
महाराष्ट्र विधानसभा 
चौथे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

शुक्रिार, दिनाांक २२ डिसेंबर, २०१७ / पौष १, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  
  

(१) महसूल, मित ि पुनिवसन, सािवजननक बाांधकाम  
(सािवजननक उपक्रम िगळून) मांत्री 

 

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

 

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ७३ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ५८ [ ०१ ते ५८ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १३ [ ५९ ते ७१ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०२ [ ७२ ते ७३ ] 
  

एकूण - ७३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
१ ९९६४७ श्री.भारत भालके सोलापूर जजल्हा िधू सांघाकिून शेतकऱ्याांना 

िधुाचा कमी िर दिल्याबाबत 
२ १०२९८२ श्री.एकनाथराि खिसे मुक्ताईनगर, बोििि ि अमळनेर 

(जज.जळगाांि) तालुक्याांत पािसाअभािी 
शेतकऱ् याांचे ेालेले नकुसान 

३ ९५३७५ श्रीमती सीमाताई दहरे, श्री.योगेश (बापू) 
घोलप 

पेठ (ता.पेठ, जज.नाशशक) येथील गौण 
खननजाांच्या अिधै उत्खननाबाबत 

४ ९८८२३ श्री.गोिधवन शमाव, श्री.अशमत ेनक, 
श्री.बळीराम शसरसकार 

अकोला-िाशशम-दहांगोली या राज्यमागावची ि 
पारस फाटा-बाळापूर-पातूर या र्त्याची 
िरुि्था ेाल्याबाबत 

५ १००७२३ श्री.सांिीपानराि भुमरे, श्री.अतलु सािे औरांगाबाि येथील विभागीय आयकु्त 
कायावलयातील सभागहृाच्या 
सुशोभीकरणाच्या कामात ेालेला 
गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
६ १०२४४१ श्री.ज्ञानराज चौगुले मुरूम मांिळ (ता.उमरगा, जज.उ्मानाबाि) 

येथील शतेकऱ्याांना सन २०१५-१६ चा रब्बी 
विमा मांजूर न ेाल्याबाबत 

७ १०३३७८ श्री.नारायण कुचे, श्री.सांतोष िानिे माहेरभायगाि ते रोदहलागि (ता.अांबि, 
जज.जालना) या र्त्याची िरुु्ती 
करण्याबाबत 

८ १०१९०० श्री.नारायण पाटील, श्री.बबनराि शशांिे सोलापूर जजल््यातील र्त्याांची िरुु्ती 
करण्याबाबत 

९ १०३७६० श्री.विजय रहाांगिाले मौजा बेरिीपार (काचे) (ता.नतरोिा, 
जज.गोंदिया) येथील शेतकऱ्याांच्या सातबारा 
उताऱ्यािरून तलािासाठी दिलेल्या 
तुकड्याची नोंि कमी करण्याबाबत 

१० १००९७६ श्री.सत्यजीत पाटील-सरुिकर कोकरूि (ता.शशराळा जज.साांगली) येथील 
कोल्हापूर - साांगली जजल््याांना जोिणाऱ्या 
पुलाची िरुु्ती करण्याबाबत 

११ १०३९७९ श्री.रवि राणा आसरा – भातकुली - पठाण चौक 
(जज.अमरािती) या र्त्याचे ि पेढी 
निीिरील पुलाचे बाांधकाम करण्याबाबत 

१२ ९८२८३ श्री.सुभाष उफव  पांडितशेठ पाटील, 
श्री.धैयवशील पाटील 

अशलबाग, मुरूि, पेण ि उरण (जज.रायगि) 
तालुक्याांसाठी सागरी धूपप्रनतबांधक बांधारे 
बाांधण्याबाबत 

१३ १०३७७७ िॉ.राहूल आहेर िेिळा ते सौंिाणे ि िेिळा ते उमराणे 
(जज.नाशशक) या र्त्याांसह बबल्होळ येथील 
फरशी पुलाची िरुु्ती करण्याबाबत 

१४ १०२०५८ श्री.सिानांि चव्हाण भातगाांि – करजिेु - नतसांग (ता.सांगमेश्िर, 
जज.रत्नाधगरी) खािीिर पलुाचे बाांधकाम 
करण्याबाबत 

