
महाराष्ट्र विधानसभा 
चौथे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

गुरुिार, दिनाांक २१ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण ३०, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

 
(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) ग्रामविकास, मदहला ि बालविकास मांत्री 
(३) िदै्यकीय शशक्षण, जलसांपिा ि लाभक्षते्र विकास मांत्री 
(४) सािवजननक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री 
(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमकु्त जाती, भटक्या 

जमाती, इतर मागासिगव ि विशषे मागास  
प्रिगव कल्याण मांत्री 

(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री 
 

  
  

                         प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ७२ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ५५ [ ०१ ते ५५ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या  - १६ [ ५६ ते ७१ ] 
  

                 नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०१ [ ७२ ] 
  

  एकूण - ७२ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
१ १०२४१९ श्री.त्र्यांबकराि शभसे लातूर जजल््यातील तािरजा मध्यम प्रकल्पातनू 

होत असलेल्या पाणी गळतीबाबत 
२ १०३१५१ श्री.ननतेश राणे शसांधिुगुव जजल्हयातील रॉमा केअर सेंटर 

कायावजवित करण्यासह जजल्हा ि उपजजल्हा 
रुग्णालयातील ररक्त पिे भरण्याबाबत 

३ ९७९५७ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.जयकुमार गोरे, श्री.अशमत 
विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
िॉ.पतांगराि किम, श्री.राहूल कुल 

ननगि ेबु. (ता.िेल्हे, जज.पुणे) येथे पाझर तलाि 
फुटुन शेतीचे झालेले नुकसान 
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४ 

 
९५८२८ 

 
श्रीमती दिवपका चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ, 
श्रीमती सीमाताई दहरे 

 
मालेगाि (जज.नाशशक) उपिन विभाग ि 
सुरगाणा िनपररक्षेत्राच्या हद्दीत झालेली िकृ्षतोि 

५ ९६१८७ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.अजजत पिार, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्रीमती 
दिवपका चव्हाण, श्री.पाांिुरांग बरोरा, श्री.िैभि 
वपचि, श्री.जयांत पाटील, श्री.पांकज भुजबळ, 
श्री.राजेश टोपे, िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.शशरीषिािा चौधरी, श्री.गणपत गायकिाि 

राज्यातील िमणगांगा-वप ांजाळ ि पार-तापी-नमविा 
निीजोि प्रकल्प पूणव करण्याबाबत 

६ १०३५६५ श्री.सांतोष िानिे, श्री.नारायण कुचे मौजे कळांब (ता.िसई, जज.पालघर) 
ग्रामपांचायतीत शौचालय प्रोत्साहन योजनेत 
झालेला गैरव्यिहार 

७ १०३६०४ श्री.उवमेश पाटील चाळीसगाांि (जज.जळगाांि) तालुक्यातील 
नरभक्षक बबबट्याला जेरबांि करण् याबाबत 

८ १०२४३४ श्री.रवि राणा मेळघाट (जज.अमरािती) आदििासी गािात 
ब्रम्हसती धरण बाांधण्याबाबत 

९ ९५४९८ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय ििटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.सुननल 
केिार, श्री.हषविधवन सपकाळ, िॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अतुल भातखळकर 

मनोधयैव योजनेच्या ननकषात बिल केल्याबाबत 

१० ९९३२८ श्री.सुभाष साबणे नाांिेि जजल््यातील प्रधानमांत्री ग्रामसिक 
योजनेंतगवतची कामे पूणव करण्यास विलांब होत 
असल्याबाबत 

११ ९५९५० श्री.हषविधवन सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगताप बुलढाणा जजल् ्यात कणवबधधर विद्यालयात बेरा 
टेस टची सुविधा नसल्याबाबत 

१२ ९५२७७ श्री.मनोहर भोईर, श्री.अशमत विलासराि 
िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.अशमन पटेल, 
अॅि.यशोमती ठाकूर, िॉ.पतांगराि किम, 
श्री.नसीम खान, श्री.विजय ििटे्टीिार, श्री.अमर 
काळे, श्री.अतुल भातखळकर, श्री.राजेश 
क्षीरसागर, श्री.सुरेश धानोरकर, श्रीमती सांगीता 
ठोंबरे, श्री.उवमेश पाटील, श्री.विजय काळे, 
श्री.सांतोष िानिे, श्री.नारायण कुचे, अॅि.आशशष 
शेलार, अॅि.पराग अळिणी, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.सांजय केळकर, 
कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्री.नरेंद्र महेता, 
श्री.मांगेश कुिाळकर, श्रीमती तपृ्ती सािांत, 

