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

बुधिार, हिनाांक २३ मार्च, २०२२ / र्तै्र २, १९४४ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) उप मुख् यमांत्री 

 

याांरे् प्रभारी विभाग 

(२) जलसांपिा ि लाभक्षेत्र विकास मांत्री 
(३) सािचजननक आरोग्य ि कुटुांब कल्याण मांत्री 
(४) ग्रामविकास, कामगार मांत्री 
(५) िैद्यकीय शशक्षण, साांस्कृनतक कायच मांत्री 
(६) महहला ि बालविकास मांत्री 
(७) मिृ ि जलसांधारण मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ३४ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २५ [ १ ते २५ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ७ [ २६ ते ३२ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २ [ ३३ त े३४ ] 
  

एकूण - ३४ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ ४३७६४ डॉ.तानाजी सािांत उस्मानाबाि जजल्हयात अिैधररत्या गभचशलांग ननिान 

करण्यात येत असल्याबाबत 
२ ४१२०४ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.नानाभाऊ पटोले, 

श्री.अशमन पटेल, श्री.हहरामण खोसकर, 
श्रीमती सुलभा खोडके 

मौ.पौड (ता.मुळशी, जज.पणेु) येथील ग्रामीण 
रुग्णालयारे् िजोन्नती करणेबाबत 

३ ३९४४६ श्री.रत्नाकर गुट्टे गांगाखेड, पालम ि पुणाच (जज. परभणी) तालुक्यातील 
रस्ते ि पुलाांर्ी अनतिषृ्ट्टीमुळे झालेली िरुिस्था 

४ ४३५९७ श्री.सशमर मेघे, 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 
 

नागपूर येथील शासकीय मेडडकल रुग्णालयाच्या 
पररसरात कॅन्सर रुग्णालयासाठी प्राप्त झालेला 
ननधी राखनू ठेिण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
५ ३८७६५ श्री.लक्ष्मण पिार गेिराई (जज.बीड) तालुक्यातील पाझर तलािाांच्या 

िरुुस्तीबाबत 
६ ४३८५१ श्रीमती प्रनतभा धानोरकर र्ांद्रपूर जजल्हयात मुलीांर्ा जन्मिर िाढविण्याबाबत 

कराियाच्या उपाययोजना 
७ ४३४८० श्री.नानाभाऊ पटोले शासकीय सेिेतील भरती प्रकक्रया शासनाच्या 

माध्यामातनू राबविण्याबाबत 
८ ४३४४३ श्रीमती मेघना साकोरे बोडीकर घडोळी (ता.जजांतूर, जज.परभणी)येथील येलिरी धरणा 

खालील कोल्हापूरी बांधाऱ्यारे् िरिाजे ननकृष्ट्ट िजाचरे् 
झाल्याबाबत 

९ ४१६२२ श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि सािड े( जज.पालघर ) येथील ितैरणा निीिर पूल 
नसल्याने ग्रामस्थाांर्ी होत असलेली गैरसोय 

१० ४३९४७ श्री.राजेश पिार नायगाि, उमरी ि धमाचबाि (जज.नाांिेड) या 
तालूक्यातील प्रस्तावित प्राथशमक आरोग्य कें द्र 
आणण उपकें द्राांना मांजूरी शमळणेबाबत 

११ ४४०१२ 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 

रत्नाधगरी येथील शासकीय रुग्णालयाच्या कोविड 
केअर सेंटरमधील सुरक्षा रक्षकाांरे् िेतन प्रलांबबत 
असल्याबाबत 

१२ ४३५७४ श्री.शेखर ननकम मौजे सोनारिाडी (आांगिली) (ता. सांगमेश्िर,  
जज. रत्नाधगरी) येथील लघू पाटबांधारे प्रकल्पाबाबत 

१३ ३८२४१ श्री.लक्ष्मण जगताप राज्यातील बाांधकाम मजूराांना बोनस िेण्याबाबत 
१४ ४३५७८ श्री.भास्कर जाधि मौजे कळिांड े(ता. धर्पळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील 

लघुपाटबांधारे प्रकल्पातनू शतेीसाठी पाणी उपलब्ध 
करणेबाबात 

१५ ४३१४९ श्री.शशरीष र्ौधरी जळगाि जजल्हा पररषिेमधील कामाांना स्थधगती 
िेण्याबाबत 

१६ ३९३८६ श्री.राजन साळिी साखरपा (जज.रत्नाधगरी) ग्रामपांर्ायतीमधील 
सांगणक पररर्ालकाांना मानधन अिा करणेबाबत 

