
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
-------------------------- 

मंगळिार, ददनांक २५ फेब्रुिारी, २०२० / फाल्गुन ६, १९४१ (शके) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांची सूची 

  

(१) उप मखु् यमं् ी 

 

यांचे प्रभारी विभाग 

(२) जलसपंदा ि लाभक्षे्  विकास मं् ी 
(३) सािवजननक आरोग्य ि कुटंुब कल्याण मं् ी 
(४) ग्रामविकास मं् ी 
(५) िदै्यकीय शशक्षण, सांस्कृनतक काये मं् ी 
(६) मदहला ि बालविकास मं् ी 
(७) मदृ ि जलसधंारण मं् ी 

  

प्रश्नांची एकूण संख्या - ७२ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ३७ [ १ ते ३७ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - २३ [ ३८ ते ६० ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - १२ [ ६१ ते ७२ ] 
  

एकूण - ७२ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 

१ ७६५ श्री.रविदं्र फाटक रत्नाधगरी-शसधंुदगुव जजल््यासह गािठाण 
क्षे्ातील घरबांधणी  परिानगीच े
अधधकार ग्रामपचंायतीकड ेदेण्याबाबत  

२ ८५९ श्री.जयतं पाटील, श्री.धगरीशचंद्र व्यास, 
प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास कदम, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सधुीर तांबे, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.जनादवन चांदरूकर, 
प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े आककव .अनतं 
गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाव, डॉ.पररणय फुके, 

राज्यातील जलयकु्त शशिार 
योजनेबाबत  
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श्री.ननलय नाईक, श्री.विनायकराि मेटे, 
श्री.सजुजतशसहं ठाकूर, श्री.अरुणभाऊ 
अडसड 

३ ३११ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें अधेंरी (मुबंई) येथील कामगार 
रुग्णालयामध्ये सोयी सवुिधांचा  अभाि 
असल्याबाबत  

४ ४६७ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आबंटकर, श्री.धगरीशचदं्र 
व्यास, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रकाश 
गजशभये 

राज्यात विशषेत: नागपरू, भडंारा, िधाव, 
चंद्रपरू, गडधचरोली ि गोंददया या सहा 
जजल््यातील शासकीय रूग्णालयातील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत  

५ २४६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर तांबे, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.जनादवन 
चांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
आककव .अनतं गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाव 

जलसपंदा विभागाकडून इनतितृ्तास 
मान्द्यता शमळणेपिूी  प्रकल्पांना 
मान्द्यता ददल्याबाबत  

६ ७४७ डॉ.पररणय फुके राज्य परुाशभलेख सचंालनालयातील 
कमवचाऱ्यांना सहाय्यक सचंालक पदािर 
पदोन्द्नती देण्याबाबत  

७ १२७० श्री.हेमतं टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय 
फुके, श्री.अननल भोसले 
 

अखखल भारतीय आराधी महासघंाच्या 
विविध मागण्यांबाबत  

८ ८३८ श्री.प्रविण दरेकर दापोली (जज.रत्नाधगरी) येथील 
उपजजल्हा रुग्णालयामध्ये  तज्ञ 
डॉक्टरांची ररक्त पदे भरण्याबाबत  

९ ४७२ अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर तांबे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
डॉ.िजाहत शमर्ाव 

राज्यातील ग्रामीण भागात ि 
आददिासी जजल््यांत  कुपोषण 
ननमुवलन करण्याबाबत  
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१० ११५९ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्य 
साितं, श्री.विक्रम काळे, श्री.जयतं 
पाटील 

रायगड जजल््यासह राज्यात 
अनतिषृ्ट्टीमळेु शाळांच्या  इमारतींची 
दरुिस्था र्ाल्याबाबत  

११ ७६६ श्री.अबंादास दानिे औरंगाबाद शहरातील आरोग्य सकुंलाच े
काम अपणूव असल्याबाबत  

१२ १९५ श्री.जगन्द्नाथ शशदें, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.ख्िाजा बेग 

खडी (ता.शहापरू, जज.ठाणे) येथील 
ग्रामीण रुग्णालयाची  निीन इमारत 
बांधण्याबाबत  

१३ १०७३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.रामननिास 
शसहं, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय 
ऊफव  भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरंजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
प्रा.जोगेन्द्द्र किाड े

राज्यातील अगंणिाडी सेविका ि 
मदतनीस यांना  मोबाईल ररचाजवसाठी 
ननधी शमळण्याबाबत  

१४ ५३९ अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके 

ठाणे जजल््यातील नद्यांची परूरेषा 
ननजश्चत करण्याबाबत  

१५ ३३७ श्री.विलास पोतनीस राज्यातील प्रत्येक जजल््यातील 
शासकीय रुग्णालयात िदै्यकीय मडंळ 
स्थापन करण्याबाबत  

