
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
-------------------------- 

बुधिार, हिनाांक ०९ मार्च, २०२२ / फाल्गुन १८, 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 - ४५ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३६ [ १ ते ३६ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ८ [ ३७ ते ४४ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १ [ ४५ ] 
  

एकूण - ४५ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
 

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. 
प्रश्न 
क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 

१ ४१०२५ श्री.अशमन पटेल मुांबईतील भायखळा येथील सर जे.जे. 
रुग्णालयातीत िारसा हक्काने िेण्यात येणाऱ्या 
ननयुक््या प्रलांबबत असल्याबाबत 

२ ३९८९१ श्री.भरतशठे गोगािले सड े(ता. पोलािपूर, जज. रायगड) येथील काांगोरा 
मांहिर समोर सभामांडप बाांधणे ि गडककल्ले जतन 
आणण सांिधचन ि साांस्कृनतक कायच अनिुान 
शमळण्याबाबत 

३ ४०५५४ श्री.अशमत साटम, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील 

पायरिाडी (ता.मोखाडा, जज.पालघर) येथे आरोग्य 
सोयी-सुविध ांर्ा अभाि असल्याबाबत 

४ ४१७२८ डॉ.विनय विलासराि कोरे (सािकर) शशराळा (जज.साांगली) तालुक्यातील र्ाांिोली 
धरणाच्या डाव्या कालव्यार्ी ि ्यािरील पोट 
कालव्याांमधनू होणारी गळती थाांबविण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न 
क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 

५ ४०१५८ श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.िेिेंद्र फडणिीस, 
श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्री.सुधीर 
मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राम किम, श्री.रवि राणा, अॅड.आशशष 
शेलार, श्री.अशभमन्य ुपिार, श्रीमती 
मोननका राजळे, श्री.शसध्िाथच शशरोळे 

राज्याच्या शहरी भागात िाढत असलेले 
कुपोषणारे् प्रमाण 

६ ३७७९५ श्री.सुनील राणे, श्री.शमहीर कोटेर्ा, 
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेकर, श्री.र्ांद्रकाांत 
(िािा) पाटील, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.कुमार आयलानी, 
श्रीमती मांिा म्हा्,े अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.लक्ष्मण जगताप, श्री.योगेश सागर, 
श्री.राम किम 

राज्यातील १८ शासकीय रुग्णालयातील अनुभिी 
फामाचशसस्ट याांना सेिाज्येष्ट्ठतेनूसार पिोन्नती 
िेण्याबाबत 

७ ३७७०३ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम किम, 
श्री.रवि राणा 

ननळिांड-ेशशडी-कोपरगाि (जज.अहमिनगर) ही 
बांहिस्त पाईपलाईन कायाचजन्ित करण्याबाबत 

८ ४०८७२ श्री.गणपत गायकिाड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.कुमार आयलानी 

अांबरनाथ (जज.ठाणे) तालुक्यातील माांगरूळ 
प्राथशमक आरोग्य कें द्र मधील समस्याबाबत 

९ ४०४६८ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.महेश बालिी, 
श्री.अशमत साटम, डॉ.भारती लव्हेकर 

घूम-रूद्रिट (ता.म्हसळा, जज.रायगड) येथील 
रस््याांर्ी कामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

१० ४०३९६ डॉ.अशोक उईके नाांझा (ता.कळांब, जज.यितमाळ) येथील प्राथशमक 
आरोग्य कें द्रारे् बाांधकाम ननकृष्ट्ट िजाचरे् 
झालेबाबत 

११ ३८७७६ श्री.िौलत िरोडा, श्री.कालीिास कोळांबकर िाडा (जज.ठाणे) तालुक्यातील शेतकऱ् याांच्या 
कोरडिाहू शेतजशमनीला बारमाही पाणी उपलब्ध 
करुन िेण्याबाबत 

१२ ३८४८० श्री.सुननल प्रभू मुांबई येथील सर जे. जे. रुग्णालायत 
ननयमबाह्यरर्या यां् सामुग्री खरेिी केल्याबाबत 

१३ ४०२७२ श्री.सांतोष बाांगर उस्मानाबाि जजल्हयात इमारत ि इतर बाांधकाम 
कामगाराांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी 
योजनेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

