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

शुक्रिार, दिनाांक १५ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहाण  २४, १९३९ ( शके ) रोजीच्णा 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्णा णािीत समाविष्ट्ट करण्णात आलेल्णा प्रश्नाांची सूची 

  

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

 

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

  

प्रश्नाांची एकू  सांख्णा - ७९ 
  

   पदहल्णा फेरीतील प्रश्नाांची सांख्णा - ५९ [ ०१ ते ५९ ] 
  

    िसुऱ्णा फेरीतील प्रश्नाांची सांख्णा - १५ [ ६० त े७४ ] 
  

   नतसऱ्णा फेरीतील प्रश्नाांची सांख्णा - ०५ [ ७५ ते ७९ ] 
  

    एकू  - ७९ 
    -------------------- 
  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्णाांचे नाांि विषण 
१ ९७९२४ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.जणकुमार गोरे, 

श्री.राहूल कुल, श्री.अममन पटेल, श्री.अममत 
विलासराि िेशमुख, श्री.अ्लम शेख, 
श्रीमती ननमवला गावित, िॉ.पतांगराि किम, 
श्री.बाळासाहेब थोरात 

साखरगाि (ता.िेल्हे, जज.पु े) णा 
गािाजिळील गुांजि ी निीिरील पूल 
धोकािाणक झाल्णाबाबत 

२ ९५८८९ श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.अजजत पिार, 
श्री.शमशकाांत मशांिे, श्री.जणांत पाटील, 
श्री.सांिीप नाईक, श्री.ककसन कथोरे, श्रीमती 
दिवपका चव्हा , श्री.नरहरी झझरिाळ, 
श्री.पाांिुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचि, श्री.सुभाष 
भोईर, श्री.प्रकाश फातपेकर 

मुांब्रा (जज.ठा े) णेथील बाह्णिळ  मागावची 
िरुि्था झाल्णाबाबत 
 

३ ९६०१० श्री.अतुल भातखळकर सेन्ट्रल लाणब्ररी एमशणाटीक सोसाणटी णेथे 
छतामधनू पा ी गळती होऊन शेकिो िमुमवळ 
पु्तके मभजल्णाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्णाांचे नाांि विषण 
४ ९५३७२ श्रीमती सीमाताई दहरे, श्री.र धीर सािरकर, 

श्री.गोिधवन शमाव, श्री.हररष वपांपळे, िॉ.सांजण 
राणमुलकर, श्री.सरिार तारामसांह 

अकोला शहरातील भूखांि भूममअमभलेख 
काणावलणातील अधधकारी ि कमवचाऱ् णाांनी 
बळकाविल्णाबाबत 

५ ९७०९४ श्री.मधुकरराि चव्हा , श्री.सुभाष भोईर मौजे नाांगरगाि (ता.मािळ, जज.पु े) णेथील 
निीन शतीच्णा जममनीांची अिैधररत्णा 
खरेिीविक्री झाल्णाबाबत 

६ ९५१५४ श्री.भा्कर जाधि आबीटगाि (ता.धचपळू , जज.रत्नाधगरी) 
णेथील ओढणाककनारी तीन णिुकाांचा झालेला 
मतृ्ण ू

७ ९९४८१ श्री.हररष वपांपळे गाजीपूर (ता.जज.अकोला) णेथील 
आदििासीांच्णा जममनी बबगर आदििासीांनी 
बेकाणिेशीरररत्णा खरेिी केल्णाबाबत 

८ ९५८७२ प्रा.विरेंद्र जगताप सोनगाि मशिनी (ता.चाांिरु रेल्िे, 
जज.अमरािती) णेथील खिानीत अिैध 
उत्खनन झाल्णाबाबत 

९ ९६४२३ श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट्   
विखे-पाटील 

बुलढा ा-धाि-औरांगाबाि र्त्णाची िरुि्था 
झाल्णाबाबत 

१० ९६२५८ श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.अममन पटेल, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.रा ाजगजीतमसांह 
पाटील, श्री.सुरेश लाि, श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील 

खालापूर फाटा ते खोपोली ि खोपोली 
विश्रामगहृ ते बोरघाट पाणथा णा र्त्णाच्णा 
चौपिरीकर ाच्णा कामाबाबत 
 

११ ९८६५४ िॉ.शमशकाांत खेिकेर खिकपू ाव (ता.िेऊळगाांिराजा, जज.बुलढा ा) 
निीपात्रात अिैध िाळू उपसा होत 
असल्णाबाबत 