राज्यातील शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालयात 
पिव्यतु्तर शशक्षणाच्या प्रिेशासाठी द्यािे 
लागणाऱ्या हमीपत्राबाबत 
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श्री.डि मल्लीकाजूवन रेड्िी, श्रीमती अशमता 
चव्हाण, श्री.िी.पी.सािांत, श्रीमती सीमाताई दहरे, 
श्री.उिेशसांग पाििी 

१३ १०२६०६ श्री.शरििािा सोनािणे जुवनर (जज.पुणे) तालुक्यातील शशिनेरी 
ककल्ल्याचा ककल्ले विकास मॉिलेमध्ये समािेश 
करून विकास करण्याबाबत 

१४ १०२४६४ श्री.बबनराि शशांिे, श्री.भारत भालके वपराची कुरोली, जाांभुि ि आव्हे (ता.पांढरपूर) 
येथे पाण्याच्या विसगावमुळे नुकसान झालेल्या 
शेतकऱ्याांना भरपाई िेण्याबाबत 

१५ ९६७४२ िॉ.सांतोष टारफे, श्री.विजय ििटे्टीिार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.अशमन पटेल, 
श्रीमती ननमवला गावित, श्री.असलम शेख, 
श्री.िी.पी.सािांत, श्री.नसीम खान, श्री.अमर 
काळे 

असोलिािी (ता.कळमनुरी, जज.दहांगोली) येथील 
रसत्याच्या कामासाठी विनापरिाना मुरुमाचे 
खोिकाम केल्याबाबत 

१६ ९५०४६ श्री.विजय ििटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, अॅि.यशोमती 
ठाकूर, श्री.असलम शेख, िॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.हषविधवन सपकाळ 

गिधचरोली जजल््यातील सामावय रूग्णालयासाठी 
नविन सी.टी.सकॅन उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 

१७ ९५११६ श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.अशमन पटेल, श्री.नसीम खान, 
श्री.विजय ििटे्टीिार 

टेंभू (ता.कराि, जज.सातारा) योजनेच्या 
कायवक्षेत्रात िाळूचा उपसा केल्यामुळे बांधाऱ्याला 
धोका ननमावण झाल्याबाबत 

१८ ९६२२१ श्री.सुधाकर िेशमुख उमरेि आणण शभिापूर (जज. नागपूर) 
तालुक्यातील जलयुक्त शशिार योजनेतील 
बांधाऱ् याची कामे ननवििा न काढता करण्यात 
आल्याबाबत 

१९ १००९०१ श्री.प्रकाश आबबटकर अांगणिाियाांना पुरिठा करण्यात येणाऱ्या टेक 
होम रेशनचा (THR) िाढविण्यात आलेल्या 
िराचा लाभ बचत गटाांना िेण्याबाबत 

२० १०१४२४ श्री.धनजांय (सुधीर) गािगीळ साांगली जजल्हा पररषिेमध्ये एल.ई.िी. बल्ब 
खरेिीत झालेला गैरव्यिहार 

२१ ९६९२२ श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर चांिगि ि गिदहांग्लज (जज.कोल्हापूर) 
तालुक्यातील िदै्यकीय अधधकाऱ्याांच्या ररक्त 
पिाांबाबत 

२२ ९५४०९ श्री.जयांत पाटील, श्री.अजजत पिार, श्री.िैभि 
वपचि, श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, 
श्री.मकरांि जाधि-पाटील, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.सांिीप नाईक, श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, 
श्रीमती दिवपका चव्हाण, श्री.पाांिुरांग बरोरा, 
श्री.हनुमांत िोळस, श्री.नरहरी णझरिाळ, 

