
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

गुरुिार, ददनाांक २३ डिसेंबर, २०२१/ पौष २, १९४३ (शके) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) उप मखु्यमांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) जलसांपदा ि लाभक्षेत्र विकास मांत्री 
(३) सािवजतनक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री 
(४) कामगार, ग्रामविकास मांत्री 
(५) िदै्यकीय शशक्षण, साांस्कृतिक काये मांत्री 
(६) मदहला ि बालविकास मांत्री 
(७) मदृ ि जलसांधारण मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ७७ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३६ [ १ िे ३६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २५ [ ३७ िे ६१ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १६ [ ६२ िे ७७ ] 
  

एकूण - ७७ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ १०५४० श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 

आांबटकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.प्रशाांि पररचारक, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.अशोक 
ऊफव  भाई जगिाप, श्री.राजेश राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजरूकर, िॉ.िजाहि शमर्ाव, 
श्री.जयांि आसगािकर 

नागपरू येथील मेडिकल रूग्णालयामध्ये 
कॅन्सर इजन्स्टटयटूचे बाांधकाम करुन 
आिश्यक यांत्रसामगु्री ि तनधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबि  

२ १०४१९ श्री.सरेुश धस राज्यािील सांगणक पररचालकाांना आयटी 
महामांिळाि सामािनू घेणेबाबि  

३ ११२४६ िॉ.रणजजि पाटील, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.राजेश राठोि, िॉ.िजाहि शमर्ाव, 

राज्यािील रक्ि साठ्याची मादहिी 
अद्ययािि न ठेिणाऱ्या रक्िपेढयाांिर 
कारिाई करण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशभजजि िांजारी, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.जयांि 
आसगािकर, श्री.जयांि पाटील 
 

४ १०५७० श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी 
 

लासरू (िा.गांगापरू, जज.औरांगाबाद) स्टेशन 
येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्राच े रुपाांिर 
ग्रामीण रुग्णालयाि करण्याबाबि  

५ १०९७३ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगिाप, िॉ.िजाहि शमर्ाव, िॉ.सधुीर 
िाांबे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.जयांि 
आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम 
 

राज्यािील बांजारा समाजाच्या िाांिा 
िस्त्याांसाठी स्ििांत्र ग्रामपांचायि स्थापन 
करण्याबाबि  

६ १०७०२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.शशशकाांि शश ांदे, श्री.अमोल 
शमटकरी, श्री.सांजय दौंि, श्री.अरुण लाि, 
श्री.अरुणकाका जगिाप, श्री.अतनकेि 
िटकरे, श्री.नागोराि गाणार, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.रामदास आांबटकर, 
िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

राज्याि शसांधुदगुव, उस्मानाबाद, नाशशक, 
रायगि, सािारा, अमराििी ि परभणी 
येथे शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालय स्थापन करण्याबाबि  

७ १०५३४ श्री.सदाशशि खोि, श्री.गोवपचांद पिळकर, 
श्री.विलास पोिनीस, श्री.महादेि जानकर, 
श्री.जयांि आसगािकर, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजरूकर, िॉ.िजाहि शमर्ाव, 
श्री.राजेश राठोि, श्री.अशभजजि िांजारी, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.शशशकाांि शश ांदे 
 

राज्यािील कोरोना रुग्णाांकिून जास्िीच े
देयके आकारणाऱ्या खाजगी रुग्णालय ि 
लॅब याांचे लेखापरीक्षण करण्याबाबि  

८ १०४४५ श्री.गोवपचांद पिळकर, श्री.सदाशशि खोि साांगली जजल््यािील बाांधकाम 
कामगाराांच्या विविध मागण्या प्रलांबबि 
असल्याबाबि  
 

९ १०८०४ श्री.रवि ांद्र फाटक िोंबबिली (जज.ठाणे) औद्योधगक 
पररसरािील कां पन्याांमध्ये आग प्रतिबांधक 
ि सरुक्षक्षििचे्या उपाययोजना करण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१० ११०६१ श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.अशोक ऊफव  

भाई जगिाप, श्री.राजेश राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजरूकर, िॉ.िजाहि शमर्ाव, 
श्री.जयांि आसगािकर, श्री.मोहनराि 
कदम, िॉ.सधुीर िाांबे 

