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(५) िदै्यकीय शशक्षण, सांस्कृनतक काये मं् ी 
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पदहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ३६ [ १ ते ३६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - २३ [ ३७ ते ५९ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - २० [ ६० ते ७९ ] 
  

एकूण - ७९ 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नािं विषय 

१ ११२९ श्री.अबंादास दानिे नदीजोड प्रकल्पांतगचत मराठिाड्याला 
पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

२ ९ श्री.हेमतं टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.आनदं ठाकूर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.ख्िाजा बगे, श्री.अरुणकाका 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर तांबे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 

राज्यातील अगंणिाडी सवेिका, शमनी 
अगंणिाडी सवेिका ि मदतनीस यांच्या 
मानधनात िाढ करण्याबाबत  
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डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.रामदास 
आबंटकर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.अबंादास दानिे, श्री.प्रकाश 
गजशभये, श्री.जनादचन र्ांदरूकर, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.अननल भोसले, 
श्री.विलास पोतनीस, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.दत्ता्य साितं, 
श्री.धगरीशर्रं व्यास 

३ १९८ श्री.जगन्द्नाथ शशदें, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर 
 

राज्यात पॅशलएदटव्ह केअर सेंटर सरुु 
करण्याबाबत  

४ ३६३ श्री.धगरीशर्रं व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आबंटकर 

नागपरू जजल््यातील जजल्हा पररषद 
शाळांच्या िगचखोल्यांर्ी दरुुस्ती 
करण्याबाबत  

५ ८९१ श्री.रविरं फाटक, श्री.सजुजतशसहं ठाकूर ठाणे जजल्हा सामान्द्य रुग्णालयात ररक्त 
पदे भरण्याबाबत  

६ १७५ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.आनदं ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण 

मुबंईतील िस्त ू ि सेिाकर विभागात 
कायचरत असलले्या कं्ाटी कमचर्ाऱ्यांना 
कायमस्िरुपी सेिेत सामािनू घेण्याबाबत  

७ ५११ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्रं व्यास, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.हेमतं 
टकल,े श्री.विक्रम काळे 

 राज्यातील शासकीय-ननमशासकीय 
कमचर्ाऱ् यांना जुनी ननितृ्तीिेतन योजना 
पिूचित लाग ूकरण्याबाबत  

८ ८९० श्री.जयतं पाटील अशलबाग (जज.रायगड) येथे जजल्हा 
सामान्द्य रूग्णालयामध्ये रुग्णांना सोयी 
सवुिधा परुविण्याबाबत  
 

९ ६४ श्री.प्रसाद लाड जैतापरू प्राथशमक आरोग्य कें र ि 
उपकें रात कमचर्ाऱ्यांर्ी पदे ररक्त 
असल्याबाबत  
 

१० १०६५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.जनादचन र्ांदरूकर, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.जयतं पाटील 

पणेु येथील ससनु रूग्णालयातील 
हृदयरोग शास्् विभागामधील पदे 
भरण्याबाबत तसेर् आयसीय ूविभाग सरुु 
करण्याबाबत  
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११ १२१६ श्री.विनायकराि मेटे स्िामी रामानदं तीथच िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रुग्णालयात डॉक्टर 
उपजस्थत राहत नसल्याबाबत  

१२ ११०४ प्रा.जोगेन्द्र किाड े कसबा (ता.महागाि, जज.यितमाळ) 
येथील पाथ्रडदेिी-िडगांि रस्त्यार्े काम 
ननकृष्ट्ट दजाचर्े असल्याबाबत  

१३ ५२४ अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके, श्री.सदाशशि 
खोत, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.रामननिास शसहं, 
श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.विनायकराि मेटे, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.जनादचन र्ांदरूकर, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सजुजतशसहं 
ठाकूर, श्री.अननल भोसल े

राज्यात ककच रोगाच्या रुग्णांना सवुिधा 
शमळण्याबाबत  

१४ ६१६ आककच .अनतं गाडगीळ, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.शरद रणवपसे, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर 
तांबे 

