
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

सोमिार, दिनाांक २७ डिसेंबर, २०२१ / पौष ६, १९४३ ( शके ) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) उप मुख् यमां्ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) जलसांपिा ि लाभक्षे् विकास मां्ी 
(३) सािवजतनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मां्ी 
(४) ग्रामविकास, कामगार मां्ी 
(५) िैद्यकीय शशक्षण, साांस्कृतिक कायव मां्ी 
(६) मदहला ि बालविकास मां्ी 
(७) मिृ ि जलसांधारण मां्ी 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ७६ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ५२ [ १ िे ५२ ] 
  

िसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १८ [ ५३ ि े७० ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ६ [ ७१ ि े७६ ] 
  

एकूण - ७६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
१ ३३३०३ श्री.सांजय सािकारे जळगाि जजल्हयािील ग्रामपांचायि हद्दीिील 

पथदिवयाांचा खांिीि िीज पुरिठा पिूविि सुरु 
करण्यािबाबि 

२ ३६२९७ श्री.प्रिाप सरनाईक विधधमांिळाच्या नागपूर अधधिेशन  
कालािधीि अधधकारी/कमवचारी याांच्या 
िैतनक भत्त्यामध्ये िाढ होणेबाबि 

३ ३५०१६ श्री.सुभाष िेशमुख अक्कलकोट आणण िक्षक्षण सोलापूर 
(जज.सोलापूर) िालुक्यािील िेगाि शाखा 
कालवयाचे काम तनधी अभािी अपूणव 
असल्याबाबि 

४ ३२९९१ श्री.सुधीर मुनगांटीिार चांद्रपूर येथील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय िथा रूग् णालयाि आिश् यक 
औषधाांचा साठा उपलब् ध करून िेण् याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
५ ३४३२६ श्री.सशमर मेघे नागपूर जजल्हा पररषिेच्या मदहला ि 

बालकल्याण विभागामाफव ि कोरोना काळाि 
मुलीांना िेण्याि आलेल्या ऑनलाईन 
सांगणक प्रशशक्षणाि झालेली अतनयशमििा 

६ ३४०५१ श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील उस्मानाबाि जजल््यािील शिेकऱ्याांना बांि 
पाईप लाईनद्िारे पाणीपुरिठा करण्याबाबि 

७ ३४५०० श्री.विक्रमशसांह सािांि जि (जज.साांगली) िालुक्यािील साठिण 
िलािास म्हैसाळ कफिीांग (जल पुरिठा) 
त्िररि बसविण्याबाबि 

८ ३३५९८ श्री.मोहन मिे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण अशभयान (उमेि) 
च्या ित्काशलन मुख्य कायवकारी अधधकारी 
याांनी केलेला गैरवयिहार 

९ ३२९५६ श्री.लहू कानि े राज्याि कोरोना सांसगावचा काळाि अनाथ 
झालेल्या बालकामगाराांचे पनुिवसन 
करण्याबाबि 

१० ३२४३८ श्री.अब ूआजमी, श्री.चांद्रकाांि (िािा) पाटील, 
श्री.सुनील राणे, श्रीमिी माधरुी शमसाळ, 
श्रीमिी श्िेिा महाले, श्री.सुभाष िेशमुख, 
श्री.राजेंद्र पाटणी 

राज्याि पुरेसा रक्िसाठा उपलब्ध 
करण्यासाठी कराियाच्या उपाययोजना  

११ ३४७८७ श्री.सुरेश िरपुिकर परभणी जजल्हयािील तनम्न िधुना 
प्रकल्पाच्या कामाि प्रशासन ि ठेकेिाराांचे 
झालेले िलुवक्ष 

१२ ३३३४१ श्री.लक्ष्मण पिार सांपूणव मराठिाड्यासह बीि जजल््याि 
गेिराई मििार सांघािील साि पाझर 
िलािाांची िरुुस्िी करण्याबाबि 