१५ ९७९४१ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अ्लम शेख, श्रीमती ननमवला 
गावित, श्री.बाळासाहेब थोरात, िॉ.पतांगराि 
किम, श्री.राहूल कुल 

महाि-पांढरपूर मागाविरील भोलािि-ेमहुि े ि 
महाि-पांढरपूर या टप्पप्पयातील र्त्याची 
िरुु्ती करण्याबाबत 

१६ १००२७२ श्री.अशमत ेनक शेलुबाजार वपांप्री अिगण (जज.िाशशम) येथे 
औषधाअभािी जनािराांचा मतृ्य ू
ेाल्याबाबत 

१७ ९६०४७ श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय ििटे्टीिार, प्रा.विरेंद्र 
जगताप 
 

मोताळा-नाांिरुा (जज.बलुढाणा) या र्त्याची 
िरुु्ती करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
१८ १०३३७७ िॉ.अशोक उईके यितमाळ जजल्हयात कृषी विभागामाफव त 

अनिुानािर राबविण्यात येत असलेल्या 
योजनेत ेालेला गैरव्यिहार 

१९ १०१५६३ श्री.रमेश बुांिीले अमरािती जजल््यातील सांत्रा उत्पािक 
शेतक-याांना आधथवक मित िेण्याबाबत 

२० ९७०४९ िॉ.शमशलांि माने, श्री.अशमत ेनक वििभावत ननकृष्ट्ट िजावचे ि तननाशकाला 
सहनशील असलेले कपाशीचे (एच.टी) 
बबयाणे विकल्याबाबत 

२१ ९६६८२ श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील सन २०१६ मधील खरीप हांगामात 
पीकविमा न भरलेल्या शेतकऱ्याांना आधथवक 
मित शमळणेबाबत 

२२ १०३०२४ िॉ.अननल बोंि े चाांिस िाठोिा (ता.िरुि, जज.अमरािती) 
लघु प्रकल्पासाठी शेतकऱ् याांच्या सांपादित 
केलेल्या जशमनीचा िाढीि मोबिला 
िेण्याबाबत 

२३ ९६६२२ श्री.सुधाकर िेशमुख नागपूर जजल्हा पररषिेने शेतक-याांसाठी 
खरेिी केलेली नाांगरणी यांत्र ेननकृष्ट्ट िजावची 
असल्याबाबत 

२४ ९८९६३ श्री.जयकुमार गोरे रदहमतपूर (ता.कोरेगाांि, जज.सातारा) येथील 
सेिाननितृ्त सुभेिाराला मांजूर शासकीय 
जशमनीचा ताबा न दिल्याबाबत 

२५ १०२९१९ श्री.ओमप्रकाश ऊफव  बच्चू किू, िॉ.अननल 
बोंि,े श्री.शशरीषिािा चौधरी, 
श्री.विनायकराि जाधि-पाटील 

पेढी (ता.भातकुली, जज.अमरािती) 
प्रकल्पातील प्रकल्पग्र्त शेतकऱ्याांना 
िाढीि मोबिला िेण्याबाबत 

२६ ९९८९० अॅि.यशोमती ठाकूर अमरािती जजल््यातील बलगाि ते 
िायगाि, माकी ते ननरुळ ि गांगामाई ते 
पुणावनगर या र्त्याांची िरुु्ती 
करण्याबाबत 

२७ ९५१०० श्री.जयप्रकाश मुांििा साई-नागेरी बॅरेजची क्षमता 
िाढविण्याच्या ि माांजरा निी खोशलकरण 
करण्याच्या कामाबाबत 

२८ १०२०७२ श्री.राहुल बोंदे्र धचखली (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील 
शेतकऱ् याांना सन २०१५-१६ च्या वपक 
विम्याची रक्कम न शमळाल्याबाबत 

२९ १०२८६८ श्रीमती मननषा चौधरी मौजे शशरगाांि ि सातपाटी (ता.जज. 
पालघर) येथील जशमनीिर अिधैरीत्या 
प्पलॉट पािल्याबाबत 

