महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
--------------------------

सोमिार, ददनाांक ०९ जल
ु ै, २०१८ / आषाढ १८, १९४० ( शके ) रोजीच्या

ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सच
ू ी
(१) वित्त ि ननयोजन, िने मांत्री
(२) ग्रामविकास, मदहला ि बालविकास मांत्री
(३) िैद्यकीय शशक्षण, जलसांपदा ि लाभक्षेत्र विकास मांत्री
(४) सािवजननक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमक्
ु त जाती, भटक्या जमाती,
इतर मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव कल्याण मांत्री

(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री
प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ७३
पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ५६ [ ०१ ते ५६ ]
दस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या

- १३ [ ५७ ते ६९ ]

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०४ [ ७० ते ७३ ]
एकूण - ७३
--------------------

प्रश्नाांचा तपशील
पदहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदसयाांचे नाांि

विषय

१

१२०७८५

श्री.अननल बाबर

२

११६६८३

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे- राजीि गाांधी जीिनदायी आरोग्य योजनेचा लाभ
पाटील, श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.नसीम
खान, श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु ,

श्री.अशमन पटे ल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे,
प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.असलम शेख,

श्री.हषविधवन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे,

श्री.अब्दल
ु सत्तार, श्री.राहुल बोंद्रे ,
अॅड.यशोमती ठाकूर, अॅड.आशशष शेलार,
अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तशमल

सेल्िन, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.िैभि वपचड,

साांगली

जजल््यातील

ग्रामीण

सलाईनचा तट
ु िडा ननमावण झाल्याबाबत
सिवसामान्य

झाल्याबाबत.

नागररकाांऐिजी

विमा

रुग्णालयात

कांपन्याांना

2
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदसयाांचे नाांि

विषय

श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील,

श्री.राहुल जगताप, श्री.सांजय कदम,
डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील, श्रीमती
ददवपका चव्हाण, श्री.ककसन कथोरे ,

श्री.बळीराम शसरसकार, श्री.सांजय केळकर,

श्री.सांदीप नाईक, श्री.नरें द्र पिार, श्री.जजतें द्र
आव्हाड, श्री.सुननल राऊत, श्री.सुरेश लाड,
श्रीमती अशमता चव्हाण, श्री.डी.पी.सािांत,
३

११७९७२

४

११७१५४

श्री.हसन मश्र
ां डोळस
ु ीफ, श्री.हनम
ु त

श्रीमती अशमता चव्हाण, श्री.डी.पी.सािांत,

िैदयकीय प्रिेशासाठी असलेले प्रादे शशक आरक्षण

श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील,

धूळघाट (ता.धारणी, जज.अमरािती) येथील रोजगार

श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीकर

श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,
श्री.सांदीप नाईक, श्री.हसन मश्र
ु ीफ,

रद्द करण्याबाबत

हमी योजनेच्या कामात झालेला गैरव्यिहार

श्री.भासकर जाधि, श्री.शामराि ऊफव

बाळासाहे ब पाटील, श्री.राहुल जगताप,
श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्तात्रय भरणे,

श्री.सुरेश लाड, श्री.सांजय कदम, श्री.हनुमत
ां
डोळस, श्री.राजेश टोपे, डॉ.शमशलांद माने,

श्री.सुधाकर दे शमुख, श्रीमती सीमाताई दहरे ,
श्री.हररष वपांपळे
५

१२२८२९

श्री.विजय िडेट्टीिार

घोडाझरी (ता.शसांदेिाही, जज. चांद्रपूर) तलािाच्या
मख्
ु य

कालव्यासह

वितररकेची

करण्याबाबत

दरू
ु सती

६

१२३६०१

श्री.विलास तरे , श्री.दहतेंद्र ठाकूर,

तानसा नदीिर चाांबळे , डाकीिली

७

१२००४०

श्री.चांद्रदीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-

हळदी (ता.करिीर, जज.कोल्हापरू ) येथील बांधाऱ्याची

८

१२०४७५

श्री.क्षक्षतीज ठाकूर
सरुडकर

श्री.गणपतराि दे शमख
ु

दठकाणी लघुपाटबांधारे बाांधण्याबाबत

ि

मेट

या

झालेली दरु िसथा

उसमानाबाद, िाशीम, गडधचरोली ि नांदरु बार या
जजल््याांचा मुलभत
विकास ननती आयोगाकडून
ू
करण्याबाबत

