महाराष्ट्र विधानसभा
तिसरे अधधिेशन, २०१७
-------------------------बध
ु िार, दिनाांक २६ जल
ु ै, २०१७ / श्रािण ४, १९३९ ( शके ) रोजीच्या

िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सच
ू ी
(१) वित्ि ि तनयोजन, िने मांत्री

(२) ग्रामविकास, मदहला ि बालविकास मांत्री

(३) िैद्यकीय शशक्षण, जलसांपिा ि लाभक्षेत्र विकास मांत्री
(४) सािवजतनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(५) जलसांधारण, राजशशष्ट्टाचार, विमुक्ि जािी, भटक्या जमािी, इिर
मागासिगव ि विशेष मागास प्रिगव कल्याण मांत्री

(६) रोजगार हमी, पयवटन मांत्री

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ५०
पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३९ [ ०१ िे ३९ ]
िस
ु ऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ०९ [ ४० िे ४८ ]
तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ०२ [ ४९ िे ५० ]
एकूण - ५०
--------------------

प्रश्नाांचा िपशील
पदहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

८५८३८

सिसयाांचे नाांि
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.जयांि पाटील,

कल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) महानगरपाशलकेमध्ये

पाटील, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.नरहरी

िरु िसथा

श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.राणाजगजीिशसांह
झिरिाळ, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.िैभि वपचड,

२

९१३६८

३
४

विषय

श्री.सुरेश लाड, श्री.ककसन कथोरे

समाविष्ट्ट केलेल्या २७ गािाांिील शाळाांची िालेली

डॉ.अशोक उईके

यििमाळ

जजल्हा

पररषिे मध्ये

८७९३१

डॉ.सांजय रायमुलकर

वििभाविील

पाच

८८१६४

श्री.सुरेश लाड

कजवि (जज.रायगड) िालुक्यािील जलयुक्ि शशिार

राबवििाांना िालेली अतनयशमििा
िनक्षेत्राि

अिैधररत्या िोडल्याबाबि

योजनेच्या प्रलांबबि कामाांबाबि

कृषी
सागिान

योजना
िक्ष
ृ

2
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५

८४८९६

सिसयाांचे नाांि
श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील,
श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.जजिेंद्र आव्हाड,

श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.नरहरी झिरिाळ,

विषय
मुख्यमांत्री

ग्रामसडक

कामाांबाबि

योजनेिील

रसत्याांच्या

श्री.सांिीप नाईक, श्री.राजेश टोपे, श्री.अजजि

पिार, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.ित्िात्रय भरणे,
श्री.दिपक चव्हाण, श्री.सांजय पुराम,
श्री.गणपि गायकिाड, डॉ.सिीश
(अण्णासाहे ब) पाटील
६

८४८३४

अॅड.पराग अळिणी, श्री.नरें द्र पिार, कॅप्टन
आर.िशमल सेल्िन, श्री.सुतनल प्रभ,ू

श्री.शभमराि िापकीर, श्री.सरिार िाराशसांह,

राज्याि

बेकायिे शीररत्या

असल्याबाबि

नशसिंग

होम

सरु
ु

श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.अिुल

भािखळकर, श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.जजिेंद्र

आव्हाड, श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसेपाटील, श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.सांिीप नाईक,
श्री.भासकर जाधि, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,

श्री.नरहरी झिरिाळ, श्री.राणाजगजीिशसांह

पाटील, श्री.िैभि वपचड, श्री.हसन मश्र
ु ीफ,

श्री.सरु े श लाड, श्री.ककसन कथोरे , डॉ.शमशलांि
माने
७

८५७८९

श्री.अजय चरधरी, श्री.योगेश सागर,

श्री.नारायण पाटील, श्री.अशमन पटे ल,

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.पथ्
ृ िीराज

राज्याि राबविण्याि येि असलेल्या महात्मा गाांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेबाबि

चव्हाण, श्री.असलम शेख, प्रा.िषाव गायकिाड,
श्री.नसीम खान, श्री.अब्िल
ु सत्िार,

श्री.जयकुमार गोरे , प्रा.विरें द्र जगिाप,

श्री.िसांिराि चव्हाण, डॉ.सांिोष टारफे,

श्रीमिी तनमवला गाविि, अॅड.यशोमिी ठाकूर,
८

९१०७५

९

८६१२९

१०

८५१५१

श्री.अशमि विलासराि िे शमुख

श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर,
श्री.बाळासाहे ब थोराि

राज्यािील आरोग्य विभागाि िाढीि लोकसांख्येिर
आधाररि मांजूर करण्याि आलेली पिे भरण्याबाबि

