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

शुक्रिार, हदनाांक २५ मार्च, २०२२ / र्तै्र ४, १९४४ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) उप मखु् यमांत्री 

 

याांर्े प्रभारी विभाग 

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

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ४७ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २४ [ १ ते २४ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १४ [ २५ ते ३८ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ९ [ ३९ ते ४७ ] 
  

एकूण - ४७ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१ ११८०७ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरनाथ 

राजूरकर, श्री.विक्रम काळे 
जलसांपदा विभागातील अशभयांतयाांर्ी 
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

२ १२२१२ श्री.जयांत पाटील न्हािे ग्रपु ग्रामपांर्ायत (ता.रोहा, 
जज.रायगड) हद्दीतील न्हािे-गडबल 
रस्तयािरील पलुार्ी दरुुस्ती करण्याबाबत 

३ १२२१३ श्री.सरेुश धस गटशशक्षणाधधकारी, विस्तार अधधकारी 
या पदाांिर बी.एड/एम.एड अहचताधारकाांर्ी 
स्पधाच परीक्षेद्िारे ननयकु्ती करण्याबाबत 

४ १२३३४ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड 

राज्यातील आशा सेविकाांच्या मागण्या 
मान्य करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
५ १२३१७ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 

गाणार 
घाटांजी (जज.यितमाळ) तालकु्यातील 
ननम्न पनैगांगा प्रकल्पार् े काम सरुु 
करण्याबाबत 

६ १२३४८ श्री.रवि ांद्र फाटक पालघर जजल््यातील दाररद्र्यरेषखेालील 
कुटुांबाांर्े सिेक्षण करण्याबाबत 

७ ११९८६ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.प्रसाद लाड कोकणातील शसांर्न/ बबगरशसांर्न 
क्षेत्रासाठी कोयना अिजलार्ा िापर 
करण्याबाबत 

८ १२५०७ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील 

उरण (जज.रायगड) तालकु्यामध्ये 
उपजजल्हा रुग्णालय ि प्राथशमक आरोग्य 
कें दे्र उभारण्याबाबत 

९ १२३७७ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे, डॉ.पररणय फुके नागपरू जजल््यात ग्रामीण भागातील 
रस्तयाांर्ी दरुिस्था र्ाल्याबाबत 

१० १२८३८ श्री.राजेश राठोड मराठिाडा विभागातील जलयकु्त शशिार 
योजनेतील कामाांबाबत 

११ १२६७२ डॉ.पररणय फुके, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.रामदास आांबटकर 

राज्यातील आहदिासी आणण डोंगराळ 
भागातील गभचिती महहलाांना माहेरघर 
योजनेर्ा लाभ शमळण्याबाबत 

१२ १२८८४ श्री.विप्लि बाजोररया रामदास ताडा (ता.लोहा, जज.हहांगोली) 
येथे पलू ि बांधारा बाांधण्याबाबत 

१३ १२६०८ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील महातमा ज्योनतराि फुले जन आरोग्य 
योजनेंतगचत प्रसतुी सवुिधेर्ा लाभ 
शमळण्याबाबत 

१४ १२०११ श्री.अरुण लाड साांगली जजल््यातील क्षारपड जशमनीला 
ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

१५ १२९३२ श्री.प्रसाद लाड बीड जजल््यातील आर.आर.(आबा) 
पाटील सुांदर गाि परुस्कार योजनेतील 
विजेतया ग्रामपांर्ायतीांना बक्षीसार्ी 
रक्कम शमळण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१६ १२९९१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर 

नागभीड (जज.र्ांद्रपरू) ग्रामीण 
रुग्णालयातील डॉक्टराांच्या 
हलगजीपणामळेु प्रसतुी र्ालेल्या 
महहलेर्ा मतृय ूर्ाल्याबाबत 

१७ १३०२५ श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमोल शमटकरी 

उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहरातील 
अांगणिाडयाांमधील बालकाांच्या 
कुपोषणाबाबत 

१८ १३०५९ श्री.अशभजजत िांजारी नागपरू येथील डागा स्मतृी शासकीय 
स्त्री रुग्णालयात मेरो ब्लड बँक 
उभारण्याबाबत 

१९ १३१२६ श्री.राजहांस शस ांह, श्री.रामदास आांबटकर, 
श्री.प्रसाद लाड 

इांहदरा गाांधी शासकीय िदै्यकीय 
महाविद्यालय ि रुग्णालय (मेयो), 
नागपरू येथील कमचर्ाऱ्याांच्या िेतनासाठी 
अनतररक्त ननधी हदल्याबाबत 

२० १३१९७ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड 

अकोला जजल्हा पररषदेत सॅननटायर्रच्या 
खरेदीत अननयशमतता र्ाल्याबाबत 

२१ १३२०५ श्री.ककरण सरनाईक िाशशम येथील जजल्हा स्त्री 
रुग्णालयामध्ये प्रसनुतगहृ सुू  
करण्याबाबत 

२२ १३३३९ श्री.अांबादास दानिे मराठिाडयासाठी कोकणातील 
पजश्र्मिाहहनी नदी खोऱ्यातील पाणी 
िळविण्याबाबत 

२३ १३३७५ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, डॉ.रणजजत 
पाटील, श्री.ननलय नाईक, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे 

श्रीक्षते्र कोंडोली (जज.िाशशम) येथील 
अरुणािती नदीिरील बांधाऱ्यार्े काम 
पणूच करण्याबाबत 

