महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१८
-------------------------सोमिार, हिनाांक १२ मार्च, २०१८ / फाल्गन
ु २१, १९३९ ( शके ) रोजीच्या

ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सर्
ू ी
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)

महसूल, मित ि पुनिचसन, सािचजननक

बाांधकाम (सािचजननक उपक्रम िगळून) मांत्री
पररिहन, खारभूमी विकास मांत्री

याांर्े प्रभारी विभाग

कृषी, फलोत्पािन मांत्री

सािचजननक बाांधकाम (सािचजननक उपक्रम) मांत्री
पशस
ु ांिधचन, िग्ु धविकास ि मत््यविकास मांत्री
प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ४७
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ४० [ ०१ ते ४० ]
िस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०६ [ ४१ ते ४६ ]
नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०१ [ ४७ ]
एकूण - ४७
--------------------

प्रश्नाांर्ा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सि्याांर्े नाांि

विषय

१

११३२८०

श्रीमती ननमचला गावित

सटाणा-मळगाि (ता.बागलाण, जज.नाशशक) येथील

२

१०७४३९

श्री.नारायण पाटील

रायगाांि – िीट – झरे - पोपळज (ता.करमाळा,

३

११३३०६

श्री.बसिराज पाटील

४

११३९९५

श्री.कालीिास

श्री.ननतेश

राणे, मौजे शमठमांब
ु री-बागिाडी (ता.िे िगड, जज.शसांधि
ु ग
ु )च

५

१०६४६९

प्रा.विरें द्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर

अमरािती जजल््यातील २८ धगट्टी खिानाांना अिैध

६

१०७४२१

श्री.सुननल शशांिे

कोळां बकर,

पुलाला अिैध उत्खननामळ
ु े ननमाचण झालेला धोका
जज.सोलापूर) या र्त्यार्ी िरु
ु ्ती करण्याबाबत

औसा (जज.लातरू ) तालक्
ु यातील तेरणा ि तािरजा
निीपात्रातन
ू होत असलेल्या अिैध िाळू उपशाबाबत
येथे धूप प्रनतबांधक बांधारा बाांधण्याबाबत
परिाने हिल्याबाबत

श्री.अ्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, राणसािरगाांि ते पालम मागे शसरसम (ता.पालम,
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अशमत विलासराि जज.परभणी) या र्त्यार्ी िरु
ु ्ती करण्याबाबत
िे शमुख, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे ,
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सि्याांर्े नाांि

विषय

डॉ.सांतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.कुणाल

पाटील, श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.हषचिधचन
सपकाळ, श्री.भारत भालके, श्रीमती ननमचला
गावित, अॅड.यशोमती ठाकूर

७

११४०२३

८

११२४९६

श्री.जयकुमार गोरे , श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.भारत िहीिडी (ता.माण, जज.सातारा) येथील माणगांगा

९

१०७६४९

श्री.रुपेश म्हात्रे, श्री.सुननल प्रभू, श्री.महे श ठाणे जजल्हातील रे ती ि भूमाकफयाांिर कारिाई

१०

१११६२२

श्री.सांजय केळकर

११

११३२७०

१२

१०५००४

डॉ.राहूल आहे र

र्ाांििड

ि

िे िळा

(जज.नाशशक)

्थानकाांर्े नत
ु नीकरण करण्याबाबत

भालके

येथील

बस

निीिरील पुलार्े रुां िीकरण करण्याबाबत

र्ौघुले

करण्याबाबत
ठाणे

येथील

शासकीय

बळकाविल्याबाबत

भूखड
ां

भूमाकफयाांनी

श्री.शशरीषिािा र्ौधरी, श्री.ओमप्रकाश ऊफच मौजे विजयपूर ि धर्खले (ता.िाडा, जज.पालघर)
बच्र्ू कडू, श्री.र्ांद्रकाांत सोनिणे
श्री.अजय

