
महाराष्ट्र विधानपररषद 

दुसरे अवधिेशन, २०२२ 
-------------------------- 

गुरुिार, वदनाांक २५ ऑगस्ट, २०२२ / भाद्रपद ३, १९४४ (शके) रोजीच्या 

ताराांवकत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सचूी 

 

(१) मुख्यमांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उप मुख्यमांत्री 

(३) उच् च ि तांत्र वश्षण, सांसदीय काये मांत्री 

(४) पाषणीपुरिठा ि स् िच् छता मांत्री 

(५) अन् न ि षषध प्रशासन मांत्री 

(६) अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक सांर्षण मांत्री 

(७) शालेय वश्षण मांत्री 

(८) पययटन मांत्री 
  

प्रश्नाांची एकूषण सांख्या – ५० 
 

पवहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - २८ [ १ ते २८ ] 

दुसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १४ [ २९ ते ४२ ] 

वतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ८ [ ४३ ते ५० ] 

एकूषण - ५०  
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 

  

पवहली फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

१ १४००० श्री.नागोराि गाषणार, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.विजय ऊफय  भाई 

वगरकर, अॅड.वनरांजन डािखरे, 

श्री.प्रिीषण दटके, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.रमेश कराड 

राज्यातील रात्र शाळाांकररता पररपूषणय 

धोरषण वनवित करण्याबाबत 

२ १३७२१ श्री.वकरषण सरनाईक राज्यातील अांशत: अनुदावनत 

प्राथवमक, माध्यवमक ि उच्च 

माध्यवमक शाळाांमध्ये काययरत वश्क 

ि वश्केतर कमयचाऱ्याांना सेिा 

सांर्षण देण्याबाबत 
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३ १४४६८ श्री.रमेश कराड, श्री.नागोराि गाषणार, 

श्री.अमोल वमटकरी, श्री.शवशकाांत 

वशांदे, श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश 

चव्हाषण, श्री.अरुषण लाड, 

श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, श्री.विजय 

ऊफय  भाई वगरकर, अॅड.वनरांजन 

डािखरे, श्री.प्रिीषण दटके, 

श्री.रमेशदादा पाटील 

वश्षण हक्क कायद्यानुसार 

विनाअनुदावनत शाळाांच्या             

स्ि-मान्यतेची प्रकरषेण प्रलांवबत 

असल्याबाबत 

४ १३६६९ श्री.प्रिीषण दटके, श्री.प्रविषण दरेकर, 

श्री.नागोराि गाषणार, डॉ.पररषणय फुके 

राष्ट्रसांत तुकडोजी महाराज नागपूर 

विद्यापीठाच्या ऑनलाईन परी्ाांचे 

वनकाल घोवषत करण्याबाबत 

५ १४४०२ डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाय, 

श्री.जयांत आसगािकर, श्री.अवभवजत 

िांजारी, श्री.राजेश राठोड, श्री.विक्रम 

काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 

श्री.वकशोर दराडे, श्री.सवतश चव्हाषण, 

श्री.अमोल वमटकरी, श्री.अमरनाथ 

राजूरकर, श्री.अब्दुल्लाखान दुरायषणी 

राज्यात अनुदावनत शाळेतील अांशत: 

अनुदावनत ि विनाअनुदावनत पदे 

सांस्था स्तरािर भरण्यास मान्यता 

वमळषेणबाबत 

६ १३८७४ श्री.सवतश चव्हाषण, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अमोल 

वमटकरी, श्री.अब्दुल्लाखान दुरायषणी, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविषण 

दरेकर, डॉ.पररषणय फुके, श्री.नागोराि 

गाषणार, श्री.विजय ऊफय  भाई वगरकर, 

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश 

कराड, श्री.कवपल पाटील, 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.वकशोर 

दराडे 

राज्यातील खाजगी शाळाांमध्ये 

वश्षण हक्क अवधकार कायद्यानुसार 

आरटीई प्रिेशासाठी शुल्क प्रवतपूती 

कमी वमळत असल्याबाबत 

७ १४११८ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.राजेश 

राठोड, डॉ.िजाहत वमर्ाय, श्री.जयांत 

आसगािकर, डॉ.(श्रीमती) मवनषा 

कायांदे, श्री.प्रविषण दरेकर, श्री.विजय 

ऊफय  भाई वगरकर, श्री.चांद्रशेखर 

राज्यातील अिैध गुटखा विक्री 

रोखण्याबाबत 
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बािनकुळे, डॉ.पररषणय फुके, श्री.सरेुश 

धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रषणवजत 

पाटील, श्री.प्रिीषण दटके, 

श्री.नागोराि गाषणार, श्री.वनलय 

नाईक, अॅड.वनरांजन डािखरे, 

श्री.राजहांस वसांह, श्री.रमेशदादा 

पाटील 

८ १४५६८ डॉ.पररषणय फुके, श्री.प्रविषण दरेकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 

गाषणार, श्री.प्रिीषण दटके 

गोंवदया वजल्यात आधारभूत 

हमीभाि धान खरेदी कें द्र सरुु 

करण्याबाबत 

९ १३९३९ श्री.विजय ऊफय  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.नागोराि गाषणार, श्री.रमेश 

कराड, श्री.अरुषण लाड, श्री.प्रिीषण 

दटके, श्री.प्रविषण दरेकर, डॉ.पररषणय 

फुके 

राज्यातील उच्च वश्षण सांस्थाांकडे 

असलेली अनामत रक्कम ईबीसी 

विद्यार्थयाांच्या शै्वषणक िापराकररता 

देण्याबाबत 

१० १४०९१ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 

गाषणार, श्री.प्रिीषण दटके, 

श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, 

श्री.रषणवजतवसांह मोवहते-पाटील 

राज्य पररिहन महामांडळातील 

कमयचाऱ् याांना प्रोासाहन भत्ता 

देण्याबाबत 

११ १३७६७ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.विजय ऊफय  भाई 

वगरकर, श्री.नागोराि गाषणार, 

श्री.प्रिीषण दटके, अॅड.वनरांजन 

डािखरे, श्री.प्रविषण दरेकर, डॉ.पररषणय 

फुके 

उरषण (वज.रायगड) मधील खोपटा 

खाडीमध्ये रसायनयकु्त साांडपाषणी 

सोडत असल्याबाबत 

१२ १४३०७ श्री.कवपल पाटील, श्री.जयांत 

आसगािकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 

डॉ.िजाहत वमर्ाय, श्री.राजेश राठोड, 

श्री.अवभवजत िांजारी, श्री.विक्रम 

काळे, श्री.सवतश चव्हाषण, 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.वकशोर 

दराडे 

राज्यातील उच्च माध्यवमक शाळा 

तसेच कवनष्ठ महाविद्यालयातील 

िाढीि पदाांना मान्यता देण्याबाबत 
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१३ १४१८८ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.राजेश राठोड, 

श्री.अवभवजत िांजारी, डॉ.सधुीर ताांबे, 

श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.जयांत 

आसगािकर, डॉ.िजाहत वमर्ाय, 

श्री.मोहनराि कदम 

राज्यातील मराठी माध्यमाांच्या 

शाळाांमधून वश्षण घेतलेल्या 

उमेदिाराांना नोकरीकररता अपात्र 

ठरविण्यात येत असल्याबाबत 

१४ १३८६३ श्री.अब्दुल्लाखान दुरायषणी, श्री.सवतश 

चव्हाषण, श्री.प्रविषण दरेकर, श्री.विजय 

ऊफय  भाई वगरकर, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, डॉ.पररषणय फुके, श्री.सरेुश 

धस, श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रषणवजत 

पाटील, श्री.प्रिीषण दटके, 

श्री.नागोराि गाषणार, श्री.गोवपचांद 

पडळकर, श्री.वनलय नाईक, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.राजहांस 

वसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.चांदूभाई पटेल 

जलजीिन वमशन अांतगयत असलेल्या 

अखवचयत वनधीबाबत 

१५ १३८५० अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविषण 

दरेकर, डॉ.पररषणय फुके, श्री.नागोराि 

गाषणार, श्री.गोवपचांद पडळकर 

राज्यातील माध्यवमक शाळाांमध्ये 

वशकषणाऱ्या विद्यार्थयाांचा शै्वषणक 

दजाय सधुारण्याबाबत 

१६ १४३०४ श्री.रषणवजतवसांह मोवहते-पाटील सोलापूर वजल्यातील शालेय 

विद्यार्थयाांच्या गषणिेशासाठी 

वमळालेला वनधी शाळा व्यिस्थापन 

सवमायाांना वितररत करण्याबाबत 

१७ १४६६४ श्री.अमोल वमटकरी, श्री.शवशकाांत 

वशांदे, श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश 

चव्हाषण, श्री.अरुषण लाड, श्री.राजहांस 

वसांह 

शासनाच्या वश्षण शुल्क सधुारषणा 

सवमतीचा अहिाल प्रलांवबत 

असल्याबाबत 

१८ १४२५५ डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे रस्ायाांिरील गाड याांिर िापरत 

