
महाराष्ट्र विधानपररषद 
चौथे अधधिेशन, २०१७ 
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सोमिार, ददनाांक १८ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २७, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामविकास, मदहला ि बालविकास मांत्री 
(३) िदै्यकीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षते्र विकास मांत्री 
(४) सािवजननक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री 
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, 

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

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - १०८ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ४८ [ १ ते ४८ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३६ [ ४९ ते ८४ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २४ [ ८५ ते १०८ ] 
  

एकूण - १०८ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ ३४६७७ श्री.हेमांत टकल,े श्री.सनुनल तटकरे, 

श्री.ख्िाजा बेग, अॅि.जयदेि गायकिाि 
विद्यार्थयाांनी जात िधैता प्रमाणपत्र 
सादर न केल्याने िदै्यकीय ि 
अशभयाांत्रत्रकीचे प्रिेश रद्द केल्याबाबत 
 

२ ३५९७६ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्रीमती हुसनबान ूखशलफे 

राज्यात कजवमाफी जादहर केल्यामळेु 
होणारी आधथवक तटु दरू करण्याबाबत 
 

३ ३५५८७ श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  
भाई धगरकर, श्री.नागोराि गाणार 
 
 

रायगि जजल्हयाच्या पयवटन विकासाला 
चालना शमळण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४ ३५११५ अॅि.जयदेि गायकिाि शशिाजीनगर (जज.पणेु) पररसरातील 

सधुारगहृात अल्पियीन अनाथ मलुाांच े
लैंधगक शोषण झाल्याबाबत 
 

५ ३४८८६ श्री.जयिांतराि जाधि देिना (ता.येिला, जज.नाशशक) शस ांचन 
प्रकल्पाच्या सिवसाधारण आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता शमळण्याबाबत 
 

६ ३५१८७ श्री.रामराि ििकुत े दहांगोली जजल्हयात रोजगार हमी 
योजनेंतगवत जेसीबीने केलले्या कामािर 
बनािट नािे टाकून मजूरी 
घेतल्याबाबत 
 

७ ३५७८३ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, अॅि.राहुल 
नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, श्री.सनुनल 
तटकरे, श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, श्री.हररशस ांग राठोि, श्री.सभुाष 
झाांबि, श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.रामराि 
ििकुत,े श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम काळे, 
िॉ.सधुीर ताांबे 
 

राज्यात बालमतृ्य ूहोत असल्याबाबत 
 

८ ३४९०३ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.विक्रम काळे 

राज्यातील अनाथालयातील 
विद्यार्थयाांच्या समसयाांबाबत 
 

९ ३५०९७ िॉ.अपिूव दहरे पजश्चम िादहनी नद्याांचे पाणी धगरणा 
खोऱ्यात िळविण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१० ३५४३२ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सांजय दत्त, 

श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्रीमती 
हुसनबान ू खशलफे, श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररशस ांग 
राठोि, श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र 
किाि,े श्री.जनादवन चाांदरूकर, िॉ.अपिूव 
दहरे, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम 
पाटील, आककव .अनांत गािगीळ, 
िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफव  
भाई धगरकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रवि ांद्र 
फाटक 
 

नाशशक ि ठाणे येथील जजल्हा 
शासककय रुग्णालयात बालकाांचा मतृ्य ू
झाल्याबाबत 

११ ३४८०४ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 

विदभावतील विविध जांगलात िाघाांचा 
मतृ्य ूझाल्याबाबत 

१२ ३४७४३ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप 

मुांबईच्या िदै्यकीय महाविद्यालयातील 
िॉक्टर ग्रामीण भागात जाण्यास तयार 
होत नसल्याबाबत 
 

१३ ३५३७८ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 

मराठिािा विभागात शस ांचन 
प्रकल्पासाठी शतेकऱ् याांच्या सांपाददत 
केलेल्या जशमनीचा मािजेा देण्याबाबत 
 

१४ ३५२१७ श्री.कवपल पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सनतश चव्हाण, 
िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
िॉ.अपिूव दहरे 
 

राज्यातील सिव शशक्षक-शशक्षकेतर 
कमवचारी याांना सातिा िेतन आयोग 
लाग ूकरण्याबाबत 
 

१५ ३५०७९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

जजल्हा परुसकार प्राप्त शशक्षकाांना एक 
आगाऊ िेतनिाढ देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१६ ३५६४२ आककव .अनांत गािगीळ राज्यात जकात कर रद्द करण्यात 

