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

शुक्रिार, ददनाांक २८ जून, २०१९ / आषाढ ७, 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 - ८३ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ५६ [ ०१ ते ५६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २० [ ५७ ते ७६ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०७ [ ७७ ते ८३ ] 
  

एकूण - ८३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१ १३५९०५ श्री.सुननल शशांदे, श्री.प्रकाश फातपेकर, 

अॅड.भीमराि धोंड े
मुांबईतील ‘राज्य कामगार विमा’ 
योजनेतील छोटी रुग्णालये आणण 
औषधाांची दकुाने सुरु करण्याबाबत 

२ १३५०५३ श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर शाहुिाडी (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील 
कोल्हापूर-रत्नाधगरी राष्ट्रीय महामागाविरील 
जुळेिाडी ण ांडीतील पलुाची दरुु्ती 
करण्याबाबत 

३ १३९७७४ श्री.सुननल राऊत मेळगाांि (ता.नायगाांि, जज.नाांदेड) या 
गोदािरी नदीिरील िाळू घाटात अिैध 
उत् नन होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
४ १३६२६९ श्री.अतुल भात ळकर राज्यात रब्बी हांगामातील पीक विमा 

योजनेत झालेला गैरव्यिहार 
 

५ १३९२३३ श्री.सुननल केदार धच ली झोलेबाबा (ता.मांगरूळपीर, 
जज.िाशशम) येथील मॉडले कॉलेजच्या 
बाांधकामाबाबत 
 

६ १४१०५३ श्री.जयप्रकाश मुांदडा मुांबईतील मराठा मांडळ, मुलुांड या सा्ं थेस 
शासनाने ददलेल्या भू ांडाबाबत 
 

७ १४०८१६ श्रीमती सीमाताई दहरे भेंडाळी (ता.ननफाड, जज.नाशशक) येथील 
सत्यम ॲग्रो इांड्रीज कां पनीच्या 
गोदामामध्ये बनािट  ताांची होत असलेली 
विक्री 
 

८ १३६०४१ श्री.राजन साळिी रत्नाधगरी जजल््यातील शतेकऱ्याांना दठबक 
शसांचन योजनेंतगवत अनदुान शमळण्याबाबत 
 

९ १३८६५४ श्री.सुननल प्रभू, श्री.क्षितीज ठाकूर, 
श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.विलास तरे 

मोडक सागर ि ितैरणा (जज.ठाणे) धरण 
िेत्रात अिैध रेती उपसा होत असल्याबाबत 
 

१० १४१८६९ श्री.राहुल जगताप आिी (ता.श्रीांगोदा, जज.अहमदनगर) येथे 
भीमा नदीपात्रात िाळूचे अिैध उत् नन 
होत असल्याबाबत 
 

११ १४२२१८ श्री.अमर काळे, श्री.सुननल केदार मौजा रायबासा (ता.सािनेर, जज.नागपूर) 
येथील जमीन बनािट कागदपत्राच्या 
आधारे अकृषक केल्याबाबत 
 

१२ १३८५११ श्री.सुरेश लाड साजगाि-आडोशी (ता. ालापरू, जज.रायगड) 
या र्त्याचे अधविट ज्थतीत असलेले 
काम पूणव करण्याबाबत 
 

१३ १४२०६२ श्री.गोिधवन शमाव अकोला शहरात महात्मा ज्योनतबा फुले 
जन आरोग्य योजना प्रभािीपणे 
राबविण्याबाबत 
 

१४ १३९७९३ श्री.त्र्यांबकराि शभसे रेणापूर (जज.लातूर) तालुक्यातील माांजरा ि 
रेणा नदी पात्रात अिैध िाळू उपसा होत 
असल्याबाबत 
 

१५ १३९८५८ श्री.नसीम  ान, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.भारत भालके, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.अशमत विलासराि देशमु , श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अ्लम शे , श्रीमती ननमवला 
गावित, डॉ.सांतोष टारफे 

आयुष्ट्यमान भारत योजनेंतगवत 
रुग्णालयाांमध्ये करण्यात आलेल्या 
श्त्रकक्रयाांची रक्कम रुग्णालयाांना अदा 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
१६ १४१९३३ श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापूर जजल््यामध्ये र्त्याांच्या बाजुला 

बेकायदेशीरररत्या केबल टाकल्याबाबत 
१७ १३५९६० श्री.भा्कर जाधि रत्नाधगरी जजल्हयातील मौजे िािे (ता. ेड) 

