
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
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शुक्रिार, हदनाांक ०४ मार्च, २०२२ / फाल्गुन १३, 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 - ७२ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३८ [ १ ते ३८ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २३ [ ३९ ते ६१ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ११ [ ६२ ते ७२ ] 
  

एकूण - ७२ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१ ११८०० श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरनाथ 

राजूरकर, श्री.विक्रम काळे 
खुलदाबाद (जज.औरांगाबाद) येथील धाांड 
नदीर्े पाणी धगरजा मध्यम प्रकल्पात 
िळत ेकरणेबाबत  
 

२ १२५५७ डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.अांबादास दानि े

कोकणातील पजश्र्म िाहहनी नदयाांर्े 
अनतररक्त पाणी गोदािरी खोऱ्यात 
िळविण्याबाबत  
 

३ १२७६० श्री.सजुजतशसांह ठाकूर, श्री.रणजजतशसांह 
मोहहत-ेपाटील, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.रामदास आांबटकर, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेश कराड, 
श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.रणजजत 
पाटील, श्री.राजहांस शसांह 

राज्यास आपत् कालीन कोविड प्रनतसाद 
पॅकेज अांतगचत प्राप्त ननधी खर्च 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
४ १२६१८ श्री.प्रिीण दटके, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.रामदास आांबटकर, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश कराड, 
श्री.ननलय नाईक, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे 

नागपरू येथील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रुग्णालयात  
रोबोहटक सजचरी प्रणाली कायाचजवित 
करण्याबाबत  

५ १२१९९ श्री.रामराि पाटील मुांगी (ता.शिेगाि, जज.अहमदनगर) 
येथील जायकिाडी उजिा कालिा 
वितरीका क्रमाांक पार्मधील र्ारी ि 
र्ारीर्ा रस्ता बजुिनू शासकीय 
मालमते्तर्े नकुसान केल्याबाबत  

६ १२६५४ श्री.रमेश कराड, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.सांजय दौंड, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमोल शमटकरी 

मदृ ि जलसांधारण विभागात 
“अशभयांता” पदाच्या ननयकु्तीत 
र्ालेल्या गरैप्रकाराबाबत  

७ १२४१३ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.विप्लि बाजोररया, श्री.सरेुश 
धस, श्री.कवपल पाटील, श्री.ककरण 
सरनाईक 

राज्यातील जजल्हा पररषद अांतगचत 
“कें द्र प्रमखु” सांिगाचतील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

८ ११८६७ श्री.विनायकराि मेटे जजल्हा शल्य धर्ककत्सक, बीड याांनी 
केलेल्या गरैव्यिहार ि वित्तीय 
अननयशमततरे्ी र्ौकशी करण्याबाबत  

९ १२५१२ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
कायांदे 

मुांबई आणण उपनगरातील ककल्ल्याांसह 
कोकणातील महत्िाच्या ककल्ल्याांर् े
सांिधचन करण्याबाबत 

१० ११८१५ श्री.गोवपर्ांद पडळकर राज्यातील सांर्ालक, आरोग्य सेिा, 
पणेु कायाचलयातील “राज्य कीटक 
शास््ज्ञ” या पदािरील ननयकु्तीबाबत  

११ १२८४४ श्री.राजेश राठोड मांठा (जज.जालना) येथील उप जजल्हा 
रुग्णालयाच्या इमारतीर्े काम पणूच 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१२ १२५०० श्री.अशभजजत िांजारी राज्याच्या जलसांपदा विभागातील 

अनकुां पा तत्िािरील उमेदिाराांच्या 
ननयकु्तीबाबत  
 

१३ १२४८२ डॉ.रणजजत पाटील राज्यात विशषेत: विदभाचतील मराठा 
समाजातील सशुशक्षीत बेरोजगार 
यिुकाांना मांजूर र्ालेले कजच िाटपास 
राष्ट्रीयकृत बँकाकडून विलांब होत 
असल्याबाबत  
 

१४ ११९८९ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस राज्यात बाळासाहेब ठाकरे रस्त े
अपघात विमा योजनेर्ी 
अांमलबजािणी करण्याबाबत  
 

१५ १२४८७ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड 

हहांगोली जजल्हा रुग्णालयातील प्रसतूी 
विभागामधील स््ीरोगतज्ञ िगच-१ ि 
िदै्यकीय अधधकाऱ्याांर्ी ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  
 

१६ १२०६९ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे जळगाि जजल्हा रुग्णालयात व्हेंहटलटेर 
खरेदीत गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  
 

