महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१८
-------------------------शक्र
ु िार, हिनाांक १६ मार्च, २०१८ / फाल्गुन २५, १९३९ ( शके ) रोजीच्या

ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सर्
ू ी
(१)

वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री

(३)

िैद्यकीय शशक्षण, जलसांपिा ि लाभक्षेत्र विकास मांत्री

(२)
(४)
(५)
(६)

ग्रामविकास, महहला ि बालविकास मांत्री

सािचजननक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री

जलसांधारण, राजशशष्ट्टार्ार, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,

याांर्े प्रभारी विभाग

इतर मागासिगच ि विशेष मागास प्रिगच कल्याण मांत्री
रोजगार हमी, पयचटन मांत्री

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ५०
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३८ [ ०१ ते ३८ ]
िस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १० [ ३९ ते ४८ ]
नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०२ [ ४९ ि ५० ]
एकूण - ५०
--------------------

प्रश्नाांर्ा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सिसयाांर्े नाांि

विषय

१

१११५२६

श्री.अशमत झनक

ररसोड (जज.िाशीम) येथील सत्री रुग्णालय

२

१०७१५७

श्रीमती सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, श्री.जयांत

कोल्हापूर

पाटील, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्रीमती सम
ु न
पाटील, श्री.र्ांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीत

कायाचजवित करण्याबाबत

जजल््यातील

अपूणाचिसथेत असल्याबाबत

प्रकल्पाांर्ी

कामे

पाटील-सरुडकर, श्री.प्रकाश आबबटकर
३

१०८६६३

श्री.रामर्ांद्र अिसरे

मौजा नायगाि (ररठी) (ता.पिनी, जज.भांडारा)

येथील बांधाऱ्यार्े ननकृष्ट्ट िजाचर्े बाांधकाम
केल्याबाबत

४

१०५२८१

श्री.ननतेश राणे

िे िगड (जज.शसांधि
ु ग
ु )च तालुक्यातील आनांििाडी

ते मळइच, मळइच शाळा ते िेल्हिाडी ि पीरिाडी
ते कालिी येथे रसता बाांधण्याबाबत

2
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५

१०९१०६

सिसयाांर्े नाांि

विषय

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.विजय िडेट्टीिार,

राज्य शासनाच्या सिच विभागाांनी हाफककन

शेख, श्री.अशमन पटे ल, श्री.नसीम खान,

औषधे खरे िी करण्याच्या ननणचयाबाबत

श्री.अशमत विलासराि िे शमख
ु , श्री.असलम

बायो-फामाचसयट
ु ीकल्स कॉपोरे शन शल. माफचत

अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरें द्र जगताप,
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.िसांतराि र्व्हाण,

श्री.भारत भालके, डॉ.सांतोष टारफे, प्रा.िषाच
गायकिाड, श्रीमती ननमचला गावित,

श्री.आशसफ शेख, श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.अजय
६

११०१३१

र्ौधरी, श्री.सुधाकर िे शमुख

श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर

लातूर जजल््यात माांजरा निीच्या खोलीकरण
ि रांिीकरणासह कारसा पोहरे गाांि बांधाऱ्याच्या
कामात झालेला गैरव्यिहार

७

११४०३१

डॉ.अशोक उईके

िे िनाळा (ता.कळां ब, जज.उसमानाबाि) येथील
पाझर

तलािाांर्े

असल्याबाबत
८

११११६१

श्री.त्र्यांबकराि शभसे

मौजे

भािा,

काम

बोरगाि

अपूणाचिसथेत

(न)

(ता.औसा,

जज.लातूर) ि मौजे काटगाि (ता.जज.लातूर)

येथील बांधारे अनतिष्ट्ृ टी ि परु ामळ
ु े नािरु
ु सत
झाल्याबाबत
९

१०५६४२

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.सुननल केिार,
श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.अमर काळे , श्री.हषचिधचन

सपकाळ, अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.सांतोष

टारफे, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.सनु नल राऊत,

अॅड.गौतम र्ाबक
ु सिार, श्री.अशमत विलासराि
िे शमुख, श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.अशमन
पटे ल, श्री.नसीम खान, श्री.असलम शेख,
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.कुणाल पाटील,

श्री.कालीिास कोळां बकर, श्री.त्र्यांबकराि शभसे,
श्री.सांजय केळकर, श्री.अशमत साटम,
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील,
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,
श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.िैभि वपर्ड,

