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

बुधिार, दिनाांक ०२ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण ११, 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 - ६६ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ५० [ ०१ िे ५० ] 
  

िसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १३ [ ५१ िे ६३ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ०३ [ ६४ िे ६६ ] 
  

एकूण - ६६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
१ ८७४६० श्रीमिी अशमिा चव्हाण नाांिेड जजल््याि डेंग्य ू ि दहििापाच्या 

रुग्णाांमध्ये झालेली िाढ 
२ ८५००३ श्री.अमल महाडीक कोल्हापूर जजल्हा पररषिेकडून ‘ग्रामपांचायि 

जनसुविधा’ योजनेंिगवि ग्रामपांचायिीांना िेण्याि 
येि असलेल्या अनुिानाि िाढ करण्याबाबि 

३ ९११३८ श्री.सुरेश गोरे चाकण (िा.खेड,जज.पुणे) औद्योधगक िसाहि 
येथे राज्य कामगार विमा महामांडळाचे 
रुग्णालय उभारण्याबाबि 

४ ८९५११ श्री.राजन साळिी रत्नाधगरी जजल्हािील लघुशसांचन प्रकल्पाच्या 
कामाांना तनधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबि 

५ ८७११२ श्रीमिी दिवपका चव्हाण पठािे (िा.बागलाण, जज.नाशशक) लघपुाटबांधारे 
कालव्याची िरुुस्िी करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
६ ८७७८२ श्री.राहुल जगिाप श्रीगोंिा (जज.अहमिनगर) िालुक्यािील घोड 

धरणािनू बेकायिेशीरपणे पाणी उपसा होि 
असल्याबाबि 

७ ९०६९० श्री.दिपक चव्हाण, श्री.जयकुमार गोरे सािारा जजल््यािील पाणलोट कायवक्रमाांिगवि 
बांधाऱ्याांची कामे ठेकेिाराांनी तनधावरीि िेळेि पूणव 
न केल्याबाबि 

८ ८८८३९ श्री.अब् िलु सत्िार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अशमन पटेल, डॉ.सांिोष 
टारफे, श्रीमिी तनमवला गाविि 

शसल्लोड (जज.औरांगाबाि) िालुक्यािील 
जलयकु्ि शशिार योजनेंिगवि तनिडण्याि 
आलेल्या गािाांिील मांजूर कामे करण्यास होि 
असलेला विलांब 

९ ९१५१७ श्री.रुपेश म् हात्र े मौजे सफाळे (िा.जज.पालघर) येथील िन 
विभागाच्या जशमनीिनू मुरुम ि मािीचे 
अिैधररत्या होि असलेले उत्खनन 

१० ९२०२६ श्री.शभमराि िापकीर बािधन (िा.हिेली, जज.पुणे) येथील िनक्षेत्राि 
िकृ्षिोड करून अतिक्रमण केल्याबाबि 

११ ८७४९६ श्रीमिी सांध् यािेिी िेसा -कुपेकर चांिगड ि आजरा (जज.कोल्हापूर) िालुक्याि 
हत्िी आणण गिा रेडयाांनी शेिी वपकाांसह 
शेिकऱ्याांच्या सामुग्रीचे केलेले नुकसान 

१२ ९२६५६ श्रीमिी मांिा म्हात्र े अडिली-भुिािली, निी मुांब  (जज.ठाणे) येथील 
शेिकऱ्याांच्या जशमनीांिर खासगी विकासकाांकडून 
डबे्रिज टाकण्याि येि असल्याबाबि 

१३ ९१८५७ श्री.सुभाष उफव  पांडडिशेठ पाटील पाली ि महड (जज.रायगड) येथील 
अष्ट्टविनायक िीथवक्षेत्रािील विकास कामाांसाठ  
तनधी उपलब्ध करून िेण्याबाबि 

१४ ९२२७२ श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.ित्िात्रय भरणे 

बारामिी (जज.पुणे) िालुक्यािील उपजजल्हा 
रुग्णालयािील ररक्ि पिाांबाबि 

१५ ८६१८७ श्री.राजेश क्षीरसागर, डॉ.सुजजि शमणचेकर मौजे साखरी-म्हाांळुगे (िा.गगनबािडा, 
जज.कोल्हापूर) येथील बांधाऱ्याांचे तनकृष्ट्ट िजावचे 
काम केल्याबाबि 

१६ ९०१९७ श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर करिीर (जज.कोल्हापूर) िालुक्यािील ३५ 
शाळाांची झालेली िरुिस्था 

१७ ८६१०९ श्री.सुतनल शशांिे, श्री.अजय चौधरी, श्री.अशोक 
पाटील, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.सुतनल प्रभू, 
श्री.भारि भालके 

