
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

गुरुिार, दिनाांक ०३ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १२, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) महसूल, मिि ि पुनिवसन, सािवजतनक बाांधकाम 
(सािवजतनक उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) पररिहन, खारभूमी विकास मांत्री 
(३) कृषी, फलोत्पािन मांत्री 
(४) सािवजतनक बाांधकाम (सािवजतनक उपक्रम) मांत्री 
(५) पशुसांिधवन, िगु्धविकास ि मत्स्यविकास मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ५६ 
  

  पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ४५ [ १ िे ४५ ] 
  

  िसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या  - ९ [ ४६ िे ५४ ] 
  

  तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २ [ ५५ िे ५६ ] 
  

    एकूण - ५६ 
     -------------------- 
  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
१ ८६२६९ श्री.विजय औटी चांद्रभागा निी (िा.पांढरपूर, जज.सोलापूर) 

पात्रािील अिधै िाळू उपशामुळे चार शाळकरी 
मुलाांचा झालेला मतृ्य ू

२ ८८१९२ श्री.सुभाष उफव  पांडििशेठ पाटील अललबाग (जज.रायगि) समुद्र ककनाऱ्यालगिची 
शासकीय जमीन मजच्िमार बाांधिाांना 
हस्िाांिरीि करण्याबाबि 

३ ९०७९८ श्री.अिुल सािे ललगांिरी िे आिगाि माऊली (जज.औरांगाबाि) 
या घाट रस्त्याच्या कामाि झालेला गैरव्यिहार 

४ ८६४६६ श्री.अिुल भािखळकर, श्री.विलासराि 
जगिाप 

फलटण-लोणांि-लशरिळ (जज.सािारा) या राज्य 
मागावचे चौपिरीकरणाचे काम अपूणव 
असल्याबाबि 

५ ८५०६४ श्री.सुधाकर िेशमुख, श्री.विकास कुां भारे नागपूर जजल््यािील गोपीनाथ मुांि े शेिकरी 
विमा योजनेच्या लाभार्थयाांचे प्रस्िाि प्रलांबबि 
असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
६ ८५५६३ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 

ििटे्टीिार, श्री.अलमन पटेल, श्री.अब् िलु 
सत्िार, श्री.सुतनल केिार, िॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषविधवन सपकाळ 

अहमिनगर जजल््याि सुत्र कृमी ककिीच्या 
प्रािभुाविाने िाळीांब ि पेरु वपकाांचे झालेले 
नुकसान 

७ ८७०५० श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापूर जजल््यािील शेिकऱ्याांच्या जलमनीांिर 
‘स्िामी शांकराचायव मठ’ याांनी बेकायिेलशरररत्या 
अधधकार िाखविल्याबाबि 

८ ९२१९७ श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.शलशकाांि लशांिे, श्री.िैभि 
वपचि, श्री.जजिेंद्र आव्हाि, श्री.पाांिुरांग बरोरा 

घनसािांगी (जज.जालना) िालुक्याि कृषी 
विभागाकिून िुरीचे तनकृष्ट्ट िजावचे बबयाणे 
िाटप केल्याबाबि 

९ ८९३१९ श्री.विकास कुां भारे कामठी (जज.नागपूर) िालुक्याि विनापरिाना 
विटभट्टय्ा सुरू असल्याबाबि 

१० ९२२८३ श्री.हरीभाऊ जािळे जळगाि जजल््यािील शिेकरी पांिप्रधान वपक 
विमा योजनेच्या लाभापासून िांधचि 
असल्याबाबि 

११ ८७७८४ श्री.राहुल जगिाप मौजे हांगेिािी (िा.श्रीगोंिा, जज.अहमिनगर) 
येथील जांगल पोखरुन िाळूची िस्करी होि 
असल्याबाबि 

१२ ९०५४८ िॉ.लमललांि माने उमरेि (जज.नागपूर) िालुक्यािील भूलम 
अलभलेख कायावलयािून आखखि पबत्रकेचा रेकॉिव 
गहाळ झाल्याबाबि 

१३ ८९१३२ श्री.सुतनल प्रभू राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंिगवि जस्ििनच्या 
िांत्रज्ञानािर आधाररि िगु्धजन्य पिाथव ियार 
करणारा प्रकल्प कायावजन्िि करण्याबाबि 

