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

मंगळिार, हदनांक २२ मार्च, २०२२ / र्तै्र १, १९४४ (शके) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांर्ी सूर्ी 

  

(१) अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक संरक्षण मंत्री 

 

यांरे् प्रभारी विभाग 

(२) अन् न ि षषध प्रशासन मंत्री 
(३) अल्पसखंयाकं विकास आणण षकाफ, कौशल्य, रोजगार, 

उद्योजकता ि नाविन्यता मतं्री 
(४) शालेय शशक्षण मंत्री 
(५) उच् र् ि तंत्रशशक्षण मंत्री 
(६) पाणीपुरिठा ि स् िच् छता मंत्री 
(७) पररिहन, संसदीय काये मंत्री 
(८) पयचटन, पयाचिरण ि िातािरणीय बदल, राजशशष्ट्टार्ार मंत्री 

  

प्रश्नांर्ी एकूण संखया - ३७ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संखया - २३ [ १ ते २३ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संखया - ९ [ २४ ते ३२ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संखया - ५ [ ३३ ते ३७ ] 
  

एकूण - ३७ 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्यारें् नांि विषय 
१ १२१३५ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, अॅड.तनरंजन 
डािखरे, श्री.प्रिीण दटके, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.रमेश कराड, श्री.गोवपर्दं पडळकर 

राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थी संखयेमागे 
शशक्षकांच्या तनयुक्तीसंदभाचतील सुधाररत 
संर् मान्यतेच्या तनकषांबाबत 

२ १२४६८ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.रमेश कराड, श्री.प्रिीण दटके 

करडी (ता.मोहाडी, जज.भंडारा) येर्थील धान 
खरेदी कें द्रािर कारिाई करण्याबाबत 

३ ११९२७ श्री.विक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.ककशोर दराड े

राज्यातील अंशत: अनदुातनत शशक्षक ि 
शशक्षकेतर कमचर्ाऱ्यांरे् पररभावषत अंशदायी 
तनितृ्तीिेतन योजनेरे् खाते उघडण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्यारें् नांि विषय 
४ ११७६८ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 

दरेकर, अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.अरुण 
लाड, श्री.कवपल पाटील, डॉ.रणजजत पाटील 

राज्यातील ग्रामीण भागातील 
द्राररद्रयरेषेखालील विद्यार्थीनीचं्या उपजस्र्थती 
भत्त्यात िाढ करण्याबाबत 

५ ११७५९ श्री.गोवपर्दं पडळकर, श्री.सदाशशि खोत टी.सी. कॉलेज, बारामती (जज.पुणे) येर्थील 
प्रबंधकािर कारिाई करण्याबाबत 

६ ११८७५ श्री.सततश र्व्हाण, श्री.अमरनार्थ राजूरकर, 
श्री.विक्रम काळे 

मराठिाडयातील जजल्हा पररषदेच्या शाळानंा 
व्यािसातयक दराऐिजी घरगुती दराने िीज 
पुरिठा करण्याबाबत 

७ १२२७१ डॉ.रणजजत पाटील राज्यातील टाळेबदंीच्या कालािधीतील 
सेिक संर् तनजश्र्तीबाबत 

८ १२४९१ अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, डॉ.रणजजत 
पाटील, श्री.विक्रम काळे 

डके्कन कॉलेज, पुणे येर्थील पुरातन िस्तुंरे् 
जतन करण्याकररता जागा ि तनधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत 

९ १२३७८ श्री.र्दं्रशेखर बािनकुळे नागपूर जजल्हा पररषदेच्या शशक्षण 
विभागाद्िारे खरेदी केलेल्या पॉलीमर 
रॅकमध्ये अतनयशमतता झाल्याबाबत 

१० १२१८० श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.अशभजजत िजंारी, डॉ.िजाहत शमझाच, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.राजेश राठोड, श्री.ककशोर 
दराड े

राज्यातील माध्यशमक शाळामंधील शशपाई 
पदाच्या अनकंुपा तत्िािरील तनयुक्तीस 
मान्यता देण्याबाबत 

११ ११८३१ डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायदें, श्री.अंबादास 
दानिे 

मराठिाडयातील िक्फ बोडाचच्या जशमनीिर 
भूमाकफयानंी अततक्रमण केल्याबाबत 

१२ १२६७० डॉ.सुधीर तांबे राज्यातील हदव्यांग ि विशषे विद्यार्थयाांसह 
सिच ग्रामीण भागातील विद्यार्थयाांसाठी 
स्ितंत्र शशक्षण िाहहनी सुरू करण्याबाबत 

१३ ११९८५ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सुतनल शशदें महाराष्ट्र राज्य माध्यशमक ि उच्र् 
माध्यशमक शशक्षण मंडळातफे दहािी-
बारािीच्या परीक्षांकररता पयाचयी मागच 
सुर्विण्याबाबत 

१४ ११९७७ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश र्व्हाण, श्री.अरुण लाड 

िांदे्र, मंुबई येर्थील सह संर्ालक, व्यिसाय 
शशक्षण ि प्रशशक्षण यारें्िर कारिाई 
करण्याबाबत 

१५ १२७१९ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.सुरेश धस, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपर्दं पडळकर, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.तनरंजन डािखरे 

राज्यामध्ये खाद्यतेल भेसळयुक्त आढळून 
आल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्यारें् नांि विषय 
१६ १२१०१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम काळे परभणी जजल्हयातील शाळांनी शशक्षण हक्क 

कायद्यातील तनकषांरे् पालन करण्याबाबत 
१७ १२९२९ श्री.प्रसाद लाड, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, अॅड.तनरंजन डािखरे, डॉ.पररणय 
फुके, श्री.नागोराि गाणार, श्री.तनलय नाईक 