येऊन जीएसटी लाग ूझाल्याबाबत 
 

१७ ३४९२५ श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅि.ननरांजन 
िािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील 

कल्याण-िोंत्रबिली महानगरपाशलका 
क्षेत्राला पाणीपरुिठा करणारा मोहने 
बांधारा गाळाने भरल्याबाबत 
 

१८ ३५८६० िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
आककव .अनांत गािगीळ 
 

अहमदनगर जजल्हयातील शतेकऱ्याांना 
शतेतळी बाांधून देण्याबाबत 
 

१९ ३५२५९ श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅि.ननरांजन िािखरे 

पणेु महापाशलकेसाठी भामा आसखेि 
धरणातनू पाणी देण्याबाबत 
 

२० ३६०१५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, िॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

परळ (मुांबई) येथील िाडिया 
रुग्णालयाला आिश्यक ननधी 
देण्याबाबत 
 

२१ ३५४४५ श्रीमती हुसनबान ू खशलफे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष 
झाांबि, श्री.हररशस ांग राठोि, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.तानाजी सािांत 
 

राज्यातील िन विभागातील ररक्त पदे 
असल्याबाबत 
 

२२ ३५०५१ श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.दत्तात्रय सािांत 
 

महाराष्ट्रातील खाजगी रुग्णालयाांकिून 
होणारी रुग्णाांची फसिणकू 
 

२३ ३५५४४ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

गिधचरोली जजल्हा पररषद अांतगवत 
बदलीपात्र शशक्षक ि ररक्त पदाांची यादी 
ननधावररत कालािधीत प्रकाशशत न 
केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२४ ३५४१० श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय 

मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण 
परभणी जजल्हा पररषदेचे मखु्य 
कायवकारी अधधकारी याांनी  
सिच्छ भारत अशभयान योजनेत 
गरैव्यिहार केल्याबाबत 
 

२५ ३५३०२ श्री.सभुाष झाांबि पठैण (जज.औरांगाबाद) तालकु्यात 
शाळाांच्या इमारतीांच े नकुसान 
झाल्याबाबत 
 

२६ ३४८८९ अॅि.ननरांजन िािखरे राज्यातील बलात्कार वपिीत ि ॲशसि 
हल्ल्यात जखमी मदहलाांसाठी मनोधैयव 
योजनेचे ननकष बदलण्याबाबत 
 

२७ ३५१६९ श्रीमती विद्या चव्हाण राज्यात बालमतृ्य ू आणण कुपोवषत 
बालकाांच्या कुटुांत्रबयाना रोजगार हमीच े
काम देण्याबाबत 
 

२८ ३५६६४ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर 

कुिूस (ता.िािा, जज.पालघर) येथील 
प्राथशमक आरोग्य कें द्रात तज्ञ िदै्यकीय 
अधधकाऱ्याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
 

२९ ३५३३५ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल े विक्रमगि (जज.पालघर) 
नगरपांचायतीमधील यशिांतनगर ि 
िाकुपािा गािाांची सितांत्र ग्रामपांचायत 
सथापन करणेबाबत 
 

३० ३४८९६ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर 

यितमाळ जजल््यातील शतेकरी 
ककटकनाशकाच्या फिारणीमळेु 
विषबाधधत झाल्याबाबत 
 

३१ ३५९१० श्री.पररणय फुके सौंदि (ता.सिकअजुवनी, जज.गोंददया) 
येथे यिुकाचा िॉक्टराांच्या 
हलगजीपणामळेु मतृ्य ूझाल्याबाबत 
 

३२ ३५९८७ श्री.प्रकाश गजशभये गोरेिािा आांतरराष्ट्रीय प्राणी सांग्रहालय 
(नागपरू) प्रकल्पाच्या प्रलांत्रबत 
कामाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३३ ३५८२५ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 

श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार 

उपजजल्हा रुग्णालय, श्रीिधवन 
(जज.रायगि) येथील मदहला 
कमवचाऱ् याांना िेतन देण्याबाबत 
 

