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शुक्रिार, ददनाांक २८ फेब्रुिारी, २०२० / फाल्गुन ९, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) उप मुख् यमां्ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ७६ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ४४ [ ०१ ते ४४ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २३ [ ४५ ते ६७ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०९ [ ६८ ते ७६ ] 
  

एकूण - ७६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ १०९० श्री.चेतन तपेु हडपसर (जज.पुणे) येथील बेबी कालिा फुटून 

झालेले नुकसान 
२ ६१९ श्री.कुणाल पाटील, श्री.अशमन पटेल, 

श्री.दहरामण खोसकर, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.पथृ् िीराज चहहाण, श्रीमती सुलभा 
खोडके, श्री.मोहनराि हांबड,े श्री.अशमत 
झनक, श्री.सुभाष धोटे, श्री.विक्रमशसांह 
सािांत, श्री.सुरेश िरपुडकर 

धुळे शहरातील जजल्हा रुग्णालयाच्या आिारात 
स्ितां् मदहला रुग्णालय सुरु करण्याबाबत 

३ ४८४१ श्री.शेखर ननकम, अॅड.माणणकराि कोकाटे महाड (जज.रायगड) येथील रॉमा केअर सेंटरमध्ये 
िैद्यकीय अधधकारी उपलब्ध नसल्याबाबत 

४ ३६९१ श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील मौजे शशराढोण (ता.कळांब, जज.उस् मानाबाद) 
येथील ग्रामीण रुग्णालय ि कमवचारी 
ननिासस् थान ामारतीच् या बाांधकामाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
५ ८९ श्री.विकास ठाकरे, श्री.अशमन पटेल, 

श्री.सुभाष धोटे, श्री.दहरामण खोसकर, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्रीमती सुलभा खोडके, 
श्री.सशमर मेघे, श्री.मोहन मते, श्री.विजय 
रहाांगडाले, श्री.विनोद अग्रिाल, डॉ.देिराि 
होळी, श्री.दादाराि केचे, श्री.विकास कुां भारे, 
श्री.टेकचांद सािरकर, श्री.राजु पारिे, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आशशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.अशभमन्यु पिार, श्री.अतलु भातखळकर, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, अॅड.आशशष 
जयस्िाल 

विदभावतील तज्ञ डॉक्टराांच्या ररक्त जागा 
भरणेबाबत 

६ ३३४ श्री.मनोहर चांदद्रकापूरे, श्री.मोहन मते गोंददया शासककय िैद्यककय महाविद्यालयात 
िैद्यकीय साधनसामुग्रीसह तज्ञ िदै्यकीय 
अधधकारी उपलब्ध करणेबाबत 

७ २७७८ श्री.सुधीर मुनगांटीिार देिाडा खदुव ते थेरगाांि (ता.पोंभुणाव, जज.चांद्रपुर) 
येथील उमा नदीिरील बांधाऱ् याचे काम सु  
करण् याबाबत 

८ २२२७ श्री.राजेश एकड े मलकापूर (जज. बुलढाणा) तालुक्यातील कालिे ि 
पाटचऱ्याांची दरुुस्ती करण्याबाबत 

९ ३०६५ डॉ.देिराि होळी गडधचरोली जजल््यातील ‘कळमगाि बॅरेज’ 
शसांचन प्रकल्पाबाबत 

१० १९२२ डॉ.तानाजी सािांत िाशी (जज.उस्मानाबाद) तालुक्यात मांजूरी 
शमळालेला रॉमा केअर सेंटरचे काम सुरु 
करण्याबाबत 

११ १०४८ श्री.योगेश सागर, श्री.देिेंद्र फडणिीस, 
श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, श्री.सुधीर 
मुनगांटीिार, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.गणेश 
नाईक, श्री.कुणाल पाटील, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.मोहनराि हांबड,े 
श्री.अशमत झनक, श्री.लहू कानड,े श्री.सुरेश 
िरपुडकर, श्रीमती सुलभा खोडके, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुभाष धोटे, कुमारी 
प्रणणती शशांदे, श्री.सांग्राम थोपटे, डॉ.अशोक 
उईके, श्री.विक्रमशसांह सािांत, श्री.प्रदीप 
जैस् िाल 
 