१४ ४०६२२ श्री.सुधीर मुनगांटीिार पुसि (जज.यितमाळ) येथील उपजजल्हा 
रुग्णालयात अ्यािश्यक आरोग्य सोयी- सुविधा 
पुरविण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न 
क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 

१५ ३७७८१ श्री.लहू कानड,े श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.मुफती मोहम्मि इस्माईल अब्िलु 
खाशलक 

पेठ (जज. नाशशक) तालुक्यात शासकीय योजनेत 
ननधीर्ा गैरिापर झाल्याबाबत 

१६ ३८१४० अॅड.आकाश फुां डकर खामगाि (जजल्हा बुलढाणा) येथील सामान्य 
रुग्णालयात रक्त विलगीकरण कक्ष स्थापन 
करणे बाबत 

१७ ४१०७० श्रीमती मननषा र्ौधरी पालघर जजल्हयातील सुयाच धरणारे् पाणी रेल्िे 
क्रॉशसांग करुन नेण्यारे् काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत 

१८ ४१३४५ श्री.अतुल सािे घाटी (जज.औरांगाबाि) येथील शासकीय ििैयकीय 
महाविद्यालय ि रुग्णालयमध्ये औषधासाठी 
तरतूि (बजेट) िाढविण्याबाबत 

१९ ३७९६३ श्री.कुणाल पाटील धुळे जजल्ह्यातील ज्येष्ट्ठ कलािांताांना शमळण्याऱ्या 
मानधनाच्या प्रस्तािाांना मांजुरी शमळण्याबाबत 

२० ४०७६५ श्री.मानशसांग नाईक साांगली जजल्हयातील शशराळा ि िाळिा 
तालुक्यातील प्राथशमक आरोग्य केद्र पूणच क्षमतेने 
सुरु करण्याबाबत 

२१ ४१८६५ डॉ.बालाजी ककणीकर धसई (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) येथे खासगी 
ििाखान्यार्ा अिैध व्यिसाय सुरु केल्याबाबत 

२२ ३७७६८ श्री.विकास ठाकरे नगरपररषि िाडी( जज.नागपरू) येथील िेल रीट 
मल्टीस्पेशालीटी रुगणालयामध्ये विनापरिानगी 
सुरू असलेल्या ििैयकीय व्यिसायाबाबत 

२३ ४०५५७ श्री.नामिेि ससाने अकोला जजल्हा पररषि अांतगचत खरेिी करण्यात 
आलेल्या सॅननटायझर, मास्क ि औषधमध्ये 
झालेला गैरव्यिहार 

२४ ३८५७४ श्रीमती सुलभा खोडके अमरािती जजल्हा प्रशासनाकडून नतथचक्षे् 
ननधीमध्ये अननयशमतता झाल्याबाबत 
 

२५ ४११३९ श्री.विनोि ननकोले, श्री.जयकुमार रािल गोंहिया जजल्ह्यात आहििासी क्षे्ातील गभचिती 
ि प्रसूती होणा-या महहलाांसाठी सुरु केलेली 
माहेरघर योजना बांि असल्याबाबत 

२६ ४०९८७ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.नानाभाऊ पटोले, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.हहरामण खोसकर, श्री.मोहन मते, 
श्री.रणधीर सािरकर, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत 
(िािा) पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्री.राम किम, श्री.रवि 

आरोग्य विभागातील  भरती प्रक्रीयेरे् ननयोजन 
ननयोजनबध्ि करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न 
क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 

राणा, श्री.अशभमन्यु पिार, श्री.जयकुमार 
गोरे, श्री.राहूल कुल 
 

२७ ३८२५१ श्री.रोहहत पिार, श्री.लक्ष्मण जगताप कोरोना काळात खाजगी रुग्णालयाांनी 
आकारलेल्या बबलाांच्या तक्रारी बाबत 

२८ ३८६९७ श्री.सुभाष धोटे र्ाांिरूबाजार (जज.अमरािती) तालुक्यातील 
अांगणिाडीत लाभार्थयाांना िाटप करण्यात आलेले 
धान्य ननकृष्ट्ट िजाचरे् असल्याबाबत 

