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िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) महसूल, मिि ि पुनिवसन, सािवजतनक बाांधकाम (सािवजतनक 
उपक्रम िगळून), कृषी आणण फलोत्पािन मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) पररिहन, खारभूमी विकास मांत्री 
(३) सािवजतनक बाांधकाम (सािवजतनक उपक्रम) मांत्री 
(४) पशुसांिधवन, िगु्धविकास ि मत््यविकास मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ८० 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ५६ [ ०१ िे ५६ ] 
  

िसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १९ [ ५७ िे ७५ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ०५ [ ७६ िे ८० ] 
  

एकूण - ८० 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
१ १२७६९७ डॉ.राहूल पाटील, श्री.मांगेश कुडाळकर, 

श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.अ्लम शेख, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
श्री.बसिराज पाटील, श्रीमिी अममिा चव्हाण, 
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, श्री.डी.पी.सािांि, डॉ.सांिोष 
टारफे, श्री.प्रकाश सुिे, श्री.चांद्रिीप नरके, 
श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर, श्री.सांिीपानराि 
भुमरे, श्री.मनोहर भोईर, श्रीमिी दिवपका 
चव्हाण, श्री.अजजि पिार, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.हनुमांि डोळस, अॅड.यशोमिी ठाकूर, 
श्री.अममन पटेल, श्री.नसीम खान, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.अममि झनक, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.अब् िलु 
सत्िार, श्रीमिी तनमवला गाविि 

राज्यािील शेिकऱ्याांनी केलेल्या आत्महत्या 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
२ १२८४८४ श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.हसन 

मुश्रीफ 
दहडिगूी-हसूरसासधगरी (िा.गडदहांग्लज, 
जज.कोल्हापूर) या र्त्याची िरुु्िी 
करण्याबाबि 

३ १३१२०१ श्री.हरीभाऊ जािळे कठोरा – िड्री – परसाळे – िड्री - मोहराळा 
(जज.जळगाि) या र्त्याची िरुु्िी 
करण्याबाबि 

४ १२७२१९ श्री.अिुल भािखळकर मुांबईिील पिूव आणण पजश्चम महामागावचे 
आधुतनकीकरण करण्याबाबि 

५ १२९२२५ श्री.जयकुमार गोरे सािारा-पांढरपूर र्त्यासाठी सांपािीि केलेल्या 
जममनीचा मोबिला शेिकऱ्याांना िेण्याबाबि 

६ १३१३४० श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.बसिराज पाटील, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.बाळासाहेब थोराि, 
श्री.अममन पटेल, अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्रीमिी 
तनमवला गाविि, श्री.अ्लम शेख, डॉ.सांिोष 
टारफे, श्री.विश्िजजि किम, प्रा.विरेंद्र जगिाप 

गणेश उत्सिाच्या कालािधीि कोकणाि 
जाणाऱ् या िाहनाांिर पथकर आकारल्याबाबि 

७ १२६६०१ श्री.अमल महाडीक, श्री.राहुल जगिाप, 
श्री.विश्िजजि किम, श्री.बबनराि मशांिे, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.नारायण पाटील 

राज्याि हुमणी रोगाच्या प्रािभुाविाने वपकाांचे 
झालेले नुकसान 

८ १२८१२४ श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.हनुमांि डोळस 

मोसम (िा.बागलाण, जज.नामशक) निीपात्राि 
अिैधररत्या िाळू उपसा सुरु असल्याबाबि 

९ १२६६८८ श्री.हनुमांि डोळस, श्रीमिी अममिा चव्हाण, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अममि विलासराि िेशमुख, 
श्री.अममन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.अमर काळे, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर, 
श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील, श्री.ित्िात्रय भरणे, 
श्री.गणपिराि िेशमुख, श्री.राहुल बोंदे्र, श्रीमिी 
तनमवला गाविि, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.कुणाल पाटील, श्री.भारि 
भालके, अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, श्री.छगन 
भुजबळ, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जजिेंद्र 
आव्हाड, डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.िानाजी मुटकुले, श्री.सांिीपानराि भुमरे, 
श्री.गणपि गायकिाड, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.अब् िलु सत्िार 

राज्याि गुलाबी बोंड अळीच्या प्रािभुाविामुळे 
वपकाांचे नकुसान झालेल्या शेिकऱ्याांना 
नुकसान भरपाई िेण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
१० १२६८३७ श्री.सुतनल मशांिे, अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.प्रकाश 

