
महाराष्ट्र विधानसभा 

विसरे अवधिेशन, २०२२ 

गुरुिार, विनाांक १८ ऑगस्ट, २०२२ / श्रािण २७, १९४४ ( शके ) रोजीच्या िाराांवकि प्रश्नोत्तराांच्या यािीि  
 

समाविष्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सचूी 

 
 

 

 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ३६ 
   

पवहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २५ [ १ िे २५ ] 
  

िुसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ८ [ २६ िे ३३ ] 
  

विसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३ [ ३४ िे ३६ ] 
  

एकूण - ३६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 

  

पवहली फेरी 
  

अ. क्र. 
प्रश्न 

क्रमाांक 
सिस्याांचे नाांि विषय 

१ ४६२८६ श्री.राजेश रघुनाथ पाटील, श्री.वििीज 

ठाकूर, श्री.वहिेंद्र ठाकूर, श्री.विनोि 

वनकोले, श्री.श्रीवनिास िनगा, श्री.सवुनल 

प्रभू 

पालघर वजल्याि हत्तीरोगाचा िाढिा प्रािुभााि 

रोखण्यासाठी कराियाच्या उपाययोजना 

२ ४५५१३ श्री.लक्ष्मण पिार, श्रीमिी नवमिा मुांिडा, 

डॉ.भारिी लव्हेकर 

मौ. बक्करिाडी (िा.वज. बीड) येथील एका 

मवहलेचा अिैध गभापािामुळे झालेला मृत्यू 

३ ४४७१४ श्री.वभमराि िापकीर, श्री.सांग्राम थोपटे, 

श्री.वमहीर कोटेचा, श्री.सुवनल वटांगरे, 

श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.रईस शेख 

पुणे येथील रूबी हॉल वक्लवनक रूग् णालयाि 

वकडणी प्रत् यारोपण प्रकरणी झालेला गैरप्रकार 

४ ४४५७७ श्री.कुणाल पाटील, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.राम किम, 

श्री.अवभमन्यु पिार, श्रीमिी सीमा महेश 

वहरे (सीमािाई), श्री.अवमि साटम, 

श्री.सभुाष िेशमुख, डॉ.सांिीप धुिे, 

अॅड.राहूल कुल, श्री.रवि राणा, श्री.मांगेश 

राज्यािील परीचाररकाराांच्या विविध मागण्याांची 

पुिािा करण्याबाबि 

(१) मुख् यमां्ी 

 

याांचे प्रभारी  विभाग 

(२) उप मुख्यमां्ी 

(३) साांस्कृविक काया मां्ी 

(४) ग्रामविकास,  िैद्यकीय वशिण मां्ी 

(५) कामगार मां्ी 

(६) सािाजवनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण  मां्ी 

(७) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकिा ि नाविन्यिा,  मवहला ि 

बालविकास   मां्ी 
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अ. क्र. 
प्रश्न 

क्रमाांक 
सिस्याांचे नाांि विषय 

कुडाळकर, श्री.सांजय पोिनीस, श्रीमिी 

गीिा जैन, श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.रमेश 

कोरगाांिकर, श्री.प्रकाश सिेु, श्री.सांजय 

गायकिाड, श्री.वहरामण खोसकर, 

श्री.सरेुश िरपुडकर, श्रीमिी प्रविभा 

धानोरकर, श्री.अवमि झनक, श्री.उियवसांग 

राजपुि, श्री.सवुनल प्रभू, श्री.रईस शेख, 

श्री.भास्कर जाधि, डॉ.राहूल पाटील, 

श्रीमिी लिाबाई सोनिणे, श्री.सवमर मेघे, 

श्री.अबू आजमी, श्री.विश्वनाथ भोईर, 

श्री.मुफिी मोहम्मि इस्माईल अब्िुल 

खावलक 

५ ४७२७९ श्री.बळिांि िानखडे, श्रीमिी सलुभा 

खोडके, श्री.सरेुश िरपुडकर, श्रीमिी 

प्रविभा धानोरकर, श्री.अवमन पटेल, 

श्री.कुणाल पाटील, श्री.वहरामण खोसकर, 

श्री.नानाभाऊ पटोले, श्री.अवमि झनक, 

श्री.सांग्राम थोपटे, अॅड.राहूल कुल 

राज्याि बालकामगार कायद्याची अांमलबजािणी 

योग्यररत्या होि नसल्याबाबि 

६ ४५१०८ श्री.सांजय केळकर, अॅड.आवशष शेलार राज्यािील प्राथवमक आरोग्य कें द्र ि रुग्णालयाचे 

