
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

गुरुिार, ददनाांक १९ जुलै, २०१८ / आषाढ २८, १९४० (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामविकास, मदहला ि बालविकास मांत्री 
(३) िैद्यकीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र विकास मांत्री 
(४) सािवजननक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री 
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती,  

इतर मागासिगव ि विशषे मागास प्रिगव कल्याण मांत्री 
(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ७५ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३७ [ १ ते ३७ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २४ [ ३८ ते ६१ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १४ [ ६२ ते ७५ ] 
  

एकूण - ७५ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ ४१६२३ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सुननल तटकरे 

उर्धिव कुां िशलका मर्धयम प्रकल्प 
(ता.िििणी, जज.बीि) या प्रकल्पातनू 
िाहून जाणारे पाणी मैंदा प्रकल्पात 
सोिण्याबाबत 
 

२ ४२३७८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

राज्यातील खाजगी रुग्णालयातील 
पररचारीकाांना ककमान िेतन कायदा लागू 
करण्याबाबत 
 

३ ४२२७७ आककव .अनांत गािगीळ, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 

िैदयकीय विषयातील पदव्युत्तर पदिीका 
उत्तीणव असल्याची खोटी प्रमाणपत्र ेसादर 
करुन बेकायदेशीर नोंदणी केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
अॅि.राहुल नािेकर, अॅि.जयदेि 
गायकिाि, श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.रामराि ििकुते, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.प्रविण दरेकर 
 

४ ४१७७१ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसांह पांडित 

ननम्न दधुना (ता.परतुर, जज.जालना) 
प्रकल्पासाठी शेतकऱ्याांच्या जशमनी 
सांपाददत केल्याबाबत 
 

५ ४१३१२ श्री.रविांद्र फाटक जव्हार तालुक्यात (जज.पालघर) पाणी 
टांचाई ननमावण झाल्याबाबत 
 

६ ४२५०२ श्री.प्रकाश गजशभये विदभावत अत्यल्प पािसामुळे पाणीटांचाई 
ननमावण झाल्याबाबत 
 

७ ४१६३८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.हररशसांग 
राठोि, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.जनादवन चाांदरूकर, 
आककव .अनांत गािगीळ, श्री.सतेज ऊफव  
बांटी पाटील 
 

राज्य शासनास कें द्र शासनाकिून 
महसूलाच्या तुलनेत अत्यल्प ननधी 
शमळाल्याबाबत 

८ ४१३७७ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण 
 

राज्यातील बालमतृ्यूचे प्रमाण 
िाढल्याबाबत 

९ ४१४०१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

पांतप्रधान घरकुल आिास योजनेंतगवत 
ददव्याांगाना घरकुले शमळणेबाबत 
 

१० ४२१७१ प्रा.जोगेन्द्द्र किाि े करिी धरणाच्या (जज.बुलिाणा) साांिव्यास 
भगदाि पिल्याने पाण्याची गळती होत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
११ ४१९०० श्री.आनांद ठाकूर िासगाांि ते धचांचणी (जज.पालघर) येथील 

रसत्याांची दरुुसती करण्याबाबत 
 

१२ ४१३२४ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे ठाणे ि रत्नाधगरी जजल््यामर्धये मुलीांच्या 
जन्द्मदराच्या प्रमाणात घट होत 
असल्याबाबत 
 

१३ ४२५२९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

गोसीखदुव प्रकल्पाचे पाणी उमरेि जिळील 
प्रसतावित दोन औजष्ट्णक िीज प्रकल्पाांना 
देण्याबाबत 
 

१४ ४१३०७ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

नागपूर येथील सुपरसपेशाशलटी 
रुग्णालयात रक्तपेढीत पुरेसे मनुष्ट्यबळ 
नसल्याबाबत 
 

१५ ४१४१४ श्री.प्रसाद लाि धचांचघर (ता.मांिणगि, जज.रत्नाधगरी) 
येथील रसत्याची दरुुसती करण्याबाबत 
 

१६ ४२१०४ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रामननिास शसांह, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर 
 

अपांगत्ि प्रमाणपत्र शमळण्यासाठी कें द्र 
उभारणीबाबत 

१७ ४२२६१ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्रीमती हुसनबानू खशलफे, िॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सुभाष झाांबि, प्रा.जोगेन्द्द्र किाि,े 
श्री.हररशसांग राठोि 
 

