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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ १३५२१७ डॉ.शमशलांद माने, श्री.हषयिधयन सपकाळ, 

श्री.राजु तोडसाम 
विदभय, मराठिाड्यासह पश्श्चम 
महाराष्ट्रातील अनेक श्जल्हयाांमध्ये 
जलाशयातील पाणी साठा कमी 
झाल्याबाबत 

२ १३४९१८ श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर पन्हाळा (श्ज.कोल्हापूर) तालुक्यातील 
श्जल्हा पररषद शाळाांची दरुुसती करणेबाबत 

३ १३४९४८ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.अशमत साटम 
 

मोबे (ता.पनिेल, श्ज.रायगड) धरणाच्या 
दरुुसतीच्या प्रसतािाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४ १३९१०१ श्री.नारायण पाटील करमाळा (श्ज.सोलापूर) मतदार क्षेत्रात टाटा 

हायड्रो प्रकल्पातून पाणी देण्याबाबत 
५ १३८५६९ श्री.िसांतराि चव्हाण, श्री.डी.पी.सािांत नाांदेड श्जल्हयातील कृष्ट्णरू औद्योधगक 

िसाहतीमधील िकृ्ष लागिडीकररता मांजूर 
करण्यात आलेल्या ननधीचा गैरिापर 
झाल्याबाबत 

६ १३५३३२ श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.श्जतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.सांदीप नाईक, श्री.असलम शेख, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश 
लाड, श्रीमती ददवपका चव्हाण, डॉ.राहूल 
पाटील, श्री.सुभाष भोईर, श्री.सुरेश गोरे, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.गोिधयन शमाय, 
श्री.ज्ञानराज चौगुले, श्री.सुभाष साबणे, 
श्री.जयप्रकाश मुांदडा, श्री.राजन साळिी, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.अबू आजमी, श्री.िैभि 
नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, 
श्री.राहुल बोंदे्र, डॉ.सांतोष टारफे 

अांगणिाडी सेिा कमयचा-याांच्या मानधनात 
िाढ करणेबाबत 

७ १३५३५० श्री.श्जतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.सांदीप नाईक, श्री.असलम शेख, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश 
लाड, श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्रीमती 
तपृ्ती सािांत, श्री.सुननल राऊत, श्री.अजय 
चौधरी, श्री.मांगेश कुडाळकर 

मुांबई उपनगरातील गोरेगाि (पूिय) येथील 
आरे कॉलनी, नागरी ननिारा, आयटीपाकय  
येथील डोंगरािरील जांगलामध्ये लागलेल्या 
आगीबाबत 

८ १३९५८४ डॉ.सुश्जत शमणचेकर िारणा नदीिर बाांधण्यात आलेल्या चाांदोली 
धरण ते साांगलीपययतचे कोल्हापूर पध्दतीचे 
नऊ बांधाऱ्याांची झालेली दरुिसथा 

९ १३९३२२ श्री.त्र्यांबकराि शभसे लातूर श्जल्हयातील तािरजा मध्यम 
प्रकल्पाची दरुुसती करणेबाबत 

१० १३५५९३ श्री.जयांत पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.श्जतेंद्र 
आव्हाड, श्री.सांजय सािकारे, श्री.अश्जत 

तारकली (श्ज.शसांधदूगुय) येथे महाराष्ट्र 
पययटन विकास महामांडळाने सुरु केलेला 
हाऊस बोट प्रकल्प नव्याने सुरु करणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
पिार, श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.राजेश टोपे, 
श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.राहुल मोटे, 
श्री.सांदीप नाईक, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.पांकज 
भुजबळ, श्री.सुरेश लाड, श्री.विजय भाांबळे, 
श्री.सांजय कदम, श्री.शामराि ऊफय  
बाळासाहेब पाटील, श्री.मकरांद जाधि-
पाटील, श्री.बबनराि शशांदे, श्री.ददलीप 
सोपल, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप 
नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर 

११ १३६४४७ अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.सुननल शशांदे, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.सुननल राऊत, 
श्री.अननल बाबर, डॉ.भारती लव्हेकर, 
श्रीमती मांदा म्हात्र,े श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.सुननल प्रभू, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्री.सांदीपानराि भुमरे, श्री.भरतशेठ 
गोगािले 