र्ौधरी,

येथे मे. ग्रासीम इांड्रीज शल. कांपनीने अनधधकृत
बाांधकाम केल्याबाबत

श्री.सुननल

शशांिे, राज्यातील बांि पडलेल्या औद्योधगक प्रकल्पाांच्या

अॅड.भीमराि धोंडे, श्री.सांतोष िानिे, श्री.सांजय जशमनीांिर परिडणारी घरे बाांधण्याबाबत
पोतनीस, श्री.अतुल भातखळकर, श्री.सरिार
ताराशसांह,

श्री.सांिीपानराि

भुमरे , श्री.मांगेश

कुडाळकर, श्री.िैभि नाईक, श्री.मांगलप्रभात
लोढा, श्री.राजु तोडसाम, श्री.सांजय पुराम,
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्रीमती तप्ृ ती सािांत,
श्री.सुरेश हाळिणकर, श्री.शरििािा सोनािणे,

श्री.अबू आजमी, डॉ.राहूल पाटील, श्री.सुरेश
धानोरकर,
श्री.नरें द्र
महे ता,
अॅड.पराग
अळिणी, श्री.विकास कांु भारे , श्री.अशमत साटम,

श्री.अमर काळे , श्री.सनु नल केिार, श्री.उन्मेश
पाटील, श्री.जजतें द्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील,

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.िैभि
वपर्ड,

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील,

श्री.नसीम

खान,

थोरात,

श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्री.राहुल जगताप,
श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.रणधीर सािरकर,
श्री.विजय

श्री.अशमन

श्री.बाळासाहे ब

िडेट्टीिार,
पटे ल,

श्री.भारत

श्री.हिपक

भालके,

र्व्हाण,

श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील, श्री.अशमत
झनक,

श्री.नारायण

पाटील,

अॅड.गौतम

र्ाबक
ु ्िार, प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.विजय
काळे , श्री.योगेश सागर, श्री.सनु नल राऊत,
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श्री.प्रशाांत

ठाकूर,

विषय

श्री.समीर

कुणािार,

अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती मननषा र्ौधरी,
श्री.सुरेश गोरे , श्री.डड मल्लीकाजन
रे ड्डी,
ूच
श्री.विलास तरे , श्री.क्षितीज ठाकूर, श्री.हहतेंद्र
ठाकूर,

श्रीमती

मांिा

म्हात्रे,

श्री.सुरेश

(राजूमामा) भोळे , श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,

श्री.अशमत विलासराि िे शमख
ु , श्री.त्र्यांबकराि
शभसे, श्री.अ्लम शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ,

डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब्िल
ु सत्तार, श्री.सांग्राम
थोपटे , श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.गणपत गायकिाड,
श्री.नरें द्र पिार
१३

११३३७९

श्री.अशमत विलासराि िे शमख
ु , श्री.बाळासाहे ब जळकोट
थोरात,

प्रा.िषाच

गायकिाड,

(जज.लातूर)

अॅड.यशोमती अनतिष्ट्ृ टीमुळे

ठाकूर, श्री.नसीम खान, श्री.अशमन पटे ल, िे ण्याबाबत

तालक्
ु यातील

झालेल्या

शेतकऱ्याांना

नुकसानार्ी

भरपाई

श्री.अ्लम शेख, श्री.कुणाल पाटील, श्री.विजय
िडेट्टीिार, डॉ.सांतोष टारफे
१४

११३४७१

श्री.डी.पी.सािांत

नाांिेड जजल्हयातील १०७ गािातील शेतकरी पीक

१५

११२००१

श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.शरििािा बोरीबेल-रािणगाि, नानगाि-गार-िौंड ि यित
सोनािणे
्टे शन-ताांबेिाडी (ता.िौड, जज.पुणे) या र्त्याांर्ी

विम्यापासन
ू िांर्ीत असल्याबाबत

िरु
ु ्ती करण्याबाबत

१६

१०९३२७

श्री.अननल बाबर

कौठुळी (ता.आटपाडी, जज.साांगली) येथील माण

१७

११३९७४

श्री.सुरेश लाड, श्री.पाांडुरां ग बरोरा

निीिर पल
ू बाांधण्याबाबत
कडाि

बाजारहाटी

कजचत-मरु बाड

(जज.रायगड)

