
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

शुक्रिार, ददनाांक ०४ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १३, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  
  

(१) वित्ि आणण तनयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभाारी विभााग 

(२) ग्रामविकास, मदहला ि बाल कल्याण मांत्री 
(३) िदै्यकीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभाक्षते्र 

विकास मांत्री 
(४) सािवजतनक आरोग्य आणण कुटुांब कल्याण 

मांत्री 
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमकु्ि जािी, 

भाटक्या जमािी, इिर मागासिगव ि विशषे 
मागास प्रिगव कल्याण मांत्री 

(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री 

 

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - १०६ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ४६ [ १ िे ४६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३७ [ ४७ िे ८३ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २३ [ ८४ िे १०६ ] 
  

एकूण - १०६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
पदहली फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ ३३३९९ श्री.चांद्रकाांि रघुिांशी मालनगाि (िा.साक्री, जज.धळेु) धरणािनू 

पाणीपुरिठा करण्यासाठी साक्री 
नगरपांचायिीने सादर केलेल् या 
प्रस्िािाबाबि 

२ ३३२०५ प्रा.जोगेन्द्द्र किा  े नागपूर येथील मे ीकल रुग्णालयाि  के्सा 
स्कॅन यांत्र सुरु नसल्याबाबि 

३ ३३९३३ श्री.विनायकराि मेटे पुणे येथील ससून रुग्णालयाच्या विस्िारीि 
इमारिीसाठी तनधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४ ३२६७३ श्री.हेमांि टकले, श्री.सुतनल िटकरे आरोग्य विभाागाने श्िानदांशािरील लसीची 

खरेदी न केल्याबाबि 
५ ३१०६९ श्री.हररशसांग राठो  िसांिराि नाईक विमुक्ि जािी ि भाटक्या 

जमािी विकास महामां ळासाठी तनधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबि 

६ ३४१६७  ॉ.सुधीर िाांबे राज्य कामगार विमा योजनेंिगवि 
चालविल्या जाणाऱ् या रुग्णालयाांच्या 
इमारिीांचे स्रक्चरल ऑड ट करण्याबाबि 

७ ३११९८ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुां ,े श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, अॅ .तनरांजन  ािखरे, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांड ि, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅ .राहुल नािेकर 

कोयना धरणाचे पाणी कनावटक राज्याला 
देण्याबाबि 

८ ३२५१३ श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोक ऊफव  
भााई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्ि 

िरिेली गुहागर (िा. गुहागर,जज. रत्नाधगरी) 
पररसरामध्ये माक ाांचा उपद्रि थाांबविण्याबाबि 

९ ३२५९९ श्री.सुभााष झाांब , श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

मेळघाट (जज.अमराििी) येथील 
जांगलामध्ये िणिा लागल्याबाबि 

१० ३२३९६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम काळे 

राज्यािील पाळणाघराांसांदभाावि स्ििांत्र 
धोरण, तनयमािली ियार करण्याबाबि 

११ ३३८१३ श्री.रविांद्र फाटक मौजे धमनी (िा.शहापूर, जज.ठाणे) येथे 
 ेंग्यूचे रुग्ण आढल्याबाबि 

१२ ३२३९८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.शमिेश भााांगड या 

नागपूर येथील राज्य कामगार विमा 
रूग्णालयाि सलाईनमध्ये बुरशी 
आढळल्याबाबि 

१३ ३०९९५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुां ,े 
अॅ .राहुल नािेकर, अॅ .तनरांजन  ािखरे, 
श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.जयांि पाटील 

महाराष्ट्र राज्य पयवटन विकास महामां ळाि 
तनयोजनाच्या अभाािामुळे अनुदान अखधचवि 
रादहल्याबाबि 

१४ ३०९९७ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांड ि, 
श्री.धनांजय मुां ,े श्री.नरेंद्र पाटील,  ॉ.अपिूव 
दहरे 

गोिधवन (िा.जज.नाशशक) येथील कलाग्राम 
प्रकल्प प्रलांबबि असल्याबाबि 

१५ ३२४०८ श्री.विक्रम काळे औरांगाबाद येथील घाटी रुग्णालयाच्या 
िसाहिीमध्ये कमवचाऱ्याांशशिाय अन्द्य 
नागरीक राहि असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१६ ३१४५९ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 

श्री.सुतनल िटकरे, श्रीमिी हुस्नबानू 
खशलफे, श्री.अशोक ऊफव  भााई जगिाप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि 