श्री.सुधाकर िे शमुख, श्रीमिी ज्योिी कलानी, नागपूर येथील मेयो, मेडीकल रूग्णालयाि ि
डॉ.बालाजी ककणीकर

उल्हासनगर

श्री.सुतनल प्रभ,ू श्री.दिलीप िळसे-पाटील,

राज्याि

चव्हाण, श्री.सांजय पोिनीस, श्री.अजय

चरधरी, श्री.हनुमि
ां डोळस, श्री.कालीिास

मध्यििी

रूग्णालयाि

थॅलेसेशमया औषधाांचा िट
ु िडा असल्याबाबि
कुपोषणामळ
ु े

श्री.जयांि पाटील, श्री.िैभि वपचड, श्री.पाांडुरां ग िालेली िाढ
बरोरा, श्री.शशशकाांि शशांिे, श्रीमिी दिवपका

(जज.ठाणे)

बालकाांच्या

मत्ृ यूमध्ये
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सिसयाांचे नाांि

विषय

कोळां बकर, डॉ.शमशलांि माने, श्री.दिपक

चव्हाण, डॉ.सिीश (अण्णासाहे ब) पाटील,

श्री.प्रिीप नाईक, श्री.ककसन कथोरे , श्री.अिुल
भािखळकर, श्री.सांजय केळकर, श्री.सुरेश

लाड, श्री.विजय काळे , प्रा.िषाव गायकिाड,
श्री.अशमन पटे ल, श्री.प्रिापराि पाटील

धचखलीकर, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण, श्री.असलम शेख,

श्रीमिी तनमवला गाविि, डॉ.सांिोष टारफे,
श्री.कुणाल पाटील, डॉ.पिांगराि किम,

श्री.विजय िडेट्टीिार, अॅड.यशोमिी ठाकूर,
श्री.अब्िल
ु सत्िार, श्री.जजिेंद्र आव्हाड,
श्री.सांिीप नाईक, श्री.राणाजगजीिशसांह

पाटील, श्री.नरहरी झिरिाळ, श्री.हषविधवन

सपकाळ, डॉ.राहूल पाटील, श्री.ित्िात्रय
भरणे, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.शामराि ऊफव
बाळासाहे ब पाटील, श्री.अशमि साटम,
श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.विकास कांु भारे ,

श्री.राजेश टोपे, श्री.उन्मेश पाटील, श्री.सांजय

पुराम, श्री.चरण िाघमारे , श्री.राहुल मोटे ,
श्री.ककशोर पाटील, श्री.डड मल्लीकाजन
ूव रे ड्डी,
श्री.जयप्रकाश मि
ांु डा, श्रीमिी मतनषा चरधरी,

डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.प्रभि
ु ास शभलािेकर,
अॅड.पराग अळिणी, श्री.नरें द्र पिार,
श्री.योगेश सागर, श्री.राजु िोडसाम,

श्री.गणपि गायकिाड, श्री.सांिीपानराि भम
ु रे ,
अॅड.भीमराि धोंडे, डॉ.भारिी लव्हे कर,

श्री.रणधीर सािरकर, श्री.नसीम खान,
श्री.रामचांद्र अिसरे , श्री.अजजि पिार
११

८९०२१

श्री.डी.एस.अदहरे , श्रीमिी तनमवला गाविि,
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.विजय िडेट्टीिार,

मरजे काळटे क (िा.साक्री, जज.धुळे) येथे टॉिरच्या
पिनऊजाव िादहनीिील शॉटव सकीटमळ
ु े िनक्षेत्राला

श्री.नसीम खान, श्री.अशमन पटे ल, श्री.असलम आग लागल्याबाबि
शेख, प्रा.िषाव गायकिाड
१२

८५९३८

श्री.विजय औटी, श्री.अिुल भािखळकर,

राज्याि जजल्हा रुग्णालये ि ग्रामीण रुग्णालयाांसह

श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.जयांि पाटील,

िट
ु िडा असल्याबाबि

श्री.विलासराि जगिाप, श्री.प्रशाांि ठाकूर,
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांि शशांिे,
श्री.सांिीप नाईक, श्री.भासकर जाधि,

