
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
-------------------------- 

शुक्रिार, ददनाांक २१ जून, २०१९ / ज्येष्ट्ठ ३१, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) महसूल, सािवजननक बाांधकाम (सािवजननक उपक्रम 
िगळून) मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) सािवजननक बाांधकाम (सािवजननक उपक्रम), सािवजननक 
आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री 

(३) मदत ि पुनिवसन मांत्री 
(४) पशुसांिधवन, दगु्धविकास ि मत््यविकास मांत्री 
(५) फलोत्पादन मांत्री 
(६) कृषी मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ८६ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ६१ [ ०१ ते ६१ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २१ [ ६२ ते ८२ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०४ [ ८३ ते ८६ ] 
  

एकूण - ८६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१ १३६९१३ श्रीमती ननमवला गावित, श्री.अममन पटेल, 

श्री.अ्लम शेख, श्री.नसीम खान 
मुांबई ि उपनगरातील रुग्णालयाांमध्ये 
अॅन्टीरेबीज लस उपलब्ध नसल्याबाबत 

२ १४०५३९ श्री.विजय काळे पुणे शहरातील सहकारनगर ि पिवती 
येथील शासकीय भूखांडाच्या 
गैरव्यिहाराबाबत 

३ १३५२१४ डॉ.मममलांद माने, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.अजय चौधरी, 
डॉ.सुजजत ममणचेकर, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
श्री.गोिधवन शमाव 
 

राज्यात क्षयरोग रुग्णाांच्या सांख्येत झालेली 
िाढ 



2 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
४ १४०५७९ श्री.प्रदीप नाईक कोठारी-दहमायतनगर (जज.नाांदेड) या 

र्त्याचे काम पुणव करण्याबाबत 
५ १३४८७१ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.अममत साटम, 
श्रीमती मननषा चौधरी 

पनिेल महानगरपामलका हद्दीतील 
गहृननमावण सा्ं थाना िाटप केलेल्या 
जममनीच्या ‘ब’ सत्ता प्रकारात बदल 
करण्याबाबत 

६ १३५४८७ श्रीमती अममता चव्हाण, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.िसांतराि चव्हाण, श्री.राज ुतोडसाम 

नाांदेड जजल््यातील गौण खननज 
्िामीत्िधन पाित्याांच्या आधारे यितमाळ 
जजल््यातील पनैगांगा नदी पात्रातनू िाळूचा 
उपसा होत असल्याबाबत 

७ १३८५३० डॉ.सुधाकर भालेराि, श्री.त्र्यांबकराि मभसे लातूर जजल््यातील वपकाांचे नकुसान 
झालेल्या शेतकऱ्याांना वपक विमा मांजुर 
करण्याबाबत 

८ १३७८१६ श्री.ककशोर पाटील मौजे ददघी (ता.पाचोरा, जज.जळगाांि) 
येथील घरकुल लाभार्थयाांना जागा उपलब्ध 
करून देण्याबाबत 

९ १३८९९६ श्री.रुपेश म् हात्र े मौजे माजजिड े (ता.जज.ठाणे) येथील 
आददिासी कुटुांबबयाांची जमीन ‘मे.कल्पतरु 
प्रॉपटीज’ या विकासकाने अिधैररत्या 
ताब्यात घेतल्याबाबत 

१० १३७७१३ श्री.अममत घोडा डहाण ू (जज.पालघर) या पयाविरणदृष्ट््या 
सांिेदनशील तालुक्यातील धचकू 
बागायतीमध्ये कोणतेही बदल न 
करण्याबाबत 

११ १३७०७४ श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्रीमती सुमन पाटील 

भडगाि (ता.गडदहांग्लज, जज.कोल्हापूर) 
येथील दहरण्यकेशी नदीिरील पुलाचे 
रुां दीकरण करण्याबाबत 

