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

गुरुिार, हदनाांक ०६ एविल, २०१७ / चतै्र १६, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत िश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या िश्नाांची सूची 

  
  

(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री 

 

 याांच ेिभाारी विभााग 

(२) ग्रामविकास, महहला ि बाल कल्याि मांत्री 
(३) िैद्यकीय शशक्षि, जलसांपदा ि लाभाक्षेत्र विकास मांत्री  
(४) सािवजननक आरोग्य आणि कुटुांब कल्याि मांत्री 
(५) जलसांधारि, राजशशष्ट्टाचार मांत्री 
(६) रोजगार हमी योजना, पयवटन मांत्री  

िश्नाांची एकूि सांख्या - ३७ 
  

पहहल्या फेरीतील िश्नाांची सांख्या - २१ [ १ ते २१ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील िश्नाांची सांख्या - ९ [ २२ ते ३० ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील िश्नाांची सांख्या - ७ [ ३१ ते ३७ ] 
  

एकूि - ३७ 
-------------------- 

  

िश्नाांचा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. िश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ २८२४४ श्री.विजय ऊफव  भााई धगरकर श्री शे्रत्र खरपुडी खदुव (ता.खेड, जज.पुिे) 

येथील ‘क’ िगव तीथवसथळाांच्या विकास 
कामास ननधी शमळण्याबाबत 

२ ३०७०० श्री.अमरनाथ राजूरकर कें द्र शासनाकडून िाप्त झालेला मागासक्षेत्र 
अनदुान ननधी परत गेल्याबाबत 

३ २७७६० डॉ.अपिूव हहरे ननमगाांि (ता.मालेगाांि, जज.नाशशक) येथे  
ग्रामीि रुग्िालयाचा बहृत आराखडा 
अांनतम करण्याबाबत 

४ २९०८६ श्री.पररिय फुके राज्यात जलयुक्त शशिार योजनेतील ननधी 
अखधचवत राहहल्याबाबत 

५ २९८८५ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.नारायि रािे वित्त विभाागाच्या आदेशामुळे 
हहमोकफलीयािरील औषधाांची खरेदी िलांबबत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. िश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६ २७२८० िा.अननल सोले बल्लारपूर, शसांदेिाही ि कोरपना 

(जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील उपसा शसांचन 
योजना पूिव करण्याबाबत 

७ ३०७६० श्री.विनायकराि मेटे पाचांग्री (ता.पाटोदा, जज.बीड) येथील 
अांगििाडीत पयविेक्षक्षका पदािर बनािट 
कागदपत्राच्या आधारे ननयुक्ती केल्याबाबत 

८ २९३२८ श्रीमती विद्या चव्हाि िाडा ि मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील 
रोजगार हमी योजनेसाठी आिश्यक 
जॉबकाडव शमळण्याबाबत 

९ ३०६१८ श्री.नारायि रािे, डॉ.सुधीर ताांबे "मागेल त्याला शेततळे" योजनेंतगवत 
शेततळीांची कामे पूिव करण्याबाबत 

१० ३०७१७ श्रीमती हुसनबानू खशलफे रत्नाधगरी जजल््यातील लघशुसांचन 
िकल्पाच्या कामासाठी िशासकीय मांजूरी 
ि ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

११ ३०७८२ डॉ.सुधीर ताांबे श्रीरामपूर (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील 
पाटपाण्या खालील शसांचन क्षते्र 
िाढविण्याबाबत 

१२ २७४१३ श्री.जयिांतराि जाधि ‘पार-तापी-नमवदा’ नदीजोड िकल्पा ऐिजी 
‘नार-पार-धगरिा-गोदािरी’ शलांक या 
िकल्पाचा अहिाल तयार करण्याबाबत 

१३ २८९२९ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले शशळ (ता.विक्रमगड, जज.पालघर) येथील 
शासकीय गायरान जशमनीिर भूामाकफयाांनी 
अनतक्रमि केल्याबाबत 

१४ ३०४६० श्री.आनांदराि पाटील मसकरिाडी (ता.माि, जज.सातारा) आणि 
जाशी येथील हुतात्माांच्या समरिाथव कमान 
उभाारण्याबाबत 

१५ ३०७६७ श्री.तानाजी सािांत महाराष्ट्र पयवटन विकास महामांडळाकडून 
पयवटनाला चालना शमळण्यासाठी मुांबईतील 
िकल्प कायावजतित करण्याबाबत 

१६ २७१९८ श्री.शरद रिवपसे गोसीखदुव िकल्पाची कामे पिूव 
करण्याबाबत 

१७ २७५०१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.सनतश चव्हाि 

शशशी (ता.सोनपेठ, जज.परभािी) 
कालव्यामधील चाऱ्याांची दरुुसती 
करण्याबाबत 
 

१८ २९०१७ श्रीमती जसमता िाघ, श्री.िविि दरेकर चुनाभाट्टी (मुांबई) येथील एका दाांम्पत्याने 
बेकायदेशीरररत्या दत्तक घेतलेल्या मुलाचा 
छळ केल्याबाबत 
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अ. क्र. िश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१९ २८०५४ िा.जोगेतद्र किाड े जालना जजल््यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय  

