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

गुरुिार, ददनाांक १२ जुलै, २०१८ / आषाढ २१, 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 - ८८ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३८ [ १ ते ३८ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २८ [ ३९ ते ६६ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २२ [ ६७ ते ८८ ] 
  

एकूण - ८८ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ ४१३४७ श्री.रविांद्र फाटक सूयाव धरणाचे (जज.पालघर) पाणी असांख्य 

गािाांचा विरोध असतानाही अन्यत्र 
िळविण्याचा ननणवय घेतल्याबाबत 
 

२ ४१७२४ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सुननल तटकरे 

गेिराई (जज.बीि) पांचायत सशमती येथे 
म.ग्रा.रो.ह.यो. च्या कुशल कामाच्या 
ननधीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

३ ४२१८२ आककव .अनांत गािगीळ, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.रामहरी 

महाराष्ट्र मेडिकल कौजन्सलच्या 
िॉक्टराांची अनतररक्त डिग्री बोगस 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
रुपनिर, श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.सुभाष 
झाांबि, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जयांत 
पाटील 
 

४ ४१९६५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

उपळाई बदु्रकु (ता.माढा, जज.सोलापूर)  
येथील जज.प. प्राथशमक शाळेच्या इमारती 
धोकादायक असल्याबाबत 

५ ४१३१५ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे 
 

महात्मा गाांधी रोजगार हमी योजनेत 
(मनरेगा) अपहार झाल्याबाबत 

६ ४२०८९ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्रीमती 
जसमता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामननिास शसांह, आककव .अनांत 
गािगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सुभाष झाांबि, श्री.जनादवन चाांदरूकर, 
श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.सतेज ऊफव  
बांटी पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
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 
 

राज्यातील जजल्हा रुग्णालयात 
ककव रोगािरील उपचाराकरीता केमोथेरपीची 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

७ ४२०१६ अॅि.जयदेि गायकिाि, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.सुभाष झाांबि, श्री.हररशसांग 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
आककव .अनांत गािगीळ, िॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, प्रा.जोगेन्द्र 

राज्यात बालकाश्रम चालविणाऱ् या 
सांसथाांना मदहला ि बालविकास 
विभागामाफव त ननयमबाहय पध्दतीने 
अनदुान िाटप केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
किाि,े श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर 
 

८ ४१४७४ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.पररणय फुके, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे 
 

राज्यातील शतेकऱ् याांच्या आत्महत्या 
रोखण्यासाठी राबविण्यात आलेला पे्ररणा 
प्रकल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 

९ ४१६०३ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.दत्तात्रय सािांत 

सामाजजक न्याय विभागातील कननष्ट्ठ 
महाविद्यालयातील शशक्षक कमवचाऱ्याांचे 
थककत िेतन देण्याबाबत 
 

१० ४२६८६ श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सुननल 
तटकरे, श्री.धनांजय मुांि,े अॅि.जयदेि 
गायकिाि, श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.रामराि ििकुते 
 

राज्यात राजीि गाांधी जीिनदायी आरोग्य 
योजना ि छत्रपती शशिाजी महाराज 
शेतकरी सन्मान योजना राबविण्याबाबत 

११ ४१३३७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, िॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, श्री.जनादवन चाांदरूकर, 
आककव .अनांत गािगीळ, श्री.हररशसांग राठोि, 
श्री.सुभाष झाांबि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, प्रा.जोगेन्द्र 
किाि े
 

राज्यातील शासकीय रुग्णालयाांचे 
खाजगीकरण करण्याच्या प्रसतािाबाबत 

१२ ४१२८४ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

राज्यात इतर मागासिगीयाांसाठी 
असलेल्या कल्याणकारी योजनाांिरील 
अनदुान कें द्र शासनाने बांद केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१३ ४१७०१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े 

श्री.बाळाराम पाटील 
राज्यात खाजगी व्यिसथापनाच्या 
शाळेतील मुलीांना अजसमता योजनेंतगवत 
सॅननटरी नॅपककन पुरविणेबाबत 
 

१४ ४१८४२ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, अॅि.जयदेि 
गायकिाि, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.रामराि ििकुते, श्री.ख्िाजा बेग 
 

