
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहल ेअधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

शुक्रिार, हिनाांक ०९ मार्च, २०१८ / फाल्गुन १८, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांरे् प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामविकास, महहला ि बालविकास मांत्री 
(३) िैद्यकीय शशक्षण, जलसांपिा ि लाभक्षेत्र विकास मांत्री 
(४) सािचजननक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री 
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टार्ार, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, 

इतर मागासिगच ि विशषे मागास प्रिगच कल्याण मांत्री 
(६) रोजगार हमी, पयचटन मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ६८ 
  

   पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ५७ [ ०१ ते ५७ ] 
  

   िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ९ [ ५८ त े६६ ] 
  

   नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०२ [ ६७ ि ६८ ] 
  

    एकूण - ६८ 
     -------------------- 
  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांरे् नाांि विषय 
१ १०८२१३ श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील उसमानाबाि जजल््यातील मौजे येरमाळा 

(ता.कळांब) ि मौजे तामलिाडी (ता.तुळजापूर) 
येथे रॉमा केअर सेंटर सुरु करण्याबाबत 

२ १०८९४८ श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपर्ड,  
श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्तात्रय भरणे 

शहापूर (जज.ठाणे) येथील भातसा धरणाच्या 
उजव्या कालव्यार्ी िेखभाल ि िरुुसतीअभािी 
झालेली िरुिसथा 

३ १०६४३२ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शलेार, श्री.अशमत साटम, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मननषा 
र्ौधरी, श्री.सांतोष िानिे, श्री.राजाभाऊ 
(पराग) िाजे, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्री.असलम शेख, श्री.भासकर जाधि 
 

बाळगांगा (ता.पेण, जज.रायगड) धरणातील 
प्रकल्पग्रसताांच्या पुनिचसनाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांरे् नाांि विषय 
४ १०५६९३ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 

िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत 
विलासराि िेशमुख, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.सुननल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शखे, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.भारत भालके 

पेंर् व्याघ्र प्रकल्पाच्या (ता.पारशशिनी, 
जज.नागपूर) कालव्याच्या कडलेा सांरक्षक शभांत 
बाांधण्याबाबत 

५ १०५८१८ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी पुणे जजल््यात राबविण्यात आलेल्या शमशन 
धन्िांतरी योजनेबाबत 

६ १०४८०४ श्री.सुननल शशांिे, श्री.सांतोष िानिे, 
अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.सांिीप नाईक 

िरळी (मुांबई) येथील राज्य कामगार विमा 
योजना रुग्णालयात आय.सी.यु. सथापन 
करण्याच्या प्रसतािाबाबत 

७ १०६०२८ श्री.अननल किम नाशशक विभागातील जलयुक्त शशिार 
योजनेच्या कामाांबाबत 

८ १०९३९१ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील, श्रीमती हिवपका र्व्हाण,   
श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्तात्रय भरणे 

पालघर जजल््यातील अांगणिाड्यातील 
मुलाांना पूरक आहार पुरविणाऱ् या महहला बर्त 
गटाांर्ी िेयके थकविल्याबाबत 

९ १०७०८२ श्री.िैभि वपर्ड, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.पाांडुरांग बरोरा 

वप ांपरकणे ि म्हाळाांिेिी (ता.अकोले, 
जज.अहमिनगर) येथील जलसेतूर्ी कामे पूणच 
करण्याबाबत 

१० १११४९४ डॉ.सुजजत शमणरे्कर रुकडी ते माणगाांि ि नरांिे ते नरांिे फाटा 
(ता.हातकणांगले, जज.कोल्हापरू) या रसत्याांर्ी 
िरुुसती करण्याबाबत 

११ ११३६४२ श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.विलास तरे,  
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.पासकल धनारे 

पालघर जजल््यातील िाघ धरणाच्या पाटाांरे् 
काम अपूणाचिसथेत असल्याबाबत 

१२ १०७१४८ श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम 
शेख, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.अशमत झनक 

