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

मंगळिार, ददनांक १८ जून, २०१९ / ज्येष्ट्ठ २८, 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) फलोत्पादन मतं्री  
(४) कृषी मतं्री  
(५) मदत ि पनुिवसन मतं्री 
(६) पशसुिंधवन, दगु्धविकास ि मत््यविकास मतं्री 

  

प्रश्नांची एकूण संख्या - ७४ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ४१ [ १ ते ४१ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - २३ [ ४२ ते ६४ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - १० [ ६५ ते ७४ ] 
  

एकूण - ७४ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा तपशील 
 

  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 

१ ४६५०० डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.धनजंय 
मुडं,े श्री.अननकेत तटकरे, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.विनायकराि मेटे, डॉ.(श्रीमती) 
मननषा कायदें, श्री.विलास पोतनीस 

बीड जजल््यात अिरधररत्या श्त्रकक्रया 
करुन मदहलांची गभववपशिी काढणाऱ्या 
रुग्णालयांविरुध्द कारिाई करण्याबाबत 

२ ४६५१७ 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 

राज्यात दषु्ट्काळग्र्तानंा मदत 
देण्याबाबत 
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राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सभुाष र्ांबड, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
प्रा.जोगेन्र किाड,े श्री.नरेंर दराड,े 
श्री.जयतं पाटील, श्री.विप्लि बाजोररया, 
श्री.विलास पोतनीस 

३ ४७०४४ अॅड.अननल परब िांरे (पिूव) येथील शासकीय िसाहतीचा 
पनुविवकास करणेबाबत 

४ ४७३६५ श्री.हररशसगं राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाव 

यितमाळ जजल््यातील प्रकल्पग्र्तांच्या 
मागण्यांबाबत 

५ ४७६४१ श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.धनजंय मुडं,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननकेत 
तटकरे, श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.रामराि 
िडकुत,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अननल 
भोसले, श्री.जनादवन चांदरूकर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, अॅड.हु्नबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर तांबे, आककव .अनतं 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमर्ाव, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररशसगं 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, श्री.सतजे 
ऊफव  बटंी पाटील, प्रा.जोगेन्र किाड,े 
श्री.विलास पोतनीस 

राज्यात शतेकरी आत्महत्या 
रोखण्याबाबत 

६ ४६६९३ श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्तात्रय साितं 

औरंगाबाद त े परठण राज्य मागावच े
चौपदरीकरण करण्याबाबत 

७ ४७५३० श्री.धगरीशचरं व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.रामदास आबंटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.ननलय नाईक 
 

डागा ्मतृी रुग्णालय, नागपरू येथ े
सोयी सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
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८ ४६८७९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनजंय 
मुडं,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम 
काळे 

मराठिाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी 
येथील भरती प्रकक्रयेत गररव्यिहार 
र्ाल्याबाबत 

९ ४७९७१ श्री.चंरकांत रघिुशंी ठाणे विभागीय कृषी-उद्योग विकास 
महामडंळाचे थककत देयक अदा 
करण्याबाबत 

१० ४६४९४ श्री.धनजंय मुडं,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.ककरण पािसकर 

कें र शासनाने जाहीर केलेल्या 
ककडबाधधत क्षते्राच्या यादीत राज्यातील 
क्षेत्राचा समािेश करण्याबाबत 

११ ४६५२४ श्री.हेमतं टकल,े श्री.धनजंय मुडं,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी, श्री.अननल भोसल,े श्री.रमेशदादा 
पाटील 

महाराष्ट्र मत््योद्योग विकास 
महामडंळातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

१२ ४६७१६ श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.धनजंय मुडं,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर 

गोिेली (ता.कल्याण, जज.ठाणे) 
रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

१३ ४७६२० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयतं पाटील उरण (जज.रायगड) तालकु्यातील 
जशमनीिर अनतक्रमण करणाऱ्या 
भमूाकफयांिर कारिाई करण्याबाबत 

१४ ४६८२३ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.धनजंय मुडं,े अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.ख्िाजा बेग 

खोडाळा (ता.मोखाडा, जज.पालघर) मडंळ 
कृषी अधधकारी कायावलय सरुु 
ठेिण्याबाबत 

१५ ४७४५८ डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर तांबे, आककव .अनतं गाडगीळ 

 

दहिरा त े आनदंिाडी (ता.महागाि, 
जज.यितमाळ) दरम्यान पसू नदीिरील 
पलुाचे सरंक्षण कठड ेबांधण्याबाबत 
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१६ ४६८१३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
अॅड.हु्नबान ूखशलफे 

राज्यातील कामगार विमा रुग्णालयातील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