श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.पाांडुरां ग

प्राथशमक आरोग्य केंद्राांिर सिानिां शाच्या लसीांचा

4
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सिसयाांचे नाांि

विषय

बरोरा, श्री.नरहरी झिरिाळ, श्री.सुरेश लाड,

श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन कथोरे , श्री.अजजि
पिार, श्री.अशमि साटम, श्री.दिपक चव्हाण,
श्री.गणपि गायकिाड, श्रीमिी दिवपका

चव्हाण, श्री.सिानांि चव्हाण, डॉ.सिीश
(अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.सांजय किम
१३

८६०१२

श्री.सुतनल केिार, श्री.विजय िडेट्टीिार,

श्री.असलम शेख, श्री.अमर काळे , श्री.सांजय

परु ाम, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.अशमन

नागपूर शहराि मािा मत्ृ यच्
ू या प्रमाणाि िालेली
िाढ

पटे ल, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.हषविधवन सपकाळ
१४

८५८८६

श्री.शभमराि िापकीर, डॉ.शमशलांि माने,

डॉ.सांिोष टारफे, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अशमन पटे ल,

पण
ु े

येथील

बालसध
ु ारगह
ृ ाि

अश्लील

िाखिन
ू मल
ु ाांचे लैंधगक शोषण केल्याबाबि

धचत्रकफि

श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे , श्री.हषविधवन
सपकाळ, श्री.अब्िल
ु सत्िार, श्री.सांग्राम

थोपटे , श्री.असलम शेख, श्रीमिी तनमवला
गाविि, श्री.विजय काळे
१५

८९७३२

श्री.राजेश टोपे

जालना जजल्हयािील आरोग्य विभागाच्या ररक्ि

१६

८५७५६

डॉ.राहूल पाटील, श्री.सुतनल केिार, श्री.विजय राज्यािील आदििासी भागािील मुलाांना ईिी नट
िडेट्टीिार, श्री.अमर काळे , डॉ.सांिोष टारफे,
पेसट पाकीट िे ण्याचा घेिलेला तनणवय

पिाांबाबि

श्री.असलम शेख, अॅड.आशशष शेलार,

श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.सांजय केळकर, श्री.नरें द्र
पिार, श्री.अिुल भािखळकर, अॅड.पराग
अळिणी, डॉ.शमशलांि माने, श्री.नारायण

पाटील, श्री.डी.एस.अदहरे , श्रीमिी तनमवला

गाविि, श्री.अशमन पटे ल, प्रा.िषाव गायकिाड,
श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.प्रकाश सुिे,

श्री.नसीम खान, डॉ.बालाजी ककणीकर,

श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.िक
ु ाराम कािे,

डॉ.सांजय रायमुलकर, श्री.प्रिाप सरनाईक,
श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.हषविधवन

सपकाळ, श्री.अब्िल
ु सत्िार, श्री.अशमि

विलासराि िे शमख
ु , श्री.सांजय सािकारे ,
श्री.सभ
ु ाष साबणे, श्री.शाांिाराम मोरे ,
१७

८८२२९

श्री.जयप्रकाश मि
ांु डा

श्री.सभ
ु ाष उफव पांडडिशेठ पाटील

मरजे िरां ध (िा.महाड, जज.रायगड) येथील भािे
आरोग्य उपकेंद्राच्या िरु िसथेबाबि
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सिसयाांचे नाांि

विषय

१८

८९७००

डॉ.िे िराि होळी

पें ढरी (जज.गडधचरोली) येथील प्राथशमक आरोग्य

१९

८६३००

श्री.हषविधवन सपकाळ

धामणगाांि बढे (िा.मोिाळा, जज.बुलढाणा) येथील

केंद्राचे ग्रामीण रुग्णालयाि रूपाांिर करण्याबाबि

शेिक-याांचे शेििळे ि शसांचन विदहरीचे अनि
ु ान
थकीि असल्याबाबि

२०

२१

९०७६६

८५३०४

श्री.रुपेश म्हात्रे

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.अशमन पटे ल, श्री.अशमि
विलासराि िे शमख
ु , श्री.अमर काळे ,

कामिारी निी (िा.शभिांडी, जज.ठाणे) ि चारणिाडी

(िरसाळे ) गारगाई (िा.िाडा, जज.पालघर) निीिर
कोल्हापूर पध्ििीचे बांधारे बाांधण्याबाबि

गोंदिया जजल््यािील ‘गांगाबाई सत्री रुग्णालयाि’
निजाि बालकाांचा िालेला मत्ृ यू

श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.अब्िल
ु सत्िार,

डॉ.सांिोष टारफे, श्री.सतु नल केिार, श्री.असलम
शेख, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांि

पाटील, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचड,
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.शामराि ऊफव

बाळासाहे ब पाटील, डॉ.सिीश (अण्णासाहे ब)
पाटील, श्री.राजेश टोपे, श्री.सांजय परु ाम,

डॉ.भारिी लव्हे कर, श्री.शरििािा सोनािणे,
श्री.सरिार िाराशसांह, श्री.शशशकाांि शशांिे,
श्री.योगेश सागर
२२

२३

८७०३५

८४९५४

डॉ.सुजजि शमणचेकर

श्री.अशमन पटे ल, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,
श्रीमिी तनमवला गाविि, श्री.कालीिास
कोळां बकर, श्री.असलम शेख, प्रा.िषाव

गायकिाड, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.अब्िल
ु
सत्िार, डॉ.पिांगराि किम, श्री.अशमि

विलासराि िे शमख
ु , श्री.विजय िडेट्टीिार,
श्री.अमर काळे , श्री.हषविधवन सपकाळ,

श्री.सतु नल केिार, श्री.शरििािा सोनािणे,

श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील,
श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.जजिेंद्र आव्हाड,

श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.नरहरी झिरिाळ,
श्री.मांगलप्रभाि लोढा, श्री.हनम
ु ांि डोळस,

श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.हसन मश्र
ु ीफ,

श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.राहुल जगिाप,
श्री.िैभि वपचड, श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब

िळसांिे

(िा.हािकणांगले,

जज.कोल्हापूर)

ग्रामपांचायिमध्ये राजीि गाांधी ि इांदिरा गाांधी
घरकुल आिास योजनेमध्ये िालेला गैरव्यिहार

राज्याि ५२१ जणाांना सिाइन फ्लच
ू ा सांसगव होऊन
१०६ रुणाांचा िालेला मत्ृ यू
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सिसयाांचे नाांि

विषय

पाटील, श्री.दिपक चव्हाण, डॉ.सिीश

(अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.प्रिीप नाईक,

श्री.विकास कांु भारे , श्री.राजेश टोपे, श्री.नसीम
खान, श्री.जयकुमार गोरे , श्री.बाळासाहे ब

थोराि, अॅड.गरिम चाबक
ु सिार, श्री.सुधाकर
िे शमुख, श्री.अजजि पिार, श्री.सरिार

िाराशसांह, श्री.ित्िात्रय भरणे, अॅड.पराग
अळिणी, कॅप्टन आर.िशमल सेल्िन,
अॅड.आशशष शेलार, श्री.भारि भालके,

श्री.गणपि गायकिाड, श्री.चरण िाघमारे ,

डॉ.बालाजी ककणीकर, श्रीमिी सीमािाई दहरे ,
श्री.एकनाथराि खडसे, श्री.सांिीप नाईक,
श्री.ककसन कथोरे , डॉ.राहूल पाटील,
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.योगेश

सागर, श्री.विजय काळे , श्री.प्रशाांि ठाकूर,

श्री.समीर कुणािार, श्रीमिी मतनषा चरधरी,
श्री.अशमि साटम, श्री.कुणाल पाटील,

श्री.सांिीपानराि भुमरे , अॅड.भीमराि धोंडे,
श्री.डी.पी.सािांि, श्री.रुपेश म्हात्रे
२४

९०६१९

श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील,
श्री.ित्िात्रय भरणे, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,
श्री.िैभि वपचड, श्री.जयांि पाटील

२५

८७०६९

श्री.अिुल भािखळकर, श्री.प्रशाांि ठाकूर,
श्रीमिी िप्ृ िी सािांि, श्री.मनोहर भोईर,
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सुतनल राऊि,

२६

८५७२७

डॉ.राहूल पाटील
श्री.िैभि नाईक

राज्यािील जजल्हा पररषिाांना तनयशमि ि िेळेिर
अनि
ु ान िे ण्याबाबि
रायगड

(जज.रायगड)