राज्यात जलयुक्त शशिार योजनेच्या 
मार्धयमातनू उिवररत गािे जलपररपूणव 
करण्याबाबत 

१८ ४१८२७ श्री.जयांत पाटील रायगि जजल््यातील पररचारीकाांची ररक्त 
पदे भरण्याबाबत 
 

१९ ४१५२५ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि े राज्यात आददिासी भागात बालमतृ्यचेू 
प्रमाण कमी करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२० ४२५८५ श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.दत्तात्रय सािांत जजल्हा पररषद ि नगरपाशलका शशक्षकाांना 

महानगरपाशलकामर्धये िगव करण्याबाबत 
 

२१ ४१४९५ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टकले 

िििली (ता.कल्याण, जज.ठाणे) नदीिरील 
पुलाची दरुुसती करण्याबाबत 
 

२२ ४२६५० श्री.विनायकराि मेटे अांबाजोगाई (जज.बीि) येथील 
मनोरुग्णालय कायावजन्द्ित करण्याबाबत 
 

२३ ४१४४५ श्री.हररशसांग राठोि राज्यातील ओबीसी समाजाच्या 
जातननहाय जनगणना ि इतर 
मागण्याबाबत 
 

२४ ४२२११ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 

हणेगाि (ता.देगलूर, जज.नाांदेि) येथील 
प्राथशमक आरोग्य कें द्रात ररक्त पदे ि 
औषधाांचा तटुििा असल्याबाबत 

२५ ४२९३६ श्री.सांजय दत्त राज्यातील पररचारीकाांची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 
 

२६ ४३०१७ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण आश्रमशाळेतील कायवरत ि सेिाननितृ्त 
शशक्षकाांना पदिीधर िेतनशे्रणी (बीएि) 
देण्याबाबत 
 

२७ ४३१७९ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर 

आणी (जज.यितमाळ) येथे रॉमाकेअर 
युननट सुरु करण्याबाबत 
 

२८ ४३३१७ श्री.प्रविण दरेकर िायांगणे (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) 
ग्रामपांचायतीच्या कामात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

२९ ४३४९४ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त मुांबईतील धचल्रने एड् सोसायटीने 
जशमनी परसपर भािपेट्टयािर ददल्याबाबत 
 

३० ४३५६५ श्री.पररणय फुके नाळा, िसई (जज.पालघर) येथील 
सथाननक समाजकां टकाांिर कारिाई 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३१ ४३६५१ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप मुांबईतील सरोगसी माताांना विविध 

आजार होत असल्याबाबत 
 

३२ ४३७२८ िॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हुसनबानू खशलफे 
 

मर्धयिती रुग्णालय (ता.उल्हासनगर, 
जज.ठाणे) येथील सोनोग्राफी मशीन सुरु 
करण्याबाबत 

३३ ४३७९० अॅि.जयदेि गायकिाि पुण्यातील कॅनॉलमधनू पाणी चोरी होत 
असल्याबाबत 
 

३४ ४३८१३ श्री.रामहरी रुपनिर वििणी (ता.फलटण, जज.सातारा) येथील 
ननरा-उजिा कालव्याची दरुुसती 
करण्याबाबत 
 

३५ ४३८६७ श्री.अननल भोसले येरििा मनोरुग्णालय (पुणे) येथे रुग्णाांचा 
मतृ्य ूझाल्याबाबत 
 

३६ ४३८७५ श्रीमती जसमता िाघ पाांजरा (ता.अमळनेर, जज.जळगाि) 
नदीिर नविन बांधाऱ्याची ननशमवती 
करण्याबाबत 
 

३७ ४३८८५ श्रीमती हुसनबानू खशलफे कातळ खोद (ता.राजापूर ि लाांजा, 
जज.रत्नाधगरी) शशल्परचनेस पयवटन 
सथळाचा दजाव देण्याबाबत 
 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३८ ४१७२३ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सुननल तटकरे 
 

