महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१७
-------------------------गरु
ु िार, हदनाांक २३ मार्च, २०१७ / र्ैत्र २, १९३९ ( शके ) रोजीच्या

ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सर्
ू ी
(१) वित्त आणि ननयोजन, िने मांत्री
(२) ग्रामविकास, महहला ि बाल कल्याि मांत्री
(३) िैद्यकीय शशक्षि, जलसांपदा ि
लाभक्षेत्र विकास मांत्री

याांर्े प्रभारी

विभाग

(४) सािचजननक आरोग्य आणि कुटुांब कल्याि मांत्री
(५) जलसांधारि, राजशशष्ट्टार्ार मांत्री

(६) रोजगार हमी योजना, पयचटन मांत्री
प्रश्नाांर्ी णकूि सांा या – ४४
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांा या

-

२७ [ १ ते २७ ]

दस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांा या

-

१३ [ २८ ते ४० ]

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांा या

-

णकूि -

४ [ ४१ ते ४४ ]

४४

--------------------

प्रश्नाांर्ा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

३०५६९

सदसयाांर्े नाांि
श्री.जयांत पाटील

विषय
मौजे डोल्हारा (ता.मोखाडा, जज.पालघर)

येथील पाझर तलािार्े प्रलांबबत काम पूिच
करण्याबाबत

२

३

२८२२०

३०३४४

आककच.अनांत गाडगीळ, श्री.आनांदराि
पाटील, श्री.सुभाष झाांबड

राजीि गाांधी जीिनदायी योजनेंतगचत

गरीबाांना शमळिारे पैसे शासकीय कमचर्ारी
हडप करीत असल्याबाबत

श्री.अशोक ऊफच भाई जगताप, श्री.आनांदराि पि
ु े येथील अनेक रोगननदान
पाटील

(डायग्नोशसस) सेंटरच्या र्ुकीच्या

ननदानामळ
ु े रुग्िाांर्े आरोग्य धोक्यात
आल्याबाबत

2
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४

३००५१

सदसयाांर्े नाांि
श्री.हे मांत टकले, श्री.सुननल तटकरे ,

श्री.विक्रम काळे , श्री.सनतश र्व्हाि

विषय
डोलिी (ता.अशलबाग, जज.रायगड) येथील

धरमतर खाडीत खारफूटीर्ी कत्तल करुन
अनधधकृत जेट्टीर्े बाांधकाम सुरु
केल्याबाबत

५

६

७

३०४६९

२७७५३

२८४७२

श्री.आनांदराि पाटील

श्री.शरद रिवपसे, श्री.नारायि रािे,
डॉ.अपि
ू च हहरे , श्री.जगन्नाथ शशांदे

श्री.ा िाजा बेग, श्री.सनु नल तटकरे ,

श्री.हे मांत टकले, श्री.ककरि पािसकर

माि (जज.सातारा) तालुक्यातील पािी
समसया सोडविण्यासाठी जजहे कठापूर
योजना पूिच करण्याबाबत

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात
अपरु ा कमचर्ारी िगच ि अपरु ा ननधी
उपलब्ध होत असल्याबाबत

कुऱ्हा (ता.आिी, जज.यितमाळ) येथे

महाराष्ट्र ग्रामिण रोजगार हमी योजनेंतगचत
पाांदि रसत्याांच्या कामात गैरव्यिहार
झाल्याबाबत

८

९

२८९०७

३०५५३

श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचिी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय
मुांडे

श्री.र्ांद्रकाांत रघुिश
ां ी

शासकीय दां त महाविद्यालय, औरां गाबाद
यास बाांधकामासाठी ननधी शमळिेबाबत
महहला ि बालकल्याि विभागामाफचत

अांगििाडी केंद्रात णखर्डी ि टी.णर्.आर

परु िठा करिाऱ्या बर्तगटाांर्ी दे यके अदा
करण्याबाबत
१०

२६७२५

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे

राज्यात आमदार आदशच ग्राम योजना

११

२७१४२

श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रिवपसे

कृष्ट्िा पािी िाटप लिादाच्या

राबविण्यार्ा ननिचय घेतल्याबाबत

ननिाडयानस
ु ार राज्याला पािी उपलब्ध
करण्याबाबत

१२

३०१७९

श्री.विक्रम काळे , श्री.हे मांत टकले

औरां गाबाद जजल्हयातील हसल
सु धरिासाठी
सांपाहदत करण्यात आलेल्या जशमनीिर
अनतक्रमि झाल्याबाबत

