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

शुक्रिार, ददनाांक २८ जुल,ै २०१७ / श्रािण ६, १९३९ ( शके )
(१) वित्ि आणण तनयोजन, िने मांत्री

(२) ग्रामविकास, मदहला ि बाल कल्याण मांत्री
(३) िैद्यकीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र
विकास मांत्री

(४) सािवजतनक आरोग्य आणण कुटुांब कल्याण मांत्री
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमक्
ु ि जािी,

याांचे प्रभारी विभाग

भटक्या जमािी, इिर मागासिगव ि विशेष
मागास प्रिगव कल्याण मांत्री

(६) रोजगार हमी योजना, पयवटन मांत्री

प्रशनाांची एकूण सांख्या - १०२
पदहल्या फेरीिील प्रशनाांची सांख्या - ४७ [ १ िे ४७ ]
दस
ु ऱ्या फेरीिील प्रशनाांची सांख्या - ३५ [ ४८ िे ८२ ]
तिसऱ्या फेरीिील प्रशनाांची सांख्या - २० [ ८३ िे १०२ ]
एकूण - १०२
--------------------

प्रशनाांचा िपशील
पदहली फेरी
अ. क्र. प्रशन क्रमाांक
१

२

३१०८१

३३८३५

सदसयाांचे नाांि
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि,

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी

विषय
अनुसधू चि जािी-जमािी, विमुक्ि जमािी,
भम
ू ीहीन शेिमजरू लाभार्थयाांना

कजव सिरुपाि अर्वसहाय्य करण्याबाबि
मुख्य कायवकारी अधधकारी, परभणी याांनी
पुनप
व डिाळणी शशफारसपात्र

शशक्षकाांना पदसर्ापना दे ण्यासाठी विलांबाचे
धोरण राबविल्याबाबि
३

३१३४४

श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मांड
ु ,े

पनिेल (जज.रायगड) येर्ील

ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल

करण्याबाबि

श्री.हे मांि टकले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद रक्िपेढयाांमधील रक्िाची टां चाई दरू
नािेकर, श्री.सुतनल िटकरे
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४

३१८२५

सदसयाांचे नाांि

विषय

श्री.विजय ऊफव भाई धगरकर, श्री.रामतनिास राज्याि कायद्याचे उल्लांघन करुन
शसांह, श्री.सुजजिशसांह ठाकूर, श्री.शरद

बेकायदे शीर नशसांग होम सुरु असल्याबाबि

रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि
५

३१३१७

श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े

बीड जजल््याि अतििष्ट्ृ टीमुळे क्षतिग्रसि ि

६

३१०९३

आककव.अनांि गाडगीळ

राज्यािील धरणाांची सुरक्षा, भूकांप मापक

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जयिांिराि जाधि

फुटलेल्या पाझर िलािाांच्या दरु
ु सिीबाबि

उपकरणे, पाण्याचा प्रिाह मोजण्याची यांत्रे
आदीांच्या खरे दी केलेल्या उपकरणाच्या
गुणित्िेबाबि

७

३११०४

श्री.जगन्नार् शशांदे, अॅड.तनरां जन डािखरे ,

शहापरू िालक्
ु यािील (जज.ठाणे) भािसा
प्रकल्पग्रसिाांचे पन
ु िवसन करण्याबाबि

८

३२८०५

श्री.प्रविण दरे कर

मांब
ु ईिील डोंगरी येर्ील बालतनरीक्षणगह
ू
ृ ािन
मुले पळून गेल्याबाबि

९

३२११६

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मि
ां टकले, श्री.आनांद उमरखेड ि शेंबाळवप्रांपरी (जज.यििमाळ)

श्री.ककरण पािसकर

ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमिी विद्या
चव्हाण

१०

३३५९८

श्री.सजु जिशसांह ठाकूर, श्रीमिी जसमिा िाघ

येर्ील िनपररक्षेत्र अधधकाऱ्याांनी चार कोटीचे
काम ई तनविदे शशिाय मांजूर करुन
गैरव्यिहार केल्याबाबि

