
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

मंगळिार, हदनांक १३ मार्च, २०१८ / फाल्गुन २२, १९३९ (शके) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांर्ी सूर्ी 

  

(१) वित्त ि ननयोजन, िने मंत्री 

 

यांरे् प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामविकास, महहला ि बालविकास मंत्री 
(३) िैद्यकीय शशक्षण, जलसंपदा ि लाभक्षेत्र विकास मंत्री 
(४) सािचजननक आरोग्य ि कुटंुब कल्याण मंत्री 
(५) जलसंधारण, राजशशष्ट्टार्ार, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती,   

इतर मागासिगच ि विशषे मागास प्रिगच कल्याण मंत्री 
(६) रोजगार हमी, पयचटन मंत्री 

  

प्रश्नांर्ी एकूण संख्या - ७६ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ४० [ १ ते ४० ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - २५ [ ४१ ते ६५ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ११ [ ६६ ते ७६ ] 
  

एकूण - ७६ 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
१ ३८७३१ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अमरशसहं पडंित, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी 

शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालय (घाटी), औरंगाबाद येथील ररक्त 
पदे भरुन ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 

२ ३८९३१ श्री.आनदं ठाकूर मुरबाि तालुक्यात (जज.ठाणे) पंर्ायत 
सशमतीच्या लघपुाटबधंारे विभागामाफच त 
करण्यात आलेल्या कामात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

३ ३८०७१ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनंजय मंुि,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयितंराि 
जाधि, अॅि.ननरंजन िािखरे, श्री.अमरशसहं 

शासकीय रुग्णालयातंील िदै्यकीय सेिारें् 
दर शासनाने िाढविल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
पंडित, श्री.जगन्नाथ शशदें, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.आनदं ठाकूर, अॅि.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.गोवपककशन 
बाजोरीया 

४ ३८७६३ अॅि.ननरंजन िािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनजंय मंुि,े श्री.हेमंत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.सनतश र्व्हाण 

कोंढर ते धर्िेली बदंर (ता.धर्पळूण, 
जज.रत्नाधगरी) रसत्याच्या कामाबाबत 

५ ३७६६० श्री.सतेज ऊफच  बटंी पाटील, श्री.संजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, आककच .अनतं गािगीळ 

राज्य कामगार विमा रुग्णालय, कोल्हापूर 
येथेकामगारांसाठी असणारी आरोग्य सेिा 
तसेर् मेडिक्लेम योजना सुरु करण्याबाबत 

६ ३८९२८ श्री.हररशसगं राठोि िसंतराि नाईक तांिा िसती सुधार 
योजना सशमतीिरील अशासकीय अध्यक्ष 
ि सदसयांच्या ननयकु्त्या रद्द केल्याबाबत  

७ ३८६९२ श्री.जयंत पाटील ककल्ले रायगिािर पयचटकारं्ी गैरसोय होत 
असल्याबाबत 

८ ३८०६३ श्री.अमरशसहं पंडित, श्री.धनजंय मंुि,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयितंराि 
जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 

राज्यात उदूच माध्यमाच्या अगंणिाड्या सुरु 
करण्याबाबत 

९ ३८२८६ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमंत टकले, श्री.आनंद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

राज्यातील विशषे घटक योजनेंतगचत 
जिाहर विहहरीबाबत 

१० ३७८६४ िॉ.अपिूच हहरे इगतपुरी ि त्र्यंबकेश्िर येथील पयचटन 
सथळांर्ा विकास करणेबाबत 

११ ३७९७८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास, श्री.शमतेश भांगडिया, 
श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.पररणय फुके 

नागपूर शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय 
ि रुग्णालयातील पररर्रांर्ी ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 

१२ ३८५१४ श्री.र्दं्रकातं रघिुंशी, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे 

साक्री तालुक्यामधील (जज.धुळे) तापी 
बुराई उपसा शसरं्न योजना कायाचजन्ित 
करण्याबाबत 

