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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
१ २८२४६ श्री.हररशसांग राठोड जजल्हा सामान्य रुग्िालय (जज.गडधर्रोली) 

येथे डॉक्टराांच्या ननष्ट्काळजीपिामुळे 
गभचिती महहलेच्या गभाचशयातर् बाळ 
दगािल्याबाबत 

२ २९८६६ श्रीमती हुसनबानू खशलफे कोथुड े(ता.महाड, जज.रायगड) धरिाला 
वििर पडल्याने नळपािी पुरिठा योजना 
धोक्यात आल्याबाबत 

३ २९०६६ श्री.सुभाष झाांबड तुकाचबाद-खराडी-डोमेगाि (जज.औरांगाबाद) 
या रसत्याांर्ी दरुिसथा झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
४ २९१०२ श्री.पररिय फुके करांजी (ता.आमगाांि, जज.गोंहदया) येथे 

शौर्ालय बाांधकामात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

५ २८६०६ श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.शरद रिवपसे 

आरोग्य सांर्ालनालयामाफच त करण्यात 
आलेल्या औषध खरेदीर्ी र्ौकशी 
करण्याबाबत 

६ २९४८८ श्री.र्ांद्रकाांत रघुिांशी नांदरूबार शहरातील पेरोल ि डडझेलिरील 
सेस िसूली बांद करण्याबाबत 

७ २७६९१ डॉ.अपिूच हहरे, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.दत्तात्रय सािांत 

शासकीय कमचर्ाऱ् याांप्रमािे अनुदाननत 
शाळाांमधील शशक्षकाांना घरबाांधिी अधग्रम 
लागू करण्याबाबत 

८ २९०४२ श्री.अमरनाथ राजूरकर ककनिट तालुक्यातील (जज.नाांदेड) 
सागिानार्ी अिैधररत्या िकृ्षतोड 
झाल्याबाबत 

९ २६९१७ श्री.जयिांतराि जाधि सािरगाि (ता.ननफाड, जज.नाशशक) 
लघुपाटबांधारे योजनेरे् काम िन 
विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रलांबबत 
असल्याबाबत 

१० २९५५५ अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.तानाजी सािांत उजनी धरिारे् पािी प्रदवुषत झाल्याबाबत 
११ २९५९९ श्रीमती जसमता िाघ पार्ोरा (जज.जळगाांि) या उपविभागाांतगचत 

शसांर्न शाखेतील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
१२ २७३६५ श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 

श्री.नरेंद्र पाटील 
पुिे जजल््यातील र्ासकमान धरिातनू 
डाव्या कालव्यात पािी सोडल्याबाबत 

१३ २७०८७ श्री.आनांद ठाकूर खडखड (ता.जव्हार, जज.पालघर) धरिारे् 
बाांधकाम ननकृष्ट्ट दजाचरे् झाल्याबाबत 

१४ २८१६६ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी 

गोदािरी नदीपात्रातील उच्र् पातळी 
बांधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रातील उिचररत 
सांपाहदत जशमनीर्ा मािेजा अदा 
करण्याबाबत 

१५ २६९२२ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल 
तटकरे, श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरि 
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.अननल भोसले 

पुिे जजल्हयातील अनधधकृत नशसिंग 
होम्सिर कारिाई करण्याबाबत 
 

१६ २९६४६ श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले राज्यात विहहरी, उपसा शसांर्न आणि 
पाटबांधारे प्रकल्पाच्या माध्यमातनू ऊस 
क्षेत्र सुक्ष्म शसांर्नाखाली आिण्यार्ा 
ननिचयाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
१७ २८१११ श्री.जयांत पाटील नाांदिी (ता.मािगाि, जज.रायगड) येथे 

प्राथशमक आरोग्य कें द्र 
भाडयाच्या इमारतीत सुरु असल्याबाबत 

१८ २७११३ प्रा.अननल सोले र्ांद्रपूर मधील र्ाांदा िनविकास महामांडळ 
विभाग, बल्लारशाह अांतगचत झरि 
िनपररक्षेत्रात विडीांगच्या कामात 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

१९ २८७१६ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले सुपर सपेशाशलटी रुग्िालय, नागपूर येथे 
मध्यिती धर्ककत्सालयीन प्रयोगशाळा 
उभारण्यासाठी ननधी शमळण्याबाबत 

