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

मंगळिार, हदनांक २७ मार्च, २०१८ / र्तै्र ६, १९४० (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 - ३७ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - २३ [ १ ते २३ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - १० [ २४ ते ३३ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ४ [ ३४ ते ३७ ] 
  

एकूण - ३७ 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
 
 

पहहली फेरी 
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
१ ३७६७८ श्री.जयितंराि जाधि, श्री.अमरशसहं पडंित, 

श्री.धनजंय मंुि,े श्री.नरेंद्र पाटील 
जजल्हा तातं्रत्रक सेिेतील िैद्यकीय 
अधधकाऱ्यांरे् राज्य शासनाच्या गट ‘अ’ 
मध्ये समायोजन करण्याबाबत 

२ ३९०८४ श्री.पररणय फुके मौजे गोंिसािरी (जज.भंिारा) लाखनी 
िनक्षेत्रातील सागिानार्ी झाि े र्ोरीला 
जात असल्याबाबत 

३ ३७८५७ श्री.अमरशसहं पंडित, श्री.धनजंय मंुि,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयितंराि 
जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 

बीि तालुक्यातील शशिणी शसरं्न प्रकल्प 
योजनेतील पाणी जरुि प्रकल्पात 
सोिणेबाबत  



2 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
४ ३८९३० श्री.आनदं ठाकूर, श्री.रविदं्र फाटक िािर िांगणी (ता.मोखािा, जज.पालघर) 

येथील नद्यांिर दमणगंगा नदीजोि 
प्रकल्पातंगचत धरण बांधण्याबाबत 

५ ३७६४३ श्री.सतेज ऊफच  बंटी पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.संजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर 

“आपले सरकार सेिा कें द्राला” कोल्हापूर 
जजल््यातील सिच सरपंर् विरोध करीत 
असल्याबाबत 

६ ३७९४६ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे राज्यात गभचशलगं ननदान तपासणीसाठ  
आधारकािच जोिण्याबाबत 

७ ३९०७८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेकर 

विदभाचतील पयचटन सथळांर्ा विकास 
करण्याबाबत 

८ ३९१८६ श्री.रामराि ििकुते मौजे िलाना (ता.सेनगाि, जज.हहगंोली) 
येथे सिच्छ भारत अशभयानातंगचत 
शौर्ालय बांधकामात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

९ ३८०४८ श्री.धनजंय मंुि,े श्री.जयितंराि जाधि, 
श्री.हेमंत टकले, श्री.अमरशसहं पडंित, 
श्री.सनतश र्व्हाण, अॅि.ननरंजन िािखरे, 
श्री.जनादचन र्ादंरूकर 

पुणे येथील शासकीय रुग्णालयात 
िॉक्टरांच्या दलुचक्षामुळे बालकार्ा मतृ्य ू
झाल्याबाबत 

१० ३८३२८ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनंद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्रीमती जसमता िाघ 

राज्यात ‘सिाईन फ्लल्य’ू आजारार्ा 
प्रादभुाचि रोखण्यासाठ  प्रनतबधंात्मक 
उपाययोजना करण्याबाबत 

११ ३८९९८ श्री.हेमंत टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, िॉ.(श्रीमती) नीलम 
गोऱ्हे, प्रा.िॉ.तानाजी साितं, श्री.सुननल 
तटकरे, श्री.विक्रम काळे, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅि.ननरंजन िािखरे, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.रामराि ििकुते 

राज्यात सिाचधधक कुष्ट्ठरोग्यांर्ी नोंद 
झाल्याबाबत 

१२ ३९१३१ श्री.सुभाष झांबि नाबािच आणण पतंप्रधान कृषी शसरं्न 
योजनेच्या माध्यमातनू मराठिाियाला 
ननधी शमळण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
१३ ३९३९३ श्री.रविदं्र फाटक मांगरूळ (ता.अबंरनाथ, जज.ठाणे) येथे 

िकृ्षांना आग लािण्यात आल्याबाबत 

१४ ३९६९९ प्रा.जोगेन्द्द्र किाि े घारापुरी बेटािरील गािांना िीज पुरिठा 
करण्याबाबत 

१५ ४०००६ श्री.शमतेश भांगडिया, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यातील सरपरं्ांना मानधन ि अन्द्य 
सुविधा देण्याबाबत 

१६ ४०४६८ श्री.संजय दत्त, श्रीमती हुसनबान ूखशलफे प्रधानमंत्री मातिृदंना कें द्र पुरसकृत योजना 
राज्यात १०० टक्के लागू करण्याबाबत 

१७ ४०६५७ श्री.नागोराि गाणार नागपूर जजल््यातील प्राथशमक ि 
उपप्राथशमक आरोग्य कें द्रार्ा प्रसताि 
मंजूर करण्याबाबत 

१८ ४०८३३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.संजय 
दत्त, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

सोलापूर जजल््यातील ननमचल 
ग्रामयोजनेतील उत्कृष्ट्ट ग्रामपंर्ायतीनंा 
पुरसकारार्ी रक्कम अदा करण्याबाबत 

