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

बुधिार, हिनाांक २९ मार्च, २०१७ / र्तै्र ८, 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 - ४१ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या   - ३१ [ १ ते ३१ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या    - ८ [ ३२ ते ३९ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या   - २ [ ४० ते ४१ ] 
  

   एकूि - ४१ 
    -------------------- 
  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
१ ८३१५२ श्री.जयकुमार गोरे, श्री.अममन पटेल मोळार्ा ओढा ते गोडोली (जज.सातारा) र्त्याच्या 

र्ौपिरीकरिारे् काम अपूिच असल्याबाबत 
२ ७८७३५ श्री.सुरेश धानोरकर रामपूर (ता.राजूरा, जज.र्ांद्रपरू) येथील सिे कमाांक 

६६/२ या जागेच्या गैरव्यिहाराबाबत 
३ ८३४१० श्री.डी.एस.अहहरे डोमकानी ि खडुािे (ता.साक्री, जज.धळेु) येथे 

अनतिषृ्ट्टीमुळे वपकाांरे् ि घराांरे् झालेले नकुसान 
४ ८३३६९ श्री.सिानांि र्व्हाि सांगमेश्िर ि धर्पळूि (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील 

र्ता ि पुलार्ी झालेली िरुि्था 
५ ७९३४६ श्री.मनोहर भोईर र्ाांगेिाडी (ता.खालापूर, जज.रायगड) या आहििासी 

िाडीतील पूरग्र्त कुटुांबाांना नुकसान भरपाई 
िेण्याबाबत 

६ ८३००२ श्री.राधाकृष्ट् ि विखे-पाटील,          
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अब् िलु सत्तार, 
श्री.अममन पटेल, श्री.सुननल केिार, 

नाांिेड जजल््यातील केळी उत्पािकाांना पीक विमा 
परताव्यार्ी रक्कम न ममळाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
श्री.अमर काळे, श्री.अममत विलासराि 
िेशमुख 

७ ८१६९८ श्रीमती सीमाताई हहरे कळिि (जज.नामशक) येथील बस्थानकाच्या 
नुतनीकरिारे् काम ननकृष्ट्ट िजाचरे् असल्याबाबत 

८ ७७०२५ अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अममन पटेल अमरािती (जज.अमरािती) तालुक्यातील महापुराांमुळे 
बाधीत झालेल्या कुटुांबाांरे् पुनिचसन करण्याबाबत 

९ ८२५६७ श्री.ज्ञानराज र्ौगुले उ्मानाबाि जजल््यातील तुळजाभिानी जजल्हा 
िधुसांघारे् अिसायक याांनी केलेला गैरव्यिहार 

१० ८२४२८ श्री.सुधाकर भालेराि उिगीर-बबिर (ता.उिगीर, जज.लातूर) या आांतरराज्य 
मागाचला जोडिाऱ् या उिगीर-नळेगाि-आष्ट्टा-मोड या 
र्त्याच्या िरुु्तीबाबत 

११ ८१६९२ श्री.डी.पी.सािांत तळेगाि-बळेगाि (ता.उमरी, जज.नाांिेड) येथे मुरुमारे् 
अिैधररत्या उत्खनन होत असल्याबाबत 

१२ ८१४३७ डॉ.सांजय रायमुलकर लोिार-मेहकर (जज.बुलढािा) येथील र्त्याांर्ी कामे 
ननकृष्ट्ट िजाचर्ी असल्याबाबत 

१३ ८३०७५ श्री.मभमराि तापकीर पुिे जजल््यात मुरुम ि रेतीरे् अिैध उत्खनन होत 
असल्याबाबत 

१४ ८२६८३ श्री.सांजय किम ििौशी-सांगलट-कोरेगाि (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) या 
र्त्यारे् काम ननकृष्ट्ट िजाचरे् केल्याबाबत 

१५ ८३४५८ श्री.राहुल मोटे, श्री.ज्ञानराज र्ौगुले उ्मानाबाि जजल्हयातील शतेकऱ्याांरे् प्रलांबबत 
अनिुान ममळण्याबाबत 

१६ ८०७४६ श्री.राहुल बोंदे्र नाांिरुा (ता.नाांिरुा, जज.बुलडािा) शहरासाठी बा्य 
िळिर्ता (बायपास) बाांधण्याबाबत 

१७ ७३८८१ श्री.ननतेश रािे किकिली (जज.मसांधिुगुच) तालुक्यातील आजरा 
(बांिर)-िरिड-ेकिकिली-कनेडी-फोंडा-उांबड े या 
र्त्याच्या कामाबाबत 

१८ ७७६३४ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुिािार, 
अॅड.आमशष शेलार, श्रीमती मननषा र्ौधरी 

महाड (ता.महाड, जज.रायगड) येथील राज्य पररिहन 
महामांडळाच्या बस्थानकार्ी झालेली िरुि्था 

१९ ७७४०१ डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) पाटील अांमळनेर (जज.जळगाांि) तालुक्यातील बोरी 
निीिरील पुलारे् बाांधकाम ननकृष्ट्ट िजाचरे् 
केल्याबाबत 

२० ७४९२० श्री.भा्कर जाधि मौजे कापसाळ (ता.धर्पळूि, जज.रत्नाधगरी) या 
गािातील निीिर पूल बाांधण्याबाबत 

