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

गुरुिार, दिनाांक १० ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १९, 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 - ७९ 
  

   पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ६१ [ ०१ िे ६१ ] 
  

    िसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १५ [ ६२ िे ७६ ] 
  

    तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ०३ [ ७७ िे ७९ ] 
  

     एकूण - ७९ 
      -------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
१ ९३७६१ श्री.विजय भाांबळे जजांिूर (जज.परभणी) येथे सन २०१३-२०१५ 

या कालािधीि कायवरि असलेल्या ियु्यम 
तनबांधकाच्या िक्रारीबाबि 

२ ८५१६० श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सरिार िाराससांह मौजे मागाठणे (मुांबई उपनगर) येथील 
जमीन टाटा स्टील सलमीटेड कां पनीला 
दिल्याबाबि 

३ ९१७८७ श्री.रुपेश म् हात्र े मौजे िळणई, मालाड (मुांबई) येथे 
अनधधकृिररत्या बाांधलेल्या इमारिीांबाबि 

४ ८९७७२ श्री.त्र्यांबकराि सभसे, श्री.सुधाकर भालेराि लािूर जजल््यािील भूकां पग्रस्िाांची घरे ि 
जागा तनयमानुकूल करुन त्याांच्या मालकी 
हक्काि नोंि करण्याबाबि 

५ ८९७१० श्री.प्रिाप सरनाईक मौजे घादटिळे (िा.सांगमेश्िर, 
जज.रत्नाधगरी) येथील काजळी निीिर 
ओांबली िरा येथे पूल बाांधण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
६ ९१२५९ श्री.रणधीर सािरकर अकोला जजल्हाधधकारी कायावलयाि 

सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरे खरेिीि झालेला 
गैरव्यिहार 

७ ९१३२६ श्री.राहूल कुल, श्री.शरििािा सोनािणे पुरांिर, हिेली ि िौंड (जज.पुणे) 
िालुक्यािील जसमनीांचे िकुड े पाडून विक्री 
करण्याि येि असल्याबाबि 

८ ९३३४९ श्री.सुरेश धानोरकर चांद्रपूर जजल््यािील शांकरपूर-पेडगाि ि  
रामपूर–वप ांपळगाि या रस्त्याांबाबि 

९ ९४०४९ श्री.प्रकाश आबबटकर, श्री.चांद्रिीप नरके, 
श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर 

धामणी (िा.राधानगरी, जज.कोल्हापूर) 
मध्यम प्रकल्पाचे काम सुरु करण्याबाबि 

१० ९१३५० प्रा.िषाव गायकिाड गोविांििाडी (िा.कल्याण, जज.ठाणे) बा्य 
िळण रस्त्यािरील पुलाचे बाांधकाम 
तनकृष्ट्ट िजावचे केल्याबाबि 

११ ९३७८५ श्री.राजेंद्र नजरधने, डॉ.अशोक उईके यििमाळ जजल््याि नाांिेसािगी 
(िा.बाभुळगाि) ि विटगाांि बदु्रकु 
(िा.उमरखेड) येथे अिधै रेिीचा उपसा होि 
असल्याबाबि 

१२ ९३६०३ श्री.प्रशाांि बांब नांिरुबार जजल््याि स्िासभमान सबलीकरण  
योजनेि झालेला गैरव्यिहार 

१३ ९२५८२ श्री.सुतनल राऊि मौजे हररयाली (मुांबई उपनगर) येथे 
बेकायिेशीरररत्या बोगिा खोिनू पोहोच 
रस्त्याचे काम केल्याबाबि 

१४ ९४०७७ श्री.अस्लम शेख, श्री.असमन पटेल, 
श्री.नसीम खान, प्रा.िषाव गायकिाड, श्रीमिी 
तनमवला गाविि, श्री.बाळासाहेब थोराि, 
श्री.सुतनल सशांिे, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.सांिोष िानिे 

पररिहन विभागाच्या करभरणा प्रकक्रयेि 
झालेला गैरव्यिहार 

१५ ८८७१७ श्री.लक्ष्मण पिार मौजे राक्षसभुिन (पाथरिाला) (िा.गेिराई, 
जज.बीड) मुख्य रस्िा िे गुळज या 
रस्त्याच्या कामाि झालेला गैरव्यिहार 

