महाराष्ट्र विधानपररषद
तिसरे अधधिेशन, २०१७
-------------------------शुक्रिार, ददनाांक ११ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण २०, १९३९ ( शके ) रोजीच्या

िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची
(१)

वित्ि ि तनयोजन, िने मांत्री

(३)

िैद्यकीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र विकास मांत्री

(२)
(४)
(५)
(६)

ग्रामविकास, मदहला ि बालविकास मांत्री

सािवजतनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमुक्ि जािी, भटक्या जमािी,
इिर मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव कल्याण मांत्री
रोजगार हमी, पयवटन मांत्री

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ७२
पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३२ [ १ िे ३२ ]
दस
ु ऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २३ [ ३३ िे ५५ ]
तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १७ [ ५६ िे ७२ ]
एकूण - ७२
--------------------

प्रश्नाांचा िपशील
पदहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

३२७७७

सदस्याांचे नाांि
श्री.धगरीशचांद्र व्यास

विषय
सप
ु र स्पेशाशलटी रुग्णालय, नागपरू येथे
मध्यििी धचककत्सालयीन प्रयोगशाळा
उभारण्याबाबि

२

३

३१४०६

३३१३९

श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण

जिळे थर, पाचल, विलये (िा.राजापूर)

श्री.जयिांिराि जाधि, श्रीमिी हुस्नबानू
खशलफे, अॅड.राहुल नािेकर

रस्िे करण्याबाबि

पािसकर, श्री.हे मांि टकले, श्री.धनांजय मांड
ु ,े आणण िरचे टें भे (िा.जज.रत्नाधगरी) येथील

श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले

गडधचरोली जजल््यािील विविध विकास
कामे तनधीअभािी अपूणाविस्थेि
असल्याबाबि

2
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४

३२५५२

सदस्याांचे नाांि
श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोक ऊफव
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर,

शसांधद
ु ग
ु व ककल्ल्याचे सांिधवन ि पयवटन

श्री.अतनल भोसले

औांध (जज.पण
ु े) येथील जजल्हा

श्री.सांजय दत्ि
५

३४३८२

विषय
विकासासाठी मास्टर प्लॅ न ियार करण्याचा
प्रस्िािाबाबि

रुग्णालयािील मेरो ब्लड बँक कायावजविि
करण्याबाबि

६

३४२०३

श्री.आनांदराि पाटील

नीरा-दे िघर कालव्याचे (िा.खांडाळा,

७

३२४६४

श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील

बामणोली (िा.खालापूर, जज.रायगड)

जज.सािारा) काम पूणव करण्याबाबि

धरणाांिगवि जॅकिेल ि पाटाची दरु
ु स्िी
करण्याबाबि

८

३३३१४

श्री.रामहरी रुपनिर

तनांबिली (िा.िाडा, जज.पालघर) येथे गरम
पाण्याचे झरे (कांु डे) असल्याने त्यास
पयवटनस्थळाचा दजाव दे ण्याबाबि

९

१०

३२२२८

३३३०९

श्री.जगवनाथ शशांदे

श्री.पररणय फुके

खडी जिळील धामणी िळे खण

(िा.शहापूर, जज.ठाणे) गािाला जोडणाऱ्या
पत्रीपुलाची दरू
ु स्िी करण्याबाबि

िाांबे िे बाांबळे िाडी (िा.जुवनर, जज.पुणे) या
रस्त्याचे रुां दीकरण ि डाांबरीकरण
करण्याबाबि

११

३२७४६

डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे

राज्यािील ककशोरियीन मल
ु ीांचे लैंधगक

१२

३२९८५

श्री.विक्रम काळे

पाचोड (िा.पैठण, जज.औरां गाबाद) येथील

शोषण झाल्याबाबि

ग्रामीण रुग्णालय प्रयोगशाळे िील िांत्रज्ञाचे
ररक्ि पद भरण्याबाबि

१३

१४

३११६७

३११७६

श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालयाांच्या
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरें द्र पाटील

कारभारासाठी स्ििांत्र महामांडळाची स्थापना

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्रीमिी

राज्यािील अांगणिाडयाांमाफवि कुपोषणग्रस्ि

श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.हे मांि टकले,

परु विण्याबाबि

विद्या चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर,

श्री.जयिांिराि जाधि, अॅड.राहुल नािेकर,

करण्याबाबि

मुलाांना “रे डी टू इट” पोषण आहार

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्रीमिी हुस्नबानू
खशलफे
१५

३१४९२

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि,

िलासरी (जज.पालघर) येथील ग्रामीण

श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण,

गभवििी मदहलेचा मत्ृ यू झाल्याबाबि

श्री.सुतनल िटकरे , श्री.हे मि
ां टकले,
अॅड.तनरां जन डािखरे

रुग्णालयाि अपुऱ्या सोई-सुविधामुळे

3
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदस्याांचे नाांि

विषय

१६

३३८७३

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी

नाशशक जजल््यािील अरबी समुद्राकडे

१७

३२६९७

श्री.रामराि िडकुिे, श्री.ककरण पािसकर

शलांगदरी ि पस
ु ेगाि ग्रामपांचायिी अांिगवि

िाहून जाणारे पाणी गोदािरी नदीपात्राि
िळविण्याबाबि
(िा.सेनगाांि, जज.दहांगोली) मग्रारोहयोच्या
कामाि गैरव्यिहार ि अतनयशमििा
झाल्याबाबि