१३ ३३४०६ श्री.अशोक पिार, श्री.सांजय रायमुलकर आमखेि (िा.मेहकर, जज.बलुढाणा) येथे 
अतििषृ्ट्टीमुळे नकुसान झालेल्या 
शेिकऱ्याांना नुकसान भरपाई शमळणेबाबि 

१४ ३५७४४ श्री.रविशेठ पाटील पेण (जज. रायगि) िालुक्यािील हेटिणे या 
िािा कालवयािर पुल बाांधणेबाबि 

१५ ३५००८ श्री.ककशोर जोरगेिार चांद्रपूर शहरािील तनमावणधीन नविन 
मेिीकल कॉलेज पररसराि असलेल्या 
कामगाराांच्या िसाहिीमध्ये शसलेंिरचा स्फोट 
झाल्याबाबि 

१६ ३२५८१ श्री.दिपक चवहाण, श्री.अतनल पाटील, 
श्री.यशिांि माने, श्री.बबनराि शशांिे, 
श्री.िौलि िरोिा, श्रीमिी सुमन पाटील, 
श्री.दिलीप मोदहिे-पाटील, श्री.सांग्राम 
जगिाप, श्रीमिी सरोज आदहरे, श्री.अशोक 

राज्यािील चार मनोरुग्णालयाांचा विकास 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
पिार, श्री.बाबासाहेब पाटील, श्री.सुतनल 
भुसारा, श्री.सुतनल दटांगरे, श्री.चेिन िुपे, 
श्री.शेखर तनकम, श्री.मनोहर चांदद्रकापूरे 

१७ ३२६४६ श्री.शभमराि िापकीर पुणे जजल्हा पररषिेमध्ये बेकायिेशीरीत्या 
तनवििा प्रकक्रया सुरु असल्याबाबि 

१८ ३२४४८ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.महेश बालिी, श्री.अशमि साटम, श्रीमिी 
मतनषा चौधरी 

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अशभयान अांिगवि 
पनिेल येथे अद्ययािि सोयीांनी युक्ि असे 
“मािा ि बाल सांगोपन कें द्र” विकसीि 
करणेबाबि 

१९ ३५०२७ श्री.भास्कर जाधि, श्री.रविांद्र िायकर कोळकेिािी धरणािनू िशशष्ट्ठी निीि 
सोिण्याि येणारे पाणी प्रकक्रया करून 
पररसरािील गािाांना उपलब्ध करून 
िेणेबाबि 

२० ३६१४० श्री.शाांिाराम मोरे िगुािफाटा, िाभाि, शशरोले, पाच्छापुर 
(िा.शभिांिी, जज.ठाणे) या रस्त्याचे काम 
तनकृष्ट्ठ िजावचे झाल्याबाबि 

२१ ३६२३३ िॉ.िेिराि होळी प्रधानमां्ी आिास योजनेच्या “प्रप् ि” च्या 
यािीि झालेली अतनयशमििा 

२२ ३२६०८ श्री.प्रमोि (राजू) रिन पाटील राज्याि कोरोनामुळे  घोवषि करण्याि 
आलेल्या टाळेबांिीच्या काळाि नोंिणीकृि 
बाांधकाम मजूराांना जाहीर केलेली रक्कम 
विनाविलांब शमळणेबाबि 

२३ ३५५२३ श्री.समाधान अििाि े मांगळिेढा (जज.सोलापूर) शहराि 
जगद्ज्योिी महात्मा बसिेश्िराांचे स्मारकाचे 
काम थाांबविण्याि आल्याबाबि 

२४ ३२५६२ श्री.सुतनल प्रभू, श्री.सांजय पोिनीस, 
श्री.मांगेश कुिाळकर, श्री.ककशोर पाटील, 
श्री.सुतनल राऊि, श्री.प्रकाश सुिे, 
श्री.विश्िनाथ भोईर, श्री.अजय चौधरी, 
श्री.प्रिाप सरनाईक 

मुांबईिील सहा ककल्यासाठी एकत्र्ि विकास 
आराखिा ियार करणेबाबि 

२५ ३४४८५ श्री.चांद्रकाांि ऊफव  राजुभैय्या रमाकाांि निघरे मौजे वपांपळगाि कुटे(िा.िसमि,जज.दहांगोली) 
येथे प्राथशमक आरोग्य उपकें द्र ककां िा 
आयुविेदिक डिस्पेंसरी  मांजूर करणेबाबि 

