
महाराष्ट्र विधानपररषद 

दुसरे अवधिेशन, २०२२ 
-------------------------- 

सोमिार, वदनाांक २२ ऑगस्ट, २०२२ / श्रािण ३१, १९४४ (शके) रोजीच्या 

ताराांवकत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सचूी 

  

(१) मुख्यमांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उप मुख्यमांत्री 

(३) साांस्कृवतक काये मांत्री 

(४) ग्रामविकास ि पांचायत राज, िैद्यकीय वशक्षण मांत्री 

(५) कामगार मांत्री 

(६) सािवजवनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री 

(७) राज्य उत्पादन शुल्क मांत्री 

(८) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता ि नाविन्यता, मवहला ि 

बालविकास मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ६६ 
  

पवहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३२ [ १ ते ३२ ] 
  

दुसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २५ [ ३३ ते ५७ ] 
  

वतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ९ [ ५८ ते ६६ ] 
  

एकूण - ६६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 

  

पवहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

१ १४५७१ श्री.अवभवजत िांजारी शासनाकडे नोंदणी केलेल्या 

बेरोजगाराांना रोजगार वमळण्याबाबत 

२ १४४७० श्री.रमेश कराड, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, श्री.विजय 

ऊफव  भाई वगरकर, अॅड.वनरांजन 

डािखरे, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण 

दरेकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.अांबादास 

दानिे 

सरळसेिा भरती आस्थापना मांडळ 

आवण स्थावनक वनिड मांडळ या 

माध्यमातून निीन शासकीय िैद्यकीय 

महाविद्यालयातील पदे भरण्याबाबत 
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३ १३६४४ श्री.प्रसाद लाड, श्री.अांबादास दानिे महाराष्ट्र इमारत ि इतर बाांधकाम 

कामगार कल्याणकारी मांडळाकडून 

बाांधकाम मांजूराांना सरुक्षा सांच ि 

अत्यािश्यक सांच िाटप 

करण्याबाबत 
 

४ १३९९१ डॉ.रणवजत पाटील बुलढाणा वजल्हा पररषदेमधील कें द्र 

प्रमुखाांच्या पदोन्नती ि िेतन 

वनवितीची प्रकरणे मांजूर 

करण्याबाबत 
 

५ १४०७५ डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे डहाणू, विक्रमगड ि तलासरी 

(वज.पालघर) तालुक्यात िाढणाऱ्या 

हत्त्तीरोगाचा प्रादुभावि रोखण्याबाबत 
 

६ १४२१४ श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश चव्हाण, 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.कवपल 

पाटील, श्री.वकरण सरनाईक, 

श्री.वकशोर दराडे, डॉ.रणवजत पाटील 
 

शासकीय औद्योवगक प्रवशक्षण 

सांस्थेतील कां त्राटी तत्िािर कायवरत 

वनदेशकाांना वनयवमत सेिेत सामािून 

घेण्याबाबत 

७ १३८७१ श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अमोल 

वमटकरी, श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी 

गांगापूर-िैजापूर (वज.औरांगाबाद) 

तालुक्यातील नाांदूर-मधमेश्वर 

पाटबांधारे विभागातील अवभयांत्याांची 

ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

८ १३६९२ श्री.प्रिीण दटके, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके 

शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय, 

नागपूर येथे रोबोवटक सजवरी युवनट 

कायाववन्ित करण्याबाबत 
 

९ १४३३१ श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील, 

श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास पोतनीस, 

श्री.विजय ऊफव  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश 

कराड 
 

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील 

तु्रटी दूर करुन ही योजना प्रभािीपणे 

राबविण्याबाबत 

१० १३९४९ श्री.विजय ऊफव  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश 

कराड, श्री.विलास पोतनीस, 

श्री.सवुनल वशांदे 

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा 

लाभ तृतीयपांथीयाांना देण्याबाबत 
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११ १३७१७ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे पािणे एम.आय.डी.सी. (निी मुांबई) 

येथील ‘िेस्ट कोस्ट पॉलीकेम’ 

कां पनीतील मृत कामगाराांच्या 

नातेिाईकाांना आवथवक मदत 

देण्याबाबत 

 