हाफककन महामांडळाकडून औषधाांचा ि 
उपकरणाांचा पुरिठा िेळेिर होत नसल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१२ ३३९४ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील महाड (जज.रायगड) तालुक्यातील ाांददरा आिास 

योजने अांतगवत देण्यात आलेल्या घराांची दरुिस्था 
झाल्याबाबत 

१३ ४१८९ डॉ.अशोक उईके लोहारा (ता.राळेगाि, जज.यितमाळ) येथील 
पाझर तलािाचे काम भुसांपादना अभािी सु  
झाले नसल्याबाबत 

१४ १०६९ श्री.तानाजी मुटकुले दहांगोली जजल््यातील येलदरी धरणातनू पाण्याची 
गळती होत असल्याबाबत 

१५ २९३५ श्री.अननल बाबर आटपाडी (जज.साांगली) तालुक्यातील कोल्हापूरी 
पध्दतीच्या बांधाऱ्याांची कामे पूणव करण्याबाबत 

१६ ५२ श्री.मांगेश कुडाळकर, अॅड.आशशष शेलार, 
अॅड.पराग अळिणी, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अशमत साटम, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.महेश बालदी, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.देिेंद्र फडणिीस, 
श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, श्री.महेश 
चौघुले, डॉ.राहूल पाटील, डॉ.बालाजी 
ककणीकर, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
श्री.श्रीननिास िनगा, श्री.विजय रहाांगडाले, 
श्री.विनोद अग्रिाल, श्रीमती नशमता मुांदडा, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.िभैि नाईक, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, श्रीमती याशमनी 
यशिांत जाधि, श्री.दौलत दरोडा, डॉ.भारती 
लहहेकर, श्रीमती मांदा म्हा्,े श्री.योगेश 
सागर, श्री.भास्कर जाधि, श्री.ककशोर 
जोरगेिार, श्री.सुननल काांबळे, श्री.महेंद्र 
थोरिे, श्री.सांजय सािकारे, श्रीमती श्िेता 
महाले, श्री.सुननल राऊत, श्री.सांजय 
गायकिाड, अॅड.शहाजीबापू पाटील, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्रीमती सीमा 
महेश दहरे (सीमाताई), श्री.मदन येरािार, 
कुमारी प्रणणती शशांदे, श्री.ननतीन अजुवन 
(ए.टी.) पिार, श्री.महेंद्र दळिी 

राज्यात निजात बालकाांच्या मतृ्यतु झालेली 
िाढ 

१७ ५५३ श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.दहरामण खोसकर, 
श्री.पथृ् िीराज चहहाण, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.रवि राणा 
 

मेळघाट (जज.अमरािती) क्षे् ातील आददिासीांना 
आरोग्य सेिा उपलब्ध क न देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१८ ४७३५ श्री.भारत भालके, अॅड.माणणकराि कोकाटे िाशशम जजल्हयातील पोहरादेिी तीथवक्षे्ाच्या 

विकास आराखड्याबाबत 
१९ ७८ श्री.राजन साळिी राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यात एकाजत्मक 

बाल विकास योजनेंतगवत ददला जाणारा पोषण 
आहार लाभाथ्याांना शमळत नसल्याबाबत 

२० ३१६० श्री.चांद्रकाांत ननांबा पाटील कुऱ् हा-िढोदा, हलखेडा, लालगोटा, बोधिड ि 
घोडसगाांि (ता.मुक्ताईनगर, जज.जळगाांि) उपसा 
शसांचन योजनेचे काम अपूणव असल्याबाबत 

२१ ४७५१ श्री.अतुल बेनके नारायणगाि (ता.जुन्नर, जज.पुणे) ग्रामीण 
रुग्णालयाची शे्रणीिाढ करुन उपजजल्हा रुग्णालय 
होण्याबाबत 

२२ ८१० श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.फा क शाह, 
श्री.पथृ् िीराज चहहाण, श्री.अशमन पटेल, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आशशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.सांजय 
केळकर, श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती 
देियानी फराांदे, श्री.राम कदम, 
श्री.अशभमन्य ु पिार, श्री.मोहनराि हांबड,े 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्रीमती सीमा महेश 
दहरे (सीमाताई), श्री.सुननल प्रभू, श्री.रवि 
राणा, श्री.मनोहर चांदद्रकापरेू, श्री.टेकचांद 
सािरकर 