शसरोंचा (जज.गिधचरोली) िालकु्यािील 
विद्यार्थयाांच्या ऑनलाईन शशक्षणासाठी 
बीएसएनएलची सेिा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबि  

११ १०६१४ श्री.अांबादास दानिे गोदािरी खोऱ्याच्या एकाजत्मक जल 
आराखड्यानसूार पजश्चम िादहनी नद्याांच े
पाणी दषु्ट्काळग्रस्ि मराठिाड्यािील 
गोदािरी  खोऱ्याि िळविण्याबाबि  
 

१२ ११११७ श्री.कवपल पाटील आनांदिन (िा.िरोरा, जज.चांद्रपरू) येथील 
महारोगी सेिा सशमिी या सांस्थेच्या थकीि 
अनदुानाबाबि  

१३ ११०८७ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरकर, िॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळकर, 
श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.चांदभूाई पटेल 

राज्य मदहला आयोगािर अध्यक्ष ि 
सदस्य याांची तनयकु्िी करण्याबाबि  

१४ १०४३२ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.प्रशाांि पररचारक, श्री.जयांि 
आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजरूकर, िॉ.िजाहि शमर्ाव, 
श्री.राजेश राठोि, श्री.अशभजजि िांजारी, 
श्री.प्रसाद लाि 

राज्याि “शमशन िात्सल्य” योजनेच्या 
अांमलबजािणीबाबि  

१५ १०४०१ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे, श्री.जयांि 
आसगािकर 

मेळघाटसह (जज.अमराििी) आददिासी 
भागामध्ये कुपोषणामळेु गरोदर जस्त्रया ि 
लहान मलुाांचा मतृ्य ूहोि असल्याबाबि  

१६ १०७७५ श्री.अतनकेि िटकरे, िॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजरूकर, िॉ.िजाहि शमर्ाव, 
श्री.जयांि आसगािकर, श्री.विक्रम काळे, 

राज्याि बाळासाहेब ठाकरे रस्ि े अपघाि 
विमा योजनेची अांमलबजािणी 
करण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांि शश ांदे 
 

१७ १०५१३ िॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.राजेश राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, िॉ.सधुीर िाांबे 

यििमाळ जजल््यािील पांिप्रधान आिास 
योजनेमधील पात्र लाभार्थयाांना घरकुले 
देण्याबाबि  
 

१८ १०८६३ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रिीण 
दटके 

िधाव जजल््यािील प्रधानमांत्री आिास 
योजनेंिगवि पात्र लाभार्थयाांचे नाि यादीि 
समाविष्ट्ट करण्याबाबि  
 

१९ ११०१७ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.राजेश राठोि, 
िॉ.िजाहि शमर्ाव, िॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.जयांि आसगािकर, श्री.विनायकराि मेटे 
 

मुांबईिील बालकाांचे कुपोषण रोखण्याबाबि  

२० १११५५ श्री.प्रशाांि पररचारक सोलापरू जजल््यािील जलसांधारणाची कामे 
पणूव करण्याकरीिा तनधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबि  
 

२१ १०७०९ श्री.प्रिीण दटके, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार, िॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रविण दरेकर 
 

शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालय, नागपरू येथ े रोबोदटक सजवरी 
प्रणाली कायावजन्िि करण्याबाबि  

२२ १०२९३ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सांजय दौंि 
 

मौ.दोनिािा (िा.जज.अकोला) येथे पणूाव 
नदीिर बॅरेजच ेकाम सरुु करण्याबाबि  

२३ १०४२८ श्री.विलास पोिनीस जळगाि जजल्हा रुग्णालयाि व्हेंदटलटेर 
खरेदीि गरैव्यिहार र्ाल्याबाबि  
 

२४ १०७२१ श्री.प्रसाद लाि, श्री.रवि ांद्र फाटक जखाररया इांिस्रीज या टेक्सटाईल्स 
कारखान्याि स्फोट होऊन मतृ्य ूपािलेल्या 
कामगाराांच्या नाििेाईकाांना आधथवक मदि 
देण्याबाबि  
 

२५ ११२६० िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके 
 

भांिारा जजल्हा सामान्य रुग्णालयामधील 
शस्त्रकक्रया विभाग सरुु करण्याबाबि  

२६ १०९०२ श्री.बाळाराम पाटील राज्यािील शासकीय ि तनमशासकीय 
कमवचाऱ्याांना महागाई भत्िा २८ 
टक्केप्रमाणे देण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२७ ११३२१ श्री.ककरण सरनाईक राज्यािील शासकीय ि तनमशासकीय 