मुांबईतील सर जे. जे. रुग्णालयात 
अद्ययाित यांत्र सामुग्रीसह सोयी-सुविधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

१२ १३७१३८ श्री.िैभि नाईक शशरिली-येलोदेिाडी (ता.धचपळुण, 
श्ज.रत्नाधगरी)  येथील धरणासाठी जशमनी 
सांपाददत केलेल्या शतेकऱ्याांना मोबदला 
अदा करणेबाबत 

१३ १३९३०५ श्री.शशिेंद्रशसांहराजे अभयशसांहराजे भोसले साबळेिाडी (ता.श्ज.सातारा) ग्रामपांचायतीत 
झालेला गैरव्यिहार 

१४ १४०६७१ श्री.विजय काळे पुणे येथील खडकिासला धरण ते फुरसुांगी 
दरम्यानच्या कालव्याजिळील जशमनी 
िकृ्षारोपणाच्या नािाखाली 
बळकाविल्याबाबत 

१५ १३८९७९ श्री.रुपेश म् हात्र े आसनगाि (ता.शहापूर, श्ज.ठाणे) येथील 
टाकीपतार प्राथशमक आरोग्य कें द्रामध्ये 
बाांधण्यात आलेल्या माहेरघर ि शमदटांग 
हॉलच्या बाांधकामाबाबत 

१६ १३६९१५ श्रीमती ननमयला गावित, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाय 
गायकिाड, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर 
कुणािार, श्री.अतलु भातखळकर, श्री.अशमत 
साटम 
 

राज्यातील िाढते अपघाताांचे प्रमाण 
रोखण्यासाठी ननष्ट्काळजीपणे िाहन 
चालविणाऱ्या िाहनचालकाांिर कारिाई 
करणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१७ १३८२२६ डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.गणपत 

गायकिाड, श्रीमती तपृ्ती सािांत 
माांगरुळ (ता.अांबरनाथ, श्ज.ठाणे) या 
गािाजिळील िन विभागाच्या जशमनीिर 
लािण्यात आलेल्या िकृ्षाांचे आगीमुळे 
झालेले नुकसान 
 

१८ १३५३२० श्री.सांजय पोतनीस, श्री.सुननल शशांदे खानतिली (ता.शहापूर, श्ज.ठाणे) येथील 
भातसा कालव्याची झालेली दरुिसथा 
 

१९ १३७२३३ श्री.सुननल केदार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.असलम शेख, श्री.अमर काळे, डॉ.सांतोष 
टारफे, श्रीमती ननमयला गावित, श्री.अशमन 
पटेल, प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.हषयिधयन 
सपकाळ, श्री.सुननल राऊत, डॉ.राहूल 
पाटील, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
श्री.सांदीपानराि भुमरे, श्री.ककशोर पाटील 

झरी-िडगाि (ता.खलुताबाद, श्ज.औरांगाबाद) 
गु्रप ग्रामांपचायतीत रोजगार हमी 
योजनेंतगयत केलेल्या कामात झालेला 
गैरव्यिहार 

२० १३५५४९ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.अबू आजमी, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.गणपतराि देशमुख, 
श्री.नसीम खान, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.भारत भालके, प्रा.िषाय गायकिाड, 
श्री.अशमत विलासराि देशमुख, श्री.धैययशील 
पाटील, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.ज्ञानराज 
चौगुले, डॉ.राहूल पाटील, श्री.सुभाष उफय  
पांडडतशेठ पाटील, श्री.सुननल राऊत, 
श्री.सुननल प्रभू 

राज्यातील अांगणिाडयाांमध्ये आठ लाख 
बनािट लाभाथी विद्याथी असल्याबाबत 

२१ १३६३७२ श्री.शभमराि तापकीर पुणे श्जल्हयातील धायरी-नाांदोशी ते सणस 
नगर रसत्याचे काम ननकृष्ट्ट दजायचे 
झाल्याबाबत 
 

२२ १३५०४६ श्री.सुननल प्रभू, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्री.सुननल शशांदे, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.प्रकाश सुिे 

