
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

सोमिार, हदनाांक ०८ मार्च, २०२१ / फाल्गुन १७, १९४२ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) उप मखु् यमा्ं ी 

 

याांर्े प्रभारी विभाग 

(२) जलसांपदा ि लाभक्षे्  विकास मा्ं ी 
(३) सािचजननक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मा्ं ी 
(४) ग्रामविकास मा्ं ी 
(५) िदै्यकीय शशक्षण, साांस्कृनतक काये मा्ं ी 
(६) महहला ि बालविकास मा्ं ी 
(७) मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ८६ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३८ [ १ ते ३८ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३० [ ३९ ते ६८ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १८ [ ६९ ते ८६ ] 
  

एकूण - ८६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१ ६४४८ श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 

डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.अमोल शमटकरी, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपर्ांद 
पडळकर, श्री.रामदास आांबटकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास, श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगािकर 

राज्यातील सािचजननक आरोग्य 
विभागात सिच सांिगाचतील पदे 
भरण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
२ ६९०२ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 
आिी (जज.िधाच) पांर्ायत सशमती 
अांतगचत बाांधकाम साहहत्य परुिठा 
करण्यार्ा कां ्ाट मजीतील कां ्ाटदाराला 
हदल्याबाबत  

३ ६४८३ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे घाटघर जलविद्यतु (ता.शहापरू, 
जज.ठाणे) प्रकल्पातील कमचर्ाऱ्याांनी 
लॉजजांग आणण बोर्डिंगर्ी खोटी देयके 
सादर केल्याबाबत  

४ ६६०८ श्री.अांबादास दानिे मराठिाड्यासाठी गोदािरी खोऱ् यातील 
पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

५ ६५४९ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक, श्री.विलास पोतनीस, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.अांबादास दानिे, 
श्री.महादेि जानकर, श्री.सरेुश धस, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगािकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.ननलय 
नाईक, श्री.प्रिीण दटके, श्री.रामननिास 
शसांह, श्री.सांजय दौंड, श्री.सदाशशि खोत, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.शशशकाांत शश ांदे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणकाका 
जगताप, श्री.अननकेत तटकरे, श्री.अमोल 
शमटकरी, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.नरेंद्र दराड े

भांडारा जजल्हा शासकीय रूग्णालयातील 
अनतदक्षता विभागात लागलले्या आगीत 
बालकाांर्ा मतृ्य ूर्ाल्याबाबत  

६ ६३४३ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.महादेि जानकर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विनायकराि 

राज्यात बालवििाहाच्या प्रमाणामयये 
िाढ र्ाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
मेटे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक 
ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.जयांत आसगािकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच 
 

७ ६८२७ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

मराठी प्काररतरे्े जनक ि दपचणकार 
आर्ायच बाळशास््ी जाांभकेर याांच्या 
स्मारकाच्या कामाबाबत  

८ ६७८३ श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.जयांत आसगािकर, श्री.राजेश राठोड 
 

शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालय, नागपरू याांच्याकरीता ननधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

९ ६९४० श्री.सरेुश धस पालघर जजल्हा पररषदेत अनकुां पा 
भरतीत गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  
 

१० ७२५७ श्री.प्रशाांत पररर्ारक, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

पांढरपरू (जज.सोलापरू) तालकु् यातील 
आषाढी या्ा सोहळयासाठी पालखी 
मागाचिरील ग्रामपांर्ायतीांना विशषे ननधी 
देण्याबाबत  
 

११ ७४२१ श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत 
िांजारी, श्री.जयांत आसगािकर, 
श्री.मोहनराि कदम 
 

विदभच ि मराठिाडा येथील मागास 
भागार्ा अनशुषे दरू करण्याबाबत  

१२ ६९५९ श्री.रवि ांद्र फाटक मुांबई येथील कर र्ुकिेधगरी करणाऱ्या 
बनािट कां पन्या ि दोषीांविरुयद कारिाई 
करण्याबाबत  
 

१३ ६३५४ श्री.प्रसाद लाड, श्री.सदाशशि खोत, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.महादेि 
जानकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.जयांत 
पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.प्रशाांत पररर्ारक, श्री.ननलय नाईक 
 

राज्यातील शासकीय रुग्णालयात 
िदै्यकीय अधधकारी याांना कायमस्िरूपी 
ननयकु्त्या देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१४ ६५६३ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 

जगताप, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, श्री.अशभजजत 
िांजारी, श्री.जयांत आसगािकर 
 