३० १०१७७९ श्री.शभमराि तापकीर मौजेा िारजे (ता.हिेली, जज.पुणे) येथील 
जशमनीच्या गैरव्यिहाराबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
३१ १०१४१९ प्रा.विरेंद्र जगताप चाांिरु रेल्िे (जज.अमरािती) तालुक्यातील 

शेतकऱ् याांचे दठबक शसांचन सांचाचे अनुिान 
प्रलांबीत असल्याबाबत 

३२ १०३६४३ श्री.सांजय पुराम आमगाांि (जज.गोंदिया) येथील धोकािायक 
र्त्याांची िरुु्ती करण्याबाबत 

३३ ९६२४६ श्री.मनोहर भोईर, श्री.अशमन पटेल माणगाि (जज.रायगि) तालुक्यात मुांबई-
गोिा महामागावसाठी सांपादित केलेल्या 
जशमनीच्या मोबिला िाटपात ेालेला 
गैरव्यिहार 

३४ ९५०६९ श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सरिार 
ताराशसांह, श्री.सुननल केिार 

म्हैसकर एन्फ्रा्रक्चर प्रा.शल. या कां पनीने 
शासनासोबत केलेल्या कराराचे मुद्राांक 
शुल्क न भरल्याबाबत 

३५ १०१६०५ िॉ.शशशकाांत खेिकेर सािखेि तेजन ते धचांचोली 
(ता.शसांिखेिराजा, जज.बुलढाणा) या 
र्त्याची िरुू्ती करण्याबाबत 

३६ ९९९०३ श्री.सांजय किम खेि (जज.रत्नाधगरी) येथील प्रशासकीय 
इमारतीच्या बाांधकामाबाबत 

३७ ९९८१९ श्री.हरीभाऊ जािळे भालोि ते बामणोि (ता.यािल, 
जज.जळगाि) या र्त्याचे काम ननकृष्ट्ट 
िजावचे ेाल्याबाबत 

३८ १००६०७ अॅि.भीमराि धोंि े आष्ट्टी, पाटोिा ि शशरूर (जज.बीि) या 
तालुक्याांतील १७ र्त्याांच्या िजोन्फ्नतीच्या 
प्र्तािास मान्फ्यता िेऊन अहमिनगर ते 
बीि या राज्यमागावची िरुु्ती करण्याबाबत 

३९ ९९४७८ श्री.कुणाल पाटील, श्री.िी.एस.अदहरे, श्रीमती 
ननमवला गावित, श्री.िी.पी.सािांत, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.नसीम खान 

साक्री (जज.धुळे) तालुक्यातील पजश्चम 
पट्टयात ताांिळािर मािा रोगाचा प्रािभुावि 
ेाल्याबाबत 

४० ९८५६५ श्री.योगेश सागर आांजले-हणे (ता.िापोली, जज.रत्नाधगरी) 
येथील मजच्िमार नौका बुिाल्याबाबत 

४१ ९८४४७ श्री.राजेश क्षीरसागर, श्री.सत्यजीत पाटील-
सरुिकर 

कोल्हापूर-रत्नाधगरी महामागाविरील पुलाांची 
िरुु्ती करून कोिोली ते बोरपािळे 
(ता.पन्फ्हाळा, जज.कोल्हापूर) या पुलाची 
पुनबाांधणी करण्याबाबत 

४२ १०४०४२ श्री.अ्लम शेख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.विजय ििटे्टीिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.सुननल केिार, प्रा.िषाव गायकिाि, 
श्रीमती ननमवला गावित, िॉ.सांतोष टारफे 

अहमिपूर ते पानगाांि (ता.रेणापूर, 
जज.लातूर) या र्त्याचे काम ननकृष्ट्ट 
िजावचे केल्याबाबत 

४३ ९८६१७ श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजत पिार, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्रीमती दिवपका 

पुणे जजल््यातील २३ गािाांमध्ये भू्खलन 
ि िरि कोसळण्याचा धोका असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
चव्हाण, श्री.पाांिुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचि, 
श्री.शभमराि तापकीर 

