
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
-------------------------- 

 

मंगळिार, ददनांक ०२ जुलै, २०१९ / आषाढ ११, १९४१ (शके) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांची सूची 

 
  

(१) महसलू, सािवजननक बांधकाम (सािवजननक उपक्रम िगळून) मतं्री 

 

यांचे प्रभारी विभाग 

(२) सािवजननक बाधंकाम (सािवजननक उपक्रम),           
सािवजननक आरोग्य ि कुटंुब कल्याण मतं्री 

(३) मदत ि पनुिवसन मतं्री 
(४) पशसुिंधवन, दगु्धविकास ि मत््यविकास मतं्री 
(५) फलोत्पादन मतं्री  
(६) कृषी मतं्री 

  

प्रश्नांची एकूण संख्या - ६० 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ३६ [ १ ते ३६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - १६ [ ३७ ते ५२ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ८ [ ५३ ते ६० ] 
  

एकूण - ६० 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
१ ४६८७१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनजंय 

मुडं,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम 
काळे 

परभणी येथील ररलायन्स कंपनीच्या 
अिधै गौण खननज उत्खननाबाबत  

२ ४७६९२ प्रा.जोगेन्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.अननल परब, 
श्री.रविरं फाटक, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
कायदें, श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.धनजंय 
मुडं,े श्री.ककरण पािसकर, श्री.अननकेत 
तटकरे, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी 

खारघर टोलनाक्याची रक्कम 
ठेकेदाराकडून िसलू करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
रुपनिर, डॉ.सधुीर तांबे, अॅड.हु्नबान ू
खशलफे, आककव .अनतं गाडगीळ, 
श्री.जयतं पाटील, श्री.सभुाष र्ांबड 

३ ४७५६३ डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू
खशलफे, श्री.आनदंराि पाटील, डॉ.सधुीर 
तांबे, आककव .अनतं गाडगीळ, 
श्री.हररशसगं राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्र किाड े

यितमाळ जजल््यातील बोगस बबयाणे 
विके्रत्यांिर  कारिाई करण्याबाबत  

४ ४६८८२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर तांबे, 
अॅड.हु्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत 
शमर्ाव, श्री.हररशसगं राठोड, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.आनदंराि पाटील, श्री.सभुाष 
र्ांबड 

सकु्ष्म शसचंन योजनेंतगवत शतेकऱ्यांना 
अनदुान देण्याबाबत  

५ ४६८२९ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.हेमतं टकल,े 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.सधुीर तांबे, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.हररशसगं राठोड, 
श्री.मोहनराि कदम, प्रा.जोगेन्र किाड,े 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.जयतं पाटील, 
श्री.धनजंय मुडं,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ 
शशदें, श्री.रामराि िडकुत,े श्री.अननल 
भोसले, श्री.जनादवन चांदरूकर 

डहाणू ि तलासरी (जज.पालघर) ि 
भातसा धरण क्षेत्रात  अत्याधुननक 
भकंूपमापन यतं्रणा बसविण्याबाबत  

६ ४६५१९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर तांबे, आककव .अनतं 

पचंमहाल जजल्हा सहकारी दधू उत्पादक 
सघंाला अनदुान न देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाव, 
श्री.हररशसगं राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अमररशभाई पटेल 
 

७ ४६४९८ श्री.धनजंय मुडं,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.ककरण पािसकर 
 

नदंरुबार, अमरािती ि गडधचरोली या 
भागातील  माता ि बालमतृ्य ू
रोखण्याबाबत  

८ ४७८८५ श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमतं टकल,े श्री.आनदं 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.धनजंय मुडं,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अननल 
भोसले 
 

राज्यातील आरोग्य विभागाच्या 
रुग्णालयांना श्त्रकक्रयेसाठी  लागणारे 
सादहत्य परुविण्याबाबत  

९ ४६६०० श्री.हेमतं टकल,े श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनजंय मुडं े
 

सगंमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालकु्यातील 
शा्त्री नदीिरील  साकिाचे काम पणूव 
करण्याबाबत  