राज्यातील बेपत्ता व्यापाऱ्याांच्या कोट्यिधी 
रुपयाांच्या थकबाकीबाबत 
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श्री.दिपक चव्हाण, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण, श्री.विजय ििटे्टीिार, श्री.असलम शेख, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.अशमत विलासराि 
िेशमुख, िॉ.पतांगराि किम, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.िी.पी.सािांत, िॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती 
ननमवला गावित, श्री.हषविधवन सपकाळ, 
श्री.कुणाल पाटील, अॅि.यशोमती ठाकूर, 
श्री.राजेश टोपे, िॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 

२३ ९८४२६ श्री.सुभाष उफव  पांडितशेठ पाटील मुरूि जांजीरा (जज.रायगि) येथील नाांिगाि 
ग्रामपांचायत हद्दीमध्ये िन क्षेत्रपालाांनी केलेली 
कारिाइव 

२४ १०२०६१ श्री.सांजय किम पाचल (ता.राजापुर, जज.रत्नाधगरी) येथे अजुवना 
धरणाचे काम प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

२५ ९८११९ श्री.सांजय केळकर, श्री.अशमत साटम, श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे 

भिाणे, आतकोली, जूपािा (ता.शभिांिी, जज.ठाणे) 
येथे ररलायवस कां पनीने गॅस पाईपलाईन 
टाकण्यासाठी खोिलेल्या रसत्याच्या पुनिुवरुसतीचे 
काम ननकृष्ट्ट िजावचे केल्याबाबत 
 

२६ ९७४६२ श्री.बाळासाहेब मुरकुटे जायकिािी धरणाच्या जलाशय पररसरातील 
मजच्िमाराांच्या पनुिवसनाबाबत 
 

२७ १०२९८४ श्री.एकनाथराि खिसे जळगाांि जजल््यातील सामावय रुग्णालये ि 
ग्रामीण रुग्णालयातील िैद्यकीय अधधकाऱ्याांच्या 
ररक्त पिाांबाबत 
 

२८ ९९०३० श्री.राजु तोिसाम यितमाळ िन विभागातील िक्षक्षण आणी 
िनपररक्षेत्राच्या हद्दीत सागिानाची िकृ्षतोि 
केल्याबाबत 

२९ १०१५१९ श्री.राजेश काशीिार, श्री.विजय रहाांगिाले राज्यातील शासकीय रुग्णालये, नशसिंग होम ि 
खासगी औषध विक्री िकुानाांमध्ये जेनेररक 
औषधे उपलब्ध् ा नसल्याबाबत 

३० ९५२५४ श्री.अशमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.विजय ििटे्टीिार, 
श्री.असलम शेख, श्री.कालीिास कोळांबकर, 
श्री.नसीम खान, श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, 
िॉ.पतांगराि किम, िॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती 
ननमवला गावित, अॅि.यशोमती ठाकूर, 
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.कुणाल पाटील 

राज्यातील सोनोग्राफी सेंटरिर ‘ऍक्टीव्ह रॅकर’ 
बसविण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
३१ ९५२५० श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्रीमती 
दिवपका चव्हाण, श्री.पाांिुरांग बरोरा, श्री.िैभि 
वपचि, श्री.हनुमांत िोळस, श्री.नरहरी णझरिाळ, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.मकरांि जाधि-
पाटील, श्री.हसन मुश्रीफ 

शमणचे (ता.भुिरगि, जज.कोल्हापूर) गािाजिळील 
मोरेिािी आणण म्हसिे या िोन गािाांना 
जोिणारा पूल कोसळल्याबाबत 

३२ ९६३७९ प्रा.विरेंद्र जगताप घुईखेि (ता.चाांिरु रेल्िे, जज.अमरािती) या 
बेंबळा प्रकल्पाांतगवत पनुिवसीत गािाला मुलभूत 
सोयी सुविधा शमळण्याबाबत 

३३ १०३४०२ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी मुांबई-पुणे द्रतुगती मागाविर िन विभागाच्या 
परिानगी अभािी रसत्याचे काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत 

३४ १०३७११ श्री.सुननल शशांिे राज्यातील बालविकास प्रकल्प अधधकारी, 
अांगणिािी पयविेक्षक ि सेविकाांच्या ररक्त 
पिाांबाबत 