नळगांगा (जज.बलुढाणा) प्रकल्पातील पाण्यारे् 
ननयोजन करण्याबाबत 

१३ ११२००५ श्री.कृष्ट्णा गजबे, श्री.राजेश काशीिार, 
डॉ.िेिराि होळी 

गडधर्रोली जजल््यातील ग्रामसडक 
योजनेंतगचत मांजुर कामे प्रलांबबत 
असल्याबाबत 

१४ १०६५०४ अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अशमत झनक, 
श्री.अशमत विलासराि िेशमुख,     
श्री.भारत भालके 

अमरािती जजल््यातील २९ शसांर्न प्रकल्प 
पूणच करण्याबाबत 

१५ ११२७१९ अॅड.सांजय धोटे पूिच वििभाचतील माजी मालगुजारी तलािाांसाठी 
ननधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांरे् नाांि विषय 
१६ १०७३३३ श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,  

श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर 
राधानगरी (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील 
पयचटन सथळाांमध्ये सोईसुविधा करण्याबाबत 

१७ १११६१२ श्री.हनुमांत डोळस नीरा (ता.माळशशरस, जज.सोलापूर) निीिरील 
कोल्हापूरी पध्ितीच्या बांधाऱ्यारे् अनेक 
िरिाजे तटुल्याबाबत 

१८ १०५३०३ श्री.अजजत पिार, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.सांिीप नाईक, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.सुरेश लाड,  
श्री.मकरांि जाधि-पाटील, श्री.हिपक र्व्हाण, 
श्री.हनुमांत डोळस, श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रिीप 
नाईक, श्रीमती हिवपका र्व्हाण 

पुणे जजल्हा पररषिेकड ेअसलेल्या रसत्याांच्या 
िेखभाल ि िरुुसतीसाठी ननधी शमळण्याबाबत 

१९ ११२२०६ श्री.बबनराि शशांिे सोलापूर जजल््यातील उजनी डाव्या 
कालव्यािरील पुलारे् काम अपूणच 
असल्याबाबत 

२० १०५०५८ श्री.शभमराि तापकीर पुणे शहर, पार्गाि पिचती, िारजे ि बािधन 
या िनक्षेत्राच्या सीमाशभांतीरे् कामात झालेला 
गैरव्यिहार 

२१ १०९७४६ श्री.सुरेश हाळिणकर कोल्हापूर येथील छत्रपती प्रशमलाराजे 
शासकीय रुग्णालयातील साांडपाणी प्रकक्रया 
प्रकल्प बांि असल्याबाबत 

२२ १११९५८ श्री.बाबुराि पार्णे पुणे जजल््यातील प्रधानमांत्री आिास योजनेर्ी 
कामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

२३ १०७९३३ श्री.अननल बाबर साांगली जजल््यातील जजल्हा पररषिेच्या 
शाळाांमधील िीज पुरिठा खांडीत केल्याबाबत 

२४ ११३१८१ श्री.एकनाथराि खडसे रािेर (जज.जळगाि) तालुक्यातील विविध 
गािाांमधील विकास कामाांना २५१५ अांतगचत 
मांजूरी िेण्याबाबत 

२५ १०४७८५ श्री.अशमत विलासराि िेशमुख,  
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, डॉ.पतांगराि 
किम, श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.नसीम खान, श्री.असलम शेख, 
प्रा.िषाच गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.आशसफ शेख, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, डॉ.सांतोष टारफे, 