१२ ९५००२ श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, श्री.विजण 
ििटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अममत 
विलासराि िेशमुख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.त्र्णांबकराि मभसे, श्री.सुननल केिार, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.अ्लम शेख, 
िॉ.सांतोष टारफे, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर 
कु ािार, अॅि.आमशष शेलार, श्री.अममत 
साटम, श्री.कु ाल पाटील, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.अमर काळे, श्रीमती दिवपका चव्हा , 
श्री.अजजत पिार, श्री.शमशकाांत मशांिे, 
श्री.जणांत पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्रीमती 
ननमवला गावित, श्री.सुभाष भोईर, श्री.सांजण 
केळकर, श्री.ककसन कथोरे, श्री.भारत भालके, 
श्री.पाांिुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचि, श्री.नरहरी 
झझरिाळ, श्री.सांजण सािकारे, श्री.प्रकाश 

नावपकी ि कजवबाजारीप ामुळे शतेकऱ्णाांनी 
केलेल्णा आत्महत्णा 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्णाांचे नाांि विषण 
फातपेकर, श्री.सांजण पोतनीस, श्री.सिा 
सरि कर, िॉ.राहूल पाटील, श्री.शाांताराम 
मोरे, श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीकर, 
श्री.बबनराि मशांिे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.सांिीपानराि भुमरे, श्री.अननल बाबर, 
िॉ.सतीश (अण् ासाहेब) पाटील, श्री.सुननल 
मशांिे, श्री.आमसफ शेख, श्री.भाऊसाहेब 
काांबळे, अॅि.णशोमती ठाकूर 

१३ ९६९२१ श्रीमती सांध् णािेिी िेसाई-कुपेकर फाटकिािी प्रकल्पातील वि्थापीत 
शेतकऱ्णाांच्णा ७/१२ उताऱ्णािरील प्रकल्प 
शेरा काढ ेबाबत 

१४ ९९११३ श्रीमती मननषा चौधरी, अॅि.आमशष शेलार, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.विलास तरे, 
श्री.क्षितीज ठाकूर, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.पा्कल धनारे 

जलसार टेंभीखोिािे (जज.पालघर) णा 
जोिर्त्णािरील पूल अपू ावि्थेत 
असल्णाबाबत 

१५ ९५२३४ श्री.अजजत पिार, श्री.जणांत पाटील, 
श्री.शमशकाांत मशांिे, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, 
श्री.सांिीप नाईक, श्री.सांतोष िानिे, 
श्री.नाराण  कुचे, श्री.रमेश बुांिीले, श्री.पांकज 
भुजबळ, िॉ.सतीश (अण् ासाहेब) पाटील, 
अॅि.भीमराि धोंि,े िॉ.राहूल पाटील, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हा , श्री.सांजजिरेड्िी 
बोिकुरिार, श्री.राजु तोिसाम 

सिोष बीणा े ि बोंि अळीमुळे कापसू 
उत्पािकाांचे झालेले नुकसान 
 

१६ ९९०६९ श्री.बाबुराि पाच े पु े-अहमिनगर मागावचे सहापिरीकर  
करण्णाबाबत 

१७ ९८९०६ श्री.अममत झनक, श्री.सांिीपानराि भुमरे राज्णातील बाांधकाम कां त्राटिाराांची िेणके 
थकीत असल्णाबाबत 

१८ ९५७२३ श्री.अममन पटेल, श्री.सुननल केिार, 
श्री.विजण ििटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्   
विखे-पाटील, अॅि.णशोमती ठाकूर, 
श्री.अ्लम शेख, िॉ.सांतोष टारफे, श्री.अमर 
काळे, श्री.अममत विलासराि िेशमुख, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, िॉ.पतांगराि किम, 
श्री.नसीम खान, अॅि.गौतम चाबकु्िार, 
श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.मांगेश कुिाळकर, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.त्र्णांबकराि मभसे, 
िॉ.शमशकाांत खेिकेर, श्री.पाांिुरांग बरोरा, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.िैभि वपचि, 
श्री.राहुल जगताप, श्री.णोगेश सागर, 

मुांबई-नागपूर समधृ्िी महामागावबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्णाांचे नाांि विषण 
श्री.आमसफ शेख, श्री.भाऊसाहेब काांबळे, 
श्री.कु ाल पाटील, श्री.भारत भालके 

१९ १००७२९ श्री.मांगेश कुिाळकर, श्रीमती तपृ्ती सािांत गोराई (मुांबई) णेथील जमीन विधी 
विद्णापीठाच्णा उभार ीसाठी िेण्णाबाबत 

२० १०२२७२ श्री.रमेश लटके मौजे मरोळ (ता.अांधेरी, जज.मुांबई उपनगर) 
णेथील तलािाचे सुशोभीकर  करण्णाबाबत 

२१ ९५८५३ श्री.शमशकाांत मशांिे, श्री.जणांत पाटील, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.मकरांि जाधि-पाटील, 
श्री.अजजत पिार, श्रीमती दिवपका चव्हा , 
श्री.पाांिुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचि, 
श्री.हनुमांत िोळस, श्री.नरहरी झझरिाळ, 
श्री.रा ाजगजीतमसांह पाटील, श्री.शामराि 
ऊफव  बाळासाहेब पाटील, श्री.दिपक चव्हा  