फायर ि विद्यूि ऑडीट करण्याबाबि 

७ ४८३३४ श्री.कृष्ट्णा गजबे आरमोरी ि िेसाईगांज (वज. गडवचरोली) या 

िालुक्यािील जलसांधारणाची कामे मांजूर 

करण्याबाबि 

८ ४४८२८ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

श्री.महेश बालिी, अॅड.आवशष शेलार, 

श्रीमिी मवनषा चौधरी, श्री.अवमि साटम 

कळांबोली, कामोठे (िा.पनिेल, वज.रायगड) 

पररसरािील वबयर शॉपमळेु नागररकाांना होि 

असलेला ्ास 

९ ४४६३३ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्रीमिी यावमनी 

यशिांि जाधि, श्री.लहू कानडे, श्री.सवुनल 

राऊि, डॉ.राहूल पाटील 

राज्याि विविध भागाि होणाऱ् या भूकां पाचे वनररिण 

नोंिणीसाठी आधुवनक यां्णा कायाावन्िि 

करणेबाबि 

१० ४६८६२ श्रीमिी माधुरी वमसाळ, श्री.सुवनल काांबळे पुणे शहरािील ससनू रुग्णालयाि बनािट विव्याांग 

प्रमाणप् विले जाि असल्याबाबि 

११ ४४७३६ श्री.जयकुमार रािल वशांिखेड (वज.धुळे) येथील सलुिाडे जामफळ 

उपसा जलवसांचन योजनेचे काम सांथ गिीने सरुू 

असल्याबाबि 

१२ ४५७६८ श्री.सभुाष िेशमुख उजनी  (वज. सोलापूर) धरणाच्या पाण्याच्या 

िाटपाबाबि 

१३ ४७१५४ श्री.शेखर वनकम उमरे मेन रस्िा िे कोंडउमरे  (िा. सांगमेश्वर, 

वज.रत्नावगरी) या मागाािरील रस्त्याचे काम मांजूर 
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अ. क्र. 
प्रश्न 

क्रमाांक 
सिस्याांचे नाांि विषय 

करणेबाबि 

१४ ४६१०४ श्री.चेिन िुपे राज्यािील प्रज्िला योजनेच्या अांमलबजािणीि 

झालेला गैरव्यिहार 

१५ ४८१९४ श्री.नारायण कुचे अांबड (वज.जालना) िालुक्यािील ग्रामीण 

भागािील रस्त्याांची झालेली िुरिस्था 

 

१६ ४४५९७ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

श्री.पराग शाह, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.अवमि साटम, श्री.प्रशाांि ठाकूर, 

