महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१८
-------------------------मंगळिार, हदनांक २७ फेब्रि
ु ारी, २०१८ / फाल्गन
ु ८, १९३९ (शके) रोजीच्या

तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांची सच
ू ी
(१)

वित्त ि ननयोजन, िने मंत्री

(३)

िैद्यकीय शशक्षण, जलसंपदा ि लाभक्षेत्र विकास मंत्री

(२)
(४)
(५)

(६)

ग्रामविकास, महहला ि बालविकास मंत्री

सािवजननक आरोग्य ि कुटुंब कल्याण मंत्री

यांचे प्रभारी विभाग

जलसंधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमुक्त जाती, भटक्या

जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव कल्याण
मंत्री

रोजगार हमी, पयवटन मंत्री

प्रश्नांची एकूण संख्या - ७३

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ४३ [ १ ते ४३ ]
दस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - २१ [ ४४ ते ६४ ]
नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ९ [ ६५ ते ७३ ]
एकूण - ७३

--------------------

प्रश्नांचा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
१

२

३८८०८

३७८८२

सदसयांचे नांि

विषय

श्री.श्रीकांत दे शपांड,े श्री.दत्तात्रय सािंत,

२००५

श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचंद्र व्यास

सेिा ननयम १९८२ ि ८४ ची मुळ पेन्शन

श्री.कवपल पाटील, प्रा.अननल सोले,

श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.हे मंत टकले,
श्री.विक्रम काळे , श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनंद ठाकूर,

अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.सनु नल तटकरे , अॅड.ननरं जन डािखरे ,
अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.ख्िाजा बेग,
श्री.रामराि िडकुते, डॉ.अपूिव हहरे ,

श्री.जगन्नाथ शशंदे, प्रा.अननल सोले,

श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचंद्र व्यास,
श्री.बाळाराम पाटील

झालेल्या

नंतर

शासन

कमवचाऱ्यांना

सेिेत

महाराष्ट्र

ननयुक्त
नागरी

योजना लागू करणेबाबत

राज्यातील अंगणिाडी सेविकांना मानधन
शमळण्याबाबत

2
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
३

३९०५४

सदसयांचे नांि
श्री.बाळाराम पाटील

विषय
शासकीय

िैद्यकीय

विद्यार्थयाांसाठी
बंधनाबाबत

४

३९०९०

श्री.पररणय फुके

महाविद्यालयांतील

ग्रामीण

भागात

सेिा

गोंहदया येथील केटीएस जजल्हा सामान्य
रुग्णालयात

असल्याबाबत

रुग्णांची

(जज.रायगड)

गैरसोय

होत

तालक्
ु यात

िणिे

५

३८६८८

श्री.जयंत पाटील

म्हसळा

६

३८७६५

श्री.आनंद ठाकूर

िाडा (जज.पालघर) तालक्
ु यात लघप
ु ाटबंधारे

७

३७९८५

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे

शेतकऱ्यांना पाईपलाईनद्िारे

लागत असल्याबाबत

विभागामध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत
पाणी

उपलब्ध

करुन

शासनाने घेतल्याबाबत
८

३८७१४

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे ,

श्री.अमरशसंह पंडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ावणी

शसंचनासाठी

दे ण्याचा

ननणवय

औरं गाबाद जजल्हयातील जजल्हा पररषदे च्या
शाळांच्या इमारतींची दरु िसथा झाल्याबाबत

९

३९१७२

श्री.रामराि िडकुते

हहंगोली जजल्हयाचा विकास ननधी खचव न

१०

३८४५९

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

गडधचरोली जजल्हयातील जजल्हा रुग्णालय

झाल्याबाबत
तसेच

अन्य

रुग्णालयांना

सी.टी.सकॅन

मशीन उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
११

३७९७६

अॅड.अननल परब

राज्य कामगार विमा योजना यांच्या मुंबई
कायावलयातील
भरतीबाबत

१२

३७६५७

श्री.संजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप, श्री.रामहरी

राज्यात

समिैद्यकीय

मनोधैयव

योजनेंतगवत

पदांच्या
ॲशसड

हल्ल्यातील वपडीतांना शासनाकडून आधथवक

रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू खशलफे,
मदत दे ण्यास विलंब होत असल्याबाबत
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मंत टकले, श्री.सुननल
तटकरे , श्री.धनंजय मुंड,े श्री.ककरण
पािसकर, श्री.जयिंतराि जाधि,