असलेल्या पाषणी ि बफायचा दजाय 

सधुारण्याबाबत 

१९ १४४३१ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.वकशोर 

दराडे 

राज्यातील अधयिेळ ग्रांथपाल पदाांना 

पूषणयिेळ करषेणबाबत 



5 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

२० १३९८३ श्री.जयांत पाटील वनजामपूर (वज.रायगड) 

ग्रामपांचायतीस शुध्द पाषणीपुरिठा 

करण्याबाबत 

२१ १४०२१ श्री.वकशोर दराडे, श्री.बाळाराम 

पाटील 

खाजगी व्यिस्थापनाच्या 

विनाअनुदावनत िगय तुकड याांना 

अनुदान देषेणबाबत 

२२ १४२२८ श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश चव्हाषण, 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.कवपल 

पाटील 

राज्यातील वश्क ि वश्केतर 

कमयचाऱ्याांची ररक्त पदे भण्याबाबत 

२३ १४१६० श्री.विलास पोतनीस मुांबई विद्यापीठाच्या ‘बीएस्सी 

हॉवस्पटॅवलटी स्टडीज’ 

अभ्यासक्रमासाठीच्या शुल्क 

वनवितीमध्ये सधुारषणा करण्याबाबत 

२४ १४५५९ श्री.प्रविषण दरेकर, श्री.विजय ऊफय  

भाई वगरकर, श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, 

डॉ.पररषणय फुके, श्री.सरेुश धस, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रषणवजत पाटील, 

श्री.प्रिीषण दटके, श्री.नागोराि गाषणार, 

श्री.वनलय नाईक, अॅड.वनरांजन 

डािखरे, श्री.राजहांस वसांह, 

श्री.रमेशदादा पाटील 

राज्यातील अघोवषत प्राथवमक, 

माध्यवमक, उच्च माध्यवमक ि कवनष्ठ 

महाविद्यालयातील नैसवगयक िाढ ि 

िगय तुकड याांना मान्यता प्रदान 

करण्याबाबत 

२५ १४६७५ श्री.प्रसाद लाड ग्रामीषण भागातील शाळाांमधील 

उपवस्थती भत्त्यामध्ये महागाई 

वनदेशाांकाप्रमाषेण िाढ करण्याबाबत 

२६ १४७८३ श्री.अांबादास दानिे मराठिाड यामध्ये जल जीिन 

वमशनअांतगयत वजल्हा पररषद शाळा ि 

अांगषणिाड याांना नळजोडषणी 

देण्याबाबत 

२७ १४८४२ श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास पोतनीस विजेिर चालषणाऱ्या िाहनाांमध्ये 

बेकायदा बदल करषणाऱ्याांिर कारिाई 

करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

२८ १४८९० श्री.अवभवजत िांजारी राज्यात वफरती उपहारगृहे बेकायदा 

सरुु असल्याबाबत 

  

दुसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

२९ १४०११ श्री.नागोराि गाषणार, डॉ.पररषणय फुके, 

श्री.प्रविषण दरेकर, अॅड.वनरांजन 

डािखरे, श्री.प्रिीषण दटके 

गोंवदया वजल्यातील बोगस वश्क 

भरती प्रकरषणी दोषी असलेल्याांविरुध्द 

कारिाई करण्याबाबत 

३० १३७२४ श्री.वकरषण सरनाईक, श्री.विक्रम 

काळे, श्री.सवतश चव्हाषण, 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.कवपल 

पाटील 

राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदावनत 

शाळाांमधील पूषणयिेळ वश्क ि 

वश्केतर कमयचाऱ्याांच्या मुलाांना 

वन:शुल्क वश्षण देण्याबाबत 

३१ १४३६५ श्री.प्रिीषण दटके, श्री.प्रविषण दरेकर, 

डॉ.पररषणय फुके 

राज्यातील वशिभोजन कें द्र चालकाांचे 

अनुदान प्रलांवबत असल्याबाबत 

३२ १४५७९ डॉ.पररषणय फुके, श्री.प्रविषण दरेकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 

गाषणार, श्री.प्रिीषण दटके 

माडगी (ता.तुमसर, वज.भांडारा) येथील 

नरवसांह मांवदर पररसरात सोयी-सवुिधा 

उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

३३ १३९४२ श्री.विजय ऊफय  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.नागोराि गाषणार, श्री.रमेश 

