
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

गुरुिार, हदनाांक ०४ मार्च, २०२१ / फाल्गुन १३, १९४२ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) अन् न, नागरी परुिठा ि ग्राहक सांरक्षण मांत्री 

 

याांर्े प्रभारी विभाग 

(२) अन् न ि षषध प्रशासन मांत्री 
(३) अल्पसांखयाांक विकास आणण षकाफ, कौशल्य विकास, 

रोजगार ि उद्योजकता मांत्री 
(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच् र् ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मांत्री 
(७) पररिहन, सांसदीय काये मांत्री 
(८) पयचटन, पयाचिरण, राजशशष्ट्टार्ार मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांखया - ७३ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ३५ [ १ ते ३५ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - २६ [ ३६ ते ६१ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - १२ [ ६२ ते ७३ ] 
  

एकूण - ७३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१ ६८९१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र 

व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.शशशकाांत शश ांदे, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणकाका 
जगताप, श्री.अतनकेत तटकरे, श्री.अमोल 
शमटकरी, श्री.सांजय दौंड, श्री.कवपल 
पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे 

शशक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीणच 
शशक्षकाांना न्याय देण्याबाबत  

२ ७३३० डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील 
 

पिनी (जज.भांडारा) तालकु्यातील धान 
खरेदी कें द्र सरुु करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
३ ७२६३ श्री.अरुण लाड सहयोगी प्राध्यापक पदोन्नती ि िेतन 

तनजश्र्ती पडताळणी पणूच करण्याबाबत  

४ ७३५४ श्री.कवपल पाटील राज्यातील प्राथशमक पदिीधर शशक्षक/ 
विशषे शशक्षकाांना िेतनशे्रणी लाग ू
करण्याबाबत  

५ ६३६२ श्री.सततश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी 

षरांगाबाद महानगरपाशलका क्षेत्रातील 
ऑनलाईन प्रिेश प्रकक्रया रद्द 
करण्याबाबत  

६ ७२१७ श्री.अमोल शमटकरी अकोला येथील मे.िभैि हॉटेल ि 
मे.िभैि फुड्स याांच्यािर फेरतपासणी 
अहिालानसुार कायचिाही करण्याबाबत  

७ ६४७९ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, श्री.जयांत 
आसगािकर, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद 
लाड, अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.पररणय 
फुके, श्री.सदाशशि खोत, श्री.महादेि 
जानकर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.विनायकराि मटेे, श्री.रमेशदादा 
पाटील 

मसु्लीम समाजाला आरक्षण देण्याच्या 
तनणचयार्ी अांमलबजािणी करण्याबाबत  

८ ६५१८ श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.सदाशशि खोत, 
श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील 

रयत शशक्षण सांस्थेत नोकर भरतीत 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

९ ६३८३ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जयांत आसगािकर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत 
िांजारी, श्री.राजेश राठोड 

राज्यातील शशक्षक-शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ्याांच्या प्रलांतबत मागण्याांबाबत  

१० ७४९८ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील, 
श्री.सततश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयांत 
आसगािकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.ककशोर दराड,े श्री.प्रशाांत 

राज्यातील शशक्षक-शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ् याांना िेतन अनदुान वितरण 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
पररर्ारक, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.ककरण सरनाईक, श्री.शशशकाांत शश ांदे 

११ ६७२३ श्री.रवि ांद्र फाटक, डॉ.(श्रीमती) मतनषा 
कायांदे, श्री.महादेि जानकर, 
श्री.रामतनिास शसांह 

उल्हास नदीमध्ये (जज.ठाणे) प्रदषूण होत 
असल्याबाबत  

१२ ७२९१ श्री.रमेश कराड लातरू विभागातील सिच बस स्थानकाांर्ी 
दरुिस्था र्ाल्याबाबत  

१३ ६५४८ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक, डॉ.पररणय फुके, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.तनलय नाईक 

भेसळयकु्त सपुारीर्ा व्यिसाय 
रोखण्याबाबत  

१४ ७२८१ श्री.प्रशाांत पररर्ारक, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

र्ांद्रभागा नदीपात्र (ता.पांढरपरू, 
जज.सोलापरू) दवूषत र्ाल्याबाबत  

१५ ६७८० श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.जयांत आसगािकर, श्री.राजेश राठोड 