कमवचाऱ्याांना जुनी पेन्शन योजना लाग ू
करणेबाबि  

२८ ११२१२ श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपाटील, 
श्री.गोवपचांद पिळकर, श्री.सदाशशि खोि 

शासनाच्या २९ प्रमखु विभागाांमध्ये 
सरळसेिा ि पदोन्निीच्या जागा ररक्ि 
असल्याबाबि  

२९ १०८३० श्री.जयांि पाटील रायगि जजल््यािील ग्रामपांचायिीांना 
िज्पांग ग्राऊां ि उपलब्ध करून देण्याबाबि  

३० १०३३६ श्री.विक्रम काळे, िॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि आसगािकर 

राज्याच्या सािवजतनक आरोग्य विभागािील 
ररक्ि पदे भरण्याबाबि  

३१ ११३६० श्री.शशशकाांि शश ांदे कुिाळ (िा.जािळी, जज.सािारा) येथील 
अांगणिािीमध्ये तनकृष्ट्ट दजावचा िाांदळू 
परुविला जाि असल्याबाबि  

३२ १११९७ अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाि, 
श्री.नागोराि गाणार 

रत्नाधगरी जजल्हा पररषदेमधील विविध 
विभागाांच्या खािपे्रमखुाांची ररक्ि पदे 
भरण्याबाबि  

३३ १०६३९ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेशदादा पाटील 

राज्यािील िदै्यकीय अधधकाऱ्याांच्या 
विविध मागण्याांबाबि  

३४ १०३५२ श्री.विनायकराि मेटे बलुढाणा जजल्हा पररषद बाांधकाम 
विभागाांिगवि तनविदा प्रकक्रयेमध्ये 
अतनयशमििा होि असल्याबाबि  

३५ १०९३९ िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगिाप, िॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.जयांि 
आसगािकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.मोहनराि कदम 

औरांगाबाद जजल््यािील बालवििाह 
रोखण्याकरीिा उपाययोजना करण्याबाबि  

३६ १०६५० श्री.महादेि जानकर, श्री.अमोल शमटकरी, 
श्री.शशशकाांि शश ांदे, श्री.विक्रम काळे 

उरिि-ेविरांगटु (िा.मळुशी, जज.पणेु) येथील 
मे.एस.व्ही.एस.अ ॅक्िा टेक्नॉलॉजी कां पनीि 
लागलेल्या आगीमध्ये मतृ्यमूखुी पिलेल्या 
कामगाराांच्या कुटुांबबयाांना ि जखमीांना 
आधथवक मदि देण्याबाबि  
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दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३७ १०८९३ श्री.सरेुश धस राज्यािील पांिप्रधान जन आरोग्य 

योजनेिील पात्र लाभार्थयाांना योजनेचा 
लाभ शमळण्याबाबि  

३८ ११२९२ िॉ.रणजजि पाटील अकोला िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
सिोपचार रूग्णालयासाठी तनधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबि  

३९ १०५९३ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 

िाळुज (जज.औरांगाबाद) येथील प्राथशमक 
आरोग्य कें द्राि सोई-सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबि  

४० १०९७८ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगिाप, िॉ.िजाहि शमर्ाव, िॉ.सधुीर 
िाांबे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.जयांि 
आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम 

मांठा (जज.जालना) येथील पांचायि सशमिी 
कायावलयािील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार 
हमी अशभलेखा कक्षास आग लागनू 
अशभलेखे नष्ट्ट र्ाल्याबाबि  

४१ १०६८३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.शशशकाांि शश ांदे 

परभणी जजल््यािील स्थातनक स्िराज्य 
सांस्थाांच्या जागाांिर अतिक्रमण 
र्ाल्याबाबि  

४२ १०४४४ श्री.गोवपचांद पिळकर मौजे उपळी (िा.शसल्लोि, जज.औरांगाबाद) 
येथील पलुाच े काम तनकृष्ट्ट दजावच े
र्ाल्याबाबि  

४३ १०८०९ श्री.रवि ांद्र फाटक ठाणे जजल््यािील बालकाांच्या कुपोषणाच े
प्रमाण कमी करण्याबाबि  

