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

बुधिार, हिनाांक ०८ मार्च, २०१७ / फाल्गुन १७, 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 - ५० 
  

 पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३९ [ १ ते ३९ ] 
  

   िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १० [ ४० ते ४९ ] 
  

                  नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १ [ ५० ] 
  

    एकूि - ५० 
    -------------------- 
  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. 
प्रश्न 
क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 

१ ७९४२९ श्री.सुननल केिार, श्री.विजय िडटे्टीिार,    
श्री.अमर काळे 

कोच्छी बॅरेज (जज.नागपूर) प्रकल्पातील 
प्रकल्पग्र्ताांच्या पुनचिसनाबाबत 

२ ७४३७१ श्री.कुिाल पाटील, श्री.राहुल जगताप,    
डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील, श्री.विजय ीटी, 
श्रीमती िेियानी फराांिे, श्रीमती सीमाताई हहरे, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा,      
श्री.राहुल मोटे, श्री.िैभि वपर्ड, 
श्री.रािाजगजीतससांह पाटील, श्री.योगेश (बापू) 
घोलप, श्री.ककशोर पाटील, श्री.अननल किम 

नासशक महसूल विभागात सुरु असलेले अिधै 
िाळू उत्खनन 

३ ७५०६६ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुिािार, अॅड.आसशष 
शेलार, श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मननषा 
र्ौधरी, श्री.तकुाराम काते, श्री.सांिीप नाईक, 
श्री.शसशकाांत सशांिे, श्री.ककसन कथोरे 

पनिेल-सायन महामागाचिरील ससमेंट 
कााँक्रीटीकरि ि भुयारी मागाांरे् काम प्रलांिबत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न 
क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 

४ ७९१४७ प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषचिधचन सपकाळ मोशी (जज.अमरािती) तालुक्यात मुरुम ि 
रेतीरे् होत असलेले अिैध उत्खनन 

५ ७९१७७ श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ मौजे हररपुर (ता.समरज, जज.साांगली) या 
गािाच्या हद्दीत अिधै िाळू उपसा होत 
असल्याबाबत 

६ ७३८३६ श्री.भा्कर जाधि खेड, िापोली, मांडिगड ि धर्पळूि 
(जज.रत्नाधगरी) या र्ार तालुक्याांना जोडिाऱ् या 
िासशष्ट्ठी खाडीिरील पूल बाांधण्याबाबत 

७ ७८६३९ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे नासशक-पुिे महामागाचिरील सज्हचस रोडरे् काम 
पूिच करण्याबाबत 

८ ७४२१८ श्री.असमत साटम, श्री.सरिार ताराससांह, 
श्री.शरििािा सोनाििे 

ठािे ि पालघर जजल््यातील सािचजननक 
बाांधकाम विभागाच्या अधधकाऱ् याांनी केलेला 
गैर्यिहार 

९ ७६२२३ श्रीमती असमता र््हाि, श्री.प्रतापराि पाटील 
धर्खलीकर, श्री.डी.पी.सािांत 

नाांिेड ते भोकर फाटा (जज.नाांिेड) या मागाचसाठी 
पयाचयी िाहतूक ्यि्था करण्याबाबत 

१० ७७३५० श्री.शरििािा सोनाििे, श्री.सरिार ताराससांह, 
श्री.असमत साटम, श्री.जयप्रकाश मुांिडा,  
श्री.हिपक र््हाि 

यशिांतराि र््हाि द्रतुगती महामागाचिरील टोल 
िसुली बांि करण्याबाबत 

११ ७८५१५ श्री.सुधाकर िेशमुख सािनेर (जज. नागपूर) तालुक्यामधील िधुाळ 
जनािरे उपर्ाराविना िगाित असल्याबाबत 

१२ ७४१५२ श्री.सभमराि तापकीर हिेली (जज.पुिे) येथील बािधन रामनिी पात्रात 
अिैध उत्खनन होत असल्याबाबत 

१३ ७९५१८ श्री.नारायि पाटील जातेगाांि ते टेंभूिी (ता.करमाळा, जज.सोलापूर) 
या र्त्याच्या बाांधकामाबाबत 

१४ ७६६२१ श्री.योगेश सागर, श्री.अब ूआजमी,      
श्री.असमत साटम, श्रीमती मननषा र्ौधरी, 
श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे, श्री.र्रि िाघमारे, 
डॉ.भारती ल्हेकर, श्री.ननतेश रािे,       
श्रीमती सीमाताई हहरे, श्रीमती िेियानी फराांिे 