१६ ८८७४२ श्री.सशिाजीराि नाईक साांगली ि कोल्हापूर या िोन जजल््याांना 
जोडणारा िारणा निीिरील पूल उांच 
करण्याबाबि 

१७ ९०९२१ श्री.सुरेश हाळिणकर चांिरू-इांगळी इजजमा क्र.३७ (िा.हािकणांगले, 
जज.कोल्हापूर) या रस्त्यािरील पांचगांगा 
निीिर पूल बाांधण्याबाबि 

१८ ९४३८२ श्री.चरण िाघमारे भांडारा जजल््याि यशोिा हायब्रीड ससड्स ि 
रायझझांग सन सीड्स कां पनयाांनी 
शेिकऱ्याांना तनकृष्ट्ट िजावचे बबयाणे 
पुरविल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
१९ ८९३२१ श्री.विकास कुां भारे मौजा धापेिाडा (बु.) (िा.कळमेश्िर, 

जज.नागपूर) येथील जसमनीिर अिधैररत्या 
ले-आऊट पाडल्याबाबि 

२० ८४९१९ श्री.मांगलप्रभाि लोढा, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.नरेंद्र पिार, श्रीमिी सीमािाई दहरे, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.नानाजी शामकुळे 

राज्याि स्कूलबसेस व्यतिररक्ि अिैध 
िाहने शालेय विद्यार्थयाांच्या िाहिुकीसाठी 
िापरली जाि असल्याबाबि 

२१ ९०२८३ डॉ.सांिोष टारफे, श्री.असमन पटेल, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्रीमिी तनमवला गाविि, श्री.विजय 
िडटे्टीिार 

दहांगोली जजल््यािील कृवष अधधकारी 
कायावलयाि िषुार ससांचन सांच विनािाटप 
पडून असल्याबाबि 

२२ ८६०६५ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आसशष शेलार, श्री.अिुल भािखळकर, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.असमि साटम 

पनिेल (जज.रायगड) पररसरािील भाडपेट्टा 
धारकाांकडून अकृवषक िराने जमीन महसूल 
िसूल करण्याचा आिेश काढल्याबाबि 

२३ ८९७५० डॉ.िेिराि होळी गडधचरोली जजल््याि िाळूचे अिधै 
उत्खनन होि असल्याबाबि 

२४ ९२३६० श्री.हरीभाऊ जािळे रोझोिा (िा.रािेर, जज.जळगाि) येथील 
पुलाचे काम तनकृष्ट्ट िजावचे करण्याि येि 
असल्याबाबि 

२५ ९२४८६ श्री.उिेससांग पाडिी नागन (िा.निापूर, जज.नांिरुबार) मध्यम 
प्रकल्पािील प्रकल्पग्रस्िाांचे पनुिवसन 
करण्याबाबि 

२६ ९२६४६ श्री.प्रभुिास सभलािेकर अमराििी जजल््यािील धारणी िे बैरागढ 
या रस्त्याची ि कलमखार येथील गडाग 
निीिरील पुलाची िरुुस्िी करण्याबाबि 

२७ ८८९४४ श्रीमिी सीमािाई दहरे, श्री.योगेश (बापू) 
घोलप 

नासशक िहसील कायावलयाि मध्यरात्री 
ऑनलाईन िाखले वििरीि झाल्याबाबि 

२८ ८८९२० श्री.पास्कल धनारे िलासरी (जज.पालघर) येथे बबल्डीांग 
मटेररयल सप्लायचा बेकायिेशीर कारखाना 
सुरु असल्याबाबि 

२९ ८८९८३ श्री.अब् िलु सत्िार, श्रीमिी तनमवला गाविि, 
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.असमन पटेल, 
श्री.नसीम खान 

फुलांब्री-औरांगाबाि (िा.फुलांब्री, 
जज.औरांगाबाि) रस्त्याचे चौपिरीकरण 
करण्याबाबि 

३० ८९३५४ श्री.पांकज भुजबळ भालूर, िहेगाि ि टाकळी ख.ु (िा.नाांिगाांि, 
जज.नासशक) येथील सामाजजक सभागहृाच्या 
इमारिीांची कामे तनकृष्ट्ट िजावची 
केल्याबाबि 

