
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

सोमिार, ददनाांक २७ डिसेंबर, २०२१ / पौष ६, १९४३ (शके) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) अन्न, नागरी परुिठा ि ग्राहक सांरक्षण मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

रोजगार ि उद्योजकिा मांत्री 
(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच्च ि िांत्र शशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपरुिठा ि स् िच् छिा मांत्री 
(७) पररिहन, सांसदीय काये मांत्री 
(८) पययटन, पयायिरण ि िािािरणीय बदल, राजशशष्ट्टाचार मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांखया - ८० 
 

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांखया - ३५ [ १ िे ३५ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांखया - २७ [ ३६ िे ६२ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांखया - १८ [ ६३ िे ८० ] 
  

एकूण - ८० 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ ११२०६ श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपाटील, 

श्री.सदाशशि खोि, श्री.गोवपचांद पिळकर, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.प्रशाांि पररचारक, श्री.प्रसाद 
लाि, श्री.रामदास आांबटकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रिीण दटके 

राज्य पररिहन महामांिळाच्या 
कमयचाऱ् याांचे प्रलां बि िेिन अदा क न 
िदै्यकीय देयके तनकाली काढण्याबाबि  

२ १०३७० श्री.विक्रम काळे, ि..सधुीर िाांबे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि 
आसगािकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफय  भाई 

राज्यािील अघोवषि असणाऱ्या सिय 
प्राथशमक, माध्यशमक ि उच्च 
माध्यशमक शाळाांना तनधीसह घोवषि 
करण्याबाबि   
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
धगरकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटकर, ि..पररणय फुके, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेश कराि, 
श्री.ककरण सरनाईक, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, ि..िजाहि 
शमर्ाय, श्री.राजेश राठोि, श्री.अशभजजि 
िांजारी 

३ १०९०३ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.कवपल पाटील, श्री.रमेश कराि, 
श्री.ककरण सरनाईक, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफय  
भाई धगरकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.प्रिीण दटके, 
ि..पररणय फुके 

राज्यािील शशक्षक ि शशक्षकेिर 
कमयचाऱ्याांना िदै्यकीय देयक 
प्रतिपिुीऐिजी कॅशलेस सवुिधा उपलब्ध 
क न देण्याबाबि  

४ ११११९ श्री.कवपल पाटील, ि..रणजजि पाटील राज्यािील विशषेि: मुांबईिील शशक्षक 
ि शशक्षकेिर कमयचाऱ्याांना सािव्या 
िेिन आयोगाची थकबाकी शमळणेबाबि  

५ १०३३९ श्री.विलास पोिनीस मे.एसीजी असोशसएट कॅप्सलू्स प्रायव्हेट 
शलशमटेि, शशरिळ  (िा.खांिाळा, 
जज.सािारा) कां पनीकिून पयायिरणाच्या  
तनयमाांचे उल्लांघन होि असल्याबाबि  

६ १११७३ अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
ि..पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाि, 
श्री.नागोराि गाणार 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषदेने 
सरळसेिा पदभरिीसाठी काळ्या यादीि 
टाकलेल्या कां पनीला पनु्हा पात्र 
ठरविल्याबाबि  

७ १०८८८ ि..सधुीर िाांबे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
ि..िजाहि शमर्ाय, श्री.अशभजजि िांजारी, 
श्री.राजेश राठोि, श्री.जयांि आसगािकर, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.मोहनराि कदम, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, ि..पररणय 
फुके, श्री.प्रसाद लाि, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 

राज्यािील प्राथशमक, माध्यशमक ि 
उच्च माध्यशमक शाळाांमधील अध्यापक 
ि इिर कमयचाऱ्याांच्या भरिी प्रकक्रया 
राबविण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
श्री.सरेुश धस, श्री.गोवपचांद पिळकर, 
श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांदभूाई पटेल 

८ १०७३३ श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळकर, 
श्री.सदाशशि खोि, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी, श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकाांि 
शश ांदे 

राज्याि विशषेि: मुांबईमध्ये 
िािािरणािील बदल आणण िापमान 
िाढीमळेु येणाऱ्या नसैधगयक आपत्िीांिर 
उपाययोजना करण्याबाबि  

