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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
१ १०४८२७ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 

िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अममत 
विलासराि िेशमुख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, प्रा.िषाच गायकिाड, 
श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् िलु सत्तार, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.भारत 
भालके, श्री.योगेश (बापू) घोलप, श्री.अननल 
बाबर, श्री.र्ांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीत 
पाटील-सरुडकर, श्री.महेश र्ौघुले 

महाभूलेख सांकेत्थळािरील ७/१२ उतारा ि     
ई-फेरफारर्ी ऑनलाईन नोंिणी बांि झाल्याबाबत 

२ १०७१२३ श्री.िैभि वपर्ड, श्री.अजजत पिार, श्री.राहुल 
जगताप, श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.पाांडुरांग 
बरोरा, श्री.जजतेंद्र आव्हाड 

ननळिांड ेि धर्तळिेढे (ता.अकोले, जज.अहमिनगर) 
येथील शेतकऱ्याांच्या जममनीरे् भूसांपािन रद्द 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
३ १०५११३ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.अजजत पिार, 

श्री.जयांत पाटील, श्री.शमशकाांत मशांिे, 
श्री.सांिीप नाईक, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.िैभि वपर्ड, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.राणाजगजीतमसांह 
पाटील, श्री.सुरेश लाड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.राजन साळिी, 
श्री.पांकज भुजबळ, श्री.शामराि ऊफच  
बाळासाहेब पाटील, श्री.विजय भाांबळे, 
श्री.हनुमांत डोळस, श्री.सांजय किम, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.हिलीप िळसे-
पाटील, श्री.राजेश टोपे, श्री.मकरांि जाधि-
पाटील, श्री.जयित्त क्षीरसागर, श्रीमती 
सुमन पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, श्री.सुननल 
प्रभू, श्री.ननतेश राणे, श्री.मशरीषिािा र्ौधरी, 
श्री.ओमप्रकाश ऊफच  बच्र्ू कडू, श्री.र्ांद्रकाांत 
सोनिणे, श्री.सिानांि र्व्हाण, श्री.िैभि 
नाईक, श्री.मशिाजीराि कर्ड चले, श्री.सांतोष 
िानिे, श्री.नारायण कुरे् 

मुांबई-गोिा महामागाचच्या र्ौपिरीकरणाबाबत 

४ १०९१५३ श्रीमती अममता र्व्हाण, श्री.िसांतराि 
र्व्हाण, श्री.डी.पी.सािांत 

मुखेड (जज.नाांिेड) तालुक्यातील पशुिदै्यकीय 
ििाखानयाांच्या इमारतीांर्ी िरुु्ती करुन ररक्त पिे 
भरण्याबाबत 

५ १०९९६१ श्री.गोिधचन शमाच कारांजा ि रमजानपूर (ता.बाळापूर, जज.अकोला) 
प्रकल्पबाधीताांना भूसांपािनार्ा मोबिला िेण्याबाबत 

६ १०९२१४ श्री.कृष्ट्णा गजबे, श्री.राजेश काशीिार, 
डॉ.िेिराि होळी, श्री.र्रण िाघमारे 

गडधर्रोली जजल््यातील िनैगांगा निी पात्रातनू 
होत असलेले अिैध िाळू उत्खनन 

७ १०७४३३ श्री.अतुल सािे औरांगाबाि शहरातील र्त्याांर्ी िरुु्ती 
करण्याबाबत 

८ १०४९४२ श्री.सांजय सािकारे औरांगाबाि येथील ग्रीन गोल्ड सीड्स कां पनीच्या 
बीटी कपाशी बबयाण्याांर्ा साठा जप्त केल्याबाबत 

९ १०४७८४ श्री.सुननल प्रभू मुांबई उपनगरातील िाांदे्र ते िहहसर या र्त्याच्या 
कामात झालेला गैरव्यिहार 

१० १०४८५२ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.शरििािा 
सोनािणे, श्री.सरिार तारामसांह, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.अममन पटेल, श्री.रुपेश 
म् हात्र,े श्री.सांतोष िानिे, श्री.सुननल मशांिे, 
अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.विजय औटी, 

मुलुांड (मुांबई) येथील र्ौधरी ड्रायजव्हांग ्कुलने 
बनािट िाहन र्ालक परिाने बनविल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
श्री.महेश र्ौघुले, श्री.नारायण कुरे्, 
श्री.मशिाजीराि कर्ड चले, श्री.नसीम खान, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, डॉ.पतांगराि किम, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, प्रा.िषाच गायकिाड, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.अमर काळे, 
श्री.जयप्रकाश मुांिडा 

