
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

मंगळिार, हदनांक ०६ मार्च, २०१८ / फाल्गुन १५, १९३९ (शके) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांर्ी सूर्ी 

  

(१) वित्त ि ननयोजन, िने मंत्री 

 

यांरे् प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामविकास, महहला ि बालविकास मंत्री 
(३) िैद्यकीय शशक्षण, जलसंपदा ि लाभक्षेत्र विकास मंत्री 
(४) सािचजननक आरोग्य ि कुटंुब कल्याण मंत्री 
(५) जलसंधारण, राजशशष्ट्टार्ार, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती,   

इतर मागासिगच ि विशषे मागास प्रिगच कल्याण मंत्री 
(६) रोजगार हमी, पयचटन मंत्री 

  

प्रश्नांर्ी एकूण संख्या - ९० 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ४६ [ १ ते ४६ ] 
दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ३१ [ ४७ ते ७७ ] 
नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - १३ [ ७८ ते ९० ] 

  

एकूण - ९० 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
१ ३८६९७ श्री.जयंत पाटील, श्रीमती विद्या र्व्हाण, 

श्री.हेमंत टकले, श्री.धनंजय मंुड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

कुपोषणग्रसत मुलाचं्या कुटंूबासाठी 
महात्मा गाधंी ग्राशमण रोजगार हमी 
योजनेंतगचत रोजगार शमळण्याबाबत 

२ ३८५०१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनजंय मंुड,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरशसहं पडंडत 

मुख्य कायचकारी अधधकारी, जजल्हा 
पररषद, परभणी यानंी सिच्छ भारत 
अशभयान योजनेत गैरव्यिहार केल्याबाबत 

३ ३९०४० श्री.रामराि िडकुते परभणी जजल््यातील प्राथशमक 
आश्रमशाळेस मान्यता देण्याबाबत 

४ ३७६४१ श्री.सतेज ऊफच  बंटी पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.संजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील 

शासनाने कलाप्रकारािंर मानधनािर लागू 
केलेला जीएसटी कर कमी करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
५ ३८९४८ श्री.कवपल पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, 

श्री.हेमंत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जयितंराि जाधि, अॅड.ननरंजन 
डािखरे, श्री.अमरशसहं पडंडत, श्री.जगन्नाथ 
शशदें, श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.आनंद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.संजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.दत्तात्रय 
साितं, डॉ.सुधीर ताबें, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.श्रीकातं देशपांड,े डॉ.अपिूच हहरे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे 
 

शासकीय कमचर्ाऱ्याचं्या विविध 
मागण्यांबाबत 

६ ३८८७३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.संजय दत्त 

सोलापूर विद्यापीठातील मागासिगीय 
विद्यार्थयाांना देण्यात येणारी शशष्ट्यितृ्ती 
प्रलंबबत असल्याबाबत 
 

७ ३८७६६ अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमंत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.र्दं्रकातं रघुिशंी 
 

िनरक्षक ि िनपाल याचं्या विविध 
मागण्यांबाबत 

८ ३७७०६ श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.संजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.अननल 
सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्दं्र 
व्यास, श्री.शमतेश भांगडडया, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.आनदंराि पाटील, डॉ.सुधीर 
तांबे, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.जनादचन र्ांदरूकर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररशसगं राठोड, श्री.सुभाष 
झांबड, आककच .अनतं गाडगीळ, श्री.सतेज 
ऊफच  बटंी पाटील, श्री.मोहनराि कदम 
 

राज्यात ३५ महामंडळे बदं करण्याबाबत 

९ ३८९६९ श्री.हररशसगं राठोड विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांना 
कक्रशमलेअरमधनू िगळण्याबाबत 
 
 

१० ३७८५८ श्री.अमरशसहं पंडडत, श्री.धनजंय मंुड,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयितंराि 
जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 

उर्धिच कंुडशलका मर्धयम प्रकल्प, िडिणी 
(ता.िडिणी, जज.बीड) सांडव्यािरून िाहून 
जाणाऱ्या पाण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
११ ३७८३९ श्री.हेमंत टकले, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सुननल तटकरे, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ शशदें, 
श्री.सुजजतशसहं ठाकूर 
 

राज्यातील आयिेुद ि होशमओपॅथी 
महाविद्यालयांमर्धये पुरेसे अर्धयापक तसेर् 
पायाभूत सुविधा नसल्याबाबत 