१२ १३९२५९ श्रीमती सीमाताई दहरे, श्री.योगेश (बापू) 
घोलप 

नामशक येथील मसव्हील रुग्णालयामध्ये 
बनािट मशक्क्याांच्या आधारे प्रमाणपत्राांचे 
होत असलेले वितरण 

१३ १३७३७९ श्री.आमसफ शेख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.नसीम खान 

सांग्रामपूर (जज.बुलडाणा) तालुक्यात विना 
परिाना रेती व्यिसाय सुरु असल्याबाबत 

१४ १३७६१५ श्री.रणधीर सािरकर राज्यात लष्ट्करी अळीच्या प्रादभुाविामुळे 
वपकाांचे झालेले नकुसान 

१५ १३६२९२ श्री.मभमराि तापकीर, श्री.सुरेश गोरे पुणे जजल््यात हायब्रीड अॅन्युईटी 
योजनेंतगवत सुरु असलेल्या कामाांबाबत 

१६ १३६९५७ श्री.सुननल केदार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.अमर काळे, डॉ.सांतोष 
टारफे, श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, श्री.अममन 

कृषी मांत्रालयाांतगवतच्या गुण ननयांत्रण 
विभागाचे कामकाज ऑफलाईन होत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
पटेल, श्री.हषविधवन सपकाळ, श्रीमती 
ननमवला गावित, प्रा.िषाव गायकिाड, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.कालीदास 
कोळांबकर, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.विश्िजजत 
कदम, श्री.भारत भालके, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.नसीम खान, श्री.आमसफ शेख 

१७ १३५५४३ श्री.हषविधवन सपकाळ बुलढाणा जजल््यात कृषी विभागाांतगवत 
ननयमबा्यररत्या झालेल्या कामाांबाबत 

१८ १३८१७९ श्री.मधुकरराि चव्हाण सारसन आणण ठाणे न्हािे (ता.खालापूर, 
जज.रायगड) येथील रक टममवनस 
खाजगीकरणाांतगवत वि्तारीत करण्याच्या 
कामात झालेला गैरव्यिहार 

१९ १४००४३ श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.विलास तरे, 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर 

िसई (जज.पालघर) समुद्र ककनाऱ्याजिळ 
बेकायदा िाळू उपसा सुरु असल्याबाबत 

२० १४१३१९ श्री.राजेश क्षीरसागर कोल्हापूर जजल्हयात बनािट िाळू विक्री 
होत असल्याबाबत 

२१ १३९७९० श्री.त्र्यांबकराि मभसे रेणापूर (जज.लातूर) तालुक्यात 
अनतिषृ्ट्टीमुळे जममनीची धूप झालेल्या 
शेतकऱ्याांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत 

२२ १३५६३० श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.सुननल मशांदे, 
अॅड.भीमराि धोंड,े डॉ.भारती लव्हेकर, 
श्रीमती मांदा म्हात्र े

काांददिली (मुांबई) येथील राज्य कामगार 
विमा रुग्णालयातील अपऱु्या ियैकयकीय 
सोयी-सुविधाांबाबत 

२३ १३८२१८ डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.िैभि नाईक, श्रीमती तपृ्ती 
सािांत 

पालि (चौल) (ता.आमलबाग, जज.रायगड) 
येथील डायनॅममक्स व्हेकेशन ररसॉटव प्रा.मल. 
या कां पनीने विनापरिाना काांदळिनाची तोड 
केल्याबाबत 

२४ १३८३७२ श्री.हरीभाऊ जािळे यािल, रािेर ि चोपडा (जज.जळगाि) या 
तालुक्यातील केळी उत्पादक शेतक-याांना 
नुकसान भरपाई ममळण्याबाबत 

२५ १३७३५१ श्री.अ्लम शेख, श्री.अममन पटेल, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.नसीम खान, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.सांजय केळकर, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अजय चौधरी 

मुांबई कक्रकेट असोमसएशनला थककत कर 
भरण्यासाठी मुांबई जजल्हाधधकारी 
कायावलयाने नोटीस ददल्याबाबत 

