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सोमिार, ददनाांक २४ जून, २०१९ / आषाढ ३, १९४१ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

 
  

(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामविकास, मदहला ि बालविकास मांत्री 
(३) िदै्यकीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षते्र विकास मांत्री 
(४) पररिहन, खारभमूी विकास मांत्री 
(५) रोजगार हमी मांत्री 
(६) पययटन ि राजशशष्ट्टाचार मांत्री 
(७) विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगय ि विशषे 

मागास प्रिगय कल्याण मांत्री 
(८) जलसांधारण मांत्री  

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ९३ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ४६ [ १ ते ४६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २८ [ ४७ ते ७४ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १९ [ ७५ ते ९३ ] 
  

एकूण - ९३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ ४७५३६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 

श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रूग्णालय, नागपरू येथे कॅन्सर 
रुग्णालयाच ेबाांधकाम सरुू करण्याबाबत  

२ ४७७३८ डॉ.सधुीर ताांबे ननळिांड े धरणाच्या कालव्याांची काम े
प्रलांबबत असल्याबाबत  

३ ४७८८४ श्री.चांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप 

नांदरुबार शहरात पेरोल ि डडझेल िरील 
सेस िगळण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४ ४७७०७ श्री.ककशोर दराड,े श्री.दत्तात्रय सािांत, 

श्री.बाळाराम पाटील 
ममदापरु (ता.येिला, जज.नाशशक) 
येथील प्रसतावित  मेळाच्या साठिण 
तलािाच्या ननविदेबाबत  

५ ४७०१५ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.हुसनबान ूखशलफे, श्री.आनांद ठाकूर 

राज्यात जलयकु्त शशिाराच्या कामात 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत  

६ ४६५८० श्री.जयांत पाटील अशलबाग (जज.रायगड) तालकु्यातील 
श्रीगाांि धरणाच्या  पाण्यापासनू 
शतेकरी िांधचत असल्याबाबत  

७ ४७३६६ श्री.हररशस ांग राठोड काळी दौलत (ता.महागाि, 
जज.यितमाळ) येथे  िकृ्ष लागिडीमध्ये 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत  

८ ४६९९१ श्री.कवपल पाटील सातव्या िेतन आयोगाबाबत बक्षी 
कशमटीने केलेल्या शशफारशी 
 

९ ४७१७३ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, अॅड.अननल 
परब, श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुसनबान ू खशलफे, 
डॉ.िजाहत शमझाय, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.आनांदराि 
पाटील 
 

मुांबई अहमदाबाद बलेुट रेनसाठी 
खारफुटीची तोड  करण्यात येणार 
असल्याबाबत  

१० ४८०१३ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े डॉ.(श्रीमती) नीलम 
गोऱ्हे, अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र 
फाटक, डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ककरण 
पािसकर 
 

महाराष्ट्र राज्य, पययटन विकास 
महामांडळातील प्रनत ननयकु्तीबाबत 

११ ४७५०१ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.प्रविण दरेकर 
 

जजल्हा पररषदेतील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमयचाऱ्याांचा  सातिा िेतन आयोग 
लाांबणीिर पडल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१२ ४६५४४ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 

अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.हुसनबान ूखशलफे 

जी.आय.एस. सिेक्षणासाठी खारभमूी 
विभागाने  शासनाचे ननदेश 
डािलल्याबाबत  

१३ ४६६९८ श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्तात्रय सािांत 

राज्यातील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमयचाऱ्याांना कें द्राप्रमाणे  सातिा िेतन 
आयोग लाग ूकरण्याबाबत  

१४ ४६८०६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
अॅड.हुसनबान ू खशलफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

माळशशरस (जज.सोलापरू) तालकु्यातील 
तलािामध्ये मांजुरी  असतानाही पाणी 
सोडले जात नसल्याबाबत  

१५ ४६९३२ श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत 
टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम 
काळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननकेत 
तटकरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडकुत,े श्री.अननल भोसल े
 

तारकली (जज.शस ांधदुगुय) येथील 
हाऊसबोट प्रकल्प बांद  अिसथते 
असल्याबाबत  

१६ ४७०६९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम 
काळे 

परभणी जजल््यात सिच् छ भारत 
अशभयानाांतगयत अनदुान  िाटपात 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत  
 