श्रीमिी मवनषा चौधरी, 

श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील 

मुांबईिील सेव्हन वहल्स रुग्णालयाि महात्मा फुले 

जन आरोग्य योजना कायाावन्िि करण्याबाबि 

१७ ४५२६७ श्री.बबनराि वशांिे, श्री.विपक चव्हाण, 

अॅड.अशोक पिार, श्री.रोवहि पिार, 

श्री.नानाभाऊ पटोले, श्री.सरेुश िरपडुकर, 

श्रीमिी सलुभा खोडके, श्रीमिी प्रविभा 

धानोरकर, श्री.अवमन पटेल, श्री.वहरामण 

खोसकर, श्री.कुणाल पाटील, श्री.चेिन 

िुपे 

राज्यािील १८ िषाािरील अनाथ मुला-मुलींसाठी 

शासकीय गृहवनमााण योजनाांमध्ये १ टक्का 

आरिण ठेिण्याबाबि 

१८ ४८१२२ श्री.अवभमन्यु पिार, अॅड.राहूल कुल, 

श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील 

लािूर येथील सपुर स्पेशावलटी रुग्णालय सरुु 

करणेबाबि 

१९ ४४७४९ श्री.सनुील राणे, अॅड.पराग अळिणी, 

कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.पराग शाह, 

अॅड.आवशष शेलार, श्री.अवमि साटम, 

श्रीमिी माधुरी वमसाळ, श्री.सांजय 

सािकारे, श्रीमिी प्रविभा धानोरकर, 

श्री.नानाभाऊ पटोले, श्रीमिी सलुभा 

खोडके, श्री.सरेुश िरपडुकर, श्री.विकास 

ठाकरे, श्री.वहरामण खोसकर, श्री.कुणाल 

पाटील, श्री.मांगेश चव्हाण, श्री.सवचन 

कल्याणशेट्टी, श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्रीमिी 

मवनषा चौधरी, श्री.रणधीर सािरकर, 

श्री.सवुनल काांबळे, श्री.वसध्िाथा वशरोळे, 

श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे, श्री.गोिधान 

माांगीलाल शमाा (ऊफा ) लालाजी, 

श्री.योगेश सागर 

राज्याि महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची व्याप्ती 

िाढविण्याबाबि 

२० ४४६०५ अॅड.आवशष शेलार, श्री.राजेंद्र पाटणी, 

श्री.राम किम, श्री.अवभमन्यु पिार, श्रीमिी 

सीमा महेश वहरे (सीमािाई), श्री.अवमि 

साटम, श्री.सभुाष िेशमुख, डॉ.सांिीप धुिे, 

राज्याि पेरोल आवण वडझेलिरील व्हॅट िराि 

कपाि करण्याबाबि 
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अ. क्र. 
प्रश्न 

क्रमाांक 
सिस्याांचे नाांि विषय 

अॅड.राहूल कुल, श्री.रवि राणा, श्री.प्रिाप 

अडसड 

२१ ४६८२७ श्री.विनोि अग्रिाल नागपूर मधील शासकीय िथा खाजगी 

रक् िपेढीमधून पूरिठा करण्याि आलेल्या रक्तामुळे 

बालकाांना एचआयव् हीची लागण झाल्याबाबि 

२२ ४७३८४ श्री.िान्हाजी मुटकुळे वहांगोली वजल्हयािील राज्य उत्पािन शुल्क 

विभागाच्या पथकाने अिैध  मद्य विक्री  सांिभााि 

केलेल्या कारिाईबाबि 

२३ ४४५४७ श्री.अवमि साटम, श्री.सभुाष िेशमुख, 

श्री.वनिेश राणे, श्री.प्रशाांि ठाकूर, 

अॅड.पराग अळिणी, श्रीमिी मवनषा 

चौधरी, श्री.विपक चव्हाण, श्री.सांजय 

केळकर, श्री.सवमर मेघे, श्री.राजन साळिी, 

श्रीमिी प्रविभा धानोरकर, श्री.नानाभाऊ 

पटोले, श्रीमिी सुलभा खोडके, श्री.सरेुश 

िरपुडकर, श्री.विकास ठाकरे, श्री.वहरामण 

खोसकर, श्री.कुणाल पाटील, श्री.योगेश 

सागर, श्री.वसध्िाथा वशरोळे 

राज्यािील वजल्हा पररषिाांमधील भरिी प्रवक्रया 

प्रलांवबि असल्याबाबि 

२४ ४७५२८ श्री.सभुाष धोटे, श्री.अवमि झनक, 

श्री.राजेश एकडे, श्रीमिी प्रविभा 

धानोरकर, श्री.विकास ठाकरे, श्री.नामिेि 

ससाणे 

किठा-वहिरिरी  (िा.महागाि, वज यििमाळ) या 

रस्त्याच्या बाांधकामापूिीच िेयके पारीि 

केल्याबाबि 

२५ ४४७७८ श्री.भास्कर जाधि मौ. सिुारिाडी (िा.वचपळूण, वज.रत्नावगरी) येथील 

लघुपाटबांधारे प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यिा 

वमळणेबाबि 

  

 

िुसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

२६ ४५५८४ श्री.लक्ष्मण पिार गेिराई (वज.बीड)येथील नऊ रस्त्याांच्या कामाांचा 

मुख्यमां्ी ग्रामसडक योजना टप्पा िोन मध्ये 

समािेश करण्याबाबि 

२७ ४४५८० श्री.कुणाल पाटील, श्री.अवमि साटम, 

श्री.सभुाष िेशमुख, श्री.वनिेश राणे, 

श्री.प्रशाांि ठाकूर, अॅड.पराग अळिणी, 

श्रीमिी मवनषा चौधरी, श्री.विपक 

चव्हाण, श्री.रोवहि पिार, श्री.मनोहर 

चांवद्रकापरेू, श्री.सांजय केळकर, 

राज्याि “वमशन िात्सल्य” योजनेची प्रभािी 

अांमलबजािणी करणेबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील, श्री.पराग 

शाह, कॅप्टन आर. सेल्िन, अॅड.आवशष 

शेलार, श्रीमिी माधुरी वमसाळ, 

श्री.रणधीर सािरकर, श्री.योगेश सागर, 

श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे, श्री.नानाभाऊ 

पटोले, श्री.सरेुश िरपुडकर, श्रीमिी 

सलुभा खोडके, श्रीमिी प्रविभा 

धानोरकर, श्री.अवमन पटेल, श्री.वहरामण 

खोसकर, डॉ. विनय विलासराि कोरे 

(सािकर), श्री.मोहनराि हांबडे, श्री.वमहीर 

कोटेचा, श्री.चेिन िुपे, श्री.वशरीष चौधरी, 

श्री.राजेश एकडे, डॉ.राहूल पाटील, 

श्री.प्रिाप अडसड, श्री.वजिेश अांिापूरकर 

२८ ४४९०४ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

श्री.महेश बालिी, अॅड.आवशष शेलार, 

श्रीमिी मवनषा चौधरी, श्री.अवमि साटम 

खालापूर (वज.रायगड) िालुक्यािील फामाा 

वसटीकल प्रॉडक्ट्स इांवडया वल. या कां पनीने 

आवथाक फसिणूक केल्याबाबि 

२९ ४४७३८ श्री.जयकुमार रािल िापी निीिरील सारांगखेडा, सलुिाडे आवण 

प्रकाशा या विन्ही बॅरेजची िुरुस्िी करणेबाबि 

३० ४४७०३ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

श्री.पराग शाह, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.अवमि साटम, श्री.सनुील राणे, 

श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्रीमिी मवनषा चौधरी, 

श्री.वमहीर कोटेचा, श्री.रोवहि पिार, 

श्री.सवुनल काांबळे, श्री.चेिन िुपे, 

श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील, श्री.लक्ष्मण 

जगिाप, श्री.रणधीर सािरकर, 

श्री.कालीिास कोळांबकर 

व्यािसावयक नाटकाांप्रमाणे बालनाटकाांनाही 

अनुिान िेण्याबाबि 

३१ ४५२७१ श्री.बबनराि वशांिे, श्री.चेिन िुपे, 

श्री.रोवहि पिार 

“ सांि जनाबाई सामावजक सुरिा आवण कल्याण” 

योजनेची अांमलबजािणी करण्याबाबि 

३२ ४४६१२ अॅड.आवशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 

श्री.प्रशाांि ठाकूर, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

श्रीमिी मवनषा चौधरी, श्री.सनुील राणे, 

श्री.बबनराि वशांिे, श्री.विपक चव्हाण, 

श्री.पराग शाह, अॅड.अशोक पिार, 

श्री.मांगेश चव्हाण, श्री.सवचन 

कल्याणशेट्टी, श्री.सवुनल काांबळे, 

श्री.मोहनराि हांबडे, श्री.अवमि साटम, 

श्री.चेिन िुपे, श्री.राणाजगजीिवसांह 

पाटील, श्री.लक्ष्मण जगिाप, श्री.गोिधान 

माांगीलाल शमाा (ऊफा ) लालाजी, 

राज्यािील मांजूर रामा केअर सेंटरच्या 

उभारणीबाबि 
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श्री.कालीिास कोळांबकर 

 

३३ ४४६४९ श्री.अवमि साटम, श्री.सभुाष िेशमुख, 

श्री.वनिेश राणे, श्री.प्रशाांि ठाकूर, 

अॅड.पराग अळिणी, श्रीमिी मवनषा 

चौधरी, श्री.सांिोष िानिे, श्री.योगेश 

सागर, श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे, श्रीमिी 

माधुरी वमसाळ 

बीड वजल्हा पररषिेिील आरोग्य विभागाि 

झालेला गैरव्यिहार 

 

विसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. 

