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

मंगळिार, हदनांक २० मार्च, २०१८ / फाल्गुन २९, 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 - ६२ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ३६ [ १ ते ३६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - १८ [ ३७ ते ५४ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ८ [ ५५ ते ६२ ] 
  

एकूण - ६२ 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
 

 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
१ ३८०२४ श्री.अमरशसहं पंडित, श्री.धनजंय मंुि,े 

श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयितंराि 
जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 

बीि जजल््यातील अंगणिािी 
बांधकामासाठी मंजूर ननधी अखधर्चत 
असल्याबाबत  

२ ३८०७८ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनंजय मंुि,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयितंराि 
जाधि, अॅि.ननरंजन िािखरे, श्री.अमरशसहं 
पंडित, श्री.जगन्नाथ शशदें, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.आनदं ठाकूर, अॅि.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, आककच .अनतं गािगीळ, श्री.संजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर 
 

मंुबईतील जे.जे. रुग्णालयारे् 
सुपरसपेशाशलटी रुग्णालयात रुपातंर 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
३ ३८६७४ श्री.जयंत पाटील मुळे (ता.अशलबाग, जज.रायगि) 

ग्रामपंर्ायत हद्दीतील नदीिर पूल 
बांधण्याबाबत  

४ ३८९४१ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.हेमंत टकले, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जगन्नाथ शशदें, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.संजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.हररशसगं राठोि, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े 
श्री.सुभाष झांबि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.मोहनराि कदम 

साखरे ग्रामपंर्ायत कायचक्षेत्रातील 
(जज.पालघर) देहरजी मध्यम प्रकल्पातील 
शेतकऱ् यांरे् पनुिचसन करणेबाबत  

५ ३८२९७ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमंत टकले, श्री.आनंद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

राज्यातील ननितृ्त शासकीय कमचर्ाऱ्यांना 
सेिाननितृ्तीर्ा लाभ सहाव्या िेतन 
आयोगाप्रमाणे देण्याबाबत 

६ ३९१७६ श्री.रामराि ििकुते खिुज (ता.सेनगाि, जज.हहगंोली) येथे 
जलयकु्त शशिार योजनेंतगचत बधंाऱ्यारे् 
कामे सुरु करण्याबाबत 

७ ३८४०५ श्री.रामहरी रुपनिर, आककच .अनतं 
गािगीळ, श्री.शरद रणवपसे, िॉ.सुधीर 
तांबे, श्री.सतेज ऊफच  बंटी पाटील, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.जनादचन र्ादंरूकर, 
श्री.र्दं्रकातं रघुिंशी, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.संजय 
दत्त, श्री.हररशसगं राठोि, श्री.मोहनराि 
कदम 

अक्कलकोट (जज.सोलापूर) येथील 
प्राथशमक आरोग्य कें द्रातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

८ ३८६३७ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्रीमती जसमता िाघ, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.संजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.जनादचन 
र्ांदरूकर, श्री.सुभाष झाबंि, िॉ.सुधीर 
तांबे, श्री.हररशसगं राठोि, श्री.सतेज ऊफच  
बंटी पाटील, श्री.मोहनराि कदम, 

राज्यातील रक्तपेढ्या रक्तवपशिीकररता 
जादा शुल्क आकारीत असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
आककच .अनतं गािगीळ, अॅि.अननल परब, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनंजय मंुि,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयितंराि 
जाधि, अॅि.ननरंजन िािखरे, श्री.अमरशसहं 
पंडित, श्री.जगन्नाथ शशदें, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.आनदं ठाकूर, अॅि.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामननिास 
शसहं, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्दं्र 
व्यास, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे 
 

९ ३८०१६ श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅि.ननरंजन िािखरे 

मौजे जांभुळ (ता.कल्याण, जज.ठाणे) 
येथील जमीन िॉ.बी.आर.आंबेिकर 
प्रनतष्ट्ठान संसथेस देण्याबाबत  
 

१० ३९०८९ श्री.पररणय फुके गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय, मंुबई 
येथील कायचरत असलेल्या र्तुथचशे्रणी 
संिगाचतील कमचर्ाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत  
 

११ ३९१२८ श्री.र्दं्रकातं रघुिशंी नंदरुबार ि र्दं्रपूर जजल््यातील अनतदगुचम 
भागातील लाभार्थयाांना प्रधानमंत्री आिास 
योजनेर्ा लाभ शमळून देण्याबाबत  
 

१२ ३७६४८ श्री.सतेज ऊफच  बटंी पाटील, श्री.संजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, आककच .अनंत 
गािगीळ 
 