१७ ४७७८५ डॉ.िजाहत शमझाय, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत गाडगीळ, 
श्री.हररशस ांग राठोड 
 

राज्यात सागिान ि इतर िकृ्षाांची 
तसकरी होत असल्याबाबत  

१८ ४६५०४ श्री.हेमांत टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी, श्री.अननल भोसल,े श्री.प्रसाद 
लाड 
 

मुांबईतील सेंट जॉजय, जी.टी. ि जे.जे 
रुग्णालयातील  चतथुयशे्रणी 
कमयचाऱ्याांच्या मागण्याांबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१९ ४६४९३ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ककरण पािसकर 

राज्यातील निजात अभयकाांसाठी सरुु 
केलेल्या  बेबी केअर ककट योजनेत त्रटुी 
असल्याबाबत  

२० ४६७०१ अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र फाटक, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे 

नालासोपारा (जज.पालघर) येथील कळांब 
समदु्रककनाऱ् यािर  पोहण्यास गेलेल्या 
व्यक्तीांचा बडूुन मतृ्य ूझाल्याबाबत  

२१ ४६५१६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमझाय, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम 

मुांबई-अहमदाबाद बलेुट रेन 
प्रकल्पाबाबत  

२२ ४७६८८ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.प्रसाद लाड 

रायगड जजल््यातील खारभमूी नावपकी 
क्षेत्राचे सव्हेक्षण करण्याबाबत  

२३ ४७४३९ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.विक्रम काळे, डॉ.सधुीर ताांबे 

उजनी धरणातील गाळ काढण्याबाबत  

२४ ४६९४८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी 

बी.एड प्रमाणेच बी.पी.एड धारक 
अांशकालीन कमयचाऱ् याांना  ननयकु्त् या 
देण्याबाबत  

२५ ४७८१३ श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.रामदास आांबटकर 

राज्यातील हजारो मलेु ननिाऱ्याविना 
असल्याबाबत  

२६ ४७९५६ अॅड.ननरांजन डािखरे शशरूर (जज.पणेु) तालकु्यातील कळमोडी 
उपसा जलशसांचन योजनेबाबत  

२७ ४७०१९ श्री.विलास पोतनीस राज्यात बोगस पॅथॉलॉजी लॅब काययरत 
असल्याबाबत  

२८ ४७९३३ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्रीमती जसमता िाघ 

राज्यात महाराष्ट्र राज्य मागय 
पररिहनाच्या आांतरराज्य फेऱ्याबाबत  

२९ ४६६६९ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

आणी (जज.यितमाळ) येथील रोजगार 
हमी योजनेच्या  कामाांची प्रलांबबत 
देयके अदा करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३० ४७४९६ श्री.प्रसाद लाड सािांतिाडी (जज.शस ांधदुगूय) येथे पययटन 

विभागाच्या गरैव्यिहाराबाबत  
 

३१ ४७०२६ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुसनबान ू खशलफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमझाय, 
श्री.हररशस ांग राठोड 
 

सातारा जजल््यातील बोंडारिाडी धरण 
प्रकल्प सरुु करण्याबाबत  

३२ ४७३०६ श्री.विप्लि बाजोररया भारतरत्न नानाजी देशमखु 
(जज.दहांगोली) याांचे  समारक 
उभारण्याबाबत  
 

३३ ४७०३८ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

नागपरू शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालयीन  ननधी अखचीत 
असल्याबाबत  
 

३४ ४७२३८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया राज्यात ग्रामपांचायत कायायलयासाठी 
सितांत्र इमारत नसल्याबाबत 
 

३५ ४७९०७ श्री.विनायकराि मेटे िरिटी (ता.जज.बीड) येथील शतेकऱ्याांनी 
अनदुाननत  विदहरीकरीता प्रसताि 
दाखल केल्याबाबत  
 

३६ ४७२६६ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुसनबान ूखशलफे 

नाांदेड जजल्हा पररषदेमधील शाखा 
अशभयांत्याांनी  भांगार शललािात विक्री 
केल्याबाबत  
 

३७ ४७१०३ श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी 

दहांगोली जजल््यातील पालकमांत्री पाणांद 
रसता  योजनेतील कामे पणूय 
करण्याबाबत  
 

३८ ४६७७१ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.हररशस ांग 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
आककय .अनांत गाडगीळ 
 

