
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

गुरुिार, हदनाांक ३० मार्च, २०१७ / र्तै्र ९, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  
  

(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री 

 

 याांर् ेप्रभारी  विभाग 

(२) ग्रामविकास, महहला ि बाल कल्याि मांत्री 
(३) िैद्यकीय शशक्षि, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र 

विकास मांत्री  
(४) सािचजननक आरोग्य आणि कुटुांब     

कल्याि मांत्री 
(५) जलसांधारि, राजशशष्ट्टार्ार मांत्री 
(६) रोजगार हमी योजना, पयचटन मांत्री  

 

प्रश्नाांर्ी एकूि सांख्या - ५२ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २७ [ १ ते २७ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १७ [ २८ ते ४४ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ८ [ ४५ ते ५२ ] 
  

एकूि - ५२ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
१ २९६०७ श्रीमती स्समता िाघ जिाहर िदै्यककय महाविद्यालय आणि 

पररर्ाररका महाविद्यालयातील (स्ज.धुळे) 
विद्यार्थयाांना अन्नातनू विषबाधा 
झाल्याबाबत 

२ ३०२०४ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाि राज्यातील स्जल्हा पररषद शाळेतील 
प्राथशमक डिमरेंि शशक्षकाांना र्ौर्थया िेतन 
आयोगार्ी सुधाररत िेतनशे्रिी देण्याबाबत 
 

३ २७५४० अॅि.ननरांजन िािखरे ठािे शसव्हील रुग्िालयातील गैरसोई दरू 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
४ २७२९४ श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.धनांजय मुांि,े अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.ककरि पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अमरशसांह पांडित 

शभिांिी येथील सि.इांहदरा गाांधी 
रुग्िालयार्ी (स्ज.ठािे) दरूिसथा 
झाल्याबाबत 
 

५ ३०४४० श्री.अमरनाथ राजूरकर बा-हाळी (ता.मुखेि, स्ज.नाांदेि) येथील 
कुां द्राळा धरिार्ा िािा कालिा फुटून 
झालेल्या नकुसानीबाबत 

६ २९९९७ श्री.पररिय फुके भांिारा स्जल्हयातील मुद्रा योजनेर्ा ननधी 
अखधर्चत राहहल्याबाबत 

७ २७३७९ श्री.सांजय दत्त राज्यातील आरोग्य अशभयानातील 
अधधकारी मनमानी करुन ‘आशा’ 
सियांसेविकाांरे् जबरदसतीने राजीनामे घेत 
असल्याबाबत 

८ ३०५९७ श्री.आनांदराि पाटील शशरिळ-पळशी-ििगाि (ता.खांिाळा, 
स्ज.सातारा) या रसत्यारे् िाांबरीकरि, 
रुां दीकरि ि मजबतुीकरि करण्याबाबत 

९ २८०४५ प्रा.जोगेन्द्र किाि े अमरािती स्जल््यात ििाळी िन विभागाने 
सांरक्षि कुां पिास ननकृष्ट्ट दजाचरे् साहहत्य 
िापरल्याबाबत 

१० ३०३५५ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप राज्यातील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालयाांसाठी पात्र विद्यार्थयाांर्ी 
यादी जाहहर केल्याबाबत 

११ २७१८५ श्री.जयिांतराि जाधि साठिि तलाि ममदापूर (ता.येिला, 
स्ज.नाशशक) या योजनेर्ा सुधाररत प्रसताि 
ताांत्रत्रक मांजुरीअभािी रखिल्याबाबत 

१२ २७६५९ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सनतश र्व्हाि, अॅि.ननरांजन िािखरे 

पेंर् व्याघ्र प्रकल्पातील दोन िानघिीांर्ा 
मतृ्य ूझाल्याबाबत 
 

१३ २७६९९ िॉ.अपिूच हहरे, श्री.शरद रिवपसे राज्यात प्रत्येक स्जल््यात सािचजननक ि 
खाजगी सहभागातून िदै्यकीय 
महाविद्यालय सुरु करण्याबाबत 

१४ २९४६८ श्रीमती हुसनबानू खशलफे रत्नाधगरी स्जल्हा हा पयचटन स्जल्हा म्हिनू 
जाहहर करण्याबाबत 

१५ २९६६० श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि े मौजे सरकोली-पुळूज बांधा-यातील 
पािीगळती थाांबविण्याबाबत 