नागपूर जजल््यातील कुष्ट्ठरोग रुग्णाांना 
औषधे ि व्यायामार्ी साहहत्य उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांरे् नाांि विषय 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.सांिीप नाईक, 
श्री.राज ुतोडसाम, श्री.सांजय परुाम, श्री.सांतोष 
िानिे, श्री.सुरेश हाळिणकर, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.जयित्त क्षीरसागर, श्री.मकरांि 
जाधि-पाटील, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील, 
श्रीमती हिवपका र्व्हाण, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.सुननल शशांिे, श्री.ित्तात्रय भरणे, 
श्री.सांिीपानराि भुमरे, श्री.हिलीप 
िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.र्ांद्रकाांत सोनिणे, श्री.योगेश सागर, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.िैभि वपर्ड, 
श्री.राहुल जगताप, श्री.पांकज भुजबळ, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्रीमती ननमचला गावित, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.अशमत झनक, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.भारत भालके, 
श्री.सुननल केिार, श्री.अब् िलु सत्तार, 
श्री.भाऊसाहेब काांबळे, श्रीमती तपृ्ती सािांत, 
श्री.डड मल्लीकाजूचन रेड्डी, श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे, श्री.बळीराम शसरसकार 

२६ १०६०६३ श्री.राजन साळिी सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील 
छत्रपती सांभाजी महाराजाांच्या समारकारे् काम 
अपूणाचिसथेत असल्याबाबत 

२७ १०५९६६ श्री.असलम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अशमत विलासराि 
िेशमुख, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अमर काळे, 
श्री.सुननल केिार, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.भारत 
भालके, श्री.कुणाल पाटील, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, श्री.अशमन पटेल, अॅड.यशोमती 
ठाकूर, श्रीमती ननमचला गावित,  
श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.आशसफ शेख, 
प्रा.िषाच गायकिाड 

परभणी जजल््यातील जजल्हा सामान्य 
रुग्णालयातील सीटीसकॅन मशीन ि 
शसत्रकक्रया गहृ बांि असल्याबाबत 

२८ ११०७४३ डॉ.अशोक उईके राळेगाि (ता.राळेगाि, जज.यितमाळ) येथील 
बेंबळा प्रकल्पाच्या कालव्यारे् काम 
अपूणाचिसथेत असल्याबाबत 

२९ १०५६१३ श्री.कुणाल पाटील, श्रीमती ननमचला गावित, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.िषाच गायकिाड, 

धुळे जजल््यातील जलयुक्त शशिार योजनेच्या 
कामाांबाबत 
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श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, 
डॉ.पतांगराि किम, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
श्री.भारत भालके, डॉ.सांतोष टारफे 

३० १०९४४४ श्री.िैभि नाईक माणगाांि-शशिापूर (ता.कुडाळ, जज.शसांधिुगुच) 
मागाचिर असलेल्या कली निीच्या बाजूला 
सांरक्षण शभांत बाांधण्याबाबत 

३१ १०४८९६ श्री.सांजय सािकारे, श्री.भरतशठे गोगािले, 
अॅड.गौतम र्ाबुकसिार, श्रीमती मननषा 
र्ौधरी, अॅड.सांजय धोटे, श्री.योगेश हटळेकर, 
श्री.कुणाल पाटील, श्रीमती ननमचला गावित, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, डॉ.पतांगराि किम, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख, श्री.नसीम 
खान, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, श्री.भारत भालके, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अशमत साटम, श्री.उन्मेश पाटील, 
डॉ.आशशष िेशमुख, श्री.राजाभाऊ (पराग) 
िाजे, श्री.सुरेश लाड, श्रीमती ज्योती कलानी 

राज्यात शहरी ि ग्रामीण भागात कुपोषणात 
झालेली िाढ 

३२ १११८५७ श्री.प्रभुिास शभलािेकर धारणी (जज.अमरािती) तालुक्यातील व्याघ्र 
प्रकल्पाच्या आरक्षक्षत जांगलात आहििासी 
उघड्यािर राहत असल्याबाबत 

३३ १११८८४ श्री.र्ांद्रकाांत सोनिणे र्ोपडा (जज.जळगाांि) तालुक्यातील हतनुर 
प्रकल्पार्ी कामे अपूणच असल्याबाबत 

