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

गरु
ु िार, दिनाांक १४ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहाण

२३, १९३९ ( शके ) रोजीच्णा

ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्णा णािीत समाविष्ट्ट करण्णात आलेल्णा प्रश्नाांची सच
ू ी

(१) वित्त ि ननणोजन, िने मांत्री

(२) ग्रामविकास, मदहला ि बालविकास मांत्री

(३) िैद्णकीण शशक्ष , जलसांपिा ि लाभक्षेत्र विकास मांत्री
(४) सािवजननक आरोग्ण ि कुटुांब कल्णा

मांत्री

णाांचे प्रभारी विभाग

(५) जलसांधार , राजशशष्ट्टाचार, विमक्
ु त जाती, भटक्णा
जमाती, इतर मागासिगव ि विशेष मागास
प्रिगव कल्णा

मांत्री

(६) रोजगार हमी, पणवटन मांत्री

प्रश्नाांची एकू

सांख्णा - ६७

पदहल्णा फेरीतील प्रश्नाांची सांख्णा - ४८ [ ०१ ते ४८ ]
िस
ु ऱ्णा फेरीतील प्रश्नाांची सांख्णा - १५ [ ४९ ते ६३ ]
नतसऱ्णा फेरीतील प्रश्नाांची सांख्णा - ०४ [ ६४ ते ६७ ]
एकू

- ६७

--------------------

प्रश्नाांचा तपशील
पदहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

९६३०७

सिसणाांचे नाांि
श्री.िैभि नाईक, श्री.हषविधवन सपकाळ,
श्री.राधाकृष्ट्

विखे-पाटील, श्री.विजण ििेट्टीिार,

श्रीमती सांध्णािे िी िे साई-कुपेकर, श्री.चांद्रकाांत

विषण
राज्णात

जलणुक्त

शशिार

णोजनेच्णा

प्रसतावित

कामाांना तीन िषावपूिीची िरसूची लागू केल्णाबाबत

सोनि े, श्री.सुरेश गोरे , श्री.भासकर जाधि,
श्री.सिानांि चव्हा
२

९५८५९

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जणांत पाटील, श्री.जजतेंद्र
आव्हाि, श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.हसन
मुश्रीफ, श्री.अजजत पिार, श्रीमती दिवपका

चव्हा , श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचि,
श्री.हनुमत
ां िोळस, श्री.नरहरी झिरिाळ,

श्री.रा ाजगजीतशसांह पाटील, श्री.दिपक चव्हा

पु े, कोल्हापूर ि णितमाळ णेथील िहा पणवटन
सथळाांचा विकास करण्णाबाबत

2
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
३

९५०८२

सिसणाांचे नाांि

विषण

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कु ािार, अॅि.आशशष राज्णात
शेलार, श्री.अशमत साटम, श्री.सुधाकर िे शमुख,

श्री.सुभाष भोईर, िॉ.बालाजी कक ीकर, श्री.विलास

राबविण्णात

आलेल्णा

अशभणानाबाबत

कुष्ट्ठरोग

शोध

तरे , श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.दहतेंद्र ठाकूर,

श्री.प्रकाश फातपेकर, िॉ.शमशलांि माने, िॉ.आशशष
िे शमुख, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.अजजत पिार,

श्री.जणांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.सांिीप
नाईक, श्री.ककसन कथोरे , श्री.पाांिुरां ग बरोरा,
श्री.िैभि वपचि, श्रीमती दिवपका चव्हा ,
श्री.नरहरी झिरिाळ, श्री.नानाजी शामकुळे

४

९५०९२

श्री.हषविधवन सपकाळ

बल
ु ढा ा जजल््णात ननधी अभािी रोजगार हमी

५

१०००४७

श्री.रमेश बि
ुां ीले, श्री.राजु तोिसाम, श्री.रवि रा ा, मनरे गा
श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीकर

कमवचाऱ्णाांना समान धोर

६

९९२७५

श्री.सुरेश गोरे

खेि (जज.पु े) तालुक्णातील कोल्हापुरी पध्ितीच्णा

णोजनेची कामे प्रलांबबत असल्णाबाबत
णोजनेंतगवत

काणवरत

असलेल्णा

लागू करण्णाबाबत

कांत्राटी

बांधाऱ्णाांना सध
ु ाररत जलननणोजनात पा ी आरक्षक्षत
करण्णाबाबत

७

९९३३६

श्री.ककशोर पाटील

जळगाांि जजल््णातील धगर ा निी पात्रात बांधारा

८

९५२९०

श्री.राधाकृष्ट्

मेळघाट

विखे-पाटील, श्री.विजण ििेट्टीिार,

श्री.नसीम खान, श्री.अशमत विलासराि िे शमुख,

श्री.अशमन पटे ल, श्री.त्र्णांबकराि शभसे, श्री.सनु नल

बाांधण्णासाठी ननधी शमळण्णाबाबत
(जज.अमरािती)

मध्णे

मातामत्ृ णूच्णा सांख्णेत िालेली िाढ

बालमत्ृ णू

ि

केिार, श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन सपकाळ,

िॉ.सांतोष टारफे, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.अजजत
पिार, श्री.जणांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे,
श्री.सांिीप नाईक, श्री.ककसन कथोरे , श्रीमती

दिवपका चव्हा , श्री.रा ाजगजीतशसांह पाटील,
श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचि, श्री.नरहरी
९

