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

मंगळिार, हदनांक १५ मार्च, २०२२ / फाल्गुन २४, 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 - ४१ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संखया - २१ [ १ ते २१ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संखया - १५ [ २२ ते ३६ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संखया - ५ [ ३७ ते ४१ ] 
  

एकूण - ४१ 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
१ ११९३९ श्री.विक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 

श्री.ककशोर दराड,े डॉ.सधुीर तांबे, 
श्री.अशभजजत िजंारी, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.जयतं आसगािकर, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यातील अनदुानप्राप्त उच्र् 
माध्यशमक शाळा/ कतनष्ट्ठ 
महाविद्यालयातील िाढीि शशक्षक 
पदांना मान्यता देण्याबाबत 

२ १२२७२ श्री.प्रसाद लाड कणकिली (जज.शसधंदुगुच) तालकु्यातील 
गािांना शधु्द पाण्यार्ा परुिठा 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
३ १२७१५ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 

धगरकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपर्ंद पडळकर, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सततश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे 

मजुस्लम समाजाला शकै्षणणक ि 
नोकरीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत 

४ १२२८१ डॉ.रणजजत पाटील िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील बबगर 
नेट/सेट अधधव्याखयातयांच्या सेिा ग्राह्य 
धरणेबाबत 

५ १२३४२ श्री.रविदं्र फाटक ठाणे जजल्हा पररषदेच्या शशक्षण 
विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

६ १२७५८ श्री.ककरण सरनाईक राज्यातील जजल्हा पररषद शाळांमधील 
कला, क्रीडा ि कायाचनभुि शशक्षकांना 
स्थायी सेिेर्ी सधंी उपलब्ध करून 
देणेबाबत 

७ ११८०६ श्री.सततश र्व्हाण, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.विक्रम काळे, श्री.सदाशशि 
खोत 

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे ि 
सलंजननत महाविद्यालयीन शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ् यांना िेतन थकबाकी देण्याबाबत 

८ १२४६४ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.रमेश कराड, श्री.प्रिीण दटके 

गोंहदया ि भडंारा जजल्ह्यातील धान 
खरेदी करणाऱ्या ससं्थांच्या धान विक्री 
समस्या सोडविण्याबाबत 

९ १२५०४ अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.नागोराि गाणार 

राज्यातील प्राथशमक, माध्यशमक ि 
उच्र् माध्यशमक शाळांर्ी अनदुानास 
पात्र यादी जाहीर करण्याबाबत 

१० १२६०२ श्री.कवपल पाटील राज्यातील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ्यांच्या िारसांना अनकंुपा 
ततिािर तनयकु्ती देण्याबाबत 

११ ११७६६ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.तनरंजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील 

राज्यातील पहहली त े आठिीच्या 
विद्यार्थयाांना समग्र शशक्षा 
अशभयानांतगचत मोफत पाठ्यपसु्तके 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
१२ ११९६३ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकांत शशदें, 

श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.सजंय दौंड, श्री.अरुण लाड, 
श्री.विलास पोतनीस, अॅड.तनरंजन 
डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद 
लाड, डॉ.पररणय फुके, डॉ.रणजजत 
पाटील, श्री.नागोराि गाणार 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषदेच्या 
शशष्ट्यितृ्ती पररक्षेत उत्तीणच र्ालेल्या 
खाजगी शाळेतील विद्यार्थयाांना 
शशष्ट्यितृ्ती देण्याबाबत 

१३ १२६६० डॉ.सधुीर तांबे, श्री.अशभजजत िजंारी, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यातील कायम विनाअनदुातनत 
िररष्ट्ठ महाविद्यालयांना अनदुान 
देण्याबाबत 

१४ १२१५३ श्री.नागोराि गाणार राज्यातील खाजगी ससं्थार्ालक 
अनदुातनत शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ्यांकडून तनधी िसलू करीत 
असल्याबाबत 

१५ १२७९४ श्री.रणजजतशसहं मोहहत-ेपाटील उजनी धरणातील जल प्रदषूण 
रोखण्याबाबत 

१६ १२०५७ श्री.विलास पोतनीस मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनेसाठी 
तज्ांर्ी सशमती स्थापन करण्याबाबत 

१७ १२९१७ श्री.अबंादास दानिे षरंगाबाद जजल्ह्यातील शाळांच्या 
पनुबाांधणी ि दरुुस्तीकरीता तनधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

१८ १३०५१ श्री.अशभजजत िजंारी नागपरू जजल्ह्यातील जजल्हा पररषद 
शाळांमध्ये शौर्ालय बांधण्याकरीता 
तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

१९ १३१५६ श्री.जयतं पाटील राज्यात विशषेत: गडधर्रोली 
जजल्ह्यातील विद्यार्थयाांना ऑनलाईन 
शशक्षणासाठी इंटरनेट सवुिधा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 

२० १३२३६ डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायदें राज्यातील दहािी ि बारािीच्या परीक्षा 
ऑनलाईन घेण्याबाबत 