ि मौजे आबलोली (ता.गुहागर) येथील 
प्राथशमक आरोग्य कें द्राांचे ग्रामीण 
रूग्णालयात शे्रणीिधवन करण्याबाबत 

१८ १३९६१४ प्रा.विरेंद्र जगताप अमरािती जजल््यात कृषी कें द्रातील जैिीक 
सांजीिकाांमध्ये ककटकनाशकाांचे अांश 
आढळून आल्याबाबत 

१९ १३८३७६ श्री.रणधीर सािरकर अकोला जजल्हयात कृषी विभागाच्या गुण 
ननयांत्रण पथकाने  ते ि ककटकनाशके 
जप्त केल्याबाबत 

२० १३७४५५ श्री.राजु तोडसाम राळेगाि (जज.यितमाळ) तालुक्यात अिैध 
रेती त्करी होत असल्याबाबत 

२१ १४१९२० श्री.ओमप्रकाश ऊफव  बच्चू कडू अचलपूर (जज.अमरािती) नगरपररषद 
िेत्रात राहणाऱ्या शसांधी नागररकाांची घरे 
्थायी करण्याबाबत 

२२ १३५५७४ श्री.जयांत पाटील, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील 

आडूळ (ता.पैठण, जज.औरांगाबाद) 
मांडळातील शतेकऱ्याांना वपक विम्याची 
रक्कम शमळण्याबाबत 

२३ १३७७१४ श्री.अशमत घोडा डहाण ू (ता.डहाण,ू जज.पालघर) नगरपररषद 
हद्दीतील कुष्ट्ठरोग ननमूवलन ि पनुिवसन 
कें द्र सुरु करण्याबाबत 

२४ १३६६१५ श्री.महेश चौघुले सरािली (ता.जज.पालघर) ग्रामपांचायत 
हद्दीतील अनधधकृत बाांधकामाांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

२५ १३९२७६ डॉ.शमशलांद माने नागपूर येथील प्रादेशशक रुग्णालयातील 
मनोरुग्णाांचे झालेले मतृ्य ु

२६ १३६१८२ श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.राहुल जगताप 

सािवजननक बाांधकाम विभाग, मालेगाांि 
(ता.बागलाण, जज.नाशशक) येथे झालेला 
गैरव्यिहार 

२७ १३७०७३ श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्रीमती सुमन पाटील 

चांदगड (ता.चांदगड, जज.कोल्हापूर) ग्रामीण 
रुग्णालयाचे बाांधकाम पूणव करण्याबाबत.. 

२८ १३६१११ श्री.मनोहर भोईर भातसा नदीिरील िाळकस पूल 
(ता.कल्याण, जज.ठाणे) कोसळल्याबाबत 

२९ १४१७९५ श्री.ककशोर पाटील पनिेल ते शशळफाटा र्त्यािर उड्डाणपूल 
बाांधण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
३० १३५२३७ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम  ान, 

श्री.अशमन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अ्लम शे , डॉ.सांतोष टारफे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.आशसफ शे  

धारािी (मुांबई) काळा ककल्ला आगार 
येथील पोलीस िसाहतीची दरुु्ती 
करण्याबाबत 

३१ १३५६२१ श्री.हषविधवन सपकाळ बुलढाणा जजल््यातील तोंड रुी-पाय रुी 
रोगाच्या प्रादभुाविाबाबत 

३२ १३९१८८ डॉ.बालाजी ककणीकर अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील विम्को 
कां पनीस शासनामाफव त ददलेल्या 
जशमनीबाबत 

३३ १४१७१२ श्री.ददपक चव्हाण, श्री.अजजत पिार, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.सुरेश लाड, श्री.राजेश 
टोपे, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.राहुल जगताप, श्री.बबनराि शशांदे, 
श्री.ददलीप सोपल, श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील, श्री.सांजय कदम, 
श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-कुपेकर, श्रीमती सुमन पाटील 

कोमलिाडी (ता.शसन्नर, जज.नाशशक) 
येथील जनािराांना झालेली विषबाधा 

३४ १४१२५६ श्री.िैभि नाईक मे.रोमा बबल्डसव प्रा.शल. (जज.ठाणे) याांना 
जशमनीांची विक्री ि िापरात बदल 
करण्यासाठी ददलेल्या परिानगीबाबत 

३५ १३६७२२ श्री.शभमराि तापकीर पुणे येथील जहाांगीर रुग्णालयामध्ये 
रुग्णाांना देण्यात आलेल्या सूपमध्ये रक्त 
असलेले कापसाचे बोळे आढळून 
आल्याबाबत 