११ १०५९६० श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.सुरेश धानोरकर, 
श्री.भरतशठे गोगािले, श्री.धैयचशील पाटील, 
श्री.मनोहर भोईर, श्री.िैभि नाईक, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.सांतोष िानिे, श्रीमती 
तपृ्ती सािांत, श्री.सुभाष उफच  पांर्डतशेठ 
पाटील, श्री.योगेश सागर,           
श्रीमती मांिा म्हात्र े

रायगड ि मसांधुिगुच जजल््यातील भात शतेीरे् 
समुद्राच्या पाण्यामुळे झालेले नुकसान 

१२ १०७७५४ श्री.अननल बाबर, श्री.र्ांद्रिीप नरके, 
श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर, 
श्री.गणपतराि िेशमुख 

पुणे विभागातील िाळू टांर्ाई िरू करण्याबाबत 

१३ १०६४६२ डॉ.शमशकाांत खेडकेर, डॉ.सांजय रायमुलकर लोणार, िेऊळगािराजा ि मसांिखेडराजा 
(जज.बुलढाणा) तालुक्यातील अिैध िाळू 
उपशाबाबत 

१४ ११२४६३ श्री.ननतेश राणे केसरी - िाणोली - फणसिड े- र्ौकुळ - नेनेिाडी 
(ता.सािांतिाडी, जज.मसांधिुगुच) या र्त्यास मांजुरी 
िेण्याबाबत 

१५ १०७९८८ श्री.र्रण िाघमारे काांद्री-फुटाळा (ता.मोहाडी, जज.भांडारा) या 
र्त्यासाठी सांपाहित करण्यात आलेल्या जममनीर्ा 
मोबिला िेण्याबाबत 

१६ ११००८४ श्री.सांग्राम जगताप अहमिनगर - कोल्हार या र्त्याच्या िेखभाल 
िरुु्तीच्या कामाबाबत 

१७ १०६४२३ प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अममत झनक, 
श्री.अमर काळे, श्री.रणजीत काांबळे, श्रीमती 
अममता र्व्हाण, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.समीर कुणािार, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.अममत साटम, श्रीमती मननषा र्ौधरी, 
श्री.डी.पी.सािांत, डॉ.सुननल िेशमुख 
 

राज्यातील ्ियांर्मलत हिामान कें द्र सुरु 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
१८ १०९७८७ श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील, 

श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.शमशकाांत मशांिे 

मशरुर ि आांबेगाि (जज.पुणे) तालुक्यातील 
र्त्याांर्ी िरुु्ती करण्याबाबत 

१९ १०६५५५ डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सांिीपानराि भुमरे, 
श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्रीमती सुमन 
पाटील, डॉ.सांजय रायमुलकर, श्रीमती 
सीमाताई हहरे, डॉ.सुजजत ममणरे्कर, 
श्री.अननल किम, श्री.सांजय सािकारे, 
श्री.उल्हास पाटील 

महाराष्ट्र राज्य बबयाणे महामांडळाच्या ठाणे 
जजल््याच्या जजल्हा व्यि्थापकाांनी केलेला 
गैरव्यिहार 

२० १०८६५२ श्री.रामर्ांद्र अिसरे जुनोना, गुडगेाि ि येनोळा (ता.पिनी, जज.भांडारा) 
येथील रेतीघाटािरून होत असलेले अिैध रेती 
उत्खनन 

२१ १०६९३५ श्रीमती सीमाताई हहरे मौजे िाभाडी (ता.मालेगाांि, जज.नामशक) येथे 
बनािट कागिपत्राांच्या आधारे प्लॉटर्ी विक्री 
केल्याबाबत 

२२ १०६१६७ डॉ.मममलांि माने, श्री.राजेश क्षीरसागर नागपूर विभागातील िाळू घाटाांरे् मललाि न 
झाल्याने िाळू टांर्ाई ननमाचण झाल्याबाबत 

२३ १०५०३४ श्री.मनोहर भोईर िाकण-पाली-खोपोली (जज.रायगड) या 
राज्यमागाचसाठी सांपाहित केलेल्या जममनीच्या 
मोबिल्याबाबत 