फािपेकर, श्री.अममि साटम, श्री.सुरेश 
धानोरकर, श्री.शमशकाांि मशांिे, श्री.अजजि पिार, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्ि 
क्षीरसागर, श्री.हनमुांि डोळस, श्री.सांिीप नाईक, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भा्कर जाधि, श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील, 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, श्री.राहुल 
जगिाप, श्रीमिी सुमन पाटील, श्री.प्रिीप 
नाईक, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.ित्िात्रय भरणे, श्री.मकरांि जाधि-पाटील, 
श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगिाप, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.राहुल मोटे, श्री.सांजय किम, श्री.दिपक 
चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ, डॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.मधुसूिन कें दे्र, 
श्री.नरहरी णझरिाळ, श्रीमिी ज्योिी कलानी, 
श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.जयांि 
पाटील, अॅड.पराग अळिणी, श्री.नरेंद्र पिार, 
कॅप्टन आर.िममल सेल्िन, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.ककसन कथोरे, श्री.प्रकाश 
सुिे, श्री.सांिीपानराि भुमरे 

राज्य मागव पररिहन महामांडळाने सुरु केलेल्या 
मशिशाही बसचे होि असलेले अपघाि 

११ १२९९०१ प्रा.विरेंद्र जगिाप अमराििी-चाांिरू रेल्िे या र्त्याचे निुनीकरण 
करण्याबाबि 

१२ १३३०४७ श्री.पांकज भुजबळ आमोिे िे कळिाडी (जज.नामशक) या िोन 
गािाांना जोडणाऱ्या धगरणा निीिरील पलुाचे 
बाांधकाम करण्याबाबि 

१३ १२७४०९ श्री.ओमप्रकाश ऊफव  बच्चू कडू, श्री.विनायकराि 
जाधि-पाटील, श्री.मशरीषिािा चौधरी, श्री.मोहन 
फड 

पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथे चांद्रभागा निीिर 
उड्डाणपुल बाांधण्याबाबि 

१४ १२७६६८ श्री.जयांि पाटील, श्री.राज ुिोडसाम, डॉ.भारिी 
लव्हेकर, श्री.राजेश टोपे 

राज्य मागव पररिहन महामांडळाची दहरकणी 
कक्ष योजना प्रभािीपणे राबविण्याबाबि 

१५ १२९७९६ श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.शमशकाांि मशांिे, श्री.जजिेंद्र 
आव्हाड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.सांिीप नाईक 

आांबेगाि (जज.पुणे) िालुक्यािील शेिकऱ् याांचे 
तनकृष्ट्ट िजावच्या बबयाण्याांमुळे झालेले 
नुकसान 

१६ १२८७७२ श्री.राहुल जगिाप, श्री.िैभि वपचड, श्री.पाांडुरांग 
बरोरा, श्री.ित्िात्रय भरणे 

श्रीगोंिा-काष्ट्टी (िा.श्रीगोंिा, जज.अहमिनगर) 
या र्त्याची िरुु्िी करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
१७ १२७८२८ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, श्री.भारि भालके, 

श्री.बाळासाहेब मुरकुटे 
मसन्नर (जज.नामशक) िालुक्यािील डामळांब 
बागाांचे िेल्या रोगामुळे झालेले नकुसान 

१८ १२८४७७ श्री.महेश चौघुले कल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) येथे बनािट 
ि्िािेजाांच्या आधारे सितनकाांची नोंिणी 
झाल्याबाबि 

१९ १२८४११ श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील मशरगाांि-पेरले-खराड-ेहेळगाांि पाडळी-सुली-
रदहमिपूर (िा.कोरेगाि, जज.सािारा) या 
र्त्याचे रुां िीकरण करण्याबाबि 

२० १२६७०८ श्री.अममि विलासराि िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.अममन पटेल, श्री.अ्लम शेख, 
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.नसीम खान, श्री.त्र्यांबकराि 
मभसे, श्रीमिी तनमवला गाविि, श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण, श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.िकुाराम कािे, श्री.जयप्रकाश मुांिडा, 
श्री.प्रिाप सरनाईक 

मुांबईिील िाडिेि प्रािेमशक पररिहन 
कायावलयाला लागलेली आग 

२१ १२८८४५ श्री.अ्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अममन पटेल, 
श्री.अममि विलासराि िेशमुख, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्रीमिी तनमवला गाविि, 
श्री.नसीम खान, श्री.कुणाल पाटील 