राज्यातील ग्रामीण ि आददिासी जजल््यातील 
कुपोषणाबाबत 

२३ १३६५ श्री.सांजय रायमुलकर कोराडी (ता.मेहकर, जज.बलुढाणा) प्रकल्पाच्या 
कालहयाची ि सांरक्षण शभांतीची कामे पूणव 
करण्याबाबत 

२४ ५२८ श्री.सुननल प्रभू, श्रीमती याशमनी यशिांत 
जाधि, श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.योगेश सागर, 
श्री.अशमत साटम, श्री.सदा सरिणकर, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अतुल 
भातखळकर 

राज्याच्या आरोग्य विभागातील रुग्णालयाांच्या 
बाांधकामाकररता ननधी उपलब्ध करुन देणेबाबत 

२५ १३०१ श्रीमती श्िेता महाले उांद्री (ता.धचखली, जज.बुलडाणा) येथे ग्रामीण 
रुग्णालय होण्याबाबत 

२६ ६८७ श्री.िैभि नाईक शसांधदुगुव जजल््यातील जजल्हा ि बाल 
रुग्णालयातील विद्यतुीकरणास ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२७ २०५२ श्री.रविशेठ पाटील रायगड जजल्हयातील हेटिणे धरणातून शेती 

शसांचनाकरीता सोडले जाणारे पाणी िाहून जात 
असलेबाबत 

२८ १५८२ श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि, श्री.सुननल 
प्रभू 

जे.जे. रुग्णालयात केलेल्या जक्लननकल 
रायलबाबत 

२९ ४४९ अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अशमत साटम, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.कुमार आयलानी 

राज्यातील विदभव विकास मांडळाच्या महत्िपूणव 
प्रस्तािाांना मांजुरी ददली नसल्याबाबत 

३० ३४५३ श्री.प्रकाश आिबटकर कोल्हापूर जजल््यातील धामणी, सफव नाला, 
नागणिाडी, आांबेओहोळ ि उचांगी शसांचन प्रकल्प 
पुनविसन ि ननधी अभािी प्रलांिबत असल्याबाबत 

३१ १९०३ श्री.ननलेश लांके, श्री.अशोक पिार, 
श्री.सुननल शेळके, श्री.सुननल दटांगरे, 
श्री.बाळासाहेब आजबे, श्री.सांददप क्षक्षरसागर, 
श्री.यशिांत माने, श्री.भारत भालके, 
अॅड.माणणकराि कोकाटे, श्री.शेखर ननकम, 
श्री.ददपक चहहाण, श्रीमती सुमन पाटील, 
डॉ.भारती लहहेकर 

राज्यात विशेषत: मुांबई शहरामध्ये ननमावण 
झालेला रक्त पुरिठयाचा तटुिडा 

३२ १०९५ श्री.अशभमन्यु पिार औसा ि ननलांगा (जज.लातूर) तालुक्यातील 
गायरान, गािठाण ि शासकीय जशमनीिरील 
बाांधलेली घरे ि प्लॉट ननयशमत करण्याबाबत 

३३ ४ श्री.मोहन मते, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, अॅड.आशशष 
जयस्िाल, श्री.सशमर मेघे, श्री.विकास 
ठाकरे, श्री.अशमन पटेल, श्री.सुभाष धोटे, 
श्री.अशमत झनक, श्री.सुरेश िरपुडकर, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.लहू कानड,े कुमारी प्रणणती शशांदे, 
श्री.दौलत दरोडा, श्री.ककशोर जोरगेिार, 
श्री.विकास कुां भारे, श्री.राजु पारिे 

नागपूर येथील शासकीय िदै्यकीय 
महाविदयालय ि रुग्णालय (मेयो) येथे निीन 
ामारत बाांधण्याबाबतचा प्रस्ताि 

३४ ८८४ श्री.महेंद्र दळिी, श्री.सांजय गायकिाड, 
श्री.अशोक पिार, श्री.ननलेश लांके, 
श्री.सुननल शेळके, श्री.सुननल दटांगरे, 
श्री.बाळासाहेब आजबे, श्री.सांददप क्षक्षरसागर, 
श्री.यशिांत माने, श्री.भरतशेठ गोगािले, 