२६ १३९३७४ श्री.पांकज भुजबळ नाांदगाांि (जज.नामशक) तालुक्यातील गािाांना 
गािठाण मांजूर करण्याबाबत 

२७ १३८३०४ श्री.सुननल राऊत राज्यातील कृषी वियकयापीठातील 
प्राध्यापकाांना बेकायदा िेतनिाढ देऊन 
केलेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
२८ १३८३५१ श्री.नरेंद्र पिार, श्री.ककसन कथोरे, 

श्री.गणपत गायकिाड 
कल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) खाडी 
ककनाऱ्यािर अिैध रेती उपसा होत 
असल्याबाबत 

२९ १३५३४९ श्री.सुननल प्रभू भायखळा (मुांबई) येथील सीएस क्र. १४७१ 
या भूखांडाचा अनधधकृतररत्या िापर होत 
असल्याबाबत 

३० १३६३६१ श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
कुपेकर, श्री.जजतेंद्र आव्हाड 

भुदरगड (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील 
शेतकऱ्याांना नुकसान भरपाई ममळण्याबाबत 

३१ १३६३७१ श्री.महेश चौघुले मभिांडी (जज.ठाणे) तालुक्यातील अांबाडी -
उसगाि या मागावचे काम ननकृष्ट्ट दजावचे 
केल्याबाबत 

३२ १३५३१७ श्री.अतुल भातखळकर आरोग्य विभागाने ककव रोगािार 
उपचारासाठी तयार केलेल्या मागवदशवक 
तत्िाांच्या ननयमािलीची अांमलबजािणी 
करण्याबाबत 

३३ १३८६७० श्री.ककसन कथोरे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड सारमळ (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील बबग 
्पेस ररअल्टी कां पनीने बनािट द्तऐिज 
सादर करून जमीन अकृषक केल्याबाबत 

३४ १३७४३६ श्री.राजु तोडसाम ददग्रस ते दारव्हा (जज.यितमाळ) या 
र्त्याच्या कामासाठी अिधैररत्या गौण 
खननज उत्खनन करण्यात येत 
असल्याबाबत 

३५ १३८८४३ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे मसन्नर (जज.नामशक) येथील ग्रामीण 
रुग्णालयात रॉमाकेअर सेंटर सुरु 
करण्याबाबत 

३६ १३४८८१ श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शमशकाांत मशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.सांदीप नाईक, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.भा्कर जाधि, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.दत्तात्रय 
भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.पांकज भुजबळ, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.विजय भाांबळे, श्री.सांजय 
कदम, श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
मशांदे, श्री.ददलीप सोपल, श्री.सांग्राम 
जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप 

राज्यात शतेकऱ्याांच्या झालेल्या आत्महत्या 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, 
श्री.अममन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अ्लम शेख, डॉ.सांतोष टारफे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.विश्िजजत 
कदम, श्री.अममत विलासराि देशमुख, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.आमसफ शेख, श्रीमती 
ननमवला गावित, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.िसांतराि चव्हाण, 
श्री.भारत भालके, श्री.अबू आजमी, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.योगेश (बापू) घोलप, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.नारायण पाटील, 
श्री.गणपतराि देशमुख, श्री.चांद्रकाांत 
सोनिणे, डॉ.राहूल आहेर, श्री.बाळासाहेब 
मुरकुटे, श्री.ज्ञानराज चौगुले, श्री.सुभाष 
साबणे, श्री.जयप्रकाश मुांदडा, श्री.राहुल 
जगताप, डॉ.राहूल पाटील, डॉ.सांजय 
रायमुलकर, अॅड.भीमराि धोंड े

३७ १३८४२२ श्री.गोिधवन शमाव अकोला जजल्हयातील जीएमसी 
रुग्णालयामध्ये विना तपासणी रुग्णाला 
रेबीजचे इांजेक्शन ददल्याबाबत 