२० २९४४९ श्री.रविांद्र फाटक हदिा (जज.ठािे) येथे आरोग्य कें द्र 
नसल्यामुळे खाजगी रुग्िालयात जन्म 
हदलेल्या बाळार्ा मतृ्यू झाल्याबाबत 

२१ २६९६० श्री.सांजय दत्त, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, श्री.रविांद्र 
फाटक, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश 
र्व्हाि, श्री.नारायि रािे 

िसई (जज.पालघर) येथे अांगििाडयाांना 
मुदतबाहय पोषि आहार पुरविल्याबाबत 
 

२२ २६८९० श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड े पांढरपूर शहरात आषाढी णकादशी ननशमत्त 
येिाऱ् या भाविकाांर्ी शहराबाहेर व्यिसथा 
करिेबाबत 

२३ २८६३४ श्री.प्रकाश गजशभये नागपूर येथील गोरेिाडा आांतरराष्ट्रीय 
प्रािीसांग्रहालयारे् काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत 

२४ २६८३१ श्री.नारायि रािे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अमररशभाई पटेल 

राज्यात “माझी कन्या भाग्यश्री” या 
योजनेसांदभाचत जनजागतृी मोहहम 
राबविण्याबाबत 

२५ २७०२२ श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अमररशभाई पटेल, आककच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश र्व्हाि 

राज्यातील आहदिासी भागाांमध्ये कुपोषि 
ि बालमतृ्यू रोखण्यासाठी सक्षम यांत्रिा 
राबविण्याबाबत 

२६ २८८९७ श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचिी, श्री.अमरशसांह पांडडत 

पैठि तालुक्यातील ब्रम्हगव्हाि उपसा 
जलशसांर्न योजनेस ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
२७ २९३९९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े 

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.सनतश र्व्हाि 

रत्नापूर (ता.मानित, जज.परभिी) येथील 
जलयकु्त शशिार अशभयानाच्या नाला 
खोलीकरिाच्या कामात गैरप्रकार 
झाल्याबाबत  

२८ २८०४३ प्रा.जोगेन्द्र किाड े राज्यातील महहला बर्त गटाांर्ी बकेँतील 
कजच प्रकरिे मांजूर करुन अथच पुरिठा 
करण्याबाबत 

२९ २९६७३ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला जजल्हा पररषदेतील िगच-१ ि िगच-२ 
र्ी ररक्त पदे भरण्याबाबत 

३० २९६९३ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप सांगमेश् िर (जज. रत् नाधगरी) तालुक् यातील 
रस त् याांर्ी कामे पूिच करण् याबाबत 

३१ २७७२९ श्री.शरद रिवपसे राज्यास आधथचक दृष्ट््या सक्षम 
बनविण्यासाठी कराियार्ी उपाययोजना 

३२ २९८१९ श्री.हेमांत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.अननल भोसले, 
श्री.ककरि पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश र्व्हाि 

रायगड ककल्ल्यािर औषधी गुिधमच 
असलेली झाड ेपाण्याअभािी नष्ट्ट 
झाल्याबाबत 

३३ २९१२७ श्री.सुजजतशसांह ठाकूर मौजे शशिकरिाडी हे गाि लोहारा 
तालुक्यात (जज.उसमानाबाद) समाविष्ट्ट 
करिेबाबत 

३४ २७६८६ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनतश र्व्हाि, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.नरेंद्र पाटील 

शासनाने कामाच्या ननविदा ई-ननविदेद्िारे 
मागविण् याबाबत 
 

३५ २९५१७ अॅड.अननल परब, श्री.रविांद्र फाटक, 
आककच .अनांत गाडगीळ 

राज्यातील रुग्िालयाांमधील औषध 
पेढीमधनू औषधे घेिे सक्तीरे् केल्याबाबत 

३६ २८४६६ श्री.ा िाजा बेग, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरि पािसकर, 
श्री.अननल भोसले, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी 

दारव्हा (जज.यितमाळ) तालुक्यातील 
उपजजल्हा रुग्िालयात सोई-सुविधा 
पुरविण्याबाबत 

३७ २९८३२ श्री.तानाजी सािांत जलसांधारिाच्या कामात पारदशचकता 
आिण्यासाठी नविन ॲप तयार 
करण्याबाबत 