राज्यािील भशू मपत्र
ु विद्यार्थयाांना

पदिीव्युत्िर मेडडकल आणण डेंटल
अभ्यासक्रमाांच्या प्रिेशाि आरक्षण
दे ण्याबाबि

११

३२२२९

अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हे मांि टकले, श्री.नरें द्र खाडीककनारी होि असलेल्या िाढत्या
अतिक्रमणामुळे काांदळिनाांच्या हदीच्याबाहे र
पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, श्री.प्रविण दरे कर
सांरक्षण शभांि उभारण्याबाबि

१२

३२३८७

श्री.अतनल भोसले

िसिू ि सेिा कर (जीएसटी) मधून

जीिनािशयक असलेल्या खाद्याांन्नाच्या
िसिू िगळण्याबाबि

१३

३२२८४

श्री.रामराि िडकुिे

पांचायि सशमिी (जज.दहांगोली) याांच्या

गोदामाि लाखो रुपयाांचे कृषी सादहत्य ि
अिजाराांचा अपहार झाल्याबाबि

१४

३२७३५

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

१५

३१८३३

श्री.सतु नल िटकरे , श्री.हे मि
ां टकले,

िैद्यकीय पदव्यत्ु िर शशक्षण (पॅर्ॉलॉजी) न

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर,

िपासणी अहिाल दे ि असल्याबाबि

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर,
अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्रीमिी जसमिा िाघ,
श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेकर,
डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे

जजल्हा सामान्य रुग्णालय (जज.गडधचरोली)

येर्ील शसटी सकॅन मशशन बांद असल्याबाबि
घेिलेल्या व्यक्िी पॅर्ॉलॉजी लॅ ब चालिन
ू
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सदसयाांचे नाांि

विषय

१६

३०८९६

श्री.हररशसांग राठोड

१७

३२३१४

श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हे मि
ां टकले, श्री.ककरण कालमपाडा (िा.मोखाडा, जज.पालघर) येर्े
पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.राहुल
नािेकर

१८

३१२०४

यििमाळ जजल््याि जलयक्
ु ि शशिार

योजनेंिगवि कामे अपूणव रादहल्याबाबि
कुपोषणाने मत्ृ यू झालेल्या मल
ु ाच्या

कुटूांबबयाांना आधर्वक मदि शमळण्याबाबि

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.सतु नल ढे बेिाडी (िा.पाटण, जज.सािारा) येर्ील
दक्षक्षण िाांग नदीिरील धरणाचे बाांधकाम
िटकरे , श्री.हे मि
ां टकले, श्री.ककरण
पािसकर, श्री.जयिांिराि जाधि,

अपूणाविसर्ेि असल्याबाबि

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.अमरशसांह पांडडि,
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर,
१९

३२९५९

अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांदराि पाटील
श्री.पररणय फुके

महालगाि- मोरगाि (िा.मोहाडी,

जज.गोंददया) येर्ील बांधाऱ्यासाठी तनकृष्ट्ट
दजावचे सादहत्य िापरल्याबाबि

२०

३०९०३

श्री.सिेज ऊफव बांटी पाटील, आककव.अनांि
गाडगीळ, श्रीमिी हुसनबानू खशलफे,
श्री.अशोक ऊफव भाई जगिाप, श्री.सांजय

राज्याि दष्ट्ु काळ नसिानाही इांधनािर
दष्ट्ु काळ उपकर लािल्याबाबि

दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर
२१

३११७७

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.नरें द्र राज्याि कुपोषण ि बालमत्ृ यू रोखण्यासाठी
पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटकरे , कृिी आराखडा ियार करण्याबाबि
श्री.हे मांि टकले, श्री.ककरण पािसकर,

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.जयिांिराि जाधि,

श्री.अमरशसांह पांडडि, श्रीमिी विद्या चव्हाण,
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर,

अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.प्रविण दरे कर,
श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.नागोराि गाणार,
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि पाटील,
श्री.नारायण राणे, श्री.सतिश चव्हाण,
श्री.जगन्नार् शशांदे
२२

