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पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ४७ [ ०१ ते ४७ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १४ [ ४८ ते ६१ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०२ [ ६२ ि ६३ ] 
  

एकूि - ६३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१ ११९८४७ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकिी पुिे जजल््यात राबविण्यात येत असलेल्या 

कामधेन ूदत्तक योजनेबाबत 
२ १२३३२९ श्री.राजेश क्षीरसागर शशि पािवती कन्स्ट्रक्शन, साांगली याांनी र्त्याच्या 

कामामध्ये ननकृष्ट्ट दजावचे साहीत्य िापरल्याबाबत 
३ १२०९५८ श्री.भारत भालके मांगळिेढ़ा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील माि ि 

भीमा नदीपात्रातनू अिधैररत्या िाळु उपसा होत 
असल्याबाबत 

४ ११९४८८ डॉ.सांजय रायमुलकर मेहकर-मोळा (ता.मेहकर, जज.बुलढािा) या 
र्त्याची दरुु्ती करण्याबाबत 

५ १२२१५७ श्री.बाळासाहेब मुरकुटे नेिासा (जज.अहमदनगर) तालुक् यातील नतथकवक्षेत्र 
विकास आराखडयाांतगवतच्या कामाांबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
६ १२२२६० श्री.राहुल मोटे सोलापूर-धुळे (जज.उ्मानाबाद) महामागावसाठी 

िापरलेल्या गौि खननजाांच्या ्िाशमत्िधनाची 
रक्कम न भरल्याबाबत 

७ १२४४७९ श्री.सुधाकर कोहळे, श्री.सुधाकर देशमुख, 
डॉ.शमशलांद माने 

नागपूर शहरातील ग्रामीि प्रादेशशक पररिहन 
कायावलयाचे बाांधकाम अधविट ज्थकतीत 
असल्याबाबत 

८ ११७४८८ श्री.अ्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ि विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अमर काळे, श्री.सुननल केदार, प्रा.िषाव 
गायकिाड, श्री.हषविधवन सपकाळ, श्रीमती 
ननमवला गावित, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.कुिाल पाटील, श्री.आशसफ शेख, 
श्री.नरेंद्र पिार, श्री.गिपत गायकिाड, 
श्री.ककसन कथकोरे, अॅड.पराग अळििी, 
श्री.शरददादा सोनाििे, श्री.सरदार ताराशसांह 

पररिहन उपायुक्त, ठािे याांनी अधधकाऱ्याांच्या 
सांगनमताने केलेला गैरव्यिहार 

९ १२११६६ श्री.महेश चौघुले मौजे कुरुां द ि तळिली (ता.शभिांडी, जज.ठािे) येथेक 
अनधधकृत बाांधकाम केल्याबाबत 

१० १२२१७७ श्री.राजेंद्र पाटिी िाशीम जजल््यात बेकायदेशीरपिे भूखांडाचे 
ह्ताांतरि केल्याबाबत 

११ ११८१७३ श्री.सुननल राऊत मुांबईतील मांत्रालयाच्या पररसरातील फाऊन्स्टडशेन 
आणि बेडड ांगच्या कामात झालेला गैरव्यिहार 

१२ १२५६९३ श्री.अमल महाडीक कोल्हापूर-साांगली महामागावचे काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत 

१३ १२३४०५ श्री.अतुल सािे पैठि (जज.औरांगाबाद) येथेक कॉन्स्टक्रीट र्त्याच्या 
बाांधकामात झालेला गैरव्यिहार 

१४ ११६६०२ श्री.ननतेश रािे मालिि-देिबाग (जज.शसांधदुगुव) या र्त्याची 
दरुु्ती करण्याबाबत 

१५ १२४२९५ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.अमर काळे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती ननमवला 
गावित, श्री.कुिाल पाटील, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.बाळासाहेब थकोरात, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अब् दलु 
सत्तार 

सािवजननक बाांधकाम विभाग, नाांदेड याांनी मजरू 
सहकारी सा्ं थकाांना ननयमबा्यररत्या कामे 
ददल्याबाबत 