जे.जे. रुग्णालय, मुांबई येथ े
फ्लोसायटोमीटर आणण इम्यनुोदहसरी 
केशमसरी मशशन्स कायायजन्ित 
करण्याबाबत  

३९ ४७१३८ अॅड.हुसनबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप 
 

कोकण विभागात नागररकाांच े
पाण्याअभािी हाल होत असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४० ४६७२६ श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ककरण पािसकर 

छेडानगर, चेंबरू, मुांबई पररसरात 
काांदळिनाांची कत्तल करुन  झोपडयाांच े
अनधधकृत बाांधकाम ेहोत असल्याबाबत  

४१ ४७५९२ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार 

बबरिाडी (ता.महाड, जज.रायगड) 
महाराष्ट्र औद्योधगक विकास 
महामांडळातील प्रदषूण करणा-या 
कारखान्याांिर कारिाई करण्याबाबत  

४२ ४७८६७ श्री.सतजे ऊफय  बांटी पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप 

राज्यातील मदहलाांना सिसत दरात 
सॅननटरी पॅड  उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

४३ ४८२१९ श्रीमती जसमता िाघ कोळवप ांप्री (ता.पारोळा, जज.जळगाांि) 
येथील बोरी नदीिरील  बांधारे 
बाांधकामाच्या प्रसतािाबाबत  

४४ ४८४८४ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.धनांजय मुांड े

िसई फाटा (जज.पालघर) पररसरातील 
अनधधकृत  बाांधकामािर कारिाई 
करण्याबाबत  

४५ ४८७३६ श्री.प्रकाश गजशभये पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या देिनापार 
िनपररक्षेत्रात  िानघणीचा मतृ्य ू
झाल्याबाबत  

४६ ४९०४३ श्री.अरुणभाऊ अडसड पाथरगाांि (ता.चाांदरू रेल्िे, 
जज.अमरािती)  शस ांचन प्रकल्पाच्या 
ननविदा काढण्याबाबत  

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४७ ४७५३२ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर 

गडधचरोली जजल््यातील दगुयम 
भागातील गािे  विकासापासनू िांधचत 
असल्याबाबत  

४८ ४७४६३ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.ख्िाजा बेग 

मुांबई येथील सांजय गाांधी राष्ट्रीय 
उदयानाबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४९ ४६६२७ श्री.जयांत पाटील राज्यात ननधी अभािी रोजगार हमी 

योजनेची कामे बांद असल्याबाबत  

५० ४७३६९ श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िजाहत शमझाय 

यितमाळ ि चांद्रपरू जजल््यात इांददरा 
आिास  योजनेचे अनदुान लाभार्थयाांना 
शमळण्याबाबत  

५१ ४७१७४ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, अॅड.अननल 
परब, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यात प्रिासी िाहतकुीच्या बसमधून 
मालिाहतकूीला  बांदी घालण्याबाबत  

५२ ४७५०४ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफय  
भाई धगरकर, श्री.रामदास आांबटकर, 
श्री.प्रविण दरेकर 

तत्काशलन िदै्यकीय शशक्षण सांचालक 
याांनी सेिाजेष्ट्ठता ि  ननयम डािलनू 
ननयकु्ती आदेश काढल्याबाबत  

५३ ४६६३७ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.विलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) 
मननषा कायांदे, अॅड.अननल परब, 
श्री.रवि ांद्र फाटक 

मुांबईतील सर जे.जे. रुग्णालयातील 
व्हेंटीलेटर दरुुसत करण्याबाबत  

५४ ४६८१० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप 

प्राथशमक ि माध्यशमक आश्रमशाळेत 
शशक्षक-शशक्षकेतर  कमयचारी अनतररक्त 
झाल्याबाबत  

५५ ४९०५९ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण 

आांबोली (जज.शस ांधुदगुय) पययटन 
सथळातील पययटन विकास महामांडळाने 
ग्रीन व्हॅली इनोव्हेटसय ग्रपु कां पनीची 
मदुत सांपल्याबाबत  

५६ ४६८७५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम 
काळे 

परभणी जजल््यातील ननम्न दधुना 
प्रकल्पाच्या कालिा ि  वितरीकाची 
कामे दजायदहन झाल्याबाबत  
 