१४ ८९०१९ श्री.िसांिराि चव्हाण, श्री.विजय ििटे्टीिार, 
श्रीमिी तनमवला गाविि, श्री.अलमन पटेल, 
श्री.नसीम खान, श्री.सांिीप नाईक, श्री.जयांि 
पाटील, श्री.शलशकाांि लशांिे, श्री.पाांिुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचि, श्री.ककसन कथोरे, िॉ.सांजय 
रायमुलकर, श्री.शरििािा सोनािणे, 
श्री.सरिार िारालसांह, श्री.योगेश सागर 

राज्याि िीज पिून जजिीिहानी होण्याचे प्रमाण 
िाढि असल्याबाबि 

१५ ९०२४७ श्री.िी.एस.अदहरे, श्रीमिी तनमवला गाविि, 
श्री.विजय ििटे्टीिार, िॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.अलमन पटेल, श्री.नसीम खान,  
श्री.अस्लम शेख 

साक्री (जज.धळेु) िालुक्याि अतििषृ्ट्टीमुळे पाझर 
िलाि फुटून झालेले नुकसान 

१६ ९१३२७ श्री.राहूल कुल, श्री.शरििािा सोनािणे, 
श्री.सांग्राम थोपटे 

िौंि (जज.पुणे) िालुक्यािील लभमा निीिरील 
पुलाला िाळू उपशामुळे धोका तनमावण 
झाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
१७ ९२९८६ प्रा.विरेंद्र जगिाप कन्हान निी (जज.नागपूर) पात्रािील अिैध िाळू 

उपसा 
१८ ९०४३३ श्री.बळीराम लसरसकार बाळापूर (जज.अकोला) िालुक्यािनू जाणाऱ्या 

राष्ट्रीय महामागव क्र.६ साठी सांपािीि केलेल्या 
जलमनीचा मोबिला शेिकऱ् याांना िेण्याबाबि 

१९ ८७९५७ श्री.प्रिीप नाईक, श्री.जजिेंद्र आव्हाि, 
श्री.नरहरी खझरिाळ, श्री.राजेश टोपे, 
श्री.सांिीपानराि भुमरे, अॅि.भीमराि धोंि,े 
श्री.कुणाल पाटील, िॉ.राहूल पाटील, 
श्री.राणाजगजीिलसांह पाटील,    
श्री.त्र्यांबकराि लभसे 

मराठिाड्यासह साांगली ि सोलापूर जजल््याि 
अतििषृ्ट्टी ि गारवपटीमुळे झालेले नकुसान 

२० ८६५७२ श्री.सरिार िारालसांह कां जुले पठार (िा.सांगमनेर, जज.अहमिनगर) 
येथे मोन्टोकालो या कां पनीने अिैधररत्या गौण 
खतनजाचे उत्खनन केल्याबाबि 

२१ ८५८४८ श्री.गणपिराि िेशमुख राष्ट्रीय िालळांब सांशोधन (जज.सोलापूर) कें द्राने 
िालळांबाची सांकररि जाि विकलसि केल्याबाबि 

२२ ९२५०४ श्री.िानाजी मुटकुले दहांगोली जजल््यािील शेिकऱ्याांचे तनकृष्ट्ट 
िजावच्या भूईमुग बबयाण्याांमुळे झालेले नुकसान 

२३ ९१८६२ श्री.हररष वपांपळे मौजे कापसी (िा.अकोट, जज.अकोला) येथील 
ई-क्लास जलमनीिून मािीचे अिैध उत्खनन 
केल्याबाबि 

२४ ८८८६२ श्री.अब् िलु सत्िार, श्री.अलमन पटेल, 
श्री.विजय ििटे्टीिार, श्री.नसीम खान, 
िॉ.सांिोष टारफे, श्रीमिी तनमवला गाविि 

औरांगाबाि-जळगाि महामागाविरील अजजांठा 
गािाजिळील िाघूर निीिरील पूलाची िरुुस्िी 
करण्याबाबि 

२५ ८५२२८ श्री.सुतनल लशांिे, श्रीमिी िपृ्िी सािांि, 
श्री.मनोहर भोईर, श्री.अशोक पाटील 

सागरी ककनारपट्टीिर मिृ ि मिृ:प्राय अिस्थेि 
येणाऱ् या िलुमवळ जीिाांिर सांशोधन करण्याची 
यांत्रणा उपलब्ध नसल्याबाबि 

२६ ९१३९९ श्री.राहुल बोंदे्र खिकपुणाव (जज.बुलढाणा) प्रकल्पाकररिा 
सांपािीि केलेल्या जलमनीचा मोबिला न 
लमळाल्याबाबि 