९ १०४७९ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, ि..पररणय फुके, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सांजय दौंि, 
ि..रणजजि पाटील, ि..सधुीर िाांबे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि 
आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, ि..िजाहि 
शमर्ाय, श्री.राजेश राठोि, श्री.अशभजजि 
िांजारी, श्री.कवपल पाटील 

राज्यािील विनाअनदुातनि ि अांशि: 
अनदुातनि शाळाांमधील शशक्षक ि 
शशक्षकेिर कमयचाऱ्याांना जुनी पेन्शन 
योजना लाग ूकरण्याबाबि  

१० ११३३० श्री.ककरण सरनाईक, श्री.कवपल पाटील राज्यािील शशक्षकाांना िररष्ट्ठ िेिनशे्रणी 
ि तनििशे्रणीचा  लाभ देण्याबाबि  

११ १०२८६ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सांजय दौंि 

लोनसना (िा.मतुि यजापरू) गट 
ग्रामपांचायिीच्या रोहणा गािामध्ये 
वपण्याच्या पाण्याचा परुिठा 
करण्याबाबि  

१२ १०९९२ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, 
ि..िजाहि शमर्ाय, श्री.राजेश राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशभजजि 
िांजारी, ि..सधुीर िाांबे, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.जयांि आसगािकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.विनायकराि मेटे 
 

महाराष्ट्र राज्य पररिहन महामांिळाच्या 
सेिातनितृ्ि कमयचाऱ्याांना 
तनितृ्िीिेिनाची रक्कम शमळण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१३ १०८७९ श्री.सरेुश धस, श्री.जयांि आसगािकर, 

श्री.मोहनराि कदम, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
ि..िजाहि शमर्ाय, श्री.राजेश राठोि, 
श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफय  
भाई धगरकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटकर, ि..पररणय फुके, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.कवपल पाटील, 
ि..रणजजि पाटील 

राज्यािील प्राथशमक शशक्षक ि 
शशक्षकेिर कमयचाऱ्याांना सािव्या िेिन 
आयोगाच्या िरिदुीप्रमाणे आश्िाशसि 
प्रगिी योजना लाग ूकरण्याबाबि  

१४ ११०९३ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफय  भाई 
धगरकर, ि..पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळकर, 
श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.चांदभूाई पटेल 

बहृन्मुांबई महानगरपाशलका क्षेत्रािील 
मान्यिाप्राप्ि खाजगी विनाअनदुातनि 
प्राथशमक शाळाांना अनदुान मांजूर 
करणेबाबि  

१५ १०४४९ ि..(श्रीमिी) मतनषा कायांदे मुांबई विद्यापीठाने “पीएचिी” 
प्रिेशाकरीिा आिश्यक असलेली 
मादहिी सांकेिस्थळािर उपलब्ध क न 
देण्याबाबि  

१६ १०७७३ श्री.अतनकेि िटकरे रत्नाधगरी जजल््याि उदुय घरे (भिन) 
उभारण्याबाबि  

१७ १०९६२ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगिाप, ि..िजाहि शमर्ाय, श्री.अशभजजि 
िांजारी, ि..सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.जयांि आसगािकर, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी 

राज्यािील विद्यापीठ आणण िररष्ट्ठ 
महाविद्यालयाांिील सांिगयतनहाय ररक्ि 
पदे आरक्षणानसुार भरण्याबाबि  

१८ १०७९९ श्री.रवि ांद्र फाटक राज्यािील शाळाांमध्ये शशक्षक 
समपुदेशक उपलब्ध क न देण्याबाबि  

१९ १०७६४ श्री.रमेशदादा पाटील मुांबईिील कोळी बाांधिाांच्या 
कोळीिाड्यासांदभायिील  विविध 
मागण्याांबाबि   
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२० १०३०६ श्री.गोवपचांद पिळकर, श्री.सदाशशि खोि, 

श्री.ककरण सरनाईक 
राज्य पररिहन महामांिळाचे राज्य 
शासनामध्ये विलीनीकरण करण्याच्या 
मागणीबाबि  

२१ १०६१२ श्री.अांबादास दानिे षरांगाबाद जजल््यािील जगप्रशसध्द 
िे ळ लेणी पररसराि पययटक अभ्यागि 
कें द्र स ु करण्याबाबि  

२२ १०७५० श्री.प्रिीण दटके, ि..पररणय फुके, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.कवपल पाटील 