िदहसर िे कामशममरा (जज.ठाणे) या र्त्याचे 
तनकृष्ट्ट िजावचे बाांधकाम केल्याबाबि 

२२ १२६५९४ श्री.प्रकाश आबबटकर, श्री.अमल महाडीक, 
श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर, श्री.अजजि 
पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांि 
पाटील, श्री.छगन भुजबळ, श्री.शमशकाांि मशांिे, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्ि 
क्षीरसागर, श्री.हनमुांि डोळस, श्री.सांिीप नाईक, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भा्कर जाधि, श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील, 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, श्री.राहुल 
जगिाप, श्रीमिी सुमन पाटील, श्री.प्रिीप 
नाईक, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.ित्िात्रय भरणे, श्री.मकरांि जाधि-पाटील, 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगाांिकर, 
श्री.सांग्राम जगिाप, श्री.सुरेश लाड, श्री.राहुल 
मोटे, श्री.सांजय किम, श्री.दिपक चव्हाण, 
श्री.पांकज भुजबळ, डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.मधुसूिन कें दे्र, श्री.नरहरी णझरिाळ, 
श्री.बबनराि मशांिे, श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-

राज्याि अतििषृ्ट्टीमुळे वपकाांच्या नुकसानासह 
जजिीि ि वित्ि हानी झाल्याबाबि 
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कुपेकर, श्री.सांजय पुराम, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, 
श्री.अममि विलासराि िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.अममि झनक, श्री.बसिराज 
पाटील, श्री.अ्लम शेख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.भारि भालके, प्रा.िषाव 
गायकिाड, श्री.बाळासाहेब थोराि, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.डी.पी.सािांि, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.अब् िलु सत्िार, डॉ.सुधाकर भालेराि, श्रीमिी 
तनमवला गाविि, प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.पा्कल 
धनारे, श्री.दहिेंद्र ठाकूर, श्री.विलास िरे, 
श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, श्री.सांजय सािकारे, 
श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर, श्री.सिानांि 
चव्हाण 

२३ १२७८३५ श्री.तनिेश राणे िळेबाजार ि मशरगाि (िा.िेिगड,जज.मसांधिुगुव) 
या गािाांसाठी बाह्यिळण मागव बाांधण्याबाबि 

२४ १३२५१६ श्री.िसांिराि चव्हाण उमरी (जज.नाांिेड) िालुक्यािील पुनिवसीि 
गािाांि मुलभूि सुविधा उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबि 

२५ १२८६२६ श्रीमिी अममिा चव्हाण, श्री.डी.पी.सािांि, 
श्री.िसांिराि चव्हाण 

खानापूर (िा.िेगलूर, जज.नाांिेड) येथे लेंडी 
प्रकल्पािील प्रकल्पग्र्िाांना केलेल्या भूखांड 
िाटपाि झालेला गैरव्यिहार 

२६ १२७८८२ श्री.सांजय सािकारे, श्री.सुधाकर कोहळे, श्रीमिी 
िपृ्िी सािांि, श्री.िैभि नाईक, श्री.सुतनल प्रभू, 
श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.अममि झनक, प्रा.विरेंद्र 
जगिाप, श्री.हषविधवन सपकाळ, अॅड.यशोमिी 
ठाकूर, श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.कुणाल पाटील, 
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, श्री.अममन 
पटेल, श्री.अ्लम शेख, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.भारि भालके 

राज्यािील प्रािेमशक पररिहन कायावलयाि 
िाहनाांना तनयमबाह्यररत्या योग्यिा प्रमाणपत्र 
दिल्याबाबि 

२७ १२७१९४ श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.अजजि पिार, श्री.जयांि 
पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन 
भुजबळ, श्री.शमशकाांि मशांिे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भा्कर जाधि, श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.नरहरी 
णझरिाळ, श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.हनुमांि डोळस, श्री.राजेश 
क्षीरसागर, श्री.जयकुमार गोरे, श्री.चांद्रिीप 
नरके, श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर, श्रीमिी 
सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर 

मुांबई-बांगलोर राष्ट्रीय महामागावचे 
सहापिरीकरण करण्याबाबि 
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२८ १२८५५३ श्री.हषविधवन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 