३४ १०४७६६ श्री.मनोहर भोईर, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.नरेंद्र पिार, श्री.नरेंद्र महेता,  
अॅड.आशशष शलेार, कॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन, श्री.िैभि नाईक, श्री.राजन साळिी, 
श्री.सिानांि र्व्हाण 

रायगड, रत्नाधगरी आणण शसांधिुगुच 
जजल््यातील आरोग्ययांत्रणेच्या िरुिसथेबाबत 

३५ १११००० श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे औरांगाबाि जजल्हासतरािरील मूत्रवपांड 
प्रत्यारोपण सशमती सथापन करण्याबाबत 

३६ १०७१९२ श्री.राहुल जगताप, श्री.अजजत पिार, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.िैभि वपर्ड, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.ित्तात्रय भरणे 

घोड निी (ता.श्रीगोंिा, जज.अहमिनगर) 
कालव्याच्या िरुुसतीरे् काम अपूणच 
असल्याबाबत 

३७ १०९७९१ श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.शशशकाांत शशांिे 

किठे यमाई (ता.शशरुर, जज.पुणे) येथील 
घोडनिीिरील फत्तेश्िर बांधाऱ् यािरील 
रसत्यार्ी झालेली िरुिसथा 
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३८ ११२०२१ श्री.सुभाष साबणे िेगलूर ि बबलोली (जज.नाांिेड) तालुक्यातील 

मालगुजारी तलािाांर्ी िरुुसती करण्याबाबत 
३९ १११४२२ श्री.भरतशठे गोगािले रायगड जजल््यातील पयचटनसथळाांच्या 

विकास आराखड्यास मांजूरी शमळण्याबाबत 
४० ११३३२६ श्री.बसिराज पाटील लातूर जजल््यात जलयुक्त शशिार 

अशभयानाच्या नतसऱ्या टप्प्यास मांजुरी 
शमळूनही कामे सुरु नसल्याबाबत 

४१ १०८०७० श्री.र्रण िाघमारे मोहाडी (जज.भांडारा) तालुक्यातील काांद्री ते 
पाांढराबोडी रसत्यार्ी झालेली िरुिसथा 

४२ १०७८८८ श्री.बाळासाहेब मुरकुटे अहमिनगर जजल््यातील गोिाकाठी 
िसलेल्या पनुिचसीत गािासाठी शमळालेल्या 
ननधीर्ा झालेला गैरव्यिहार 

४३ १०५४८० श्री.अमल महाडीक हिांडनेली िधूगांगा डाव्या कालव्याच्या 
कामाकररता सांपाहित केलेल्या जशमनीर्ा 
मोबिला शतेकऱ्याांना शमळणेबाबत 

४४ ११२६९८ श्री.सुरेश गोरे र्ाकण (ता.खेड, जज.पुणे) ग्रामपांर्ायतीत 
अनधधकृत नोंिी करुन केलेला गैरव्यिहार 

४५ १०७४५२ श्री.सांजय किम मौजे नायरी (ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) 
येथील नायरी बौध्ििाडी-मराठिाडी या 
रसत्यार्ी झालेली िरुिसथा 

४६ १०८६१८ श्री.राहुल बोंदे्र, अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.अशमत 
झनक, डॉ.सांतोष टारफे, डॉ.शशशकाांत खेडकेर 

खडकपुणाच (ता.िेऊळगािराजा, जज.बुलढाणा) 
उपसाशसांर्न अांतगचत डाव्या कालव्याच्या 
शेतर्ारीरे् काम ननकृष्ट्ट िजाचरे् झाल्याबाबत 

४७ १०५००८ श्री.अजय र्ौधरी, श्री.अशमत विलासराि 
िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
डॉ.पतांगराि किम, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.नसीम खान, 
श्री.असलम शेख, प्रा.िषाच गायकिाड, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.आशसफ शेख, श्री.कालीिास कोळांबकर, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.सुननल शशांिे, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.सांतोष िानिे, श्री.सांिीप नाईक, श्री.सांजय 
केळकर, अॅड.आशशष शेलार, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.मांगेश कुडाळकर, प्रा.(श्रीमती) 
मेधा कुलकणी, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.सुरेश हाळिणकर, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ 

