
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

बुधिार, दिनाांक २८ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ७, १९४० ( शके ) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) वित्ि ि तनयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामविकास, मदहला ि बालविकास मांत्री 
(३) िैद्यकीय शशक्षण, जलसांपिा ि लाभक्षेत्र विकास मांत्री 
(४) सािवजतनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री 
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमुक्ि जािी, भटक्या जमािी, 

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

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - १०४ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ७४ [ ०१ िे ७४ ] 
  

िसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २५ [ ७५ िे ९९ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ०५ [ १०० िे १०४ ] 
  

एकूण - १०४ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
१ १२९६८१ श्री.सुधाकर कोहळे नागपूर येथील शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय 

ि रुग्णालयामध्ये ककव रोग उपचाराच्या 
अत्याधतुनक सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याबाबि 

२ १३०६७७ श्री.शांभूराज िेसाई पाटण ि कराड (जज.सािारा) िालुक्यािील 
िनविभागाच्या हद्दीिील गािे, िाडया-िसत्या 
जोडणारे रसिे ि नळपाणी परुिठा योजनेबाबि 

३ १३०३३९ श्री.सुतनल राऊि, श्री.डी.एस.अदहरे परळी (जज.बीड) िालुक्याि जलयुक्ि शशिार 
योजनेच्या मिृ सांधारण कामाि झालेला 
गैरव्यिहार 

४ १२७२९२ श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, 

मोखाडा (जज.पालघर) येथील जलयुक्ि शशिार 
योजनेंिगविची शिेिळयाांची कामे पूणव 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.हनुमांि डोळस, 
श्री.सांिीप नाईक, श्रीमिी दिवपका चव्हाण, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील, श्री.राहुल जगिाप, 
श्रीमिी सुमन पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.ित्िात्रय भरणे, श्री.मकरांि जाधि-पाटील, 
श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगिाप, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.राहुल मोटे, श्री.सांजय किम, 
श्री.पांकज भुजबळ, डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.मधुसूिन कें दे्र, श्री.नरहरी 
झझरिाळ, श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, 
श्री.ककसन कथोरे 

५ १२७११६ श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर, श्री.अब् िलु 
सत्िार, श्री.दिपक चव्हाण, श्री.शशशकाांि 
शशांिे, श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर 

पांडडि दिनियाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेिी 
अथवसहाय्य योजनेंिगवि लाभार्थयाांना अल्प रक्कम 
दिली जाि असल्याबाबि 

६ १२६६७६ श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्रीमिी तनमवला गाविि, 
श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांि, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.अमर काळे, 
श्री.जयांि पाटील, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.राजेश क्षीरसागर, 
श्री.अब ूआजमी, श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, 
श्री.ित्िात्रय भरणे, डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.सांिीप नाईक, श्री.सत्यजीि 
पाटील-सरुडकर, अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन 
आर.िशमल सेल्िन, श्री.नरेंद्र पिार, श्री.नरेंद्र 
महेिा, श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.हनुमांि डोळस, 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.पासकल 
धनारे, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जजिेंद्र 
आव्हाड, श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.रणधीर 
सािरकर, श्री.राजेश टोपे 
 

राज्यािील शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालये ि 
त्यास सांलजग्नि असलेल्या रुग्णालयाांमध्ये 
शसत्रकक्रया उपकरण ि औषधाांचा पुरिठा बांि 
झाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
७ १२७६६६ श्री.जयांि पाटील, श्री.अशमन पटेल, 

श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, 
श्री.भारि भालके, श्री.बसिराज पाटील, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्री.अमर काळे, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.िैभि वपचड, श्री.राहुल जगिाप, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.ित्िात्रय भरणे, श्रीमिी 
सुमन पाटील, श्री.अशमि झनक, प्रा.विरेंद्र 
जगिाप, श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.कुणाल 
पाटील, डॉ.सांिोष टारफे, अॅड.यशोमिी ठाकूर, 
श्रीमिी तनमवला गाविि, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.डी.एस.अदहरे 

राज्याि राबविण्याि आलेल्या िकृ्ष लागिड 
मोदहमेि झालेला गैरव्यिहार 

८ १२७५७१ श्री.सुतनल केिार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.असलम शेख, श्री.अमर काळे, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्री.हषविधवन सपकाळ 

राज्यािील विविध जजल्हा पररषिाांमध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

९ १२६४९६ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्री.अिुल भािखळकर, 
श्री.अशमि साटम, श्री.अतनल बाबर, 
श्री.सरिार िाराशसांह, अॅड.गौिम चाबकुसिार, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्रीमिी सीमािाई दहरे, 
डॉ.राहुल पाटील, श्री.सांिीप नाईक, 
श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.अबू आजमी, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.हनुमांि डोळस, 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, श्रीमिी 
िपृ्िी सािांि, श्रीमिी सुमन पाटील, श्रीमिी 
सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.नसीम खान, श्रीमिी तनमवला गाविि, 
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.दिपक चव्हाण, 
श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.राहुल जगिाप, 
श्री.ित्िात्रय भरणे, डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.जयकुमार गोरे, अॅड.यशोमिी 
ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.प्रकाश सुिे, 
श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीि पाटील-
सरुडकर, श्री.सुतनल शशांिे, अडॅ.भीमराि धोंड,े 