श्री.अ्लम शेख 
बुलढाणा जजल्ह्यािील नेहरूनगर (िा.मोिाळा) 
ि गहूमाळ, चाळीसटापरी आणण मभांगारा 
(िा.जळगाि जामोि) या गािाांना महसुली 
िजाव िेण्याबाबि 

२९ १२७५०७ अॅड.आमशष शेलार, श्री.प्रशाांि ठाकूर, अॅड.पराग 
अळिणी, श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्रीमिी मांिा 
म्हात्र,े कॅप्टन आर.िममल सेल्िन, श्रीमिी 
माधुरी ममसाळ, श्री.अबू आजमी, श्री.सांजय 
किम 

रत्नाधगरी ि मसांधुिगुव जजल्ह्याच्या 
समुद्रककनारी विनापरिानगी मासेमारी 
करणाऱ् या नौकाांिर कारिाई करण्याबाबि 

३० १२९३७७ श्री.गणपिराि िेशमुख िेहू-आळांिी-पांढरपूर या पालखी मागाविरील 
िाडीकुरोली िे पांढरपूर (जज.सोलापूर) या 
टप्प्यािील र्त्याची िरुु्िी करण्याबाबि 

३१ १३०६१५ श्री.सुरेश लाड कजवि (जज.रायगड) िालुक्यािील उल्हास 
निीिरील पुलाांची िरुु्िी करण्याबाबि 

३२ १२९६४० डॉ.सांिोष टारफे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अममि विलासराि 
िेशमुख, श्री.अ्लम शेख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.नसीम खान, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर 
काळे, श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.डी.पी.सािांि, 
श्रीमिी तनमवला गाविि, श्री.भारि भालके, 
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.बाळासाहेब थोराि 

दहांगोली-नाांिेड या मागावची िरुु्िी 
करण्याबाबि 

३३ १३१९६६ श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे जळगाि जजल्ह्यािील िाळू माकफयाांिर 
कारिाई करण्याबाबि 

३४ १२७३०८ श्री.अतनल बाबर खानापूर, आटपाडी ि पलूस (जज.साांगली) 
िालुक्यािील शेिक-याांचे शेिी अिजार 
खरेिीचे अनिुान प्रलांबबि असल्याबाबि 

३५ १३२०६१ श्री.राहुल मोटे मौजे भेात्रा (िा.पराांडा, जज.उ्मानाबाि) येथे 
सीना निीिर पुल बाांधण्याबाबि 

३६ १३२२०६ श्री.अममि घोडा बोईसर-पालघर या र्त्याची िरुु्िी 
करण्याबाबि 

३७ १२८२३८ डॉ.सांजय रायमुलकर मेहकर िे नेमिापूर (िा.मेहकर, जज.बुलढाणा) 
या र्त्याची िरुु्िी करण्याबाबि 

३८ १३२८६८ श्री.ज्ञानराज चौगुले उमरगा ि लोहारा (जज.उ्मानाबाि) 
िालुक्याांमध्ये करपा रोगाचा प्रािभुावि होऊन 
सोयाबीन वपकाचे झालेले नुकसान 

३९ १२६४३१ श्री.भा्कर जाधि गुहागर (िा.रत्नाधगरी) िालुक्यािील गािाांि 
जजांिाल कां पनीच्या बे्रकिॉटर िॉलमुळे लाटाांचे 
पाणी मशरुन झालेले नुकसान 
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४० १३२३३१ श्री.समीर कुणािार मसांिी रेल्िे (िा.सेलू, जज.िधाव) येथील प्रॉपटी 

काडावमधील चकुा िरुु्ि करण्याबाबि 
४१ १३१८१४ श्री.बबनराि मशांिे मौजे श्रीपूर (िा.माळमशरस, जज.सोलापूर) 

येथील शिेकऱ् याांच्या वपकाांचे राज्य शिेी 
महामांडळाने केलेले नुकसान 

४२ १२६५१९ श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.सुतनल मशांिे, 
श्री.पा्कल धनारे, श्री.अममि घोडा 

नागझरी, लालोंड,े ककराट, तनहे ि गुांिले 
(िा.जज.पालघर) या पररसराि बेकायिेशीर 
खिानी सुरु असल्याबाबि 