२४ ११०१०४ श्री.पा्कल धनारे िसई (जज.पालघर) खाडीतनू अनधधकृत रेती उपसा 
होत असल्याबाबत 

२५ १०७१४९ श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.जयांत 
पाटील, श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सुमन 
पाटील 

हारुर-गरजगाांि (ता.आजरा, जज.कोल्हापूर) िरम्यान 
हहरण्यकेशी निीिर पूल बाांधण्याबाबत 

२६ १०५६०१ श्री.िैभि नाईक मशिडाि-थळकरिाडी ि तळीनजीक (ता.कणकिली, 
जज.मसांधिुगुच) येथे आग लागून झालेले नकुसान 
 

२७ १०६०२० श्री.अननल किम, श्री.छगन भुजबळ, 
श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्रीमती ननमचला 
गावित, श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, 

नामशक जजल््यातील शेतकऱ्याांरे् ओखी 
र्क्रीिािळामुळे झालेले नुकसान 

२८ १०७२८९ श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.अजजत पिार, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.शमशकाांत मशांिे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राहुल जगताप, श्री.िैभि वपर्ड, 
श्री.ित्तात्रय भरणे 

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील पुलाांर्ी िरुु्ती 
करण्याबाबत 

२९ १०७४३४ श्री.नारायण पाटील करमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील र्त्याांर्ी 
िरुु्ती करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
३० ११११५८ श्री.त्र्यांबकराि मभसे येल्लोरी (ता.औसा, जज.लातूर) पररसरात गारवपटीने 

झालेल्या नकुसानार्ी भरपाई िेण्याबाबत 
३१ १०५४०१ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-

पाटील, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.सुननल राऊत, 
श्री.नसीम खान, श्री.अममत विलासराि 
िेशमुख, श्री.अममन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि 
मभसे, प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.अब् िलु 
सत्तार, श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.भारत 
भालके, श्री.विजय औटी, डॉ.बालाजी 
ककणीकर, श्री.शरििािा सोनािणे, 
श्री.सरिार तारामसांह, श्री.सुभाष भोईर, 
श्री.तकुाराम काते, श्री.प्रताप सरनाईक, 
श्री.सुरेश धानोरकर 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपामलका क्षेत्रामधील २७ 
गािाांतील घराांर्ी अनधधकृतपणे नोंिणी 
केल्याबाबत 
 

३२ १०५८२० प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी, श्री.मभमराि 
तापकीर, श्रीमती माधुरी ममसाळ 

प्रािेमशक पररिहन कायाचलयाकड ेपीयूसीर्ी रक्कम 
जमा होत नसल्याबाबत 

३३ १०८९६७ श्रीमती सांगीता ठोंबरे अांबेजोगाई (जज.बीड) तालुक्यातील अनतिषृ्ट्टी 
वपडीत शेतकऱ्याांना पीक विमा ममळण्याबाबत 

३४ १०६८४९ श्री.विजय औटी टाकळी ढोकेश्िर (ता.पारनेर, जज.अहमिनगर) 
येथील शेतकऱ्याांरे् औषधाांच्या फिारणीमुळे झालेले 
नुकसान 

३५ ११३११९ श्री.अममत विलासराि िेशमुख, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, डॉ.पतांगराि 
किम, श्री.बाळासाहेब थोरात, प्रा.िषाच 
गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, कुमारी 
प्रणणती मशांिे, श्री.नसीम खान, श्री.अममन 
पटेल, श्री.अ्लम शेख, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.अमर काळे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.त्र्यांबकराि मभसे 

लातूर जजल्हा पररषिेच्या पशुसांिधचन विभागात 
औषध आणण फननचर्र खरेिीत झालेला गैरव्यिहार 

३६ १०४७८८ श्री.सुननल मशांिे, श्री.सांतोष िानिे, 
अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.सांिीप नाईक 

बहृनमुांबईतील बांि ज्थतीतील आरेच्या ्टॉलरे् 
िाटप सुमशक्षक्षत बेरोजगार तरुणाांना करण्याबाबत 

३७ ११२२७५ श्री.सुरेश हाळिणकर बामलांगे (जज.कोल्हापूर) येथील भोगािती निीिरील 
पुलाला पयाचयी पूल बाांधण्याबाबत 

३८ १०५१५० श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी,          
श्री.अतुल भातखळकर 