३८ १४१३१६ श्री.एकनाथराि खडसे भुसािळ (जज.जळगाांि) येथे शासकीय 
मत््य वियकयालय ्थापन करण्याबाबत 

३९ १३५७१९ श्री.ननतेश राणे इळये िरांडिाडी ते जामसांड े – िळकू 
पाटथर िाडी (ता.देिगड, जज.मसांधदुगुव) येथे 
पूल बाांधण्याबाबत 

४० १४०३०० श्री.जयकुमार गोरे साांगली राज्यमागाविरील मोगराळे घाटातील 
‘एस’ आकाराच्या िळणािर होत असलेल्या 
अपघाताबाबत 

४१ १३५९५६ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अ्लम शेख, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.भारत भालके, श्री.अननल बाबर, 
श्री.सुधाकर देशमुख, डॉ.मममलांद माने, 
श्री.अममत विलासराि देशमुख, श्री.अममन 

राज्यात साथीच्या ि जलजन्य आजाराांचा 
प्रादभुावि िाढल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
पटेल, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.मांगलप्रभात लोढा, 
श्री.राज पुरोदहत, श्री.सदानांद चव्हाण, 
कुमारी प्रणणती मशांदे 

४२ १४०१९२ श्री.धैयवशील पाटील रायगड जजल््यातील गािाांमध्ये चक्रीिादळ 
ननिारा कें द्र उभारण्याबाबत 

४३ १३५४३४ श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अममत साटम, श्री.प्रताप सरनाईक, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.तकुाराम काते, 
श्री.नसीम खान, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.भारत भालके, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.अममन पटेल, श्री.अ्लम शेख, श्रीमती 
ननमवला गावित, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.ककशोर 
पाटील, श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.सदा सरिणकर 

सायन-पनिेल महामागाविरील खारघर 
येथील टोलनाक्याच्या कां त्राटदाराने 
टोलिसूलीची रक्कम शासनाकड े जमा न 
केल्याबाबत 

४४ १४०४५६ श्री.विजय रहाांगडाले नतरोडा (जज.गोंददया) तालुक्यात अिैध रेती 
उपसा होत असल्याबाबत 

४५ १३५५२६ श्री.जयांत पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.िैभि वपचड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.सुरेश लाड, श्री.सांजय 
सािकारे, श्री.अजजत पिार, श्री.शमशकाांत 
मशांदे, श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका 
चव्हाण, श्री.राहुल मोटे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भा्कर जाधि, श्री.ददपक चव्हाण, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.विजय 
भाांबळे, श्री.सांजय कदम, श्री.मकरांद जाधि-
पाटील, श्री.बबनराि मशांदे, श्री.ददलीप 
सोपल, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप 
नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, 
श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.शरददादा सोनािणे 

राज्यात राबविलेल्या हायब्रीड अन्युईटी 
योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

४६ १३७८८४ श्री.सांजय सािकारे, श्री.शमशकाांत मशांदे, 
श्री.सुरेश लाड 

िसई (जज.पालघर) तालु ु्क्यातील 
दगडखदानीिर कारिाई करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
४७ १४१४६० श्री.बाबुराि पाचणे कोढणपुर फाटा ते मशिापरु (ता.हिेली, 

जज.पुणे) या र्त्याच्या कामाबाबत 
४८ १३७९९७ श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील, 

श्री.धैयवशील पाटील 
अमलबाग (जज.रायगड) येथील जजल्हा 
रुग्णालयात सोनोग्राफी सेंटर सुरु 
करण्यासह श्त्रकक्रयेसाठी आिश्यक 
असलेले सादहत्य उपलब्ध करुन 
देण्याबबात 

४९ १४००८३ डॉ.देिराि होळी गडधचरोली जजल््यातील रेती कां त्राटदार 
ननयमाप्रमाणे मांजूर केल्यापेक्षा अधधक 
प्रमाणात रेती उपसा करत असल्याबाबत 

