
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहल ेअधधिेशन, २०२२ 
-------------------------- 

शननिार, हिनाांक ०५ मार्च, २०२२ / फाल्गुन १४, १९४३ ( 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, कामगार मां्ी 
(५) िैद्यकीय शशक्षण, साांस्कृनतक कायच मां्ी 
(६) महहला ि बालविकास मां्ी 
(७) मिृ ि जलसांधारण मां्ी 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ४८ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३५ [ १ ते ३५ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १० [ ३६ त े४५ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३ [ ४६ त े४८ ] 
  

एकूण - ४८ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ ३८६४९ श्री.धर्मणराि पाटील पारोळा (जज. जळगाांि) येथील रामा केअर 

सेंटरच्या अद्ययाित इमारतीमध्ये रामा केअर 
सेंटर कायचरत करणेबाबत  

२ ३७७१८ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, श्रीमती मननषा 
र्ौधरी, श्री.महेश बालिी, श्री.अशमत साटम, डॉ.भारती 
लव्हेकर 

अशलबाग (जज.रायगड) येथील रायगड जजल्हा 
पररषिेर्ी प्रशासकीय इमारत धोकािायक 
जस्थतीत असल्याबाबत 

३ ३७७४६ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि, 
श्री.लहू कानड े

खानिले (जज.रायगड) ग्रामपांर्ायतीच्या 
हद्िीतील (रसायनी) भूखांडासांिभाचत करोिा 
एलएलपी कां पनीने कागिप्ामध्ये फेरफार 
केल्याबाबत 

४ ३९५५४ श्री.नामिेि ससाने लेिा ते बारभाई ताांडा (ता.महागाांि, जज. 
यितमाळ) या गािाांमध्ये मुख्यमां्ी ग्रामसडक 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
योजनेअांतगचत रस््याच्या कामात झालेला 
गैरव्यिहार 
 

५ 
 

३९५४६ श्रीमती मोननका राजळे राज्यातील अांगणिाडया, शमनी अांगणिाडया 
मध्ये वितरीत करण्यात येणाऱ्या पोषण आहार 
वितरणामध्ये होणारा गैरिापर रोखण्याबाबत 
 

६ ३७७९१ श्री.सुनील राणे, श्री.शमहीर कोटेर्ा, श्री.सशमर मेघे, 
श्री.सधर्न कल्याणशटे्टी, श्री.सांभाजी 
पाटील-ननलांगेकर, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्रीमती 
मांिा म्हा्,े श्री.जयकुमार रािल, श्री.लक्ष्मण जगताप, 
अॅड.आशशष शेलार, श्री.प्रशाांत ठाकूर, कॅप्टन आर. 
सेल्िन, श्री.ककसन कथोरे, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.पराग शाह, श्री.योगेश सागर, श्री.गणपत 
गायकिाड, डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.कुमार 
आयलानी, श्री.राम किम 

राज्यातील शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय 
ि रुग्णालयातील अध्यापकाांना अखखल भारतीय 
आयुविचज्ञान सांस्थेतील (एम्स) अध्यापकाांच्या 
प्रमाणे भते्त मांजूर करणेबाबत 

७ ३८२३८ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील पुणताांबा (ता. राहाता, जज.अहमिनगर) येथील 
गोिािरी निीिरील िसांत बांधाऱ्याच्या सांरक्षक 
कठडया अभािी िघुचटना होत असल्याबाबत 
 

८ ४०३४५ श्रीमती मेघना साकोरे बोडीकर सेलू (जज.परभणी) तालुक्यातील ननम्न िधुाना 
प्रकल्पातील कालव्याांना शसांर्नाच्या सोयी 
िेण्याबाबत 
 

९ ३९९१९ श्री.बळिांत िानखड,े श्री.सुभाष धोटे, श्री.अशमन 
पटेल,श्री.कुणाल पाटील, श्री.हहरामण खोसकर 

हतरू (ता.धारणी,जज.अमरािती) येथील र्ुरणी 
येथे सुरु असलेल्या रुग्णालयाच्या इमारतीरे् 
बाांधकाम ननकृष्ट्ट िजाचरे् झाल्याबाबत 
 

१० ३८०२४ श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि धर्ांबळी फाटा (ता.खेड, जज.पणेु) येथील महाळुांगे 
पोशलस ठाण्याच्या हद्िीतील सहारा िधू डअेरीत 
झालेल्या अपघाताबाबत 
 