१०००२९

झिरिाळ, श्री.प्रभि
ु ास शभलािेकर
श्री.ननतेश रा े

नाधििे

(ता.िैभििािी,

जज.शसांधि
ु ग
ु )व

प्रकल्पासह

कालव्णासाठी सांपादित केलेल्णा जशमनीचा िाढीि
मोबिला शेतकऱ्णाांना शमळण्णाबाबत

१०

९५०६६

श्री.सुननल राऊत

खरे िी-विक्रीची बनािट िे णके सािर करून रे िशलांक

११

१००५४१

िॉ.अशोक उईके

मौजा कोल्ही क्र-१ (ता.बाभुळगाांि, जज.णितमाळ)

कॉपोरे शन कांपनीने विक्रीकर बुिविल्णाबाबत
पन
ु िवसीत

गािामध्णे

नागरी

अपू ि
व सथेत असल्णाबाबत

सवु िधेची

कामे

3
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१२

९५३५६

सिसणाांचे नाांि

अॅि.आशशष शेलार, अॅि.पराग अळि ी, श्री.प्रशाांत मध्ण िैतर ा
ठाकूर, श्री.सांजण केळकर, कॅप्टन आर.तशमल
िे ण्णाबाबत
सेल्िन, श्री.ककसन कथोरे , श्री.पाांिुरां ग बरोरा,
श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.अजजत पिार, श्री.जणांत

विषण
जलविद्णत
ु

प्रकल्पास

मांजूरी

पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे, श्रीमती दिवपका

चव्हा , श्री.िैभि वपचि, श्री.हनुमत
ां िोळस,

श्री.नरहरी झिरिाळ, श्री.रा ाजगजीतशसांह पाटील,

श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.सुननल प्रभ,ू श्री.राज
पुरोदहत, श्री.णोगेश सागर, श्री.नरें द्र महे ता,
१३

९८२७४

श्री.नरें द्र पिार, श्री.अशमत िनक

श्री.अबू आजमी, श्रीमती दिवपका चव्हा ,
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.ककसन
कथोरे , श्री.सांजण केळकर, िॉ.अननल बोंिे,

जातिैधता प्रमा पत्र सािर न केलेल्णा विद्णार्थणाांचे
िैद्णकीण ि अशभणाांबत्रकीचे प्रिेश रद्द केल्णाबाबत

श्री.ओमप्रकाश ऊफव बच्चू किू, श्री.मोहन फि,
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जणांत पाटील,

श्री.रा ाजगजीतशसांह पाटील, श्री.हनम
ां िोळस,
ु त
श्री.अजजत पिार, श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.िैभि

वपचि, श्री.नरहरी झिरिाळ, श्री.मकरां ि
जाधि-पाटील, श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब
पाटील, िॉ.सतीश (अण् ासाहे ब) पाटील, श्री.राहुल
१४

९६२७०

जगताप, श्री.सुरेश लाि, श्री.दिपक चव्हा
श्री.चांद्रकाांत सोनि े, श्री.अशमन पटे ल, श्री.सांजण राज्णातील ‘क’ ि ‘ि’ श्रे ीची बालगह
ृ े रद्द करण्णाच्णा
पोतनीस, श्री.सनु नल शशांिे, श्री.सांतोष िानिे,
नन ण
व ाबाबत
अॅि.भीमराि धोंिे, श्री.रुपेश म्हात्रे, श्री.अतल
ु
भातखळकर, श्री.अननल बाबर, श्री.सांजण सािकारे ,
िॉ.सांजण राणमुलकर, िॉ.भारती लव्हे कर,
श्री.उल्हास पाटील, श्री.उिे शसांग पाििी,
िॉ.शशशकाांत खेिक
े र, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर

१५

१६

१७

९५१११

९६४३४

९६१८५

कु ािार, अॅि.आशशष शेलार, श्री.अशमत साटम,
श्री.नानाजी शामकुळे
श्री.विजण ििेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् विखे-पाटील,
श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे , अॅि.णशोमती
ठाकूर, श्री.असलम शेख, िॉ.सांतोष टारफे,
श्री.हषविधवन सपकाळ

ब्रम्हपुरी

ि

शसांिेिाही

(जज.चांद्रपूर)

उपजजल्हा रुग् ालण सरु
ु करण्णाबाबत

तालुक्णात

श्री.कालीिास कोळां बकर, श्री.अशमन पटे ल,
क्षणरोग ननणांत्र ासाठी काम कर ाऱ्णा कांत्राटी
श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, श्रीमती ननमवला कमवचाऱ्णाांना शासकीण सेिेत सामािन
ू घेण्णाबाबतची
गावित, िॉ.सांतोष टारफे, श्री.िी.पी.सािांत,
नसती गहाळ िाल्णाबाबत
श्री.कु ाल पाटील, श्री.बाळासाहे ब थोरात,
श्री.विजण ििेट्टीिार, श्री.अमर काळे , श्री.हरीभाऊ
जािळे , श्री.णोगेश सागर, श्री.आशसफ शेख

श्री.असलम शेख, श्री.विजण ििेट्टीिार, श्री.सनु नल कोणना अभणारण्ण ि सहणादद्र व्णाघ्र प्रकल्पात
केिार, श्री.अशमन पटे ल

(ता.पाट ,

जज.सातारा)

िन्ण

प्राण्णाांची

कर ारी टोळी सकक्रण असल्णाबाबत

शशकार

4
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१८

९५०३२

सिसणाांचे नाांि
श्री.अशमन पटे ल, श्री.राधाकृष्ट्

विषण
विखे-पाटील,

श्री.पर्थ
ृ िीराज चव्हा , श्री.विजण ििेट्टीिार,
श्री.असलम शेख, श्री.कालीिास कोळां बकर,

राज्णात सिाईन फ्लूच्णा रुग् ाांच्णा सांख्णेत होत
असलेली िाढ

श्री.नसीम खान, श्री.अमर काळे , िॉ.सांतोष टारफे,
श्रीमती ननमवला गावित, अॅि.णशोमती ठाकूर,

