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

बुधिार, हिनाांक २२ मार्च, २०१७ / र्तै्र १, १९३९ ( 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 - ३८ 
  

  पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३२ [ १ ते ३२ ] 
  

   िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ६ [ ३३ ते ३८ ] 
  

    एकूि - ३८ 
     -------------------- 
  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
१ ७७९८८ डॉ.सुजजत ममिरे्कर, श्री.अननल बाबर, 

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर,    
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.जयकुमार गोरे,      
श्री.अममन पटेल, डॉ.सांतोष टारफे 

पुिे-बांगरुळ महामागाचिरील पुिे-सातारा या 
टप्पप्पयारे् सहापिरीकरिारे् काम पूिच करुन 
कागल-सातारा िरम्यान टोप येथे उड्डािपूल 
बाांधण्याबाबत 

२ ७३८२१ श्री.ननतेश रािे, श्री.कालीिास कोळांबकर, 
श्री.िैभि नाईक 

मालिि (जज.मसांधुिगुच) तालुक्यातील आडारी ि 
णिरांगा निीिर निीन पूल बाांधण्याबाबत 

३ ७६५६२ श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील मुरूड (ता.मुरुड, जज.रायगड) बांिरािर मजच्िमार 
जेट्टी ि कोल्ड ्टोरेज उपलब्ध नसल्याबाबत 

४ ७९९८७ श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.हषचिधचन सपकाळ शेगाांि (जज.बलुढािा) तालुक्यातील शेतकऱ् याांना 
गारवपटीरे् प्रलांबबत अनिुान ममळण्याबाबत 

५ ८२६६० श्री.सांतोष िानिे रत्नाधगरी जजल््यातील आांबा उत्पािक 
शेतकऱ् याांना नुकसान भरपाई ममळण्याबाबत 

६ ८२३४३ श्री.महेश र्ौघुले ठािे-िसई (जज.ठािे) खाडी ककनाऱ्यािरील काल्हेर 
पररसरातील शासकीय ि खाजगी जममनीिर 
अनधधकृत बाांधकामे केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
७ ७६५४० श्री.बबनराि मशांिे सोलापूर जजल््यातील र्त्याांर्ी िरुु्ती 

करण्याबाबत 
८ ८०१४९ श्री.रुपेश म् हात्र े हेििली-बोरिाडी ि समधृ्िीिाडी-कातकरीिाडी 

(ता.मुरबाड, जज.ठािे) या र्त्याांच्या कामात 
िालेला गैरव्यिहार 

९ ७६४४० श्रीमती अममता र्व्हाि, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, श्री.अममन पटेल, श्री.हररष वपांपळे, 
श्री.ज्ञानराज र्ौगुले, श्री.ककशोर पाटील, 
श्री.अममत िनक, श्री.र्ांद्रकाांत सोनाििे 

राज्यातील शेतकऱ् याांरे् हठबक आणि तुषार मसांर्न 
सांर्ारे् अनुिान प्रलांबबत असल्याबाबत 

१० ७७०६५ श्री.सुननल प्रभू राज्य पररिहन महामांडळच्या एस.टी. सहकारी 
बॅंकेत सांगिक खरेिीमध्ये िालेला गैरव्यिहार 

११ ७९५८८ श्री.भरतशठे गोगािले पेि (जज.रायगड) तालुक्यातील रामिाडी 
बस्थानकार्ी िालेली िरुि्था 

१२ ८२३८८ श्री.हररष वपांपळे अकोला जजल््यातील अिैध गौिखननज 
उत्खननासाठी आकारण्यात आलेल्या िांडाच्या 
िसुलीबाबत 

१३ ७६०५१ श्री.राधाकृष्ट् ि विखे-पाटील, श्री.सुननल 
केिार, श्री.अमर काळे, श्री.अममन पटेल, 
श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.अममत विलासराि 
िेशमुख, श्री.अममत साटम, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.विजय औटी, 
श्री.बसिराज पाटील, श्री.सांजय सािकारे 

मुद्राांक शुल्क बुडवििाऱ् या व्यािसानयकाांिर 
कारिाई करण्याबाबत 

१४ ७४९९२ श्री.शरििािा सोनाििे, श्री.कालीिास 
कोळांबकर 

राष्ट्रीय महामागच क्र.२२२ िरील माळशजे 
घाटातील र्त्यार्ी िालेली िरुि्था 

१५ ७९७७५ श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांजय 
रायमुलकर 

मौजे कोथळी (ता.मोताळा, जज.बलुढािा) येथील 
केळी उत् पािक शतेकऱ् याांना पीक विम्यार्ी भरपाई 
िेण्याबाबत 

१६ ७६१०० श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.ननतेश रािे िाननिड े(ता.िेिगड, जज.मसांधिुगुच) येथील भटिाडी 
खारभूमी विकास प्रकल्प राबविण्याबाबत 

१७ ८१२१४ श्री.उल्हास पाटील कोल्हापूर-साांगली महामागाचिरील बसिाि णखांड ते 
अांकली पूल िरम्यानच्या र्त्यारे् काम पूिच 
करण्याबाबत 