३१ ८५६०७ श्री.सांजय पोिनीस, श्री.अशोक पाटील, 
श्री.सुतनल प्रभू 

मुांबई उपनगरािील काांिळिन असलेल्या 
भागाि झालेली अतिक्रमणे 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
३२ ९३६८१ श्री.जयप्रकाश मुांिडा कुरुां िा (िा.िसमि, जज.दहांगोली) येथे 

अतििषृ्ट्टीमुळे शेिकऱ्याांचे झालेले नकुसान 
 

३३ ९१९४९ श्री.राहुल मोटे भूम (जज.उस्मानाबाि) िालुक्यािील 
शेिकऱ्याांना तनकृष्ट्ट िजावच्या ज्िारी 
बबयाण्याांचे िाटप करण्याि आल्याबाबि 

३४ ८८२०५ श्री.सुभाष उफव  पांडडिशेठ पाटील, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.धयैवशील 
पाटील 

महाड ि पोलािपूर (जज.रायगड) 
िालुक्यािील िरडग्रस्ि गािाांचे पनुिवसन 
करण्याबाबि 

३५ ९१७९५ श्री.रामचांद्र अिसरे भांडारा ि पिनी (जज.भांडारा) िालुक्याि 
अिैध रेिी िाहिकू करणाऱ्या रकने 
मुलीचा झालेला मतृ्य ू

३६ ९४२९३ श्री.सांिोष िानिे, श्री.नारायण कुचे भोकरिन (जज.जालना) िालुक्याि तनकृष्ट्ट 
िजावच्या कपाशी बबयाण्यामुळे शेिकऱ्याांचे 
झालेले नुकसान 

३७ ८५३५४ श्री.भास्कर जाधि, श्री.कालीिास कोळांबकर, 
श्री.सांिोष िानिे, श्री.नारायण कुचे 

गुहागर (जज.रत्नाधगरी) िालुक्याच्या 
ककनारी भागाि धपूप्रतिबांधक बांधारे 
बाांधण्याबाबि 

३८ ९३०२५ प्रा.विरेंद्र जगिाप अमराििी जजल््यािील शिेकऱ्याांची 
प्रधानमांत्री कृषी ससांचन योजनेिील ससांचन 
सादहत्य खरेिीि झालेली फसिणकू 

३९ ९३२०९ श्री.शाांिाराम मोरे, श्री.रुपेश म् हात्र े सभिांडी (जज.ठाणे) येथील तनिासी नायब 
िहससलिार याांनी गौण खतनज उत्खननाि 
रेिी माकफयाांना मिि केल्याबाबि 

४० ८९१११ श्री.चैनसुख सांचेिी मौजा धानोरा बु. (िा.नाांिरुा, जज.बलुढाणा) 
येथे पुर सांरक्षक सभांि बाांधण्याबाबि 

४१ ८९९७३ श्री.सुतनल प्रभू सशिडी (मुांबई) येथील जलिगिी 
नयायालयाच्या इमारिीमधील छिाचा काही 
भाग कोसळल्याबाबि 

४२ ८५२०० श्री.सभमराि िापकीर, श्री.योगेश दटळेकर पुणे येथील ससून रुग्णालयाि पाणीगळिी 
होि असल्याबाबि 

४३ ८७५४३ श्रीमिी िपृ्िी सािांि िाांदे्र पूिव (मुांबई उपनगर) येथील शासकीय 
िसाहिीमधील शासकीय कमवचाऱ् याांच्या 
विविध मागण्याांबाबि 

४४ ८६२७२ श्री.विजय औटी, श्री.सांजय सािकारे राशी कां पनीचे ‘राशी ६५९ बीजी-२’ कापूस 
बबयाणे विक्री परिानयािनू रद्द केल्याबाबि 

४५ ८५०१२ श्री.सांिीप नाईक, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.शसशकाांि सशांिे, श्री.िभैि वपचड, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.ककसन कथोरे 

घोडबांिर (ठाणे) िे बोरीिली (मुांबई 
उपनगर) भुयारी मागव ियार करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
४६ ९१५३८ श्री.अतनल बाबर साांगली जजल््यािील घरतनकी 