२१ ७४३६१ श्री.अममत साटम भारतीय कक्रकेट ननयामक मांडळ खेळाांडूबरोबरच्या 
कराराांर्ी नोंििी मुद्राांक कायाचलयात करत 
नसल्याबाबत 

२२ ७६२३० श्रीमती अममता र्व्हाि, श्री.अममत 
विलासराि िेशमुख, प्रा.िषाच गायकिाड, 

मराठिाड्यातील शतेकऱ् याांच्या आत्महत्या 
रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
श्री.अममन पटेल, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.बसिराज पाटील, 
डॉ.राहूल पाटील, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.शमशकाांत मशांिे, श्री.िैभि वपर्ड 

२३ ८००५५ श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.सांजय सािकारे कृषी उद्योग महामांडळार्ी कृषी विभागाकड े
कोट्यिधी रुपयाांर्ी थकबाकी असल्याबाबत 

२४ ८०४७४ श्री.र्रि िाघमारे आग्री-वपपरा-झारली (ता.तुमसर, जज.भांडारा) येथील 
शेतकऱ्याांच्या जममनीर्ा मोबिला िेण्याबाबत 

२५ ७५६४९ श्री.शरििािा सोनाििे मुांबर्च ि जुन्नर तालुक्याला जोडिाऱ्या िऱ्या 
घाटातील र्त्याच्या बाांधकामाबाबत 

२६ ७६४७१ श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर गगनबािडा (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील करूळ ि 
भुईबािडा घाटातील र्त्यार्ी झालेली िरुि्था 

२७ ७७८८६ डॉ.सुजजत ममिरे्कर आडूर (ता.करिीर, जज.कोल्हापूर) या गािातील 
गायरान जममनीिर अनतक्रमि केल्याबाबत 

२८ ७४१७४ श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती ननमचला 
गावित, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.समीर कुिािार, अॅड.आमशष शेलार, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.डी.एस.अहहरे, 
श्री.सांजय सािकारे, प्रा.िषाच गायकिाड, 
श्री.अममन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ि विखे-
पाटील, श्री.अ्लम शेख, श्री.कालीिास 
कोळांबकर 

राज्य पररिहन महामांडळाच्या प्रत्येक 
बस्थानकािर जेनेररक औषधारे् िकुान सुरु 
करण्याबाबत 

२९ ८३२९६ श्री.अममत झनक िामशम (जज.िामशम) येथील जजल्हा ्त्री 
रुग्िालयारे् काम अपूिच असल्याबाबत 

३० ८२३२९ श्री.सांग्राम थोपटे भोर (जज.पुिे) तालुक्यात अिधैरीत्या गौि 
खननजाांरे् उत्खनन होत असल्याबाबत 

३१ ८३६७८ श्री.र्ांद्रकाांत सोनाििे जळगाांि जजल््यातील तापी निीिर निीलन पुल 
बाांधनु बुधगाांि जलोि येथील पुलार्ी िरुु्ती 
करण्याबाबत 

  
 

िसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
३२ ८२०२० श्री.मनोहर भोईर आगर आणि मासोली (ता.डहाि,ू जज.पालघर) या 

भागात समुद्राच्या भरतीरे् क्षारयुक्त पािी मशरुन 
भातशतेी नावपक झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
३३ ८३००४ श्री.राधाकृष्ट् ि विखे-पाटील, श्री.विजय 

िडटे्टीिार, श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.अममन 
पटेल, श्री.अममत विलासराि िेशमुख, 
श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे 

महाराष्ट्र राज्य शतेी महामांडळात झालेला 
गैरव्यिहार 

३४ ७७४६२ अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अममन पटेल िलगाांि ि रेिसा (ता.जज.अमरािती) येथील पेढी 
निीिर पूर प्रनतबांधक मभांतीरे् बाांधकाम 
करण्याबाबत 

३५ ८३४६२ श्री.राहुल मोटे भूम (जज.उ्मानाबाि) तालुक्यातील र्त्यार्ी ि 
पुलार्ी झालेली िरुि्था 

३६ ७५९१० श्री.ननतेश रािे िोडामागच (जज.मसांधिुगुच) तालुक्यात विनापरिाना 
गौि खननज उत्खनन करुन गोिा राज्यात विक्री 
करण्यात येत असल्याबाबत 

३७ ८०१९५ श्री.हषचिधचन सपकाळ मोताळा (जज.बुलडािा) तालुक्यातील नळगांगा ि 
पलढग धरि येथे मत् ् यबीज उत् पािन क द्र ननमाचि 
करण्याबाबत 

३८ ७७९७० डॉ.सुजजत ममिरे्कर हातकिांगले (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील र्त्याांर्ी 
िरुु्ती करण्याबाबत 

३९ ८३६८६ श्री.र्ांद्रकाांत सोनाििे जळगाांि जजल््यातील ७४ पुलाांर्ी पनुबाांधिी 
करण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
४० ८३४७३ श्री.राहुल मोटे पराांडा (जज.उ्मानाबाि) तालुक्यातील नुकसानग्र्त 

शेतकऱ्याांना नुकसान भरपाई िेण्याबाबत 
४१ ८१५६५ श्री.हषचिधचन सपकाळ कोराडी मत् ् यबीज क द्र (ता.मेहकर, जज.बुलढािा) 

येथील गैरव्यिहाराबाबत 
  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : २५ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