९

१०

१२२०५०

११६७२६

श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीकर,

मुखेड (जज.नाांदेड) तालुक्यातील ितावळा, साांगिी,

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अशमन पटे ल,

झाडाांची तोड होत असल्याबाबत

श्री.डी.पी.सािांत, श्री.असलम शेख,
श्री.सुननल केदार

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत

विलासराि दे शमुख, श्री.अशमन पटे ल,

श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाव गायकिाड,

गूटूर, एकलारा, मांग्याळ, दहब्बट ि जाांब येथे

अांगणिाडी

सेविका

ि

मदतननसाांना

भारतीय

आयुविवमा महामांडळामाफवत लाभ शमळण्याबाबत

3
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदसयाांचे नाांि

विषय

श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन सपकाळ,
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब्दल
ु सत्तार,

श्री.राहुल बोंद्रे , अॅड.यशोमती ठाकूर,
श्री.चांद्रदीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटीलसरुडकर
११

११९८४४

प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी

१२

११८८६४

श्री.सरदार ताराशसांह, श्री.शरददादा सोनािणे शसन्नर (जज.नाशशक) तालुक्यातील २२ बांधाऱ्याांच्या

१३

१२३४७३

श्री.प्रकाश आबबटकर, श्री.चांद्रदीप नरके,

११६९२२

अनतक्रमण

ई-ननविदा प्रकक्रयेत झालेला गैरव्यिहार

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर, श्री.उल्हास
पाटील

१४

पुणे शहरात िन विभागाच्या जशमनीांिर झालेले

श्री.भासकर जाधि

कोल्हापूर जजल््यातील गािे ि िाड्यािसत्याांिर
समशानभूमी बाांधण्याबाबत
कुचाांबे

(ता.सांगमेश्िर,

जज.रत्नाधगरी)

या

प्रकल्पातील प्रकल्पग्रसताांना सोयीसुविधा उपलब्ध
करुन दे ण्याबाबत

१५

११८८५०

श्री.पांकज भज
ु बळ

सौंदाणे–टाकळी-सोनज-कौळाणे

१६

१२३७६८

श्री.विश्िजजत कदम, श्री.विजय िडेट्टीिार,

पलूस (जज.साांगली) तालुक्यात प्राथशमक आरोग्य

श्री.अशमन पटे ल, श्री.असलम शेख,

श्री.नसीम खान, प्रा.िषाव गायकिाड
१७

११९९९९

श्री.सुननल प्रभ,ू श्री.रुपेश म्हात्रे

जज.नाशशक) या रसत्याची झालेली दरू िसथा
केंद्राांची सांख्या िाढविण्याबाबत
माळशेज घाट

(ता.मुरबाड, जज.ठाणे) पररसरात

याांबत्रकी करितीच्या
असल्याबाबत

१८

१२००५०

श्री.डी.पी.सािांत, श्री.िसांतराि चव्हाण,

श्री.कुणाल पाटील, श्री.विजय िडेट्टीिार,

श्री.अमर काळे , श्री.अशमन पटे ल, श्री.सनु नल

(ता.मालेगाांि,

सहाय्याने

िक्ष
तोड होत
ृ

राज्यातील अांगणिाडी सेविकाांचे ननित्ृ ती िय ६५
करण्याबाबत

केदार, श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान,
श्री.अशमत विलासराि दे शमुख,
श्री.बाळासाहे ब थोरात
१९

१२३३७७

प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.विजय िडेट्टीिार,
श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.नसीम खान,

श्री.असलम शेख, श्री.अशमन पटे ल, श्रीमती

राज्यात

क्षयरोगाची

बाळापूर

ि

लागण

मल
ु ाांच्या सांख्येत झालेली िाढ

झालेल्या

लहान

मननषा चौधरी, श्री.अशमत साटम, श्री.अतल
ु
भातखळकर, अॅड.आशशष शेलार, डॉ.भारती
लव्हे कर, श्री.बसिराज पाटील
२०