अॅड.ननरं जन डािखरे , श्री.अननल भोसले,

श्री.अमरशसंह पंडडत, श्री.जगन्नाथ शशंदे,

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनंद ठाकूर,
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग

3
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
१३

३७८२५

सदसयांचे नांि

विषय

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मंत टकले, श्री.सुननल मुंबईतील
तटकरे , श्री.धनंजय मंड
ु ,े श्री.ककरण
पािसकर, श्री.जयिंतराि जाधि,

मानखद
ु व

सोसायटीत

मारहाणीबाबत

येथील

धचल्रन

कमवचाऱ्यांकडून

होणाऱ्या

विदयार्थयाांसाठी

असलेला

अॅड.ननरं जन डािखरे , श्री.अमरशसंह पंडडत,

श्री.जगन्नाथ शशंदे, श्रीमती विद्या चव्हाण,
श्री.आनंद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर,
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम काळे ,

अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.रामराि िडकुते
१४

३८४१८

आककव.अनंत गाडगीळ

मागासिगीय

पररपोषण आहार भत्ता सहा महहन्यापासन
ू
शमळाला नसल्याबाबत

१५

३८३९०

श्री.रामहरी रुपनिर, आककव.अनंत गाडगीळ, पंतप्रधान आिास योजनेंतगवत केिळ ६ घरे
डॉ.सुधीर तांबे, श्री.सतेज ऊफव बंटी पाटील, बांधली असल्याबाबत
श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनंदराि पाटील,

श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप, श्री.जनादव न
चांदरू कर, श्री.चंद्रकांत रघि
ं ी, श्री.सभ
ु श
ु ाष

झांबड, श्रीमती हुसनबानू खशलफे,
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाडे,
श्री.मोहनराि कदम, श्री.हररशसंग राठोड,
श्री.संजय दत्त
१६

३७६९१

श्री.दत्तात्रय सािंत

मौजे आबे (ता.पंढरपूर, जज.सोलापूर) येथे
प्राथशमक

आरोग्य

करणेबाबत
१७

३८८८८

उपकेंद्र

सथापन

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मंत टकले,

िाडा (जज.पालघर) येथील एकाजत्मक बाल

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनंद ठाकूर,

अंगणिाडयांमध्ये ररक्त पदे भरण्याबाबत

श्री.धनंजय मंड
ु ,े श्री.ककरण पािसकर,

अॅड.राहुल नािेकर, श्री.सुननल तटकरे ,

विकास

प्रकल्प

कायावलयातील

ि

श्री.विक्रम काळे , अॅड.ननरं जन डािखरे ,
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडकुते
१८

३७६६८

श्री.सतेज ऊफव बंटी पाटील, श्री.संजय दत्त, कोल्हापूर जजल्हयात छत्रपती प्रशमलाराजे
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव भाई

रुग्णालयाच्या

पाटील, श्रीमती हुसनबानू खशलफे

भरण्याबाबत

प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

नागपूर

जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनंदराि विभागासाठी
१९

३७८२६

श्री.धगरीशचंद्र व्यास, श्री.शमतेश भांगडडया

(सीपीआर)

रामा

कायमसिरुपी

प्रादे शशक

केअर
पदे

मनोरुग्णालयातील

नोंदणी शल्
ु कात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

4
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२०

३७७१९

सदसयांचे नांि
श्री.हररशसंग राठोड

विषय
यितमाळ
विभागाने

केल्याबाबत
२१

३७७५३

श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्त,

श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप, श्रीमती

हुसनबानू खशलफे, श्री.आनंदराि पाटील,
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर तांबे,