२६ ३३०३३ श्री.बाबासाहेब पाटील अहमिपूर (जज.लािूर) िालुक्यािील धचखली 
येथील पाझर िलाि अतििषृ्ट् टीमुळे 
फुटल्यामुळे वपकाांचे झालेले नुकसान 

२७ ३४१२१ श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, 
श्री.दहिेंद्र ठाकूर, श्री.विनोि तनकोले 

िारापूर (जज.पालघर) येथील औद्योधगक 
िसाहिीिील मधील कापितनशमविी करणाऱ्या 
जखररया कां पनीि बॉयलरचा स्फोट 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
झाल्याबाबि 

२८ ३३९१८ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.नानाभाऊ पटोले, 
श्री.सुरेश िरपुिकर, श्री.पथृ् िीराज चवहाण, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्रीमिी सुलभा खोिके, 
श्री.अशमि झनक, श्री.विकास ठाकरे, श्रीमिी 
प्रतिभा धानोरकर, श्री.मोहनराि हांबि,े 
श्री.सुभाष िेशमुख, िॉ.भारिी लवहेकर, 
श्रीमिी सरोज आदहरे, श्री.िेिेंद्र फिणिीस, 
श्री.चांद्रकाांि (िािा) पाटील, श्री.सुधीर 
मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राम किम, श्री.राजेश पिार 

राज्यािील रुग्णालयाि लागण्याऱ्या 
आगीच्या घटना टाळण्यासाठी कराियाच्या 
उपाययोजना 

२९ ३२७६६ श्री.मोहनराि हांबि,े श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अशमि झनक, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.सुरेश िरपुिकर, श्रीमिी प्रतिभा 
धानोरकर, श्री.कुणाल पाटील, श्री.सांग्राम 
थोपटे, श्री.राहूल कुल, श्री.जयकुमार गोरे 

राज्यािील िाररद्रयरेषेखालील नागरीकाांना 
विविध योजनेंिगवि घरकूल बाांधकामासाठी  
शमळणाऱ्या अनिुानाि िाढ करण्याबाबि 
 

३० ३६२२० श्री.मिन येरािार, श्री.नामिेि ससाने मौजे परसोिा (िा.आणी, जज.यििमाळ) 
येथील ग्रामपांचायिमध्ये महाराष्ट्र विहीर 
पुनभवरण योजना अांिगवि कामाि झालेला 
अपहार 

३१ ३६६१० श्री.श्रीतनिास िनगा टाकिहाळ (िा.मनोर, जज.पालघर) येथे  
मुांबई -अहमिाबाि राष्ट्रीय महामागावलगि 
उभारण्याि येणाऱ्या रामा केअर सेंटरचे 
काम सांथगिीने सुरू असल्याबाबि 

३२ ३५६७० अॅि.आकाश फुां िकर बुलढाणा, अकोला ि िाशीम जजल््याि 
बनािट डिझेलची विक्री होि असल्याबाबि 

३३ ३५१०३ श्री.राजन साळिी पाचल-कोंििािी ( िा.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) 
येथील अजुवना कालवयाचे बाांधकाम िाहून 
गेल्याबाबि 

३४ ३३३६६ श्रीमिी मेघना साकोरे बोिीकर जजांिूर- ििाळी (जज.परभणी) िालुक्यािील 
बांधाऱ्याांची झालेली िरुािस् था 

३५ ३३६१० श्री.चांद्रकाांि (िािा) पाटील, श्री.पराग शाह, 
श्री.शमहीर कोटेचा 

पालघर जजल्हयाि अद्ययािि आरोग्य 
सुविधा उपलब्ध करणेबाबि 

३६ ३५३०४ श्री.धचमणराि पाटील जळगाि जजल््यािील पद्मालय साठिण 
िलाि-२ ि उपसा शसांचन योजनेच्या 
कामाबाबि 
 

