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

मंगळिार, ददनांक २५ जून, २०१९ / आषाढ ४, 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 - ८६ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ४३ [ १ ते ४३ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - २८ [ ४४ ते ७१ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - १५ [ ७२ ते ८६ ] 
  

एकूण - ८६ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
१ ४६८१४ श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू

खललफे, श्री.शरद रणवपस,े 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 लशदें, 
श्री.रामराि िडकुत,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अननल 
भोसले, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.धगरीशचंद्र व्यास, श्री.रामदास 
आबंटकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.रविदं्र 
फाटक 

राज्यात चारा छािण्या सरुु 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
२ ४६५४६ श्री.जगन्नाथ लशदें, श्री.धनजंय मुडं,े 

श्री.आनदं ठाकूर, श्री.विक्रम काळे, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें, श्री.रविदं्र 
फाटक, अॅड.अननल परब 

मुबंई-िडोदरा महामागावत बाधधतांना 
मोबदला देण्याबाबत  

३ ४७६९० प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार आिरे-कडापे (ता.उरण, जज.रायगड) 
येथील जलमनीिर कुळांची नोंद 
घेण्याबाबत  

४ ४६५२० श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू
खललफे, डॉ.सधुीर तांबे, आककव .अनतं 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत लमर्ाव, 
श्री.हररलसगं राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम 

लोकमगंल मजल्ट्टेट को-ऑपरेदटव्ह 
सोसायटी लल.,  सोलापरू मध्ये 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

५ ४७५५९ डॉ.िजाहत लमर्ाव, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू
खललफे, श्री.आनदंराि पाटील, डॉ.सधुीर 
तांबे, आककव .अनतं गाडगीळ, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररलसगं 
राठोड, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

यितमाळ जजल््यातील शतेकऱ्यांना 
प्रधानमतं्री  पीक विमा योजनेचा लाभ 
देण्याबाबत  

६ ४७९७७ श्री.चंद्रकांत रघिुशंी, श्री.सतजे ऊफव  बटंी 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप 

राज्यात खतांच्या ककंमतीत दरिाढ 
र्ाल्याबाबत  

७ ४६८५० श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर विरार (जज.पालघर) जजल्हा रुग्णालयात 
सोयी सवुिधा  उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

८ ४७०१६ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.हु्नबान ू खललफे, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 

राज्यात क्षयरोग आजारािर ननयतं्रण 
लमळविण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
डॉ.सधुीर तांबे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.हररलसगं राठोड, डॉ.िजाहत लमर्ाव, 
श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.सभुाष र्ांबड 

९ ४६८७८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनजंय 
मुडं,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.विप्लि बाजोररया 

परभणी जजल््यातील राज्य ि राष्ट्रीय 
महामागावची कामे पणूव करण्याबाबत  

१० ४६७०० श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्तात्रय साितं 

लोहारा ि उ्मानाबाद 
(जज.उ्मानाबाद) तालकु्यातील  
शतेकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम अदा 
करण्याबाबत  

११ ४६९३७ श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग 

माटणे (ता.दोडामागव, जज.लसधंुदगुव) 
येथील  दगड धचरेखाणी बदं 
करण्याबाबत  

१२ ४७३१३ आककव .अनतं गाडगीळ, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

राज्यातील शतेकऱ् यांना अचकू 
हिामानाचा अदंाज देण्याबाबत  

१३ ४६७७४ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.धनजंय 
मुडं,े श्री.अननकेत तटकरे, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ लशदें, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सजुजतलसहं ठाकूर 

कृषी विभागांतगवत मदृ ि 
जलसधंारणांच्या कामांमध्ये  
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

१४ ४७३८५ श्री.हररलसगं राठोड, अॅड.हु्नबान ू
खललफे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील 

खेड (जज.रत्नाधगरी) खाडीपट्टय्ात 
िणव्यामळेु बाधधतांना  नकुसान 
भरपाई देण्याबाबत  

१५ ४६६२२ श्री.धनजंय मुडं,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ लशदें, श्री.ककरण पािसकर 
 

मौजे माजजिड े (ता.जज.ठाणे) येथील 
आददिासींच्या लमळकतीिर विकासकाने 
ननयमबा्य बांधकाम केल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
१६ ४७८५८ श्री.प्रकाश गजलभये, श्री.जयतं पाटील राज्यात गरीब ि गरजू कुटुबांना 