३८ २९७०२ श्री.रामहरी रुपनिर आलेगाांि अांतगचत (ता.साांगोला, 
जज.सोलापूर) लिटे यादि िसतीिरील 
जजल्हा पररषदेच्या प्राथशमक शाळेला 
जािारा रसता दरुुसत करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
३९ २८४८९ श्री.कवपल पाटील, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 

श्री.दत्तात्रय सािांत 
जुनी पेन्शन योजना लागू नसलेल्या 
कमचर्ाऱ्याांना ननितृ्तीिेतन लागू 
करण्यासाठी धोरिात्मक ननिचय 
घेण्याबाबत 

४० २७१६५ श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील कोल्हापूर जजल्हयातील पयचटन िाढीसाठी 
आणि जजल्हा आधथचक उन्नतीसाठी 
कायचिाही करण्याबाबत 

४१ २७३३४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टकले 

राज्यात िन विभागाच्याितीने करण्यात 
आलेल्या िकृ्षाांर्ी जपिकू ि सांिधचन 
करण्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
४२ २८३१० श्री.हररशसांग राठोड, श्री.ा िाजा बेग, 

श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.पररिय फुके 

यितमाळ जजल््यातील ननम्न पनैगांगा 
भूसांपादनात अपहार झाल्याबाबत 
 

४३ २९११६ श्री.पररिय फुके गोंहदया जजल्हा पररषदेमध्ये िगच-१ ि िगच-
२ र्ी ररक्त पदे भरण्याबाबत 

४४ २७६९२ डॉ.अपिूच हहरे राज्याच्या विकासासाठी शासनाच्या 
िापराविना असलेल्या जशमनीांर्ा शललाि ि 
तारिातून ननधी उभारण्याच्या 
प्रसतािाबाबत 

४५ २९९३४ श्री.अमरनाथ राजूरकर विष्ट् िपुुरी (जज.नाांदेड) येथील शासकीय 
िैदयकीय महाविदयालयातील शसटी सकॅन 
मशशन दरुुसत करण्याबाबत 

४६ २६९१९ श्री.जयिांतराि जाधि नगरसूल ि येिला (जज.नाशशक) येथील 
ग्राशमि रुग्िालयातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 

४७ २८९२० श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर 

पालघर जजल्हा पररषदेच्या अांतगचत 
असलेल्या मासिि-काटाळे-नागझरी या 
रसत्यार्ी दरुुसती करण्याबाबत 

४८ २९४११ श्री.जयांत पाटील मौजे लोिारे (ता.अशलबाग) येथील िन 
विभागाच्या जशमनीिर अनधधकृत बाांधकामे 
केल्याबाबत 

४९ २७०६५ प्रा.अननल सोले र्ांद्रपूर येथे शासककय दांत ि नशसिंग 
महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत 

५० २९७५१ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.जयांत पाटील कोपरी (जज.ठािे) आरोग्य कें द्रातील गैरसोई 
दरू करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
५१ २६९८९ श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटेल राज्यात िाघ ि बबबटयाांच्या िाढत्या 

शशकारीला प्रनतबांध घालण् याबाबत 
 

५२ २९६६२ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड े मौजे मुांढेिाडी (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) 
येथे भीमा नदीिरील बांधाऱ्यार्ी दरुुसती 
करण्याबाबत 
 

५३ २६९३९ श्री.नारायि रािे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
अॅड.अननल परब, श्रीमती जसमता िाघ, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.रविांद्र फाटक, 
श्री.प्रविि दरेकर 

औषधाांर्ा पुरिठा करिाऱ्या कां त्राटदाराांरे् 
बील थकविल्याने औषधाांर्ा पुरिठा बांद 
करण्यात आल्याबाबत 

५४ २९३२७ श्रीमती विद्या र्व्हाि मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील 
भूकबळी गेलेल्या मुलास मदत 
शमळण्याबाबत 
 

५५ २८९०६ श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचिी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय 
मुांड,े प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

पैठि (जज.औरांगाबाद) येथे रुग्िालयासाठी 
जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