१० ४६६४० श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.ककरण पािसकर बोरगाि ग्रामपचंायत (ता.खालापरू, 
जज.रायगड) येथील आरोग्य 
शशबबरामध्ये मदुत सपंलेली औषधे 
वितरीत केल्याबाबत  
 

११ ४६८२१ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.आनदं ठाकूर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.विक्रम 
काळे 

राज्यात हायब्रीड अॅन्यईुटी योजनेच्या 
कामात गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
१२ ४७३१२ आककव .अनतं गाडगीळ, श्री.शरद 

रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अननकेत 
तटकरे, श्री.धनजंय मुडं,े श्री.सभुाष 
र्ांबड 
 

मुबंई-गोिा राष्ट्रीय महामागावच्या 
कामात बाधधतांना  भसूपंादनाचा 
मोबदला देण्याबाबत  

१३ ४६५८३ श्री.जयतं पाटील, श्री.प्रसाद लाड अशलबाग, कजवत ि खालापरू 
(जज.रायगड) येथील  पशिुदै्यकीय 
दिाखान्याच्या दरुु्तीबाबत  
 

१४ ४८०३४ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.प्रविण दरेकर 

निी मुबंईतील ककनारपट्टीलगत 
गािांमध्ये निीन जेट्टी उभारण्याबाबत  
 

१५ ४७९२३ अॅड.ननरंजन डािखरे डॉ.बाळासाहेब साितं कोकण कृषी 
विद्यापीठातील  प्रकल्पग्र्तांना 
नोकरीत आरक्षण देण्याबाबत  
 

१६ ४६८९३ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनजंय मुडं,े 
श्री.हेमतं टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 
 

औरंगाबाद प्रादेशशक विभागात 
मनोरुग्णालय कायावजन्ित करण्याबाबत  

१७ ४७३०५ श्री.विप्लि बाजोररया दहगंोली जजल््यात गोरेगांि तालकु्याची 
ननशमवती करण्याबाबत  

१८ ४६७५७ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमतं टकल,े 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनदं ठाकूर 

मकुुटबन (ता.र्री, जज.यितमाळ) येथ े
शासकीय  ग्रामीण रुग्णालय ननमावण 
करण्याबाबत  

१९ ४७२७६ श्री.अमरनाथ राजूरकर बबरंजनी (ता.दहमायतनगर, जज.नांदेड) 
येथील  तलाठ्यािर कारिाई 
करण्याबाबत  

२० ४७५९६ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचंर व्यास, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार 

मुबंई ि दक्षक्षण मुबंईतील 
जजमखान्यांच्या भाडपेट्टय्ाच े 
नतुनीकरण करण्याबाबत  

२१ ४७८०९ श्री.रविरं फाटक, श्री.प्रसाद लाड हणे (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथ े
मत््यव्यिसाय  विकास जटेी 
बांधण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
२२ ४६७७४ श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनजंय मुडं,े 

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सजुजतशसहं ठाकूर 

कृषी विभागांतगवत मदृ ि 
जलसधंारणांच्या  कामांमध्ये 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

२३ ४६८०३ श्री.सजुजतशसहं ठाकूर काल्हेर (ता.शभिडंी, जज.ठाणे) येथील 
कारखान्यात रासायननक रव्य शमसळून 
सगुधंी अगरबत्ती विक्री करीत 
असल्याबाबत  

२४ ४८२२२ श्रीमती ज्मता िाघ अमळनेर (जज.जळगांि) तालकु्यात 
्ियचंशलत  पजवन्यमापक 
बसविण्याबाबत  

२५ ४८३०० प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आंबटकर 

नागपरू ि साकोली कृषी विज्ञान कें रात 
पात्र उमदेिाराना डािलनू  इतर 
शाखेच्या उमेदिाराचंी ननिड 
केल्याबाबत  

२६ ४८३०१ श्री.गोवपककशन बाजोरीया, श्री.विप्लि 
बाजोररया 

अजंनगाि-दयावपरू–मनूत वजापरू राज्य 
महामागव र्त्याच्या  दतुफाव निीन िकृ्ष 
लािण्याबाबत  

