महाराष्ट्र विधानसभा
तिसरे अधधिेशन, २०१७
-------------------------गरु
ु िार, दिनाांक २७ जल
ु ै, २०१७ / श्रािण ५, १९३९ ( शके ) रोजीच्या

िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सच
ू ी
(१)

महसूल, मिि ि पुनिवसन, सािवजतनक बाांधकाम

(२)

पररिहन, खारभम
ू ी विकास मां्ी

(३)
(४)
(५)

(सािवजतनक पप्रमम िगूून) मां्ी

याांचे प्रभारी विभाग

कृषी, फलोत्पािन मां्ी

सािवजतनक बाांधकाम (सािवजतनक पप्रमम) मां्ी
पशुसांिधवन, िग्ु धविकास ि मत््यविकास मां्ी

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ६१
पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या

- ४५ [ ०१ िे ४५ ]

िस
ु ऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या

- १४ [ ४६ िे ५९ ]

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या

- ०२ [ ६० िे ६१ ]

एकूण - ६१
--------------------

प्रश्नाांचा िपशील
पदहली फेरी
अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक
१

८५७८५

सि्याांचे नाांि
श्री.सांजय पोिनीस

विषय
सोलापूर

जजल््यािील

२०१५-२०१६

च्या

शेिकऱ्याांना

िष्ट्ु काूाची

भरपाई न ममूाल्याबाबि
जजल््यािील

मसांहगड

सन

नक
ु सान

२

८५८९०

श्री.मभमराि िापकीर

पण
ु े

ककल्ल्याच्या

३

८७०८१

श्री.ित्िा्य भरणे, श्रीमिी दिवपका

परू (मांब
ु ई) येथील हाफकीन सां्थेची

श्री.राहुल जगिाप, श्री.नरहरी झिरिाू,
श्री.अजजि पिार, श्री.जयांि पाटील,

दिल्याबाबि

घाट र्त्यािरील िरडीबाबि

चव्हाण, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, पाच एकर जागा टाटा मेमोररयल सेंटरला

श्री.दिलीप िूसे-पाटील, श्री.शमशकाांि मशांिे,
श्री.सांिीप नाईक, श्री.राजेश टोपे, डॉ.सिीश
(अण्णासाहे ब) पाटील
४

८८३९५

श्री.सांजय सािकारे , डॉ.िे िराि होूी

सोनापरू (जज.गडधचरोली) येथे बाांधलेल्या
कृषी

महाविद्यालयाच्या

ह्िाांिरणास

कां्ाटिाराने नकार दिल्याबाबि

2
अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक
५

९०९७०

सि्याांचे नाांि
प्रा.िषाव गायकिाड

विषय
परण

(जज.रायगड)

तनयमबा्य
केल्याबाबि

६

८५७२५

अॅड.आमशष शेलार, श्री.सांजय केूकर,

पत्खनन

िालुक्याि

मािीचे

करुन

ठाणे

येथील

अनधधकृि

श्री.शांभूराज िे साई, श्री.ित्िा्य भरणे,

पाटण,

कराड

(जज.सािारा)

श्री.नरहरी झिरिाू, श्री.शामराि ऊफव

िालेले नुकसान

ि्षत
ृ िोड
रर्षताांसह

श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.नरें द्र पिार, श्री.अिुल रर्षताचालकाांिर कारिाई करण्याबाबि
भािखूकर, अॅड.पराग अूिणी

७

८८८०७

श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.जजिेंद्र आव्हाड,

बाूासाहे ब पाटील, श्री.जयकुमार गोरे ,

ि

भोर

(जज.पुणे) िालुक्याि अिकाूी पािसामुूे

श्री.दिलीप िूसे-पाटील, श्री.जयांि पाटील,
श्री.अजजि पिार, श्री.शमशकाांि मशांिे,

श्री.दिपक चव्हाण, श्री.सांग्राम थोपटे ,
श्री.शरििािा सोनािणे
८

८९१६१

श्री.राजन साूिी

रत्नाधगरी

योजनेअांिगवि

जजल््याि
२४३

असल्याबाबि
९

८५१४८

कृवष

प्र्िाि

याांत्र्की

प्रलांत्रबि

श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सरिार

पण
ु े-बेंगलोर राष्ट्रीय महामागाविरील ककनी

आव्हाड, श्री.जयांि पाटील, श्री.शमशकाांि

कां्ाटिाराांनी शासनाच्या अटी ि शिींचा

िारामसांह, श्री.बाूासाहे ब थोराि, श्री.जजिेंद्र आझण िासिडे या िोन्ही टोलनाक्यािरील
मशांिे, श्री.भा्कर जाधि,