राज्यामध्ये सपचदंश र्ालले्या रुग्णाला 
िेळेिर उपर्ार शमळण्याबाबत  

१५ ७९६ डॉ.पररणय फुके गोंददया जजल््यातील िदै्यकीय 
महाविद्यालयात अनेक उपकरणांर्ी 
कमतरता असल्याबाबत  

१६ ३०८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सधुीर तांबे, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.जनादचन र्ांदरूकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े आककच .अनतं 

िस्त ू ि सेिाकर (जीएसटी) परताव्यार्ी 
रक्कम कें र शासनाकडून शमळण्याबाबत  
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गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
कायदें 

१७ ९९९ डॉ.सधुीर तांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.जनादचन र्ांदरूकर, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्य 
साितं, श्री.विक्रम काळे 

राज्यात आयषु्ट्यमान भारत योजनेतील 
जार्क अटीमळेु लाभाथींना या योजनेर्ा 
लाभ शमळत नसल्याबाबत  

१८ ५०७ अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर तांबे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.जनादचन र्ांदरूकर, आककच .अनतं 
गाडगीळ, श्री.जगन्द्नाथ शशदें, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.अबंादास दानिे 

राज्यातील बालमतृ्य,ू मातामतृ्य,ू अभचक 
मतु्य ूि उपजत मतृ्य ूरोखण्याबाबत  

१९ २७३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर तांबे, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककच .अनतं गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाच 

मदहला ि बालविकास विभागामाफच त 
शालेय पोषण आहारार्े कं्ाट 
ननयमबाहय पध्दतीने ददल्याबाबत  

२० ८५३ श्री.सरेुश धस प्रादेशशक रुग् णालय येरिडा, पणेु येथील 
कं्ाटदारांकडून कं्ाटी कामगारांर्ा 
सीपीएफ (कमचर्ारी भविष्ट् य ननिाचह ननधी) 
त् याचं् या खात् यािर जमा न केल्याबाबत  

२१ २८० श्री.आनदं ठाकूर, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ककरण पािसकर 

पालघर जजल््यात प्राथशमक आरोग्य 
कें रार्ी सखं्या अपरुी असल्याबाबत  
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२२ ३७० श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर 

आणी (जज.यितमाळ) तालकु्यातील 
ग्रामीण रुग्णालयामध्ये रामाकेअर यनुनट 
कायाचजन्द्ित करण्याबाबत  
 

२३ ६७७ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.हेमतं टकले, श्री.विक्रम 
काळे 

परभणी जजल््यातील जलयकु्त शशिार 
अशभयानात गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

२४ १०२३ श्री.रामदास कदम कोकणच्या विकासाकरीता महामडंळार्ी 
स्थापना करण्याबाबत  

२५ ९६३ श्री.कवपल पाटील, श्री.विक्रम काळे जजल्हा पररषदांमध्ये एकाजत्मक 
बालविकास प्रकल्प विकास योजनेंतगचत 
कायचरत असलेल्या मखु्यसेविकांच्या 
पदोन्द्नतीबाबत  

२६ ८९९ श्रीमती जस्मता िाघ ननम्न तापी प्रकल्पार्े (ता.अमळनेर, 
जज.जळगाि) काम प्रलबंबत असल्याबाबत  

२७ ३३९ श्री.सदाशशि खोत आगळंबे (ता.हिेली, जज.पणेु) 
ग्रामपरं्ायत ननिडणुकीत गरैप्रकारे 
ननिडणुक प्रकक्रया राबविल्याबाबत  

२८ १२६७ डॉ.रणजजत पाटील शासकीय महाविद्यालय, अकोला येथे 
एमआरआय मशीन उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

२९ १८९ श्री.रामदास आबंटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्रं 
व्यास 

दहगंणघाट (जज.िधाच) तालकु्यातील 
आजनसरा बॅरेज प्रकल्पाला मजंूरी 
शमळूनही कामाला सरुुिात न 
र्ाल्याबाबत  

३० १५२९ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें राज्य मदहला आयोगातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