१६ ३५ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

औरंगाबाद येथ े मलुींसाठी शासकीय 
ननरीक्षणगहृ स्थापन करणेबाबत  

१७ ८२४ श्री.रामदास कदम कोकणातील शसचंनाच े आधथवक 
मापदंडाचे ननकष बदलण्याबाबत  

१८ २१७ श्री.सदाशशि खोत ददव्यागंाचे बोगस प्रमाणप् देिनू 
शासकीय सेिेचा  गरैिापर केला जात 
असल्याबाबत  

१९ ४३७ श्री.विप्लि बाजोररया कळमनरुी (जज.दहगंोली) शहरात 
उपजजल्हा  रुग्णालयात रुग्णांची 
गरैसोय होत असल्याबाबत  

२० ४०७ श्री.गोवपककशन बाजोरीया बलुढाणा जजल््यातील जजगांि 
प्रकल्पाला ननधी शमळण्याबाबत  
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२१ ६५८ श्री.प्रशांत पररचारक, श्री.विजय ऊफव  
भाई धगरकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचदं्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार 

सोलापरू जजल््यातील जजल् हा 
पररषदेच्या शाळाचं् या इमारतींची  
दरुिस् था र्ाल् याबाबत  

२२ ९७२ श्री.कवपल पाटील, श्री.विक्रम काळे नौरोसजी िाडडया मॅटननवटी 
हॉजस्पटलच्या कमवचाऱ्यांना  अनदुान 
शमळणेबाबत  

२३ ५८१ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप तळिट धरण (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) 
धोकादायक र्ाल्याबाबत  

२४ २२८ श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.दत्ता्य साितं, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.श्रीकांत देशपांड,े श्री.कवपल 
पाटील 

राज्यातील जजल्हा पररषदेच्या उदूव 
शाळांसाठी  स्ितं्  शशक्षणविस्तार 
अधधकारी नेमण्याबाबत  

२५ ६३६ श्री.जनादवन चांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
आककव .अनतं गाडगीळ, डॉ.सधुीर तांबे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाव, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

राज्यातील िधृ्द कलाितंाच्या 
मानधनात िाढ करण्याबाबत  

२६ ८९५ श्रीमती जस्मता िाघ पांजरा-माळण नदी जोड प्रकल्पासाठी 
आिश्यक ननधी  तसेच जल उपलब्धता 
प्रमाणप् शमळणेबाबत  

२७ १६ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे 

जिळेश्िर (ता.राजापरु, जज.रत्नाधगरी) 
ग्रामपचंायतीत समाविष्ट्ट असलेली 
धािडिेाडीिस्ती डोंगरीिस्ती म्हणनू 
घोवषत करण्याबाबत  

२८ ९५७ डॉ.रणजजत पाटील िाशशम ि अकोला जजल््यातील जजल् हा 
पररषद शाळांमधील  शशक्षकांना िेतन 
शमळण्याबाबत  

२९ ६७९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.हेमतं टकले, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ककरण 

बीड जजल््यात अिधैररत्या शस््कक्रया 
करुन मदहलाचंी गभववपशिी काढणाऱ्या 
रुग्णालयांविरुध्द कारिाई करण्याबाबत  
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पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.जगन्द्नाथ शशदें, श्री.अरुणकाका 
जगताप, श्री.प्रविण दरेकर 

३० १३५ श्री.रामदास आबंटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचदं्र 
व्यास 

नागपरू येथील मेडीकल ि मेयो 
रुग्णालयात लहान मलुांच्या 
शस््कक्रयेकरीता यनुनट सरुु 
करण्याबाबत  

३१ १२८८ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेकर सधुागड (जज.रायगड) तालकु्यातील 
अगंणिाड्याची  दरुिस्था र्ाल्याबाबत  

३२ १७३१ श्री.रामननिास शसहं, श्री.विजय ऊफव  
भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.महादेि जानकर, श्री.नागोराि 
गाणार, अॅड.ननरंजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुके, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर तांबे, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.जनादवन 
चांदरूकर, आककव .अनतं गाडगीळ, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.िजाहत 
शमर्ाव, श्री.विनायकराि मेटे 

बाई जेरबाई िाडडया आखण नौरोजी 
िाडडया, परळ (मुबंई)  रुग्णालयाच े
अनदुान थककत असल्याबाबत  

३३ १७६८ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामननिास शसहं, श्रीमती 
जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादेि 
जानकर, अॅड.ननरंजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाड 

पतंप्रधान आखण मखु्यमं् ी ग्रामसडक 
योजनेंतगवत येणाऱ्या  रस्त्यांच्या 
कामांमध्ये गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

३४ १८०५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचदं्र व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.पररणय फुके, 
प्रा.जोगेन्द्द्र किाड े