मुरबाड (जज.ठािे) तालुक्यातील अभयारण्यात 
ि निीपात्रात डबर ि खडीर्ा अिैधररत्या उपसा 
होत असल्याबाबत 

१५ ७५६४० श्री.असमन पटेल, श्री.अ्लम शेख, डॉ.सांतोष 
टारफे, श्री.कालीिास कोळांबकर, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.राजन 
साळिी, श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.ककशोर पाटील 

धुळे, नांिरुबार, जळगाांि, ीरांगाबाि ि 
अहमिनगर जजल््यात गुलाबी बोंडअळीर्ा 
प्रािभुाचि होऊन कपाशीच्या उत्पािनात घट 
झाल्याबाबत 

१६ ७६१२० श्री.सुननल सशांिे, श्री.सांजय पोतनीस, अॅड.भीमराि 
धोंड,े श्री.भरतशेठ गोगािले, श्री.राजन साळिी, 
श्री.भा्कर जाधि, श्री.शाांताराम मोरे, श्री.सभमराि 
तापकीर, श्री.अजय र्ौधरी, श्री.धैयचशील पाटील, 
डॉ.बालाजी ककिीकर, श्री.ननतेश रािे 

मुांबई-गोिा महामागाचरे् र्ौपिरीकरिारे् काम 
पूिच करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न 
क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 

१७ ७७१०३ डॉ.सांतोष टारफे, श्री.असमन पटेल डोंगरकडा (ता.कळमनुरी, जज.हहांगोली) येथे कां ि 
अळीच्या प्रािभुाचिामुळे केळीच्या वपकाांरे् झालेले 
नुकसान 

१८ ७६५११ श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील,       
श्री.अजजत पिार, श्री.धयैचशील पाटील, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.शसशकाांत सशांिे,      
श्रीमती हिवपका र््हाि 

असलबाग, मुरूड ि रोहा (जज.रायगड) 
तालुक्यातील पूल ि साकि नािरुु्त 
असल्याबाबत 

१९ ७७९५१ श्री.सुरेश लाड, श्री.पाांडुरांग बरोरा कजचत-कल्याि-मुरबाड या राज्यमागाचर्ी िरुु्ती 
करण्याबाबत 

२० ७४२८९ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केिार,    
श्री.अमर काळे, श्री.अ्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ि 
विखे-पाटील, श्री.असमन पटेल, श्री.अब् िलु सत्तार, 
श्री.असमत विलासराि िेशमुख 

राज्यातील िषु्ट्काळग्र्त गािातील शेतकऱ्याांना 
आधथचक मित समळण्याबाबत 

२१ ७८२६९ श्री.सुननल राऊत खोट्या रॉयल्टी पाित्या छापून शासनार्ा 
कोटयिधी रुपयाांर्ा महसूल बुडविल्याबाबत 

२२ ७९७११ श्री.रुपेश म् हात्र,े श्री.ककसन कथोरे ज्हार (जज.पालघर) तालुक्यातील सािचजननक 
बाांधकाम विभागात झालेला गैर्यिहार 

२३ ७४५७९ श्री.नरेंद्र पिार, अॅड.पराग अळििी,    
अॅड.आसशष शेलार 

कल्याि–डोिबांिली (जज.ठािे) शहरात अनधधकृत 
ररक्षा र्ालकाांमुळे िाहतकू कोंडी होत 
असल्याबाबत 

२४ ७६८९९ श्री.हिलीप िळसे-पाटील मांर्र (ता.आांबेगाि, जज.पुिे) येथील ससांजेटा 
कां पनीने शेतकऱ्याांना टोमॅटो ि फुलकोबी या 
वपकारे् ननकृष्ट्ट िजाचरे् िबयािे ि रोपे 
हिल्याबाबत 

२५ ७८७१४ श्री.िैभि नाईक, श्री.ननतेश रािे,       
श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, श्री.शसशकाांत 
सशांिे, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुिािार, 
अॅड.आसशष शेलार, श्रीमती मननषा र्ौधरी, 
श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.हसन मुश्रीफ 

मालिि-िेिगड सागरी महामागाचिरील कोळांब 
(ता.मालिि, जज.ससांधुिगुच) या पुलार्ी िरुु्ती 
करण्याबाबत 

२६ ७४३८० श्रीमती हिवपका र््हाि बागलाि (जज.नासशक) तालुक्यातील 
शेतकऱ्याांना िषु्ट्काळ सदृश्य पररज्थतीरे् 
अनिुान िेण्याबाबत 