२७ ४८३४९ श्री.रामदास आंबटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

िधाव जजल््यातील चारा टंचाई दरू 
करण्याबाबत  

२८ ४८४२८ श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.सनतश चव्हाण 

बीड जजल््यातील गोदािरी नदीपात्रात 
अिधै िाळू उपसा करणाऱ्यांविरुध्द 
कारिाई करण्याबाबत  

२९ ४८९६१ श्री.विलास पोतनीस मुबंईत कामगार विमा योजनेच े
दिाखाने ि औषधांची  दकुाने सरुु 
करण्याबाबत  

३० ४९११९ अॅड.हु्नबान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि 
पाटील 

रत्नाधगरी जजल््यातील सहाय्यक 
आयकु्तासह परिाना अधधकारी  यांना 
धमकीच ेपत्र शमळाल्याबाबत  

३१ ४९१४६ श्रीमती विद्या चव्हाण पाणजू (ता.िसई, जज.पालघर) येथ े
प्राथशमक आरोग्य कें र उभारण्याबाबत  



6 

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
३२ ४९१५३ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप मुबंई-पणेु रतुगती महामागाविरील 

खालापरू येथील भखूंड िाटपात 
अननयशमतता र्ाल्याबाबत  

३३ ४९१५५ श्री.हररशसगं राठोड मलुुडं (पिूव), मुबंई येथील भखूडं 
िापराच्या  अटी शतीचे सं् थेन े
उल्लघंन केल्याबाबत  

३४ ४९१५९ श्री.चंरकांत रघिुशंी राज्यातील गभंीर दधुवर आजारािरील 
औषधोपचार ि  श्त्रकक्रयेसाठीच्या 
खचावची प्रनतपतूी करण्याबाबत  

३५ ४९२१५ श्री.सभुाष र्ांबड, श्री.शरद रणवपस े आकाशिाणी आमदार ननिास, मुबंई या 
इमारतीचे बाहेरील  िऱ् हाड्यायांच े
दरुु्तीचे काम ननकृष्ट्ट दजावच े
र्ाल्याबाबत  

३६ ४९२९१ श्री.अमररशभाई पटेल नाशशक जजल््यात आत्महत्याग्र्त 
शतेकऱ्यांच्या  कुटंुबबयांना मदत 
देण्याबाबत  

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
३७ ४९१९७ प्रा.जोगेन्र किाड े ग्लायफोसेट ननशमवती करणाऱ्या 

कंपन्यांिर कारिाई करण्याबाबत  

३८ ४८५४७ डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू
खशलफे, श्री.आनदंराि पाटील, डॉ.सधुीर 
तांबे, आककव .अनतं गाडगीळ, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररशसगं 
राठोड, प्रा.जोगेन्र किाड े

यितमाळ जजल््यात आयोजजत कृषी 
महोत्सिाची  मादहती शतेकऱ्यांना 
शमळाली नसल्याबाबत  

३९ ४६८०८ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप 

टेंभणुी (ता.माढा, जज.सोलापरू) येथील 
प्राथशमक आरोग्य  कें रात डॉक्टर 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
४० ४८४८५ श्री.आनदं ठाकूर िसई-विरार (जज.पालघर) शहर 

पररसरात अनतिषृ्ट्टीच्या दृष्ट्टीने  
उपाययोजना करण्याबाबत  

४१ ४८०९८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर तांबे, आककव .अनतं 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाव, 
श्री.हररशसगं राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
प्रा.जोगेन्र किाड े

राज्यात बालमतृ्य ूरोखण्याबाबत  

४२ ४८१०६ श्री.धनजंय मुडं,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.ककरण पािसकर 

मुबंई-नागपरू समधृ्दी महामागावच्या 
भसूपंादनात  गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

४३ ४८९५९ श्री.हेमतं टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ 
शशदें, श्री.रामराि िडकुत,े श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.अननल भोसल े

बीड ि आष्ट्टी (जज.बीड) येथील चारा 
छािण्यात  गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

४४ ४८२४८ श्री.जगन्नाथ शशदें मोखाडा त े त्र्यबंकेश्िर या 
महामागाविरील तोरंगण घाट  र्त्याची 
दरुु्ती करण्याबाबत  

४५ ४९०५७ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.आनदं ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण 