३४ ३५५६० अॅि.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर धचता कॅम्प (रॉम्ब,े मुांबई) पररसरातील 
अनधधकृत झोपिया हटविण्याबाबत 
 

३५ ३५५९१ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त मांग्याळ (ता.मखुेि, जज.नाांदेि) येथ े
पाणी टांचाई ननमावण झाल्याबाबत 
 

३६ ३५७१४ प्रा.जोगेन्द्र किाि े नागपरू जजल्हा पररषदेच्या लघशुस ांचन 
विभागातील शाखा अशभयांत्याचे पद 
भरण्याबाबत 
 

३७ ३५३६० श्री.धगरीशचांद्र व्यास िदै्यककय महाविद्यालय (नागपरू) 
येथील िदै्यकीय अधधकाऱ्याांच्या 
िेतनाबाबत 
 

३८ ३५५१६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील 

राज्यात गाळमकु्त धरण-गाळयकु्त 
शशिार अशभयानाला आधथवक मदत 
देण्याबाबत 
 

३९ ३५६१० श्री.गोवपककशन बाजोरीया लाखपरुी (ता.मनुत वजापरू, जज.अकोला) 
येथील लक्षेश्िर रामायणकालीन 
मांददरास धाशमवक पयवटन सथळाांचा दजाव 
देण्याबाबत 
 

४० ३५७०२ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त 

राज्यात विशषेत: जुन्नर तालकु्यातील 
प्राथशमक आरोग्य कें द्रात  
सोयी-सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
 

४१ ३६०३५ श्री.मोहनराि कदम ताकारी-म्हैसाळ ि टेंभ ूयोजनेबाबत  
 

४२ ३६०५५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबान ूखशलफे 

राज्यातील शसांचन प्रकल्प पणुव 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४३ ३६५७२ श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.दत्तात्रय सािांत ििाळी (जज.अमरािती) येथील बाांब ू

उद्यानाचे विकास कामाांमध्ये अपहार 
झाल्याबाबत 
 

४४ ३६८१९ श्रीमती जसमता िाघ शासनाने शासकीय कामकाजात “पेमाांिू” 
यनुनट जसिकारण्याबाबत 
 

४५ ३६८५६ श्री.जनादवन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.हररशस ांग राठोि, आककव .अनांत 
गािगीळ, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्रीमती हुसनबान ूखशलफे 
 

दाररद्रय रेषखेालील (बीपीएल) 
कुटूांबातील व्यक्तीला उपचारासाठी 
ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
 

४६ ३६९२३ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

मौजे आांबे (ता.पांढरपरू, जज.सोलापरू) 
येथे भीमा नदीिर कोल्हापरू पध्दतीचा 
बांधारा बाांधण्याबाबत 
 

४७ ३७०११ श्री.हररशस ांग राठोि िसांतराि नाईक शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय यितमाळ येथे िॉक्टर 
उपजसथत नसल्याबाबत 
 

४८ ३७२४५ श्री.रवि ांद्र फाटक विक्रमगि (जज.पालघर) तालकु्यामध्ये 
अांगणिाियाांची इमारत बाांधण्याबाबत 
 

  

दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४९ ३४६८० श्री.हेमांत टकल,े श्री.सनुनल तटकरे, 

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.ननरांजन 
िािखरे, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अननल 
भोसल,े श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय 
सािांत, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.प्रकाश 
गजशभये 
 

राज्यातील १६ आददिासी जजल्हयाांमध्ये 
कुपोवषत विशषे परूक आहार देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५० ३६०२९ श्री.आनांदराि पाटील सातारा जजल्हयात जुने पाझर तलािातील 

गाळ काढण्याबाबत 
 

५१ ३५६४१ श्री.जयांत पाटील पोयनाि-श्रीगाि (ता.अशलबाग, 
जज.रायगि) या गािाांना जोिणारा  
श्रीगाि नदीिरील पलुाची दरुिसथा 
झाल्याबाबत  
 

५२ ३५१५४ अॅि.जयदेि गायकिाि महाराष्ट्र राज्य इतर मागासिगीय वित्त 
आणण विकास महामांिळाला ननधी 
देण्याबाबत 
 