णितेश्िर (जज.सातारा) घाटातील र्ता 
खचल्णाबाबत 

२२ ९५०५४ श्री.विजण ििटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्   
विखे-पाटील, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर 
काळे, अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.अ्लम शेख, 
िॉ.सांतोष टारफे, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.सांजण पुराम, 
िॉ.िेिराि होळी, श्री.र जीत काांबळे, 
प्रा.विरेंद्र जगताप 

चांद्रपूर आझ  गिधचरोली जजल्ह्णातील धान 
वपकािर कीि रोगाचा झालेला प्रािभुावि 
 

२३ १००९०४ श्री.अमर काळे, श्री.विजण ििटे्टीिार, 
श्री.अ्लम शेख, अॅि.णशोमती ठाकूर, 
श्री.सुननल केिार, िॉ.सांतोष टारफे 

ठा े शहरातील रतनजी पे्रमजी चॅररटी 
र्टच्णा जममनीच्णा विक्रीत झालेली 
अननणममतता 

२४ १०१३२७ श्री.प्रशाांत बांब ठा े जजल्ह्णातील जममनीांचे अधधकार 
अमभलेख गहाळ झाल्णाबाबत 

२५ ९८०९२ िॉ.सांजण राणमुलकर मेहकर ते चाणगाि (जज.बलुढा ा) 
र्त्णािरील पूल नािरुु्त झाल्णाबाबत 

२६ ९५४११ श्री.जणांत पाटील, श्री.अजजत पिार, श्री.िैभि 
वपचि, श्री.शमशकाांत मशांिे, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाि, श्री.सांिीप नाईक, श्री.मकरांि 
जाधि-पाटील, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.ित्तात्रण 
भर े, श्री.ककसन कथोरे, श्री.सांजण केळकर, 
श्री.सुननल केिार, श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, 
श्री.विजण ििटे्टीिार, अॅि.णशोमती ठाकूर, 
श्री.अ्लम शेख, िॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.रा ाजगजीतमसांह पाटील, श्रीमती 
दिवपका चव्हा , श्री.पाांिुरांग बरोरा, 
श्री.हनुमांत िोळस, श्री.नरहरी झझरिाळ, 
श्री.अममत विलासराि िेशमुख, 

महाराष्ट्र राज्ण मागव पररिहन 
महामांिळातील कमवचाऱ्णाांनी केलेल्णा 
सांपाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्णाांचे नाांि विषण 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.अममन पटेल, 
िॉ.पतांगराि किम, श्री.अमर काळे, 
श्री.नसीम खान, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.भाऊसाहेब काांबळे, श्री.दिपक चव्हा , 
िॉ.सांजण राणमुलकर, श्री.ककशोर पाटील, 
श्री.णोगेश दटळेकर, श्री.सांजण किम, 
श्री.सांतोष िानिे, अॅि.भीमराि धोंि,े 
श्री.सुननल मशांिे, श्री.उल्हास पाटील, 
श्री.विजण रहाांगिाले, श्री.चर  िाघमारे, 
श्री.राजेश काशीिार, श्री.कृष्ट् ा गजबे, 
प्रा.िषाव गाणकिाि, श्रीमती ननमवला गावित, 
श्री.िी.पी.सािांत, श्री.भा्कर जाधि, 
श्री.र धीर सािरकर, श्रीमती सांध् णािेिी 
िेसाई-कुपेकर, श्री.िसांतराि चव्हा , 
श्री.राहुल जगताप, िॉ.सतीश (अण् ासाहेब) 
पाटील, श्री.सिा सरि कर, श्री.प्रकाश सुिे, 
श्री.भारत भालके, श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, 
श्री.सिानांि चव्हा , श्री.चांद्रकाांत सोनि े, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.अब् िलु सत्तार, 
प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलक ी, श्री.उन्ट्मेश 
पाटील, श्री.अननल बाबर, श्री.धैणवशील 
पाटील, श्री.सुरेश हाळि कर, श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे 

२७ ९५२४५ श्री.अननल बाबर खानापूर ि तासगाांि (जज.साांगली) णेथे 
िाऊनी रोगाचा प्रािभुावि होऊन द्रािबागाांचे 
झालेले नुकसान 

२८ ९५४८५ श्री.प्रकाश आबबटकर, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाि 

कोल्हापूर जजल्ह्णातील िॉ.बाबासाहेब 
आांबेिकर कृषी ्िािलांबन णोजनेबाबत 

२९ ९५०४५ श्रीमती दिवपका चव्हा , श्री.अजजत पिार, 
श्री.जणांत पाटील, श्री.शमशकाांत मशांिे, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.राजेश िीरसागर, 
श्री.शरििािा सोनाि े, श्री.अममत 
विलासराि िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट्   
विखे-पाटील, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.अममन पटेल, अॅि.णशोमती ठाकूर, 
िॉ.पतांगराि किम, श्री.विजण ििटे्टीिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.नसीम खान, श्री.सुननल 
राऊत, श्री.प्रकाश आबबटकर, श्री.नरेंद्र 
महेता, श्री.सरिार तारामसांह, श्री.सुननल 

