
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

बुधिार, ददनाांक ११ जुलै, २०१८ / आषाढ २०, १९४० ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) महसूल, मदत ि पुनिवसन, सािवजननक बाांधकाम 
(सािवजननक उपक्रम िगळून), कृषी आणि 
फलोत्पादन मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 
(२) पररिहन, खारभूमी विकास मांत्री 
(३) सािवजननक बाांधकाम (सािवजननक उपक्रम) मांत्री 
(४) पशुसांिधवन, दगु्धविकास ि मत््यविकास मांत्री 

  

                         प्रश्नाांची एकूि सांख्या - ७३ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ५६ [ ०१ ते ५६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १५ [ ५७ ते ७१ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०२ [ ७२ ते ७३ ] 
  

एकूि - ७३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१ १२३६१८ श्री.क्षितीज ठाकूर, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, 

श्री.विलास तरे 
उसगाि, चाांदीप (ता.िसई, जज.पालघर) येथील 
तानसा नदीच्या पात्रात िाळू उपशामुळे दोन 
मजुराांचा झालेला मतृ्य ू

२ १२३१२३ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे अ्िली्टेशन (ता.इगतपुरी, जज.नाशशक) 
जिळील ब्रिटीशकालीन दगडी पुलाची पनुबाांधिी 
करण्याबाबत 

३ १२३८६५ श्री.सुरेश गोरे राज्यातील पनुिवशसत गािठािातील भूखांडाांच्या 
मालकीबाबत 

४ १२२७५७ श्री.धैयवशील पाटील पुगाि (ता.रोहा, जज.रायगड) हद्दीतील नम्रता ढाबा 
ते काांदले या र्त्याची दरुु्ती करण्याबाबत 

५ ११७४५० श्री.सुननल शशांदे महाराष्ट्र कृवष उद्योग विकास महामांडळात 
प्रकाश सापळ्याच्या ननविदा प्रकक्रयेत झालेला 
गैरप्रकार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
६ ११६६७६ श्री.ननतेश रािे बागमळागाि (ता.देिगड, जज.शसांधदुगुव) येथील धपू 

प्रनतबांधक बांधाऱ्याच्या बाांधकामाबाबत 
 

७ ११६६१९ श्री.शभमराि तापकीर खडकिासला (ता.हिेली, जज.पुिे) येथील शशििे 
ते नाांदेड शसटीला जोडिारा नदीिरील पुल 
धोकादायक झाल्याबाबत 
 

८ १२३४९३ अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.अ्लम शेख, श्री.नसीम 
खान 

अमरािती जजल््यात बोंड अळीमुळे कापूस 
वपकाच्या झालेल्या नकुसानाची नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत 
 

९ १२११९९ डॉ.सुजजत शमिचेकर रुई-कबनूर (ता.हातकिांगले, जज.कोल्हापूर) या 
र्त्याची दरुु्ती करण्याबाबत 
 

१० ११८५६२ श्रीमती अशमता चव्हाि, श्री.िसांतराि 
चव्हाि, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अशमन पटेल, श्री.अ्लम शेख, 
डॉ.सांतोष टारफे 

नाांदेड जजल््यातील गारपीटग्र्ताांना नकुसान 
भरपाई देण्याबाबत 

११ १२२८६६ श्री.मधुकरराि चव्हाि शसांदी रेल्िे (ता.सेलू, जज.िधाव) येथे 
उड्डािपुलाच्या बाांधकामात अननयशमतता 
झाल्याबाबत 

१२ ११८५११ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भा्कर जाधि, श्री.रािाजगजीतशसांह 
पाटील, श्री.नरहरी णझरिाळ, श्री.पाांडुरांग 
बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.सुरेश लाड 

नागपूर-ताडोबा या र्त्याला राज्यमागावचा दजाव 
देऊन र्ता दजोन्नत करण्याबाबत 

१३ १२३४८३ श्री.सांजय कदम मांडिगड ते खेड (जज.रत्नाधगरी) या र्त्याची 
दरुु्ती करण्याबाबत 
 