१३

२८०५२

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

इांहदरा गाांधी मातत्ृ ि सहयोग योजनेंतगचत
लाभाथी महहलाांना लाभाथींर्ी रक्कम
शमळत नसल्याबाबत

१४

२९७०८

श्रीमती विद्या र्व्हाि

१५

२९५५७

श्री.विनायकराि मेटे

मनोर (जज.पालघर) ग्रामिण रुग्िालयातील

मुदतबाह्य औषधाांच्या फेरर्ौकशीबाबत

मौजे आांधळे िाडी (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) येथे
मनरे गाांतगचत जलशसांर्न विहहरीर्े कामात
गैरव्यिहार झाल्याबाबत

3
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१६

२७१८२

सदसयाांर्े नाांि
श्री.जयिांतराि जाधि

१७

२८२६५

श्री.जगन्नाथ शशांदे

१८

२७६९५

डॉ.अपि
ू च हहरे

विषय
ऊर्धिच गोदािरी प्रकल्पातील पि
ु ेगाि

दरसिाडी-डोंगरगाि पोहोर् कालव्यार्े काम
सुरु करिेबाबत

मोहने (ता.कल्याि, जज.ठािे) बांधाऱ्यातील
गाळ काढण्याबाबत

नाशशक विभागात जलयक्
ु त शशिार

योजनेत मांजूर केलेल्या कामाांना अनतररक्त
ननधी शमळण्याबाबत

१९

२९६४४

श्री.आनांद ठाकूर

मौजे शशििसई (ता.िसई, जज.पालघर)

येथील सांरक्षक्षत िन जशमनीिर अनधधकृत
बाांधकामास परिानगी नाकारल्याबाबत

२०

२९१०६

श्री.पररिय फुके

पिनी पांर्ायत (ता.पिनी, जज.भांडारा)
समिती अंतर्ुत पालोरा गािातील

रहहिाशाांना घरकुल योजनेर्ा लाभ
शमळण्याबाबत
२१

३००६९

अॅड.राहुल नािेकर

उन्हाळे (ता.राजापुर, जज.रत्नाधगरी) गािाला
“क” पयचटनार्ा दजाच दे ऊन सोई-सुविधा
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत

२२

३०४०२

श्री.अमरनाथ राजूरकर

मौ.पोटा बु. ि काांडली बु.

(ता.हहमायतनगर, जज.नाांदेड) येथील
आरोग्य उपकेंद्रातील गैरसोई दरू
करण्याबाबत

२३

३०३७२

श्री.जनादच न र्ाांदरू कर

२४

२९८५९

श्री.तानाजी सािांत

२५

२६९४२

श्री.नारायि रािे

येऊशी (जज.उसमानाबाद) येथील प्राथशमक

आरोग्य केद्राांतील शसत्रकक्रयागह
ु करुन
ृ सरु
इमारतीर्ी दरु
ु सती करण्याबाबत

म्है साळा धरिार्े पािी मांगळिेढा शहराला
शमळिेबाबत

नतलारी आांतरराज्य पाटबांधारे प्रकल्पातील
प्रकल्पग्रसताांच्या मागण्या पि
ू च
करण्याबाबत

२६

२७

२७६२४

२७१४१

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.हे मांत टकले
प्रा.अननल सोले, श्री.पररिय फुके

कारसा पोहरे गाि बांधाऱ्याच्या कामात
झालेला गैरव्यिहार

राज्यात िैद्यककय अभ्यासक्रमाच्या प्रिेश
पररक्षेला “नीट” पररक्षा लागू करण्याच्या
ननिचयाबाबत

4
दस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
२८

३०२८०

सदसयाांर्े नाांि
श्री.जयांत पाटील

विषय
ऐनारी, कांु भिडे ि करुळ (ता.िैभििाडी,

जज.शसांधद
ु र्
ू )ु या लघुपाटबांधारे प्रकल्पाांतगचत
मांजूर धरिाांर्ी कामे पूिच करण्याबाबत

२९

३०१०५

आककच.अनांत गाडगीळ

३०

३०४७८

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादच न र्ाांदरू कर तारळी नदीिरील (ता.पाटि, जज.सातारा)