गोंडिाना (जज.गडधर्रोली) येथील मॉडले 
कॉलेजला तनधी देण्याबाबत  

१६ ६६२८ श्री.अांबादास दानिे षरांगाबाद जजल््यातील शाळाांसाठी 
आरटीई अांतगचत विद्यार्थयाांर्ी तनिड 
करण्याबाबत  

१७ ६५८० श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर, 
श्री.महादेि जानकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.विनायकराि मेटे, श्री.सरेुश धस 

मराठिाडा िॉटर ग्रीड प्रकल्पार् े काम 
सरुु करण्याबाबत  

१८ ६९३६ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.तनरांजन डािखरे 
 

नागपरू शशक्षण विभागातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१९ ६९१७ श्री.सरेुश धस, श्री.कवपल पाटील राज्यातील शाळा ि शशक्षकाांना पार् 

हदिसाांर्ा आठिडा लाग ूकरणेबाबत  

२० ६८१३ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.अशभजजत िांजारी 

राज्यातील विशषेत: मुांबईतील अकरािीर् े
ऑनलाईन शशक्षण ि अभ्यासक्रम पणूच 
करण्याबाबत  

२१ ६८५६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सततश 
र्व्हाण, श्री.अमोल शमटकरी, श्री.विक्रम 
काळे 

षरांगाबाद येथील मखुय कायचकारी 
अधधकारी याांच्याविरूध्द कारिाई 
करणेबाबत  

२२ ६९९२ श्री.जयांत पाटील पेण (जज.रायगड) तालकु्यातील गािाांना 
पाणीपरुिठा करण्याबाबत  

२३ ६७३५ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगािकर, डॉ.सधुीर ताांबे 

माहूर (जज.नाांदेड) येथील राज्य पररिहन 
महामांडळाच्या बस स्थानकार्ी दरुिस्था 
र्ाल्याबाबत  

२४ ७२६८ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगािकर 

मुांबई शहरातील िाय ू प्रदषूण 
रोखण्याबाबत  

२५ ६९७२ श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.राजेश राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.जयांत 
आसगािकर, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.विक्रम काळे 

ग्रांथपाल पदासाठी विद्याथी सांखयेर्ी 
अट शशधथल करणेबाबत  

२६ ६५१४ श्री.विलास पोतनीस कशडेी घाटात (ता.पोलादपरू, जज.रायगड) 
खाजगी बसला अपघात र्ाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
२७ ६६६९ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 

रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.अशभजजत िांजारी 

राज्यातील अकृषी विद्यापीठाांमधील 
िेतन गरैव्यिहाराबाबत  

२८ ७३१० डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.राजेश राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप 

यितमाळ जजल््यातील अांगणिाडी ि 
शाळाांमध्ये नळजोडणी करण्याबाबत  

२९ ६६५८ श्री.महादेि जानकर दाांडिाडी ि कातळार्ी िाडी (ता.खालापरू, 
जज.रायगड) येथील आहदिासी कुटुांबाांना 
पाणीपरुिठा करण्याबाबत  

३० ७३३६ श्री.रामदास कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगािकर 

राज्यातील प्लाजस्टक वपशव्याांच्या 
िापरािर बांदी घालण्याबाबत  

३१ ६८८७ डॉ.रणजजत पाटील उच्र् माध्यशमक शाळेतील िाढीि पदाांना 
अनदुान देण्याबाबत  

३२ ७०२० श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक, श्री.तनलय नाईक 

राज्यातील कमी भारमान असलेल्या 
एसटीच्या फेऱ् या तनयशमत सरुु 
ठेिण्याबाबत  

३३ ६३९२ श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.अमोल शमटकरी, डॉ.रणजजत पाटील 

राज्यातील शशक्षक कमचर्ाऱ्याांच्या 
पाल्याांना शकै्षणणक शलु्कार्ी प्रततपतुी 
शमळणेबाबत  

३४ ७६१८ श्री.शशशकाांत शश ांदे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अतनकेत तटकरे, श्री.अमोल शमटकरी, 
श्री.सांजय दौंड 

मुांबई विद्यापीठाांतगचत ठाणे उपकें द्रातील 
एलएलबीच्या विद्यार्थयाांना गणुपतत्रका 
देण्याबाबत  

३५ ७९१५ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल््यात राजीि गाांधी विद्याथी 
अपघात सानगु्रह अनदुान देण्याबाबत  
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दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
३६ ६८९२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र 

व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.रामदास 
आांबटकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
डॉ.रणजजत पाटील 