१६ १२१२२९ डॉ.सुजजत शमिचेकर मजले (ता.हातकिांगले, जज.कोल्हापूर) येथेक 
अिैधररत्या गौि खननजाांचे उत्खनन सुरु 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१७ १२३४७४ श्री.प्रकाश आबबटकर गारगोटी-पाटगाि (ता.भुदरगड, जज.कोल्हापूर) या 

र्त्यािरील पुलाांची दरुु्ती करण्याबाबत 
१८ १२०६३८ डॉ.शशशकाांत खेडकेर मौजे मेहुिाराजा (ता.देऊळगाि राजा, 

जज.बलुढािा) येथकील खडकपूिाव प्रकल्पग्र्ताांचे 
पुनिवसन करण्याबाबत 

१९ १२४३३७ श्री.राहुल बोंदे्र धचखली (जज.बुलढािा) तालुक्यात जजओ, 
ररलायन्स्टस ि इतर कां पन्स्टयाांनी शतेक-याांचे केलेले 
आधथकवक नुकसान 

२० १२३४०० श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.दत्तात्रय भरिे, श्री.िैभि वपचड 

शहापूर (जज.ठािे) येथकील आनांद कन्स्ट्रिेल या 
एजन्स्टसीिर कारिाई करण्याबाबत 

२१ ११९०३९ श्रीमती ददवपका चव्हाि नाशशक विभागातील नांदरूबार, जळगाि ि 
अमळनेर या भागातनू िाळूची िाहतूक होत 
असल्याबाबत 

२२ ११९१९४ श्री.सांग्राम थकोपटे, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.अशमन पटेल, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.विजय िडटे्टीिार 

दासिे ते धामिहोळ (ता.मुळशी, जज.पुिे) या 
र्त्याची दरुु्ती करण्याबाबत 

२३ १२०८२६ श्री.सुरेश लाड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड 

साांजगाि फाटा ते ताकईगाि (जज.रायगड) या 
र्त्याची दरुु्ती करण्याबाबत 

२४ ११७४९२ श्री.भा्कर जाधि रत्नाधगरी जजल््यातील ररक्षा चालक-मालक  
सांघटनाांनी विविध मागण्याांसाठी काढलेला मोचाव 

२५ १२१३४६ श्री.राहुल जगताप, श्री.राहुल मोटे देऊळिाडी (ता.कजवत, जज.अहमदनगर) येथेक 
मुरुमाचे अिैध उत्खनन होत असल्याबाबत 

२६ ११७१७६ श्री.सुननल प्रभू, श्री.सरदार ताराशसांह, 
श्री.शरददादा सोनाििे 

िरळी (मुांबई) येथकील बीडीडी चाळीच्या पनुविवकास 
कामात झालेला गैरव्यिहार 

२७ ११६६१७ श्री.शभमराि तापकीर पुिे जजल्हाधधकारी कायावलयातील फननवचरच्या 
कामात झालेला गैरव्यिहार 

२८ ११९७४३ श्री.राजु तोडसाम पाांढरकिडा (ता.केळापूर, जज.यितमाळ) शहरातील 
शसमेंट र्ता बाांधकामे ननकृष्ट्ट दजावची केल्याबाबत 

२९ १२३९५० श्री.राजन साळिी राजीिडा (जज.रत्नाधगरी) येथकील मत््योद्योग 
शाळेच्या इमारतीची दरुि्थका झाल्याबाबत 

३० १२४४२८ श्री.प्रशाांत बांब िाांदे्र-पूिव (मुांबई) येथकील शासकीय िसाहतीमधील 
अनतक्रमिे ननष्ट्काशसत करण्याबाबत 

३१ १२५२४६ श्री.अननल बाबर धचखलहोळ (ता.खानापूर, जज.साांगली) पररसरातील 
येरळा नदीपात्रातील अिधै उत्खननाबाबत 