३३४८१

अॅड.अतनल परब, श्री.धनांजय मुांड,े

राज्य बालहक्क सांरक्षण आयोगाच्या

श्री.हे मांि टकले, श्री.अमरशसांह पांडडि,

केल्याबाबि

श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतु नल िटकरे ,
श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरां जन डािखरे ,

२३

३२१६६

श्री.अमरनार् राजूरकर

श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे

अध्यक्ष पदािर बेकायदे शीर तनयक्
ु िी

मराठिाडा विभागािील शेिकऱ्याांना लघु ि
मध्यम शसांचन प्रकल्पाांिगवि सांपाददि
जशमनीांचा मािेजा दे णेबाबि
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२४

३३२६४

सदसयाांचे नाांि
श्री.िानाजी सािांि

विषय
राज्यािील िैद्यककय ि दां ि िैद्यककय

अभ्यासक्रमाच्या खाजगी िसेच अशभमि
सांसर्ामधील जागा विद्यार्थयाांना राखन
ू
ठे िण्याबाबि

२५

२६

३०९४३

३२८५५

श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, येिला ि तनफाड िालक्
ु याांचा (जज.नाशशक)
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांडे

राष्ट्रीय ग्रामीण जीिनोन्न्िी अशभयानाच्या

श्री.रविांद्र फाटक, अॅड.अतनल परब,

अमराििी येर्ील डॉ.पांजाबराि दे शमुख

श्री.हे मांि टकले, श्री.ककरण पािसकर,

मत्ृ यू झाल्याबाबि

इांटेजन्सव्ह िालुक्याि समािेश करण्याबाबि

डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे , श्री.नरें द्र पाटील, िैद्यककय रुग्णालयाि निजाि बालकाांचा
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर,

श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.सुभाष
झाांबड
२७

३३१२०

श्री.नागोराि गाणार, श्री.विक्रम काळे ,
श्री.आनांदराि पाटील

राज्यािील जजल्हा पररषद शशक्षकाांच्या

बदल्याांसाठी सिव समािेशक आणण सििांत्र
धोरण आखल्याबाबि

२८

३२९०४

श्री.प्रकाश गजशभये

नागपरू येर्ील गोरे िाडा आांिरराष्ट्रीय प्राणी

२९

३२४०२

श्री.विक्रम काळे

दौलिाबाद आरोग्य केंद्राांिगवि

सांग्रहालयािील विकास कामाांबाबि

(जज.औरां गाबाद) पांढरपूर येर्े सुरु करण्याि
आलेले आरोग्य उपकेंद्र सरु
ु करण्याबाबि

३०

३२९५३

श्री.चांद्रकाांि रघुिश
ां ी

नांदरु बार ि धळ
ु े जजल्हयािील िापी

नदीिरील िापी बरु ाई ि सल
ु िाडे-जामफळ
ककनोली या उपसा शसांचन योजनेच्या
कामाबाबि

३१

३२००२

श्री.अशोक ऊफव भाई जगिाप, श्री.सांजय

कामण (िा.िसई, जज.पालघर) गािािील

३२

३०९१८

श्री.नारायण राणे, श्री.प्रविण दरे कर,

राज्याि कुपोषण मक्
ु िीसाठी ईझी नट पेसट

दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि,
श्री.सुतनल िटकरे , श्री.हे मि
ां टकले,

अांगणिाडीची दरु
ु सिी करण्याबाबि
पाकीटाचे िाटप करण्याबाबि

श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण,

अॅड.तनरां जन डािखरे , आककव.अनांि गाडगीळ,
३३

३२५९१

श्री.आनांद ठाकूर

श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि,
श्री.जनादव न चाांदरू कर

अत्याचार वपडडिाांच्या मल
ु ाांसाठी

कल्याणकारी योजना ककां िा विशेष धोरण
राबविण्याबाबि0
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सदसयाांचे नाांि

