
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
-------------------------- 

शुक्रिार, हदनाांक ११ मार्च, २०२२ / फाल्गुन २०, १९४३ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) उप मखु् यमा्ं ी 

 

याांर्े प्रभारी विभाग 

(२) जलसांपदा ि लाभक्षे्  विकास मा्ं ी 
(३) सािचजननक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मा्ं ी 
(४) कामगार, ग्रामविकास मा्ं ी 
(५) िदै्यकीय शशक्षण, साांस्कृनतक काये मा्ं ी 
(६) महहला ि बालविकास मा्ं ी 
(७) मदृ ि जलसांधारण मा्ं ी 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ५२ 
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३१ [ १ ते ३१ ] 

  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १३ [ ३२ ते ४४ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ८ [ ४५ ते ५२ ] 
  एकूण - ५२ 
 -------------------- 

 प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी  
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 

१ १२५२१ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील 

पालघर जजल््यातील जजल्हा पररषदेच्या 
शाळाांमध्ये ई-लननिंग ि  सौरऊजाच 
विद्यतुीकरण सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

२ ११७८३ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.सनुनल 
शशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील 

मुांबईतील सर जे. जे. रुग्णालयात 
उपर्ारासाठी औषधे ि िदै्यकीय 
साधनसामगु्री उपलब्ध करून देण्याबाबत  

३ १२८२९ श्री.रमेश कराड, श्री.सदाशशि खोत, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.विनायकराि 
मेटे, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सरेुश धस, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दटके, 
श्री.जयांत पाटील 

पेठ (जज.नाशशक) तालकु्यातील मदृ ि 
जलसांधारणाच्या विविध योजनाांमध्ये 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
४ १२६०३ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत िांजारी, 

डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.ककशोर दराड,े श्री.कवपल पाटील 

राज्यातील शासकीय ि ननमशासकीय 
कमचर्ाऱ्याांना जुनी ननितृ्तीिेतन योजना 
लाग ूकरण् याबाबत  

५ ११७६७ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.विलास पोतनीस, श्री.रामदास 
आांबटकर 

राज्यातील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रुग्णालयातील 
अध्यापकाांर्ा िदै्यकीय अभ्यास भत्ता ि 
पदव्यतु् तर  भत्ता अखखल भारतीय 
आयवुिचज्ञान सांस्थेतील (एम्स) 
अध्यापकाांप्रमाणे मांजूर करण्याबाबत  

६ ११८८० श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.विक्रम काळे 

मौजे अजजांठा (जज.औरांगाबाद) येथील 
ननजामकालीन बांधाऱ्याच्या दरुुस्तीबाबत  

७ १२३४५ डॉ.रणजजत पाटील राज्यातील बालक, स्तनदा माता ि 
गभचितीांना पोषण आहार शमळण्याबाबत  

८ १२३४९ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके, श्री.अशभजजत 
िांजारी 

नागपरू येथील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रूग्णालयाशी सांलग्नीत 
अनतविशषेोपर्ार रुग्णालय येथे रक्त 
विघटन  प्रकल्प सरुु करण्याबाबत  

९ १२५२४ श्री.ककरण सरनाईक, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.विक्रम काळे, श्री.ककशोर 
दराड,े श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.सजुजतशसांह ठाकूर, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर 

जजल्हा पररषद ि खाजगी शाळाांतील 
नेट-सेट (यजूीसी) तसेर् पीएर्.डी 
अहचताधारक शशक्षकाांना प्रशासकीय 
सेिेतील िगच-१ ि िगच-२ च्या पदाांिर 
सामािनू घेण्याबाबत  

१० १२०६१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
काळे 

दहहखेड (ता.सोनपेठ, जज.परभणी) येथील 
जजल्हा पररषदेच्या  जागरे्ा गरैिापर 
केल्याबाबत 

११ १२०७१ श्री.विलास पोतनीस ताशमळनाडू मेडड कल सजव्हचसेस 
कॉपोरेशनच्या धतीिर राज्यात स्िता्ं  
महामांडळ स्थापन करण्याबाबत  

१२ १२८७३ श्री.अमोल शमटकरी शेंडगाि (ता.दयाचपरू, जज.अमरािती) 
येथील श्री सांत गाडगे महाराज 
तीथचक्षे् ाच्या विकासाबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१३ १२५२७ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमझाच, 

श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड 
हहांगोली जजल्हा रुग्णालयातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत तसेर् अन्य सोयी-सवुिधा 
उपलब्ध करुन देणेबाबत  
 

१४ १२२०५ श्री.जयांत पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुके, डॉ.रणजजत पाटील 
 