१२०६१३

श्री.हररष वपांपळे , श्री.बळीराम शसरसकार

पातूर

(जज.अकोला)

तालुक्यात

लक्षाांकापेक्षा जादा विदहरीांना मांजूरी दे िन
ू शसांचन
विदहरीच्या कामात केलेला गैरव्यिहार

4
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
२१

१२०१८३

सदसयाांचे नाांि
श्री.बबनराि शशांदे

विषय
दे िळाली (ता.भूम, जज.उसमानाबाद) येथे पाणलोट
व्यिसथापन

कायवक्रमातांगत
व

झालेल्या

गैरव्यिहार झाल्याबाबत
२२

११८६७६

श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्रीमती सांध्यादे िी दे साई- िन्य
कुपेकर, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.चांद्रदीप
नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर,

२३

११८५९३

श्री.सुरेश हाळिणकर, श्री.प्रकाश आबबटकर
डॉ.सांजय रायमुलकर

प्राण्याांकडून

शेतकऱ्याांना

नक
ु सान

झालेल्या

तालुक्यातील

दग
व ोरी
ु ब

बाजारभािाप्रमाणे

दे ण्याबाबत
मेहकर

वपकाांचे

(जज.बुलढाणा)

ल.पा.(सांग्राहक)

तलाि

कामात

नक
ु सान

प्रकल्पाचे

भरपाई

काम

करताांना झाडाांची अिैधरीत्या केलेली तोड
२४

१२३००२

सरु
ु

श्री.विजय काळे , अॅड.आशशष शेलार,

माांजरीतील साडेसतरा नळी (जज.पुणे) पररसरात

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्रीमती मननषा चौधरी,

अनतक्रमण

श्री.ककसन कथोरे , श्री.सांजय केळकर,

पाटबांधारे खात्याच्या जागेिर कांत्राटदाराने केलेले

अॅड.पराग अळिणी
२५

११६५८६

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.अजजत पिार,

श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील,
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.सांदीप नाईक,

विदभावतील गोसीखद
ु व शसांचन प्रकल्पाच्या कामास
होत असलेला विलांब

श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि,

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.नरहरी
झझरिाळ, श्री.िैभि वपचड, श्री.पाांडुरां ग
बरोरा, श्री.ककसन कथोरे , श्री.ददपक
२६

१२११०७

चव्हाण, श्री.सुरेश लाड, श्री.विकास कांु भारे
अॅड.भीमराि धोंडे

उजनी मराठिाडा उपसा शसांचन योजनेंतगवत आष्ट्टी
(जज.बीड)

येथील

करण्याबाबत
२७

११७१०५

अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी,
श्री.प्रशाांत ठाकूर, कॅप्टन आर.तशमल

सेल्िन, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.शामराि ऊफव

बाळासाहे ब पाटील, श्रीमती ननमवला गावित,

श्री.अशमन पटे ल, श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.असलम
शेख, श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.अजजत
पिार, श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांदे,
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे,

श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.भासकर जाधि,

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.राहुल
जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.िैभि
वपचड, श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.मकरां द
जाधि-पाटील, श्री.विजय भाांबळे ,

श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचकटगाांिकर,

मुांबई

शहरात

एल-३

कुटुांब

मदहलाांचे झालेले मत्ृ यू

योजनेचे

ननयोजन

काम

सुरु

शसत्रकक्रयेमळ
ु े
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श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सुरेश लाड,

श्री.सांजय कदम, श्री.हनुमत
ां डोळस,

श्री.ददपक चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ,

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.ककसन
कथोरे , श्री.नरें द्र पिार, श्री.बळीराम

शसरसकार, श्री.ददलीप िळसे-पाटील
२८

१२३२३७

श्री.गोपालदास अग्रिाल

गोंददया जजल्हापररषदे च्या मुख्य इमारतीचे टे रेस
िॉटर प्रुफीांग ि पेंटीगची कामे ननयमबा्य ररतीने
सीएसआर दरािर ददल्याबाबत