२७ ९१५८४ श्री.रुपेश म् हात्र े िालसांि-वपिळी-काांबारे (िा.शहापूर, जज.ठाणे) या 
राज्यमागावच्या िरुुस्िी कामामध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

२८ ८७१५३ श्री.हषविधवन सपकाळ धामणगाांि बढे िे िाघजाळ फाटा (िा.मोिाळा, 
जज.बलुढाणा) या मागाविरील पुलाची िरुूस्िी 
करण्याबाबि 

२९ ९२५२५ श्री.प्रभुिास लभलािेकर मेळघाट (जज.अमराििी) या िगुवम भागािील 
रस्िे कामाांच्या तनधीचा झालेला िरुुपयोग 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
३० ९१४७१ श्री.अमर काळे, श्री.विजय ििटे्टीिार, 

श्री.सुतनल केिार, श्री.अस्लम शेख,   
िॉ.सांिोष टारफे 

आिी (िा.आिी, जज.िधाव) या शहराच्या बाहेरून 
िळण रस्त्याचे बाांधकाम करण्याबाबि 

३१ ८५९८९ श्री.जजिेंद्र आव्हाि, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.शलशकाांि लशांिे, 
श्री.राणाजगजीिलसांह पाटील, श्री.पाांिुरांग 
बरोरा, श्री.नरहरी खझरिाळ, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.िैभि वपचि, श्री.सुरेश लाि,     
श्री.ककसन कथोरे 

िोंगस्िे (िा.िािा, जज.पालघर) येथील 
िगिखाण ि स्टोन क्रशरमुळे नागररकाांच्या 
आरोग्यािर पररणाम होि असल्याबाबि 

३२ ९२०८४ श्री.रणधीर सािरकर अकोला जजल्हा पररषिेमध्ये विशेष घटक 
योजनेि झालेला गैरव्यिहार 

३३ ८८४२० श्री.चैनसुख सांचेिी नाांिरुा ि मलकापूर (जज.बलुढाणा) िालुक्यािील 
पुलाांचे बाांधकाम करण्याबाबि 

३४ ९२०१५ श्री.डि मल्लीकाजूवन रेड्िी बािनथिी (जज.नागपूर) प्रकल्पािील विस्थावपि 
गािाांचे पनुिवसन करण्याबाबि 

३५ ८६४९४ अॅि.आलशष शेलार, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.नरेंद्र पिार, अॅि.पराग 
अळिणी, श्री.शलशकाांि लशांिे, श्री.जयांि 
पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.सांिीप 
नाईक, श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.नरहरी खझरिाळ, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.अिुल भािखळकर, श्री.जजिेंद्र 
आव्हाि, श्री.िैभि वपचि, श्री.पाांिुरांग बरोरा, 
श्री.मनोहर भोईर, श्री.अशोक पाटील, 
श्री.दिपक चव्हाण, श्री.गणपि गायकिाि 

ठाणे जजल््यािील िगिखाणी बांि केल्याबाबि 

३६ ८८७६८ िॉ.सुजजि लमणचेकर कृष्ट्णा (जज.कोल्हापूर) निी काठािरील मािीचे 
उत्खनन रोखण्याबाबि 

३७ ८८१७६ श्री.सुरेश लाि, श्री.सुरेश गोरे नेरळ-कशेळे (जज.रायगि) या राज्य मागावची 
िरुुस्िी करून उरण-भीमाशांकर या मागावचे काम 
पूणव करण्याबाबि 

३८ ८७४५८ श्रीमिी िपृ्िी सािांि, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय ििटे्टीिार, श्री.अलमन पटेल, 
श्री.अब् िलु सत्िार, श्री.सुतनल केिार, 
िॉ.सांिोष टारफे, श्री.अमर काळे 

कल्याण (जज.ठाणे) येथील रेिीबांिर पररसरािील 
अिैध रेिी उत्खनन 

३९ ९१४२४ श्री.सांिीपानराि भुमरे, श्री.उन्मेश पाटील, 
श्री.योगेश सागर, श्री.सुतनल लशांिे, िॉ.राहूल 
पाटील, श्री.अशोक पाटील, श्री.शलशकाांि लशांिे 