राज्यातील िािी, िसती ि ताांिा याांना 
सितांत्र ग्रामपांचायतीचा दजाव 
शमळण्याबाबत 

३९ ४३२०० श्री.रविांद्र फाटक शसव्हील रुग्णालय (ठाणे) येथे निजात 
शशशूांचे जन्द्मदाखले िेळेत शमळण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४० ४२६४९ श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.अमरनाथ 

राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.सुभाष झाांबि, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, अॅि.जयदेि 
गायकिाि, श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.रामराि ििकुते, श्री.ख्िाजा बेग, 
िॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुसनबानू खशलफे 
 

राज्यात सोनोग्राफी कें द्र चालविणाऱ्या 
िॉक्टराांसाठी तज्ाांची सशमती सथापन 
करण्याबाबत 

४१ ४२९८२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.जनादवन चाांदरूकर, 
आककव .अनांत गािगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.हररशसांग 
राठोि, श्री.चांद्रकाांत रघुिांशी 
 

कोयना नदीच्या पाण्याच्या बदल्यात 
िीज ननशमवती प्रसतािाबाबत 

४२ ४२१६५ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण 

कें द्र शासनाने विविध उपकराच्या (सेस) 
मार्धयमातनू िसूल केलेल्या महसूलाची 
रक्कम अखधचवत रादहल्याबाबत 
 

४३ ४२२०४ प्रा.जोगेन्द्द्र किाि े अहमदनगर येथील सथाननक सिराज्य 
सांसथाांमर्धये अपहार झाल्याबाबत 
 

४४ ४१९०९ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

िसई-िािा (जज.पालघर) तालुक्याांना 
जोिणारा भाशलिली-ननांबिली या 
रसत्याच्या दरुुसतीचे काम पूणव 
करण्याबाबत 
 

४५ ४३६३४ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे मुांबईत रक्ताक्षयाच्या रुग्णाांमर्धये िाढ 
झाल्याबाबत 
 

४६ ४२५२५ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

भांिारा जजल््यातील गोसीखदुव शसांचन 
प्रकल्पाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४७ ४१३०० प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.धगरीशचांद्र व्यास 
नागपूर येथील प्रादेशशक मनोरुग्णालयात 
उपचाराथव असलेल्या रुग्णाांचा मतृ्य ू
झाल्याबाबत 
 

४८ ४२७०२ श्री.प्रसाद लाि राज्यात वित्त विभागाांतगवत येणाऱ्या 
लेखाधधकारी आणण सहाय्यक 
लेखाधधकाऱ्याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
 

४९ ४३८५२ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर राज्यातील चारही प्रादेशशक 
मनोरुग्णालयातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 
 

५० ४३८७८ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 

मौजे उपिळे (कदमिािी)(ता.शशराळा, 
जज.साांगली) येथील मोरणा नदीपात्रात 
नविन पूल बाांधण्याबाबत 

५१ ४१८२९ श्री.जयांत पाटील, श्री.जनादवन चाांदरूकर, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.आनांदराि 
पाटील 
 

राज्यात जांगलाांना लागत असलेल्या 
िणव्याबाबत 

५२ ४१६६४ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर 

शमरा भाईंदर महानगरपाशलकेच्या पांिीत 
भीमसेन जोशी रुग्णालय (टेंभा 
रुग्णालय) शासनाच्या ताब्यात 
घेण्याबाबत 
 

५३ ४३५५१ श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.दत्तात्रय सािांत िाशशम िन विभागातील िनक्षेत्रपाल 
याांनी गैरव्यिहार केल्याबाबत 
 

५४ ४२६५९ श्री.विनायकराि मेटे बीि जजल्हा पररषदेतील बबांद ु नामािलीत 
अननयशमतता झाल्याबाबत 
 

५५ ४१५६० श्री.हररशसांग राठोि धूळघाट (जज.अमरािती) रेल्िे 
िनपररक्षेत्राांतगवत मजूराांची खोटी नािे 
नोंदिनू ननधीचा गैरव्यिहार केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५६ ४२२१६ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफव  

भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.जनादवन चाांदरूकर 
 

नाांदेि शहरातील पाणी टांचाई दरू 
करण्याबाबत 

५७ ४२९३८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर 
 

मदहलाांच्या लैंधगक छळापासून सांरक्षण 
कायद्याच्या अांमलबजािणीसाठी ननधीची 
तरतूद नसल्याबाबत 