श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील, श्री.पाांडुरां ग

भांग केल्याबाबि

बरोरा, श्री.नरहरी झिरिाू, श्री.हसन
१०

११

८५५७३

८८७६२

मुश्रीफ, श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन कथोरे

श्री.दिलीप िूसे-पाटील, श्री.जयांि पाटील,

हिेली ि मािू (जज.पुणे) िालक्
ु याि डोंगर

दिवपका चव्हाण, श्री.मभमराि िापकीर,

होि असल्याबाबि

श्री.राहुल बोंद्रे

िे ऊूगाांि साकशाव (जज.बुलढाणा) येथील

श्री.िैभि वपचड, श्री.शमशकाांि मशांिे, श्रीमिी पोखरुन गौण खतनजाांचे अिैध पत्खनन
श्री.पाांडुरां ग बरोरा

शेिकऱ्याांनी गािािील चारही कृषी केंद्रे बांि
केल्याबाबि

१२

१३

८८८७१

८५०९३

प्रा.विरें द्र जगिाप, श्री.अममन पटे ल,

धामणगाांि ि चाांिरू रे ल्िे (जज.अमराििी)

श्री.नसीम खान, श्रीमिी तनमवला गाविि

िाहिक
ू सरु
ु असल्याबाबि

श्री.विजय िडेट्टीिार, डॉ.सांिोष टारफे,
श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

अॅड.आमशष शेलार, श्री.अिल
ु भािखूकर,
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.अममि साटम

िालुक्यािील
अमलबाग

शासकीय

रे िीघाटाांिर

(जज.रायगड)
मक
ु बधीर

रे िीची

अिैध

िालक्
ु यािील

विद्यालयाच्या

इमारिीची िरु
ु ्िी करण्याबाबि
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक
१४

१५

९०९०६

९११२९

सि्याांचे नाांि
श्री.िक
ु ाराम कािे, श्री.प्रकाश फािपेकर,
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.शाांिाराम मोरे
डॉ.अशोक पईके

विषय
िूोजा

(िा.पनिेल,

िाूूची

अिैध

जज.रायगड)

येथे

जज.यििमाू)

या

िाहिक
ू

रकाांिर केलेली कारिाई
थाूे गाि

पुनिवसीि

(िा.कूां ब,

गािामध्ये

८५२९२

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

एमएमआरडीए

विलासराि िे शमख
ु , श्री.अमर काूे ,

दिल्याबाबि

िडेट्टीिार, श्री.अममन पटे ल, श्री.अममि

ने

सांकुलािील

जागा

मौजे

ि

३४

नागरी

सुविधाांचा

िाांद्रे-कुलाव

व्यापारी

अभाि असल्याबाबि
१६

करणाऱ्या

बुलेट

रे नसाठी

श्री.हषविधवन सपकाू, श्री.अब्िल
ु सत्िार,

डॉ.सांिोष टारफे, श्री.सतु नल केिार, श्रीमिी
१७

८८५३७

िप्ृ िी सािांि

श्री.तनिेश राणे

केूूस

कां्ाटिारािर

करण्याबाबि
८७७०९

श्री.राहुल जगिाप

(जज.मसांधि
ु ग
ु )व

येथील बा्य िूण र्त्याांचे बाांधकाम
करणाऱ्या

१८

म्हापण

श्रीगोंिा

(जज.अहमिनगर)

कारिाई

िालुक्यािील

शेिकऱ्याांना सन २०१५-२०१६ या िषाविील
वपक विम्याची रक्कम न ममूाल्याबाबि

१९

२०

२१

९१०३६

९१०५१

८७०२०

श्री.पन्मेश पाटील

श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर, श्री.राहुल
बोंद्रे , श्री.भारि भालके
श्री.हसन मुश्रीफ