५० १३८४९३ श्री.िसांतराि चव्हाण, श्री.सुननल राऊत नाांदेड जजल्हयातील र्त्याांची दरुु्ती 
करण्याबाबत 

५१ १३५६९७ श्री.मनोहर भोईर, श्री.आमसफ शेख राज्यातील मत््य व्यािसानयकाांना आधथवक 
मदत देण्याबाबत 

५२ १३९८४४ श्री.नसीम खान, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.भारत भालके, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.अममत विलासराि देशमुख, श्री.अममन 
पटेल, श्री.अ्लम शेख, श्रीमती ननमवला 
गावित, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांत 

राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास अमभयानातील 
गैरप्रकार 

५३ १३५६३५ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.अममत विलासराि 
देशमुख, श्री.अममन पटेल, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.नसीम खान, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.सुननल केदार, श्री.अमर 
काळे, श्री.अजय चौधरी, श्री.गणपतराि 
देशमुख, श्री.अबू आजमी, डॉ.बालाजी 
ककणीकर 

अांधेरी (मुांबई) येथील एमआयडीसी 
पररसरातील राज्य कामगार विमा 
रुग्णालयाला लागलेली आग 

५४ १४०७६८ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी पुणे शहरात प्रसूती दरम्यान मदहलाांच्या 
होणाऱ्या मतृ्यबूाबत 

५५ १३४९३९ श्री.अममत विलासराि देशमुख, श्री.अममन 
पटेल, श्री.अ्लम शेख, श्री.नसीम खान, 
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, श्री.कुणाल पाटील, 
प्रा.िषाव गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, कुमारी प्रणणती मशांदे, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.कालीदास कोळांबकर, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.सुननल केदार, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.सांजय केळकर, कॅप्टन आर.तममल 

राज्यात '्िाईन फ्लल्यू' आजाराला प्रनतबांध 
घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
सेल्िन, श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, 
श्री.विश्िजजत कदम, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्रीमती ननमवला गावित, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.िसांतराि चव्हाण, 
श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.सांदीपानराि भुमरे, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्रीमती सीमाताई दहरे, श्री.सांजय 
पोतनीस, डॉ.राहूल पाटील, श्री.मांगलप्रभात 
लोढा, श्री.सांजय सािकारे, श्री.प्रताप 
सरनाईक, श्री.चांद्रदीप नरके, श्री.सत्यजीत 
पाटील-सरुडकर, श्री.सांदीप नाईक, 
डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.तकुाराम काते, 
श्री.राज पुरोदहत, श्री.चांद्रकाांत सोनिणे, 
श्री.बाळासाहेब मुरकुटे, श्रीमती मांदा म्हात्र,े 
श्री.ज्ञानराज चौगुले, श्री.ककशोर पाटील, 
श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.अममत साटम, श्रीमती तपृ्ती 
सािांत, श्री.शमशकाांत मशांदे, श्री.ददपक 
चव्हाण, श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब 
पाटील, श्री.सुरेश लाड, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.अबू आजमी, श्री.सदा 
सरिणकर, श्री.आमसफ शखे, श्री.प्रकाश 
सुिे, डॉ.सांजय रायमुलकर, श्री.गोिधवन 
शमाव, श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.शरददादा सोनािणे 

५६ १४०४१७ श्री.सदानांद चव्हाण धचपळूण ि सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) 
तालुक्यातील मुांबई-गोिा महामागावलगतच्या 
गािाांसाठी बायपास, भुयारीमागव, बॉक्स 
मोरी ि सजव्हवस रोड बाांधण्याबाबत 

५७ १३७६३० प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.अममन पटेल, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.डी.पी.सािांत 

कळमखार (ता.धारणी, जज.अमरािती) 
येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रातील कननष्ट्ठ 
सहायकाने केलेल्या गैरव्यिहार 

५८ १४१२९२ श्री.अममत झनक, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
अॅड.यशोमती ठाकूर 