४३ १३११९६ प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.अ्लम शेख, श्री.अममन 
पटेल, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, श्रीमिी 
तनमवला गाविि, अॅड.यशोमिी ठाकूर, डॉ.सांिोष 
टारफे, श्री.अब् िलु सत्िार, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.भारि भालके, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
श्री.बाळासाहेब थोराि, श्री.अममि झनक, 
श्री.राहुल बोंदे्र, प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.मनोहर 
भोईर, श्री.नसीम खान, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.डी.पी.सािांि 

कोकणाि चक्रीिािळामुळे झालेल्या 
नुकसानाची नुकसान भरपाई िेण्याबाबि 

४४ १२७०९८ श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.अमर काळे, श्री.अ्लम शेख, 
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांि, श्री.राजाभाऊ 
(पराग) िाजे, श्री.सांजय सािकारे, श्रीमिी 
सांगीिा ठोंबरे, श्री.चरण िाघमारे, श्री.ज्ञानराज 
चौगुले, श्रीमिी अममिा चव्हाण, श्री.िसांिराि 
चव्हाण, श्री.ककशोर पाटील, अॅड.यशोमिी 
ठाकूर, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.अममि 
विलासराि िेशमुख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
श्रीमिी तनमवला गाविि, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.भारि भालके, 
श्री.बाळासाहेब थोराि, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, 
श्री.हनुमांि डोळस, श्री.सांिीपानराि भुमरे, 
श्री.नारायण पाटील, डॉ.सुधाकर भालेराि, 
श्री.सुभाष साबणे 

राज्यािील शिेकऱ्याांना प्रधानमांत्री वपक विमा 
योजनेचा लाभ िेण्याबाबि 

४५ १२७४६४ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, श्री.अ्लम 
शेख, श्री.डी.पी.सािांि, श्री.हषविधवन सपकाळ 

सॅटेलाईट डवे्हलपसव प्रा.मल.आणण ओमकार 
ररअलटसव अांधेरी प्रा.मल.याांनी शासनाच्या 
महसूलाचे नुकसान केल्याबाबि 

४६ १२६७९८ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आमशष शेलार, श्री.अिुल भािखळकर, 

खारघर दहरानांिानी सकव ल िे कोपरा गािापयिं 
सविवस रोड बाांधण्याबाबि 
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श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.अममि साटम, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.सुतनल मशांिे, 
अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.प्रकाश फािपेकर, 
श्री.सुरेश धानोरकर 

४७ १२८५८७ श्री.पाांडुरांग बरोरा काांबारे (िा.शहापूर, जज.ठाणे) येथे भुयारी मागव 
बाांधण्याबाबि 

४८ १२९१४६ श्री.सुभाष उफव  पांडडिशेठ पाटील कजवि (जज.रायगड) िालुक्यािील पशुिदै्यकीय 
धचककत्सालयाांमधील डॉक्टराांची ररक्ि पिे 
भरण्याबाबि 

४९ १३३१९५ श्री.सुभाष साबणे अहमिनगर जजल्हयािील िधु सांघाच्या 
शीिकरण कें द्रामध्ये खाजगी िधुाचे शीिकरण 
करुन पुनजीिन सममिीने केलेला गैरव्यिहार 

५० १३२५२३ श्री.चरण िाघमारे सािवजतनक बाांधकाम विभाग, मुक्िाईनगर 
(जज.जळगाि) येथे झालेला गैरव्यिहार 

५१ १३१७९६ श्री.सांजय किम मांडणगड ि गाांधी चौक (िा.मांडणगड, 
जज.रत्नाधगरी) यािरम्यान निीन पूल 
बाांधण्याबाबि 

५२ १२६६६७ श्री.सुतनल प्रभू, श्री.हनुमांि डोळस, श्री.प्रिापराि 
पाटील धचखलीकर, श्री.शमशकाांि मशांिे, 
श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश 
टोपे, श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.सांिीप नाईक, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भा्कर जाधि, श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील, 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, श्री.राहुल 
जगिाप, श्रीमिी सुमन पाटील, श्री.प्रिीप 
नाईक, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.ित्िात्रय भरणे, श्री.मकरांि जाधि-पाटील, 
श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगिाप, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.राहुल मोटे, श्री.सांजय किम, श्री.दिपक 
चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ, डॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.मधुसूिन कें दे्र, 
श्री.नरहरी णझरिाळ, श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-
कुपेकर, श्री.अतनल बाबर, श्री.जयप्रकाश मुांिडा, 
डॉ.मममलांि माने, श्री.सांिोष िानिे, 
श्री.बाळासाहेब मुरकुटे, अॅड.िारीस पठाण, 
श्री.योगेश सागर, श्री.सुधाकर िेशमुख, 
श्री.सांिीपानराि भुमरे, श्री.हररष वपांपळे, 

