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

मंगळिार, हदनांक ०८ मार्च, २०२२ / फाल्गुन १७, १९४३ (शके) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांर्ी सूर्ी 

  

(१) अन् न, नागरी परुिठा ि ग्राहक सरंक्षण मतं्री 

 

यांर्े प्रभारी विभाग 

(२) अन् न ि षषध प्रशासन मतं्री 
(३) अल्पसखंयांक विकास आणण षकाफ, कौशल्य, रोजगार, 

उद्योजकता ि नाविन्यता मतं्री 
(४) शालेय शशक्षण मतं्री 
(५) उच् र् ि ततं्र शशक्षण मतं्री 
(६) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मतं्री 
(७) पररिहन, ससंदीय काये मतं्री 
(८) पयचटन, पयाचिरण ि िातािरणीय बदल, राजशशष्ट्टार्ार मतं्री 

  

प्रश्नांर्ी एकूण संखया - ५९ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संखया - ३३ [ १ ते ३३ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संखया - २० [ ३४ ते ५३ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संखया - ६ [ ५४ ते ५९ ] 
  

एकूण - ५९ 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
१ १२४४५ श्री.रविदं्र फाटक, डॉ.रणजजत पाटील, 

श्री.सतुनल शशदें, श्री.विलास पोतनीस 
राज्यातील खाजगी शाळांच्या शलु्क 
िाढीिर तनयतं्रण ठेिण्याबाबत 

२ १२४७७ श्री.ककरण सरनाईक, श्री.नागोराि गाणार राज्यातील अशंतः अनदुातनत शाळा ि 
तकुडयांिरील अततररक्त शशक्षक ि 
शशक्षकेतर कमचर्ाऱ् यांच्या सेिा सरंिक्षत 
करणेबाबत 

३ १२१२२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.रमेश कराड, डॉ.रणजजत 

राज्यातील विनाअनदुातनत ि अशंत: 
अनदुातनत शाळेतील शशक्षक ि 
शशक्षकेतर कमचर्ाऱ्यांना जुनी 
तनितृ्तीिेतन योजना लाग ूकरण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
पाटील, श्री.राजेश राठोड, श्री.जयतं 
आसगािकर, श्री.अशभजजत िजंारी, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.ककशोर दराड े

४ १२५८९ श्री.कवपल पाटील, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.प्रिीण 
दटके, डॉ.पररणय फुके, श्री.सदाशशि 
खोत, श्री.गोवपर्दं पडळकर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश कराड, 
श्री.ककरण सरनाईक, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.ककशोर दराड े

राज्यातील सहायक शशक्षक 
(पररविक्षाधीन) यांच्या तनयशमत  
िेतनशे्रणीबाबत  

५ १२७२९ श्री.सरेुश धस, श्री.कवपल पाटील, 
श्री.ककरण सरनाईक, श्री.जयतं 
आसगािकर, श्री.अशभजजत िजंारी 

राज्यातील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ्यांना आश्िाशसत प्रगती योजना 
लाग ूकरणेबाबत 

६ १२४२५ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.रमेश कराड, श्री.प्रिीण दटके 

भडंारा जजल््यातील राज्य पररिहन 
महामडंळार्ी बससेिा पिूचित सरुु 
करण्याबाबत 

७ ११८९० श्री.सतुनल शशदें महाराष्ट्र राज्य पररिहन महामडंळाच्या 
सेिातनितृ्त कमचर्ाऱ्यांना 
तनितृ्तीिेतनविषयक लाभ शमळण्याबाबत 

८ ११९३६ श्री.विक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर 

राज्यातील शशक्षक ि शशक्षकेतर  
कमचर्ाऱ्यांच्या पाल्यांना शकै्षणणक 
शलु्कार्ी प्रततपतूी देण्याबाबत 

९ १२०४३ श्री.विलास पोतनीस राज्यातील प्राथशमक ि माध्यशमक 
शशक्षकांच्या शशक्षक पात्रता परीक्षा 
(टीईटी) प्रमाणपत्रार्ी पडताळणी 
सशमतीमाफच त करण्याबाबत 

१० १२४५७ श्री.प्रसाद लाड मरुूड (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथील 
अनधधकृत ररसॉटच तनष्ट्काशसत 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
११ १२३४१ श्री.रामदास आबंटकर, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.र्ंद्रशखेर बािनकुळे, डॉ.प्रज्ञा 
साति, श्री.अशभजजत िजंारी 

