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प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
१ १३२०६५ श्री.राहुल मोटे उ्मानाबाि ि लािूर जजल््यािील शेिकऱ्याांची 

फ्युचर मेकर कां पनीने केलेली फसिणकू 
२ १२७९९४ श्री.ओमप्रकाश ऊफव  बच्चू कडू घोड धरण प्रकल्पग्र्िाांना प्रकल्पग्र्िाांचे लाभ 

िेण्याबाबि 
३ १३२८१८ श्री.भरिशठे गोगािले मौजे सोनुली (िा.सािांििाडी, जज.ससांधिुगुव) येथे 

परिानगीपेक्षा अधधक गौण खतनज उत्खनन 
केल्याबाबि 

४ १३२३३४ श्री.समीर कुणािार दहांगणघाट (िा.दहांगणघाट, जज.िधाव) येथील 
पशुिदै्यकीय रुग्णालय बांि असल्याबाबि 

५ १२७७८३ श्री.शसशकाांि सशांिे, श्री.अजजि पिार, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्ि क्षीरसागर, 
श्री.हनुमांि डोळस, श्री.सांिीप नाईक, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, 

डोंबबिली (जज.ठाणे) येथे क्षमिेपेक्षा जा्ि 
शालेय विद्यार्थयाांची ररक्षामधुन असुरक्षक्षि 
िाहिूक सुरु असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
श्री.भा्कर जाधि, श्री.राणाजगजीिससांह 
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.पांकज 
भुजबळ, डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.मधुसूिन कें दे्र, श्री.नरहरी णिरिाळ, 
श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.ककसन 
कथोरे, डॉ.भारिी लव्हेकर 

६ १२६८०९ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सुतनल केिार, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांि 

ब्रम्हपूरी (जज.चांद्रपूर) विधानसभा क्षेत्रािील 
र्त्याांच्या कामाांना हायबब्रड ॲन्युईटी 
योजनेंिगवि मांजूरी िेण्याबाबि 

७ १२९७२२ श्री.डी.पी.सािांि, श्री.असमन पटेल, श्रीमिी 
तनमवला गाविि, श्री.त्र्यांबकराि सभसे, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.बसिराज पाटील 

राज्यािील िधु भुकटी उद्योग आधथवक 
अडचणीि असल्याबाबि 

८ १३१९४६ श्री.ककशोर पाटील कान्हेगाांि (िा.फुलांब्री) िे पाचोरा या र्त्याचे 
काम पूणव करण्याबाबि 

९ १३१६४८ श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, श्री.विलास िरे, 
श्री.दहिेंद्र ठाकूर 

मुांबई-अहमिाबाि महामागावच्या पालघर 
जजल््यािील र्त्याची िरुु्िी करण्याबाबि 

१० १२९७५५ अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.हषविधवन सपकाळ सालोरा, ब्राम्हणिाडा (गोविांिपूर), कापुस िळणी 
ि िेिरा (िा.जज.अमराििी) येथील शेिकऱ्याांना 
नुकसान भरपाई िेण्याबाबि 

११ १३२८७५ श्री.हरीभाऊ जािळे डोंगरिे िे डोंगर कठोरा (िा.यािल, जज.जळगाि) 
या र्त्याची िरुु्िी करण्याबाबि 

१२ १२८६७८ श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.हनुमांि डोळस 

साखरी, निापूर ि नांिरूबार पररिहन आगारािील 
िाहन चालकाांच्या बेशी्िपणामुळे होि असलेले 
अपघाि 

१३ १२९०८५ श्री.सुभाष उफव  पांडडिशेठ पाटील पेण (जज.रायगड) िालुक्यािील धरमिर खाडीचा 
बाांध फुटून गडब पररसरािील भािशिेीचे िालेले 
नुकसान 

१४ १३३०२२ श्री.अतनल (अण्णा) गोटे िसांिराि नाईक कृषी विद्यापीठ परभणी येथे 
प्रकल्पग्र्िाांच्या भरिीि िालेला गैरव्यिहार 

१५ १३३५५९ श्री.राजन साळिी रत्नाधगरी जजल्हयािील राष्ट्रीय ि राज्य 
महामागाविर २२ िरडप्रिण दठकाणे असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
१६ १२७७४० डॉ.राहूल पाटील दहांगोली जजल््यािील नासा प्रयोग शाळेसाठी 