२९

११७५५९

श्री.विजय औटी, श्री.सांजय पोतनीस,

श्री.सांदीपानराि भम
ु रे , श्री.योगेश सागर,
श्री.नारायण कुचे, श्री.सांतोष दानिे,

औरां गाबाद येथील शासकीय घाटी रुग्णालयातील
बालरोग विभागात आठ बालकाांचा झालेला मत्ृ यू

डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अशमन पटे ल,

श्री.असलम शेख, श्रीमती ननमवला गावित,
प्रा.िषाव गायकिाड
३०

१२३११३

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे

शसन्नर (जज.नाशशक) ग्रामीण रुग्णालय आिश्यक

३१

१२०२५५

श्री.सुभाष साबणे

मौ.बबजूर, रामनतथव आझण सािळी (ता.बबलोली,

यांत्रसामुग्री ि साधन सामुग्रीसह सुरु करण्याबाबत
जज.नाांदेड)

येथील

िन

विभागाच्या

ननसगव िन पयवटन केंद्र उभारण्याबाबत
३२

१२००३७

श्री.सुभाष उफव पांडडतशेठ पाटील,

जशमनीिर

कजवत (जज.रायगड) उपजजल्हा रुग्णालयाची झालेली

श्री.धैयश
व ील पाटील, श्री.भरतशेठ गोगािले, दरु िसथा
श्री.मनोहर भोईर

३३

११७२००

डॉ.शमशलांद माने, श्री.सुधाकर दे शमुख,

नागपूर ि पुणे येथील प्रादे शशक मनोरुग्णालयात

३४

११८५१२

श्री.सुधाकर दे शमुख, डॉ.शमशलांद माने

नागपूर येथील शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय

श्री.विजय काळे

३५

१२१३८४

श्री.सांतोष दानिे, श्री.नारायण कुचे,

३६

१२००८५

श्री.रामचांद्र अिसरे

श्री.विजय औटी

मनोरुग्णाांचे झालेले मत्ृ यू

ि रूग्णालयातील जळीत कक्षात सवु िधा उपलब्ध
नसल्याने झालेले मत्ृ यु
राज्यातील प्रादे शशक
पदाांबाबत

नागपरू ि भांडारा येथील एम.डब्ल.ु एस.आय.पी.
च्या

कालिे

गैरव्यिहार
३७

११७९६२

मनोरुग्णालयाांमधील ररक्त

दरु
ु सतीच्या

कामात

झालेला

श्री.कुणाल पाटील, श्रीमती ननमवला गावित, मौजे दे िभाने-सायने ि मौजे बाळापूर ते िरखेडी
अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.िषाव गायकिाड,
श्री.अशमन पटे ल, श्री.असलम शेख,

श्री.विजय िडेट्टीिार, डॉ.सांतोष टारफे,
श्री.डी.पी.सािांत

(ता.जज.धळ
ु े ) या रसत्याची दरु
ु सती करण्याबाबत.
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३८

१२३९७९

श्री.राहूल कुल

पुणे येथील ससन
ू रुग्णालयाच्या निीन इमारतीचे

३९

११७०६७

श्री.छगन भज
ु बळ, अॅड.आशशष शेलार,

राज्यातील जांगलाांना लागत असलेल्या िणव्याने

अॅड.पराग अळिणी, श्री.प्रशाांत ठाकूर,
श्री.ककसन कथोरे , श्री.जजतेंद्र आव्हाड,

काम अपूणाविसथेत असल्याबाबत
िनराई नष्ट्ट होत असल्याबाबत

श्री.बळीराम शसरसकार, श्री.नरें द्र पिार,

श्रीमती ननमवला गावित, प्रा.िषाव गायकिाड,
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अशमन पटे ल,

श्री.असलम शेख, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अमर
काळे , श्री.सुननल केदार, श्री.हषविधवन

सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.कुणाल
पाटील, श्री.प्रकाश फातपेकर, कॅप्टन
आर.तशमल सेल्िन, श्री.नरें द्र महे ता,

श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.िैभि वपचड,

श्री.हनुमत
ां डोळस, श्री.सुभाष उफव पांडडतशेठ
पाटील, श्री.विजय काळे , श्री.अजजत पिार,
श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांदे,