३१ १६२२ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.जनादचन र्ांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत शमर्ाच, डॉ.सधुीर 
तांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

मौजे धामापरू (खालर्ािाडा) बौध्दिाडी-
आबंेरी (ता.मालिण, जज.शसधंदुगुच) 
रस्त्यार्े डांबरीकरण करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नािं विषय 

३२ १८७६ श्री.प्रविण दरेकर जजल्हा पररषद शाळांच्या विजेर्े देयक 
ग्रामपरं्ायतीने भरण्याबाबत  

३३ २१०३ श्री.महादेि जानकर, श्री.सदाशशि खोत, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.जयतं पाटील 

राज्यातील रामाकेअर सेंटरर्ी बांधकाम े
पणूच करण्याबाबत  

३४ २१२७ श्री.प्रकाश गजशभये मेयो सपुर स्पेशाशलटी रुग्णालय, नागपरू 
रूग्णांर्ी गरैसोय होत असल्याबाबत  

३५ २१३३ श्री.सजुजतशसहं ठाकूर राज्यात अडंिधृ्दी ि हत्तीरोग आजारािर 
ननयं् ण ठेिण्याबाबत  

३६ २३४२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरंजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.रामदास 
आबंटकर, प्रा.अननल सोले, श्री.दत्ता्य 
साितं, श्री.ककशोर दराड े

राज्यातील अगंणिाडी सेविका ि 
मदतनीसांर्ी पदे भरण्याबाबत  

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 

३७ ७९८ श्री.अबंादास दानिे शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
घाटी रुग्णालय, औरंगाबाद येथ े
एम.आर.आय. मशीन बदं 
असल्याबाबत  

३८ १०८६ श्री.हेमतं टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.आनदं ठाकूर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणकाका 
जगताप 

िाशशम जजल््यातील पोहरादेिी 
पररसराच्या विकास आराखड्याबाबत  

३९ ७५ श्री.जगन्द्नाथ शशदें, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सधुीर तांबे, श्री.आनदंराि 

राज्यात दहमोफेलीया रक्ताच्या 
आजारासाठी आिश्यक असलेल्या 
औषधांर्ा तटुिडा ननमाचण र्ाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 

पाटील, श्री.जनादचन र्ांदरूकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े आककच .अनतं 
गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच 
 

४० ३२७ श्री.धगरीशर्रं व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आबंटकर 

नागपरू जजल्हा पररषदेच्या शाळेतील 
डडजीटल उपकरणे बदं असल्याबाबत  

४१ ९७५ श्री.रविरं फाटक स्ि.इंददरा गांधी स्मतृी उपजजल्हा 
रुग्णालय (ता.शभिडंी, जज.ठाणे) येथील 
कर्ऱ्यार्ी विल्हेिाट लािण्याबाबत  

४२ ९३१ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.आनदं ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण 

मौजे कोंडगांि (ता.सगंमेश्िर, 
जज.रत्नाधगरी) येथील काजळी 
नदीिरील पलुाच्या पनुबाांधणीबाबत  

४३ ५१४ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आबंटकर, श्री.धगरीशर्रं 
व्यास 

ककसनपरू ग्रामपरं्ायत (ता.सडक 
अजुचनी, जज.गोंददया) येथील जजल्हा 
पररषद प्राथशमक शाळेला आिार शभतं 
बांधण्याबाबत  

४४ ८७० श्री.जयतं पाटील रायगड जजल््यात अनतिषृ्ट्टीमळेु 
ग्रामीण ि इतर रस्त्यांर्ी दरुिस्था 
र्ाल्याबाबत  

४५ ९७ श्री.प्रसाद लाड कळंबणी उपजजल्हा रुग्णालयात 
(ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) िदै्यकीय 
अधधकारी उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

४६ २१६४ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.जनादचन र्ांदरूकर, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

सोलापरू जजल््यातील ग्रामपरं्ायतींना 
स्ित:र्े कायाचलय नसल्याबाबत  

४७ १०८७ श्री.विनायकराि मेटे सिणे (जज.रायगड) येथील शतेकरी 
श्री.महेंर देशमखु यांनी न घेतलेल्या 
कजाचबाबत  
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४८ १४०६ अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रसाद लाड 