राज्याि सिाईन फ्लल्य,ू डेंग्य,ू मलेरीया ि इिर 
साथरोगाांच्या रुग्णाांमध्ये झालेली िाढ 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.योगेश सागर, 
श्री.सांिोष िानिे, श्री.रणधीर सािरकर, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.राहूल कुल, श्री.बांटी 
भाांगडडया, श्री.सुधाकर िेशमुख, श्री.भारि 
भालके, श्री.सुरेश हाळिणकर, श्री.िैभि 
नाईक, कुमारी प्रझणिी शशांिे, श्री.शभमराि 
िापकीर, श्री.सांिीपानराि भुमरे, श्री.शाांिाराम 
मोरे, श्री.राहुल मोटे, श्री.महेश (िािा) लाांडगे, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.विश्िजजि किम, 
श्री.योगेश (बापू) घोलप, श्रीमिी ज्योिी 
कलानी, श्री.रमेश लटके, श्री.अतनल किम, 
डॉ.भारिी लव्हेकर 

१० १२८६४७ श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.हसन 
मुश्रीफ 

चांिगड (जज.कोल्हापूर) िालुक्यािील जाांबरे-
इसापूर-चौकूळ, नागिे-हेरे ि साििाची िाडी-माळी 
िसाहि या रसत्याांची िरुुसिी करण्याबाबि 

११ १३३३६६ श्री.चरण िाघमारे फुटाळा (िा.मोहाडी, जज.भांडारा) येथील िलाि ि 
कालव्यासाठी सांपादिि केलेल्या जशमनीचा 
मोबिला शेिकऱ्याांना शमळण्याबाबि 

१२ १२७९३९ श्री.हषविधवन सपकाळ बुलढाणा जजल्हा पररषिेला अांगणिाडी 
बाांधकामासाठी प्राप्ि झालेला तनधी अखधचवि 
रादहल्याबाबि 

१३ १३४००१ श्री.सुतनल शशांिे राज्यािील बालगहृाांचे परिाने वििरीि 
करण्याबाबि 

१४ १२८७३९ श्री.दिपक चव्हाण, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.जयप्रकाश मुांिडा 

राष्ट्रीय आरोग्य अशभयानाांिगवि राज्याच्या 
आरोग्य विभागाला प्राप्ि झालेला तनधी अखधचवि 
रादहल्याबाबि 

१५ १३०६४३ श्री.बाळासाहेब मुरकुटे, श्रीमिी माधुरी 
शमसाळ, श्रीमिी मांिा म्हात्र े

उरण-धचले (जज.रायगड) येथे रक्िचांिनाचा साठा 
जप्ि केल्याबाबि 

१६ १२६७३९ श्री.सरिार िाराशसांह, श्री.अशमि साटम, 
श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.गणपिराि 
िेशमुख, श्री.सांजय पोिनीस, श्री.सुरेश गोरे, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
श्री.बाळासाहेब थोराि, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.राहूल कुल, 
श्री.जगिीश मुळीक 

खडकिासला (जज.पुणे) धरणाचा उजिा कालिा 
फुटून झालेले नुकसान 

१७ १३२८४२ श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापूर जजल््यािील िधुगांगा (काळम्मािाडी) 
प्रकल्पाांिगवि कूर शाखा कालव्याचे असिरीकरण 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
 

१८ 
 

१२८२५७ 
 
श्री.राजु िोडसाम 

 
यििमाळ जजल््यािील पाांढरकिडा िन 
विभागािील लोकिसिीि हत्िीने केलेल्या 
हल्ल्याि एका मदहलेचा झालेला मतृ्य ु

१९ १३२३०३ डॉ.अशोक उईके बारड कोपरा (िा.बाभुळगाांि, जज.यििमाळ) 
पुनिवसीि गािामध्ये नागरी सुविधाांची कामे अपूणव 
असल्याबाबि 

२० १२६७४३ श्री.योगेश सागर, श्री.असलम शेख, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.नसीम खान, श्रीमिी तनमवला 
गाविि, डॉ.सांिोष टारफे, अॅड.पराग अळिणी, 
अॅड.आशशष शेलार, कॅप्टन आर.िशमल 
सेल्िन 

राज्यािील िदै्यकीय महाविद्यालये ि मुांबईिील 
रुग्णालयाांमधील डॉक्टर ि कमवचाऱ् याांना 
क्षयरोगाची लागण झाल्याबाबि 

२१ १३३२१३ श्री.राहूल कुल िौंड (जज.पुणे) िालुक्यािील बोरीबेल या दठकाणी 
भुयारी मागव करण्याबाबि 

२२ १२७२५९ श्री.कुणाल पाटील, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.असलम शेख, श्री.अशमन पटेल, श्री.नसीम 
खान, श्री.डी.एस.अदहरे, श्रीमिी तनमवला 
गाविि, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.हषविधवन 
सपकाळ 