(िा.आटपाडी) ि घोटी बु.(िा.खानापूर) 
येथील घाट रस्त्याची िरुुस्िी करण्याबाबि 
 

४७ ९०१२४ श्री.बाळासाहेब थोराि मुांबई-पुणे द्रिुगिी महामागाविरील 
अपघािाांबाबि 

४८ ९२९८५ श्री.बाबुराि पाचणे जळगाांि जजल्हा पररषिेि अिजार खरेिीि 
झालेला गैरव्यिहार 

४९ ९०८०१ श्री.अिुल सािे औरांगाबाि अप्पर िहससल कायावलयाच्या 
नुितनकरणाची कामे तनकृष्ट्ट िजावची 
झाल्याबाबि 

५० ९३२५३ श्री.भरिशठे गोगािले कोस्िे बदु्रकु (िा.माणगाांि, जज.रायगड) 
गािाजिळ असणारी क्िारी बांि 
करण्याबाबि 

५१ ९३४०८ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्लम शेख 

सािवजतनक बाधांकाम विभागाने तनयमबा्य 
क्िॉनटा प्लस सॉफ्टिेअर खरेिी 
केल्याबाबि 

५२ ८५६५६ श्री.सुधाकर िेशमुख शासकीय योजनाांचे अनुिान नव्या 
डी.बी.टी. धोरणानुसार शेिकऱ् याांच्या ब क 
खात्याि जमा करण्याचा घेिलेला तनणवय 

५३ ८८४७० डॉ.राहूल पाटील, श्री.प्रकाश फािपेकर, 
श्री.प्रकाश सुिे, श्री.सुतनल प्रभू,  
श्री.िकुाराम कािे 

मुांबईिील आझाि मैिान सिवसामानय 
नागररकाांसाठी खलेु करण्याबाबि 

५४ ९२५४४ डॉ.अशोक उईके करांजी (िा.केळापूर, जज.यििमाळ) येथे ि 
पररसराि अिैध गौण खतनज उत्खनन 
होि असल्याबाबि 

५५ ८८४७३ श्री.विजय काळे मािळ (जज.पुणे) िालुक्याि िलालाांमाफव ि 
जसमनीांची अिधै खरेिी विक्री होि 
असल्याबाबि 

५६ ८५८६७ श्री.हषविधवन सपकाळ बुलढाणा जजल् ्यास अपरूा खिसाठा 
उपलब् ध झाल् याबाबि 

५७ ९२४५८ श्री.विलास िरे, श्री.दहिेंद्र ठाकूर लोणीपाडा (िा.डहाण,ू जज.पालघर) 
गािािील जमीन आदििासीांना परि 
िेण्याबाबि 

५८ ९३४४० श्री.योगेश (बापू) घोलप, श्रीमिी सीमािाई 
दहरे 

हिगड (िा.सुरगाणा, जज.नासशक) येथील 
अनधधकृि बाांधकामाबाबि 

५९ ९१२०९ श्री.जयकुमार गोरे पुणे-बेंगळूर महामागावचे काम तनकृष्ट्ट 
िजावचे केल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
६० ८८५२६ श्री.समीर कुणािार, श्री.प्रशाांि ठाकूर मौजा आजनसरा (िा.दहांगणघाट, जज.िधाव) 

येथील िधाव निीिरील रोदहणी घाटािर पूल 
बाांधण्याबाबि 

६१ ९२५६४ श्री.सांग्राम थोपटे भोर (िा.भोर, जज.पुणे) शहर आझण 
पररसराि िाळू, मुरुम ि िगड याांची 
अिैधररत्या िाहिकू होि असल्याबाबि 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
६२ ९३८७२ श्री.रुपेश म् हात्र े घोडबांिर (जज.ठाणे) मागावलगि असलेल्या 

१५ एकर जागेि बेकायिेशीर भराि 
घािल्याबाबि 

६३ ९३१७५ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आसशष शेलार, श्री.अिुल भािखळकर, 
श्री.असमि साटम, श्रीमिी मतनषा चौधरी, 
श्री.सांजय किम 