१८ ७९८६४ श्री.राजेंद्र नजरधने उमरखेड ि महागाि (जज.यितमाळ) तालुक्यातील 
र्त्याांर्ी िालेली िरुि्था 

१९ ८३१६४ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अममन पटेल 

खेमजई-भटाळा-आसाळा (ता.िरोरा, जज.र्ांद्रपूर) 
या र्त्याच्या बाांधकामातील गैरव्यिहाराबाबत 

२० ८१६८१ श्री.डी.पी.सािांत बबलोली ि िेगलूर (जज.नाांिेड) तालुक्यातनू 
िाहिाऱ्या माांजरा निीपात्रातनू अिधैररत्या िाळूर्ा 
उपसा होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
२१ ८३१७६ श्री.अमर काळे, श्री.सुननल केिार, 

श्री.विजय िडटे्टीिार, डॉ.िेिराि होळी 
मसांरोर्ा (जज.गडधर्रोली) तालुक्यातील गोिािरी 
निीपात्रात अिधैररत्या रेतीरे् उत्खन्न करून 
तेलांगिा राज्यात त्करी करण्यात येत 
असल्याबाबत 

२२ ७९९७८ श्रीमती सीमाताई हहरे नामशक जजल््यातील शेतकऱ्याांर्ी 
फलोरक्लोरमेन् यरुॉन या बनािट कां पनीच्या 
औषधाांमुळे िालेली फसििकू 

२३ ७८८६४ श्री.विजय औटी, श्री.ककसन कथोरे मभिांडी (जज.ठािे) तालुक्यातील अनधधकृत गोिामे 
ननष्ट्कासीत करण्याबाबत 

२४ ८१५०२ श्री.सांजय किम िापोली ते पालगड (ता.िापोली, जज.रत्नाधगरी) या 
र्त्याच्या िरुु्तीबाबत 

२५ ८१५५१ श्री.सांग्राम थोपटे पुिे-कोलाड (ता.मुळशी, जज.पुिे) या र्त्यारे् 
रुां िीकरि करण्याबाबत 

२६ ७४९६६ श्री.शांभूराज िेसाई मौजे उमरकाांर्न (ता.पाटि, जज.सातारा) 
गािातील प्रकल्पग्र्ताांरे् पनुिचसन करण्याबाबत 

२७ ७८६९७ श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर कोल्हापूर जजल््यातील र्त्याांर्ी िरुु्ती 
करण्याबाबत 

२८ ७४६०२ श्री.भा्कर जाधि खेड ि धर्पळूि (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील डुबी 
निीिर, धामिांि येथील निीिर ि कापशी 
निीिर निीन पूल बाांधण्याबाबत 

२९ ७६३६३ श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर कोल्हापूर-रत्नाधगरी महामागाचिरील िारूळ, 
मलकापूर-शाहुिाडी ि पिुांदे्र-मशांिेिाडी येथील 
निीिर निीन पूल बाांधण्याबाबत 

३० ८२६१६ श्री.शाांताराम मोरे िाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील ितैरिा, तानसा 
ि वपांजाळ निीपात्रात अिधै रेती उपसा होत 
असल्याबाबत 

३१ ७९६४५ श्री.अब् िलु सत्तार मसल्लोड (जज.औरांगाबाि) तालुक्यातील 
शेतकऱ् याांना मका वपकारे् प्रलांबबत अनुिान 
ममळण्याबाबत 

३२ ८२९७४ श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.शमशकाांत मशांिे, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.हसन मुश्रीफ 

मभिांडी (जज.ठािे) येथील प्रािेमशक पररिहन 
आगारातील एस.टी. बस र्ालकार्ा ररक्षा 
र्ालकाच्या मारहािीत िालेला मतृ्य ु

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
३३ ७९९८९ श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 

डॉ.सांजय रायमुलकर, डॉ.शमशकाांत खेडकेर 
बुलढािा जजल््यातील खडकपुिाच निीिरील राहेरी 
ि लोिार-गायखड े मागाचिरील िगडी पूलार्ी 
िरुु्ती करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
३४ ८३०३४ श्री.सांतोष िानिे भुईगाि (ता.िसई, जज.पालघर) येथील शासकीय 

जममनीिरील नतिराांर्ी िाड े तोडून बेकायिा 
बाांधकामे ि कोळांबी प्रकल्प उभारल्याबाबत 

३५ ७७७८८ श्री.बबनराि मशांिे सोलापूर जजल््यातील शेतकऱ् याांरे् ननकृष्ट्ट तुर 
बबयािाांमुळे िालेले नकुसान 

३६ ८००३० श्री.भरतशठे गोगािले रायगड जजल््यातील धरमतर खाडीपात्रात अिैध 
िाळूरे् उत्खनन होत असल्याबाबत 

३७ ८१६८८ श्री.डी.पी.सािांत नाांिेड जजल््यातील बागायतिाराांना फळ वपकाांरे्  
अनिुान न ममळाल्याबाबत 

३८ ८१५४० श्री.सांजय किम िापोली (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील र्त्याांर्ी 
िालेली िरुि्था 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : २१ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