धुळे जजल्हयािील अांगणिाडयाांसाठी तनधीची 
िरिूि करण्याबाबि 

२३ १३२५५२ श्री.समीर कुणािार समुद्रपूर (जज.िधाव) िालुक्यािील लाल नाला 
प्रकल्पाांिगवि कोरा िे धचमुरपयांिच्या 
पाईपलाईनच्या कामाि झालेला गैरव्यिहार 

२४ १३०५८१ श्री.धैयवशील पाटील अशलबाग (जज.रायगड) येथील जजल्हा सामान्य 
रूग्णालयािील िदै्यकीय अधधकाऱ् याांची ररक्ि पिे 
भरण्याबाबि 

२५ १२९३९२ श्री.गणपिराि िेशमुख सहयाद्रीच्या घाटमार्थयािरील टाटा कां पनीच्या सहा 
धरणािील पजश्चमेकड े जाणारे पाणी पूिेकड े
िळविण्यासाठी नेमलेल्या सशमिीबाबि 

२६ १२८६३७ श्रीमिी सुमन पाटील, श्री.जयांि पाटील, 
श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर 

िासगाांि, जि ि किठेमहाांकाळ (जज.साांगली) या 
टांचाईग्रसि िालुक्याांना म्हैसाळ योजनेिनू पाणी 
आििवन सुरु करण्याबाबि 

२७ १२७०३८ श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्ि क्षीरसागर, 
श्री.हनुमांि डोळस, श्री.सांिीप नाईक, श्रीमिी 
दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.राणाजगजीिशसांह 
पाटील, श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, 

महाड (जज.रायगड) िालुक्यािील प्राथशमक 
शाळाांच्या इमारिीांची िरुुसिी करण्याबाबि 
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श्री.राहुल जगिाप, श्रीमिी सुमन पाटील, 
श्री.प्रिीप नाईक, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.ित्िात्रय भरणे, श्री.मकरांि जाधि-
पाटील, श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगिाप, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.राहुल मोटे, श्री.सांजय 
किम, श्री.दिपक चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ, 
डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.मधुसूिन 
कें दे्र, श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.बबनराि शशांिे, 
श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर 

२८ १३३४१५ श्री.रणधीर सािरकर अकोला जजल्हयािील सिोपचार रुग्णालयािील 
डॉक्टराांच्या तनष्ट्काळजीपणामुळे रुग्णाचा झालेला 
मतृ्य ु

२९ १३३२९७ श्री.उन्मेश पाटील राज्याि मोिीबबांि ू शसत्रकक्रया लेन्स ि इिर 
सादहत्याांच्या अभािी प्रलांबबि असल्याबाबि 

३० १३४०७५ श्री.सुरेश गोरे चासकमान (िा.खेड, जज.पणेु) धरणाचा डािा 
कालिा फुटल्याने शेिकऱ्याांचे झालेले नुकसान 

३१ १३०२१० श्री.सांजय किम कारभाटले चमवकारिाडी िे अणिेरी (िा.सांगमेश्िर, 
जज.रत्नाधगरी) िरम्यान शासत्री निीिरील पािचारी 
पुलाची िरुुसिी करण्याबाबि 

३२ १२८२७९ श्री.िैभि वपचड, श्री.राहुल जगिाप, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.ित्िात्रय भरणे 

राज्यािील आरोग्य सेिेचा आधथवक अनुशेष 
कायम असल्याबाबि 

३३ १२९५३८ श्री.आशसफ शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असलम शेख, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.नसीम खान, श्रीमिी 
तनमवला गाविि, श्री.कुणाल पाटील, डॉ.सांिोष 
टारफे, श्री.डी.पी.सािांि, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.भारि भालके, श्री.बाळासाहेब थोराि 

मालेगाि (जज.नाशशक) येथील शासकीय नशसांग 
महाविद्यालयाच्या िसिीगहृाि सोयीसुविधा 
उपलब्ध करण्याबाबि 

३४ १२७९५३ श्री.ककसन कथोरे, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.सुरेश लाड 

माांडला (िा.मुरुड, जज.रायगड) पुलाची िरुुसिी 
करण्याबाबि 

३५ १३२४२० श्री.नसीम खान, श्री.असलम शेख, प्रा.िषाव 
गायकिाड 

उिांचन जलविद्यिु प्रकल्प उभारण्याचे काम 
प्रलांबबि असल्याबाबि 

३६ १२६८०६ श्री.सुतनल प्रभू, श्री.योगेश सागर राज्यािील बाल िसिीगहृाि होि असलेल्या 
गैरप्रकाराबाबि 

३७ १२६४५६ श्री.सांजय पोिनीस, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, 
श्री.अशमि विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन 

राज्याि बालमतृ्यू ि निजाि शशशूच्या मतृ्यूमध्ये 
झालेली िाढ 
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सपकाळ, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.कालीिास 
कोळांबकर, श्री.सांिीपानराि भुमरे, श्री.राजेश 
टोपे 