श्री.सांदीप नाईक, श्री.राजेश टोपे, श्री.हसन
मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि,

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती
ददवपका चव्हाण, श्री.शामराि ऊफव

बाळासाहे ब पाटील, श्री.राहुल जगताप,
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,
श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.मकरां द जाधि-

पाटील, श्री.विजय भाांबळे , श्री.भाऊसाहे ब
पाटील - धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम

जगताप, श्री.सुरेश लाड, श्री.सांजय कदम,

श्री.ददपक चव्हाण, डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब)
पाटील, श्री.धैयश
व ील पाटील, श्री.सांजय
केळकर
४०

१२३८४६

श्री.बाबुराि पाचणे

पुणे जजल्हा पररषदे ने ननकृष्ट्ट दजावच्या सौर पथ

४१

१२०१५१

श्री.सुरेश गोरे

कडाचीिाडी

४२

११९९७७

श्री.सुननल राऊत, श्री.अशमत घोडा,

ददव्याांची खरे दी केल्याबाबत
िनविभागाच्या

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.पथ्
ृ िीराज

जांगलात

जज.पुणे)

मोर

ि

येथील

लाांडोरची

शशकारीसह सागाच्या िक्ष
ृ ाांची तोड केल्याबाबत

विक्रमगड (जज. पालघर) येथील आददिासीांना मांजुर

श्री.प्रकाश फातपेकर, डॉ.बालाजी ककणीकर, असलेली
श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.अशमन पटे ल,

(ता.खेड,

घरकुल

असल्याबाबत

योजनेतील

घरे

अपण
ू ाविसथेत
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चव्हाण, श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.कालीदास
कोळां बकर, श्री.असलम शेख, प्रा.िषाव

गायकिाड, श्री.नसीम खान, श्री.कुणाल

पाटील, श्री.बाळासाहे ब थोरात, डॉ.सांतोष

टारफे, श्रीमती ननमवला गावित, श्री.अब्दल
ु
सत्तार, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अमर काळे ,

श्री.अशमत विलासराि दे शमुख, श्री.भारत
भालके, श्री.बसिराज पाटील, श्री.सांग्राम
थोपटे , श्री.सनु नल केदार, अॅड.यशोमती

ठाकूर, प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.राहुल बोंद्रे ,
श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.अशमत झनक,
४३

४४

११९४२२

११८१२६

श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.सुननल शशांदे

श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.विजय िडेट्टीिार,
प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.हषविधवन सपकाळ,

डोणगाि (ता.मेहकर, जज.बल
ु ढाणा) येथे नदीिर

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण, श्री.अशमन पटे ल,

दहमोकफशलयाग्रसत

श्री.नसीम खान, अॅड.यशोमती ठाकूर
श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान,

श्री.सांतोष दानिे, श्री.नारायण कुचे,

बाांधलेल्या साखळी बांधाऱ्याचे काम कांत्राटदाराने
ननष्ट्कृट दजावचे केल्याबाबत

रुग्णाांना

आिश्यक

असलेली

औषधे उपलब्ध होत नसल्याबाबत

श्री.अजय चौधरी, श्री.योगेश सागर
४५

१२१३४९

श्री.त्र्यांबकराि शभसे

भोकरां बा (ता.रे णापूर, जज.लातूर) येथील जजल्हा

४६

१२१०१२

श्री.जयांत पाटील, श्रीमती सम
ु न पाटील

आरे िाडी (ता.तासगािां, जज.साांगली) येथील ‘विरोबा

४७

१२२१०९

श्री.विकास कांु भारे , डॉ.आशशष दे शमुख

चांद्रपूर पाटबांधारे विभागाांतगवत नकोडा, घुग्घुस ि

पररषद शाळे च्या जागेिर झालेले अनतक्रमण
मांददर’ पयवटन क्षेत्र होण्याबाबतचा प्रसताि
चारगाांि

कालव्याचे

येथील

पाणी

दे ण्याबाबत

शेतकऱ्याांना

शसांचनासाठी

िधाव

नदीचे

उपलब्ध

ि

करुन

४८

११९२६३

श्री.हषविधवन सपकाळ

बुलढाणा जजल््यातील पालकमांत्री शेत/पाणांद रसते

४९

११७०४८

श्री.अजय चौधरी, श्री.अजजत पिार,

राज्यात

श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील,
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,