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती हिवपका

र्व्हाण, श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्तात्रय
भरणे, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.विजय काळे ,
प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी, श्रीमती मननषा
र्ौधरी, श्री.ननतेश राणे, श्री.बळीराम
शसरसकार

राज्यातील बहुसांख्य नशसिंग महाविद्यालयाांनी
सित:र्ी रुग्णालये न उभारल्याबाबत

3
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१०

११२०२८

सिसयाांर्े नाांि
श्री.सुभाष साबणे

११

१०६६३५

प्रा.विरें द्र जगताप

१२

१०५४८३

श्री.अमल महाडीक

१३

१०८७७५

श्री.शांभूराज िे साई

विषय
िे गलूर ि बबलोली (जज.नाांिेड) तालुक्यातील
शसांर्न

प्रकल्पाांच्या

िरु
ु सती

नुतनीकरणाबाबत

सासी-भगरु ा-जसापरु (ता.नाांिगाि खाांडश्े िर,
जज.अमरािती) रसत्यार्ी झालेली िरु िसथा
हलसिडे,

साांगिडेिाडी,

गडमुडशशांगी

साांगिडे

(जज.कोल्हापूर) या

११०६५९

गािातील

पाटण (जज.सातारा) तालुक्यातील स्याद्रीच्या
पठारािर

नोंिणी

श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, बिलापूर
श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे,

ि

प्रलांबबत कालव्यार्ी कामे पण
ू च करण्याबाबत
नसलेल्या

टॉिरर्ा सव्हे करण्याबाबत
१४

ि

(जज.ठाणे)

पिनर्क्की

येथील

उपजजल्हा

रुग्णालयातील शिविच्छे िन केंद्रात आिश्यक

श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.अजजत पिार, श्री.जजतेंद्र कमचर्ाऱ्याांर्ी ननयक्
ु ती करण्याबाबत
आव्हाड, श्री.भासकर जाधि, श्री.राजेश टोपे,

श्री.सांिीप नाईक, श्री.राहुल जगताप, श्री.िैभि
वपर्ड, श्री.सुरेश लाड, श्री.मकरां ि
जाधि-पाटील, श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.हनम
ां
ु त
डोळस, श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती
सुमन पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, श्रीमती

हिवपका र्व्हाण, डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब)
पाटील
१५

१०६९३३

डॉ.शमशलांि माने

नागपूर शहरालगत असलेल्या गोरे िाडा प्राणी

सांग्रहालय पररयोजनेतील १०० हे क्टर जांगल
जळाल्याबाबत

१६

११४४७३

श्री.जयांत पाटील

आष्ट्टा

िध
ु गाांि

कांु भोज

(ता.शमरज,

जज.साांगली) या रसत्यासाठी िारणा निीिर

बाांधलेल्या पुलाच्या जोडरसत्यार्े काम अपूणच
असल्याबाबत
१७

१८

१९

११०८६७

१११४६२

१०५७६२

श्री.सुननल केिार, श्री.विजय िडेट्टीिार,

सािनेर (जज.नागपूर) तालुक्यातील जलयक्
ु त

टारफे, श्री.डी.पी.सािांत

मावयतेसह ननधी उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत

श्री.असलम शेख, श्री.अमर काळे , डॉ.सांतोष
श्री.हषचिधचन सपकाळ

श्री.भासकर जाधि

शशिार

योजनेतील

कामाांना

प्रशासकीय

मौजे खेडी, िाभा ि घुससर (ता.मोताळा,
जज.बल
ु ढाणा)
िर
ु सतीबाबत

येथील

पाझर

तलािाांच्या

धर्पळूण (जज.रत्नाधगरी) येथील कोट्यिधी
रपयाांच्या रक्तर्ांिन तसकरी प्रकरणाच्या
तपासाबाबत

4
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
२०

१०५०३१

सिसयाांर्े नाांि
श्री.मनोहर भोईर, श्री.सुभाष उफच पांडडतशेठ
पाटील

विषय
श्रीिधचन

(जज.रायगड)

