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गुरुिार, हिनाांक ०४ मार्च, २०२१ / फाल्गुन १३, १९४२ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) उप मुख् यमां्ी 

 

याांरे् प्रभारी विभाग 

(२) जलसांपिा ि लाभक्षे् विकास मां्ी 
(३) सािचजननक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मां्ी 
(४) ग्रामविकास मां्ी 
(५) िैद्यकीय शशक्षण, साांस्कृनतक कायच मां्ी 
(६) महहला ि बालविकास मां्ी 
(७) मिृ ि जलसांधारण मां्ी 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ४६ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३७ [ १ ते ३७ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ७ [ ३८ ते ४४ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २ [ ४५ ते ४६ ] 
  

एकूण - ४६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
पहहली फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ २०४३० श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.महेश बालिी, श्री.अशमत साटम, श्रीमती 
मननषा र्ौधरी 

अशलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील जजल्हा 
रूग्णालयाच्या इमारतीरे् नतुनीकरण 
करण्याबाबत 

२ २४२८१ श्री.िौलत िरोडा परळी (ता.िाडा, जज.पालघर) येथील प्राथशमक 
आरोग्य कें द्रारे् शे्रणीिधचन करण्याबाबत 

३ २०९४५ श्री.धमचरािबाबा आ्ाम, श्री.सांजयमामा शशांिे अांगणिाडीतील बालके ि गभचिती महहलाांना 
पोषण आहार पुरविण्यारे् कां ्ाट स्थाननक 
महहला बर्त गटाांना िेण्याबाबत 

४ २३४०९ डॉ.सांिीप धिेु आणी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील 
ग्रामपांर्ायतीांना १५ व्या वित्त आयोगाांतगचत 
ननधी वितरीत करण्याबाबत 
 

५ २३१९५ श्री.फारूक शाह धुळे शहरातील जजल्हा रुग्णालयास ननधी 
उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
६ २३६७८ श्री.शशरीष र्ौधरी मौजे िड्री ख.ु (ता.यािल, जज.जळगाांि) 

येथील पाझर तलािाांच्या िरुूस्तीच्या कामात 
झालेला गैरव्यिहार 

७ २०३८८ अॅड.आशशष शेलार, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्री.सांजय 
केळकर, श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.लहू 
कानड,े श्री.सुननल काांबळे, श्रीमती मननषा 
र्ौधरी, अॅड.राहुल हिकले, कॅप्टन आर. 
सेल्िन, अॅड.पराग अळिणी, श्री.राजेश 
पिार, श्री.बांटी भाांगडडया, श्री.सांजय सािकारे, 
श्रीमती मांिा म्हा्,े अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.सुभाष िेशमुख, श्री.सुधीर मुनगांटीिार 

राज्यात कुष्ट्टरोगाच्या रुग्ण सांख्येत िाि 
होत असल्याबाबत 

८ २१९३५ श्री.पराग शाह, श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच 
(ऊफच ) लालाजी, अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन 
आर. सेल्िन, अॅड.आशशष शलेार, श्री.राम 
सातपुते, श्री.रोहहत पिार 

राज्यातील िाित्या रक्तक्षयारे् ि अनतसारारे् 
प्रमाण रोखण्याबाबत 

९ २२८०३ श्री.अबू आजमी, अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन 
आर. सेल्िन, अॅड.आशशष शलेार, श्री.पराग 
शाह, श्री.राम सातपतेु, श्री.शशरीष र्ौधरी, 
श्रीमती श्िेता महाले, डॉ.भारती लव्हेकर, 
श्री.श्रीननिास िनगा, श्री.अशमत साटम, 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, 
श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.शसध्िाथच शशरोळे, 
श्री.पथृ् िीराज र्व्हाण, श्री.शशरीषकुमार 
नाईक 

राज्यात बालकाांमधील कुपोषण ि 
अनतस्थुलतेरे् प्रमाण िाित असल्याबाबत 

१० २२८५६ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
अॅड.आशशष शेलार, श्री.पराग शाह, श्री.राम 
सातपुते, श्री.रविांद्र िायकर, श्री.शशरीषकुमार 
नाईक 