ग्रामीि रोजगार हमी योजनेंतगवत कामे 
िलांबबत असल्याबाबत 

२० २८३२२ श्री.अशोक ऊफव  भााई जगताप खडुदे ग्रामपांचायत (ता.विक्रमगड, 
जज.पालघर) रोजगार हमी योजनेच्या 
कामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

२१ २८६८९ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.िकाश गजशभाये, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सनतश चव्हाि 

पैनगांगा ि उर्धिव पनैगांगा नदीिर बांधारे 
उभाारण्याबाबत 
 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. िश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२२ २७७६१ डॉ.अपिूव हहरे राज्यात औषध महामांडळ सथापन 

करण्याबाबत 
२३ २९११५ श्री.पररिय फुके जजल्हा सामातय रुग्िालय (जज.भाांडारा) 

येथील डॉक्टर ि धचककत्सक याांच्या 
मनमानी कारभाारामुळे रुग्िाांची गैरसोय 
होत असल्याबाबत 

२४ २७२९२ िा.अननल सोले धुळे, गडधचरोली, चांद्रपूर ि नांदरुबार या 
जजल्हयात सत्री रूग्िालय नव्याने मांजूर 
करण्याबाबत 

२५ ३०४३१ श्रीमती विद्या चव्हाि खडी (ता.शहापुर, जज.ठािे) येथील दळखि 
पररसरातील आहदिासी समाजाच्या 
विटभाट्टी कामगाराांची घरे तोडल्याबाबत 

२६ २७४१५ श्री.जयिांतराि जाधि अकोले ि सांगमनेर (जज.अहमदनगर) 
भाागात ितयिाण्याांच्या मतृ्यलूा आळा 
घालण्याबाबत 
 

२७ ३०८६५ श्री.आनांद ठाकूर पतांगशाह कुटीर रुग्िालय (ता.जव्हार, 
जज.पालघर) २०० खाटाांचे करण्याबाबत 
 

२८ २७६३५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाविी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाि 

परभािी जजल््यातील ग्रामपांचायतीच्या 
िलांबबत लेखा पररक्षिाबाबत 
 

२९ २९२५४ िा.जोगेतद्र किाड े परतूर (जज.जालना) ग्रामीि रुग्िालयाला 
पािीपुरिठा करिारी जलिाहहनी दरुुसत 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. िश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३० ३०५९५ श्री.अशोक ऊफव  भााई जगताप निीन पारगाांि (ता.हातकिांगले, 

जज.कोल्हापूर) येथील दांत महाविद्यालयात 
विद्यार्थयाांच्या ििेशिकक्रयेत अननयशमतता 
झाल्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. िश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३१ २७७६३ डॉ.अपिूव हहरे, श्री.शरद रिवपसे राज्यातील अिषविग्रसत जजल्हयातील 

पािीटांचाई दरू होण्यासाठी शसांचन 
िकल्पाांना ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत 

३२ २९३५६ श्री.पररिय फुके नागपूर येथील िैद्यकीय महाविद्यालयाने 
शासकीय अधधकारी/कमवचारी याांना 
िैद्यकीय चाचिीकररता पसेै भाराियास 
साांधगतल्याबाबत 

३३ २७३४६ िा.अननल सोले शासककय िदै्यककय महाविद्यालय ि 
रूग्िालय, नागपूर येथील डॉक्टराांच्या 
हलगजीपिामुळे रूग्िाचा मतृ्यू 
झाल्याबाबत 

३४ ३०६०१ श्रीमती विद्या चव्हाि जव्हार (जज.पालघर) तालुक्यातील दगुवम 
आहदिासी भाागातील मजुराांना रोजगार हमी 
योजनेची कामे शमळण्याबाबत 

३५ २७९६६ श्री.जयिांतराि जाधि नमवदा खोऱ्यात उपलब्ध असिाऱ्या 
पाण्यािर महाराष्ट्राने गुजरातच्या 
मागिीनांतर हक्क सोडण्याबाबत 

३६ ३०८१४ िा.जोगेतद्र किाड े इसिली-पनोरे (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) 
येथील गु्रप ग्रामपांचायतीांतगवत येिा-या 
इसिली गािातील रसत्याची ि गटाराची 
दरुुसती करण्याबाबत 

३७ ३०५९६ श्री.अशोक ऊफव  भााई जगताप राज्यातील होशमओपॅथी डॉक्टराांना ॲलोपॅथी 
उपचार करण्यास अनुमती देण्याबाबत 

  

  
विधान भािन :   उत्तमशसांग चव्हाि 
मुांबई.   सधचि, 
हदनाांक : ५ एविल, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