३१

२७७९६

२७२५०

रुग्िालय उभारण्याबाबत

धरिार्े ननरीक्षि गॅलरीजिळील
दरिाज्यार्े बॉनेट तट
ु ल्याबाबत

श्री.शरद रिवपसे, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, कृष्ट्िा मराठिाडा पाटबांधारे प्रकल्पातून
श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.सनतश र्व्हाि,

मराठिाडयाला पािी दे ण्यार्ा ननिचय

श्री.सांजय दत्त

ठािे जजल्हयातील िन विभार्ाच्या

श्री.अमरशसांह पांडडत
३२

िाांद्रे (पूि)च , मुांबई येथे सुपरसपेशाशलटी

घेण्यात आल्याबाबत

जशमनीिर भूमाकफयाांनी अनतक्रमि
केल्याबाबत

३३

२९२५६

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

वपांपळखट
ु ा ग्रामपांर्ायतीमाफचत (ता.पातूर,
जज.अकोला) सामाजजक िनीकरि

विभागाांतगचत केलेल्या िक्ष
ृ लागिडीत
र्ैरव्यिहार झाल्याबाबत
३४

२९७१२

श्रीमती विद्या र्व्हाि

सपचशमत्राांसाठी मागचदशचक ननयम तयार

३५

२७१८४

श्री.जयिांतराि जाधि

दे िना (ता.येिला, जज.नाशशक) शसांर्न

३६

२७६९६

डॉ.अपि
ू च हहरे

करण्याबाबत

प्रकल्प योजनेच्या प्रसतािास प्रशासकीय
मांजूरी शमळण्याबाबत

राज्यात मेंढी र्राईसाठी उपलब्ध

असलेल्या ि नसलेल्या िन विभाग

क्षेत्राच्या अभ्यासासाठी सथापन केलेल्या
सशमतीच्या अहिालाबाबत
३७

२९३४९

श्री.पररिय फुके

तुमसर तालक्
ु यातील (जज.भांडारा) उपजजल्हा
रुग्िालय पररसरातील जन
ु ी

शिविच्छे दनगह
ृ ार्ी इमारत जीिाचिसथेत
असल्याबाबत
३८

३०४०६

श्री.अमरनाथ राजूरकर

मौजे िाईिाडी (ता.हहमायतनगर, जज.नाांदेड)
येथील तलािाच्या कालव्यातन
ू पािी िाहून
गेल्याबाबत

5
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
३९

२७५८८

सदसयाांर्े नाांि
श्री.नारायि रािे

विषय
शशराळा (जज.साांगली) तालक्
ु यातील र्ाांदोली
धरिाच्या डाव्या कालव्यार्ी गळती

थाांबिून बाधधत शेतकऱ्याांना आधथचक मदत
दे ण्याबाबत
४०

२७२१८

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि,

मालेगाि (जज.िाशशम) येथे दशलतिसती

अॅड.ननरां जन डािखरे

गैरव्यिहार झाल्याबाबत

श्री.हे मांत टकले, श्री.अमरशसांह पांडडत,

सुधार योजना ि ताांडािसती सुधार योजनेत

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४१

२७९८४

सदसयाांर्े नाांि
श्री.जयिांतराि जाधि

विषय
राज्य कामगार विमा योजना

रुग्िालयाांकररता सितांत्र महामांडळ सथापन
करिेबाबत

४२

२७६९७

डॉ.अपि
ू च हहरे , श्री.अशोक ऊफच भाई

राज्यातील अांगििाडी कमचर्ाऱ्याांच्या

४३

२७७७२

श्री.नारायि रािे

जळगाि तालुक्यातील सािखेडा शशिारातील

जगताप, श्री.आनांदराि पाटील

प्रलांबबत मागण्याांबाबत

िन जशमनीर्े बेकायदे शीरररत्या हसताांतरि
झाल्याबाबत

४४

२७७९१

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि,

केसनांद (ता.हिेली, जज.पुिे) येथे परसेप्ट

श्री.सनतश र्व्हाि, अॅड.ननरां जन डािखरे

कायचक्रमात कायद्यार्े उल्लांघन

श्री.हे मांत टकले, श्री.अमरशसांह पांडडत,

कांपनीच्याितीने आयोजजत सनबगच
केल्याबाबत

विधान भिन :

उत्तमशसांग र्व्हाि

मुांबई.

सधर्ि,

हदनाांक : २२ मार्च, २०१७

महाराष्ट्र विधानपररषद

_______________________________________________________________________

मुद्रणपर्
ू व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात येत आहे .
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मद्र
ु णालय, मुंबई.