१२ ३८८८२ डॉ.सुधीर ताबें, श्री.संजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सुभाष झांबड, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, श्री.हररशसगं राठोड, आककच .अनतं 
गाडगीळ, श्री.श्रीकातं देशपाडं,े श्री.विक्रम 
काळे, श्री.दत्तात्रय साितं, श्री.बाळाराम 
पाटील 
 

राज्यातील इतर मागासिगीय 
विद्यार्थयाांच्या मॅरीकोत्तर शशष्ट्यितृ्तीर्ी 
थकीत रक्कम कें द्र शासनाकडून 
शमळण्याबाबत 

१३ ३८९४० श्री.आनदं ठाकूर, श्री.हेमंत टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जगन्नाथ शशदें, 
श्री.ख्िाजा बेग 
 

िाघ नदीिरील (जज.पालघर) धरणारे् काम 
अपूणच जसथतीत असल्याबाबत 

१४ ३७७८८ श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.हेमंत टकले, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशर्दं्र 
व्यास, श्री.जनादचन र्ादंरूकर 
 

मंुबईतील सेंट जॉजच या शासकीय 
रुग्णालयात शसटीसकॅन मशीन िापराविना 
पडून असल्याबाबत 

१५ ३८२७५ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमंत टकले, श्री.आनंद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

यितमाळ जजल््यातील िनमजुरांर्ी मंजूर 
पदे ननयशमत करण्याबाबत 
 

१६ ३७८६३ डॉ.अपिूच हहरे पजश्र्म िाहहनी नद्यांरे् पाणी धगरणा 
खोऱ्यात िळविण्याबाबत 
 

१७ ३८१८१ अॅड.जयदेि गायकिाड पुणे जजल््यात प्रधानमंत्री आिास ि 
पारधी समाजारे् आिास योजनेर्ी कामे 
पूणच करण्याबाबत  
 

१८ ३८५११ श्री.र्दं्रकातं रघिुंशी, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.आनदंराि पाटील 

नंदरुबार जजल््यात शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ननशमचतीस विलंब होत 
असल्याबाबत 
 
 
 



4 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
१९ ३७७३९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्त, 

श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादचन र्ादंरूकर, 
डॉ.सुधीर तांबे, श्री.सुभाष झाबंड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररशसगं राठोड, 
श्री.सतेज ऊफच  बंटी पाटील, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.मोहनराि कदम, आककच .अनतं 
गाडगीळ, श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरशसहं 
पंडडत, डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अननल सोले 

राज्यातील खाजगी रुग्णालयाकंडून 
रुग्णांर्ी आधथचकदृष्ट्टया लूट होत 
असल्याबाबत 

२० ३८३३३ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनंद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या र्व्हाण 

कोंडगे (खोरगांि), कुरंग (ता.लांजा, 
जज.रत्नाधगरी) येथील प्रकल्पारे् काम बंद 
असल्याबाबत 

२१ ३७६८१ श्री.जयितंराि जाधि, श्री.अमरशसहं पडंडत, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्री.नरेंद्र पाटील 

नाशशक जजल््यामर्धये निीन ि ननयशमत 
अंगणिाडी कें द्रानंा मंजुरी देण्याबाबत 

२२ ३८७२९ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसहं पडंडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी 

औरंगाबाद जजल््यातील अंगणिाडीच्या 
बांधकामासाठी ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 

२३ ३९०९१ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.संजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर तांबे, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष 
झांबड, श्री.हररशसगं राठोड, श्री.जनादचन 
र्ांदरूकर, श्री.सतेज ऊफच  बंटी पाटील, 
आककच .अनतं गाडगीळ, श्री.मोहनराि कदम 

राज्यातील हजारो व्यापाऱ्यांकड े थककत 
असलेल्या विक्रीकरार्ी िसुली 
करण्याबाबत 

२४ ३९१०१ श्री.पररणय फुके महाराष्ट्र राज्य इतर मागासिगीय वित्त 
आणण विकास महामंडळाला ननधी 
देण्याबाबत 

२५ ३८९०० श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनंद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

पार्ल, विलये, जिळेथर (ता.राजापूर, 
जज.रत्नाधगरी) गािातील रसते मुख्यमंत्री 
ग्रामीण सडक योजनेतनू करण्याबाबत 

२६ ३८६४० श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्रीमती 
जसमता िाघ, श्री.प्रविण दरेकर 

