हाि,      
श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर 

नाांिेड जजल्ह्यातील र्त्याांच्या कामातील 
गैरव्यिहाराबाबत 

२७ ७८६९१ श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर गडहहांग्लज (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील 
हहरण्यकेशी निीिर पूल बाांधण्याबाबत 

२८ ७९७०९ श्री.रुपेश म् हात्र े शभिांडी (जज.ठािे) येथील एस.एस.एस. 
केबल कां पनीविरुद्ध कारिाई करण्याबाबत 

२९ ७७८३७ श्री.हिलीप िळसे-पाटील आांबेगाि (जज.पुिे) तालुक्यातील वपांपरखेड-
भागडी, शशक्रापूर ते मलठि, कानसे ते 
शशनोली तसेर् कळांब ते महाळुांगे या 
र्त्याांर्ी झालेली िरुि्था 

३० ७३९१६ श्री.सुननल प्रभू, श्रीमती तपृ्ती सािांत कुलाबा (मुांबई) येथील ‘ससून डॉक’ बांिरात 
पसचसीन नेटिर बांिी घातलेली असतानाही 
बेकायिा मासेमारी सुरु असल्याबाबत 

३१ ७३९८८ श्री.हनुमांत डोळस, श्री.शशशकाांत शशांिे, 
श्री.मकरांि जाधि-पाटील 

सोलापूर जजल्ह्यातील भीमा निी पात्रात 
होत असलेल्या िाळू उपशाबाबत 

३२ ७५४०७ श्री.मनोहर भोईर रायगड जजल्ह्यातील धरमतर खाडीतील 
जेएसडब्ल्यू कां पनीच्या होिाऱ् या 
जलिाहतकुीमुळे भातशतेीरे् होत असलेले 
नुकसान 

३३ ७९१५५ श्री.भरतशठे गोगािले टोळ फाटा (जज.रत्नाधगरी) येथील काळ 
निीिरील पुलार्ी िरुु्ती करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
३४ ८१०१८ श्री.सांजय किम मांडिगड-पालििी-आिाशी (जज.रत्नाधगरी) 

फाट्यापयतंच्या र्त्याांरे् नुतनीकरि ि 
डाांबरीकरि करिेबाबत 

३५ ७९८५५ श्री.सुरेश धानोरकर गडधर्रोली जजल्ह्यातील तुर वपकाांिर मर 
रोगार्ा झालेला प्रािभुाचि 

३६ ८०१५२ डॉ.सांतोष टारफे शेिाळ (जज.हहांगोली) येथील तलाठी 
भिनारे् बाांधकाम ननकृष्ट्ट िजाचरे् करण्यात 
आल्याबाबत 

३७ ७४१८५ श्री.भा्कर जाधि मौजे सावपली-शसमेर्ीिाडी (ता.खेड, 
जज.रत्नाधगरी) येथील साकि जीिच 
झाल्याबाबत 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
३८ ७८५९२ श्री.राजेंद्र नजरधने उमरखेड (जज.यितमाळ) तालुक्यातील   

क्र. २६२ ि २५९ या राज्य महामागाचर्ी 
िरुु्ती करण्याबाबत 

३९ ७७५३९ श्रीमती सीमाताई हहरे सािांतिाडी (जज.शसांधिुगुच) तालुक्यातील 
व्यािसायीकाांनी अिैध उत्खननार्ा िांड न 
भरल्याबाबत 

४० ७८९५४ श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे कुडाळ (जज.शसांधिुगूच) तालुक्यात 
परिानगीपेक्षा अधधक िाळूर्ी िाहतकू होत 
असल्याबाबत 

४१ ७९७४० श्री.रुपेश म् हात्र े िाडा ते मनोर (जज.पालघर) या मागाचसाठी 
ग्रामपांर्ायतीरे् बनािट िाखले िाखिनू 
जशमनी सांपािीत केल्याबाबत 

४२ ७८४०६ श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.शशशकाांत शशांिे, 
श्री.िैभि वपर्ड 

आांबेगाि (जज.पुिे) तालुक्यातील घोड 
निीिरील पुलार्ी िरुु्ती करण्याबाबत 

४३ ७३९१७ श्री.सुननल प्रभू पेि ते बोईसर व्हाया िसई मागे रो-रो 
सेिा सुरू करण्याबाबत 

४४ ७९८५७ श्री.सुरेश धानोरकर, डॉ.िेिराि होळी शेगाि (जज.गडधर्रोली) पररसरातील इरई 
निी तसेर् आष्ट्टा ि पारोधी घाटािरुन 
अिैधररत्या िाळूर्ी त्करी होत 
असल्याबाबत 
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नतसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
४५ ८०१२२ श्री.रुपेश म् हात्र े मुरबाड-शहापूर (जज.ठािे) या िोन 

तालुक्याांना जोडिारा काळू निीिरील पूल 
बाांधण्याबाबत 

४६ ७४२३८ श्री.सुननल प्रभू, श्री.शभमराि तापकीर केसनांि (ता.हिेली, जज.पुिे) येथे आयोजजत 
केलेल्या सनबनच म्युणझक फेज्टव्हलरे् 
परसेप्ट कां पनीने मुद्राांक शुल्क न 
भरल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : १४ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
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