छत्रपती प्रशमलाराजे सिोपर्ार 
रुग्णालयातील रुग्णसेिेरे् दर 
िाढल् याबाबत  

१३ ३८७३९ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसहं पडंित, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी 

औरंगाबाद जजल््यात लघशुसरं्न 
(जलसंधारण) विभागाने विविध बधंाऱ् यारें् 
दरिाजे उपलब्ध करुन देण्याबाबत  
 

१४ ३८३१० प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास, श्री.शमतेश भांगडिया 
 

नागपूर-अमरािती महामागाचिरील िािी 
येथे शासकीय रुग्णालय सुरू करण्याबाबत  

१५ ३८९२७ श्री.हररशसगं राठोि राज्यात मागासिगीय विद्यार्थयाांना 
परदेशी शशक्षणाकररता शशष्ट्यितृ्ती लागू 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
१६ ३८३२९ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमंत टकले, 

श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनंद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुसनबानू खशलफे, िॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.जनादचन र्ादंरूकर, श्री.हररशसगं राठोि, 
श्री.सुभाष झांबि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
आककच .अनतं गािगीळ, श्री.मोहनराि 
कदम, िॉ.अपूिच हहरे 
 

अशलबाग, मुरुि, जंजजरा, श्रीिधचन 
(जज.रायगि) येथील अपऱु्या पायाभूत 
सुविधांबाबत  

१७ ३७६८३ श्री.जयितंराि जाधि, श्री.अमरशसहं पडंित, 
श्री.धनजंय मंुि,े श्री.नरेंद्र पाटील 

नाशशक जजल््यात आमदार आदशच ग्राम 
योजनेच्या अंमलबजािणीबाबत  
 

१८ ३८९२५ श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास नागपूर जजल््यात महहला बर्त गटांना 
कजच िाटपाबाबत 
 

१९ ३८५५९ श्री.सुभाष झांबि िैजापूर (जज.औरंगाबाद) येथील ग्रामीण 
भागातील रसत्यांर्ी कामे ननकृष्ट्ट दजाचरे् 
झाल्याबाबत  
 

२० ३९१९८ श्री.मोहनराि कदम, श्री.जनादचन र्ादंरूकर, 
श्री.संजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, िॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.सतेज ऊफच  बटंी पाटील, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.हेमंत टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जयितंराि जाधि, अॅि.ननरंजन 
िािखरे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, अॅि.राहुल 
नािेकर, श्री.अमरशसहं पडंित 
 

राज्यात सिच विभागांना लागणारी औषधे 
हाफकीनकिून खरेदी करण्याच्या 
ननणचयार्ी अमंलबजािणी करण्याबाबत  

२१ ३८२०४ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोट (जज.अकोला) तालुक्यातील 
प्रकल्पारं्ी कामे पूणच करण्याबाबत  
 

२२ ३९४११ िॉ.अपिूच हहरे ननमगांि (ता.मालेगािं, जज.नाशशक) येथे 
ग्रामीण रुग्णालयार्ा बहृत आराखिा 
अंनतम करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
२३ ३९५९३ प्रा.जोगेन्द्र किाि े कोठारी (जज.र्दं्रपूर) येथील कन्या 

पाररतोवषक योजनेरे् प्रसताि प्रलबंबत 
असल्याबाबत 
 

२४ ३९७६७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, िॉ.सुधीर 
तांबे, श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.जनादचन र्ादंरूकर, श्री.हररशसगं राठोि, 
श्री.सुभाष झांबि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.मोहनराि कदम 

सािचजननक आरोग्य विभागातंगचत कायचरत 
कंत्राटी िाहनर्ालकानंा शासकीय सेिेत 
सामािनू घेण्याबाबत  

२५ ४०२१४ श्रीमती जसमता िाघ जळगािं जजल््यातील जलयुक्त शशिार 
अशभयानार्ी कामे पूणच करण्याबाबत  

२६ ४०४३६ श्री.विक्रम काळे औरंगाबाद जजल्हा सामान्य रुग्णालयात 
औषधे कालबा्य झाल्याबाबत  

२७ ४०४६५ श्री.संजय दत्त राज्यातील कजचबाजारी शेतकऱ्यानंा 
छत्रपती शशिाजी महाराज शतेकरी सन् मान 
योजना जाहीर करुन कजचमाफीर्ी रक्कम 
देण्याबाबत  

२८ ४०४९२ श्री.प्रविण दरेकर कजचत तालुक्यात (जज.रायगि) कुपोवषत 
बालके आढळून आल्याबाबत  