श्री.अशमत विलासराि िे शमुख, िॉ.पतांगराि किम,
श्री.जणकुमार गोरे , श्री.िी.पी.सािांत, श्री.कु ाल
पाटील, श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.हषविधवन

सपकाळ, श्री.अबू आजमी, श्री.सांिीप नाईक,
श्री.जणप्रकाश मि
ांु िा, श्री.प्रकाश आबबटकर,

श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.सुननल केिार, श्री.शशशकाांत
शशांिे, श्री.जणांत पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाि,

श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.रा ाजगजीतशसांह
पाटील, श्री.ककसन कथोरे , श्री.नरें द्र पिार,
श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.हनुमत
ां िोळस,

श्री.अननल बाबर, श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.िैभि
वपचि, श्री.ित्तात्रण भर े, श्री.सुरेश लाि,

श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील, िॉ.सतीश

(अण् ासाहे ब) पाटील, श्री.राहुल जगताप,
श्री.प्रिीप नाईक, श्री.पांकज भज
ु बळ, श्री.सुननल
राऊत, िॉ.सांजण राणमुलकर, श्री.नरें द्र महे ता,
श्री.राजेश क्षीरसागर, श्री.प्रताप सरनाईक,
श्री.सांिीपानराि भुमरे , श्री.उल्हास पाटील,

प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.अजजत
पिार, श्रीमती दिवपका चव्हा , श्री.नरहरी

झिरिाळ, श्री.राजेश टोपे, श्री.दिपक चव्हा ,

िॉ.बालाजी कक ीकर, श्रीमती अशमता चव्हा ,
श्री.ककशोर पाटील, श्री.शाांताराम मोरे , कुमारी

प्रझ ती शशांिे, श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीकर,
िॉ.शशशकाांत खेिक
े र, श्री.बाबुराि पाच े,

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कु ािार, अॅि.आशशष
शेलार, श्री.अशमत साटम, श्री.राजाभाऊ (पराग)
िाजे, िॉ.सुजजत शम चेकर, प्रा.(श्रीमती) मेधा
१९

९५०५३

२०

९८६७७

कुलक ी

श्री.अशमत साटम

नाशशक

(जज.नाशशक)

शहरामध्णे

रूग् ालणाांकिून

श्री.शाांताराम मोरे

खोर (ता.शहापूर, जज.ठा े) णेथे सागिान लाकूि जप्त

अिणििानासांिभावत होत असलेला गैरप्रकार
केल्णाबाबत
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२१

९९०८४

सिसणाांचे नाांि
श्री.बाबुराि पाच े

विषण
पु े जजल््णातील पि
ू व हिेलीतून िाह ाऱ्णा निीन ि

जुना उजिा मुठा कालव्णातून पा ी गळती होत
असल्णाबाबत

२२

९७३०४

श्री.हनम
ां िोळस, श्री.राजेश टोपे, श्री.शशरीषिािा पालघर जजल्हणात पोष
ु त
चौधरी, श्री.ग पत गाणकिाि, श्री.शशशकाांत शशांिे, पोहोचत नसल्णाबाबत

आहार णोग्ण पध्ितीने

श्री.जणांत पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.पाांिुरां ग
बरोरा, श्री.िैभि वपचि, श्री.ित्तात्रण भर े,

श्री.राहुल जगताप, श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब
पाटील, श्री.दिपक चव्हा , श्री.जणित्त क्षीरसागर,
श्री.सुरेश लाि, श्री.ओमप्रकाश ऊफव बच्चू किू,
श्री.सांिीप नाईक, श्रीमती दिवपका चव्हा ,

श्री.ककसन कथोरे , श्री.सांजण केळकर, श्री.अजजत

पिार, श्री.नरहरी झिरिाळ, श्री.रा ाजगजीतशसांह
पाटील, श्री.मकरां ि जाधि-पाटील
२३

९६१७७

श्री.जणांत पाटील, श्री.अजजत पिार, श्री.िैभि

राज्णात िन विभागात िन अधधकाऱ्णाांसह इतर

वपचि, श्री.हनम
ां िोळस, श्री.शशरीषिािा चौधरी, कमवचाऱ्णाांची २२०० पिे ररक्त असल्णाबाबत
ु त
श्री.ग पत गाणकिाि, श्री.राहुल जगताप, श्री.नरें द्र
महे ता, श्री.ओमप्रकाश ऊफव बच्चू किू,
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.ककसन

कथोरे , श्री.दिपक चव्हा , श्री.जणित्त क्षीरसागर,
िॉ.सतीश (अण् ासाहे ब) पाटील, श्री.चांद्रकाांत
२४

९५२८७

सोनि े

िॉ.बालाजी कक ीकर, श्री.मांगलप्रभात लोढा,

श्री.सांिीप नाईक, श्री.चांद्रकाांत सोनि े,
श्री.ित्तात्रण भर े, अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.िैभि
वपचि, श्री.सांतोष िानिे, श्री.नाराण कुचे, श्रीमती
तप्ृ ती सािांत, िॉ.राहूल पाटील, श्रीमती सीमाताई

राज्णात साथीच्णा आजाराांमध्णे िालेली िाढ

दहरे , श्री.कालीिास कोळां बकर, श्री.ककसन कथोरे ,
श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.राहुल
जगताप, श्री.हनुमत
ां िोळस, िॉ.सतीश

(अण् ासाहे ब) पाटील, श्री.गोिधवन शमाव, श्रीमती
अशमता चव्हा , श्री.िी.पी.सािांत, श्री.मांगेश
कुिाळकर, श्री.रा ाजगजीतशसांह पाटील,
श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील, श्री.सुभाष