अांधेरीतील (मुांबई) मरोळ येथील राज्य 
कामगार विमा रुग्णालय सुरु करण्याबाबत 

११ २०७१६ श्री.महेश र्ौघुले शभिांडी (जज.ठाणे) तालुक्यातील स्ि. इांहिरा 
गाांधी उपजजल्हा रुग्णालयास जजल्हा 
रुग्णालयार्ा िजाच िेण्याबाबत 

१२ २०३९७ डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्री.सुननल भुसारा, श्री.लहू कानड,े श्रीमती 
याशमनी यशिांत जाधि, श्री.सुधीर 
मुनगांटीिार, श्री.मनोहर र्ांहद्रकापूरे, 
श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्री.अबू आजमी, 

भांडारा  (जज.भांडारा) येथील जजल्हा रुग्णालयात 
लागलेल्या आगीमुळे बालकाांर्ा झालेला 
मतृ्य ू



3 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
श्री.महेंद्र िळिी, श्रीमती मेघना साकोरे 
बोडीकर, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.मोहन मते, श्री.अशोक पिार, 
श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालाजी, 
श्री.जयकुमार रािल, श्री.शशरीषकुमार नाईक, 
श्री.प्रमोि (राजू) रतन पाटील, श्री.सांभाजी 
पाटील-ननलांगेकर, श्री.िैभि नाईक, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.अशमन पटेल, श्री.सुरेश 
िरपुडकर, श्रीमती सुलभा खोडके, श्रीमती 
प्रनतभा धानोरकर, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.सांतोष िानिे, श्री.सांतोष बाांगर, श्री.िेिेंद्र 
फडणिीस, अॅड.आशशष शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.सुभाष िेशमुख, श्री.राम 
किम, श्री.अशभमन्य ुपिार, श्री.सुनील राणे, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.हिलीप लाांड,े 
श्री.मोहनराि हांबड,े श्री.रािसाहेब अांतापूरकर, 
श्री.भरतशठे गोगािले, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.हिपक र्व्हाण, 
श्री.अननल पाटील, श्री.धमचरािबाबा आ्ाम, 
श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) पिार, श्री.िौलत 
िरोडा, श्री.हिलीप मोहहते-पाटील, श्री.रे्तन 
तुपे, श्री.बाळासाहेब आजबे, श्री.बबनराि 
शशांिे, श्री.यशिांत माने, श्री.शखेर ननकम, 
श्री.राजेश नरशसांगराि पाटील, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.सुननल राऊत, श्रीमती माधुरी 
शमसाळ, श्री.सांजय केळकर, श्री.मांगेश 
र्व्हाण, श्री.सुननल प्रभू, श्री.सधर्न 
कल्याणशटे्टी, श्री.अशमत साटम, 
श्री.उियशसांग राजपतु, श्री.राहूल कुल, 
श्री.बांटी भाांगडडया, श्री.शसध्िाथच शशरोळे, 
डॉ.सांजय कुटे, श्री.टेकर्ांि सािरकर, 
श्री.सुननल काांबळे, श्री.योगेश सागर, श्रीमती 
मुक्ता हटळक, श्री.सिा सरिणकर, 
श्री.विनोि ननकोले, श्री.ककशोर जोरगेिार, 
श्री.अननल बाबर, श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे 

१३ २३५८९ श्री.कैलास घाडगे पाटील कळांब (जज. उस्मानाबाि) येथील उपजजल्हा 
रुग्णालयात सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत 

१४ २३३४६ श्री.सुननल प्रभू मुांबई शहर आणण उपनगरात शस््कक्रयेद्िारे 
महहलाांर्ी प्रसुती होण्याच्या प्रमाणात िाि 
झाल्याबाबत 

१५ २२३९४ श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, 
श्री.हहतेंद्र ठाकूर 

खाननिड े (ता.िसई, जज.पालघर) येथील 
ग्रामीण रुग्णालय पूणच क्षमतेने कायाचजन्ित 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१६ २११७८ श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्रीमती श्िेता महाले उमेि प्रकल् पातील कायचरत अधधकारी ि 