मुांबईतील गोरेगाि (पिूय) येथील दादासाहेब 
फाळके धचत्रनगरीत बबबटया आणण नर 
साांबराचे मतृ शरीर आढळून आल्याबाबत 
 

२३ १३७००५ डॉ.सांतोष टारफे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषयिधयन सपकाळ, प्रा.िषाय गायकिाड, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती ननमयला 
गावित, श्री.भारत भालके, श्री.विश्िश्जत 
कदम, श्री.नसीम खान, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.कालीदास कोळांबकर, प्रा.विरेंद्र जगताप 

दहांगोली श्जल्हा पररषदेच्या लघशुसांचन 
विभागातील अधधकाऱ्याांच्या ददरांगाईमुळे 
ननधी अखधचयत राहील्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
२४ १३८९८२ प्रा.विरेंद्र जगताप नाांदगाि खांडशे्िर ते सातरगाांि (ता.नाांदगाि 

खांडशे्िर, श्ज.अमरािती) रसत्याचे काम 
ननकृष्ट्ट दजायचे केल्याबाबत 

२५ १३५४४७ श्री.हषयिधयन सपकाळ बुलढाणा श्जल्हयातील यात्रा सथळाांसह ‘ब’ 
ि ‘क’ दजाय प्राप्त तीथयक्षेत्र सथळाांच्या 
विकासासाठी अत्यल्प ननधी मांजूर 
केल्याबाबत 

२६ १४०५३८ श्री.चरण िाघमारे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.सुननल केदार, श्री.असलम शेख, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषयिधयन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे 

नागपूर श्जल्हा पररषद अांतगयत काययरत 
शशक्षकाांनी ऑनलाईन बदली प्रणालीमध्ये 
खोटी मादहती ददल्याबाबत 

२७ १३५२६३ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन, श्री.नरेंद्र महेता, श्री.अशमत साटम, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अबू आजमी, 
डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.सांतोष दानिे, 
श्रीमती मांदा म्हात्र,े श्री.सांजय केळकर 

मुांबईतील सर जे.जे. रुग्णालयातील ‘मागेल 
तेथे रक्त’ पोहचविणारी योजना बांद 
असल्याबाबत 

२८ १३६०३५ श्री.भासकर जाधि कोकणासाठी जलसांधारण कामाांचे सितांत्र 
ननकष तयार करणेबाबत 

२९ १३६०८९ श्री.अशमन पटेल, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.असलम शेख, 
श्री.नसीम खान, प्रा.िषाय गायकिाड, 
श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.त्र्यांबकराि 
शभसे, श्री.विश्िश्जत कदम, श्री.सुननल 
केदार, श्री.अशमत विलासराि देशमुख, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.आशसफ शेख, श्रीमती ननमयला गावित, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषयिधयन सपकाळ, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.िसांतराि चव्हाण, 
श्री.ददपक चव्हाण, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.सांजय सािकारे, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.ददलीप िळसे-पाटील 

राज्यातील अांगणिाडी सेविकाांसाठी खरेदी 
करण्यात आलेल्या मोबाईल फोनच्या 
खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 

३० १३६३५९ श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
कुपेकर, श्री.श्जतेंद्र आव्हाड 

कसबा िाळिे- चांदे्र बांधारा (श्ज.कोल्हापूर) 
पुलाची दरुिसथा झाल्याबाबत 

३१ १४०००३ श्री.भारत भालके सोलापूर श्जल्हयातील श्जल्हा पररषद 
अांतगयत धोकादायक शाळाांची पनुयबाांधणी 
करणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३२ १३५७१३ श्री.अशमत साटम, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 

अॅड.पराग अळिणी, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.असलम शेख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.श्जतेंद्र आव्हाड, 
श्री.हषयिधयन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.सांजय केळकर 

राज्यातील िदैयकीय महाविदयालयातील 
ननिासी डॉक्टराांना विद्यािेतन ननयशमत 
शमळत नसल्याबाबत 

