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

बुधिार, हिनाांक १६ मार्च, २०२२ / फाल्गुन २५, 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)  िदै्यकीय शशक्षण, साांस्कृनतक कायच मां्ी 
(६)  महहला ि बालविकास मां्ी 
(७)  मिृ ि जलसांधारण मां्ी 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ५७ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ४१ [ १ ते ४१ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १२ [ ४२ त े५३ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ४ [ ५४ त े५७ ] 
  

एकूण - ५७ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ ४२५०८ श्री.शशरीष र्ौधरी हहांगोणा (ता.यािल, जज.जळगाि) येथील 

ग्रामपांर्ायतमध्ये िशलत िस्ती ननधीर्ा गैरिापर 
झाल्याबाबत 

२ ४०८४५ श्री.राजन साळिी राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील प्राथशमक 
आरोग्य कें द्रामधील रुग्णिाहहका र्ालकाांरे् मानधन 
अिा करण्याबाबत 

३ ४२१०१ श्री.सांजजिरेड्डी बोिकुरिार, डॉ.अशोक 
उईके 

बोिाड (ता.मारेगाांि, जज. यितमाळ) येथील अांगणिाडी 
इमारत बाांधकामास ननधी उपलब्ध करण्याबाबत 

४ ४२२२१ श्री.रईस शेख रस्त्यािर राहणाऱ्या अनाथ, बेघर मुलाांच्या 
पूनिचसनाबाबत 

५ ४२६३६ डॉ.िेिराि होळी गडधर्रोली जजल््यातील आरोग्य कमचर्ाऱ्याांरे् थकीत 
िेतन िेणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
६ ४३२९६ श्री.िेिेंद्र भुयार न्याहाळे ख.ु (ता.जव्हार, जज.पालघर ) ग्रामपांर्ायत 

हद्िीत मुितबा्य सॅननटाझररे् िाटप केल्याबाबत 
७ ४३३१९ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.मोहनराि 

हांबड े
राज्यात बालवििाहारे् िाढते प्रमाण रोखण्यासाठी 
कराियाच्या उपाययोजना 

८ ४०६४३ श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.सांजय केळकर राज्यात कोविड-१९ या साथ रोगाच्या काळात 
बालमतृ्यूच्या प्रमाणात झालेली िाढ 

९ ४१०२९ श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील उस्मानाबाि जजल्हयातील उपळा –तेर-जागजी- कोंड- 
मेंढा रस्ता ि तेर गािातील पेठ पररसरातील पलुाच्या 
बाांधकामासाठी ननधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 

१० ४३२८६ श्री.मोहन मते नागपूरच्या शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि 
रुग्णालयाशी सांलग्न असलेल्या सुपरस्पेशाशलटी 
रुग्णालयात कॅथलॅबर्ी प्रतीक्षा असल्याबाबत 

११ ४१२४४ श्री.बळिांत िानखड,े श्री.अशमन पटेल अांजनगाि सुजी (जज.अमरािती) येथील शहानूर प्रकल्प 
कायाचलयातील कमचर्ारी अनपुजस्थत असल्याने 
शेतकऱ्यार्ी गैरसोय होत असल्याबाबत 

१२ ४१७८५ श्री.जयकुमार रािल नागभीड (जज.र्ांद्रपूर) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील 
डााँक्टराांच्या हलगजीपणामुळे गभचिती महहलेर्ा 
झालेला मतृ्य ू

१३ ४३३८० श्री.धर्मणराि पाटील लोणीसीम (ता.पारोळा, जज.जळगाांि) या लघू पाटबांधारे 
योजनेरे् काम पूणच करणेबाबत 

१४ ४३१८६ डॉ.तानाजी सािांत भूम (जज.उस्मानाबाि) तालूक्यातील ग्रामीण 
रुग्णालयाांत हिव्याांगकरीता आरोग्य तपासणी शशबीर 
सुरु करण्याबाबत 

१५ ४१७६० श्री.मिन येरािार, श्री.नामिेि ससाने यितमाळ जजल्हा पररषिेमध्ये साहहत्य खरेिीत 
झालेला गैरव्यिहार 
 

१६ ४३२४६ श्री.सुरेश िरपुडकर परभणी जजल्हासह मराठिाडयात कृत्र्म पुरपररस्थती 
ननमाचण झाल्याबाबत 

१७ ४२२५० श्रीमती मेघना साकोरे बोडीकर सेलू (जज.परभणी) तालुक्यातील लोअर िधुना 
धरणाच्या डाव्या ि उजव्या कालव्यारे् अस्तरीकरणारे् 
काम अपूणच असल्याबाबत 

१८ ४३१२५ श्री.राजेश पिार नायगाि (जज.नाांिेड) येथील ग्रामीण रुग्णालयात 
मोफत आहारार्ी ननयमबाहय िेयके अिा केल्याबबात 

१९ ४२९७४ श्री.विजयकुमार िेशमुख सोलापूर जजल्हा पररषिेच्या बाांधकाम विभागात 
झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

