
 

महाराष्ट्र विधानसभा 

विसरे अवधिेशन, २०२२ 

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

गुरुिार, विनाांक २५ ऑगस्ट, २०२२ / भाद्रपि ३, १९४४ ( शके ) रोजीच्या 

िाराांवकि प्रश्नोत्तराांच्या यािीि समाविष्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सचूी 

 

  

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ३३ 
  

पवहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २५ [ १ िे २५ ] 
  

िुसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ८ [ २६ िे ३३ ] 
  

एकूण - ३३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 

पवहली फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

१ ४६७५७ श्री.राजेंद्र पाटणी खापरिरी िे सािरगाि कान्होबा             

(िा. मानोरा, वज. िावशम) येथील नािुरुस्ि 

असलेल्या रस््याचे आवण पलुाचे बाांधकाम 

करणेबाबि 

२ ४५१७६ श्रीमिी यावमनी यशिांि जाधि िविण मुांबईिील बोहरी मोहल्ला, 

भेंडीबाजार येथील इमारिीचे बाांधकाम सरुू 

असिाना वलफ्ट कोसळून झालेली िुर्घटना 

३ ४८८२८ श्री.रईस शेख वसरोंचा (वज.गडवचरोली) िालुक्याि “माझी 

कन्या भाग्यश्री” योजनेसाठी अनुिान 

िेण्याबाबि 

 

४ ४४५६६ श्री.सनुील राणे, श्री.अवमि साटम, 

श्री.सभुाष िेशमुख, श्री.वनिेश राणे, 

श्री.प्रशाांि ठाकूर, अॅड.पराग अळिणी, 

श्रीमिी मवनषा चौधरी, श्री.सांजय पोिनीस, 

श्री.अिुल भािखळकर 

 

मुांबईिील सर जे.जे. महाविद्यालयाच्या 

इमारिींची िुरुस्िी प्रलांवबि असल्याबाबि 

(१) मुख्यमांत्री  

 

  

  

 याांचे प्रभारी विभाग 

   

(२) उप मुख्यमांत्री  

(३) साांस्कृविक कायघ मांत्री  

(४) ग्रामविकास ि िैद्यकीय वशिण मांत्री  

(५) कामगार मांत्री  

(६) 

     (७) 

सािघजवनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री  

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकिा ि नाविन्यिा, मवहला ि 

बालविकास मांत्री 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

५ ४६७४६ अॅड.राहुल विकले नावशक पूिघ भागाि आडगाि ि जेलरोड येथे 

निीन उपवजल्हा रुग्णालय स्थापन 

करण्याबाबि 

६ ४७८९७ श्री.वशरीष चौधरी, श्रीमिी सलुभा खोडके, 

श्री.सरेुश िरपडुकर, श्री.अवमि झनक, 

श्री.नानाभाऊ पटोले 

जळगाि वजल्हा पररषिेअांिगघि गाि पाणी 

योजनेिर कायघरि कमघचाऱ्याांचे थकीि िेिन 

अिा करण्याबाबि 

७ ४६११६ श्री.सवमर मेरे् वहांगणा (वज.नागपूर) िालुक्यािील मोहगाि 

वझल्पी िलािाच्या सरुिििेबाबि 

८ ४४७१२ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

श्री.पराग शाह, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.अवमि साटम, श्री.प्रशाांि ठाकूर, 

श्रीमिी मवनषा चौधरी, श्री.मांगेश चव्हाण, 

श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील, श्री.लक्ष्मण 

जगिाप, श्री.गोिधघन माांगीलाल शमाघ 

(ऊफघ ) लालाजी, श्री.कालीिास कोळांबकर 

राज्याि प्रािेवशक मनोरुग्णालयाांची सांख्या 

िािविण्याबाबि 

९ ४७०६९ श्री.सांग्राम थोपटे मौजे िापकेर्र (शेडगेिाडी) (िा.भोर, 

वज.पुणे) या गाििील शेिकऱ्याांना 

शेिजमीनीसाठी पाणी उपलब्ध करणेबाबि 

१० ४६८५४ श्रीमिी माधुरी वमसाळ पुणे वजल्याि बेकायिा गभघवलांग वनिान 

कें द्राचे आांिरवजल्हा रॅकेट कायघरि 

असल्याबाबि 

११ ४५८८५ श्री.समाधान अििाडे मांगळिेिा (वज.सोलापूर) िालुक्यािील 

ग्रामीण रुग्णालयाचे शे्रणीिधघन  

करण्याबाबि 

१२ ४७२६४ श्री.राजन साळिी राजापूर (वज.र्नावगरी) िालुक्यािील 

पाांगरेबुदु्रक धरण साांडव्यािील मुख्य 

िरिाजाला गळिी लागल्याबाबि 
 

१३ ४४८८७ श्री.भास्कर जाधि र्नावगरी वजल्हयािील मौजे कळांबस्िे, 

वनरबाडे (िा. वचपळूण) िे मुसाड, िािे  

(िा. खेड) येथील पुलाच्या िुरुस्िीबाबि 

१४ ४५२९१ अॅड.आवशष शेलार महाराष्ट्र जलसांपत्ती वनयमन प्रावधकरणाने 

सािर केलेल्या िािीि पाणी पट्टीच्या प्रस्िाि 
  

 १५ ४४८२२ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

श्री.महेश बालिी, अॅड.आवशष शेलार, 

श्रीमिी मवनषा चौधरी, श्री.अवमि साटम, 

कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.पराग शाह, 

अॅड.पराग अळिणी, श्री.कालीिास 

कोळांबकर 

राज्याि कायघरि असलेल्या बोगस डॉक्टराांिर 

कारिाई करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

१६ ४८५३९ श्री.सवुनल प्रभू ठाणे बेलापूर पट््टयािील पािणे 

एमआयडीसीिील िेस्ट कोस्ट पॉवलकेम 

प्रा.वल. या रबर कां पनीला लागलेली आग 

 