१३ ३८८४३ श्रीमती विद्या र्व्हाण संजय गाधंी नॅशनल पाकच  येथील िन 
विभागाच्या जागेिर अनधधकृत बाधंकाम 
केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
१४ ३९०८८ श्री.पररणय फुके केसलिािा (ता.पिनी, जज.भंिारा) 

अंगणिािीतील आर.ओ.शुध्द पाणी 
यंत्रप्रणाली ननकृष्ट्ट दजाचर्ी असल्याबाबत 

१५ ३८४७७ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनजंय मंुि,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरशसहं पडंित 

परभणी जजल््यातील िकृ्ष लागििीबाबत 

१६ ३८३३४ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनंद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या र्व्हाण 

खोरनननको (ता.लांजा, जज.रत्नाधगरी) 
गािातील धरणाच्या कालव्यारे् काम 
शेतकऱ्यानंा विश्िासात न घेता सुरु 
केल्याबाबत 

१७ ३८९६५ श्री.कवपल पाटील प्लॅन, नॉन प्लॅनर्ा खर्च अननिायच खर्ाचत 
समािेश करण्याबाबत 

१८ ३७७३० श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशसगं राठोि, 
िॉ.सुधीर तांबे, श्री.सुभाष झाबंि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सतेज ऊफच  
बंटी पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े 
श्री.मोहनराि कदम, आककच .अनंत गािगीळ 

िॉ.माधिराि धर्तळे यांच्या सशमतीने 
सादर केलेल्या शशफारशींबाबत 

१९ ३९०८६ प्रा.जोगेन्द्र किाि,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमंत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जयितंराि जाधि, श्री.अमरशसहं पडंित, 
अॅि.राहुल नािेकर, अॅि.ननरंजन िािखरे, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जगन्नाथ शशदें 

राज्यातील बहुसंख्य नशसिंग 
महाविद्यालयानंी सित:रे् रुग्णालय 
उभारलेले नसल्याबाबत 

२० ३७८९० श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, अॅि.अननल परब, श्री.सुननल 
तटकरे, अॅि.ननरंजन िािखरे, अॅि.जयदेि 
गायकिाि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ 
शशदें, श्री.जनादचन र्ादंरूकर, श्री.संजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 

नागपूर जजल््यात दोन िषाचपासून 
कुष्ट्ठरुग्णांना औषधांसह व्यायामारे् 
साहहत्य उपलब्ध झाले नसल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
श्री.सुभाष झांबि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाि,े आककच .अनंत गािगीळ, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.पररणय फुके 

२१ ३९२१६ श्री.रामराि ििकुते, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमंत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.धनजंय मंुि,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जयितंराि जाधि, अॅि.ननरंजन 
िािखरे, श्री.अमरशसहं पडंित, श्री.जगन्नाथ 
शशदें, श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.आनंद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे 

बीि जजल््यामध्ये मदृ आणण 
जलसंधारणाच्या कामांमध्ये गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

२२ ३७६९४ श्री.दत्तात्रय साितं, श्री.श्रीकातं देशपांि,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

विजाभज आश्रमशाळेतील शशक्षक ि 
शशक्षकेतर कमचर्ारी यांर्ी निीन पेन्शन 
योजनेतील रक्कम अदा करणेबाबत 

२३ ३८६२६ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्रीमती जसमता िाघ 

कोकणातील आरोग्य यंत्रणेच्या 
दरुािसथेबाबत 

२४ ३७७८३ श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.अमरशसहं पडंित मोखािा (जज.पालघर) तालुक्यात 
मनरेगाच्या कामाबंाबत 

२५ ३७६८२ श्री.जयितंराि जाधि, श्री.अमरशसहं पडंित, 
श्री.धनजंय मंुि,े श्री.नरेंद्र पाटील 

नाशशक जजल््यामध्ये जोि बहृत 
आराखड्यात निीन प्राथशमक आरोग्य कें दे्र 
ि उपकें द्रांर्ा समािेश करणेबाबत 

२६ ३८९१२ श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास, श्री.शमतेश भांगडिया, 
प्रा.अननल सोले 