२५

९५०६०

उफव पांडितशेठ पाटील, श्री.शशरीषिािा चौधरी,
श्री.ग पत गाणकिाि, श्री.सुरेश हाळि कर,
िॉ.राहूल आहे र
श्री.अमल महािीक

कोल्हापूर णेथील छत्रपती प्रशमलाराजे रुग् ालणात,
ककवरोग रुग्
सेिा विभाग ि ऑक्सीजन प्लँ ट
काणावन्िीत कर ेबाबत
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२६

९९८८८

सिसणाांचे नाांि
श्री.सांतोष िानिे, श्री.नाराण

कुचे, श्री.सुभाष

साब ,े अॅि.भीमराि धोंिे, श्री.रुपेश म्हात्रे,
श्री.विजण काळे

विषण
िसांतराि नाईक विमुक्त जाती, भटक्णा जमाती

विकास महामांिळात कोट्णिधी रुपणाांचा िालेला
गैरव्णिहार

२७

९९९०७

श्री.सांजण किम

िापोली (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु णातील समद्र
ु ककनारी

२८

९५५६५

श्री.नरें द्र महे ता, अॅि.पराग अळि ी, श्री.नरें द्र

राज्णात साथीच्णा आजाराांची पॅथॉलॉजीद्िारे समान

मुलभूत सुविधाांचा अभाि असल्णाबाबत

पिार, श्री.सांजण केळकर, श्री.सांिीप नाईक, कॅप्टन िराने तपास ी करण्णात णेत नसल्णाबाबत
आर.तशमल सेल्िन, श्री.अशमत साटम, श्री.र धीर
सािरकर, श्री.जणांत पाटील, श्री.अजजत पिार,

श्री.िैभि वपचि, श्री.हनम
ु ांत िोळस, श्री.शामराि

ऊफव बाळासाहे ब पाटील, िॉ.सतीश (अण् ासाहे ब)
पाटील, श्री.णोगेश सागर, श्री.शशरीषिािा चौधरी,
श्री.ग पत गाणकिाि, अॅि.भीमराि धोंिे,

श्री.सुननल शशांिे, श्री.विलास तरे , श्री.क्षक्षतीज

ठाकूर, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्रीमती मननषा चौधरी,
श्री.अतल
ु भातखळकर, श्रीमती ननमवला गावित,

२९

९५३९६

३०

श्री.अशमन पटे ल, श्री.िी.एस.अदहरे , श्री.राहुल
जगताप, श्री.राज पुरोदहत, श्री.सांतोष िानिे
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे

नळिािी

(ता.शसन्नर,

जज.नाशशक)

शशिारातील

१०१२९१

श्री.अननल किम

ननफाि

(जज.नाशशक)

उपजजल्हा

रुग् ालणाचे

३१

९९९९०

श्री.सत्णजीत पाटील-सरुिकर

कळे (ता.पन्हाळा, जज.कोल्हापरू ) णेथील कांु भी-धाम ी

३२

९८९५१

प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलक ी

राज्णातील

३३

९५७२७

प्रा.विरें द्र जगताप, अॅि.णशोमती ठाकूर,
श्री.हषविधवन सपकाळ

म्हाळांु गी निीिरील बांधाऱ्णाची िरु
ु सती करण्णाबाबत
श्रे ीिधवन करून निीन रुग् ालण बाांधण्णाबाबत
निीिरील बांधाऱ्णाची िालेली िरु िसथा
रुग् ालणाांच्णा

तपास ी मोदहमेबाबत

करण्णात

आलेल्णा

नाांिगाि खांिश्े िर (जज.अमरािती) पांचाणत सशमती
अांतगवत ग्रामपांचाणत सतरािरील ई-ननवििा प्रकक्रणेत
िालेला गैरव्णिहार

३४

१००८९५

श्री.प्रकाश आबबटकर

ननवििा न काढता अांग िाडणाांना आहार पुरिठा

३५

९७१६६

श्री.सुभाष उफव पांडितशेठ पाटील, श्री.धैणश
व ील

राणगि जजल््णातील ५९ गािाांच्णा पणवटन विकास

३६

९९३६०

श्रीमती अशमता चव्हा , श्री.िी.पी.सािांत,

नाांिेिसह मराठिािणातील शेततळणाांची कामे पू व

३७

९५०३३

श्रीमती दिवपका चव्हा , श्री.अजजत पिार,

पाटील

श्री.िसांतराि चव्हा

श्री.जणांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जजतेंद्र
आव्हाि

करण्णाचे िे ण्णात आलेले कांत्राट रद्द करण्णाबाबत
आराखडणाला मांजूरी िे ण्णाबाबत
करण्णाबाबत

मौजे तळिािे-भामेर (ता.बागला , जज.नाशशक) णेथे
बबबट्णाने अिीच िषीण मुलाचा घेतलेला बळी
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३८

९७२३२

सिसणाांचे नाांि

विषण

अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.अशमन पटे ल, श्री.असलम नतिसा (जज.अमरािती) तालुक्णातील सांत गािगेबाबा
शेख

ननिाव

भूमी आराखिातांगत
व मांजूर कामे ि निीन

कामाांकरीता ननधी शमळण्णाबाबत

३९

९८३३२

अॅि.गौतम चाबक
ु सिार

राज्णातील अांग िाडणाांना बचत गटाांमाफवत पोष

४०

९६७०६

श्रीमती सांध्णािे िी िे साई-कुपेकर

कोल्हापरू जजल्हणातील गिदहांग्लज तालक्
ु णातील उप

४१

१०११७६

श्री.चर

िाघमारे

आहार िे ण्णाबाबत

जजल्हा रुग् ालण तसेच चांिगि तालुक्णातील ग्रामी
रुग् ालणाच्णा िरु िसथेबाबत
पलसगि

(ता.कुरखेिा,

जज.गिधचरोली)

