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पहहले अधधिेशन, २०१७
-------------------------बध
ु िार, हिनाांक ०५ एविल, २०१७ / चैत्र १५, १९३९ ( शके ) रोजीच्या

ताराांककत िश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या िश्नाांची सच
ू ी
(१)

महसूल, पन
ु िवसन ि मित कायव, सािवजननक

(२)

पररिहन, खारभम
ू ी विकास मांत्री

(३)
(४)
(५)

बाांधकाम (सािवजननक उपक्रम िगळून) मांत्री

याांचे िभारी विभाग

कृषी आणि फलोत्पािन मांत्री

सािवजननक बाांधकाम (सािवजननक उपक्रम) मांत्री
पशुसांिधवन, िग्ु धविकास ि मत््यविकास मांत्री

िश्नाांची एकूि सांख्या - ३३
पहहल्या फेरीतील िश्नाांची सांख्या

- २८ [ १ ते २८ ]

िस
ु ऱ्या फेरीतील िश्नाांची सांख्या

- ५ [ २९ ते ३३ ]

एकूि - ३३
--------------------

िश्नाांचा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. िश्न क्रमाांक

सि्याांचे नाांि

विषय

१

७८५१९

श्रीमती मननषा चौधरी

सातपाटी

(ता.जज.पालघर)

२

८१५१९

श्री.सांग्राम थोपटे

शशकेिाडी-िडसर (ता.िेल्हे , जज.पि
ु े) या र्त्याची

३

८३४०५

डॉ.आशशष िे शमख
ु

काटोल ि नरखेड (जज.नागपरू ) तालक्
ु यात सोयाबीन

झालेली िरु ि्था
वपकाांच्या

४

८४३७६

श्री.सांजजिरे ड्डी बोिकुरिार

ििी,

५

८१४६९

श्री.समीर कुिािार, श्री.िशाांत ठाकूर

हहांगिघाट

६

८१३१२

श्री.धैयश
व ील पाटील, श्री.सुभाष उफव

७

८४४२३

डॉ.अशोक उ के

खाडीत

नौकानयनाच्या मागावत साचलेला गाळ काढण्याबाबत

शमळण्याबाबत

पांडडतशेठ पाटील

गािातील

झालेल्या

मारे गाांि

ि

नुकसानाची

झरीजामिी

भरपा

(जज.यितमाळ)

तालुक्यात रे तीचा अिैध उपसा होत असल्याबाबत
(जज.िधाव)

तालुक्यातील

िकल्पग्र्त

शेतकऱ्याांना जशमनीचा मोबिला िे ण्याबाबत
अशलबाग

ि

खारे पाटातील

पेि

गाि

(जज.रायगड)

ि

भातशेतीला

तालुक्यातील
समद्र
ु ाच्या

भरतीच्या पाण्यामळ
ु े धोका ननमावि झाल्याबाबत
िडकी

(ता.राळे गाांि, जज.यितमाळ) येथील अिैध

िाळू उपशाबाबत

2
अ. क्र. िश्न क्रमाांक
८

७७१६०

सि्याांचे नाांि

विषय

श्री.िकाश फातपेकर, श्री.िकाश सुिे,

माझगाांि

श्री.मांगेश कुडाळकर, अॅड.गौतम

विक्री केल्याबाबत

श्री.सनु नल राऊत, श्री.िताप सरना क,

(मुांब )

येथील

शासनाच्या

मालकीच्या

भख
ां ाची कच्छी लोहाना ननिासी र्टने बेकायिा
ू ड

चाबक
ु ्िार, श्री.रुपेश म्हात्रे, श्री.सुननल
शशांिे, श्री.राजन साळिी
९

८४५२०

श्री.सुभाष भो र, श्री.जयकुमार गोरे

शशरिळ

१०

८३०००

डॉ.अननल बोंडे, श्री.ओमिकाश ऊफव बच्चू

अमरािती

११

७७८४५

डॉ.शमशलांि माने

नागपूर

१२

८३९४४

श्री.भा्कर जाधि

कौढर काळसूर-शांग
ृ ारतळी (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी)

१३

८०४४२

श्री.सांजय पुराम

१४

८४२६२

श्री.उन्मेश पाटील

चाळीसगाि

१५

८४६८५

श्री.राहूल कुल

िौंड (जज.पुिे) तालुक्यात अिैध िाळू उपसा होत

१६

७७८४८

श्री.योगेश (बापू) घोलप

नाशशक

विभागातील

महसूल

१७

७७४००

डॉ.सतीश (अण्िासाहे ब) पाटील

जळगाि

जजल्हयातील

पारोळा-अमळनेर,

कडू

१८

७६८२०

श्री.ककसन कथोरे , श्री.बळीराम शसरसकर

१९

८२४११

श्री.राजेंद्र पाटिी

(ता.खांडाळा,

जज.सातारा)