िुळशी-विनहेरे ि मुांबई-गोिा महामागावच्या 
नुितनकरणाच्या कामाि झालेला 
गैरव्यिहार 
 

६४ ९३००७ श्रीमिी सीमािाई दहरे िािी िे सशडी विमानिळ (सायाळेमागव) 
(िा.ससननर, जज.नासशक) या रस्त्याच्या 
कामाबाबि 

६५ ८८९०४ श्री.पास्कल धनारे पालघर ि िसई (जज.पालघर) िालुक्यािील 
िानसा निी पात्रािनू अिधै रेिी उपसा 
होि असल्याबाबि 

६६ ९३७२० श्री.अब् िलु सत्िार, श्री.असमन पटेल, 
श्री.अस्लम शेख, श्रीमिी तनमवला गाविि, 
प्रा.िषाव गायकिाड 

औरांगाबाि जजल््यािील डोंगर 
पोखरण्यासाठी जजल्हा प्रशासनाने परिाना 
दिल्याबाबि 

६७ ९०४५७ श्री.पांकज भुजबळ, श्रीमिी सीमािाई दहरे गािांिपाडा (िा.पेठ, जज.नासशक) येथील 
शेिकऱ् याांचे तनकृष्ट्ट िजावच्या कसलांगड 
बबयाण्यामुळे झालेले नुकसान 

६८ ९४०८० श्री.जयप्रकाश मुांिडा अहमिनगर ि सोलापूर जजल््यािील 
शेिकऱ्याांना अनिुानाच्या रकमेचे िाटप 
करण्याबाबि 

६९ ८८२१२ श्री.सुभाष उफव  पांडडिशेठ पाटील माणकुळे, सोनकोठा ि हासशिरे 
(िा.असलबाग, जज.रायगड) खारभूमी 
योजनेला मानयिा न दिल्याबाबि 

७० ८८६३९ श्री.अतनल बाबर साांगली जजल््यािील दठबक ससांचन 
सांचाच्या अनिुानाबाबि 

७१ ९३२६३ श्री.भरिशठे गोगािले आांबेि खाडी (िा.माणगाांि, जज.रायगड) 
पररसरािील अिैध उत्खननाबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
७२ ९३२७५ डॉ.अशोक उईके मोहिा िे गाांधीनगर (िा.केळापूर, 

जज.यििमाळ) या रस्त्याची िरुुस्िी 
करण्याबाबि 

७३ ८६२९७ श्री.हषविधवन सपकाळ राज् य पररिहन महामांडळाच् या बलुढाणा 
विभागािील विकास कामे रखडल् याबाबि 

७४ ९०९१२ श्री.विलास िरे, श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, 
श्री.दहिेंद्र ठाकूर, श्री.पास्कल धनारे 

मुांबई-अहमिाबाि महामागाविर कासा 
पोलीस ठाण्याच्या हद्दीि होि असलेल्या 
अपघािाांबाबि 

७५ ९३९७४ श्री.योगेश (बापू) घोलप नासशक जजल््यािील गोिािरी निी 
पात्रािनू अिधै िाळूचा उपसा होि 
असल्याबाबि 

७६ ९२०७९ श्री.जयकुमार गोरे येरळा (जज.सािारा) धरणाच्या सांरक्षण 
सभांिीलगि होि असलेले अिधै उत्खनन 

  
तिसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
७७ ९३४८७ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आसशष शेलार, श्रीमिी मतनषा चौधरी, 
श्री.असमि साटम 

रायगड जजल््यािील केळिणे (िा.पनिेल) 
ि पुनाड,े िशेणी (िा.उरण) येथील 
शेिकऱ्याांचे खार बांधारा फुटून झालेले 
नुकसान 

७८ ९४३३७ श्रीमिी सीमािाई दहरे धारगाि पाट िे खडाडिाडी (िा.इगिपुरी, 
जज.नासशक) या रस्त्याच्या बाांधकामाच्या 
तनधीचा गैरिापर केल्याबाबि 

७९ ८८२२८ श्री.सुभाष उफव  पांडडिशेठ पाटील पनिेल (जज.रायगड) िालुक्यािील िडघर-
करांजाड े पूल िाहिकूीस धोकािायक 
झाल्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांि कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : ०९ ऑगस्ट, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