मशांिखेडा (जज.धू
ु े ) िालक्
ु यािील िापी निी

पा्ािील अिैध िाूू पत्खननाि युिकाचा
िालेला मत्ृ यू

गुणतनयां्ण विभागाने कापूस त्रबयाणे वि्रमी
करणाऱ्या

कांपन्याांच्या

घािलेली बांिी
मौजे

पिगाि,

(जज.कोल्हापरू )

ठराविक

धचांचिाड

येथील

ि

कृष्ट्णा

काठािरील अिैध मािी पत्खनन
२२

८८९६६

श्री.भारि भालके, अॅड.यशोमिी ठाकूर,
प्रा.विरें द्र जगिाप, प्रा.िषाव गायकिाड,
श्रीमिी तनमवला गाविि, श्री.विजय

मांगूिेढा

(जज.सोलापरू )

िाणाांिर
कोथूी

निी

िालक्
ु यािील

डाूीांबाच्या शेिीचे िालेले नक
ु सान

िडेट्टीिार, श्री.अममन पटे ल, श्री.अ्लम
शेख
२३

८५२२७

श्री.सुतनल मशांिे, श्री.जयांि पाटील,

श्री.भरिशेठ गोगािले, श्री.मनोहर भोईर,

श्री.दिलीप िूसे-पाटील, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,

श्री.िैभि वपचड, श्री.शमशकाांि मशांिे, श्रीमिी
दिवपका चव्हाण, श्रीमिी िप्ृ िी सािांि,

श्री.दिपक चव्हाण, डॉ.सिीश (अण्णासाहे ब)

मुांबई

-

चौपिरीकरणाबाबि

गोिा

महामागावच्या
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सि्याांचे नाांि

विषय

पाटील, श्री.सुरेश लाड, श्री.अममन पटे ल,
श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.पथ्
ृ िीराज
चव्हाण, श्री.अ्लम शेख, प्रा.िषाव

गायकिाड, श्री.नसीम खान, श्री.अब्िल
ु
सत्िार, श्री.िसांिराि चव्हाण, श्रीमिी

तनमवला गाविि, श्री.अममि विलासराि

िे शमख
ु , श्री.अजजि पिार, श्री.सांजय परु ाम,
श्री.सांिीप नाईक, श्री.ककसन कथोरे ,
डॉ.राहूल पाटील, श्री.हसन मश्र
ु ीफ,
श्री.अशोक पाटील, श्री.राजेश टोपे,

श्री.शामराि ऊफव बाूासाहे ब पाटील,
श्री.सांजय किम
२४

८५१५४

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-

गुजराि, आांध्र प्रिे श ि िेलांगणा राज्यािील

पाटील, श्री.सतु नल केिार, श्री.अ्लम शेख, तनकृष्ट्ट

िजावच्या

त्रबयाण्याांची

वििभावि

र्त्याची

िालेली

श्री.अमर काूे , डॉ.सांिोष टारफे, डॉ.मममलांि वि्रमी होि असल्याबाबि
माने, डॉ.अशोक पईके
२५

८५२६७

श्री.कुणाल पाटील, श्री.डी.एस.अदहरे

धुूे

जजल्हयािील

२६

८८३०४

श्री.राजेश ्षतीरसागर, डॉ.सुजजि ममणचेकर

चांिगड (जज.कोल्हापूर) िालक्
ु यािील अिैध

२७

९०२६०

श्री.रामचांद्र अिसरे , श्री.चरण िाघमारे

िरु ि्था

खतनकमव िाहिूक बांि करण्याबाबि

गोसेखि
ु व (िा.पिनी, जज.भांडारा) प्रकल्पािील
प्रकल्पग्र्ि शेिकऱ्याांना िाढीि मोबिला
िे ण्याबाबि

२८

८६९३२

श्री.हषविधवन सपकाू

मोिाूा

(जज.बुलडाणा)