१४ १२१५०१ श्री.सांजय सािकारे, श्री.पांकज भुजबळ, 
श्री.उन्मेश पाटील 

अांमळनेर (जज.जळगाांि) येथे ननकृष्ट्ट दजावचे 
ब्रबयािे जप्त केल्याबाबत 
 

१५ ११७३६६ श्री.भा्कर जाधि रत् नाधगरी जजल्हयातील मच्मामाराांना ओखी 
चकक्रिादळात झालेल्या नकुसानाची नकुसान 
भरपाई देण्याबाबत 
 

१६ १२०११६ श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.अशमन पटेल, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अ्लम शखे 

बुलढािा जजल्हयात िादळी िारा ि गारपीटीमुळे 
शेतकऱ्याांचे झालेले नकुसान 
 

१७ १२३५०९ डॉ.राहूल पाटील परभिी जजल््यातील शतेकरी पांतप्रधान पीक 
विमा योजनेपासून िांधचत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१८ १२३३९५ श्री.अतुल सािे औरांगाबाद जजल्हाधधकारी कायावलय पररसरातील 

इमारतीांच्या बाांधकामात झालेला गैरव्यिहार 
१९ ११७६३९ श्री.राधाकृष्ट् ि विखे-पाटील, श्री.विजय 

िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् दलु सत्तार, 
श्री.राहुल बोंदे्र 

ब्रबयािे पुरिठ्याकरीता शेतकरी उत्पादक 
कां पन्याांना अग्रक्रम देण्याबाबत 

२० ११८०५८ श्री.रुपेश म् हात्र े मौजे लाहे (ता.शहापूर, जज.ठािे) पररसरातील 
पयाविरि सांिेदनशील ि हररत िेत्रामध्ये 
अनधधकृत उत्खनन केल्याबाबत 

२१ १२१४५५ श्री.विजय औटी शभिांडी (जज.ठािे) येथील कृषी अधधकाऱ्याांना लाच 
लुचपत प्रनतबांधक विभागाने केलेली अटक 

२२ ११९७३४ श्री.राजु तोडसाम वप ांपळखटुी (ता.केळापूर, जज.यितमाळ) येथील 
पैनगांगा नदीतून अिैध रेती उपसा करण्यात येत 
असल्याबाबत 

२३ १२२९६८ श्री.नारायि कुचे, श्री.सांतोष दानिे कोथेरी (ता.महाड, जज.रायगड) गािातील दगड 
खािीिर कारिाई करण्याबाबत 

२४ १२०४५६ श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील ब्रबरदोले (ता.कजवत, जज.रायगड) पररसरात 
िाहिाऱ्या उल्हास नदीिर पलू बाांधण्याबाबत 

२५ ११७२३५ श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.सुरेश धानोरकर शीि-पनिेल महामागाविरील िाशी खाडीिरील 
पुलाच्या बाांधकामाबाबत 

२६ १२१५३५ श्री.हररष वपांपळे अकोला जजल््यातील शतेकऱ्याांचे कापसाच्या 
ननकृष्ट्ट दजावच्या बीटी ब्रबयाण्याांमुळे झालेले 
नुकसान 

२७ १२०९२४ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुिािार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अशमत साटम 

पनिेल (जज.रायगड) तालुक्यातील धचपळे पलुाची 
दरुू्ती करण्याबाबत 

२८ १२२५०६ श्री.सांतोष दानिे, श्री.नारायि कुचे भरिे-खेड (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) या र्त्याच्या 
चौपदरीकरिाच्या कामाबाबत 

२९ ११७८४४ श्री.अननल कदम नाशशक जजल््यातील आददिासीांचे सातबारा 
उताऱ्यािर नाि लािण्याबाबत 

३० १२३५८७ श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.विलास तरे, श्री.क्षितीज 
ठाकूर 

नायगाि (ता.िसई, जज.पालघर) खाडीिरील पूलाचे 
काम पूिव करण्याबाबत. 