५७ ४८२७२ श्री.हेमांत टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले 
 

विदभायत तरांगत ेसौर ऊजाय प्रकल्प सरुु 
करणेबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५८ ४६५३६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुसनबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत 
शमझाय, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.प्रविण दरेकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

चांद्रपरू जजल््यातील ताडोबा अांधारी 
व्याघ्र प्रकल्पातील सांरक्षक्षत  क्षेत्रात 
िानघणीचा मतृ्य ूझाल्याबाबत  

५९ ४८०५० श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमझाय, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े

राज्याच्या जल आराखडयाबाबत  

६० ४६९४५ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी 

घाटी रुग्णालय, औरांगाबाद येथील 
िदै्यकीय  शशक्षकाांच्या बदल्याांबाबत  

६१ ४९०१२ श्री.रवि ांद्र फाटक, अॅड.अननल परब, 
श्री.विलास पोतनीस 

विजयदगुय (जज.शस ांधदुगुय) येथील 
महाराष्ट्र पययटन विकास  महामांडळाच े
सांकुल गेले िषयभर बांद असल्याबाबत  

६२ ४८५१२ अॅड.ननरांजन डािखरे उरण (जज.रायगड) येथ े अनधधकृत 
पॅथॉलॉजी लॅब सरुू असल्याबाबत  

६३ ४८६६८ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्रीमती जसमता िाघ, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनांजय मुांड े

मुांबई, निी मुांबई, पनिेल 
महानगरपाशलकाांच्या काययक्षेत्रात  
पॅथॉलॉजी लॅब अिधैररत्या सरुु 
असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६४ ४६७५३ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 

अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर 
खातरेा (ता.झरी-जामडी, जज.यितमाळ) 
येथील ग्रामसथाांना  शासकीय योजनाांचा 
लाभ शमळत नसल्याबाबत  

६५ ४७०४७ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

गोसीखुदय प्रकल्पाची कामे पणूय 
करण्याबाबत  

६६ ४७२४० श्री.गोवपककशन बाजोरीया बाळापरू (जज.अकोला) पांचायत 
सशमतीमधील ररक्त पदे भरण्याबाबत  

६७ ४७२६९ श्री.अमरनाथ राजूरकर हदगाांि (जज.नाांदेड) तालकु्यातील 
तामसा त े नाव्हा रसत्याचे  काम 
ननकृष्ट्ट दजायचे असल्याबाबत  

६८ ४७१०६ श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी 

दहांगोली जजल््यात जलयकु्त शशिाराांची 
कामे  सांथगतीने सरुु असल्याबाबत  

६९ ४६७९२ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.मोहनराि कदम, डॉ.सधुीर 
ताांबे, आककय .अनांत गाडगीळ, 
श्री.हररशस ांग राठोड 

राज्यातील ऊसतोड कामगाराांच्या 
मलुाांसाठी सियांसेिी सांसथाांमाफय त 
चालिण्यात येत असलेल्या 
आश्रमशाळाांना अनदुान देण्याबाबत  

७० ४८७६१ अॅड.हुसनबान ूखशलफे रत्नाधगरी-शस ांधुदगुय जजल््यातील 
ग्रामपांचायत हद्दीतील शतेकऱ्याांना घरे 
बाांधाियाच्या परिानगीच े अधधकार 
ग्रामपांचायतीला देण्याबाबत  

७१ ४८२०० श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

रायगड जजल््यात एकाजत्मक 
बालविकास योजनेंतगयत  विविध पदे 
ररक्त असल्याबाबत  

७२ ४८७८६ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

मौजे देिड-ेअधधष्ट्ठीिाडी (ता.सांगमेश्िर, 
जज.रत्नाधगरी) येथील जजल्हा पररषद 
शाळाांमधील एकही शशक्षक मखु्यालयी 
राहत नसल्याबाबत  
 



10 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७३ ४८२३९ श्रीमती जसमता िाघ जळगाांि जजल््यात अांगणिाडयाकरीता 

इमारत उपलब्ध नसल्याबाबत  

७४ ४९०४५ श्री.अरुणभाऊ अडसड गव्हाणकुां ड, शकेदरी ि िरूड 
(जज.अमरािती) पररक्षेत्राांतगायतील 
गािाांमध्ये रोप लागिडीच्या कामात 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत  

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७५ ४७५५१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 