२७ ७७४९० श्रीमती सीमाताई हहरे, श्रीमती िेियानी फराांिे, 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.विलास तरे,       
श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.रुपेश म् हात्र,े श्री.प्रकाश सुिे 
 

राष्ट्रीय महामागच क्र.३ िरील उड्डािपलुारे् 
बाांधकाम जलिगतीने करण्याबाबत 



4 

अ. क्र. प्रश्न 
क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 

२८ ७६३४६ श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.असमन पटेल,  
श्रीमती ज्योती कलानी 

राष्ट्रीय महामागच क्र.२२२ या महामागाचरे् 
र्ौपिरीकरि करण्याबाबत 

२९ ७७७०७ श्री.बाबुराि पार्िे महाराष्ट्र कृषी उियोग विकास महामांडळाकडून 
ननकृष्ट्ट िजाचच्या ि्तुांर्ा पुरिठा केल्याबाबत 

३० ७५२४१ श्री.अ्लम शेख, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असमन 
पटेल, श्री.अमर काळे, श्री.सुननल केिार, श्रीमती 
ननमचला गावित, श्री.डड मल्लीकाजूचन रेड्डी, 
श्री.असमत विलासराि िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ि 
विखे-पाटील, डॉ.सांतोष टारफे, डॉ.तषुार राठोड 

महाराष्ट्र िधू उत्पािक कृती ससमतीने िधुाच्या 
विक्री िरात िाढ केल्याबाबत 

३१ ७४१६२ डॉ.समसलांि माने सेलू (जज.िधाच) तालुक्यातील र्ते बाांधकामात 
झालेला गैर्यिहार 

३२ ७८५९८ श्री.सांतोष िानिे भोकरिन (जज.जालना) तालुक्यात शेंिरी बोंड 
अळीच्या प्रािभुाचिामुळे कपाशीच्या वपकाांरे् 
झालेले नुकसान 

३३ ७७८६१ डॉ.सुजजत समिरे्कर कागल, शाहूिाडी, राधानगरी (जज.कोल्हापूर) या 
तालुक्याांमध्ये मुरुम, िगड, मातीरे् अिैधररत्या 
उत्खनन सुरु असल्याबाबत 

३४ ७३९८४ श्री.जयप्रकाश मुांिडा मौजे िडि (ता.ीांढा-नागनाथ, जज.हहांगोली) 
येथील शेतकऱ्याांना अनतिषृ्ट्टीरे् अनुिान 
समळण्याबाबत 

३५ ७३८९८ श्री.जयांत पाटील, श्री.मकरांि जाधि-पाटील, 
श्री.सुननल प्रभू, श्री.ननतेश रािे,        
श्री.असमत विलासराि िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ि 
विखे-पाटील, श्री.सुननल सशांिे, श्री.अजय र्ौधरी, 
श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.राजन साळिी, 
श्री.योगेश सागर, श्री.डड मल्लीकाजूचन रेड्डी, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अब् िलु सत्तार,  
श्री.असमन पटेल, श्री.सुननल केिार,      
श्री.अमर काळे, श्री.भारत भालके, श्री.शाांताराम 
मोरे, श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.विनायकराि जाधि-पाटील, श्री.सांिीप नाईक, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.सुरेश लाड, श्री.एकनाथराि 
खडसे, डॉ.अननल बोंड,े श्री.हिलीप िळसे-पाटील, 
डॉ.शसशकाांत खेडकेर, श्री.कालीिास कोळांबकर, 
श्री.ओमप्रकाश ऊफच  बच्र्ू कडू 

मुांबई-नागपूर समधृ्िी महामागाचसाठी जमीन 
िेण्यास शेतकऱ्याांर्ा विरोध असल्याबाबत 

३६ ७५८६६ श्री.सांग्राम थोपटे पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील र्ांद्रभागा निीच्या 
पात्रातनू अिैधररत्या िाळू उपसा करण्यात येत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न 
क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 

३७ ७९७६३ श्री.हषचिधचन सपकाळ मोताळा (जज.बुलडािा) तालुक्यातील नळगांगा 
प्रकल् पा अांतगचत काल् याकरीता गेलेल् या 
जसमनीच्या नोंिी ७/१२ उताऱ्यािर          
न केल्याबाबत 

