
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
-------------------------- 

शुक्रिार, ददनाांक १३ मार्च, २०२० / फाल्गुन २३, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) उप मुख् यमां्ी 

 

याांरे् प्रभारी विभाग 

(२) जलसांपदा ि लाभक्षे् विकास मां्ी 
(३) सािचजननक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मां्ी 
(४) ग्रामविकास मां्ी 
(५) िैद्यकीय शशक्षण, साांस्कृनतक कायच मां्ी 
(६) मदहला ि बालविकास मां्ी 
(७) मदृ ि जलसांधारण मां्ी 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ५० 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३७ [ ०१ ते ३७ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १० [ ३८ ते ४७ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०३ [ ४८ ते ५० ] 
  

एकूण - ५० 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
१ ८२४ श्री.राजन साळिी कोर्री-ढाफळेिाडी (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) 

धरणास मांजुरी देण्याबाबत 
२ ६७६१ श्री.ननतेश राणे, श्री.कालीदास कोळांबकर कुली-घोणसरी (ता.कणकिली, जज.शसांधदुगुच) 

प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्ताांना निीन 
ग्रामपांर्ायतीसह नागरी सुविधा देण्याबाबत 

३ ७८७ श्री.बाबासाहेब पाटील, अॅड.शहाजीबापू 
पाटील 

जत (जज.साांगली) तालुक्यात कृषी विभागाच्या 
कामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

४ २३९४ श्रीमती श्िेता महाले पेनटाकळी (ता.मेहकर, जज.बलुडाणा) प्रकल्पातील 
गािाांच्या पनुिचसनाच्या प्रस्तािाबाबत 

५ १३२७ श्री.भास्कर जाधि मौजे मुतचिड-ेिारेली-कातळिाडी (ता.धर्पळूण, 
जज.रत्नाधगरी) गु्रप ग्रामपांर्ायतीरे् विभाजन 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
६ ४६३५ श्री.तानाजी मुटकुले सेनगाि (जज.दहांगोली) येथील पांर्ायत सशमतीर्ी 

इमारत ि कमचर्ारी ननिासस्थाने हस्ताांतरीत 
करण्याबाबत 

७ ६८०२ श्री.राहूल कुल दौंड (जज.पुणे) तालुक्यातील उजनी धरणाच्या 
फुगिटा क्षे्ात बुडीत बांधारे बाांधणेबाबत 

८ ८५० श्री.सांजय पोतनीस, श्री.ददलीप लाांड,े 
श्री.सुननल राऊत, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.ज्ञानराज र्ौगुले, श्री.प्रताप सरनाईक, 
श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, 
श्री.रमेश नानासाहेब बोरनारे (सर), 
श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.िैभि नाईक, 
श्री.महेंद्र दळिी, श्री.अननल बाबर, 
श्री.र्ांद्रकाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील, 
श्री.सदा सरिणकर, श्री.अजय र्ौधरी, 
श्री.सांजय गायकिाड, श्रीमती याशमनी 
यशिांत जाधि, श्री.दौलत दरोडा, श्री.महेंद्र 
थोरिे, अॅड.शहाजीबापू पाटील, श्री.ककशोर 
पाटील 

कें द्र शासनाकडून राज्याच्या दहश्यार्ी थकीत 
रक्कम उपलब्ध करुन घेण्याबाबत 

९ २९१९ श्री.सुभाष धोटे पांर्ाळा (ता.राजुरा, जज.र्ांद्रपूर) पाझर तलािासाठी 
सांपाददत केलेल्या जशमनीर्ा मोबदला देण्याबाबत 

१० २२५३ श्री.राजेश एकड े शशरसोली ते शभलिडी (ता.नाांदरुा, जज.बुलढाणा) 
रस्त्यार्ी दरुुस्ती करण्याबाबत 

११ २१५२ श्री.अशभमन्यु पिार ककल्लारी (ता.औसा, जज.लातूर) ग्रामपांर्ायतीत 
झालेला गैरव्यिहार 

१२ ६८३५ श्री.रमेश कोरगाांिकर मुांबईतील जे.जे. रुग्णालय ि गँ्रट मेडडकल 
महाविद्यालयात तीन हजार शिविच्छेदन जव्हसेरा 
अहिाल प्रलांबबत असल्याबाबत 

१३ ७४८३ डॉ.अशोक उईके िाघोली (ता.केळापूर, जज.यितमाळ) येथील पाझर 
तलािारे् प्रलांबीत काम पुणच करण्याबाबत 