राज्यात जननी शशशु सुरक्षा योजना 
प्रभािीपणे राबविण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
२७ ३९१०५ श्री.सुभाष झांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर मराठिाडयातील जलयकु्त शशिारारे् काम 

पुणच करण्याबाबत 
 
 

२८ ३८९१६ श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास नागपूर पेंर् व्याघ्र प्रकल्पातील िन 
खात्याच्या पथकास मारहाण झाल्याबाबत 
 

२९ ३८७८२ श्री.अननल भोसले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ननरंजन डािखरे 

किठे यमाई (ता.शशरुर, जज.पुणे) येथील 
घोड नदीिरील बधंाऱ्यार्ी दरुुसती 
करण्याबाबत 
 

३० ३८९८० श्री.रविदं्र फाटक जव्हार (जज.पालघर) येथील प्रनत 
महाबळेश्िर पयचटन सथळ म्हणनू 
विकशसत करण्याबाबत 
 

३१ ३८७११ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.धगरीशर्दं्र 
व्यास 

राज्यातील शासकीय िदै्यककय 
महाविद्यालये ि रुग्णालयानंा औषधांर्ा 
पुरिठा करण्याबाबत 
 

३२ ३८१०४ श्री.शमतेश भांगडडया, प्रा.अननल सोले नागपूर शहरातील कामगार रुग्णालयात 
सोनोग्राफी मशीनर्ा प्रसताि मंजूर 
करण्याबाबत 
 

३३ ३९१९० श्री.मोहनराि कदम, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.संजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
डॉ.सुधीर ताबें, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमंत टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.जयितंराि जाधि, 
अॅड.ननरंजन डािखरे, डॉ.अपिूच हहरे, 
प्रा.अननल सोले, श्री.हररशसगं राठोड, 
श्री.सुभाष झांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.जनादचन र्ांदरूकर, श्री.सतेज ऊफच  बटंी 
पाटील, आककच .अनतं गाडगीळ 
 
 

राज्यातील बालमतृ्यू रोखण्याबाबत 

३४ ३८११७ श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.संजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप 

राज्यात विशेषत: मंुबई येथील समुद्र 
ककनाऱ् यािर पयचटकांच्या सुरक्षतेसाठी 
अत्यािश्यक यंत्रणा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
३५ ३८४५७ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.संजय 

दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.सुभाष झांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररशसगं राठोड, 
श्री.आनदं ठाकूर, श्री.हेमंत टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जगन्नाथ शशदें, 
श्री.ख्िाजा बेग 
 

मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील शसरं्न 
योजना पूणच करण्याबाबत 

३६ ३८५३३ श्री.अमरनाथ राजूरकर मुखेड (जज.नादेंड) तालुक्यातील रसत्यांच्या 
डांबरीकरणारे् काम पूणच करण्याबाबत 
 

३७ ३८९४५ श्री.आनदंराि पाटील पाटण (जज.सातारा) तालुक्यातील गाभा 
कोअर क्षेत्रातील १४ गािे िगळण् याबाबत 
 

३८ ३८१२५ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला जजल्हा पररषदेंतगचत िगच-१ ि 
िगच-२ सिंगाचच्या अधधकाऱ् यारं्ी ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 
 

३९ ३९२७५ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जयितंराि जाधि, अॅड.ननरंजन 
डािखरे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.विक्रम काळे, श्री.आनंद 
ठाकूर, श्री.सुननल तटकरे, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.जगन्नाथ शशदें 
 

बदलापूर (जज.ठाणे) येथील शिविच्छेदन 
कें द्र बदं असल्याबाबत 

४० ३९६८० डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशर्दं्र 
व्यास 
 

राज्य कामगार विमा योजनेच्या 
दरुिसथेबाबत 

४१ ३९७३४ श्री.संजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर 
तांबे 
 

मंुबईतील संजय गाधंी राष्ट्रीय 
उद्यानाच्या समसयाबंाबत 

४२ ३९८२८ श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरशसहं पंडडत मराठिाडा विभागातील शशक्षकांच्या 
आंतरजजल्हा बदल्यारं्ी प्रकरणे प्रलंबबत 
असल्याबाबत 
 

४३ ३९९११ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण 

जुन्या अंगणिाडयांच्या इमारतींर्ी दरुुसती 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
४४ ४०१८२ श्रीमती जसमता िाघ जळगाि येथे सितंत्र महहला रुग्णालय 

सथापन करण्याबाबत 

४५ ४०२२७ श्री.विनायकराि मेटे बोईसर (ता.जज.पालघर) खाजगी 
रसत्यासाठी शासकीय ननधीर्ा िापर 
केल्याबाबत. 