३८ ७५४४१ श्री.र्रि िाघमारे, श्री.विजय रहाांगडाले,  
श्री.राजेश काशीिार 

भांडारा ि गोंहिया जजल््यात ननकृष्ट्ट िजाचच्या 
धान िबयािाांर्ी विक्री करुन शतेकऱ्याांर्ी 
केलेली फसििकू 

३९ ७४१३७ श्री.असमत विलासराि िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ि 
विखे-पाटील, श्रीमती ननमचला गावित,    
श्री.सांजय सािकारे, श्री.विजय ीटी, श्री.योगेश 
(बापू) घोलप, श्री.हरीभाऊ जािळे, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, श्री.असमन पटेल, प्रा.िषाच गायकिाड 

नासशक अहमिनगर ि जळगाांि जजल््यात 
शेतकऱ्याांच्या आत्महत्यारे् प्रमाि िाढत 
असल्याबाबत 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. 
प्रश्न 
क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 

४० ७४१७८ श्री.भा्कर जाधि जयगड (जज.रत्नाधगरी) येथील मे. जजांिल उियोग 
समुहाने मजच्छमाराांर्ी केलेली फसििकू 

४१ ७८६४६ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे घोटी-ससन्नर-सशडी-ीरांगाबाि या र्त्याकररता 
सांपाहित केलेल्या जसमनीांर्ा शेतकऱ्याांना िाढीि 
मोबिला िेण्याबाबत 

४२ ७६२२७ श्रीमती असमता र््हाि नाांिेड जजल्हयात नुकसानग्र्त शेतक-याांना 
एनडीआरएफच्या ननकषानुसार ननविष्ट्ठा अनिुान 
समळण्याबाबत 

४३ ७५६४२ श्री.असमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ि विखे-पाटील, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.कालीिास कोळांबकर, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.भारत भालके 

वििभाचतील अप्पर िधाच धरि प्रकल्पग्र्ताांरे् 
पुनिचसन करण्याबाबत 

४४ ७४२९४ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केिार,   
श्री.अमर काळे, श्री.अ्लम शेख,     
श्री.सुधाकर िेशमुख, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
श्री.राधाकृष्ट् ि विखे-पाटील, श्री.अब् िलु सत्तार,      
श्री.असमत विलासराि िेशमुख, श्री.असमन पटेल, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.राहुल बोंदे्र 

वििभाचतील शतेकऱ् याांच्या आत्महत्या 
रोखण्याकरीता प्रभािी उपाययोजना करण्याबाबत 

४५ ७९७१३ श्री.रुपेश म् हात्र े मौजे खरेै-आिबिली (ता.िाडा, जज.पालघर) या 
इको सेजन्सटी्ह क्षेत्रातील अिैध उत्खनन 

४६ ७६९०३ श्री.हिलीप िळसे-पाटील आांबेगाि (जज.पुिे) तालुक्यातील कळांब-साकोरे-
कडिेाडी-र्ास या र्त्यार्ी झालेली िरुि्था 
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अ. क्र. प्रश्न 
क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 

४७ ७४३४३ डॉ.समसलांि माने, श्री.राजेंद्र नजरधने,    
प्रा.विरेंद्र जगताप 

यितमाळ तालुक्यात सािचजननक बाांधकाम 
विभागाच्या अधधकाऱ्याांनी केलेला गैर्यिहार 

४८ ७८६०२ श्री.सांतोष िानिे राजूर (ता.भोकरिन, जज.जालना) येथे टाँकरमधनू 
विषारी िायरू्ी गळती झाल्याने वपकाांरे् झालेले 
नुकसान 

४९ ७४५३४ श्री.जयांत पाटील, श्री.शसशकाांत सशांिे,   
श्री.मकरांि जाधि-पाटील, श्री.शामराि ऊफच  
बाळासाहेब पाटील, श्री.ित्तात्रय भरिे, 
अॅड.गौतम र्ाबुक्िार, श्री.अजजत पिार, 
श्री.रािाजगजीतससांह पाटील, श्री.िैभि वपर्ड, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.ननतेश रािे,     
श्री.कालीिास कोळांबकर 

खालापूर (जज.रायगड) येथील सािरोली खारपाडा 
मागाचिरील िगडखाि बांि करण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न 
क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 

५० ७६५०४ डॉ.समसलांि माने, श्री.सुधाकर िेशमुख,    
डॉ.अननल बोंड,े श्री.ओमप्रकाश ऊफच  बच्र् ूकडू 

िरूड (जज.अमरािती) तालुक्यातील ७३२ 
शेतकऱ् याांरे् िोन कोटीरे् अनिुान रद्द झाल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : ७ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमडंळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