१४ ७३८० श्री.बबनराि पार्पतेु कुकडी पाटबांधारे प्रकल्पाला सुधाररत प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आल्याबाबत 

१५ ६६९३ श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) टोकड े (ता.मालेगाांि, जज.नाशशक) येथील 
ग्रामपांर्ायतीच्या कामात झालेला गैरव्यिहार 

१६ ३१६९ श्री.र्ांद्रकाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील मुक्ताईनगर (जज.जळगाि) मतदार क्षे्ातील 
घरकुल योजनेंतगचत असलेल्या लाभार्थयाांना जागा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

१७ ६०४० डॉ.बालाजी ककणीकर अांगणिाडी सेविका ि मदहला बर्त गटाांना 
डॉ.ए.पी.जे. अब्दलु कलाम अमतृ आहार योजनेर्ा 
ननधी अदा करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
१८ ३१०१ डॉ.भारती लव्हेकर दाभलोन (ता.जव्हार, जज.पालघर) 

ग्रामपांर्ायतीच्या पाड्यात रस्त्यारे् काम सुरु 
करण्याबाबत 

१९ १५५६ श्रीमती मेघना साकोरे बोडीकर कोक ते कोडगेाि (जज.परभणी) रस्त्यार्ी दरुिस्था 
झाल्याबाबत 

२० २६६ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आशशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, 
श्री.समीर कुणािार, श्री.विकास कुां भारे, 
श्री.अशभमन्यु पिार, श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील, श्री.जयकुमार रािल, श्री.अशमत 
साटम, डॉ.देिराि होळी 

विदभाचतील गडधर्रोली, र्ांद्रपरू ि गोंददया जजल्हा 
मानि विकास ननदेशाांकामध्ये मागास 
असल्याबाबत 

२१ ७५२० श्री.विजयकुमार देशमुे सोलापूर जजल््यात जलयकु्त शशिार योजने 
अांतगचत करण्यात आलेल्या कां पाटचमेंट बांडड ांगच्या 
कामात झालेला गैरव्यिहार 

२२ २८९८ श्री.अननल बाबर साांगली जजल्हयातील आरफळ कालव्यार्ी दरुुस्ती 
करण्याबाबत 

२३ ४९०२ श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) पाटील, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील 

राज्यात एर्आयव्हीच्या थडच लाईन औषधाांर्ा 
ननयशमत पुरिठा करण्याबाबत 

२४ ३४५४ श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापूर धर््नगरीतील दसुऱ्या टप्पप्पयातील कामे 
प्रलांबबत असल्याबाबत 

२५ ५२८९ श्री.शशरीष र्ौधरी बामणोद-िनोली (ता.यािल, जज.जळगाि) रस्त्यारे् 
काम ननकृष्ट्ट दजाचरे् होत असल्याबाबत 

२६ ६९९३ श्री.शशरीषकुमार नाईक मौजे कोळदे (ता.जज.नांदरुबार) येथील आददिासी 
विद्यार्थयाांमधील िाढत्या शसकलसेल आजाराबाबत 

२७ ४६५३ श्री.दहरामण ेोसकर, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.विकास ठाकरे, श्रीमती सुलभा ेोडके, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.बळिांत िानेड,े 
श्री.सुरेश िरपुडकर 

इगतपुरी ि त्र्यांबकेश्िर (जज.नाशशक) तालुक्यातील 
शसांर्न प्रकल्पाांच्या धरण ि कालिा दरुुस्तीच्या 
कामाांबाबत 

२८ ७६६२ श्री.धर्मणराि पाटील िाघरे (ता.पारोळा, जज.जळगाांि) ग्रामपांर्ायतीत 
प्रधानमां्ी आिास योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

२९ २१४५ श्री.बळिांत िानेड े सौंदळी दहरापूर (ता.दयाचपूर, जज.अमरािती) येथील 
मुख्य रस्त्यार्ी दरुुस्ती करण्याबाबत 

३० ५९३३ श्री.सदा सरिणकर राज्यातील ेाजगी हॉस्पीटल, नशसांग होम ि 
डायग्नोस्टीक सेंटसांना ‘महाराष्ट्र मेडडकल 
कॉजन्सल’ च्या अधधपत्याेाली आणण्याबाबत 

३१ ७४७६ श्री.रे्तन तपेु पुणे जजल््यातील ेडकिासला, पानशते, 
िरसगाि ि टेमघर धरणातील गाळ काढण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
३२ ५७०२ श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि पुणे जजल््यातील जजल्हा पररषदेच्या शाळाांमधील 