२० ४२७२९ श्री.समाधान अिताड े पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यात “आमर्ा गाि, 
आमर्ा विकास” योजने अांतगचत झालेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२१ ४०००७ श्री.सांतोष िानिे सोयगाांि (जज. औरांगाबाि) येथील एकाजत्मक प्रकल्प 

विभागाच्या कायाचलयात कमचर्ारी अनुपजस्थतीमुळे 
होणारी गैरसोय 

२२ ३९३५३ श्री.िौलत िरोडा िाडा (जज.पालघर) येथील ग्रामीण रुग्णालयात रोग 
ननिान मशशन विनािापर असल्याबाबत 

२३ ३८७०० श्री.सुभाष धोटे, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.हहरामण खोसकर, श्री.जयकुमार 
रािल 

र्ांद्रपूर जजल्हयातील गरोिर महहला ि बालकाांना 
ननकृष्ट्ट ि भेसळयुक्त पोषण आहार िेण्यात येत 
असल्याबाबत 

२४ ४२२८८ डॉ.तुषार राठोड नाांिेड जजल्हा पररषिेमध्ये शशक्षकाांच्या सिचसाधारण 
बिल्यामध्ये अननयशमतता झाल्याबाबत 

२५ ४२४१० श्री.मोहनराि हांबड,े श्री.अशमन पटेल, 
श्री.जजतेश अांतापूरकर 

नाांिेड जजल्हयात राष्ट्रीय आरोग्य अशभयानाांतगचत 
झालेला अपहार 

२६ ४११८९ श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेकर जजल्हा पररषि लातूर येथे आांतरजजल्हा शशक्षक बिली 
अांतगचत र्ुकीर्ी ननिड प्रकक्रया राबविल्याबाबत 

२७ ४२९५३ श्री.अशभमन्यु पिार औसा (जज.लातूर) अनतिषृ्ट्टीमुळे िाहून गेलेल्या 
रस्त्याांर्ी ि पुलार्ी िरुूस्ती करणेबाबात 

२८ ४२३११ श्री.कृष्ट्णा गजबे कोरर्ी (जज. गडधर्रोली ) येथील ग्रामीण रुग्णालयात 
विद्युतीकरणारे् काम नव्याने करण्याबाबत 

२९ ४२२३९ श्री.प्रकाश भारसाकळे अकोला जजल््यातील ग्रामीण भागात प्रधानमां्ी 
आिास योजनेअांतगचत घरकुलारे् बाांधकाम सुरु 
करण्यात आले नसल्याबाबत 

३० ४२१०७ श्रीमती मोननका राजळे, श्री.राहूल कुल, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.अशभमन्यु पिार 

राज्यात महहलाांसाठी निीन धोरण आखणे बाबत 

३१ ३७८२५ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि, 
श्री.ककशोर जोरगेिार, श्री.लहू कानड,े 
श्रीमती लताबाई सोनिणे 

ककल्ले रायगड ि पररसर विकास पयचटन आराखडयार्ी 
कामे पूणच करण्याबाबत 

३२ ४२९८४ श्री.सांजय जगताप, श्रीमती माधुरी 
शमसाळ 

पुणे महानगरपाशलकेच्या हद्िीतील गाितील कमचर्ारी 
भरती प्रक्रीयेत झालेली अननयाशमतता  

३३ ४१४३४ श्री.सांजय रायमुलकर लोणार (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील प्राथशमक आरोग्य 
उपकें द्राच्या र्ार इमारती उद्घाटनाच्या प्रनतक्षते 
असल्याबाबत 

३४ ४२०७२ श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे राज्यातील रुग्णालयात िदै्यकीय तक्रार ननिारण 
कक्षार्ी स्थापना करण्याबाबत 

३५ ४३३०६ श्री.राम सातपतेु ननमगाि (ता.माळशशरस, जज.सोलापूर) येथील 
कॅनॉलच्री िरुुस्ती करण्याबाबत 

३६ ४०४६३ श्री.कुणाल पाटील नाशशक येथील ईटन कां पनीत काम करणाऱ्या 
कामगाराांना कां पनीत सामािनू घेणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३७ ४०४४० श्रीमती श्िेता महाले, श्री.सांजय 

रायमुलकर 
पेनटाकळी (ता.मेहकर, जज.बुलढाणा) प्रकल्पामुळे 
बाधधत गािाांरे् पनुिचसन तसेर् प्रकल्पार्ी इतर कामे 
पूणच करण्याबाबत 

३८ ३८४६२ श्री.कालीिास कोळांबकर गडनिी (मु.ककलोस, ता.मालिण) िरील बांधारा ि  
रस् त् याच् या िरुुस् तीबाबत 

३९ ४११९७ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.नानाभाऊ पटोले, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.हहरामण खोसकर, 
श्रीमती सुलभा खोडके 

पूणे जजल्हयातील भोर येधथल उपजजल्हा रुग्णालयारे् 
िजोन्नती करणे तसेर् िागजिाडी/कककिी येथे रामा 
केअर सेंटर उभारणेबाबत 