कोल्हापरू

जजल्हा

पररषद

बांधकाम

ई-ननविदे मध्ये

गैरव्यिहार

जलसंधारणांच्या

कामांमध्ये

गैरव्यिहार झाल्याबाबत

श्री.जनादव न चांदरू कर, श्री.हररशसंग राठोड,
प्रा.जोगेन्द्र किाडे, श्री.सभ
ु ाष झांबड,

श्री.मोहनराि कदम, आककव.अनंत गाडगीळ,
अॅड.जयदे ि गायकिाड
२२

३८२०९

अॅड.जयदे ि गायकिाड

पुणे

जजल्हयात

सॅननटरी

नॅपककनची

दे खभाल दरु
ु सतीच्या नािाखाली कोटयिधी
रुपये खचव केल्याबाबत

२३

३७८५४

श्री.अमरशसंह पंडडत, श्री.धनंजय मुंड,े
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे ,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जयिंतराि जाधि
२४

३८८५८

डॉ.सध
ु ीर तांबे, श्री.संजय दत्त, श्री.शरद
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,

बीड जजल््यात अनतिष्ट्ृ टीमुळे क्षनतग्रसत ि
फुटलेल्या पाझर तलािांच्या दरु
ु सतीबाबत

जागनतक आरोग्य संघटनेच्या ननकषाबाबत

श्री.आनंदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.हररशसंग
राठोड, श्री.श्रीकांत दे शपांड,े श्री.विक्रम

काळे , श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय
सािंत
२५

३७९३३

श्री.शमतेश भांगडडया, प्रा.अननल सोले

नागपरू शासकीय िैद्यकीय रुग्णालयामध्ये
सामान्य

रुग्णांना

एमआरआय,

सीटी

सकॅन

गणपतीपुळे

(जज.रत्नाधगरी)

अत्याधुननक

चाचणीकररता

प्रनतक्षा करािी लागत असल्याबाबत
२६

३८२४६

श्री.प्रसाद लाड

ककनाऱ्यािर

करण्याबाबत
२७

३८९२१

श्री.धगरीशचंद्र व्यास

नांदगाि

सुरक्षक्षत

(ता.मूल,

ग्रामपंचायतीमधील

मनमानी कारभाराबाबत

येथे

झोन

समद्र
ु

ननमावण

जज.चंद्रपूर)

ग्रामसेिकांच्या

5
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
२८

३८५७६

सदसयांचे नांि

विषय

श्री.मोहनराि कदम, श्री.शरद रणवपसे,

सांगली

जगताप, श्री.आनंदराि पाटील, श्रीमती

िनक्षेत्राचे नक
ु सान झाल्याबाबत

श्री.संजय दत्त, श्री.अशोक ऊफव भाई

हुसनबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर,
आककव.अनंत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ

जजल््यातील

सागरे श्िर

अभयारण्यातील ताकारी येथे आग लागन
ू

राजूरकर
२९

३९०१७

श्रीमती हुसनबानू खशलफे

संगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील गड
नदी

ि

गडगडी

प्रकल्पाचे

करण्याबाबत
३०

३९१३३

श्री.रविंद्र फाटक

काम

मौजे नािाळी (जज.ठाणे) येथे िापराविना
पडून

असलेल्या

इमारतीत

प्राथशमक

आरोग्य केंद्र सरु
ु करण्याबाबत
३१

३२

३८४२९

३८७०४

सरु
ु

श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप, श्री.अमरनाथ अक्कलकुिा (जज.नंदरु बार) ग्रामपंचायतीची
राजूरकर

जकातीची

श्री.प्रविण दरे कर, श्री.नागोराि गाणार,

मौजे दे िडे-िाडी अधधष्ट्ठी (ता.संगमेश्िर,

व्यास

पथहदिे ननकृष्ट्ट दजावचे असल्याबाबत

काढल्याबाबत

श्री.विजय ऊफव भाई धगरकर, श्री.धगरीशचंद्र जज.रत्नाधगरी)