११ ३८३५३ श्री.धमचरािबाबा आ्ाम, श्री.शमहीर कोटेर्ा, श्री.सुभाष 
िेशमुख, श्री.अशोक पिार, श्री.सांभाजी 
पाटील-ननलांगेकर, श्री.माधिराि पिार, श्री.राहूल कुल, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्री.ककसन कथोरे, श्री.कुमार 
आयलानी, श्री.सुननल काांबळे, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.रे्तन तुपे, 
श्री.मांगेश र्व्हाण, श्रीमती मांिा म्हा्,े श्री.योगेश 
सागर, श्री.समाधान अिताड,े श्री.अतुल सािे 

जलसांधारण विभागात अशभयांता पिभरतीमध्ये 
अननयशमत्ता झाल्याबाबत 



3 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१२ ३९५८६ डॉ.तानाजी सािांत, श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील तेर (जज.उस्मानाबाि) येथील तेरणा मध्यम 

प्रकल्पाच्या माध्यमातून कॅनॉलर्ी िरुुस्ती न 
झाल्याबाबत 
 

१३ ३९१८६ श्री.र्ांद्रकाांत ऊफच  राजुभैय्या रमाकाांत निघरे मौजे रुखी (ता.िसमत, जज.हहांगोली) या गािात 
मुख्यमां्ी ग्रामसडक योजनेअांतगचत रस्ताच्या 
कामात झालेला गैरव्यिहार 
 

१४ ३९१३२ श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.अशमत साटम, श्री.मांगेश 
र्व्हाण, श्री.जयकुमार रािल, श्री.गणपत गायकिाड, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.ककसन कथोरे, श्री.कुमार 
आयलानी, श्रीमती मांिा म्हा्,े कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.नरेंद्र भोंडकेर 

राज्यात पिव्यतु्तर िदै्यकीय प्रिेश परीक्षा 
प्रकक्रया प्रलांबबत असल्याबाबत 

१५ ३८३८० अॅड.आशशष जयस्िाल पालोरा ते वपपळा (ता.पारशशिनी, जज.नागपूर) 
या रस््यारे् बाांधकाम ननकृष्ट्ट िजाचरे् 
झाल्याबाबत 
 

१६ ३८२७७ श्री.बाबासाहेब पाटील अहमिपूर (जज.लातूर) येथील ग्रामीण 
रुग्णालयाच्या पररसरात रामा केअर सेंटर 
कायाचजवित करण्याबाबत 
 

१७ ३९३१६ श्री.सशमर मेघे, श्री.नानाभाऊ पटोले नागपूर येथील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रुग्णालयाशी सांलम्नीत 
अनतविशषेोपर्ार रुग्णालय येथे रक्त विघटन 
प्रकल्प सुरू करणे 
 

१८ ३९३२६ श्री.बबनराि शशांिे, श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.अननल 
बाबर, श्री.अशोक पिार, श्री.रे्तन तुपे, श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे 

महा्मा फुले जनआरोग्य योजनेअांतगचत मोफत 
उपर्ार शमळणेसांिभाचत 

१९ ३८९२० श्री.मोहन मते शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, 
नागपूर येथे बोन बँक सुरु करण्यार्ा प्रस्ताि 
प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

२० ३८६०१ श्री.िौलत िरोडा, श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील 

िाडा ि विक्रमगड (जज.पालघर) तालुक्यातील 
बांधाऱ्याांर्ी कामे ननकृष्ट्ट िजाचर्ी झाल्याबाबत 
 

२१ ३८४३० श्री.सुननल प्रभू खेड-शशितर (ता.खेड, जज.र्नाधगरी) येथील 
आांबये-सकपाळ िाडीच्या रस््यारे् बाांधकाम पूणच 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२२ ३९३५७ श्री.सांजय सािकारे, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, 

श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.सुननल काांबळे, श्रीमती 
माधुरी शमसाळ, श्री.योगेश सागर, श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे, कॅप्टन आर. सेल्िन, अॅड.आशशष 
शेलार, श्री.ककसन कथोरे 

महहला ि बालविकास विभागाांतगचत काही पिे 
ही सरळसेिेने न भरता राज्यसेिा परीक्षदे्िारे 
भरली जाणार असल्याबाबत 

२३ ३७९५२ श्री.सांजय पोतनीस लातूर जजल्हा रुग्णालयास जागा हस्ताांतर 
करण्यास होत असलेला विलांब 
 
 

२४ ४०४१० श्री.राहूल कुल, श्री.जयकुमार गोरे 
 
 

िौंड (जज.पुणे) येधथल आरोग्य विभागाच्या 
प्रलांबबत प्रस्तािास मांजूरी शमळणेबाबत 

२५ ३८४२५ श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्रीमती माधुरी शमसाळ, 
श्री.लक्ष्मण जगताप, श्री.शसध्िाथच शशरोळे, श्री.योगेश 
सागर, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.सुननल काांबळे, 
अॅड.आशशष शेलार, कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.अतुल भातखळकर 