१६ २८४२८ श्री.रामहरी रुपनिर सांजीिनी नशसांग होम, हिपसर (स्ज.पुिे) 
येथे िॉक्टराांच्या हलगजीपिामुळे रुग्िार्ा 
मतृ्य ूझाल्याबाबत 
 



3 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
१७ २८१२१ श्री.नारायि रािे पालघर, ठािे स्जल््यात अपांगाांना 

अपांगत्िारे् प्रमािपत्र सुलभररत्या 
शमळण्याबाबत 

१८ २८७०६ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले सुपर सपेशाशलटी रुग्िालय, नागपूर येथे 
येिाऱ्या रुग्िाांच्या नातेिाईकाांकरीता 
प्रनतक्षालयारे् बाांधकामास मांजूरी 
देण्याबाबत 

१९ २६८१९ श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदेि गायकिाि, 
श्री.ककरि पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

पुिे स्जल्हयातील आरोग्य कें द्रार्ी कामे 
ननधीअभािी अपूिच असल्याबाबत 

२० २७९१० श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित 

परभिी स्जल्हयातील जलयकु्त शशिार 
अशभयानातील गैरप्रकाराांबाबत 
 

२१ २७८४४ श्री.शरद रिवपसे मुांबईतील िाांदे्र कुलाच सांकुलात आांतरराष्ट्रीय 
वित्तीय सेिा कें द्र उभारण्याबाबत 

२२ ३०६८१ अॅि.राहुल नािेकर विरार (स्ज.पालघर) येथील स्जल्हा 
रुग्िालयात तज्ञ िॉक्टराांर्ी ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 

२३ २८८९५ श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचिी, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय 
मुांि े

शासकीय िैद्यककय महाविद्यालय, 
औरांगाबाद येथील विद्यार्थयाांसाठी ग्रांथालय 
सुरु करण्याबाबत 

२४ ३०५७६ श्री.र्ांद्रकाांत रघुिांशी नांदरुबार तालुक्यातील अमरािती नदीरे् 
पािी बलदाने येथील एम.आय.टँक मध्ये 
टाकण्याबाबत 

२५ २७२११ प्रा.अननल सोले नागपूर येथील िॉ.बाबासाहेब आांबेिकर 
अनुसांधान कें द्रातनू आरोग्य विभागारे् 
िॉक्टर काढून घेतल्याबाबत 

२६ २८१०६ श्री.जयांत पाटील उपस्जल्हा रुग्िालय (ता.कजचत, 
स्ज.रायगि) येथील जवैिक कर्-यार्ी 
विल्हेिाट शासत्रोक्त पध्दती करण् याबाबत 

२७ ३०५४३ श्री.विनायकराि मेटे युसुफििगाि (ता.केज, स्ज.बीि) येथील 
बांधाऱ् यारे् काम ननकृष्ट्ट दजाचरे् 
झाल्याबाबत 

 

दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
२८ २९६२५ श्रीमती स्समता िाघ, श्री.धनांजय मुांि,े 

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश र्व्हाि, 
अॅि.ननरांजन िािखरे 

जळगाांि स्जल््यात िदै्यककय शशक्षि 
सांकुल उभारण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
२९ २७७४३ अॅि.ननरांजन िािखरे िसई पांर्ायत सशमती अांतगचत 

(स्ज.पालघर) पारोळ प्राथशमक आरोग्य 
कें द्रातील कमचर्ा-याने रक्कमेत गैरव्यिहार 
केल्याबाबत 

३० २७७२८ श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरि पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.अननल भोसले, 
श्री.सनतश र्व्हाि 

राजापूर तालुक्यातील (स्ज.रत्नाधगरी) 
अजुचना नदीिरील पुलाच्या जोिरसत्यािरील 
अनधधकृत बाांधकामाबाबत 

३१ ३०४४१ श्री.अमरनाथ राजूरकर नाव्हा (ता.हदगाि, स्ज.नाांदेि) येथील 
ग्रामसेिकाने ग्रामपांर्ायतीर्ा ननधी हिप 
केल्याबाबत 

३२ २९९९९ श्री.पररिय फुके कटांगी मध्यम प्रकल्प (स्ज.गोंहदया) पूिच 
करण्याबाबत 

३३ २९२५३ प्रा.जोगेन्द्र किाि े भोकरदन (स्ज.जालना) येथील कोल्हापुरी 
बांधा-याांर्ी दरूिसथा झाल्याबाबत 

