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

गुरुिार, हदनाांक १० मार्च, २०२२ / फाल्गुन १९, १९४३ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) उद्योग, खननकमच, मराठी भाषा मांत्री 

 

याांर्े प्रभारी विभाग 

(२) ऊजाच मांत्री 
(३) इतर मागास बहुजन कल्याण, खार जममनी विकास,  

आपत्ती व्यिस्थापन, मदत ि पनुिचसन मांत्री 
(४) आहदिासी विकास मांत्री 
(५) सहकार, पणन मांत्री 
(६) सामाजजक न्याय ि विशषे सहाय्य मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ३२ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २० [ १ ते २० ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ९ [ २१ ते २९ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३ [ ३० ते ३२ ] 
  

एकूण - ३२ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१ ११९७० श्री.अमोल ममटकरी, श्री.शमशकाांत मश ांदे, 

श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड, 
श्री.राजहांस मस ांह, श्री.रमेश कराड, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.रणजजत 
पाटील 

मालेगाि (जज.नामशक) तालकु्यातील 
अनतिषृ्ट्टीग्रस्त शतेकऱ्याांच्या नकुसान 
भरपाईच्या रकमेत गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत  

२ १२७३३ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.गोवपर्ांद पडळकर, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.सदामशि खोत, डॉ.पररणय 
फुके, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, 

राज्यातील स्थाननक स्िराज्य सांस्थेमध्ये 
इतर मागासिगीयाांच्या आरक्षणाकररता 
ओबीसी इजपपररकल डाटा जमा 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
श्री.ननलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल 
मशांदे, डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत ममझाच, 
श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर 

३ ११७९२ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील 

कोकण ककनाऱ् यािर आपत्ती व्यिस्थापन 
योजनेंतगचत समदु्र धुप प्रनतबांधक 
बांधाऱ् याांर्ी ननममचती करण्याबाबत  

४ ११८४७ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर, 
श्री.महादेि जानकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.सरेुश धस, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, डॉ.पररणय 
फुके, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणजजत पाटील, 
श्री.ननलय नाईक, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रिीण दटके 

धनगर समाजाला आरक्षणार्ा लाभ 
देण्याबाबत  

५ १२७४६ डॉ.पररणय फुके बोधीिकृ्ष मशक्षण ि बहुउद्देशीय सांस्था, 
शगेाि (जज.बलुढाणा) शाळेच्या 
हस्ताांतरणाबाबत  

६ ११८१७ श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.सदामशि खोत महाज्योती सांस्थेला ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत  

७ १२११४ श्री.रमेशदादा पाटील निी मुांबई महानगरपामलकेच्या 
हद्दीतील तभेु एमआयडीसी येथील 
नसैधगचक नाल्यालगतच्या सपाटीकरणार् े
काम बांद करण्याबाबत  

८ १२०६५ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
काळे 

सेल ू (जज.परभणी) कृषी उत्पन्न बाजार 
सममतीच्या गाळे विक्रीमधील  
गरैव्यिहाराबाबत  

९ १२५७१ श्री.ककरण सरनाईक सामाजजक न्याय विभागातील अनसुधूर्त 
जातीच्या ननिासी शाळेतील मशक्षक ि 
मशक्षकेतर कमचर्ाऱ्याांना सातिा िेतन 
आयोग लाग ूकरणेबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१० १२०५५ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे, 

श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, श्री.र्ांद्रशखेर 
बािनकुळे 
 

राज्यातील मागासिगीय 
विद्यार्थयाांकररता तसेर् महहलाांसाठी 
जजल्हाननहाय िसनतगहेृ उभारण्याबाबत  

११ १२५३० डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमभजजत िांजारी, 
डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.सदामशि खोत, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर 

राज्यातील विशषेत: साांगली 
जजल््यातील सािकाराांकडून शतेकऱ्याांर् े
शोषण होत असल्याबाबत  
 

१२ १२५५८ श्री.अमभजजत िांजारी नागपरू येथील डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर 
कन्व्हेशन सेंटरर् े काम जलद गतीने 
करण्याबाबत   
 

१३ ११८०२ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.विक्रम काळे 

मौजे सालेगाि (ता.लोहारा, 
जज.उस्मानाबाद) येथे महाराष्ट्र राज्य 
विद्यतु मांडळाने ३३ के.व्ही. सबस्टेशन 
उभारण्याबाबत  
 

१४ ११९२० श्री.विनायकराि मेटे, श्री.अमोल 
ममटकरी, श्री.विक्रम काळे, श्री.शमशकाांत 
मश ांदे, श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अननकेत 
तटकरे, श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेश कराड, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादेि 
जानकर 
 