३७ ३२४८९ श्री.कुणाल पाटील, श्री.अशमन पटेल धुळे जजल्हा पररषिेिील ररक्ि पिे 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
भरणेबाबि 

३८ ३२५०७ श्री.अशमि साटम, श्री.सांिोष बाांगर, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.सांदिप क्षक्षरसागर, 
श्री.सिा सरिणकर 

कोरोना सांसगावच्या काळाि िरतनयां्णाचे 
आिेश िेऊनही खाजगी रुग्णालयाांनी जािा 
िर आकारणी केल्याबाबि 

३९ ३४४७६ श्री.चेिन िपेु, श्री.सुतनल दटांगरे, श्री.अशोक 
पिार 

पुणे शहरािील इांम्पे्रस गािवन िे शशांिेिस्िी 
िरम्यान बांि पिलेल्या कालवयाची स्िच्छिा 
करणेबाबि 

४० ३४९५३ श्री.कृष्ट्णा गजबे िेसाईगांज (जज.गिधचरोली) येथील पांिप्रधान 
आिास योजनेच्या लाभाथ्याांना अनुिान 
शमळण्याबाबि 

४१ ३३०८० श्रीमिी याशमनी यशिांि जाधि बीिीिी चाळ, िरळी (मुांबई) येथे झालेल्या 
शलफ्ट िघुवटनेि ५ कामगार मिृ 
झाल्याबाबि 

४२ ३५७३० श्री.प्रिाप अिसि चोर माऊली (िा.नाांिगाि खांिशे्िर, जजल्हा 
अमराििी) येथील शिेकऱ्याांना पाझर 
िलािासाठी अधधग्रदहि केलेल्या जशमनीचा 
मोबिला न शमळाल्याबाबि 

४३ ३२५२४ िॉ.भारिी लवहेकर, िॉ.सांिीप धुिे राज्याि अल्पियीन कुमारी मािाांचे 
प्रमाणाि होि असलेली िाढ 

४४ ३६०५६ श्री.विजयकुमार िेशमुख सोलापूर जजल््यािील ग्रामपांचायिीना 
स्िांि् इांटरनेट सुविधा उपलब्ध करणेबाबि 

४५ ३४०३७ श्री.बळिांि िानखि,े श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अशमि झनक, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.सुरेश िरपुिकर, श्रीमिी सुलभा खोिके, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.दहरामण खोसकर, 
श्री.सांजय जगिाप, श्री.सांग्राम थोपटे 

जजल्हा पररषिेच्या (जज. अमराििी) येथील 
विद्युि विभागाि होि असलेला गैरवयिहार 

४६ ३३३९५ श्री.सांजय रायमुलकर, श्री.सांजय गायकिाि बुलढाणा जजल्हयािील ग्रामीण भागािील 
जजल्हा पररषि, बाांधकाम विभागा अांिगवि 
येणाऱ्या रस्त्याांची झालेली िरुािस्था  

४७ ३२४३७ श्री.प्रकाश आत्रबटकर भुिरगि (जज.कोल्हापूर) िालुक्यािील 
मेघोली लघपुाटबांधारे प्रकल्प अचानक 
फुटल्याने शिेकऱ्याांचे झालेले नुकसान 

४८ ३६१२० श्री.िेिेंद्र भुयार जजल्हा तनयोजन सशमिीच्या (जज.अमराििी) 
सभेमधे खचावसांबधी बाबी सांिभावि 
नोंिविण्याि आलेले आक्षपे ि तनधी 
वििरणाबाबि 

४९ ३३२८४ श्री.योगेशिािा किम कुां बळे-िीि े (िा.मांिणगि, जज.रत्नाधगरी) 
येथील पुलाची िरुिस्था झाल्याबाबि 

५० ३४१५९ श्री.दहरामण खोसकर इगिपुरी-्यांबकेश्िर (जजल्हा नाशशक) 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
येथील शसांचन प्रकल्पाची कामे अपूणव 
अिस्थेि असल्याबाबि 