३३ १३४८७९ श्री.अश्जत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.श्जतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भासकर जाधि, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.विजय भाांबळे, श्री.सांजय कदम, 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
शशांदे, श्री.ददलीप सोपल, श्री.सांग्राम 
जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप 
नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.असलम शेख, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाय 
गायकिाड, श्री.कालीदास कोळांबकर, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.विश्िश्जत कदम, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अशमत विलासराि 
देशमुख, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.आशसफ शेख, श्रीमती ननमयला गावित, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषयिधयन सपकाळ, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.िसांतराि चव्हाण, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.सांजय सािकारे, श्री.मनोहर भोईर 

मदहला ि बालविकास विभागामाफय त 
ननयमबाहयररत्या शालेय पोषण आहाराचे 
कां त्राट ददल्याबाबत 

३४ १३८००१ श्री.सुभाष उफय  पांडडतशेठ पाटील अशलबाग (श्ज.रायगड) तालुक्यातील श्रीगाि 
धरणाच्या पाण्यापासून शेतकरी िांधचत 
रादहल्याबाबत 

३५ १३८२९८ श्री.सुननल राऊत, श्री.सुभाष साबणे, 
श्री.जयप्रकाश मुांदडा 

मुरबाड (श्ज.ठाणे) येथील नाणेघाटाचे 
सुशोशभकरण करण्याच्या कामात झालेला 
गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३६ १३७७५९ श्री.उल्हास पाटील सैननक टाकळी (श्ज.कोल्हापूर) येथील 

कृष्ट्णा नदीिर शमनी बांधारा बाांधण्याबाबत 
३७ १४०९२९ श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे, 

श्री.शरददादा सोनािणे 
मौजे भरतगाि (ता.दौंड, श्ज.पुणे) येथील 
हाकेिाडी तलाि भरण्यासाठी पाईपलाईन 
करण्याकररता ननधी शमळण्याबाबत 

३८ १३४८७३ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.असलम शेख, डॉ.सांतोष 
टारफे, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती 
अशमता चव्हाण, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.िसांतराि चव्हाण, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.मांगलप्रभात लोढा, 
श्री.सुधाकर कोहळे, श्री.अननल बाबर, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.योगेश (बापू) 
घोलप, डॉ.भारती लव्हेकर, श्रीमती मांदा 
म्हात्र,े श्री.अश्जत पिार, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.श्जतेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, श्रीमती 
ददवपका चव्हाण, श्री.राहुल मोटे, श्री.सांदीप 
नाईक, श्री.भासकर जाधि, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.पांकज 
भुजबळ, श्री.विजय भाांबळे, श्री.सांजय 
कदम, श्री.मकरांद जाधि-पाटील, 
श्री.बबनराि शशांदे, श्री.ददलीप सोपल, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, 
श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, श्री.प्रशाांत 
ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.अशमत साटम, प्रा.िषाय 
गायकिाड, श्री.कालीदास कोळांबकर, 
श्री.विश्िश्जत कदम, श्री.अशमत विलासराि 
देशमुख, श्रीमती ननमयला गावित, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.अबू आजमी, श्री.मांगेश 
कुडाळकर, डॉ.राहूल पाटील, डॉ.बालाजी 
ककणीकर, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.ज्ञानराज चौगुले, श्री.राहूल जगताप 

राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी 
करण्यासाठी प्रभािी आराखडा तयार 
करण्याच्या प्रसतािाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३९ १३९८४८ श्री.नसीम खान, प्रा.विरेंद्र जगताप, 

श्री.भारत भालके, प्रा.िषाय गायकिाड, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.असलम शेख, श्रीमती 
ननमयला गावित, डॉ.सांतोष टारफे 

तुळजापूर (श्ज.उसमानाबाद) तालुक्यात 
एकाश्त्मक पाणलोट व्यिसथापन 
काययक्रमातांगयत झालेला गैरव्यिहार 

४० १३६३२० श्री.मनोहर भोईर श्रीिधयन (श्ज.रायगड) तालुक्यातील दाांडगुरी 
ते बोलीपांचतन या रसत्याची दरुुसती 
करणेबाबत 

४१ १३८२८० श्री.योगेश (बापू) घोलप, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.सुननल 
केदार, श्री.अमर काळे, श्री.असलम शेख, 
डॉ.सांतोष टारफे, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्रीमती सीमाताई दहरे 