शासनाच्या मांत्रालयीन विभागातील 
सरळसेिा ि पदोन्नतीने ररक्त पदे 
भरण् याबाबत 

१५ ४२१३७ प्रा.जोगेन्द्र किाि े महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी 
योजनाांतगवत (जज.नागपूर) शसांचन 
विदहरीांचे बाांधकाम करण्याबाबत 
 

१६ ४१९०४ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.राहुल नािेकर, 
अॅि.जयदेि गायकिाि, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि ििकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अरुणकाका 
जगताप 
 

राज्यातील ग्रामीण भागात निीन 
आरोग्य उपकें दे्र सुरु करण्याबाबत 

१७ ४२३७७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

नागपूर येथील इांददरा गाांधी शासकीय 
िैद्यककय महाविद्यालय ि मेयो 
रूग्णालय िसनतगहृाची कामे पणूव 
करण्याबाबत 
 

१८ ४२५३६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

नागपूर जजल्हा पररषद पांचायत 
विभागामधील उपमुख्य कायवपालन 
अधधकाऱ्यास लाच सिीकारताना 
पकिल्याबाबत 
 

१९ ४१८६५ श्री.प्रसाद लाि ग्रामपांचायत (जज.रत्नाधगरी) येथे 
ग्रामविद्यतु सेिक हणहणनू आयआयटी 
पात्र उमेदिाराांची ननयुक्ती करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२० ४२३२२ िॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 

रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्रीमती हुसनबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.विक्रम काळे, श्री.दत्तात्रय 
सािांत, आककव .अनांत गािगीळ, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.हररशसांग राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबि, 
प्रा.जोगेन्द्र किाि,े श्री.चांद्रकाांत रघुिांशी 
 

शासनाच्या जलसांधारण विभागाने तयार 
केलेल्या जल आराखड्यामध्ये अनेक त्रटुी 
असल्याबाबत 

२१ ४१७८७ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर 
 

मुांबईतील जीटी रुग्णालयात िॉक्टराांना 
मारहाण झाल्याबाबत 

२२ ४१५८५ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सुननल तटकरे, अॅि.जयदेि गायकिाि, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.रामराि ििकुते, श्री.अरुणकाका 
जगताप 
 

मुांबईतील जे.जे. रुग्णालयात चुकीच्या 
उपचार पध्दतीमुळे बालकाचा मतृ्य ू
झाल्याबाबत 

२३ ४२२२० श्री.ख्िाजा बेग यितमाळ जजल्हा पररषदेतील अांगणिािी 
कें द्र चालविण्याकरीता सितांत्र इमारती 
उभारण्याबाबत 
 

२४ ४२१७४ श्री.जयांत पाटील मौजे धाऊर (ता.ददांिोरी, जज.नाशशक) 
येथील शशि रसत्याच्या कामामध्ये 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

२५ ४२४९४ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.जनादवन चाांदरूकर 

घाटीिि े (ता.दोंिामागव, जज.शसांधुदगुव) येथे 
जांगली हत्तीांनी वपकाांचे ि बागायतदाराांचे 
नुकसान केल्याबाबत 
 

२६ ४१३५९ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील ठाण्याच्या शसव्हील रुग्णालयाच्या 
ऑपरेशन धथएटरमध्ये शॉटवसककव टमुळे 
आग लागल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२७ ४२५१० श्री.विनायकराि मेटे, श्री.प्रकाश गजशभये विदभावतील अमरािती, अकोला, बुलढाणा 

ि िाशशम या चार जजल्हयाांच्या 
जलशसांचनाबाबत 
 

२८ ४२४०७ श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप 
 

कोल्हापूर येथील छत्रपती प्रशमलाराजे 
रुग्णालयातील (सीपीआर) ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 

२९ ४१२६४ श्री.हररशसांग राठोि पुसद (जज.यितमाळ) िनपररक्षेत्राांतगवत 
जजओ केबलकरीता, राखीि िनात 
शासनाची पूिव परिानगी न घेता 
खोदकाम केल्याबाबत 
 

३० ४२११५ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.सुभाष झाांबि, श्रीमती 
हुसनबानू खशलफे 
 

राज्यात जलयुक्त शशिार योजना 
प्रभाविपणे राबविण्याबाबत 

३१ ४२६१९ श्री.पररणय फुके मु.पो. पाते वपलिली तफे िेळांब 
(ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील 
रसत्याची दरुिसथा झाल्याबाबत 
 