ककल्ल्याच्या

पायथ्याशी

टाळां बा

(िा.कुडाळ,

जज.शसांधि
ु ग
ु )व

पाटबांधारे

िनक्षेत्राि अिैध िक्ष
ृ िोड केल्याबाबि

प्रकल्पाांिगवि

बड
ु ीि

पुनिवसन करण्याबाबि

क्षेत्रािील

विसथावपिाांचे

२७

९०३१९

श्री.विजय काळे

येरिडा (जज.पुणे) येथील पांडडि जिाहरलाल नेहरू

२८

८७८५७

श्री.िैभि वपचड

वपांपळगाि

२९

९०१५५

श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीि पाटील-

कोल्हापूरािील छत्रपिी प्रशमलाराजे रुग्णालयाचा

३०

८६५५५

श्रीमिी दिवपका चव्हाण

सोमपूर (िा.सटाणा, जज.नाशशक) ग्रामपांचायिीच्या

सरुडकर

उद्योग केंद्रािील बालगन्
ु हे गार पळून गेल्याबाबि
खाांड

(िा.अकोले,

जज.अहमिनगर)

धरणाचे काम तनधीअभािी बांि असल्याबाबि

नॅशनल कॅन्सर धग्रडमध्ये समािेश केल्याबाबि
ग्रामतनधीमध्ये िालेला गैरव्यिहार
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३१

८५२४४

सिसयाांचे नाांि

विषय

श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सरिार िाराशसांह,
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.विजय िडेट्टीिार,

श्री.अशमन पटे ल, श्रीमिी तनमवला गाविि,

धुळे

जजल्हा

सिोपचार

डॉक्टराांना िालेली मारहाण

रुग्णालयाि

तनिासी

श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे , श्री.असलम
शेख, श्री.नसीम खान, श्री.बाळासाहे ब थोराि
३२

८६७८५

श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांि पाटील,
श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्रीमिी
दिवपका चव्हाण, श्री.शशशकाांि शशांिे,

शसांधि
ु ग
ू व

जजल्हयाि

सांसगवजन्य

प्रयोगशाळा उभारण्याबाबि

रोग

सांशोधन

श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील,
श्री.राजेश टोपे
३३

३४

८५३४४

८८०५२

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-

तिरोडा

श्री.अमर काळे , डॉ.सांिोष टारफे

गैरव्यिहार

पाटील, श्री.सुतनल केिार, श्री.असलम शेख,

(जज.गोंदिया)

श्री.अशमन पटे ल, श्री.असलम शेख

मनरे गा

योजनेिांगि
व
करण्याि आलेल्या कामाि िालेला

अॅड.यशोमिी ठाकूर, डॉ.सांिोष टारफे, श्रीमिी राष्ट्रसांि
तनमवला गाविि, प्रा.िषाव गायकिाड,

िालक्
ु याि

िक
ु डोजी

महाराज

श्रीक्षेत्र

मोिरी

(जज.अमराििी) विकास आराखडयाांिगवि नव्याने
प्रसिाविि

शमळण्याबाबि

कराियाच्या

कामास

मान्यिा

३५

८८६२८

श्री.राजु िोडसाम

पाांढरकिडा (जज.यििमाळ) िन विभागाि करण्याि

३६

८७७२७

श्री.पाांडुरां ग बरोरा

शहापरू (जज.ठाणे) िालक्
ु याि डेंग्यु रोगाचा िालेला

३७

८५२७३

श्री.कुणाल पाटील, श्रीमिी तनमवला गाविि

जैिाणे (िा.साक्री, जज.धळ
ु े ) येथे ग्रामीण रुग्णालय

३८

८६४१४

श्री.प्रकाश आबबटकर, डॉ.सुजजि शमणचेकर

३९

९००४०

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण, श्री.अशमन पटे ल

आलेल्या कामाांमध्ये िालेला गैरव्यिहार
प्रािभ
ु ावि

मांजूर करण्याबाबि
पांडीि

दिनियाळ

उपाध्याय

घरकुल

अथवसहाय्य योजनेचे अनुिान िाढविण्याबाबि

खरे िी

कराड (जज.सािारा) िालुक्यािील िेणि
ू ाई चव्हाण
उपजजल्हा रुग्णालयाि ररक्ि असलेल्या पिाांबाबि

िस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४०

८६१७७

सिसयाांचे नाांि
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.जयांि पाटील,

श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांि शशांिे,
श्री.सांिीप नाईक, श्री.राणाजगजीिशसांह
पाटील, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.नरहरी

झिरिाळ, श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश लाड,
श्री.ककसन कथोरे , श्री.अतनल बाबर

विषय
एपीएमसी

माकेटमधील

जीिनािश्यक

जीएसटी करापासन
ू सिलि िे ण्याबाबि

िसिन
ांु ा
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४१

४२

८५९१८

९०२५२

सिसयाांचे नाांि
श्री.जयांि पाटील

विषय
पांचायि सशमिी चामोशी (जज.गडधचरोली) अांिगवि
ग्रामपांचायि

श्री.डी.एस.अदहरे , श्रीमिी तनमवला गाविि,
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.विजय िडेट्टीिार,

िळोधी

(मो.)