१७ ४२६३४ डॉ.भारती लव्हेकर पुणे जजल््यातील ग्रामपांर्ायत स्तरािरील सांगणक 
पररर्ालकाांना मानधन शमळणेबाबत 

१८ ४२०७७ श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील उस्मानाबाि जजल््यातील िदृ्ध साहहजत्यक ि 
कलािांताांना मानधन सुरु करण्याबाबत 

१९ ४१३८२ श्री.सुधीर मुनगांटीिार एकात् मीक बालविकास सेिायोजने अांतगचत बल् लारपूर 
नागरी प्रकल् पातील अनतररक् त कें द्र प्रस् तािास मांजूरी 
शमळण् याबाबत 

२० ४३५८५ श्री.अननल बाबर साांगली जजल््यातील टेंभू उपसा शसांर्न योजनेतनू 
पाणी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२१ ४३६७२ श्री.विश्िनाथ भोईर कल्याण पजश्र्म (जज.ठाणे) येथे सुपर स्पेशाशलटी 

रुग्णालय कायाचजन्ित करणेबाबत 
२२ ४२७२५ श्री.समाधान अिताड े अण्णासाहेब पाटील आधथचक मागास विकास 

महामांडळामाफच त िेण्यात येणाऱ्या कजाचच्या 
प्रस्तािास मान्यता िेणेबाबत 

२३ ३८६८७ श्री.सुभाष धोटे जुनगाांि(ता.पोभुणाच, जज.र्ांद्रपूर) ग्रामपांर्ायत अांतगचत 
प्रधानमांत्री आिास योजनेस ननधी उपलब्ध करुन 
िेणेबाबत 

२४ ४३०७१ श्री.पथृ् िीराज र्व्हाण ग्रामपांर्ायतीच्या आराखडयातील (जीपीडीपी) 
कामाांच्या ननधीमध्ये िाढ करण्यासांिभाचत 

२५ ३९२६३ श्री.ककसन कथोरे, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.कुमार आयलानी, डॉ.बालाजी ककणीकर 

पिाळे (ता.मुरबाड,जज.ठाणे) येथील लघु पाटबांधारे 
योजनेच्या कामात झालेली अननयशमतता 

  
 

िसुरी फेरी 
 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२६ ४३६०१ श्री.सशमर मेघे हहांगणा (जज.नागपूर) तालुक्यातील येरणगाि-खापा 

(ननपाणी) या मागाचर्ी झालेली िरुिस्था 
२७ ४२२८५ श्री.राजन साळिी राजापूर ि लाांजा (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील अजुचना 

निीिरील निीन पनुिचसन प्रस्तािास ननधी उपलब्ध 
करण्याबाबत 

२८ ४२६३७ डॉ.भारती लव्हेकर राज्यात ननयशमत सेिा िेणाऱ् या िदै्यकीय 
अध्यापकाांिर झालेला अन्याय िरू करण्याबाबत 

२९ ४२४४९ श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील नळिगुच ि बेंबळी (जज.उस्मानाबाि) येथील रुग्णालये 
पुणच क्षमतेने सुरु करणेबाबत 

३० ४१३८७ श्री.सुधीर मुनगांटीिार शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रूग् णालयर्ांद्रपूर 
येथील अव् यिस् था िरु करून औषधसाठा उपलब् ध 
करून िेण् याबाबत 

३१ ४३७९७ श्री.विश्िनाथ भोईर कल्याण (जज.ठाणे) येथील िगुाचडी ककल्ल्यार्ी झालेली 
िरुिस्था 

३२ ३८७०९ श्री.सुभाष धोटे, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.हहरामण खोसकर 

र्ांद्रपूर जजल्हयात ग्रामपांर्ायतीच्या   सांगणकीय 
प्रणाशलत कां त्राटिाराकडून झालेला गैरव्यिहार 
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नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३३ ४२६४८ डॉ.भारती लव्हेकर अहमिनगर येथे िदै्यकीय महाविद्यालय सुरू 

करण्याबाबत 
३४ ४३६७० श्री.विश्िनाथ भोईर मोहोने ि अांबबिली (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येधथल 

नॅशनल शलओन कापोरेशन शलशमटेड या कां पनीतील 
कामगाराांर्ी थकीत िेणी अिा करणेबाबत 

  

  
 
विधान भिन :          राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : २२ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