३८ १३३१३९ श्री.सांिीपानराि भुमरे सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामागावसाठी ११.७८ हेक्टर 
िनक्षेत्र िळिे करण्याबाबि 

३९ १२६८५२ श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.सुतनल शशांिे, 
अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.िुकाराम कािे, 
डॉ.बालाजी ककणीकर 

राज्याि हत्िी रोगाचे रुग्ण आढळून आल्याबाबि 

४० १२९८९६ प्रा.विरेंद्र जगिाप, अॅड.यशोमिी ठाकूर मौजे घुईखेड (िा.चाांिरू रेल्िे, जज.अमराििी) 
येथील खारिघळ नाल्यािर केलेल्या कामामुळे 
िदहिाटीचा रसिा बांि झाल्याबाबि 

४१ १२७६०० अॅड.आशशष शेलार, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.ककसन कथोरे, अॅड.पराग 
अळिणी, श्रीमिी माधुरी शमसाळ, श्रीमिी 
मांिा म्हात्र,े कॅप्टन आर.िशमल सेल्िन, 
श्री.विजय काळे 

जलसांपिाच्या कायावलयाि विनािापर पडून 
असलेली यांत्र े गाळ काढण्याच्या कामाकररिा 
िापरण्याबाबि 

४२ १२७२५४ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.असलम शेख, 
श्री.डी.पी.सािांि, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.पांकज 
भुजबळ, श्री.सांिोष िानिे, श्री.अतनल 
(अण्णा) गोटे, श्री.सुतनल शशांिे, अॅड.भीमराि 
धोंड,े प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.बाळासाहेब 
थोराि, श्री.अशमन पटेल, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, अॅड.यशोमिी ठाकूर, 
श्रीमिी तनमवला गाविि, प्रा.विरेंद्र जगिाप, 
श्री.अशमि झनक, श्री.भारि भालके, 
श्री.अब् िलु सत्िार, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.सांग्राम 
थोपटे, श्री.जयकुमार गोरे, श्री.डी.एस.अदहरे, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे 

वििभाविील सहा जजल्हयािील बालकाांना िेण्याि 
आलेली पोशलओची लस सिोष असल्याबाबि 

४३ १३१२३२ श्री.भारि भालके मांगळिेढा (जज.सोलापूर) िालुक्यािील शिेकऱ्याांना 
शेििळयाांचे अनिुान िेण्याबाबि 
 

४४ १३३३१० श्री.रमेश लटके मौ.परजापूर (िा.अांधेरी) येथील नैसधगवक 
िलािाच्या सुशोभीकरणाचे काम प्रलांबबि 
असल्याबाबि 
 

४५ १३०८९१ अॅड.िारीस पठाण खडी (िा.शहापूर, जज.ठाणे) ग्रामीण रुग्णालयाच्या 
इमारिीसाठी तनधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबि 
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४६ १२९८०१ श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजि पिार, 

श्री.जयांि पाटील, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.सांिीप नाईक 

शशांगिे िे भागडी (िा.आांबेगाि, जज.पुणे) या 
रसत्याचे खडीकरण ि डाांबरीकरणाचे काम पूणव 
करण्याबाबि 

४७ १३१४७४ श्री.सुरेश लाड िारे ग्रामपांचायि (िा.कजवि, जज.रायगड) क्षेत्राि 
असलेल्या विकासिाडीिील जजल्हा पररषिेच्या 
शाळेची िरुुसिी करण्याबाबि 

४८ १२८०२० श्री.छगन भुजबळ, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.जजिेंद्र आव्हाड 

िेिना (िा.येिला जज.नाशशक) शसांचन प्रकल्पाच्या 
आराखडयास मान्यिा शमळण्याबाबि 

४९ १२७०४२ श्री.अिुल भािखळकर राज्याच्या आरोग्य सांचालनालयाच्या अखत्यारीि 
सििांत्र आयषु सांचालनालयाची तनशमविी 
करण्याबाबि 

५० १२८४०७ श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील उांचीठाणे (िा.खटाि, जज.सािारा) येथे पुनिवसन 
झालेल्या काििडी खिुव गािास नागरी ि इिर 
सुविधा शमळण्याबाबि 

५१ १२८०१६ डॉ.सांजय रायमुलकर बुलढाणा जजल्हा पररषिेच्या एकाजत्मक बाल 
विकास सेिा योजनेंिगवि अांगणिाडयाांमध्ये पोषण 
आहार िाटपाि झालेला गैरव्यिहार 

५२ १३२२७५ श्री.डी.पी.सािांि, श्रीमिी अशमिा चव्हाण, 
श्री.िसांिराि चव्हाण, श्री.बसिराज पाटील, 
श्री.अशमन पटेल 

आांध्रप्रिेशकड े जाणारे ३०० टीएमसी पाणी 
मराठिाडयाला शमळण्याबाबि 

५३ १२६४४६ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमि 
विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, डॉ.सांिोष टारफे 

सफाळे (िा.जज.पालघर) येथील प्राथशमक आरोग्य 
कें द्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा िजाव शमळण्याबाबि 

