
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

गुरुिार, ददनाांक ०५ जुलै, २०१८ / आषाढ १४, १९४० (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामविकास, मदहला ि बालविकास मांत्री 
(३) िैद्यकीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र विकास मांत्री 
(४) सािवजननक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री 
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, 

इतर मागासिगव ि विशषे मागास प्रिगव कल्याण मांत्री 
(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ८६ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ४६ [ १ ते ४६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २८ [ ४७ ते ७४ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १२ [ ७५ ते ८६ ] 
  

एकूण - ८६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ ४१८३८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.रामराि ििकुते, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅि.जयदेि गायकिाि, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अननल 
भोसले, श्री.पररणय फुके 
 

राज्यातील अनाथ विद्यार्थयाांना 
नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत 

२ ४१२७४ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.राहुल नािेकर, 

शासकीय, ननमशासकीय कमवचारी तसेच 
शशक्षक याांना सातिा िेतन आयोग लागू 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.प्रकाश गजशभये, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय मुांि,े 
अॅि.जयदेि गायकिाि, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि ििकुते, श्री.पररणय 
फुके 
 

३ ४१६२८ श्री.प्रसाद लाि जलयकु्त शशिार योजनेंतगवत कोकणाकि े
शासनाचे दलुवक्ष झाल्याबाबत 
 

४ ४१६१९ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सुननल तटकरे 
 

जायकिािी धरणाच्या कालव्याांची 
िहनक्षमता िाढविण्याबाबत 

५ ४१३३६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.सुभाष 
झाांबि, िॉ.सुधीर ताांबे, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.हररशसांग राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, आककव .अनांत 
गािगीळ 
 

राष्ट्रवपता महात्मा गाांधी याांच्या 
जयांतीददनी राज्यात होणाऱ् या ग्रामसभा 
रद्द केल्याबाबत 

६ ४१२८१ श्री.हेमांत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, 
अॅि.जयदेि गायकिाि, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि ििकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.जनादवन चाांदरूकर, िॉ.सुधीर 
ताांबे, श्रीमती हुसनबान ू खशलफे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जगन्नाथ शशांदे 
 
 

राज्यातील पेरोल ि डिझेल दर 
िाढीबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७ ४१२५३ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.धगरीशचांद्र व्यास 
नागपूर येथील शासकीय आयुिेद 
महाविद्यालय ि रुग्णालयाचा प्रसताि 
प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

८ ४१२२७ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे राज्यात वपडित मदहलाांच्या पुनिवसन ि 
आधथवक सहाय्य यासाठी “मनोधैयव” 
योजनेची अांमलबजािणी करण्याबाबत 
 

९ ४१४८८ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.प्रकाश 
गजशभये, श्री.विक्रम काळे, श्री.सतेज ऊफव  
बांटी पाटील, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सुभाष झाांबि, 
श्री.चांद्रकाांत रघुिांशी, प्रा.जोगेन्द्र किाि े
 

हाफककन इन्सन्सटट्यटुमाफव त औषध 
खरेदीस होणाऱ्या विलांबाबाबत 

१० ४२१६७ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, िॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.हररशसांग राठोि, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, आककव .अनांत 
गािगीळ, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अमरशसांह 
पांडित, श्री.जयांत पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सुननल तटकरे, अॅि.जयदेि गायकिाि, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.रामराि ििकुते, श्री.अरुणकाका 
जगताप, श्री.रविांद्र फाटक, श्री.प्रकाश 
गजशभये, श्री.बाळाराम पाटील 
 

राज्यात बालमतृ्यचेू प्रमाण रोखण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
११ ४२०९६ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, 

श्री.रामननिास शसांह, श्रीमती न्ससमता िाघ, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.धनांजय 
मुांि े
 

मालिणी एव्हरशाईन नगर, मालाि 
(मुांबई) येथील काांदळिन तोिल्याबाबत 

१२ ४२५३७ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रकाश गजशभये 

नागपूर न्सजल््यातील अांगणिाियाांना 
पोषण आहाराकरीता ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत 
 

१३ ४२१९२ आककव .अनांत गािगीळ, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष झाांबि 
 