ग्रामपांचाणतमध्णे तें िप
ू ाने सांकलन कांत्राटाच्णा शललाि
प्रकक्रणेत िालेला गैरव्णिहार

४२

९५३०६

श्री.भासकर जाधि

गुहागर (जज.रत्नाधगरी) णेथील ग्रामी

रूग् ालणातील

४३

९७९३८

श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.जणकुमार गोरे , श्री.अशमत

अहमिनगर, पु े ि जळगाांि जजल्हणातील विविध

शेख, श्रीमती ननमवला गावित, श्री.बाळासाहे ब

िरु िसथा

एक्स रे ि सोनोग्राफी णांत्र ा बांि असल्णाबाबत

विलासराि िे शमख
ु , श्री.अशमन पटे ल, श्री.असलम तालक्
ु णातील जजल्हा पररषिे च्णा शाळाांची िालेली
थोरात, िॉ.पतांगराि किम, श्री.राहूल कुल,
िॉ.भारती लव्हे कर, श्री.बाबुराि पाच े, श्रीमती
सीमाताई दहरे , अॅि.आशशष शेलार, अॅि.पराग

अळि ी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.सांजण केळकर,
कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्री.बाळासाहे ब
मुरकुटे , श्री.सुभाष उफव पांडितशेठ पाटील,

प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलक ी, श्री.सुरेश गोरे ,

श्री.चांद्रकाांत सोनि े, श्री.शरििािा सोनाि े
४४

९५६९६

श्री.अननल बाबर

करग ी (ता.आटपािी, जज.साांगली) णेथील ओढ्णािर

वपसे िसती शसमेंट बांधाऱ्णाचे काम ननकृष्ट्ट िजावचे
िाल्णाबाबत

४५

९४९९७

श्री.विलासराि जगताप, श्री.अतुल भातखळकर

जत (जज.साांगली) तालुक्णातील महात्मा गाांधी राष्ट्रीण
ग्रामी

रोजगार

करण्णाबाबत
४६

९८८३३

श्री.गोिधवन शमाव

हमी

अकोला जजल््णात पोष

णोजना

पन
ु श्च

सरु
ु

आहार णोजना ि ग्राम

बालविकास केंद्रातील उपचार णोजना राबविल्णा जात
नसल्णाबाबत

४७

९५०२०

श्री.कु ाल पाटील, श्रीमती ननमवला गावित,

श्री.अशमन पटे ल, श्री.असलम शेख, श्री.नसीम
खान, श्री.विजण ििेट्टीिार, श्री.अमर काळे ,
श्री.कालीिास कोळां बकर, श्री.िी.पी.सािांत,

श्री.बाळासाहे ब थोरात, िॉ.पतांगराि किम,

अॅि.गौतम चाबुकसिार, िॉ.बालाजी कक ीकर,

राज्णातील अांग िािी सेविका ि मितनीस णाांच्णा
सांपाबाबत

8
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सिसणाांचे नाांि
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, श्री.जणांत पाटील,
श्री.अजजत पिार, श्री.िैभि वपचि, श्री.जजतेंद्र

आव्हाि, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांत

शशांिे, श्री.सांिीप नाईक, श्रीमती दिवपका चव्हा ,

श्री.नरहरी झिरिाळ, श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.ककसन
कथोरे , श्री.ित्तात्रण भर े, श्री.अजण चौधरी,

श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.अतल
ु भातखळकर,
श्री.मनोहर भोईर, श्री.हनुमत
ां िोळस, श्री.राजेश

टोपे, श्री.रा ाजगजीतशसांह पाटील, श्री.सरु े श लाि,
श्री.राहुल जगताप, श्री.सांजण पोतनीस,
श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील, िॉ.सतीश
(अण् ासाहे ब) पाटील, श्री.पांकज भज
ु बळ,

श्री.दिपक चव्हा , श्री.सांजण केळकर, िॉ.सांजण

राणमल
ु कर, श्री.गोिधवन शमाव, श्री.राजु तोिसाम,
श्री.णोगेश (बाप)ू घोलप, श्री.णोगेश दटळे कर,

श्री.शशरीषिािा चौधरी, िॉ.राहूल आहे र, श्री.रुपेश
म्हात्रे, श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्णजीत

पाटील-सरुिकर, श्री.सांजण किम, श्रीमती तप्ृ ती
सािांत, श्री.सभ
ु ाष भोईर, श्री.शभमराि तापकीर,
श्री.उल्हास पाटील, श्री.ग पतराि िे शमुख,
श्री.सुननल शशांिे, श्री.हषविधवन सपकाळ,
श्री.राधाकृष्ट्

विखे-पाटील, प्रा.विरें द्र जगताप,

श्री.सुननल केिार, अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.अशमत
विलासराि िे शमुख, िॉ.सांतोष टारफे, श्री.हसन

मुश्रीफ, श्री.अननल बाबर, श्री.जणित्त क्षीरसागर,
श्री.सरु े श धानोरकर, श्री.धैणश
व ील पाटील,

श्री.बाळासाहे ब मुरकुटे , श्री.ओमप्रकाश ऊफव बच्चू
किू, िॉ.अननल बोंिे, श्री.विनाणकराि

जाधि-पाटील, श्री.विजण काळे , श्री.सुरेश

हाळि कर, श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे , श्री.णोगेश
सागर, श्री.डि मल्लीकाजन
ूव रे डिी, श्री.सध
ु ाकर

िे शमुख, प्रा.िषाव गाणकिाि, श्री.मांगेश कुिाळकर,
श्री.सिानांि चव्हा , श्री.पासकल धनारे ,