राज्यात कोरोनार्ी साथ ननया्ं णात 
आणण्यासाठी कराियाच्या 
लसीकरणाबाबत  

१५ ६४७२ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी 

औरांगाबाद ि लातरू येथील शासकीय 
िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालयातील ररक्त पदे भरणेबाबत 
 

१६ ७४८४ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील, श्री.विजय 
ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, डॉ.पररणय फुके 
 

िदै्यकीय शशक्षण आणण सांशोधन 
सांर्ालनालयाकड े औषध वितरकाांर्ी 
देयके प्रलांबबत असल् याबाबत  

१७ ७०७५ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक, श्री.ननलय नाईक, श्री.गोवपर्ांद 
पडळकर, श्री.सदाशशि खोत, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटकर, डॉ.पररणय फुके 
 

राज्यातील कलािांताांना ियृदापकाळात 
ननिजृत्तिेतन देण्याबाबत  

१८ ६९८२ श्री.जयांत पाटील कोकणातील लघ ु ि मययम शसांर्न 
प्रकल्पार्ी काम े पणूच करुन पाणी 
टांर्ाईर्ा प्रश्न सोडविण्याबाबत 
 

१९ ६७३१ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.जयांत आसगािकर, डॉ.सुधीर ताांबे 
 

लोहा, मदुखेड, मखुेड ि धमाचबाद 
(जज.नाांदेड) येथील राजीि गाांधी ककशोरी 
सशक्तीकरण योजनेमयये गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  

२० ६५१५ श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.सदाशशि खोत भदुरगड (जज.कोल्हापरू) तालकु्यातील 
अनेक िाड्या-िस्त्या मलूभतू सोयी 
सवुिधापासनू िांधर्त असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
२१ ६६४३ श्री.विलास पोतनीस कें द्रीय पातळीिरील नीट, राज्य 

पातळीिर एमएर्टी-सीईटी या सामाईक 
प्रिेश परीक्षेच्या जाहीर केलेल्या शासन 
ननणचयात सधुारणा करण्याबाबत 

२२ ७१२१ श्री.विनायकराि मेटे बीड (जज.बीड) तालकु्यातील रस्त्याांर्ी 
कामे ननकृष्ट्ट दजाचर्ी करणाऱ्या 
ठेकेदारािर कारिाई करण्याबाबत  

२३ ७३२६ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार 

कािराबाांध-खेडपेार (ता.सालेकसा, 
जज.गोंहदया) मागाचिरील पोिारीटोला 
नाल्यािरील पलुासह रस्त्याांर्ी दरुुस्ती 
करण्याबाबत  

२४ ६५९१ श्री.अननकेत तटकरे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमोल शमटकरी, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.शशशकाांत शश ांदे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.सांजय दौंड 

धर्पळूण (जज.रत्नाधगरी) तालकु्यातील 
नतिरे िाशसयाांच्या पनुिचसनाबाबत  

२५ ७२९८ डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.राजेश राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप 

कारांजा (जज.िाशशम) येथील उपजजल्हा 
रूग्णालयातील साहहत्य खरेदीत 
अननयशमतता र्ाल्याबाबत  

२६ ६७०१ श्री.महादेि जानकर बोईसर (जज.पालघर) येथील ग्रामीण 
रुग्णालय इमारतीच्या जजन्याखाली 
टपरीधारकाांनी अनतक्रमण केल्याबाबत  

२७ ७२०७ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.अरुणकाका जगताप, श्री.अननकेत 
तटकरे, श्री.सांजय दौंड 

राज्यात क्षय रुग्णाांच्या सांख्येत िाढ 
र्ाल्याबाबत  

२८ ६८७४ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला येथील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालयातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

२९ ७२५५ श्री.रामदास कदम पालगड (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथ े
सानेगरुुजीांर्े स्मारक होण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
३० ६८४९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 

र्व्हाण, श्री.अमोल शमटकरी, श्री.विक्रम 
काळे 

परभणी जजल््यातील रुग्णालये ि 
आरोग्य कें द्रातील ररक्त पदे ि सोयी 
सवुिधा उपलब्ध करून देण्याबाबत  

३१ ७१४४ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.रामदास आांबटकर, 
डॉ.पररणय फुके 

राज्यात पररर्याच प्रशशक्षण सांस्थेमयये 
अययापकीय सांिगाचतील पदे भरणेबाबत  

३२ ७४४९ श्री.शशशकाांत शश ांदे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.अमोल शमटकरी, 
श्री.सांजय दौंड 