रत्नाधगरी जजल्हा शासकीय रूग्णालयाला 
कायमस्िरूपी भूालिज्ञ शमळण्याबाबि 

१७ ३१५४१ श्री.अमरशसांह पांड ि, श्री.धनांजय मुां ,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.नरेंद्र पाटील 

केकिपाांगरी साठिण िलाि (िा.गेिराई, 
जज.बी ) योजनेचे काम सुरु करण्याबाबि 

१८ ३२६८३ अॅ .राहुल नािेकर आांबे करनगर, कुलाबा येथील 
झोप पट्टीधारकाांिर नोटीस न देिा कारिाई 
केल्याबाबि 

१९ ३४३२६ श्री.अशोक ऊफव  भााई जगिाप, श्री.हेमांि 
टकले 

कोकणामध्ये मागेल त्याला शेििळे या 
योजनेंिगवि जमीनधारणेची मयावदा कमी 
केल्याबाबि 

२० ३२३८१  ॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.सुजजिशसांह 
ठाकूर, श्री.सुभााष झाांब , श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांि टकले, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.सुतनल िटकरे 

राज्याि बालवििाह ि हुां ाप्रथा 
थाांबविण्याबाबि 

२१ ३२९०७ श्री.प्रकाश गजशभाये दहिराबाजार, िरघाट (िा.रामटेक,जज.नागपूर) 
या गािाांमध्ये जलयुक्ि शशिार योजना 
कायावजन्द्िि करण्याबाबि 

२२ ३२१३५ अॅ .जयदेि गायकिा  कात्रज, सांिोषनगर ि दत्िनगर (जज.पुणे) 
येथे प्राथशमक आरोग्य कें द्र उभाारण् याबाबि 

२३ ३२३६५ श्री.अतनल भाोसले, श्री.सुभााष झाांब , 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.प्रविण दरेकर 

राज्यािील िदै्यकीय महाविद्यालयाांनी फी 
िाढ केल्याबाबि 

२४ ३४२०२ श्री.आनांद ठाकूर लें ी (जज.पालघर) धरणग्रस्िाांचे पनुिवसन 
करुन मोबदला देण्याबाबि 

२५ ३२०६६ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास गोसीखदुव (जज.भाां ारा) येथील नेरला उपसा 
शसांचन योजनेच्या सादहत्य परुिठ्याच्या 
कामाि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

२६ ३३९९६ श्री.शमिेश भााांगड या धानोरा (जज.ग धचरोली) िालुक्यािील 
ग्रामीण रुग्णालयाि ररक्ि पदे 
भारण्याबाबि 
 

२७ ३३७०८ श्री.आनांदराि पाटील कोकणाि धरणाांची कामे अपणूव 
असल्याबाबि 
 

२८ ३१२८५ श्री.धनांजय मुां ,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरशसांह पांड ि, अॅ .तनरांजन  ािखरे 
 

राज्याि िन विभाागाच्याििीने िकृ्ष लागि  
मोदहम राबविण्याि आल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२९ ३३१२१ श्री.नागोराि गाणार शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि 

रुग्णालय, नागपूर येथे रुग्णाांची शस्त्रकक्रया 
करीि नसल्याबाबि 

३० ३२१७६ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमिी 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोक ऊफव  भााई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर 

रत्नाधगरी जजल्हयाि जलयुक्ि शशिार 
योजनेमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

३१ ३३१९५ श्री.प्रविण दरेकर रायग  जजल्हयािील विन्द्हेरे पांचक्रोशीिील 
झोलाई देिस्थानास पयवटन दजाव 
देण्याबाबि 
 

३२ ३०९२२ श्री.नारायण राणे िैभाििा ी (जज.शसांधदुगुव) िालुक्यािील 
पांचायि सशमिीच्या इमारिीचे काम 
तनकृष्ट्ट दजावचे केल्याबाबि 
 

३३ ३३८१८ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीकाांि देशपाां  े शभामानदीिरील (िा. पांढरपूर, जज. सोलापूर) 
बांधाऱ्याांना दरिाजे बसविणेबाबि 

३४ ३११२७ श्री.सिेज ऊफव  बांटी पाटील राधानगरी, भुादरग , गगनबाि ा, आजरा, 
चांदग , शाहूिा ी, पन्द्हाळा (जज.कोल्हापूर) 
िालुक्याि िन्द्य प्राण्याांक ून शेिवपकाांचे 
नुकसान झाल्याबाबि 
 