२१ १३२९५ श्री.सतुनल शशदें, श्री.विलास पोतनीस, 
श्री.अशभजजत िजंारी 

नागपरूसह राज्यातील 
शशधापबत्रकाधारकांना सािचजतनक वितरण 
प्रणालीद्िारे धान्य परुिठा होण्याबाबत 
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दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
२२ ११९४७ श्री.विक्रम काळे, श्री.अरुण लाड, 

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

राज्यातील शाळांना आरटीई अतंगचत 
प्रिेशशत विद्यार्थयाांर्ी शलु्क प्रततपतूीर्ी 
थककत रक्कम अदा करण्याबाबत 

२३ १२९२१ श्री.प्रसाद लाड राज्यातील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ्यांना सातव्या िेतन आयोगाच्या 
फरकार्ी थकबाकी अदा करण्याबाबत 

२४ १२७१६ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपर्ंद पडळकर, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.तनरंजन डािखरे 

हाफककन जीि षषध तनमाचण 
महामडंळास कोरोना लसीर्े उतपादन 
करण्यास विलबं होत असल्याबाबत 

२५ १२३०५ डॉ.रणजजत पाटील राज्यातील रात्र शाळेतील शशक्षक ि 
शशक्षकेतर कमचर्ाऱ्यांना पणूचिेळ 
िेतनशे्रणी ि इतर अनषुधंगक लाभ 
देण्याबाबत 

२६ १२४२१ श्री.रविदं्र फाटक शभिडंी (जज.ठाणे) तालकु्यातील ऑईल 
कंपनी भेसळयकु्त डडर्ेल ि पेरोलर्ी 
विक्री कररत असल्याबाबत 

२७ १२५३५ श्री.ककरण सरनाईक राज्यातील शाळा ि महाविद्यालयांना 
विद्यतु देयक भरणामध्ये सिलत 
शमळणेबाबत 

२८ ११९३४ श्री.सततश र्व्हाण, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.विक्रम काळे 

राज्यातील शासकीय षद्योधगक 
प्रशशक्षण ससं्थामधील कमचर्ाऱ्यांच्या 
िेतनाबाबत 

२९ १२५०८ अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.नागोराि गाणार, 
डॉ.प्रज्ा साति 

राज्यातील विशषेत: पालघर ि हहगंोली 
जजल्ह्यातील विद्याथी शालेय पोषण 
आहारापासनू िधंर्त असल्याबाबत 



5 

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
३० १२८४५ श्री.कवपल पाटील बहृन्मुबंई महानगरपाशलका क्षते्रातील 

विनाअनदुातनत शाळेतील शशक्षकांच्या 
मागण्यांबाबत 

३१ १३२१२ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकांत शशदें, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.सजंय दौंड, श्री.अरुण लाड 

अमरािती ि अकोला जजल्ह्यामध्ये 
अिधै गटुखा विक्री होत असल्याबाबत 

३२ १२१२५ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.प्रिीण दटके, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.गोवपर्दं पडळकर, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.रमेश कराड 

शाळेतील शशक्षक तनयकु्तीमधील 
गरैव्यिहारािर तनयतं्रण ठेिण्याकरीता 
पवित्र पोटचल प्रणाली प्रभािीपणे 
राबविण्याबाबत 

३३ १२०४४ श्री.विलास पोतनीस अध्यापकांच्या ताशसका ततिाच्या 
धोरणात सधुारणा करण्यासाठी गठीत 
केलेल्या सशमतीच्या अहिालाबाबत 

३४ १३०५३ श्री.अशभजजत िजंारी मौदा (जज.नागपरू) तालकु्यातील गािांना 
शधु्द वपण्याच्या पाण्यार्ा परुिठा 
करण्याबाबत 

३५ १३१८६ श्री.जयतं पाटील समदु्रककनाऱ्यार्े प्रदषूण कमी 
होण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत 

३६ १३३९४ श्री.सतुनल शशदें, श्री.विलास पोतनीस मुबंई ि कोल्हापरू विभागातील पात्र 
घोवषत केलेल्या उच्र् माध्यशमक 
शाळांना अनदुान मजंूर करण्याबाबत 

  
ततसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
३७ १२९२८ श्री.प्रसाद लाड कल्याण तालकु्यातील १४ गािांमधील 

केशमकल कंपन्यामळेु पयाचिरणार् े
प्रदषूण होत असल्याबाबत 

३८ १२६६१ श्री.ककरण सरनाईक अमरािती विभागातील उपसरं्ालक, 
शशक्षणाधधकारी ि िेतन अधीक्षक 
कायाचलयामधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांर्े नांि विषय 
३९ १२६०७ श्री.कवपल पाटील राज्यातील रात्रशाळा पिूचित सरुू 

करणेबाबत 

४० १३३०४ श्री.विलास पोतनीस कांहदिली (प.) येथील मल्टी स्पेशाशलटी 
रुनणालयाच्या तळमजल्यािरील ‘आर’ 
विभागार्े शशधािाटप कायाचलय ररक्त 
करण्याबाबत 

४१ १३०६३ श्री.अशभजजत िजंारी नागपरू येथील टाटा इजन्स्टट्यटू ऑफ 
सोशल सायन्स विद्यार्थयाांर्े पदिी 
प्रमाणपत्र देण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मंुबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाकं : १४ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