२४ १३४६५ श्री.रमेश कराड राज्य शासनातील कमचर्ाऱ्याांकरीता जुनी 
ननितृ्तीिेतन योजना स्िीकारण्यासाठी 
“one time option” देण्याबाबत 
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दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
२५ १३१७१ श्री.जयांत पाटील महाड शहर ि ग्रामीण भागामधील नदी 

पात्रातील गाळ काढण्याबाबत 

२६ १२५७५ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड 

राज्यातील पॅरामेडीकल डॉक्टराांना 
शासकीय सेिेत सामािनू घेणेबाबत 

२७ १२४२३ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, 
श्री.विलास पोतनीस, श्री.महादेि जानकर 

राज्यातील शासकीय िदैयकीय 
महाविद्यालयातील अस्थायी िदै्यकीय 
सहायक प्राध्यापकाांना शासन सेिेत 
ननयशमत करण्याबाबत 

२८ १२४३० श्री.रवि ांद्र फाटक कल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) क्षते्रात 
अिधैररतया गािठी दारुर्ी ननशमचती ि 
विक्री होत असल्याबाबत 

२९ १३२८८ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस न्याहाळे खुदच (ता.जव्हार, जज.पालघर) 
ग्रामपांर्ायतीने दशलत िस्ती योजनेच्या 
ननधीमध्ये गरैव्यिहार केल्याबाबत 

३० १२५११ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईक 

हाफककन सांस्थेकड ेऔषध परुिठादाराांर्ी 
थककत असलेली देयके अदा 
करण्याबाबत 

३१ १३५०९ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे विदभाचतील िनैगांगा-नळगांगा नदीजोड 
प्रकल्प कायाचजन्ित करण्याबाबत 

३२ १३५२९ डॉ.पररणय फुके बोईसर (जज.पालघर) ि पररसरातील 
इमारतीांना भोगिटा प्रमाणपत्र 
शमळण्याबाबत 

३३ १२५३१ श्री.विप्लि बाजोररया डडग्रस कऱ्हाळे (जज.हहांगोली) येथील 
बांधाऱ्यार्े काम ननकृष्ट्ट दजाचर्े केले 
असल्याबाबत 

३४ १२९३७ श्री.प्रसाद लाड तारापरू औद्योधगक क्षेत्रातील 
कारखान्याांमधील अपघाताांच्या प्रमाणात 
िाढ र्ाली असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
३५ १२९९७ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर 

राज्यातील विशषेत: आरमोरी 
(जज.गडधर्रोली) नगरपररषद क्षेत्रातील 
आशा स्ियांसेविका ि गटप्रितचक याांना 
प्रोतसाहन भत्ता देण्याबाबत 

३६ १३०५६ श्री.अशभजजत िांजारी मौदा (जज.नागपरू) तालकु्यातील 
पनुिचशसत खराडा गाि जजल्हाधधकारी 
कायाचलयाच्या राजपत्रामध्ये दशचविल े
नसल्याबाबत 

३७ १३१२८ श्री.राजहांस शसांह पररतिेाडी (ता.माढा, जज.सोलापरू) 
जजल्हा पररषद शाळेर् े उपशशक्षक 
याांच्याविरुध्द कारिाई करण्याबाबत 

३८ १३३७८ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, डॉ.रणजजत 
पाटील, श्री.ननलय नाईक, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे 

विदभच, मराठिाडा आणण उिचररत 
महाराष्ट्राच्या िधैाननक विकास मांडळाांना 
मदुतिाढ देऊन कोकणासाठी स्ितांत्र 
िधैाननक विकास मांडळ स्थापन 
करणेबाबत 

 
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
३९ १३२१८ श्री.जयांत पाटील बीडखुदच (ता.खालापरू, जज.रायगड) 

ग्रामपांर्ायतीच्या हद्दीतील िरदविनायक 
पोल्री फामच बांद करण्याबाबत 

४० १२४९९ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.विक्रम काळे, श्री.महादेि 
जानकर 

ग्रामपांर्ायत कमचर्ाऱ् याांना ककमान िेतन 
लाग ूकरण्याबाबत 

४१ १२४४७ श्री.रवि ांद्र फाटक जजल्हा पररषद, पालघर येथील ररक्त 
पदे भरण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
४२ १३२४६ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके 
िाडा नतिरे (ता.राजापरू, जज.रतनाधगरी) 
गािातील रस्तयार् े बाांधकाम 
करण्याबाबत 

४३ १३५१३ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे कोरोनामळेु मतृ पािलेल्या कमचर्ाऱ्याांच्या 
कुटुांबबयाांना पांतप्रधान गरीब कल्याण 
विमा योजनेर्ा लाभ शमळण्याबाबत 

४४ १३५७३ डॉ.पररणय फुके अधधसांख्य पदािर ननयकु्त केलेल्या 
िनमजुर कमचर्ाऱ्याांर्ी थकबाकी अदा 
करण्याबाबत 

४५ १३२७३ श्री.प्रसाद लाड राज्यातील सिच जजल्हा पररषदेतील 
ग्रामविकास विभागाांतगचत होणाऱ्या भरती 
प्रकक्रयेबाबत 

४६ १३३६० श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेश कराड, श्री.रमेशदादा 
पाटील 

गोंहदया जजल््यातील गभचिती महहलाांना 
पोषण आहार शमळण्याबाबत 

४७ १३०६१ श्री.अशभजजत िांजारी नागपरू जजल््यात अांगणिाडयाांमध्ये बेबी 
केअर कीट उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : २४ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