४६ ४०३४४ श्री.धनजंय मंुड े अरबी समुद्रात तरंगते पंर्तारांककत हॉटेल 
उभारण्यास उच्र् न्यायालयाने परिानगी 
नाकारल्याबाबत 
 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
४७ ३८६८२ श्री.जयंत पाटील पळसदरी (ता.कजचत, जज.रायगड) येथील 

धरणार्ी देखभाल ि दरुूसती करण्याबाबत 

४८ ३७८६२ श्री.सतेज ऊफच  बटंी पाटील, श्री.संजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरशसहं 
पंडडत, श्री.धनंजय मंुड,े श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे 

राज्यातील ग्रामपंर्ायत कमचर्ाऱ्यांच्या 
िेतन ि आकृनतबंधाबाबत 

४९ ३८८७९ श्री.रामहरी रुपनिर गादेगािं ते पढंरपूर (ता.पढंरपूर, 
जज.सोलापूर) रसत्यार्ी दरुिसथा 
झाल्याबाबत 

५० ३९९२२ अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्री.हेमंत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर 

मर्धय ितैरणा जलविद्युत प्रकल्प 
राबविण्याबाबत 

५१ ३९२३५ श्री.हररशसगं राठोड ग्रामपंर्ायत कमचर्ाऱ्यांना ननितृ्तीिेतन 
लागू करणेबाबत 

५२ ३९८१२ श्री.हेमंत टकले, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.जयितंराि जाधि, अॅड.ननरंजन 
डािखरे, श्री.सुननल तटकरे, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडकुते 
 

मानखदुच येथील बालसुधारगहृातील 
मुलांच्या जेिणात अळ्या आढळून 
आल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
५३ ४०५४९ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.हेमंत टकले, 

श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.सुननल तटकरे, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.रामराि िडकुते, अॅड.ननरंजन डािखरे, 
श्री.जगन्नाथ शशदें 

राज्यातील भटक्या ि विमुक्त जातीच्या 
लोकांसाठी सितंत्र राष्ट्रीय आयोग गठीत 
करण्याबाबत 

५४ ३७७९४ श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.हेमंत टकले, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.धनजंय मंुड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर 

थलेॅसेशमया रुग्णांसाठी “५ ड े केअर 
युननट्स” सुरु करण्याबाबत 

५५ ३९३७२ डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अननल सोले राज्यात कजचमाफी जाहहर केल्यामुळे 
होणारी आधथचक तटु दरू करण्याबाबत 

५६ ३८२१६ अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.संजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील, डॉ.सुधीर तांबे, 
श्रीमती हुसनबानू खशलफे, आककच .अनतं 
गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सुभाष झांबड, श्री.हररशसगं राठोड, 
श्री.जनादचन र्ांदरूकर, श्री.सतेज ऊफच  बटंी 
पाटील, श्री.मोहनराि कदम 

राज्यातील पार् जजल््यात राष्ट्रीय 
क्षयरोग ननयंत्रण कायचक्रमातंगचत 
राबविण्यात आलेल्या शोध मोहहमेबाबत 

५७ ३८५०३ श्री.र्दं्रकातं रघिुंशी, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनदंराि पाटील 

नंदरुबार जजल््यात नशसांग कॉलेजसाठी 
मान्यता देऊनही कॉलेजच्या कामाला 
सुरुिात न झाल्याबाबत 

५८ ३९६२६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, श्रीमती 
हुसनबान ू खशलफे, डॉ.सुधीर ताबें, 
श्री.जनादचन र्ादंरूकर, श्री.हररशसगं राठोड, 
श्री.सुभाष झांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
आककच .अनतं गाडगीळ, श्री.सतेज ऊफच  बटंी 
पाटील, श्री.मोहनराि कदम 

एलबीटीच्या नुकसान भरपाईसाठी कें द्र 
शासनाकड ेमागणी करण्यात आल्याबाबत 

५९ ३८३३२ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनंद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या र्व्हाण 
 

शसधंदुगुच जजल््यात िैद्यकीय 
अधधकाऱ्यांर्ी पदे ररक्त असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
६० ३९२४५ श्री.जयितंराि जाधि, श्री.धनजंय मंुड,े 