राज्यातील बालकाांमध्ये आढळणारी 
कुपोषणाची समसया सोिविण्याबाबत 

१४ ४२४६३ श्री.प्रकाश गजशभये िैद्यककय रुग्णालय, नागपूर येथे क्षयरोग 
ग्रसत मदहलाांसाठी असलेल्या कक्षाच्या 
दरुुसतीबाबत 
 

१५ ४१८८० श्री.आनांद ठाकूर पालघर न्सजल्हा पररषदेंतगवत येणाऱ् या 
आरोग्य कमवचाऱ्याांना िेतन अदा 
करण्याबाबत 
 

१६ ४२३७६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

काटोल, उमरेि ि शभिापूर (न्सज.नागपूर) 
येथील ग्रामीण रूग्णालयामधील रामा 
केअर यनुनट सुरू करण्याबाबत 
 

१७ ४२२७९ िॉ.सुधीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.विक्रम काळे 
 

राज्यातील जलयुक्त शशिार योजनेची 
कामे पूणव करण्याबाबत 

१८ ४२४६२ प्रा.जोगेन्द्र किाि े महाराष्ट्र जीिन प्राधधकरणाला सथाननक 
सिराज्य सांसथाांकिून थकबाकी 
शमळण्याबाबत 
 

१९ ४१७७६ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर 

खाजगी विनाअनदुाननत िैद्यककय आणण 
नशसांग महाविद्यालयाांना एकसमान शुल्क 
आकारण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२० ४१२३३ श्री.रविांद्र फाटक, अॅि.राहुल नािेकर, 

श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर 
 

घारपी-उिलेी (ता.सािांतिािी, न्सज.शसांधदुगुव) 
येथे ग्रामपांचायतीच्या जशमनीिर बेकायदा 
रबराची लागिि केल्याबाबत 

२१ ४२०२२ अॅि.जयदेि गायकिाि, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर, िॉ.(श्रीमती) नीलम 
गोऱ्हे 
 

राज्यात सियांसेिी सांसथाांना कायमसिरुपी 
बालगहृ नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याबाबत 

२२ ४१९६३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

उपळाई बदु्रकु (ता.माढा, न्सज.सोलापूर) 
येथील कदम िसतीची अांगणिािी 
माळरानािर भरत असल्याबाबत 

२३ ४२६४६ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

राज्यातील अांगणिािी सेविकाांचे ननितृ्ती 
िय ६५ करण्याचा आदेशाबाबत 

२४ ४१४५९ श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, 
अॅि.जयदेि गायकिाि, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि ििकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग 
 

कजवत (न्सज.रायगि) मधील िणे 
आददिासी िािीतील गभवितीला 
रुग्णिादहका न शमळाल्याने बाळाचा मतृ्य ू
झाल्याबाबत 

२५ ४२३३६ श्री.प्रविण दरेकर, अॅि.अननल परब, 
श्री.पररणय फुके 
 

जीिन अमतृ (ब्लि ऑन कॉल) ही 
योजना मुांबईत बांद असल्याबाबत 

२६ ४१९८५ श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर 
 

मधुमेह, ह्रदयरोग ि ककव रोगाच्या 
औषधाांिरील जीएसटी कर रद्द 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२७ ४२०७४ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, 

श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.रविांद्र फाटक 
 

राज्यातील सांगणक पररचालकाांच्या 
मागण्याांबाबत ि थकीत मानधन 
शमळण्याबाबत 

२८ ४१६८९ िॉ.अपिूव दहरे पन्सश्चम िादहनी नद्याांचे पाणी धगरणा 
खोऱ्यात िळविण्याबाबत 
 

२९ ४१८५९ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाि े
 

मुरबाि (न्सज.ठाणे) या दठकाणी जांगलतोि 
ि मानिननशमवत आग लािण्याच्या 
घटनेत िाढ होत असल्याबाबत 

३० ४२२२१ श्री.ख्िाजा बेग झरी तालुक्यातील (न्सज.यितमाळ) 
प्राथशमक आरोग्य कें द्र ि उपकें द्रातील 
ररक्त पदाांबाबत 
 