१७ ११९७९ श्री.विक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
डॉ.प्रज्ञा साति 

सािचजननक आरोग्य विभागातील ररक्त 
पदे भरण्याबाबत  
 

१८ ११७८९ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.शशशकाांत शश ांदे, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.अमोल शमटकरी 

अांधेरी (प.ू) (मुांबई) येथील राज्य 
कामगार विमा आदशच रुग्णालय सरुु 
करण्याबाबत  
 

१९ १२८०० श्री.कवपल पाटील शासकीय/ ननमशासकीय शशक्षक ि 
शशक्षकेतर कमचर्ाऱ्याांना भविष्ट्य ननिाचह 
ननधीतनू (पी.एफ.) रक्कम 
काढण्यासाठी येणाऱ्या ्टुी दरू 
करण्याबाबत  
 

२० १२१९७ श्री.जयांत पाटील मरुूड (जज.रायगड) तालकु्यातील खार 
आांबोली धरणाच्या उजव्या ि डाव्या 
तीर कालव्यार्े काम पणूच करण्याबाबत  
 

२१ १२६५८ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील राज्यातील ग्राशमण ि शहरी भागामध्ये 
लोकसांख्येच्या प्रमाणानसूार 
आरोग्यविषयक पायाभतू सवुिधा 
ननमाचण करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
२२ १२२०४ श्री.सरेुश धस पा्डु (ता.माजलगाि, जज.बीड) येथील 

ग्रामपांर्ायतीच्या ननधीमध्ये 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  
 

२३ १२११० श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
काळे 

परभणी जजल््यातील स््ी 
रुग्णालयाच्या इमारतीर्े बाांधकाम पणूच 
करण्याबाबत  
 

२४ १२४२७ श्री.रवि ांद्र फाटक िळगाि (ता.शभिांडी, जज.ठाणे) 
ग्रामपांर्ायतीच्या हद्दीतील 
गोदामाांमध्ये अजग्नसरुक्षेच्यादृष्ट्टीने 
उपाययोजना करण्याबाबत  
 

२५ १२२२६ श्री.राजहांस शसांह, श्री.महादेि जानकर राज्यातील कुपोवषत बालकाांना पोषण 
आहार शमळण्याबाबत  
 

२६ १२४६१ श्री.अमरनाथ राजूरकर नाांदेड जजल््यातील मननरामखेड 
लघपुाटबांधारे प्रकल्पाच्या कामात 
अननयशमतता र्ाल्याबाबत  
 

२७ १२३६६ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे, डॉ.पररणय फुके नागपरू विभागातील आरोग्य 
सहाय्यकाांच्या पदोवनतीच्या प्रस्तािाला 
मावयता देण्याबाबत  
 

२८ १२०२३ श्री.महादेि जानकर ओतरू (जज.पणेु) येथील माांडिी 
नदीिरील बांधाऱ् यार्ा भराि िाहून 
गेल्यामळेु पररसरातील शतेीर्े नकुसान 
र्ाल्याबाबत  
 

२९ ११९९९ श्री.अांबादास दानिे िाळूांज (जज.औरांगाबाद) येथील 
अांगणिाडीतील बालकाांना वितरित 
केलेल्या पोषण आहाराच्या बांद 
पाककटात मतृ उांदीर आढळल्याबाबत  
 

३० ११७९४ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील 
 

जऊळके राजगरुुनगर (जज.पणेु) येथील 
रस्त्याांर्ी दरुिस्था र्ाल्याबाबत  

३१ १२४०८ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.ननलय नाईक, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेश कराड, श्री.रमेशदादा 
पाटील 
 

गोंहदया जजल््यातील अांगणिाडयाांना 
सोयी-सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
३२ ११८५६ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर कराड (जज.सातारा) तालकु्यातील 

शकेडो एकर क्षे् खारफुटीर् े
र्ाल्याबाबत 
 

३३ ११९६४ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांत   
शश ांदे, श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण    
लाड 

अकोला शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालयातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  
 

३४ १२७३८ 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.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा    
पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे 
 

कोविड-१९ प्रादभुाचिाच्या कालािधीत 
आरोग्यविषयक साहहत्याच्या 
खरेदीमधील गरैव्यिहारार्ी र्ौकशी 
करण्याबाबत  

३५ १२७४५ श्री.रमेशदादा पाटील ठाणे जजल््यातील निजात मतृ्य,ू 
बालमतृ्य ू तसेर् मातामतृ्यरू्े प्रमाण 
रोखण्याकररता  
 