िालुक्यािील

शेिकऱ्याांचे खरीप हां गमाचे अनि
ु ान थकीि
असल्याबाबि

२९

८६४१९

श्री.प्रकाश आत्रबटकर

राधानगरी ि भि
ु रगड (जज.कोल्हापरू ) या

३०

८६२३७

श्री.सरिार िारामसांह, अॅड.आमशष शेलार,

मांगूिेढा (जज.सोलापरू ) िालक्
ु यािील जप्ि

श्री.सांजय केूकर, श्री.प्रशाांि ठाकूर,
अॅड.पराग अूिणी, श्री.नरें द्र पिार,

एस.टी. आगाराांना निीन बसेस िे ण्याबाबि
केलेल्या िाूूबाबि

श्री.अिुल भािखूकर, श्री.अममि साटम,
श्री.शरििािा सोनािणे
३१

८५४३१

श्री.पांकज भज
ु बू, श्री.कुणाल पाटील,
श्री.अममन पटे ल, श्री.अ्लम शेख,

श्री.हनम
ां डोूस, श्री.जयांि पाटील,
ु ि

श्री.दिलीप िूसे-पाटील, श्री.सांिीप नाईक,
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्रीमिी दिवपका

चव्हाण, श्री.नरहरी झिरिाू, श्री.शमशकाांि

नामशक

विभागाि

अिकाूी

गारवपटीमू
ु े िालेले नुकसान

पाऊस

ि
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सि्याांचे नाांि

विषय

मशांिे, श्री.राहुल जगिाप, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,
श्री.िैभि वपचड, डॉ.सिीश (अण्णासाहे ब)
पाटील, श्री.पन्मेश पाटील, श्री.भाऊसाहे ब
काांबूे , श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,

श्री.चांद्रकाांि सोनािणे, श्री.बाूासाहे ब

मुरकुटे , श्री.हरीभाऊ जािूे , डॉ.पिांगराि

किम, श्री.ककशोर पाटील, श्री.योगेश (बापू)
घोलप
३२

३३

८५०२९

८४९३४

श्री.अिल
ु भािखूकर, अॅड.आमशष शेलार,

िाांद्रे-पि
ू व

श्री.नसीम खान

िालेला गैरव्यिहार

श्री.अममि साटम, श्री.अशोक पाटील,

श्री.भा्कर जाधि, श्री.जजिेंद्र आव्हाड,

श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िूसे-पाटील,

(मांब
ु ई)

येथील

शासकीय

िसाहिीच्या िे खभाल ि िरु
ु ्िी कामाांमध्ये
राज्यािील

करण्याबाबि

मजच्िमाराांचे

कजव

माफ

श्री.शमशकाांि मशांिे, श्री.राणाजगजीिमसांह
पाटील, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.नरहरी

झिरिाू, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.सरु े श लाड,

श्री.ककसन कथोरे , श्री.तनिेश राणे, श्री.दहिेंद्र
ठाकूर, श्री.क्ष्षतिीज ठाकूर, श्री.विलास िरे ,
३४

३५

९००३७

८५०६५

श्री.योगेश सागर, श्री.सुतनल मशांिे

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण, श्री.शमशकाांि मशांिे,

कृष्ट्णा ि अरमोडी (जज.सािारा) निीच्या

बाूासाहे ब पाटील

मुलाांचा िालेला मत्ृ यू

श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.शामराि ऊफव

श्री.सध
ु ाकर िे शमख
ु , श्री.अमर काूे ,
श्री.सुतनल केिार, श्री.अ्लम शेख,

डॉ.सांिोष टारफे, श्री.िैभि वपचड, श्री.विजय

पा्ािील अिैध िाूू पपशामुूे शाूकरी
वििभावि

िालेल्या

अिकाूी

घराांसह वपकाांचे िालेले नक
ु सान

पािसामू
ु े

िडेट्टीिार, श्री.सांजय पुराम, श्री.राजेंद्र
नजरधने
३६

८८६९४

श्री.बाूासाहे ब थोराि, श्री.अममन पटे ल

३७

९०६७३

डॉ.पिांगराि किम

३८

८६२३१

श्री.सुतनल केिार, श्री.विजय िडेट्टीिार,

अहमिनगर

जजल््यािील

काांिाचाूी, शेििूे

शेिकऱ्याांना

ि दठबक मसांचनाचे

अनि
ु ान न ममूाल्याबाबि

कडेगाि (जज.साांगली) िालुक्यािील येरूा
निीपा्ािील अिैध िाूू पपसा
राज्यािील

पीक

विमा

योजनेच्या

श्री.अमर काूे , श्री.अ्लम शेख, डॉ.सांिोष अांमलबजािणीि िालेली अतनयममििा
टारफे, श्रीमिी तनमवला गाविि, श्री.अममन
पटे ल, प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.कुणाल