वििभावि ककटकनाशक फिारणीमध्ये शिेकरी 
ि शेिमजुराांचे झालेले मतृ्य ु
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
श्री.समीर कुणािार, श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे, 
श्री.गोिधवन शमाव, श्री.सरिार िारामसांह, डॉ.राहूल 
पाटील, श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.ककसन 
कथोरे, श्रीमिी माधुरी ममसाळ, श्री.गणपि 
गायकिाड, श्री.नरेंद्र पिार, डॉ.बालाजी 
ककणीकर, श्री.उन्मेश पाटील 

५३ १३३२३४ कॅप्टन आर.िममल सेल्िन, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.नरेंद्र पिार, श्री.नरेंद्र महेिा 

राज्याि थायी माांगुर (क्लारीअस बरॅाशस) 
माशाची होि असलेली विक्री 

५४ १२६८८६ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अममि विलासराि िेशमुख, 
श्री.अममन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.अमर काळे, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, डॉ.सांिोष टारफे 

अांधेरी पजश्चम (मुांबई) येथील कोकीळाबेन 
धधरुभाई अांबानी रुग्णालयाने जममनीचे 
ह्िाांिर िसेच विश्ि्िाांमध्ये बिल करिाना 
शासनाची परिानगी न घेिल्याबाबि 

५५ १२९८७७ श्री.अजजि पिार 
 

मौजे बोढरे ि मशिापूर (िा.चाळीसगाि, 
जज.जळगाांि) येथील शिेकऱ्याांच्या जममनी 
बळकािल्याबाबि 

५६ १३०५४५ श्री.सुरेश गोरे, अॅड.गौिम चाबुक्िार खेड (जज.पुणे) िालुक्याि भोगिटिार िगव-२ 
जममनी अनधधकृिपणे िगव-१ करुन विक्री 
केल्याबाबि 

  
िसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
५७ १२७३०१ श्री.अिुल भािखळकर, अॅड.आमशष शेलार, 

श्री.प्रशाांि ठाकूर, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.ककसन कथोरे, श्रीमिी मतनषा चौधरी, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्रीमिी अममिा चव्हाण, 
श्री.िसांिराि चव्हाण, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अममन पटेल, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, श्री.अमर काळे, श्रीमिी 
तनमवला गाविि, श्री.विकास कुां भारे, श्री.रणधीर 
सािरकर, श्रीमिी सांगीिा ठोंबरे, श्री.विजय 
काळे, श्रीमिी सीमािाई दहरे, कॅप्टन 
आर.िममल सेल्िन, श्री.सांिोष िानिे, श्रीमिी 
माधुरी ममसाळ, श्रीमिी मांिा म्हात्र े

राज्यािील आपत्िी व्यि्थापन कें द्रासाठी 
अधधकाऱ्याांच्या पिाांची तनममविी करण्याबाबि 

५८ १२६९४६ श्री.सुतनल मशांिे िरळी (मुांबई) मुख्य िगु्धशाळेसह सांलग्न, 
प्रशासकीय ि तनिास्थानाांच्या इमारिीांची 
िरुु्िी करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
५९ १२९९१० प्रा.विरेंद्र जगिाप, अॅड.यशोमिी ठाकूर मौजा राजुरिाडी (िा.मोशी, जज.अमराििी) 

येथील अिैध उत्खननाबाबि 
 

६० १२७४११ श्री.ओमप्रकाश ऊफव  बच्चू कडू, श्री.मशरीषिािा 
चौधरी, श्री.विनायकराि जाधि-पाटील, 
श्री.मोहन फड 

आळांिी िाघाड मध्यम प्रकल्पाकररिा मौजे 
रिळगाि (िा.दिांडोरी, जज.नामशक) येथील 
सांपादिि केलेल्या जममनीचा मोबिला िाढीि 
िराने िेण्याबाबि 

६१ १२९७९७ श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.शमशकाांि मशांिे, श्री.जजिेंद्र 
आव्हाड, श्री.िैभि वपचड, श्री.सांिीप नाईक 

मांचर ि िाांबडमेळा (अिसरी फाटा) 
(िा.आांबेगाि, जज.पुणे) येथील बस्थानकाांची 
झालेली िरुि्था 