राज्यातील विदभव विकास मडंळाच्या 
प्रस्तािांना मजंुरी शमळण्याबाबत  
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३५ १९५६ श्री.विनायकराि मेटे शासकीय ि ननमशासकीय सेिेत 
कायवरत असणाऱ्या मदहला 
अधधकारी/कमवचारी यांच्या िदै्यकीय 
रजेबाबत  

३६ १९७४ श्री.सरेुश धस अगंणिाडी कमवचाऱ्यांना शासकीय दजाव 
शमळण्याबाबत  

३७ २०३४ श्री.आनदं ठाकूर खोडाळा (ता.मोखाडा, जज.पालघर) 
येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्रातील 
कमवचाऱ्याचंी ररक्त पदे ि आिश्यक 
सोयी सवुिधा परुविण्याबाबत  

  
दसुरी फेरी 

  
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 

३८ ८५७ श्री.रविदं्र फाटक ठाणे जजल््यात कुष्ट्ठरोगाचे रुग्ण 
आढळून आल्याबाबत  

३९ २९२ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें शमरज (जज.सातारा) गािातील शतेकरी 
याचं्या  जशमनीचा मोबदला 
शमळण्याबाबत  

४० ४७७ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आबंटकर, श्री.धगरीशचदं्र 
व्यास, डॉ.पररणय फुके 

लाखनी (जज.भडंारा) पचंायत सशमती 
अतंगवत शसदीपार (मडुीपार) जजल्हा 
पररषद प्राथशमक शाळेत एकच शशक्षक 
कायवरत असल्याबाबत  

४१ २२२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर तांबे, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.जनादवन 
चांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
आककव .अनतं गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाव 

राज्याच्या मागास भागातील अनशुषे 
भरुन काढण्याबाबत नेमण्यात आलेली 
डॉ.विजय केळकर सशमतीचा अहिाल 
अमंलबजािणीबाबत  

४२ ७८७ डॉ.पररणय फुके सोंड्याटोला उपसा शसचंन प्रकल्प 
(जज.भडंारा) येथ े सरुक्षारक्षकांची 
ननयकु्ती करण्याबाबत  
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४३ ३ श्री.हेमतं टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.आनदं ठाकूर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणकाका 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.अननल भोसले 

कें द्र शासनाकडून प्राप्त र्ालेला 
ननधीचा विननयोग  न करता समवपवत 
केल्याबाबत  

४४ ७७१ श्री.अबंादास दानिे पठैण येथील जायकिाडी धरणाच्या 
डाव्या कालव्याच्या दरुुस्तीबाबत  

४५ १३१५ श्री.जगन्द्नाथ शशदें, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमतं टकल े

ठाणे जजल्हा पररषद शाळांच्या बांधकाम 
ि दरुुस्तीसाठीचा  प्राप्त ननधी समवपवत 
केल्याबाबत  

४६ ५५६ अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके 

शासनाच्या “ब” आखण “क” प्रिगावतील 
पदभरती ि इतर मागण्यांबाबत  

४७ ४३ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

राज्यातील सेिाननितृ्त कमवचाऱ् यांना 
िेळेत ननितृ्तिेतन शमळणेबाबत  

४८ ९५४ श्री.रामदास कदम खेड (जज.रत्नाधगरी) ग्रामसडक 
योजनेंतगवत र्ालले्या  रस्त्यांच्या 
कामात गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

४९ १६५३ श्री.विप्लि बाजोररया औढंा नागनाथ (जज.दहगंोली) येथील 
ग्रामीण रुग्णालयात  िदै्यकीय 
अधधकाऱ्यांची ररक्त पदे भरण्याबाबत  

५० ११५७ श्री.गोवपककशन बाजोरीया, डॉ.रणजजत 
पाटील 

अकोला जजल्हा पररषदेच्या शाळेच्या 
इमारतीची दरुिस्था र्ाल्याबाबत  

५१ ६५९ श्री.प्रशांत पररचारक, श्री.विजय ऊफव  
भाई धगरकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचदं्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार 

सोलापरू जजल््यातील उपजजल् हा ि 
ग्रामीण रुग् णालयातील  िदै्यकीय 
अधधकाऱ् यांची पदे भरण्याबाबत  

५२ १६०१ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.जनादवन चांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत शमर्ाव, डॉ.सधुीर 
तांबे, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 

राज्यात नदीजोड प्रकल्पास मान्द्यता 
देण्याबाबत  
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राजूरकर, श्री.आनदंराि पाटील, 
आककव .अनतं गाडगीळ 

५३ ८५० श्री.जनादवन चांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
आककव .अनतं गाडगीळ, डॉ.सधुीर तांबे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाव, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.विजय ऊफव  
भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामननिास शसहं, श्रीमती जस्मता 
िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.महादेि जानकर, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमतं टकल,े श्री.आनदं 
ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या 
चव्हाण 