राज्यातील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ्याांना तनिजृत्तिेतन ि भविष्ट्य 
तनिाचह तनधी योजनेर्ा लाभ देण्याबाबत  

३७ ७३२३ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार 

ततरोडा-धापेिाडा-गोंहदया (ता.ततरोडा, 
जज.गोंहदया) बससेिा पिूचित सरुु 
करण्याबाबत  

३८ ७०९३ श्री.कवपल पाटील, डॉ.रणजजत पाटील, 
श्री.सरेुश धस, श्री.जयांत आसगािकर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत 
िांजारी, श्री.राजेश राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामदास आांबटकर, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

शशक्षक ि शशक्षकेतर कमचर्ाऱ्याांना 
सधुाररत सेिाांतगचत आश्िाशसत प्रगती 
योजना लाग ूकरणेबाबत  

३९ ७६८३ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सततश र्व्हाण, श्री.सांजय 
दौंड, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अतनकेत तटकरे 

राज्यातील स्थलाांतररत मजुराांच्या 
मलुाांना प्राथशमक शशक्षणार्ी व्यिस्था 
करण्याबाबत  

४० ६४८० श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.जयांत आसगािकर 

सावित्रीबाई फुले पणेु विद्यापीठाने 
घेतलेल्या पररक्षेच्या तनकालात 
गरैप्रकार र्ाल्याबाबत  

४१ ६५७१ श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.सदाशशि खोत राज्यातील विनाअनदुातनत 
महाविद्यालयातील शशक्षकाांना िेतन 
अदा करण्याबाबत  

४२ ६३५६ श्री.प्रसाद लाड राज्यातील शासकीय तसेर् स्िायत् त 
अशभयाांतत्रकी महाविद्यालयात तनयामक 
मांडळार्ी तनयकु्ती करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
४३ ७४८५ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील, 

श्री.विनायकराि मेटे 
 

राज्यातील बकेायदेशीर बाटलीबांद 
पाण्याच्या व्यिसायाबाबत  

४४ ७९०७ श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.विलास पोतनीस अांबरनाथ ि उल्हासनगर (जज.ठाणे) 
शहरातनू िाहणाऱ्या िालधुनी 
नदीपात्रातील प्रदषूण रोखण्याबाबत  
 

४५ ७४३८ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार 

राष्ट्रसांत तकुडोजी महाराज नागपरू 
विद्यापीठातील इमारतीर्े बाांधकाम ि 
दरुुस्तीच्या कामात गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  
 

४६ ७३६० श्री.प्रशाांत पररर्ारक, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 
 

उजनी पयचटन कें द्र उभारण्याबाबत  

४७ ६७९१ श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.जयांत आसगािकर, श्री.राजेश 
राठोड, डॉ.पररणय फुके, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, श्री.तनलय 
नाईक 
 

नागपरू जजल्हा पररषदेंतगचत येणाऱ् या 
शाळाांर्े िीज देयक प्रलांतबत 
असल्याबाबत  

४८ ७९२२ श्री.अांबादास दानिे शशक्षण विभागात बेकायदेशीर शशक्षक 
भरती करून गरैव्यिहार केल्याबाबत  
 

४९ ६६१८ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर पांर्गांगा नदी (जज.कोल्हापरू) दवूषत 
र्ाल्याबाबत  
 

५० ७८७२ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 
 

विदभाचतील धान खरेदी कें द्रािरील 
एकरी खरेदी मयाचदेत िाढ करण्याबाबत  

५१ ६८१८ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

कोरोना काळात रोजगार शमळालेल्याांर्ी 
सविस्तर माहहती उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

५२ ७००० श्री.जयांत पाटील, श्री.रामतनिास शसांह, 
श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.महादेि जानकर 
 

तारापरू ि बोईसर (जज.पालघर) येथील 
जलस्त्रोत प्रदवूषत र्ाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
५३ ६७४२ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  

भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.जयांत आसगािकर, श्री.महादेि 
जानकर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.सदाशशि खोत 

शशक्षण हक्क कायद्याांतगचत (आरटीई) 
प्रिेश घेि ू इजच्छणाऱ् या विद्यार्थयाांर् े
शकै्षणणक नकुसान होत असल्याबाबत  

५४ ७७७० श्री.रमेशदादा पाटील नेरुळ (निी मुांबई) येथील ऑगस्टीन 
शाळेिर कारिाई करण्याबाबत  

५५ ६५८८ श्री.विलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) 
मतनषा कायांदे 