राज्यातील विविध क्षे्ातील उल्लेखननय 
कामधगरी करणाऱ्या व्यक्ती ि सांस्थाांना 
परुस्कार प्रदान करण्याबाबत  

३३ ७१४३ श्री.विलवलि बाजोररया कौसडी (ता.जजांतरू, जज.परभणी) येथील 
प्राथशमक आरोग् य कें द्रातील ररक्त पदे 
भरुन कमचर्ाऱ् याांच् या िसाहतीर् े
बाांधकाम करण्याबाबत  

३४ ७७८४ श्री.रमेशदादा पाटील नाशशक जजल््यातील त्र्यांबकेश्िर 
आरोग्य कें द्रात सोयी सवुिधा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत  

३५ ७८३५ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप मौजे धामापरू, खालर्ा िाडा त ेआांबेरी 
(ता.मालिण, जज.शस ांधुदगुच) रस्त्यार् े
डाांबरीकरण करण्याबाबत  

३६ ७८४९ श्री.सांजय दौंड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.शशशकाांत शश ांदे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणकाका 
जगताप, श्री.अननकेत तटकरे, श्री.अमोल 
शमटकरी 

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्याच्या कां ्ाटी 
कमचर्ाऱ्याांना ननयशमत शासन सेिेत 
समायोजजत करण्याबाबत  

३७ ७९११ श्री.दषु्ट्यांत र्तिेुदी, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, श्री.अशभजजत 
िांजारी 

राज्यातील शसांर्न प्रकल्पार्ी कामे पणूच 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
३८ ८०४३ श्री.ननलय नाईक, श्री.सदाशशि खोत, 

श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, डॉ.पररणय फुके 
 

िदै्यकीय आस्थापना कायद्यार्ी 
अांमलबजािणी करण्याबाबत  

  

दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
३९ ७५५१ श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 

श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.अमोल शमटकरी, 
श्री.सांजय दौंड 
 

जव्हार (जज.पालघर) तालकु्यातील 
आहदिासी गािपाड्याांमयये रस्त े ि 
विजेर्ी सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

४० ६९४६ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

सालोड-पालोती (जज.िधाच) येथील नाली 
बाांधकामाकरीता अिधैररत्या िाळूर्ा 
िापर केला जात असल्याबाबत  
 

४१ ७८२५ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे राज्यातील मागासिगीयाांसाठीच्या 
शशष्ट्यितृ्तीच्या यादीत “बीएस् सी 
पीएमटी” अभ्यासक्रमार्ा समािेश 
करण्याबाबत  
 

४२ ६६२६ श्री.अांबादास दानिे शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालय औरांगाबाद (घाटी) येथील 
इमारतीत जुनी िायररांग ि इतर 
साहहत्य बदलण्याबाबत  
 

४३ ६४९४ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक, श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय 
फुके, श्री.ननलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.अशभजजत िांजारी 
 

नागपरू मेर्डकलमयये कॅन्सर 
इजन्स्टट्यटूर्े काम ननधीअभािी 
प्रलांबबत असल्याबाबत  

४४ ६३४५ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.महादेि जानकर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विनायकराि मेटे 
 

समदु्रात िाहून जाणारे पाणी 
मराठिाड्यात आणणाऱ्या योजनेला 
र्ालना देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
४५ ६८२० अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

राज्यातील शाळा सरुू करण्यापिूी 
शाळेत स्िच्छतसेाठी नळाच्या पाण्यार्ी 
व्यिस्था करण्याबाबत  

४६ ६७८२ श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.जयांत आसगािकर, श्री.राजेश   
राठोड 
 

नागपरू जजल्हा पररषदेच्या विकास 
कामाांर्ा प्रलांबबत ननधी देण्याबाबत  

४७ ६९४८ श्री.सरेुश धस खुांटेफळ (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) येथील 
साठिण तलािार्े काम पणूच 
करण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  
 

४८ ७२४९ श्री.प्रशाांत पररर्ारक, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.नागोराि गाणार 

मांगळिेढे (जज.सोलापरू) पांर्ायत सशमती 
कायाचलयात पशैाांर्ी मागणी होत 
असल् याबाबत  
 

४९ ७४०१ श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत 
िांजारी, श्री.जयांत आसगािकर 
 

