
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

बुधिार, दिनाांक ०९ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १८, १९३९ ( 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 - ८७ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ५७ [ ०१ िे ५७ ] 
  

िसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २४ [ ५८ िे ८१ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ०६ [ ८२ िे ८७ ] 
  

एकूण - ८७ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
१ ८५६९७ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अिलु भािखळकर, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.अशमि साटम 

नागोठणे (िा.रोहा, जज.रायगड) येथील गािठाण 
ि िन विभागाच्या जागेिर बेकायिेशीरररत्या 
प्लॉट करुन विक्री केल्याबाबि 
 

२ ९०२०८ श्रीमिी सीमािाई दहरे नाशशक जजल्हा रुग्णालयाि बनािट अपांगत्िाचे 
िाखले वििरीि करण्याि येि असल्याबाबि 
 

३ ८६०९८ श्री.अिुल भािखळकर, श्री.विलासराि जगिाप राज्यािील रक्िपेढयाांना रक्िघटक 
विलगीकरणासाठी आधतुनक सुविधा उपलब्ध 
करुन िेण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
४ ८६१८३ श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप 

िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.नरहरी झिरिाळ, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.ककसन कथोरे, श्री.िभैि वपचड 

िसई (जज.पालघर) येथील गोझखिरे िनपररक्षेत्र 
अधधकाऱ् याने केलेला गैरव्यिहार 

५ ८९२८९ श्री.ककसन कथोरे साांगली ि औरांगाबाि येथील रुग्णालयािील अिधै 
गभवपािाबाबि 
 

६ ८८७१९ श्री.अतनल बाबर िाकारी उपसा शसांचन (जज.साांगली) योजनेच्या 
वििरीका क्र. २ चे काम बांि असल्याबाबि 
 

७ ८६६१० डॉ.राहूल पाटील, श्रीमिी िपृ्िी सािांि राज्याि िदै्यकीय अभ्यासक्रमाांच्या प्रिेशासाठी 
घेण्याि आलेल्या राष्ट्रीय पात्रिा प्रिेश (नीट) 
परीक्षिे िालेला गैरव्यिहार 
 

८ ९३४२९ श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.जयांि पाटील, श्री.जजिेंद्र 
आव्हाड, श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-
पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.दिपक चव्हाण 

ॲन्टीडी, आरएचडी ३०० एमसीजी या औषधाांच्या 
खरेिीि िालेली अतनयशमििा 

९ ८५६७१ अॅड.पराग अळिणी, अॅड.आशशष शेलार, कॅप्टन 
आर.िशमल सेल्िन 

मुांबईिील शासकीय रुग्णालयाि कुटुांब तनयोजन 
शस्त्रकक्रयाांमध्ये मदहलाांच्या मतृ्यूांचे प्रमाण िाढि 
असल्याबाबि 
 

१० ९२९१७ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे शसन्नर (जज.नाशशक) ग्रामीण रुग्णालयासाठी 
निीन पिे मांजूर करण्याबाबि 
 

११ ९१७३४ श्री.चरण िाघमारे भांडारा जजल्हा सामान्य रुग्णालयाि अजस्थरोग 
शस्त्रकक्रयेसाठी आिश्यक असलेल्या सादहत्याांचा 
पुरिठा करण्याबाबि 
 

१२ ९३२८६ श्री.सांजय किम खेड (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील रस्त्याांची 
िालेली िरुिस्था 
 

१३ ९१११५ श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर नाांिेड जजल्हयािील अनेक गािाांमध्ये स्मशानभूमी 
नसल्याबाबि 
 

१४ ९३५०९ श्री.राजु िोडसाम मौजे पाांढुणाव (ख.ु) (िा.घाटांजी, जज.यििमाळ) 
येथे प्रस्िाविि साठिण िलािाचे काम सुरू 
करण्याबाबि 
 

१५ ९३५३८ श्री.योगेश दटळेकर खडकिासला (जज.पुणे) धरणािनू स्िारगेट ि 
पिविीमागे जाणाऱ्या कालव्याच्या शभांिीांना िड े
गेल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
१६ ८६५८२ श्री.विजय औटी नाशशक येथील बालगुन्हेगाराांच्या तनररक्षणगहृािनू 

मुलाांनी पलायन केल्याबाबि 
 

१७ ८८६९७ श्री.बाळासाहेब थोराि, श्री.अशमन पटेल, 
डॉ.शमशलांि माने 

िधाव (जज.िधाव) शहरािील ग्रामपांचायि क्षेत्राि येि 
असलेल्या पररसराि बेकायिेशीरररत्या िालेली 
बाांधकामे 

