
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

सोमिार, ददनाांक १६ जुलै, २०१८ / आषाढ २५, १९४० ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) ग्रामविकास, मदहला ि बालविकास मांत्री 
(३) िैद्यकीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र विकास मांत्री 
(४) सािवजननक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री 
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, 

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

 

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ८८ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ६० [ ०१ ते ६० ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २२ [ ६१ ते ८२ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०६ [ ८३ ते ८८ ] 
  

एकूण - ८८ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ १२३८९६ श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सांध् यादेिी देसा -

कुपेकर 
शशरगाि ते आमजा  व्हरिड े
(ता.राधानगरी, जज.कोल्हापूर) या 
रसत्याच्या दसु्सतीसह भोगािती नदीिर 
निीन पूल बाांधण्याबाबत 

२ १२२१३९ श्री.पासकल धनारे िासगाांि ते धचांचणी (ता.डहाण,ू जज.पालघर) 
रसत्याची दसु्सती करण्याबाबत 

३ १२४०७९ श्री.विजय भाांबळे मौजे भोगाि (ता.जजांतूर, जज.परभणी) 
येथील ग्रामपांचायतीमध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

४ १२४५४३ श्री.अशमत झनक, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन सपकाळ 

िाशशम जजल्हयातील मध्यम ि लघ ु
प्रकल्पाांमधील गाळ काढण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५ १२१५०० श्री.राजन साळिी शेंबिणे जिुळेिाडी (ता.सांगमेश्िर, 

जज.रत्नाधगरी) येथे बाांधण्यात आलेला 
बांधारा ननकृष्ट्ट दजावचा असल्याबाबत 

६ १२५५०८ श्री.अननल (अण्णा) गोटे मौजे धचलखा (ता.अहमदपरू, जज.लातूर) 
येथील कोल्हापूरी पध्दतीच्या बांधा-याचे 
दसु्सतीचे काम ननकृष्ट्ट दजावचे झाल्याबाबत 

७ १२४७९२ श्री.सुभाष साबणे मौजे पनुस (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) 
गािातील कुां भारिाडी ते सािांतिाडी रसता ि 
कुां भारिाडी ते उपळे (िीरगाि) जोडरसता 
अपूणाविसथेत असल्याबाबत 

८ १२३०४४ श्रीमती सांध् यादेिी देसा -कुपेकर, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.जजतेंद्र आव्हाड 

मौजे नागिे-कोळीद्र- श्रीपादिाडी -
खळणेकरिाडी (ता.चांदगड, जज.कोल्हापूर) 
या रसत्याची दसु्सती करण्याबाबत 

९ १२४९८० डॉ.राहूल आहेर कळिण (जज.नाशशक) तालुक्यातील सुळे 
उजिा कालव्याचे बाांधकाम ननकृष्ट्ट दजावचे 
झाल्याबाबत 

१० ११६८२४ श्री.अब ूआजमी, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, 
श्री.अशमत विलासराि देशमुख, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाव 
गायकिाड, श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् दलु 
सत्तार, श्री.राहुल बोंदे्र, अॅड.यशोमती 
ठाकूर, श्री.ददपक चव्हाण, श्री.शशशकाांत 
शशांदे, श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, 
डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.सुभाष उफव  
पांडडतशेठ पाटील, श्री.योगेश सागर, 
श्री.धैयवशील पाटील, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.बसिराज पाटील, श्री.अमर काळे, 
श्री.आशसफ शेख, श्री.कालीदास कोळांबकर, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.सांजय पोतनीस, श्री.सांदीपानराि भुमरे, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.राज ुतोडसाम, 
श्रीमती ननमवला गावित, श्री.जयकुमार गोरे, 
कुमारी प्रणणती शशांदे, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.सुननल केदार, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.अशमत झनक  

राज्यात बालमतृ्यूच्या प्रमाणात झालेली 
िाढ 

११ ११९४३१ डॉ.सांजय रायमुलकर सुलतानपूर (जज.बुलढाणा) येथील प्राथशमक 
आरोग्य कें द्राच्या इमारत दसु्सतीच्या 
कामात झालेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१२ ११८८७६ श्री.सांजय कदम कें दरू - भोसूरसथळ (ता.शशस्र, जज.पुणे) 

रसता जागेच्या हद्दी ि सीमारेषा ननजश्चत 
न करता तयार करण्यात येत 
असल्याबाबत 

१३ १२१६२५ अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अशमन पटेल धचखलदरा (जज.अमरािती) तालुक् यातील 
महात्मा गाांधी ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेच्या कामात झालेला गैरव्यिहार 