३५ ३२९६१ श्री.पररणय फुके कर ी पालोरा (िा.मोहा ी, जज.भाां ारा) येथे 
पांिप्रधान आिास योजनेिील पात्र 
लाभााथींच्या याद्याांमध्ये गैरव्यिहार 
झाल्याबाबि 
 

३६ ३३६१० श्री.सुजजिशसांह ठाकूर जायकिा ी प्रकल्पािील समन्द्यायी 
ित्त्िानुसार समान पाणीिाटप योजना 
कायावजन्द्िि करण्याबाबि 
 

३७ ३०९२३ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुां ,े 
अॅ .राहुल नािेकर, अॅ .तनरांजन  ािखरे 

पालघर जजल्हयाि कुपोषण तनमूवलनासाठी 
‘टेक होम रेशन’ योजनेंिगवि (टीएचआर) 
तनकृष्ट्ट दजावचा आहार पुरविल्याबाबि 
 

३८ ३३८३२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी मुख्य कायवकारी अधधकारी, जजल्हापररषद, 
परभाणी याांनी वित्िीय मयावदा  ािलून 
गैरव्यिहार केल्याबाबि 
 

३९ ३१३२० आककव .अनांि गा गीळ, श्री.सुजजिशसांह ठाकूर राज्याि  ॉक्टराांचे सांरक्षण, गाऱ्हाणी ि सांप 
याकरीिा उच्चस्िरीय सशमिी स्थापन 
करण्याबाबि 
 

४० ३०९७५ अॅ .तनरांजन  ािखरे राज्याि िीरशिै शलांगायि समाजाला 
स्मशानभूामी उपलब्ध करुन देण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४१ ३४२१५ श्रीमिी जस्मिा िाघ ध गाि (िा.अक् कलकुिा, जज.नांदरुबार) 

आददिासी दगुवम भाागािील आरोग् य 
विभाागािील ररक्ि पदे भारण्याबाबि 

४२ ३२५११ श्री.जयांि पाटील, श्री.सिेज ऊफव  बांटी 
पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.विनायकराि 
मेटे 

राज्यािील पजश्चम घाट विकास कायवक्रम 
योजनेसाठी देण्याि येणारा तनधी तनिी 
आयोगाक ून बांद करण्याि आल्याबाबि 

४३ ३२०७४  ॉ.अपिूव दहरे इगिपुरी ि त्र्यांबकेश्िर (जज.नाशशक) येथील 
पयवटन विकासासाठी तनधी मांजूर 
करण्याबाबि 

४४ ३४१७६ श्री.श्रीकाांि देशपाां ,े श्री.दत्िात्रय सािांि जजल्हा पररषदेंिगवि कायवरि शशक्षक ि 
शशक्षकेिर कमवचाऱ्याांना गहृ बाांधणी/गहृ 
खरेदी “अधग्रम मांजुरी” शमळणेबाबि 

४५ ३२१७२ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे दहेगाि (िा.िैजापूर, जज.औरांगाबाद) येथील 
रामकृष्ट्ण गोदािरी उपसा जलशसांचन 
योजना सुरु करण्याबाबि 

४६ ३१५०९ श्री.विजय ऊफव  भााई धगरकर कुटीर रुग्णालय (िा.सािांििा ी,जज.शसांधुदगुव) 
येथील जनरेटर बांद अिस्थेि असल्याबाबि 

 
 

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४७ ३३७६९ श्री.चांद्रकाांि रघुिांशी मोदहदेिफे शहादा (िा.शहादा, जज.नांदरुबार) 

येथील अांगणिा ीि बालकाांना ददला 
जाणारा पोषण आहार तनकृष्ट्ट दजावचा 
असल्याबाबि 
 

४८ ३३२१३ प्रा.जोगेन्द्द्र किा  े ग धचरोली जजल््याि शसांचन विदहरीांचे 
बाांधकाम पूणव करण्याबाबि 
 

४९ ३३९८१ श्री.विनायकराि मेटे देिळा (बु.) (िा.ि िणी, जज.बी ) येथील 
बांद असलेले आरोग्य उपकें द्र सुरु 
करण्याबाबि 
 

५० ३१०७१ श्री.हररशसांग राठो  यििमाळ जजल््याि १७ टक्केच शिेी 
शसांचनाखाली आल्याबाबि 
 

५१ ३२५०० श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोक ऊफव  
भााई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्ि 
 
 