३२ ४१५४० श्री.गोवपककशन बाजोरीया मुनत वजापूर (जज.अकोला) तालुक्यातील 
प्रकल्पग्रसत शतेकऱ्याांच्या प्रलांबबत 
मागण्याांबाबत 
 

३३ ४३४१४ श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्रीमती हुसनबानू खशलफे 

राज्यातील सबला योजना ि अमतृ 
आहार योजनेपासून आददिासी भागातील 
लाभाथी िांधचत असल्याबाबत 
 

३४ ४३४५९ श्रीमती हुसनबानू खशलफे पाचल (जज.रत्नाधगरी) विभागातील धरण 
प्रकल्प अपूणाविसथेत असल्याबाबत 
 

३५ ४३५०८ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप 

राज्यातील पाटबांधारे ि शसांचन प्रकल्प 
पूणव करण्यासाठी ननधीची तरतदू 
करण्याबाबत 
 

३६ ४३५४६ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.धनांजय मुांि े

पालघर जजल्हयातील आददिासी 
भागातील मुलाांच्या पोषण आहाराची 
समसया ि इतर मागण्याांबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३७ ४३७४७ प्रा.िॉ.तानाजी सािांत उजनी धरणातील पाणी ननयोजनात भीमा 

नदीचा समािेश करण्याबाबत 
 

३८ ४३७७९ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण 
 

निजात अभवकाची काळजी घेण् याबाबत 
जॉन्सन ॲण्ि जॉन्सन कां पनीसोबत करार 
केल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३९ ४१३०९ श्री.रविांद्र फाटक पालघर जजल्हा पररषदेची परिानगी न 

घेता धोकादायक शाळा जमीनदोसत 
केल्याबाबत 
 

४० ४१४१७ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.हररशसांग राठोि, श्री.जयांत पाटील 
 

राष्ट्रीय आरोग्य अशभयानाांतगवत काम 
करणाऱ्या अधधकारी ि कमवचारी याांच्या 
प्रलांबबत मागण्याांबाबत 

४१ ४१९७३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

जिळगाि (ता.बाशी, जज.सोलापूर) मध्यम 
प्रकल्पाच्या कॅनॉलमधनू लाखो शलटर 
पाणी िाया जात असल्याबाबत 

४२ ४२७९६ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे अष्ट्टविनायक नतथवक्षेत्र विकास आराखिा 
प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

४३ ४२०७० श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्रीमती 
जसमता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामननिास शसांह, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुननल 
तटकरे, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण 
 

मुांबईतील कामा रुग्णालयातील रेडिएशन 
मशीन बांद असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४४ ४१७८२ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुननल तटकरे, 

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, श्री.हररशसांग 
राठोि, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय 
दत्त 
 

राज्यात सियांसेिी सांसथाांच्या बालगहृाचा 
प्रलांबबत ननधी वितरीत करण्याबाबत 

४५ ४२९७१ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुसनबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, आककव .अनांत गािगीळ, 
श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सुभाष झाांबि, 
प्रा.जोगेन्द्र किाि,े श्री.चांद्रकाांत रघुिांशी 
 

राज्यातील जजल्हा पररषदाांच्या लेखा 
अहिालाबाबत 

४६ ४२६३५ श्री.प्रकाश गजशभये नागपूर शहरात शासकीय ि खाजगी 
रूग्णालयात रुग्णशय्या कमी 
असल्याबाबत 
 

४७ ४१३०४ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

नागपूर येथील सुपरसपेशाशलटी 
हॉजसपटलमध्ये अत्यािश्यक िदै्यकीय 
उपकरणाांची खरेदी करण्याबाबत 
 

४८ ४१५७१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि े पांढरपूर येथील उपजजल्हा रुग्णालयातील 
समसयाांिर उपाययोजना करण्याबाबत 
 

४९ ४१७७३ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसांह पांडित 

पैठण (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील 
शेतकऱ्याांना जशमनीचा मािेजा देण्याबाबत 
 

५० ४१८९६ श्री.आनांद ठाकूर कुझे (ता.विक्रमगि, जज.पालघर) 
ग्रामपांचायतीमध्ये विकास कामात 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