रक्कम

येथे

संगनमताने

बसविण्यात

आलेले

३३

३८३८१

अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग,

महाराष्ट्र िसतू ि सेिा कर (जीएसटी)

३४

३८५१८

श्री.अमरनाथ राजूरकर

माहुर (जज.नांदेड) तालुक्यात शौचालय ि
शसंचन विहीरीच्या कामात गैरव्यिहार

श्री.आनंद ठाकूर, श्री.हे मत
ं टकले

विभागातील कमवचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत

केल्याबाबत
३५

३८९०९

श्री.आनंदराि पाटील

सातारा जजल््यातील उपजजल्हा रुग्णालयात
तसेच ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदे
भरण्याबाबत

३६

३८५६४

श्री.सुभाष झांबड, श्री.संजय दत्त, श्री.शरद मराठिाडयातील
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनंदराि पाटील,

दष्ट्ु काळग्रसत

भागाला

प्राधान्याने शसंचन सवु िधा उपलब्ध करुन
दे णेबाबत

श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ
राजूरकर
३७

३८०७०

श्री.गोवपककशन बाजोरीया

अकोला जजल््यातील शेतकऱ्यांच्या जशमनी
अल्पदराने संपाहदत केल्याबाबत
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३८

३९

३९३२७

३९३६९

सदसयांचे नांि

विषय

श्री.धनंजय मुंड,े श्री.जयिंतराि जाधि,

बेरोजगार

श्री.अमरशसंह पंडडत, अॅड.ननरं जन डािखरे

सेिा कर लािण्यात येत असल्याबाबत

श्री.सनु नल तटकरे , श्री.हे मत
ं टकले,

डॉ.अपि
ू व हहरे , प्रा.अननल सोले, श्री.विक्रम
काळे , श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्त,

श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप, श्री.रामहरी

तरुणांकडून

नोकरी

विषयक

परीक्षांचे अजव भरतांना १२ टक्के िसतु ि

राज्यातील

करण्याबाबत

शसंचन

प्रकल्प

पुणव

रुपनिर, श्री.आनंदराि पाटील, श्रीमती
हुसनबानू खशलफे, श्री.हररशसंग राठोड,
डॉ.सुधीर तांबे, श्री.सुभाष झांबड,
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.जनादव न

चांदरू कर, आककव.अनंत गाडगीळ, श्री.सतेज
ऊफव बंटी पाटील, श्री.मोहनराि कदम
४०

३९४२२

श्री.जगन्नाथ शशंदे, श्री.प्रकाश गजशभये,
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हे मंत टकले,
श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर,

शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के पदे कमी
करण्याबाबत

श्री.जयिंतराि जाधि, अॅड.ननरं जन डािखरे ,
श्री.सुननल तटकरे , अॅड.जयदे ि गायकिाड,
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग,
श्री.रामराि िडकुते, श्री.विक्रम काळे ,

श्री.आनंद ठाकूर, श्री.संजय दत्त, श्री.शरद
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप,
श्री.रामहरी रुपनिर
४१

३९५०६

श्री.विक्रम काळे

औरं गाबाद

४२

३९८९४

प्रा.डॉ.तानाजी सािंत

मौजे

येथील

दरु िसथा झाल्याबाबत
दारफळ

क्षय

(सीना)

रुग्णालयाची

(ता.माढा,

जज.सोलापरू ) येथील पल
ु ािर अपघात होत
असल्याबाबत

४३

३९८९५

श्री.नागोराि गाणार

श्री छत्रपती शशिाजी महाराज सिोपचार
रुग्णालय,

झाल्याबाबत

सोलापूर

याची

दरु िसथा
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४४

३८८१७

सदसयांचे नांि
श्री.श्रीकांत दे शपांड,े श्री.दत्तात्रय सािंत

विषय
डॉ.