५४ १३१६२४ श्री.दहिेंद्र ठाकूर, श्री.विलास िरे, श्री.क्षक्षिीज 
ठाकूर 

िसई (जज.पालघर) िालुक्यािील उपजजल्हा 
रुग्णालयाि खाटाांची सांख्या िाढविण्याबाबि 

५५ १२७३६१ प्रा.(श्रीमिी) मेधा कुलकणी पुणे शहरािील िकृ्ष लागिडीचे उदद्दष्ट्ट पूणव      
न झाल्याबाबि 

५६ १२९८०५ अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, श्री.भारि 
भालके 

अमराििी जजल्हा पररषिेच्या सेस फां डािील 
तनधीबाबि 

५७ १३०९०८ श्री.नारायण पाटील, श्री.बबनराि शशांिे मौजे कुडूविाडी (िा.माढा, जज.सोलापूर) येथे रामा 
केअर सेंटर इमारि बाांधण्यासाठी तनधी उपलब्ध 
करुन िेण्याबाबि 

५८ १२६८१७ श्री.अशमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, श्री.विजय िडटे्टीिार, 

मुलुांड (मुांबई) येथील कामगार विमा योजना 
रुग्णालयाि औषध िाटपाि झालेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
श्री.असलम शेख, श्री.कालीिास कोळांबकर, 
श्री.नसीम खान, डॉ.सांिोष टारफे, प्रा.विरेंद्र 
जगिाप, श्री.जयकुमार गोरे, श्रीमिी तनमवला 
गाविि, श्री.भारि भालके, श्री.बसिराज 
पाटील, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.डी.पी.सािांि, 
श्री.अमर काळे, श्री.सुतनल केिार, श्री.सुतनल 
राऊि, अॅड.िारीस पठाण, श्री.अतनल (अण्णा) 
गोटे, श्री.सुतनल शशांिे, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.इम्िीयाज सय्यि, श्री.प्रिाप सरनाईक 

५९ १२६६८२ श्री.हनुमांि डोळस, श्री.अशमि साटम, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्री.ककसन कथोरे, श्री.सांिीप 
नाईक, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.शशशकाांि 
शशांिे, श्री.अजजि पिार, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.राजेश टोपे, 
श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्रीमिी दिवपका 
चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.शामराि ऊफव  
बाळासाहेब पाटील, श्री.राहुल जगिाप, 
श्रीमिी सुमन पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.ित्िात्रय भरणे, श्री.मकरांि जाधि-पाटील, 
श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगिाप, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.राहुल मोटे, श्री.सांजय किम, 
श्री.दिपक चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ, 
डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.मधुसूिन 
कें दे्र, श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.अबू आजमी, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.विकास कुां भारे, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.नरेंद्र पिार, कॅप्टन 
आर.िशमल सेल्िन, श्री.नरेंद्र महेिा, 
डॉ.शमशलांि माने, श्री.रणधीर सािरकर, 
प्रा.(श्रीमिी) मेधा कुलकणी, श्रीमिी सांगीिा 
ठोंबरे, श्रीमिी माधुरी शमसाळ, श्री.प्रशाांि 
बांब, श्री.गणपि गायकिाड, डॉ.बालाजी 
ककणीकर, श्रीमिी मांिा म्हात्र,े श्रीमिी 

राज्यािील शासकीय रुग्णालयाांमध्ये औषधाांचा 
िटुिडा तनमावण झाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
अशमिा चव्हाण, श्री.िसांिराि चव्हाण, 
श्री.बसिराज पाटील, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.हररष वपांपळे, श्री.समीर कुणािार, 
डॉ.भारिी लव्हेकर, श्री.अजय चौधरी, 
श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे, श्री.उन्मेश 
पाटील, डॉ.सुतनल िेशमुख 

६० १३०३७४ श्री.सांजय पुराम मौजे टहारपूर (िा.शहापूर, जज.ठाणे) येथील 
ग्रामपांचायिीि झालेला गैरव्यिहार 

६१ १२७४०८ श्री.ओमप्रकाश ऊफव  बच्चू कडू माांडिा उमरेड (िा.शभिापूर, जज.नागपूर) येथील 
लघुशसांचन उपविभाग ििीने बाांधण्याि आलेल्या 
बांधारा तनधीचा सरपांचाने केलेला अपहार 

६२ १३३७५२ श्री.एकनाथराि खडसे इिर मागासिगव प्रिगाविील विद्यार्थयाांसाठी 
राज्यािील प्रत्येक जजल््यामध्ये िसिीगहृ सुरु 
करण्याबाबि 

६३ १३१९८६ श्री.अमर काळे नागपूर येथे शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालयाचा रामा केअर यतुनट सांलग्न जसकल 
सेंटर कायावजन्िि करण्याबाबि 

६४ १२८३०८ श्री.सांजय सािकारे, श्री.सांिोष िानिे राज् याि क्षयरोग रुग् णाांच्या सांख्येि झालेली िाढ 
 