येथील

प्राथशमक

शाळे च्या िरु
ु सिीच्या कामाि िालेला गैरव्यिहार

धळ
ु े जजल्हयािील कुलसिाशमनी धमविाईिे िी मांदिर
तिथवक्षेत्राच्या पररसराि विकासकामे करण्यासाठी

श्री.अशमन पटे ल, श्री.नसीम खान, श्री.असलम तनधी शमळण्याबाबि
शेख
४३

८६३११

श्री.शभमराि िापकीर

हिेली (जज.पुणे) िालुक्यािील खामगाि मािळ,

४४

८५८६४

श्री.हषविधवन सपकाळ

बुलढाणा

मोगरिाडी येथील पल
ु ाची िालेली िरु िसथा
अांगणिाडी

जजल्हा

असल्याबाबि
४५

४६

८५३३५

८५०१९

केंद्रीय

बाांधकामाची

सहकारी
रक्कम

बेकेकडे
थकीि

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

औरां गाबाि, फुलांब्री आझण गांगापरू (जज.औरां गाबाि)

सत्िार, श्री.अमर काळे , श्री.हषविधवन

शमळणाऱ्या विहीरमध्ये िालेला गैरव्यिहार

िडेट्टीिार, श्री.अशमन पटे ल, श्री.अब्िल
ु
सपकाळ, श्री.सुतनल केिार, डॉ.सांिोष टारफे

श्री.अशमन पटे ल, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,
श्री.असलम शेख, श्री.कालीिास कोळां बकर,
प्रा.िषाव गायकिाड, श्री.अशमि विलासराि

िालुक्यािील शेिकऱ्याांना रोजगार हमी योजनेिांगि
व

मुांबई कॅन्सर रजजसरीने केलेल्या सव्हे क्षणानुसार
िोंडाच्या कॅन्सरचे प्रमाण िाढल्याबाबि

िे शमख
ु , डॉ.सांिोष टारफे, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण, श्रीमिी
तनमवला गाविि, श्री.कुणाल पाटील,

श्री.मांगलप्रभाि लोढा, श्री.योगेश सागर
४७

८७११०

श्रीमिी दिवपका चव्हाण

मुल्हे र (िा.बागलाण, जज.नाशशक) येथे ग्रामीण

४८

८५२६४

श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सरिार िाराशसांह,

नागपूर

श्री.अजय चरधरी, श्री.सांजय सािकारे

रुग्णालय सरु
ु करण्याबाबि
शहरािील

शासकीय

कतनष्ट्ठ तनरीक्षणगह
ृ ि

मल
ु ाांचे

बालगह
ृ ,

िररष्ट्ठ अनुरक्षणगह
ृ ाि

अन्नधान्याचा पुरिठा कांत्राटिाराने बांि केल्याबाबि

तिसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४९

८५४०८

सिसयाांचे नाांि
श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.अशमन पटे ल, श्री.अब्िल
ु

सत्िार, श्री.अशमि विलासराि िे शमख
ु ,

डॉ.सांिोष टारफे, श्री.अमर काळे , श्री.हषविधवन
सपकाळ, श्री.सतु नल केिार, श्री.मांगलप्रभाि
लोढा, श्री.प्रशाांि बांब

विषय
राज्याि

मल
ु ीांचे

असल्याबाबि

जन्माचे

प्रमाण

घटि
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५०

८५३०७

सिसयाांचे नाांि

विषय

श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.मांगेश कुडाळकर,

अमराििी येथील डॉ.पांजाबराि िे शमुख िैद्यकीय

श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.सरिार िाराशसांह,

श्री.हररष वपांपळे , श्री.ओमप्रकाश ऊफव बच्चू

रुग्णालयाि चार निजाि बालकाांचा िालेला मत्ृ यू

कडू, डॉ.बालाजी ककणीकर, डॉ.राहूल पाटील,
श्री.असलम शेख, श्री.सतु नल केिार, श्री.अमर
काळे , डॉ.सांिोष टारफे

विधान भिन :

डॉ. अनांि कळसे

मुांबई.

प्रधान सधचि,

दिनाांक : २५ जुल,ै २०१७

महाराष्ट्र विधानसभा
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