विषय

३४

३३७५०

श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीकाांि दे शपाांडे

शांकरगाि (पळ
ु ू ज) (िा.पांढरपूर) येर्ील

३५

३१०९८

प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार

भांडारा जजल्हयाि पाणी अडिा पाणी जजरिा

बांधाऱ्यािन
ू पाणीगळिी झाल्याबाबि

या सांकल्पनेिन
ू िनराई बांधारे ,शसमेंट बांधारे ,
शेििळीची कामे तनकृष्ट्ट दजावची
झाल्याबाबि

३६

३७

३१०१२

३१३९७

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

नागपूर शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय
ि रुग्णालयािील पररचराांची ररक्ि पदे
भरण्याबाबि

श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, िसोिा खाडीिर निीन पुलाच्या बाांधकामास
श्री.हे मांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े

अॅड.तनरां जन डािखरे , अॅड.राहुल नािेकर,
श्री.जयिांिराि जाधि, श्रीमिी हुसनबानू
खशलफे

िन विभागाने ना हरकि प्रमाणपत्र
दे ण्याबाबि

३८

३३२४०

श्री.विनायकराि मेटे

ककल्लेधारूर िनक्षेत्रािील िन्यप्राण्याांसाठी

३९

३०८८३

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि,

धुळे जजल््याि िैद्यकीय अधधकारी याांच्या

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

उन्हाळयाि पाण्याची सोय करण्याबाबि

बदल्या तनयमबा्य पध्दिीने केल्याबाबि

राज्यािील जलयुक्ि शशिार प्रकल्प
योजनाबध्द आणण शासत्रीय पध्दिीने
राबविण्याची शहातनशा करण्यासाठी सशमिी
नेमल्याबाबि

४०

३१४१९

डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे , डॉ.सुधीर िाांबे,

४१

३२४४८

श्रीमिी हुसनबानू खशलफे, श्री.अशोक ऊफव
फलोद्यान योजना यशसिी करण्यासाठी
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय पाांगरे (िा.राजापरू , जज.रत्नागरी)

४२

३२४१८

श्री.आनांदराि पाटील

दत्ि

येर्ील धरणाला ररांगरोड करण्याबाबि

श्री.रामहरी रुपनिर

बाशी, एकरुख, दहीगाि (जज.सोलापूर) या
अिषवणप्रिण भागािील उपसा शसांचन
योजनाांना तनधी पुरविण्याबाबि

राज्य शासकीय कमवचारी ि सेिातनित्ृ ि
प्रा.जोगेन्द्र किाडे, डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे , कमवचारी याांना सािव्या िेिन आयोगाच्या
शशफारशी लागू करण्याबाबि
श्री.विक्रम काळे

४३

३१३०९

श्री.सांजय दत्ि, श्री.कवपल पाटील,

४४

३२४८८

श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील

कामशेि जिळील मध
ांु ािरे गािाि

(िा.मािळ, जज.पुणे) बबसलेरी कांपनीने

इांद्रायणी नदीच्या पाण्यािर िॉटर पलाांट सरु
ु
केल्याबाबि
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४५

३२०५४

सदसयाांचे नाांि
डॉ.अपि
ू व दहरे

विषय
नाशशक जजल््यािील कुपोवषि बालकाांिर
उपचार ि आहार दे िाना मािाांना बुडीि
मजुरी शमळण्याबाबि

४६

३२२०६

श्री.कवपल पाटील

मागास प्रिगाविील विद्यार्थयाांच्या सर्धगि

४७

३३७५६

श्री.शमिेश भाांगडडया

अांिरगाि (िा.सािली, जज.चांद्रपरू ) प्रार्शमक

शशष्ट्यित्ृ या त्िरीि अदा करण्याबाबि

आरोग्य केंद्राि िैद्यकीय अधधकाऱ्याांची
भरिी करण्याबाबि

दस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रशन क्रमाांक
४८

३१०९५

सदसयाांचे नाांि

श्री.आनांदराि पाटील

विषय

कराड िालुक्यािील (जज.सािारा) िाकुलडे
ब.ु II योजनेचे पाणी कराड दक्षक्षण मधील
टां चाईग्रसि गािाि शमळण्याबाबि