हररहरे श्िर

तालक्
ु यातील

नतथचक्षेत्रामध्ये

सोयी-सुविधाांसह

पयचटकाांसाठी

विकासार्ी

करण्याबाबत

कामे

२१

११०५४०

श्रीमती ननमचला गावित

राज्यातील

२२

१०९०४५

अॅड.भीमराि धोंडे, श्री.सांतोष िानिे,

शशरर (जज.बीड) तालक्
ु यात महात्मा गाांधी

श्री.सुननल शशांिे

ओबीसी

पूणच

विद्यार्थयािंर्ी

शशष्ट्यित्ृ तीर्ी िे यके प्रलांबबत असल्याबाबत

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगचत
कामगाराांर्ी िे यके प्रलांबबत असल्याबाबत

२३

१०६८६५

डॉ.शशशकाांत खेडक
े र

र्ोरपाांग्रा ते माांडिा (ता.लोणार, जज.बुलढाणा)

२४

१०७९२८

श्री.बाळासाहे ब मुरकुटे , डॉ.सतीश

एकाजत्मक राज्य जल आराखड्याबाबत

२५

११२५०१

श्री.जयकुमार गोरे , श्री.सांग्राम थोपटे ,

खट
ु भाि माडी (ता.माण, जज.सातारा) या

२६

११०९४७

श्री.भारत भालके

पांढरपूर

(अण्णासाहे ब) पाटील
श्री.भारत भालके

२७

१०७७८५

श्री.अननल बाबर

२८

१०६४८१

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अशमत साटम,

श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मननषा

या रसत्यार्े डाांबरीकरण करण्याबाबत

रसत्यार्ी िरु
ु सती करण्याबाबत
ि

मांगळिेढा

(जज.सोलापूर)

तालुक्यातील िाड्या िसतीांिरील सौर हििे
नािर
ु सत असल्याबाबत

खरसुांडी - घाणांि (ता.आटपाडी, जज.साांगली)
या रसत्यार्ी िरु
ु सती करण्याबाबत
िािर

(ता.पेण,

जज.रायगड)

गािाभोिती

िाशी

(ता.पवहाळा,

सांरक्षक बांधारा बाांधण्याबाबत

र्ौधरी, श्री.सांतोष िानिे
२९

३०

१११७४३

१०८०७५

श्री.र्ांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीत
पाटील-सरुडकर

श्री.र्रण िाघमारे

३१

१०६१६४

डॉ.सांतोष टारफे

३२

११४३५३

३३

११०८१५

श्री.सुननल शशांिे, श्री.सांतोष िानिे

३४

१०५६५१

श्री.समीर कुणािार

पाटपवहाळा

जज.कोल्हापरू )

ते

करण्याबाबत

या

रसत्यार्ी

िरु
ु सती

सालई ख.ु (ता.मोहाडी, जज.भांडारा) येथील

जजल्हा पररषि शाळा ते शशिाजी नगरपयिंत
रसत्यार्ी झालेली िरु िसथा
हहांगोली

ननधीबाबत

जजल्हा

पररषिे च्या

अखधर्चत

मुांबईतील सात बालगह
ृ ाांतील असुविधाांबाबत
समुद्रपूर

(जज.िधाच)

तालुक्यातील

ग्रामीण

रुग्णालयातील ररक्त पिे भरण्याबाबत

श्री.आशसफ शेख, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, नार-पार-औरां गा ि अांबबका या नद्याांर्े पाणी
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अशमन पटे ल, श्रीमती तापी (धगरणा) खोऱ्यात ि िमणगांगा निीर्े
ननमचला गावित, अॅड.यशोमती ठाकूर,

श्री.पर्थ
ृ िीराज र्व्हाण, श्री.अशमत विलासराि

पाणी

गोिािरी

प्रसतािाबाबत

खोऱ्यात

िळविण्याच्या
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विषय

िे शमुख, श्री.अशमत झनक, श्री.भारत भालके,
श्री.अमर काळे , डॉ.सांतोष टारफे
३५

११२०१८

श्री.सुभाष उफच पांडडतशेठ पाटील

िडशेत िािे (ता.श्रीिधचन, जज.रायगड) येथे
धरण

करण्यात

बाांधण्यासाठी

जशमनी

आलेल्या

शेतकऱ्याांना

भरपाई िे ण्याबाबत
३६

१०५११७

अॅड.आशशष शेलार, श्री.प्रशाांत ठाकूर,

श्री.सांजय केळकर, अॅड.पराग अळिणी,

कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्रीमती मननषा

राज्यात

जननी

शशशु

सांपाहित

नक
ु सान

सुरक्षा

प्रभािीपणे राबविण्याबाबत

योजना

र्ौधरी, श्री.नरें द्र पिार, श्री.नरें द्र महे ता,
३७

११००७८

श्री.अब्िल
ु सत्तार, श्री.योगेश सागर
श्री.सांजय किम

आांजले (ता.िापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील
कड्यािरील गणपती या पयचटन सथळार्ा
विकास करण्याबाबत

