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

सोमिार, हिनाांक २६ मार्च, २०१८ / र्तै्र ५, १९४० ( 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 - ४१ 
  

   पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३५ [ ०१ ते ३५ ] 
  

    िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०६ [ ३६ ते ४१ ] 
  

    एकूण - ४१ 
     -------------------- 
  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
१ १०७६९९ श्री.अ्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 

श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अममत विलासराि 
िेशमुख, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांत,    
श्रीमती ननमचला गावित, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.भारत भालके, 
श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.आमसफ शेख, 
श्री.बाळासाहेब थोरात 

गांगाखेड ते राणीसािरगाि (ता.गांगाखेड, 
जज.परभणी) या र्त्यार्ी िरुु्ती 
करण्याबाबत 

२ १०५०६९ श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सरिार तारामसांह, 
श्री.अमर काळे 

औरांगाबाि, मसल्लोड ि पठैण 
(जज.औरांगाबाि) या तालुकयाांतील र्त्याांच्या 
कामात झालेला गैरव्यिहार 

३ १०५२९२ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अममत 
विलासराि िेशमुख, श्री.अममन पटेल, 

कल्याण (जज.ठाणे) तालुकयातील २७ 
गािाांमधील शतेकऱ्याांना कृषी विभागाच्या 
योजनाांर्ा लाभ िेण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, प्रा.िषाच गायकिाड, 
श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, श्री.अ्लम 
शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.भारत भालके 

४ ११५८८८ श्री.अममत झनक िामशम-ररसोड (जज.िामशम) या र्त्यािरील 
धर्ांर्बापेन येथील पुलार्ी िरुु्ती 
करण्याबाबत 

५ ११०६९४ डॉ.सुजजत ममणरे्कर शाहुिाडी, राधानगरी ि कागल 
(जज.कोल्हापूर) या तालुकयाांतील अिैध 
उत्खननाबाबत 

६ ११३१७२ श्री.मधुकरराि र्व्हाण तुळजापूर (जज.सोलापूर) शहर िळण 
र्त्यासाठी शतेकऱ्याांच्या सांपाहित केलेल्या 
जममनीर्ा िाढीि मोबिला िेण्याबाबत 

७ ११०१२६ श्री.लक्ष्मण पिार उमापूर, (ता.गेिराई, जज.बीड) येथील 
शेतकऱ्याांना पीक विम्यार्ी रककम 
िेण्याबाबत 

८ ११०३९८ श्री.क्षितीज ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.विलास तरे 

पालघर शहर ते िसई-विरार उपविभाग 
(जज.पालघर) याांना जोडणाऱ्या मुख्य 
र्त्याच्या बाांधकामाबाबत 

९ ११५७६९ श्री.कालीिास कोळांबकर िायांगणी मसुरा (ता.मालिण, जज.मसांधिुगुच) 
गािातील कालािल खाडीपात्रातील अिैध 
उत्खननाबाबत 

१० १०८४१७ श्रीमती सीमाताई हहरे नांिरूबार जजल््यात गौण खननजाांर्ी अिैध 
िाहतूक सुरु असल्याबाबत 

११ ११२२१५ अॅड.भीमराि धोंड े मालिण-कसाल (जज.मसांधिुगुच) या र्त्यािर 
अनधधकृतररत्या केबल टाकल्याबाबत 

१२ १०६५६२ श्री.विजय औटी पारनेर (जज.अहमिनगर) येथील राज्य 
पररिहन महामांडळाच्या आगारात विद्याथी 
पास विक्रीत झालेला गैरव्यिहार 

१३ १०८४८१ श्री.अननल बाबर खानापरू ि तासगाि (जज.साांगली) 
तालुकयातील द्राि बागाांरे् झालेले नकुसान 

१४ ११५८१९ श्री.भाऊसाहेब काांबळे मौजे भामाठाण (ता.श्रीरामपूर, 
जज.अहमिनगर) येथील पूरग्र्त 
शेतकऱ्याांना नुकसान भरपाई िेण्याबाबत 

१५ १०९८१७ श्री.अतुल भातखळकर मुांबईतील तीन हजार सहकारी गहृननमाचण 
सां्थाांनी शासकीय शुल्क भरले 
नसल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
१६ ११६४४३ श्री.सुरेश गोरे, श्री.मभमराि तापकीर मळिांडी ठुले (ता.मािळ, जज.पुणे) येथील 

प्रकल्पग्र्त शतेकऱ्याांना पयाचयी जममनीसह 
भु-भाड ेि उिरननिाचह भत्ता िेण्याबाबत 

१७ ११४३१० श्री.महेश र्ौघुले, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.शमशकाांत मशांिे, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.भा्कर जाधि, 
श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.िभैि वपर्ड,  
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.राणाजगजीतमसांह 
पाटील, श्री.सुरेश लाड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्तात्रय भरणे, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्रीमती हिवपका 
र्व्हाण 

ठाणे जजल् ्यातील खाणपट्टाधारकाांनी मांजुर 
पररमाणापेिा जा्त गौण खननजाांरे् 
उत्खनन केल्याबाबत 
 

१८ ११४०६९ श्री.मभमराि तापकीर मौजे मशिणे (ता.मािळ, जज.पुणे) येथील 
शासकीय जागेिर अनतक्रमण केल्याबाबत 

१९ १०७२५१ श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर,   
श्री.जयांत पाटील, श्री.हसन मुश्रीफ,   
श्रीमती सुमन पाटील 