३१ १२३३०७ श्री.अशमत घोडा मौजे चांडीगाि (ता.डहाि,ू जज.पालघर) येथील 
जशमनीच्या गैरव्यिहाराबाबत 

३२ १२२६०१ श्री.राजन साळिी साखरपा ते दाभोळे (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) या 
र्त्यािरील पुलाांची दरुु्ती करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
३३ १२३८४२ श्री.हरीभाऊ जािळे जळगाि जजल््यात पािसामुळे केळी वपकाचे 

झालेले नुकसान 
३४ ११७५१७ श्री.अ्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ि विखे-पाटील, 

श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.कुिाल पाटील, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे 

मालेगाांि (ता.लोहा, जज.नाांदेड) ते बनिस 
(ता.पालम, जज.परभिी) या र्त्याची दरुु्ती 
करण्याबाबत 

३५ १२१४८६ श्री.लक्ष्मि पिार आपेगाि-कुरिवपांपरी-पाथरिाला चौक (ता.गेिराई, 
जज.बीड) या र्त्याचे काम ननकृष्ट्ट दजावचे 
केल्याबाबत 

३६ १२११४६ श्री.गोिधवन शमाव मे.्िाल कापोरेशन शल. ने मे.बालाजी 
एांटरप्रायजेस (जज.अकोला) येथे रासायननक 
खताांचा अिैध साठा केल्याबाबत 

३७ ११६९६१ श्री.अशमत साटम, श्री.राजेंद्र पाटिी राजािली ि िाघराळपाडा (ता.िसई, जज.पालघर) 
येथील िन ि शासकीय जशमनीांिर बेकायदा 
बाांधकामे केल्याबाबत 

३८ ११८६४६ श्री.जयप्रकाश मुांदडा आददत्य श्री.कां न््रक्शन, औरांगाबाद या कां पनीने 
परिानगीपेिा अधधक उत्खनन केल्याबाबत 

३९ ११७०८१ श्री.िैभि नाईक, श्री.पा्कल धनारे, 
श्री.नसीम खान, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.भरतशेठ गोगािले, 
श्री.सांजय सािकारे 

राज्यातील र्त्याांच्या बाांधकामात झालेला 
गैरव्यिहार 

४० ११९२८५ श्री.हषविधवन सपकाळ मोताळा (जज.बुलढािा) तालुक्यातील शेतकऱ् याांच्या 
गोठ्याांना आग लागून झालेले नुकसान 

४१ १२२१४१ श्री.विकास कुां भारे, डॉ.आशशष देशमुख नागपूर पररिहन कायावलयाांतगवत ऑनलाईन 
परीिते झालेला गैरव्यिहार 

४२ ११९८१६ श्री.शांभूराज देसाई काटेिाडी (तारळे) (ता.पाटि, जज.सातारा) या 
गािाच्या हद्दीतील खडीक्रशर बांद करण्याबाबत 

४३ १२३०६२ श्री.राहूल कुल शशरूर-सातारा महामागाविरील मौजे दापोडी ि 
मौजे बोरीपाधी (ता.दौंड, जज.पुिे) येथील पुलाांची 
दरुु्ती करण्याबाबत 

४४ १२२०५७ श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.अशमन पटेल 

औरांगाबाद-अजजांठा (जज.औरांगाबाद) या र्त्याच्या 
कामाबाबत. 

४५ ११६९३७ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.राधाकृष्ट् ि विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम 
खान, श्री.अशमत विलासराि देशमुख, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.राहुल बोंदे्र 

राज्य र्ते विकास महामांडळाने खालापूर 
(जज.रायगड) येथे भूखांड िाटपात अननयशमतता 
केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
 

४६ 
 

११८०२२ 
 
श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.सांदीप नाईक, श्री.राजेश टोपे, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.भा्कर जाधि, श्रीमती ददवपका 
चव्हाि, श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब 
पाटील, श्री.राहुल जगताप, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.दत्तात्रय भरिे, श्री.मकरांद जाधि-पाटील, 
श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.सांजय कदम, श्री.हनमुांत डोळस, 
श्री.ददपक चव्हाि, डॉ.सतीश (अण्िासाहेब) 
पाटील, श्री.गिपत गायकिाड, श्री.नारायि 
कुचे, श्री.सांतोष दानिे, श्री.ददलीप िळसे-
पाटील 