पंजाबराि

महाविद्यालय,

दे शमख
ु

अमरिती

िैद्यकीय
येथील

प्रिेशामध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत
४५

३८८९३

श्री.आनंद ठाकूर

मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यात बालरोग

४६

३७६४६

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे

बारामती

तज्ञ पद भरण्याबाबत
’’ग्रामपंचायत
बनािट

३८७१६

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे ,

श्री.अमरशसंह पंडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान
दरु ावणी

४८

३९१६६

श्री.रामराि िडकुते, श्री.विक्रम काळे

बारामती

नािाने

असल्याबाबत
४७

(जज.पुणे)

तालुक्यात

ग्रामीण’’

ग्रामपंचायत

३९९४९

अॅड.अननल परब

कायवरत

राज्यात आरोग्य विभागातील ररक्त पदे
भरण्याबाबत
हहंगोली

रुग्णालयातील

जजल्हयातील

सामान्य

कननष्ट्ठ

शलपीकाने

गैरव्यिहार केल्याबाबत
४९

या

ओबीसी

मंत्रालयाच्या

कामकाजासाठी

अधधकारी आणण कमवचारी िगावची भरती
करण्याबाबत

५०

३७६६५

श्री.संजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे,

राज्यातील

रुपनिर, श्री.प्रविण दरे कर

करण्याबाबत

श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप, श्री.रामहरी

अभयारण्यातील

मानिी

िसत्यांचे पुनिवसन अभयारण्य उद्यानाबाहे र

५१

३८४३४

आककव.अनंत गाडगीळ

जन्मत:च हृदयदोष असलेल्या बालकांना

५२

३८४२३

श्री.रामहरी रुपनिर, आककव.अनंत गाडगीळ, बाशी (जज.सोलापूर) येथे असलेल्या िन

िैद्यककय सेिा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत

श्री.जनादव न चांदरू कर, श्री.अशोक ऊफव भाई विभागाभोिती

तारे चे

कंपाऊंड

जगताप, श्री.आनंदराि पाटील, श्रीमती

घालण्याबाबत

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हे मंत टकले,

मौजे तळिडे (ता.राजापरू , जज.रत्नाधगरी)

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनंद ठाकूर,

मोबदला शमळण्याबाबत

हुसनबानू खशलफे, प्रा.जोगेन्द्र किाडे
५३

३८८९६

श्री.धनंजय मुंड,े श्री.ककरण पािसकर,
अॅड.राहुल नािेकर

येथील शेतकऱ्यांना जशमनी आणण झाडांचा
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सदसयांचे नांि

विषय

५४

३८३४४

श्री.हररशसंग राठोड

यितमाळ

५५

३७७६०

श्री.अमरशसंह पंडडत, श्री.धनंजय मुंड,े

आमदार

श्री.जयिंतराि जाधि, श्री.नरें द्र पाटील,

झाल्याबाबत

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे ,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी

५६

५७

३९२७६

३८५८२

श्री.धगरीशचंद्र व्यास, प्रा.अननल सोले,

श्री.नागोराि गाणार, प्रा.जोगेन्द्र किाडे
श्री.मोहनराि कदम, श्री.शरद रणवपसे,
श्री.संजय दत्त, श्री.अशोक ऊफव भाई

जगताप, श्रीमती हुसनबानू खशलफे,
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनंद ठाकूर,

जजल््यात

सौर

खरे दीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत
सथाननक

कायवक्रमातील

प्रसतावित

विकास

कामास

पथहदिे
ननधी

विलंब

जजल्हा सामान्य रुग्णालय, चंद्रपूर येथील
कंत्राटी

करण्याबाबत

कामगारांचे

समायोजन

सांगली जजल्हयातील ताकारी उपसाशसंचन
योजनेमळ
ु े वपके िाळून गेल्याबाबत

आककव.अनंत गाडगीळ, श्री.सुभाष झांबड,
श्री.हररशसंग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र किाडे
५८

३८१६१

श्रीमती हुसनबानू खशलफे

पजश्चम

५९

३८४४५

श्री.अशोक ऊफव भाई जगताप, श्री.शरद

मौजे नायरी (ता.संगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी)