३६ १२३१३ श्री.प्रसाद लाड नतलारी (ता.दोडामागच, जज.शस ांधुदगुच) 
धरणाच्या डाव्या मखु्य कालव्याकरीता 
सांपादीत केलले्या जशमनीर्ा मोबदला 
शमळण्याबाबत  
 

३७ १२९६७ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेश कराड, श्री.रमेशदादा 
पाटील, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.राजहांस 
शस ांह 
 

नागपरू शहरातील बांद असलेले 
ऑजक्स जनर् ेप्लाांट सरुु करण्याबाबत  

३८ १३२७७ श्री.अरुण लाड राज्यातील िदै्यकीय अधधकाऱ्याांर्ी 
ररक्त पदे भरण्याबाबत  
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दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
३९ १२५९३ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत िांजारी, 

डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.राजशे राठोड 

राज्यातील डी.सी.पी.एस/एन.पी.एस 
धारक कमचर्ाऱ्याच्या मतृ्यनूांतर कुटुांबास 
सानगु्रह अनदुान, कुटुांब ननितृ्तीिेतन ि 
मतृ्य-ूनन-उपदान शमळण्याबाबत 

४० १२७६१ श्री.सजुजतशसांह ठाकूर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.रामदास आांबटकर, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेश कराड, श्री.रमेशदादा पाटील, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.राजहांस शसांह 

राज्यात पदव्यतु्तर िदै्यकीय प्रिेश 
परीक्षा घेण्याबाबत  

४१ १२४०९ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

राज्यातील आहदिासी भागात कायचरत 
िदै्यकीय अधधकारी (गट-ब) याांना 
पदोवनती तसेर् िेतनिाढ देण्याबाबत  

४२ ११८६९ श्री.विनायकराि मेटे शासकीय रुग्णालय, बीड येथील 
जीिनामतृ रक्त पेढीतील अधधकारी ि 
कमचर्ाऱ्याांच्या गरैव्यिहाराबाबत 

४३ १२५०१ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील 

पालघर जजल््यातील र्ाांजरोळी (केळि े
रोड) धरणाच्या दरुुस्तीबाबत  

४४ ११८१३ श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.सदाशशि खोत ककवहीराजा (ता.मालेगाि, जज.िाशशम) 
ग्रामपांर्ायतीमधील सरपांर् ि सधर्ि 
याांच्या गरैकारभाराबाबत  

४५ १२७४८ श्री.अशभजजत िांजारी नागपरू येथील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रुग्णालयाच्या 
पररसरातील सीसीटीव्ही कायाचजवित 
करण्याबाबत  

४६ १२३४० डॉ.रणजजत पाटील औरांगाबाद शहरातील रुग्णालयाांमध्ये 
महात्मा ज्योनतबा फुले जन आरोग्य 
योजनेंतगचत रुग्णाांना उपर्ार 
शमळण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
४७ ११९८७ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस कामा रुग्णालयाच्या 

ननष्ट्काळजीपणामळेु कोरोनाबाधधत 
गभचिती महहलेर्ा मतृ्य ूर्ाल्याबाबत  
 

४८ १२३३५ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड 

राज्यातील आहदिासी ि दगुचम 
भागातील आरोग्य या्ं णा बळकट 
करण्याबाबत  
 

४९ १३०१७ श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमोल शमटकरी 

पिळी (ता.िाडा, जि.पालघि) प्राथमिक 
आिोग्य कें द्राचे ग्रािीण रुग्णालयात 
तसेच िाडा ग्रािीण रुग्णालयाचे उप 
जिल्हा रुग्णालयात रुपाांति 
किण्याबाबत 
 

५० १२१६६ श्री.जयांत पाटील रायगड जजल््यातील शासकीय 
रूग्णालयाांमध्ये अजग्नशमन या्ं णा 
बसविण्याबाबत  
 

५१ १२७४२ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील राज्यात कोरोना काळात दोवही पालक 
गमािलेल्या अनाथ बालकाांना आधथचक 
मदत शमळणेबाबत  
 

५२ १२४८६ श्री.सरेुश धस येरिडा (जज.पणेु) येथील प्रादेशशक 
मनोरुग्णालयातील िदैयकीय 
अधीक्षकाांिरील कारिाईबाबत  
 

५३ १२०९५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे 

परभणी जजल््यातील टाकळी (कु.) त े
शहापरू दरम्यानच्या रस्त्यार्े काम 
ननकृष्ट्ट दजाचर्े र्ाल्याबाबत  
 

५४ १२४३५ श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे, 
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.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे 