राज्यमागाचिरील

ननष्ट्कासीत करण्याबाबत
१८

१०५१६१

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पालघर

जजल््यातील

पाटील, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांत करण्याबाबत

अनधधकृत

गािातील

अनतक्रमण
ररसॉटच

बांि

शशांिे, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.भा्कर जाधि,

श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.िैभि वपर्ड, श्री.हसन

मुश्रीफ, श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.सुरेश
लाड,

१९

१०५२३८

२०

११०८९७

श्री.ककसन

कथोरे ,

श्रीमती

हिवपका

र्व्हाण, श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्तात्रय भरणे,
श्रीमती सुमन पाटील
श्री.सांजय सािकारे

नरखेड (जज.नागपूर) तालुक्यातील सांत्रा उत्पािक

श्री.भारत भालके

पांढरपूर ि मांगळिेढा (जज.सोलापूर) तालक्
ु यात र्ते

शेतकऱ्याांना नुकसान भरपाई िे ण्याबाबत
िरु
ु ्तीच्या ननवििे त झालेला गैरव्यिहार
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२१

१११७३२

श्री.र्ांद्रिीप

नरके,

२२

१०७९२५

श्री.बाळासाहे ब मुरकुटे

२३

१११४१५

श्री.भरतशेठ

पाटील-सरुडकर

श्री.जयांत

श्री.पाांडुरां ग

गोगािले,

पाटील,

बरोरा,

विषय
श्री.सत्यजीत कोल्हापूर

जजल््यातील

श्रीिेत्र

जोनतबा

र्त्याला सांरिक कठडे बाांधण्याबाबत
नेिासा फाटा ते

घाट

ज्ञानेश्िर मांहिर (ता.नेिासा,

जज.अहमिनगर) या र्त्यार्ी िरु
ु ्ती करण्याबाबत

श्री.जजतेंद्र

आव्हाड, रायगड ि रत्नाधगरी जजल््यातील सावित्रीनिी

श्री.िैभि

वपर्ड, आांबेत-म्हप्रळ पुलाला धोका ननमाचण झाल्याबाबत

श्री.शशशकाांत

शशांिे, बाणकोट खाडीपात्रातील अिैध िाळू उत्खननामळ
ु े

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती हिवपका
र्व्हाण, श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्तात्रय भरणे,
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रिीप नाईक,
श्री.कालीिास
श्री.अशमन

कोळां बकर,

पटे ल,

श्री.अ्लम

प्रा.िषाच

शेख,

गायकिाड,

श्रीमती ननमचला गावित, अॅड.यशोमती ठाकूर,

श्री.डी.पी.सािांत, श्री.भारत भालके, डॉ.सांतोष
टारफे, श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.बाळासाहे ब
थोरात, श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.राहुल बोंद्रे ,
श्री.नारायण
कुर्े,
श्री.सांतोष
िानिे,
श्री.शशिाजीराि कडडचले
२४

११००८०

श्री.सांजय किम, डॉ.भारती लव्हे कर, श्री.ननतेश एलईडी लाईटर्ा िापर करुन मासेमारी करणाऱ्याांिर
राणे,

श्री.सुभाष

उफच

पांडडतशेठ

पाटील, कारिाई करण्याबाबत

श्री.नारायण कुर्े, श्री.योगेश सागर, श्री.राज
पुरोहहत, श्री.विलास तरे , श्री.हहतेंद्र ठाकूर,