१७ ४६८२५ श्री.विनोि अग्रिाल कालीमाटी (िा.आमगाि, वज.गोविांया) 

येथील प्राथवमक आरोग् य कें द्र बांि असल् याने 

उपचारा विना बालकाचा झालेला मृ्यू 

१८ ४६२३६ श्री.विनोि वनकोले, श्री.वहिेंद्र ठाकूर, 

श्री.वििीज ठाकूर, श्री.राजेश ररु्नाथ 

पाटील, श्री.सवुनल प्रभू 

कोसेसरी ि भिाडी (िा.डहाणू, वज.पालर्र) 

िरम्यान सयूाघ निीिर पूल बाांधण्याबाबि 

१९ ४८९९२ श्री.प्रकाश भारसाकळे, श्री.रणधीर 

सािरकर, श्री.हररष वपांपळे 

अकोला वजल्यािील खारपाणपट््टयािील 

नेरधामना प्रकल्प ्िरीि पूणघ करणेबाबि 

२० ४७७५१ श्री.अवनल बाबर साांगली वजल्हयािील विविध िालुक्यािील 

गेटेड बांधारा योजनेचे अांिाजपत्रकाांस 

प्रशासकीय मान्यिा वमळणेबाबि 

२१ ४८६५० श्री.मोहनराि हांबडे नाांिेड वजल्हयाि खासगी रुग्णाांलयाकडून 

मवहलाांच्या प्रसिूीसाठी वसझेररयन 

प्रसिूीलाच प्राधान्य विले जाि 

असल्याबाबि 

२२ ४४७३७ श्री.जयकुमार रािल नांिूरबार वजल्हािील प्रकाश बुराई उपसा 

जलवसांचन योजनेचे काम प्रलांवबि 

असल्याबाबि 

२३ ४७८४६ श्री.श्रीवनिास िनगा पालर्र वजल्यािील अांगणिाड्यामधील 

आहार पुरिठा सरुळीि करण्याबाबि 

२४ ४८०३२ श्री.रविांद्र िायकर गभाघशयाच्या मुखाच्या ककघ रोगािरील लस 

मवहलाांना सिलिीच्या िराि उपलब्ध करून 

िेण्याबाबि 

२५ ४६५२८ श्रीमिी शे्विा महाले बुलिाणा येथील शासकीय िैद्यकीय 

महाविद्यालयास मान्यिा वमळणेबाबि 
 

 

 

िुसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

२६ ४४८४० अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

श्री.पराग शाह, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.अवमि साटम, श्री.रईस शेख, श्री.अब ू

आजमी, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.राम किम, 

श्री.अवभमन्यु पिार, श्रीमिी सीमा महेश 

बालहक्क सांरिण आयोगािील ररक्त पिे 

भरण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

वहरे (सीमािाई), श्री.सभुाष िेशमुख, 

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

राणा 

२७ ४६७५६ श्री.राजेंद्र पाटणी मानोरा (वज. िावशम) येथे ग्रामीण रुग्णालय 

बाांधण्याबाबि 

२८ ४४९५५ श्री.सनुील राणे महाराष्ट्र इमारि ि इिर बाांधकाम कामगार 

कल्याणकारी मांडळाांिगघि नोंिणी ि 

नुिनीकरणाअभािी कामगार सरुिा सांच ि 

अ्यािश्यक सांचाच्या लाभापासनू िांवचि 

असल्याबाबि 

२९ ४७९०६ श्री.वशरीष चौधरी, श्रीमिी सलुभा खोडके, 

श्री.नानाभाऊ पटोले, श्री.राजेश एकडे 

डोंगरकठोरा (िा.यािल, वज.जळगाि) 

येथील ग्रामविस्िार अवधकाऱ्याने केलेला 

गैरव्यिहार 

३० ४५०६१ श्री.भास्कर जाधि मौजे िळिट (िा.खेड, वज.र्नावगरी) येथील 

बौध्ििाडीकडे जाणारा पलु खचल्यामुळे 

्याांच्या िुरुस्िीस वनधी उपलब्ध करुन 

िेण्याबाबि 

३१ ४८५४१ श्री.सवुनल प्रभू वकहीम (िा. अवलबाग, वज.रायगड) येथील 

ग्रामपांचायिीच्या विकास कामाि झालेला 

अपहार 

३२ ४४७४१ श्री.जयकुमार रािल िाडी शेिाडी (िा.वशांिखेडा, वज.धुळे) या 

प्रकल्पाचे काम वनकृष्ट िजाघचे झाल्याबाबि 

३३ ४७८४८ श्री.श्रीवनिास िनगा आांबेसरी, नागझरी (िा.डहाणू, वज.पालर्र) 

या गािाि प्राथवमक आरोग्य कें द्र सरुु 

करण्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागिि 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

विनाांक : २४ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 

_______________________________________________________________________ 

मदु्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र क्रर्धानमंडळ सक्रिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणरे्र 

मदु्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मदु्रणालय, मुंबई. 