मांगळूरपीर- अकोला या राष्ट्रीय 
महामागावच्या कामासाठी ननकृष्ट्ट दजावचे 
सादहत्य िापरण्यात येत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
५९ १३५१९३ अॅड.पराग अळिणी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 

श्री.सांजय केळकर, श्रीमती मननषा चौधरी, 
कॅप्टन आर.तममल सेल्िन 

जत (जज.साांगली) येथील तहसील ि 
प्राांताधधकारी कायावलयात बनािट 
पाित्याांच्या (चालान) आधारे केलेला 
गैरव्यिहार 

६० १३८०५९ श्री.अननल बाबर आटपाडी (जज.साांगली) तालुक्यातील रब्बी 
हांगामातील वपके ि डामळांब या फळ 
वपकाांसाठी वपक विमा मांजूर करण्याबाबत 

६१ १३६१३९ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.शमशकाांत मशांदे, 
श्री.भा्कर जाधि, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.सांदीप नाईक, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश 
लाड, श्रीमती ददवपका चव्हाण 

सायन-पनिेल महामागाविर तुभे ते खारघर 
दरम्यान सहा ककमी लाांबीचा बोगदा बाांधनू 
आठपदरी र्ता तयार करण्याबाबत 

  

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
६२ १३५०६१ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.अममत साटम 

सुकापूर-नेरे (ता.पनिेल, जज.रायगड) या 
र्त्यािरील अनतक्रमण ननष्ट्कामसत 
करण्याबाबत 

६३ १३९०२२ श्री.रुपेश म् हात्र,े श्री.पा्कल धनारे, श्रीमती 
मननषा चौधरी 

पालघर ि डहाण ू (जज.पालघर) तालुक्यात 
बनािट औषधे शेतकऱ्याांना विकण्यात येत 
असल्याबाबत 

६४ १३७७५४ श्री.अममत घोडा िाणगाांि पाटेपाडा ते िाणगाांि (ता.डहाण,ू 
जज.पालघर) या र्त्याच्या बाांधकामाबाबत 

६५ १३७१०० श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्रीमती सुमन पाटील 

मदहपाळगड (जज.कोल्हापूर) या गािाची 
महसुली अमभलेखात नोंद घेण्याबाबत 

६६ १३७६२२ श्री.रणधीर सािरकर, श्री.अममन पटेल, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.नसीम खान, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.त्र्यांबकराि 
मभसे, श्री.विश्िजजत कदम, श्री.अममत 
विलासराि देशमुख, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्रीमती ननमवला गावित, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.िसांतराि चव्हाण, 
श्री.प्रकाश फातपेकर 
 

राज्यात मदहलाांची घरी प्रसूती होण्याचे 
प्रमाण िाढल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
६७ १३६७०१ श्री.मभमराि तापकीर पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामागावच्या 

सहापदरीकरणाच्या कामातील नसरापूर ि 
चेलाडी भागातील मभांतीचे काम ननकृष्ट्ट 
दजावचे सुरु असल्याबाबत 
 

६८ १३५६४४ श्री.हषविधवन सपकाळ बुलढाणा तालुक्यात शांभर खाटाांचे मदहला 
ि बाल रुग्णालय सुरु करण्यासह मोताळा 
तालुक्यातील ५० खाटाांच्या रुग्णालयाचे 
शे्रणीिधवन करण्याबाबत 

६९ १३८३७७ श्री.मधुकरराि चव्हाण, श्री.राजेश काशीिार, 
श्री.बाळासाहेब मुरकुटे 

अांधेरी (मुांबई) येथील सिे नां. १०५, 
न.भू.क्र.२११ पै.एस.एस.१० या जागेचा 
झालेला गैरव्यिहार 

७० १४१३३३ श्री.राजेश क्षीरसागर कोल्हापूर जजल्हयात रुग्णालयाांनी महात्मा 
फुले जनआरोग्य योजनेत केलेला गैरप्रकार 