२९ ४०६१३ अॅि.ननरंजन िािखरे, श्री.जगन्नाथ शशदें, 
श्री.नरेंद्र पाटील 

अभचक मतृ्यूदर कमी करण्यासाठी कें द्र 
शासनाकिून प्राप्त झालेले अनदुान 
अखधर्चत राहहल्याबाबत  

३० ४०६५० श्री.नागोराि गाणार राज्यात कुपोषणामुळे बालकांर्ा मतृ्य ू
झाल्याबाबत  

३१ ४०७२७ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.संजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, िॉ.सुधीर 
तांबे, श्रीमती हुसनबान ूखशलफे 

िरगुिा, ग्रामपंर्ायत अबंाजी तांिा 
(ता.ककनिट, जज.नादेंि) येथील 
ग्रामसथांच्या मागण्याबाबत  

३२ ४०८७१ श्री.बाळाराम पाटील सुधागि पाली (जज.रायगि) येथील 
शासकीय आरोग्य कें द्रात प्रसूतीसाठी 
आलेल्या महहलेर्ा उपर्ार 
थांबविल्याबाबत  
 



6  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
३३ ४०९२६ श्री.रविदं्र फाटक प्राथशमक आरोग्य कें द्र, तारापुर 

(ता.जज.पालघर) येथील नविन इमारत 
बांधणेकररता ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

३४ ४०९६३ श्री.दत्तात्रय साितं, श्री.श्रीकातं देशपांि,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यात हदव्यांगांसाठी राखनू ठेिलेला 
ननधी अखधर्चत ठेिल्याबाबत  

३५ ४०९८५ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप मौजे धामापूर (खालर्ािािा) ते आंबेरी 
रसत् याच्या मजबतूीकरणाबाबत  

३६ ४०९९५ श्री.हेमंत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं 
ठाकूर, अॅि.जयदेि गायकिाि, श्री.सुननल 
तटकरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.रामराि ििकुते, श्री.जगन्नाथ 
शशदें 

म्हैसाळ (ता.शमरज, जज.सागंली) येथील 
सत्रीभू्रण हत्या प्रकरणाच्या र्ौकशी 
सशमतीबाबत  

 
दसुरी फेरी 

 
अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
३७ ३८०२८ श्री.अमरशसहं पंडित, श्री.धनजंय मंुि,े 

श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयितंराि 
जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 

बीि जजल््यातील तीथचक्षेत्रांच्या 
विकासासाठी ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

३८ ३९८८९ श्री.जयंत पाटील निेदर निगाि (ता.अशलबाग, जज.रायगि) 
ग्रामपंर्ायतीच्या ननििणकूीत ननििून 
आलेल्या अनुसूधर्त जमातीच्या सदसयांरे् 
दाखले रद्द केल्याबाबत  

३९ ४०९८४ श्री.आनदं ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर लेंिी (जज.पालघर) धरणग्रसतांरे् पुनिचसन 
करुन मोबदला देण्याबाबत  

४० ४०४०७ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमंत टकले, श्री.आनंद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर 

झरी-जामिी तालुक्यात (जज.यितमाळ) 
ररलायन्स शसमेंट प्रकल्प उभारण्यात 
येणार असल्याबाबत  

४१ ४०३५४ श्री.रामहरी रुपनिर सोलापूर जजल््यातील शतेकऱ् यांना 
अिजारारे् िाटप करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
४२ ३८०१२ श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.हेमंत टकले, 

श्री.आनदं ठाकूर, श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.धनजंय मंुि े

राज्यात एर्आयव्हीग्रसत रुग्णानंा 
शासनाकिून शमळणारी आधथचक मदत 
कमी पित असल्याबाबत  

४३ ४०२८२ श्री.पररणय फुके र्ौधरिािी (पो.सकच लिािी) (ता.कोरेगािं, 
जज.सातारा) गािातील रसते ि गटारार्ी 
दरुुसती करण्याबाबत 

४४ ३७९०७ श्री.जयितंराि जाधि, श्री.धनजंय मंुि,े 
श्री.अमरशसहं पंडित, श्री.नरेंद्र पाटील 

गंगापूर (जज.नाशशक) धरणाजिळील मेगा 
पयचटन संकुलामधील प्रकल्प सुरु 
करण्याबाबत  
 

४५ ३९३०९ श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास, प्रा.अननल सोले विदभाचतील अभयारण्यात िनविभागारे् 
अधधकारी ि कमचर्ारी यांच्या दलुचक्षामुळे 
िन्यप्राण्याचं्या मतृ्यूमध्ये िाढ 
झाल्याबाबत  
 

४६ ४०८८१ श्री.मोहनराि कदम, श्री.संजय दत्त, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

