
 महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

शुक्रिार, ददनाांक ३० नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायन ९, १९४० (शके) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) वित्ि ि तनयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभाारी विभाा  

(२) ग्रामविकास, मदहला ि बालविकास मांत्री 
(३) िैद्यकीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभाक्षेत्र विकास मांत्री 
(४) सािवजतनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री 
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमुक्ि जािी, भाटक्या जमािी,  

इिर मा ासि व ि विशषे मा ास प्रि व कल्याण मांत्री 
(६) रोज ार हमी, पयवटन मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - १३२ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ५४ [ १ िे ५४ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ४६ [ ५५ िे १०० ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३२ [ १०१ िे १३२ ] 
  

एकूण - १३२ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
 

पदहली फेरी 
 
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ ४५२१८ डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.िजाहि शमर्ाव, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े 
श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.ख्िाजा बे , 
श्री.हेमांि टकले, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हररशसां  राठोड, 
श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.ध रीशचांद्र व्यास, श्री.ना ोराि  ाणार, 
श्री.बाळाराम पाटील 

शासकीय सेिेि माहे नोव्हेंबर, २००५ 
नांिर रुजू र्ालेल्या कमवचाऱ्याांना जुनी 
पेन्शन योजना ला ू करण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२ ४४४०१ श्री.कवपल पाटील, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.सतिश चव्हाण, श्री.दत्िात्रय सािांि, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे 

शासकीय, तनमशासकीय कमवचारी िसेच 
शशक्षक याांना साििा िेिन आयो  ला ू 
करण्याबाबि  

३ ४४५६९ आककव .अनांि  ाड ीळ, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.अतनल भाोसले, श्री.विक्रम 
काळे 

पुणे येथील खडकिासला धरणाच्या मुठा 
उजिा कालव्याची शभाांि फुटल्याबाबि  

४ ४४४०३ श्री.प्रसाद लाड शसांधदु ुव पयवटन विकासाचा ‘सी िल्डव’ 
प्रकल्पाच्या प्रलांबबि कामाबाबि  

५ ४४२९७ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.हुसनबानू खशलफे, 
श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.शरद रणवपसे 

सांजय  ाांधी राष्ट्रीय उद्यानाबाबि  

६ ४४०८८ श्री.ज न्नाथ शशांदे, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.ना ोराि  ाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.ध रीशचांद्र व्यास, श्री.हेमांि 
टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.विक्रम काळे, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.रामराि िडकुिे, 
श्री.ख्िाजा बे , श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्री.विलास पोिनीस, श्री.प्रकाश  जशभाये, 
श्री.अतनल भाोसले, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
डॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुसनबान ूखशलफे, श्री.हररशसां  राठोड, 
प्रा.जो ेन्द्र किाड,े डॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

राज्याि बालमतृ्यचेू प्रमाण रोखण्याबाबि  

७ ४४१९७ डॉ.(श्रीमिी) नीलम  ोऱ्हे, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफव  भााई ज िाप, अॅड.हुसनबान ूखशलफे 

 णेशन र (जज.साां ली) येथील चौ ुले 
मॅटतनवटी ि सजजवकल हॉजसपटलमध्ये 
बेकायदा मदहलाांचा  भावपाि करुन 
भू्रणाांची हत्या केल्याबाबि  

८ ४४२४० श्री.विलास पोिनीस कोकणािील जनु्या घराांच्या 
दरुुसिी/पुनबाांधणी करण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
९ ४४७८४ श्री.ध रीशचांद्र व्यास दहां णा ि ना पूर ग्रामीणमधील 

ग्रामपांचायिीनी एल.ई.डी. बल्ब 
खरेदीमध्ये  ैरव्यिहार केल्याबाबि  

१० ४४२०२ डॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुसनबान ूखशलफे, श्री.हररशसां  राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

यििमाळ जजल्हा पररषदेिील आरोग्य 
सेिेिील ररक्ि पदे असल्याबाबि  

११ ४४९६३ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.जयांि 
पाटील, श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय 
सािांि, श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.(श्रीमिी) 
मतनषा कायांदे, श्री.ज न्नाथ शशांदे, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.आनांद ठाकूर 

आददिासी भाा ाि कायवरि डॉक्टराांना 
सेिेि कायम करणेबाबि  

१२ ४५३५८ श्री.प्रकाश  जशभाये, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.ना ोराि  ाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.ध रीशचांद्र व्यास 

शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रूग्णालय (मेडीकल), ना पूर येथे 
व्हेंदटलेटर उपलब्ध करून देण्याबाबि  

१३ ४५४५४ श्री.रविांद्र फाटक िारापूर (जज.पालघर) येथील रुग्णाांची 
 ैरसोय लक्षाि घेऊन निीन इमारि 
बाांधण्याबाबि  

१४ ४४४२६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.ज न्नाथ शशांदे 

पडघा (जज.ठाणे) पररसरािनू खरै 
लाकडाांची िसकरी होि असल्याबाबि  

१५ ४४८८४ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांि टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बे  

िाडा शहराला (जज.पालघर) ला ून 
असलेल्या सोनारपाडा शाळेची दरुुसिी 
करण्याबाबि  

१६ ४४३१७ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.ना ोराि  ाणार 

वपपरी ददक्षीि (िा.मुल, जज.चांद्रपूर) 
येथील मा.मा.िलाि नहर फुटल्याबाबि  

१७ ४३९६२ प्रा.अतनल सोले, श्री.ना ोराि  ाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.ध रीशचांद्र 
व्यास 

शासकीय िदै्यककय महाविद्यालय ि 
रूग्णालय, ना पूर येथे रूग्णाांची नोंदणी 
करण्याकरीिा टोकन शससटीम बांद 
असल्याबाबि  

१८ ४४७१३ श्री.विजय ऊफव  भााई ध रकर, श्री.ना ोराि 
 ाणार, श्रीमिी जसमिा िाघ, श्री.प्रविण 
दरेकर 

शासनाच्या अखत्यारीिील रुग्णालयाि 
शिविच् छेदन कें द्रािील कमवचाऱ्याांचा 
क्षयरो ाने मतृ्यू र्ाल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१९ ४३९७७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 

श्री.सुभााष र्ाांबड, श्री.जनादवन चाांदरूकर, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे 

विदभाव, मराठिाडा ि उत्िर 
महाराष्ट्रासाठी जाहीर केलेल्या 
पॅकेजबाबि  

२० ४५४२६ अॅड.हुसनबानू खशलफे महाराष्ट्र शासनाच्या पयवटन विकास 
महामांडळाच्याििीने खरेदी केलेल्या 
हाऊसबोट नादरुुसि असल्याबाबि  

२१ ४४६०३ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.ज न्नाथ शशांदे, 
श्री.विलास पोिनीस, श्री.अतनल भाोसले 

एकाजत्मक बालविकास योजनेंि वि 
ककशोरियीन मुलीांना देण्याि येणारा 
पोषण आहार बांद केल्याबाबि  

२२ ४५०३१ श्री.जयांि पाटील पालि िे थेरोंडा आ ल्याचीिाडी 
(िा.अशलबा , जज.राय ड) येथील साकि 
जीणव र्ाल्याबाबि  

२३ ४४८६४ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर राज्याि िकृ्ष ला िड योजनेि 
 ैरव्यिहार र्ाल्याबाबि  

२४ ४४६२३ श्री.ना ोराि  ाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.ध रीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  भााई 
ध रकर, श्री.रामदास आांबटकर 

राज्यािील ग्रामपांचायि कमवचाऱ् याांचे 
िेिन अदा करण्याबाबि  

२५ ४५०१० श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे 

परभाणी येथील सत्री रूग्णालय बांद 
असल्याबाबि  

२६ ४३९८१ अॅड.अतनल परब मोहुल िाडी, हरकुल येथील परब/राणेिाडी 
िसेच सौंदाळे  ािठाण (िा.देि ड) 
येथील ओहोळािर असलेले पुल जजणव 
र्ाल् याबाबि  

२७ ४४४७७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.सुभााष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

सोलापूर जजल्हा पररषदेने शासनाकडून 
प्राप्ि तनधी अखधचवि ठेिल्याबाबि  

२८ ४५१६१ श्री.ख्िाजा बे , श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

अरुणाििी धरण (िा.ददग्रस, 
जज.यििमाळ) पयवटन सथळ म्हणनू 
विकास करण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२९ ४३९९३ श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, श्री.शरद 

रणवपसे, अॅड.हुसनबान ू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, आककव .अनांि 
 ाड ीळ, श्री.चांद्रकाांि रघिुांशी, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