राज्य पररिहन महामडंळातील 
कमचर्ाऱ्यांच्या मागण्या मजंूर 
करण्याबाबत 

१२ १२८१६ श्री.रणजजतशसहं मोहहत-ेपाटील, 
श्री.अबंादास दानिे, अॅड.तनरंजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुके, डॉ.रणजजत पाटील, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.(श्रीमती) मतनषा 
कायदें 

राज्यातील सािचजतनक ग्रथंालयांच्या 
अनदुानात िाढ करुन कमचर्ाऱ्यांच्या 
मागण्या पणुच करण्याबाबत 

१३ १२२६८ डॉ.रणजजत पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.ककशोर दराड,े 
श्री.ककरण सरनाईक 

राज्यातील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ्यांना कॅशलेस िदै्यकीय प्रततपतूी 
योजना लाग ूकरणेबाबत 

१४ १२५४९ श्री.अशभजजत िजंारी, डॉ.पररणय फुके राष्ट्रसतं तकुडोजी महाराज विद्यापीठ, 
नागपरू येथे सवुिधा कें द्र उभारण्याबाबत 

१५ ११७८५ डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायदें, श्री.महादेि 
जानकर 

राज्याच्या शशक्षक भरतीमध्ये आधथचक 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत 

१६ ११८२७ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.तनरंजन डािखरे, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि 
गाणार 

मुबंईतील पनुविचकास प्रकल्प प्रलबंबत 
असल्याबाबत 

१७ १२५५३ श्री.प्रिीण दटके, श्री.नागोराि गाणार नागपरूसह राज्यात एनपीएर् योजनेतील 
शशधापबत्रकाधारकांना सािचजतनक वितरण 
प्रणालीद्िारे अन्नधान्य परुिठा 
करण्याबाबत 

१८ १२७६४ श्री.सजुजतशसहं ठाकूर, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.सतुनल शशदें 

राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये 
तनिडणूक साक्षरता मडंळ स्थापन 
करण् याबाबत 

१९ ११८९७ श्री.गोवपर्ंद पडळकर शहाबाज (ता.अशलबाग, जज.रायगड) 
येथील शासकीय जशमनीिरील 
कांदळिनार्ी िकृ्षतोड करुन अततक्रमण 
केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
२० १२८६६ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.सजंय दौंड अकोला जजल््यामधील शासकीय 

गोदामातील तांदळू अपहारप्रकरणी 
कारिाई करण्याबाबत 

२१ ११९३३ श्री.सततश र्व्हाण, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.विक्रम काळे 

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे ि 
सलंजननत महाविद्यालयातील शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ् यांना आश्िाशसत प्रगती योजना 
लाग ूकरण्याबाबत 

२२ १२११९ श्री.रमेशदादा पाटील निी मुबंईतील खाडी ककनाऱ्यािरील 
तलािांर्े प्रदषूण रोखण्याकररता 
उपाययोजना करण्याबाबत 

२३ ११८६५ श्री.विनायकराि मेटे माहुल (मुबंई) येथील िातािरणातील 
प्रदषूण रोखण्याकरीता उपाययोजना 
करण्याबाबत 

२४ १२४९४ अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.नागोराि गाणार 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषदेच्या पणेु 
विभागीय माध्यशमक ि उच्र् 
माध्यशमक शशक्षण मडंळाच्या मागण्या 
मान्य करण्याबाबत 

२५ १२३९१ श्री.र्ंद्रशखेर बािनकुळे र्ंद्रपरू जजल््यातील कोळसा 
उद्योगांच्या प्रदषुणामळेु शतेकऱ्यांच्या 
वपकांर्े नकुसान होत असल्याबाबत 

२६ १२०३३ श्री.महादेि जानकर, श्री.अमोल शमटकरी, 
श्री.शशशकांत शशदें, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश र्व्हाण, श्री.सजंय दौंड, 
श्री.अरुण लाड 

राज्यातील शशिभोजन थाळी कें द्रांिर 
सी.सी.टी.व्ही.कॅमेरे बसविण्याबाबत 

२७ १२४५२ श्री.अबंादास दानिे राज्यातील भेसळयकु्त मध तनशमचती 
करणाऱ्या कंपन्यांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