िांगी (ता.किगेाि, जज.सागंली) येथील 
प्राथशमक आरोग्य कें द्राच्या बांधकामाबाबत  

४७ ४०३५१ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोट (जज.अकोला) येथे सुपरसपेशाशलटी 
रुग्णालय बांधणे तसेर् सत्री 
रुग्णालयातील खाटारं्ी संख्या 
िाढविण्याबाबत  
 

४८ ३९४१३ िॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अननल सोले राज्यातील पाळणाघरांसदंभाचत सितंत्र 
धोरण ि ननयमािली तयार करण्याबाबत 
 

४९ ४०३६७ प्रा.जोगेन्द्र किाि े टेंभू उपसा शसरं्न योजनेतील (जज.सांगली) 
अधधकारी ि कमचर्ाऱ्यांर्ी ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  
 

५० ४०२१६ श्रीमती जसमता िाघ धुळे ि नदंरुबार जजल््यात िन 
विभागाच्या अधधकाऱ् यांनी मयत मजुरांच्या 
नािे रोजदंारीर्ी रक्कम काढल्याबाबत 
 

५१ ४०६३१ श्री.प्रविण दरेकर पैठण ते कोतिाल (ता.पोलादपूर, 
जज.रायगि) रसत्यारे् नतूनीकरण 
करण्याबाबत  
 

५२ ४०८०४ अॅि.ननरंजन िािखरे मौजे बािि े(ता.िहाण,ू जज.पालघर) येथील 
रसत्यािरील अनतक्रमण दरू करण्याबाबत  
 

५३ ४०९०४ श्री.अमरनाथ राजूरकर शशराढोण (ता.कंधार, जज.नांदेि) येथील 
जंगलात शतकोटी िकृ्ष लागिि योजनेतील 
गैरव्यिहाराबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
५४ ४१००६ श्री.हेमंत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 

पाटील, श्री.ककरण पािसकर, अॅि.जयदेि 
गायकिाि, श्री.आनंद ठाकूर, अॅि.राहुल 
नािेकर, श्री.सुननल तटकरे, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, अॅि.ननरंजन िािखरे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.रामराि 
ििकुते 

सांगली जजल््यातील ग्रामपंर्ायतीनंी 
कमचर्ाऱ्यांना ककमान िेतनाच्या फरकार्ी 
रक्कम अदा करण्याबाबत  

 
नतसरी फेरी 

 
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
५५ ३८०२७ श्री.अमरशसहं पंडित, श्री.धनजंय मंुि,े 

श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयितंराि 
जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 
 

बीि जजल्हा पररषदेच्या शाळा दरुुसती 
आणण निीन इमारत बाधंकामासाठी ननधी 
उपलब्ध करून देणेबाबत  

५६ ३९९२० श्री.जयंत पाटील जजल्हा रुग्णालयातील (ता.अशलबाग, 
जज.रायगि) बंधपबत्रत कंत्राटी 
पररर्ाररकानंा िेतन अदा करण्याबाबत  
 

५७ ४०४०२ श्री.रामहरी रुपनिर करमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील 
बिहटशकालीन पुलांर्ी दरुुसती 
करण्याबाबत  
 

५८ ३९३१० श्री.जयितंराि जाधि, श्री.धनजंय मंुि,े 
श्री.नरेंद्र पाटील 

ग्रामीण रुग्णालय येिला ि नगरसूल 
(जज.नाशशक) येथील िैद्यकीय अधधक्षक 
ि िैद्यकीय अधधकाऱ्यांर्ी ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  
 

५९ ३९४१४ िॉ.अपिूच हहरे गोदािरी खोरे एकाजत्मक जल 
आराखियास अंनतम मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत  
 

६० ४०७७८ श्री.प्रविण दरेकर राज्यातील शासकीय रुग्णालयात आरोग्य 
विभागाने सीसीहटव्ही यंत्रणा 
बसविण्याबाबत  
 

६१ ४०९१४ अॅि.ननरंजन िािखरे शशक्षणाधधकारी (प्राथ.) जजल्हा पररषद, 
रायगि यानंा सक्तीच्या रजेिर 
पाठविण्याच्या ठरािाबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
६२ ४०९०७ श्री.अमरनाथ राजूरकर बबलोली तालुका (जज.नादेंि) येथे पतंप्रधान 

आिास योजना ि रमाई योजनेंतगचत 
लाभधारकांच्या बँक खात्यािर अनदुान 
जमा करण्याबाबत  

  
विधान भिन :   िॉ.अनतं कळसे 
मंुबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाकं : १९ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 

 