रुपनिर, श्री.आनंदराि पाटील, श्रीमती

रसत्याच्या दरु
ु सतीबाबत

रणवपसे, श्री.संजय दत्त, श्री.रामहरी

हुसनबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर,
श्री.सुभाष झांबड
६०

४०११६

श्री.प्रविण दरे कर

विदभावतील

धरणातील

जलसाठयात घट झाल्याबाबत
येथील

नायरी

विदभावतील

प्रकल्पातील

बौध्दिाडी-मराठिाडी

गोसीखद
ु व

राष्ट्रीय

कालव्याच्या

ननविदे त गैरव्यिहार झाल्याबाबत
६१

३८५३२

श्री.अमरनाथ राजूरकर

नांदेड

शसंचन

जजल््यात

मजूरांना

विहीरींचा

कुशल

नसल्याबाबत
६२

३८५७२

श्री.सुभाष झांबड

औरं गाबाद

६३

३८०९७

श्री.गोवपककशन बाजोरीया

अकोला

६४

३९६२३

श्री.जगन्नाथ शशंदे, अॅड.ननरं जन डािखरे ,

ठाणे

श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील,
अॅड.राहुल नािेकर

जजल्हा

अखधचांत असल्याबाबत

या

शसंचन

बांधकाम

रोजगार

ि

ननधी

शमळत

पररषदे तील

ननधी

िन

विभागात

पदे

जजल्हा

शासकीय

रुग्णालयाची

असल्याबाबत

पन
ु बाांधणी करण्याबाबत

ररक्त
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६५

३७८४३

सदसयांचे नांि
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे

विषय
अकोट

(जज.अकोला)

होशमओपॅधथक
ननजश्चतीचा

नसल्याबाबत
६६

३८७२०

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे ,

श्री.अमरशसंह पंडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान

तालक्
ु यातील

महाविद्यालयाने

प्रसताि

सादर

एका

शल्
ु क
केला

ब्रम्हगव्हाण उपसा जलशसंचन योजनेबाबत

दरु ावणी
६७

३९९५१

अॅड.अननल परब

वित्त विभागाने खचावत कपात केल्याबाबत

६८

३७७१६

श्री.हररशसंग राठोड

यितमाळ
शासकीय

येथील

िसंतराि

महाविद्यालयाने

नाईक

िैद्यकीय

खचावच्या

प्रनतपूती

दे यकास

केल्याबाबत
६९

३७७६१

श्री.अमरशसंह पंडडत, श्री.धनंजय मुंड,े
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे ,

श्री.जयिंतराि जाधि, श्री.अब्दल्
ु लाखान

मंजुरी दे ण्याबाबत

शुल्क

िाढ

दरु ावणी, श्री.नरें द्र पाटील
७०

३८५८५

श्री.मोहनराि कदम, श्री.शरद रणवपसे,

कडेगाि (जज.सांगली) तालक्
ु यातील ताकारी,

जगताप, श्रीमती हुसनबानू खशलफे,
श्री.आनंदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,

दे यकाबाबत

श्री.संजय दत्त, श्री.अशोक ऊफव भाई

म्है साळ ि टें भू या शसंचन योजनेच्या िीज

आककव.अनंत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ
राजरू कर
७१

३८५३८

श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.संजय दत्त,

विष्ट्णपुरी

७२

३८११५

श्री.गोवपककशन बाजोरीया

भांबेरी

७३

४००७४

श्री.जगन्नाथ शशंदे

आजारी रुग्णांना द्यािी लागणारी औषधे

श्री.सभ
ु ाष झांबड, प्रा.जोगेन्द्र किाडे

कालव्यात

(जज.नांदेड)

पाणी

प्रकल्पातून

िाहून
नेणाऱ्या
पाइपलाईनला गळती लागल्याबाबत
(जज.अकोला)

येथील

रुग्णालय बंद असल्याबाबत

आयि
ु ेहदक

ई-िे बबल प्रणालीतून िगळण्याबाबत

विधान भिन :

डॉ. अनंत कळसे

मुंबई.

प्रधान सधचि,

हदनांक : २६ फेब्रि
महाराष्ट्र विधानपररषद
ु ारी, २०१८
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