श्री.उिे शसांग पाििी, श्री.सांजण सािकारे , श्री.अब्िल
ु
सत्तार, श्री.सुरेश गोरे , श्री.उन्मेश पाटील,

श्री.सांतोष िानिे, अॅि.भीमराि धोंिे, श्री.सांग्राम

थोपटे , श्री.जणकुमार गोरे , श्री.राहूल कुल, श्रीमती
िे िणानी फराांिे, श्री.महे श चौघुले

विषण
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४८

९६५८६

सिसणाांचे नाांि

विषण

श्री.सांजण सािकारे , श्री.सांतोष िानिे, श्री.नाराण

राज्णातील बालगह
ु ान
ृ ाांच्णा सिणांसेिी सांसथाांना अनि

कुचे, श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.जणकुमार गोरे ,
श्री.असलम शेख, श्री.अशमन पटे ल, प्रा.िषाव

शमळण्णाबाबत

गाणकिाि, श्रीमती ननमवला गावित, अॅि.णशोमती
ठाकूर, श्री.िी.पी.सािांत, श्री.राहूल कुल

िस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४९

९५०८६

सिसणाांचे नाांि

विषण

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कु ािार, अॅि.आशशष राज्णात
शेलार, श्री.अशमत साटम, श्री.आशसफ शेख,
प्रा.िषाव गाणकिाि

५०

५१

९६०४९

१००३८६

श्री.हषविधवन सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट्
श्री.विजण ििेट्टीिार

हािाांचा कॅन्सर (अजसथरोग) रूग् ाांसाठी

आरोग्ण केंद्र प्रशशक्ष

विखे-पाटील, मौजे

राजुर

रसत्णाच्णा

करण्णाबाबत

श्री.सुरेश गोरे

उपलब्ध करून िे ण्णाबाबत

(ता.मोताळा,

रुां िीकर ासह

जज.बल
ु ढा ा)
पुलाचे

णेथील

नत
ु नीकर

मौजे किूस, बबबी ि गारगोटिािी (ता.खेि, जज.पु े)

णेथील निी पन
ु ज्जीिन अांतगवत शसमेंट बांधाऱ्णाांची
कामे रद्द केल्णाबाबत

५२

९५३३८

श्री.राधाकृष्ट्

विखे-पाटील, श्री.विजण ििेट्टीिार,

श्री.नसीम खान, श्री.अशमत विलासराि िे शमुख,

श्री.अशमन पटे ल, श्री.त्र्णांबकराि शभसे, श्री.सनु नल

राज्णात महात्मा गाांधी राष्ट्रीण ग्रामी

रोजगार हमी

(मनरे गा) णोजनेच्णा रोजगार ननशमवतीत िालेली घट

केिार, श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन सपकाळ,
िॉ.सांतोष टारफे
५३

९५२०७

श्री.विजण ििेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्

विखे-पाटील,

श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे , श्री.असलम
शेख, िॉ.सांतोष टारफे, अॅि.णशोमती ठाकूर,
श्री.हषविधवन सपकाळ

५४

५५

९६३७१

९५१४९

चांद्रपूर

श्री.अशमन पटे ल, श्री.राधाकृष्ट्

ब्रम्हपरु ी

ि

शसांिेिाही

णेथे

पांचाणत सशमतीच्णा नविन प्रशासकीण इमारतीच्णा
बाांधकामासाठी ननधीसह मान्णता शमळण्णाबाबत

श्री.असलम शेख, श्री.विजण ििेट्टीिार, श्री.सनु नल शशिाजी
केिार, श्री.अशमन पटे ल

जजल्हणातील

नगर

(जज.पु े) णेथील बालसध
ु ारगह
ृ ात

ई-लननांगच्णा पिद्णािर अजश्लल धचत्रफीत िाखविल्णा
सांिभावतील सशमतीच्णा अहिालाबाबत

विखे-पाटील,

श्री.पर्थ
ृ िीराज चव्हा , श्री.विजण ििेट्टीिार,
श्री.असलम शेख, श्री.कालीिास कोळां बकर,

श्री.नसीम खान, श्री.अमर काळे , श्री.अशमत

विलासराि िे शमख
ु , िॉ.पतांगराि किम, िॉ.सांतोष
टारफे, श्रीमती ननमवला गावित, श्री.सांग्राम थोपटे ,
श्री.कु ाल पाटील, श्री.जणकुमार गोरे ,

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.हषविधवन सपकाळ,

राज्णात निजात बालकाांसाठी जीिनरक्षक प्र ाली
(व्हें दटलेटर) ि इन्क्णब
ू ेटर उपलब्ध करुन िे ण्णाबाबत
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सिसणाांचे नाांि

विषण

अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.िी.पी.सािांत, श्री.णोगेश
सागर, श्री.शरििािा सोनाि े, श्री.त्र्णांबकराि
शभसे, श्री.सुननल केिार, श्री.जजतेंद्र आव्हाि,

श्री.अजजत पिार, श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जणांत
पाटील, श्री.सांिीप नाईक, श्री.ककसन कथोरे ,

श्री.रा ाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती दिवपका
चव्हा , श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचि,
श्री.नरहरी झिरिाळ, श्री.जणप्रकाश मि
ांु िा,
श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.मनोहर भोईर,

श्री.चांद्रकाांत सोनि े, श्री.अबू आजमी, श्री.प्रकाश
फातपेकर, श्री.सुभाष उफव पांडितशेठ पाटील,

श्री.सुननल शशांिे, अॅि.भीमराि धोंिे, श्री.राजेश
क्षीरसागर, श्री.सरिार ताराशसांह, श्री.प्रताप