माळीण (िा.आांबेगाि, जज.पणेु) या पनुिवलसि 
गािाचे पािसाने झालेले नकुसान 

४० ९१९३६ श्री.राहुल मोटे पराांिा (जज.उस्मानाबाि) िालुक्यािील 
शेिकऱ्याांचे ररलायन्स कां पनीकिून झालेले 
नुकसान 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
४१ ९०३८५ श्री.लभमराि िापकीर बािधन (िा.हिेली, जज.पुणे) येथील स्टारगेज 

या बाांधकाम व्यािसातयकाने विनापरिाना गौण 
खतनजाांचे उत्खनन केल्याबाबि 

४२ ८५५५६ श्री.सत्यजीि पाटील-सरुिकर कोिोली-काखे-मोहरे,अमिृनगर-तनलेिािी-ऐििि े
ि अमिृनगर-धचकुि े (िा.पन्हाळा, 
जज.कोल्हापूर) या रस्त्याांची िरुुस्िी 
करण्याबाबि 

४३ ९२४५७ श्री.क्षििीज ठाकूर, श्री.दहिेंद्र ठाकूर, 
श्री.विलास िरे, श्री.अलमि घोिा,   
श्री.पास्कल धनारे, श्रीमिी मतनषा चौधरी 

िसई, पालघर ि िहाण ू (जज.पालघर) 
िालुक्यािील समुद्रककनाऱ्याांिर धूप प्रतिबांधक 
बांधारे बाांधण्याबाबि 

४४ ९२५०१ श्री.सांजय पोिनीस, श्री.भरिशेठ गोगािले रेििांिा (िा.अललबाग, जज.रायगि) येथील 
साळाि पुलाखालील अिधै उत्खननाबाबि 

४५ ८६४०६ श्री.िैभि नाईक िळिि-ेखेरिािी (जज.लसांधिुगुव) येथील पूल 
अत्यांि जीणव झाल्याबाबि 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
४६ ८६५८० श्री.विजय औटी मुळा ि कुकिी (िा.पारनेर, जज.अहमिनगर) 

निी पात्रािील अिैध िाळू उपसा 
४७ ८८२०८ श्री.सुभाष उफव  पांडििशेठ पाटील अललबाग (जज.रायगि) िालुक्यािील पलुाांची 

पुनबाांधणी करण्याबाबि 
४८ ९०८०३ श्री.अिुल सािे औरांगाबाि शहरािील आरोग्य सांकुल 

इमारिीच्या बाांधकामाि झालेला गैरव्यिहार 
४९ ८७०५४ श्री.प्रकाश आबबटकर राधानगरी (जज.कोल्हापूर) अभयारण्याशेजारील 

शेिकऱ्याांच्या वपकाांचे िन्य प्राण्याांकिून 
नुकसान होि असल्याबाबि 

५० ९०८४५ िॉ.लमललांि माने सािवजतनक बाांधकाम उपविभाग, पाांढरकििा 
(जज.यििमाळ) अांिगवि झालेला गैरव्यिहार 

५१ ८९९७५ श्री.सुतनल प्रभू अांधेरी ि कुलाव (मुांबई उपनगर) येथील अिधै 
िाळू उपसा 

५२ ८६५९४ श्री.हषविधवन सपकाळ राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेची थकीि रक्कम 
शेिकऱ्याांना वििरीि करण्याबाबि 

५३ ८८८४० श्री.सुरेश लाि हाळफाटा िे नािांढेिािी (िा.खालापूर, 
जज.रायगि) रस्त्याची झालेली िरुिस्था 

५४ ९१९४३ श्री.राहुल मोटे, श्री.राणाजगजीिलसांह पाटील, 
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे 

उस्मानाबाि जजल््यामध्ये बळीराजा चेिना 
अलभयानाांिगवि झालेला गैरव्यिहार 
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तिसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
५५ ८८२१० श्री.सुभाष उफव  पांडििशेठ पाटील नागोठणे (िा.रोहा, जज.रायगि) पररसरािील 

ररलायन्स कां पनीच्या अनधधकृि ब्लास्टीांगमुळे 
ग्रामस्थाांच्या मालमत्िेचे झालेले नकुसान 

५६ ८७४०० श्री.प्रकाश आबबटकर राधानगरी ि भुिरगि (जज.कोल्हापूर) 
िालुक्यािील ऊसाच्या वपकािर हुमणी ककिीचा 
झालेला प्रािभुावि 

  

  
विधान भिन :   िॉ. अनांि कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : ०२ ऑगस्ट, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