श्री.नरेंद्र पाटील 
येिला (जज.नाशशक) तालुक्यातील 
शेतकऱ्यानंी शतेतळ्यारं्ा लाभ 
शमळण्याकररता लक्षाकं िाढिनू देण्याबाबत 

६१ ३८७३६ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसहं पडंडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी 

औरंगाबाद जजल््यात १० निीन आरोग्य 
कें द्राना मान्यता देणेबाबत 

६२ ३९७३७ प्रा.जोगेन्द्र किाड े पार्ोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात 
बांधलेले रामा केअर सेंटर बदं 
असल्याबाबत 

६३ ४००५८ श्रीमती विद्या र्व्हाण मंुबईसह मालाड आणण आजबुाजूच्या िन 
जशमनीिरील पुनिचसनाबाबत 

६४ ३९१३८ श्री.सुभाष झांबड औरंगाबाद येथील शासकीय महाविद्यालय 
ि रूग्णालयातील (घाटी) “सीव्हीटीएस” 
विभागातील कॅथलॅब बदं असल्याबाबत 

६५ ३९२६८ श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

नागपूर येथील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रूग्णालयार्ी 
सुविधेअभािी दरुिसथा झाल्याबाबत. 

६६ ४०५४१ श्री.रविदं्र फाटक, श्री.जगन्नाथ शशदें, 
अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील 

ठाणे जजल्हा रुग्णालयात आिश्यक ती 
सुरक्षा व्यिसथा उपलब्ध करून 
देण्याबाबत 

६७ ३९०४४ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर 

मौजे देिड े अधधष्ट्ठीिाडी (ता.संगमेश्िर, 
जज.रत्नाधगरी) येथील जज.प. शाळा क्र. १ 
च्या आिारार्ी कंपाऊंड िॉल बाहेर 
खाजगी िापरासाठी सोडण्यात 
आल्याबाबत 

६८ ३९०३७ श्रीमती हुसनबानू खशलफे रत्नाधगरी जजल््यात पाणी टंर्ाई 
ननिारणासाठी िनराई बंधारे बांधण्याबाबत 
 

६९ ३८४५८ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.संजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.हररशसगं राठोड, श्री.सतेज ऊफच  बंटी 
पाटील, श्री.मोहनराि कदम, श्री.सुभाष 
झांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
आककच .अनतं गाडगीळ 
 

रामपूर (ता.डहाण,ू जज.पालघर) 
ग्रामपंर्ायतीने इंहदरा आिास योजनेतनू 
आहदिासी महहलेस बांधनू हदलेले घरकुल 
जमीनदोसत झाल्याबाबत 



10 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
७० ३८५३९ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.संजय दत्त, श्री.सुभाष झांबड, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे 

पळसा (ता.हदगाि, जज.नादेंड) येथे 
अगंणिाडयांर्ी दरुिसथा झाल्याबाबत 

७१ ३८९७१ श्री.आनदंराि पाटील सातारा जजल््यातील कोयना धरणाच्या 
डाव्या तीरािर उभारण्यात आलेल्या पंडीत 
जिाहरलाल नेहरु या उद्यानार्ी दरुिसथा 
झाल्याबाबत 

७२ ३८१३८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया बोरगांि मंजू (जज.अकोला) येथे राष्ट्रीय 
महामागाचिर अपघातात जखमी झालेल्या 
व्यक्तीनंा ग्रामीण रुग्णालयास जागा 
अपुरी पडत असल्याबाबत 

७३ ३९२८४ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जयितंराि जाधि, अॅड.ननरंजन 
डािखरे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.रामहरी रुपनिर 

राज्यातील दगुचम भागात रुग्णासाठी पुरेशा 
प्रमाणात रुग्णिाहहका उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 

७४ ३९६८५ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे मानिी तसकरी रोखनू देहविक्रीच्या 
जाळयात अडकलेल्या पीडडतांच्या 
पुनिचसनाबाबत 

७५ ३९७८७ श्री.संजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर 
तांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जयतं 
पाटील, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.हररशसगं राठोड, श्री.जगन्नाथ शशदें, 
श्री.धनजंय मंुड,े अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.हेमंत टकले, श्री.बाळाराम पाटील 