३४ ३०३६० श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील 

राज्यात धरिातील पािी मीटर पध्दतीने 
पुरविण्याबाबत 

३५ २७४०८ श्री.जयिांतराि जाधि पालखेि (स्ज.नाशशक) िािा कालिा 
आठमाही करण्याबाबत 

३६ २७८१३ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सनतश र्व्हाि, अॅि.ननरांजन िािखरे 

परळी िजैनाथ (स्ज.बीि) येथील बीि 
पाटबांधारे प्रकल्प मांिळारे् कायाचलय परळी 
येथे ठेिण्याबाबत 

३७ २७७५८ िॉ.अपिूच हहरे नांदरुबार स्जल्हा ि नाशशक विभागातील 
आरोग्य अधधका-याांर्ी ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 

३८ ३०६३१ श्री.रामहरी रुपनिर यितमाळ स्जल्हा पररषदेमाफच त स्जल्हा 
ननयोजन सशमतीने नतथचक्षेत्र विकास 
ननधीरे् प्रसतािास ताांत्रत्र क मान्यता 
हदल्याबाबत 

३९ २८७१३ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले राज्यातील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालयात कायचरत सहाय्यक 
प्राध्यापकाांना शासन सेिेत कायमसिरुपी 
सामािनू घेण्याबाबत 

४० २६९३४ श्री.अननल भोसले, अॅि.जयदेि गायकिाि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरि पािसकर 

मुळशी ि िेल्हा तालुक्यातील (स्ज.पुिे) 
अांगििाडयाांसाठी इमारत बाांधण्याबाबत 

४१ २९३८१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचिी, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.सनतश र्व्हाि, 
श्री.अमरशसांह पांडित 
 

परभिी येथे सत्री रुग्िालयास मान्यता 
देण्याच्या प्रसतािाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
४२ २७३४० प्रा.अननल सोले शासककय िदै्यककय महाविद्यालय 

(मेिीकल) नागपूर येथील रूग्िाांना 
फाटके कपि ेिापरण्याकरीता हदल् याबाबत 

४३ ३०२७३ श्री.जयांत पाटील आांबेत (ता.महाि, स्ज.रायगि) येथील 
प्राथशमक आरोग्य कें द्रार्ी दरूिसथा 
झाल्याबाबत 

४४ ३०५७१ श्री.विनायकराि मेटे दामोधरिािी आणि रेििेसती (ता.ििििी, 
स्ज.बीि) येथील कोल्हापुरी बांधाऱ् याच्या 
कामार्ी ई-ननविदा ननयोजनपिूचक 
केल्याबाबत 

 

नतसरी फेरी 
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांरे् नाांि विषय 
४५ २९०४० श्रीमती स्समता िाघ जळगाांि स्जल्हा रुग्िालयातील ररक्त पदे 

भरण्याबाबत 
४६ २७८२३ अॅि.ननरांजन िािखरे आत्रबटघर (ता.िािा, स्ज.पालघर) येथील 

रोजगार हमी योजनेंतगचत शाळा मदैान 
सपाटीकरिाच्या कामार्ी रक्कम मजुराांना 
अदा करण्याबाबत 

४७ ३०५९९ श्रीमती विद्या र्व्हाि तारामुांबरी (ता.देिगि, स्ज.शसांधुदगुच) येथील 
मुरमिे-जामसांि ेयेथील नदीरे् पािी 
अििनू धरि बाांधण्याबाबत 

४८ २९२५७ प्रा.जोगेन्द्र किाि े वप ांपळगाांि देपळू (स्ज.िाशशम) येथील गाि 
तलािाच्या शभांतीर्ी दरुुसती करण्याबाबत 

४९ ३०३६१ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप कुपोषिग्रसत माता आणि बालकाांरे् पोषि 
धोरि मांजूरीसाठी प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

५० २७४११ श्री.जयिांतराि जाधि दमिगांगा-गोदािरी ि ितैरिा-गोदािरी या 
नदीजोि प्रकल्पाांरे् सविसतर प्रकल्प 
अहिाल प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

५१ २७७५९ िॉ.अपिूच हहरे राज्यातील प्रसुतीपुिच शलांग ननदान 
प्रनतबांधक कायद्याबाबत 

५२ ३०५७९ श्री.विनायकराि मेटे बीि सामान्य रूग्िालयातील शसटी सकॅन 
मशशन बांद असल्याबाबत 

 
विधान भिन :   उत्तमशसांग र्व्हाि 
मुांबई.   सधर्ि, 
हदनाांक : २९ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