राज्यातील अांगणिाडी सेविका, शमनी अांगणिाडी 
सेविका ि मदतनीस याांच्या विविध 
मागण्याांबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
अॅड.माणणकराि कोकाटे, श्री.भारत भालके, 
श्री.अतुल बेनके, श्रीमती नशमता मुांदडा, 
श्री.ददपक चहहाण, श्री.शखेर ननकम, 
श्री.राजू कारेमोरे, श्री.नरेंद्र भोंडकेर, 
श्री.श्रीननिास िनगा, श्री.लक्ष्मण जगताप, 
श्री.प्रकाश आिबटकर, श्री.बबनराि शशांदे, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.ददलीप मोदहते-
पाटील, डॉ.ककरण लहामटे, श्री.मोहन मते, 
श्री.धमवरािबाबा आ्ाम, श्री.अशमन पटेल, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.अशमत झनक, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.सुरेश िरपुडकर, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.विक्रमशसांह सािांत, 
कुमारी प्रणणती शशांदे, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.सांजय 
पोतनीस, श्री.सुननल राऊत, श्री.ददलीप 
लाांड,े श्री.सुनील राणे, श्री.अशमत साटम 

३५ २११२ श्री.राजु पारिे आांभोरा उपसा शसांचन येथील उपसा मोटारी बांद 
असल्याबाबत 

३६ ११ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आशशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.अतुल भातखळकर, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.राम कदम, श्रीमती देियानी फराांदे, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.महेश 
बालदी, कुमारी प्रणणती शशांदे 

पा् अनाथ मुलाांना आरक्षणाचा फायदा 
शमळण्यासाठी शासनाच्या पररप्कातील 
मागवदशवक सूचना ७(ब) चे पालन करण्याबाबत 

३७ २१९५ श्री.राजू कारेमोरे, श्री.नरेंद्र भोंडकेर भांडारा जजल््यातील शसांचन हयिस्था बळकट 
करण्यासाठी गोसीखदुव प्रकल्पातनू पाणी शलफ्ट 
करुन णखांडसी जलाशयात सोडण्याबाबत 

३८ २८६६ श्री.भरतशठे गोगािले, श्री.महेश चौघुले, 
श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.कालीदास 
कोळांबकर, श्री.कुमार आयलानी, श्री.देिेंद्र 
फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, 
श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे - पाटील, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.अशभमन्यु पिार 

लाडघर (भांडारिाडा) (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) 
येथील अनधधकृत बाांधकामे ननष्ट्काशसत 
करणेबाबत 

३९ १२७४ श्री.भास्कर जाधि मौजे िडद ि तळिली (ता.गुहागर, 
जज.रत्नाधगरी) येथील नाद ुस्त पाझर तलाि 
कामाांच्या प्रस्तािास होत असलेला विलांब 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४० ५०४ श्री.सांजय सािकारे, डॉ.राहूल पाटील, 

श्री.योगेश सागर, श्री.सांतोष दानिे, 
श्री.शाांताराम मोरे, श्री.विश्िनाथ भोईर, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
श्री.श्रीननिास िनगा, अॅड.आशशष शेलार, 
अॅड.पराग अळिणी, श्रीमती मननषा चौधरी, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.सधचन कल्याणशटे्टी, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.राजेंद्र पाटणी, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.अशमत साटम, 
श्रीमती माधुरी शमसाळ, अॅड.राहुल दढकले, 
श्री.प्रताप अडसड, श्री.िैभि नाईक, श्रीमती 
श्िेता महाले, श्री.अतुल भातखळकर, 
डॉ.भारती लहहेकर, श्री.अशमन पटेल, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.अशमत झनक, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.सुरेश िरपुडकर, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.विक्रमशसांह सािांत, 
कुमारी प्रणणती शशांदे, श्री.सुननल काांबळे, 
श्री.महेंद्र थोरिे, श्रीमती याशमनी यशिांत 
जाधि, श्री.रणधीर सािरकर, श्री.ककशोर 
जोरगेिार, श्री.समीर कुणािार, श्री.ुतुराज 
पाटील, श्री.मोहनराि हांबड,े श्री.सुभाष 
देशमुख, श्री.राजेश पिार 

राज् यातील सिव जजल््यात केमोथेरपी सुविधेसह 
तज्ञ डॉक्टराांची सांख्या िाढविण्याबाबत 

४१ ३९२१ श्री.रवि राणा, श्री.प्रकाश सुिे, श्री.अशोक 
पिार, श्री.मनोहर चांदद्रकापूरे, श्री.राजेंद्र 
पाटणी 