माजरे कोंढर धचिेली (िा.धचपळूण, 
जज.रत्नाध री) येथील रसत्याच्या 
कामाबाबि  

३० ४४९५५ श्री.अमररशभााई पटेल, श्री.अशोक ऊफव  
भााई ज िाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुसनबान ू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.चांद्रकाांि रघिुांशी, 
श्री.हररशसां  राठोड, डॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.सुभााष र्ाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जो ेन्द्र किाड े

शहापूर (जज.ठाणे) उपजजल्हा 
रुग्णालयािील बाल उपचार कें द्राि सोई 
सुविधाांचा िसेच बालरो  िज्ञाचा अभााि 
असल्याबाबि  

३१ ४५१४४ डॉ.पररणय फुके राज्यािील विमुक्ि जािी ि भाटक्या 
जमािीच्या शाळाांमधील  ैरव्यिहाराबाबि  

३२ ४५०९६ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्िात्रय सािांि, 
श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े श्री.विक्रम काळे 

कोंडमाळा (िा.धचपळूण, जज.रत्नाध री) 
शाळेच्या इमारिीची दरुिसथा 
र्ाल्याबाबि  

३३ ४४१३२ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

अकृषी विद्यापीठािील कक्ष अधधकारी 
सांि ावस सुधाररि िेिनशे्रणी ला ू 
करण्याबाबि  

३४ ४४६७२ प्रा.जो ेन्द्र किाड े अहमदन र येथील सथातनक सिराज्य 
सांसथाांमध्ये अपहार र्ाल्याबाबि  

३५ ४५०२३ श्रीमिी जसमिा िाघ पाचोरा (जज.जळ ाांि) येथे ग्रामीण 
रुग्णालयािील कमवचारी रुग्णाांना खाज ी 
रुग्णालयाि पाठविि असल्याबाबि  

३६ ४४३९१ श्री. ोवपककशन बाजोरीया अकोला शहरािील सत्री रुग्णालयाि 
खाटाांची व्यिसथा करण्याबाबि  

३७ ४४६६२ श्री.सुभााष र्ाांबड, श्री.अशोक ऊफव  भााई 
ज िाप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुसनबान ू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

औरां ाबाद जजल््यािील शसध्दाथव 
प्राणणसांग्रहालयािील प्राण्याांच्या 
देखभाालीबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३८ ४४८१२ अॅड.तनरांजन डािखरे मौजे धुमका (िा.जज.िाशशम) येथील 

कालव्याकरीिा सांपाददि केलेल्या 
जशमनीचा मोबदला शमळण्याबाबि  

३९ ४४३४७ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सुभााष र्ाांबड, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप 

राज्यािील िाढिी भु्रणहत्या 
रोखण्याबाबि  

४० ४५२५७ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.ध रीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफव  भााई ध रकर, श्री.ना ोराि 
 ाणार, अॅड.अतनल परब 

मुलुांड, मुांबई येथील राज्य काम ार विमा 
योजना रुग्णालयाचे िदै्यकीय अधीक्षक 
याांनी औषध घोटाळा केल्याबाबि  

४१ ४५३०२ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल्हा पररषद कृषी विभाा ाि 
 ैरव्यिहार र्ाल्याबाबि  

४२ ४४०६१ श्री.हररशसां  राठोड यििमाळ जजल्हा पररषदेमध्ये कायवरि 
उपमुख्य कायवकारी अधधकारी याांना 
कायवमुक्ि न केल्याबाबि  

४३ ४५३७९ श्री.चांद्रकाांि रघुिांशी, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील 

नांदरुबार शहराि एन.यु.एच.एम. 
योजनेंि वि रुग्णालये त्िरीि सुरु 
करण्याबाबि  

४४ ४४८९६ श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे 

राज्याि एचआयव्ही रुग्णाांच्या सांख्येि 
िाढ होि असल्याबाबि  

४५ ४४९८२ श्री.अमरनाथ राजूरकर माहूर िालुक्याि (जज.नाांदेड) बांधाऱ्याची 
कामे तनकृष्ट्ट दजावची र्ाल्याबाबि  

४६ ४४६१५ श्री.विप्लि बाजोररया, श्री.रामराि िडकुिे, 
श्री.ख्िाजा बे , श्री.विक्रम काळे 

सेन ाांि (जज.दहां ोली) येथील जजल्हा 
पररषद शाळेच्या इमारिीचे बाांधकाम पूणव 
करण्याबाबि  

४७ ४५३१९ श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, 
श्री.बाळाराम पाटील 