१८ ८६०५३ श्री.अजय चौधरी, श्री.सुतनल शशांिे, श्री.जजिेंद्र 
आव्हाड, श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-
पाटील, श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.भास्कर जाधि, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.नरहरी झिरिाळ, 
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.ककसन कथोरे, श्रीमिी िपृ्िी 
सािांि, श्री.राजन साळिी 

िापोली, खेड ि मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) 
िालुक्याांमध्ये जलयुक्ि शशिार योजनेच्या 
कामाांमध्ये िालेला गैरव्यिहार 

१९ ८८७४३ डॉ.सुजजि शमणचेकर, श्री.राजेश क्षीरसागर कोल्हापूर जजल्हयािील छत्रपिी प्रशमलाराजे 
रुग्णालयाि सोयीसुविधाांचा अभाि असल्याबाबि 
 

२० ८९६६५ श्री.प्रिाप सरनाईक कुडाळ (जज.शसांधिुगूव) िालुक्यािील परबिाडी 
(कोल्हेभाट) िे गाांगेश्िर मांदिर (आांब्रड) या 
रस्त्याचे काम तनकृष्ट्ट िजावचे िाल्याबाबि 
 

२१ ८७५७४ श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.योगेश (बापू) 
घोलप 

नाशशक जजल््याला जलयकु्ि शशिार योजनेसाठी 
अतिअल्प तनधी शमळाल्याबाबि 
 

२२ ९३०६२ डॉ.भारिी लव्हेकर मुांबईिील जसलोक हॉजस्पटलमध्ये चकुीच्या 
औषधाने गभवििी मदहलेच्या बाळाचा िालेला 
मतृ्य ू
 

२३ ८५०५९ श्री.सुधाकर िेशमुख नागपूर येथील िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रूग्णालयामध्ये शसकलसेल रूग्णाांना औषध ि 
रक्ि शमळि नसल्याबाबि 
 

२४ ९१७३५ श्री.राहुल बोंदे्र बुलढाणा जजल्हयाि क्षयरोग रुग्णाांची िालेली 
िाढ 
 

२५ ९१७०७ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.अशमन पटेल, श्री.राहूल 
कुल 

मौजे कासुडी (िा.भोर, जज.पुणे) ग्रामपांचायिीि 
िालेला गैरव्यिहार 
 

२६ ८८१९६ श्री.सुभाष उफव  पांडडिशेठ पाटील बामणोली (िा.खालापूर, जज.रायगड) धरणाांिगवि 
जाांशभिली येथील जॅकिेल ि पाट िरुुस्िी 
करण्याबाबि 

२७ ८६०१७ श्री.सुतनल शशांिे िरळी (मुांबई) येथील राज्य कामगार विमा 
योजनेच्या रुग्णालयाचे िजोन्निी करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
२८ ८५३१४ श्री.भास्कर जाधि मौजे िािे (िा.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील 

प्राथशमक आरोग्य कें द्राचे ग्रामीण रूग्णालयाि 
शे्रणीिधवन करण्याबाबि 
 

२९ ८८०१७ डॉ.सांजय रायमुलकर, श्री.बळीराम शसरसकार, 
श्री.राहुल बोंदे्र 

अकोला जजल्हयाि जलयकु्ि शशिार योजनेची 
कामे यांत्राद्िारे केल्याबाबि 
 

३० ९१५९६ श्री.सिानांि चव्हाण गाांधारेश्िर पूल िे फरशी तिठा (िा.धचपळूण, 
जज.रत्नाधगरी) या रस्त्याची िालेली िरुिस्था 
 

३१ ९१७६५ श्री.जयकुमार गोरे राज्यािील जजल्हा पररषि शशक्षकाांच्या 
जजल्हाांिगवि बिलीबाबि 
 

३२ ९३५८० श्री.प्रशाांि बांब शभांगारा, चालीस टापरी आझण गोमाल 
(जज.बुलढाणा) गािाांची शासन िप् िरी नोंि 
नसल् याबाबि 
 

३३ ८९९२० श्री.विजय रहाांगडाले उमरेड कऱ्हाांड (जज.नागपरू) अभयारण्याांिगवि 
असलेल्या शेिीचे िन्यप्राण्याांकडून िालेले 
नुकसान 
 

३४ ९१८८० श्री.हररष वपांपळे िलई रेल्िे (िा.अकोट, जज.अकोला) या आदििासी 
गािाचे पनुिवसन करण्याबाबि 
 

