महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१८
-------------------------शक्र
ु िार, हिनाांक २३ मार्च, २०१८ / र्ैत्र २, १९४० ( 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

याांर्े प्रभारी विभाग

जलसांधारण, राजशशष्ट्टार्ार, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती,
इतर मागासिगच ि विशेष मागास प्रिगच कल्याण मांत्री
रोजगार हमी, पयचटन मांत्री

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ५४
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ४२ [ ०१ ते ४२ ]
िस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०९ [ ४३ ते ५१ ]
नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०३ [ ५२ ते ५४ ]
एकूण - ५४
--------------------

प्रश्नाांर्ा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सिसयाांर्े नाांि

विषय

१

११६०५१

श्री.सुननल शशांिे, अॅड.भीमराि धोंडे,

राज्यात

२

११०८४९

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.सुननल केिार,

ब्रम्हपूरी (जज.र्ांद्रपूर) तालुक्यातील २४ गािातील

श्री.सांतोष िानिे

श्री.अमर काळे , श्री.असलम शेख,
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांत

३

११४५०५

डॉ.सांतोष टारफे

मुलीांच्या

असल्याबाबत

जन्म

प्रमाणात

घट

होत

शेतीसाठी गोसीखि
ु च प्रकल्पार्े पाणी शमळण्याबाबत
हहिारा

उफच

जज.हहांगोली)

ि

जिळा

पाांर्ाळ

पररसरातील

कामात झालेला गैरव्यिहार

(ता.कळमनरु ी,

गािाांत

रसत्याांच्या

४

१०९३०८

श्री.अननल बाबर

साांगली जजल््यातील राजेिाडी तलािाच्या उजव्या

५

१११३१०

श्री.अशमन पटे ल

आसनगाांि

कालव्याच्या प्रशासकीय मांजुरीबाबत
(पि
ू )च

(ता.शहापूर,

जज.ठाणे)

येथील

नागररकाांना ननयशमत पाणीपुरिठा होत नसल्याबाबत

2
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
६

१०५२६७

सिसयाांर्े नाांि
श्री.मनोहर भोईर

विषय
कोल्हारे

(ता.कजचत,

हद्दीमध्ये

रसत्यालगत

असल्याबाबत

जज.रायगड)

अनधधकृत

ग्रामपांर्ायत

बाांधकामे

सरु
ु

७

१११७१२

श्री.अब्िल
ु सत्तार, श्री.अशमन पटे ल,

औरां गाबाि जजल्हा सामान्य रुग्णालयातील कालबा्य

८

१०९६१४

श्री.सनु नल प्रभू

खेड (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील १०० गािाांमध्ये

श्री.असलम शेख, श्री.अतुल सािे

झालेल्या औषधाांबाबत

जजल्हा पररषि, तहशसलिार आणण ग्रामसेिक याांनी
केलेला गैरव्यिहार

९

११५७३७

डॉ.अशोक उईके

लोहारा (ता.राळे गाांि, जज.यितमाळ) येथील पाझर
तलािाच्या

कामासाठी

िे ण्याबाबत
१०

१११३५१

श्री.जयप्रकाश मि
ांु डा

११

१११५१८

श्री.अशमत झनक

१२

११४४६८

श्री.त्र्यांबकराि शभसे

१३

११४५८९

श्री.राजेश क्षीरसागर, श्री.सुननल शशांिे,

१४

११५५९९

१५
१६

डॉ.भारती लव्हे कर, प्रा.(श्रीमती) मेधा
कुलकणी, श्री.जयकुमार गोरे

ननधी

उपलब्ध

करुन

पुणाच पाटबांधारे विभाग, िसमतनगर (जज.हहांगोली)

अांतगचत असलेल्या तीन कॅनॉलिरील पल
ु ाांर्ी झालेली
िरु िसथा

िाशशम जजल््यातील मांजरू ी शमळालेल्या प्रकल्पाांर्ी
कामे अपूणाचिसथेत असल्याबाबत
आरजखेडा

