
महाराष्ट्र विधानपररषद 

दुसरे अवधिेशन, २०२२ 

-------------------------- 

गुरुिार, वदनाांक १८ ऑगस्ट, २०२२ / श्रािण २७, १९४४ ( शके ) रोजीच्या 

ताराांवकत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सचूी 

 

(१) मुख्यमांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उप मुख्यमांत्री 

(३) उच् च ि तांत्र वश्ण, सांसदीय काये मांत्री 

(४) पाणीपुरिठा ि स् िच् छता मांत्री 

(५) अन् न ि षषध प्रशासन मांत्री 

(६) अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक सांर्ण मांत्री 

(७) शालेय वश्ण मांत्री 

(८) पययटन मांत्री 

 

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ६० 
  

पवहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २७ [ १ ते २७ ] 

 दुसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २० [ २८ ते ४७ ] 

 वतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १३ [ ४८ ते ६० ] 
  

एकूण - ६० 

-------------------- 
  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पवहली फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

१ १४२२६ श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश चव्हाण, 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.कवपल 

पाटील, श्री.वकरण सरनाईक, 

श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अमोल 

वमटकरी, श्री.अब्दुल्लाखान दुरायणी, 

श्री.वकशोर दराडे 

राज्यातील प्राथवमक, माध्यवमक ि 

उच्च माध्यवमक शाळा ि तुकड याांना 

तु्रटी पूतयतेनांतर अनुदान मांजूर 

करण्याबाबत  

२ १४३९१ डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाय, 

श्री.जयांत आसगािकर, श्री.अवभवजत 

िांजारी, श्री.राजेश राठोड, श्री.विक्रम 

राज्यातील वश्केतर कमयचाऱ्याांच्या 

वश्ण सेिक पदाच्या मानधनात 

िाढ करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 

श्री.वकशोर दराडे, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, 

श्री.विजय ऊफय  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रिीण 

दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश 

कराड, श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय 

फुके, श्री.कवपल पाटील, श्री.वकरण 

सरनाईक 

३ १४५९९ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रिीण 

दटके, श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, 

श्री.विजय ऊफय  भाई वगरकर, श्री.सरेुश 

धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत 

पाटील, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.गोवपचांद पडळकर, श्री.वनलय 

नाईक, श्री.राजहांस वसांह, 

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांदूभाई 

पटेल 

गडवचरोली वजल्यातील स्िस्त धान्य 

दुकानाांना वितरीत करण्याकरीता 

वनकृष्ट दजायचा ताांदूळ पूरविण्यात येत 

असल्याबाबत 

४ १३९७३ श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.विजय ऊफय  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेश कराड, 

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण 

दरेकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.वकरण 

सरनाईक, श्री.गोवपचांद पडळकर, 

श्री.वकशोर दराडे, श्री.जयांत 

आसगािकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 

डॉ.िजाहत वमर्ाय, श्री.राजेश राठोड, 

श्री.अवभवजत िांजारी, डॉ.रणवजत 

पाटील, श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश 

चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, 

श्री.कवपल पाटील 

राज्यातील १ नोव्हेंबर, २००५ पूिी 

वकां िा त्यानांतर वनयकु्त होणाऱ्या 

वश्क ि वश्केतर कमयचाऱ् याांसाठी 

जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत  
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५ १४६४६ श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.विलास 

पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण 

दरेकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.सवतश चव्हाण, 

श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरनाथ 

राजूरकर, श्री.अमोल वमटकरी, 

श्री.अब्दुल्लाखान दुरायणी, 

श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील 

 राज्यातील ग्रांथालयाांना थकीत 

अनुदानाची रक्कम वितररत 

करण्यासह ग्रांथालयातील 

कमयचाऱ्याांच्या िेतनात िाढ 

करण्याबाबत  

६ १४३६६ श्री.कवपल पाटील राज्यातील रात्रशाळा पूियित सरुू 

करण्याबाबत  

७ १३६७२ श्री.प्रिीण दटके, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 

डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाय, 

श्री.जयांत आसगािकर, श्री.अवभवजत 

िांजारी, श्री.राजेश राठोड, श्री.विक्रम 

काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 

श्री.वकशोर दराडे 

वशधापवत्रका धारकाांना स्िस्त धान्य 

दुकानाांमधून धान्य वितरीत करताना 

येत असलेल्या अडचणी दूर 

करण्याबाबत  

८ १४२४९ डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे, 

श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास पोतनीस, 

श्री.अांबादास दानिे 

“अॅमेर्ॉन इन” या ऑनलाईन 

पोटयलिर गभयपाताच्या षषधाांची 

विक्री होत असल्याबाबत  

९ १४१०४ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अवभवजत 

िांजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 

ताांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाय, श्री.जयांत 

आसगािकर, डॉ.प्रज्ञा साति, 

श्री.मोहनराि कदम 

मुखेड ि वकनिट (वज.नाांदेड) 

तालुक्यातील िाड या-ताांड याांना 

पाणीपुरिठा करण्याबाबत  

१० १४४२३ श्री.प्रसाद लाड िाकीपाडा, िाणगाि पूिय (ता.डहाणू, 

वज.पालघर) आवदिासी पाड याांजिळ 

आर.एम.सी. पलाांट आवण क्रशर 

मशीनचे बेकायदेशीर काम सरुु 

असल्याबाबत  
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११ १४४७१ श्री.रमेश कराड, श्री.नागोराि गाणार राज्यात वशष्ट्यिृत्ती परी्ेत उत्तीणय 

र्ालेले विद्याथी वशष्ट्यिृत्तीपासनू 

िांवचत असल्याबाबत  
 

१२ १३७१३ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.विजय ऊफय  भाई वगरकर, 

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश कराड 
 

मुांबई विद्यापीठात विद्यार्थयाांना िेळेत 

पदिी प्रमाणपत्र उपलब्ध करून 

देण्याबाबत  

१३ १३७४८ श्री.गोवपचांद पडळकर हातकणांगले (वज.कोल्हापूर) 

तालुक्यातील षद्योवगक 

िसाहतीतील साांडपाण्यामुळे 

पररसरातील शेतीचे नुकसान होत 

असल्याबाबत  
 

१४ १३८५८ श्री.अब्दुल्लाखान दुरायणी, श्री.सवतश 

चव्हाण, श्री.शवशकाांत वशांदे 

मुांबई-षरांगाबाद-नाांदेड-हैद्राबाद 

बुलेट रेन उभारणीबाबत 

  

१५ १३७४२ श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास पोतनीस, 

श्री.प्रसाद लाड 

नागाि-चौल ता.अवलबाग, 

(वज.रायगड) येथील बागमळा 

खाडीचे प्रदूषण रोखण्याबाबत 
 

१६ १३८७८ श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अमोल 

वमटकरी, श्री.अब्दुल्लाखान दुरायणी, 

श्री.राजेश राठोड, डॉ.िजाहत वमर्ाय, 

श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील 
 

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आवण 

सांलवननत महाविद्यालयाांमधील 

सहाय्यक प्राध्यापक ि वश्केतर 

कमयचाऱ्याांच्या भरतीबाबत  

१७ १३६७९ श्री.वकरण सरनाईक सांत गाडगे बाबा अमरािती 

विद्यापीठाचे उपकें द्र िावशम येथे 

स्थापन करणेबाबत 
 

१८ १३९२७ श्री.विजय ऊफय  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश 

कराड, श्री.विलास पोतनीस, 

श्री.सवुनल वशांदे, डॉ.रणवजत पाटील 

 

मुांबईतील ‘अॅप आधाररत टॅक्सी’ 

चालकाांिर वनयांत्रण ठेिण्याबाबत  
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१९ १३७६६ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.विजय ऊफय  भाई 

वगरकर, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रिीण दटके, अॅड.वनरांजन डािखरे 