महात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोग्य 
योजनेंतगचत नेमलेल्या आरोग्य शमत्रानंी 
रुग्णांकिून जादा रक्कम माधगतल्याबाबत 

२७ ३८७४१ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.धगरीशर्दं्र 
व्यास, िॉ.सुधीर ताबें 

राज्यातील शहरी भागातील गशलच्छ 
िसतीतील कुपोषणार्ी जसथती 
सुधारण्याबाबत 

२८ ३८६०२ श्री.जनादचन र्ादंरूकर पालघरमधील शसिको येथील एका १० 
िषाचच्या मुलार्ा उपर्ाराअभािी मतृ्य ू
झाल्याबाबत 

२९ ३८१३३ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला जजल्हा पररषदेच्या प्राथशमक ि 
माध्यशमक शशक्षक संिगचननहाय 
बबदंनूामािलीतील त्रटुी दरू करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
३० ३९२२३ श्री.धनजंय मंुि,े श्री.जयितंराि जाधि, 

श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमंत टकले, 
अॅि.ननरंजन िािखरे 

लांजा (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यात आदशच 
शशक्षक पुरसकारासाठी शशक्षकांर्ी 
ननयमबा्य ननिि केल्याबाबत 

३१ ३९५८२ श्री.सुननल तटकरे, अॅि.जयदेि गायकिाि, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.रामराि ििकुते, अॅि.ननरंजन िािखरे, 
श्री.हेमंत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर 

रजपतूिािी (ता.करिीर, जज.कोल्हापूर) 
आश्रमशाळा िसनतगहृातील विद्यार्थयाचर्ा 
मतृ्य ूझाल्याबाबत 

३२ ३९७५१ श्री.संजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप 

ओबीसीसाठी असलेली कक्रशमलेअरर्ी 
मयाचदा िाढविण्याबाबत 

३३ ३९७९१ श्रीमती हुसनबानू खशलफे राज्यातील जजल्हा पररषदांमध्ये कमचर्ारी 
कपात करत असल्याबाबत 

३४ ४००१७ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप संगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील 
रसत्यारं्ी कामे पूणच करण्याबाबत 

३५ ४०१९३ श्रीमती जसमता िाघ, श्री.हररशसगं राठोि, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमंत टकले, श्री.आनंद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर 

राज्यातील संगणक पररर्ालक यानंा िेतन 
अदा करण्याबाबत 

३६ ४०३७२ श्री.रामहरी रुपनिर राज्यात पॅथॉलॉजी लॅबमध्ये रुग्णाकंिून 
जासत शुल्क आकारण्यात येत 
असल् याबाबत 

३७ ४०५९८ अॅि.जयदेि गायकिाि, श्री.सतेज ऊफच  
बंटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सजंय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

राज्यातील पेरोल ि डिझेल दर िाढीबाबत 

३८ ४०६७५ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.संजय 
दत्त, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.सुभाष झांबि, िॉ.सुधीर तांबे 
 

माहूर शहरातील (जज.नादेंि) रामगि 
ककल्ला पररसरातील जगंलात आग 
लागल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
३९ ४०६९२ प्रा.िॉ.तानाजी साितं सीना नदीत (जज.सोलापूर) उजनी धरणारे् 

पाणी कालव्याव्दारे सोिणेबाबत 
 

४० ४०८६३ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जगन्नाथ शशदें, 
श्री.हेमंत टकले, श्री.जयतं पाटील 

खिी (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील ग्रामीण 
रूग्णालयाच्या दरुिसथेबाबत 
 

 
दसुरी फेरी 

 
 

 
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
४१ ३८७३० श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अमरशसहं पडंित, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी 

रामनगर (ता.जज.जालना) येथे ग्रामीण 
रुग्णालय सुरु करण्याबाबत 

४२ ३८८४५ श्री.आनदं ठाकूर विक्रमगि (जज.पालघर) नगरपंर्ायतीमधील 
यशितंनगर ि िाकुिपािा गािांर्ी सितंत्र 
ग्रामपंर्ायत सथापन करण्याबाबत 

४३ ३९९१९ अॅि.ननरंजन िािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनजंय मंुि,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमंत टकले 