१४ ११७०४० डॉ.शमशलांद माने, श्री.सुधाकर देशमुख, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.असलम शखे, श्री.कालीदास 
कोळांबकर, प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.नसीम 
खान, श्री.कुणाल पाटील, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती ननमवला 
गावित, श्री.अब् दलु सत्तार, कुमारी प्रणणती 
शशांदे, श्री.अमर काळे, श्री.आशसफ शेख, 
श्री.अशमत विलासराि देशमुख, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.सुननल केदार, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.राहुल बोंदे्र, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.अशमत झनक, 
श्री.िसांतराि चव्हाण, श्री.मांगलप्रभात लोढा, 
श्री.योगेश (बापू) घोलप, श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील, श्री.हनुमांत डोळस, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.सांजय कदम, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.दत्तात्रय भरणे, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.भारत भालके, 
श्री.प्रताप सरना क, श्री.ककशोर पाटील, 
श्री.अननल बाबर, श्री.प्रकाश सुिे, श्री.अबू 
आजमी, श्री.सुननल राऊत, श्री.सुरेश 
हाळिणकर, श्री.प्रतापराि पाटील 
धचखलीकर, श्री.तकुाराम काते 

िैदयकीय विषयातील पदव्यतु्तर पदविका 
उत्तीणव असल्याची बनािट प्रमाणपत्र ेसादर 
केलेल्या डॉक्टराांिर कारिा  करण्याबाबत 

१५ ११८६०२ श्री.अशमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.कालीदास कोळांबकर, 
श्री.असलम शेख, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.नसीम खान, श्री.कुणाल पाटील, 

मुांब तील सर जे.जे. स्ग्णालयात 
ककव रोगाचा अभ्यासक्रम सुस् करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती ननमवला गावित, 
श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.आशसफ शेख, श्री.अशमत विलासराि 
देशमुख, श्री.जयकुमार गोरे, कुमारी प्रणणती 
शशांदे, श्री.सुननल केदार, अॅड.यशोमती 
ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.राहुल बोंदे्र, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.अशमत झनक, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे 

१६ १२४९६५ श्री.मधुकरराि चव्हाण उसमानाबाद जजल््यामध्ये जलयुक्त शशिार 
योजनेंतगवत झालेला गैरव्यिहार 

१७ १२३१५६ श्री.सदानांद चव्हाण कळांबसते (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) 
येथील िाशशष्ट्ठी नदीिर दळिटणे ते खेडी 
दरम्यान निीन पूल बाांधण्याबाबत 

१८ ११७६७५ श्री.ककसन कथोरे, श्री.बळीराम शसरसकार, 
श्री.नरेंद्र पिार 

जिळगाि (ता.बाशी, जज.सोलापूर) मध्यम 
प्रकल्पाच्या कालव्यामधनू पाणी गळती 
होत असल्याबाबत 

१९ १२०४११ श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.हनुमांत डोळस 

आांबेगाि (जज.पुणे) तालुक्यातील भो रिाडी 
घाट रसत्याची दसु्सती करण्याबाबत 

२० १२३५१२ डॉ.राहूल पाटील जायकिाडी पाटबांधारे विभागाच्या पररसरात 
असलेल्या माांजरा प्रकल्प कायावलयाला 
आग लागल्याबाबत 

२१ १२४८१५ श्री.बबनराि शशांदे शसना माढा उपसा शसांचन (ता.माढा, 
जज.सोलापूर) योजनेसाठी सांपाददत केलेल्या 
जशमनीांचा मोबदला शेतक-याांना 
शमळण्याबाबत 

२२ १२२२०९ श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीकर नाांदेड जजल्हयात प्रधानमांत्री आिास 
योजनेंतगवत लाभाथ्याांनी केलेली फसिणकू 

२३ ११७०९३ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.ददलीप िळसे-
पाटील, श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत 
शशांदे, श्री.सांदीप ना क, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.भासकर 
जाधि, श्री.नरहरी णझरिाळ, श्री.पाांडुरांग 
बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.ददपक चव्हाण, श्री.सुरेश लाड 

मुांब्रा-कळिा (जज.ठाणे) दरम्यान असलेल्या 
रेतीबांदर पररसरात समशानभूमी 
उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध कस्न 
देण्याबाबत 