४९

३३८६०

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी

परभणी जजल्हा पररषदे च्या मख्
ु य कायवकारी
अधधकाऱ्याांनी शासन पररपत्रकाचे उल्लांघन
करुन तनलांबबि शशक्षकाांना तनयुक्िी
ददल्याबाबि

५०

३१५९३

श्री.विजय ऊफव भाई धगरकर, श्री.सांजय दत्ि, राज्य कामगार विमा योजनेच्या विमा
रुग्णालयाांमध्ये सोयी-सुविधाांचा अभाि
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर,
असल्याबाबि
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि,
श्री.सुतनल िटकरे , श्री.हे मि
ां टकले,

श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण,
अॅड.तनरां जन डािखरे
५१

५२

३१५३९

३१२१७

श्री.अमरशसांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े

उपजजल्हा रुग्णालय, गेिराई येर्ील

श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.नरें द्र पाटील

भरणेबाबि

श्री.सुतनल िटकरे , श्री.सतिश चव्हाण,

िैद्यकीय अधधकाऱ्याांची ररक्ि पदे

आककव.अनांि गाडगीळ, श्री.हे मांि टकले,

राज्यािील सिाईन फ्लल्यूच्या आजारािर

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटकरे , श्री.नरें द्र तनयांत्रण ठे िण्याबाबि
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, अॅड.जयदे ि
गायकिाड, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद
ठाकूर, डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.नागोराि गाणार,
प्रा.अतनल सोले, श्री.रामतनिास शसांह,
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि,
अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.जयिांिराि जाधि,

श्री.अमरशसांह पांडडि, श्रीमिी विद्या चव्हाण,
श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.आनांदराि पाटील,
श्रीमिी जसमिा िाघ, श्री.सतिश चव्हाण,
डॉ.अपि
ू व दहरे , श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.अमरनार् राजरू कर, श्री.रविांद्र फाटक
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विषय

५३

३१२५२

श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.हे मि
ां टकले, श्रीमिी श्री क्षेत्र दटटिाळा (िा.कल्याण, जज.ठाणे) या
विद्या चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर

सर्ळाचा पयवटनदष्ट्टया विकास करण्याबाबि

५४

३२९२३

श्री.प्रविण दरे कर

वपांपरी (जज.पुणे) येर्े डॉक्टराांच्या

तनष्ट्काळजीपणामळ
ु े पाय गमािलेल्या
रुग्णास नक
ु सान भरपाई दे ण्याबाबि

५५

३३६०३

श्री.सुजजिशसांह ठाकूर, श्रीमिी हुसनबानू
खशलफे, श्री.अशोक ऊफव भाई जगिाप,
श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी रुपनिर,

मुांबईिील गोराई येर्ील ‘एससेल िल्डव’

कांपनीने काांदळिनाांची िोड केल्याबाबि

श्री.सुभाष झाांबड
५६

३२२५७

अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर,

राज्याि जक्लतनकल एसटॅ जब्लशमेंट ॲक्ट

५७

३३२११

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

गोंददया जजल््याि बालमत्ृ यू ि मािामत्ृ यच
ू े

५८

३०९००

श्री.हररशसांग राठोड

बानायाि (िा.दारव्हा, जज.यििमाळ) येर्ील

श्री.विक्रम काळे

लागू करण्याबाबि

प्रमाण िाढि असल्याबाबि

खासगी फायनान्स कांपनीच्या जाचाला

कांटाळून एका िरुणाने आत्महत्या करण्याचा
प्रयत्न केल्याबाबि
५९

३२३२३

श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हे मि
ां टकले, श्री.ककरण डहाणू (जज.पालघर) येर्ील रामा सेंटर सरु
ु
पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील, अॅड.राहुल
नािेकर

६०

३१४४९

करण्याबाबि

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल मांचर (जज.पुणे) उपजजल्हा रुग्णालयािील
िटकरे , श्री.हे मि
ां टकले, श्री.ककरण
पािसकर, अॅड.तनरां जन डािखरे ,

गैरसोईबाबि

श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि,
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर,

अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.जयदे ि गायकिाड
६१

३३२९१

श्री.पररणय फुके

गोंददया जजल््यािील कालीमाटी बाघ शसांचन
व्यिसर्ापन शाखेिील टे करी वििररकेला
तनयशमि पाणीपुरिठा करण्याबाबि

६२

३११२०

श्री.सिेज ऊफव बांटी पाटील, श्री.जगन्नार्

राज्यािील अांगणिाडी कमवचाऱ्याांच्या

शशांदे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, प्रलांबबि मागण्याांबाबि
श्री.विनायकराि मेटे, श्री.शरद रणवपसे,
श्री.सांजय दत्ि, श्री.बाळाराम पाटील,

श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीकाांि दे शपाांड,े
श्री.नारायण राणे

8

अ. क्र. प्रशन क्रमाांक
६३

३०९८६

सदसयाांचे नाांि

विषय

ू नार्, जाधििाडी (िा.मालिण,
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.हे मि
ां िायरी भि
ु ग
ु ाि पयवटकाांचा मत्ृ यू
ु )व येर्ील समद्र
टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल िटकरे , शसांधद
झाल्याबाबि
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर,
श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण,
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.जयांि पाटील,

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जगन्नार् शशांदे
६४

३२१६७

श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे

औरां गाबाद शहरािील अांगणिाडयाांना

६५

३०९४४

श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, येिला (जज.नाशशक) येर्े विद्यार्ी आणण

सिि:च्या इमारिी उपलब्ध करण्याबाबि

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मांड
ु े

विद्यार्ीनीांकररिा सििांत्र िसतिगह
ृ े
बाांधण्याबाबि

६६

३३६५२

श्री.रविांद्र फाटक

मोखाडा (जज.पालघर) येर्ील डोल्हारा
साठिण िलािाचे काम प्रलांबबि
असल्याबाबि

६७

३२९०९

श्री.प्रकाश गजशभये

विदभाविील प्रकल्पाांना केंद्र शासनाकडून
एआयबीपी योजनेंिगवि आधर्वक मदि
दे ण्याबाबि

६८

३२४०३

श्री.विक्रम काळे

औरां गाबाद येर्ील घाटी शासकीय

६९

३२९८०

श्री.चांद्रकाांि रघुिश
ां ी

नांदरु बार िालक्
ु यािील अमराििी नदीचे

रुग्णालयािील उपकरणे बांद असल्याबाबि
पाणी बलदाने येर्ील एम.आय.टँ कमध्ये
टाकण्याबाबि

७०

३३७८९

श्री.अशोक ऊफव भाई जगिाप

काांददिली (मब
ांु ई) येर्ील काांदळिन

७१

३०९१९

श्री.नारायण राणे, श्रीमिी हुसनबानू खशलफे, शसांधद
ु ग
ु व जजल््यािील माकडिापाचा प्रादभ
ु ावि
श्री.अशोक ऊफव भाई जगिाप, श्री.रामहरी रोखण्याबाबि

जशमनीिर अतिक्रमण झाल्याबाबि

रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि

गोंददया जजल्हा पररषदें िगवि अनुसधू चि
जािी ि अनुसधू चि जमािीच्या
विद्यार्ीनीना सायकल िाटप करण्याबाबि

७२

३११०६

प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

७३

३१३९८

श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, औरां गाबाद जजल्हयािील रोजगार हमी

श्री.शमिेश भाांगडडया, श्री.धगरीशचांद्र व्यास

श्री.हे मांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल योजनेिन
ू मांजुर झालेल्या विदहरीांबाबि
नािेकर, श्रीमिी हुसनबानू खशलफे

७४

३३३५६

श्री.विनायकराि मेटे

शीबदरा (िा.दहमायि नगर, जज.नाांदेड)

येर्ील णखचडीि अळया तनघाल्याबाबि
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अ. क्र. प्रशन क्रमाांक
७५

