
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहल ेअधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

सोमिार, हिनाांक १९ मार्च, २०१८ / फाल्गुन २८, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) महसूल, मित ि पुनिचसन, सािचजननक 
बाांधकाम (सािचजननक उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

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

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ५२ 
  

   पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३९ [ ०१ ते ३९ ] 
  

    िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १२ [ ४० त े५१ ] 
  

                  नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०१ [ ५२ ] 
  

   एकूण - ५२ 
   -------------------- 
  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
१ १०५८१३ श्री.भा्कर जाधि िहाळ-शशरांबे-िीर बांिर (ता.धर्पळूण, 

जज.रत्नाधगरी) मागाचिरील िरांिा घाटमागाचर्ा 
काही भाग अनतिषृ्ट्टीत िाहून गेल्याबाबत 

२ १०६८४८ श्री.विजय औटी ढिळपूरी (ता.पारनेर, जज.अहमिनगर) येथील 
जशमनीर्ी बेकायिेशशरररत्या विक्री केल्याबाबत 

३ १०७४२८ श्री.हसन मुश्रीफ कागल-ननढोरी (ता.कागल, जज.कोल्हापूर) 
र्त्यार्ी िरुु्ती करण्याबाबत 

४ १०५६४१ श्री.बांटी भाांगडिया, श्री.समीर कुणािार, श्री.कृष्ट्णा 
गजबे 

नागपूर विभागातील पशुधर्ककत्सकाांना 
‘ब्रुसेल्लोशसस’ आजारार्ी लागण झाल्याबाबत 

५ १०५३५० श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय ििटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाच 
गायकिाि, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, 

हबीसाईि टॉलरांट (एर्टी) जीनर्ा समािेश 
असलेल्या तांत्रज्ञानाला जेनेटीक अप्रायझल 
इांजजननयरीांग कशमटीने परिानगी 
नाकारल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
श्री.अ्लम शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ, िॉ.सांतोष 
टारफे, श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.भारत भालके 

६ १०९९०९ श्री.िैभि नाईक धामापुर ते नुरुरपार (ता.मालिण, जज.शसांधिुगुच) 
र्त्यार्ी िरुु्ती करण्याबाबत 

७ ११०९७५ श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.पाांिुरांग बरोरा, श्री.िैभि 
वपर्ि 

मौजे घोिगेाि (ता.आांबेगाि, जज.पुणे) येथील 
बस्थानकार्ी झालेली िरुि्था 

८ ११४७४४ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.जयकुमार गोरे शशिरे (ता.भोर, जज.पुणे) येथील पुणे सातारा 
महामागाचिरील मोरीिर सांरक्षक कठि े
बसविण्याबाबत 

९ ११३१५९ श्री.जयकुमार गोरे, श्री.भारत भालके, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अ्लम शखे, प्रा.िषाच गायकिाि, 
श्री.िी.पी.सािांत, अॅि.यशोमती ठाकूर, श्रीमती 
ननमचला गावित, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषचिधचन 
सपकाळ, िॉ.सांतोष टारफे, श्री.सांग्राम थोपटे 

पांढरपूर-मल्हारपेठ (जज.सातारा) राज्यमागाचिरील 
पुलार्ी िरुु्ती करण्याबाबत 

१० ११०१९७ श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर, श्रीमती अशमता 
र्व्हाण, श्री.िसांतराि र्व्हाण, श्री.िी.पी.सािांत 

माहूर (जज.नाांिेि) तालुक्यात हठबक ि तुषार 
शसांर्न सांर् िाटपात झालेला गैरव्यिहार 

११ ११००४४ श्री.विजय काळे, श्री.शभमराि तापकीर पुणे जजल््यातील थकीत करमणकू कर िसूल 
करण्याबाबत 

१२ ११०२७१ िॉ.सांतोष टारफे हहांगोली जजल््यातील शतेकऱ्याांरे् हठबक ि 
तुषार शसांर्न सांर् योजनेरे् अनिुान 
थकविल्याबाबत 