४४ ९८५१२ श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.नानाजी शामकुळे गोंिवपपरी (ता.गोंिवपपरी,जज.चांद्रपूर) ि 
जैतापूर ( ता.कोरपना, जज.चांद्रपूर) येथील 
र्त्याांची िरुु्ती करण्याबाबत 

४५ ९७२२७ श्री.मधुकरराि चव्हाण, श्री.सुभाष भोईर मौजे कविलगाि (नेरूर) (ता.कुिाळ, 
जज.शसांधिुगुव) येथील जागेची चुकीची 
मोजणी करून मालमत्तेचे नुकसान 
केल्याबाबत 

४६ ९५१५३ श्री.विजय ििटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अ्लम शेख, िॉ.सांतोष टारफे, 
अॅि.यशोमती ठाकूर, श्री.हषविधवन सपकाळ 

शसांिेिाही (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील नविन 
मध्यिती प्रशासकीय इमारतीच्या 
बाांधकामास मांजुरी िेण्याबाबत 

४७ ९७३८३ श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाि, श्री.राजेश क्षीरसागर, िॉ.सुजजत 
शमणचेकर 

कोल्हापूर जजल््यातील अिैध िाळू 
उपशाबाबत 

४८ ९७०९० श्री.अननल बाबर कोळा ते बाणरूगि (जज.साांगली) या घाट 
र्त्याची िरुु्ती करण्याबाबत 

४९ ९९३९५ श्रीमती अशमता चव्हाण, श्री.िी.पी.सािांत अधावपूर (ता.अधावपूर, जज.नाांिेि) येथील 
जजल्हा मागाविर जजओ कां पनीने 
अनधधकृतपणे खोिकाम केल्याबाबत 

५० १०४०१९ श्री.नानाजी शामकुळे चांद्रपूर येथील वप्रयिशवनी चौकातील बस 
्थानकाकि े जाणारा रेल्िे पूल बाांधून 
िरोरा नाका उड्िाण पुलाचे काम पूणव 
करण्याबाबत 

५१ ९६०८४ श्री.अतुल भातखळकर मुांबईमधील जशमनीिर आकारण्यात येणारा 
अकृषक कर रद्द करण्याबाबत 

५२ १०२७७१ श्री.अतुल सािे औरांगाबाि शहरातील हायकोटव ते सोहम 
मोटसव मुकुां ििािी सजव्हवस र्त्याचे काम 
ननकृष्ट्ट िजावचे केल्याबाबत 

५३ १०३०२८ श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे जळगाि जजल््यातील िाळू त्करीबाबत 
५४ ९५५६९ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 

ििटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत 
विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.सुननल केिार, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, िॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अ्लम शेख 

राज्यात ननयम िािलून िाहन योग्यता 
प्रमाणपत्र िेण्यात येत असल्याबाबत 

५५ ९६९६० िॉ.सांतोष टारफे, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अ्लम शेख, श्रीमती ननमवला गावित, 

पूणाव ते लक्ष्मीनगर (ता.पूणाव, जज.परभणी) 
या र्त्याचे काम पूणव करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.िी.पी.सािांत, 
श्री.विजय ििटे्टीिार, श्री.अमर काळे, 
िॉ.राहूल पाटील 

५६ १०१७५९ श्री.चांद्रकाांत सोनिणे तापी निीच्या (ता. चोपिा, जज.जळगाांि) 
काठािरील धानोरा पररसरातील 
शेतकऱ् याांच्या वपकाांचे ेालेले नुकसान 

५७ ९६४१३ श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.जजतेंद्र आव्हाि कोल्हापूर-गारगोटी (जज.कोल्हापूर) या 
र्त्याचे ननकृष्ट्ट िजावचे काम केल्याबाबत 

५८ १००९८१ श्री.प्रकाश आबबटकर, श्री.बसिराज पाटील, 
कुमारी प्रणणती शशांिे, प्रा.िषाव गायकिाि, 
अॅि.यशोमती ठाकूर, श्रीमती ननमवला 
गावित, श्री.अशमन पटेल, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.भारत भालके 