न्यू हॉरीर्ॉन पवब्लक स्कूल, ऐरोली 

(निी मुांबई) येथील शालेय 

विद्यार्थयाांच्या सरु्ेच्यादृष्टीने 

उपाययोजना करण्याबाबत 

२० १४२८५ श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील सोलापूर वजल्यातील विद्याथी 

शालेय पोषण आहारापासनू िांवचत 

असल्याबाबत  

२१ १३८४५ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण 

दरेकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.विलास पोतनीस 

मुांबई विद्यापीठाने तयार केलेल्या 

बृहत आराखड यानुसार निीन 

महाविद्यालय आवण तुकडी 

िाढविण्याबाबत  

२२ १४१८१ श्री.राजेश राठोड, डॉ.प्रज्ञा साति, 

श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अवभवजत 

िांजारी, डॉ.िजाहत वमर्ाय, डॉ.सधुीर 

ताांबे, श्री.बाळाराम पाटील, 

श्री.विक्रम काळे, श्री.जयांत 

आसगािकर 

राज्यातील वजल्हा पररषदेच्या 

शाळाांमधील विद्यार्थयाांकररता शालेय 

योजना पूियित सरुु करण्याबाबत  

२३ १४६६२ श्री.अमोल वमटकरी, श्री.शवशकाांत 

वशांदे, श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश 

चव्हाण, श्री.अवनकेत तटकरे, 

श्री.अरुण लाड 

राज्यात सायबर विद्यापीठ स्थापन 

करण्याबाबत  

२४ १४०४२ श्री.राजहांस वसांह मुांबईतील पोदार इांटरनॅशनल शाळा 

व्यिस्थापनेिर कारिाई करुन 

स्कूलबस वनयमािली बांधनकारक 

करण्याबाबत  

२५ १३९६२ श्री.जयांत पाटील रायगड वजल्यातील नद्याांचे प्रदूषण 

रोखण्याबाबत  

२६ १४७६३ श्री.अांबादास दानिे षरांगाबाद वजल्हा पररषदेच्या 

शाळाांना समग्र वश्ा 

अवभयानाांतगयतचे अनुदान देण्याबाबत 
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२७ १४८६७ श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे सािनेर (वज.नागपूर) शहरातील 

अभ्युदय नलोबल वव्हलेज स्कूल 

विनापरिानगी सरुु असल्याबाबत 

  

दुसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

२८ १४२२४ श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश चव्हाण, 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.कवपल 

पाटील, श्री.रमेश कराड, 

श्री.नागोराि गाणार 
 

मराठिाडा विभागातील माध्यवमक 

शाळाांमधील मुख्याध्यापकाची ररक्त 

पदे भरण्याबाबत 

२९ १४३९० डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश राठोड, 

श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.वकशोर 

दराडे, श्री.बाळाराम पाटील, 

श्री.रणवजतवसांह मोवहते-पाटील, 

श्री.जयांत आसगािकर, डॉ.िजाहत 

वमर्ाय 
 

राज्यातील प्राथवमक, माध्यवमक ि 

उच्च माध्यवमक शाळेतील अांशतः 

अनुदावनत िेतन घेणाऱ्या वश्काांच्या 

िेतन अनुदानाबाबत 

३० १४५७६ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.प्रिीण दटके 
 

गोंवदया वजल्यातील ग्रामीण भागात 

पाणीपुरिठा उपलब्ध करुन 

देण्याबाबत  

३१ १३९८१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.विजय ऊफय  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.रमेश कराड, श्री.प्रविण 

दरेकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.जयांत 

आसगािकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 

डॉ.िजाहत वमर्ाय, श्री.राजेश राठोड, 

श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.बाळाराम 

पाटील, श्री.विक्रम काळे, श्री.वकशोर 

दराडे, श्री.वकरण सरनाईक 
 

राज्यातील खाजगी व्यिस्थापनाच्या 

शाळेतील वश्क ि वश्केतर 

कमयचाऱ्याांना सधुाररत आश्वावसत 

प्रगती योजना लागू करण्याबाबत  

 

 

 

 

 