नागपरू जजल््यािील सेिातनितृ्ि 
शशक्षकाांना तनितृ्िीिेिन ि 
भविष्ट्यतनिायह तनधीची रक्कम अदा 
करण्याबाबि  

२३ १०३१४ श्री.सदाशशि खोि, श्री.गोवपचांद पिळकर, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफय  भाई 
धगरकर, ि..पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.चांदभूाई पटेल, 
श्री.जयांि आसगािकर, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, ि..िजाहि 
शमर्ाय, श्री.राजेश राठोि, श्री.अशभजजि 
िांजारी 

कोविि-१९ मळेु मतृ्य ू र्ालेल्या राज्य 
पररिहन महामांिळािील कमयचाऱ्याांच्या 
िारसाांना अनकुां पा ित्िािर नोकरीि 
सामािनू घेणेबाबि  

२४ ११२२३ श्री.रमेश कराि, श्री.अशभजजि िांजारी, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, श्री.राजेश 
राठोि, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
ि..िजाहि शमर्ाय, श्री.जयांि 
आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम, 
ि..सधुीर िाांबे, श्री.प्रिीण दटके, 
ि..पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपाटील 

मौलाना आर्ाद अल्पसांखयाांक आधथयक 
विकास महामांिळािर अध्यक्ष ि 
सांचालक मांिळाची तनयकु्िी 
करण्याबाबि  

२५ १०५९४ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी, श्री.कवपल पाटील 

राज्यािील खाजगी सांस्थेच्या 
अनदुातनि शाळाांमधील शशक्षकेिर 
कमयचाऱ् याांच्या सांदभायिील शासन तनणयय 
रद्द करणेबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२६ ११०४५ श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.अशोक ऊफय  

भाई जगिाप, श्री.राजशे राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, ि..िजाहि 
शमर्ाय, श्री.जयांि आसगािकर, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रिीण 
दटके 

राज्याि विशषेि: विदभायिील ग्रामीण 
भागामधील विद्यार्थयाांना  मोफि 
पाठयपसु्िके उपलब्ध क न देण्याबाबि  

२७ ११३८७ श्री.शशशकाांि शश ांदे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अ णकाका जगिाप, श्री.सांजय दौंि, 
श्री.अमोल शमटकरी, श्री.अ ण लाि 

जलजीिन शमशन अांिगयि मांजूर 
होणाऱ्या साियजतनक पाणीपरुिठा 
योजनेच्या अटी शशथील करण्याबाबि  

२८ १०५१० ि..िजाहि शमर्ाय, श्री.जयांि 
आसगािकर, ि..सधुीर िाांबे 

यििमाळ जजल्हा पररषदेच्या 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा विभागाच्या 
तनधीि अतनयशमििा र्ाल्याबाबि  

२९ १०५७७ श्री.अ ण लाि, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमोल शमटकरी, 
श्री.अ णकाका जगिाप, श्री.सांजय दौंि 

राज्यािील महाविद्यालये ि 
विद्यापीठाांमधील अध्यापकाांच्या 
िाशसका ित्िािरील धोरणामध्ये 
सधुारणा करण्याबाबि  

३० ११२११ श्री.रामराि पाटील राज्य पररिहन महामांिळाच् या 
बस/एस.टी. किून आकारण् याि  येणारा 
टोल रद्द करण् याबाबि  

३१ ११०२० श्री.जयांि आसगािकर, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, ि..िजाहि 
शमर्ाय, श्री.राजेश राठोि, श्री.अशभजजि 
िांजारी, ि..सधुीर िाांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यािील कतनष्ट्ठ महाविद्यालयािील 
िाढीि पदाांना मांजूरी देण्याबाबि   

३२ १०३५८ श्री.विनायकराि मेटे मुांबई महानगरपाशलकेि प्राथशमक 
शशक्षक पदासाठी तनिि र्ालेल्या 
उमेदिाराांना तनयकु्िी देण्याबाबि  

३३ १०६५५ श्री.महादेि जानकर मुांबई पररसरािील कोळसाधाररि 
विद्यिुतनशमयिी प्रकल्पामळेु  प्रदषुणाि 
िाढ होि असल्याबाबि   
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३४ ११२६६ ि..पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके 

िमुसर (जज.भांिारा) िालकु्यािील 
स्िस्ि धान्य दकुानाांमध्ये तनकृष्ट्ट 
दजायचा िाांदळु परुिठा होि 
असल्याबाबि  