५१ ३४४९९ िॉ.िानाजी सािांि परांिा, भूम ि िाशी (जज.उस्मानाबाि) या 
िीन िालुक्यािील शसमेंट बांधाऱ्याांची कामे 
अपूणव असल्याबाबि 

५२ ३४०२४ श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेकर लािूर येथे राष्ट्रीय अशभयानाअांिगवि मांजूर 
असलेल्या मािा-बाल रुग्णालय उभारणीस 
होि असलेला  विलांब 

िसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
५३ ३३३६० श्री.सुधीर मुनगांटीिार कोरोना महामारीच्या काळाि जजल् हा पररषि, 

गिधचरोली अांिगवि काम करणा-या कां ्ाटी 
आरोग् य सेविकाांचे प्रलांत्रबि मानधन अिा 
करणेबाबि 

५४ ३४९६६ श्री.मोहन मिे, श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुरेश 
िरपुिकर, श्रीमिी प्रतिभा धानोरकर, श्रीमिी 
सुलभा खोिके, श्री.अशमन पटेल 

नागपूर येथील मेडिकल रूग्णालयािील 
ककव रोग विभागाि (रेिीओथेरपी) अद्ययािि 
यां्सामुग्री उपलब्ध करून िेण्याबाबि  

५५ ३२९६४ श्री.अब ूआजमी काांदििली (मुांबई) येथील भविष्ट्य तनिावह 
तनधी कायावलयाि झालेला गैरवयिहार  

५६ ३३३४८ श्री.लक्ष्मण पिार मौजे भोजगाििा, (िा. गेिराई, जज.बीि) 
येथील अमिृा निीिरील पुलाचे काम 
तनकृष्ट्ट िजावचे झाल्याबाबि 

५७ ३३४२२ श्री.अशोक पिार, श्री.मांगलप्रभाि लोढा, 
श्री.सांजयमामा शशांिे, श्री.बबनराि शशांिे 

वप ांपळशिे-खरोंिा (िा.जवहार, जज.पालघर) 
येथील अांगणिाियामध्ये शकै्षणणक सादहत्य 
खरेिी प्रकक्रयेि झालेला गैरवयिहार 

५८ ३२५२८ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.महेश बालिी, श्री.अशमि साटम, श्रीमिी 
मतनषा चौधरी 

कजवि (जज.रायगि) िालुक्याि कुपोवषि 
मुलाांच्या सांख्येमध्ये होि असलेली िाढ 

५९ ३२७५८ श्री.प्रमोि (राजू) रिन पाटील, श्री.अबू 
आजमी, श्री.सुरेश िरपुिकर, श्री.राजेश एकि े

राज्याि जययुक्ि शशिार योजनेंिगवि 
कामाि झालेली अतनयशमििा  

६० ३५२१२ श्री.चांद्रकाांि ऊफव  राजुभैय्या रमाकाांि निघरे जिळा बाजार िे गोळेगाांि (जज.दहगोंली) या 
रस्त्याचे काम तनकृष्ट्ठ िजावचे झाल्याबाबि 

६१ ३३०५८ श्री.बाबासाहेब पाटील मािलगाि (िा. अहमिपूर, जज. लािूर) 
येथील रस्त्याांची झालेली िरुािस्था 

६२ ३६१५७ श्री.मिन येरािार, श्री.नामिेि ससाने, 
िॉ.भारिी लवहेकर 

अांगणिािी सेविकाांना शासकीय कामाांसाठी 
िेण्याि आलेले मोबाईल तनकृष्ट्ट िजावचे 
असल्याबाबि 

६३ ३५६८४ अॅि.आकाश फुां िकर खामगाि (जज.बुलढाणा) येथे अिधै िारू 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
विक्री होि असल्याबाबि 

६४ ३३३७४ श्रीमिी मेघना साकोरे बोिीकर, श्री.सुरेश 
िरपुिकर, श्री.रत्नाकर गुटे्ट 

परभणी जजल््यािील रस्िे ि पुल िरुुस्िी 
करण्याकरीिा तनधी उपलब्ध करुन 
िेणेबाबि 

६५ ३२५५३ श्री.कुणाल पाटील, श्रीमिी याशमनी यशिांि 
जाधि, श्रीमिी गीिा जैन, श्री.प्रकाश 
फािपेकर, श्री.सांजय गायकिाि 