ते

गव्हाण

(जज.लातरू )

नाल्यािर पूल बाांधण्याबाबत
इर्लकरां जी

(जज.कोल्हापूर)

रसत्यािरील

येथील

अभचकाांच्या विक्रीबाबत

निजात

श्री.सुरेश गोरे

खेड (जज.पुणे) तालुक्यातील तीथचक्षेत्राांच्या ननसगच

११२२७९

श्री.सुरेश हाळिणकर

कोडोली (ता.पन्हाळा, जज.कोल्हापूर) येथील उपजजल्हा

१०५३२१

श्री.सांजय पोतनीस, श्री.प्रकाश फातपेकर,

सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या िन जशमनीतन
ू

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील,

प्रसतािाबाबत

श्री.सुभाष भोईर, श्री.तक
ु ाराम काते,

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,

पयचटन विकासाच्या प्रसतािाबाबत

रुग्णालयातील क्ष-ककरण यांत्र बांि असल्याबाबत

भुयारी मागाचने ‘बोरीिली-ठाणे’ या शहराांना जोडणाऱ्या

श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.राणाजगजीतशसांह
पाटील, श्रीमती हिवपका र्व्हाण,

१७

११०५५२

श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्तात्रय भरणे,
श्रीमती सम
ु न पाटील, श्री.सनु नल राऊत
श्री.राजेंद्र नजरधने

महागाांि

(जज.यितमाळ)

तालुक्यात

शसांर्न

विभागाांतगचत ननकृष्ट्ट िजाचर्े बाांधण्यात आलेल्या
शसमेंट बांधाऱ्याबाबत

१८

१०८१९०

श्री.सुधाकर िे शमुख

उमरे ड

ि

शभिापूर

ग्रामपांर्ायतीमधील

(जज.नागपूर)

जलयुक्त

शशिार

बांधाऱ्याांच्या कामात झालेला गैरव्यिहार

तालक्
ु यातील
योजनेतील

3
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१९

२०

१०८५२८

११०२०६

सिसयाांर्े नाांि
अॅड.भीमराि धोंडे, श्री.सुननल शशांिे,
श्री.सांतोष िानिे

१०७०५१

२२

१०५९६५

कडा (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) येथील सांत मिन महाराज
िे िसथानातील

विविध

उपलब्ध करून िे ण्याबाबत

विकासकामाांसाठी

ननधी

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील,

िसई (पि
ू )च (जज.पालघर) येथील ग्रामीण भागात

श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.िैभि वपर्ड,

अनधधकृत बाांधकामे करीत असल्याबाबत

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती

२१

विषय

हिवपका र्व्हाण, श्री.राहुल जगताप,
श्री.ित्तात्रय भरणे, श्रीमती सम
ु न पाटील

िनपररक्षेत्र िनअधधकारी भूमाकफयाांच्या सांगनमताने

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जयांत पाटील,

श्रीक्षेत्र जरां डश्े िर (ता.कोरे गाि, जज.सातारा) येथील

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

राज्यात एक लाखापेक्षा अधधक कॅन्सरग्रसत रुग्ण

श्री.राजेश टोपे

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत

विलासराि िे शमख
ु , श्री.त्र्यांबकराि शभसे,

बोरखळ ते जरां डश्े िर या रसत्याच्या कामाबाबत

मौणखक आरोग्य तपासणीत आढळून आल्याबाबत

प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.सुननल केिार,
श्री.अमर काळे , श्री.असलम शेख,

श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे,
श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.भारत भालके
२३

२४

२५

१०९१४६

११५४००

१०९५०१

श्रीमती अशमता र्व्हाण, श्री.डी.पी.सािांत,
श्री.िसांतराि र्व्हाण
श्री.सांजय किम

डॉ.सांजय रायमुलकर

हिगाि ि उमरखेड (जज.नाांिेड) तालुक्यातील उध्िच
पैनगांगा प्रकल्पाच्या कालव्याांसाठी सांपािीत केलेल्या
जशमनीांर्ा मोबिला िे ण्याबाबत
मुडी