राज्य मागव पररिहन महामांिळास 
एस.टी.मधील री िाय फाय सेिेमुळे होत 
असलेले नुकसान 

  
िसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
५९ १०१२९६ श्री.भारत भालके, श्री.बबनराि शशांिे पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील भीमा निीला 

आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ् याांचे ेालेले 
नुकसान 

६० ९८८३७ श्री.गोिधवन शमाव अकोला जजल्हा पररषिेत विशेष घटक 
योजनेतील िधुाळ जनािरे िाटपात ेालेला 
गैरव्यिहार 

६१ ९८४३७ श्री.सुभाष उफव  पांडितशेठ पाटील रायगि ि रत्नाधगरी जजल्हयात सक्शन 
पांपाद्िारे अिैध िाळू उत्खनन होत 
असल्याबाबत 

६२ १०३७६५ िॉ.अननल बोंि े िरुि (जज.अमरािती) तालुक्यातील 
तहसीलिारािर कारिाई करण्याबाबत 

६३ ९६९०१ श्री.सुधाकर िेशमुख वििभावतील सात जजल्हयातील कजविार 
शेतक-याांचे विविध विमा कां पन्फ्याांनी 
कोट्यिधी रूपये बुिविल्याबाबत 

६४ १०३२५१ श्री.ओमप्रकाश ऊफव  बच्चू किू अमरािती जजल््यातील गुराांचे गोठे जळून 
शेती अिजारे ि अन्फ्य सादहत्याांचे नकुसान 
ेालेल्या शतेकऱ्याांना आधथवक मित 
िेण्याबाबत 

६५ १०३२८३ श्री.जयप्रकाश मुांििा पािी (बु.) (ता.िसमत, जज.दहांगोली) या 
गािालगत अिधै उत़्नन करणाऱ्या 
ठेकेिारािर कारिाई करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
६६ ९७६४७ श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सरिार 

ताराशसांह, श्री.सुननल केिार 
घोिबांिर, शमरे, महाजनिािी ि निघर 
(जज.ठाणे) या दठकाणी माती उत्खनन 
करून भराि टाकल्याबाबत 

६७ १०१२६९ श्री.सांजय किम हणे (ता.िापोली, जज.रत्नाधगरी) येथे िोंगर 
पोखरून अिैध उत्खनन सुरु असल्याबाबत 

६८ १००८३२ श्री.हरीभाऊ जािळे रािेर (जज.जळगाि) तालुक्यात कपाशी 
वपकािर मर रोगाचा ेालेला प्रािभुावि 

६९ ९९४८२ श्री.कुणाल पाटील, श्री.िी.एस.अदहरे, श्रीमती 
ननमवला गावित, श्री.िी.पी.सािांत, 
अॅि.यशोमती ठाकूर, प्रा.िषाव गायकिाि, 
श्री.अ्लम शेख 

लामकानी (ता.जज.धुळे) येथील ि 
आजूबाजूच्या पररसरातील कपाशीिर 
लाल्या रोगाचा प्रािभुावि ेाल्याबाबत 

७० ९६२०३ श्री.अतुल भातखळकर अांधेरी जुहू (मुांबई) येथील नामाांककत 
हॉटेलने १९४७७ चौ. फुट शासकीय जागेचा 
गैरिापर केल्याबाबत 

७१ ९९८५७ िॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती ननमवला गावित, 
अॅि.यशोमती ठाकूर, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.नसीम खान, 
श्री.कुणाल पाटील 

दहांगोली जजल्हयातील र्त्याांची िरुि्था 
ेाल्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
७२ ९७९४८ श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सरिार 

ताराशसांह, श्री.सुननल केिार, श्री.महेश 
चौघुले 

टोरांट पॉिर कां पनीने म.रा.वि.महामांिळाच्या 
वितरण कां पनीशी केलेल्या कराराचे मुद्राांक 
शुल्क न भरल्याबाबत 

७३ १०२२०९ श्री.सांजय किम मौजे नायरी (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) 
येथील नायरी बौध्ििािी-मराठिािी या 
र्त्याच्या िरुु्तीबाबत 

  

  
विधान भिन :   िॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : २१ डिसेंबर, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