७१ १३६३७० श्री.सुननल प्रभू खाजगी रुग्णालयाांनी रुग्णाांची विना 
परिानगी ‘जक्लननकल रायल’ घेतल्याबाबत 

७२ १३६३६४ श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
कुपेकर, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.प्रशाांत 
ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अममत साटम, श्री.राजु तोडसाम, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.सांजय केळकर, 
कॅप्टन आर.तममल सेल्िन 

राज्यातील कुष्ट्ठरुग्णाांच्या पुनिवसनासाठी 
सिवकष योजना तयार करण्याबाबत 

७३ १३६६५५ श्री.महेश चौघुले टाकीपठार (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील 
प्राथममक आरोग्य कें द्राचे बाांधकाम ननकृष्ट्ट 
दजावचे केल्याबाबत 

७४ १३४८८३ श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शमशकाांत मशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.सांदीप नाईक, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.भा्कर जाधि, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.दत्तात्रय 
भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.पांकज भुजबळ, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.विजय भाांबळे, श्री.सांजय 
कदम, श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
मशांदे, श्री.ददलीप सोपल, श्री.सांग्राम 

राज्यात अिकाळी पािसामुळे शेती वपकाांचे 
ि फळ बागाांचे झालेले नकुसान 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप 
नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, 
श्रीमती अममता चव्हाण, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.िसांतराि चव्हाण, श्री.सांदीपानराि भुमरे, 
श्री.राहुल जगताप, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अममन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अ्लम शेख, डॉ.सांतोष 
टारफे, अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.मममलांद 
माने, श्री.अममत विलासराि देशमुख, 
प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.अममत साटम, श्री.गोिधवन शमाव, 
श्री.सांतोष दानिे, श्री.भारत भालके, 
श्री.चांद्रकाांत सोनिणे, श्री.योगेश (बापू) 
घोलप, श्री.ककशोर पाटील, श्री.गणपतराि 
देशमुख 

७५ १३४९८२ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, 
श्री.अममन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, 
प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अ्लम शेख, डॉ.सांतोष 
टारफे, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.मांगेश 
कुडाळकर, श्री.नारायण पाटील, अॅड.पराग 
अळिणी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.सांजय 
केळकर, श्रीमती मननषा चौधरी, कॅप्टन 
आर.तममल सेल्िन, श्री.नरेंद्र महेता, 
श्री.अममत साटम, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.रणधीर सािरकर, 
श्री.सांदीपानराि भुमरे, कुमारी प्रणणती मशांदे, 
श्रीमती ननमवला गावित, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, डॉ.राहूल आहेर, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.ज्ञानराज चौगुले 

राज्यात निजात बालकाांच्या मतृ्यतु 
झालेली िाढ 

७६ १३५५०७ श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.सुननल प्रभू, 
श्री.सुननल राऊत, श्री.अजय चौधरी, श्री.राज 
पुरोदहत, श्री.सांजय पोतनीस, श्री.सुननल 
मशांदे, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, 
श्री.अममन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 

नागरी कमाल जमीन धारणा 
काययकयाांतगवत मुांबई आणण ठाणे शहरात 
शासनास प्राप्त होणाऱ्या भूखांडाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
श्री.अ्लम शेख, डॉ.सांतोष टारफे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अममत साटम, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.तकुाराम काते, 
श्री.प्रकाश सुिे, श्रीमती माधुरी ममसाळ 

७७ १३८००५ श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील, 
श्री.धैयवशील पाटील 

अमलबाग, कजवत, पेण ि खालापूर 
(जज.रायगड) या तालुक्यातील पशुिैयकयकीय 
दिाखान्याांची दरुु्ती करण्याबाबत 

७८ १३८५१८ श्री.िसांतराि चव्हाण, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्रीमती अममता चव्हाण 