राज्यातील आयुष्ट्यमान भारत योजनेपासून 
िांधचत रादहलेल्या लाभाथ्याांना महात्मा फुले 
जनआरोग्य योजनेप्रमाणे लाभ देणेबाबत 

४२ ७५१ श्री.बाबासाहेब पाटील आष्ट्टा (ता.चाकूर, जज.लातूर) येथील 
ग्रामपांचायतीत झालेला गैरहयिहार 

४३ १०५८ श्री.बळिांत िानखड,े श्री.अशमन पटेल, 
श्री.सुरेश िरपुडकर, कुमारी प्रणणती शशांदे 

शेंडगाि (ता.अांजनगाि, जज.अमरािती) येथील 
कमवयोगी सांत गाडगेबाबा जन्मस्थळ विकास 
आराखड्याचे कामे ननधीअभािी प्रलांिबत 
असल्याबाबत 

४४ २४५२ श्री.नरेंद्र भोंडकेर धारगाि (जज.भांडारा) उपसाशसांचन योजना टप्पा 
१ ि २ गोसीखदुव प्रकल्पामध्ये अांतभूवत 
करण्याबाबत 
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दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४५ २९६८ श्री.चेतन तपेु मुठा उजिा कालहयाच्या दौंड ते ाांदापूर 

(जज.पुणे) दरम्यानच्या दरुुस्तीचे काम 
करण्याबाबत 

४६ ६२६ श्री.कुणाल पाटील, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.विकास ठाकरे, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.मोहनराि हांबड,े 
श्री.अशमत झनक, श्री.लहू कानड,े श्री.सुरेश 
िरपुडकर 

धुळे येथील भाऊसाहेब दहरे िैद्यकीय शासकीय 
महाविद्यालयासह जजल्हा रुग्णालयात रुग्णाांची 
गैरसोय होत असल्याबाबत 

४७ ९० श्री.विकास ठाकरे, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.पथृ् िीराज चहहाण, श्रीमती सुलभा 
खोडके, श्री.मोहनराि हांबड,े कुमारी प्रणणती 
शशांदे, श्री.अशोक पिार, श्री.राहूल कुल, 
श्री.ददपक चहहाण, श्री.सांग्राम जगताप, 
श्री.सांददप क्षक्षरसागर, श्री.बबनराि शशांदे, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.यशिांत माने, 
श्री.सुननल शेळके, श्री.बाळासाहेब आजबे, 
डॉ.भारती लहहेकर, श्री.सुभाष धोटे, 
श्री.अशमत झनक, श्री.देिेंद्र फडणिीस, 
श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, श्री.सुधीर 
मुनगांटीिार, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे - पाटील, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.अशभमन्य ुपिार, श्री.सांतोष 
दानिे 

राज्यात कुष्ट्ठरोगाांच्या सांख्येत िाढ होत 
असल्याबाबत 

४८ २७८८ श्री.सुधीर मुनगांटीिार शसांदेिाही (जज.चांद्रपूर) तालुक् यातील हूमन शसांचन 
प्रकल् पाबाबत 

४९ २२४७ श्री.राजेश एकड े नाांदरुा, (जज.बलुढाणा) तालुक्यात ग्रामीण 
रुग्णालय मांजूर करण्याबाबत 

५० ११३३ श्री.योगेश सागर, श्री.गोिधवन माांगीलाल 
शमाव (ऊफव ) लालाजी 

अकोला शहरात अिैधररत्या गभवपात करण्यात 
येत असल्याबाबत 

५१ ३४२४ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील डॉ.बी.जी छाया उपजजल् हा (ता.अांबरनाथ, 
जज.ठाणे) रुग् णालयात चुकीचे ाांजेक् शन 
ददल् याबाबत 

५२ ४१९२ डॉ.अशोक उईके िडकी (ता.राळेगाि, जज.यितमाळ) येथील मांजुर 
ग्रामीण  ग्णालयाचे काम सु  करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
५३ ५७ श्री.मांगेश कुडाळकर, अॅड.आशशष शेलार, 