१३ ११०३९१ श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.विलास 
तरे 

पाणज ू ते नायगाांि (ता.िसई, जज.पालघर) 
यािरम्यान सागरी पूल बाांधण्याबाबत 

१४ १०८७२३ प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.रणजीत काांबळे, 
अॅि.यशोमती ठाकूर 

र्ाांिरु रेल्िे, धामणगाि रेल्िे ि नाांिगाि 
खांिशे्िर (जज.अमरािती) तालुक्यातील अिधै 
रेती िाहतुकीबाबत 

१५ ११५६५४ अॅि.यशोमती ठाकूर मौजे मािाच अांतगचत काळागोटा (ता.नतिसा, 
जज.अमरािती) येथील पारधी समाजाला जागा 
उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 

१६ १११५४३ श्री.अशमत झनक िाशशम जजल््यात द्रिनत्रार्ा तुटििा ननमाचण 
झाल्याबाबत 

१७ ११४८८८ श्री.सांजय किम मुांबई-गोिा महामागाचिरील माणगाि ते ििखळ 
या टप्पप्पयातील र्त्यार्ी िरुु्ती करण्याबाबत 

१८ ११५५७१ श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.अशमन पटेल, श्री.आशसफ 
शेख, श्री.अ्लम शेख, अॅि.यशोमती ठाकूर 

हिल्ली-मुांबई इांिज्रयल कॉररिोर (DMIC) 
साठी सांपाहित केलेल्या जशमनीबाबत 

१९ ११०९८७ श्री.नारायण पाटील करमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील र्त्याांरे् 
बाांधकाम करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
२० ११३५०७ श्री.अतुल सािे धर्कलठाणा (ता.जज.औरांगाबाि) येथील 

शासकीय जागेिर अनतक्रमण केल्याबाबत 
२१ ११५७१९ श्री.विजय रहाांगिाले झासीनगर (ता.अजुचनी मोरगाि, जज.गोंहिया) 

उपसा शसांर्न योजनेकररता सांपाहित केलेल्या 
जशमनीर्ा मोबिला िेण्याबाबत 

२२ १०५४२६ श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत 
पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.सांिीप नाईक, 
श्री.पाांिुरांग बरोरा, श्री.भा्कर जाधि, श्री.हिपक 
र्व्हाण, श्री.िैभि वपर्ि, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.सुरेश लाि, 
श्री.ककसन कथोरे, श्रीमती हिवपका र्व्हाण, 
श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्तात्रय भरणे,    
श्रीमती सुमन पाटील 

मुांब्रा (जज.ठाणे) बा्यिळण र्ता सािचजननक 
बाांधकाम विभाग ठाणेकि े ह्ताांतरीत 
करण्याबाबत 

२३ ११३९०६ िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील काझी मोहल्ला (ता.पारोळा, जज.जळगाांि) 
पररसरात घरारे् छत कोसळून र्ार व्यक्तीांर्ा 
झालेला मतृ्य ू

२४ ११०४९७ श्री.भारत भालके मांगळिेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील बेकायिा 
िीट भट्टटयाांबाबत 

२५ १०६९३४ श्रीमती सीमाताई हहरे नाशशक येथील कृषी सहसांर्ालक याांच्या 
कायाचलयात झालेला गैरव्यिहार 

२६ ११४३१६ श्री.जयांत पाटील शशराळा-धर्कुि-ेऐतिि े खिुच कुरळप 
ताांिळूिािी-बहािरूिािी-नागाांि-बागणी-िधुगाि 
(जज.साांगली) या र्त्यार्ी िरुु्ती करण्याबाबत 

२७ ११२०५४ श्री.त्र्यांबकराि शभसे रेणापूर (जज.लातूर) तालुक्यातील अिैध िाळू 
िाहतुकीमुळे र्त्याांर्ी झालेली िरुि्था 

२८ ११४९१० श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.बाळासाहेब थोरात, प्रा.िषाच 
गायकिाि, अॅि.यशोमती ठाकूर, कुमारी प्रणणती 
शशांिे, श्री.नसीम खान, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.कुणाल पाटील, श्री.विजय 
ििटे्टीिार, िॉ.सांतोष टारफे, श्री.त्र्यांबकराि शभसे 