३५ ११३३३ श्री.रामदास कदम राज्यािील प्रदवूषि नद्याांच्या 
पनु ज्जीिनासाठी  तनधी मांजूर 
करणेबाबि  

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३६ ११२०५ श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपाटील प्राथशमक ि माध्यशमक शाळेिील 

विद्यार्थयाांच्या बँक खात्याकरीिा पयाययी 
उपाय सचुविण्याबाबि  

३७ १०३७९ श्री.विक्रम काळे, ि..सधुीर िाांबे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि 
आसगािकर 

राज्यािील अशासकीय िररष्ट्ठ 
महाविद्यालयािील  बगर नेट/सेट 
अधधव्याखयात्याांच्या सेिा तनयशमि 
करण्याबाबि  

३८ १०९१० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.जयांि 
आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, 
ि..िजाहि शमर्ाय, श्री.राजेश राठोि, 
श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफय  
भाई धगरकर, अॅि.तनरांजन िािखरे, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, ि..पररणय फुके, ि..रणजजि 
पाटील 

राज्यािील घोवषि प्राथशमक, माध्यशमक 
आणण उच्च माध्यशमक शाळाांना अनदुान 
लाग ूकरणेबाबि  

३९ १११२१ श्री.कवपल पाटील, श्री.विलास पोिनीस मुांबईिील खाजगी प्राथशमक शाळाांमधील 
शशक्षक ि शशक्षकेिर कमयचाऱ्याांना 
साििा िेिन आयोग लाग ूकरण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४० १०३९२ श्री.विलास पोिनीस, ि..(श्रीमिी) मतनषा 

कायांदे 
मुांबईिील रेल्िे स्थानकाबाहेरील 
ररक्षाचालकाांच्या  मनमानी कारभारािर 
तनयांत्रण ठेिण्याबाबि  
 

४१ १११८९ अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाि, ि..पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार 

रत्नाधगरी जजल््यािील प्राथशमक 
शाळाांची द ुस्िी करण्यासाठी  तनधी 
उपलब्ध क न देण्याबाबि  
 

४२ १०८९० ि..सधुीर िाांबे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
ि..िजाहि शमर्ाय, श्री.अशभजजि िांजारी, 
श्री.जयांि आसगािकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.ककरण सरनाईक 
 

राज्यािील खाजगी सांस्थाांच्या माध्यशमक 
शाळाांना सािव्या िेिन आयोगानसुार 
िेिनेिर अनदुान देण्याबाबि  

४३ १०७१६ श्री.प्रसाद लाि खाजगी व्यिस्थापनाच्या शशक्षण 
सांस्थाांमध्ये शशक्षक भरिीदरायान 
गरैप्रकार होि असल्याबाबि  
 

४४ १०४८३ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, ि..पररणय फुके, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.जयांि आसगािकर, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
ि..िजाहि शमर्ाय, श्री.राजेश राठोि, 
श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.रमेश कराि, 
श्री.कवपल पाटील 
 

राज्यािील मान्यिाप्राप्ि अनदुातनि/ 
विनाअनदुातनि माध्यशमक शाळाांमधील 
िाढीि िकुियाांना अनदुान मांजूर 
करणेबाबि  

४५ ११३२८ श्री.ककरण सरनाईक राज्यािील अनदुातनि शाळाांमधील 
शशक्षकेिर कमयचाऱ्याांना आश्िाशसि 
प्रगिी योजनेचा लाभ शमळण्याबाबि  
 

४६ ११४५५ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सांजय दौंि 

राज्याि हिामान बदल विषयक स्ििांत्र 
विद्यापीठ स्थापन करणेबाबि  
 

४७ १०९८९ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.राजेश राठोि, 
ि..िजाहि शमर्ाय, ि..सधुीर िाांबे, 
श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.जयांि आसगािकर 

अांबरनाथ (जज.ठाणे) शहरािील पाणी 
टांचाईची समस्या सोिविण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४८ १०४०३ ि..(श्रीमिी) मतनषा कायांदे मुांबईिील काांजुर िजापांग ग्राऊां िमधील 

साांिपाण्यामळेु  खाियाांच े प्रदषूण होि 
असल्याबाबि  

४९ १०७७२ श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.अ ण लाि, 
श्री.शशशकाांि शश ांदे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमोल शमटकरी, श्री.अ णकाका 
जगिाप, श्री.सांजय दौंि 