िाशशम िन विभाा ािील िनक्षेत्रपाल 
याांनी  ैरव्यिहार केल्याबाबि  

४८ ४४७७८ श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.ज न्नाथ शशांदे 

सॅतनटरी नॅपकीन सांदभाावि अजसमिा 
योजनेबाबि 

४९ ४५४७८ श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांि टकले, 
डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.दत्िात्रय सािांि, 
श्री.ककरण पािसकर, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण 

करिाडी (जज.दहां ोली)  ािािील रसिे 
दरुुसि करण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५० ४५५६४ श्री.रामराि िडकुिे, श्री.ख्िाजा बे , 

श्री.विक्रम काळे 
सेन ाि (जज.दहां ोली) िालुक्यािील 
रसत्याांची दरुुसिी करण्याबाबि  

५१ ४५८५८ प्रा.डॉ.िानाजी सािांि उसमानाबाद जजल््यािील कृष्ट्णा-
मराठिाडा शसांचन प्रकल्पाला भारीि तनधी 
शमळण्याबाबि  

५२ ४६०९९ श्री.रमेश पाटील िाडा (जज.पालघर) िालुक्यािील रसत्याांची 
दरुुसिी करण्याबाबि  

५३ ४६२६७ श्री.सुजजिशसांह ठाकूर उसमानाबाद जजल्हा पररषदेचे सांकेिसथळ 
अद्यािि करण्याबाबि  

५४ ४६३३४ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे मराठिाड्यामध्ये पाणीपुरिठा करण्याबाबि  

 
दसुरी फेरी 

 
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५५ ४५२३० डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे, डॉ.िजाहि शमर्ाव, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े 
श्री.दत्िात्रय सािांि 

आददिासी आरोग्य अहिालािील 
शशफारशीांनसुार उपाययोजना करण्याबाबि  

५६ ४४५७६ आककव .अनांि  ाड ीळ, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, 
श्री.सुभााष र्ाांबड, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनकेि 
िटकरे, श्री.ज न्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडकुिे, श्री.ख्िाजा बे , श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी, श्री.अतनल भाोसले, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.नरेंद्र दराड,े 
श्री.सुजजिशसांह ठाकूर, श्री.रामदास 
आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, श्री.ना ोराि 
 ाणार 

मुांबईसह राज्याच्या काही भाा ाि 
साथीच्या रो ाांची ला ण र्ाल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५७ ४४४०७ श्री.प्रसाद लाड खेड-शशर ाि (िा.खेड, जज.रत्नाध री) 

येथील वपांपळिाडी धरणाचे काम प्रलांबबि 
असल्याबाबि  

५८ ४४३५८ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे 

राज्यािील शासकीय रुग्णालयाांमधील 
ररक्ि पदे ि खाटाांची सांख्या 
िाढविण्याबाबि  

५९ ४४५८४ श्री.ज न्नाथ शशांदे राज्यािील सतैनक पाल्याांच्या कोट्यािर 
परप्राांिीय विद्यार्थयाांकडून अतिक्रमण 
होि असल्याबाबि  

६० ४४१९८ डॉ.(श्रीमिी) नीलम  ोऱ्हे अष्ट्टविनायक िीथवक्षेत्राचा विकास 
आराखडा ियार करण्याबाबि  

६१ ४५३९७ श्री.विलास पोिनीस, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.अतनकेि 
िटकरे, श्री.ज न्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडकुिे, श्री.ख्िाजा बे , श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी, श्री.जयांि पाटील 

मुांबईिील िाडडया रुग्णालयाची 
कोट्यिधीची रक्कम थकविल्याबाबि  

६२ ४४८४८ श्री.ध रीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.ना ोराि  ाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर 

राज्याि जशमनीचे िाटप विना 
परिान ीने र्ाल्याबाबि  

६३ ४५०८५ डॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, अॅड.हुसनबान ू खशलफे, 
श्री.हररशसां  राठोड 

पाांढरकिडा ि राळे ाि (जज.यििमाळ) 
िालुक्यािील नरभाक्षक िातघणीला जेरबांद 
करण्याबाबि  

६४ ४५४१५ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा ि पॅरािदै्यक 
शशक्षण मांडळ अिैधपणे अजसित्िाि 
आणल्याबाबि  

६५ ४५३५४ श्री.प्रकाश  जशभाये ना पूरच्या मेयो रूग्णालयास 
हाफककन्सच्या कायवप्रणालीमुळे तनधी 
शमळण्याबाबि  
 