३५ १००७३७ श्री.ककशोर पाटील जळगाि जजल्हयात मागील िषावची जलयुक्त 
शशिार योजनेतील कामे ननकृष्ट्ट िजावची 
झाल्याबाबत 

३६ १०३५८७ श्री.सुरेश गोरे गोरेगाि (ता.खेि, जज.पुणे) ग्रामपांचायतीमध्ये 
यशिांत घरकुल योजनेंतगवत झालेला गैरव्यिहार 

३७ ९६०१३ श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, अॅि.यशोमती ठाकूर, 
श्री.विजय ििटे्टीिार 

गोिािरी आणण तापी खोऱ् यातील वििभावच्या 
िाटणीचे पाणी वििभावला शमळण्याबाबत 

३८ ९८५२५ श्री.सुरेश धानोरकर कोरपना-राजुरा (जज.चांद्रपरू) तालुक्यातील 
ननमणी-ननांबाळा या पररसरात रानिुकराांनी 
वपकाांचे केलेले नकुसान 

३९ १०२९५७ श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.आशसफ शेख, श्री.नसीम 
खान, श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
श्री.कुणाल पाटील, प्रा.िषाव गायकिाि, श्रीमती 
ननमवला गावित, अॅि.यशोमती ठाकूर 

अांधारी (ता.शसल्लोि, जज.औरांगाबाि) पररसरातील 
रसत्याच्या िरुुसतीसह भोरिी निीिरील पुलाची 
ऊां ची िाढविण्याबाबत 

४० १०३४५१ श्री.बसिराज पाटील कासार बालकुां िा (ता.ननलांगा, जज.लातूर) येथील 
पाच अांगणिाड्याांमध्ये दिला जाणारा खाऊ बांि 
केल्याबाबत 

४१ ९६८५४ श्री.तानाजी मुटकुले मौजे सुप्पा (ता.कळमनुरी, जज.दहांगोली) येथील 
शसमेंट नाला बाांधचे पाणी शेतात शशरुन 
शेतकऱ्याांचे झालेले नकुसान 

४२ १०२४४२ श्री.ज्ञानराज चौगुले ननम्न तेरणा (ता.लोहारा, जज.उसमानाबाि) 
उजिा कालव्यािरील पेठसाांगिी, एकोंिी ि 
किठा येथे पूल बाांधण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
४३ ९९०९२ श्री.बाबुराि पाचणे आमिार आिशव ग्राम ित्तक योजनेसाठी ननधी 

िेण्याबाबत 
४४ १०३१३८ श्री.पासकल धनारे मोखािा (जज.पालघर) तालुक्यातील १७ गािाांतील 

िांधचत मजुराांना रोजगाराची कामे उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबत 

४५ ९५०१३ श्री.कुणाल पाटील, श्रीमती ननमवला गावित, 
श्री.असलम शेख, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषविधवन 
सपकाळ, श्री.अशमन पटेल, श्री.विजय ििटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.सांग्राम थोपटे, िॉ.शशशकाांत खेिकेर, श्रीमती 
सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.अशमत झनक, 
श्री.अजजत पिार, श्री.अब् िलु सत्तार, प्रा.िषाव 
गायकिाि, श्री.चांद्रकाांत सोनिणे 

“आपले सरकार सेिा कें द्र” प्रकल्पातील 
पररचालकाांना प्रलांबबत मानधन शमळण्याबाबत 

४६ ९८३६५ श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजत पिार, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्रीमती दिवपका चव्हाण, 
श्री.पाांिुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचि, 
श्री.शशरीषिािा चौधरी, श्री.गणपत गायकिाि, 
श्री.ओमप्रकाश ऊफव  बच्चू किू 

धामणी (ता.आांबेगाि, जज.पुणे) येथील धनगरिरा 
पररसरात िोन दठकाणी ओढयािर पूल 
बाांधण्याबाबत 

४७ १०२२३७ श्री.रुपेश म् हात्र े मौजे मरोळ गाांि, अांधेरी (मुांबई) येथील मेररांग्य ू
हॉटेल्स प्रा.शल. च्या व्यापारी तत्िािरील 
बाांधकामात िनसांरक्षकाांनी काढलेल्या त्रटुीांबाबत 