२४ १२४५३९ श्री.एकनाथराि खडसे श्री बद्रीनारायण मांददर, बहादरुपुरा 
(ता.पारोळा, जज.जळगाांि) या नतथवक्षेत्रास 
नतथवक्षेत्र विकासातांगवत “ब” िगव मांजूर 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२५ १२४०३८ श्री.सांजय शशरसाट पाडी नतखे (ता.ररसोड, जज.िाशशम) येथे 

ग्रामसेिकाांनी केलेला गैरव्यिहार 
२६ १२४९०६ श्री.जयकुमार गोरे विडणी (ता.फलटण,जज.सातारा) येथील 

ननरा-उजिा कालव्यािरील फाटा क्र.२५ ची 
दसु्सती करण्याबाबत 

२७ ११७८६५ श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण, श्रीमती ननमवला गावित, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.कालीदास 
कोळांबकर, श्री.असलम शेख, प्रा.िषाव 
गायकिाड, श्री.नसीम खान, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.बाळासाहेब थोरात, डॉ.सांतोष 
टारफे, श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.अमर काळे, श्री.आशसफ शेख, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख, श्री.जयकुमार गोरे, 
कुमारी प्रणणती शशांदे, श्री.सुननल केदार, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
श्री.अशमत झनक, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
श्री.अननल कदम, श्रीमती देियानी फराांदे, 
श्री.नारायण पाटील, श्रीमती तपृ्ती सािांत, 
डॉ.राहूल पाटील, श्री.महेश चौघुले, 
श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीकर, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.नरेंद्र पिार, श्री.शशरीषदादा 
चौधरी 

राज्यातील खासगी िैद्यकीय 
महाविद्यालयातील विद्याथ्याांकडून 
आकारण्यात येत असलेल्या शुल्कबाबत 

२८ १२०६१६ श्री.हररष वपांपळे अकोला जजल्हा आरोग्य विभागात 
श्िानदांशािरील अीटी रेबीज व्हॅक्सीन 
लसीचा पुरिठा होत नसल्याबाबत 

२९ १२५६२० श्री.सुननल केदार मौजे जळगाि (ता.बारामती, जज.पुणे) 
येथील शसमेंट नाला बाांधकामात झालेला 
गैरव्यिहार 

३० १२०३०० श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अशमत साटम 

खारघर (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथे 
पयवटन विकास महामांडळाने उभारलेले युथ 
हॉसटेल सुरू करण्याबाबत 

३१ ११७५३५ श्री.िैभि ना क दोडामागव (जज.शसांधदुगुव) तालुक्यातील 
नतलारी प्रकल्पासाठी जशमनी ददलेल्या 
गािाांना धरणाचे पाणी ददले जात 
नसल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३२ ११६६०५ श्री.ननतेश राणे नरडिे (ता.कणकिली, जज.शसांधदुगुव) 

गािातील महमदिाडी धरणग्रसताांच्या 
मागण्या प्रलांबबत असल्याबाबत 

३३ १२०३२३ श्री.सुननल प्रभू राज्यातील शासकीय िैद्यकीय 
महाविद्यालयात जेनेररक औषधाांची दकुाने 
सुस् करण्याबाबत 

३४ १२२५८७ श्री.बळीराम शसरसकार बाळापूर (जज.अकोला) तालुक्यातील 
रसत्याांच्या कामाच्या ननविदा प्रकक्रयेमध्ये 
झालेला गैरव्यिहार 

३५ १२४४४० श्री.तानाजी मुटकुले दहांगोली जजल््यातील नसी नामदेि 
सांसथानाला तीथवक्षेत्राचा ‘अ’ दजाव 
देण्याबाबत 

३६ ११९४२७ श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.हषविधवन सपकाळ 

नाांदरुा ि मलकापूर (जज.बुलढाणा) 
तालुक्यातनू जाणा-या विश्िगांगा ि 
उपनद्याांच्या नदी पनुस्ज्जीिन 
कायवक्रमाबाबत 

३७ १२४१५२ श्री.सुननल शशांदे, श्री.डी.एस.अदहरे राज्यात ‘पोक्सो’ या कायद्याची प्रभािीपणे 
अांमलबजािणी करण्याबाबत 

३८ १२३४६६ श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापूर जजल्हापररषदेच्या आयिेुददक 
दिाखानयाांमध्ये िदै्यकीय अधधकारी 
ननयुक्त करण्याबाबत 

३९ १२४८७० प्रा.िषाव गायकिाड महाड (जज.रायगड) तालुक्यातील नागेश्िरी 
धरणाचे काम ननधी अभािी अनेक 
िषावपासून प्रलांबबत असल्याबाबत 