६२ १२८७७७ श्री.राहुल जगिाप, श्री.सुतनल प्रभू श्रीगोंिा (जज.अहमिनगर) िालुक्यािील िाळू 
ि्कराांिर कारिाई करण्याबाबि 

६३ १२८२२४ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे लािूर जजल्हयािील वित्ि बाभळगाि 
(िा.लािूर), माळकोंडी(िा.औसा), कबनसाांगिी 
(िा.चाकूर) येथील शेिकऱ्याांची रायणझांग सन 
मसड्स कां पनीकडुन झालेली फसिणकू 

६४ १२८८५८ श्री.अ्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अममि विलासराि 
िेशमुख, श्री.अममन पटेल, श्री.नसीम खान, 
श्रीमिी तनमवला गाविि, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.डी.पी.सािांि, डॉ.सांिोष 
टारफे, श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.बाळासाहेब 
थोराि, श्री.कुणाल पाटील 

कजवि िे बिलापूर या र्त्याची िरुु्िी 
करण्याबाबि 

६५ १२८३०४ श्री.सांजय सािकारे, श्री.सांिीपानराि भुमरे, 
डॉ.अशोक उईके 

कळांब (िा.कळांब, जज.यििमाळ) येथील जय 
गुरुिेि जजतनांग ममलमध्ये बनािट 
ककटकनाशकासह खिाांची तनममविी ि विक्री 
होि असल्याबाबि 

६६ १२७१७० श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.अजजि पिार, श्री.जयांि 
पाटील, श्री.छगन भुजबळ, श्री.शमशकाांि मशांिे, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भा्कर जाधि, 
श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.नरहरी णझरिाळ, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.सुरेश लाड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.हनुमांि डोळस 

सािारा जजल्ह्यािील उरमोडी जलाशयामुळे 
बाधधि झालेल्या गािाांच्या पनुिवसनाबाबि 

६७ १३०६१७ श्री.सुरेश लाड, श्री.सरिार िारामसांह, 
श्री.शरििािा सोनािणे 

रायगड जजल्हयािील विविध प्रकल्पािील 
प्रकल्पग्र्िाांचे पनुिवसन न झाल्याबाबि 

६८ १२९६५० डॉ.सांिोष टारफे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.अममन पटेल, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर 

मारेगाि िे पूणाव (िा.पूणाव, जज.परभणी) या 
र्त्याचे तनकृष्ट्ट िजावचे बाांधकाम केल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
काळे, श्री.कुणाल पाटील, श्रीमिी तनमवला 
गाविि, श्री.डी.पी.सािांि, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, 
श्री.भारि भालके, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, 
श्री.अममि विलासराि िेशमुख, अॅड.यशोमिी 
ठाकूर, प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.नसीम खान, 
श्री.आमसफ शेख, श्री.कालीिास कोळांबकर, 
श्री.िसांिराि चव्हाण 

६९ १२७४७१ श्री.अतनल बाबर मभगिण-साांगली या मागाविरील खानापूर िे 
िासगाांि या टप्प्यािील र्त्याची िरुु्िी 
करण्याबाबि 

७० १२६५८० श्री.भा्कर जाधि, कॅप्टन आर.िममल सेल्िन, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.नरेंद्र पिार, श्री.नरेंद्र 
महेिा, श्री.सांजय किम 

रत्नाधगरी जजल्हयािील मच्छीमाराांचा डडझेल 
परिािा प्रलांबबि असल्याबाबि 

७१ १३२५५५ श्री.समीर कुणािार दहांगणघाट (जज.िधाव) येथील अन्नपूणाव ि राधा 
मत््यव्यिसाय मदहला शेिकरी गटाांना 
तनधीचे िाटप करण्याबाबि 

७२ १२६८३८ श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.सुतनल मशांिे, श्री.प्रिाप 
सरनाईक, श्री.सिा सरिणकर 

मुांबईिील अांधेरी प्रािेमशक पररिहन 
कायावलयािनू दिलेल्या िाहन परिान्याांबाबि 

७३ १२८५८८ श्री.पाांडुरांग बरोरा ठाणे जजल्हयािील भाि वपकाांिर खोडककडीचा 
प्रािभुावि झाल्याबाबि 