महात्मा ज्योनतबा फुले जन  आरोग्य 
योजनेचा लाभ देण्याबाबत  

१७ ४६५५७ 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 लशदें, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी, श्री.अननल भोसल े

आडूळ (ता.पठैण, जज.औरंगाबाद) 
मडंळातील शतेकऱ्यांना  पीक विम्याची 
रक्कम अदा करण्याबाबत  

१८ ४७६६७ श्री.बाळाराम पाटील उरण (जज.रायगड) येथ े उपजजल्हा 
रूग्णालय बाधंण्याबाबत  

१९ ४६५७६ श्री.जयतं पाटील, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.धनजंय मुडं े

रायगड जजल्हा सामान्य रुग्णालय, 
प्राथलमक आरोग्य कें द्रातील  ररक्त पदे 
ि इतर सोयी-सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

२० ४७५२७ श्री.धगरीशचदं्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.रामदास आबंटकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

डागा रुग्णालय, नागपरू येथ े
डायललसीस कें द्र उभारणीबाबत  

२१ ४७९३४ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्रीमती ज्मता िाघ, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.अननल परब, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.रविदं्र फाटक, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचदं्र 
व्यास, अॅड.ननरंजन डािखरे, 
श्री.रामदास आबंटकर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खललफे, 
डॉ.सधुीर तांबे, आककव .अनतं गाडगीळ, 
डॉ.िजाहत लमर्ाव, श्री.हररलसगं राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.मोहनराि 
कदम, प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

मुबंईत रक्त परुिठा करणारी ‘मागेल 
तथेे रक्त’  (ब्लड ऑन कॉल) योजना 
सरुु करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
२२ ४७६३४ श्री.अननल भोसल े औधं (जज.पणेु) येथील जजल्हा 

पशिुदै्यकीय धचककत् सालयात  
औषधांची मदुत सपंण्यापिूीच नष्ट्ट 
केल्याबाबत  

२३ ४८०२२ श्री.रमेशदादा पाटील निी मुबंईतील गािांना जलमनीचे प्रॉपटी 
काडव देण्याबाबत  

२४ ४६४८९ श्री.विलास पोतनीस कांददिली (मुबंई) येथील राज्य 
कामगार विमा रुग्णालयामध्ये 
िदै्यकीय सोयी-सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

२५ ४६७५५ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमतं टकल,े 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनदं ठाकूर 

आणी (जज.यितमाळ) तालकु्यातील 
ग्रामीण रुग्णालयामध्ये रामाकेअर 
यनुनट कायावजन्ित करण्याबाबत  

२६ ४७१७९ श्री.रामदास आबंटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

चंद्रपरू जजल्हा सामान्य रुग्णालयात 
ि्त ु खरेदीत  अननयलमतता 
र्ाल्याबाबत  

२७ ४७९२१ अॅड.ननरंजन डािखरे पालघर जजल््यात शासकीय कृषी 
महाविद्यालय  ्थापन करण्याबाबत  

२८ ४७३४३ श्री.रविदं्र फाटक िसई, पालघर ि डहाणू (जज.पालघर) 
तालकु्यात समदु्र ककनारी धूपप्रनतबधंक 
बधंारे बांधण्याबाबत  

२९ ४६९४१ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनजंय मुडं,े 
श्री.हेमतं टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 

सोयगांि (जज.औरंगाबाद) तालकु्यातील 
आरोग्य  कें द्रातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

३० ४७४९७ श्री.प्रसाद लाड, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
कायदें, अॅड.अननल परब, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.रविदं्र फाटक, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.धगरीशचंद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

अधेंरी (पिूव) मरोळ एम.आय.डी.सी. 
पररसरातील कामगार  रुग्णालय पिूवित 
सरुु करण्याबाबत  

३१ ४७९२७ श्री.आनदंराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, अॅड.हु्नबान ू खललफे, 
डॉ.सधुीर तांबे, आककव .अनतं गाडगीळ, 

पणेु-लमरज रेल्िे मागावकरीता सातारा 
जजल््यातील सपंाददत  केलेल्या 
जलमनीचा मोबदला देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
श्री.जनादवन चांदरूकर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम 

३२ ४७२९० श्री.विप्लि बाजोररया मानित (जज.परभणी) तालकु्यात 
दषु्ट्काळजन्य पररज्थती  ननमावण 
र्ाल्याबाबत  

३३ ४७२३१ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला येथील जुने शहरातील कॅनॉल 
रोडच्या मोजणीचे  काम पणूव 
करण्याबाबत  