५८ ४३०८९ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण राज्यातील दमणगांगा-वप ांजाळ तसेच पार-
तापी-नमवदा नदीजोि प्रकल्पाबाबत 
 

५९ ४३३३३ श्री.प्रविण दरेकर मुांबई उपनगरातील ददहसर नदीिरील 
श्रीकृष्ट्ण नगर येथे कोल्हापूर बांधाऱ्याांच्या 
पूर अभ्यास प्रसतािाबाबत 
 

६० ४३६६५ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप नायरी धनगरिािी (ता.सांगमेश्िर, 
जज.रत्नाधगरी) या अनतदगुवम भागातील 
गािात मुलभूत सोईसुविधा 
पुरविण्याबाबत 
 

६१ ४३८८८ अॅि.जयदेि गायकिाि पुणे जजल््यात बेकायदा बदली सिलत 
घेणाऱ्या बोगस शशक्षकाांिर कारिाई 
करण्याबाबत 
 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६२ ४१७२५ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 

श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.सुननल तटकरे 
 

बीि जजल््यातील रामा केअर युननट बांद 
असल्याबाबत 

६३ ४२६६५ श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.रामराि ििकुते, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, 
अॅि.जयदेि गायकिाि, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग 
 

राज्यात बालमतृ्यू आणण कुपोषणािर 
ननयांत्रण ठेिण्यासाठी परसबाग ननशमवतीची 
योजना सुरु करण्याबाबत 



9 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६४ ४२६५४ प्रा.जोगेन्द्द्र किाि े राज्यातील बेरोजगाराांना मुद्रा बँक 

योजनेतनू वितरीत कजव विनाविलांब 
शमळण्याबाबत 
 

६५ ४३१३० श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ख्िाजा बेग 

पाल्हेरी (आिरे) (जज.ठाणे) येथील भातसा 
कालिा फुटल्यामुळे शेतकऱ्याांच्या वपकाांचे 
नुकसान झाल्याबाबत 
 

६६ ४३६४० िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.प्रकाश 
गजशभये 

बालविकास आयकु्ताांनी एकल पालक 
असलेल्या बालकाांना बालगहृातनू बाहेर 
काढल्याबाबत 
 

६७ ४२५३१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

कोिखेल (जज.चांद्रपूर) येथील 
ग्रामपांचायतीच्या ग्रामसेिकाने गैरव्यिहार 
केल्याबाबत 
 

६८ ४१३१७ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासिगीय वित्त 
आणण विकास महामांिळामधील 
कमवचाऱ्याांना आश्िाशसत प्रगती योजनेचा 
लाभ शमळण्याबाबत 
 

६९ ४२७०७ श्री.प्रसाद लाि खेि (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील माांििे 
धरण प्रकल्पाचे काम पूणव करण्याबाबत 
 

७० ४३५८७ श्री.जयांत पाटील कजवत (जज.रायगि) तालुक्यातील उल्हास 
नदीिर पूल बाांधण्याबाबत 
 

७१ ४१६६९ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर 

राज्यात अल्पियीन बालकामगार मुली 
मार्धयशमक शशक्षणापासून िांधचत 
असल्याबाबत 
 

७२ ४१५६६ श्री.हररशसांग राठोि यितमाळ येथील िसांतराि नाईक 
शासकीय िदैयककय महाविद्यालयात 
प्रसूती िािावत मदहलाांना िाईट िागणकू 
शमळत असल्याबाबत 
 

७३ ४२०४८ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.जनादवन चाांदरूकर, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे 
 

नाांदेि जजल्हा पररषदेच्या ग्रामीण 
पाणीपुरिठा विभागात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७४ ४३०९८ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण राज्यातील खाजगी रुग्णालयाांकिून 

होणारी रुग्णाांची फसिणकू 
थाांबविण्याबाबत 
 

७५ ४३६६७ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप माांगेली फणसिािी (ता.दोिामागव, 
जज.शसांधदुगुव) येथील पुलाची दरुुसती 
करण्याबाबत 
 

  

  
विधान भिन :   िॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १८ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