रत्नाधगरी जजल्हयािील शाळाांची दरुुस्िी 
तनधीअभाािी प्रलांबबि असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
५२ ३२६१२ श्री.सुभााष झाांब , श्री.सांजय दत्ि, श्री.आनांद 

ठाकूर 
पालघर जजल््यािील सूयाव प्रकल्पासाठी 
जमीन ददलेल्या शिेकऱ् याांना जशमनीचा 
मोबदला शमळण्याबाबि 

५३ ३२८४७ श्री.रामहरी रुपनिर पुणे शहरािील रुग्णालयाांमध्ये रुग्णाांना 
ददल्या जाणाऱ्या दर कराराचे निुनीकरण 
करण्यास विमा कां पन्द्याांनी प्रतिसाद न 
ददल्याबाबि 
 

५४ ३२४३६ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले नागपूर गोरेिा ा प्राणी सांग्रहालय 
प्राधधकरणािील िन मजूराांना प्रलांबबि 
िेिन शमळण्याबाबि 
 

५५ ३११७५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.सुभााष झाांब  

गोसीखदुव राष्ट्रीय शसांचन प्रकल्पाच्या 
कामास विलांब होि असल्याबाबि 
 

५६ ३११६१ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांड ि, 
श्री.धनांजय मुां ,े श्री.नरेंद्र पाटील 

राज्याि चार दठकाणी ििृीय सांदभाव सेिा 
अत्याधतुनक कॅन्द्सर रुग्णालय सुरु 
करणेबाबि 
 

५७ ३२४२२ श्री.विक्रम काळे मौजे िेळकुां   (िा.औसा, जज.लािूर) येथील 
प्राथशमक आरोग्य कें द्राि रुग्णाांची होणारी 
गैरसोय 
 

५८ ३१०४२ श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुां ,े 
श्री.अमरशसांह पांड ि, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि पाटील 

एकाजत्मक बालविकास सेिा योजनेंिगवि 
आहार पुरिठामध्ये गैरव्यिहार 
झाल्याबाबि 
 

५९ ३४४०३ श्री.अशोक ऊफव  भााई जगिाप कों  उमेर (िा.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) 
येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्र रात्रीच्या 
िेळी सुरु ठेिण्याबाबि 
 

६० ३२६०५  ॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, आककव .अनांि 
गा गीळ 

शशिाजीनगर (जज.पुणे) येथील 
बालसुधारगहृाि मुलाांचे लैंधगक शोषण 
झाल्याबाबि 
 

६१ ३२९२१ श्री.प्रकाश गजशभाये नागपूर येथे मुलीांसाठी असलेल्या 
सुधारगहृाची दरूिस्था झाल्याबाबि 
 

६२ ३२१३८ अॅ .जयदेि गायकिा  मौजे नाांदे्र (िा.शमरज, जज.साांगली) येथील 
क्षारप  जमीन विकासाबाबि 
 

६३ ३४३९१ श्री.अतनल भाोसले पुणे जजल्हयािील प्राथशमक आरोग्य 
कें द्रामधील  ॉक्टर रजेिर असल्याबाबि 
 
 

६४ ३४२०७ श्री.आनांद ठाकूर विक्रमग  िालुक्यािील (जज.पालघर) 
देहरजी मध्यम शसांचन प्रकल्पािील पाणी 
स्थातनकाांना आरक्षक्षि करुन देण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६५ ३१३०१ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.शमिेश भााांगड या, श्री.धगरीशचांद्र व्यास 
ि गाांि (िा.सािनेर, जज.नागपूर) येथे लेबर 
िॉ वमध्ये भारिी झालेल्या मदहलेस 
रुग्णालयािून बाहेर काढल्याबाबि 

६६ ३३७१७ श्री.आनांदराि पाटील सािारा जजल््यािील धरणग्रस्िाांच्या 
प्रलांबबि मागण्या पूणव करण्याबाबि 

६७ ३१२८८ श्री.धनांजय मुां ,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरशसांह पांड ि, अॅ .तनरांजन  ािखरे 

नाशशक जजल््याि राष्ट्रीय बाल स्िास््य 
कायवक्रमाांिगवि िाहन सेिा परुविण्याच्या 
कां त्राटाि अतनयशमििा झाल्याबाबि 

६८ ३३१२२ श्री.नागोराि गाणार शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर 
येथे अपघाि विभाागाचे प्रिेशद्िार बांद 
असल्याबाबि 

६९ ३२२२० श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

राज्यािील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालयाि कायवरि असलेल्या 
तनिासी  ॉक्टराांच्या सुरक्षेकररिा अधथवक 
िरिूद करण्याबाबि 