सिते (ता.शाहूिािी, जज.कोल्हापूर) येथील 
शमळकतीच्या कागदपत्रांमध्ये खािाखोि 
केल्याबाबत 

४४ ३९२३४ श्री.हररशसगं राठोि राज्यातील कंुभार समाजाच्या 
समसयांबाबत 

४५ ४००६३ श्री.जयंत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील मोले (ता.दोिामागच, जज.शसधंदुगुच) गािातून 
पारगि ककल्लामागे कोल्हापूरला 
जोिणाऱ्या रसत्यारे् कामाबाबत 

४६ ३७७६३ श्री.अमरशसहं पंडित जायकिािी धरणाच्या कालव्यार्ी िहन 
क्षमता िाढविण्याबाबत 

४७ ३८२७२ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमंत टकले, श्री.आनंद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

राज्य शासनाने यितमाळ जजल्हा 
पररषदेरे् मुद्राकं शुल्क थकविल्याबाबत 

४८ ३७८६० िॉ.अपिूच हहरे नाशशक येथील जजल्हा शासकीय 
रुग्णालयात पदे ररक्त असल्याबाबत 

४९ ३८०८६ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास, श्री.शमतेश भांगडिया 

 

भंिारा जजल्हा पररषदेंतगचत आंतरजजल्हा 
बदलीबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
५० ३९१३४ श्री.र्दं्रकातं रघुिशंी, श्री.अशोक ऊफच  भाई 

जगताप, श्री.संजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास 

पालघर जजल््यातील आहदिासीबहूल 
भागात होणारे बालमतृ्यू रोखण्याबाबत 

५१ ३९०९७ श्री.पररणय फुके गोंहदया जजल््यात राष्ट्रीय ग्रामीण 
आरोग्य अशभयानातंगचत कायचरत कंत्राटी 
आरोग्य सेविकानंा अनतररक्त दाखिनू 
कायचमुक्त केल्याबाबत 

५२ ३९३८९ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.जयितंराि जाधि, अॅि.ननरंजन िािखरे 

राज्यातील पयचटनाला प्रोत्साहन देिनू 
राज्यार्ा महसूल िाढविण्याबाबत 

५३ ३९६८८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्त, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुसनबानू खशलफे, िॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.जनादचन र्ादंरूकर, श्री.हररशसगं राठोि, 
श्री.सुभाष झांबि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सतेज ऊफच  बंटी पाटील, आककच .अनतं 
गािगीळ, श्री.मोहनराि कदम 

िैद्यकीय व्यिसायातील कट पॅ्रजक्टसमुळे 
रुग्णांर्ी आधथचक लूट होत असल्याबाबत 

५४ ३९६२८ श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.हेमंत टकले, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.सतेज ऊफच  बंटी पाटील, 
श्री.नरेंद्र पाटील 

राज्यात सॅननटरी पॅििरील जी.एस.टी. रद्द 
करण्याबाबत 

५५ ३९२४९ श्री.जयितंराि जाधि, श्री.धनजंय मंुि,े 
श्री.नरेंद्र पाटील 

पालखेि (जज.नाशशक) धरण समूहातील 
लाभधारक शतेकरी ि पाणीिापर 
संसथांच्या मागणीबाबत 

५६ ३८९१७ श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास राज्यात कॅन्सररे् प्रमाण िाढत 
असल्याबाबत 

५७ ४०४१७ श्री.प्रविण दरेकर अशलबाग (जज.रायगि) तालुक्यातील 
शौर्ालय गैरव्यिहारार्ी र्ौकशी 
करण्याबाबत 

५८ ३८१६० श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला जजल््यातील पणूच केलेल्या 
कामांर्ी देयके ननधीअभािी प्रलबंबत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
५९ ४०४५२ श्री.संजय दत्त राज्यात “जीिन अमतृसेिा” योजनेर्ी 

अंमलबजािणी करण्याबाबत 

६० ४००१९ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप इसिली सुतारिािी व्हाया रेिटेिािी ते 
निलाईदेिी मंहदर (ता.लाजंा, 
जज.रत्नाधगरी) या रसत्यार्ी दरुिसथा 
झाल्याबाबत 