५१ ४३०७४ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेकर 

नागभीि (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील 
गािामध्ये तरुण नोकरीपासून िांधचत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५२ ४२५१६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 

श्री.नागोराि गाणार 
धचमूर, शसन्देिाही, मूल (जज.चांद्रपूर) 
येथील पररसरात िाघ ि बबबटयाने 
शेतकऱ्याांिर केलेल्या हल्ल्याबाबत 
 

५३ ४२७०१ श्री.प्रसाद लाि, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे 
 

दहमोकफशलयाच्या रूग्णाला औषधे 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

५४ ४३७२१ िॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर 
 

अहमदनगर जजल्हयातील ग्रामीण भागात 
भटक्या कुत्रयाांचा िािर िाढल्याबाबत 

५५ ४२८०६ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.अननल भोसले, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्रीमती हुसनबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
आककव .अनांत गािगीळ, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.हररशसांग राठोि, श्री.सुभाष 
झाांबि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.चांद्रकाांत रघुिांशी, प्रा.जोगेन्द्र किाि े
 

सातारा जजल्हयातील कृषी खात्यातील 
पाणलोट ि मदृसांधारण विभागात 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

५६ ४२२४० श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.जयदेि 
गायकिाि, श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.रामराि ििकुते 
 

कें द्रीय पांचायत राज सशमतीच्या 
धोरणानुसार राज्यातील ग्रामपांचायतीमध्ये 
ग्रामसिराज्य अशभयान राबविण्याबाबत 

५७ ४३१५० श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबानू खशलफे 
 

कोंढर ते धचिेली बांदर (ता.धचपळूण, 
जज.रत्नाधगरी) येथील रसत्याच्या 
कामाबाबत 

५८ ४२८१५ श्री.जगन्नाथ शशांदे जजल्हा शल्यधचककत्सकाांनी शासनाच्या 
आदेशाचे उल्लांघन करून परसपर ननविदा 
काढून औषध खरेदी केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५९ ४२६२० श्री.विनायकराि मेटे ििझरी (ता.पाटोदा, जज.बीि) येथील 

ग्रामपांचायतीची मग्रारोहयोची कामे 
ननकृष्ट्ट दजावची असल्याबाबत 
 

६० ४२४०८ श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप 

कोल्हापूर जजल्हयातील जजल्हा पररषदेच्या 
शाळाांमधील िगव खोल्या मोिकळीस 
आल्याबाबत 
 

६१ ४१२६६ श्री.हररशसांग राठोि यितमाळ जजल्हयात अनेक भागात 
मग्रारोहयोची कामे बांद असल्याबाबत 
 

६२ ४२१३९ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर 

कां धार, मुखेि, भोकर (जज.नाांदेि) या 
तालुक्यातील माळरानािर उत्पन्न 
झालेली िृ ृ्क्षसांपदा आगीत भसमसात 
झाल्याबाबत 
 

६३ ४३५५७ श्री.पररणय फुके कजवत (जज.रायगि) उपजजल्हा 
रुग्णालयाची तसेच पररसरातील िॉक्टर ि 
कमवचाऱ्याांच्या ननिाससथान 
देखभालीबाबत 
 

६४ ४३०७६ श्री.गोवपककशन बाजोरीया बुलढाणा जजल्हयातील जजगाि प्रकल्प 
प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

६५ ४३४६० श्रीमती हुसनबानू खशलफे रत्नाधगरी जजल्हयातील महात्मा गाांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतगवत 
लाभार्थयाांना पैसे शमळण्याबाबत 
 

६६ ४३५१६ श्रीमती विद्या चव्हाण मदहला ि बालकाांच्या कल्याणासाठी 
ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६७ ४३१९० श्री.रविांद्र फाटक रायगि जजल्हयात एड्स ननयांत्रण 

कायवक्रम राबविण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६८ ४१४२० श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील 

बीि ग्रामीण ग्रामपांचायत कागदािर 
दाखिनु लाखो रुपयाांचा अपहार 
केल्याबाबत 
 

६९ ४२६६१ श्री.रामहरी रुपनिर मौजे बािि े (ता.िहाण,ू जज.पालघर) 
येथील रसत्यािरील अनतक्रमण दरू 
करण्याबाबत 
 

७० ४३६३२ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे खिी (जज.ठाणे) येथील घरकुलाांची कामे 
सुरू करण्याबाबत 
 