नाशशक शहरातील बोगस डॉक्टर ि 
अनधधकृत डेंटल लॅब िर कारिाई 
करणेबाबत 

४२ १४११०४ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी भाांबुडाय िन विहार (श्ज.पुणे) येथे चांदनचोरी 
होत असल्याबाबत 

४३ १३५३५२ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.असलम शेख, श्री.अमर काळे, डॉ.सांतोष 
टारफे, श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.जयप्रकाश 
मुांदडा 

िैद्यकीय विषयातील पदव्यतु्तर पदविका 
उत्तीणय असल्याचे बोगस प्रमाणपत्र े सादर 
केलेल्या डॉक्टराांिर कारिाई करणेबाबत 

४४ १३५४०३ श्रीमती अशमता चव्हाण, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.िसांतराि चव्हाण 

नाांदेड श्जल्हयातील पाांगरी शशिारात सुरु 
असलेल्या पाच बांधाऱ्याांच्या दरुुसतीची कामे 
ननकृष्ट्ट दजायची झाल्याबाबत 

४५ १३७२३२ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.असलम शखे, 
श्री.अशमन पटेल 

भोर (श्ज. पुणे) तालुक्यातील कोल्हापूर 
पध्दतीच्या बांधा-याांची दरुुसती करणेबाबत 

४६ १३५४३६ श्री.ननतेश राणे कुणकेश्िर (ता.देिगड, श्ज.शसांधदुगुय) या 
पययटन सथळास सोयीसुविधा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 

४७ १३७४२१ डॉ.राहूल आहेर चाांदिड (श्ज.नाशशक) तालुक्यातील केद्राई 
धरणातील पाण्याचा अिैधररत्या उपसा होत 
असल्याबाबत 

४८ १३९३३५ श्री.पासकल धनारे, श्री.श्जतेंद्र आव्हाड, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.ददपक चव्हाण, श्री.असलम शेख, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश 
लाड, श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.मांगेश 
कुडाळकर, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.गणपत गायकिाड 

गाांधे्र (ता.िाडा,श्ज.पालघर) गािातील गाांधे्र-
ठाणगेपाडा रसत्याच्या कामामध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 
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दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४९ १३५२१९ डॉ.शमशलांद माने, श्री.सांजय पोतनीस, 

श्री.सुननल शशांदे, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.असलम शेख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.श्जतेंद्र आव्हाड, 
श्री.हषयिधयन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अशमत साटम, डॉ.राहूल आहेर 

चांद्रपूर श्जल्हयातील ताडोबा व्याघ्र 
प्रकल्पात िाघाांचे झालेले मतृ्य ू

५० १३५०६० श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.अशमत साटम 

सुकापूर-पाली देिद (ता.पनिेल, 
श्ज.रायगड) ग्रामपांचायत हद्दीतील 
कचऱ् याची विल्हेिाट लािण्यासाठी 
उपाययोजना करणेबाबत 

५१ १३५३९४ श्री.सांजय पोतनीस, श्री.गोिधयन शमाय, 
श्री.चांद्रदीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-
सरुडकर, श्री.विश्िश्जत कदम, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.असलम शेख, श्री.शामराि ऊफय  
बाळासाहेब पाटील, श्री.विजय काळे 

राज्यातील जांगलात ि िनक्षेत्र पररसरात 
आग लागण्याच्या प्रमाणात झालेली िाढ 

५२ १३६२९४ श्री.भासकर जाधि कोकणासाठी सितांत्र पययटन विकास 
महामांडळ सथापनेत होत असलेला विलांब 
 

५३ १३४९६७ श्री.अश्जत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.श्जतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.सांदीप नाईक, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.ददपक 
चव्हाण, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.पांकज भुजबळ, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.विजय भाांबळे, श्री.सांजय कदम, 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
शशांदे, श्री.ददलीप सोपल, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-कुपेकर, श्री.मनोहर भोईर, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.पाांडुरांग बरोरा 

समुद्राच्या उधाणामुळे शेतवपकाांचे ि 
शेतजशमनीचे नकुसान होऊ नये यासाठी 
प्रनतबांधात्मक बांधारे बाांधण्याबाबत 