राज्य पररिहन महामंडळाच्या अधधकाऱ्यांरे् 
र्थकीत िेतन देण् याबाबत 

१८ १३११५ श्री.जयंत आसगािकर, श्री.अशभजजत िंजारी राज्यातील अशंत: अनदुातनत शाळेतील 
शशक्षक ि शशक्षकेतर कमचर्ा-यांना सहाव्या 
िेतन आयोगार्ी र्थकबाकी शमळण्याबाबत 

१९ १३२२७ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमझाच, 
श्री.अशभजजत िजंारी, श्री.राजेश राठोड 

हहगंोली जजल्हयात स्र्थलांतरीत मजूरांच्या 
पाल्यांसाठी हंगामी िसततगहेृ सुरु 
करण्याबाबत 

२० १३३२५ श्री.ककरण सरनाईक िाशशम जजल््यातील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ्यांरे् र्थकीत िेतन सुरू करण्याबाबत 

२१ १३३९३ श्री.सुतनल शशदें, श्री.विलास पोतनीस मंुबई विद्यापीठाने विविध महाविद्यालयानंा 
परीक्षा मुल्यमापन कें द्रासाठी हदलेल्या 
तनधीबाबत 

२२ १३४७२ श्री.अरुण लाड जत (जज.सांगली) तालुक्यातील सीमािती 
गािांमधील मराठी माध्यमाच्या शाळानंा 
अनदुान देण्याबाबत 

२३ १३५५१ श्री.सदाशशि खोत, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.गोवपर्दं पडळकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, अॅड.तनरंजन डािखरे 

संुदरखेड (जज.बुलढाणा) येर्थील तनमशहरी 
पाणीपुरिठा योजनेच्या कामार्ी र्ौकशी 
करण् याबाबत 

 

दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्यारें् नांि विषय 
२४ १२१४६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, अॅड.तनरंजन 
डािखरे, श्री.प्रिीण दटके, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.गोवपर्ंद पडळकर, 
श्री.सदाशशि खोत 

अपंग समािेशशत शशक्षण योजना 
(माध्यशमक स्तर) अंतगचत विशेष 
शशक्षकानंा र्थकीत ि तनयशमत िेतन अदा 
करण्याबाबत 

२५ ११८९५ श्री.गोवपर्दं पडळकर, श्री.सदाशशि खोत षषध तनरीक्षक, अन्न ि षषध प्रशासन 
पदभरती प्रकक्रयेतील अनभुिार्ी अट 
शशधर्थल करण्याबाबत 

२६ ११८७२ श्री.सततश र्व्हाण, श्री.अमरनार्थ राजूरकर, 
श्री.विक्रम काळे 

मराठिाडयातील तनजामकालीन शाळांच्या 
इमारती दरुुस्तीकररता तनधी देण्याबाबत 

२७ १२४९७ अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, डॉ.रणजजत 
पाटील, श्री.नागोराि गाणार 

रत्नाधगरी जजल्हा पररषदेच्या शशक्षण 
विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्यारें् नांि विषय 
२८ १३१७७ श्री.र्दं्रशेखर बािनकुळे र्ंद्रपूर जजल्हा पररषदेच्या  इलेक्रो 

क्लोररनेटर आणण फ्लोराईड ररमुव्हल 
संयंत्रासाठीच्या तनविदा प्रकक्रयेत 
अतनयशमतता झाल्याबाबत 

२९ १३४०२ श्री.विलास पोतनीस मंुबई विद्यापीठाशी संलजननत 
महाविद्यालयाकंडील र्थकीत संलननता 
शुल्क िसूल करण्याबाबत 

३० १२७२० श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.तनरंजन 
डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.पररणय 
फुके, श्री.सुरेश धस, श्री.गोवपर्ंद पडळकर, 
श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके 

कोकणातील पयचटन िाढीकररता 
उपाययोजना करण्याबाबत 

३१ १३२१६ श्री.प्रसाद लाड भोपतगड ककल्ला (ता.जव्हार, जज.पालघर) 
पररसरार्ा पयचटन विकास करण्याबाबत 

३२ १३५५५ श्री.सदाशशि खोत, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.गोवपर्दं पडळकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, अॅड.तनरंजन डािखरे 

हातकणगंले (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील 
षद्योधगक िसाहतीतील सांडपाण्यामुळे 
पररसरातील शेतीरे् नकुसान होत 
असल्याबाबत 

  
ततसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्यारें् नांि विषय 
३३ १२१३० श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, डॉ.पररणय 
फुके, श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेश कराड, 
श्री.रमेशदादा पाटील 

राज्यातील खाजगी शाळांमधील शशक्षकानंा 
प्रशशक्षक्षत पदिीधर िेतनशे्रणी देय 
ठरविण्याबाबत 

३४ १३२३८ अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके 

िाशाळा (ता.जव्हार,जज.पालघर) पररसराच्या 
पयचटन विकास तनधीमध्ये गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

३५ १३५३७ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सुतनल शशदें मंुबई विद्यापीठाच्या कशलना संकुलात 
पाणर्थळ क्षेत्रािर भराि टाकून बांधकाम 
केल्याबाबत 

३६ १३३७२ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.सुरेश धस, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपर्दं पडळकर, डॉ.रणजजत पाटील, 
श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.तनरंजन डािखरे 
 

नादेंड शहरातील “उदुच घर” इमारतीरे् 
बांधकाम तनकृष्ट्ट दजाचरे् झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्यारें् नांि विषय 
३७ १३३४७ श्री.प्रसाद लाड, डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायंदे सािंगी मग्रापूर (ता.र्ादंरू, जज.अमरािती) 

ग्रामपंर्ायतीस पाणीपुरिठा योजना मंजूर 
करण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   श्री. राजेन्द्र भागित 
मंुबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाकं : २१ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