शसधंुदगुव जजल्हा सामान्य रुग्णालयातील 
रक्तपेढीचे रक्तातनू काढलेले शसरम 
खाजगी कंपनीला ननयमबा्यपणे विक्री 
केल्याबाबत  

४६ ४७३१५ आककव .अनतं गाडगीळ, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

मुबंईतील शशि्मारकाचे विशषे 
लेखापररक्षण करण्याबाबत  

४७ ४६६२८ श्री.जयतं पाटील रायगड जजल््यात चक्रीिादळ ननिारा 
कें र उभारण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
४८ ४८६३५ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरंजन 

डािखरे, श्री.ननलय नाईक, श्री.प्रविण 
दरेकर 
 

निी मुबंईत मासेमारी पास/परिाना 
कायावलय सरुु करण्याबाबत  

४९ ४८४५९ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 
 

यितमाळ येथील उपअधीक्षक, भशूम 
अशभलेख  कायावलयातील 
गरैकारभाराबाबत  

५० ४८२११ श्री.रविरं फाटक, अॅड.अननल परब, 
श्री.विलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) 
मननषा कायदें 
 

नायगांि (ता.िसई, जज.पालघर) येथ े
नतिरांच्या र्ाडांची कत्तल  करुन 
अनधधकृत िाहन तळ उभारल्याबाबत  

५१ ४८२२४ श्रीमती ज्मता िाघ फाफोरे (ता.अमळनेर, जज.जळगांि) येथ े
गौण खननज  उत्खननात गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  
 

५२ ४९२३९ श्री.विलास पोतनीस मार्गाि, मुबंई येथील ि्त ू ि सेिा 
कर विभागाच्या  इमारतीची दरुु्ती 
करण्याबाबत  
 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
५३ ४६८४१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 

श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर तांबे, 
अॅड.हु्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत 
शमर्ाव, श्री.हररशसगं राठोड, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.धगरीशचरं व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.रामदास आंबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 
 

नागपरू जजल््यात प्रधानमतं्री कृषी 
सन्मान योजनेचा लाभ देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
५४ ४८११३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 

जगताप, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर तांबे, आककव .अनतं 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाव, 
श्री.हररशसगं राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
प्रा.जोगेन्र किाड े
 

शतेमालाचे उत्पादन विक्रीकरीता ्माटव 
योजना राबविण्याबाबत  

५५ ४८१२४ श्री.धनजंय मुडं,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर 

मु् ती (ता.दक्षक्षण सोलापरू, 
जज.सोलापरू) येथील आत्महत्याग्र्त 
शतेकऱ्यांच्या कुटंुबबयांना मदत 
देण्याबाबत  
 

५६ ४९०६४ श्री.हेमतं टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ 
शशदें, श्री.रामराि िडकुत,े श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.अननल भोसल े
 

सायन-पनिेल महामागाविर बेलापरू 
खखडंीजिळीत दरडग्र्त दठकाणी 
सरुक्षक्षततचे्यादृष्ट्टीने उपाययोजना 
करण्याबाबत  

५७ ४६६३२ श्री.जयतं पाटील मरुुड (जज.रायगड) तालकु्यातील 
औद्योधगक प्रशशक्षक सं् थेच्या 
इमारतीचे बांधकाम पणूव करण्याबाबत  
 

५८ ४८६४२ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.प्रविण दरेकर 

नाशशक जजल््यातील गाळपेरा जमीन 
कसण्यासाठी वितरण करणेबाबत  
 

५९ ४८२१२ श्री.रविरं फाटक, अॅड.अननल परब, 
श्री.विलास पोतनीस 

खाननिड े (ता.िसई, जज.पालघर) येथ े
जजल्हा  ग्रामीण रुग्णालय 
उभारण्याबाबत  
 

६० ४८२४३ श्रीमती ज्मता िाघ धरणगांि (जज.जळगांि) येथे ग्रामीण 
रुग्णालयात  उपचाराअभािी मदहलेचा 
मतृ्य ूर्ाल्याबाबत  
 

  

विधान भिन :   जजतेंर भोळे 
मंुबई.   सधचि (कायवभार), 
ददनाकं : १ जुलै, २०१९   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