पाटील, श्री.डी.एस.अदहरे , श्री.त्र्यांबकराि
मभसे, श्री.डी.पी.सािांि
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३९

४०

८८८४३

८४८९०

सि्याांचे नाांि

विषय

श्री.अब्िल
ु सत्िार, श्री.विजय िडेट्टीिार,

मशिना

तनमवला गाविि

शेिकऱ्याांचे िालेले नक
ु सान

श्री.अममन पटे ल, श्री.नसीम खान, श्रीमिी

वपकाांिर

(जज.औरां गाबाि)

घाटे

अूीचा

पररसरािील

प्रािव भ
ु ाि

होऊन

अॅड.गौिम चाबक
ु ्िार, श्री.सांजय पोिनीस, महाराष्ट्र राज्य र्िे विकास महामांडूाच्या
श्री.मभमराि िापकीर, श्री.अजय चौधरी,
श्री.योगेश सागर, श्री.सरिार िारामसांह,

भुखड
ां िाटपाि िालेला गैरव्यिहार

श्री.शरििािा सोनािणे, डॉ.सुजजि

ममणचेकर, श्री.सांजय सािकारे , श्री.बाबुराि
पाचणे, श्री.अशोक पाटील, श्री.राजेश
्षतीरसागर
४१

८४९६२

श्री.िैभि नाईक, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,

श्री.दिलीप िूसे-पाटील, श्री.जजिेंद्र

आव्हाड, श्री.िैभि वपचड, श्री.राहुल
जगिाप, श्री.नरहरी झिरिाू, प्रा.िषाव

रायगड, मसांधि
ु ग
ू व ि रत्नाधगरी जजल््याि
अिकाूी पािसामू
ु े िालेले नुकसान

गायकिाड, श्री.अममन पटे ल, श्रीमिी
तनमवला गाविि, श्री.नसीम खान,

श्री.धैयश
व ील पाटील, श्री.ककसन कथोरे ,

श्री.अिुल भािखूकर, श्री.सांजय केूकर,
श्री.सुभाष पफव पांडडिशेठ पाटील,

श्री.सिानांि चव्हाण, श्री.भरिशेठ गोगािले,
४२

८८१७९

४३

८५८०४

श्री.सतु नल मशांिे
श्री.सुरेश लाड

कजवि (जज.रायगड) िालुक्याि मािी ि

श्री.योगेश सागर, श्री.नसीम खान

मुांबईि रर्षता-टॅ क्सीमधील सीएनजी गॅस

रे िीचे अिैध पत्खनन केल्याबाबि
मसलेंडरची

योग्य

नसल्याबाबि
४४

८८६१०

श्री.राजु िोडसाम

आणी

-

िपासणी

सािूी

होि

(सिोबा)

(िा.आणी, जज.यििमाू) या र्त्याच्या
बाांधकामाि िालेला गैरव्यिहार

४५

८७६१०

डॉ.मममलांि माने, श्री.योगेश सागर

मभांिडी

िजावच्या

(जज.ठाणे)
भाि

असल्याबाबि

िालक्
ु याि

त्रबयाणाांची

तनकृष्ट्ट

वि्रमी

होि

िस
ु री फेरी
अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक
४६

८५८०३

सि्याांचे नाांि
श्री.सांजय पोिनीस, श्री.जजिेंद्र आव्हाड,

श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िूसे-पाटील,
श्री.शमशकाांि मशांिे, श्री.राणाजगजीिमसांह
पाटील, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.नरहरी