राज्यात शहरी भागातील झोपडपट्टटयाांमध्ये 
बालमतृ्यरेू् िाढलेले प्रमाण 
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पाटील, श्री.योगेश (बापू) घोलप, श्री.धैयचशील 
पाटील, श्री.डी.एस.अहहरे, श्री.डी.पी.सािांत, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्रीमती ननमचला गावित, 
श्री.भारत भालके, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.सांग्राम थोपटे, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.नरेंद्र महेता, कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, 
श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.िसांतराि र्व्हाण, 
श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.शशशकाांत शशांिे, 
श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.सुननल केिार, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.सुधाकर िेशमुख, 
श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.अशमत झनक, 
श्री.बळीराम शसरसकार 

४८ १०५३८५ श्री.सुननल प्रभू, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्री.सांिीपानराि भुमरे, श्री.अशमत विलासराि 
िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
डॉ.पतांगराि किम, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.नसीम खान,  
प्रा.िषाच गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अमर काळे, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.सुननल केिार, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.भारत भालके, श्री.योगेश सागर 

राज्यात सिाईन फ्लल्यरेू् ननिान करणारी कें द्र 
उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 

४९ १०६९३९ श्रीमती सीमाताई हहरे नाशशक शहरातून जाणाऱ् या गोिािरी उजव्या 
कालव्यािर अनधधकृत बाांधकामे केल्याबाबत 

५० १०५०७२ श्री.भासकर जाधि औांध (जज.पुणे) येथील िॉटरफ्रां ट कन्सरक्शन्स 
कां पनीने बनािट कागिपत्र े सािर करुन 
केलेला गैरव्यिहार 

५१ ११२४६४ श्री.ननतेश राणे िोडामागच (जज.शसांधिुगुच) तालुक्यातील मोले 
गािातून पारगड ककल्लामागे कोल्हापूरला 
जोडणाऱ्या रसत्याच्या कामाबाबत 

५२ ११२३१३ श्री.जयांत पाटील साांगली जजल््यातील सहयाद्री व्याघ्र 
प्रकल्पातील १४ गािाांच्या पनुिचसनाबाबत 
 

५३ १०६६६५ प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर नतिसा (जज.अमरािती) तालुक्यातील अप्पर 
िधाच प्रकल्पाांतगचत कालव्यातनू पाण्यार्ा 
अपव्यय होत असल्याबाबत 
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५४ १०६९९३ श्री.अशमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 

श्री.पथृ् िीराज र्व्हाण, श्री.असलम शेख, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.नसीम खान, 
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, डॉ.सांतोष 
टारफे, श्री.कुणाल पाटील, श्री.सांग्राम थोपटे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.पतांगराि किम, 
श्री.भारत भालके, श्री.अब् िलु सत्तार, 
श्री.आशसफ शेख, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.सुननल केिार, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.अशमत 
झनक, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.भाऊसाहेब 
काांबळे, श्रीमती ननमचला गावित, श्री.अमर 
काळे, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शलेार, श्री.अशमत साटम, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.बसिराज पाटील 

मुांबईतील जे.जे. रुग्णालयारे् सुपरसपेशाशलटी 
रुग्णालय बाांधण्यासाठी आिश्यक परिानगी 
महानगरपाशलकेकडून िेण्यास विलांब होत 
असल्याबाबत 

५५ ११०५९२ श्री.धैयचशील पाटील, श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ 
पाटील 

म्हसळा (जज.रायगड) तालुक्यात मोठ्या 
प्रमाणात िणिे लागत असल्याबाबत 

५६ ११०८१८ श्री.समीर कुणािार शसांिी रेल्िे ते विखणी – जसापूर (ता.सेलू, 
जज.िधाच) या रसत्यार्ी झालेली िरुिसथा 