अशलबाग (जज.रायगड) येथील जजल्हा 
रूग्णालयास अत्याधुननक सोयी-सवुिधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

१५ १२७३७ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.सदाशशि खोत, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपर्ांद पडळकर, 
श्री.ननलय नाईक, श्री.प्रविण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे 
 

राज्यात पेरोल ि डडझेलिरील करात 
कपात करण्याबाबत  

१६ १२५४० श्री.अशभजजत िांजारी, डॉ.पररणय फुके नागपरू येथे जज नोम शसक्िेशस ांगर्ी 
सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत  
 

१७ ११८४३ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर हळदीिर लािण्यात आलेल्या दरात 
कपात करण्याबाबत 
 

१८ ११८६८ श्री.विनायकराि मेटे बीड येथील पांतप्रधान ग्राम सडक 
योजनेतांगचत कामाांच्या ई-ननविदा 
प्रकक्रयेत अननयशमतता झाल्याबाबत 
 

१९ १२५३८ श्री.सरेुश धस प्रादेशशक मनोरुग्णालय, येरिडा, पणेु 
येथील िदै्यकीय अधीक्षकाांिर कारिाई 
करण्याबाबत  
 

२० १२४४६ श्री.रवि ांद्र फाटक ठाणे जजल््यात बोगस डॉक्टर आढळून 
आल्याबाबत  
 

२१ १२३८० श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ननलय नाईक, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश कराड, 
श्री.प्रविण दटके, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.रामदास आांबटकर 
 

गोसीखुदच धरणाच्या बॅकिॉटरमळेु नागपरू 
ि भांडारा जजल््यातील शतेकऱ् याांर् े
नकुसान झाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
२२ १२२१९ श्री.अांबादास दानिे जायकिाडी धरणािरील भकूां पमापक या्ं  

बांद असल्याबाबत  

२३ १२६२५ श्री.प्रविण दटके, श्री.नागोराि गाणार गोसीखुदच शस ांर्न प्रकल्पाच्या पाणी 
पातळीनसुार बाधधत क्षे्ातील गािाांर् े
सिेक्षण करुन ननधी देण्याबाबत  

२४ १२४१५ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.रमेश कराड, श्री.प्रविण दटके 

गोंहदया जजल््यातील आयषु्ट्यमान भारत 
प्रधानमा्ं ी जन आरोग्य योजनेतील 
लाभार्थयािंच्या ननिड यादीबाबत  

२५ १२०९० श्री.प्रसाद लाड आरीशसया हॉटेल र्ालकाला राज्य 
उत्पादन शलु्क विभागाकडून दोन विदेशी 
मद्य परिाने हदल्याबाबत  

२६ ११९०० श्री.गोवपर्ांद पडळकर खेराड-ेविटा (ता.कडगेाि, जज.साांगली) 
येथील बांधाऱ्यार्ी  दरुुस्ती करण्याबाबत  

२७ १२९८६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.राजहांस शसांह 

हररसाल ि सेमाडोह (जज.अमरािती) 
येथील टेशलमेडीसीन कें द्र ननधी अभािी 
बांद असल्याबाबत  

२८ १३००७ श्री.शशशकाांत शश ांदे मोळ त े म्हस्कोबा मांदीर (ता.खटाि, 
जज.सातारा) येथील रस्त्याच्या कामात 
बेकायदेशीरररत्या गौण खननजार्े 
उत्खनन केल्याबाबत 

२९ १३०३२ श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमोल शमटकरी, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.र्ांद्रशखेर 
बािनकुळे, डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, 
श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस 

आिी (जज.िधाच) येथील कदम रुग्णालय 
पररसरात अिधैररत्या गभचपात केलेल्या 
अभचकाांर्ी मानिी हाड े ि किट्या 
आढळून आल्याबाबत   

३० १३२०८ श्री.राजहांस शस ांह, श्री.विलास पोतनीस, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे 

जव्हार कुटीर रुग्णालयार्ी (ता.जव्हार, 
जज.पालघर) रुग्णिाहहका देण्यास नकार 
देणाऱ्या दोषी कमचर्ाऱ्याांिर कारिाई 
करण्याबाबत   

३१ १३३३३ श्री.सनुनल शशांदे राज्यातील पररर्ारीकाांच्या मागण्या पणूच 
करण्याबाबत  
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दसुरी फेरी 
 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
३२ १२५१६ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील 

कोरळिाडी (ता.पनिेल, जज.रायगड) 
येथील रस्त्यार्ी कामे पणूच करण्याबाबत  

३३ १३१९५ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, डॉ.प्रज्ञा 
साति, डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.अशभजजत 
िांजारी, श्री.राजेश राठोड 