३१ ४१५१८ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सुभाष झाांबि 

राज्यातील रुग्णालयाांमध्ये औषधाांचा 
तटुििा ननमावण झाल्याबाबत 
 

३२ ४२५७३ श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.दत्तात्रय सािांत सन २००५ नांतरच्या कमवचाऱ्याांना 
अांशदायी पेन्शन योजना लागू 
करण्याबाबत 
 

३३ ४२१७५ श्री.विनायकराि मेटे ग्लोबल िाशमांगच्या िाढत्या धोक्यामुळे 
हिामान सांतुलनासाठी िन विभागामाफव त 
दरिषी िकृ्ष लागिि करण्याबाबत 
 

३४ ४२४०२ श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर 

गिदहांग्लज (न्सज.कोल्हापूर) तालुक्यातील 
उांचगी प्रकल्पात पाणी साठविण्याबाबत 
तसेच प्रकल्पग्रसताांच्या पनुिवसनाबाबत 
 

३५ ४२५९४ श्री.चांद्रकाांत रघुिांशी नांदरूबार न्सजल्हा रुग्णालयाच्या नशसांग 
सकुलची क्षमता तपासणीबाबत 
 

३६ ४१२५८ श्री.हररशसांग राठोि राज्यातील विद्यार्थयाांना शशष्ट्यितृ्ती 
शमळण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३७ ४२०४७ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील 
 

नाांदेि न्सजल््यातील िन विभागात काम 
करणारे अधधकारी ि कमवचारी हे 
जबाबदाऱ् या पार पाित नसल्याबाबत 

३८ ४२३५० श्री.पररणय फुके तािोबा-अांधारी व्याघ्र प्रकल्पात ननयुक्त 
मदहला गाईि याांना कायमसिरूपी 
रोजगार शमळण्याबाबत 
 

३९ ४२६७९ प्रा.िॉ.तानाजी सािांत सोलापूर न्सजल््यात प्रधानमांत्री आिास 
योजनेतील लाभार्थयाांना घरकुलासाठी 
जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
 

४० ४२५६० श्री.सुभाष झाांबि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

िैजापूर (न्सज.औांरगाबाद) या तालुक्यातील 
बांद अिसथेत असलेल्या रामकृष्ट्ण 
गोदािरी उपसा जलशसांचन योजनेचे काम 
पूणव करण्याबाबत 
 

४१ ४१५३५ श्री.गोवपककशन बाजोरीया श्री क्षेत्र धारगि (ता.धचखलदरा, 
न्सज.अमरािती) धाशमवक सथळास मुलभूत 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
 

४२ ४१४८९ अॅि.अननल परब, श्री.प्रविण दरेकर सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान आणण आरे 
कॉलनीतील बफर झोनमधील आददिासी 
पाडयाांचे पुनिवसन करण्याबाबत 
 

४३ ४२५४८ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील तळोजा (ता.पनिेल, न्सज.रायगि) येथे 
राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय 
उभारण्याबाबत 
 

४४ ४३२३२ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यातील शासकीय रुग्णालयात 
औषधाचा तटुििा ननमावण झाल्याबाबत 
 

४५ ४३४३५ श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र किाि े
 

रत्नाधगरी न्सजल््यात घरबाांधणी ि 
घरदरुुसतीचे अधधकार ग्रामपांचायतीांना 
देण्याबाबत 

४६ ४३५०९ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त इांटनवशशपच्या विद्यार्थयाांचे विद्यािेतन 
िाढविण्याबाबत 
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दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४७ ४१५०९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.पररणय फुके 
 

राज्यात आरोग्य विभागातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 

४८ ४१५९८ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण राज्यात उदूव शाळाांसाठी सितांत्र शशक्षण 
विसतार अधधकारी नेमण्याबाबत 
 

४९ ४१४१० श्री.प्रसाद लाि, श्री.पररणय फुके, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, आककव .अनांत गािगीळ, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.हररशसांग राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबि, 
प्रा.जोगेन्द्र किाि,े श्री.चांद्रकाांत रघुिांशी 
 