४० १२०३२८ प्रा.विरेंद्र जगताप शशलोडा (ता.नाांदगाि खांडशे्िर, 
जज.अमरािती) येथील बांधाऱ् यामुळे बांद 
झालेला शेती िदहिाट रसता सुस् 
करण्याबाबत 

४१ १२३५३८ श्री.अननल बाबर येरळा (ता.तासगाांि, जज.साांगली) 
नदीकाठच्या गािाांत पाण्याची टांचा  
ननमावण झाल्याबाबत 

४२ १२१५२५ श्री.सांजय सािकारे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.असलम शेख, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे 

िरणगाांि (ता.भुसािळ जज.जळगाि) येथे 
जलयकु्त शशिार अशभयाना अांतगवत 
ननकृष्ट्ट दजावची कामे केल्याबाबत 

४३ ११९३४२ श्री.राजु तोडसाम मौजा िगारटाकळी ि माणसुधरी 
(ता.घाटांजी, जज.यितमाळ) येथील शसमेंट 
नाला बाांधकामात झालेला गैरव्यिहार 

४४ ११९००९ श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.हसन मुश्रीफ 

ब्रम्हनाळ (ता.पलूस, जज.साांगली) येथे 
कृष्ट्णा नदी घाटात मगरीने शाळकरी 
मुलािर केलेला हल्ला 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४५ ११८३६२ श्रीमती मननषा चौधरी आसतान (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) 

ग्रामपांचायतीच्या विकास कामाांच्या 
ननधीमध्ये झालेला अपहार 

४६ १२०५४५ श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील, 
श्री.धैयवशील पाटील 

रायगड जजल्हयातील प्राथशमक आरोग्य 
कें दे्र ि अशलबाग येथील शासकीय 
रूग्णालयातील पररचाररकाांच्या ररक्त 
पदाांबाबत 

४७ १२१६२३ श्री.जयप्रकाश मुांदडा, श्री.सांजय कदम मौ.लाडघर (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) 
येथील रसत्याचे नतुनीकरण करण्याबाबत 

४८ ११७४२८ श्री.भासकर जाधि कोंडीिली, खोपी-वप ांपळिाडी, शशरिली 
(ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) या मध्यम 
पाटबांधारे प्रकल्पाांतील पाणी धरणाच्या 
पररसरातील गािाांना शमळण्याबाबत 

४९ ११६६४६ श्री.शभमराि तापकीर, श्री.सांजय सािकारे पुणे जजल््यातील कृषी खात्यातील 
पाणलोट ि मदृ्सांधारण विभागात झालेला 
गैरव्यिहार 

५० १२२५७१ श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान 

लाडगाि ते उचलती (जज.औरांगाबाद) या 
रसत्याचे काम ननकृष्ट्ट दजावचे केल्याबाबत 

५१ ११६९७७ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् दलु सत्तार, 
श्री.राहुल बोंदे्र, अॅड.यशोमती ठाकूर 

िैतरणा खोऱ्यातील वपांजाळ प्रकल्प आणण 
सूयाव प्रकल्पाचे (जज.पालघर) पाणी िस -
विरार, शमरा-भाईंदर ि मुांब  
महानगरपाशलकेला देण्याचे केलेले ननयोजन 

५२ ११९२३७ श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्री.असलम शेख 

रोदहणखेड-नळकुां ड-कु-हा (ता.मोताळा, 
जज.बलुढाणा) रसत्याचे काम ननकृष्ट्ट दजावचे 
केल्याबाबत 

५३ १२१०१३ श्री.जयांत पाटील, श्रीमती सुमन पाटील किठेमहांकाळ (जज.साांगली) तालुक्यातील 
घाटमाथ्यािरील गािाांचा टेंभू उपसा शसांचन 
योजनेत समािेश करण्याबाबत 

५४ ११९९०२ श्री.नारायण कुचे, श्री.सांतोष दानिे झरी (जज.यितमाळ) येथील महात्मा गाांधी 
राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेत झालेला 
गैरव्यिहार 

५५ १२५१३७ श्री.डी.एस.अदहरे, श्रीमती ननमवला गावित, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
श्री.डी.पी.सािांत 
 

साक्री (जज.धळेु) तालुक्यातील मदहला 
आधथवक विकास महामांडळातील 
गैरप्रकाराबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५६ १२५५७० श्री.प्रशाांत बांब औरांगाबाद जजल्हा ग्राहक तक्रार ननिारण 