३२ १४५०१ श्री.अवभवजत िांजारी नागपूर शहरातील प्रदुषणात 

पलावस्टक वपशव्याांच्या िापरामुळे 

िाढ होत असल्याबाबत  



7 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

३३ १४३६८ श्री.कवपल पाटील, श्री.वकशोर दराडे राज्यात खाजगी व्यिस्थापनाच्या 

अनुदावनत प्राथवमक, माध्यवमक ि 

उच्च माध्यवमक शाळाांना मोफत दरात 

िीज उपलब्ध करुन देणेबाबत  
 

३४ १३६७१ श्री.प्रिीण दटके, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके 

कोरोनाच्या महामारीमध्ये पालक 

गमािलेल्या विद्यार्थयाांचे शै्वणक 

शुल्क माफ करण्याबाबत  
 

३५ १४२४५ डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे मुांबईतील आर्ाद मैदान येथील 

वशधािाटप कायायलयातील दस्तऐिज 

रद्दीत विक्री केल्याबाबत  
 

३६ १४१०६ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अवभवजत 

िांजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 

ताांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाय, श्री.जयांत 

आसगािकर, डॉ.प्रज्ञा साति, 

श्री.मोहनराि कदम 
 

पेठिडज (ता.कां धार, वज.नाांदेड) 

येथील शाळेच्या बाांधकामासाठी 

वनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

३७ १४४६३ श्री.प्रसाद लाड सी.ए.सी.एस. पदिीधारक प्राध्यापक 

पदोन्नतीपासनू िांवचत असल्याबाबत  
 

३८ १४४८१ श्री.रमेश कराड, श्री.नागोराि गाणार उदगीर (वज.लातूर) बस आगारातील 

अवधकाऱ्याांनी राज्य पररिहन 

महामांडळाची फसिणूक केल्याबाबत 
 

३९ १३७४० श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास 

पोतनीस 

मुांबईतील हिा प्रदूषण रोखण्याकररता 

उपाययोजना करण्याबाबत  
 

४० १३८७६ श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अमोल 

वमटकरी, श्री.अब्दुल्लाखान दुरायणी 
 

राजषी छत्रपती शाहू महाराज वश्ण 

शुल्क वशष्ट्यिृत्ती योजनेत विविध 

अभ्यासक्रमाांचा समािेश करणेबाबत  

४१ १४३८० श्री.वकरण सरनाईक राज्यातील प्राथवमक ि माध्यवमक 

शाळाांचे प्रलांवबत सांचमान्यतेचे दुरुस्ती 

प्रस्ताि वनकाली काढणेबाबत  
 

४२ १३९२२ श्री.विजय ऊफय  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.रमेश कराड 

मुांबई महानगर ्ेत्रातील मुदत 

सांपलेल्या िाहनाांबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

४३ १३७९३ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.विजय ऊफय  भाई 

वगरकर, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रिीण दटके, अॅड.वनरांजन 

डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 

डॉ.पररणय फुके 

राज्यातील वनयमाांचे पालन न 

करणाऱ्या वशिभोजन कें द्रािर 

कारिाई करण्याबाबत  

४४ १४४८८ श्री.अमोल वमटकरी, श्री.शवशकाांत 

वशांदे, श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश 

चव्हाण 

अकोला वजल्यात िाढीि बोगस 

विद्याथी सांख्येमुळे वश्क अवतररक्त 

र्ाल्याबाबत 

४५ १४०५८ श्री.राजहांस वसांह मुांबईतील स्िस्त धान्य दुकानात थीनर 

विकून ग्राहकाांची फसिणूक केली 

जात असल्याबाबत 

४६ १३९६७ श्री.जयांत पाटील उरण पररसरातील जासई-िहाळ-

गव्हाण हद्दीतील वसडकोच्या 

जागेिरील घातक कचऱ्यामुळे 

नागररकाांचे आरोनय धोक्यात 

आल्याबाबत 

४७ १४७६९ श्री.अांबादास दानिे माळीिाडा (ता.वज.षरांगाबाद) 