कामखेिा (ता.रेणापूर, जज.लातूर) पररसरातील 
हरभरा वपकार्ी मर रोगामुळे झालेल्या 
नुकसानार्ी भरपाई िेण्याबाबत 

२९ ११३७८७ श्री.बबनराि शशांिे माढा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील प्रमुख जजल्हा 
मागाांर्ी झालेली िरुि्था 

३० ११२३८६ श्री.शाांताराम मोरे तुमसर (जज.गोंहिया) येथील िेिनारा रेती 
घाटािरून अनतररक्त रेतीर्ा उपसा केल्याबाबत 

३१ ११३८३५ श्री.शशरीषिािा र्ौधरी, श्री.र्ांद्रकाांत सोनिणे मौजे बहाळ (ता.र्ाळीसगाांि, जज.जळगाांि) 
येथील पशुिदै्यकीय ििाखान्याच्या 
बाांधकामाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
३२ १०९२८९ श्री.सुभाष साबणे नाांिेि जजल््यातील शासकीय िाळू घाटाांच्या 

ई-शललाि प्रक्रीयेबाबत 
३३ ११५५३८ श्री.पथृ् िीराज र्व्हाण पार्गणी (जज.सातारा) येथील महू धरण 

प्रकल्पग्र्ताांच्या सम्याांबाबत 
३४ १११३८८ श्री.सुननल राऊत नायगाांि (जज.नाांिेि) तालुक्यात वपक विमा 

िाटपात झालेला गैरव्यिहार 
३५ १११९८२ िॉ.शशशकाांत खेिकेर मौजे िसुरबीि (ता.शसांिखेिराजा, जज.बुलढाणा) 

येथील राष्ट्रीय शकै्षणणक सामाजजक, साां्कृनतक 
ि कक्रिा विकास सां्थेने अनधधकृत बाांधकाम 
केल्याबाबत 

३६ १०९१९६ श्री.र्रण िाघमारे मौजा िोंगरगाि (ता.मोहािी, जज.भांिारा) येथील 
कृषी महाविद्यालयासाठी ननधी उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबत 

३७ १०७५५७ श्री.अ्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय ििटे्टीिार, श्री.अशमत विलासराि 
िेशमुख, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, 
िॉ.सांतोष टारफे, श्री.िी.पी.सािांत, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.भारत भालके, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्रीमती ननमचला गावित, 
प्रा.िषाच गायकिाि, अॅि.यशोमती ठाकूर, 
श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.आशसफ शेख, 
श्री.बाळासाहेब थोरात 

व्हराांिा-िाकिा आांबा ते रेिांिी-काांबळीिािी 
(ता.मालिण, जज.शसांधुिगुच) र्त्यार्ी िरुु्ती 
करण्याबाबत 

३८ ११३९८८ िॉ.सुजजत शमणरे्कर हातकणांगले (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील 
र्त्याांर्ी िरुु्ती करण्याबाबत 

३९ ११४३३७ श्री.राजेश क्षीरसागर, श्री.सुरेश हाळिणकर कोल्हापूर शहरातील पांर्गांगा निीिरील निीन 
पुलाच्या बाांधकामात झालेला गैरव्यिहार 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
४० १०५८३१ श्री.भा्कर जाधि मौजे आबलोली - शशिणे - काजुली - भातगाांि 

(ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) या र्त्याच्या 
कामाबाबत 

४१ १०७१०४ श्री.विजय औटी मौजे पळशी (ता.पारनेर, जज.अहमिनगर) 
येथील शतेकऱ्याांच्या नािािर वपक पाहणी 
लािण्याबाबत 

४२ १०५३९० श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय ििटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाच 

िसोिा (जज.ठाणे) खािीिरील पुलारे् बाांधकाम 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
गायकिाि, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ, िॉ.सांतोष 
टारफे, श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.भारत भालके 