नाांदेड जजल्हयातील शतेकऱ्याांना वपक विमा 
मांजुर करण्याबाबत 

७९ १३५६९८ श्री.मनोहर भोईर, श्री.सांजय केळकर रेिस आिरे पोटव (ता.अमलबाग, जज.रायगड) 
प्रकल्पासाठी सांपादीत केलेल्या जममनी 
शेतकऱ्याांना परत करण्याबाबत 

८० १३५४९६ श्री.अममत विलासराि देशमुख, श्री.अममन 
पटेल, श्री.अ्लम शेख, श्री.नसीम खान, 
प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.विश्िजजत 
कदम, श्री.सुननल केदार, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.आमसफ शेख, श्रीमती ननमवला गावित, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.िसांतराि चव्हाण, 
डॉ.राहूल आहेर, श्री.सुधाकर कोहळे, श्रीमती 
सीमाताई दहरे 

बीड जजल््यात अिैधररत्या मदहलाांच्या 
गभववपशिी काढण्याच्या श्त्रकक्रया 
झाल्याबाबत  

८१ १४०६३२ प्रा.विरेंद्र जगताप धामनगाि रेल्िे (जज.अमरािती) तालुक्यात 
समदृ्धी महामागावच्या बाांधकामासाठी मुरूम 
ि मातीचे अिैध उत्खनन करण्यात येत 
असल्याबाबत 

८२ १३५१९६ अॅड.पराग अळिणी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.सांजय केळकर, श्रीमती मननषा चौधरी, 
कॅप्टन आर.तममल सेल्िन, श्री.अतुल 
भातखळकर, प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी, 
श्रीमती ननमवला गावित 

राज्यातील िाढत्या अ्थमा रोगािर 
उपाययोजना करण्याबाबत 
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नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
८३ १३७१४६ श्री.मभमराि तापकीर कोंढिे-धािड े ि न्यू कोपरे (ता.हिेली, 

जज.पुणे) येथे प्राथममक आरोग्य कें द्र सुरु 
करण्याबाबत 

८४ १३६३९८ श्री.सुननल प्रभू मौजे आिरे, कडापे (ता.उरण, जज.रायगड) 
येथील जमीन ररलायन्स महामुांबई 
एसईझेडला विक्री केल्याबाबत 

८५ १३६४७५ श्री.महेश चौघुले मभिांडी (जज.ठाणे) तालुक्यातील ग्रामीण 
भागातील खड्ड े भरण्याच्या कामात 
झालेली अननयममतता 

८६ १३४८८५ श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शमशकाांत मशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.सांदीप नाईक, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.भा्कर जाधि, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.दत्तात्रय 
भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.पांकज भुजबळ, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.विजय भाांबळे, श्री.सांजय 
कदम, श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
मशांदे, श्री.ददलीप सोपल, श्री.सांग्राम 
जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप 
नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.अममत विलासराि 
देशमुख, श्री.अममन पटेल, श्री.अ्लम शेख, 
श्री.नसीम खान, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, श्रीमती तपृ्ती सािांत, 
श्री.राहुल जगताप, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, श्री.बसिराज पाटील, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.विश्िजजत कदम, 
श्री.भारत भालके, श्री.अममत साटम, 
श्री.हरीभाऊ जािळे, श्री.योगेश (बापू) 
घोलप, श्रीमती ननमवला गावित, श्री.अब ू

राज्यातील दषु्ट्काळी ज्थतीिर प्रभािी 
उपाययोजना करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
आजमी, श्री.सुरेश गोरे, अॅड.आकाश 
फुां डकर, श्री.गणपतराि देशमुख, श्रीमती 
्नेहलता कोल्हे, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
श्री.तानाजी मुटकुले, श्री.सुभाष साबणे, 
श्री.जयप्रकाश मुांदडा, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.सांजय केळकर, कॅप्टन आर.तममल 
सेल्िन, श्री.िसांतराि चव्हाण, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.रुपेश म् हात्र,े श्री.सांतोष 
दानिे, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.जयकुमार गोरे 

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (कायवभार), 
ददनाांक : २० जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