श्री.सांदीप नाईक, श्री.राजेश टोपे, श्री.हसन
मश्र
ु ीफ, श्री.भासकर जाधि,

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती
ददवपका चव्हाण, श्री.शामराि ऊफव

बाळासाहे ब पाटील, श्री.राहुल जगताप,
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,
श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्तात्रय भरणे,

योजनेतांगत
व रसत्याांची कामे प्रलांबबत असल्याबाबत
कुपोषणामळ
ु े

झालेली िाढ

बालकाांच्या

मत्ृ यूमध्ये
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श्री.मकरां द जाधि-पाटील, श्री.विजय भाांबळे ,
श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचकटगाांिकर,
श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सुरेश लाड,

श्री.सांजय कदम, श्री.हनम
ां डोळस,
ु त

श्री.ददपक चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ,

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील, श्रीमती
तप्ृ ती सािांत, श्री.सांजय पोतनीस,

श्री.अशमत साटम, श्री.कालीदास कोळां बकर,
श्री.अशमन पटे ल, श्री.असलम शेख, प्रा.िषाव
गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती

ननमवला गावित, श्री.डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोष
टारफे, श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.जयकुमार गोरे , श्री.कुणाल

पाटील, श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.नारायण
कुचे, श्री.सांतोष दानिे, श्री.सांदीपानराि
भुमरे , श्री.भारत भालके, श्रीमती मांदा

म्हात्रे, श्री.विजय काळे , श्री.राधाकृष्ट्ण विखेपाटील, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत

विलासराि दे शमख
ां कराि शभसे,
ु , श्री.त्र्यब

श्री.अब्दल
ु सत्तार, श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.अबू
आजमी, अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग

अळिणी, श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.सांजय
केळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.ककसन
कथोरे , कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन,

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण, श्री.मनोहर भोईर,
श्री.नरें द्र पिार, श्री.बळीराम शसरसकार,
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.बाळासाहे ब

थोरात, श्री.अमर काळे , श्री.आशसफ शेख,
कुमारी प्रझणती शशांदे, श्री.सांग्राम थोपटे ,
श्री.सुननल केदार, प्रा.विरें द्र जगताप,

श्री.अशमत झनक, श्री.राजु तोडसाम,

श्री.रणधीर सािरकर, श्री.सुधाकर दे शमुख,
श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.मांगलप्रभात लोढा,

श्री.तानाजी मट
ु कुले, श्रीमती सीमाताई दहरे ,
श्री.डी.एस.अदहरे , श्री.उन्मेश पाटील
५०

११६७३३

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

शेडसइव (ता.रोहा, जज.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीतील

श्री.अशमत साटम, श्री.सनु नल राऊत

अपहार

अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती मननषा चौधरी, विकास कामाांसाठी शमळालेल्या ननधीचा केलेला

9
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५१

१२२५३०

सदसयाांचे नाांि
श्री.जयप्रकाश मद
ांु डा, श्री.सुभाष साबणे

विषय
गदद्दकांु ठा ि रामांजापूर (ता.शसरोंचा, जज.गडधचरोली)
येथे शसमेंट क्रााँकक्रट रसता बाांधकामात झालेला
गैरव्यिहार

५२

१२२०७९

श्रीमती ज्योती कलानी

उल्हासनगर

५३

१२२६७८

श्री.योगेश सागर, श्री.प्रशाांत ठाकूर,

रायगड

श्री.समीर कुणािार, अॅड.आशशष शेलार,

श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अशमत साटम
५४

११८८७१

श्री.कालीदास कोळां बकर, श्री.अशमन पटे ल,
श्री.असलम शेख, प्रा.िषाव गायकिाड,

श्रीमती ननमवला गावित, अॅड.यशोमती

(जज.ठाणे)