१२ १४१३१ श्री.राजेश राठोड, डॉ.िजाहत वमर्ाव मराठिाडा विभागातील जलयकु्त 

वशिार योजनेतील कामाांची चौकशी 

करण्याबाबत 

 

१३ १४६५४ श्री.अमोल वमटकरी, श्री.शवशकाांत 

वशांदे, श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश 

चव्हाण, श्री.विलास पोतनीस, 

श्री.सवुनल वशांदे 

 

राज्यातील लोककलािांताांना विशेष 

अनुदान देण्याबाबत 

१४ १३७३९ श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास पोतनीस, 

श्री.राजहांस वसांह, श्री.रमेश कराड, 

श्री.नागोराि गाणार, डॉ.सधुीर ताांबे, 

श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, श्री.विजय 

ऊफव  भाई वगरकर, अॅड.वनरांजन 

डािखरे, श्री.रामदास आांबटकर, 

श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय 

फुके, डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.राजेश 

राठोड, डॉ.िजाहत वमर्ाव 

 

राज्यातील सािवजवनक रुग्णालये ि 

िैदयकीय महाविद्यालयाांशी सांलग्न 

रुग्णालयाांना औषधाांचा पुरिठा 

करण्याबाबत 

१५ १४३९८ डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाव, 

श्री.जयांत आसगािकर, श्री.अवभवजत 

िांजारी, श्री.राजेश राठोड, श्री.विक्रम 

काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 

श्री.वकशोर दराडे 

 
 

राज्यात ककव रोगाचे िाढते प्रमाण 

आटोक्यात आणण्यासाठी 

जनजागृती करण्याबाबत 

१६ १३७५४ श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी, श्री.सवतश 

चव्हाण, श्री.विक्रम काळे 

परभणी वजल्यातील स्त्री रुग्णालय 

इमारतीचे बाांधकाम पूणव 

करण्याबाबत 
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१७ १४११४ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अवभवजत 

िांजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 

ताांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाव, श्री.जयांत 

आसगािकर, डॉ.प्रज्ञा साति, 

श्री.मोहनराि कदम 
 

नाांदेड येथील खाजगी रुग्णालयाांमध्ये 

प्रसतूीकरीता जादा शुल्क आकारले 

जात असल्याबाबत 

१८ १४२९२ श्री.कवपल पाटील कें द्र प्रमुख या पदािरील 

पदोन्नतीसाठी बी.ए. ि बी.एड. ला 

५०% गुणाांची अट रद्द करणेबाबत 
 

१९ १४५६२ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.वनलय नाईक, 

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश 

कराड, श्री.प्रिीण दटके 
 

सडक अजुवनी (वज.गोंवदया) 

तालुक्यातील अांगणिाड याांना गॅस 

वसलेंडरचा वनयवमत पुरिठा 

करण्याबाबत 

२० १४१७६ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.राजेश राठोड, 

श्री.अवभवजत िांजारी, डॉ.सधुीर ताांबे, 

श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.जयांत 

आसगािकर, डॉ.िजाहत वमर्ाव, 

श्री.मोहनराि कदम, श्री.विजय ऊफव  

भाई वगरकर, अॅड.वनरांजन डािखरे, 

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.रमेश कराड 
 

राज्यातील प्रादेवशक मानवसक 

रुग्णालयाांची सांख्या िाढविण्याबाबत 

२१ १३८०९ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण 

दरेकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.नागोराि 

गाणार 

ठाणे आवण पालघर वजल्यात 

सपुरस्पेशावलटी रुग्णालय 

उभारण्याबाबत 
 

२२ १३८९५ श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे समृध्दी महामागावमुळे धामणगाि रेल्िे 

(वज.अमरािती) तालुक्यातील 

नादुरुस्त र्ालेल्या पाटचाऱ्या ि 

कालव्याचे काम पूणव करण्याबाबत 
 

२३ १३९८२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.विजय ऊफव  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय 

फुके 

राज्यातील वजल्हा पररषद 

वशक्षकाांच्या वजल्हाांतगवत बदली 

करण्याबाबत 
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२४ १४०४३ श्री.राजहांस वसांह बीड वजल्हा पररषदेच्या आरोग्य 