मांचाने सर जे.जे. समूह स्ग्णालयाकडून 
मागविलेल्या अहिालाबाबत 

५७ ११६७१९ श्री.नारायण पाटील, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.सरदार ताराशसांह, श्री.शरददादा 
सोनािणे, श्री.अननल कदम, श्री.जयप्रकाश 
मुांदडा, श्री.ज्ञानराज चौगुले, श्रीमती 
देियानी फराांदे, श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, 
श्री.चांद्रकाांत सोनिणे, श्री.विजय औटी, 
श्री.ददपक चव्हाण, श्री.शशशकाांत शशांदे, 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीकर, श्री.नसीम 
खान, श्री.अशमत विलासराि देशमुख, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.सांतोष दानिे, 
श्री.नारायण कुचे 

राज्यातील सािवजननक आरोग्य विभागाच्या 
स्ग्णालयाांमध्ये औषधाांचा तटुिडा ननमावण 
झाल्याबाबत 

५८ १२२८२१ श्री.विजय िडटे्टीिार शसांदेिाही (जज.चांद्रपूर) येथे ५० खाटाांचे 
उपजजल्हा रूग्णालय सुरू करण्याबाबत 

५९ ११६७१० श्री.अतुल भातखळकर, श्री.राजेश 
क्षीरसागर, श्री.नसीम खान, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अशमत विलासराि देशमुख, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.अब ूआजमी, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाव 
गायकिाड, श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् दलु 
सत्तार, श्री.राहुल बोंदे्र, अॅड.यशोमती ठाकूर 

राज्यातील शासकीय स्ग्णालयाांचा 
खासगीकरण करण्याच्या घेतलेल्या 
ननणवयाबाबत 

६० ११९१३३ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.अशमत झनक 

ददिळे (ता.भोर, जज.पुणे) येथे बबबटयाांच्या 
हल्ल्यात जखमी झालेल्याांना आधथवक मदत 
देण्याबाबत ि बबबटयाांचा सांशयासपद मतृ्य ू
झाल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६१ १२५२२८ श्री.सुभाष साबणे डोंगरगाांि (ता.हदगाांि, जज.नाांदेड) येथे 

बाांधण्यात आलेला मातीचा बांधारा िाहून 
गेल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६२ १२४९८९ डॉ.राहूल आहेर कळिण (जज.नाशशक) तालुक्यातील गणोरे 

ग्रामपांचायतीत ग्रामननधी, १४ िा वित्त 
आयोग ननधी यासह पेसा ननधीमध्ये 
झालेला गैरव्यिहार 

६३ १२३२१६ श्री.सदानांद चव्हाण सांगमेश्िर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील 
छत्रपती सांभाजी महाराजाांच्या समारकाची 
देखभाल-दरुसती ि विकास करण्याबाबत 

६४ १२०४१२ श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.हनुमांत डोळस 

जारकरिाडी फाटा ते िदैिाडी (ता.आांबेगाि, 
जज.पुणे) रसत्यािरील पलुाला सांरक्षक कठड े
बसविण्याबाबत 

६५ १२४५४५ श्री.एकनाथराि खडसे बोदिड, रािेर ि मुक्ता नगर 
(जज.जळगाांि) तालुक्यातील 
ग्रामपांचायतीकररता कायावलय बाांधण्यासाठी 
ननधी मांजूर करण्याबाबत 

६६ १२१०३२ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अशमत साटम 

कामोठे (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील 
प्राथशमक आरोग्य कें द्र सुस् करण्याबाबत 

६७ ११६७०६ श्री.ननतेश राणे आधचणे कडूिाडी (ता.िैभििाडी, 
जज.शसांधदुगुव) येथील काांडराच्या 
ओहळािरील पापडी पुलाची दसु्सती 
करण्याबाबत 

६८ १२४४४४ श्री.तानाजी मुटकुले दहांगोली जजल््यामधील ददनदयाल 
उपाध्याय योजनेबाबत 

६९ १२०१२१ श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम 
शेख 

शसांदखेडराजा, देऊळगाांिराजा आणण लोणार 
(जज.बुलढाणा) तालुक्यातील खडकपूणाव 
नदीकाठच्या गािाांना पाणीटांचा  ननमावण 
झाल्याबाबत 

७० १२३९४४ श्री.सुननल शशांदे िरळी (मुांब ) येथील म.आ.पोतदार 
स्ग्णालयातील अनतदक्षता विभाग 
कायावजनित करण्याबाबत 