१७ ४७५४६ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचरं व्यास, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.रामदास आबंटकर 

नागपरू येथील प्रादेशशक 
मनोरुग्णालयातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 

१८ ४७१२२ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें, अॅड.अननल 
परब, श्री.रविरं फाटक 

आबंोली (जज.शसधंुदगुव) प्राथशमक आरोग्य 
कें रात सोयी सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 

१९ ४७१४३ श्री.रामदास आबंटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यात उन्नत शतेी प्रगत शतेकरी 
योजनेंतगवत चंरपरू कृषी विभागाच्या 
अखत्यारीत लाभाथी शतेकरी िधंचत 
रादहल्याबाबत 

२० ४७४८७ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जयतं पाटील मौजे नतसगाि (जज.औरंगाबाद) येथील 
भसूपंादनात गररव्यिहार र्ाल्याबाबत 

२१ ४७००१ श्री.आनदंराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर तांबे, 
अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाव, 
श्री.हररशसगं राठोड, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आबंटकर 

राज्यातील आरोग्य सेविका ि मदहला 
पररचाररकांना ककमान िेतन देण्याबाबत 

२२ ४७२८० श्री.विप्लि बाजोररया, श्री.गोवपककशन 
बाजोरीया 

सोनपेठ (जज.परभणी) येथील ग्रामीण 
रुग्णालय कायावजन्ित करण्याबाबत 

२३ ४६६७१ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

यितमाळ जजल््यातील शकेऱ्यांना 
जशमनीचा मोबदला देऊन सोयीसवुिधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

२४ ४७२१२ श्री.गोवपककशन बाजोरीया नागपरू ि अमरािती विभागातील नर्ूल 
जमीन फ्री होल्ड करण्याबाबत 

२५ ४७८५४ श्री.विनायकराि मटेे, श्री.अमररशभाई 
पटेल 

राज्यात फलोत्पादन ि औषध 
मडंळामाफव त अनदुानािर शतेकऱ्यांना 
शडेनेट देण्याबाबत 
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२६ ४७४०२ श्री.अननल भोसल े एकाजत्मक फलोत्पादन विकास 
अशभयानांतगवत ऑनलाईन अजव 
भरण्याकरीता मदुतिाढ देण्याबाबत 

२७ ४७२५१ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि 
पाटील, अॅड.हु्नबानू खशलफे, 
श्री.हररशसगं राठोड 

माहूर (जज.नांदेड) येथील शासकीय 
रुग्णालयात िरद्यकीय अधधकारी 
उपज्थत राहत नसल्याबाबत 

२८ ४६६६५ श्री.विलास पोतनीस, श्री.रविरं फाटक, 
अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचरं 
व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.रामदास 
आबंटकर, प्रा.जोगेन्र किाड,े 
अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.अननकेत 
तटकरे, श्री.धनजंय मुडं,े श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, श्री.प्रसाद 
लाड 

कोकणासाठी ्िततं्र मत््य विज्ञान 
विद्यापीठ ्थापन करण्याबाबत 

२९ ४७०९९ श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 

दहगंोली जजल्हा रुग्णालयातील रुग्णांना 
सोयीसवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

३० ४६७३२ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, 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 

कसारा-डोळखांब (ता.शहापरू, जज.ठाणे) 
र्त्याच्या चौपदरीकरणाचे कामात 
बाधधतांना नकुसान भरपाई देण्याबाबत 

३१ ४७१६१ अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप 

आबंोली (ता.साितंिाडी, जज.शसधंदुगुव) 
घाट र्ता रंुदीकरण ि सरंक्षण कठड े
दरुु्त करण्याबाबत 

३२ ४७७९६ श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनजंय मुडं े रायगड, रत्नाधगरी ि शसधंदुगुव (कोकण 
विभागात) जजल््यातील 
मत््यव्यिसानयकांच्या सम्याबाबत 
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३३ ४७५८६ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचंर व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

पनिेल (जज.रायगड) येथ े मराठा भिन 
उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 

३४ ४७३४८ श्री.रविरं फाटक रायगड ि रत्नाधगरी जजल््याला 
जोडणाऱ्या बाणकोट-बागमांडला सागरी 
पलुाचे काम पणूव करण्याबाबत 

३५ ४७०५२ श्री.जनादवन चांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू
खशलफे, श्री.आनदंराि पाटील, डॉ.सधुीर 
तांबे, आककव .अनतं गाडगीळ, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररशसगं राठोड, श्री.नरेंर 
दराड े

मुबंईतील बालके गोिर आणण रुबेला 
लसीकरणाच्या प्रनतक्षेत असल्याबाबत 

३६ ४७८४७ श्री.सतजे ऊफव  बटंी पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप 