३२ १२०३५९ श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.हनुमांत डोळस 

आांबेगाि ि जनु्स्टनर (जज.पिेु) या तालुक्यातील 
शेतकऱ्याांची झुआरी कां पनीकडून झालेली फसििकू 

३३ ११९२८७ श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट् ि विखे-
पाटील 

बुलढािा जजल्हयातील शासकीय कायावलयात 
वपण्याच्या पाण्याची गैरसोय होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
३४ १२१५५३ श्री.अशमन पटेल पायबुांदर ि नागलाबांदर (जज.पालघर) खाडीमधनू 

अिैधररत्या रेतीचा उपसा करण्यात येत 
असल्याबाबत 

३५ १२४१७२ श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील उन्स्टहेरे (ता.सुधागड, जज.रायगड) गािाजिळील 
पीआरसी ि पद्मािती रेडीांग कां पनीिर कारिाई 
करण्याबाबत 

३६ १२४६३९ श्रीमती अशमता चव्हाि, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अ्लम शेख 

भोकर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील गौिखननजाच्या 
अनधधकृत उत्खननाबाबत 

३७ १२५०२१ श्री.सुरेश धानोरकर करांजी (ता.गोंडवपांपरी, जज.चांद्रपूर) गािातील 
तलािातून मुरुमाचे अिधै उत्खनन केल्याबाबत 

३८ १२१९७८ श्री.सुरेश हाळििकर सुळकुड (ता.कागल, जज.कोल्हापूर) येथेक गौि 
खननजाचे बेकायदेशीरररत्या उत्खनन केल्याबाबत 

३९ १२५०४१ श्री.प्रभुदास शभलािेकर गाांगरखेडा (ता.धचखलदरा, जज.अमरािती) येथकील 
प्रकल्पग्र्ताांना जशमनीचा मोबदला देण्याबाबत 

४० ११८२९५ श्री.कुिाल पाटील, श्रीमती ननमवला गावित, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.अमर काळे, श्री.सुननल केदार, डॉ.सांतोष 
टारफे, श्री.भारत भालके, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, श्री.डी.पी.सािांत 

धुळे जजल्हयातील शेतकऱ्याांना गुलाबी बोंडअळीमुळे 
झालेल्या नकुसानाची नकुसान भरपाई देण्याबाबत 

४१ ११७३३७ श्री.िैभि नाईक कुडाळ आणि किकिली (जज.शसांधदुगुव) 
तालुक्यातील प्रकल्पग्र्ताांची प्रलांबबत रक्कम 
देण्याबाबत 

४२ ११९८९० श्री.सांजय सािकारे, डॉ.शमशलांद माने, 
श्री.सुधाकर देशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.बसिराज पाटील, श्री.सुरेश धानोरकर, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अ्लम शेख 

विदभावत ननकृष्ट्ट दजावच्या बबयाण्याांची विक्री होत 
असल्याबाबत 

४३ १२५४२७ श्री.भरतशठे गोगािले किकिली (जज.शसांधुदगुव) येथकील मे.ननमावि 
ररयलटसव कां पनीने केलेले अनधधकृत बाांधकाम 
ननष्ट्काशसत करण्याबाबत 

४४ १२४३०१ श्री.िैभि वपचड समशेरपूर ते म्हैसिळि (ता.अकोले, 
जज.अहमदनगर) या र्त्याची दरुु्ती करण्याबाबत 

४५ ११९०९७ श्री.ददपक चव्हाि, श्री.शशशकाांत शशांदे, 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील 

मौजे ददिशी (ब्रु) (ता.पाटि,जज.सातारा) येथकील 
७५० एकर जमीन हडप केल्याबाबत 

४६ १२४७५० श्री.गोिधवन शमाव अकोला जजल्हयातील रेती घाट शललाि प्रकक्रयेत 
झालेली अननयशमतता 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
४७ १२२०८७ श्री.विकास कुां भारे, डॉ.आशशष देशमुख, 

श्री.सुधाकर कोहळे 
जुनोना ते पोंभूिाव (जज.चांद्रपूर) या र्त्याच्या 
बाांधकामाबाबत 