येथील

रुग्णालयातील सोयी सुविधाांबाबत
जजल््यात

सांख्येत झालेली िाढ

एचआयव्हीबाधधत

मध्यिती
रुग्णाांच्या

मुांबई येथील सेंट जॉजव रुग्णालयातील शिागाराची
झालेली दरु िसथा

ठाकूर, श्री.विजय िडेट्टीिार,

श्री.डी.पी.सािांत, श्री.िसांतराि चव्हाण,
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.नसीम खान,

श्री.अब्दल
ु सत्तार, श्री.कुणाल पाटील,

श्री.सांजय पोतनीस, श्री.ककशोर पाटील,
श्री.प्रकाश सि
ु े, श्री.प्रकाश फातपेकर,
५५

११९१६६

५६

११६६७८

श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.तक
ु ाराम काते
श्री.राजु तोडसाम

दक्षक्षण आणी (जज.यितमाळ) िनपररक्षेत्रात होत

श्री.ननतेश राणे

खारे पाटण (ता.कणकिली,जज. शसांधद
ु ग
ु )व गािातील

असलेल्या सागिान तसकरीबाबत

सख
ु नदी पात्रातील गाळ काढण्याबाबत

दस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदसयाांचे नाांि

विषय

५७

११७०७९

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.मनोहर भोईर,

”नदी-खोरे

५८

११६८४९

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

अांगणिाडीतील

श्री.अजय चौधरी, श्री.महे श चौघल
ु े

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत

विलासराि दे शमुख, श्री.अशमन पटे ल,

श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाव गायकिाड,
श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन सपकाळ,
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब्दल
ु सत्तार,

श्री.राहुल बोंद्रे , अॅड.यशोमती ठाकूर,
श्री.सांजय सािकारे , श्री.अजय चौधरी,
श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.विजय औटी,
श्री.सांजय केळकर

अशभकरण” सिायत्त सांसथा सथापन

करण्याबाबत

होणारे दल
व
ु क्ष

बालकाांच्या

आरोग्य

तपासणीत
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५९

६०

६१

११७३१८

११९१४३

११६७२७

सदसयाांचे नाांि

विषय

श्री.भासकर जाधि, श्री.सांजय केळकर,

खेड

श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.ककसन कथोरे ,

येणाऱ्या परिान्याांमध्ये झालेली अननयशमतता

अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी,
श्री.प्रशाांत ठाकूर

डॉ.सांजय रायमुलकर

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.अजजत पिार,

श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील,
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.हसन मश्र
ु ीफ,

(जज.रत्नाधगरी)

कायावलयातन
ू

दे ऊळगाि
येथील

तालक
ु ा

लाकूड

कांु डपाळ

िाहतूकप्रकरणी

(ता.लोणार,

ग्रामपांचायतीच्या

ठाणे

जजल्हा

गैरसोयीबाबत

रुग्णालयातील

दे ण्यात

जज.बुलढाणा)

ताब्यातील

जशमनीिर झालेली अिैध िक्ष
ृ तोड

िनविभाग

गायरान

गैरकारभार

ि

श्री.भासकर जाधि, श्री.राणाजगजीतशसांह
पाटील, श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.िैभि

वपचड, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.ककसन कथोरे ,
श्री.ददपक चव्हाण, श्री.सुरेश लाड,
६२

११७१८०

श्री.सभ
ु ाष भोईर, श्री.प्रताप सरनाईक

अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी,
श्री.प्रशाांत ठाकूर, कॅप्टन आर.तशमल
सेल्िन, श्री.ककसन कथोरे , श्री.सांदीप

राज्यातील जजल्हा रुग्णालयात केमोथेरपीची मोफत
सवु िधा उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत

नाईक, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.बळीराम
शसरसकार, श्री.नरें द्र पिार, श्री.असलम

शेख, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय
िडेट्टीिार, श्री.अशमत विलासराि दे शमख
ु ,
श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण, श्री.अशमन पटे ल,

प्रा.िषाव गायकिाड, श्रीमती ननमवला गावित,
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.हषविधवन सपकाळ,
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.सुननल केदार,

श्री.कुणाल पाटील, श्री.अब्दल
ु सत्तार,
श्री.आशसफ शेख, श्री.हनम
ु ांत डोळस,

श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.सदानांद चव्हाण,
श्री.नरें द्र महे ता, श्री.शामराि ऊफव