िगचे ोल्याांर्ी दरुुस्ती करण्याबाबत 
३३ २६३४ श्री.सुननल प्रभू मुांबईतील गोरेगाि (पूिच) येथील दादासाहेब फाळके 

धर््नगरीत बेकायदा सेट उभारल्याने महामांडळारे् 
झालेले आधथचक नुकसान 

३४ ७७७५ श्री.सांतोष बाांगर औांढा नागनाथ (जज.दहांगोली) येथील तालुका 
आरोग्य कायाचलयार्ी निीन इमारत बाांधण्याबाबत 

३५ ३४७६ श्री.सुधीर मुनगांटीिार र्ांद्रपूर जजल् हयासाठी प्प लेटलेस स अफेरेशसस यां् 
उपलब् ध करुन देण्याबाबत 

३६ ४७७९ श्री.रणधीर सािरकर घुांगशी बॅरेज (जज.अकोला) मधील पाणी दवुषत 
झाल् याबाबत 

३७ ३०९५ डॉ.देिराि होळी गडधर्रोली जजल््यातील िनैगांगा नदीिरील 
‘कोटगल बॅरेज’ रे् काम सुरू करण्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
३८ ४९७३ श्री.बाबासाहेब पाटील लातूर जजल्हयातील ग्रामीण भागातील रस्त्याांर्ी 

दरुुस्ती करण्याबाबत 
३९ २०१४ श्री.भास्कर जाधि मौजे िडद ि साेरी बुद्रकु (ता.गुहागर, 

जज.रत्नाधगरी) या गािाांतील शतेकऱ्याांच्या सात 
बारािरून पाझर तलािाच्या नोंदी कमी 
करण्याबाबत 

४० ६८०३ श्री.राहूल कुल मुळशी (जज.पुणे) धरणारे् पाणी राेीि 
ठेिण्याबाबत 

४१ ३३३० श्री.सांजय पोतनीस, श्री.ददलीप लाांड,े 
श्री.सुननल राऊत, श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-
पाटील 

राज्यातील हत्ती रोगारे् समूळ उच्र्ाटन 
करण्याबाबत 

४२ २२५५ श्री.राजेश एकड े र्ाांदरुबबस्िा (ता.नाांदरुा, जज.बुलढाणा) येथील 
कब्रस्तानकड ेजाणाऱ्या रस्त्यािर पुलारे् बाांधकाम 
करण्याबाबत 

४३ ७३८४ श्री.बबनराि पार्पतेु कुकडी प्रकल्पापासून समुद्राकड े िाहून जाणारे 
पाणी पूिेकड े िळिनू शेतीला देण्याच्या 
प्रस्तािाबाबत 

४४ ५८७२ डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.रमेश लटके, श्रीमती 
याशमनी यशिांत जाधि 

अांधेरी (मुांबई) येथील राज्य कामगार विमा 
महामांडळारे् रुग्णालय पिूचित सुरु करण्याबाबत 

४५ ३८७४ श्री.प्रकाश आबबटकर अलमट्टी धरणार्ी उांर्ी कमी करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
४६ २८०२ श्री.सुननल प्रभू भायेळा (मुांबई) येथील सर जी.जी. समूह 

रुग्णालय ि महाविद्यालय येथे अद्ययाित 
सुसज्ज सुपर स्पेशशलटी रुग्णालय उभारण्याबाबत 

४७ ६१३१ श्री.सुधीर मुनगांटीिार शशिणी र्ोर (ता.जज.र्ांद्रपूर) उपसा शसांर्न योजना 
सुरू करण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
४८ ५०५४ श्री.बाबासाहेब पाटील जळकोट (जज.लातूर) तालुक्यातील िगचे ोल्याांर्ी 

दरुुस्ती करण्याबाबत 
४९ २०३४ श्री.भास्कर जाधि कोंडीिली, ेोपी-वप ांपळिाडी ि शशरिली (ता.ेेड, 

जज.रत्नाधगरी) पररसरातील गािाांना पाणी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 

५० २२५६ श्री.राजेश एकड े धरणगाि ते काळेगाि (ता.मलकापूर, 
जज.बलुढाणा) रस्त्यारे् काम ननकृष्ट्ट दजाचरे् 
केल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि (कायचभार), 
ददनाांक : १२ मार्च, २०२०   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