 
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
४८ ११८४०६ श्री.अ्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ि विखे-

पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.बाळासाहेब 
थकोरात, श्री.कुिाल पाटील, श्री.नसीम खान, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, श्रीमती 
ननमवला गावित, श्री.अशमन पटेल, डॉ.सांतोष 
टारफे, श्री.त्र्यांबकराि शभसे 

मौजे िाघिगाांि ते लाांजा (जज.रत्नाधगरी) या 
र्त्याची झालेली दरुि्थका 

४९ १२४३९९ श्री.महेश चौघुले तळििे-िेळिेिाडी (ता.सािांतिाडी, जज.शसांधदुगुव) 
येथेक जोडर्त्याच्या कामात झालेला गैरव्यिहार 

५० ११९९३४ श्री.सुननल राऊत कळांबोली (जज.रायगड) येथेक डाांबरात काळ्या 
माबवलच्या च-ुयाची भेसळ करण्यात येत 
असल् याबाबत 

५१ १२३४१९ श्री.अतुल सािे औरांगाबाद जजल््यातील िाळू घाटाांचे शललाि 
करण्याबाबत 

५२ ११६६७२ श्री.ननतेश रािे कालािल (ता.मालिि, जज.शसांधुदगुव) खाडीपात्रातील 
धूप प्रतीबांधक बांधाऱ्याच्या बाांधकामाबाबत 

५३ १२१२३६ डॉ.सुजजत शमिचेकर रेंदाळ (ता.हातकिांगले, जज.कोल्हापूर) ि कनावटक 
राज्याच्या हद्दीतील कारदगा सीमेिरील अिधै 
उत्खननाबाबत 

५४ ११९२०० श्री.सांग्राम थकोपटे, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्रीमती ननमवला गावित, अॅड.यशोमती 
ठाकूर, प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.नसीम खान 

भोर (जज.पुिे) तालुक्यातील डोंगर भागात 
अनधधकृत उत्खनन होत असल्याबाबत 

५५ १२०८०० श्री.सुननल प्रभू सािवजननक बाांधकाम विभागाने पूिव केलेल्या 
कामाांची प्रमािपत्र ेसादर न केल्याबाबत 

५६ ११६६१५ श्री.शभमराि तापकीर डड ांग्रजिाडी (ता.शशरूर, जज.पुिे) येथेक 
बेकायदेशीरपिे माांगूर जातीच्या माशाांचे सांिधवन 
होत असल्याबाबत 

५७ ११९७५० श्री.राजु तोडसाम पाटापाांगरा ते खडका (ता.घाटांजी, जज.यितमाळ) 
या र्त्याच्या ननकृष्ट्ट दजावच्या बाांधकामाबाबत 

५८ १२५२६२ श्री.अननल बाबर साांगली जजल््यातील शेतक-याांना दठबक ि तषुार 
शसांचन सांचाचे अनुदान देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
५९ ११९३२८ श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट् ि विखे-

पाटील 
बुलढािा जजल््यात कुक्कुटपालन अनदुानाची 
प्रकरिे प्रलांबबत असल् याबाबत 

६० १२४५२४ श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील तळिटखेड-जािळी (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) 
धरिामध्ये केशमकल िापरून मासेमारी 
केल्याबाबत 

६१ १२२१४० श्री.विकास कुां भारे, डॉ.आशशष देशमुख दिडीपार (बेला) (जज.भांडारा) ि आिरमारा 
(जज.नागपूर) या गािातील प्रकल्पग्र्ताांचे पनुिवसन 
करण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
६२ १२०९७३ श्री.सुननल राऊत कसारा (ता.शहापूर,जज.ठािे) येथकील जशमनीच्या 

गैरव्यिहाराबाबत 
६३ ११६७०५ श्री.ननतेश रािे, श्री.िैभि नाईक कोल्हापूर ि शसांधदुगुव जजल््याांना जोडिाऱ्या घोडगे 

- सोनिड ेया घाट र्त्याच्या कामाबाबत 
  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १७ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