सांपािीि केलेल्या जसमनीचा िाढीि मोबिला 
िेण्याबाबि 

१७ १३१४२७ श्री.असमि विलासराि िेशमुख परराज्यािील बनािट िाडा कोलम िाांिळाची 
विक्री होि असल्याबाबि 

१८ १२९९५७ श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर पन्हाळा (जज.कोल्हापूर) ककल्ल्यािरील शासकीय 
भूखांड बळकािल्याबाबि 

१९ १३३४०१ श्री.सांजय किम भोपन (िा.िापोली,जज.रत्नाधगरी) खाडीिर पुलाचे 
बाांधकाम करण्याबाबि 

२० १२६६३७ श्री.असमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अ्लम शखे, श्री.कालीिास 
कोळांबकर, श्री.नसीम खान, श्री.असमि 
विलासराि िेशमुख, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्रीमिी तनमवला गाविि, 
श्री.भारि भालके, श्री.बसिराज पाटील, 
श्री.त्र्यांबकराि सभसे, श्री.डी.पी.सािांि, 
श्री.अमर काळे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.हनमुांि डोळस, 
श्री.सरिार िाराससांह, श्री.शरििािा 
सोनािणे, श्री.ककसन कथोरे, श्री.अजजि 
पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांि 
पाटील, श्री.छगन भुजबळ, श्री.शसशकाांि 
सशांिे, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, 
श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.सांिीप नाईक, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भा्कर जाधि, श्री.राणाजगजीिससांह 
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 णिरिाळ, श्री.बबनराि सशांिे, 
श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, प्रा.विरेंद्र 
जगिाप, श्री.कुणाल पाटील 

मौजे बेलिड,े हिेली-सशरिड-ेनडशी (िा.कराड, 
जज.सािारा) येथील िाळू उत्खनन सललाि 
प्रकक्रयेि िालेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
२१ १२८८०३ श्री.राहुल जगिाप अहमिनगर-िौंड-म्हैसाळ-बेळगाांि या मागावचे 

अहमिनगर जजल्हयािील काम तनकृष्ट्ट िजावचे 
िाल्याबाबि 

२२ १३०८८७ अॅड.िारीस पठाण िाकण - पाली - खोपोली (जज.रायगड) 
मागाविरील अांबा निीिरील पुलाची िरुु्िी 
करण्याबाबि 

२३ १३२३०१ श्री.योगेश सागर गोणखिरे-राजािली (िा.िसई, जज.पालघर) या 
गािाांच्या मध्यभागी असलेल्या िालीि 
खाडीिरील पुलाच्या िरुु्िीबाबि 

२४ १२९०३३ श्री.ककसन कथोरे, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.योगेश सागर 

ठाणे, कल्याण ि सभिांडी (जज.ठाणे) िालुक्याि 
िाळूचे अिैध उत्खनन ि िाहिूक होि 
असल्याबाबि 

२५ १३२५२६ श्री.चरण िाघमारे रामटेक – भांडारा या महामागावसाठी विनापरिाना 
गौण खतनज उत्खनन करून िापरण्याि येि 
असल्याबाबि 

२६ १३११५० श्री.िानाजी मुटकुले दहांगोली िे समगा (िा.जज.दहांगोली) या र्त्याची 
िरुु्िी करण्याबाबि 

२७ १२६९४९ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.असमि 
विलासराि िेशमुख, श्री.असमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि सभसे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, डॉ.सांिोष टारफे 

मौजे कोलशेि (िा.जज.ठाणे) येथील जमीन रोमा 
बबल्डरने हडप केल्याबाबि 

२८ १३१८१२ श्री.सांग्राम जगिाप अहमिनगर शहरािील िाळूांज बायपास िे 
मनमाड या र्त्याच्या अांिाजपत्रकाि फेरबिल 
केल्याबाबि 

२९ १३११७० श्री.प्रकाश आबबटकर करांबळी िे म्हासरांग (िा.भुिरगड, जज.कोल्हापूर) 
िरम्यान नाबाडव २४ योजनेंिगवि मोठ्या पुलाचे 
बाांधकाम करण्याबाबि 

३० १२६४३२ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आसशष शेलार, श्री.अिुल भािखळकर, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.असमि साटम 

पनिेल (जज.रायगड) महानगरपासलकेमध्ये 
समाविष्ट्ट केलेल्या २९ गािाांच्या वि्िारीि 
गािठाणाची हद्द तनजश्चि करण्याबाबि 