६५ १२८५०३ श्री.असलम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, 
श्री.अशमि विलासराि िेशमुख, श्रीमिी 
तनमवला गाविि, अॅड.यशोमिी ठाकूर, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, प्रा.विरेंद्र 
जगिाप, श्री.हषविधवन सपकाळ, डॉ.सांिोष 
टारफे, श्री.डी.पी.सािांि, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे 

राज्याि मानशसक आरोग्य प्राधधकरण सथापन 
करण्याबाबि 

६६ १२६७१७ श्री.अशमि विलासराि िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम 
शेख, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.नसीम खान, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्रीमिी तनमवला गाविि 

मुांबईि हेपॅटायदटस-बी (कािीळ) या आजाराच्या 
प्रतिबांधक लसीकरणापासून बालके िांधचि 
असल्याबाबि 

६७ १३०३२१ डॉ.शमशलांि माने, श्री.सुधाकर िेशमुख, श्रीमिी 
माधुरी शमसाळ, श्री.विश्िजजि किम 

कराड िालुक्यासह साांगली, सोलापूर जजल््यािील 
टेंभू उपसा शसांचन योजना तनधी अभािी बांि 
झाल्याबाबि 

६८ १२६४४० श्री.भासकर जाधि गुहागर (जज.रत्नाधगरी) येथील आरोग्य 
विभागािील ररक्ि पिे भरण्याबाबि 

६९ १३०७५६ श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.अशमि विलासराि 
िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.बसिराज पाटील 

मौजे शशांिाळिाडी िाांडा (िा.औसा, जज.लािूर) 
येथील पाझर िलािाच्या कामास मांजुरी 
िेण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
७० १२९७३६ श्री.गोिधवन शमाव अकोला (जज.अकोला) येथील शसांचन विहीरीांच्या 

कामाि झालेला गैरव्यिहार 
७१ १२९३५९ श्री.कालीिास कोळांबकर खेड-शशरगाि (िा.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील 

वपांपळिाडी धरणाचे काम अपूणाविसथेि 
असल्याबाबि 

७२ १२६७३३ श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.सांिीप 
नाईक, श्री.असलम शेख, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.हनुमांि डोळस 

ठाणे जजल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या 
पुनबाांधणीबाबि 

७३ १२९०७७ श्री.सुभाष उफव  पांडडिशेठ पाटील, श्री.सुरेश 
लाड 

मोग्रज ग्रामपांचायि (िा.कजवि, जज.रायगड) 
हद्दीिील आदििासी िाडीिील समशानभूमी 
विकासकाने अनधधकृिपणे िाब्याि घेिल्याबाबि 

७४ १३०२८६ श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीि पाटील-
सरुडकर, श्री.अतनल (अण्णा) गोटे, श्री.सुतनल 
शशांिे, अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.अशमि झनक, 
प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.डी.एस.अदहरे, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.असलम शेख, श्री.अशमन 
पटेल, श्रीमिी तनमवला गाविि, प्रा.िषाव 
गायकिाड, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.भारि भालके 

राज्यािील जजल्हा ि ग्रामीण रुग्णालयाि 
श्िानिांशािरील अँटी रेबीज लसीचा पुरिठा होि 
नसल्याबाबि 

  
िसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
७५ १२७७२० श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.शामराि ऊफव  

बाळासाहेब पाटील 
सािारा जजल्हयािील धोम धरणािनू शेिकऱ्याांना 
पाणी िेण्याबाबि 

७६ १२७१४४ श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर सािेगाि (जज.नाांिेड) येथील रामेश्िर रसत्यािर 
बाांधण्याि आलेल्या पुांगळी पुलाचे बाांधकाम 
तनकृष्ट्ट िजावचे झाल्याबाबि 

७७ १२७८८७ श्री.सुतनल केिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्री.असलम शेख, डॉ.सांिोष 
टारफे 
 

चनाखा (िा.राजूरा, जज.चांद्रपूर) ग्रामपांचायिील 
सांरपच ि ग्रामसेिकाांनी केलेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
७८ १२६५३२ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अिुल भािखळकर, 
श्री.अशमि साटम 

रायगडच्या पयवटन विकास आराखडयाच्या 
प्रसिािाला मांजूरी शमळण्याबाबि 

७९ १२८०४८ श्री.हषविधवन सपकाळ मोिाळा (जज बुलढाणा) िालुक्याि जलयुक्ि 
शशिार अशभयानाांिगवि पाझर िलािाच्या 
िरुुसिीची कामे तनकृष्ट्ट िजावची झाल्याबाबि 

८० १२८२६६ श्री.राजु िोडसाम ग्रामपांचायि मौजा िाांजरी (िा.िणी, 
जज.यििमाळ) येथील महात्मा गाांधी पुरसकार 
(िांटामुक्ि बक्षक्षस तनधी) मध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

८१ १३२३०५ डॉ.अशोक उईके ररधोरा िे िाढोणा (िा.राळेगाि, जज.यििमाळ) 
येथील बेंबळाच्या कालव्याच्या पुलाचे काम 
तनकृष्ट्ट िजावचे झाल्याबाबि 