सरनाईक, श्री.गोिधवन शमाव, श्री.णोगेश (बाप)ू
घोलप, श्री.प्रकाश सुिे, श्री.चांद्रिीप नरके,

श्री.सत्णजीत पाटील-सरुिकर, श्री.धैणश
व ील

पाटील, श्री.सुभाष भोईर, श्री.प्रशाांत ठाकूर,

श्री.समीर कु ािार, अॅि.आशशष शेलार, श्री.अतुल
भातखळकर, श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अशमत

साटम, श्री.प्रकाश आबबटकर, श्री.सांजण सािकारे ,

श्री.ित्तात्रण भर े, श्री.राहुल जगताप, श्री.सुरेश
लाि, श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील, प्रा.िषाव
गाणकिाि, श्री.अजण चौधरी, श्री.शशरीषिािा

चौधरी, श्री.ग पत गाणकिाि, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर,
श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.विलास तरे , श्री.ओमप्रकाश
ऊफव बच्चू किू, श्री.उल्हास पाटील,

श्री.िी.एस.अदहरे , श्रीमती सीमाताई दहरे , श्री.दिपक
चव्हा , श्री.जणित्त क्षीरसागर, श्री.राजाभाऊ
(पराग) िाजे
५६

९५१६५

श्री.अशमत साटम, अॅि.पराग अळि ी, कॅप्टन
आर.तशमल सेल्िन, श्री.नरें द्र पिार, श्री.नरें द्र

महे ता, अॅि.आशशष शेलार, श्री.अतुल भातखळकर,
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जणांत पाटील, श्री.जजतेंद्र
आव्हाि, िॉ.शमशलांि माने, श्री.िैभि वपचि,

िॉ.सतीश (अण् ासाहे ब) पाटील, श्री.राहुल
जगताप, श्री.सुरेश लाि, श्री.पांकज भुजबळ,

श्री.दिपक चव्हा , श्री.सांजण केळकर, श्री.नसीम
खान, श्री.सध
ु ाकर िे शमख
ु , श्री.णोगेश दटळे कर,

श्री.र धीर सािरकर, श्री.अजजत पिार, श्री.ककसन

रक्तपेढणाांतील

िवू षत

रक्त

ि

रक्तघटकाांच्णा

सांक्रम ामळ
ु े एडसची बाधा िाल्णाबाबत
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सिसणाांचे नाांि

विषण

कथोरे , श्रीमती दिवपका चव्हा , श्री.पाांिुरां ग बरोरा,
श्री.हनुमत
ां िोळस, श्री.नरहरी झिरिाळ,

श्री.रा ाजगजीतशसांह पाटील, श्री.मकरां ि

जाधि-पाटील, श्री.णोगेश सागर, िॉ.राहूल आहे र,
श्री.राज पुरोदहत, श्री.उन्मेश पाटील, श्री.सुरेश
५७

९६१८०

(राजूमामा) भोळे , श्री.जणित्त क्षीरसागर

श्री.जणांत पाटील, श्री.अजजत पिार, श्री.िैभि

नार-पार शलांग प्रकल्पातील महाराष्ट्राच्णा हक्काचे

वपचि, श्री.हनुमांत िोळस, िॉ.सतीश (अण् ासाहे ब) पा ी गज
ु रात राज्णाला न िे ण्णाबाबत
पाटील, श्री.राहुल जगताप, श्री.पांकज भज
ु बळ,
श्री.राधाकृष्ट् विखे-पाटील, श्री.विजण ििेट्टीिार,

श्री.नसीम खान, श्री.अशमत विलासराि िे शमख
ु ,

श्री.अशमन पटे ल, श्री.त्र्णांबकराि शभसे, श्री.सुननल
केिार, श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन सपकाळ,
िॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती दिवपका चव्हा ,
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जजतेंद्र आव्हाि,
५८

१०१९४५

श्री.ओमप्रकाश ऊफव बच्चू किू
श्री.सांतोष िानिे, श्री.नाराण
गाणकिाि, श्री.राधाकृष्ट्

कुचे, प्रा.िषाव

औरां गाबािच्णा

विखे-पाटील, श्री.अब्िल
ु गॅसरोची लाग

सत्तार, श्री.अशमन पटे ल, श्री.असलम शेख
५९

६०

६१

९५८०२

१००९१३

९७१६८

प्रा.विरें द्र जगताप, अॅि.णशोमती ठाकूर,
श्री.हषविधवन सपकाळ
श्री.प्रकाश आबबटकर

साांगळुि

छाि ी

पररसरातील

िाल्णाबाबत

(ता.िणावपूर,

अांग िािीच्णा पोष
आढळल्णाबाबत

नागररकाांना

जज.अमरािती)

णेथील

आहारात बुरशी ि अळणा

राधानगरी (जज.कोल्हापूर) तालुक्णातील रसत्णाांची
प्रधानमांत्री

ग्रामसिक

णोजना

काणवक्रमाांतगवत िरू
ु सती करण्णाबाबत

श्री.सुभाष उफव पांडितशेठ पाटील, श्री.सुरेश लाि, कजवत

(जज.राणगि)

विशेष

तालक्
ु णातील

िरू
ु सती

आदििासीांना

श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचि, श्री.जजतेंद्र

घरगत
ु ी गॅस शेगिीसाठी ननधी िे ण्णाबाबत

नाकािोंगरी (जज.भांिारा) िनपररक्षेत्रात िक्ष
ृ लागििीत

आव्हाि, श्री.धैणश
व ील पाटील
६२

१०११९३

श्री.चर

िाघमारे

६३

९५०२८

श्री.कु ाल पाटील, श्रीमती ननमवला गावित,

श्री.अशमन पटे ल, श्री.असलम शेख, श्री.नसीम
खान, श्री.विजण ििेट्टीिार, श्री.कालीिास