ते

आांजले,

मुगीज-टाांगर-आिाशी

धर्ांर्ाळी-सातेरा-जामगे

(ता.िापोली,

ि

जज.रत्नाधगरी)

रसत्याांर्ी झालेली िरु िसथा

िे ऊळगाि कांु डपाळ (ता.लोणार, जज.बुलढाणा) या
गािाच्या

विकासासाठी

मांजूर

झालेला

ननधी

ननयमबाहयररत्या खर्च करुन ननकृष्ट्ट िजाचर्े काम
केल्याबाबत
२६

११५२८४

श्री.अननल किम

नाशशक जजल््यातील ग्रामपांर्ायतीांनी ग्राम ननधीर्ा

२७

१०७२३१

श्रीमती सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर,

मौजे ताम्रपणी निीिरील िड
ु गे बांधारा, घटप्रभा

श्रीमती सुमन पाटील

जज.कोल्हापूर) येथील कोल्हापरू पध्ितीच्या बांधाऱ्यार्े

श्री.जयांत पाटील, श्री.हसन मश्र
ु ीफ,

२८

१०७८९३

श्री.बाळासाहे ब मुरकुटे

२९

११४४१४

श्री.सुभाष उफच पांडडतशेठ पाटील

केलेला अपहार
निीिरील

वपळणी

ि

भोगोली

(ता.र्ांिगड,

वपलर नािरु
ु सत असल्याबाबत

अहमिनगर जजल्हा पररषिे च्या विशेष घटक योजनेत
झालेला गैरव्यिहार
मेघरे

(ता.श्रीिधचन,

जज.रायगड)

गािात

जिाहर

रोजगार हमी योजनेंतगचत झालेला गैरव्यिहार

4
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सिसयाांर्े नाांि

विषय

३०

१०७६११

श्री.हषचिधचन सपकाळ

बुलढाणा

जजल्हा

३१

१०५४९४

श्री.सांजय केळकर, अॅड.आशशष शेलार,

बारामती

(जज.पुणे)

श्री.ककसन कथोरे , श्री.अतल
ु भातखळकर,
अॅड.पराग अळिणी, श्री.प्रशाांत ठाकूर,

पररषिें तगचत

झालेली अननयशमतता

तालुक्यात

ग्रामपांर्ायतीांमध्ये
बनािट

नािाने

ग्रामपांर्ायत कायचरत करुन केलेला गैरव्यिहार

कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्री.उन्मेश

पाटील, श्री.विजय काळे , श्री.विजय औटी,

श्री.नरें द्र महे ता, श्री.नरें द्र पिार, श्री.शभमराि
तापकीर, श्री.मोहन फड, श्री.ओमप्रकाश
ऊफच बच्र्ू कडू, श्री.विनायकराि
जाधि-पाटील, श्री.सुननल प्रभ,ू
डॉ.अननल बोंडे
३२

१०८२५८

श्री.सांिीपानराि भुमरे

पैठण (जज.औरां गाबाि) तालुक्यातील बांधाऱ्याांर्ी कामे

३३

१०९२७७

श्री.ककसन कथोरे

अांबरनाथ (जज.ठाणे) तालुक्यातील ग्रामपांर्ायतीच्या

३४

१११०५१

श्री.भारत भालके

ननकृष्ट्ट िजाचर्ी केल्याबाबत

हद्दीमध्ये झालेली अनधधकृत बाांधकामे

मांगळिेढा ि पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील
ओ.बी.सी., एस.बी.सी., व्ही.जे.एन.टी. अल्पसांख्याांक

समाजातील शालेय विद्यार्थयाांना शशष्ट्यित्ृ ती अिा
करण्याबाबत
३५

१०४८९९

श्री.सांजय सािकारे , श्री.राधाकृष्ट्ण
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