७४ १३२०५९ श्री.सुभाष उफव  पांडडिशेठ पाटील रेििांडा (िा.अमलबाग, जज.रायगड) ग्रामपांचायि 
हद्दीिील थेरोंडा-आगलीिाडी येथील खाडीिर 
पूल बाांधण्याबाबि 

७५ १३२४३७ श्री.सुरेश गोरे, श्री.बसिराज पाटील, 
श्री.डी.पी.सािांि 

भामा आसखेड (िा.खेड, जज.पुणे) प्रकल्पािील 
प्रकल्पग्र्िाांचे पनुिवसन करण्याबाबि 

  
तिसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
७६ १२७९९२ श्री.ओमप्रकाश ऊफव  बच्चू कडू तनमढेल (िा.िरोरा, जज.चांद्रपूर) येथील 

शेिकऱ्याांना प्रकल्पग्र्िाांचे लाभ िेण्याबाबि 
७७ १२८८५० श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, श्रीमिी तनमवला 

गाविि, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अममि विलासराि िेशमुख, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.अममन पटेल, प्रा.िषाव गायकिाड, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, डॉ.सांिोष टारफे, 

शेिी पुरक गायी-म्हशी, शेळयाांचे गट ि 
कुक्कुटपालन व्यिसाय या योजनाांचा तनधी 
अखधचवि रादहल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.डी.एस.अदहरे, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, श्री.नसीम 
खान, श्री.अब् िलु सत्िार, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.राहुल 
बोंदे्र 

७८ १२६७१९ श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.अजजि पिार, श्री.जयांि 
पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन 
भुजबळ, श्री.शमशकाांि मशांिे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील, श्री.सांिीप नाईक, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.नरहरी 
णझरिाळ, श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.हनुमांि डोळस, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अममि 
विलासराि िेशमुख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर 
काळे, श्री.हषविधवन सपकाळ, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.उल्हास पाटील, श्री.पांकज भुजबळ, डॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.बसिराज पाटील, श्री.डी.पी.सािांि, श्रीमिी 
अममिा चव्हाण, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण, श्रीमिी तनमवला गाविि, प्रा.िषाव 
गायकिाड, श्री.डी.एस.अदहरे, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
श्री.भारि भालके, श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.अममि 
झनक, श्री.राहूल कुल, श्री.राहुल मोटे, 
श्री.िसांिराि चव्हाण, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.अब् िलु सत्िार, 
श्री.चांद्रकाांि सोनिणे, श्री.अममि घोडा, 
श्री.गोिधवन शमाव, श्री.सुभाष साबणे, कुमारी 
प्रणणिी मशांिे, श्री.जगिीश मुळीक, श्री.राजाभाऊ 
(पराग) िाजे, श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्ि 
क्षीरसागर, श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.भा्कर 
जाधि, श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.राहुल जगिाप, श्रीमिी सुमन पाटील, 
श्री.प्रिीप नाईक, श्री.ित्िात्रय भरणे, श्री.मकरांि 
जाधि-पाटील, श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगिाप, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.सांजय किम, श्री.दिपक 
चव्हाण, श्री.मधुसूिन कें दे्र, श्री.बबनराि मशांिे, 
डॉ.राहूल पाटील, श्री.सांजय सािकारे, श्री.ककशोर 

राज्याि िषु्ट्काळ सदृष्ट्य पररज्थिी तनमावण 
झाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
पाटील, श्री.कुणाल पाटील, श्री.नारायण पाटील, 
अॅड.सांजय धोटे, श्री.उन्मेश पाटील, श्री.अबू 
आजमी, श्री.जयप्रकाश मुांिडा, डॉ.अशोक उईके, 
श्री.रमेश बुांिीले, श्री.सुरेश गोरे, श्री.पा्कल 
धनारे 

७९ १२८७६८ श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.राहुल 
जगिाप, श्री.ित्िात्रय भरणे, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.अजजि पिार, श्री.जयांि पाटील, श्री.छगन 
भुजबळ, श्री.शमशकाांि मशांिे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील, श्री.सांिीप नाईक, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.नरहरी णझरिाळ, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.हनुमांि डोळस 

मुांबई-नामशक महामागावची िरुु्िी 
करण्याबाबि 

८० १३२४५६ श्री.सुरेश गोरे खेड (जज.पुणे) िालुक्यािील र्त्याांना विशेष 
र्िे िरुु्िी अनुिान िेण्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांि कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : २० नोव्हेंबर, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 
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