५३ ३४६९५ श्री.जयिांतराि जाधि ऊध्िव गोदािरी (जज.नाशशक) 
प्रकल्पामधील पणेुगाि–दरसिािी-
िोंगरगाि पोहोच कालव्याची विशषे 
दरुुसतीबाबत 
 

५४ ३५१२५ श्री.रामराि ििकुत े दहांगोली पांचायत सशमतीच्या (जज.दहांगोली) 
गोदामातील कृषी सादहत्य ि अिजारे 
याांचा अपहार झाल्याबाबत 
 
 

५५ ३४९१५ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील 

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

५६ ३५०९९ िॉ.अपिूव दहरे धुळे येथील भाऊसाहेब दहरे शासकीय 
िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालयातील गरैसोयीबाबत 
 

५७ ३६१३१ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि िसांतराि नाईक विमकु्त जाती, भटक्या 
जमाती विकास महामांिळात गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

५८ ३६०८२ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगताप 
 

राज्यातील जजल्हा पररषदेच्या शाळाांतील 
शशक्षकाांच्या बदलीबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५९ ३४७१० िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे मौजे िायांगणी (ता.कणकिली, 

जज.शस ांधुदगुव) या ग्रामपांचायतीमधील 
गरैव्यिहाराबाबत 
 

६० ३५४१९ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 

औरांगाबाद जजल्हयातील जजल्हा 
पररषदेच्या शाळेच्या इमारतीांची दरुिसथा 
झाल्याबाबत 
 

६१ ३५६९० आककव .अनांत गािगीळ, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्रीमती हुसनबान ू खशलफे, श्री.सभुाष 
झाांबि, श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अननल भोसल,े 
श्रीमती विद्या चव्हाण, िॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.जनादवन चाांदरूकर 
 

पेरोल, डिझेल ि गॅस दर िाढीबाबत 
 

६२ ३६४२७ श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅि.राहुल नािेकर अभवक मतृ्यदूर कमी करण्यासाठी कें द्र 
शासनाकिून प्राप्त झालेले अनदुान न 
िापरल्याबाबत 
 

६३ ३५८५२ िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्रीमती जसमता िाघ 
 

राज्यातील महसलू थकबाकी िसलू 
करण्याबाबत 
 

६४ ३६९५८ श्री.अननल भोसल े औांध (जज.पणेु) येथील जजल्हा 
रुग्णालयातील मेरो ब्लि बँक बांद 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६५ ३५८८१ श्रीमती हुसनबान ू खशलफे, श्री.शरद 

रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील 
 

रत्नाधगरी जजल्हा ननयोजन सशमतीने 
विकासकामाांसाठी ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 
 

६६ ३५०५८ श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.दत्तात्रय सािांत 

राज्यातील अनदुाननत आश्रमशाळाांमध्ये 
कायवरत शशक्षक-कमवचाऱ्याांसाठी शाळा 
सांदहतचेे सधुारीत प्रारुप मांजरू करणेबाबत 
 

६७ ३५५४८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

नागपरू येथील शासकीय आयिेुद 
महाविद्यालयात शशक्षकाांची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 
 

६८ ३५४३८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय 
मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण 

परभणी जजल्हयातील जलयकु्त शशिार 
अशभयानाांतगवत करण्यात येणारी काम े
अपणूव असल्याबाबत 
 

६९ ३६०८३ अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

दाभाि (ता.शभिांिी, जज.ठाणे) प्राथशमक 
आरोग्य कें द्रात रुग्णाांची गरैसोय होत 
असल्याबाबत 
 

७० ३५१६८ श्रीमती विद्या चव्हाण राज्यात बालमतृ्य ू झालेल्या आणण 
कुपोवषत बालकाांच्या कुटुांत्रबयाना 
शशधापत्रत्रकेिर िाळी आणण तले 
देण्याबाबत 
 

७१ ३७३७० श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर मौजे बािि े (ता.िहाण,ू जज.पालघर) 
येथील रसत्यािरील अनतक्रमणाबाबत  
 
 

७२ ३५३३६ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल े मोखािा (जज.पालघर) तालकु्यातील 
मजुराांना रोजगार उपलब्ध करून 
देण्याबाबत 
 