मुांबईतील मांत्रालणाच्णा पररसरात मसमेंट 
कााँकक्रटीकर ाच्णा कामात झालेला 
गैरव्णिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्णाांचे नाांि विषण 
केिार, श्री.सांजण सािकारे, श्री.उिेमसांग 
पाििी, श्री.दिपक चव्हा , श्री.सुननल मशांिे 

३० ९६६२३ श्रीमती ननमवला गावित, श्री.विजण ििटे्टीिार, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.बाळासाहेब थोरात 

जजल्हा पररषिेच्णा शाळाांमध्णे ्कूल सेफ्टी  
प्रोग्रामची अांमलबजाि ी करण्णाबाबत 

३१ १००५१८ श्री.रमेश बुांिीले िणावपूर (जज.अमरािती) णेथील शेतकऱ्णाांच्णा  
खरीप हांगामातील पीक विम्णाबाबत 

३२ ९५१७६ श्री.मभमराि तापकीर, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.जणकुमार गोरे, श्री.अममत विलासराि 
िेशमुख, श्री.अममन पटेल, श्री.अ्लम शेख, 
श्रीमती ननमवला गावित, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, िॉ.पतांगराि किम, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाि, श्री.अजजत पिार, श्री.जणांत पाटील, 
श्री.शमशकाांत मशांिे, श्री.ककसन कथोरे, श्रीमती 
दिवपका चव्हा , श्री.नरहरी झझरिाळ, 
श्री.रा ाजगजीतमसांह पाटील, श्री.पाांिुरांग 
बरोरा, श्री.िैभि वपचि 

सातारा-मुांबई महामागाविरील अनतक्रम े 
हटविण्णाबाबत 
 

३३ १०११६७ श्री.सममर मेघे केळिि-सािनेर-बाजारगाांि-णेर गाांि 
(जज.नागपूर) र्त्णाच्णा िरुु्तीचे काम 
ननकृष्ट्ट िजावचे झाल्णाबाबत 

३४ १००२१५ श्री.जणप्रकाश मुांििा धाररूपूर (प्ररामा-२) ते धाररूपूर मसध्िेश्िर 
कॅम्प सािळी ते केळीताांिा (प्रजजमा-२०) ह्णा 
र्त्णाची िरुु्ती करण्णाबाबत 

३५ १००१३३ श्री.सुभाष साब े िेगलूर ि बबलोली (जज.नाांिेि) तालुक्णातील 
गोिािरी, माांजरा ि लेंिी नद्णािरील रेती 
घाटािरुन अिैध रेती िाहतूक होत 
असल्णाबाबत 

३६ ९९८२८ श्री.नाराण  पाटील उजनी (जज.सोलापूर) धर ाच्णा प्रकल्पग्र्त 
गािातील र्त्णाांचा समािेश र्ते विकास 
णोजनेमध्णे करण्णाबाबत 

३७ ९६५९२ श्री.सांजण सािकारे पे  (जज.राणगि) तालुक्णातील शेतकऱ् णाांच्णा 
जममनी अॅरो इांजजननअररांग प्रा.मल. कां पनीने 
गैरमागावने खरेिी केल्णाबाबत 

३८ ९९८२६ श्री.रुपेश म् हात्र े मभिांिी-कसारा-इगतपुरी-घोटी णा र्त्णाच्णा 
बाांधकाम सादहत्णाची मे. गॅमन कां पनीने 
चोरी केल्णाबाबत 

३९ १०००१८ श्री.विलास तरे, श्री.क्षितीज ठाकूर, श्री.दहतेंद्र 
ठाकूर 

पालघर जजल्ह्णातील र्त्णाांची िरुु्ती 
करण्णाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्णाांचे नाांि विषण 
४० ९८४४० श्री.राजेश िीरसागर, श्री.उल्हास पाटील कोल्हापूर प्रािेमशक पररिहन काणावलणाने 

मॅक्सीकॅबचे परिाने दिल्णाबाबत 
४१ ९५९२१ श्री.अ्लम शेख, श्री.विजण ििटे्टीिार, 

श्री.सुननल केिार, श्री.अममन पटेल, 
अॅि.णशोमती ठाकूर, िॉ.सांतोष टारफे 

िसोिा अांधेरी (मुांबई) णेथील श्री.साई 
गहृननमाव  सां्थेने मुद्राांक ि नोंि ी शुल्क 
न भरता सिननका विक्री केल्णाबाबत 