कराड 

पालघर वजल्यातील वजल्हा 

पररषदेच्या शाळाांमध्ये शालेय पोषषण 

आहार सरुू करण्याबाबत 

३४ १३७६८ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.विजय ऊफय  भाई 

वगरकर, श्री.नागोराि गाषणार, 

श्री.प्रिीषण दटके, अॅड.वनरांजन 

डािखरे, श्री.प्रविषण दरेकर, डॉ.पररषणय 

फुके 

उरषण (वज.रायगड) येथील खाडी 

वकनाऱ्यािर मृत मासे 

आढळल्याबाबत 

३५ १४३२९ श्री.कवपल पाटील राज्यातील प्राथवमक पदिीधर/विषय 

वश्काांना कालबध्द िेतनशे्रषणीचा 

लाभ देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

३६ १४२९० श्री.रषणवजतवसांह मोवहते-पाटील सोलापूर वजल्हा पररषदेच्या शाळेतील 

वश्काांच्या समायोजनाबाबत 

३७ १४४४२ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.वकशोर 

दराडे 

राज्यातील वश्काांची भविष्ट्य वनिायह 

वनधी खाती ऑनलाईन करण्याबाबत 

३८ १४३९६ श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रसाद लाड जव्हार (वज.पालघर) येथील 

शेतकऱ्याांना अनुदान वमळण्याबाबत 

३९ १४०२७ श्री.वकशोर दराडे राज्यातील शाळाांना देण्यात येषणाऱ्या 

शालेय पोषषण आहारात दुधाचा 

समािेश करषेणबाबत 

४० १४८३८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे भारतीय प्रशासकीय सेिा पूिय 

प्रवश्षण कें द्राच्या (एसआयएसी) 

कारभारात सधुारषणा करण्याबाबत 

४१ १४६८३ श्री.प्रसाद लाड कडाि (ता.कजयत, वज.रायगड) 

गािातील स्िस्त धान्य दुकानदार 

धान्य िाटपात गैरव्यिहार कररत 

असल्याबाबत 

४२ १४९३९ श्री.सवुनल वशांदे मुांबई, ठाण्यातील स्िस्त धान्य 

दुकानदार अांायोदय योजनेतील 

लाभार्थयाांची फसिषूणक करीत 

असल्याबाबत 
 

  

वतसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

४३ १४०१४ श्री.नागोराि गाषणार राज्यातील वश्क ि वश्केतर 

कमयचाऱ् याांच्या िैयवक्तक मान्यता 

नस्ाया गहाळ र्ाल्याप्रकरषणी 

सांबांवधताांविरुध्द कारिाई 

करण्याबाबत 

४४ १४३७९ श्री.वकरषण सरनाईक राज्यातील वश्क ि वश्केतर 

कमयचाऱ्याांच्या थकीत िेतन ि 

िैद्यकीय देयकासाठी वनधीची तरतूद 

करषेणबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

४५ १३६६५ श्री.प्रिीषण दटके, श्री.प्रविषण दरेकर, 

श्री.नागोराि गाषणार, डॉ.पररषणय फुके, 

श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, श्री.विजय 

ऊफय  भाई वगरकर, अॅड.वनरांजन 

डािखरे, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.रमेश कराड 

नागपूर शहरातील नाग नदी 

पुनरुज्जीिन प्रकल्प मांजूर 

करण्याबाबत 

४६ १३९५२ श्री.विजय ऊफय  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.नागोराि गाषणार, श्री.रमेश 

कराड, श्री.राजहांस वसांह, श्री.विलास 

पोतनीस 

मुांबई विद्यापीठाच्या कवलना 

सांकुलातील जागा िेबमावलकेच्या 

वचत्रीकरषणासाठी वदल्याबाबत 

४७ १३७९४ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.विजय ऊफय  भाई 

वगरकर, श्री.नागोराि गाषणार, 

श्री.प्रिीषण दटके, अॅड.वनरांजन 

डािखरे, श्री.प्रविषण दरेकर, डॉ.पररषणय 

फुके 

वगरगाि चौपाटी, मुांबई येथे 

वकनारपट्टी वनयमन ्ेत्राची 

(सीआररे्ड) परिानगी न घेता 

पे्र्काांसाठी दशयक गॅलरी 

बाांधल्याबाबत 

४८ १४३०५ श्री.कवपल पाटील आवदिासी उपयोजना ्ेत्राांतगयत िेतन 

घेषणाऱ्या शाळाांचे प्रलांवबत िेतन अदा 

करण्याबाबत 

४९ १४४२१ श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रसाद लाड डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठातील 

ररक्त पदे भरण्याबाबत 

५० १४६८४ श्री.प्रसाद लाड सावित्रीबाई फुले पुषेण विद्यापीठाचे 

नावशक येथे उपकें द्र सरुू 

करण्याबाबत 

  

  

विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

वदनाांक : २४ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 

______________________________________________________________________________ 
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