४० ४३१६५ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
अॅड.आशशष शलेार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्री.रवि 
राणा, श्री.अशभमन्यु पिार 

बीड जजल््यातील ग्रामपांर्ायतीांर्ी "आर. आर. (आबा) 
पाटील सुांिर गाि पुरस्कार" योजनेतगतं अनुजे्ञय 
पाररतोवषकाांर्ी रक्कम प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

४१ ४१७२३ श्री.सांजय सािकारे पशुसांिधचन विभाग, जजल् हा पररषि, जळगाि माफंत 
गोर्ीड गोमाशा ननमूचलन औषध खरेिीकरीता केलेल्या 
खर्ाचबाबत 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
४२ ४२५८४ श्री.शशरीष र्ौधरी रािेर (जज.जळगाि) तालुक्यातील जलयुक्त शशिार 

योजने अांतगचत झालेल्या कामाांर्ी र्ौकशी 
करण्याबाबत 

४३ ४१८०४ श्री.राजन साळिी मौजे नाटे (जज.राजापूर ) येथील ऐनतहाशसक घेरा 
यशिांत गडार्ी झालेली िरुिस्था 

४४ ४२२०७ श्री.सांजजिरेड्डी बोिकुरिार, डॉ.अशोक 
उईके 

खरैगाि िे (ता. केळापूर, जज.यितमाळ) येथील 
"ताांडािस्ती सुधार योजना आणण रोजगार हमी 
योजना" अांतगचत कामामध्ये झालेली  अननयशमतता  

४५ ४०६५४ श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.अतलु 
भातखळकर 

"एकाजत्मक बाल विकास सेिा योजने" अांतगचत 
िेण्यात येणारे कच्रे् धान्य ककट मधे खाद्य तेलार्ा 
समािेश करण्याबाबत 

४६ ४१९९० श्री.बळिांत िानखड े सािांगा मग्रापुर (ता.र्ाांिरू, जज.अमरािती) रेल्िे या 
गािातील नागरीकाांना नळ जोडणी पासून िांधर्त 
ठेिल्याबाबत   

४७ ४२२५२ श्रीमती मेघना साकोरे बोडीकर परभणी जजल््यातीत जायकिाडी डाव्या कालव्यार्ा 
ि अन्य प्रकल्पाांच्या वितरण प्रणाली िहन क्षमता 
िाढविण्याबाबत 

४८ ४३१८७ श्री.सुभाष धोटे राजुरा (जज.र्ांद्रपूर) उपविभागात जलयुक्त शशिार 
योजने अांतगचत झालेली अननयशमतता  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
४९ ४२९४३ डॉ.तुषार राठोड अांबाडी (ता.ककनिट जज.नाांिेड) येथील प्राथशमक 

आरोग्य उपकें द्रारे् बाांधकाम ननकृष्ट्ट िजारें् 
झाल्याबाबत 

५० ४२२४० श्री.प्रकाश भारसाकळे िानापूर (जज.अकोला) येथील रामखेड-र्ाांगलिाडी या 
रस्त्यारे् काम ननधी अभािी अपूणाचिस्थेत 
असल्याबाबत 

५१ ४२१०९ श्रीमती मोननका राजळे, श्री.शशरीषकुमार 
नाईक 

नांिरुबार तसेर् मेळघाट या आहििासी भागात 
बालमतृ्यू ि मातामतृ्यूरे् प्रमाण िाढल्याबाबत 

५२ ४३३६५ श्री.कालीिास कोळांबकर रत्नाधगरी जजल््यातील पाटबांधारे उपविभाग िापोली 
अांतगचत असलेल्या धरणातून शतेीसाठी पाणी 
उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 

५३ ४३१७० श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आशशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम 
किम, श्री.रवि राणा, श्री.अशभमन्यु पिार 

जव्हार तालुक्यातील अांगणिाडी कें द्रात ननकृष्ट्ट 
िजाचर्ा पोषण आहार िेण्यात येत असल्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
५४ ४१८१८ श्री.राजन साळिी रत्नाधगरी जजल्हयामध्ये शासकीय सुपर 

स्पेशाशलटी रग्णालय मांजूर करण्याबाबत 
५५ ४०६६० श्री.सुधीर मुनगांटीिार नांिरुबार जजल््यातील आरोग्य कें द्रात िैद्यकीय 

अधधकारी ि कमचर्ाऱ्याांसाठी ननिासस्थाने ि 
मूलभूत सोयी-सुविधाांर्ा अभाि असल्याबाबत 

५६ ४३३८६ डॉ.तुषार राठोड भोकर (जज.नाांिेड) तालुक्यातील  अांगणिाड्याांना 
ननकृष्ट्ट िजाचरे् धान्य पुरिठा केला जात त 
असल्याबाब 

५७ ४२६१६ श्री.प्रकाश भारसाकळे अकोट तालुक्यातील (जज.अकोला) प्राथशमक 
आरोग्य कें द्र ि उपजजल्हा रुग्णालयाच्या 
इमारतीबाबत 

  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : १५ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