कोळां बकर, श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.सांग्राम
थोपटे

िालेली अननणशमतता

धुळे जजल्हणातील जलणक्
ु त शशिार अशभणानाांतगवत
शसमेंट नालाबाांधाची १२८ कामे रद्द केल्णाबाबत
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६४

९५०८७

सिसणाांचे नाांि

विषण

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कु ािार, अॅि.आशशष एकाजत्मक बालविकास सेिा णोजनेच्णा अहिालानस
ु ार
शेलार, श्री.अशमत साटम, श्री.राधाकृष्ट्

विखे-पाटील, श्री.विजण ििेट्टीिार, श्री.नसीम

खान, श्री.अशमत विलासराि िे शमुख, श्री.अशमन

एकाच

मदहन्णात

िाल्णाबाबत

१

हजार

२३६

बालमत्ृ णू

पटे ल, श्री.त्र्णब
ां कराि शभसे, श्री.सुननल केिार,

श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन सपकाळ, िॉ.सांतोष
टारफे, श्री.अबू आजमी, श्री.चांद्रकाांत सोनि े,

श्री.कालीिास कोळां बकर, श्रीमती ननमवला गावित,

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.िी.पी.सािांत, श्री.कु ाल
पाटील, श्री.पर्थ
ृ िीराज चव्हा , िॉ.पतांगराि किम,
श्रीमती सीमाताई दहरे , श्री.तानाजी मट
ु कुले,

श्री.सांजण केळकर, श्री.डि मल्लीकाजन
ूव रे डिी,
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजत पिार,

श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्रीमती दिवपका चव्हा ,

श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचि, श्रीमती ज्णोती
कलानी, प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलक ी,

श्री.ओमप्रकाश ऊफव बच्चू किू, श्री.शशरीषिािा

चौधरी, श्री.विनाणकराि जाधि-पाटील, िॉ.बालाजी
कक ीकर, श्री.राजेश काशीिार, श्री.चर

श्री.सांिीप नाईक, श्री.अतल
ु भातखळकर,

िाघमारे ,

अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.अमर काळे , श्री.णोगेश
सागर, श्री.हनम
ु ांत िोळस, श्री.ित्तात्रण भर े,
श्री.राहुल जगताप, श्री.सरु े श लाि, िॉ.सतीश
(अण् ासाहे ब) पाटील, श्री.णोगेश दटळे कर,
श्री.रुपेश म्हात्रे, श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे ,

श्री.आशसफ शेख, प्रा.िषाव गाणकिाि, श्री.बसिराज
पाटील, श्री.ककसन कथोरे , श्री.रा ाजगजीतशसांह
पाटील, श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील,

श्री.सुधाकर िे शमुख, श्री.अजण चौधरी, िॉ.आशशष
िे शमख
ु , श्री.ग पत गाणकिाि, अॅि.भीमराि
६५

९५४७७

धोंिे, श्री.सुननल शशांिे
श्री.राधाकृष्ट्

विखे-पाटील, श्री.विजण ििेट्टीिार,

श्री.नसीम खान, श्री.अशमत विलासराि िे शमुख,

श्री.अशमन पटे ल, श्री.त्र्णांबकराि शभसे, श्री.सुननल
केिार, श्री.असलम शेख, श्री.हषविधवन सपकाळ,
िॉ.सांतोष टारफे

राज्णातील पाच िषावपेक्षा अधधक काळ प्रलांबबत
असलेल्णा थकीत विक्रीकराची िसूली करण्णाबाबत
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६६

९५२१५

सिसणाांचे नाांि

विषण

श्री.अशमत साटम, श्री.नरें द्र महे ता, अॅि.पराग

अळि ी, कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्री.नरें द्र

रक्त सांकलन आझ

शशबीरातील ननणोजनाअभािी

िरिषी

हजारो

िापोली

(जज.रत्नाधगरी)

पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.अजजत पिार, असल्णाबाबत

णनु नट

रक्ताचा

अपव्णण

होत

श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्रीमती दिवपका चव्हा ,

श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचि, श्री.णोगेश

दटळे कर, िॉ.राहूल आहे र, श्री.बाळासाहे ब मुरकुटे ,
श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब पाटील, श्री.सांजण
केळकर, श्री.सुधाकर िे शमुख, श्री.राज पुरोदहत,

श्री.उन्मेश पाटील, श्री.सरु े श हाळि कर, श्री.सरु े श
(राजूमामा) भोळे , श्रीमती मननषा चौधरी,

अॅि.आशशष शेलार, श्री.अतुल भातखळकर,

श्री.सांतोष िानिे, श्री.अशमन पटे ल, श्री.अशमत
विलासराि िे शमुख, श्री.राधाकृष्ट्

विखे-पाटील,

श्री.बाळासाहे ब थोरात, अॅि.णशोमती ठाकूर,

िॉ.पतांगराि किम, श्री.विजण ििेट्टीिार, श्री.अमर
काळे , श्री.नसीम खान, श्री.ककसन कथोरे ,

श्री.सांिीप नाईक, श्री.णोगेश सागर, श्री.शशरीषिािा
चौधरी, श्री.ग पत गाणकिाि, श्रीमती िे िणानी
फराांिे, श्री.गोिधवन शमाव
६७

९८४१६

श्री.सुभाष उफव पांडितशेठ पाटील

तालुक्णातील

रूग् ालणाची िालेली िरु िसथा

विधान भिन :

िॉ. अनांत कळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

दिनाांक : १३ डिसेंबर, २०१७

महाराष्ट्र विधानसभा
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