४२ ९८१८७ श्री.िसांतराि चव्हा , श्री.िी.पी.सािांत, 
श्रीमती अममता चव्हा , श्रीमती ननमवला 
गावित, श्री.कु ाल पाटील, अिॅ.णशोमती 
ठाकूर, श्री.विजण ििटे्टीिार, श्री.अममन 
पटेल, श्री.अ्लम शेख, िॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.नसीम खान, श्री.अमर काळे, 
श्री.बाळासाहेब थोरात 

धमावबाि (जज.नाांिेि) तालुक्णातील 
पशुिदै्णकीण ििाखान्ट्णाांना औषधाांचा 
पुरिठा बांि असल्णाबाबत 
 

४३ ९५०७८ श्री.शरििािा सोनाि े, श्री.विजण ििटे्टीिार, 
श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, श्री.सुननल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अ्लम शखे, िॉ.सांतोष 
टारफे, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
श्री.िी.पी.सािांत, श्री.र धीर सािरकर, 
श्री.सुननल राऊत, श्री.सांिीप नाईक, 
श्री.अममन पटेल, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.अतलु भातखळकर, 
श्री.अजण चौधरी, श्रीमती सीमाताई दहरे, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.सांजण सािकारे, 
श्री.ज्ञानराज चौगुले, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.अबू आजमी, श्री.पाांिुरांग बरोरा, श्री.िैभि 
वपचि, श्री.ित्तात्रण भर े, श्री.राहुल 
जगताप, िॉ.मममलांि माने, िॉ.सतीश 
(अण् ासाहेब) पाटील, श्री.पांकज भुजबळ, 
श्री.िसांतराि चव्हा , श्रीमती अममता 
चव्हा , श्रीमती ननमवला गावित, श्री.कु ाल 
पाटील, श्री.नसीम खान, श्री.डि मल्लीकाजूवन 
रेड्िी, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजत 
पिार, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्रीमती दिवपका 
चव्हा , श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.सरिार 
तारामसांह, श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.सुननल 
प्रभू, अॅि.िारीस पठा , श्री.हररष वपांपळे, 
श्री.सांतोष िानिे, श्री.नाराण  कुचे, 
श्री.सांिीपानराि भुमरे, श्री.प्रकाश सुिे, 
श्री.चांद्रकाांत सोनि े, िॉ.राहूल पाटील, 
श्री.नाराण  पाटील, िॉ.आमशष िेशमुख, 

ककटकनाशकाच्णा फिार ीमुळे विषबाधा 
होऊन शतेकऱ्णाांचा झालेला मतृ्ण ू
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्णाांचे नाांि विषण 
श्री.अममत विलासराि िेशमुख, श्री.त्र्णांबकराि 
मभसे, श्री.जणांत पाटील, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.सांजण केळकर, श्री.शमशकाांत मशांिे, 
श्री.हनुमांत िोळस, श्री.नरहरी झझरिाळ, 
श्री.दिपक चव्हा , श्री.जणित्त िीरसागर, 
श्री.जणप्रकाश मुांििा, िॉ.सांजण राणमुलकर, 
श्री.मशरीषिािा चौधरी, श्री.ग पत 
गाणकिाि, श्री.सिा सरि कर, श्री.शाांताराम 
मोरे, श्री.भारत भालके, श्री.मांगेश कुिाळकर, 
श्री.प्रकाश आबबटकर, श्री.राजाभाऊ (पराग) 
िाजे, श्री.सुननल मशांिे, अॅि.भीमराि धोंि,े 
प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलक ी, श्री.प्रतापराि 
पाटील धचखलीकर, श्री.उल्हास पाटील, 
श्री.बबनराि मशांिे, श्री.राजेश टोपे, श्री.मोहन 
फि, श्री.विनाणकराि जाधि-पाटील, 
श्री.अब् िलु सत्तार, प्रा.िषाव गाणकिाि, 
श्री.आमसफ शखे, श्री.सांजजिरेड्िी बोिकुरिार, 
श्री.िी.एस.अदहरे, श्री.नानाजी शामकुळे, 
िॉ.पतांगराि किम, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील, श्री.णोगेश सागर, 
श्री.बाबुराि पाच े, श्री.सत्णजीत 
पाटील-सरुिकर, श्री.चांद्रिीप नरके, 
श्री.अममत झनक, िॉ.शमशकाांत खेिकेर, 
श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.बळीराम 
मसरसकार 

४४ १००३४९ िॉ.भारती लव्हेकर जव्हार ि िहा  ू(जज.पालघर) तालुक्णातील 
बेकाणिेशीर कोळांबी प्रकल्पाांिर कारिाई 
करण्णाबाबत 

४५ १००४३९ श्री.सांजण किम तुळशी ि पाले (जज.रत्नाधगरी) ग्रामपांचाणत 
हद्दीतील बा कोट-पांढरपूर राज्ण मागावची 
झालेली िरुि्था 

४६ ९५७४६ श्री.ककसन कथोरे, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, 
श्री.शरििािा सोनाि े, श्री.सरिार तारामसांह, 
श्री.सुननल केिार, िॉ.बालाजी कक ीकर, 
श्रीमती ज्णोती कलानी 