कमचर्ाऱ्याांच् या सेिा समाप् त न करता प्रकल्प 
पूिचित कायम ठेिण्याबाबत 

१७ २३६२९ श्री.नामिेि ससाने यितमाळ येथील आमडापूर लघ ुप्रकल्पात 
बाांधण्यात आलेले मुख्य कालिे बांि अिस्थेत 
असल्याबाबत 

१८ २१३४६ श्री.पी.एन.पाटील (सडोलीकर) मौजे काटेभोगाि (ता.पन्हाळा, जज.कोल्हापूर) 
येथील पाझर तलािाच्या िरुुस्ती कामाबाबत 

१९ २१५९४ श्री.हिलीप मोहहते-पाटील पुणे जजल््यात मुख्यमां्ी ग्रामसडक 
योजनेतांगचत झालेली रस्त्याांर्ी कामे ननकृष्ट्ट 
िजाचर्ी झाल्याबाबत 

२० २३९७६ डॉ.तुषार राठोड मुखेड (जज.नाांिेड) येथील जजल्हा पररषि 
शाळेच्या इमारतीर्ी पुनबाांधणी करण्याबाबत 

२१ २४३७८ श्री.सुभाष िेशमुख मौजे   िडापूर (ता.िक्षक्षण सोलापूर, जज.सोलापूर) 
येथील भीमा निीिरील बॅरेजेस बाांधण्यासाठी 
ननधी उपलब्ध करण्याबाबत 

२२ २१५४६ श्री.सांजय केळकर, श्री.भरतशठे गोगािले राज्यातील ऐनतहाशसक ककल्ल्याांिर होणारे 
गैरप्रकार रोखण्याबाबत कराियाच्या 
उपाययोजना 

२३ २१५८७ श्री.योगेश सागर, श्री.जयकुमार रािल, 
श्री.शमहीर कोटेर्ा, श्री.सुननल प्रभू, श्री.लहू 
कानड,े श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.सांजय 
केळकर, अॅड.राहुल हिकले, श्री.सधर्न 
कल्याणशटे्टी, श्री.रे्तन तुपे, डॉ.सांजय कुटे, 
डॉ.राहूल पाटील, श्री.टेकर्ांि सािरकर, 
श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्रीमती माधुरी 
शमसाळ, श्री.राजेश पिार, श्रीमती मांिा 
म्हा्,े श्री.राहूल कुल, श्री.जयकुमार गोरे, 
अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.िेिेंद्र फडणिीस, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.सुभाष 
िेशमुख, श्री.राम किम, श्री.अशभमन्यु पिार 

राज्यातील करोना लसीकरणाच्या 
प्रकक्रयेबाबत 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

२४ २०७७८ श्री.सांजय पोतनीस, श्रीमती याशमनी यशिांत 
जाधि, श्री.सुननल राऊत, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.अशोक पिार, श्री.रमेश 
कोरगाांिकर, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.बाबासाहेब पाटील, श्री.सिा सरिणकर, 
श्री.िैभि नाईक, श्री.उियशसांग राजपतु, 
श्री.सुनील राणे 

राज्यात पररर्ाररका प्रशशक्षणाकररता पतीरे् 
सांमतीप् आिश्यक असल्यार्ी अट 
िगळण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२५ २०४१७ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.सांभाजी 

पाटील-ननलांगेकर, अॅड.राहुल हिकले, 
श्री.सशमर मेघे, श्री.कालीिास कोळांबकर 

सािचजननक आरोग्य विभागाच्या अांतगचत 
येणाऱ्या ५०६ रुग्णालयाांत अजग्नरोधक 
यां्णा उपलब्ध नसल्याबाबत 

२६ २४३३६ श्री.रणधीर सािरकर बोरगािमांजू (जज.अकोला) येथील ग्रामीण 
रुग्णालयाच्या  खर्ाचसाठी ननधी मांजूर 
करण्याच्या प्रस्तािास मान्यता िेण्याबाबत 

२७ २१९७३ कुमारी प्रणणती शशांिे सोलापूर शहरातील श्री छ्पती शशिाजी 
महाराज सिोपर्ार रुग्णालयात 
हहमोकफशलयाकररता      इांजेक्शन उपलब्ध करून 
िेण्याबाबत 