३०८८७

सदसयाांचे नाांि

विषय

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि,

परळी िालुक्याि (जज.बीड) जलयुक्ि शशिार

अॅड.तनरां जन डािखरे , श्रीमिी हुसनबानू
खशलफे, श्री.अशोक ऊफव भाई जगिाप,

असल्याबाबि

श्री.सुतनल िटकरे , श्री.हे मि
ां टकले,

योजनेंिगवि करण्याि आलेली कामे बोगस

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि
७६

३१५७७

डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे , श्री.नरें द्र पाटील, पनिेल िालुक्यािील २३ ग्रामपांचायिीांच्या
श्री.हे मांि टकले, श्री.ककरण पािसकर,
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर,

कमवचाऱ्याांचे िेिन प्रलांबबि असल्याबाबि

श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमिी विद्या चव्हाण
७७

३२४८७

श्रीमिी हुसनबानू खशलफे, श्री.अशोक ऊफव
तिलारी धरण (िा.दोडामागव, जज.शसांधद
ु ग
ु )व
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय येर्ील पररसराि जांगली हत्िीांच्या कळपाने
दत्ि, श्री.जनादव न चाांदरू कर, श्री.शरद

शेिकऱ्याांच्या बागायिीांचे नक
ु सान

श्री.रामहरी रुपनिर

साांगोला जजल्हा रुग्णालय (जज.सोलापूर) येर्े

रणवपसे
७८

३२४३२

केल्याबाबि

िैद्यकीय अधधक्षक पदासह विविध

सांिगाविील पदे ररक्ि असल्याबाबि
७९

३१७०३

श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे,

राज्याि िांबाखू ि िांबाखज
ू न्य पदार्ावच्या
िाढत्या प्रसार ि प्रचाराला आळा
घालण्याबाबि

८०

३२४९७

श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील

राज्यािील घरकुल योजनेिील लाभार्थयाांची
जनधन खात्यािन
ू अनद
ु ान काढिाना
गैरसोय होि असल्याबाबि

८१

३२०७२

डॉ.अपि
ू व दहरे

नाशशक ि अहमदनगर िन विभागाि

८२

३२२७२

श्री.कवपल पाटील

राज्यािील मदहला कमवचाऱ्याांना बालसांगोपन

श्री.रामहरी रुपनिर

िन्यप्राण्याांचे मत्ृ यू होि असल्याबाबि
रजा ि परु
ु ष कमवचाऱ्याांना पॅटतनवटी शलव्ह
दे ण्याबाबि

तिसरी फेरी
अ. क्र. प्रशन क्रमाांक

सदसयाांचे नाांि

विषय

८३

३३८६४

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी

परभणी जजल््यािील ग्रामपांचायिीमधील
अधधकारी ि ग्रामसेिक याांनी
लेखापररक्षण न करिा गैरप्रकार केल्याबाबि

८४

३१३१२

आककव.अनांि गाडगीळ, डॉ.अपि
ू व दहरे ,

राज्यािील १४ दष्ट्ु काळग्रसि जजल््याांसाठी

श्री.अमरनार् राजूरकर

केंद्र शासनाकडे विशेष पॅकेजची मागणी
करण्याबाबि
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अ. क्र. प्रशन क्रमाांक
८५

३१२५५

सदसयाांचे नाांि

विषय

श्री.जगन्नार् शशांदे, अॅड.तनरां जन डािखरे ,

कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलका क्षेत्राि

ठाकूर, श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल

गािाांना पाणीपुरिठा करण्याबाबि

श्री.हे मांि टकले, श्री.रविांद्र फाटक, श्री.आनांद नव्याने समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या
नािेकर

८६

३२६८०

अॅड.राहुल नािेकर

पालघर-डहाण-ू विक्रमगड या िीन

८७

३१०६८

श्री.हररशसांग राठोड

राज्याि बांजारा समाजाच्या िसेच

िालक्
ु याांना सय
ु ाव प्रकल्पाचे पाणी दे ण्याबाबि
विमक्
ु िजािी, भटक्या जमािी समाजाच्या
िाांडा-िसिीला अध्यक्ष पद दे ण्याबाबि