७१ १२३४६७ श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापूर जजल््यामधील ग्रामीण भागाच्या 
आरोग्याच्या पायाभूत सुविधाांकरीता कमी 
ननधी मांजूर केल्याबाबत 

७२ १२१३९० श्री.सुभाष उफव  पांडडतशेठ पाटील रायगड जजल्हा रूग्णालयातील मोतीबबांद ू
शसत्रकक्रयेसाठी ‘समाटव ओटी’ उभारण्याच्या 
कामाबाबत 

७३ ११७५९१ श्री.भासकर जाधि आांबडिे (ता.मांडणगड, जज.रत्नाधगरी) 
गािाच्या विकास आराखडयातील कामे 
अपूणव असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
७४ ११६६९७ श्री.शभमराि तापकीर खडकिासला (जज.पुणे) धरण पात्रात ि 

पात्रालगत भराि करून बाांधकामे होत 
असल्याबाबत 

७५ ११७०९५ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् दलु सत्तार, 
श्री.राहुल बोंदे्र, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.विलास तरे, 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे 

विद्यािेतन िाढीसाठी प्रशशक्षक्षत डॉक्टराांनी 
राज्यभर सुस् केलेले आांदोलन 

७६ १२०९६९ श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.असलम शेख 

बुलढाणा येथे शासकीय िैद्यकीय 
महाविद्यालय मांजूर करण्याबाबत 

७७ १२२४१३ श्री.जयांत पाटील िडगाांि (फत्तेपूर) (ता.अचलपूर, 
जज.अमरािती) ग्रामपांचायतीने 
मागासिगीयाांच्या घरासाठी राखीि 
ठेिलेल्या जशमनीची विक्री केल्याबाबत 

७८ १२५२६५ श्री.नारायण कुचे, श्री.सांतोष दानिे रायगड जजल््यातील माणगाि विभागातील 
कृषी खात्यामध्ये ननविदा प्रकक्रयेमध्ये 
झालेला गैरव्यिहार 

७९ १२५७०९ श्री.प्रशाांत बांब लॉटरी कां पनयाांकडून थकीत महसूलाची 
रक्कम िसूल करण्याबाबत 

८० ११६८०३ श्री.नारायण पाटील, प्रा.(श्रीमती) मेधा 
कुलकणी, श्री.सुधाकर देशमुख, डॉ.शमशलांद 
माने, श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.सुधाकर 
कोहळे 

राज्यातील शसांचन प्रकल्पाची अपूणव कामे 
पूणव करण्याबाबत 

८१ १२२८३० श्री.विजय िडटे्टीिार गोसेखदुव प्रकल्पासाठी सांपाददत केलेल्या 
जशमनीांचा िाढीि मोबदला शमळण्याबाबत 

८२ ११७०२१ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
श्री.नसीम खान, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.सुननल प्रभू 

राज्यात ‘सरोगसी’ तांत्रज्ञानाचा गैरिापर 
टाळण्यासाठी “टासक फोसव” ची ननशमवती 
करण्यात येणार असल्याबाबत 
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नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
८३ १२४७७८ श्री.एकनाथराि खडसे सािदा (जज.जळगाांि) येथे ग्रामीण 

स्ग्णालय कायावनिीत करण्याबाबत 
 

८४ १२०१२३ श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम 
शेख, प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.नसीम खान 

शेगाांि (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण 
भागात होत असलेली अिधै िकृ्षतोड 

८५ ११७७६७ श्री.भासकर जाधि मौजे शशरिली िेलोंडिेाडी (ता.धचपळूण, 
जज.रत्नाधगरी) येथील प्रकल्पाचे काम बांद 
असल्याबाबत 

८६ ११७३८६ श्री.शभमराि तापकीर मुळशी (जज.पुणे) येथे रामनदीच्या ब्ल्य ू
ला न-रेड ला नमध्ये भराि करून इमारती 
उभारल्याबाबत 

८७ ११७१४५ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् दलु सत्तार, 
श्री.राहुल बोंदे्र, अॅड.यशोमती ठाकूर 

शासकीय लाभाथ्याांच्या “थेट लाभ हसताांतर 
(डीबीटी)” या योजनेबाबत 

८८ ११७०८० श्री.अतुल भातखळकर सुकोंडी (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथे 
धगधाडाांच्या सांिधवनासाठी उभारण्यात 
आलेले पदहले खाद्य कें द्र बांद झाल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १३ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, नागपूर. 