िेश्िी (ता.उरण, जज.रायगड) ग्रामपांर्ायत हद्दीतील 
शेतकऱ् याांच्या मच्छी प्रकल्पाच्या इमारतीरे् काम 
अपूणच असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
३९ १०६९९८ अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगताप, 

श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर 
काळे, श्री.भारत भालके 

अमरािती विभागातील शेतकऱ्याांर्ी विमा 
कां पनयाांकडून झालेली फसिणकू 

४० १०७८२७ श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अममत 
विलासराि िेशमुख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाच 
गायकिाड, श्रीमती ननमचला गावित, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.भारत भालके, डॉ.सांतोष टारफे 

मसल्लोड (जज.औरांगाबाि) तालुक्यातील पूलाांर्ी 
िरुु्ती करण्याबाबत 

४१ १०६३०० श्रीमती तपृ्ती सािांत हिघी-म्हसळा-माणगाांि या र्त्यािरील हिघी पोटच 
ते माणगाांि (जज.रायगड) या टप्प्यातील र्त्यार्ी 
िरुु्ती करण्याबाबत 

४२ ११२५८३ श्री.तानाजी मुटकुले नसी नामिेि ते कडती (जज.हहांगोली) र्त्यािरील 
कयाधू निीिरील बांधाऱ्यािर पूल बाांधण्याबाबत 

४३ १०६५८० श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.पथृ् िीराज 
र्व्हाण, श्री.नसीम खान, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.भारत भालके, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.सरिार तारामसांह, श्री.शरििािा 
सोनािणे, श्री.अमर काळे, प्रा.िषाच 
गायकिाड, श्री.विलास तरे, श्री.क्षक्षतीज 
ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.सुननल केिार, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.सांतोष िानिे, श्री.सुधाकर 
िेशमुख 

राज्यातील बस आगाराांच्या ्िच्छतेसाठी हिलेल्या 
कां त्राटाबाबत 

४४ १०६७७० श्री.शमशकाांत मशांिे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.पांकज भुजबळ 

सातारा शहरातील मशिराज पेरोलपांप र्ौकात 
नव्याने उभारण्यात आलेल्या उड्डाणपूलाबाबत 

४५ ११०७७८ डॉ.अशोक उईके आष्ट्टारामपुर आणण पार्खेड (ता.बाभुळगाांि, 
जज.यितमाळ) येथील िधाच निीच्या रेती घाटािरून 
होत असलेला अिैध रेती उपसा 

४६ ११०९४० श्री.हषचिधचन सपकाळ बुलढाणा येथील प्रािेमशक पररिहन कायाचलयात 
बेसल ्टेज ३ च्या िाहनाांर्ी नोंिणी केल्याबाबत 
 

४७ ११०९२९ श्री.भारत भालके सोलापूर जजल््यातील पशुसांिधचन विभागाला 
हिलेला ननधी अखधर्चत राहहल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
४८ १०४८८१ श्री.मभमराि तापकीर मसांहगड (ता.हिेली, जज.पुणे) रोडिरील नाांिेड फाटा 

येथील पुलार्ी िरुु्ती करण्याबाबत 
४९ १०९५२० श्री.हरीभाऊ जािळे पाल-मोरव्हाल-जजनसी-रसलपूर-रािेर (ता.रािेर, 

जज.जळगाि) या र्त्यारे् डाांबरीकरण करण्याबाबत 
५० १०७३२५ श्रीमती सुमन पाटील, श्रीमती सांध् यािेिी 

िेसाई-कुपेकर 
तासगाांि (जज. साांगली) येथील येरळा निी पात्रातून 
होत असलेला बेकायिा िाळू उपसा 

५१ १०७०१० श्री.अमल महाडीक टेंबलाई िाडी (ता.करिीर, जज.कोल्हापूर) येथील 
इनामी जममनीिर आकारलेली िांडात्मक रक्कम 
कमी करण्याबाबत 

५२ १०५६४९ श्री.भा्कर जाधि रत्नाधगरी जजल््यातील खेड-खारी िेिनाधगरी 
पुलारे् काम पूणच करण्याबाबत 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
५३ १०५३२२ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 

िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अममत 
विलासराि िेशमुख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, प्रा.िषाच गायकिाड, 
श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् िलु सत्तार, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.भारत 
भालके, डॉ.पतांगराि किम, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अजजत 
पिार, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत 
पाटील, श्री.शमशकाांत मशांिे, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सुननल 
प्रभू, श्री.योगेश सागर, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, कुमारी प्रणणती 
मशांिे, श्री.सरिार तारामसांह, श्री.शरििािा 
सोनािणे, श्री.बाळासाहेब मुरकुटे, 
श्री.गोिधचन शमाच, श्री.पथृ् िीराज र्व्हाण, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती ननमचला 
गावित, डॉ.राहूल पाटील, श्री.सांतोष िानिे, 
श्री.नारायण कुरे्, श्री.मशिाजीराि कर्ड चले, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.सुरेश गोरे 
 
 

राज्यातील जनािराांना लाळ खरुकुत रोगापासून  
प्रनतबांध करण्यासाठी िेण्यात येणाऱ्या एफएमडी 
लसीबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
५४ १०५१२९ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.अजजत पिार, 

श्री.जयांत पाटील, श्री.शमशकाांत मशांिे, 
श्री.सांिीप नाईक, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.िैभि वपर्ड, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.राणाजगजीतमसांह 
पाटील, श्री.सुरेश लाड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.ित्तात्रय भरणे 

पाडळी ि धामणी (जज.साांगली) येथील 
शेतकऱ्याांच्या सातबाऱ्यािरील टेंभू पनुिचसनासाठी 
भुसांपािनास पात्र असल्यार्ा शेरा काढण्याबाबत 
 

५५ १०५०१४ श्री.सांजय सािकारे, कुमारी प्रणणती मशांिे, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.शमशकाांत मशांिे, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.राहुल मोटे, श्री.राहुल 
जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, श्रीमती 
सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.अजजत पिार, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.भा्कर जाधि, 
श्री.सांिीप नाईक, श्री.िैभि वपर्ड, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.ित्तात्रय भरणे, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.मकरांि जाधि-पाटील, 
श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.हनुमांत डोळस, 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील, श्री.प्रिीप 
नाईक, श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्री.हसन 
मुश्रीफ 

राज्यातील सुक्ष्म मसांर्न सांर्ारे् अनिुान वितरीत 
करण्याबाबत 

५६ १०४८५९ श्री.सुननल प्रभू िसई (जज.पालघर) तहमसल कायाचलयातनू अिैध 
अधधिास िाखले वितरीत झाल्याबाबत 

५७ १०४९६० श्री.अतुल भातखळकर, श्री.भा्कर जाधि, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अममन 
पटेल, श्री.अममत विलासराि िेशमुख, 
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, प्रा.िषाच गायकिाड, 
श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् िलु सत्तार, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.भारत 
भालके, श्री.सांजय पोतनीस, श्री.बांटी 
भाांगर्डया, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.सांिीपानराि भुमरे, श्रीमती तपृ्ती 
सािांत, डॉ.मममलांि माने, श्री.शमशकाांत मशांिे, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.पांकज भुजबळ, श्रीमती 
सुमन पाटील, श्री.राहुल मोटे, श्री.राहुल 

िषु्ट्काळ व्यि्थापन सांहहतेतील ननकषाांमध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
जगताप, श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.शामराि 
ऊफच  बाळासाहेब पाटील, श्री.विजय भाांबळे, 
श्री.जयित्त क्षीरसागर, श्री.मकरांि जाधि-
पाटील, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.हनुमांत डोळस, डॉ.राहूल पाटील, श्रीमती 
हिवपका र्व्हाण, डॉ.सांजय रायमुलकर, 
श्री.ित्तात्रय भरणे, श्रीमती अममता 
र्व्हाण, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.िसांतराि 
र्व्हाण, श्री.सुभाष साबणे, श्री.जयकुमार 
गोरे, श्री.सुननल राऊत, श्री.डी.एस.अहहरे, 
डॉ.पतांगराि किम, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्रीमती ननमचला गावित, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अजजत पिार, 
श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.सांिीप नाईक, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील, 
श्री.प्रिीप नाईक, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-
कुपेकर, श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.आमसफ शेख, श्री.गणपतराि 
िेशमुख, श्री.मशरीषिािा र्ौधरी, 
श्री.ओमप्रकाश ऊफच  बच्र्ू कडू, श्री.र्ांद्रकाांत 
सोनिणे, अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.सुननल 
मशांिे, श्री.सांतोष िानिे, श्री.राहूल कुल, 
श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सुरेश धानोरकर, 
कुमारी प्रणणती मशांिे, श्री.जयप्रकाश मुांिडा, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.नरेंद्र महेता, 
अॅड.आमशष शेलार, डॉ.शमशकाांत खेडकेर, 
श्री.बळीराम मसरसकार 