राज्यात ग्रामीण भागात आरोग्य 
उपकें राच्या स्थापनेसाठी लोकसखं्येच्या 
ननकषाबाबत  

४९ २०५३ डॉ.पररणय फुके पोिारीटोला (ता.सालेकसा, जज.गोंददया) 
येथील जजल्हा पररषदेच्या शाळेर्ी 
दरुुस्ती करण्याबाबत  

५० १३३२ श्री.विलास पोतनीस इंडडयन मेडडकल कौजन्द्सलने आखून 
ददलेल्या ननयमांर्े मुबंईतील िाडीया 
रुग्णालयाने पालन न केल्याबाबत  
 

५१ १५६१ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर तांबे, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककच .अनतं गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाच 
 

मार्च, २०१८ या सपंलेल्या िषाचत कॅगने 
घेतलेल्या आक्षेपांबाबत  

५२ २०७४ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.ख्िाजा बेग 

सतं गाडगे महाराज ग्रामस्िच्छता 
अशभयानांतगचत शौर्ालयाच्या 
ननधीमध्ये गरैव्यिहार केल्याबाबत  
 

५३ ३७५ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर, 
डॉ.रणजजत पाटील 

विदभच विकास महामडंळाने ननधीर्ी 
तरतदू करुनही जजल्हाधधकारी 
कायाचलयाकडून पणूच रकमेर्े प्रस्ताि 
पाठविले नसल्याबाबत  
 

५४ ६७४ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.हेमतं टकल,े श्री.विक्रम 
काळे 

परभणी जजल््यामध्ये प्रधानमं् ी 
आयषु्ट्यमान भारत जन आरोग्य 
अतंगचत गोल्डन काडच वितरीत 
करण्याबाबत  
 

५५ ९०३ श्रीमती जस्मता िाघ कोळवपपं्री (ता.पारोळा, जज.जळगाि) 
येथील बोरी नदीिरील बधंारे 
बांधकामार्ा प्रस्तािाबाबत  
 

५६ ३९९ श्री.रामदास आबंटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके 

नागपरू विभागातील राज्य कर 
सहआयकु्त ि इतर कमचर्ाऱ् यांर्ी ररक्त 
पदे भरण्याबाबत  
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५७ १५३४ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें राज्य परुातत्ि विभागातील ररक्त पदे 
असल्याबाबत  
 

५८ १६६४ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.जनादचन र्ांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत शमर्ाच, डॉ.सधुीर 
तांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

कोकणात जलसधंारण महामडंळाच्या 
अखत्याररत राबविण्यात येणारे प्रकल्प 
अपणूच असल्याबाबत  

५९ २१४४ श्री.सजुजतशसहं ठाकूर महागाि येथील दिाखान्द्यात गरैहजर 
रहाणाऱ्या डॉक्टरावंिरुध्द कारिाई 
करण्याबाबत  

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 

६० ८०८ श्री.अबंादास दानिे औरंगाबाद येथील मखु ककच रोग कें रार्ा 
प्रस्ताि प्रलबंबत असल्याबाबत  

६१ १३८३ श्री.हेमतं टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.आनदं ठाकूर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणकाका 
जगताप 

नेिासा (जज.अहमदनगर) तालकु्यातील 
अगंणिाड्यांना इमारती बांधण्याबाबत  

६२ १९७ श्री.जगन्द्नाथ शशदें, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमतं टकल,े श्री.आनदं 
ठाकूर, श्री.जयतं पाटील 

मरुबाड ि शहापरू (जज.ठाणे) 
तालकु्यातील कुपोवषत बालकांबाबत  

६३ ३५७ श्री.धगरीशर्रं व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आबंटकर 