८२ १३०४१८ श्री.योगेश सागर मुांबईि मानिी िसिीमध्ये अजगराांचा िािर 
िाढल्याबाबि 

८३ १२७०६७ श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्ि क्षीरसागर, 
श्री.हनुमांि डोळस, श्री.सांिीप नाईक, श्रीमिी 
दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.राणाजगजीिशसांह 
पाटील, श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.राहुल जगिाप, श्रीमिी सुमन पाटील, 
श्री.प्रिीप नाईक, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.ित्िात्रय भरणे, श्री.मकरांि जाधि-
पाटील, श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगिाप, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.राहुल मोटे, श्री.सांजय 
किम, श्री.दिपक चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ, 
डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.मधुसूिन 
कें दे्र, श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.बबनराि शशांिे, 
श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, कुमारी 
प्रझणिी शशांिे, श्री.ककसन कथोरे 

सोलापूर जजल््यािील छत्रपिी शशिाजी महाराज 
सिोपचार रुग्णालयािील ररक्ि पिे भरण्याबाबि 

८४ १३४०८४ श्री.सुरेश गोरे खेड (जज.पुणे) िालुक्याि मोकाट कुत्र्याांच्या 
हल्ल्याि िाढ झाल्याबाबि 

८५ १३३४११ श्री.सांजय किम खेड (जज.रत्नाधगरी) येथे कुष्ट्ठरोगाचे रुग् ण 
आढळून आल्याबाबि 
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८६ १२६८६३ श्री.सुतनल प्रभू, श्री.प्रकाश सुिे, श्री.बबनराि 

शशांिे 
राज् यािील बेकायिेशशर रोगतनिान प्रयोगशाळा 
(पॅथॉलॉजी लॅब) ि रोगतनिानिज् ञ (पॅथॉलॉजजसट) 
याांच्यािर कारिाई करण्याबाबि 

८७ १२६५७१ श्री.सांजय पोिनीस, श्री.िैभि वपचड, श्री.राहुल 
जगिाप, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.ित्िात्रय 
भरणे, श्री.िकुाराम कािे, श्रीमिी तनमवला 
गाविि, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.असलम शखे, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अशमि विलासराि िेशमुख, श्री.बाळासाहेब 
थोराि, श्री.कुणाल पाटील, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्री.िसांिराि चव्हाण, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, प्रा.िषाव गायकिाड, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अशमि झनक, प्रा.विरेंद्र 
जगिाप, श्री.जयप्रकाश मुांिडा, श्री.प्रिाप 
सरनाईक, प्रा.(श्रीमिी) मेधा कुलकणी, 
श्री.सांिीपानराि भुमरे, श्री.सिा सरिणकर 

राज्यािील शासकीय ि खाजगी पाळणाघराांिर 
तनयांत्रण ठेिण्यासाठी तनयमािली ियार 
करण्याबाबि 

८८ १२८०२६ श्री.छगन भुजबळ, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.जयांि पाटील 

नाशशक येथील सांिभव सेिा रूग्णालयामध्ये 
ककव रोग ि ककडनी प्रत्यारोपण विभाग पूणव 
क्षमिेने सुरु करण्याबाबि 

८९ १२६७८८ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमि 
विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.सुतनल प्रभू, 
श्री.मांगलप्रभाि लोढा, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्ि क्षीरसागर, 
श्री.हनुमांि डोळस, श्री.सांिीप नाईक, श्रीमिी 
दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.राणाजगजीिशसांह 
पाटील, श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.राहुल जगिाप, श्रीमिी सुमन पाटील, 
श्री.प्रिीप नाईक, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.ित्िात्रय भरणे, श्री.मकरांि जाधि-
पाटील, श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचकटगाांिकर, श्री.सुरेश लाड, 

राज्याि कुपोषणामुळे होणारे बालमतृ्य ू
टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबि 
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श्री.राहुल मोटे, श्री.सांजय किम, श्री.पांकज 
भुजबळ, डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.मधुसूिन कें दे्र, श्री.नरहरी झझरिाळ, 
श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.अिुल 
भािखळकर, श्री.मनोहर भोईर, श्री.सुरेश 
धानोरकर, डॉ.राहूल पाटील, श्री.सुधाकर 
कोहळे, श्री.अबू आजमी, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.जयप्रकाश मुांिडा, डॉ.शमशलांि माने, 
श्री.सांिोष िानिे, श्री.बसिराज पाटील, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.दहिेंद्र ठाकूर, 
श्री.विलास िरे, श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, श्रीमिी 
माधुरी शमसाळ, श्री.गणपि गायकिाड, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.नरेंद्र पिार, श्रीमिी 
मांिा म्हात्र,े श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे, 
श्री.जगिीश मुळीक, श्री.अतनल किम, 
श्री.राजन साळिी, श्री.प्रभुिास शभलािेकर 