राज्यात बोगस पॅथॉलॉजी लॅब बांद 
करण्याबाबत 

५० ४१४२२ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटकरे 
 

बीि न्सजल्हा पररषदेच्या शाळा दरुुसती 
आणण निीन इमारत बाांधकामासाठी 
ननधी उपलब्ध करुन देणेबाबत 

५१ ४१३३५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशसांग राठोि, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, आककव .अनांत 
गािगीळ, श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, 
श्री.सुभाष झाांबि 
 

राज्यात प्रलांबबत शसांचन प्रकल्प पूणव 
करण्याबाबत 

५२ ४१२४९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 
 

नागपूर मेडिकलमध्ये कॅन्सर इन्सन्सटट्यटू 
उभारणीसाठी ननधी देण्याबाबत 

५३ ४२४५६ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुननल तटकरे िहाण ू (न्सज.पालघर) येथील िेदाांत 
इन्सन्सटट्यटु ऑफ मेडिकल सायन्सेस या 
सांसथेने विद्यार्थयाांकिून अधधकच्या 
शैक्षणणक शुल्काची िसुली केल्याबाबत 
 

५४ ४२१०० श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्रीमती 
न्ससमता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामननिास शसांह, श्री.प्रविण दरेकर 
 

राज्यात शासकीय रुग्णालयात खाटाांची 
सांख्या कमी असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५५ ४२५१७ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.विनायकराि मेटे 
बीि न्सजल््यात मदहला ि बालविकास 
विभागातील अनदुान िाटपात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

५६ ४२१९३ आककव .अनांत गािगीळ, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे 
 

राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालयात 
(ईएसआय) औषधाांचा तटुििा ननमावण 
झाल्याबाबत 

५७ ४१८८५ श्री.आनांद ठाकूर चेंददिली (ता.िािा, न्सज.पालघर) गािात 
गॅसरोच्या साथीने मदहलेचा झालेला मतृ्य ू
 

५८ ४२३८० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

नागपूर न्सजल्हा पररषदेमधील कमवचारी 
विना परिानगी विदेश दौऱ् यािर 
गेल्याबाबत 
 

५९ ४२२९० िॉ.सुधीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, प्रा.जोगेन्द्र किाि े
 

महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनेचे काम करणाऱ्या अकुशल 
कामगाराांच्या मजुरीत िाढ करण्याबाबत 

६० ४१७८१ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण 
 

राज्यात सत्री भू्रणहत्या रोखण्यासांदभावतील 
कायद्याची अांमलबजािणी करण्याबाबत 

६१ ४१२४६ श्री.रविांद्र फाटक, अॅि.अननल परब, 
श्री.जयांत पाटील 

वप ांपळिािी न्सजल्हा पररषद प्राथशमक 
शाळेतील (ता.कजवत, न्सज.अहमदनगर) 
शशक्षकाने विद्यार्थयावच्या तोंिात लाकिी 
छिी घातल्याबाबत 
 

६२ ४२२६२ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे 

राज्यात सुविधाांनी सज्ज समाटव 
अांगणिािया तयार करण्याबाबत 
 

६३ ४१८३४ श्री.जयांत पाटील कजवत (न्सज.रायगि) तालुक्यातील 
उपन्सजल्हा रूग्णालयात रूग्णाांना आिश्यक 
ती सेिा देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६४ ४१६८८ िॉ.अपिूव दहरे नाशशक येथील न्सजल्हा शासकीय 

रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

६५ ४२११९ श्रीमती विद्या चव्हाण मौजे किरदरी, पो.ककन्हीराजा 
(ता.मालेगाि, न्सज.िाशशम) येथील समाज 
मांददरासाठी ददलेल्या ननधीचा अपहार 
झाल्याबाबत 
 

६६ ४२२७३ श्री.विनायकराि मेटे िििणी तालुक्यातील अांगणिाडयाांना 
सित:ची इमारत नसल्याबाबत 
 

६७ ४२६१३ श्री.चांद्रकाांत रघुिांशी नांदरुबार शहरात एम.एस.आर.िी.सी. 
प्रकल्पातांगवत डिझेल ि पेरोलिर सेझ 
लािल्याबाबत 
 