६६ ४५१२७ श्री.रविांद्र फाटक िसई (जज.पालघर) िालुक्यािील 
उपजजल्हा रुग्णालयाि खाटाांची सांख्या 
िाढविण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६७ ४५६३६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनकेि िटकरे, 

श्री.ज न्नाथ शशांदे 
मराठिाड्यािील शसांचन प्रकल्प 
तनधीअभाािी प्रलांबबि असल्याबाबि  

६८ ४४४८० श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.ना ोराि  ाणार, श्री.ध रीशचांद्र व्यास 

अां णिाड्याांसाठी विजेची विशेष िरिदू 
करण् याबाबि  

६९ ४४०२५ प्रा.अतनल सोले, श्री.ना ोराि  ाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.ध रीशचांद्र 
व्यास 

शासकीय िदै्यककय महाविद्यालय ि 
रूग्णालय (मेडीकल), ना परू येथे काम 
करणाऱ् या डाटा एन्री रपरेटसवना पूणव 
िेिन देण्याबाबि  

७० ४४१४८ श्री.विजय ऊफव  भााई ध रकर, श्रीमिी 
जसमिा िाघ, श्री.ना ोराि  ाणार, 
श्री.प्रविण दरेकर 

राज्यािील मदहला सिाधार हृाांचे 
मुल्याांकन न र्ाल्यामुळे अनदुान प्रलांबबि 
असल्याबाबि  

७१ ४३९७३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, श्री.सुभााष 
र्ाांबड, अॅड.हुसनबानू खशलफे, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.आनांदराि पाटील, 
प्रा.जो ेन्द्र किाड,े श्री.हररशसां  राठोड 

महाराष्ट्राला कर िसुलीच्या िुलनेि कें द्र 
शासनाकडून कमी तनधी शमळाल्याबाबि  

७२ ४४२०१ अॅड.हुसनबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, आककव .अनांि 
 ाड ीळ, श्री.सुभााष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क ि सांरक्षण 
आयो ाकड े अनेक िक्रारी प्रलांबबि 
असल्याबाबि  

७३ ४६०६१ श्री.ककरण पािसकर राय ड जजल््यािील प्राथशमक आरोग्य 
कें द्राि िैद्यकीय अधधकाऱ् याांची ररक्ि पदे 
ि अपुऱ्या सोई-सुविधा असल्याबाबि  

७४ ४५०४९ श्री.जयांि पाटील, श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.ज न्नाथ शशांदे 

अशलबा  (जज.राय ड) येथील जजल्हा 
रुग्णालयाि िदै्यकीय अधधकाऱ् याांसह 
इिर कमवचारी ि सोयी-सुविधा 
नसल्याबाबि  

७५ ४५७५४ श्री.ना ोराि  ाणार साां ली जजल्हा तनयोजन मांडळाने विविध 
विकास कामासाठी ददलेला तनधी 
अखधचवि असल्याबाबि  

७६ ४४९८५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.विप्लि बाजोररया 

परभाणी येथे शासकीय िैद्यककय 
महाविद्यालय सथापन करण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७७ ४४०४७ अॅड.अतनल परब, श्री.ख्िाजा बे , 

श्री.हेमांि टकले, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.आनांद ठाकूर 

राज्यािील महसूली उत्पन्न 
िाढविण्याबाबि  

७८ ४४५९९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सुभााष र्ाांबड, श्री.अशोक ऊफव  भााई 
ज िाप, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे, श्री.मोहनराि 
कदम, आककव .अनांि  ाड ीळ, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररशसां  राठोड 

सोलापूर जजल्हा पररषदेच्या तनजष्ट्क्रय 
कारभाारामुळे तनधी अखधचवि 
रादहल्याबाबि  

७९ ४५१६३ श्री.ख्िाजा बे , श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

राळे ाि (जज.यििमाळ) येथील शासकीय 
िासििू सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबि  

८० ४४१६३ श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुसनबान ू खशलफे, 
आककव .अनांि  ाड ीळ, डॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.सुभााष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, प्रा.जो ेन्द्र किाड,े 
श्री.हररशसां  राठोड 

मुांबईिील प्रतिजष्ट्ठि सांसथेच्या 
बाल हृामध्ये अनाथ मुलाांना 
बेकायदेशीरररत्या ठेिण्याि आल्याबाबि  

८१ ४४९५२ श्री.अमररशभााई पटेल, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