३१ १३०१९९ श्री.जयप्रकाश मुांिडा मौजे बाळकूम (िा.जज.ठाणे) येथील प्र्िाविि 
मास रॅवपड राांणिट ससज्टम या र्त्याबाबि 

३२ १२८६५४ श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.हसन 
मुश्रीफ 

मौजे कोणेिाडी फाटा िे नाांििड े
(िा.चांिगड,जज.कोल्हापूर) या र्त्याची िरुु्िी 
करण्याबाबि 

३३ १२८१९७ श्री.हषविधवन सपकाळ मोिाळा (जज.बुलढाणा) येथील निीन प्रशासकीय 
इमारिीच्या बाांधकामास तनधी िेण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
३४ १३३७५९ श्री.राजेश टोपे घनसािांगी, अांबड ि जालना (जज.जालना) 

िालुक्यािील र्त्याांची िरुु्िी करण्याबाबि 
३५ १३१८०० श्री.प्रशाांि बांब राज्य मागव पररिहन महामांडळाच्या 

िाहनचालकाांनी रांग ि रािआांधळेपणाचे बनािट 
िाखले दिल्याबाबि 

३६ १२७८४२ श्री.तनिेश राणे, श्री.कालीिास कोळांबकर िळाशील सीसाईड (िा.मालिण, जज.ससांधिुगूव) 
येथील धूप प्रतिबांधक बांधाऱ्याचे बाांधकाम 
करण्याबाबि 

३७ १२८८७४ श्री.अ्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असमि 
विलासराि िेशमुख, श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, श्रीमिी 
तनमवला गाविि, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.नसीम खान, श्री.त्र्यांबकराि सभसे, 
श्री.डी.पी.सािांि 

पालघर जजल्हयािील ििैरणा बांिर ि ििैरणा 
निी पात्रािून अिैध िाळू उपसा होि 
असल्याबाबि 

३८ १३१२३० श्री.भारि भालके पांढरपूर ि मांगळिेढे (जज.सोलापूर) िालुक्यािील 
शालेय विद्यार्थयाांना मोफि प्रिास पास सिलि 
योजनेचा लाभ िेण्याबाबि 

३९ १३३४२९ श्री.लक्ष्मण पिार शहापूर – सांगमनेर – बागवपांपळगाि - िलिाडा-
सािरगाि (िा.माजलगाि, जज.बीड) या 
र्त्याच्या कामाबाबि 

४० १२९५२३ श्री.आससफ शेख, श्री.असमन पटेल, 
श्री.अ्लम शेख 

मौजे शेलोडी (िा.खामगाांि, जज.बुलढाणा) येथे 
गौण खतनज उत्खनन करण्याची अिैधरीत्या 
परिानगी दिल्याबाबि 

४१ १२६७६६ श्री.भा्कर जाधि मौजे खोपी (िा.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील डुबी 
निीिरील पूल धोकािायक िाल्याबाबि 

४२ १२६६७५ श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.जयांि पाटील, 
डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.राणाजगजीिससांह पाटील, श्री.धैयवशील 
पाटील, श्री.ककसन कथोरे, श्री.सांजय 
केळकर, श्री.सुभाष उफव  पांडडिशेठ पाटील, 
श्री.अतनल किम, श्री.राजेश टोपे 

राज्यािील शिेकऱ्याांना राष्ट्रीय आपत्िी तनिारण 
तनधीिुन नकुसान भरपाई समळण्याबाबि 

४३ १३२२५९ श्रीमिी तनमवला गाविि, श्री.असमन पटेल, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.डी.पी.सािांि, प्रा.विरेंद्र 
जगिाप, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.कुणाल पाटील, 

भाम (िा.इगिपुरी, जज.नासशक) प्रकल्पग्र्िाांना 
मुलभूि सुविधा उपलब्ध करुन िेण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.त्र्यांबकराि सभसे, 
श्री.भारि भालके, श्री.नसीम खान, 
श्री.राहुल बोंदे्र 

४४ १३२५०८ श्री.िसांिराि चव्हाण नायगाि, उमरी ि धमावबाि (जज.नाांिेड) या 
िालुक्यािील सोयाबीनसह कापूस वपकाचे िालेले 
नुकसान 

४५ १३३०७८ श्री.सुतनल सशांिे, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.अिुल भािखळकर 

मुांबई पररसराि ‘रेडीओ किक्िेन्सी 
आयडेंटीकफकेशन काडव’ योजनेची अांमलबजािणी 
करण्याबाबि 