७३ ३४८९५ श्री.ख्िाजा बेग यितमाळ जजल््यात नविन बाांधलेल्या 
उपकें द्राचे काम ननकृष्ट्ट दजावच े
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७४ ३५९११ श्री.पररणय फुके पाांढरी (जज.गोंददया) येथील प्राथशमक 

आरोग्य कें द्रामध्ये िदै्यकीय अधधकारी 
ननयशमत येत नसल्याबाबत 
 

७५ ३७२२२ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर 

म.ुशशरसिणे त े शशरसिणे धनगरिािी 
आणण ददहबकेर िािी (ता.महाि, 
जज.रायगि) येथील रसत्याची दरुिसथा 
झाल्याबाबत 
 

७६ ३७२६९ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

नाांदेि जजल््यातील ग्रामीण भागातील 
दाररद्रय रेषखेालील मदहला बचतगटाांना 
आधथवक परुिठा करण्याबाबत 
 

७७ ३५७३३ प्रा.जोगेन्द्र किाि े पळशी (ता.माण, जज.सातारा) येथील 
माणगांगा नदीिरील बांधाऱ्याांतनू पाण्याची 
गळती होत असल्याबाबत 
 

७८ ३५५१९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुसनबान ू
खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सतजे ऊफव  बांटी पाटील, 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.हररशस ांग राठोि 

नातपेतु े (जज.सोलापरू) येथील ग्रामीण 
रुग्णालयात िदै्यकीय अधधक्षक ि 
िदै्यकीय अधधकाऱ् याांची पदे ररक् त 
असल्याबाबत 
 

७९ ३५७२० श्री.गोवपककशन बाजोरीया सांत नगरी शगेाांि येथील कामे अपणूव 
असल्याबाबत 
 

८० ३५७०४ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त 

सातारा जजल्हयात िन्य प्राण्याांची शशकार 
होत असल्याबाबत 
 
 

८१ ३७४४४ श्री.मोहनराि कदम, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुसनबान ूखशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सभुाष 
झाांबि 
 
 

राज्यातील शासकीय कायावलयात कां त्राटी 
पध्दतीने नोकरभरती करण्याच्या 
घेतलेल्या ननणवयाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
८२ ३६०५९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुसनबान ूखशलफे 
 

देिाचे गोठणे (ता.राजापरू, जज.रत्नाधगरी) 
येथे पाणलोट क्षते्रविकास कायवक्रमाांतगवत 
कामामध्ये अननयशमतता झाल्याबाबत 
 

८३ ३६८२१ श्रीमती जसमता िाघ राज्यातील जजल्हा पररषदेच्या विशषे 
सभा बोलविण्याच्या ननयमात बदल 
केल्याबाबत 
 

८४ ३६९२७ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील 
 

ददव्याांगाना यनुनक कािव शमळण्याबाबत 
 

  
नतसरी फेरी 

  
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
८५ ३५९९१ श्री.आनांदराि पाटील शासनाच्या जलसांधारण विभागाने 

जलयकु्त शशिाराच्या कामाांसाठी सधुाररत 
दर सचूी लाग ूकरण्याबाबत 
 

८६ ३५५७३ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील कजवत (जज.रायगि) तालकु्यातील 
आददिासीांना देण्यात येणाऱ् या गॅस शगेिी 
योजनेच्या ननधीबाबत 
 

८७ ३५१२६ श्री.रामराि ििकुत े सेनगाि (जज.दहांगोली) िनपररक्षेत्र 
कायावलय सरुु करण्याबाबत 
 

८८ ३५०७४ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील 
 

बीि जजल््यातील अनतिषृ्ट्टीमळेु 
क्षनतग्रसत ि फुटलेल्या पाझर तलािाांच्या 
दरुुसतीबाबत  
 

८९ ३५०९५ िॉ.अपिूव दहरे नाशशक शहर ि ग्रामीण भागात सिाईन 
फ्लल्य ूि िेंग्यचूी लागण झाल्याबाबत 
 

९० ३६१४७ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अमरशसांह पांडित 

अांगणिािी सेविकेने (ता.जज.दहांगोली) 
आत्महत्या केल्याबाबत 
 



13 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
९१ ३५४२३ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 
 