५४ १३८०१८ श्री.सुभाष उफय  पांडडतशेठ पाटील, 
श्री.धैययशील पाटील, श्री.अशमत विलासराि 

राज्यात ननधी अभािी रोजगार हमी 
योजनेची कामे बांद असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
देशमुख, श्री.अशमन पटेल, श्री.नसीम खान, 
श्री.असलम शखे, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्रीमती यशोमती 
ठाकूर, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.दत्तात्रय भरणे, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.श्जतेंद्र 
आव्हाड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.ददपक 
चव्हाण, श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब 
पाटील, श्री.सुरेश लाड, श्री.सांजय सािकारे, 
श्री.अश्जत पिार, श्री.शशशकाांत शशांदे, 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.सांदीप नाईक, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.भासकर जाधि, श्री.िैभि 
वपचड, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.पांकज भुजबळ, श्री.विजय भाांबळे, 
श्री.सांजय कदम, श्री.मकरांद जाधि-पाटील, 
श्री.बबनराि शशांदे, श्री.ददलीप सोपल, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, 
श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, श्री.सुरेश 
गोरे, श्री.अशमत घोडा, श्री.तानाजी मुटकुले  

५५ १३८४२३ श्री.सुननल राऊत नायगाि (श्ज.नाांदेड) तालुक्यातील 
गोदमगाांि ते अांचोली, दहप्परगा (जाने), 
कृष्ट्णरु, बरबडा, टाकळी या रसत्याचे काम 
ननकृष्ट्ट दजायचे असल्याबाबत 

५६ १४०९३० श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.शरददादा सोनािणे 

दौंड (श्ज.पुणे) तालुक्यातील प्रकल्पाचे 
विसतार ि सुधारणा करण्यासाठी सादर 
करण्यात आलेल्या अांदाजपत्रकाबाबत 

५७ १३५२८६ श्री.नसीम खान, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, डॉ.सांतोष टारफे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अशमत विलासराि 
देशमुख, प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.कालीदास 
कोळांबकर, श्री.हषयिधयन सपकाळ, 
अॅड.सांजय धोटे, श्रीमती ननमयला गावित, 
श्री.सुननल प्रभू, श्री.सांजय केळकर 
 

महाराष्ट्र राज्य मागय पररिहन 
महामांडळाच्या तोटयात होणारी िाढ  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५८ १३५६०२ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 

श्री.असलम शेख, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषयिधयन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.िैभि नाईक, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.सुननल राऊत, श्री.तकुाराम 
काते, श्री.राज पुरोदहत, श्री.नसीम खान, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती तपृ्ती सािांत, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.मनोहर भोईर, 
श्री.अशमत साटम, अॅड.पराग अळिणी 

पययटन विकास महामांडळाचे 
सहव्यिसथापकीय सांचालक यानी केलेला 
गैरव्यिहार 

५९ १३८७०१ श्री.ननतेश राणे दोडामागय (श्ज. शसांधुदगुय) तालुक्यातील विडी 
धरणाचे काम तीन िषायपासून बांद 
असल्याबाबत 

६० १३९३४२ श्री.पासकल धनारे, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.अशमत साटम 

डहाण ू (श्ज.पालघर) तालुक्यात सूयाय 
प्रकल्पाांतगयत असलेल्या किडास 
कालव्याची झालेली दरुिसथा 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६१ १३५२८४ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, 

श्री.अशमन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.असलम शेख, डॉ.सांतोष टारफे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अशमत साटम, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, अॅड.पराग अळिणी, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.सुधाकर कोहळे 

पररिहन विभागात िाहनाांना योग्यता 
प्रमाणपत्र देण्यात होत असलेले गैरप्रकार 

६२ १३८७०३ श्री.ननतेश राणे विडी (ता.दोडामागय, श्ज.शसांधदुगुय) धरणामुळे 
प्रकल्पग्रसत झालेल्या कुटुांबाांचे पनुियसन 
करणेबाबत 

  
  

विधान भिन :   श्जतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (काययभार), 
ददनाांक : १९ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