घटप्रभा ि ताम्रपणी (जज.कोल्हापूर) निीिर 
पूल बाांधणेबाबत 

२० ११५९११ श्री.सांतोष िानिे पैठण (जज.औरांगाबाि) तालुकयातील 
गोिािरी निी पात्रातून होत असलेला अिैध 
िाळू उपसा 

२१ ११३७८६ प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.रणजीत काांबळे 

नाांिगाि खांडशे्िर (जज.अमरािती) 
तालुकयातील ममलमीली निी पात्रातनू अिैध 
िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

२२ १०४८९८ श्री.सांजय सािकारे जामनेर ि र्ोपडा (जज.जळगाि) तालुकयात 
ननयमबा्यररत्या राबविण्यात आलेल्या 
ननवििा प्रकक्रयेबाबत 

२३ ११५३३० श्री.ननतेश राणे मौजे हेत (ता.िैभििाडी, जज.मसांधुिगुच) येथील 
अिैध गौण खननज उत्खननाबाबत 

२४ १०६४८० श्री.अजजत पिार, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील 

मुांबई येथील एम.ई.पी इन्फ्रा्रकर्र 
कां पनीरे् टोल कां त्राट रद्द करण्याबाबत 

२५ ११५५३६ श्री.पथृ् िीराज र्व्हाण डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर कृषी ्िािलांबन 
योजनेतील ककमान िेत्रार्ी अट मशथील 
करण्याबाबत 

२६ ११४९११ श्री.त्र्यांबकराि मभसे लातूर जजल््यातील र्त्याांच्या िरुु्तीर्ी 
कामे ननकृष्ट्ट िजाचर्ी झाल्याबाबत 

२७ ११३४१४ श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.बाळासाहेब थोरात बुलढाणा जजल् ्यातील ् ि. गोपीनाथ मुांढे 
अपघात विमा योजनेरे् प्र् ताि प्रलांबीत 
असल् याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
२८ १०५९६८ श्री.भा्कर जाधि धर्पळूण (ता.धर्पळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील 

‘सांक्रमण ननिास’ इमारतीर्ी िरुु्ती 
करण्याबाबत 

२९ ११५६१४ अॅड.सांजय धोटे राजुरा, कोरपना, जजिती ि गोंडवपपरी 
(जज.र्ांद्रपुर) तालुकयातील भोगिटिार िगच-२ 
जममनी िगच-१ करण्याबाबत 

३० ११२५९२ श्री.तानाजी मुटकुले हहांगोली जजल््यातील िाळू घाटाांच्या 
मललािाबाबत 

३१ ११४५०१ डॉ.सांतोष टारफे महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामांडळ 
रत्नाधगरी याांनी डडजेल इांजजन पांप िाढीि 
िराने खरेिी केल्याबाबत 

३२ १११९८९ डॉ.शमशकाांत खेडकेर मौजे मानमोड, घानमोड आणण पाांढरिेि 
(ता.धर्खली, जज.बुलढाणा) या गािाांरे् 
पुनिचसन करण्याबाबत 

३३ ११३६३८ श्री.विलास तरे, श्री.क्षितीज ठाकूर,  
श्री.हहतेंद्र ठाकूर 

पालघर जजल््यातील आहििासीांनी 
भूसांपािनाविरोधात काढलेल्या मोर्ाचबाबत 

३४ १०९९९५ श्री.डी.एस.अहहरे, श्रीमती ननमचला गावित, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.कुणाल पाटील 

धुळे जजल््यात राष्ट्रीय महामागच क्र.६ च्या 
र्ौपिरीकरणाच्या कामात झालेला 
गैरव्यिहार 

३५ १०८७५१ श्री.रामर्ांद्र अिसरे मौजा भांडारा, खास (जज.भांडारा) येथील 
मातीच्या अिधै उत्खननाबाबत 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
३६ ११४२७१ डॉ.सुजजत ममणरे्कर कुां भोज-हातकणांगले (ता.हातकणांगले, 

जज.कोल्हापूर) या र्त्यार्ी िरुु्ती 
करण्याबाबत 

३७ १०८८३२ श्री.क्षितीज ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.विलास तरे 

सातपाटी-पालघर-विक्रमगड-खोडाळा-िेिगाांि
-घोटी-मसन्फ्नर-मशडी या र्त्यारे् 
र्ौपिरीकरण करण्याबाबत 

३८ ११५७८० श्री.कालीिास कोळांबकर मौजे सत्पाळा (ता.िसई, जज.पालघर) येथील 
शासकीय जममनीिरील अनधधकृत 
बाांधकामाबाबत 

३९ ११४८२४ श्रीमती सीमाताई हहरे नाांिरूमधमेश्िर (ता.ननफाड, जज.नामशक) 
येथील गोिािरी कालव्याकररता 
शेतकऱ् याांच्या सांपाहित केलेल्या जममनीसाठी 
पयाचयी जममनी िेण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
४० १०९३२९ श्री.अननल बाबर घोटी बु. ते पारे (जज.साांगली) या घाट 

र्त्यार्ी िरुु्ती करण्याबाबत 
४१ ११५३४१ प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर, 

श्री.रणजीत काांबळे 
सोनगाि मशिनी (ता.र्ाांिरु रेल्िे, 
जज.अमरािती) पाटबांधारे प्रकल्पग्र्ताांना 
जममनीर्ा मोबिला िेण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : २३ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