रोडचे काम अपूिव असल्याबाबत
जजल््यातील

आधथवक मित िे ण्याबाबत

येथील

सज्हवस

िष्ट्ु काळग्र्त

शेतकऱ्याांना

क्षेत्रातील

हॉटे ल्सनी

महानगरपाशलका

करमिक
ू शल्
ु क न भरल्याबाबत

र्त्यािरील निीिर पल
ू बाांधण्याबाबत

गोंहिया जज्यातील नैसधगवक आपिग्र्ताांना नक
ु सान
भरपा

िे ण्याबाबत

(ता.चाळीसगाि,

जज.जळगाि)

काली घाटाच्या कामाबाबत

येथील

असल्याबाबत

अधधकाऱ्याांविरु का कारिा

विभागाच्या

करण्याबाबत

२७

पारोळा-

भडगाांि या र्त्यासह अनेक र्ते सहा महहन्यात
नािरु
ु ्त झाल्याबाबत

वपक ि मलिाडा (ता.िाडा, जज.पालघर) या गािातील
वपांजाल निीच्या पात्रातील अिैध िाळू उपसा
मानोरा

(जज.िाशशम)

तालुक्यातील

आडि

िकल्पातील पन
सवु िधा
ु िवशसत गािाांमध्ये मल
ु भत
ू
िे ण्याबाबत

२०

८१९९४

श्री.रामचांद्र अिसरे , श्री.ओमिकाश ऊफव

गोसेखि
ु व (जज.भांडारा) िकल्पग्र्ताांना नागरी सवु िधा

२१

७५९७९

श्री.ननतेश रािे, श्री.धैयश
व ील पाटील

रत्नाधगरी ि सातारा जजल््याांना जोडिाऱ्या ननिळी-

२२

७४३६०

श्री.अशमत साटम

धचत्रपट अशभनेत्याांनी ननमावत्याांबरोबर केलेले करार

बच्चू कडू

ि आधथवक मित िे ण्याबाबत

नेिरिाडी घाटाच्या कामाबाबत

नोंििी ि मद्र
ु ाांक शल्
ु क विभागाकडे नोंिविले जात
नसल्याबाबत

२३

७७८९१

श्री.डी.एस.अहहरे

साक्री

(जज.धुळे)

तालुक्यातील

पुन्याचापाडा-कुत्तरखाांब
िरु
ु ्ती करण्याबाबत

ते

वपांपळनेर-निेनगर-

रोहड

या

र्त्याची

3
अ. क्र. िश्न क्रमाांक

सि्याांचे नाांि

विषय

२४

७७८३५

श्री.हरीभाऊ जािळे

णखरोिा-धचनािल-िडगाि-ननांभोरा-बालिाडी

२५

८१५६८

श्री.हषविधवन सपकाळ

बुलढािा जजल््यात अिैध मासेमारी ्यिसाय सुरु

२६

७६४८८

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर

(जज.जळगाि) या र्त्याच्या झालेल्या िरु ि्थेबाबत
असल्याबाबत

माजगाि-पोले

(ता.पन्हाळा,

यािरम्यानच्या

कासारी

िाढविण्याबाबत
२७

८४१९८

श्री.हसन मुश्रीफ

७६८०५

निीिरील

जज.कोल्हापूर)

पल
ु ाची

उां ची

शसांधि
ु ग
ू व जजल््यात आांबा ि काजू वपकािर भुरी ि
चुरडा-मूरडा

असल्याबाबत
२८

(रामा-४६)

श्री.बबनराि शशांिे

या

रोगाांच्या

िािभ
ु ाविाची

शक्यता

वपराची कुरोली, िाडी कुरोली ि धचांचिी (ता.पांढरपुर,
जज.सोलापूर) येथे पािसामळ
ु े वपकाांचे झालेले नक
ु सान

िस
ु री फेरी
अ. क्र. िश्न क्रमाांक

सि्याांचे नाांि

विषय

२९

८२५२०

श्री.योगेश (बापू) घोलप

मौजे धोंडेगाांि (ता.जज.नाशशक) येथील धरिग्र्त

३०

७७३८७

डॉ.सतीश (अण्िासाहे ब) पाटील

भडगाांि (जज.जळगाांि) तालुक्यातील शेतकऱ्याांना पीक

३१

८१०४२

श्री.हरीभाऊ जािळे

अरािल ते भालोि (जज.जळगाि) या र्त्याचे काम

३२

७६४९४

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर

शशरोळ

(जज.कोल्हापूर)

३३

८४२८०

श्री.हसन मश्र
ु ीफ

डडांगिे

(ता.सािांतिाडी,

आहििासीांना जशमनीचा मोबिला िे ण्याबाबत
विम्याची रक्क्म िे ण्याबाबत
ननकृष्ट्ट िजावचे केल्याबाबत

शेतमळी िाहून गेल्याबाबत

तालुक्यातील
जज.शसांधि
ू ग
ु )व

निीकाठची
गािातील

डोंगरािर लागलेल्या आगीमुळे शेतकऱ्याांचे झालेले
नुकसान

विधान भिन :

डॉ. अनांत कळसे

मुांब .

िधान सधचि,

हिनाांक : ०१ एविल, २०१७
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