विभागातील अवधकारी ि कमवचारी 

याांनी केलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
 

२५ १३९५३ श्री.जयांत पाटील रायगड वजल्हा सामान्य 

रूग्णालयाच्या अवधपत्याखालील 

वजल्हा रूग्णालय, उपवजल्हा आवण 

ग्रामीण रूग्णालयातील विविध 

सांिगावची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

२६ १४०२६ श्री.वकशोर दराडे राज्यातील वजल्हा पररषदेच्या 

शाळाांमध्ये वशक्षकेतर पदे 

भरण्याबाबत 
 

२७ १४५३१ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफव  

भाई वगरकर, श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, 

डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, 

श्री.प्रिीण दटके, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.गोवपचांद पडळकर, श्री.वनलय 

नाईक, अॅड.वनरांजन डािखरे, 

श्री.राजहांस वसांह, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल 
 

राज्यातील इांधनािरील मूल्यिवधवत 

कर कमी केल्याबाबतची अवधसचूना 

प्रवसध्द करण्याबाबत 

२८ १४७६८ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद वजल्यात भौवतकोपचार 

(वफजीओथेरपी) ि व्यिसायोपचार 

(ऑक्युपेशनल थेरपी) महाविद्यालय 

सरुु करण्याबाबत 
 

२९ १४८०३ श्री.अरुण लाड पलूस (वज.साांगली) तालुक्यातील 

दोन प्राथवमक आरोग्य कें दे्र ि एक 

ग्रामीण रुग्णालय येथे िैद्यकीय 

अवधकारी ि कमवचाऱ्याांची वनयुक्ती 

करण्याबाबत 
 

३० १४८१४ श्री.शवशकाांत वशांदे मौजे पानस (ता.जािळी, वज.सातारा) 

येथील हातगेघर धरणाच्या वभांतीलगत 

करण्यात येणाऱ्या विवहरीचे बाांधकाम 

बांद करण्याबाबत 
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३१ १४८२८ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे 

चांद्रपूर वजल्यातील ग्रामपांचायतींना 

महावितरण कां पनीचे िीज देयक 

भरण्यासाठी आवथवक मदत 

करण्याबाबत 

३२ १४८७५ श्री.रामराि पाटील, श्री.सरेुश धस, 

श्री.गोवपचांद पडळकर 

राज्यातील ग्रामपांचायतींच्या आवथवक 

व्यिहारात आढळून आलेल्या 

अवनयवमततेची चौकशी करण्याबाबत 

  

 

दुसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

३३ १४३५६ श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, डॉ.पररणय फुके, 

श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.वनरांजन 

डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रिीण दटके, श्री.रामदास 

आांबटकर 

पूिव विदभावतील मालगुजारी 

तलािाांच्या पुनजीिनाकरीता विशेष 

आराखडा तयार करणेबाबत 

३४ १४४७४ श्री.रमेश कराड, श्री.नागोराि गाणार नावशक येथील महाराष्ट्र आरोग्य 

विज्ञान विद्यापीठाच्या िैद्यकीय 

अभ्यासक्रमाच्या प्रश्नपवत्रका 

फुटीबाबत 

३५ १३६४६ श्री.प्रसाद लाड, श्री.राजेश राठोड मुांबईतील बालगृहातील दोन 

विद्यार्थयाांना एमबीबीएसच्या पदिी 

अभ्यासक्रमाकरीता ि नीट 

पररके्षसाठी अनाथ असल्याचे 

प्रमाणपत्र वमळण्याबाबत 

३६ १४०७३ डॉ.रणवजत पाटील राज्यातील प्राथवमक वशक्षकाांच्या 

बदली प्रवक्रयेमध्ये पती-पत्नी 

एकत्रीकरणास प्राधान्य देणेबाबत 

३७ १३८८२ श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अमोल 

वमटकरी, श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी 

िडगाांि गाांजा (ता.लोहारा, 

वज.उस्मानाबाद) येथील साठिण 

तलािाचे काम सरुु करण्याबाबत 
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३८ १३६७० श्री.प्रिीण दटके, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 

श्री.अरुण लाड 

राज्य शासनाकडून रद्द करण्यात 

आलेल्या आरोग्य विभागाच्या परीक्षा 

पुन्हा आयोवजत करण्याबाबत 

३९ १४३०० श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील सोलापूर वजल्यातील कलािांत 

