महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१७
-------------------------गरु
ु िार, हदनाांक ०९ मार्च, २०१७ / फाल्गन
ु १८, १९३८ ( 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 - ८४
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांा या - ३९ [ १ ते ३९ ]
दस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांा या - ३० [ ४० ते ६९ ]
नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांा या - १५ [ ७० ते ८४ ]
णकूि - ८४
--------------------

प्रश्नाांर्ा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

२६८९३

सदसयाांर्े नाांि
श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटे ल,

श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.राहुल नािेकर,

श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हे मत
ां टकले, श्रीमती

विषय
राज्यात बोगस पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळा सुरु
करिाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत

स्समता िाघ, श्री.विजय ऊफच भाई धगरकर,
श्री.सुस्जतशसांह ठाकूर, आककच.अनांत
गाडगीळ, श्री.जगन्नाथ शशांदे
२

२७७२४

श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.हे मांत टकले,

श्री.ककरि पािसकर, अॅड.ननरां जन डािखरे ,

दापर्री (ता.डहाि,ू स्ज.पालघर) येथील दध
ु
प्रकल्पासाठी अधधग्रहीत केलेल्या

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सनतश आहदिासीांच्या घराांना घरपट्टी
आकारण्याबाबत
र्व्हाि, श्री.जयिांतराि जाधि

2
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
३

२७४६६

सदसयाांर्े नाांि
श्री.हररशसांग राठोड

विषय
पांर्ायत सशमती मारे गाि (स्ज.यितमाळ)

येथील कृषी अधधकाऱ्याांनी महात्मा गाांधी
ग्रामीि रोजगार हमी योजनेंतगचत

विहहरीच्या मांजुरीकररता पैशार्ी मागिी
केल्याबाबत
४

२६९८२

श्री.शमतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले

प्रादे शशक मनोरुग्िालय, नागपूर येथील

५

२८६२५

श्री.रामहरी रुपनिर

सीना नदीिर (ता.करमाळा, स्ज.सोलापूर)

ररक्त पदे भरण्याबाबत

सांगोबा येथील कोल्हापरू पध्दतीर्ा बांधारा
कोरडा पडल्याने शेतकऱ्याांर्े नुकसान
झाल्याबाबत

६

२६७५०

श्री.नारायि रािे

शसांधद
ु ग
ू च स्जल््यातील ग्रामीि

रसत्याांसाठीर्ा मांजूर ननधी स्जल्हा
पररषदे कडे िगच करण्याबाबत

७

८

२६८६४

२६८२७

श्री.प्रकाश गजशभये

श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदे ि गायकिाड,
श्री.ककरि पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील

इांहदरा गाांधी शासकीय िैद्यकीय

महाविद्यालय ि रुग्िालय, नागपूर येथे

मूत्रवपांड विशेषतज्ाांर्ी नेमिक
ू करण्याबाबत
भीमा नदीकाठी (ता.शशरुर, स्ज.पुिे)

असलेल्या ऐनतहाशसक विजयसतांभार्ा
विकास करुन पयचटन सथळार्ा दजाच
दे ण्याबाबत

९

२८०९०

श्री.जयांत पाटील

मौजे शमळकतखार-मळा (ता.अशलबाग,
स्ज.रायगड) ग्रामीि जोड रसत्याच्या
दरू
ु सतीबाबत

१०

२६८११

डॉ.अपि
ू च हहरे , श्री.सांजय दत्त,
श्री.अमररशभाई पटे ल

गोदािरी खोरे णकास्त्मक जल आराखडा
अांनतम करण्याबाबत

११

२७६८९

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.धनांजय मांड
ु ,े

मांब
ु ईच्या जी.टी. रुग्िालयात जीिनदायी

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टकले,

झाल्याबाबत

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि, आरोग्य योजनेंतगचत गैरव्यिहार
श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.सांजय दत्त,
श्री.नारायि रािे

१२

२९४१९

श्री.हे मांत टकले, प्रा.अननल सोले

ब्रम्हपूरी िन विभागातील (स्ज.र्ांद्रपूर)

शशििी िनपररक्षेत्राांतगचत येिाऱ्या मोहाळी
येथील महहला िाघाच्या हल्ल्यात

१३

२९१३६

श्री.रविांद्र फाटक

मत्ृ यम
ू ुखी पडल्याबाबत

अयप्पा डोंगर, श्रीनगर (ठािे) येथील

पायिाटा ि रसत्याांर्ी दरु
ु सती करण्याबाबत

3
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१४

२७९४१

सदसयाांर्े नाांि
अॅड.अननल परब, श्री.नारायि रािे,

श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.ननरां जन डािखरे ,
श्री.सांजय दत्त