राज्यातील विशषेत: नागपरू ि बीड 
जजल््यातील आत्महत्याग्रस्त 
शतेकऱ्याांच्या कुटुांबबयाांना शासनाच्या 
विविध योजनाांर्ा लाभ ममळण्याबाबत   

१५ १२६२१ श्री.प्रिीण दटके, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे 

राज्यातील अमभमत ि खाजगी 
विद्यापीठाांमध्ये मशक्षण घेणाऱ्या 
मागासिगीय विद्यार्थयाांना शकै्षणणक 
शलु्कार्ी प्रनतपतूी ममळण्याबाबत  
 

१६ १२२०९ श्री.जयांत पाटील रायगड जजल््यातील अनसुधूर्त 
जातीच्या िाडयाांमध्ये विकासकाम े
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१७ १२४९५ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.रमेशदादा पाटील 

महाराष्ट्र राज्य औद्योधगक विकास 
महामांडळाच्या रानसई धरणातनू उरण 
तालकु्याला पाणीपरुिठा करण्याबाबत  

१८ १२९३० श्री.प्रसाद लाड िाडा (जज.पालघर) तालकु्यातील 
आहदिासी विकास महामांडळाच्या भात 
खरेदी कें द्राांच्या मनमानी कारभाराबाबत  

१९ १३०३६ डॉ.प्रज्ञा साति औांढा नागनाथ (ता.जज.हहांगोली) कृषी 
उत्पन्न उपबाजार सममतीच्या 
गाळयाांमध्ये धान्यार्ा काळाबाजार होत 
असल्याबाबत   

२० १३२७८ श्री.अरुण लाड, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे 

महावितरण, महापारेषण ि 
महाननममचतीमधील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
२१ ११९६६ श्री.अमोल ममटकरी, श्री.शमशकाांत मश ांदे, 

श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड 

अकोला येथील प्राथममक मशक्षक 
सहकारी पतसांस्थेमधील 
गरैव्यिहाराबाबत  

२२ ११८६१ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर नाांदेड विभागातील १८ साखर 
कारखान्याांिर कारिाई करण्याबाबत  

२३ १३३२८ डॉ.पररणय फुके कामठी (जज.नागपरू) तालकु्यातील 
कृषीपांप ग्राहकाांकडून जादार्े विद्यतु 
देयके आकारल्याबाबत  

२४ १२१२० श्री.रमेशदादा पाटील ऐरोली, निी मुांबई येथील डीपी बॉक् स ि 
विद्यतु खाांबािरील लोंबकळणाऱ् या 
विद्यतु िाहहन् याांमळेु नागररकाांच् या 
जीवितास धोका ननमाचण झाल्याबाबत  

२५ १३३२२ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे राष्ट्रीय र्क्रीिादळ धोके ननिारण 
कायचक्रम फेज–२ अांतगचत महावितरणच्या 
अनतररक्त आधथचक प्रकल्पाांना मांजरुी 
ममळणेबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
२६ १२२४८ श्री.जयांत पाटील आांबेत (ता.पहसळा, जज.रायगड) 

खाडीिरील बांधाऱ्यार्ी दरुुस्ती 
करण्याबाबत   

२७ १२५१५ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील 

अनसुधूर्त जातीच्या महाविद्यालयीन 
विद्यार्थयाांना मशष्ट्यितृ्तीसाठी ननलाईन 
नोंदणी करण्यास मदुतिाढ देण्याबाबत  

२८ १३२१५ श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय फुके 

शहापरू (जज.ठाणे) तालकु्यातील गािे/ 
पाड े मलुभतू सोयी-सवुिधाांपासनू िांधर्त 
असल्याबाबत  

२९ १३०४४ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.विलास पोतनीस, 
श्री.सनुनल मशांदे 

सामाजजक न्याय विभागाच्या अपांग 
शाळेतील सफाई कामगार, काळजीिाहक 
ि पहारेकरी पदाांना ननयममत िेतनशे्रणी 
लाग ूकरण्याबाबत  

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
३० ११८४१ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर, 

श्री.नागोराि गाणार 
राज्यातील विमकु्त जाती ि भटक्या 
जमाती प्रिगाचच्या आश्रमशाळाांना 
शकै्षणणक ि इतर मलुभतू सोयी-सवुिधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

३१ १२२०१ श्री.जयांत पाटील महाड (जज.रायगड) तालकु्यातील 
परुग्रस्ताांना शासकीय मदत ममळणेबाबत   

३२ १३२२६ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत ममझाच, 
श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड 

हहांगोली जजल््यातील शतेकऱ्याांना 
महात्मा जोतीराि फुले कजचमकु्ती 
योजनेर्ा लाभ ममळाण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : ९ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 

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

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