४३ ११३७४२ श्री.जयकुमार गोरे, श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अ्लम शखे, प्रा.िषाच गायकिाि, 
श्रीमती ननमचला गावित, अॅि.यशोमती ठाकूर, 
श्री.भारत भालके, श्री.िी.पी.सािांत 

िहहिािी-फलटण (जज.सातारा) या र्त्यािरील 
सांरक्षक कठड्यार्ी िरुु्ती करून सांरक्षक 
शभांतीरे् काम पूणच करण्याबाबत 

४४ ११००४८ श्री.विजय काळे, श्री.सरिार ताराशसांह, श्री.अमर 
काळे 

हायब्रीि अॅन्यूईटी योजनेंतगचत खासगी 
कां पन्याांर्ी सल्लागार म्हणनू ननयुक्ती 
केल्याबाबत 

४५ ११५१२२ श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.विलास 
तरे, अॅि.आकाश फुां िकर, श्री.योगेश सागर, 
श्रीमती ननमचला गावित, श्री.कुणाल पाटील, 
अॅि.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.अ्लम शेख, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, िॉ.सांतोष टारफे, श्री.नसीम खान, कुमारी 
प्रणणती शशांिे, अॅि.भीमराि धोंि,े श्री.सांतोष िानिे, 
श्री.सुननल शशांिे, श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.रवि 
राणा, श्री.रमेश बुांिीले, श्री.सुभाष उफच  पांडितशठे 
पाटील, श्री.विजय ििटे्टीिार, श्री.सुननल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, प्रा.िषाच गायकिाि, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्रीमती अशमता र्व्हाण, 
श्री.नारायण कुरे्, श्री.शशिाजीराि कडि चले 

वििभच, मराठिािा आणण उत्तर महाराष्ट्रातील 
शेतकऱ्याांरे् अिकाळी पाऊस ि गारवपटीमुळे 
झालेले नुकसान 

४६ १११५४५ प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅि.यशोमती ठाकूर, 
श्री.रणजीत काांबळे 

लालखेि (ता.र्ाांिरु रेल्िे, जज.अमरािती) येथील 
अिैध खिानीबाबत 

४७ ११५४०६ श्री.सांजय किम िापोली, मांिणगि ि खेि (जज.रत्नाधगरी) 
तालुक्यामधील बस ्थानकाांसाठी ननधी 
िेण्याबाबत 

४८ ११५५७२ श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.आशसफ शेख, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अ्लम शेख, अॅि.यशोमती ठाकूर 

सोयगाांि (जज.औरांगाबाि) तालुक्यातील 
र्त्याांर्ी िरुु्ती करण्याबाबत 

४९ १०५४३९ श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत 
पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.सांिीप नाईक, 
श्री.पाांिुरांग बरोरा, श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.िैभि 
वपर्ि, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील, श्री.सुरेश लाि, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्तात्रय भरणे,    
श्रीमती सुमन पाटील 

कल्याण (जज.ठाणे) येथील िेसाई खािीपूल, 
काटईतील रेल्िे उड्िाणपूल आणी पत्रीपूल या 
पुलाांर्ी पनुबाांधणी करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
५० ११४३१७ श्री.जयांत पाटील साांगली जजल््यातील िाळिा-बोरगाि-बहे–ताांबिे 

-कासेगाि-िाटेगाि या र्त्यार्ी िरुु्ती 
करण्याबाबत 

५१ ११५५४१ श्री.पथृ् िीराज र्व्हाण आळजापूर-र्ीलेिािी (रेि ेघाट) (जज.सातारा) या 
र्त्यारे् बाांधकाम करण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
५२ १०५४५८ श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत 

पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.पाांिुरांग बरोरा, 
श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.िैभि वपर्ि, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.सुरेश 
लाि, श्री.ककसन कथोरे, श्रीमती हिवपका र्व्हाण, 
श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्तात्रय भरणे,    
श्रीमती सुमन पाटील 

पनिेल (जज.रायगि) तालुक्यातील करमणकू 
कर थकीत असल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   िॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : १६ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