५८ १०६११६ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.िैभि नाईक, 
श्रीमती तपृ्ती सािांत 

उरण (जज.रायगड) येथील वपरिाडी समुद्र 
ककनाऱ्यारे् समुद्राच्या लाटाांमुळे झालेले नकुसान 

५९ ११२४६६ श्री.ननतेश राणे सांगमेश्िर-िेिरूख-साखरपा (जज.रत्नाधगरी) या 
राज्यमागाचच्या कामाबाबत 

६० १०५०३६ श्री.मनोहर भोईर मुांबई-पुणे महामागाचिर खालापूर येथे 
व्यािसानयकाांनी अनधधकृतपणे मेडीयन कहटांग 
करुन िळण र्ते तयार केल्याबाबत 

६१ १०८९७९ श्रीमती सांगीता ठोंबरे माांजरा मत््यबीज उत्पािन कें द्र         
(ता.केज, जज.बीड) बांि असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
६२ १०५१६० श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.सांतोष िानिे 

रसायनी (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील एर्ओसी 
कां पनीर्ी जमीन प्रकल्पग्र्त शेतकऱ् याांना परत 
करण्याबाबत 

६३ १०९०५३ अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
श्रीमती ननमचला गावित 

बडनेरा ते अकोला या मागाचर्ी िरुु्ती 
करण्याबाबत 

६४ १०८६९१ श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.राहुल बोंदे्र,  
श्री.अतुल सािे 

िेिगाांि रांगारी (जज.औरांगाबाि) पररसर ि मशिना 
निी पात्रातील अिैध िाळू उपसा 

६५ १०६३२० श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.कालीिास 
कोळांबकर, श्री.सुभाष उफच  पांर्डतशेठ पाटील, 
श्री.धैयचशील पाटील, श्री.ननतेश राणे, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, 
श्री.अममत विलासराि िेशमुख, श्री.अममन 
पटेल, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, प्रा.िषाच 
गायकिाड, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर 
काळे, श्री.अ्लम शेख, श्री.हषचिधचन 
सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् िलु 
सत्तार, श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.राहुल बोंदे्र, 
श्री.भारत भालके, श्री.िैभि नाईक, 
श्री.सांजय किम, श्री.भा्कर जाधि 

मसांधिुगुच, रत्नाधगरी ि रायगड जजल््यातील 
शेतकऱ्याांरे् ओखी र्क्रीिािळ ि अिेळी पडलेल्या 
पािसामुळे झालेले नुकसान 
 

६६ १०४८८८ श्री.मभमराि तापकीर, श्री.विजय काळे हहांजिडी (जज.पुणे) येथे सक्तिसुली सांर्ालनालयाने 
(ईडी) जप्त केलेल्या भूखांडािर तीन इमारती 
बाांधल्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
६७ १०५३७१ श्री.सुननल प्रभू, श्री.बाळासाहेब थोरात, 

श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अममत विलासराि 
िेशमुख, श्री.अ्लम शेख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.िसांतराि र्व्हाण, श्री.भारत भालके, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
श्री.अममत झनक, डॉ.सांतोष टारफे, प्रा.िषाच 
गायकिाड, श्री.बाबुराि पार्णे, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.नसीम खान, 
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, श्री.सुननल केिार, 

शासनाच्या िधू खरेिी िराप्रमाणे िर न िेणाऱ्या 
खाजगी िधू सांघाना नोटीसा पाठविल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांरे् नाांि विषय 
श्री.अमर काळे, श्री.अब् िलु सत्तार, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.र्ांद्रिीप 
नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर 

६८ १०५१७९ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.सांतोष िानिे 

पनिेल (जज.रायगड) महानगरपामलकेत समाविष्ट्ट 
असलेल्या २९ गािाांमध्ये गािठाण भुमापन न 
केल्याबाबत 

६९ १०४८८९ श्री.मभमराि तापकीर नऱ्हे (ता.हिेली, जज.पुणे) येथील बँक ऑफ 
महाराष्ट्र ते पारी कां पनी र्ौक या र्त्यार्ी िरुु्ती 
करण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : ०१ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