३६ १३४९२७ श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, 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.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, 

राज्यातील रुग्णालयाांना श्त्रकक्रयेसाठी 
लागणारे सादहत्य पुरविणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
शशांदे, श्री.ददलीप सोपल, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-कुपेकर, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.सांजय केळकर, अॅड.पराग 
अळिणी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, कॅप्टन 
आर.तशमल सेल्िन, श्री.सांजय सािकारे, 
प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी 

३७ १४२३७२ श्री.सुरेश गोरे काळूस (ता. ेड,जज.पुणे) गािठाणातनु 
जाणाऱ्या गॅस पाईपलाईनबाबत 
 

३८ १४०४८२ श्री.बाळासाहेब मुरकुटे नेिासा (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील 
चाांदा येथील जनािराांचे लसीकरण करुन 
तेलकुडगाि येथील घटसपव ि लाळ्या 
 रुकुत रोगाचा प्रादभावि कमी करण्याबाबत 
 

३९ १४२४७१ श्री.नरहरी णझरिाळ मौ.पाडळी, हातनूर (ता.तासगाांि, 
जज.साांगली) पररसरातील शेतक-याांच्या 
सातबा-यािरील टेंभू योजनेचा ्लॅब रद्द 
करण्याबाबत 
 

४० १३८७१० श्री.कृष्ट्णा गजबे, श्री.राजेश काशीिार, 
डॉ.देिराि होळी, श्री.चरण िाघमारे 

गडधचरोली जजल््यातील लाभार्थयाांना 
राष्ट्रीय अन्न सुरिा अशभयानाांतगवत 
रॅक्टरचे अनुदान देण्याबाबत 
 

४१ १४११०२ डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अ्लम शे  

औरांगाबाद ि जालना जजल्हयात 
र्त्यािरील  ड्ड े बुजविण्याच्या कामात 
झालेला गैरव्यिहार 
 

४२ १४२३३३ श्री.शशिाजीराि कर्ड वले अहमदनगर कृषी उत्पन्न बाजार 
सशमतीच्या (ता.जज.अहमदनगर) पररसरात 
मुदतबा्य औषधे ि ककटकनाशकाांची होती 
असलेली विक्री 

४३ १४१८१० श्री.विलास तरे, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.क्षितीज ठाकूर 

विक्रमगड (जज.पालघर) तालुक्यातील केि-
म्हसरोली येथील दगडी पुलाच्या 
बाांधकामाबाबत. 

४४ १४०३९८ श्री.िैभि वपचड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.राहुल जगताप 

नाांदरू ांदरमाळ (ता.सांगमनेर, 
जज.अहमदनगर) येथील मुळा धरणासाठी 
सांपादीत केलेली जमीन िगळणेबाबत 

४५ १४२२१२ श्री.अब् दलु सत्तार औरांगाबाद-जळगाि राष्ट्रीय महामागाविरील 
शसल्लोड-अजजांठा या टप्प्यातील र्त्याांची 
दरुि्था झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
४६ १४२४३३ श्री.अशमत झनक, प्रा.विरेंद्र जगताप, 

अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अ्लम शे  

बोराळा ि तामसाठा (जज.िाशशम) येथील 
शेतकऱ्याांना भुसांपादनाचा मोबदला 
देण्याबाबत 

४७ १४२२४४ श्री.गणपतराि देशमु  साांगोले (जज.सोलापूर) तालुक्यातील 
शेतकऱ्याांना  रीप ि रब्बी हांगामातील 
वपकाांच्या नुकसानाची भरपाई देण्याबाबत 

४८ १४०५२७ श्री.चांद्रकाांत सोनिणे, श्री.ककशोर पाटील जळगाि जजल््यात केळीच्या झाडाांिर 
करपा ि चरका रोगाचा झालेला प्रादभुावि 

४९ १४१६२३ अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अशमन पटेल, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अशमत झनक, श्रीमती ननमवला गावित, 
डॉ.सांजय रायमुलकर 

अमरािती जजल््यातील शेतकऱ्याांना वपक 
विम्याची रक्कम शमळण्याबाबत 

५० १३८०८८ श्री.अशमत साटम, अॅड.पराग अळिणी िाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील दगड 
 दानीांसह क्रशर मशीन सुरु करण्याबाबत 