अथचसंकल्पात मंजूर करुन वितररत केलेला 
ननधी विभागांनी खर्च न केल्याबाबत 

७६ ४०१८५ श्रीमती जसमता िाघ पाडळसरे (ता.अंमळनेर, जज.जळगाि) 
येथील उपसा शसरं्न योजना ननधी अभािी 
बंद असल्याबाबत 

७७ ४०२२९ श्री.विनायकराि मेटे िाशशम िन विभागातील िनक्षेत्रपाल ि 
िनपाल यानंी गैरव्यिहार केल्याबाबत 
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नतसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
७८ ३८६९० श्री.जयंत पाटील नाशशक ि ठाणे जजल्हा रूग्णालयात 

शेकडो निजात बालकांर्ा मतृ्य ू
झाल्याबाबत 
 

७९ ३७८८४ श्री.सतेज ऊफच  बटंी पाटील, श्री.संजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे 
 

धामणी (ता.राधानगरी, जज.कोल्हापूर) 
प्रकल्पारे् काम प्रलंबबत राहहल्याबाबत 

८० ४००७१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सजंय दत्त िसई (जज.पालघ्रर) तालुक् यातील जजल्हा 
पररषदेच्या शाळांच्या इमारती धोकादायक 
असल्याबाबत 
 

८१ ३९१३० श्री.र्दं्रकातं रघुिंशी, श्री.संजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर 
तांबे, श्री.आनदंराि पाटील, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.जनादचन र्ांदरूकर, 
श्री.हररशसगं राठोड, श्री.सुभाष झाबंड, 
आककच .अनतं गाडगीळ, श्री.सतेज ऊफच  बटंी 
पाटील, श्री.मोहनराि कदम 
 

जलसंपदा विभागाने व्यािसानयक 
िापरासाठी पाण्यार्ी दरिाढ केल्याबाबत 

८२ ३९३४० श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.जयितंराि जाधि, अॅड.ननरंजन डािखरे 

महाराष्ट्र राज्य एड्स ननयंत्रण संसथेसाठी 
जनजागतृीरे् काम करणाऱ् या लोककला 
पथकांरे् मानधन थकीत असल्याबाबत 
 

८३ ३९२४६ श्री.जयितंराि जाधि, श्री.धनजंय मंुड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील 

येिला (जज.नाशशक) तालुक्यातील 
िनक्षेत्रात जलसंधारणार्ी कामे 
करण्याबाबत 
 

८४ ४०३७० प्रा.जोगेन्द्र किाड े नागभीड (जज.र्दं्रपूर) येथील रोजगार हमी 
योजनेिर काम करणाऱ्या मजूरांना िेतन 
शमळत नसल्याबाबत 
 

८५ ४०११८ श्री.प्रविण दरेकर कोढे कळिंड े (ता.धर्पळूण, जज.रत्नाधगरी) 
रसत्यारे् काम अत्यतं ननकृष्ट्ट दजाचरे् होत 
असल्याबाबत 
 

८६ ३९०३९ श्रीमती हुसनबानू खशलफे राज्यात मागील िषाचत २२ िाघारं्ा मतृ्य ू
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
८७ ३८४६० श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.संजय 

दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.सुभाष झांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररशसगं राठोड, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.आनंद ठाकूर, 
श्री.हेमंत टकले, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जगन्नाथ शशदें, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.ख्िाजा बेग 

जुनी-जव्हार ग्रामपंर्ायत (ता.जव्हार, 
जज.पालघर) येथील लाभार्थयाांना घरकुल न 
देता त्यांरे् मंजूर झालेले पैसे परसपर 
काढून घेतल्याबाबत 

८८ ३८५५१ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.संजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनदंराि पाटील, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े

नादेंड शहर ि पररसरातील बोगस 
पॅथॉलॉजी लॅबिर कारिाई करण्याबाबत 

८९ ३८१५० श्री.गोवपककशन बाजोरीया िैद्यककय शशक्षण ि संशोधन विभाग 
आणण भारतीय आयवुिचज्ञान पररषदेच्या 
मानकानुसार सुधाररत आकृतीबंधाप्रमाणे 
पदे ननमाचण करण्याबाबत 

९० ३९७७९ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे शासनाच्या "मनोधैयच" योजनेंतगचत 
(सीएसआर) फंडातील काही रक्कम 
िापरण्यार्ा ननणचय घेतल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनतं कळसे 
मंुबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाकं : ५ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या सगंणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 

 