३८

१०५१००

श्री.शभमराि तापकीर

ककरकीटिाडी ते नाांिोशी (ता.हिेली, जज.पुणे)
या रसत्यार्ी िरु
ु सती करण्याबाबत

िस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सिसयाांर्े नाांि

विषय

३९

११०५५३

श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर,

नाांिेड जजल््यात िोन िषाचच्या कालािधीत

४०

११४४७५

श्री.जयांत पाटील

ताकारी, िध
ु ारी, रे ठरे , हरणाक्ष ि भिानीनगर

श्री.डी.पी.सािांत

१७१ रुग्णाांना हत्तीरोगार्ी बाधा झाल्याबाबत
(जज.साांगली)

या

गािाांर्ा

समािेश करण्याबाबत
४१

४२

४३

११०८६८

१०५७९६

११२२५२

श्री.सुननल केिार, श्री.विजय िडेट्टीिार,

सािनेर

टारफे, श्री.डी.पी.सािांत

िे ण्याबाबत

श्री.अमर काळे , श्री.असलम शेख, डॉ.सांतोष
श्री.भासकर जाधि

अॅड.भीमराि धोंडे, श्री.सांतोष िानिे

गािाांना

(जज.नागपूर)

शसांर्नार्ी

लाभक्षेत्रामध्ये

तालक्
ु यातील

सोय

उपलब्ध

आठ

करन

मौजे पेि,े खरे कोंड ि अांजनिेल (ता.गुहागर,
जज.रत्नाधगरी)

येथील

नािर
ु सत असल्याबाबत
ननम्न

िध
ु ना

बायोगॅस

(ता.सेल,ू

सयांत्र

जज.परभणी)

प्रकल्पाच्या तत
ु ाररत अांिाजपत्रकास
ृ ीय सध
प्रशासकीय मावयता शमळण्याबाबत

४४

४५

१०६८७६

१०८२६९

डॉ.शशशकाांत खेडक
े र

हहिरा

गडशलांग

(ता.शसांिखेडराजा,

जज.बल
ु ढाणा) येथील शसांर्न तलािार्े काम
ननकृष्ट्ट िजाचर्े झाल्याबाबत

श्री.अननल बाबर, श्री.अशमन पटे ल, श्री.असलम ताकारी, टें भू आणण म्हैसाळ (जज.साांगली)
शेख, श्रीमती सम
ु न पाटील, श्री.जयांत पाटील योजनाांर्ी िीज िे यके थकीत असल्याबाबत
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विषय

४६

१०६२०८

डॉ.सांतोष टारफे

सेनगाि (जज.हहांगोली) तालुक्यातील ग्रामीण

४७

१०८५७७

श्री.सुभाष उफच पांडडतशेठ पाटील

अशलबाग

रुग्णालयाच्या बाांधकामाबाबत

(जज.रायगड) तालुक्यातील मळ
ु े

ग्रामपांर्ायत

हद्दीतील

बाांधण्याबाबत
४८

११००८२

श्री.सांजय किम, श्री.राजन साळिी

रत्नाधगरी

जजल्हा

निीिर

ननयोजन

पल
ू

विभागास

उपलब्ध असलेला कोट्यिधी रुपयाांर्ा ननधी
अखधर्चत असल्याबाबत

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सिसयाांर्े नाांि

विषय

४९

११०२४०

डॉ.सांतोष टारफे

हहांगोली जजल््यातील बांधाऱ्याांच्या कामासाठी

५०

१११५६०

श्री.सांजय किम, श्री.भासकर जाधि

खेड (जज.रत्नाधगरी) तालक्
च
ु यातील अनतिग
ु म

ननधी उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत
ि

पहाडी

भागातील

पाणीटां र्ाईबाबत

विधान भिन :

धनगरिाड्याांमधील

डॉ. अनांत कळसे

मुांबई.

प्रधान सधर्ि,

हिनाांक : १५ मार्च, २०१८
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