५१ १३८००४ श्री.सुभाष उफव  पांर्डतशेठ पाटील अशलबाग ते कुदे (ता.अशलबाग, जज.रायगड) 
या र्त्याची दरुु्ती करण्याबाबत 

५२ १४१०६५ श्री.पा्कल धनारे उांबरगाि (जज.पालघर) येथील प्रजजमा - ३ 
िरील झरी  ाड़ी पुलाच्या बाांधकामाबाबत 

५३ १३७२२९ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.अ्लम शे , 
श्री.अशमन पटेल, श्री.राहूल कुल, 
श्री.शरददादा सोनािणे 

दौंड (जज.पुणे) तालुक्यातील सांत तकुाराम 
महाराज पाल ी मागावच्या 
चौपदरीकरणासाठी सांपादीत कराियाच्या 
जशमनीचा मोबदला जाहीर करण्याबाबत 

५४ १४१३२२ श्री.एकनाथराि  डसे महानांद दधु महासांघास २२.७८ कोटी 
रुपयाांचे अनदुान देण्याबाबत 

५५ १३५८९७ श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.सुरेश लाड माटणे (ता.दोडामागव, जज.शसांधदुगूव) 
पररसरात अनधधकृतररत्या काळा दगड 
उत् ननासह धचरे ाणी सुरु केल्याबाबत 

५६ १३७५६४ श्री.ककसन कथोरे, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड 

मौजे भाईंदर (जज.ठाणे) येथील जशमनीच्या 
गैरव्यिहाराबाबत 

  

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
५७ १३५१८९ श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर, श्री.चांद्रदीप 

नरके 
पन्हाळा (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील 
कासारी नदीिरील माजगाि-पोले पुलाचे 
दपुदरीकरण करण्याबाबत 

५८ १४००१८ श्री.सुननल केदार कारांजा (जज.िाशशम) शहरातील निीन २६ 
लेआऊटला अनधधकृतररत्या मांजुरी 
ददल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
५९ १४०८३० श्रीमती सीमाताई दहरे मौजे अांदरसुल (ता.येिले, जज.नाशशक) 

येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्रातील 
डॉक्टराांच्या ननष्ट्काळजीपणामुळे मदहलेचा 
झालेला मतृ्य ु

६० १३९१३२ श्री.सुननल प्रभू तीसगाि (ता.जज.औरांगाबाद) येथील 
शासनाने सांपादीत केलेल्या जशमनीची 
विक्री केल्याबाबत 

६१ १४२२२० श्री.अमर काळे, श्री.सुननल केदार मे.एच.जी.इन्रा इांजजननयर प्रा. शलशमटेड, 
नागपूर या कां पनीने शेतकऱ्याांची केलेली 
फसिणकू 

६२ १४२२२४ प्रा.विरेंद्र जगताप अमरािती जजल््यात घरकुल 
बाांधकामाकरीता देण्यात येणारे मोफत िाळू 
पास सुरू करण्याबाबत 

६३ १४१९२३ श्री.ओमप्रकाश ऊफव  बच्चू कडू बदहरम – बोदिड – करजगाि - ल निाडी-
तळेगाि - मोहना (ता.चाांदरूबाजार, 
जज.अमरािती) हा र्ता दजोन्नत 
करण्याबाबत 

६४ १३६७१७ श्री.महेश चौघुले कणकिली (जज.शसांधदुगुव) येथील सािवजननक 
बाांधकाम विभागामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

६५ १३७१०४ श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्रीमती सुमन पाटील 

चांदगड ि आजरा (जज.कोल्हापूर) येथील 
ग्रामीण रुग्णालयात औषधे उपलब्ध करुन 
देण्यासह िदै्यकीय अधधकारी ि 
कमवचाऱ्याांची ननयकु्ती करण्याबाबत 

६६ १३५१७० श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम  ान, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अ्लम शे , डॉ.सांतोष टारफे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर 

राज्यात तीन कोटी रुपयाांच्या बनािट 
ननविष्ट्ठा जप्त करण्यात आल्याबाबत 

६७ १४१४४३ श्री.िैभि नाईक कसाल-मालिण (जज.शसांधुदगूव) या 
र्त्याच्या डाांबरीकरणाचे काम ननकृष्ट्ट 
दजावचे केल्याबाबत 

६८ १३४९६४ श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, 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.दत्तात्रय भरणे, श्री.ददपक 
चव्हाण, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 