उस्मानाबाद जजल््यातील बाांधकाम 
कामगाराांसाठी शासनाने राबविलेल्या 
कल्याणकारी योजनेमध्ये गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत  

३४ ११८२५ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील 

जजल्हा आरोग्य विभागातील 
(जज.रत्नाधगरी) िदै्यकीय अधधकाऱ् याांर् े
थककत िेतन मांजूर करण्याबाबत  

३५ १२८६७ श्री.अमोल शमटकरी मौजे पोही (ता.मनुत चजापरू, जज.अकोला) 
गािाच्या पनुिचसनाबाबत  

३६ १२५६७ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमझाच, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड 

राज्यात खाजगी ि शासकीय 
रुग्णालयाांमध्ये शसझेररयनर्े िाढत े
प्रमाण रोखण्याकररता उपाययोजना 
करण्याबाबत   

३७ १३१५८ श्री.जयांत पाटील मरुूड (जज.रायगड) शहरातील लेडी 
कुलसमु ि फानतमा बेगम ग्रामीण 
रूग्णालयात िदै्यकीय अधीक्षक ि 
डॉक्टराांर्ी ररक्त पदे भरण्याबाबत  

३८ १२७१८ श्री.अशभजजत िांजारी नागपरूसह विदभाचतील प्राथशमक आरोग्य 
कें द्राांना हदलेल्या व्हॅक्सीन व्हॅन 
कायाचजन्ित करण्याबाबत   

३९ १२४१४ श्री.विनायकराि मेटे औरांगाबाद येथील खाजगी रुग्णालयाांनी 
कोरोना रुग्णाांकडून अनतररक्त देयके 
िसलू केल्याबाबत  

४० १२३९४ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे, श्री.अशभजजत 
िांजारी 

नागपरू जजल्हा ननयोजन सशमतीअांतगचत 
सन २०२१-२२ या आधथचक िषाचत ननधी 
अखधर्चत राहहल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
४१ १२८९८ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद जजल््यात घाटी 

रुग्णालयामध्ये रुग्णाांना आिश्यक 
औषधे ि इतर साहहत्य उपलब्ध 
नसल्याबाबत 

४२ १२४६५ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.ननलय नाईक, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.रमेश कराड, श्री.प्रविण दटके 

भांडारा जजल्हा सामान्य रुग्णालयातील 
ररक्त पदे भरण्यासह अत्याधुननक    
सोयी-सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

४३ १२०८५ श्री.प्रसाद लाड अनाचळा (ता.िसई, जज.पालघर) 
ग्रामपांर्ायतीच्या हद्दीतील मोबाईल 
टॉिर हटविण्याबाबत  

४४ १२९८९ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर, डॉ.पररणय फुके 

गोंहदया जजल््यातील अांगणिाडयाांमध्ये 
वपण्यार्े पाणी ि शौर्ालयार्ी सवुिधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
४५ १२५०६ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे 

पालघर जजल्हा पररषदेच्या आरोग्य 
विभागातील ररक्त पदे भरुन 
अत्याधुननक सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

४६ १२५२८ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमझाच, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड 

हहांगोली जजल््यातील प्रलांबबत घरकुलाांर्ी 
कामे पणूच करण्याबाबत  

४७ १३१४९ श्री.जयांत पाटील केळिा रोड (ता.जज.पालघर) भागातील 
झाांझरोळी धरणातनू पाण्यार्ी गळती 
होत असल्याबाबत  

४८ १२७८७ श्री.अशभजजत िांजारी नागपरू येथील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रुग्णालयार्ी रक्त 
सांकलन व्हॅन सरुु करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
४९ १३१८० श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे नागपरू जिल्ह्यातील कन्हान नदीवरील 

कोच्छी बॅरेिमधील पाणी आरक्षणाबाबत 

५० १३१२४ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद जजल््यात लाभाथींनी आिास 
योजनाांमधून अनदुान घेऊनही घरे 
बाांधली नसल्याबाबत 

५१ १२९०९ श्री.प्रसाद लाड देिळाली प्रिरा (जज.अहमदनगर) येथील 
प्राथशमक आरोग्य कें द्रात प्रसतुीसाठी 
आलेल्या महहलेला दाखल करुन न 
घेणाऱ्या िदै्यकीय अधधकाऱ्याांिर 
कारिाई करणेबाबत  

५२ १२९९० श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर 

र्ांद्रपरू जजल््यातील िरोरा शहर ि 
ग्रामीण भागातील अांगणिाडयाांमध्ये 
पोषण आहाराच्या पाककटाांच्या 
िजनामध्ये तफाित आढळून 
आल्हयाबाबत  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : १० मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 

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

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