२८ १२६५९ डॉ.सधुीर तांबे, डॉ.िजाहत शमझाच, 
श्री.अशभजजत िजंारी 

कोविड-१९ विषाणूमळेु घोवषत केलेल्या 
टाळेबदंीच्या कालािधीत विद्यार्थयाांर् े
शकै्षणणक नकुसान झाल्याबाबत 

२९ ११८६० श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपर्ंद पडळकर मांजरम (ता.नायगाि, जज.नांदेड) येथील 
पाणीपरुिठा योजनेच्या कामार्ी र्ौकशी 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
३० १२०१४ श्री.अरुण लाड सांगली जजल््यातील शाळांनी शशक्षण 

हक्क कायद्यान्िये ठरविलेल्या 
तनकषांर्ी पतूचता करण्याबाबत 

३१ १३०४१ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.सतुनल शशदें, 
श्री.विलास पोतनीस 

राज्यातील नद्यांमध्ये िाढत े प्रदषूण 
रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत 

३२ १३१२७ श्री.राजहंस शसहं मुबंई विद्यापीठाच्या कशलना 
पररसरातील इमारतींना तनिासी दाखला 
देण्याबाबत 

३३ १३२७२ श्री.रामराि पाटील मदुखेड (जज.नांदेड) तालकु्यात धान्यार्ा 
काळाबाजार करणाऱ्या स्िस्त धान्य 
दकुानदारार्े परिाने रद्द करणेबाबत 

  

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
३४ १२३६९ श्री.रविदं्र फाटक अबंरनाथ ि उल्हासनगर (जज.ठाणे) 

शहरातील कंपन्यांच्या सांडपाण्यामळेु 
िालधुनी ि उल्हास नदीच्या 
जलप्रदषुणामध्ये िाढ झाल्याबाबत 

३५ १२६०० श्री.ककरण सरनाईक, श्री.जयतं 
आसगािकर, श्री.अशभजजत िजंारी 

राज्यातील अनदुातनत शाळा ि कतनष्ट्ठ 
महाविद्यालयातील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ्यारं्ी ररक्त पदे भरण्याबाबत 

३६ १२१२३ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.रमेश कराड 

राज् यातील शाळांमध्ये हदनांक         
१ नोव्हेंबर, २००५ पिुी तनयकु्त शशक्षक 
ि शशक्षकेतर कमचर्ाऱ्यांना पररभावषत 
अशंदायी तनितृ्तीिेतन योजना लाग ू
केल्याबाबत 

३७ १२८३३ श्री.कवपल पाटील राज्यातील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ्यांना सातिा िेतन आयोगाच्या 
पहहल्या ि दसुऱ्या हप्तत्यार्ी थकबाकी 
शमळणेबाबत 

३८ ११८८८ श्री.सतुनल शशदें, श्री.विलास पोतनीस, 
श्री.जयतं पाटील 

सधुागड (जज.रायगड) तालकु्यातील अबंा 
नदीर्े प्रदषूण रोखण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
३९ १२०४० श्री.विलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) मतनषा 

कायदें, डॉ.रणजजत पाटील 
राज्यातील सिच शाळांमध्ये मराठी भाषरे् े
अध्यापन ि अध्ययन सक्तीर् े
करण्याबाबत 

४० १२९१६ श्री.प्रसाद लाड मोखाडा (जज.पालघर) तालकु्यातील नळ 
पाणीपरुिठा योजनेर्े प्रलबंबत काम पणूच 
करण्याबाबत 

४१ १२२६२ श्री.रामदास आबंटकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

िधाच जजल्हा पररषदेच्या जलजीिन 
शमशन योजनेंतगचत गािांना पाणीपरुिठा 
करण्याबाबतर्ी काम े प्रलबंबत 
असल्याबाबत 

४२ १२६६८ श्री.रणजजतशसहं मोहहत-ेपाटील सिच शशक्षा अशभयानांतगचत समाविष्ट्ट 
असलेल्या पयाचयी शशक्षणासाठीच्या शाळा 
सरुु करण्याबाबत 

४३ १२२८९ डॉ.रणजजत पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.ककरण 
सरनाईक, श्री.ककशोर दराड े