३४ ४७९४३ श्री.विनायकराि मेटे गेिराई ि माजलगाि (जज.बीड) 
तालकु्यातील अिधै  िाळू साठे जप्त 
करण्याबाबत  

३५ ४७२५९ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.हररलसगं राठोड, अॅड.हु्नबान ू
खललफे 

बरबडा आणण पाटोदा (ता.नायगाि, 
जज.नांदेड) येथील  घरकुले ननकृष्ट्ट 
दजावची असल्याबाबत  

३६ ४७११७ श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 

दघुाळा (ता.औढंा-नागनाथ, जज.दहगंोली) 
येथे नसैधगवक आपत्तीमळेु  मतृ 
पािलेल्यांच्या कुटंुबबयानंा मदत 
देण्याबाबत  

३७ ४७८२७ अॅड.हु्नबान ू खललफे, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद 
रणवपसे 

खेड (जज.रत्नाधगरी) येथील मध्यिती 
प्रशासकीय  इमारतीच्या बांधकामाबाबत  

३८ ४७६१० श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचंद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललका 
क्षेत्रातील  घरांची अनधधकृत नोंदणी 
सरुु असल्याबाबत  

३९ ४७८८७ श्री.सतजे ऊफव  बटंी पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.धगरीशचंद्र व्यास, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामदास आबंटकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े

कोल्हापरू जजल्हा सहकारी दधू उत्पादक 
सघंाने केलेली  पशखुाद्याची दरिाढ 
रद्द करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
४० ४८०६९ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें, अॅड.अननल 

परब, श्री.विलास पोतनीस, श्री.रविदं्र 
फाटक, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रामदास आबंटकर, 
श्री.जयतं पाटील 

राज्यातील डॉक्टराचंी ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

४१ ४८२२३ श्रीमती ज्मता िाघ अमळनेर (जज.जळगांि) तालकु्यातील 
शतेकऱ्यांना  पीक विमा योजनेचा लाभ 
देण्याबाबत  

४२ ४८३२७ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर 

दटटिाळा (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील 
िालकस  पलुाची पनुबाांधणी 
करण्याबाबत  

४३ ४८७४८ श्री.श्रीकांत देशपांड े बबर्ीलॅन्ड कं्टक्शन प्रा.लल., 
अमरािती यांचे  अनधधकृत बांधकाम 
ननष्ट्कालसत करण्याबाबत  

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
४४ ४६६४२ श्री.जगन्नाथ लशदें, श्री.धनजंय मुडं,े 

श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर 
ऑनलाईन सगंणकीकृत प्रणालीत 
कॉलम १५ चा समािेश करण्याबाबत  

४५ ४८००४ प्रा.जोगेन्द्र किाड े खांडस (ता.कजवत, जज.रायगड) 
भागातील र्त्यांची काम े  ननकृष्ट्ट 
दजावची र्ाल्याबाबत  

४६ ४६५६४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू
खललफे, डॉ.सधुीर तांबे, आककव .अनतं 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत लमर्ाव, 
श्री.हररलसगं राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम 

मुबंई-पणेु द्रतुगती महामागाविर रामा 
केअर सेंटर ि  हेललपॅड उभारण्याबाबत  

४७ ४७६४८ डॉ.िजाहत लमर्ाव, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हु्नबान ू खललफे, 
श्री.हररलसगं राठोड, श्री.दत्तात्रय साितं, 

राज्यातील शतेकऱ्यांसाठी डडजजटल 
योजना सरुु करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
डॉ.सधुीर तांबे, श्री.ककशोर दराड,े 
डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें, अॅड.अननल 
परब, श्री.विलास पोतनीस, श्री.रविदं्र 
फाटक, श्री.गोवपककशन बाजोरीया, 
श्री.विप्लि बाजोररया, श्रीमती ज्मता िाघ 

४८ ४६८६४ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.धनजंय मुडं े पालघर ि डहाण ू (जज.पालघर) 
तालकु्यात बोगस औषध  विके्रत्यांिर 
कारिाई करण्याबाबत  

४९ ४६९७२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनजंय 
मुडं,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.रामदास आबंटकर, प्रा.अननल 
सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचदं्र व्यास 

राज्यातील जजल्हा सामान्य 
रुग्णालयाकरीता सोयी सवुिधा  
उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

५० ४८३९३ श्री.विक्रम काळे मरुुड (जज.रायगड) तालकु्यातील 
शतेकऱ्यांना  भसुपंादनाचा मोबदला 
देण्याबाबत  