४४ ११०५६ श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगिाप, श्री.राजशे राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, िॉ.िजाहि 
शमर्ाव, श्री.जयांि आसगािकर, 
श्री.मोहनराि कदम, िॉ.सधुीर िाांबे 

राज्य कमवचारी विमा योजनेि कायवरि 
कमवचाऱ्याांना ईएसआयसी भत्िा 
शमळण्याबाबि  

४५ १०६०४ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद शहराि बनािट रेमिशेसिीरच े
इांजेक्शनमळेु रुग्णाचा मतृ्य ूर्ाल्याबाबि  

४६ १११२५ श्री.कवपल पाटील सेिातनितृ्ि कमवचारी याांना तनितृ्िीनांिरच े
लाभ िेळेि अदा करण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४७ १०५०३ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे, श्री.विक्रम 

काळे, श्री.शशशकाांि शश ांदे, श्री.सांजय 
दौंि, श्री.अमोल शमटकरी 
 

राज्यािील कलािांिाांना आधथवक मदि 
जाहीर करुन त्याांच्या इिर मागण्या मान्य 
करण्याबाबि  

४८ १०८६१ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रिीण 
दटके 

दहांगणघाट (जज.िधाव) िालकु्यािील 
आजनसरा बॅरेज प्रकल्पाच े काम प्रलांबबि 
असल्याबाबि  
 

४९ १०९९३ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, 
िॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.राजेश राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशभजजि 
िांजारी, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.विनायकराि 
मेटे 
 

राज्यािील िारकरी सांप्रदायािील 
कलाकाराांना मानधन देण्याबाबि  

५० १११५८ श्री.प्रशाांि पररचारक राज्यािील िधृ्द कलाििाांना पेन्शन ि 
मानधन शमळण्याबाबि  
 

५१ १०७११ श्री.प्रिीण दटके, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रविण दरेकर, िॉ.पररणय फुके, 
श्री.गोवपचांद पिळकर, श्री.अशभजजि 
िांजारी, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, 
श्री.राजेश राठोि, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, िॉ.िजाहि शमर्ाव, श्री.जयांि 
आसगािकर 
 

नागपरू येथील शासकीय आयिेुद 
महाविद्यालयाच्या िसतिगहृाचे बाांधकाम 
पणूव करण्याबाबि  

५२ १०२९६ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सांजय दौंि 

मतुि वजापरू (जज.अकोला) िालकु्यािील 
ग्रामपांचायिीांनी िीजदेयकाचा भरणा न 
केल्याने िीजपरुिठा खांिीि केल्याबाबि  
 

५३ १०४२९ श्री.विलास पोिनीस कामा रुग्णालयाच्या हलगजीपणामळेु 
कोरोनाबाधधि गभवििी मदहलेचा मतृ्य ू
र्ाल्याबाबि  
 

५४ ११२६१ िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके 

भांिारा जजल््यािील ग्रामपांचायिीांनी 
िीजदेयकाचा भरणा न केल्याने 
िीजपरुिठा खांिीि केल्याबाबि ि िीज 
देयके भरण्यासाठी तनधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबि  
 

५५ १११६८ श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपाटील राज्यािील आशा स्ियांसवेिका, अांगणिािी 
सेविका ि ग्रामपांचायि कमवचाऱ्याांना 
प्रोत्साहन अनदुान देण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
५६ १०८३१ श्री.जयांि पाटील लोटे (जज.रत्नाधगरी) औद्योधगक क्षते्रािील 

केशमकल्स कां पनीांिनू होणारी िायगुळिी 
रोखण्याकरीिा उपाययोजना करण्याबाबि  

५७ ११५२२ श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.सांजय दौंि, श्री.अमोल शमटकरी 

िाशमळनािू राज्याच्या मेिीकल सजव्हवसेस 
कॉपोरेशनच्या धिीिर राज्याि स्ििांत्र 
महामांिळ स्थापन करण्याबाबि  

५८ ११३६१ श्री.शशशकाांि शश ांदे धोम िािा कालव्याच्या जमीन सांपादन 
मलु्याांचे कमी-जास्ि पत्रकाची 
अांमलबजािणी करण्याबाबि  

५९ ११६२४ श्री.नागोराि गाणार, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.रामदास आांबटकर, 
िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील 