औरांगाबाद शस ांचन विभागाांतगवत 
कोल्हापरुी बांधाऱ् याांना गेट बसविणेबाबत 
 

९२ ३५९२६ आककव .अनांत गािगीळ, श्री.विजय ऊफव  
भाई धगरकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनुनल तटकरे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अननल भोसल,े 
श्रीमती विद्या चव्हाण 
 

राज्यातील बेकायदेशीर सोनोग्राफी 
कें द्रािर कारिाई करण्याबाबत 
 

९३ ३६४२३ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांि े पािाळे (ता.मरुबाि, जज.ठाणे) येथे 
पाटबांधारे प्रकल्प बाधधताांना नकुसान 
भरपाइव शमळण्याबाबत 
 

९४ ३७१७५ िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.हररशस ांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े 
श्रीमती हुसनबान ूखशलफे, आककव .अनांत 
गािगीळ, श्री.अमरनाथ राजरूकर, 
श्री.जनादवन चाांदरूकर 
 

राज्यातील खेड्याांच्या विकास ग्रामसमाज  
पररितवन फाऊां िशेन अांतगवत करण्याबाबत 
 

९५ ३७००३ श्रीमती हुसनबान ूखशलफे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररशस ांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.रामहरी रुपनिर 
 
 

यितमाळ जजल्हयातील विदहरीांची काम े
अपणूव असल्याबाबत 

९६ ३७१०५ श्री.विक्रम काळे राज्यात शासकीय कमवचाऱ्याांना अपघात  
विमा योजना लाग ूकरण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
९७ ३७०६५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 

श्री.प्रविण दरेकर 
तळिाि े(भामेर) (ता.सटाणा, जज.नाशशक) 
येथे त्रबबट्याच्या हल्ल्यात बालकाचा 
मतृ्य ूझाल्याबाबत 
 

९८ ३५४३४ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.धनांजय 
मुांि,े श्री.सनतश चव्हाण 
 

परभणी जजल् हयातील िकृ्ष लागििीबाबत 
 

९९ ३६०९० अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े श्री.नरेंद्र 
पाटील 

मध्य ितैरणा धरणािर जलविद्यतु 
प्रकल्प राबविण्याबाबत 
 

१०० ३४९८१ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जनादवन 
चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सभुाष 
झाांबि, श्री.हररशस ांग राठोि, श्रीमती 
हुसनबान ूखशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 

व्याघ्र प्रकल्पातील गािाांच्या 
पनुिवसनाबाबत 
 

१०१ ३५३४७ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल,े 
अॅि.राहुल नािेकर 

िािा (जज.पालघर) तालकु्यात 
लघपुाटबांधारे विभागामध्ये झालेल्या 
गरैव्यिहाराबाबत 
 

१०२ ३४८९७ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर 

अनतदगुवम तसेच नक्षलग्रसत भागातील 
िदै्यकीय अधधकारी ि इतर कमवचाऱ् याांना 
िेतन शमळण्याबाबत 
 

१०३ ३५९१२ श्री.पररणय फुके अकोला जजल्हयात जलयकु्त शशिार 
योजनेची काम ेयांत्राव्दारे करण्याबाबत 
 

१०४ ३५७३४ प्रा.जोगेन्द्र किाि े लोटे-परशरुाम (ता.खेि) येथील 
कारखान्याांनी अिधैपणे िकृ्षतोि 
केल्याबाबत 
 

१०५ ३६७६७ श्री.रामहरी रुपनिर पांढरपरू (जज.सोलापरू) शहरात 
यात्रचे्यािेळी विविध साथीच्या रोगाांची 
लागण होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१०६ ३५७२१ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकराव्या वित्त आयोगामाफव त कामाांची 

देयके प्रलांत्रबत असल्याबाबत 
 

१०७ ३५७१३ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त 

दोिामागव (जज.शस ांधदुगुव) तालकु्यात 
हत्तीांनी बागा ि शतेीचे नकुसान 
केल्याबाबत 
 

१०८ ३६८४७ श्रीमती जसमता िाघ पाांझरा नदीिरील ननम्न तापी तथा 
अक्कलपािा प्रकल्पामळेु नकुसान 
झाल्याबाबत 
 

  

  
विधान भिन :   िॉ. अनांत कळस े
नागपरू.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १५ डिसेंबर, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________________________ 
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