५१ ४६६५२ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
अॅड.हु्नबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप 

राज्यात विशषेत: लसधंदुगुव जजल््यातील 
अिधै मासेमारी रोखण्याबाबत  

५२ ४८६५७ आककव .अनतं गाडगीळ पालघर जजल््यातील समदु्रात पसवसीन 
नेटद्िारे  मासेमारी रोखण्याबाबत  

५३ ४६८०३ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
श्री.सजुजतलसहं ठाकूर 

काल्हेर (ता.लभिडंी, जज.ठाणे) येथील 
कारखान्यात रासायननक द्रव्य लमसळून 
सगुधंी अगरबत्ती विक्री करीत 
असल्याबाबत   

५४ ४८०४१ श्री.धनजंय मुडं,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, श्री.जगन्नाथ 
लशदें, श्री.ककरण पािसकर 
 

ददहसर (ता.बोरीिली) येथील 
लमळकतीचा ताबा  आददिासी कुटंुबास 
देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
५५ ४६५८२ श्री.जयतं पाटील अललबाग त े कुदे (ता.अललबाग, 

जज.रायगड) र्त्याची  दरुु्ती 
करण्याबाबत  

५६ ४७५५५ श्री.धगरीशचदं्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.रामदास आबंटकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

नागपरू शहर ि पररसरात अिधै िाळू 
िाहतकुदारांिर  कारिाई करण्याबाबत  

५७ ४८६३० श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर 

मच्छी विके्रत् यांना फायबरच् या पेयया 
(शीत पेयया)  िापरण् यास परिानगी 
देणेबाबत  

५८ ४८०१४ श्री.विलास पोतनीस राज्यातील शासकीय रुग्णालयात 
जेनेररक औषधाचंी  दकुाने सरुु 
करण्याबाबत  

५९ ४८४५३ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

उमरखेड (जज.यितमाळ) येथील 
शासकीय ननिास्थानाच्या  दरुु्तीच्या 
कामात ननधीचा अपव्यय होत 
असल्याबाबत  

६० ४७२११ श्री.रामदास आबंटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

गडधचरोली जजल््यातील भापडा नदीिर 
पलू बांधण्याबाबत  

६१ ४७८९६ अॅड.ननरंजन डािखरे जजल्हा रुग्णालय, ठाणे येथून 
ददव्यांगांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत  

६२ ४७८११ श्री.रविदं्र फाटक, श्री.प्रसाद लाड सफाळे-पालघर (जज.पालघर) या 
पररसराला जोडणाऱ्या  माकुणसार खाडी 
पलुाची दरुु्ती करण्याबाबत  

६३ ४८२२६ श्री.प्रसाद लाड सगंमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालकु्यातील 
आरोग्य कें द्रातील  ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

६४ ४७९२६ श्री.आनदंराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, अॅड.हु्नबान ू खललफे, 
डॉ.सधुीर तांबे, आककव .अनतं गाडगीळ, 
श्री.जनादवन चांदरूकर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम 

शासकीय रुग्णालय, सातारा येथील दंत 
विभागात रुग्णाचंी गरैसोय होत 
असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
६५ ४७३०० श्री.विप्लि बाजोररया पेठलशिणी (ता.पालम, जज.परभणी) येथ े

नविन प्राथलमक आरोग्य कें द्र मजंरू 
करण्याबाबत  

६६ ४७२३२ श्री.गोवपककशन बाजोरीया विदभव ि मराठिाड्यात नानाजी 
देशमखु कृषी सजंीिनी  प्रकल्पाचा मळु 
उद्देश बदलल्याबाबत  

६७ ४७९४९ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल््यातील शतेकऱ्यांना 
प्रधानमतं्री पीक विमा योजनेचा  लाभ 
लमळिनू देण्याबाबत  

६८ ४७२६४ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि 
पाटील, अॅड.हु्नबानू खललफे, 
श्री.हररलसगं राठोड 

दहमायतनगर (जज.नांदेड) तालकु्यातील 
तलािाकरीता  सपंाददत केलेल्या 
भसुपंादनाचा मोबदला देण्याबाबत  

६९ ४७५७५ श्री.रामराि िडकुत े कानरखेडा खु. (ता.जज.दहगंोली) येथील 
शतेकऱ्यांच्या सपंाददत  केलेल्या 
जलमनीचा मोबदला देण्याबाबत  