४८ १०३६२८ श्री.सांजय पुराम बोपाबोिी (ता.सिक-अजुवनी, जज.गोंदिया) येथील 
फायर लाईनच्या कामाबाबत 

४९ ९८२७५ िॉ.सांजय रायमुलकर मलकापूर ते अकोला िरम्यान राष्ट्रीय महामागव 
क्र.६ च्या चौपिरीकरणाकररता रसत्यानजजकच्या 
हजारो झािाांची तोि केल्याबाबत 

५० ९८५६२ श्री.सांजय सािकारे, श्री.रुपेश म् हात्र े मोखािा (जज.पालघर) तालुक् यातील आदििासी 
घरकुल लाभ धारकाांना ननयोजजत अनिुान 
शमळण्याबाबत 

५१ ९७१९३ अॅि.यशोमती ठाकूर अमरािती जजल्हयातील ग्रामीण भागातील 
जजल्हा पररषिेच्या शाळा धोकािायक 
असल्याबाबत 

५२ ९६२६० श्रीमती सीमाताई दहरे नाशशक जजल्हा पररषिेच्या डिजीटल िगावसाठी 
खरेिी केलेल्या सादहत्यात झालेला गैरव्यिहार 

५३ ९६००४ श्री.अननल बाबर शेटफळे (जज.साांगली) येथील घरकुलाांच्या 
कामाांची िेयके प्रलांबबत असल्याबाबत 

५४ ९९२१२ श्री.पांकज भुजबळ मनमाि (ता.नाांिगाि, जज.नाशशक) येथील 
उपजजल्हा रुग्णालयात कुटुांब ननयोजनाच्या 
शसत्रकक्रयेमध्ये एका मदहलेचा झालेला मतृ्य ू
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
५५ ९५३०९ श्री.अशमत साटम, अॅि.पराग अळिणी, 

श्री.भारत भालके, श्री.सिा सरिणकर, श्री.योगेश 
दटळेकर, िॉ.राहूल आहेर, श्री.सांिीपानराि भुमरे, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅि.आशशष शेलार, श्री.नरेंद्र महेता, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.डि मल्लीकाजूवन रेड्िी, श्री.नरेंद्र 
पिार, कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, िॉ.सांजय 
रायमुलकर, श्री.सुधाकर िेशमुख, श्री.विजय 
काळे, श्री.राज पुरोदहत, श्री.सुरेश (राजूमामा) 
भोळे, िॉ.शशशकाांत खेिकेर, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.अतुल भातखळकर, श्री.आशसफ 
शेख, प्रा.िषाव गायकिाि, श्री.सांतोष िानिे, 
श्री.योगेश सागर, श्री.सांजय केळकर, श्रीमती 
सीमाताई दहरे, श्री.उिेशसांग पाििी, श्री.सांजय 
सािकारे, श्री.सुननल शशांिे, अिॅ.भीमराि धोंि,े 
श्रीमती िेियानी फराांिे 

राज्यात पीसीपीएनिीटी कायद्याअांतगवत ७४ 
सोनोग्राफी कें द्राांनी नोंिणी न केल्याबाबत 

  
िसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
५६ ९७९६२ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.जयकुमार गोरे, श्री.अशमत 

विलासराि िेशमुख, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख, श्रीमती 
ननमवला गावित, िॉ.पतांगराि किम, श्री.राहूल 
कुल 

नघसर (ता.िेल्हे, जज.पुणे) येथील कानांिी निीिर 
पूल बाांधण्याबाबत 

५७ ९६१३९ श्री.अतुल भातखळकर अमरािती जजल््यातील चाांिरू रेल्िे येथील 
रायगि रीिर प्रोजेक्ट आणण ियावपूर येथील 
िाघािी शसांचन प्रकल्पाच्या कामाांमध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

५८ १०२७०६ श्री.बबनराि शशांिे शसना माढा उपसा शसांचन (ता.माढा, 
जज.सोलापूर) योजनेच्या उिवररत भूसांपािन 
कामाबाबत 

५९ ९६९०९ श्री.सुधाकर िेशमुख यशिांतराि चव्हाण मुक्त िसाहत योजनेची 
उदद्दष्ट्टे अपूणव असल्याबाबत 