विषय
कल्याण (जज.ठाणे) िालक्
ु यािील मोहने ि
िरप िरम्यान बाांधलेल्या पुलाबाबि
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सि्याांचे नाांि

विषय

झिरिाू, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.िैभि

वपचड, श्री.सरु े श लाड, श्री.ककसन कथोरे ,
श्री.िक
ु ाराम कािे, श्री.प्रकाश फािपेकर,
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.शाांिाराम मोरे
४७

४८

८६३९८

८५६८९

श्री.दिलीप िूसे-पाटील, श्री.जयांि पाटील,
श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.शमशकाांि मशांिे

श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

श्री.अिुल भािखूकर, अॅड.आमशष शेलार,
श्रीमिी मतनषा चौधरी

४९

८५५४०

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.अममन पटे ल, श्री.अब्िल
ु

आांबेगाांि

(जज.पुणे)

तनकृष्ट्ट

िजावचे

विकल्याबाबि

५१

८८९८०

घटनाांमध्ये िाढ िाल्याबाबि
अहमिनगर
िाडेगव्हाण,

८५३२६

जजल्हयािील
तनघोज

डामूांब

बागाांचे

पारनेर,

मांडूािील
िालेले

नुकसान

श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर

नाांिेड जजल््यािील शेिकऱ्याांची तनकृष्ट्ट

श्री.भारि भालके, प्रा.िषाव गायकिाड,

अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.अममन पटे ल,
श्री.अ्लम शेख

५२

शेिकऱ्याांना

श्री.अमर काूे , श्री.हषविधवन सपकाू,
श्री.विजय औटी, श्री.सांजय सािकारे
९११५०

त्रबयाणे

बाजरीचे

पनिेल-सायन महामागाविरील अपघािाांच्या

सत्िार, श्री.सतु नल केिार, डॉ.सांिोष टारफे, शेिकऱ्याांच्या

५०

िालुक्याि

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-

िजावच्या

फसिणक
ू

मक्याच्या

महमिाबाि

त्रबयाण्याांनी

(शे)

िालेली

(िा.मांगूिेढा,

जज.सोलापरू ) येथील माठा निीिन
ू अिैध
िाूू पपसा होि असल्याबाबि
चांद्रपरू

जजल््यािील

वप्रयिमशवनी

इांदिरा

पाटील, श्री.सुतनल केिार, श्री.अ्लम शेख, गाांधी साां्कृिीक सभागह
ु नीकरणाच्या
ृ नि
श्री.अमर काूे , डॉ.सांिोष टारफे

५३

८६२९८

श्री.हषविधवन सपकाू

५४

८५४३२

श्री.पांकज भज
ु बू, श्री.अममन पटे ल,

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.अ्लम

शेख, प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.कालीिास
कोूां बकर, श्रीमिी तनमवला गाविि,

डॉ.सांिोष टारफे, डॉ.पिांगराि किम,

श्री.विजय िडेट्टीिार, अॅड.यशोमिी ठाकूर,

श्री.अब्िल
ु सत्िार, डॉ.राहूल पाटील,
श्री.प्रकाश आत्रबटकर, श्री.राणाजगजीिमसांह

पाटील, श्रीमिी िप्ृ िी सािांि, श्री.भाऊसाहे ब
काांबूे , श्री.िगन भज
ु बू, श्री.अशोक
पाटील, श्री.नसीम खान, श्री.हषविधवन

सपकाू, श्री.कुणाल पाटील, श्री.सुतनल

कामाि िालेला गैरव्यिहार

मोिाूा
(जज.बल
िालक्
ु डाणा)
ु यािील
पशि
ै यकीय
ििाखान्याची
िालेली
ु द्
िरु ि्था

राज्यािील शेिकऱ्याांनी कजावमुूे केलेल्या
आत्महत्या
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सि्याांचे नाांि

विषय

केिार, श्री.अमर काूे , श्री.नारायण पाटील,
श्री.जयकुमार गोरे , श्री.राहुल बोंद्रे ,
श्री.ककशोर पाटील, श्री.चांद्रकाांि सोनािणे,
श्री.जयित्ि ्षतीरसागर, श्री.डी.एस.अदहरे ,
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, श्री.डी.पी.सािांि,