शासकीय षद्योधगक प्रशशक्षण ससं्थेतील 
कंत्राटी तत्िािरील शशक्षक ि तनदेशक 
पदांना तनयशमत िेतनशे्रणी लाग ू
करण्याबाबत 

४४ १२५५९ श्री.अशभजजत िजंारी नागपरू शहरातील शाळाबाहय मलुांर्ी 
शोध मोहहम राबविण्याबाबत 

४५ ११७८४ डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायदें मुबंई शहरात िाहन पररक्षण आणण 
तनररक्षण कें दे्र उभारण्याबाबत 

४६ ११७९८ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.तनरंजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील 

मुबंई विद्यापीठातील पदव्यतु्तर शशक्षण 
घेणाऱ् या विद्यार्थयाांसाठी िसततगहृ सरुु 
करण्याबाबत 

४७ १३२०० श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकांत शशदें, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.सजंय दौंड, श्री.अरुण लाड 

सायिणी (ता.पातरू, जज.अकोला) येथील 
जजल्हा पररषद प्राथशमक शाळेर्े 
बांधकाम तनकृष्ट्ट दजाचर्े केल्याबाबत 

४८ १२५५० श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रसाद 
लाड, अॅड.तनरंजन डािखरे, डॉ.पररणय 
फुके, श्री.नागोराि गाणार, श्री.तनलय 
नाईक 
 

डहाणू (जज.पालघर) तालकु्यातील 
ककनारपट्टीलगतच्या गािांसाठीर्ी  
पाणीपरुिठा योजना प्रलबंबत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
४९ १२२५९ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल््यातील सिच शाळांच्या 

पडताळणीमध्ये विद्यार्थयाांर्ी एकापेक्षा 
जास्त शाळांमध्ये नोंदणी झाल्यार्े 
तनदशचनास आल्याबाबत 

५० १२५१० अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.नागोराि गाणार 

ठाणे जजल््यातील शाळांमधील शशक्षण 
हक्क कायद्यांतगचतच्या ररक्त जागा 
भरण्याबाबत 

५१ १३१७८ श्री.र्ंद्रशखेर बािनकुळे राज्यातील समग्र शशक्षा अशभयानांतगचत 
कायचरत सगंणक शशक्षकांना सेिेत 
सामािनू घेण्याबाबत 

५२ १२९७१ श्री.महादेि जानकर हहजंिडी, थेरगांि (पणेु) येथील केजदेुिी 
बधंाऱ् यात पररसरातील कंपन्यांकडून 
रसायनशमश्रीत सांडपाणी सोडले जात 
असल्याबाबत 

५३ १२५३९ डॉ.सधुीर तांबे राज्यातील सिच शाळामंध्ये तसेर् 
िसततगहृांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्याबाबत 

  

ततसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
५४ १३२०४ श्री.ककरण सरनाईक सतं गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठार् े

उपकें द्र िाशशम येथ े स्थापन 
करण्याबाबत 
 

५५ १२६०५ श्री.कवपल पाटील राज्यातील िस्तीशाळा शशक्षकांर्ी कंत्राटी 
कालािधीतील तनयकु्तीर्ी नोंद 
सेिापसु्तकात घेण्याबाबत 
 

५६ १३२९३ श्री.सतुनल शशदें, श्री.विलास पोतनीस, 
डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायदें 

राज्यातील दगुचम भागातील मलुींच्या 
शशक्षणासाठी मलूभतू सोई-सवुिधा 
उपलब्ध करून देण्याबाबत 
 

५७ १२०४५ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सतुनल शशदें लातरू-षरंगाबाद एसटी अपघातात मतृ्य ू
झालेल्या प्रिाशांच्या कुटंुबबयांना आधथचक 
मदत देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
५८ १२९२० श्री.प्रसाद लाड, श्री.राजहंस शसहं, 

डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायदें, अॅड.तनरंजन 
डािखरे, श्री.विलास पोतनीस 

मुबंई विद्यापीठांतगचत असलेल्या 
महाविद्यालयांमधील प्रार्ायाांर्ी ररक्त 
पदे भरण्याबाबत 
 

५९ १२४४८ श्री.रामदास आबंटकर र्ंद्रपरू जजल््यातील अनसुधूर्त 
जाती/जमातीच्या विद्यार्थयाांना गणिेश 
देण्याबाबत 
 

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मंुबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाकं : ७ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 

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

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