अथवसहाय्यापासनू िांवचत 

असल्याबाबत 

४० १३९२६ श्री.विजय ऊफव  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश 

कराड 

मरोळ (मुांबई) येथील सेव्हन वहल्स 

रुग्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य 

योजना सरुु करण्याबाबत 

४१ १३६३७ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे विद्याथी पररचाररकाांच्या 

विद्यािेतनात िाढ करण्याबाबत 

४२ १४१३९ श्री.राजेश राठोड, डॉ.िजाहत वमर्ाव साांगली ि कोल्हापूर वजल्यातील 

महापूर वनयांत्रणासाठी कायमस्िरुपी 

उपाययोजना करण्याबाबत 

४३ १४६५५ श्री.अमोल वमटकरी, श्री.शवशकाांत 

वशांदे, श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश 

चव्हाण 

राज्यात लोककला विद्यापीठाची 

स्थापना करणेबाबत 

४४ १४१७५ श्री.सवुनल वशांदे बोईसर (वज.पालघर) येथील 

“केमबााँड केवमकल्स वल.” या 

कां पनीत लागलेल्या आगीत मृत 

पािलेल्या कमवचाऱ्याांच्या 

नातेिाईकाांना आवथवक मदत 

देण्याबाबत 

४५ १४४०९ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, 

श्री.अवभवजत िांजारी, डॉ.प्रज्ञा साति, 

श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.जयांत 

आसगािकर, डॉ.िजाहत वमर्ाव, 

श्री.मोहनराि कदम, श्री.अवनकेत 

तटकरे, श्री.अमोल वमटकरी, 

श्री.शवशकाांत वशांदे, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.सवतश चव्हाण 
 

म्हाडा, वसडकोसह अन्य शासकीय 

गृहवनमावण योजनाांमध्ये अनाथ 

मुलाांसाठी सिलतीच्या दरात घरे 

उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
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४६ १३८६४ श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी, श्री.सवतश 

चव्हाण 

परभणी वजल्यातील वजल्हा 

एकावत्मक, आरोग्य ि कुटुांब कल्याण 

सोसायटी, वजल्हा पररषदेंतगवत 

र्ालेल्या भरती प्रवक्रयेतील पात्र 

उमेदिाराांना वनयकु्ती देण्याबाबत 
 

४७ १४९२३ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अवभवजत 

िांजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 

ताांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाव 

विष्ट्णुपूरी (वज.नाांदेड) येथील डॉ. 

शांकरराि चव्हाण शासकीय िैद्यकीय 

महाविद्यालय ि रुग्णालयात 

अत्यािश्यक सवुिधा पुरविण्याबाबत 
 

४८ १४२९४ श्री.कवपल पाटील ‘कें द्रप्रमुख’ या पदािरील पदोन्नतीची 

िेतनिाढ देण्याबाबत 
 

४९ १४५६७ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.रमेश कराड 

वसहोरा वजल्हा पररषद (ता.तुमसर, 

वज.भांडारा) गटातील नागररक ि गरजु 

लाभाथी अनेक शासकीय 

योजनाांपासनू िांवचत असल्याबाबत 
 

५० १४१८४ डॉ.प्रज्ञा  साति, श्री.राजेश राठोड,  

श्री.अवभवजत िांजारी, डॉ.सधुीर ताांबे, 

श्री.अमरनाथ राजूरकर,  श्री.जयांत 

आसगािकर, डॉ.िजाहत वमर्ाव,  

श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजहांस वसांह, 

श्री.अमोल  वमटकरी, श्री.शवशकाांत 

वशांदे, श्री.विक्रम काळे,  श्री.सवतश 

चव्हाण 
 

मवहला ि बालविकास विभागाच्या 

“वमशन िात्सल” योजनेंतगवत बालके 

ि मवहलाांना विविध कल्याणकारी 

योजनाांचा लाभ देणेबाबत 

५१ १३८४७ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण 

दरेकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.नागोराि 

गाणार 

युके्रन युद्धामुळे राज्यात परत 

आलेल्या विद्यार्थयाांना रुग्णालयामध्ये 

पॅ्रवक्टकल वशक्षण वमळण्याबाबत 
 

५२ १३८९६ श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे राज्यातील शासकीय िैद्यकीय 