१९ ४०९०९ श्री.अमरनाथ राजूरकर भायाळे (ता.र्ादंिि, जज.नाशशक) येथील 
शहीदांच्या कुटंुत्रबयानंा पतंप्रधान आिास 
योजनेतनू घरकुल शमळणेबाबत 

२० ४०९४३ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप म्हसळा (जज.रायगि) तालुक्यातील कें द्र 
प्रमुखािर कारिाई करण्याबाबत 

२१ ४०९८१ श्री.जयंत पाटील मानखदुच बालसुधारगहृातील मुले 
सुधारगहृाबाहेर पित असल्याबाबत 

२२ ४१०३१ श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.संजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाबंि 

एिगाि (ता.िैभििािी, जज.शसधंदुगुच) 
जिळून िाहणाऱ्या सुख नदीला संरक्षण 
शभतं बाधंनू शमळण्याबाबत 

२३ ४११२८ श्री.आनदंराि पाटील ससून रुग्णालय (पुणे) येथे उपर्ारासाठ  
येणारे रुग्ण ि त्यांच्या नातेिाईकाकंिून 
दपु्पट िाहन शुल्क िसूल केल्याबाबत 
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दसुरी फेरी 
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
२४ ३७९०४ श्री.जयितंराि जाधि, श्री.अमरशसहं पडंित, 

श्री.धनजंय मंुि,े श्री.नरेंद्र पाटील 
लासलगाि (ता.ननफाि, जज.नाशशक) येथे 
आमदार आदशच ग्राम योजनेंतगचत विकास 
कामे मंजूर करणेबाबत  

२५ ३९०९३ श्री.पररणय फुके उपसंर्ालक आरोग्य सेिा, नागपूर यांच्या 
गैरकारभारामुळे कननष्ट्ठ शलवपक सेिा 
ननितृ्तीिेतनापासून िंधर्त राहहल्याबाबत 

२६ ३८०२६ श्री.अमरशसहं पंडित, श्री.धनजंय मंुि,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयितंराि 
जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅि.राहुल 
नािेकर, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.हेमंत टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर, श्री.सुननल 
तटकरे, अॅि.जयदेि गायकिाि, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.रामराि ििकुते, अॅि.ननरंजन िािखरे, 
श्री.जगन्द्नाथ शशदें 

राज्यातील अनाथ विद्यार्थयाांना 
नोकरीमध्ये आरक्षण देणेबाबत 

२७ ४११५३ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.ककरण पािसकर पालघर जजल््यातील अंगणिािी सेविका 
ि मदतनीस यांरे् थकीत मानधन अदा 
करण्याबाबत 

२८ ४११७७ श्री.सतेज ऊफच  बंटी पाटील महहला ि ककशोरियीन मुलींना माफक 
दरात सॅननटरी नॅपककन उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 

२९ ४१०६७ श्री.सुभाष झांबि अजजंठा (जज.औरंगाबाद) येथे िन्द्य 
प्राण्यांसाठ  पाण्यार्ी व्यिसथा 
करण्याबाबत 

३० ४११९८ श्री.रविदं्र फाटक जव्हार तालुक्यातील (जज.पालघर) 
प्रधानमंत्री आिास योजनेतील लाभार्थयाांना 
घरकुलार्ा हप्ता शमळण्याबाबत 

३१ ४०५७९ श्री.संजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर 
 

राज्यातील रुग्णालयांनी उपर्ार दरार्ी 
माहहती फलकािर लािण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
३२ ४१२१२ श्री.रामहरी रुपनिर एकशशि (ता.माळशशरस, जज.सोलापूर) येथे 

प्राथशमक आरोग्य कें द्र उभारण्याबाबत 

३३ ४११३२ श्री.आनदंराि पाटील पुणे जजल्हा पररषदेर्ा ननधी अखधर्चत 
राहहल्यामुळे विकास कामे प्रलतं्रबत 
असल्याबाबत 

 
नतसरी फेरी 

 
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
३४ ३७९६४ श्री.जयितंराि जाधि, श्री.धनजंय मंुि,े 

श्री.अमरशसहं पंडित, श्री.नरेंद्र पाटील 
नाशशक जजल््यातील यात्रासथळांना/ 
तीथचक्षेत्रानंा “ब” िगच दजाच शमळणेबाबत 

३५ ३९१०२ श्री.पररणय फुके गोठिगाि (जज.गोंहदया) येथील इहटयािोह 
विश्रामगहृार्ी दरुिसथा झाल्याबाबत 

३६ ४०१७७ श्री.अमरशसहं पंडित अंबाजोगाई (जज.बीि) येथील मनोरुग्णालय 
कायाचजन्द्ित करणेबाबत 

३७ ४१०६९ श्री.सुभाष झांबि अजजंठा लेणी (जज.औरंगाबाद) पररसरातील 
पयचटक ननिास आरक्षण कें द्र सुरु 
करण्याबाबत 

   

विधान भिन :   िॉ.अनतं कळसे 
मंुबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाकं : २६ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण  ाासकयय म्यर्तती  मुद्रणालय, मुंबई. 

 