राज्यातील दधु उत्पादक शेतकऱ्याांना ददले 
जाणारे अनदुान सुरु करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
श्री.पांकज भुजबळ, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.विजय भाांबळे, श्री.सांजय कदम, 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
शशांदे, श्री.ददलीप सोपल, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-कुपेकर, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.उल्हास 
पाटील, अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन 
आर.तशमल सेल्िन, श्री.नरेंद्र महेता, 
श्री.रुपेश म् हात्र,े श्री.सांजय सािकारे, 
श्री.अतुल भात ळकर, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.अ्लम शे , श्री.अशमन पटेल, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.राहूल कुल, 
श्री.शरददादा सोनािणे 

६९ १४१८११ श्री.विलास तरे, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.क्षितीज ठाकूर 

पालघर जजल््यातील डहाण ू कासा उधिा 
राज्यमागाविरील िाघाडी कालव्यािरील 
पुलाच्या बाांधकामाबाबत 

७० १४२२८० श्री.अब् दलु सत्तार िैजापूर (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील 
र्त्याांची दरुु्ती करण्याबाबत 

७१ १४२४४२ श्री.अशमत झनक, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अ्लम शे  

मालेगाि (जज.िाशशम) तालुक्यातील 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर कृषी ्िािलांबन 
योजना ि बबरसा मुांडा कृषी क्राांती 
योजनेच्या लाभार्थयाांना अनदुान देण्याबाबत 

७२ १४१७६६ अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अशमन पटेल, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती ननमवला गावित 

सुरिाडी, ठाणाठुणी ि भारिाडी करजगाांि 
(ता.तिवसा, जज.अमरािती) या पनुिवशसत 
गािाांत मुलभुत सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 

७३ १३९८६८ श्री.सुभाष उफव  पांर्डतशेठ पाटील पाली (ता.सुधागड, जज.रायगड) येथे 
ग्रामीण रुग्णालय सुरु करण्याबाबत 

७४ १३७२५६ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.अ्लम श े, 
श्री.अशमन पटेल 

मौजे ििे  दुव (ता.भोर, जज.पुणे) या 
गािासाठी पुणे-बेंगलोर महामागावच्या 
कामादरम्यान भुयारी मागव ककां िा     
उड्डाणपूल बाांधण्याबाबत 

७५ १४०१४८ श्री.शशशकाांत शशांदे पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामागावच्या 
सहापदरीकरणाच्या कामाबाबत 

७६ १३८५७९ श्री.ककसन कथोरे मौजे  डिली (ता.कल्याण, जज.ठाणे) 
येथील जशमनीच्या गैरव्यिहाराबाबत 
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नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
७७ १४००२४ श्री.सुननल केदार कारपा ते असोला (ता.मानोरा, जज.िाशशम) 

येथे र्त्याचे सुरु असलेले काम ननष्ट्कृष्ट्ट 
दजावचे होत असल्याबाबत 

७८ १४२२२५ प्रा.विरेंद्र जगताप राज्याच्या आरोग्य विभागातील तज्ञ 
डॉक्टराांची पदे भरण्याबाबत 

७९ १३६७८१ श्री.महेश चौघुले मौजे राहनाळ (ता.शभिांडी, जज.ठाणे) येथील 
सव्हे नां. १८३ या शासकीय जागेिर 
अनधधकृत बाांधकाम केल्याबाबत 

८० १३७१२५ श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, श्रीमती 
सुमन पाटील 

नतलारी (ता.चांदगड, जज.कोल्हापूर) 
प्रकल्पग्र्ताांच्या पुनिवसनाबाबत 

८१ १३४९६९ श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भा्कर जाधि, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.राहुल जगताप, 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 
शशांदे, श्री.ददलीप सोपल, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-कुपेकर, श्रीमती तपृ्ती सािांत, 
श्री.सांदीपानराि भुमरे, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.प्रताप सरनाईक, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.मनोहर भोईर, 
डॉ.राहूल पाटील, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.सुननल राऊत, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
श्री.ककशोर पाटील 
 

सोलापूर जजल््यात मदृ सांधारण विभागात 
झालेला गैरव्यिहार 

८२ १४२०१३ श्री.सुभाष उफव  पांर्डतशेठ पाटील पोयनाड-नागोठणे (जज.रायगड) या 
र्त्याची दरुु्ती करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सद्याांचे नाांि विषय 
८३ १४२१९० श्री.ककसन कथोरे हांगीरगे - गािडिेाडी (ता.साांगोला, 

जज.सोलापूर) या र्त्याचे काम ननकृष्ट्ट 
दजावचे केल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (कायवभार), 
ददनाांक : २७ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