श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

नागपरू जजल्हा पररषदेंतगयत धानला 
येथील शाळेतील  विद्यार्थयाांना निोदय 
प्रिेशाकरीता मखु्याध्यापक ि  शशक्षक 
याांनी िांधचत ठेिल्याबाबत  

७६ ४६९७८ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.हुसनबान ू खशलफे, 
अॅड.राहुल नािेकर 

आत्महत्याग्रसत शतेकऱ्याांच्या विधिा 
पत्नीांना  ररक्षा परिाने िाटप 
करण्याबाबत  

७७ ४८९८२ श्री.जयांत पाटील मौजे बल्याणी ि उांभणी (ता.कल्याण, 
जज.ठाणे) येथे िन विभागाच्या जागेिर 
बाांधण्यात आललेी घरे ननष्ट्काशसत 
केल्याबाबत  

७८ ४७३७१ श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िजाहत शमझाय 

गडधचरोली जजल््यातील अगरबत्ती 
प्रकल्प बांद  पडण्याच्या मागायिर 
असल्याबाबत  

७९ ४७५१८ श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर, प्रा.अननल सोले 

नागपरू येथील सपुर सपेशालीटी 
हॉसपीटलमध्ये तज्ञ डॉक् टर ि 
कमयचाऱ् याांची पदे ररक्त असल्याबाबत  

८० ४८१९३ श्री.जगन्नाथ शशांदे ठाणे जजल््यातील शासकीय 
बालगहृातील ररक्त पदे भरण्याबाबत  

८१ ४८२८२ श्री.हेमांत टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननकेत तटकरे, 

साकोरे (ता.आांबेगाांि, जज.पणेु) येथ े
बबबट्याच्या हल्ल्यात बाशलकेचा मतृ्य ू
झाल्याबाबत  
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श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले 

८२ ४८१०१ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर 

सारांगखेडा चेतक महोत्सिाचे आयोजने 
ननयमबा्यररत्या  ननविदा प्रकक्रया 
राबविल्याबाबत  

८३ ४८०५२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत शमझाय, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े

विदभय, मराठिाडयासह मागास 
भागातील अनशुषे दरू करण्यासाठी 
नेमलेल्या सशमतीच्या अहिालातील 
शशफारशीांबाबत  

८४ ४६९४६ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी 

कन्नड (जज.औरांगाबाद) तालकु्यातील 
शसांचन प्रकल्पाचे  पाट दरुुसत 
करणेबाबत  

८५ ४८५१९ अॅड.ननरांजन डािखरे एसटी महामांडळाने सरुू केलेली 
िायफाय सेिा बांद पडल्याबाबत  

८६ ४६७५६ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

राज्यातील सांगणक पररचालकाांना सेिेत 
कायम करण्याबाबत  

८७ ४७२२२ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

विदभायत पाणी टांचाई ननमायण 
झाल्याबाबत  

८८ ४७२७१ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप 

रुद्रापरू (ता.बबलोली, जज.नाांदेड) येथील 
ग्रामसेिक ि गहृननमायण अशभयांता 
याांनी गरैव्यिहार केल्याबाबत  

८९ ४७१०९ श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी 

दहांगोली जजल््यातील महात्मा गाांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण  रोजगार हमी योजनेस 
ननधी देण्याबाबत  

९० ४६७९९ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.हररशस ांग राठोड 

रायगड जजल््यातील अशलबाग-कजयत 
एसटी बसमध्ये  सापडलेल्या बॉम्ब 
प्रकरणाबाबत  
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९१ ४८७६५ अॅड.हुसनबान ूखशलफे एडगाि (ता.िभैििाडी,जज.शस ांधुदगुय) 

येथील इनामदारिाडीला  सांरक्षण शभांत 
बाांधण्याबाबत  

९२ ४८७९१ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

 मीरा-भाईदरमध्ये (जज.ठाणे) 
काांदळिन, पाणथळ ि सीआरझेड  
क्षेत्रात बेसमुार बाांधकामे सरुु 
असल्याबाबत  

९३ ४८३४० श्रीमती जसमता िाघ अमळनेर (जज.जळगाांि) तालकु्यातील 
ननम्न तापी प्रकल्पाचे  काम ननधी 
अभािी प्रलांबबत असल्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (काययभार), 
ददनाांक : २१ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 
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