६१ ४०१९४ श्रीमती जसमता िाघ राज्यात विधिा ककंिा विभक्त महहलांच्या 
मुलींच्या लग्नाला आधथचक हातभार 
लािण्याच्या प्रसतािाबाबत 

६२ ४०४१३ श्री.रामहरी रुपनिर बाशी (जज.सोलापूर) तालुक्यातील 
अंगणिाियांमध्ये बालकानंा पोषण आहार 
शमळाला नसल् याबाबत 

६३ ४०६७७ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.संजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.सुभाष झांबि 

निीन नादेंि येथील विष्ट्णपुूरी प्रकल्पातील 
पाण्याबाबत 

 

६४ ४०७०३ प्रा.िॉ.तानाजी साितं मौजे उळे (जज.सोलापूर) ग्रामपंर्ायतीमध्ये 
ग्रामसेिकाच्या बनािट सहया करुन 
गैरव्यिहार केल्याबाबत 

६५ ४०८६४ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयतं पाटील रत्नाधगरी जजल्हा ननयोजनार्ा ननधी 
अखधर्चत राहहल्याबाबत 

 
नतसरी फेरी 

 
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
६६ ४०७९१ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.हेमंत टकले, 

अॅि.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप 

राईपािा ते भालतपािा (ता.जज.पालघर) 
रसत्याच्या दरुुसतीबाबत 

६७ ३९९६१ श्री.जयंत पाटील कळंबसुरे (ता.उरण, जज.रायगि) इंद्रायणी 
िोंगराला लागलेल्या आगीबाबत 

६८ ३८०३० श्री.अमरशसहं पंडित, श्री.धनजंय मंुि,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयितंराि 
जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 
 

औरंगाबाद येथील शासकीय ककच रोग 
रुग्णालयातील समसयांबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
६९ ३९३७६ िॉ.अपिूच हहरे नाशशक शहर आणण जजल््यात सिाईन  

फ्लल्यू ि िेंग्यूच्या िाढत्या प्रभािाबाबत 

७० ३९२५१ श्री.जयितंराि जाधि, श्री.धनजंय मंुि,े 
श्री.नरेंद्र पाटील 

येिला (जज.नाशशक) तालुक्यातील जजल्हा 
पररषद शाळांमधील िगच खोल्यांर्ा निीन 
बांधकामाबाबत  

७१ ३८९१८ श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास र्ंद्रपूर तािोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील 
कायचरत महहला गाईिना िन 
संरक्षकाकिून मानशसक त्रास हदल्याबाबत 

७२ ४०४८७ श्री.प्रविण दरेकर राज्यातील बोगस पॅथॉलॉजी लॅबबाबत 

७३ ३८१६४ श्री.गोवपककशन बाजोरीया शासककय िदै्यकीय महाविद्यालय, 
अकोला या ससंथेकररता एमआरआय यंत्र 
खरेदी करण्याबाबत  

७४ ४०८०७ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप िांझोळे सटॉप (ता.संगमेश्िर, 
जज.रत्नाधगरी) ते गािकरिािी ग्रामदेिता 
मंदीरपयिंतच्या रसत्यारे् खिीकरण ि 
िांबरीकरण करणेबाबत   

७५ ४०१९५ श्रीमती जसमता िाघ, अॅि.ननरंजन िािखरे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जगन्नाथ शशदें 

राज्यातील बलात्कारवपिीत ि ॲशसि 
हल्ल्यात जखमी महहलांसाठी असलेल्या 
मनोधयैच योजनेरे् ननकष बदलण्याबाबत 

७६ ४०४३९ श्री.रामहरी रुपनिर मंगळिेढा (ता.जज.सोलापरू) येथील 
महात् मा गाधंी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनेंतगचत मजुरानंा काम ि 
हजेरीपत्रक शमळण्याबाबत 

   
विधान भिन :   िॉ.अनतं कळसे 
मंुबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाकं : १२ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