५६ २८०४८ प्रा.जोगेन्द्र किाड े जाांभोरा (जज.यितमाळ) येथील शेतकऱ्याांना 
शसांर्न विहहरी मांजूर करण्याबाबत 
 

५७ २७७३३ श्री.शरद रिवपसे राज्यात पोषि आहार कृती आराखडा 
राबविण्याबाबत 

५८ २९८२० श्री.हेमांत टकले, श्री.सुननल तटकरे, श्रीमती 
विद्या र्व्हाि, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.ककरि पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अननल भोसले, श्री.पररिय फुके, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाि 
 

नागपूर ि ठािे प्रादेशशक मनोरुग्िालयात 
मनोरुग्िाांना औषधे उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 

५९ २७८२१ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे गोदािरी शसांर्न महामांडळारे् कायचकारी 
सांर्ालकाांनी केलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

६० २९६५३ अॅड.अननल परब मुांबईतील जीटी रुग्िालयात िैद्यककय 
सामुग्रीर्ी विनापरिाना खरेदी विक्री सुरु 
असल्याबाबत 
 

६१ २९८३४ श्री.तानाजी सािांत सीना कोळेगाि (ता.परांडा, जज.उसमानाबाद) 
धरिािर उपसा जलशसांर्न योजना 
कायाचजन्ित करिेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
६२ २७३४४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 
नरखेड (जज.नागपूर) पांर्ायत सशमतीमध्ये 
सायकल ि शशलाई मशशन िाटपात 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
६३ २७६९४ डॉ.अपिूच हहरे राज्यातील ग्रामपांर्ायतीांना विकास 

कायचक्रमात सहभागी करुन घेण्यासांदभाचत 
योजना आखण्याबाबत 

६४ २७१७९ श्री.जयिांतराि जाधि येिला (जज.नाशशक) तालुक्यातील इांहदरा 
आिास घरकुल प्रसतािास मांजुरी 
शमळण्याबाबत 

६५ २९३७० श्री.आनांद ठाकूर, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरि पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे 
 

शहापूर (जज.ठािे) तालुक्यातील मुा यालयी 
न राहिाऱ्या ग्रामसेिकाांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

६६ २९४२७ श्री.जयांत पाटील, श्री.रविांद्र फाटक, 
श्री.सांजय दत्त 

राज्यातील िदै्यकीय रूग्िालयाांमध्ये 
रुग्िाांर्ी होत असलेली फसििकू 

६७ २७१२० प्रा.अननल सोले िडगेाांि (ता.सािनेर, जज.नागपूर) येथे 
िाघीि ि दोन साांबरार्ा सांशयासपद मतृ्य ू
झाल्याबाबत 

६८ २६९४० श्री.नारायि रािे, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.सुजजतशसांह ठाकूर 
 

शसांधदुगुच जजल््यात िन्यप्राण्याांरे् हल्ले 
रोखण्यासाठी मोहहम राबविण्याबाबत 

६९ २७७३१ श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरि पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश र्व्हाि, 
अॅड.ननरांजन डािखरे 

राज्यात बलात्कार आणि शोषिाला बळी 
पडलेल्याांसाठी पुनिचसन योजनेच्या 
ननिचयाबाबत 
 

७० २९२४२ प्रा.जोगेन्द्र किाड े शसरसोली (ता.तेल्हारा, जज.अकोला) येथे 
लोकसहभागातनू जलयुक्त शशिार योजना 
ननयोजनाअभािी प्रलांबबत राहहल्याबाबत 

७१ २७८४९ श्री.शरद रिवपसे राज्यार्ा महसुल बुडू नये यासाठी 
कराियार्ी कायचिाही 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
७२ २९८२१ श्री.हेमांत टकले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 

श्रीमती विद्या र्व्हाि, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.ककरि पािसकर, श्री.अननल भोसले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश र्व्हाि 

मुांबईतील गोकुळदास तेजपाल (जी.टी) 
रुग्िालयातील शिागहृातील िातानकूुशलत 
यांत्रिा दरुुसत करण् याबाबत 

७३ २७६१७ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.नरेंद्र पाटील 

मुांबई येथील पररर्याच शशक्षि सांसथेत 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

  
विधान भिन :   उत्तमशसांग र्व्हाि 
मुांबई.   सधर्ि, 
हदनाांक : १५ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