७० ४८७६६ अॅड.हु्नबान ूखललफे िभैििाडी (जज.लसधंुदगुव) तालकु्यातील 
र्त्यांचे खडीकरण ि  डांबरीकरण 
करण्याबाबत  

७१ ४८०८० डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें, अॅड.अननल 
परब, श्री.विलास पोतनीस, श्री.रविदं्र 
फाटक, श्री.धनजंय मुडं,े श्री.अननकेत 
तटकरे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर 

राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील 
पररचारीकाचंी  ररक्त पदे भरण्याबाबत  

  
नतसरी फेरी 

 
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
७२ ४६६४३ श्री.जगन्नाथ लशदें, श्री.ककरण पािसकर, 

अॅड.राहुल नािेकर 
मांजली (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथ े
प्राथलमक आरोग्य  कें द्रास मजंूरी 
देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
७३ ४८५४६ डॉ.िजाहत लमर्ाव, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.हररलसगं राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगने्द्र किाड े
 

नागपरू-तळुजापरू महामागावच्या कामाचा 
दजाव सधुारण्याबाबत  

७४ ४६८६८ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.धनजंय मुडं,े 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचदं्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरकर, अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामदास आबंटकर 
 

राज्यातील ग्रामीण भागात महालॅब 
मोफत तपासणी  योजना सरुु 
करण्याबाबत  

७५ ४७०६६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनजंय 
मुडं,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे 

मराठिाडा कृषी विद्यापीठातील 
प्राध्यापकांना ननयमबा्य जादा िेतन 
अदा करुन गरैव्यिहार केल्याबाबत  
 

७६ ४८३५८ श्री.ककरण पािसकर, अॅड.ननरंजन 
डािखरे 

मुबंईतील िाडडया रुग्णालयात 
डॉक्टरांच्या चुकीच्या ननदानामळेु 
गभावमध्येच बाळाला व्यगंत्ि 
आल्याबाबत  
 

७७ ४८०७२ श्री.धनजंय मुडं,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ लशदें, 
श्री.ककरण पािसकर 

कृषी आयकु्तालयाने मान्सनू 
फदटवलायर्सव ॲण्ड ॲग्रो प्रा.लल. 
कंपनीला ननयमबा्यपणे खत उत्पादन 
परिाना ददल् याबाबत  
 

७८ ४८६४३ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.प्रविण दरेकर 
 

पालघर जजल््यातील मजच्छमारांना 
डडर्ेल परताव्याची  रक्कम देण्याबाबत  

७९ ४६६३६ श्री.विलास पोतनीस मौजे मालाड (ता.बोरीिली) येथील 
खजुररया तलािातील  बेकायदेशीर 
बांधकाम ननष्ट्कालसत करण्याबाबत  
 

८० ४७२३३ श्री.रामदास आबंटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचंद्र व्यास 

िाघाळा (ता.आरमोरी, जज.गडधचरोली) 
गािाचे लसमाकंन करण्याबाबत  
 

८१ ४८५११ अॅड.ननरंजन डािखरे रत्नाधगरी जजल््यातील समदु्रात विद्यतु 
प्रकाशर्ोताद्िारे मासेमारी करण्याची 
पध्दत सरुु करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सद्यांचे नांि विषय 
८२ ४७७९० श्री.रविदं्र फाटक व्दारली (ता.कल्याण, जज.ठाणे) 

गािातील मलुांना  हत्तीरोगाची लागण 
र्ाल्याबाबत  

८३ ४८४८८ श्री.प्रसाद लाड, अॅड.हु्नबान ूखललफे आसदू (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) 
गािातील  साकिाची पनुबाांधणी 
करण्याबाबत  

८४ ४७२४३ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोट-तले्हारा (जज.अकोला) ग्रामीण 
र्त्यांची दरुि्था र्ाल्याबाबत  

८५ ४७२६५ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि 
पाटील, अॅड.हु्नबान ू खललफे, 
श्री.हररलसगं राठोड 

नायगाि बाजार ि बबलोली (जज.नांदेड) 
तालकु्यातील  र्त्यांची दरुु्ती 
करण्याबाबत  

८६ ४८०८४ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें, अॅड.अननल 
परब, श्री.विलास पोतनीस, श्री.जगन्नाथ 
लशदें, श्री.धनजंय मुडं े

मुबंई-िडोदरा राष्ट्रीय महामागावचा मळु 
मागव बदलल्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मंुबई.   सधचि (कायवभार), 
ददनाकं : २४ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