सुधा ड (जज.राय ड) िालुक्यािील 
प्राथशमक आरोग्य कें द्रािील िदै्यकीय 
अधधकाऱ्याांची ररक्ि पदे भारण्याबाबि  

८२ ४५१४७ डॉ.पररणय फुके मोहदरुा (जज.भाांडारा) येथे िदै्यकीय 
अधधकारी मुख्यालयी राहि नसल्याबाबि  

८३ ४४१३३ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

भाीमा नदीिरील उजनी लाभाक्षेत्रािील 
शेिीसाठी पाणी परिाने सुरू करणेबाबि  

८४ ४४७१४ प्रा.जो ेन्द्र किाड े  डधचरोली जजल््याि शसांचन विदहरीांचे 
बाांधकाम पूणव करण्याबाबि  

८५ ४५०३६ श्रीमिी जसमिा िाघ िैद्यकीय अभ्यासक्रमाांच्या प्रिेश प्रकक्रयेि 
बनािट जाि प्रमाणपत्र सादर 
केल्याबाबि  

८६ ४४४२० श्री. ोवपककशन बाजोरीया रायसेम ि शमनी आय.टी.आय. 
कमवचाऱ् याांना शासकीय सेिेि सामािनू 
घेण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
८७ ४४६८७ श्री.सुभााष र्ाांबड, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जो ेन्द्र किाड,े 
श्री.हररशसां  राठोड, डॉ.िजाहि शमर्ाव, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे 

मराठिाड्यािील जायकिाडी धरण येथे 
पयवटकाांसाठी सोयी सुविधा परुविण्याबाबि  

८८ ४४८२९ अॅड.तनरांजन डािखरे ग्रामीण भाा ािील प्राथशमक आरोग्य कें द्र 
ि उपकें द्र या आरोग्य सांसथाांच्या बहृि 
आराखड्याचे तनकष बदलण्याबाबि  

८९ ४५९६० श्री.प्रविण दरेकर, श्री.ध रीशचांद्र व्यास, 
श्री.ना ोराि  ाणार, श्री.विजय ऊफव  भााई 
ध रकर 

मु.पो.उमरठ (िा.पोलादपूर, जज.राय ड) 
या नरिीर िानाजी मालुसरे याांचा पिुळा 
उभाारण्याबाबि  

९० ४५३५० श्री.विनायकराि मेटे माजल ाांि (जज.बीड) येथील रसत्याचे 
काम खाज ी ित्िािर कारखान्याला 
ददल्याबाबि  

९१ ४४०६५ श्री.हररशसां  राठोड राज्यािील विमुक्ि जािी ि भाटक्या 
जमािी याांना कक्रशमलेअरमधनू 
ि ळण्याबाबि  

९२ ४५३८१ श्री.चांद्रकाांि रघुिांशी, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे 

नांदरुबार जजल्हा रुग्णालय येथील नशसां  
सकुल कायावजन्िि करण्याबाबि  

९३ ४४८९८ श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे 

बोरीिली (मुांबई) येथील सांजय  ाांधी 
राष्ट्रीय उद्यानाच्या चारही बाजूांनी 
अनधधकृि र्ोपड्याांचे अतिक्रमण 
र्ाल्याबाबि  

९४ ४४९८४ श्री.अमरनाथ राजूरकर हद ाि (जज.नाांदेड) िालुक्यािील बरड, 
शेिाळा ि मानिाडी येथील र्ाडाांची 
कत्िल केल्याबाबि  

९५ ४४६३८ श्री.विप्लि बाजोररया दहां ोली जजल््याि सििांत्र सत्री रुग्णालय 
सुरु करण्याबाबि  

९६ ४५३१६ श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, 
श्री.बाळाराम पाटील 

न रपररषद ि महान रपाशलकेिील 
शशक्षकाांना जजल्हा पररषद शाळेमध्ये 
बदली शमळण्याबाबि  

९७ ४५५७४ श्री.रामराि िडकुिे, श्री.ख्िाजा बे , 
श्री.विक्रम काळे 

खेडाव (िा.जज.दहां ोली) येथील डडग्रसिाणी 
िे पळसोळा रसत्याची दरुुसिी 
करण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
९८ ४५८६२ प्रा.डॉ.िानाजी सािांि भुाम (जज.उसमानाबाद) िालुक्यािील ईट 

प्राथशमक आरोग्य कें द्रािील ररक्ि पदे 
भारण्याबाबि  

९९ ४६१४३ श्री.रमेश पाटील शभािांडी (जज.ठाणे) िालुक्यािील कोपर 
ग्रामपांचायिीच्या विविध विकास 
कामाांमध्ये  ैरव्यिहार केल्याबाबि  