४६ १२९३३४ श्री.जयकुमार गोरे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.असमि विलासराि िेशमुख, 
श्रीमिी तनमवला गाविि, श्री.भारि भालके, 
श्री.असमन पटेल, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.नसीम खान, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
श्री.डी.पी.सािांि, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.बाळासाहेब थोराि, 
श्री.त्र्यांबकराि सभसे 

बागलिाडी िे िरे (िा.माण, जज.सािारा) या 
र्त्याची िरुु्िी करण्याबाबि 

४७ १३३२८६ श्री.चांद्रकाांि सोनिणे चोपडा ि अडािि (जज.जळगाांि) बस्थानक 
पररसरािील र्त्याांचे डाांबरीकरण करण्याबाबि 

४८ १२६९९५ श्री.कुणाल पाटील, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असमन 
पटेल, श्री.अ्लम शेख, श्री.डी.पी.सािांि, 
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर 
काळे, प्रा.िषाव गायकिाड, श्रीमिी तनमवला 
गाविि, अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.नसीम 
खान 

िलिाडी-नकाणे (जज.धळेु) या र्त्याची िरुु्िी 
करण्याबाबि 

४९ १३०६७३ श्री.शांभूराज िेसाई पाटण (जज.सािारा) विधानसभा क्षेत्रािील ग्रामीण 
र्त्याांना प्रमुख जजल्हा मागावचा िजाव िेण्याबाबि 

५० १३३६२३ श्री.सुतनल केिार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.अमर काळे 

नागपूर शहराि भांडारा, चांद्रपरू आणण गडधचरोली 
जजल्हयािून अिधै रेिी िाहिकू होि 
असल्याबाबि 

५१ १२९३७९ श्री.गणपिराि िेशमुख, श्री.सांजय पुराम, 
प्रा.विरेंद्र जगिाप 

भाऊसाहेब फुां डकर फळबाग लागिड योजनेबाबि 

५२ १३०८११ प्रा.विरेंद्र जगिाप धामणगाि रेल्िे (जज.अमराििी) िालुक्यािील 
कापुस लागिडीचे क्षेत्र कोरडिाहु िाखविल्याने 
शेिकऱ् याांचे िालेले आधथवक नुकसान 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
५३ १३१८४९ श्री.सभमराि िापकीर मुळशी (जज.पुणे) िालुक्यािील आदििासीांच्या 

जसमनी लिासा कॉपोरेशनने बळकािल्याबाबि 
५४ १२९६२१ डॉ.सांिोष टारफे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 

श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असमि विलासराि 
िेशमुख, श्री.असमन पटेल, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.नसीम खान, श्रीमिी तनमवला गाविि, 
प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.बाळासाहेब थोराि, 
श्री.त्र्यांबकराि सभसे, श्री.भारि भालके 

कोथळज (िा.जज.दहांगोली) येथे अधविट र्िा 
बनिून शासकीय तनधीचा अपहार केल्याबाबि 

५५ १२६४६० श्री.सुतनल प्रभू, श्री.राजेश क्षीरसागर, 
श्री.राहुल मोटे 

मांत्रालयािील िालनाच्या निुनीकरणाच्या कामाि 
िालेला गैरव्यिहार 

५६ १२९८०२ श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.शसशकाांि सशांिे, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.सांिीप नाईक 

पुणे जजल्हयािील २३ गािाांना भू्खलन ि िरड 
कोसळण्याचा धोका असल्याबाबि 

५७ १२७००५ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.सुरेश धानोरकर, 
श्री.अिुल भािखळकर, श्रीमिी िपृ्िी 
सािांि 

मुांबई शहर आणण उपनगरािील १७०० जसमनी 
शासनाने भाडपेट्टय्ाने दिल्याबाबि 

५८ १२७४८८ श्री.सुरेश धानोरकर अमानिपूर िाकोडा (िा.जज.अकोला) ि खालपूरी 
छप्पनथडी (िा.मुिीजापूर, जज.अकोला) येथील 
अिैध उत्खननाबाबि 

५९ १३०९६० श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.बाळासाहेब थोराि, श्री.असमन 
पटेल, श्री.अ्लम शेख 