राज्याि साथरोगाचा प्रािभूावि रोखण्यासाठी 
कराियाच्या उपाययोजना 

६६ ३२५१० श्री.अशमि साटम, श्री.सुतनल प्रभू, श्रीमिी 
मतनषा चौधरी, श्री.प्रशाांि ठाकूर, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.चांद्रकाांि (िािा) 
पाटील, श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्रीमिी 
सुलभा खोिके, श्री.पराग शाह, श्री.सुनील 
राणे, श्रीमिी माधुरी शमसाळ, अॅि.राहुल 
दढकले, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.शमहीर कोटेचा, 
श्री.मांगेश चवहाण, श्री.शसध्िाथव शशरोळे 

राज्याि “शमशन िात्सल्य” योजनेची 
अांमलबजािणी करणेबाबि 

६७ ३५१६१ श्री.कृष्ट्णा गजबे आमगाि, (िा. िेसाईगांज, जज. गिधचरोली) 
येथील नविन वििरीकेचे बाांधकाम 
करणेबाबि 

६८ ३३०८७ श्रीमिी याशमनी यशिांि जाधि आिगाि (जज.नाशशक ) येथील िॉ.िसांिराि 
पिार िदै्यकीय महाविद्यालयािील शशकाऊ 
िॉक्टरचा झालेला मतृ्य ू 

६९ ३४०४० श्री.बळिांि िानखि,े श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अशमि झनक, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.सुरेश िरपुिकर, श्रीमिी सुलभा खोिके, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.दहरामण खोसकर, 
श्री.सांजय जगिाप, श्री.सांग्राम थोपटे 

िाढोणा रामनाथ (िा.नाांिगाि खांिशे्िर, 
जज.अमराििी) येथील अांगणिािीि तनकृष्ट्ट 
िजावचा आहार वििरीि केल्याबाबि 

७० ३३४८० श्री.सांजय रायमुलकर कें द्र शासनाने सुरू केलेल्या जनधन 
योजनेबाबि 

  
तिसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
७१ ३२९६८ श्री.अब ूआजमी कोविशशल्ि लसीचा काळाबाजार होि 

असल्याबाबि 
७२ ३३४६० श्री.अशोक पिार, श्री.चेिन िपेु, श्री.सुतनल 

दटांगरे 
शशरुर ि खेि (जज.पुणे) िालुक्यािील 
चासकमान प्रकल्पाच्या िावया कॅनोलच्या 
अस्िरीकरणाबाबि 
 

७३ ३२७४३ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, गुळसूांिे (िा.पनिेल, जज.रायगि) 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
श्री.महेश बालिी, श्री.अशमि साटम, श्रीमिी 
मतनषा चौधरी 

ग्रामपांचायि हद्दीिील गािाांना तनयशमि 
शुध्ि पाण्याचा पुरिठा करणेबाबि 

७४ ३५८६६ श्री.चांद्रकाांि ऊफव  राजभैुय्या रमाकाांि निघरे, 
श्री.इांद्रतनल नाईक, श्री.यशिांि माने 

िसमि (जज.दहांगोली) िालुक्याि अांगणिािी 
कें द्रास मान्यिा शमळणेबाबि 

७५ ३२६२८ श्री.अशमि साटम, श्री.सांजय सािकारे िैद्यकीय प्रिेशासाठी अतनिायव असलेल्या 
“नीट” पररक्षमेध्ये होि असलेला गैरप्रकार 

७६ ३५१८१ श्री.कृष्ट्णा गजबे आरमोरी, (जज. गिधचरोली) यथील माजी 
मालगुजारी िलािाांची िरुुस्िी करण्याबाबि 

  

  
विधान भिन :    राजेन्द्र भागिि 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : २४ डिसेंबर, २०२१   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