इांिापूर (जज.पुणे) येथील उपजजल्हा 
रुग्णालयातील शिविच्छेिन करण्यात आलेल्या 
मतृिेहाांच्या अिशषेाांर्ी अिहेलना झाल्याबाबत 

२६ ३९११० श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील ननम्न तेरणा उपसा शसांर्न योजना कायाचजवित 
करणेबाबत 
 

२७ ३७६९० श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, 
श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राम किम, श्री.रवि राणा, श्री.सुनील राणे, श्रीमती 
याशमनी यशिांत जाधि, श्री.शमहीर कोटेर्ा, श्रीमती 
माधुरी शमसाळ, श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.शसध्िाथच 
शशरोळे, श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेकर, श्री.ककशोर 
जोरगेिार, श्री.राहूल कुल, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.विश्िनाथ 
भोईर, श्री.राजन साळिी, श्री.सुननल प्रभू, श्री.सांजय 
रायमुलकर, श्रीमती मांिा म्हा्,े श्री.योगेश सागर, 
श्री.सुननल काांबळे, श्री.पराग शाह, कॅप्टन आर. 
सेल्िन, अॅड.राहुल हढकले, श्री.अननल बाबर, श्री.सांजय 
गायकिाड, श्री.गणपत गायकिाड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.कुमार आयलानी, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.र्ांद्रकाांत 
(भाऊ) ननांबाजी पाटील, अॅड.आशशष शेलार, डॉ.भारती 
लव्हेकर, श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.सुरेश (राजूमामा) 
भोळे, श्री.अतुल भातखळकर, श्री.मांगेश र्व्हाण 

राज्यातील शासकीय रुग्णालात औषधाांच्या ि 
िैद्यकीय सामग्रीांर्ा तटुिडा ननमाचण 
झाल्याबाबत 

२८ ४०२१६ श्री.माधिराि पिार ककनिट (जज.हहांगोली) तालुक्यातील कनकिाडी 
येथील साठिण तलािार्ा प्रलांबबत प्रश्न 
सोडविण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२९ ३९८६१ श्री.विक्रमशसांह सािांत जत (जज.साांगली) येथील ६५ गािाांर्ी 

पाणीयोजना मागी लािण्याबाबत 
 

३० ३८६९२ श्री.सुभाष धोटे िरोरा (जज.र्ांद्रपूर) येथे पांतप्रधान आिास 
योजनेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
 

३१ ३९००६ श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, 
श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.विनोि ननकोले 

पालघर जजल््यातील माहीम-केळिा येथे 
बाांधलेल्या झाांझरोळी धरणाच्या िरुािस्थेबाबत 
 

३२ ३८९१४ श्री.मुफती मोहम्मि इस्माईल अब्िलु खाशलक इगतपुरी (जज.नाशशक) येथील रामा केअर 
कायाचजवित करण्याबाबत 
 

३३ ३७९८७ श्री.भास्कर जाधि फुरूस (ता.धर्पळूण, जज.र्नाधगरी) येथील 
प्राथशमक आरोग्य कें द्रामध्ये मुलाला एकार्िेळी 
कोविड प्रनतबांधक लसीरे् िोन डोस हिल्याबाबत 

३४ ३९४४७ श्री.नानाभाऊ पटोले नागपूर जजल्हयात अांगणिाडयात बेबी केअर 
कीट उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 
 

३५ ३९७०६ श्री.रे्तन तपेु, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
श्री.श्रीननिास िनगा, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.अतुल भातखळकर 

पालघर जजल्हयातील रुग्णालयारे् शे्रणीिधचन 
करण्याबाबत 

 
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३६ ३८२२५ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, श्रीमती 

मननषा र्ौधरी, श्री.महेश बालिी, श्री.अशमत 
साटम, डॉ.भारती लव्हेकर 

पनिेल (जज.रायगड) तालुक्यातील प्राथशमक आरोग्य 
कें द्रात शिविच्छेिन करण्यार्ी सोय उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबत 

३७ ३७७७१ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्रीमती याशमनी यशिांत 
जाधि, श्री.लहू कानड,े श्री.सांजय सािकारे, 
श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे 

राज्यातील व्यािसायीक सांस्थाांनी सेिा ककां िा िस्तूांर्ा 
पुरिठा न करता बनािट पाि्या तयार केल्याबाबत 