उल्हासनगर (जज.ठा े) णेथे बनािट सनि 
तणार करून भूखांिाची खरेिी केल्णाबाबत 
 

४७ ९८३९४ श्री.सुननल प्रभू ममहान प्रकल्प, नागपूर णेथील शासकीण 
अमभणाांबत्रकी महाविद्णालणाच्णा विकास 
कामामध्णे झालेला गैरव्णिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्णाांचे नाांि विषण 
४८ १००७६४ िॉ.सुजजत मम चेकर कागल, शाहूिािी ि राधानगरी 

(जज.कोल्हापूर) तालुक्णाांमध्णे अिधै 
गौ खननज उत्खनन सुरु असल्णाबाबत 

४९ १००३७४ श्री.सुरेश गोरे तीथविेत्र आळांिी (ता.खेि, जज.पु े) णेथे 
निीन बस ्थानक मांजूर करण्णाबाबत 

५० ९५९८८ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे नामशक जजल्ह्णातील मौजे सुळेिािी 
(ता.मसन्ट्नर) ि मौजे भरिीर बु. ि 
भांिारिरािािी (ता.इगतपुरी) णा गािाांना 
्ितांत्र महसुली िजाव िेण्णाबाबत 

५१ ९६१८६ श्री.मनोहर भोईर शहापूर (जज.ठा े) तालुक्णातील र्त्णाांचे 
ननकृष्ट्ट िजावचे बाांधकाम केल्णाबाबत 

५२ ९८८१७ श्री.गोिधवन शमाव अकोला जजल्ह्णात नाविन्ट्णप ूव णोजनेंतगवत 
प्रोजेक्टर पुरविण्णाच्णा कामात झालेला 
गैरव्णिहार 

५३ १००६९१ श्री.डि मल्लीकाजूवन रेड्िी नागपूर-जबलपूर णा राष्ट्रीण महामागाविरील 
कन्ट्हान निीिरील पुलाच्णा बाांधकामाबाबत 

५४ ९५२०४ अॅि.आमशष शेलार, श्री.सांजण केळकर, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, 
श्री.अजजत पिार, श्री.जणांत पाटील, 
श्री.शमशकाांत मशांिे, श्रीमती दिवपका चव्हा , 
श्री.पाांिुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचि, 
श्री.हनुमांत िोळस, श्री.नरहरी झझरिाळ, 
श्री.रा ाजगजीतमसांह पाटील, श्री.मकरांि 
जाधि-पाटील, श्री.शरििािा सोनाि े, 
श्री.णोगेश सागर, श्री.सरिार तारामसांह, 
श्री.सुननल केिार, िॉ.भारती लव्हेकर, 
श्री.राज पुरोदहत 

ठा े णेथील तहमसलिाराांना लाचलुचपत 
प्रनतबांधक विभागाच्णा अधधकाऱ्णाांनी केलेली 
अटक 

५५ ९८९४० प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलक ी कोंढिा सासिि (जज.पु े) मागाविरील बोपिेि 
घाटातील र्त्णाचे रुां िीकर  करण्णाबाबत 

५६ १०१२१२ श्री.चर  िाघमारे िैनगांगा (जज.भांिारा) निीच्णा प्रिाहात िाहून 
गेलेल्णा सुपीक जममनीचा मोबिला 
शेतकऱ्णाांना ममळण्णाबाबत 

५७ ९५९३२ श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.जजतेंद्र आव्हाि कोल्हापूर जजल्ह्णातील क्रशरद्िारे िाळू 
तणार कर ाऱ्णा कारखान्ट्णाांमुळे होत 
असलेले प्रिषु  

५८ ९८९७० िॉ.पतांगराि किम, श्री.अननल बाबर कृष्ट् ा ि िार ा (ता.िाळिा, जज.साांगली) 
निीकाठािरील हजारो एकर ऊस िेत्रािर 
हुम ी अळीचा  झालेला प्रािभुावि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्णाांचे नाांि विषण 
५९ ९७१६४ श्री.सुभाष उफव  पांडितशेठ पाटील, श्री.धणैवशील 

पाटील 
राज्णातील आदििासी ि अनसूुधचत 
जातीच्णा शतेकऱ्णाांना िाटप करण्णात 
आलेल्णा गाई-म्हशीांबाबत 

िसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्णाांचे नाांि विषण 
६० ९५८७३ श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.अजजत पिार, 

श्री.जणांत पाटील, श्री.शमशकाांत मशांिे, 
श्री.ककसन कथोरे, श्रीमती दिवपका चव्हा , 
श्री.पाांिुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचि,  
श्री.नरहरी झझरिाळ 

ठा े जजल्ह्णात करम कू शुल्काची 
थकबाकी असल्णाबाबत 

६१ ९५९६३ श्रीमती सीमाताई दहरे नामशक णेथील प्रािेमशक पररिहन 
काणावलणातील ्िणांचलीत िाहन तपास ी 
प्र ाली हॅक झाल्णाबाबत 