स्माटच अगंणिाड्या ननमाचण 
करण्याबाबत  

६४ ७५० श्री.रविरं फाटक देिगड (जज.शसधंुदगुच) तालकु्यातील 
कुणकेश्िर मदंदरार्े सशुोशभकरण ि 
सोयी-सवुिधाकरीता ननधी उपलब्ध 
करण्याबाबत  
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६५ १३९५ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.आनदं ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.जगन्द्नाथ शशदें, 
श्री.अरुणकाका जगताप 

मौजे धुमका (ता.जज.िाशशम) येथील 
कालव्याकरीता सपंाददत केलेल्या 
जशमनीर्ा मोबदला शमळण्याबाबत  

६६ ५६२ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्रं व्यास, श्री.रामदास 
आबंटकर 

र्ंरपरू जजल्हा पररषदेच्या शाळांच्या 
िीज देयकाबाबत  

६७ १८२० श्री.जयतं पाटील बीड जजल््यात बालमतृ्यरू्े प्रमाणात 
िाढ र्ाल्याबाबत  

६८ १२९४ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जगन्द्नाथ शशदें, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.प्रविण दरेकर 

पालघर जजल््यात कामगार रुग्णालय 
उभारण्याबाबत  

६९ २१६५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.जनादचन र्ांदरूकर, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

सोलापरू जजल्हा पररषदेमध्ये अनकंुपा 
तत्िािरील भरती प्रकक्रया सरुु 
करण्याबाबत  

७० १९९० श्री.विनायकराि मेटे मौजे दबुळिेळ त े गुजं रस्त्यार्े 
(ता.मालेगाि, जज.िाशशम) काम सरुू 
करण्याबाबत  

७१ १४०७ अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रसाद लाड, प्रा.जोगने्द्र किाड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.आनदं ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.जगन्द्नाथ शशदें, 
श्री.अरुणकाका जगताप 
 

र्ंरपरू ि शसधंदुगुच जजल््याच्या 
सिाांधगण विकासासाठी “र्ांदा त ेबांदा” 
ही नाविन्द्यपणूच योजना राबविण् याबाबत 



11 

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 

७२ २१४९ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.जगन्द्नाथ शशदें, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण 
 

कोकणातील कातळशशल्पांना “सरंक्षक्षत 
स्मारक” घोवषत करण्याबाबत  

७३ १३७८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.रामननिास 
शसहं 

राज्यातील आरोग्य सेिा 
सरं्ालनालयातील कं्ाटी डॉक्टरांना 
मानधन शमळण्याबाबत  
 

७४ १५६३ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर तांबे, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककच .अनतं गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.विनायकराि मेटे 
 

महाड त े रायगड ककल्ल्यापयांतच्या 
रस्त्याच्या कामामध्ये ्टुी 
असल्याबाबत  

७५ २१५३ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमतं टकल,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण 
 

आगाशी, कामण, पारोळ आणण भाताणे 
(ता.िसई, जज.पालघर) या प्राथशमक 
आरोग्य कें रांर्ी दरुिस्था र्ाल्याबाबत  

७६ ६७५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.हेमतं टकल,े श्री.विक्रम 
काळे 
 

परभणी शहरासह जजल््यात डेंग्य ू ि 
इतर साथीच्या आजारारं्ी लागण 
र्ाल्याबाबत  

७७ ९०५ श्रीमती जस्मता िाघ मौजे ननबं (कवपलेश्िर) (जज.जळगाि) 
येथील कवपलेश्िर मदंदरासाठी 
परूसरंक्षण शभतं बांधण्याबाबत  
 

७८ १६६५ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.जनादचन र्ांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत शमर्ाच, डॉ.सधुीर 
तांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 
 
 

राज्यातील शसरं्न प्रकल्प पणूच 
करण्याबाबत  



12 

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 

७९ २१४७ श्री.सजुजतशसहं ठाकूर ठाणे जजल्हा पररषदेंतगचत कायचरत 
असलेल्या शशक्षकांच्या ऑनलाईन 
बदलीबाबत  

   
विधान भिन :   श्री.राजेंर भागित 
मुबंई.   सधर्ि (कायचभार), 
ददनांक : २ मार्च, २०२०   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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

 