१५

२८७०५

श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले

विषय
मांत्रालयात ग्राम सांपूिच पररितचन शमशन
योजनेच्या अांमलबजाििीबाबत

नागपरू सप
ु र सपेशाशलटी रुग्िालयामध्ये
णबी पॉझीटीव्ह रक्त गटामळ
ु े ्दय
शसत्रकक्रया लाांबिीिर पडल्याबाबत

१६

२७०६८

अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.धनांजय मुांड,े
अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.हे मांत टकले,
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले

१७

२६७३३

पुण्यातील टे मघर धरिार्ी दरु
ु सती
करण्याबाबत

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्रीमती हुसनबानू धर्पळूि शहरातील गोिळकोट, अफ्रीन
खशलफे, श्री.सनु नल तटकरे , श्री.हे मांत टकले, पाकच येथील अलमक्का अपाटच मेंटमध्ये
श्री.ककरि पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील,

रक्तर्ांदनार्ी तसकरी झाल्याबाबत

श्री.अननल भोसले, श्रीमती विद्या र्व्हाि
१८

२८९५८

अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर,
श्री.हे मांत टकले

अियिदान करण्यासाठी जनसामान्याांना
प्रोत्साहन दे ण्याबाबत

१९

२८४५२

श्री.ा िाजा बेग, श्री.सुननल तटकरे ,

बेंबळा नदीिर (ता.बाभुळगाि,

श्री.आनांद ठाकूर, श्री.रामराि िडकुते,

अपूिच असल्याबाबत

श्री.हे मांत टकले, श्री.ककरि पािसकर,
श्री.अननल भोसले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी,

स्ज.यितमाळ) उभारलेल्या कालव्यार्े काम

श्री.सनतश र्व्हाि
२०

२६७२१

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत,

पनिेल (स्ज. रायगड) पररसरात बोगस

२१

२६९११

श्री.जयिांतराि जाधि

ऊध्िच गोदािरी प्रकल्पासाठी मांजूर ननधी

श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.नरें द्र पाटील

डॉक्टर व्यिसाय करीत असल्याबाबत

ननळिांडे प्रकल्पासाठी िळती करण्याच्या
प्रसतािाबाबत

२२

२७९०९

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.धनांजय मुांड,े

मराठिाडयातील शसांर्न विहहर िाटपात

२३

२९०७६

श्री.रामननिास शसांह

मुांबईतील राज्य कामगार विमा

२४

२९२२८

श्री.सनतश र्व्हाि

गैरव्यिहार झाल्याबाबत

रुग्िालयार्ी (णम्प्लॉईज सटे ट इन्शुरन्स
कॉपोरे शन) दरु िसथा झाल्याबाबत

गाडगीळ, श्री.कवपल पाटील, श्री.विक्रम

शासकीय कमचर्ा-याांना सातिा िेतन
आयोग लागू करण्याबाबत

श्री.पररिय फुके

रत्नाधगरी स्जल््यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय

श्री.जनादच न र्ाांदरू कर, आककच.अनांत
काळे , श्री.हे मत
ां टकले

२५

२९०८७

ग्रामीि रोजगार हमी योजनेंतगचत फळबाग
लागिडीसाठी जार्क अटी लागू
केल्याबाबत

4
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सदसयाांर्े नाांि

विषय

२६

२९०३१

श्री.सुभाष झाांबड

गांगापूर (स्ज.औरां गाबाद) तालक्
ु यात शसांर्न

२७

२८८७८

श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.अब्दल्
ु लाखान

धर्कलठािा (औरां गाबाद) येथील स्जल्हा

मुांडे

करुन दे िेबाबत

२८

२८९७८

विहीर िाटपात गैरव्यिहार झाल्याबाबत

दरु ाचिी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय

सामान्य रुग्िालयासाठी ननधी उपलब्ध

श्री.र्ांद्रकाांत रघि
ां ी
ु श

टी.णर्.आर. घरपोर् पोषि आहार योजना
पुरिठया सांदभाचतील नविन ननविदा
प्रकक्रयेबाबत

२९

२६७७२

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, प्रा.जोगेन्द्र

के.पी.बक्षी, माजी अनतररक्त मुा य सधर्ि

रिवपसे, श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.जयिांतराि

झाल्याबाबत

किाडे, श्री.कवपल पाटील, श्री.शरद

याांच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत

जाधि, श्री.हे मांत टकले, श्री.अमरशसांह

पांडडत, श्री.सनतश र्व्हाि, अॅड.ननरां जन
डािखरे
३०

२७१८६

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हे मत
ां
महाराष्ट्र नागरी मांडळातफे प्रायोधगक
टकले, श्री.ककरि पािसकर, श्री.जयिांतराि
जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.ननरां जन