३५ ८७६६० श्रीमिी अशमिा चव्हाण िामसा (िा.भोकर, जज.नाांिेड) ग्रामीण भागाि 
बोगस डॉक्टर ि भोंिबूाबा याांनी आदििासी 
बाांधिाचे आधथवक नकुसान केल्याबाबि 
 

३६ ८७९४७ श्री.नारायण पाटील करमाळा-कोंढारधचांचोली-डडकसळ (जज.सोलापूर) 
िरम्यानच्या शभमा निी पात्रािरील पूल िाहिूकीस 
धोकािायक िाल्याबाबि 
 

३७ ८८७१६ श्री.लक्ष्मण पिार गेिराई (जज.बीड) िालुक्याि एकाजत्मक पाणलोट 
व्यिस्थापन कायवक्रम योजनेचे लाभाथी 
तनिडिाना िालेला गैरव्यिहार 
 

३८ ८४८८८ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अस्लम शेख, श्री.अमर 
काळे, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.राहुल बोंदे्र, अॅड.सांजय धोटे 

वििभाविील नरेगाच्या कामाांसाठी तनधी उपलब्ध 
करुन िेण्याबाबि 

३९ ८६७६८ श्री.अशमि विलासराि िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.जयकुमार गोरे, श्री.अस्लम 
शेख, श्री.अशमन पटेल, प्रा.िषाव गायकिाड, 
श्रीमिी तनमवला गाविि, श्री.बाळासाहेब थोराि 

राज्याि िाढत्या प्रिषूणामुळे लहान मुलाांमध्ये 
अस्थमा आजाराचे रुग्ण आढळून आल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
४० ८८१४८ श्री.योगेश सागर राज्याि हृद्यविकाराच्या रुग्णाांि िालेली िाढ 

 

४१ ९४०९८ डॉ.सांिोष टारफे, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.अमर काळे, श्री.अस्लम शेख 

महसूली तनधीि ३० टक्के ि भाांडिली तनधीि २० 
टक्के कपाि करण्याच्या आिेशाबाबि 
 

४२ ९१८२९ श्री.ओमप्रकाश ऊफव  बच्चू कडू, श्री.शशरीषिािा 
चौधरी, श्री.विनायकराि जाधि-पाटील 

पूणाव, चारगड, चांद्रभागा, सापन (जज.अमराििी) 
या प्रकल्पाांच्या कालव्याांचे खोलीकरण ि रस्िे 
बाांधकामासाठी तनधी िेण्याबाबि 
 

४३ ८६९९९ श्री.हषविधवन सपकाळ बुलढाणा जजल् ्यािील जलयुक् ि शशिार 
अशभयानािील कामाच् या तनवििा प्रकक्रयेि िालेला 
गैरव् यिहार 
 

४४ ९२२६७ श्री.राजेश क्षीरसागर कोल्हापरू जजल्हा पररषिेिील मदहला बालकल्याण 
विभागाि तनवििा प्रककयेि िालेला गैरव्यिहार 
 

४५ ९३५०२ श्री.रुपेश म् हात्र े िुांगा ि पासपोली गाांि (मुांबई) या पररसरािील 
शासकीय जशमनीिर खाजगी कां पनीने तनिासी ि 
व्यािसातयक प्रकल्प उभारल्याबाबि 
 

४६ ८५४५० श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.अमर काळे, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, श्री.सुतनल केिार, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.अब् िलु सत्िार 

मुांबईिील नॅशनल पाकव च्या जांगलाि राहणाऱ्या 
आदििासीांना िीज पुरिठा करण्यास िन 
विभागाचा असलेला विरोध 

४७ ९२४३४ श्री.िानाजी मुटकुले सेनगाांि (जज.दहांगोली) येथे स्त्रीरोग िज्ञ ि 
सोनोग्राफी सेंटर नसल्याबाबि 
 

४८ ८९६२६ श्री.जयप्रकाश मुांिडा माढा (जज.सोलापूर) िालुक्यािील जाधििाडी 
(मो), पालिण ि अरण येथे जलयकु्ि शशिार 
योजनेच्या कामाि िालेला गैरव्यिहार 
 

४९ ८८५०९ श्री.समीर कुणािार, श्री.प्रशाांि ठाकूर समुद्रपूर (जज.िधाव) िालुक्यािील गािाांना लाल 
नाला ि पोथरा नाला प्रकल्पािील पाणी 
शमळण्याबाबि 
 

५० ९३२५६ श्री.भरिशठे गोगािले रायगड ककल्ला ि पररसराच्या सांिधवनासाठी 
जादहर केलेल्या योजनेबाबि 
 