अॅड.पराग अळिणी, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अशमत साटम, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.महेश बालदी, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.देिेंद्र फडणिीस, 
श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, श्री.महेश 
चौघुले, डॉ.राहूल पाटील, डॉ.बालाजी 
ककणीकर, श्री.अजय चौधरी, श्री.ज्ञानराज 
चौगुले, श्री.श्रीननिास िनगा, श्री.िैभि 
नाईक, श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे, 
श्री.विश्िनाथ भोईर, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.दौलत दरोडा, श्रीमती 
याशमनी यशिांत जाधि, श्री.ककशोर 
जोरगेिार, श्री.महेंद्र थोरिे 

राज्यातील “िन स्टॉप सेंटसव” सुरळीतपणे 
कायवरत करण्याबाबत 

५४ ५७० श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.दहरामण खोसकर 

अमरािती जजल््यातील िदै्यकीय सेिेंतगवत सुरु 
झालेल्या मोटार बाईक रुग्णिादहका विनािापर 
पडून असल्याबाबत 

५५ ७९ श्री.राजन साळिी रत्नाधगरी जजल्हा शासकीय रुग्णालयात विविध 
औषधाांचा होत असलेला तटुिडा 

५६ ३१८७ श्री.चांद्रकाांत ननांबा पाटील खामखेडा ते शेमळदा (ता.मुक्ताईनगर, 
जज.जळगाांि) रस्त्याची झालेली दरुिस्था 

५७ ५७९ श्री.सुननल प्रभू, श्री.प्रमोद (राजू) रतन 
पाटील, श्रीमती मांदा म्हा्,े कुमारी प्रणणती 
शशांदे 

राज्यातील पॅथॉलॉजजस्टच्या डडजीटल स्िाक्षरीचा 
अहिाल देणाऱ्या प्रयोगशाळाांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

५८ १७७३ श्रीमती श्िेता महाले करडी धरणाच्या बकॅिॉटर ि ओहहरफ्लोमुळे 
धाड धामणगाि आणण धाड कुां बेफळ रस्ता बांद 
होत असल्याबाबत 

५९ ६८९ श्री.िैभि नाईक, श्री.सांजय गायकिाड राज्यातील कलाकाराांच्या िारसदाराांना कलाकार 
मानधनाची थकीत फरकाची रक्कम शमळणेबाबत 

६० १६७० श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि, श्री.सांतोष 
दानिे, श्रीमती माधुरी शमसाळ, श्री.योगेश 
सागर, श्री.सुननल काांबळे, श्री.राजेश पिार 

कालाव (ता.मािळ, जज.पुणे) येथील एकविरा 
गडािर सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

६१ ३९३४ श्री.प्रकाश आिबटकर धचको्ा (जज.कोल्हापूर) नदीिरील कोल्हापूर 
पध्दतीच्या बांधाऱ्याांची दरुुस्ती करण्याबाबत 

६२ १९०४ श्री.ननलेश लांके, श्री.अशोक पिार, 
श्री.सुननल शेळके, श्री.सुननल दटांगरे, 
श्री.बाळासाहेब आजबे, श्री.सांददप क्षक्षरसागर, 
श्री.यशिांत माने, अॅड.माणणकराि कोकाटे, 

नतिरे धरण (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) 
फुटीमुळे ग्रामस्थाांचा झालेला मतृ्य ु
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श्री.शेखर ननकम, श्री.बबनराि शशांदे, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.िैभि नाईक, 
श्री.भास्कर जाधि, श्री.सुननल प्रभू 

६३ ६७१ श्री.मोहन मते शसांधदुगूव ि रत्नाधगरी जजल््यातील जुन्या ि 
मोडकळीस आलेल्या घराांच्या पुनबाांधणीसाठी 
घालण्यात आलेल्या अटी शशधथल करण्याबाबत 

६४ ८८८ श्री.महेंद्र दळिी मुांबईतील जे.जे. रुग्णालयाच्या काडड वओलॉजी 
विभागाकडून स्टेंटसाठी जादा दर आकारणी 
करण्यात येत असल्याबाबत 

६५ १२ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आशशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती 
देियानी फराांदे, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्रीमती मांदा म्हा्,े श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.दहरामण खोसकर, 
श्री.पथृ् िीराज चहहाण, श्रीमती सुलभा 
खोडके, श्री.अतुल बेनके, श्री.ननलेश लांके, 
अॅड.माणणकराि कोकाटे, श्री.सांददप 
क्षक्षरसागर 