३८ ३९६६४ श्रीमती मोननका राजळे मुळा पाटबांधारे विभागातील राहुरी, नेिासा, शेिगाांि, 
पाथडी (जज.अहमिनगर) येथील थकीत पाणीपट्टी 
िसुलीच्या नोटीसा शेतकऱ् याांना हिल् याबाबत 

३९ ३७८३७ श्री.सुनील राणे, श्री.सुननल प्रभू, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्रीमती माधुरी 
शमसाळ, श्री.राजन साळिी, श्री.सधर्न 
कल्याणशटे्टी, श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेकर, 

राज्यातील िदै्यकीय महाविद्यालय आखण 
रुग्णालयामध्ये अस्थायी म्हणनू कायचरत असलेल्या 
सहाय्यक प्राध्यापकाांर्ी सेिा ननयशमत करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
श्री.ककशोर जोरगेिार, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.सांजय पोतनीस, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.विश्िनाथ भोईर, 
श्री.सांतोष बाांगर, श्री.सशमर मेघे, श्री.मांगेश 
र्व्हाण, श्री.सांजय गायकिाड, श्री.सांजय 
रायमुलकर, श्रीमती मांिा म्हा्,े श्री.र्ांद्रकाांत 
(भाऊ) ननांबाजी पाटील, श्रीमती याशमनी 
यशिांत जाधि, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, 
श्री.अननल बाबर, श्री.योगेश सागर, 
अॅड.आशशष शेलार, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.लक्ष्मण जगताप, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्री.कुमार आयलानी, 
श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.िेिेंद्र फडणिीस, 
श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्री.रवि राणा, 
श्री.अशभमवयु पिार, श्री.मोहन मते, श्री.नरेंद्र 
भोंडकेर 

४० ३९६०१ श्री.बबनराि शशांिे, श्री.सुभाष िेशमुख सोलापूर जजल््यातील छ्पती शशिाजी सिोपर्ार 
रुग्णालयात ककच रोगग्रस्त रुग्णाांना उपर्ार शमळत 
नसल्याबाबत 

४१ ३७९७८ श्री.सांजय पोतनीस, श्रीमती याशमनी यशिांत 
जाधि 

घाटकोपर (मुांबई) येथील धर्रागनगर पररसरातील 
केशमकल कां पनीत िाय ू गळतीमुळे मृ् यू झालेल्या 
कामगाराांच्या कुटुांबबयाांना ि जखमीांना आधथचक मित 
िेण्याबाबत 

४२ ३८५१३ श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्रीमती माधुरी 
शमसाळ, श्री.सांजय सािकारे, श्री.राजेंद्र 
पाटणी, श्री.योगेश सागर, श्री.जयकुमार 
रािल, श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे, श्री.अतुल 
भातखळकर 

गोंहिया जजल््यातील अांगणिाडी कें द्रामध्ये 
सोयी-सुविधाांर्ा अभाि असल्याबाबत 

४३ ३७६९२ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्री.रवि राणा, 
श्री.अशमत साटम, श्री.जयकुमार रािल 

अमरािती जजल्हयातील मेळघाट येथील सेमाडोह ि 
हररसाल येथील टेलीमेडडसीन सेिा पनु:श्र् कायाचजवित 
करण्याबाबत 

४४ ३८६९४ श्री.सुभाष धोटे र्ांद्रपूर येथील सहाय्यक कामगार आयुक्त कायाचलयात 
बोगस कामगाराांच्या नोंिणीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

४५ ३९७१६ श्री.रे्तन तपेु मुरुड (जज.रायगड) तालुक्यातील खार आांबोली 
धरणाच्या उजव्या तीर कालिा ि डाव्या तीर कालव्याांर्ी 
कामे पूणच करण्याबाबत 
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नतसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
४६ ३९७१० श्रीमती मोननका राजळे, श्री.शशरीष र्ौधरी राज् यात जीिन अमतृ रक्त पेढी (ब्लड ऑन कॉल) ही 

सुविधा बांि होत असल्याबाबत. 
४७ ३८५३२ श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्रीमती माधुरी 

शमसाळ, श्री.योगेश सागर, श्री.जयकुमार 
रािल 

अजुचनी मोरगाि (जज.गोंहिया) तालुक्यातील धरण 
पररसरातील धान उ्पािक शेतकऱ् याांना शसांर्नासाठी 
पाणी िेण्याबाबत 
 
 
 

४८ ३९७२४ श्री.रे्तन तपेु, श्री.मांगेश  र्व्हाण, 
श्री.धर्मणराि पाटील 

जळगाांि जजल्हयातील धगरणा धरणाांच्या पाटर्ाऱ्यार्ी 
िरुुस्तीस ननधी उपलब्ध करणेबाबत  

  

  
विधान भिन :   राजेवद्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : ४ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