७० ३३३१९ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.बाळाराम पाटील 

माणगाांि (जज.रायग ) िालुक्यािील 
रुग्णालयाि िदै्यकीय अधधकाऱ्याांची पदे 
ररक्ि असल्याबाबि 

७१ ३१०४८ श्री.नारायण राणे शसांधदुगुव जजल््यािील अांगणिाडयाांमधील 
बालकाांच्या दधुवर आजाराांबाबि 

७२ ३४३०१ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीकाांि देशपाां  े मौजे पोटेगाि (िा.करमाळा, जज.कोल्हापूर) 
येथे कोल्हापुरी पद्धिीच्या बांधाऱ् याि 
पाणीसाठा होि नसल्याबाबि 

७३ ३१४१४ श्री.सिेज ऊफव  बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.शरद रणवपसे 

राज्यािील मिीमांद ि अन्द्य मुलाांसाठी 
बालसुधारगहेृ चालविणाऱ् या सांस्थाांना ददल्या 
जाणाऱ् या अनदुानाबाबि 
 

७४ ३३३०२ श्री.पररणय फुके भाां ारा जजल्हयाि मदहलाांकरीिा १०० 
खाटाांचे स्त्री रुग्णालय उभाारण्याबाबि 
 

७५ ३३६९६ श्री.सुजजिशसांह ठाकूर कळांब (जज.उस्मानाबाद) पांचायि 
सशमिीच्या आिाराि असलेल्या कमवचारी 
तनिासस्थानाची दरूिस्था झाल्याबाबि 
 

७६ ३१२२४ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.धनांजय मुां ,े श्री.हेमांि टकले, 
अॅ .राहुल नािेकर, अॅ .तनरांजन  ािखरे, 
श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे 
 

िेळापत्रकाआधीच उजनी धरणािनू पाणी 
सो ून पाण्याचा अपव्यय केल्याबाबि 

७७ ३३८९४ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी परभाणी जजल्हयािील जलयकु्ि शशिार 
अशभायानािील गैरप्रकाराांबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
७८ ३४३५६ आककव .अनांि गा गीळ शासनाने करिसूलीच्या रचनेि सुधारणा 

करण्याबाबि 
७९ ३४२१९ श्रीमिी जस्मिा िाघ अमळनेर, पाचोरा, यािल, चाळीसगाि, 

(जज.जळगाि) िालुक्याि जलयुक्ि शशिार 
योजनेंिगवि कामे सुरु करण्याबाबि 

८० ३२४६५ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील मुरू  (जज.रायग ) िालुक्यािील आांबोली 
धरण प्रकल्पग्रस्िाांना सुधाररि दराने 
जशमनीचा मोबदला शमळण्याबाबि 

८१ ३२०७५  ॉ.अपिूव दहरे िापी नदीिरील उकई धरणािनू पाणी 
िापर योजनेच्या पिूवसांभााव्यिा 
अहिालाबाबि 

८२ ३२१९० श्री.सतिश चव्हाण घनसाांिगी िालुक्यािील (जज.जालना) 
प्राथशमक आरोग्य कें द्र, उपकें द्रािील 
िैद्यकीय अधधकाऱ्याांची ररक्ि पदे 
भारण्याबाबि 

८३ ३१६९७ श्री.विजय ऊफव  भााई धगरकर साांगली जजल््यािील म्हैसाळ योजनेची 
थकीि िीज देयके अदा करण्याबाबि 

  
 

तिसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
८४ ३४२६९ प्रा.जोगेन्द्द्र किा  े भाां ारा, पिनी ि िुमसर (जज.भाां ारा) 

नगरपाशलकाक्षेत्राच्या सिेक्षणाि कुपोवषि 
बालके आढळल्याबाबि 

८५ ३१०७२ श्री.हररशसांग राठो  राज्यािील भाटक्या विमुक्िाांसाठी िसांिराि 
नाईक सांशोधन ि प्रशशक्षण सांस्था (िनाटी) 
स्थापन करण्याबाबि 

८६ ३२५१८ श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोक ऊफव  
भााई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्ि 

रत्नाधगरी जजल्हयािील ग्रामपांचायिीांना 
सौरददप पुरविण्याबाबि 

८७ ३२६१५ श्री.सुभााष झाांब , श्री.सांजय दत्ि धामणशिे (िा.मोखा ा, जज.पालघर) येथील 
ग्रामसेिकाांनी अपहार केल्याबाबि 