६८ ४१२६१ श्री.हररशसांग राठोि िसांतराि नाईक विमुक्त जाती ि 
भटक्या जमाती महामांिळामाफव त ननधी 
वितररत करण्याबाबत 
 

६९ ४२३५३ श्री.पररणय फुके मुांबईतील जे.जे. रुग्णालयाचे 
सुपरसपेशाशलटी रुग्णालयात रुपाांतर 
करण्याबाबत 
 

७० ४२६८४ प्रा.िॉ.तानाजी सािांत मौजे उदरगाांि ते िाकाि (ता.माढा, 
न्सज.सोलापूर) रसता दरुुसत करण्यास 
मांजूरी देण्याबाबत 
 

७१ ४२६७७ श्री.सुभाष झाांबि रायगि न्सजल्हा पररषदेमध्ये फसिणकू 
केल्याबाबत 
 

७२ ४१५५० श्री.गोवपककशन बाजोरीया एक कर एक राष्ट्र या सांकल्पनेतून 
जी.एस.टी. लागू झाल्याबाबत. 
 

७३ ४१४९८ अॅि.अननल परब शुल्क ननयांत्रण सशमतीच्या शशफारशी 
िािलल्याबाबत 
 

७४ ४३५१० श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण 

राज्यात “मागेल त्याला शेततळे” या 
योजनेंतगवत शसांचन विदहरीांची कामे अपूणव 
असल्याबाबत 
 



11 

नतसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७५ ४१७०४ श्री.प्रसाद लाि, श्री.प्रविण दरेकर रसाळगिच्या (ता.खेि, न्सज.रत्नाधगरी) 

येथील सांरक्षक्षत िनक्षेत्र पररसरात िकृ्षतोि 
होत असल्याबाबत 
 

७६ ४१४१६ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सुननल तटकरे 
 

राज्यातील पयविेक्षक्षका / मुख्यसेविका 
याांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 

७७ ४२७२८ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.जगन्नाथ शशांदे 
 

राज्यात कुष्ट्ठरोग ननमुवलन ि िदै्यकीय 
उपचार योजना प्रभािीपणे 
राबविण्याबाबत 

७८ ४१८९५ श्री.आनांद ठाकूर जव्हार (न्सज.पालघर) तालुक्यातील 
साखरशेत प्राथशमक आरोग्य कें द्रातील 
पदे भरण्याबाबत 
 

७९ ४२४९८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेकर 
 

राज्यातील अांगणिाियाांची तपासणी 
करण्याबाबत 

८० ४१२८८ श्री.रविांद्र फाटक ठाणे िनितृ्त विभागाांतगवत येणाऱ् या 
टोकािि े (दक्षक्षण) िनपररक्षेत्रात 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

८१ ४१८३६ श्री.जयांत पाटील रायगि न्सजल्हा पररषदेमधील सफाई 
कामगाराांना नोकरीत कायमसिरूपी 
सामािनू घेण्याबाबत 
 

८२ ४३५१४ श्रीमती विद्या चव्हाण कमलापूर (ता.अहेरी, न्सज.गिधचरोली) 
येथील प्राथशमक आरोग्यकें द्राांतगवत 
बाळांतीण मदहलेचा मतृ्य ूझाल्याबाबत 
 

८३ ४१२६३ श्री.हररशसांग राठोि पुसद िनपररक्षेत्र (न्सज.यितमाळ) येथे 
पॉलीहाऊस, ग्रीनहाऊस बाांधकामामध्ये 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

८४ ४२४२३ श्री.पररणय फुके तुमसर (न्सज.भांिारा) येथील बीएलएस 
रुग्णिाहीकेस एएलएस बनविण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
८५ ४२६९५ प्रा.िॉ.तानाजी सािांत उत्पाददत साखरेिर उपकर लािनू 

इथेनॉलिरील जीएसटी कमी करण्याबाबत 
 

८६ ४३०७५ श्री.गोवपककशन बाजोरीया शासकीय िदै्यककय महाविद्यालये ि 
सांलग्न रुग्णालयाांमध्ये औषधे ि 
उपकरणाांच्या खरेदीबाबत 
 

  

  
विधान भिन :   िॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : ४ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 