महाविद्यालय ि रूग्णालयातील 

डॉक्टराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

५३ १४०५६ श्री.राजहांस वसांह, श्री.प्रसाद लाड मुांबईतील सर जे. जे. समूह 

रुग्णालयाच्या आिारातील भूखांडािर 

अवतविशेषोपचार रुग्णालय 

बाांधण्याबाबत 
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५४ १३९५७ श्री.जयांत पाटील तळेगाि (ता.माणगाि, वज.रायगड) 

येथील भातशेतीचे नुकसान 

र्ाल्याबाबत 
 

५५ १४०३० श्री.वकशोर दराडे प्राथवमक वशक्षकाांप्रमाणे माध्यवमक 

वशक्षकाांनाही प्रशासकीय िगव-१ ि 

िगव-२ च् या पदािर सामािून 

घेण्याबाबत 
 

५६ १४५३३ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफव  

भाई वगरकर, श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, 

डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, 

श्री.प्रिीण दटके, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.गोवपचांद पडळकर, श्री.वनलय 

नाईक, अॅड.वनरांजन डािखरे, 

श्री.राजहांस वसांह, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल 
 

राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य 

अवभयानाांतगवत सिव रुग्णालयाांमध्ये 

अवग्नशमन यांत्रणा बसविण्याबाबत 

५७ १४७७३ श्री.अांबादास दानिे मराठिाड यातील नदीजोड प्रकल्पाचे 

काम जलदगतीने पूणव करण्याबाबत 
 

  

वतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

५८ १३६५० श्री.प्रसाद लाड, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, श्री.प्रिीण 

दटके 

राज्यात िैद्यकीय गभवपात कायदा 

१९७१ च्या नव्या सधुाररत कायद्याचे 

अवधवनयम जाहीर करून 

अांमलबजािणी करण्याबाबत 
 

५९ १४६७१ श्री.अमोल वमटकरी, श्री.शवशकाांत 

वशांदे, श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश 

चव्हाण, डॉ.सधुीर ताांबे 

मुांबई येथील जी.टी. (गोकुळ 

तेजपाल) रुग्णालयात भूलतज्ञाचे 

वनयवमत पद भरण्याबाबत 
 

६० १४६२३ श्री.सवुनल वशांदे राज्यातील शासकीय ि 

वनमशासकीय कमवचाऱ्याांना जुनी 

वनिृत्तीिेतन योजना लागू 

करण् याबाबत 

६१ १३७५६ श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी, श्री.सवतश 

चव्हाण, श्री.विक्रम काळे 

परभणी येथे िैद्यकीय महाविद्यालय 

सरुु करण्याबाबत 
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६२ १४५८२ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.प्रिीण दटके 

राज्यातील अनेक वजल्याांमधील 

बालकल्याण सवमत्याांचे अध्यक्ष ि 

सदस्याांच्या वनयुक्त्या करण्याबाबत 
 

६३ १३८४९ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण 

दरेकर, डॉ.पररणय फुके 

डोंवबिली (वज.ठाणे) येथील प्रोबेस 

एन्टरप्रायरे्स या कां पनीत र्ालेल्या 

स्फोटामध्ये मृत/जखमी कामगाराांना 

नुकसान भरपाई वमळण्याबाबत 
 

६४ १३८९८ श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे नागपुर वजल्हातील अनेक लघु ि 

मध्यम वसांचन प्रकल्पाांच्या 

तलािातील गाळ उपसणे ि 

खोलीकरण करण्याबाबत 
 

६५ १३९६५ श्री.जयांत पाटील रायगड वजल्यातील सावित्री, काळ ि 

गाांधारी नदीपात्रातील गाळ 

काढण्याबाबत 
 

६६ १४५३० श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफव  

भाई वगरकर, श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, 

डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, 

श्री.प्रिीण दटके, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.गोवपचांद पडळकर, श्री.वनलय 

नाईक, अॅड.वनरांजन डािखरे, 

श्री.राजहांस वसांह, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.चांदूभाई पटेल 
 

िैद्यकीय वशक्षण, आयुिेद 

महाविद्यालये ि सांलवग्नत 

रुग्णालयाांमधील पररचाररकाांच्या 

मागण्याांबाबत 

  

 

 
  

विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 
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