 
मुांबई-गोिा महामागावच्या चौपदरीकरिादरम्यान 
झाराप-भािई मांददर येथे बॉक्सिेल ि झारापनतठा 
येथे ओव्हरिीज बाांधण्याबाबत 

४७ १२२९२२ श्री.योगेश सागर, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर 
कुिािार, अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.अशमत साटम, श्री.सदानांद 
चव्हाि, श्री.भरतशेठ गोगािले, श्री.सुभाष 
उफव  पांडडतशेठ पाटील 

रायगड जजल््यातील १०३ गािाांना दरड 
कोसळण्याचा धोका असल्याबाबत 

४८ १२३८७० श्री.अननल बाबर रेििगाांि (ता.खानापूर, जज.साांगली) घाटात 
एस.टी. बस ि डांपरचा झालेला अपघात 

४९ १२०३४८ श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.हनुमांत डोळस, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.नरेंद्र पिार, श्री.बळीराम शसरसकार, 
श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.सांदीप नाईक, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भा्कर 
जाधि, श्रीमती ददवपका चव्हाि, श्री.शामराि 
ऊफव  बाळासाहेब पाटील, श्री.राहुल जगताप, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्तात्रय भरिे, 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.विजय भाांबळे, 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगाांिकर, 
श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सुरेश लाड, श्री.सांजय 
कदम, श्री.ददपक चव्हाि, डॉ.सतीश 
(अण्िासाहेब) पाटील 
 

नागोठिे (जज.रायगड) येथे खारे पािी शशरून 
शेतकऱ्याांच्या जशमनी नावपक होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
५० १२२६६१ श्री.महेश चौघुले नािळे (ता.िैभििाडी, जज.शसांधदुगुव) येथील 

र्त्याच्या कामासाठा लागिाऱ्या गौि खननजाचे 
अिैधररत्या उत्खनन केल्याबाबत 

५१ ११९३५१ श्री.आशसफ शेख मालेगाि (ता.मालेगाांि, जज.नाशशक) शहरातील 
राजानगर येथील जशमनीचे ननयमबा्यरीत्या 
खरेदी विक्रीचे व्यिहार केल्याबाबत 

५२ १२०६६० श्रीमती सीमाताई दहरे िािी (ता.शसन्नर, जज.नाशशक) ते शशडी 
(इ.अहमदनगर) दरम्यानच्या र्त्याचे काम 
ननकृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत 

५३ १२३०३९ श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.जजतेंद्र आव्हाड 

चांदगड (जज.कोल्हापूर) येथील ग्रामीि 
रुग्िालयासमोरील िळि र्त्याच्या 
रुां दीकरिाबाबत 

५४ ११९१६२ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.राधाकृष्ट् ि विखे-पाटील, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.अशमत विलासराि 
देशमुख, श्री.अशमन पटेल, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.नसीम खान, प्रा.िषाव गायकिाड, श्रीमती 
ननमवला गावित, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.कुिाल पाटील 

भूगाि (ता.मुळशी,जज.पुिे) येथील र्त्याची 
दरुु्ती करून िाहतकू कोंडी सोडविण्यासाठा 
उपाययोजना करण्याबाबत 

५५ १२३५३७ श्री.सुभाष साबिे, श्री.सांतोष दानिे, 
श्री.नारायि कुचे 

कोकि विभागात कृषी सहायक पदासाठा घेण्यात 
आलेल्या परीिेत झालेला गैरप्रकार 

५६ १२१५२० श्री.अशमत झनक, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.कुिाल पाटील, प्रा.िषाव 
गायकिाड, श्रीमती ननमवला गावित, 
डॉ.सांतोष टारफे 

उकळी पेन (ता.जज.िाशशम) येथील राजगुरु 
विद्यालय ते िखार महामांडळ या र्त्याची 
दरुु्ती करण्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
५७ ११६७०२ श्री.शभमराि तापकीर माले (ता.मुळशी, जज.पुिे) या गािात मातीचा 