१८

३१९१५

प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,
श्री.शमिेश भाांगडडया

इिर मागासिगीय वित्ि ि विकास
महामांडळािील लेखापाल ि िसल
ु ी

तनररक्षक याांना सुधारीि िेिनश्रेणी
दे ण्याबाबि

१९

३४२०९

श्री.आनांद ठाकूर

विक्रमगड ि जव्हार िालुक्यािील

(जज.पालघर) ग्रामीण कुटीर रुग्णालय ि
प्राथशमक आरोग्य केंद्रािील ररक्ि पदे
भरण्याबाबि

२०

३१०७३

श्री.हररशसांग राठोड

राज्यािील भटक्या विमुक्ि जमािीला

२१

३४३७५

श्री.हे मांि टकले, श्री.सुतनल िटकरे

सरपांच पदाची तनिड थेट जनिेिन
ू

२२

३३३२४

श्री.प्रविण दरे कर

२३

३०९७७

अॅड.तनरां जन डािखरे

कक्रशमलेयर सांज्ञेमधन
ू िगळण्याबाबि

करण्याबाबिच्या शासन तनणवयाबाबि
श्रीकृष्ट्णनगर बोररिली (पि
ू )व ि नॅशनल
पाकव दरम्यान नदीिर बांधारा बाांधन
ू

पररसराचे सश
ु ोभीकरण करण्याबाबि

ग्रामविकास विभागािील शशक्षक, शलवपक

ि राज्यस्िरीय िगव 1 ि 2 पदाांची बदली
ऑनलाईन पध्दिीने राबविण्याबाबि

२४

३४२६३

प्रा.जोगेवद्र किाडे

शशराळा (जज.साांगली) िालक्
ु याि धरण

२५

३२२४६

श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे

मुरबाड िालुक्यािील काळू नदीिर ि

क्षेत्रािील भक
ू ां प िेधशाळे च्या नोंदीबाबि
शहापूर िालुक्यािील शाई नदीिर धरणे
उभारण्याचा प्रस्िािाबाबि

२६

३४४५६

श्री.सतु नल िटकरे , अॅड.जयदे ि गायकिाड

राज्यािील अनेक भागाि डेंग्यू ि

२७

३३२२६

श्री.विनायकराि मेटे

नाळिांडी (िा.जज.बीड) येथील रोहयोमधील

२८

३२६२६

श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि

ग्रामीण रुग्णालय (िा.म्हसळा, जज.रायगड)

लेप्टोस्पायरोशससची लागण झाल्याबाबि
विविध कामाि अपहार झाल्याबाबि

येथे अधधकारी ि कमवचारी याांची तनयुक्िी
करण्याबाबि

२९

३३६९९

श्री.सुजजिशसांह ठाकूर

गडदे िदरी िनक्षेत्रािील मोराांचा

पाण्याअभािी मत्ृ यू झाल्याबाबि

4
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
३०

३४५२८

सदस्याांचे नाांि
अॅड.राहुल नािेकर

विषय
मौजे बबरमणी (िा.महाबळे श्िर,

जज.सािारा) येथील रस्त्याची दरु िस्था
झाल्याबाबि

३१

३१०५२

श्री.नारायण राणे, श्री.जगवनाथ शशांदे,

राज्यािील प्राथशमक आरोग्य केंद्र ि

श्री.सुतनल िटकरे , श्री.हे मि
ां टकले,

कमवचाऱ्याांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि,

उपकेंद्रािील िैद्यकीय अधधकारी ि

श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण,

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.बाळाराम पाटील,
श्रीमिी जस्मिा िाघ
३२

३२०७७

डॉ.अपि
ू व दहरे

गोदािरी खोरे एकाजत्मक जल आराखडा
अांतिम करण्याबाबि

दस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदस्याांचे नाांि

विषय

३३

३३१४७

श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले

नागपूर ग्रामीण भागािील रस्त्याांची

३४

३४३८६

श्री.अतनल भोसले

पुणे शहरािील नागररकाांना अल्पदराि

३५

३४५१८

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष झाांबड,
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सुधीर िाांबे,
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमिी हुस्नबानू
खशलफे

दरु िस्था झाल्याबाबि

औषधे पुरविण्याबाबि

राज्यािील शासकीय सेिातनित्ृ िधारकाांसाठी
अधग्रम तनित्ृ िी िेिनिाढ दे ण्याबाबि

३६

३२४७७

श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील

अशलबाग (जज.रायगड) िालुक्यािील मश
ु ेि

३७

३३८०७

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.दत्िात्रय सािांि,

पांढरपरू (जज.सोलापरू ) येथील सामावय ि

श्री.श्रीकाांि दे शपाांडे

पुलाची दरु िस्था झाल्याबाबि

उपजजल्हा रुग्णालयािील समस्याांिर
उपाययोजना करण्याबाबि

३८

३३३१२

श्री.पररणय फुके

मौजे रूईखेड टे काडे-सि (िा.जज.बुलढाणा)

३९

३२७५३

डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे

राज्याि सॅतनटरी नॅपककनिर कर लागू

४०

३३४३५

श्री.विक्रम काळे

४१

३१४३५

श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, येिला (जज.नाशशक) येथील मुक्िीभम
ू ीला
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरें द्र पाटील

रस्त्याची दरु िस्था झाल्याबाबि
झाल्याबाबि

औरां गाबाद जजल्हयाि बांधाऱ्याांच्या

कामाांमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि
“ब” िगव तिथवक्षेत्र ि पयवटन स्थळाचा दजाव
दे ण्याबाबि

5
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदस्याांचे नाांि

विषय

४२

३११७२

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि,

राज्यािील प्रलांबबि शसांचन प्रकल्प पूणव
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