५१ ९३०८४ श्री.अशमि घोडा डहाण-ूनाशशक राज्य मागाविरील पूलाची िालेली 
िरुिस्था 
 

५२ ८९९६६ श्री.सुतनल प्रभू गोरेगाि (मुांबई) आरे िसाहिीिील बबबटयाांचे 
िाढिे हल्ले रोखण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
५३ ८६६८० डॉ.शशशकाांि खेडकेर मौजे ककन्ही पिार (िा.िेऊळगाांि राजा, 

जज.बलुढाणा) येथील जलयकु्ि शशिार योजनेि 
िालेला गैरव्यिहार 
 

५४ ८७०५५ श्री.प्रकाश आबबटकर, श्री.हसन मुश्रीफ कोल्हापूर जजल्हयािील राधानगरी िालुक्यासह १४ 
गािािील खरेिी विक्री व्यिहार पिुविि 
करण्याबाबि 
 

५५ ९११६१ श्री.सुरेश गोरे गोरेगाि (िा.खेड, जज.पुणे) गािाि राबविण्याि 
आलेल्या घरकुल योजनेि िालेला गैरव्यिहार 
 

५६ ९२२५६ श्री.सांिोष िानिे, श्री.ककसन कथोरे ठाणे जजल्हयािील िन विभागाच्या कामाांमध्ये 
िालेला गैरव्यिहार 
 

५७ ८५११२ अॅड.आशशष शेलार, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.प्रशाांि ठाकूर, अॅड.पराग अळिणी 

मुांबईि १८ िषव ियोगटािील अनाथ मुलाांसाठी 
आधारश्रमाांची गरज असल्याबाबि 
 

  
िसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
५८ ८६४५० श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अिलु भािखळकर, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.अशमि साटम 

पनिेल (जज.रायगड) येथे मध्यििी दठकाणी 
िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालयाला मान्यिा 
शमळण्याबाबि 

५९ ८६७१८ श्री.अिुल भािखळकर, श्री.विलासराि जगिाप, 
श्री.योगेश सागर 

राज्याि जीिन अमिृ सेिा योजनेची 
अांमलबजािणी करण्याबाबि 

६० ९३२९० श्री.सांजय किम िापोली (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील रस्त्याांची 
िालेली िरुिस्था 

६१ ९११४८ श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर कौठा (िा.कां धार, जज.नाांिेड) येथील मन्याड 
निीिरील कोल्हापूरी बांधाऱ् याचे काम सुरु 
करण्याबाबि 

६२ ९०२७८ श्री.विजय औटी अहमिनगर जजल्हा पररषिेच्या प्राथशमक आरोग्य 
कें द्राच्या रुग्णिादहका चालकाअभािी बांि 
असल्याबाबि 

६३ ८७६६८ श्रीमिी दिवपका चव्हाण मौजे अांिापूर (िा.बागलाण, जज.नाशशक) येथील 
िशलि िस्िी सुधार योजना ि निबौध्ि विकास 
योजनेंिगविची कामे तनकृष्ट्ट िजावची िाल्याबाबि 

६४ ८५०६३ श्री.सुधाकर िेशमुख, श्री.अिलु सािे नागपूर ि औरांगाबाि येथील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रूग्णालयािील बायोमेडीकल 
िेस्टबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
६५ ८८१९७ श्री.सुभाष उफव  पांडडिशेठ पाटील आांबोली धरण (िा.मुरुड, जज.रायगड) 

लघुपाटबांधारे प्रकल्पाांिगवि कालव्याचे काम अपूणव 
असल्याबाबि 

६६ ९२०३८ श्री.सुतनल शशांिे, अॅड.भीमराि धोंड े राज्याि निीखोरे अशभकरणाची स्थापना 
करण्याबाबि 

६७ ८५४५६ श्री.भास्कर जाधि आबलोली (िा. गुहागर, जज. रत्नाधगरी) येथील 
आरोग्य कें द्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा िजाव 
िेण्याबाबि 

६८ ९१७२६ डॉ.सांजय रायमुलकर वििेकानांिनगर (िा.मेहकर, जज.बुलढाणा) 
ग्रामपांचायिीच्या तनधीचा केलेला अपहार 

६९ ९१६१८ श्री.सिानांि चव्हाण रत्नाधगरी जजल्हा पररषि आरोग्य विभागािील 
भरिी प्रकक्रयेि िालेला गैरव्यिहार 

७० ९२६५७ श्री.जयकुमार गोरे दििडा (िा.माण, जज.सािारा) येथील शसमेंट 
बांधाऱ्याच्या कामाि िालेला गैरव्यिहार  