९० १२६६८९ श्री.हनुमांि डोळस, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.अजजि पिार, श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप 
िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.राणाजगजीिशसांह 
पाटील, श्री.सांिीप नाईक, श्री.असलम शेख, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.नरहरी झझरिाळ, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन कथोरे, श्री.राजेश 
टोपे, श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्रीमिी दिवपका 
चव्हाण, श्री.शामराि ऊफव  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.राहुल जगिाप, श्रीमिी सुमन पाटील, 
श्री.प्रिीप नाईक, श्री.ित्िात्रय भरणे, 
श्री.मकरांि जाधि-पाटील, श्री.विजय भाांबळे, 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगाांिकर, 
श्री.सांग्राम जगिाप, श्री.सुरेश लाड, श्री.राहुल 
मोटे, श्री.सांजय किम, श्री.दिपक चव्हाण, 
श्री.पांकज भुजबळ, डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.मधुसूिन कें दे्र, श्री.बबनराि शशांिे, 
श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.नसीम खान, श्रीमिी तनमवला 
गाविि, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.अमर काळे 

ठाणे-पडघा (जज.ठाणे) येथनू खरैाच्या लाकडाांची 
िसकरी होि असल्याबाबि 

९१ १३०३७७ श्री.सांजय पुराम पेंढरी िे ककटाई (िा.लाखनी, जज.भांडारा) या 
रसत्याची िरुुसिी करण्याबाबि 
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९२ १३२८३९ श्री.अमर काळे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 

श्री.असलम शेख 
अहमिनगर जजल््याि में.ररलायन्स जजओ 
कां पनीकडून अनधधकृिपणे केबल टाकण्याि येि 
असल्याबाबि 

९३ १२७८८१ श्री.सांजय सािकारे भुसािळ (जज.जळगाि) िालुक्यािील साकरी 
ग्रामपांचायिीि १४ व्या वित्ि आयोगािील तनधीि 
झालेला गैरव्यिहार 

९४ १२८६३४ श्री.असलम शेख, श्री.अशमन पटेल, प्रा.िषाव 
गायकिाड, श्रीमिी तनमवला गाविि, डॉ.सांिोष 
टारफे 

शमरा-भाईंिर महानगरपाशलकेच्या रुग्णालयाि 
साि दििसाांि पाच िरुणाांचा मतृ्य ूझाल्याबाबि 

९५ १२६६०७ श्री.भासकर जाधि रत्नाधगरी जजल््याच्या पयवटन विकास बृ् ि 
आराखडयाच्या प्रसिािाबाबि 

९६ १३२९३४ श्री.गोिधवन शमाव अकोला जजल््याि शसकलसेल या आजाराने ग्रसि 
असलेल्या रुग्णाांच्या सांख्येि होि असलेली िाढ 

९७ १२९३९९ श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.िभैि नाईक िोंडिली – िायांगणी (िा.मालिण,जज.शसांधिुगुव) 
येथील शसांधिुगुव पयवटन विकासाचा ड्रीम प्रोजेक्ट 
‘सी िल्डव’ प्रकल्पाबाबि 

९८ १२६९६५ श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.सांिीप 
नाईक, श्री.असलम शेख, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.हनुमांि डोळस, 
श्री.सरिार िाराशसांह, श्री.शरििािा सोनािणे, 
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, श्री.कालीिास 
कोळांबकर, श्री.बसिराज पाटील, अॅड.भीमराि 
धोंड,े श्री.प्रकाश फािपेकर 

राज्यािील आदििासी जजल््यासह िगुवम भागाि 
हांगामी डॉक्टर म्हणनू काम करणा-या डॉक्टराांना 
सेिेि कायम करण्याबाबि 

९९ १२९०८० श्री.सुभाष उफव  पांडडिशेठ पाटील कोप्रोली प्राथशमक आरोग्य कें द्र 
(िा.उरण,जज.रायगड) येथे विांच,ू सपविांशािर 
उपचार होि नसल्याबाबि 

  

तिसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
१०० १२७८८९ श्री.सुतनल केिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 

श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, श्री.डी.पी.सािांि, डॉ.सांिोष 
टारफे 

भांडारा जजल्हा शल्य धचककत्सक कायावलयािील 
गैरव्यिहाराबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
१०१ १३२३२१ डॉ.अशोक उईके पाांढरकिडा (जज.यििमाळ) येथील िन 

विभागाच्या उमरी आगारािनू िाहनाांच्या सुट्या 
भागाांची ि सागिान लाकडाांची चोरी होि 
असल्याबाबि  

१०२ १३३४१२ श्री.सांजय किम मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील पयवटन 
सथळाांचा विकास करण्याबाबि 

१०३ १३०४०१ श्री.सांजय पुराम कचारगड ि हाजरापाल (िा.सालेकसा, 
जज.गोंदिया) पररसराि महाराष्ट्र पयवटन विकास 
महामांडळामाफव ि शासकीय विश्रामगहृ 
बाांधण्याबाबि 

१०४ १२९१४९ श्री.सुभाष उफव  पांडडिशेठ पाटील अशलबाग (जज.रायगड) िालुक्यािील िळिड े
परहूरपाडा रसत्यािरील पलू विना परिाना 
तनष्ट्काशसि केल्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांि कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : २७ नोव्हेंबर, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