२८ २११६० श्रीमती मेघना साकोरे बोडीकर, श्री.क्षक्षतीज 
ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.राजेश रघुनाथ 
पाटील, श्री.शशरीष र्ौधरी, श्री.योगेश सागर, 
श्री.विनोि ननकोले 

राज्यात मुलीांच्या बालवििाहाच्या प्रमाणात 
होत असलेली िाि 

२९ २१९९५ श्री.प्रमोि (राजू) रतन पाटील कल्याण (जज.ठाणे) तालुक्यात जलयुक्त 
शशिार योजना अयशस्िी झाल्याबाबत 

३० २४३९१ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, अॅड.आशशष शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.सुभाष िेशमुख, श्री.राम 
किम, श्री.कालीिास कोळांबकर, श्रीमती 
श्िेता महाले 

जजल्हा पररषि शशक्षकाांच्या बिल्याांबाबत 
धोरण ननजश्र्त करण्यामध्ये होत असलेला 
विलांब 

३१ २१९६९ श्रीमती नशमता मुांिडा, श्री.िेिेंद्र फडणिीस, 
श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, अॅड.आशशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.सुभाष 
िेशमुख, श्री.राम किम, श्री.अशभमन्यु पिार, 
श्रीमती प्रनतभा धानोरकर, श्री.अतुल 
भातखळकर, डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.राहूल 
कुल, श्री.रे्तन तपेु, श्री.राजेश एकड,े 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.प्रकाश सुिे 

राज्यातील खाजगी रुग्णालयाांकडून महात्मा 
ज्योनतराि फुले जन आरोग्य योजनेर्ी 
अांमलबजािणी होत नसल्याबाबत 

३२ २०९०५ श्री.शभमराि तापकीर पुणे जजल्हा पररषिेमध्ये बनािट हिव्याांग 
िाखल्याांच्या आधारे अधधकारी/कमचर्ारी 
याांच्या   झालेल्या ननयुक्त्या ि पिोन्नतीबाबत 

३३ २२४९४ श्री.यशिांत माने मौ.साांगरुण (ता.हिेली, जज.पुणे) येथील 
निीपा्ािर पािर्ारी पूलारे् बाांधकाम 
करण्याबाबत 

३४ २१४४५ श्री.मोहन मते नागपूर येथील  सुपरस्पेशाशलटी 
रुग्णालयातील प्रस्तावित हृिय प्रत्यारोपण 
कें द्रात आिश्यक िदै्यकीय यां्सामुग्री 
उपलब्ध करून िेण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३५ २३०४४ श्रीमती सरोज आहहरे गौळाणे (ता.जज.नाशशक) येथील लघ ु

पाटबांधारे योजनेसाठी करण्यात आलेले 
भूसांपािन रद्द करण्याबाबत 

३६ २०७८८ श्री.सुननल भुसारा, श्री.योगेश सागर, 
श्री.शमहीर कोटेर्ा, श्री.हिपक र्व्हाण, 
श्री.अननल पाटील, श्री.धमचरािबाबा आ्ाम, 
श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) पिार, श्री.िौलत 
िरोडा, श्री.हिलीप मोहहते-पाटील, श्री.अशोक 
पिार, श्री.रे्तन तपेु, श्री.बाळासाहेब आजबे, 
श्री.बबनराि शशांिे, श्री.यशिांत माने, श्री.शेखर 
ननकम, श्री.राजेश नरशसांगराि पाटील, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.सुभाष िेशमुख, 
श्री.सुधीर मुनगांटीिार 

राज्यात राबविण्यात आलेल्या क्षयरोग रुग्ण 
शोध मोहहमेबाबत 

३७ २१६९८ श्रीमती श्िेता महाले इसोली (ता.धर्खली, जज.बुलिाणा) येथील 
ग्रामपांर्ायतीमध्ये   १४ व्या वित्त आयोगातांगचत 
प्राप्त झालेल्या ननधीमध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३८ २०४९६ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आशशष शेलार, श्री.महेश बालिी, 
श्री.अशमत साटम, श्री.हिपक र्व्हाण 