 

 

प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

३४ ४४६५८ श्री.कुणाल पाटील, श्री.सांजय पोिनीस, 

श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.प्रकाश 

फािपेकर, श्री.रमेश कोरगाांिकर, 

श्री.प्रकाश सिेु, श्री.सांजय गायकिाड, 

श्री.सवचन कल्याणशेट्टी, श्री.विलीप 

लाांडे, श्री.विश्वनाथ भोईर, श्री.उियवसांग 

राजपुि, श्री.प्रिाप सरनाईक, श्री.सनुील 

राणे, अॅड.आवशष शेलार, अॅड.पराग 

अळिणी, श्री.प्रशाांि ठाकूर, कॅप्टन आर. 

सेल्िन, श्रीमिी मवनषा चौधरी, श्री.पराग 

शाह, श्री.राजन साळिी, श्री.समीर 

कुणािार, श्री.महेश बालिी, श्री.अवमि 

साटम, श्री.विनोि वनकोले, श्री.वहिेंद्र 

ठाकूर, श्री.वििीज ठाकूर, श्री.राजेश 

रघुनाथ पाटील, श्री.मुफिी मोहम्मि 

इस्माईल अब्िुल खावलक, श्री.प्रमोि 

(राजू) रिन पाटील, श्री.मनोहर 

चांवद्रकापरेू, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.राम 

किम, श्री.अवभमन्य ुपिार, श्रीमिी सीमा 

महेश वहरे (सीमािाई), श्री.सभुाष 

िेशमुख, डॉ.सांिीप धुिे, अॅड.राहूल कुल, 

श्री.रवि राणा 

राज्यािील अांगणिाडी सेविकाांचे थकीि िेिन 

अिा करण्याबाबि 

३५ ४४६१४ अॅड.आवशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 

श्री.प्रशाांि ठाकूर, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

श्रीमिी मवनषा चौधरी, श्री.राजेंद्र पाटणी, 

श्री.राम किम, श्री.अवभमन्य ु पिार, 

कोरोना काळाि कायारि असलेल्या आशा 

सेविकाांचे प्रलांवबि मानधन अिा करण्याबाबि 
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श्रीमिी सीमा महेश वहरे (सीमािाई), 

श्री.अवमि साटम, श्री.सभुाष िेशमुख, 

डॉ.सांिीप धिेु, अॅड.राहूल कुल, श्री.रवि 

राणा, श्री.सांिोष बाांगर, श्री.सांजय 

सािकारे, श्री.मांगेश चव्हाण, 

श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील, श्री.सवचन 

कल्याणशेट्टी, श्री.पराग शाह, श्री.रणधीर 

सािरकर, श्री.सवुनल काांबळे, श्री.अिुल 

भािखळकर, श्री.कालीिास कोळांबकर 

३६ ४४७६४ श्री.अवमि साटम, श्री.सभुाष िेशमुख, 

श्री.वनिेश राणे, श्री.प्रशाांि ठाकूर, 

अॅड.पराग अळिणी, श्रीमिी मवनषा 

चौधरी, श्रीमिी यावमनी यशिांि जाधि, 

श्री.अबू आजमी, श्री.सांिोष िानिे, 

डॉ.विनय विलासराि कोरे (सािकर), 

श्री.जयकुमार रािल, श्री.पराग शाह, 

कॅप्टन आर. सेल्िन, अॅड.आवशष शेलार, 

श्रीमिी माधुरी वमसाळ, श्री.वसध्िाथा 

वशरोळे, श्री.वमहीर कोटेचा, श्री.सरेुश 

(राजूमामा) भोळे, श्री.योगेश सागर, 

श्री.अवभमन्यु पिार 

राज्यािील शासकीय िैद्यकीय 

महाविद्यालयाशी सांलग्न रुग्णालयाांमध्ये 

औषधाांचा पूरिठा करण्याबाबि 

  

  

 
विधान भिन :   राजेन्द्र भागिि 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

विनाांक : १७ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 

_______________________________________________________________________ 

मदु्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र क्रर्धानमंडळ सक्रिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणरे्र 

मदु्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मदु्रणालय, मुंबई. 