६२ ९५२१० श्री.भा्कर जाधि, श्री.सांजण किम मौजे लिेल ि ग िाल (ता.खेि, 
जज.रत्नाधगरी) णेथील प्रकल्पग्र्त सात-बारा 
उताऱ्णापासून िांधचत असल्णाबाबत 

६३ ९५९०० प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅि.णशोमती ठाकूर अमरािती जजल्ह्णातील सोणाबीन, मुग ि 
उिीि णा वपकाांचे नकुसान झालेल्णा 
शेतकऱ्णाांना नुकसान भरपाई िेण्णाबाबत 

६४ ९५०१० श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, श्री.विजण 
ििटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अममत 
विलासराि िेशमुख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.त्र्णांबकराि मभसे, श्री.सुननल केिार, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.अ्लम शेख, 
िॉ.सांतोष टारफे, श्री.शांभूराज िेसाई, 
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, श्री.ित्तात्रण 
भर े, श्री.अजण चौधरी, श्री.िैभि नाईक, 
श्री.हनुमांत िोळस, श्री.पाांिुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचि, श्री.राहुल जगताप, श्री.सुरेश 
लाि, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.पांकज भुजबळ, 
श्री.शाांताराम मोरे, श्री.णोगेश (बापू) घोलप, 
श्री.अममत झनक, श्री.मशरीषिािा चौधरी, 
श्री.ग पत गाणकिाि, श्री.हरीभाऊ जािळे, 
श्री.ननतेश रा े, श्री.क्षितीज ठाकूर, श्री.दहतेंद्र 
ठाकूर, श्री.विलास तरे, अॅि.भीमराि धोंि,े 
िॉ.राहूल पाटील, श्री.उल्हास पाटील, 
श्री.बसिराज पाटील, श्रीमती दिवपका 
चव्हा , श्री.बाळासाहेब थोरात, अॅि.णशोमती 

अनतिषृ्ट्टीमुळे राज्णातील शेतकऱ्णाांच्णा 
वपकाांचे झालेले नकुसान 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्णाांचे नाांि विषण 
ठाकूर, िॉ.पतांगराि किम, श्री.अमर काळे, 
श्री.रा ाजगजीतमसांह पाटील, श्री.शमशकाांत 
मशांिे, श्री.जणांत पाटील, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.सांजण केळकर, श्री.अजजत पिार, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.सांिीप नाईक, 
श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.दिपक चव्हा , 
श्री.जणित्त िीरसागर, श्री.धणैवशील पाटील, 
श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.आमसफ शेख, 
श्री.कु ाल पाटील, प्रा.िषाव गाणकिाि, 
श्रीमती ननमवला गावित, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.सांजजिरेड्िी बोिकुरिार, 
श्री.िी.एस.अदहरे, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्रीमती 
सांध् णािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील, श्री.सुरेश धानोरकर, 
श्री.सुभाष उफव  पांडितशेठ पाटील, िॉ.सतीश 
(अण् ासाहेब) पाटील, श्री.मांगेश कुिाळकर, 
श्री.िी.पी.सािांत, श्री.भारत भालके, श्री.सांतोष 
िानिे, श्री.नाराण  कुचे, श्री.राजेश टोपे 

६५ ९९०८३ श्री.बाबुराि पाच े माांजरी-कोलििी (ता.हिेली, जज.पु े) णा 
र्त्णाची िरुि्था झाल्णाबाबत 

६६ ९९५८३ श्री.अममत झनक मालेगाि ते िामशम (जज.िामशम) णा मागावची 
िरुु्ती करण्णाबाबत 

६७ ९५२४३ श्री.विजण ििटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्   
विखे-पाटील, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर 
काळे, श्री.अ्लम शेख, िॉ.सांतोष टारफे, 
अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.हषविधवन सपकाळ 

ब्रम्हपूरी, सािली आझ  मसांिेिाही 
(जज.चांद्रपूर) तालुक्णातील र्त्णािरील खड्ि े
बुजविण्णाबाबत 
 

६८ १०१६२१ श्री.रमेश बुांिीले लखाि ते झखराळा (ता.अांजनगाि सुजी, 
जज.अमरािती) र्त्णािरील पुलाच्णा 
बाांधकामाबाबत 

६९ ९५१७८ श्री.मभमराि तापकीर पु े णेथील निले पूल ते कात्रज चौक णा 
र्त्णाच्णा रुां िीकर ाचे काम प्रलांबबत 
असल्णाबाबत 

७० ९९८४५ श्री.रुपेश म् हात्र े मौजे खराि े (ता.शहापूर, जज.ठा े) णेथील 
शासकीण जागेत विकासकाने 
बेकाणिेमशरररत्णा रेतीचे उत्खनन 
केल्णाबाबत 