८८

३३२९४

श्री.पररणय फुके, श्री.धनांजय मुांड,े

बाई गांगाबाई जजल्हा सत्री रुग्णालय

श्री.हे मांि टकले, श्री.अमरशसांह पांडडि,

झाल्याबाबि

श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतु नल िटकरे ,
श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरां जन डािखरे ,

(जज.गोंददया) येर्े बालकाांचे मत्ृ यू

श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील,
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर,
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि,
श्री.जगन्नार् शशांदे
८९

३११२४

श्री.सिेज ऊफव बांटी पाटील

काळम्मािाडी धरण (िा.राधानगरी,

जज.कोल्हापूर) येर्े भूकांपमापक यांत्र
बसविण्याबाबि

९०

३०९९०

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि,

श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.हे मि
ां टकले,
श्री.धनांजय मुांडे

९१

३२१६८

श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे

राज्याि गरजू रुग्णाांसाठी जीिन अमि
ृ सेिा
योजनेची अांमलबजािणी करण्याबाबि

ब्रम्हगव्हाण उपसा जलशसांचन योजना

प्रकल्प पूणव करण्यासाठी तनधी उपलब्ध
करुन दे णेबाबि

९२

३०९९६

श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडि, गांगापूर (जज.नाशशक) धरणाजिळील मेगा

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अशोक पयवटन सांकुलािील बोट क्लब कायावजन्िि
ऊफव भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर,

करण्याबाबि

श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे
९३

३२४०६

श्री.विक्रम काळे

औरां गाबाद जजल्हयाि शशक्षकाांच्या बदल्या

९४

३३३९८

श्री.चांद्रकाांि रघुिश
ां ी

मालनगाि (िा.साक्री, जज.धळ
ु े ) धरणािन
ू
साक्री शहरासाठी वपण्याच्या पाण्याचे

शासन तनकषानुसार करण्याबाबि

आरक्षण ठे िण्याबाबि
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अ. क्र. प्रशन क्रमाांक

सदसयाांचे नाांि

विषय

९५

३३८२५

श्री.अशोक ऊफव भाई जगिाप

कळिा (जज.ठाणे) येर्ील पारशसक

९६

३०९२१

श्री.नारायण राणे, श्री.जयांि पाटील,

राज्यािील शेििळयाांची कामे पूणव

९७

३१२९६

प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

नागपरू शहराि पॅर्ॉलॉजी सांचालकाांकडून

९८

३१०९२

श्री.बाळाराम पाटील

श्री.शमिेश भाांगडडया

३२३००

करण्याबाबि

गरीब रुग्णाांची आधर्वक फसिणक
ू होि
असल्याबाबि

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि,

म्है साळ (िा.शमरज, जज.साांगली) येर्ील

श्री.अमरशसांह पांडडि, डॉ.(श्रीमिी) नीलम

प्रकरणी चौकशी सशमिी तनयक्
ु ि

श्री.सुतनल िटकरे , श्री.हे मि
ां टकले,

गोऱ्हे , श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि
९९

बोगद्यािरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबि

बेकायदा गभवपाि ि भ्रूणहत्या
करण्याबाबि

डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे , श्री.नरें द्र पाटील, मानखद
ु व बालसध
ु ारगह
ृ ाि अल्पियीन मुलीला
श्री.हे मांि टकले, श्री.ककरण पािसकर,

मारहाण केल्याबाबि

श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमिी
विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुतनल
िटकरे
१००

३२४७५

श्री.रामहरी रुपनिर

पांढरपुर (जज.सोलापूर) िालुक्यािील तनरा ि
उजव्या कालव्यािरील शेिकऱ्याांना पाणी
शमळण्याबाबि

१०१

३२१५३

श्री.सांजय दत्ि

राज्याि िसिू आणण सेिा कर (जीएसटी)

१०२

३२५०३

श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील

महाड (जज.रायगड) िालुक्याि भािे आरोग्य

लागू करण्याचा तनणवय घेिल्याबाबि

उपकेंद्राची दरू िसर्ा दरू करण्याबाबि

विधान भिन :

उत्िमशसांग चव्हाण

मांब
ु ई.

सधचि,

ददनाांक : २७ जुल,ै २०१७
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