राज्यातील कोतिालांना चतथुवशे्रणी 
कमवचाऱ्याचंा दजाव देिनू मानधनात िाढ 
करण्याबाबत  

३७ ४६९४४ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनजंय मुडं,े 
श्री.हेमतं टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 

धचकलठाणा (औरंगाबाद) येथील जजल्हा 
सामान्य रुग्णालयाकरीता ्िततं्र 
पाण्याची पाईपलाईन देण्याबाबत 

३८ ४८२९० श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.आनदं ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग 

नागपरू त े काटोल महामागावचे 
चौपदरीकरण करण्याबाबत 

३९ ४८५९७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचरं व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामदास आबंटकर, प्रा.जोगेन्र 
किाड,े 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 

मुबंई कक्रकेट असोशसएशन (एमसीए) 
च्या करार नतुनीकरण ि थकीत कराची 
रक्कम शासनाकड ेभरण्याबाबत 
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४० ४८६६१ श्री.नरेंर दराड े मुबंईसह राज्यात राष्ट्रीय क्षयरोग 
ननयतं्रण कायवक्रम राबविण्याबाबत 

४१ ४८८७९ श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅड.हु्नबान ू
खशलफे, श्री.आनदं ठाकूर 

जव्हार ि मोखाडा (जज.पालघर) 
तालकु्यातील नकुसानग्र्त शतेकऱ्यांना 
मदत देण्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 

४२ ४६५१८ 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 

अरबी समरुात छत्रपती शशिाजी 
महाराजांच्या ्मारकाच्या कामास 
सरुुिात करण्याबाबत 

४३ ४६८८७ अॅड.अननल परब, श्री.रविरं फाटक िसई (जज.पालघर) समरुककनाऱ्याजिळ 
अिरध रेती उपसा रोखण्याबाबत 

४४ ४७८९३ श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.धनजंय मुडं,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननकेत 
तटकरे, श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.रामराि 
िडकुत,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अननल 
भोसल,े श्री.प्रसाद लाड, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचरं 
व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.रामदास 
आबंटकर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
प्रा.जोगेन्र किाड े

राज्यात दधू उत्पादक शतेकऱ्यांना 
अनदुान देण्याबाबत 

४५ ४६६९४ श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्तात्रय साितं 

टेंभणुी-लातरू ि लातरू-नांदेड या 
र्त्यांची कामे पणूव करण्याबाबत 
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४६ ४६९६९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनजंय 
मुडं,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम 
काळे 

परभणी येथे महसलू आयकु्तालय 
्थापन करण्याबाबत 

४७ ४६४९९ श्री.धनजंय मुडं,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमतं टकल,े अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.आनदं ठाकूर, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अननल 
भोसल,े डॉ.िजाहत शमर्ाव, अॅड.हु्नबान ू
खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील 

राज्यात िादळी िारे ि अिकाळी 
पाऊसामळेु नकुसानग्र्त 
फळबागायतदार शतेकऱ्यानंा मदत 
देण्याबाबत 

 

४८ ४७६२६ श्री.बाळाराम पाटील खालापरू (जज.रायगड) तालकु्यातील ढेकू 
औद्योधगक पट्टय्ामधील कारखान्यांनी 
शासनाचा महसलू बडुविल्याबाबत 

४९ ४७५३४ डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर तांब,े आककव .अनतं गाडगीळ 

शासनाच्या आपले सरकार सेिा 
कें रािरील सवुिधा सरुु करण्याबाबत 

५० ४६८३२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
अॅड.हु्नबान ूखशलफे 

पटिधवन कुरोली (ता.पढंरपरू, 
जज.सोलापरू) येथ े मरुुमांच े अिरधररत्या 
उत्खनन करणाऱ्यांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

५१ ४८३३३ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आबंटकर 

राज्यात विशषेत: नागपरू जजल्हा 
पररषद ग्रामीण प्राथशमक आरोग्य 
कें रात सेिा देणाऱ्या डॉक्टरांचे िेतन 
अदा करण्याबाबत 

५२ ४८३७३ श्री.रामदास आबंटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

नागपरू येथील महाराजबाग 
प्राणीसगं्रहालयाची मान्यता रद्द 
केल्याबाबत 
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५३ ४७००२ श्री.आनदंराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू
खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.सधुीर तांबे, डॉ.िजाहत शमर्ाव, 
श्री.हररशसगं राठोड 

राज्यात फलोत्पादनाला चालना 
देण्याबाबत 

५४ ४७२९३ श्री.विप्लि बाजोररया परभणी जजल््यातील विदहरीच्या 
बांधकामाकरीता ननधी देण्याबाबत 