राज्यािील अशभमि विद्यापीठे आणण खासगी 
महाविद्यालयामधील पिव्युत्िर िैद्यककय 
अभ्यासक्रमाांच्या ६७.५ टक्के राखीि 
कोट्याबाबि 

१८ ८८०६९ अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्रीमिी तनमवला गाविि, 
प्रा.िषाव गायकिाड, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अस्लम शेख 

मौजे सािांगा ि आमला (िा.अमराििी) ि 
मौजा काटपूर (िा.मोशी) येथील निीिील गाळ 
काढून रुां िीकरण ि खोलीकरण करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
१९ ८७०४९ श्री.प्रकाश आब्रबटकर आकुड े (िा.भुिरगड, जज.कोल्हापूर) येथे 

गव्याच्या हल्ल्यामध्ये िोन व्यक्िीांचा झालेला 
मतृ्य ू

२० ९१३९५ श्री.राहुल बोंदे्र मौजे करडी (जज.बुलढाणा) धरणािनू पाण्याच्या 
होि असलेल्या गळिीबाबि 

२१ ८८६४३ श्री.राजु िोडसाम दटपेश्िर (िा.पाांढरकिडा, जज.यििमाळ) 
अभयारण्यामधील मािीनाला बाांधाची 
कामाांबाबि 

२२ ९१६८३ श्री.चरण िाघमारे मौजा काटी (िा.मोहाडी, जज.भांडारा) येथील 
नैसधगवक आपत्िीमध्ये मांजूर घरकुलाांच्या 
कामाि झालेला गैरव्यिहार 

२३ ८५८०२ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अस्लम शेख, श्री.अमर काळे, डॉ.सांिोष 
टारफे 

नागपूर येथील मनोरुग्णालयाि िीन 
मनोरूग्णाांच्या झालेल्या हत्याांबाबि 

२४ ८८२६० श्री.कालीिास कोळांबकर बोरीिली-पूिव (मुांब ) येथील िदहसर निीिर पूल 
बाांधण्याबाबि 

२५ ९०८२१ श्री.भारि भालके राज्यािील मिीमांि ि अन्य मुलाांसाठ  
बालसुधारगहेृ चालविणाऱ् या सांस्थाांच्या 
अनिुानाि िाढ करण्याबाबि 

२६ ८६९९१ श्री.हषविधवन सपकाळ बुलढाणा जजल् ्यािील जलसांधारणाची कामे 
विदहि मुििीि पूणव न करिा िेयके 
काढल्याबाबि 

२७ ९२७३६ श्री.अमर काळे, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.अस्लम शेख, डॉ.सांिोष टारफे 

मोखाबडी (िा.शभिापूर, जज.नागपूर) उपसा 
शसांचन योजनेि झालेला गैरव्यिहार 

२८ ९०४७९ श्री.बळीराम शसरसकार आगर (जज.अकोला) येथील पात्र लाभाथ्याांना 
घरकुल योजनेचा लाभ शमळण्याबाबि 

२९ ९१२१७ श्री.जयकुमार गोरे येळेिाडी (िा. माढा, जज.सािारा) येथे जलयुक्ि 
शशिार अशभयानाांिगवि निीन बांधारा 
बाांधण्याबाबि 

३० ८५२८९ श्री.अशमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.कालीिास कोळांबकर, 
प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.अस्लम शेख, श्री.अब् िलु 
सत्िार, श्री.कुणाल पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.अजय चौधरी, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.अमर काळे 

िैद्यकीय महाविद्यालयािील नोकरीचे आशमष 
िाखिनू बेरोजगाराांची केलेली फसिणकू 

३१ ८६४७१ श्री.अिुल भािखळकर, श्री.विलासराि जगिाप राज्याि ििृीयपांथी कल्याण मांडळ कायावजन्िि 
करण्याबाबि 

३२ ९२३०९ श्री.िानाजी मुटकुले दहांगोली जजल््यासाठ  निी पनुजीिन 
योजनेंिगवि तनधी शमळण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
३३ ८६४९३ अॅड.आशशष शेलार, श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.सांजय 

केळकर, श्री.नरेंद्र पिार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.अशमि साटम 

िाडा (जज.पालघर) िालुक्याि जजल्हा 
पररषिेच्या लघुपाटबांधारे विभागाने बाांधलेल्या 
बांधाऱ्याचे काम तनकृष्ट्ट िजावचे झाल्याबाबि 
 

३४ ८५०३३ श्री.िैभि ना क धचांिर-ब्रत्र ांबक (िा.मालिण, जज.शसांधिुगुव) या िोन 
गािाांना जोडणाऱ् या रस्त्याचे काम तनकृष्ट्ट 
िजावचे झाल्याबाबि 
 