बांधारा कोसळून झालेले नकुसान 
५८ ११८५८३ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, 

श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भा्कर जाधि, श्री.रािाजगजीतशसांह 
पाटील, श्री.नरहरी णझरिाळ, श्री.पाांडुरांग 
बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.ददपक चव्हाि, श्री.सुरेश लाड 
 

कली (ता.मालिि, जज.शसांधुदगूव) खाडी पररसरातुन 
होिा-या अिजड िाळू िाहतकुीमुळे काळसे-कुडाळ 
या र्त्याची दरुि्था झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
५९ ११७४२३ श्री.भा्कर जाधि बोरज-घोसाळकरिाडी (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथे 

मातीचा अनधधकृत साठा केल्याबाबत 
 

६० १२३५१० डॉ.राहूल पाटील दधुना नदीच्या पात्रातील िाळू उपशामुळे नदीचे 
अज्तत्ि धोक्यात आल्याबाबत 
 

६१ १२३४०२ श्री.अतुल सािे शरिापूर (जज.औरांगाबाद) पररसरात बनािट 
कालबा्य ब्रबयािे, खते ि कीटकनाशकाांचा साठा 
जप्त केल्याबाबत 
 

६२ ११७७७२ श्री.राधाकृष्ट् ि विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् दलु सत्तार, 
श्री.राहुल बोंदे्र 

मुांबईतील मानखदुव येथील धचल्रने्स एांड 
सोसायटीच्या जशमनीिर झालेले अनतक्रमि 

६३ ११७५५७ श्री.विजय औटी राहूरी (जज.अहमदनगर) येथील मुळा धरिात 
मासेमारीसाठा विषारी औषांधाचा िापर 
केल्याबाबत 

६४ १२२९७३ श्री.नारायि कुचे, श्री.सांतोष दानिे महाड (जज.रायगड) तालुक्यात बेकायदेशीर 
िीटभट्टय्ा कायवरत असल्याबाबत 
 

६५ १२०५४८ श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील, श्री.धयैवशील 
पाटील 

नाांदेड जजल््यातील ्थाननक मजच्ममाराांच्या 
मागण्याांबाबत 
 

६६ १२१५५० श्री.हररष वपांपळे आिी (जज.यितमाळ) येथील शासकीय 
ननिास्थानासाठा राखीि असलेली जागा 
बळकािल्याबाबत 
 

६७ १२२५०८ श्री.सांतोष दानिे, श्री.नारायि कुचे खालापूर (जज.रायगड) तालुक्यात डोंगर पोखरून 
मातीचे उत्खनन करण्यात येत असल्याबाबत 
 

६८ ११८२५७ श्री.अशमत साटम घारपी-उडलेी (ता.सािांतिाडी,जज.शसांधदुगुव) येथील 
जशमनीिर केरळ येथील नागररकाांनी अनतक्रमि 
केल्याबाबत 
 

६९ १२३९७२ श्री.राहूल कुल केडगाांि (ता.दौंड, जज.पुिे) येथील 
उड्डिपूलािरील पथकर िसूली बांद करण्याबाबत 

७० १२२०६२ श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अ्लम शेख 

वपशोर-शसल्लोड (जज.औरांगाबाद) र्त्यािरील 
पूलािर बेकायदेशीर बाांधकाम केल्याबाबत 

७१ १२४१६२ श्री.सुभाष साबिे त्र्यांबकेश्िर येथील सांत ननितृ्तीनाथ देि्थानच्या 
जशमनीचे बेकायदेशीरररत्या ह्ताांतर केल्याबाबत 
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नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
७२ १२०५५६ श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील अशलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील जजल्हा 

पशुिदै्यकीय दिाखान्याची झालेली दरुि्था 
७३ १२२५७३ श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.अशमन पटेल, 

श्री.अ्लम शेख, श्री.नसीम खान 
औरांगाबाद ि लातूर जजल्हयातील टेंभापूरी, 
जायकिाडी, भुसिी आणि डोंगरगाि 
धरिग्र्ताांच्या पुनिवसनाबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १० जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