५५ ४७२१४ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अमरािती-सरुत या महामागावच्या 
चौपदरीकरणाच ेकाम पणूव करण्याबाबत 

५६ ४७८८९ श्री.विनायकराि मेटे वपशोर (ता.कन्नड, जज.औरंगाबाद) 
ग्रामीण रुग्णालयाच्या इमारतीची 
पनुबाांधणी करण्याबाबत 

५७ ४७२५५ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि 
पाटील, अॅड.हु्नबानू खशलफे, 
श्री.हररशसगं राठोड 

भोकर (जज.नांदेड) तालकु्यात महानेट 
प्रकल्पांतगवत विनापरिाना ऑजप्टकल 
फायबर केबल टाकण्यात आल्याबाबत 

५८ ४७०३३ श्री.विलास पोतनीस राज्यात एचआयव्ही ससंगव 
रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत 

५९ ४७७४५ अॅड.हु्नबान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

कोकण ककनारपट्टीिरील जशमनी 
मजच्छमारांच्या नािे करण्याबाबत 

६० ४७९९७ श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनजंय मुडं े कोकण ककनारपट्टीिर धुपप्रनतबधंक 
बधंारे बांधण्याबाबत 

६१ ४७५९७ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचंर व्यास, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यात कृषी अधधकाऱ्यांनी मदृ 
सधंारणाच्या कामात गररव्यिहार 
केल्याबाबत 

६२ ४७३५२ श्री.रविरं फाटक सधुागड (जज.रायगड) तालकु्यातील 
पशिुरद्यकीय अधधकारी/कमवचाऱ्यांची 
ररक्त पदे भरण्याबाबत 
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६३ ४७०८१ श्री.जनादवन चांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर तांबे, अॅड.हु्नबान ू
खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाव, श्री.हररशसगं 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.आनदंराि पाटील 

मुबंईत कुष्ट्ठरोग आजार ननयतं्रणात 
आणण्याबाबत 

६४ ४७८६३ श्री.सतजे ऊफव  बटंी पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप 

शासकीय रुग्णालयांमधील हंगामी 
चतथुवशे्रणी बदली कामगारांना शासन 
सेिेत कायम करण्याबाबत 

  

नतसरी फेरी 
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६५ ४६५६३ 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 

मुबंई-नागपरू समधृ्दी महामागावबाबत 

६६ ४७००८ अॅड.अननल परब, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
कायदें, श्री.रविरं फाटक, डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे, डॉ.सधुीर तांबे, 
श्री.सजुजतशसहं ठाकूर 

राज्यात आयषु्ट्यमान भारत योजना 
राबविण्याबाबत 

६७ ४८७४३ श्री.प्रकाश गजशभये नरखेड ि काटोल (जज.नागपरू) 
तालकु्यातील फळबाग उत्पादकांना 
नकुसान भरपाई देण्याबाबत 

६८ ४६९६७ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनजंय 
मुडं,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम 
काळे 

परभणी येथील बा्य िळणाच्या 
भसूपंादनाचा मािेजा देण्याबाबत 

६९ ४६५४१ श्री.धनजंय मुडं,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 

औषधी िन्पती लागिडीच्या 
अनदुानाचे िाटप शतेकऱ्यांना 
करण्याबाबत 
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श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.ककरण पािसकर, 
प्रा.जोगेन्र किाड े

७० ४७६८१ श्री.बाळाराम पाटील उरण (जज.रायगड) तालकु्यातील 
र्त्यांची दरुु्ती करण्याबाबत 

७१ ४७२२५ श्री.गोवपककशन बाजोरीया उनखेड (ता.मनूत वजापरू, जज.अकोला) 
येथील प्रकल्पग्र्तांच्या मागण्याबाबत 

७२ ४७८९४ श्री.विनायकराि मेटे धाणेगाि (ता.केज, जज.बीड) येथील 
मांजरा धरणाशजेारी मत््यबीज 
उत्पादन कें र सरुु करण्याबाबत 

७३ ४७२५६ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि 
पाटील, अॅड.हु्नबानू खशलफे, 
श्री.हररशसगं राठोड 

नांदेड जजल््यात नरसधगवक आपत्तीमळेु 
बाधधत नकुसानग्र्तांना मदत 
देण्याबाबत 

७४ ४७८१८ अॅड.हु्नबान ू खशलफे, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर 

शमरकरिाडा (जज.रत्नाधगरी) प्रकल्पाच े
काम पणूव करण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   जजतेंर भोळे 
मुबंई.   सधचि (कायवभार), 
ददनांक : १७ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