अमराििी जजल्हा पररषदेिील आरोग्य 
कमवचाऱ्याांना कोरोना कालािधीिील िेिन 
न शमळाल्याबाबि  

६० १०३५६ श्री.विनायकराि मेटे बीि येथील आांिर जजल्हा बदली र्ालेल्या/ 
होऊन आलेल्या शशक्षकाांना जजल्हा पररषद, 
बीि याांनी कायवमकु्ि/ रुजू करुन घेणेबाबि  
 

६१ १०६५६ श्री.महादेि जानकर मुांबईिील के.ई.एम. रुग्णालयामधील ३० 
विद्याथी िॉक्टराांना कोरोना सांसगव 
र्ाल्याबाबि  
 

  

 

तिसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६२ १०८६९ श्री.सरेुश धस राज्य कामगार रुग्णालयािील पद 

भरिीप्रकक्रयेि गरैव्यिहार र्ाल्याबाबि  
 

६३ १०४६६ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी 

उमरगा (जज.उस्मानाबाद) येथील 
उपजजल्हा रुग्णालयाि भौतिक सोई-
सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबि 
  

६४ ११६१० श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी ददहखेि (िा.सोनपठे, जज.परभणी) येथील 
जजल्हा पररषदेच्या जागचेा गरैिापर 
केल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६५ १०६११ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद जजल््यािील लघ ु ि मध्यम 

पाटबांधारे प्रकल्पाांच्या कामासाठी तनधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबि  

६६ १११३६ श्री.कवपल पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, 
िॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळकर, 
श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन 
िािखरे 

िस्ि ू ि सेिाकर विभागािील कां त्राटी 
कमवचाऱ्याांना शासकीय सेिेि कायम 
करण्याबाबि  

६७ ११५७० िॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे निघर (िा.उरण, जज.रायगि) येथील बांद 
असलेले आरोग्य उपकें द्र सरुु 
करण्याबाबि  

६८ १०८५९ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रिीण 
दटके 

पकिगडु्म (िा.कोरपना, जज.चांद्रपरू) 
धरणाच्या खोलीकरणाचे काम 
करण्याबाबि  

६९ १११४९ श्री.प्रशाांि पररचारक सोलापरू जजल््याि ग्रामीण प्राथशमक 
आरोग्य कें द्र ि उपकें द्राि सोई-सवुिधाांचा 
अभाि असल्याबाबि  

७० १०७४८ श्री.प्रिीण दटके, िॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरेुश धस, 
श्री.रमेश कराि, िॉ.रणजजि पाटील, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास 

राज्यािील शालेय शशक्षण विभागािील 
कें द्र प्रमखुाांना सेिाजेष्ट्ठिनेसुार िररष्ट्ठ 
पदाचा लाभ शमळण्याबाबि  

७१ ११२८६ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सांजय दौंि 

मौजे पोही (िा.मतुि वजापरू, जज.अकोला) 
गािाच्या पनुिवसनाबाबि  

७२ १०५२२ श्री.विलास पोिनीस राज्यािील धरण स्थळाांिरील भकूां पमापक 
कें दे्र ि उपकरणाांचे अद्याििीकरण आणण 
आधुतनकीकरण करण्याबाबि  

७३ ११२६८ िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण       
दटके 

अड्याळ (जज.भांिारा) ग्रामपांचायिीच्या 
ग्रामस्थाांना वपण्याच े शधु्द पाणी 
शमळण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
७४ ११२१३ श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपाटील राज्यािील जजल्हा पररषदेमधील आरोग्य 

विभागािील भरिीसाठी निीन अजवदार 
अजव भरण्यापासनू िांधचि रादहले 
असल्याबाबि  

७५ ११३६५ श्री.शशशकाांि शश ांदे आसरे (कुमठे) (िा.कोरेगाि, जज.सािारा) 
येथील ग्रामपांचायि इमारि बाांधकाम सरुु 
करण्याबाबि  

७६ १०४११ श्री.विनायकराि मेटे राज्यािील २६ लाख नागररकाांना 
कोरोनाचा दसुरा िोस उपलब्ध करुन 
देण्याबाबि  

७७ १०६७२ श्री.महादेि जानकर मेळघाट (िा.अचलपरू, जज.अमराििी) 
येथील बोगस िॉक्टराांिर कारिाई 
करण्याबाबि  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागिि 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : २२ डिसेंबर, २०२१   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