श्री.क्षितीज ठाकूर, श्री.सनु नल शशांिे, श्री.सांतोष
िानिे, अॅड.भीमराि धोंडे
२५

१०७३२७

श्रीमती

सम
ु न

पाटील,

श्री.जयांत

पाटील, शमरज (जज.साांगली) येथील बाहयिळण र्त्यासाठी

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.हसन मुश्रीफ

२६

११३४९९

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर

२७

१०६१०४

श्री.शरििािा

२८

१०५३३६

श्री.राधाकृष्ट्ण

सोनािणे,

ननयमबा्यररत्या

श्री.अमर

विलासराि

श्री.त्र्यांबकराि

विखे-पाटील,

श्री.नसीम
िे शमख
ु ,
शभसे,

खान,

(ता.शाहुिाडी, जज.कोल्हापूर)
र्त्याला सांरिक कठडे बसविण्याबाबत

घाट

काळे , म्हातिली (ता.उरण, जज.रायगड) येथे बेकायिे शीर
बाांधकाम केल्याबाबत

श्री.विजय सांग्रामपूर

श्री.अशमन

प्रा.िषाच

सरु
ु

अन्
ु कुरा

श्री.सरिार ताराशसांह, श्री.सुननल केिार
िडेट्टीिार,

अधधग्रहण

असल्याबाबत

जशमनीांर्े

(जज.बुलढाणा)

तालुक्यात

सन

श्री.अशमत २०१४-२०१५ मध्ये झालेल्या गारपीटीर्ी नुकसान
पटे ल, भरपाई शमळण्याबाबत

गायकिाड,

श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे , श्री.अ्लम
शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे,

श्री.अब्िल
ु सत्तार, श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.राहुल
बोंद्रे , श्री.भारत भालके
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सि्याांर्े नाांि

विषय

२९

१०५६६७

श्री.भा्कर जाधि, श्री.भरतशेठ गोगािले

रायगड,

३०

११००६२

डॉ.राहूल पाटील

पालम

३१

११४८५१

अॅड.यशोमती

रत्नाधगरी

ि

शसांधिग
ु च

जाणाऱ्या सागरी महामागाचबाबत
(जज.परभणी)

तालक्
ु यातील

जजल्हयातन
ू
शेतकऱ्याांना

ररलायन्स विमा कांपनीने विमा नाकारल्याबाबत
ठाकूर,

श्री.राधाकृष्ट्ण भातकुली ते कुमागढ (ता.भातकुली, जज.अमरािती)

विखे-पाटील, श्री.अशमत झनक, श्री.हषचिधचन या र्त्यार्े काम पण
ू च करण्याबाबत
सपकाळ,

प्रा.विरें द्र

जगताप,

प्रा.िषाच

गायकिाड, श्रीमती ननमचला गावित, श्री.अशमन
पटे ल,
३२

११२१३०

३३

१११७७२

श्री.अ्लम

शेख,

श्री.डी.पी.सािांत,

श्री.भारत भालके, श्री.राहुल बोंद्रे

श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.राहूल कुल, श्री.जयकुमार मौजे नेरे (ता.मळ
ु शी, जज.पण
ु े) येथील जशमनीच्या
गोरे , श्री.विजय काळे
गैरव्यिहाराबाबत
श्री.त्र्यांबकराि शभसे

लातरू जजल््यातील भक
ू ां पग्र्त ‘क’ िगचिारीच्या
गािातील

घरे

करण्याबाबत
३४

११०८२१

श्री.समीर कुणािार

३५

१०७६८४

श्री.हषचिधचन

ि

गायरान

भूखड
ां

ननयशमत

समुद्रपूर (जज.िधाच) तालुक्यातील र्त्याांर्ी िरु
ु ्ती
करण्याबाबत

सपकाळ,

श्री.राधाकृष्ट्ण धर्खली

(जज.बुलढाणा)

तालुक्यातील

पैनगांगा

विखे-पाटील, श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अशमन निीच्या पुरामुळे बाधीत झालेल्या गािाांर्े पन
ु िचसन
पटे ल, श्री.अ्लम शेख, श्री.अशमत विलासराि करण्याबाबत

३६

१०५७८४

िे शमुख, श्री.डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोष टारफे

श्री.कुणाल पाटील, श्रीमती ननमचला गावित, धळ
ु े शहरातील कापडणे फाटयापयंतच्या र्ौपिरी
प्रा.िषाच