औरांगाबाद ि बीड जजल््यातील ऊसतोड 
करणाऱ्या मदहलाांचे गभावशय काढून 
टाकल्याबाबत 

६६ १२९४ श्री.भास्कर जाधि रत्नाधगरी जजल्हयातील मौजे िािे (ता.खेड) ि 
मौजे आबलोली (ता.गुहागर) येथील प्राथशमक 
आरोग्य कें द्राांचे ग्रामीण  ग्णालयात शे्रणीिधवन 
करण्याबाबत 

६७ ७७१ श्री.बाबासाहेब पाटील ककनगाि (ता.अहमदपूर, जज.लातूर) येथील 
प्राथशमक आरोग्य कें द्राचे रुपाांतर ग्रामीण 
रुग्णालयात करण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६८ ९७ श्री.विकास ठाकरे, श्री.अशमन पटेल, 

श्री.दहरामण खोसकर, श्री.पथृ् िीराज चहहाण, 
श्रीमती सुलभा खोडके 

यितमाळ जजल्हयात जलसांधारण विभागाच्या 
योजनाांमधून शसांचन क्षमता िाढविण्याबाबत 

६९ २७९२ श्री.सुधीर मुनगांटीिार मानोरा (ता.बल् लारपूर, जज.चांद्रपूर) येथील 
प्राथशमक आरोग् य कें द्र अत् याधुननक उपकरणाांसह 
जनतेच् या सेिेस  जु करण् याबाबत 
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७० 

 
४१९३ 

 
डॉ.अशोक उईके 

 
दाभा (ता.बाभुळगाांि, जज.यितमाळ) परीसरातील 
दाभा ते कु-हेगाांि रस्त्याच्या कामाबाबत 

७१ ५७४ श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.सुभाष धोटे, 
श्री.दहरामण खोसकर 

अमरािती शहरातील सुपर स्पेशाशलटी 
हॉस्पीटलच्या प्रलांिबत प्रस्तािाला मांजूरी 
देण्याबाबत 

७२ ९५६ श्री.सुननल प्रभू कनावटक राज्यात िाहून जाणारे कृष्ट्णा नदीतील 
अनतररक्त पाणी शभमा खोऱ्यातील दषु्ट्काळी 
भागात िळविण्याबाबत 

७३ ४३१३ श्री.प्रकाश आिबटकर कोल्हापरु जजल्हा परीषदेने जजल्हयातील 
शाळाांसाठी खरेदी केलेल्या सतरांज्याचे िाटप केले 
नसल्याबाबत 

७४ ११५९ श्री.मोहन मते, अॅड.आशशष जयस्िाल राज्यातील शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालये 
आणण ननगडीत रुग्णालयाांमधील प्रशासकीय 
अधधकाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

७५ १४ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आशशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.राम कदम, कॅप्टन आर. 
सेल्िन, अॅड.पराग अळिणी, श्रीमती 
मननषा चौधरी, श्रीमती मांदा म्हा्,े 
श्री.मोहन मते, श्री.अशमत साटम, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.ददलीप लाांड,े श्री.सुननल प्रभू, श्री.अशमन 
पटेल, श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.विकास 
ठाकरे, श्री.दहरामण खोसकर, डॉ.भारती 
लहहेकर, डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.राजेंद्र 
पाटणी, श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.सांतोष दानिे, 
श्री.सधचन कल्याणशटे्टी, श्री.सदा 
सरिणकर, श्री.शशरीष चौधरी, श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे, श्री.रमेश कोरगाांिकर, 
श्री.सांजय पोतनीस, श्री.योगेश सागर, 
श्री.सुनील राणे, श्रीमती माधुरी शमसाळ, 
श्री.ककशोर जोरगेिार, श्री.मांगलप्रभात लोढा, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.अब ू आजमी, 
श्री.रईस शेख 
 

परळ (मुांबई) येथील िाडडया रुग्णालय बांद 
करण्याच्या ननणवयाबाबत 
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७६ १३८५ श्री.भास्कर जाधि कोयना धरणाचे िाहून जाणाऱ्या अिजलाचा 

िापर शसांचन ि पाणीपुरिठयासाठी करण्याबाबत 
  

  
विधान भिन :   राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधचि (कायवभार), 
ददनाांक : २७ फेब्रिुारी, २०२०   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