ननसगच र्क्रीिािळामुळे म्हसळा (जज.रायगड) 
तालुक्यातील ि सातारा जजल््यातील जजल्हा 
पररषिेच्या शाळाांरे् झालेले नकुसान 

३९ २४२९१ श्री.िौलत िरोडा शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्याला तेथील 
जलाशयारे् पाणी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 

४० २३८४६ श्री.धमचरािबाबा आ्ाम अहेरी (जज.गडधर्रोली) मतिार क्षे्ातील 
ग्रामपांर्ायतीांमध्ये तेंिपूत्ता सांकलन ि 
विकास कामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

४१ २०३९० अॅड.आशशष शेलार, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्री.सांजय 
केळकर, श्री.जयकुमार रािल, श्री.मांगेश 
र्व्हाण, श्रीमती माधुरी शमसाळ, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.सांतोष िानिे, श्री.सधर्न 
कल्याणशटे्टी, श्री.सुननल काांबळे, अॅड.राहुल 
हिकले, कॅप्टन आर. सेल्िन, अॅड.पराग 
अळिणी, श्री.राजेश पिार, श्री.सुननल प्रभू, 
श्रीमती मांिा म्हा्,े श्री.सुरेश (राजूमामा) 
भोळे, डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.राहूल कुल 
 

राज्यात िदै्यकीय आस्थापना कायद्यार्ी 
अांमलबजािणी करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
४२ २१२३३ श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.रे्तन तुपे, 

श्री.र्ांद्रकाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील, 
श्री.रईस शेख, 

राज् यातील खाजगी िदै्यक व् यिसाय 
करणाऱ् या डॉक् टसच ि त् याांच् या आस् थापनेिर 
कायचरत नसेसना विमा सांरक्षण किर् 
शमळण् याबाबत 

४३ २४३८२ श्री.सुभाष िेशमुख बेलाटी ते पाथरी (जज.सोलापूर) या रस्त्यारे् 
मुख्यमां्ी ग्रामसडक योजनेतनू केलेले काम 
ननकृष्ट्ट िजाचरे् झाल्याबाबत 

४४ २०४४१ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.श्रीननिास िनगा राज्यात रोगननिान प्रयोगशाळा (पॅथॉलॉजी 
लॅब) सुरु करण्याबाबतर्ी ननयमािली तयार 
करण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
४५ २३६२१ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

श्री.महेश बालिी, श्री.अशमत साटम 
धर्ले  (ता.उरण, जज.रायगड) ग्रामपांर्ायतीच्या 
िस्ताऐिजाांमध्ये फेरफार करुन गैरव्यिहार 
केल्याबाबत 

४६ २०३९२ अॅड.आशशष शेलार, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.कालीिास 
कोळांबकर, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, 
श्रीमती मेघना साकोरे बोडीकर, श्री.अब ू
आजमी, श्री.रमेश कोरगाांिकर, श्री.सांजय 
केळकर, श्री.जयकुमार रािल, श्री.पराग शाह, 
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेकर, श्री.मांगेश 
र्व्हाण, श्री.िैभि नाईक, श्री.सांतोष िानिे, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सांतोष बाांगर, 
श्री.तान्हाजी मुटकुळे, श्री.सधर्न 
कल्याणशटे्टी, श्रीमती माधुरी शमसाळ, 
अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.राम सातपतेु, श्री.नरेंद्र भोंडकेर, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्री.बांटी भाांगडडया, 
श्रीमती मांिा म्हा्,े डॉ.सांजय कुटे, श्री.राजेश 
पिार, श्री.ककशोर जोरगेिार, श्री.र्ांद्रकाांत 
जाधि 

िैद्यकीय सेिेमध्ये सातत्यपूणच काम 
करणाऱ् या िदै्यकीय अधधकारी याांर्ी स्थायी 
पिािर कायमस्िरूपी ननयुक्ती करण्याबाबत 

  

विधान भिन :    राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि, 
हिनाांक : ३ मार्च, २०२१   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमडंळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
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