प्रा.विरें द्र

डॉ.सांतोष

श्री.भारत

गायकिाड,
जगताप,
टारफे,

अॅड.यशोमती

श्री.त्र्यांबकराि

श्री.हषचिधचन

भालके,

श्री.बाळासाहे ब थोरात

ठाकूर, र्त्यासाठी सव्हीस रोड ि िे िमाने फाटयािर
शभसे, उड्डाणपूल बाांधण्याबाबत

सपकाळ,

श्री.डी.पी.सािांत,

३७

१०८५६७

श्री.सुभाष उफच पांडडतशेठ पाटील, श्री.सांजय निेिर निगाि ि राऊतआळी (जज.रायगड) येथे धप
ू
किम, श्री.भा्कर जाधि

प्रनतबांधक बांधारा बाांधण्याबाबत

३८

११३१९४

श्री.बाबुराि पार्णे

सोलापूर जजल््यातील हठबक शसांर्न सांर्ाच्या

३९

१०८७८०

श्री.शांभूराज िे साई

िेखड
ां िाडी

४०

११२९०८

डॉ.सांजय रायमुलकर

अनि
ु ानात झालेला गैरव्यिहार
गािठाणाांस

(ता.पाटण,
तारळी

जज.सातारा)

प्रकल्पाच्या

येथील

पन
ु िचशसत

िसाहतीर्ा िजाच ि नागरी सवु िधा िे ण्याबाबत

मेहकर (जज.बल
ु ढाणा) तालुक्यातील ४८ गािाांमध्ये
बस सेिा सरु
ु करण्याबाबत
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४१

११४२५५

सि्याांर्े नाांि

विषय

श्री.कालीिास कोळां बकर, श्री.ननतेश राणे

मौजे

िानीिडे

-

सरिणकरिाडी

(ता.िे िगड,

जज.शसांधि
ु ग
ु )च येथील धूप प्रनतबांधक बांधाऱ्याच्या
बाांधकामाबाबत

४२

११२४९९

४३

११३३२२

४४

१०५०१२

श्री.जयकुमार गोरे , श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.भारत िडूज – खातर – खटाि – तडािळे – बोंबले - िनपुरी
भालके

(ता.खटाि,

करण्याबाबत

जज.सातारा)

या

र्त्यार्ी

िरु
ु ्ती

श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.शरििािा खानिटे (ता.िौंड, जज.पुणे) येथील प्रकल्पग्र्त
सोनािणे
कुटुांबाांर्े पन
ु िचसन करण्याबाबत
श्री.सांजय

सािकारे ,

श्री.अब्िल
ु

सत्तार, कृषी

आयुक्तालयाच्या

भरारी

पथकाांनी

खाणीसाठी

हिलेल्या

श्री.अशमन पटे ल, श्री.अ्लम शेख, श्री.आशसफ कीटकनाशकाांर्ा अिैध साठा जप्त केल्याबाबत
शेख, श्री.सांग्राम थोपटे

४५

१०५०६८

श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सरिार ताराशसांह, धळ
ु े

जजल्हयातील

िगड

श्री.अमर काळे

जशमनीांबाबत

४६

१०५८०३

श्री.भा्कर जाधि

मौजे िेळणेश्िर, कोंडकारूळ, बोऱ्या ि तिसाळ

(ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) या गािाांना समद्र
ु ाांच्या
पाण्यामळ
ु े ननमाचण झालेला धोका

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४७

११४२५६

सि्याांर्े नाांि
श्री.कालीिास कोळां बकर

विषय
मौजे सजेकोट-पीरिाडी (ता.मालिण, जज.शसांधि
ु ग
ु )च
येथील धूप प्रनतबांधक बांधाऱ्याच्या बाांधकामाबाबत

विधान भिन :

डॉ. अनांत कळसे

मुांबई.

प्रधान सधर्ि,

हिनाांक : ९ मार्च, २०१८
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