राज्यात महहला धोरणातील ्टुी दरू 
करून सििंकष धोरण तयार 
करण्याबाबत  

५० ७९८८ श्री.रवि ांद्र फाटक पालघर जजल््यातील रुग्णालयाांर् े
फायर, स्रक्र्रल ि इलेजक्रकल ऑर्डट 
करण्याबाबत  
 

५१ ७६०९ श्री.प्रसाद लाड सोनािल त े पाळये (ता.दोडामागच, 
जज.शस ांधुदगुच) रस्त्यार्े काम पणूच 
करण्याबाबत  
 

५२ ६५६४ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, श्री.अशभजजत 
िांजारी, श्री.जयांत आसगािकर 
 

राज्यात नव्या कोरोना विषाणूर्ा 
प्रादभूाचि रोखण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
५३ ७०२४ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 

दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक 
 

राज्यात रांगभमूी प्रयोग पररननरीक्षण 
मांडळार्ी पनुरचर्ना करण्याबाबत  

५४ ६९८८ श्री.जयांत पाटील मौजे काळिली (ता.पोलादपरू, 
जज.रायगड) येथील शाळकरी मलुार्ा 
िेळेिर उपर्ार न शमळाल्यामळेु मतृ्य ू
र्ाल्याबाबत  
 

५५ ६७३३ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.जयांत आसगािकर, डॉ.सुधीर ताांबे 
 

पळशी (ता.ककनिट, जज.नाांदेड) येथील 
आरोग्य उपकें द्रार् े काम पणूच 
करण्याबाबत  

५६ ६५९७ श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.सदाशशि खोत एमबीबीएस डॉक्टराांप्रमाणेर् आयिेुद 
आांतरिाशसता डॉक्टराांना अनतररक्त 
कोविड भत्ता देण्याबाबत  
 

५७ ६६४४ श्री.विलास पोतनीस, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, श्री.अशभजजत 
िांजारी 
 

राज्याच्या समतोल विकासासांदभाचत 
डॉ.विजय केळकर सशमतीने अहिालात 
सादर केलेल्या शशफारशीबाबत  

५८ ७४२९ श्री.विनायकराि मेटे धारुर (जज.बीड) येथील ककल्ल्याच्या 
दरुुस्तीर्े काम ननकृष्ट्ट दजाचर् े
केल्याबाबत 
 

५९ ७३२७ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

गोंहदया आरोग्य विभागाच्या कां ्ाटी 
कमचर्ाऱ्याांना कायम करण्याबाबत  

६० ६५९३ श्री.अननकेत तटकरे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमोल शमटकरी, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.शशशकाांत शश ांदे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.सांजय दौंड 
 

कोयना धरणातील पाणी 
कोकणिाशसयाांना उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
६१ ७३०५ डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.राजेश राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप 

मारेगाि (जज.यितमाळ) तालकु्यातील 
ग्रामीण रुग्णालयातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

६२ ६७०४ श्री.महादेि जानकर पालघर तालकु्यातील बहुताांश 
ग्रामसेिक ि ग्रामविकास अधधकारी 
मखु्यालयाच्या हठकाणी राहत 
नसल्याबाबत  

६३ ७६८२ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.सांजय 
दौंड, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अननकेत तटकरे 

राज्यातील ननरीक्षणगहेृ, बालगहेृ, खुले 
ननिारागहेृ ि विशषे दत्तक सांस्था यात 
राहणाऱ्या बालकाांच्या पररपोषण 
अनदुान देण्याबाबत  

६४ ६९६८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला, बलुढाणा ि िाशशम या 
जजल््यामय ये जलयकु् त शशिार योजनेत 
अननयशमतता र्ाल्याबाबत  

६५ ६८९९ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास, श्री.रामदास आांबटकर, डॉ.पररणय 
फुके, श्री.ननलय नाईक 

पालघर जजल््यात कुष्ट्ठरोगविरोधी 
मोहहम राबविण्याबाबत  

६६ ७१५८ श्री.विलवलि बाजोररया परभणी जजल् ्यातील पणुाच पाटबांधारे 
विभागाांतगचत येणाऱ् या पणुाच ि लाशसना 
शाखेच् या कालिा दरुूस् तीच् या 
कामाबाबत  

६७ ७८४० श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप मौजे तळुस जनैतर मांहदर (ता.िेगलेु, 
जज.शस ांधदगुच) येथील बागायती, 
शतेीसाठी उभारलेले सांरक्षक दगडी 
कां पाऊां ड तोडल्याबाबत  