७१ ९५०७९ श्री.शरििािा सोनाि े, श्री.विजण ििटे्टीिार, 
श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, श्री.सुननल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अ्लम शखे, िॉ.सांतोष 

मुांबईतील मनोरा आमिार ननिासाच्णा 
कामात झालेला गैरव्णिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्णाांचे नाांि विषण 
टारफे, अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, श्री.िी.पी.सािांत, श्री.जणांत पाटील, 
श्री.अजजत पिार, श्री.िैभि वपचि, श्री.नरेंद्र 
महेता, अॅि.पराग अळि ी, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.अममत साटम, श्री.कालीिास कोळांबकर, 
श्री.अममन पटेल, श्री.अजण चौधरी, 
श्री.रा ाजगजीतमसांह पाटील, श्री.सुननल 
राऊत, श्री.हनुमांत िोळस, श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.दिपक चव्हा , श्री.नसीम खान, 
श्री.सरिार तारामसांह, अॅि.िारीस पठा , 
िॉ.राहूल आहेर, श्री.णोगेश दटळेकर, 
श्री.विलास तरे, श्री.क्षितीज ठाकूर, श्री.दहतेंद्र 
ठाकूर, श्री.बाळासाहेब मुरकुटे, िॉ.अननल 
बोंि,े श्री.ओमप्रकाश ऊफव  बच्चू किू, 
श्री.विनाणकराि जाधि-पाटील, श्री.सिानांि 
चव्हा , श्री.शमशकाांत मशांिे, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाि, श्री.मकरांि जाधि-पाटील, श्रीमती 
दिवपका चव्हा , श्री.पाांिुरांग बरोरा, 
श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.सांजण केळकर, 
िॉ.सतीश (अण् ासाहेब) पाटील, श्री.र धीर 
सािरकर, श्री.रुपेश म् हात्र,े श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे, श्री.राजेश टोपे, श्री.चर  
िाघमारे, श्री.सांतोष िानिे, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.राहूल कुल, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.सुननल मशांिे, श्री.महेश 
चौघुले 

७२ ९६२०० श्री.मनोहर भोईर, श्री.सुभाष उफव  पांडितशेठ 
पाटील, श्री.धैणवशील पाटील 

पाली-खोपोली (जज.राणगि) राष्ट्रीण 
महामागाविरील जाांभूळपािा निीिरील पुलाची 
िरुु्ती करण्णाबाबत 

७३ ९८८२० श्री.गोिधवन शमाव दहांग ा (ता.बाळापूर, जज.अकोला) णा 
गािाजिळील मन निीच्णा पात्रातून 
बेकाणिेमशरररत्णा िाळू चोरी होत 
असल्णाबाबत 

७४ ९७३८० श्री.सुभाष उफव  पांडितशेठ पाटील इसाांबे (ता.खालापूर, जज.राणगि) 
गािाजिळील खोकर पलू नािरुू्त 
झाल्णाबाबत 
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नतसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्णाांचे नाांि विषण 
७५ ९६५५७ श्रीमती सीमाताई दहरे, श्री.णोगेश (बापू) 

घोलप 
त्र्णांबकेश्िर (जज.नामशक) णेथे मसांह्थ 
कुां भमेळा २०१५ णा कालािधीत करण्णात 
आलेल्णा ननकृष्ट्ट िजावच्णा कामाांबाबत 

७६ ९५०१७ श्री.राधाकृष्ट्   विखे-पाटील, श्री.विजण 
ििटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अममत 
विलासराि िेशमुख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.त्र्णांबकराि मभसे, श्री.सुननल केिार, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.अ्लम शेख, 
िॉ.सांतोष टारफे, श्री.सुननल राऊत 

पररिहन विभागाचा कोट्णिधी रुपणाांचा 
मोटारिाहन ि प्रिासी कर थककत 
असल्णाबाबत 
 

७७ ९५१८१ श्री.मभमराि तापकीर पु े जजल्ह्णातील शहरी भागातील शे्र ी-२ 
च्णा पशुिदै्णकीण ििाखान्ट्णाांच्णा 
्थलाांतर ाबाबत 

७८ ९८८२२ श्री.गोिधवन शमाव कृषी समधृ्िी एजन्ट्सी (ता.बाळापूर, 
जज.अकोला) णेथनू शतेकऱ्णाांना पुरविण्णात 
आलेले ड्णपुॉन्ट्ट कोरेजन कीटकनाशक 
बनािट असल्णाबाबत 

७९ ९८२४४ श्री.सुभाष उफव  पांडितशेठ पाटील,   
श्री.धैणवशील पाटील 

राणगि जजल्ह्णातील महाराष्ट्र राज्ण मागव 
पररिहन महामांिळाच्णा बस्थानकाांच्णा 
झालेल्णा िरुि्थेबाबत 

  

  
विधान भिन :   िॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : १४ डिसेंबर, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