मुांबई विद्यापीठाच्या अखत्यारीतील 
महाविद्यालयाांतील प्राध्यापकाांर्ी 
पदोन्नती प्रलांतबत असल्याबाबत  

५६ ६६७० श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.अशभजजत िांजारी 

राज्यातील षद्योधगक प्रशशक्षण सांस्था 
ि शासकीय तांत्र विद्यालयाच्या 
इमारतीमधील कामे पणूच करण्याबाबत  

५७ ७३१८ डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.राजेश राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप 

यितमाळ बस स्थानकात सोयी सवुिधा 
देण्याबाबत  

५८ ६८९४ डॉ.रणजजत पाटील खाजगी व्यिस्थापनाच्या शाळेतील 
शशपाई सांिगाचर्ी भरती सरुू 
करण्याबाबत  

५९ ७०२७ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक 

मुांबई शहर ि उपनगरात बेकायदा 
शाळा सरुु असल्याबाबत  

६० ६३९३ श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.अमोल शमटकरी 

मराठिाडा विभागातील जजल्हा पररषद 
माध्यशमक शाळाांमधील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

६१ ७९२८ श्री.विनायकराि मेटे ग्रामीण भागातील स्िस्त धान्य 
दकुानाांसाठी ग्रामसभेच्या परिानगीर्ी 
अट लाग ूकरण्याबाबत  
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ततसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
६२ ७१२३ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके 
पररभावषत अांशदान तनिजृत्तिेतन 
योजना (डी.सी.पी.एस.) खात्याच्या 
आधथचक अतनयशमततबेाबत  
 

६३ ७०४७ श्री.कवपल पाटील सहाय्यक शशक्षक पररविक्षाधीन (शशक्षण 
सेिक) कमचर्ाऱ्याांना िेतनशे्रणी लाग ू
करण्याबाबत  
 

६४ ७६८८ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सततश र्व्हाण, श्री.सांजय 
दौंड, श्री.प्रसाद लाड 
 

समहू विद्यापीठास (क्लस्टर 
यतुनव्हशसचटी) तनधी उपलब्ध 
करण्याबाबत  

६५ ६५३५ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.जयांत आसगािकर 
 

राज्यातील षद्योधगक प्रशशक्षण 
सांस्थाांच्या (आयटीआय) प्रशशक्षणात 
मलूभतू बदल करण्याबाबत  

६६ ६५७६ श्री.गोवपर्ांद पडळकर अधीक्षक, शशक्षण आयकु्त कायाचलय, 
पणेु याांच्याविरुध्द कारिाई करण्याबाबत 
  

६७ ६३८२ श्री.प्रसाद लाड, श्री.महादेि जानकर ताांबडमेळा (ता.आांबेगाि, जज.पणेु) येथील 
मांर्र एसटी बस आगारार्ी दरुिस्था 
र्ाल्याबाबत  
 

६८ ७४९६ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील पणु्यश्लोक अहहल्यादेिी होळकर 
विद्यापीठ, सोलापरू येथील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  
 

६९ ७५४१ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर, 
श्री.प्रसाद लाड 

धाड ि अमडापरू (ता.धर्खली, 
जज.बलुढाणा) येथे षद्योधगक प्रशशक्षण 
सांस्था ि तांत्रतनकेतन सरुू करण्याबाबत 
 

७० ७१३३ श्री.जयांत पाटील तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील 
ग्लोबल मररन एक्सपोटच कां पनीविरुध्द 
कारिाई करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
७१ ७७८८ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.रामतनिास शसांह, श्री.महादेि 
जानकर 

राज्यातील शाळा बांद असताना 
शाळाांमधील स्ियांपाकासाठी साहहत्यार्ी 
खरेदी केल्याबाबत  

७२ ६६३७ श्री.विलास पोतनीस, श्री.महादेि 
जानकर, श्री.रामतनिास शसांह, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.प्रशाांत पररर्ारक 

मुांबई विद्यापीठाच्या कशलना 
कॅम्पसमधील परीक्षा भिनाच्या निीन 
इमारतीच्या सदोष बाांधकामाबाबत  

७३ ६३९४ श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.अमोल शमटकरी 

राज्यातील शशक्षक/शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ् याांना िदै्यकीय प्रततपतूी 
कॅशलेसच्या स्िरूपात देण्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि, 
हदनाांक : ३ मार्च, २०२१   महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________________________ 

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

 