डािखरे , श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.अननल

तत्िािर सागरी रुग्ििाहहका सेिा सरु
ु
करण्याबाबत

भोसले
३१

२८२१५

आककच.अनांत गाडगीळ

शासकीय ि अनद
ु ाननत आयि
ु ेहदक
महाविद्यालयाांमधील अधधष्ट्ठाता,

प्राध्यापक ि सहयोगी प्राध्यापकाांच्या
सेिाननित्ृ तीच्या ियात तफाित
असल्याबाबत
३२

२८१६७

श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरें द्र पाटील

मराठिाडा विभागासाठी सक्षम जल

३३

२६७२३

प्रा.अननल सोले

श्री छत्रपती शशिाजी णज्यक
ु े शन सोसायटी

आयुक्तालय सरु
ु करण्याबाबत

इस्न्सटयट
ू ऑफ मेडीकल सायन्स आणि
ररसर्च (ता.खटाि, स्ज.सातारा) येथे

णम.बी.बी.णस. प्रथम िषच अभ्यासक्रमाच्या
प्रिेशात अननयशमतता झाल्याबाबत
३४

२८२६४

श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.सस्ु जतशसांह ठाकूर,
श्री.रविांद्र फाटक

कल्याि (स्ज.ठािे) तालुक्यातील काळू

नदीिरील बांधा-याला गळती लागल्याने
लाखो शलटर पािी िाया जात
असल्याबाबत

३५

२७०८१

श्री.आनांद ठाकूर

दे हरजी मध्यम (ता.विक्रमगड, स्ज.पालघर)
या आहदिासी भागातील शसांर्न प्रकल्पार्े
काम सुरू करण्याबाबत

5
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सदसयाांर्े नाांि

विषय

३६

२८०४७

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

यितमाळ स्जल््यातील बोगस डॉक्टराांिर

३७

२७९९६

श्री.प्रशाांत पररर्ारक

मांगळिेढा (स्ज.सोलापूर) पररसरात होत

३८

२८६१४

श्री.सुस्जतशसांह ठाकूर, श्री.जगन्नाथ शशांदे

कल्याि पांर्ायत सशमती (ता.कल्याि,

कारिाई करण्याबाबत

असलेल्या अिैध िक्ष
ृ तोडीबाबत

स्ज.ठािे) कायाचलयार्ी निीन इमारत

बाांधण्याच्या प्रसतािास मान्यता दे ण्याबाबत
३९

२७६७३

श्री.शरद रिवपसे

विदभच, मराठिाडयासह मागास भागातील
अनुशष
े दरू करण्यासाठी नेमण्यात
आलेल्या सशमतीच्या अहिालातील
शशफारशीांबाबत

दस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदसयाांर्े नाांि

४०

२६८९४

श्री.सांजय दत्त

४१

२८०७४

श्री.हररशसांग राठोड

विषय

केंद्र शासनाच्या िन उद्यान योजनेंतगचत
मान्यता हदलेल्या िन उद्यानाांच्या
विकासासाठी ननधी शमळण्याबाबत

बेलोरा प्राथशमक आरोग्य केंद्रात (ता.पस
ु द,
स्ज.यितमाळ) डॉक्टराांच्या

ननष्ट्काळजीपिामळ
ु े महहलेर्ा मत्ृ यू
झाल्याबाबत
४२

२७२३८

श्री.शमतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले

भांडारा स्जल्हा पररषदें तगचत सन २०१५
मध्ये घेण्यात आलेल्या कांत्राटी

ग्रामसेिकाांच्या भरती प्रकक्रयेमध्ये
गैरव्यिहार झाल्याबाबत
४३

२६७५१

श्री.नारायि रािे

रत्नाधगरी स्जल्हा शासकीय रुग्िालयातील

४४

२७१५४

श्री.प्रकाश गजशभये

नागपूर येथील शासकीय िैद्यकीय

विविध कामाबाबत

महाविद्यालय ि रुग्िालय (मेडडकल)