बाळासाहे ब पाटील, श्री.सांजय कदम,
श्रीमती ददवपका चव्हाण,

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील
६३

११७६७१

श्री.विजय औटी

कापूरिाडी (ता. नगर जज.अहमदनगर) येथील िन
विभागाच्या

हद्दीत

बेकायदा

गौण

उत्खन्न ि िक्ष
ृ तोड होत असल्याबाबत

खननजाचे
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६४

११८३१६

सदसयाांचे नाांि

विषय

श्री.कुणाल पाटील, श्रीमती ननमवला गावित, धुळे
श्री.हषविधवन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे,
श्री.अशमन पटे ल, श्री.असलम शेख,

जजल्हयात

अपूणाविसथेत
करण्याबाबत

इांददरा

आिास

असलेल्या

घरकुलाांचे

योजनेंतगवत

बाांधकाम

श्री.भारत भालके, श्री.बाळासाहे ब थोरात,
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.िसांतराि चव्हाण
६५

६६

६७

१२३९८१

११८१२७

११९२६२

श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे ,
श्री.शरददादा सोनािणे

दौंड (जज.पुणे) तालुक्यातील मुळा मुठा ि भीमा

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण, श्री.असलम शेख,

िालधन
ु ी

(जज.ठाणे)

खामगाि

(जज.बुलढाणा)

श्री.अशमन पटे ल, श्री.जयकुमार गोरे ,
अॅड.यशोमती ठाकूर

श्री.हषविधवन सपकाळ

नदीिरील

कोल्हापूर

लागलेल्या गळतीबाबत
अनतक्रमण

विभागाच्या

लागल्याबाबत
६८

१२०२३५

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

पद्धतीच्या

नदीच्या

शासकीय

येथील

लाकूड

बांधा-याांना

पात्रात

झालेले

प्रादे शशक

आगारास

िन

आग

लोणेरे (ता.माणगाांि, जज.रायगड) येथील पन्हळघर

अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती मननषा चौधरी, धरण अपूणाविसथेत असल्याबाबत
श्री.अशमत साटम

६९

११६६७९

श्री.ननतेश राणे

दोडामागव (जज. शसांधद
ु ग
ु )व तालुक्यातील शशरिळ भेकुली या रसत्याच्या प्रलांबबत कामाबाबत

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
७०

७१

११७३४४

११६८७८

सदसयाांचे नाांि
श्री.भासकर जाधि

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.अजजत पिार,

श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील,
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.सांदीप नाईक,

विषय
िेरळ-भोसते-कोंडीिली-शशि-बोरज

(ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) रसत्याचे काम अपूणव ि
ननकृष्ट्ट दजावचे केल्याबाबत

ठाणे येथील येऊरच्या डोंगरािरुन भेंडी नाल्यािाटे

िाहून जाणाऱ्या पाण्याचा सांचय करण्यासाठी धरण
बाांधण्याबाबत

श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.भासकर जाधि,

श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,
श्री.िैभि वपचड, श्री.राणाजगजीतशसांह
पाटील, श्री.ककसन कथोरे , श्री.ददपक
७२

११७२७७

चव्हाण, श्री.सुरेश लाड

अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी,

िसई ि िाडा (जज.पालघर) तालुक्याांना जोडणाऱ्या

श्री.सांजय केळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर, कॅप्टन भाशलिली

आर.तशमल सेल्िन, श्रीमती मननषा चौधरी, करण्याबाबत
श्री.अतुल भातखळकर

-

ननांबिली

रसत्याचे

काम

पूणव
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७३

१२२१४६

सदसयाांचे नाांि
श्री.ननतेश राणे

विषय
मालिण

(जज.शसांधुदग
ु )व

तालुक्यातील

कांु भारमाठ

येथन
घुमडे िसतिाडीकडे जाणाऱ्या रसत्यालगत
ू
झालेले अनधधकृत बाांधकाम

विधान भिन :

डॉ. अनांत कळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

ददनाांक : ६ जल
ु ,ै २०१८

महाराष्ट्र विधानसभा
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मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मद्र
ु णालय, नागपूर.