नीरा-िेिघर (जज.पुणे) प्रकल्पािील 
प्रकल्पग्र्िाांच्या पुनिवसनाबाबि 

६० १२८२४८ श्री.अब ूआजमी, श्री.चांद्रिीप नरके, 
श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर, श्री.सुतनल 
राऊि, श्री.हनुमांि डोळस, श्री.अिलु 
भािखळकर, श्री.असमन पटेल, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अ्लम शखे, श्री.नसीम 
खान, श्री.असमि विलासराि िेशमुख, 
डॉ.सांिोष टारफे, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
श्री.भारि भालके, श्री.बसिराज पाटील, 
श्री.त्र्यांबकराि सभसे, श्री.डी.पी.सािांि, 
श्री.अमर काळे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.डी.एस.अदहरे, 
श्री.िसांिराि चव्हाण, श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, 
श्रीमिी तनमवला गाविि, श्री.बाळासाहेब 
थोराि, श्री.कुणाल पाटील, श्री.विश्िजजि 
किम, डॉ.भारिी लव्हेकर 

र्िे सुरक्षा तनधीची ३० कोटी रुपयाांची रक्कम 
अखधचवि रादहल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
६१ १३४२५२ श्री.सुभाष साबणे िेगलूर-बबलोली (जज.नाांिेड) येथील वपकाांिर 

विविध रोगाांचा प्रािभुावि होऊन शेिकऱ्याांचे 
िालेले नुकसान 

६२ १२७१५९ श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शसशकाांि सशांिे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भा्कर जाधि, श्री.राणाजगजीिससांह 
पाटील, श्री.सांिीप नाईक, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.नरहरी णिरिाळ, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश लाड, श्री.हनुमांि 
डोळस 

ठाणे येथील तनतिन कां पनी उड्डाणपलुाची 
िरुु्िी करण्याबाबि 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
६३ १२६६२० श्री.ओमप्रकाश ऊफव  बच्चू कडू, 

श्री.विनायकराि जाधि-पाटील, श्री.मोहन 
फड, श्री.सशरीषिािा चौधरी 

अमराििी जजल््यािील पूरग्र्ि 
पुनिवसनाबाबिचा प्रलांबबि तनधी िेण्याबाबि 

६४ १३२८३२ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अ्लम शेख 

गोिािरी (िा.ससांरोचा, जज.गडधचरोली) निीिरील 
पुलाजिळ अिैध उत्खनन सुरु असल्याबाबि 

६५ १३२८७३ श्री.डी.पी.सािांि नाांिेड येथील डॉ.शांकरराि चव्हाण शासकीय 
िैद्यकीय महाविद्यालय आणण रुग्णालयाच्या 
िरुु्िीबाबि 

६६ १२८९५३ श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.शसशकाांि सशांिे, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.हनुमांि डोळस 

सोमपूर-नामपूर (िा.मालेगाांि, जज.नासशक) या 
र्त्याची िरुु्िी करण्याबाबि 

६७ १३१५१५ श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर जोतिबा (िा.पन्हाळा, जज.कोल्हापूर) िीथवक्षेत्रास 
जोडणाऱ्या धगरोली घाट र्त्याला सांरक्षक कठड े
बसविण्याबाबि 

६८ १३३६४५ श्री.सांजय किम मौजे िाजेिाडी (िा.सशरुर, जज.पुणे) येथील 
सांपािीि केलेल्या जसमनीचा मोबिला 
शेिकऱ्याांना िेण्याबाबि 

६९ १३२५३१ श्री.चरण िाघमारे िुमसर ि मोहाडी (जज.भांडारा) िालुक्यािील गौण 
खतनज उत्खननाचा शेष सांबांधधि ग्रामपांचायिीांना 
िेण्याबाबि 

७० १३११७९ श्री.प्रकाश आबबटकर नागणिाडी, आांबेओहोळ, सफव नाला ि धामणी 
(जज.कोल्हापूर) ससांचन प्रकल्प प्रलांबबि 
असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
७१ १२६८४३ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आसशष शेलार, श्री.अिुल भािखळकर, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.असमि साटम, 
श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.सुतनल सशांिे, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.असमि 
विलासराि िेशमुख, श्री.असमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि सभसे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.मनोहर भोईर, श्री.िकुाराम कािे, 
श्री.सुरेश हाळिणकर 

पनिेल (जज.रायगड) िालुक्यािील जसमन 
धारकाांिर कारिाई न करण्याबाबि 

७२ १३२५३६ श्री.जयप्रकाश मुांिडा नेिड े (िा.सािांििाडी, जज.ससांधिुगूव) येथे 
अिैधरीत्या गौण खतनजाचे उत्खनन केल्याबाबि 