६८ ७८५० श्री.सांजय दौंड एकाजत्मक राज्य जल आराखड्यानसुार 
मराठिाड्यात पाणी वितरण 
करण्याबाबत  
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नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
६९ ७११५ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.प्रिीण दटके काटोल ि रामटेक (जज.नागपरू) 

पांर्ायत सशमती अांतगचत सायकल 
खरेदीत गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

७० ७८२७ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे शहापरू (जज.ठाणे) तालकु्यातील भातसा 
उजिा ि डािा कालव्यार्ा प्रस्ताि 
प्रलांबबत असल्याबाबत  

७१ ६६३२ श्री.अांबादास दानिे शसल्लोड (जज.औरांगाबाद) तालकु्यातील 
शसांर्नार् े काम ननकृष्ट्ट दजाचर् े
र्ाल्याबाबत  

७२ ७९७४ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुके 

ठाणे जजल्हा पररषदेच्या प्राथशमक 
आरोग्य कें द्रार् े फायर ि इलेक्रीक 
ऑडीट करण्याबाबत  

७३ ६९५३ श्री.सरेुश धस बीड ि औरांगाबाद, जजल्हा पररषदेंतगचत 
अनसुधूर्त जमाती मधील पा् शशक्षण 
सेिकाांना ननयकु्त्या देण्याबाबत  

७४ ७९८९ श्री.रवि ांद्र फाटक म्हारळ (ता.कल्याण, जज.ठाणे) 
ग्रामपांर्ायतीमयये गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  

७५ ६५६७ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, श्री.अशभजजत 
िांजारी, श्री.जयांत आसगािकर 

राज्यात महात्मा ज्योनतराि फुले 
जीिनदायी आरोग्य विमा सांरक्षण लाग ू
करण्याबाबत  

७६ ७०३४ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक 

राज्यातील िाढत्या रक्तक्षयार्े प्रमाण 
रोखण्याबाबत  

७७ ६९९१ श्री.जयांत पाटील रोहा (जज.रायगड) तालकु्यातील 
कुां डशलका शस ांर्नाखालील उजिा तीर, 
डािे तीर कालव्यार्ी कामे पणूच 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
७८ ६५९८ श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.सदाशशि खोत साांगली जजल्हा पररषद प्राथशमक 

शशक्षण विभागाकड े शशक्षकाांर्े प्रश्न 
प्रलांबबत असल्याबाबत  
 

७९ ६६४५ श्री.विलास पोतनीस महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण    
जीिनोन्नती अशभयान (उमेद) या 
कायाचलयार्ी वित्तीय बाबी   
सांदभाचतील ननणचय ि अनषुांधगक 
बाबीांच्या तपासणीबाबत  
 

८० ७५०३ श्री.विनायकराि मेटे कें द्राने राज्याला कोरोना रुग्णाांच्या 
उपर्ारासाठी हदललेा ननधी अखधर्चत 
राहहल्याबाबत  
 

८१ ७३३३ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.ननलय नाईक, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप,   
श्री.शरद रणवपस,े डॉ.सधुीर        
ताांबे, डॉ.िजाहत शमर्ाच,     
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास,   
श्री.जयांत आसगािकर, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.विलास पोतनीस 
 

नागपरू येथे खाजगी रुग्णालयामयये 
कोविड रूग्णाांकडून जादा देयक 
आकारीत असल्याबाबत  

८२ ७९३१ श्री.अननकेत तटकरे मौ.साांगरुण (ता.हिेली, जज.पणेु) येथील 
नदीपा्ािर पादर्ारी पलूार्े बाांधकाम 
करण्याबाबत  
 

८३ ७३१४ डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.राजेश राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप 
 

यितमाळ तालकु्यातील तीस 
अांगणिाड्याांना स्िता्ं  इमारत 
नसल्याबाबत  

८४ ६९८७ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला, िाशशम ि बलुढाणा जजल् हा 
पररषदेतील अधधकारी सांिगाचतील पदे 
ररक् त असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
८५ ६९०५ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास, श्री.रामदास आांबटकर, डॉ.पररणय 
फुके, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.प्रशाांत पररर्ारक 

राज्यातील नागरी आरोग्य कें द्रातील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत  

८६ ७१६३ श्री.विलवलि बाजोररया परभणी जजल् हा पररषदेतील विविध 
सांिगाचतील पदे ररक् त असल्याबाबत  

  
 
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि, 
हदनाांक : ५ मार्च, २०२१   महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 

 