 गोिडंी (मुबंई) येथील चारु या खाजगी 
रुग्णालयात  बोगस डॉक्टरांना 
पोशलसांनी अटक केल्याबाबत  

५४ ९०६ श्रीमती जस्मता िाघ बोहरा (ता.अमळनेर, जज.जळगािं) 
येथील साने गरुुजी जलउपसा  शसचंन 
योजनेकरीता ननधी शमळण्याबाबत  

५५ १८९० डॉ.रणजजत पाटील राज्यातील खाजगी रुग्णालयांस कृत्र्म 
साधंा रोपणाच्या  शस््कक्रयसे 
परिानगी देण्याबाबत  

५६ ६९२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.हेमतं टकले, श्री.विक्रम 
काळे 

परभणी येथे शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत  

५७ २६२ श्री.रामदास आबंटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

हुमन प्रकल्पाच्या (ता.शसदेंिाही, 
जज.चंद्रपरू) कामाला  सरुुिात 
करण्याबाबत  

५८ १२८२ श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरंजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
डॉ.पररणय फुके 

रत्नाधगरी जजल्हा रुग्णालयातील ररक्त 
पदे भरण्याबाबत  

५९ १७६३ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामननिास शसहं, श्रीमती 
जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 

राज्यातील मदहलांच्या सरुक्षेकरीता 
कायावजन्द्ित केलले्या  “िन स्टॉप सेंटर” 
योजनेची दरुिस्था र्ाल्याबाबत  
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श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.जनादवन चांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत शमर्ाव, डॉ.सधुीर 
तांबे, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

६० १८०७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचदं्र व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.पररणय फुके, 
प्रा.जोगेन्द्द्र किाड े

राज्यातील आरोग्य सेिेच्या सह 
सचंालकांनी आहार सेिेची  ननविदा 
ननयमबा्यरीत्या राबविल्याबाबत  

  
नतसरी फेरी 

  
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 

६१ २९९ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें मुबंईतील जे.जे. रुग्णालयाच्या 
काडड वओलॉजी विभागात स्टेन्द्टसाठी 
अिास्ति दर आकारणी करीत 
असल्याबाबत  

६२ ४८८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचदं्र व्यास 

नागपरू येथील एकाजत्मक बालविकास 
योजनेंतगवत ई-अगंणिाडी ककट ननविदा 
प्रकक्रयेत गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

६३ २६९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर तांबे, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.जनादवन 
चांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
आककव .अनतं गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाव 

महाराष्ट्रातील तापी नदीच्या खोऱ्यातील 
महाराष्ट्राच्या िाट्याचे  पाणी गजुरात 
राज्याला शमळत असल्याबाबत  

६४ १८३५ डॉ.पररणय फुके गोंददया जजल््यातील बोगस डॉक्टरांिर 
कारिाई करण्याबाबत  
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६५ ५४ श्री.हेमतं टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.आनदं ठाकूर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ननलय 
नाईक, डॉ.सधुीर तांबे 
 

 महाराष्ट्र-तलेगंणा सीमेिरील र्री-
जामडी (जज.यितमाळ)  तालकु्यातील 
कुमारी मातांबाबत  

६६ १३२५ श्री.जगन्द्नाथ शशदें, श्री.हेमतं टकल,े 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर 
 

बदलापरू (जज.ठाणे) ग्रामीण रुग्णालयात 
ररक्त पदे भरण्याबाबत  

६७ १४९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमतं टकल,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

औरंगाबाद येथील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय  ि रुग्णालयास ननधी 
शमळणेबाबत  
 

६८ १०११ श्री.रामदास कदम राज्यातील जलसधंारण विभागाने 
धरणांना ददलेल्या सधुाररत प्रशासकीय 
मान्द्यतमेध्ये गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  
 

६९ १५८० श्री.गोवपककशन बाजोरीया पातरू (जज.अकोला) पचंायत 
सशमतीमध्ये कृषी अधधकारी हे  दहा 
िषव एकाच दठकाणी कायवरत 
असल्याबाबत  
 

७० १६१८ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.जनादवन चांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत शमर्ाव, डॉ.सधुीर 
तांबे, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 
 

िसई (जज.पालघर) ककल्ल्यािरील 
अनधधकृत बांधकामािर  कारिाई 
करण्याबाबत  

७१ ९०७ श्रीमती जस्मता िाघ जळगांि जजल््यातील जलयकु्त शशिार 
योजनेंतगवत कामाबाबत  
 

७२ ६९३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.हेमतं टकले, श्री.विक्रम 
काळे 

परभणी जजल््यातील मखु्यमं् ी 
ग्रामसडक योजनेतील  कामे प्रलतं्रबत 
असल्याबाबत  

  
विधान भिन :   श्री.राजेंद्र भागित 
मुबंई.   सधचि (कायवभार), 
ददनांक : २४ फेब्रिुारी, २०२०   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