७१ ४२८३० श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत 
टकले, श्री.ककरण पािसकर, अॅि.राहुल 
नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, श्री.अननल 
भोसले, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.सुभाष झाांबि, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे 
 

मुांबईतील जे.जे. रुग्णालयातील िॉक्टराांना 
मारहाण झाल्याबाबत 

७२ ४२९७३ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण औरांगाबाद येथील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय आणण रुग्णालय (घाटी) 
पररसरात असिच्छता ननमावण 
झाल्याबाबत 
 

७३ ४३३९४ श्री.प्रकाश गजशभये पूिव विदभावतील पयवटन सथळाांच्या 
विकासासाठी ननधी शमळण्याबाबत 
 

७४ ४१२३८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालय, नागपूर येथील रुग्णाांना 
एमआरआय तपासणीसाठी प्रनतक्षा करािी 
लागत असल्याबाबत 
 

७५ ४१४०४ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यात विमुक्त जाती, भटक्या जमाती 
विभागामाफव त चालविण्यात येत 
असलेल्या आश्रमशाळाांना सेिक सांच 
ननजश्चत करणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७६ ४१८३९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अमरशसांह पांडित 
शासकीय दांत महाविद्यालयाच्या 
िसनतगहृास ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 
 

७७ ४१९०८ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जगन्नाथ शशांदे 

नांिोरे (जज.पालघर) येथील घरकुल 
योजनेतील लाभार्थयाांना दसुरा हप्ता 
देण्याबाबत 
 

७८ ४३०७९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेकर 

इगतपुरी (जज.नाशशक) शहराजिळ 
रानिुकराांचा िािर िाढल्याबाबत 
 

७९ ४२५२० श्री.धगरीशचांद्र व्यास चांद्रपूर पाटबांधारे विभागाांतगवत गािातील 
शेतकऱ् याांना िधाव नदीचे ि कालव्याचे 
पाणी शसांचनासाठी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत 
 

८० ४३३०२ श्री.नरेंद्र पाटील मौजे साांगरुण (ता.हिेली, जज.पुणे) येथील 
ग्रामसथाांना नदीपात्रातनू प्रिासासाठी 
होिीची सुविधा सुरु करण्याबाबत 
 

८१ ४३१५५ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील 

िाांझोळे सटॉप ते गािकरिािी ग्रामदेिता 
(ता.सांगमनेर,जज.रत्नाधगरी) 
मांददरापयांतच्या रसत्याच्या खिीकरण ि 
िाांबरीकरणाबाबत 
 

८२ ४२८१९ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.प्रसाद लाि भारताचे ननयांत्रक आणण 
महालेखापररक्षकाांनी उपजसथत केलेल्या 
आक्षपेाांिरील कायविाही प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
 

८३ ४२६३३ श्री.विनायकराि मेटे अांबाजोगाई (जज.बीि) येथील काळिटी 
साठिण तलािाची उांची िाढविण्याबाबत 
 

८४ ४२४११ श्री.सतेज ऊफव  बांटी पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपसे 

कोल्हापूर येथील छत्रपती प्रशमलाराजे 
रुग्णालयातील प्रसूती विभागाच्या 
समसयेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
८५ ४१४३७ श्री.हररशसांग राठोि राज्यात िनविभागाच्या नामांजूर आणण 

कायमसिरूपी अशा दोन्ही प्रकारच्या 
प्रमाणकाांमुळे ननधीची िसुली प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
 

८६ ४२२१० श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर 
 

विष्ट्णपुूरी (जज.नाांदेि) येथील शासकीय 
रुग्णालयात उपचार घेणाऱ् या रुग्णाांना 
रसत्यािर सोिल्याबाबत 

८७ ४३५७३ श्री.पररणय फुके मुांबईतील सेंट जॉजव ि सर जे.जे. 
रुग्णालयात अांशकालीन पदे कायम 
भरण्याबाबत 
 

८८ ४३५३३ श्रीमती विद्या चव्हाण इचलकरांजी येथील जिाहरनगर 
पररसरातील रुग्णालयामध्ये अभवकाांची 
बेकायदा विक्री होत असल्याबाबत 
 

  

 
विधान भिन :   िॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : ११ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________________________ 

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