अॅड.सांजय धोटे , डॉ.सिीश (अण्णासाहे ब)

पाटील, श्री.राजेश टोपे, श्री.भारि भालके,
श्री.सांजय सािकारे , श्री.योगेश (बापू)

घोलप, श्री.जयांि पाटील, श्री.हसन मश्र
ु ीफ,
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.शमशकाांि मशांिे
५५

८४९३७

श्री.भा्कर जाधि, श्री.राधाकृष्ट्ण विखेपाटील, श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अममन

मुांबई - नागपूर समध्
ृ िी महामागावसाठी
जममनी

िे ण्यास

राज्यािील

पटे ल, श्री.सतु नल केिार, श्री.अब्िल
ु सत्िार, होि असलेला विरोध

शेिकऱ्याांचा

डॉ.सांिोष टारफे, श्री.अमर काूे ,

श्री.हषविधवन सपकाू, श्री.अममि विलासराि
िे शमुख, श्री.अजय चौधरी, श्री.सुतनल मशांिे,
श्री.अ्लम शेख, डॉ.राहूल पाटील,
श्री.जयित्ि ्षतीरसागर, श्री.जयांि पाटील,

श्रीमिी तनमवला गाविि, श्री.हनम
ां डोूस,
ु ि

श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.शमशकाांि मशांिे,
श्री.िैभि वपचड, श्री.दिपक चव्हाण,

डॉ.सिीश (अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.प्रिीप
नाईक, श्री.सुरेश लाड, श्री.राहुल बोंद्रे ,
श्री.भाऊसाहे ब काांबूे , श्री.अशोक पाटील,

श्री.राजेश टोपे, श्री.नसीम खान, श्री.सांिीप
नाईक, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.पाांडुरां ग

बरोरा, श्री.पांकज भज
ु बू, श्री.हसन मुश्रीफ,
श्री.दिलीप िूसे-पाटील, श्रीमिी िप्ृ िी

सािांि, श्री.गणपि गायकिाड, श्री.शामराि

ऊफव बाूासाहे ब पाटील, प्रा.िषाव गायकिाड,
५६

९००४४

५७

८८८५१

५८

८८६३४

श्री.सतु नल राऊि

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण

श्री.अब्िल
ु सत्िार, श्री.अममन पटे ल,
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्रीमिी तनमवला
गाविि, श्री.नसीम खान, डॉ.सांिोष टारफे
श्री.राजु िोडसाम

सरू
ु र - महाबूे श्िर र्त्यािरील कृष्ट्णा
निीिर असलेल्या भद्रे श्िर पल
ु ाची िालेली
िरु ि्था

औरां गाबाि जजल््याच्या िष्ट्ु काू अनि
ु ान
िाटपाि िालेला गैरव्यिहार
पाांढरकिडा
िालुक्याि

असल्याबाबि

ि आणी (जज.यििमाू)
रे िीची अिैध चोरी होि
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक
५९

८९१६९

सि्याांचे नाांि
डॉ.मममलांि माने

विषय
धचकना (िा.कामठी, जज.नागपूर) मशिाराि

तनकृष्ट्ट िजावच्या कापस
ू त्रबयाण्याांची वि्रमी
होि असल्याबाबि

तिसरी फेरी
अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक
६०

८५५४५

सि्याांचे नाांि
श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.अममन पटे ल, श्री.सुतनल

केिार, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.अमर काूे ,
श्री.हषविधवन सपकाू
६१

८५१८६

श्री.भा्कर जाधि

विषय
अहमिनगर जजल््यािील कोरडिाहू शेिी
अमभयाांनाअांिगवि तनिड िालेल्या गािाांना
अनि
ु ान मांजरू करण्याबाबि
मौजे

खेडी

(िा.धचपूूण,

जज.रत्नाधगरी)

येथील शेिकऱ्याांची एमआयडीसीने सांपादिि
केलेली

जमीन

करण्याबाबि

विधान भिन :

शेिकऱ्याांना

डॉ. अनांि कूसे

मुांबई.

प्रधान सधचि,
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ु ै, २०१७
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