३५ ८५८२९ श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.नरहरी णझरिाळ, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.ककसन कथोरे 

ठाणे जजल््यािील मजुर कामगार सहकारी 
सांस्थाांमाफव ि केलेल्या िन विभागाच्या 
कामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

३६ ८५३२७ श्री.भास्कर जाधि, श्री.कालीिास कोळांबकर, 
श्री.भाऊसाहेब काांबळे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील 

रत्नाधगरी जजल्हयािील मौजे कौढर िे धचिेली 
(िा.धचपळूण) आणण मौजे रानिी-धोपािे 
(िा.गुहागर) या रस्त्याांची झालेली िरुिस्था 

३७ ८६५६७ श्री.सरिार िाराशसांह, श्री.सांजय पोिनीस, 
श्री.शरििािा सोनािणे, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.प्रशाांि ठाकूर, अॅड.पराग 
अळिणी, श्री.अिुल भािखळकर 

डोंगरी (मुांब ) येथील बाल सुधारगहृािील ३० 
मुले गेल्या ३ िषावि पळून गेल्याबाबि 

३८ ८५९७८ श्री.सुतनल केिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अमर काळे, श्री.अस्लम 
शेख, श्री.अशमन पटेल, श्री.अशमि विलासराि 
िेशमुख, श्री.अब् िलु सत्िार, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.हषविधवन सपकाळ 

अांगणिाडयाांच्या पोषक आहारासाठ  स्थातनक 
मदहला बचि गटाांना कां त्राट िेण्याबाबि 

३९ ८५९१९ श्री.जयांि पाटील, डॉ.अशोक उ के ए.एन.एम.ि जी.एन.एम. या नशसवग कोसव 
शशकणाऱ्या विजाभज,विमाप्र ि इ.मा.ि 
प्रिगाविील विद्याथ्याांची शशष्ट्यितृ्िी पनु्हा सुरु 
करण्याबाबि 

४० ९११०५ श्री.सांजय पुराम सालेकसा (जज.गोंदिया) िालुक्याि ‘मागेल 
त्याला बोडी’ योजना राबविण्याबाबि 

४१ ९२७५३ श्री.अस्लम शेख, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, डॉ.सांिोष 
टारफे 

शेडिा  (िा.जजििी, जज.चांद्रपूर) गािािील 
चुनखडीच्या खाण प्रकल्पाकरीिा िनजशमन 
िेण्याच्या प्रस्िािाबाबि 

४२ ८५१२७ अॅड.पराग अळिणी, श्री.नरेंद्र पिार, कॅप्टन 
आर.िशमल सेल्िन, श्री.भाऊसाहेब काांबळे, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय काळे, 
प्रा.िषाव गायकिाड 
 

राज्य कामगार विमा योजनेच्या विमा 
रुग्णालयाांमध्ये सोयी-सुविधाांचा अभाि 
असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
४३ ८४८६१ श्री.तनिेश राणे शसांधिुगुव जजल््यािील नापणे (िा.िैभििाडी), 

सािडाि (िा.कणकिली) ि आांबोली 
(िा.सािांििाडी) धबधब्याच्या दठकाणी पयवटन 
कें दे्र उभारण्याबाबि 

४४ ९१८२६ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे शसन्नर (जज.नाशशक) िालुक्याि नद्याांना पूर 
येऊन ग्रामीण भागािील िळणिळणाची 
व्यिस्था बांि झाल्याबाबि 

४५ ९२३२० श्री.िसांिराि चव्हाण नाांिेड जजल्हयाि िनविभागाने िकृ्ष लागिडीि 
केलेला गैरप्रकार 

४६ ९२८१३ श्री.त्र्यांबकराि शभसे लािूर शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
सिोपचार रुग्णालयाि व्हेंटीलेटर मांजूरी 
असिानाही अद्यापही पुरिठा न केल्याबाबि 

४७ ८८९७३ श्री.विजय काळे औांध (जज.पुणे) येथील जजल्हा रुग्णालयाि 
निीन िदै्यकीय महाविद्यालय सुरु 
करण्याबाबि 

४८ ९२८२४ श्री.राहूल कुल भारिगाि (िा.िौंड, जज.पुणे) येथे राबविण्याि 
आलेल्या “हररयाली योजनेि” झालेला 
गैरव्यिहार 

४९ ९०२५७ श्री.शशशकाांि शशांिे िळेिाडी (िा.आटपाटी, जज.साांगली) येथील 
ओढयािरील बांधारा विनापरिाना िोडल्याबाबि 

५० ८५६८३ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्री.अिलु भािखळकर, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.अशमि साटम 