येथील वशधापवत्रकाधारक 

धान्यापासनू िांवचत असल्याबाबत  

  
वतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

४८ १४४०३ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.प्रसाद लाड, 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.वकशोर 

दराडे, श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण 

दरेकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.नागोराि 

गाणार 

 राज्यातील िररष्ठशे्रणी ि 

वनिडशे्रणीकररता पात्र असणाऱ्या 

सेिावनिृत्त वश्क ि 

मुख्याध्यापकाांना राज्यातील 

विशेषत: प्रवश्णावशिाय िररष्ठ ि 

वनिडशे्रणी मांजूर करणेबाबत  

 



9 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

४९ १३९९७ श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.विजय ऊफय  भाई 

वगरकर, अॅड.वनरांजन डािखरे, 

श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.रमेश कराड, श्री.प्रविण 

दरेकर, डॉ.पररणय फुके 

मुांबई शहरातील मराठी शाळाांमधील 

ररक्त वश्काांची पदे भरण्याबाबत  

५० १४४२७ श्री.अवभवजत िांजारी नागपूर शहरात शालेय पोषण 

आहारात गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत  

५१ १४६३४ श्री.कवपल पाटील राज्यातील वश्काांचे िेतन 

राष्ट्रीयकृत बँकामाफय त करण्याबाबत  

५२ १३६९१ श्री.प्रिीण दटके, श्री.प्रविण दरेकर, 

डॉ.पररणय फुके, श्री.नागोराि गाणार 

राज्यातील दहािी-बारािीच्या 

विद्यार्थयाांचे परी्ा शुल्क परत 

देण्याबाबत  

५३ १४२४४ डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे मुांबई विद्यापीठाच्या परी्ा विभागाने 

एलएलबीच्या पाचव्या सत्राच्या 

परर्ेमध्ये केलेल्या गैरप्रकारासांबांधी 

कारिाई करण्याबाबत  

५४ १४९२२ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अवभवजत 

िांजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 

ताांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाय 

वकनिट (वज.नाांदेड) येथील बस 

स्थानक आगारातील विविध समस्या 

सोडविण्याबाबत  

५५ १४६२४ श्री.सवुनल वशांदे, श्री.रामदास 

आांबटकर, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, श्री.प्रिीण 

दटके 

राज्यातील वश्ण विभागाांतगयत 

माध्यवमक शाळेतील चतुथयशे्रणी 

कमयचाऱ् याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत  

५६ १३९३३ श्री.विजय ऊफय  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश 

कराड 

दाभोन (ता.डहाणू, वज.पालघर) 

गािातील पाणी समस्या 

सोडविण्याबाबत  

५७ १३७९८ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.विजय ऊफय  भाई 

वगरकर, श्री.नागोराि गाणार, 

मोखाडा (वज.पालघर) येथील 

गािपाड यातील पाणीटांचाई दूर 

करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

श्री.प्रिीण दटके, अॅड.वनरांजन 

डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय 

फुके 

५८ १४०६७ श्री.राजहांस वसांह, श्री.चांदूभाई पटेल, 

श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे 

बृहन्मुांबई महानगरपावलकेच्या 

परिानगीविना मुांबईमध्ये अनवधकृत 

शाळा सरुु असल्याबाबत  

५९ १३९९० श्री.जयांत पाटील रायगड वजल्यातील शाळाांचा 

िीजपुरिठा खांडीत करण्यात 

आल्याने विद्यार्थयाांची गैरसोय होत 

असल्याबाबत 

६० १४७७८ श्री.अांबादास दानिे षरांगाबाद वजल्यातील खाजगी 

शाळा शुल्किाढ करुन पालकाांची 

लूट कररत असल्याबाबत 

  

  

विधान भिन :   श्री. राजेन्द्र भागित 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

वदनाांक : १७ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 

______________________________________________________________________________ 

मदु्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र क्रर्धानमंडळ सक्रिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणरे्र 

मदु्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मदु्रणालय, मुंबई. 