सािचजननक आरोग्य विभागाच्या गट 
“क” ि गट “ड” च्या पद भरतीकरीता 
आयोजजत केलेल्या परीक्षाांच्या पेपर 
फुटीबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
५५ १२३५९ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे सािनेर (जज.नागपरू) येथील कोच्छी 

बॅरेज प्रकल्पार्े बाांधकाम ननकृष्ट्ट 
दजाचर्े र्ाल्याबाबत  

५६ १२०२९ श्री.महादेि जानकर, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
कायांदे 

घाटकोपर (पजश्र्म), मुांबई येथील 
नारायणनगर पररसरातील औद्योधगक 
कां पनीतील मतृ कामगािाांच्या 
नातिेाईकाांना आधथचक मदत देण्याबाबत  

५७ १२००१ श्री.अांबादास दानिे एकाजत्मक जलननयोजन प्रकल्पाच्या 
प्रस्तािानसुार ितैरणा त े उां डोळ 
खोऱ्यात पाणी िळविणेबाबत  

५८ ११७९५ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील 

राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील 
फॉमाचशसस्ट (औषधननमाचता) याांच्या 
पदोवनतीबाबत  

५९ ११७७० श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर नांदरुबार जजल््यातील डॉ.अब्दलु कलाम 
अमतृ आहार योजनेत गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  

६० १२७३९ 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.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे 

राज्याच्या वित्त विभागामाफच त करण्यात 
आलेल्या खर्ाचच्या माहहतीबाबत  

६१ १२९८२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर, डॉ.पररणय फुके 

अजुचनी मोरगाि (जज.गोंहदया) 
तालकु्यातील रब्बी हांगामाच्या धान 
वपकासाठी इहटयाडोह धरणार्े पाणी 
देण्याबाबत  

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
६२ १३००९ श्री.रामदास आांबटकर तारासािांगा (ता.आष्ट्टी, जज.िधाच) 

गािाजिळील बांधाऱ्याच्या बॅकिॉटरमळेू 
शतेकऱ् याांर्े नकुसान होत असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
६३ १२५०९ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.सनुनल शशांदे, 
श्री.विलास पोतनीस 

राज्यातील लोककलािांताांना आधथचक 
मदत शमळणेबाबत  

६४ ११८९९ श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.सदाशशि खोत शमरज (जज.साांगली) येथील शासकीय 
रुग्णालयास सोयी-सवुिधा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत  

६५ १३०६८ श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.रामदास 
आांबटकर 

नागपरू येथील शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रूग्णालय तसेच सपुर 
स्पेशाशलटी हॉस्पीटल येथील 
अद्ययाित या्ं  सामग्री खरेदीच्या 
ननधी िापिाबाबत  

६६ १२३४७ डॉ.रणजजत पाटील राज्यात आरोग्य या्ं णा ि शासकीय 
या्ं णा कोरोना रुग्णाांिर उपर्ार 
करण्यासाठी कें हद्रत र्ाल्या असल्याने 
अवय आजाराांच्या रुग्णाांिर पररणाम 
होत असल्याबाबत  

६७ १२४८५ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.विनायकराि मेटे 

मराठिाडा विभागातील जजल््याांमध्ये 
ऑजक्सजन प्लँट उभारण्याबाबत तसेर् 
बीड जजल््यातील प्रलांबबत असलेल्या 
ऑजक्सजन ननशमचती प्रकल्पार्े काम 
पणूच करण्याबाबत  

६८ १३०२४ श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमोल शमटकरी 

खडी (ता.शहापरू, जज.ठाणे) येथील 
अांगणिाडी इमारतीर्ी दरुिस्था 
र्ाल्याबाबत  

६९ १३१२३ श्री.जयांत पाटील खानाि (ता.पनिेल, जज.रायगड) 
ग्रामपांर्ायतीर् े सरपांर् याांच्या 
गरैव्यिहािाची चौकशी किण्याबाबत  

७० १२३९९ श्री.रवि ांद्र फाटक डाहे (ता.िाडा, जज.पालघर) प्रकल्पार् े
काम पणूच करण्याबाबत  

७१ १२३६२ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे कफनले शमल (ता.अर्लपरू, 
जज.अमरािती) येथील कामगाराांर्ा 
थकीत पगार देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
७२ १२७४१ 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.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे 

राज्याच्या जलसांपदा विभागामाफच त 
करण्यात आलेल्या खर्ाचच्या 
माहहतीबाबत  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेवद्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : ३ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 

 