६० १००९९६ श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापूर जजल््याकरीता १४ व्या वित्त 
आयोगामधून िेण्यात आलेला ननधी अखधचवत 
रादहल्याबाबत 
 



8 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
६१ १०१४२८ श्री.धनजांय (सुधीर) गािगीळ मौजे ब्रम्हनाळ (ता.पलूस, जज.साांगली) येथे 

मनरेगा योजनेच्या कामामध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

६२ ९८७९० श्री.सुभाष उफव  पांडितशेठ पाटील उरण (जज.रायगि) येथील विविध सथाननक 
सिराज्य सांसथाांकिून एमआयिीसीची थकबाकी 
िसूल करण्याबाबत 

६३ ९७४६३ श्री.बाळासाहेब मुरकुटे अहमिनगर जजल्हयातील १७ प्राथशमक आरोग्य 
कें द्राच्या इमारतीांची झालेली िरुिसथा 

६४ ९६७६८ प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅि.यशोमती ठाकूर आष्ट्टी (ता.भातकुली, जज.अमरािती) येथील 
अांगणिािी बाांधकामात झालेली अननयशमतता 

६५ ९८९५४ श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.असलम शेख, 
श्री.अशमन पटेल, प्रा.िषाव गायकिाि, श्रीमती 
ननमवला गावित, अॅि.यशोमती ठाकूर, 
श्री.िी.पी.सािांत, िॉ.सांतोष टारफे, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.अशमत झनक 

राज्यात जन-धन योजनेत िहा लाख 
शेतकऱ् याांची बखक खाती बनािट असल्याबाबत 

६६ ९७२८७ श्री.तानाजी मुटकुले दहांगोली जजल््यातील प्राथशमक आरोग्य कें द्राच्या 
िैद्यकीय अधधकाऱ् याांच्या हजगजीपणामुळे सहा 
जणाांचा झालेला मतृ्य ू

६७ ९८६१६ श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजत पिार, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्रीमती दिवपका चव्हाण, 
श्री.पाांिुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचि 

आांबेगाि (जज.पुणे) तालुक्यातील प्राथशमक 
आरोग्य कें द्रात सोयीसुविधा उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबत 

६८ १०३६३७ श्री.सांजय पुराम गोंदिया जजल््यातील बाघ निीिर पुजारीटोला 
प्रकल्पात केिळ १६ िलघमी पाणी साठा 
असल्याबाबत 

६९ ९९५२७ अॅि.यशोमती ठाकूर अमरािती जजल्हयात िेंग्य ू तपासणी कें द्राची 
ननशमवती करण्याबाबत 

७० ९७०७९ श्री.अननल बाबर साांगली जजल््यातील टेंभू जल उपसाशसांचन 
योजनेच्या पांपगहृाची आणण िीज उपकें द्राची 
कामे पूणव करण्याबाबत 

७१ ९५३४६ श्री.अशमत साटम, अॅि.पराग अळिणी, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्री.सुधाकर िेशमुख, श्री.सांिीपानराि भुमरे, 
िॉ.राहूल आहेर, श्री.ओमप्रकाश ऊफव  बच्चू किू, 
श्री.विनायकराि जाधि-पाटील, श्री.शशरीषिािा 
चौधरी, श्री.तकुाराम काते, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.सिा सरिणकर, श्री.राज पुरोदहत, श्री.सांतोष 
िानिे, श्री.सुननल शशांिे, अॅि.भीमराि धोंि,े 
श्री.योगेश सागर, श्री.उवमेश पाटील, श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे, श्रीमती िेियानी फराांिे 

मुांबईतल्या िाडिया रुग्णालयात एनआयसीयूसाठी 
मांजूर केलेला ननधी ननयशमत शमळण्याबाबत 
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नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिसयाांचे नाांि विषय 
७२ ९६८२३ प्रा.विरेंद्र जगताप येरि बाजार (ता.चाांिरू रेल्िे, जज.अमरािती) 

येथील शेतजशमनीमध्ये प्रकल्पाचे पाणी जािनू 
वपकाांचे झालेले नकुसान 

  

  
विधान भिन :   िॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : २० डिसेंबर, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण  ाासकयय म्यर््ती  मुद्रणालय, नागपूर. 