राज्याि कवि कुलग ु काशलदास सांस्कृि 
भाषा विद्यापीठाांची  उपकें दे्र स्थापन 
करण्याबाबि  

५० ११०७६ श्री.राजेश राठोि, श्री.रणजजिशसांह 
मोदहि-ेपाटील 

राज्यािील विविध शहरामधील प्रदषूण 
कमी करण्याकरीिा  उपाययोजना 
करण्याबाबि  

५१ १०८०२ श्री.रवि ांद्र फाटक बदलापरू (जज.ठाणे) शहरािील स्क्िेअर 
केशमकल  कां पनी बांद करण्याबाबि  

५२ १०३६५ श्री.गोवपचांद पिळकर, श्री.सदाशशि खोि राज्यािील १३ अकृषी विद्यापीठािील 
शशक्षकेिर कमयचाऱ्याांना सािव्या िेिन 
आयोगाची थकबाकी मांजूर करण्याबाबि  

५३ १०६०२ श्री.अांबादास दानिे षरांगाबाद जजल््यािील ररक्षाचालकाांच े
लायसन्स ि परशमट  िपासण्याबाबि  

५४ १०७५२ श्री.प्रिीण दटके, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार 

नागपरु जजल्हा पररषदेच्या शाळाांच्या 
शौचालयाांची द ुस्िी  क न सांरक्षक 
शभांि बाांधण्याबाबि  

५५ १०३८८ श्री.सदाशशि खोि, श्री.गोवपचांद पिळकर राज्यािील खाद्यिले ि िले बया 
साठिणकुीिरील  तनबांधाची मयायदा 
ठरविण्याबाबि  

५६ ११२२६ श्री.रमेश कराि राज्याि घरोघरी नळाव्दारे पाणीपरुिठा 
योजना राबविण्याबाबि  

५७ १०४६४ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी 

राज्यािील अनदुातनि 
महाविद्यालयािील ररक्ि असलेली 
प्राचायय पदाांची भरिी प्रकक्रया स ु 
करणेबाबि  

५८ ११०७० श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगिाप, श्री.राजशे राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, ि..िजाहि 

राज्यािील विद्यार्थयाांना सवुिधेविना 
स्पधाय परीक्षा  प्रशशक्षण स ु केल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
शमर्ाय, श्री.जयांि आसगािकर, 
श्री.मोहनराि कदम, ि..सधुीर िाांबे 

५९ ११३७२ श्री.शशशकाांि शश ांदे मौजे जळगाांि (िा.कोरेगाि, जज.सािारा) 
येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेि आधथयक 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबि  

६० १०५७९ श्री.अ ण लाि, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमोल शमटकरी, 
श्री.अ णकाका जगिाप, श्री.सांजय दौंि 

राज्यािील कौशल्य विद्यापीठािील 
कुलग ु ि कुलसधचि पदाांिरील  
तनयकु्िी करण्याबाबि  

६१ १०४१३ श्री.विनायकराि मेटे षरांगाबाद शहरािील शसिको बसस्थानक 
ि बसिपेोच्या कामामध्ये आधथयक 
गरैव्यिहार होि असल्याबाबि  

६२ ११२७५ ि..पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके 

भांिारा जजल््यािील पययटन स्थळाांच्या 
विकासाकररिा तनधी उपलब्ध क न 
देण्याबाबि  

  
तिसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६३ १११६३ श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपाटील सोलापरु जजल््यािील दधू भेसळ 

करणाऱ्याांवि ध्द कारिाई करण्याबाबि   

६४ १०३७८ श्री.विक्रम काळे, ि..सधुीर िाांबे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि 
आसगािकर 

शासकीय षद्योधगक प्रशशक्षण 
सांस्थेिील कां त्राटी तनदेशक पदाांना 
तनयशमि करण्याबाबि  

६५ १११२६ श्री.कवपल पाटील, श्री.बाळाराम पाटील राज्यािील शशक्षक ि शशक्षकेिर 
कमयचाऱ्याांच्या िररष्ट्ठ िेिनशे्रणीबाबि   

६६ १०३९४ श्री.विलास पोिनीस राज्यािील सिय शाळाांची ककमान ि 
कमाल  शलु्क मयायदा तनजश्चि 
करण्याबाबि  