येथील रॉमा केअर सेंटर मध्ये रुग्ि ि

त्याांच्या नातेिाईकाांना सोई-सुविधा उपलब्ध
करण्याबाबत
४५

२७१३४

श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.ककरि पािसकर

पुिेसह राज्यातील विविध धरिाांतील

साठविलेले पािी बांद पाईप लाईनद्िारे
शेतीला पुरविण्यार्ी निीन पध्दत रद्द
करण्याबाबत

6
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४६

२८१०२

सदसयाांर्े नाांि
श्री.जयांत पाटील, अॅड.राहुल नािेकर,
श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचिी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय

विषय
राज्यात ग्रामीि ि आहदिासी भागात

आरोग्य सेिा अधधक सक्षम करण्याबाबत

मुांड,े श्रीमती स्समता िाघ, श्री.अशोक ऊफच
भाई जगताप, श्री.तानाजी सािांत,

श्री.विजय ऊफच भाई धगरकर, श्री.सुस्जतशसांह
ठाकूर, श्री.नारायि रािे, श्री.धगरीशर्ांद्र

व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.सांजय दत्त
४७

२६८१२

डॉ.अपि
ू च हहरे , श्री.जयिांतराि जाधि

राज्यात पािी िापराच्या बह
ृ त
आराखड्यासाठी सथापन

करण्यात आलेल्या सशमतीच्या
अहिालाबाबत
४८

२७८६२

अॅड.ननरां जन डािखरे , अॅड.जयदे ि

गायकिाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरि
पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल

नोटाबांदीच्या कालािधीनांतर राज्यातील

आधथचक व्यिहार सुरळीत करण्याबाबत

भोसले
४९

२९१४०

श्री.रविांद्र फाटक

पालघर स्जल््यातील अांगििाडयाांना

५०

२८४२१

अॅड.अननल परब

रुग्िासाठी जीिनदान ठरिा-या रक्ताच्या

५१

२८७११

श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले,

५२

२७४८६

श्री.शमतेश भाांगडडया

अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.धनांजय मुांड,े
अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.अननल भोसले, प्रा.जोगेन्द्र किाडे

५३

२६९०१

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे

इमारत बाांधन
ू दे ण्याबाबत

वपशिीच्या ककां मतीत िाढ झाल्याबाबत
शासककय िैद्यककय महाविद्यालय ि
रुग्िालय नागपरू येथील अनतदक्षता

विभागार्े आधुननकीकरि करण्याबाबत
राज्यात जलजन्य आजाराांर्ी लागि
रोखण्यासाठी कराियार्ी कायचिाही
कामोठे (ता.पनिेल, स्ज.रायगड)

पररसरातील डॉक्टरने मत्ृ यर्
ू े दाखले
दे ण्यात गैरव्यिहार केल्याबाबत

५४

५५

५६

२७२३१

२६९१३

२९३७४

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत,

पाांढरिाडी, कोळे िाडी, गोडसेिाडी ि हदिडी

श्री.सुननल तटकरे , श्री.जगन्नाथ शशांदे

झाल्याबाबत

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हे मत
ां टकले,
श्री.जयिांतराि जाधि

श्री.अब्दल्
ु ,े
ु लाखान दरु ाचिी, श्री.धनांजय मांड
श्री.सुननल तटकरे , श्री.अमरशसांह पांडडत,
श्री.सनतश र्व्हाि, डॉ.अपि
ू च हहरे ,

श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत दे शपाांडे

(ता.माि, स्ज.सातारा) येथे अिैध िक्ष
ृ तोड
येिला (स्ज.नाशशक) येथील मुस्क्तभूमीला
‘ब’ िगच तीथचक्षेत्र पयचटन सथळार्ा दजाच
दे ण्याबाबत

राज्यातील शशक्षकाांच्या आांतरस्जल्हा
बदलीबाबत

7
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५७

२९०८८

सदसयाांर्े नाांि
श्री.पररिय फुके

विषय
नागपूर स्जल्हा पररषदें तगचत कननष्ट्ठ

शलवपकच्या पदासाठी घेण्यात आलेल्या
पररक्षेत गैरप्रकार झाल्याबाबत

५८

२९३३४

श्री.सभ
ु ाष झाांबड

धर्खलठािा (स्ज.औरां गाबाद) पररसरात

२०० खाटाांर्े शमनी घाटी रुग्िालयाच्या
बाांधकामासाठी ननधी शमळण्याबाबत

५९

६०

६१

२८८८३

२८९८५

२६७७४

श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.अब्दल्
ु लाखान

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

श्री.र्ांद्रकाांत रघुिश
ां ी

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील

औरां गाबाद शहरातील अांगििाडयाांना
इमारती उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत

नांदरू बार तालक्
ु यातील िीरर्क धरिाच्या
ड्रेन ि गेटमध्ये गळती सरु
ु असल्याने
धरिार्ी दरु
ु सती करण्याबाबत

शासनाने १०८ अत्यािश्यक हे ल्पलाईनने
सुरु करण्यात आलेली रुग्ििाहहका

सेिा ग्रामीि भागातील रुग्िाांना मोफत
६२

२७१८८

पुरविण्याबाबत

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल राज्यातील रुग्िालयात कायचरत
तटकरे , श्री.हे मत
ां टकले, श्री.ककरि
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि,

श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.ननरां जन डािखरे ,

पररर्ारीकाांना आरोग्य विम्यार्े सांरक्षि
शमळिेबाबत

श्रीमती विद्या र्व्हाि, श्री.अननल भोसले
६३

२८२२२

आककच.अनांत गाडगीळ, श्री.आनांदराि

राज्यातील रखडलेले २६ शसांर्न प्रकल्प

श्री.हे मांत टकले, श्री.ककरि पािसकर,

शमळण्याबाबत

पाटील, श्री.ा िाजा बेग, श्री.सनु नल तटकरे , िेगाने पुिच करण्यासाठी नाबाडचकडून कजच
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.नारायि रािे,

श्री.रामराि िडकुते, श्री.अननल भोसले,
श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.अब्दल्
ु लाखान
६४

२६८४८

दरु ाचिी, श्री.तानाजी सािांत
प्रा.अननल सोले

राज्यातील असथायी बी.ण.णम.णस.
डॉक्टराांना शासन सेिेत सामािून
घेण्याबाबत

६५

२७०८२

श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती विद्या र्व्हाि,
श्री.ककरि पािसकर, श्री.हे मांत टकले,
श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.जयदे ि
गायकिाड
६६

२८०५५

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

विक्रमगड ि जव्हार (स्ज.पालघर)
तालक्
ु यातील ग्रामीि, कुटीर रूग्िालय

ि प्राथशमक आरोग्य केंद्रातील िैद्यकीय
अधधकारी ि कमचर्ाऱ्याांर्ी ररक्त पदे
भरण्याबाबत
अहमदपूर (स्ज.लातूर) येथे राज्य

महामागाचिर रामा केअर सेंटर सुरु
करण्याबाबत
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६७

२८४१५

सदसयाांर्े नाांि
श्री.प्रशाांत पररर्ारक

विषय
मांगळिेढा (ता.मांगळिेढा, स्ज.सोलापूर)
येथील ग्रामीि रुग्िालयात िैद्यकीय
अधधका-याांर्ी ररक्त पदे भरण्याबाबत

६८

२९४२६

श्री.सस्ु जतशसांह ठाकूर

मौजे पाांढरे िाडी (ता.परां डा) येथील ननम्न

खैरी बह
ृ त लघु पाझर प्रकल्पाांतगचत उजव्या
कालव्यार्े काम करण्याबाबत

६९

२७७१९

श्री.शरद रिवपसे

दष्ट्ु काळ ननमुल
च नासाठी शासनाकडून

राबविण्यात येत असलेला ‘जलयुक्त

शशिार’ प्रकल्प योजनाबध्द आणि शासत्रीय
पध्दतीने राबविण्याबाबत

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
७०

२६९००

सदसयाांर्े नाांि
श्री.सांजय दत्त, अॅड.राहुल नािेकर,
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हे मत
ां टकले,

श्री.नारायि रािे, अॅड.जयदे ि गायकिाड,

विषय
राज्यातील गरीब रुग्िाांना जेनेररक औषधे
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत

श्री.तानाजी सािांत
७१

७२

२८१७२

२६८२९

श्री.हररशसांग राठोड, श्री.ा िाजा बेग,

उमरखेड (स्ज.यितमाळ) तालक्
ु यातील

श्री.ककरि पािसकर

उभारण्याबाबत

श्री.सुननल तटकरे , श्री.हे मत
ां टकले,
श्री.नारायि रािे

पैनगांगा ि ऊध्िच पैनगांगा नदीिर बांधारे
राज्यात महहला ि बालविकास विभागाच्या
अथचसक
ां ल्पामध्ये कपात करण्यात
आल्याबाबत

७३

२७१५८

श्री.प्रकाश गजशभये

हदक्षाभूमी, धर्ांर्ोली (शाांतीिन) ि ड्रॅगन

पॅलेस (नागपरू ) येथील बध्
ु दीसट सथळाांर्ा
विकास बुध्दीसट सककचट म्हिन
ू
करण्याबाबत

७४

२७५४९

डॉ.अपि
ू च हहरे , श्री.शरद रिवपसे

राज्यातील अनधधकृत, बेकायदे शीर खाजगी

७५

२९३१२

श्री.रविांद्र फाटक, श्री.हे मांत टकले,

राज्यातील अांगििाडी कमचर्ाऱ्याांच्या

श्री.सुननल तटकरे , श्री.ककरि पािसकर,

श्री.नरें द्र पाटील, श्रीमती विद्या र्व्हाि,

पाळिाघरे -बालगह
ृ ाांिर कारिाई करिेबाबत
प्रलांबबत मागण्याांबाबत

श्री.अननल भोसले, श्री.ा िाजा बेग,
७६

२७२३५

अॅड.जयदे ि गायकिाड, अॅड.राहुल नािेकर
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि,

जलसांपदा विभागाच्या कननष्ट्ठ अशभयांता

अॅड.ननरां जन डािखरे

झाल्याबाबत

श्री.हे मांत टकले, श्री.अमरशसांह पांडडत,

पदाच्या भरती प्रकक्रयेत गैरव्यिहार

9
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७७

७८

७९

२६९१४

२८८८८

२९००३

सदसयाांर्े नाांि
श्री.जयिांतराि जाधि

श्री.सनतश र्व्हाि, श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचिी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय
मुांड,े श्री.सुभाष झाांबड
श्री.र्ांद्रकाांत रघुिश
ां ी

विषय
लासलगाि (ता.ननफाड, स्ज.नाशशक)

गािामध्ये स्जल्हा िावषचक योजनेतन
ू
विकास कामे मांजूर करिेबाबत

दहे गाि (ता.िैजापरू , स्ज.औरां गाबाद) येथे
रामकृष्ट्ि गोदािरी उपसा जलशसांर्न
योजना सुरु करण्याबाबत

नांदरू बार ि धळ
ु े स्जल्हयातील तापी

नदीिरील तापी बुराई ि सुलिाडे-जामफळ,
ककनोली या उपसा शसांर्न योजनेर्े काम

८०

८१

८२

२७१६३

२८२८७

२७०९४

श्री.सतेज ऊफच बांटी पाटील, आककच.अनांत
गाडगीळ

पूिच करण्याबाबत

शशरोळ (स्ज.कोल्हापरू ) तालक्
ु यात

रासायननक औषधाांमुळे ि तांबाखज
ू न्य

पदाथाचच्या िाढत्या िापरामुळे कॅन्सरर्ा
प्रादभ
ु ाचि िाढल्याबाबत

आककच.अनांत गाडगीळ, श्री.अशोक ऊफच भाई राज्यात िक्ष
ृ सांिधचन आणि िनरक्षि
जगताप

करिाऱ्या मजूराांना मजुरीर्ी रोख रक्कम

प्रा.अननल सोले

नागपूर कामठी रोडिरील डॉ.आांबेडकर

अदा करण्याबाबत

रूग्िालयार्ा विसतार जशमनीच्या िादामुळे
प्रलांबबत असल्याबाबत

८३

२७०८३

श्री.आनांद ठाकूर

हहरडपाडा (ता.जव्हार, स्ज.पालघर) येथील

८४

२७७२५

श्री.शरद रिवपसे

विदभाचतील ६४ धरिाांिर खाजगीकरिातन
ू

पयचटन सथळार्ी झालेली दरू िसथा

५०० मेगािॅट िीजेर्ी ननशमचती करण्यार्ा
जलसांपदा विभागाच्या प्रसतािाबाबत

विधान भिन :

उत्तमशसांग र्व्हाि

मुांबई.

सधर्ि,

हदनाांक : ८ मार्च, २०१७

महाराष्ट्र विधानपररषद
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