१०० ४६२७० श्री.सुजजिशसांह ठाकूर पराांडा (जज.उसमानाबाद) िालुक्यािील 
रुई-दधुी ग्रामपांचायिीने आर.ओ. प्लान्ट 
बसविण्याच्या तनणवय घेिल्याबाबि  

 
तिसरी फेरी 

 
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१०१ ४५२३१ डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे, डॉ.िजाहि शमर्ाव, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े 
श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.सुभााष र्ाांबड 

राष्ट्रीय आरोग्य अशभायानाांि वि कें द्र 
शासनाकडून शमळालेला तनधी िापराविना 
असल्याबाबि  

१०२ ४४५७२ आककव .अनांि  ाड ीळ शासनाच्या अखत्यारीि असलेली 
महामांडळे िोट्याि असल्याबाबि  

१०३ ४४५५८ श्री.प्रसाद लाड रेिली (िा.दापोली, जज.रत्नाध री) 
धरणाच्या प्रलांबबि कामाबाबि  

१०४ ४४५०१ श्री.ज न्नाथ शशांदे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनकेि िटकरे, 
डॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे 

आरोग्य सांचालनालयािील ररक्ि पदे 
भारण्याबाबि  

१०५ ४४१५१ डॉ.(श्रीमिी) नीलम  ोऱ्हे राज्याि चालविण्याि येणाऱ्या विशषे 
दत्िक सांसथाांची िपासणी करण्याबाबि  

१०६ ४४२८२ श्री.विलास पोिनीस राज्यािील पाळणाघराांसाठी तनयमािली 
जाहीर करण्याबाबि  

१०७ ४४८४९ श्री.ध रीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.ना ोराि  ाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर, डॉ.पररणय फुके 

ना पूर जजल््यािील कळमेश्िर रेंजच्या 
सािनिारी बीट अांि वि सा िनाची 
अिैधररत्या िकृ्षिोड करण्याि 
आल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१०८ ४५४२७ डॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे, श्री.ख्िाजा बे , 
श्री.हेमांि टकले, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

मौजे आिी (जज.िधाव) ि मौजे बेंबाळ 
(िा.बाभुाळ ाि, जज.यििमाळ) येथील 
उपसा शसांचन योजना सिांयचशलि 
पध्दिीने राबविणेबाबि  

१०९ ४४९६७ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 

मग्रारोहयोच्या कामाची कुशल देयके 
प्रलांबबि असल्याबाबि  

११० ४४३५७ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.ना ोराि  ाणार 

 डधचरोली जजल्हा सामान्य रूग्णालयाि 
रक्ि िपासणी ि शसटीसकॅन मशीन बांद 
असल्याबाबि  

१११ ४४१८८ श्री.विजय ऊफव  भााई ध रकर, श्री.ना ोराि 
 ाणार, श्रीमिी जसमिा िाघ, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, आककव .अनांि  ाड ीळ, 
श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, 
श्री.हररशसां  राठोड 

मुांबईि क्षय रुग्णाांच्या सांख्येि िाढ होि 
असल्याबाबि  

११२ ४६३१६ अॅड.हुसनबानू खशलफे राजापूर (जज.रत्नाध री) िालुक्यािील 
पाां रे-धचांचिाडी येथील पांचक्रोशीिील 
 ािाांना पाणी शमळण्याबाबि  

११३ ४६१०६ श्री.ना ोराि  ाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.ध रीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  भााई 
ध रकर 

जलसांपदा विभाा ाच्या पुणे कायावलयाने 
विनािापर पडून असलेली यांत्र ेन िापरिा 
भााड ेित्िािर निी यांत्र ेआणल् याबाबि  

११४ ४५०१३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.विप्लि बाजोररया 

परभाणी जजल््यािील प्राथशमक आरोग्य 
कें द्राच्या इमारिीचे बाांधकाम ि 
फतनवचरची कामे अपूणव असल्याबाबि  

११५ ४४१०४ अॅड.अतनल परब राज्यािील काम ार रुग्णालयािील ररक्ि 
पदे भारण्याबाबि  

११६ ४४४४७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुसनबान ू
खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सुभााष र्ाांबड 
 

उत्िर सोलापूर (जज.सोलापूर) 
िालुक्यािील आरोग्य कें द्राि िदै्यकीय 
अधधकारी उपजसथि राहि नसल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
११७ ४३९७१ श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, श्री.रामहरी 

रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुसनबान ू खशलफे, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, आककव .अनांि 
 ाड ीळ, डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.सुभााष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररशसां  राठोड, प्रा.जो ेन्द्र 
किाड े

मौजे नाय ाि (िा.खांडाळा, जज.सािारा) 
येथील पयवटक तनिास बाांधकामाबाबि  

११८ ४५२८५ श्री.अमररशभााई पटेल, श्री.अशोक ऊफव  
भााई ज िाप, अॅड.हुसनबानू खशलफे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.मोहनराि कदम, डॉ.सुधीर 
िाांबे, आककव .अनांि  ाड ीळ, श्री.सुभााष 
र्ाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

आांबडोस (िा.मालिण, जज.शसांधदु ुव) 
येथील िहाळिाडी िे रिळनाथ 
मांददरापयांि जोडरसिा ि पुलाचे बाांधकाम 
करण्याबाबि  

११९ ४४२६२ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांि देशपाांड े

शशक्षक ि शशक्षकेिर कमवचारी याांची 
निीन पेन् शन योजनेची रक्कम 
शमळण्याबाबि  

१२० ४४८६३ प्रा.जो ेन्द्र किाड,े श्री.ना ोराि  ाणार मुदखेडा (िा.चाळीस ाांि, जज.जळ ाांि) 
येथील प्रकल्पग्रसि शेिकऱ्याांना भूासांपादन 
मोबदल्याची रक्कम देण्याबाबि  

१२१ ४५०४० श्रीमिी जसमिा िाघ राज्याि जजल्हासिरािर नेत्र बँक 
उभाारण्याबाबि  

१२२ ४४४८१ श्री. ोवपककशन बाजोरीया अकोट (जज.अकोला) येथील पोपटखेड 
टप्पा-२ च्या धरणाच्या अहिालाबाबि  

१२३ ४४८१७ अॅड.तनरांजन डािखरे हररहरेश्िर (जज.राय ड) मधील पाांडि 
प्रदक्षक्षणा मा ाविील सांरक्षक कठड े ि 
इिर दरुुसत्या िसेच सौंदयीकरणासाठी 
तनधी मांजूर करण्याबाबि  

१२४ ४५३५६ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल््यािील  ािाांमध्ये समशानभूामी 
बाांधनू देण्याबाबि  

१२५ ४४३७४ श्री.हररशसां  राठोड यििमाळ येथील िसांिराि नाईक 
शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालयाि 
रॅध ां  र्ाल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१२६ ४५३९२ श्री.चांद्रकाांि रघुिांशी, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे 

नांदरुबार ि शशांदखेडा या दोन्ही 
िालुक्यािनू जाणारा िापी-बुराई ्या 
कल्याणकारी प्रकल्पाचे काम 
धीम्या िीने सुरु असल्याबाबि  

१२७ ४४८९४ श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भााई ज िाप, 
अॅड.हुसनबानू खशलफे 

टाटा विद्युि प्रकल्पाचे पाणी 
दषु्ट्काळग्रसि भाा ाकड ेिळविण्याबाबि  

१२८ ४४६६० श्री.विप्लि बाजोररया निखा (िा.जज.दहां ोली)  ािास ना री 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबि  

१२९ ४५३२३ श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, 
श्री.बाळाराम पाटील 

सहािा िेिन आयो ाच्या फरकाची 
रक्कम शमळण्याबाबि  

१३० ४५५७५ श्री.रामराि िडकुिे, श्री.ख्िाजा बे , 
श्री.विक्रम काळे 

सुलदली िे बेलखेडा (िा.सेन ाि, 
जज.दहां ोली) या  ािाांच्या दरम्यान 
नाल्यािरील पुलाची दरुुसिी करण्याबाबि  

१३१ ४५८७२ प्रा.डॉ.िानाजी सािांि उसमानाबाद जज.प.च्या मदहला ि 
बालविकास विभाा ािील कमवचाऱ् याांना 
लाच घेिाना अटक करण्याि 
आल्याबाबि  

१३२ ४६२७१ श्री.सुजजिशसांह ठाकूर, श्री.आनांदराि 
पाटील 

राज्याि कुष्ट्ठरो ीांचे प्रमाण िाढल्याबाबि  

  
विधान भािन :   डॉ. अनांि कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : २९ नोव्हेंबर, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
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