५७ १०७७७० श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.अमर काळे, 
श्री.सुननल केिार, डॉ.भारती लव्हेकर, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.असलम शेख, 
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.नसीम खान, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्रीमती ननमचला गावित, डॉ.पतांगराि किम, 
श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, 
श्री.डी.पी.सािांत, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.भारत भालके, श्री.भाऊसाहेब काांबळे, 
श्री.अशमत झनक, श्री.आशसफ शेख, 
श्री.अशमत साटम, श्री.सांजय केळकर, 
अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन, अॅड.आशशष शेलार, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.नरेंद्र महेता, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.शरििािा सोनािणे, 
श्री.सरिार ताराशसांह, श्री.प्रशाांत ठाकूर 

सेंट जॉजच रुग्णालय (मुांबई) येथे शसटीसकॅन 
मशशन गत एक िषाचपासून विनािापर पडून 
असल्याबाबत 
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िसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांरे् नाांि विषय 
५८ १०५७६८ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 

िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.त्र्यांबकराि 
शभसे, प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.सुननल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शखे, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.भारत भालके 

ईसासनी (िागिरा) (ता.हहांगणा, जज.नागपूर) 
येथे बनािट कर पािती पुसतक छापनू केलेला 
गैरव्यिहार 

५९ १०५८९६ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी कुटुांब कल्याण ि आरोग्यविषयक विविध 
कायचक्रम राबविणाऱ्या सियांसेिी सांसथाांच्या 
अनिुानाबाबत 

६० ११२००८ श्री.कृष्ट्णा गजबे, डॉ.िेिराि होळी मौजा-झारेिाडा (ता.एटापल्ली, जज.गडधर्रोली) 
येथील जलयुक्त शशिार योजनेच्या 
कामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

६१ १०६२८४ श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.ित्तात्रय भरणे, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपर्ड, श्रीमती 
हिवपका र्व्हाण, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.असलम शेख, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.नसीम खान, 
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.अशमत विलासराि 
िेशमुख, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.डी.पी.सािांत, डॉ.पतांगराि किम, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती ननमचला गावित, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.अब् िलु सत्तार, 
श्री.आशसफ शेख, श्री.सुननल केिार, श्री.भारत 
भालके, श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.राहुल 
बोंदे्र, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अमर काळे, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.विजय औटी 

पुणे येथे लसीकरण िरम्यान साडतेीन 
िषाचच्या बालकार्ा झालेला मतृ्य ू

६२ १०६०६९ श्री.राजन साळिी काजजचडा (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील 
जामिा धरण प्रकल्पारे् काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत 

६३ ११०७६० डॉ.अशोक उईके बोराटी (ता.राळेगाि, जज.यितमाळ) 
परीसरातील तलािारे् काम पुणच करण्यासह 
शेतकऱ्याांना जशमनीर्ा मोबिला 
शमळण्याबाबत 

६४ १०४७५५ श्री.सांजय सािकारे भुसािळ (जज.जळगाि) शहरातील पाणी 
टांर्ाईबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांरे् नाांि विषय 
६५ १०९००७ श्री.सांजय किम िापोली (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील माता 

रमाई बर्तगटारे् तीन कोटीांरे् मानधन 
थकल्याबाबत 

६६ १०८७२७ प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.रणजीत काांबळे 

मौजा अजनी (ता.नाांिगाि खांडशे्िर, 
जज.अमरािती) येथील साठिण तलािारे् काम 
पूणच करण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांरे् नाांि विषय 
६७ ११२५६४ डॉ.अशोक उईके उमरी-गणोरी-बाभुळगाांि (जज.यितमाळ) या 

रसत्यारे् काम पूणच करण्याबाबत 
६८ १११८८३ श्री.सांजय किम कुडुक लघ ु पाटबांधारे (ता.मांडणगड, 

जज.रत्नाधगरी) राज्यसतरीय योजना ननधी 
अभािी बांि असल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : ०८ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