७१ ८७८२४ श्रीमिी अशमिा चव्हाण नाांिेड जजल्हयािील ११९ बालगहृाांपकैी १०९ 
बालगहृाांना सांस्था चालकाांनी बांि केल्याबाबि 

७२ ८५०३४ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अस्लम शेख, श्री.अमर 
काळे, डॉ.सांिोष टारफे 

नागपूर विभागाि गेल्या िषवभराि बालमुत्यूच्या 
प्रमाणाि िालेली िाढ  

७३ ८६११५ श्री.अशमि विलासराि िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील 

लािूर येथील सिोपचार रुग्णालय ि शासकीय 
िैद्यकीय महाविद्यालयािील रक्िपेढीची 
िािानकूुलीि यांत्रणा बांि असल्याबाबि 

७४ ८८२०१ श्री.योगेश सागर जागतिक आरोग्य सांस्थेच्या तनकषानुसार 
शासकीय रुग्णालयाि खाटाांची सोय करण्याबाबि 

७५ ९३९१४ श्री.रुपेश म् हात्र े ठाणे शसजव्हल रुग्णालयाांचे रुपाांिर सुपर 
स्पेशाशलटी रुग्णालयाि करण्याबाबि 

७६ ८५४६५ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.सुतनल केिार, डॉ.सांिोष 
टारफे, श्री.अशमि विलासराि िेशमुख, 
श्री.अब् िलु सत्िार, श्री.अमर काळे, श्री.हषविधवन 
सपकाळ 

आरे (मुांबई) येथील १ हजार ४१४ हेक्टर जागा 
बळकािल्याबाबि 

७७ ९३४५६ श्री.जयप्रकाश मुांिडा मौ.पाांग्राशशांिे (िा.िसमि, जज.दहांगोली) येथे 
जलयकु्ि शशिार योजनेिील बांधाऱ्याांची कामे 
तनकृष्ट्ट िजावची िाल्याबाबि 

७८ ८८५१३ श्री.समीर कुणािार, श्री.प्रशाांि ठाकूर, 
श्री.प्रभुिास शभलािेकर 

मौजा समुद्रपूर (जज.िधाव) येथील िलािाचे 
पुनजीिन करण्याबाबि 

७९ ९३६५८ श्री.भरिशठे गोगािले, श्री.विजय औटी पन्हळघर खिुव ि पन्हळघर बदु्रकु (िा.माणगाांि, 
जज.रायगड) या िोन ग्रामपांचायिीमध्ये 
ग्रामसेिकाने केलेला अपहार 



8 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
८० ८९९६७ श्री.सुतनल प्रभू, श्री.नसीम खान, श्री.भारि 

भालके, श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.डी.पी.सािांि, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे 

राज्याि जलशसांचनाचे ५७ प्रकल्प िीघवकाळापासून 
प्रलांबबि असल्याबाबि 

८१ ८६४२० श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापूर जजल््यािील जलयुक्ि शशिार 
योजनेच्या कामाांमध्ये िालेला गैरव्यिहार 

  
तिसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
८२ ९३२९७ श्री.सांजय किम िापोली, खेड ि मांडणगड (जज.रत्नाधगरी) 

िालुक्यािील रस्त्याांची िालेली िरुिस्था 
८३ ८८२०६ श्री.सुभाष उफव  पांडडिशेठ पाटील कजवि (जज.रायगड) िालुक्यािील शेि जशमनीिर 

बुलडोिरचा िापर केल्याने पाईपलाईन ि 
रस्त्याचे िालेले नकुसान 

८४ ८५५३६ श्री.भास्कर जाधि मौजे ढाकमोली (िा.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) 
येथील पािर िलािाचे काम प्रलांबबि 
असल्याबाबि 

८५ ९३५३४ डॉ.सांजय रायमुलकर बबच्छन निीपात्राि (जज.अमराििी) कां त्राटिाराने 
बेकायिेशीरपणे पाांिण रस्त्याांचे काम सुरु 
केल्याबाबि 

८६ ८५४७१ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.सुतनल केिार, डॉ.सांिोष 
टारफे, श्री.अमर काळे, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
श्री.अब् िलु सत्िार, श्री.अशमि विलासराि 
िेशमुख 

अकोला जजल््याि रोजगार हमी योजनेंिगवि 
राबविण्याि येणारी िीन हजार कामे अपूणव 
असल्याबाबि 

८७ ८८५१६ श्री.समीर कुणािार, श्री.प्रशाांि ठाकूर िधाव जजल््यािील दहांगणघाट उपजजल्हा 
रुग्णालयामध्ये रामा केअर यतुनट सुरू 
करण्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांि कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : ८ ऑगस् ट, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