७३ १२८१९९ श्री.हषविधवन सपकाळ बुलढाणा जजल््यािील र्त्याांिर पुल 
बाांधण्याबाबि 

७४ १२८०३२ श्री.तनिेश राणे मजच्छमार पो्ट हािेज्टांग सुविधेंिगवि 
राज्यािील ८ बांि जेट्टीांना मांजुरी दिल्याबाबि 

७५ १२८८८४ श्री.अ्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असमि 
विलासराि िेशमुख, श्री.कालीिास 
कोळांबकर, श्रीमिी तनमवला गाविि, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, डॉ.सांिोष 
टारफे, श्री.डी.पी.सािांि, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.त्र्यांबकराि 
सभसे 

कालािल (िा.मालिण, जज.ससांधिुगूव) खाडी 
पात्रािील अिैध िाळू उत्खननाबाबि 

७६ १३१२६२ श्री.भारि भालके, श्री.डी.पी.सािांि, प्रा.िषाव 
गायकिाड, श्री.ककशोर पाटील, श्री.रणधीर 
सािरकर, श्री.बसिराज पाटील, 
श्री.त्र्यांबकराि सभसे, अॅड.गौिम 
चाबकु्िार, श्री.राहुल मोटे, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.राहूल कुल, 
श्री.असमि िनक 

राज्यािील खासगी ि सहकारी िधू प्रकल्पाांचे 
अनिुान िेण्याबाबि 

७७ १२९३५२ श्री.जयकुमार गोरे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असमि 
विलासराि िेशमुख, श्री.बाळासाहेब थोराि, 
श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, श्री.असमन पटेल, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.डी.पी.सािांि, 

सािारा-लािूर राज्यमागावचे काम तनकृष्ट्ट िजावचे 
होि असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.भारि भालके, 
श्री.त्र्यांबकराि सभसे, श्री.नसीम खान, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, प्रा.विरेंद्र 
जगिाप, श्री.हषविधवन सपकाळ 

७८ १३०३५९ डॉ.सांिोष टारफे, श्री.असमन पटेल, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगिाप, प्रा.िषाव गायकिाड, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्रीमिी तनमवला 
गाविि, श्री.असमि िनक 

दहांगोली जजल््यािील आांबाचौंडी (िा.बसमि) 
येथील राज्यमागावचे ि सािरखेडा िे खानापुर 
धचत्िा (िा.कळमनुरी) या र्त्याचे काम तनकृष्ट्ट 
िजावचे केल्याबाबि 

७९ १३१३१७ श्री.सुरेश धानोरकर सारांगिाडी (िा.मेहकर, जज.बलुडाणा) येथे 
अिैधररत्या धगट्टी क्रशर मशीन सुरु करणाऱ्या 
ठेकेिारािर कारिाई करण्याबाबि 

८० १३०९६१ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.बाळासाहेब थोराि, श्री.असमन 
पटेल, श्री.अ्लम शेख 

भोर-माांढरिेिी (िा.भोर, जज.पुणे) या र्त्याची 
िरुु्िी करण्याबाबि 

८१ १३४२५५ श्री.सुभाष साबणे कोकणेर – सागािे – गीरनोली - खिुाड 
(िा.जज.पालघर) या र्त्याचे बाांधकाम तनकृष्ट्ट 
िजावचे केल्याबाबि 

  

तिसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सि्याांचे नाांि विषय 
८२ १२६६५६ श्री.ओमप्रकाश ऊफव  बच्चू कडू, 

श्री.सशरीषिािा चौधरी, श्री.विनायकराि 
जाधि-पाटील, श्री.मोहन फड 

सोलापूर शहराच्या हद्दिाढ भागामधील जमीन 
अकृवषक करण्याबाबि 

८३ १३१४८० श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आसशष शेलार, श्री.अिुल भािखळकर, 
श्री.असमि साटम 

पनिेल (जज.रायगड) येथे ररक्षाचालक प्रिशाांकडून 
अतिररक्ि भाड ेिसुल करि असल्याबाबि 

८४ १२८०७३ श्री.तनिेश राणे हडीबांिर (िा.मालिण, जज.ससांधुिगुव) येथील धूप 
प्रतिबांधक बांधाऱ्याचे काम पणूव करण्याबाबि 

८५ १३१२२८ श्री.भारि भालके पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील मध्यििी बस 
्थानकाची िरुु्िी करण्याबाबि 

  
  

विधान भिन :   डॉ. अनांि कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : २८ नोव्हेंबर, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