६७ १११७४ अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
ि..पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाि, 
श्री.नागोराि गाणार 

महाराष्ट्र राज्य पररिहन महामांिळाच्या 
बस/एस.टी. कररिा डिर्ेलचा  परुिठा 
करण्याबाबि  
 



11 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६८ १०८९१ ि..सधुीर िाांबे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 

जगिाप, ि..िजाहि शमर्ाय, श्री.अशभजजि 
िांजारी, श्री.जयांि आसगािकर, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.मोहनराि कदम 
 

राज्यािील शशक्षक ि शशक्षकेिर 
कमयचाऱ्याांना पोस्ट कोविि आजाराकररिा 
िदै्यकीय खचायची प्रतिपिूी देण्याबाबि  

६९ ११४३६ श्री.प्रसाद लाि, श्री.जयांि पाटील राज्य पररिहन महामांिळािील प्रशशक्षण 
पणूय र्ालेल्या उमदेिाराांना सेिेि कायम 
सामािनू घेण्याबाबि  
 

७० १०४७८ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.प्रिीण दटके, ि..पररणय फुके, 
श्री.विक्रम काळे, ि..सधुीर िाांबे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि 
आसगािकर, ि..रणजजि पाटील 
 

राज्यािील शशक्षकाांना निीन पररभावषि 
अांशदायी तनितृ्िीिेिन योजनेंिगयि जमा 
केलेल्या अांशदान रकमेच्या पाित्या 
देणेबाबि  

७१ ११००४ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.राजेश राठोि, 
ि..िजाहि शमर्ाय, ि..सधुीर िाांबे, 
श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.जयांि आसगािकर 
 

राज्यािील सिय शाळाांमध्ये मराठी भाषा 
अतनिायय करण्याबाबि  

७२ १०५०५ ि..(श्रीमिी) मतनषा कायांदे, श्री.अशोक 
ऊफय  भाई जगिाप, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.राजेश राठोि, ि..िजाहि 
शमर्ाय, ि..सधुीर िाांबे, श्री.अशभजजि 
िांजारी, श्री.मोहनराि कदम, श्री.जयांि 
आसगािकर 
 

िपोिन इमारि, लोअर परळ, मुांबई 
येथील रास्ि धान्य दकुानािील 
धान्याचा काळाबाजार होि असल्याबाबि  

७३ १०९८२ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगिाप, ि..िजाहि शमर्ाय, ि..सधुीर 
िाांबे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.जयांि 
आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम 
 

यििमाळ येथील गोिािनूमधून होि 
असलेला शासकीय धान्याचा काळाबाजार 
रोखण्याबाबि  

७४ १०८०८ श्री.रवि ांद्र फाटक मोररिली, िििली (िा.अांबरनाथ, 
जज.ठाणे) एमआयिीसीिील रासायतनक 
िाय ू सोिणाऱ्या कां पन्याांिर कारिाई 
करण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
७५ ११२२७ श्री.रमेश कराि राज्याि मराठी विद्यापीठाची स्थापना 

करण्याबाबि  

७६ १०५६७ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

राज्यािील जजल्हा पररषदेच्या शाळाांमध्ये 
भौतिक सोयी-सवुिधा  उपलब्ध क न 
देण्याबाबि  

७७ ११०४८ श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगिाप, श्री.राजशे राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, ि..िजाहि 
शमर्ाय, श्री.जयांि आसगािकर 

अांबार्री उद्यान पररसर (नागपरू) 
येथील ि..बाबासाहेब आांबेिकर भिनाची 
पनुबाांधणी करण्याबाबि  

७८ १०५९० श्री.अ ण लाि महाराष्ट्र राज्य पाठय पसु्िक तनशमयिी 
मांिळाने बालभारिीची कोटयिधी 
 पयाांची पसु्िके रद्दीि काढल्याबाबि  

७९ १०४१७ श्री.विनायकराि मेटे माणगाि (जज.रायगि) येथील मे.पोस्को 
महाराष्ट्र स्टील कां पनीवि ध्द कारिाई 
करण्याबाबि  

८० ११२७७ ि..पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके 

भांिारा जजल््याि ग्रामीण पाणीपरुिठा 
जलशधु्दीकरण यांत्रणा कायायजन्िि 
करण्याबाबि  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागिि 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : २४ डिसेंबर, २०२१   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