८८ ३२८५१ श्री.रामहरी रुपनिर राज्य शासकीय सेिेि सन २००५ मध्ये 
तनयुक्िी झालेल्या कमवचाऱ् याांना 
गॅ्रज्युईटीचा लाभा देण्याबाबि 

८९ ३२७७५ श्री.धगरीशचांद्र व्यास शासककय िदै्यकीय महाविद्यालय, नागपूर 
सांलजग्नि क्षयरोग रुग्णालयािील 
अस्िच्छिेबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
९० ३११६५ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांड ि, 

श्री.धनांजय मुां ,े श्री.नरेंद्र पाटील 
लासलगाि (िा.तनफा , जज.नाशशक) येथील 
िैद्यकीय अधधक्षकाांना तनलांबबि 
करण्याबाबि 

९१ ३२४२८ श्री.विक्रम काळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.धनांजय मुां ,े श्री.अमरशसांह पांड ि 

औरांगाबाद येथील घाटी रुग्णालयाांक ून 
अपांगाांना प्रमाणपत्र देण्यास विलांब होि 
असल्याबाबि 

९२ ३१०३० श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.ककरण पािसकर 

मुांबइवसह राज्याि होमोकफशलया औषधाचा 
िटुि ा असल्याबाबि 

९३ ३२६५१  ॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे राज्यािील ग्रामीण भाागािील 
पररचाररकाांच्या समस्याांबाबि 

९४ ३४२०८ श्री.आनांद ठाकूर दहर पा ा (िा.जव्हार, जज.पालघर) येथील 
पयवटन स्थळ विकशसि करण्याबाबि 

९५ ३१३२८ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.शमिेश भााांगड या 

इांददरा गाांधी शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रूग्णालय (मेयो), नागपूर 
येथे  ायलेशसस रुग्णाांची फसिणकू 
झाल्याबाबि 

९६ ३१२८९ श्री.धनांजय मुां ,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरशसांह पांड ि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅ .तनरांजन  ािखरे 

राज्याि व्याघ्र सांरक्षणासाठी उपाययोजना 
करण्याबाबि 

९७ ३३४०७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.जोगेन्द्द्र किा  े इसिली-पनोरे (िा.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) 
येथील रस्त्याांची ि गटाराांची दरुुस्िी 
करण्याबाबि 

९८ ३२२२६ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे राज्यािील शासककय िैद्यकीय 
महाविद्यालयािील प्राध्यापक, सहयोगी 
प्राध्यापक िसेच अधधव्याख्यािे खाजगी 
व्यिसाय करीि असल्याबाबि 

९९ ३३३२३ श्री.प्रविण दरेकर कोििाल (िा.पोलादपूर, जज.रायग ) येथील 
धरणाचे काम प्रलांबबि असल्याबाबि 

१०० ३१०५१ श्री.नारायण राणे शसांधदुगुव जजल्हा रुग्णालयािर तनयांत्रण 
ठेिण्यासाठी सशमिी गठीि करण्याबाबि 

१०१ ३३३०५ श्री.पररणय फुके गोंददया जजल्हयािील आयुिेददक दिाखाने 
बांद असल्याबाबि 

१०२ ३३६९८ श्री.सुजजिशसांह ठाकूर ि गाांि (गाांजा) (िा.जज.उस्मानाबाद) येथील 
बांधाऱ्याच्या दरुुस्िीबाबि 

१०३ ३३९१२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी रत्नापूर (िा.मानिि, जज.परभाणी) येथील 
जलयकु्ि शशिार अशभायानाच्या कामाि 
गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१०४ ३४३६४ आककव .अनांि गा गीळ राज्याि परिाना निुनीकरण न करिा 

व्यिसाय करणाऱ्या आयुिेददक  ॉक्टराांिर 
कारिाई करण्याबाबि 

१०५ ३२५०४ श्री.जयांि पाटील िाघो  े(िा. अशलबाग, जज. रायग ) येथील 
पुलाची दरुुस्िी करण्याबाबि 

१०६ ३२०७६  ॉ.अपिूव दहरे मौजे िळिा  े(िा.मालेगाांि, जज.नाशशक) 
येथील बांधारा प्रकल्पास पाणी उपलब्धिेचे 
ना-हरकि प्रमाणपत्र शमळणेबाबि 

  

  
विधान भािन :   उत्िमशसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 
ददनाांक : ३ ऑगस्ट, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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

 