२९ ४०००९ श्री.सांतोष िानिे औरांगाबाि येथील जायकिाडी धरणािरील 
भूकां पमापक यां् बांि असल् याबाबत 

३० ३८७७० श्री.लक्ष्मण पिार मौजे उमापूर (ता.गेिराई, जज.बीड) येथे 
शे्रणीिधीत झालेले ग्रामीण रुग्णालय कायाचजन्ित 
करण्याबाबत 

३१ ३८९२६ श्री.मोहन मते शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, 
नागपूर येथे रुग्णाांिर शस््कक्रयेसाठी ननधी 
उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 

३२ ४०४५८ श्री.शेखर ननकम मौजे नतिरे (ता. धर्पळूण, जज.र्नाधगरी) येथील 
नतिरे धरणारे् काम प्राधान्याने पूणच् िास 
नेणेबाबत 

३३ ३९५३७ श्री.बबनराि शशांिे सोलापूर जजल्ह्यात आयुष्ट्यमान भारत योजनेर्ा 
लाभार्थयाांना लाभ शमळत नसल्याबाबत 

३४ ३८४९४ श्री.शभमराि तापकीर पुणे जजल्हापररषिेच्या िररष्ट्ट पिािरील 
अधधकाऱ्याांनी बनािट प्रमाणप् िाखल 
केल्याबाबत 

३५ ३८२३४ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.रईस शेख अहमिनगर जजल्हा पररषिेतील विकास 
कामाांसाठीर्ा मांजूर ननधी अखधर्चत राहहल्याबाबत 

३६ ३९७१९ श्री.रे्तन तपेु मौ.खानू (ता.जज.र्नाधगरी) येथे धरणाच्या 
कामात झालेला गैरव्यिहार 

 

 
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३७ ४०१८१ श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.सांजय केळकर, 

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.कैलास 
घाडगे पाटील 

उस्मानाबाि जजल्ह्यातील रुग्णालयात 
औषधार्ा पुरिठा सुरळीत करण्याबाबत 

३८ ३९६१९ श्री.सुनील राणे, श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.विनोि ननकोले, श्री.श्रीननिास िनगा 

तारापूर (जज.पालघर) एमआयडीसीमध्ये  
िारांिार झालेल्य  िघुचटनाांबाबात 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३९ ४०३९९ डॉ.अशोक उईके िगुच (ता.कळांब, जज.यितमाळ) येथील तलािारे् 

गेट िरुूस्त नसल्याने पाण्यार्ा अपव्यय होत 
असल्याबाबत 

४० ४०६३४ श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.विनोि ननकोले, 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील 

मुांबई-अहमिाबाि महामागाचिरील 
अपघातग्रस्ताांसाठी िहहसर ते खाननिड े
टोलनाका िरम्यान रूग्ण्िाहहकाांर्ी सुविधा 
उपलब्ध करण्याबाबत 

४१ ४१३५२ श्री.अतुल सािे औरांगाबाि येथील घाटी शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रुग्णालयाांमध्ये जजनोम 
शसक्िेजन्सांग लॅब सुरू करण्याबाबत 

४२ ४०५६३ श्री.नामिेि ससाने िेण्णी (ता.महागाांि, जज.यितमाळ) येथील 
अधर पुस या प्रकल्पाअांतगचत अ्यल्प 
प्रमाणात शतेी शसांर्नाखाली येत असल्याबाबत 

४३ ४०९८८ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.नानाभाऊ पटोले, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.हहरामण खोसकर 

राज्यात कोविड या आजारातून बरे झालेल्या 
रुग्णाांना “लााँग कोविड शसांड्रोम” र्ा धोका 
जाणित असल्याबाबत 

४४ ४०१८८ श्री.सांतोष िानिे जाफराबाि (जज. जालना) येथील ग्रामीण 
रुग्णालयासाठी  स्ितां् पाणीपुरिठा योजना 
राबविण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
४५ ४१४५५ श्री.अतुल सािे औरांगाबाि जजल्ह्यातील अांगणिाडयाांना 

स्ित:र्ी इमारत बाांधणे तसेर् ररक्त पिे 
भरण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : ८ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