पनिेल (जज.रायगड) पांचायि सशमिीच्या 
प्रशासकीय इमारिीचे बाांधकाम प्रलांब्रबि 
असल्याबाबि 

  
िसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
५१ ८७७६३ श्रीमिी अशमिा चव्हाण, श्री.प्रिापराि पाटील 

धचखलीकर 
असजवन (जज.नाांिेड) येथील विष्ट्णपुूरी 
प्रकल्पाच्या िरिाजाांची झालेली िरुिस्था 
 

५२ ८५०१० श्री.अमल महाडीक कोल्हापूर जजल््याि पानांि रस्िा बाांधण्यास 
येि असलेल्या अडचणीबाबि 
 

५३ ९१८५८ श्री.अब् िलु सत्िार गोळेगाि (िा.शसल्लोड, जज.औरांगाबाि) 
पररसराि जलयकु्ि शशिार योजनेची कामे 
तनकृष्ट्ट िजावची करण्याि येि असल्याबाबि 
 

५४ ९०१९८ श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर पणोरे (िा.पन्हाळा, जज.कोल्हापूर) लघु 
पाटबांधारे योजनेबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
५५ ८८०७६ अॅड.यशोमिी ठाकूर, डॉ.सांिोष टारफे, प्रा.िषाव 

गायकिाड, श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्लम शेख 
शभिापूर (िा.तििसा, जज.अमराििी) येथील बोर 
निीचे खोलीकरण ि रुां िीकरण करण्याबाबि 
 

५६ ९०८४८ श्री.भारि भालके पांढरपुर (जज.सोलापूर) िालुक्यािील तनरा ि 
उजव्या कालव्यामधनू शेिकऱ् याांना पाणी न 
शमळाल्याबाबि 
 

५७ ८६५९१ श्री.हषविधवन सपकाळ बुलढाणा जजल् हा पररषिेच्या वििभव सघन 
शसांचन विकास कायवक्रम ि जलयुक् ि शशिार 
अशभयानाांिगवि केलेल् या कामाि झालेला 
गैरव्यिहार 
 

५८ ८६१९३ श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप 
िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.सांिीप 
ना क, श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.पाांडुरांग 
बरोरा, श्री.नरहरी णझरिाळ, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन 
कथोरे 

पजश्चम महाराष्ट्रािील टेंभू योजनेिनु पारे, 
पाडळी, धामणी या गािािील िलाि भरुन 
िेण्याबाबि 
 

५९ ८५३४५ श्री.भास्कर जाधि मौजे ढाकमोली (िा.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) िे 
गुळिणे या मागाविरील पूलाची झालेली िरुिस्था 
 

६० ८६२२८ श्री.सुतनल केिार, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अमर 
काळे, श्री.अस्लम शेख, डॉ.सांिोष टारफे 

राजूरा (जज.चांद्रपूर) िालुक् यािील शासकीय 
कामाांमध्ये तनकृष्ट्ट िजावच्या शसांमेटचा िापर 
होि असल्याबाबि 
 

६१ ९२७५५ श्री.अस्लम शेख, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, डॉ.सांिोष 
टारफे 

नागपूर जजल््यािील पेंच व्याघ्र प्रकल्पाि 
िाघाांची शशकार होि असल्याबाबि 

६२ ९२८२५ श्री.राहूल कुल पुणे जजल््यािील आरोग्य कें दे्र ि उपकें द्रामध्ये 
औषधे उपलब्ध नसल्याबाबि 
 

६३ ८५६८६ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, श्री.अिुल 
भािखळकर, अॅड.आशशष शेलार, श्रीमिी 
मतनषा चौधरी 

पनिेल (जज.रायगड) िालुक्याि कुत्र े
चािल्याच्या, साप ि विांचनेू िांश केल्याच्या 
घटनाांमध्ये झालेली िाढ 

  
तिसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
६४ ८५३९५ श्री.भास्कर जाधि, श्री.सुतनल शशांिे, 

अॅड.भीमराि धोंड े
कोकणासाठ  स्ििांत्र पयवटन विकास महामांडळ 
स्थापन करण्याबाबि 

६५ ९२८२८ श्री.राहूल कुल, श्री.बाबुराि पाचणे पुणे जजल््यािील गािाांच्या गािठाणाांचा विस्िार 
करण्याच्या प्रस्िािाबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
६६ ९२८३८ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

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

जासइव (िा.उरण, जज.रायगड) गु्रप ग्रामपांचायि 
हद्दीिील राजांणपाडा येथे ग्रामपांचायि तनधीचा 
गैरिापर केल्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांि कळसे 
मुांब .   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : १ ऑगस्ट, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


