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पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
१ ३७८९७ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशसांग 
राठोड, आककच .अनांत गाडगीळ 

अधचिेळ शशक्षकाांना पुन्हा सेिेत समाविष्ट्ट 
करण्याबाबत 

२ ३७७७३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले राज्यातील प्राथशमक/माध्यशमक 
शाळाांमधील शशक्षक/कमचर्ाऱ्याांना विनाअट 
िररष्ट्ठ ि तनिड िेतनशे्रणी लागू 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
३ ३८८७५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयिांतराि 

जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.हररशसांग 
राठोड, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.सतेज 
ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि कदम, 
आककच .अनांत गाडगीळ, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.अतनल भोसले, श्री.ककरण 
पािसकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.कवपल 
पाटील, श्री.रविांद्र फाटक, श्री.र्ांद्रकाांत 
रघुिांशी, अॅड.अतनल परब, श्री.सततश 
र्व्हाण, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.प्रकाश 
गजशभये, श्री.हेमांत टकले, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे, डॉ.अपूिच हहरे, श्री.शमतेश भाांगडडया 

राज्यातील कमी पटसांखयेच्या शाळा बांद 
करण्याबाबत 

४ ३८१४१ श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.कवपल पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.शमतेश भाांगडडया 

राज्यातील माध्यशमक शाळेतील शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ्याांर्ा आकृततबांध अहिाल मांजूर 
करण्याबाबत 

५ ३९०२४ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

राज्यात स्टेंटच्या ककां मती ि गुणित्तेमध्ये 
फेरफार करणाऱ्या रुग्णालयाांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

६ ३८८७७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे 

नातेपतेु (जज.सोलापूर) येथील विद्याथी 
जिाहर निोदय पररक्षपेासून िांधर्त 
राहहल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
७ ३८८१४ श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत िाशशम ि अकोला जजल््यातील जजल्हा 

पररषदेच्या शाळाांमधील शशक्षक ि 
शशक्षकेतर कमचर्ारी याांना िेतन 
देण्याबाबत 

८ ३८७१८ श्री.सततश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी 

जैितांत्रज्ञान विषय अनदुातनत करुन शुल्क 
परतािा देण्याबाबत 

९ ३९१२४ श्री.पररणय फुके, श्री.कवपल पाटील, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले 

राज्यातील रात्रशाळा ि रात्र कतनष्ट्ठ 
महाविद्यालयातील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ्याांरे् थककत िेतन देण्याबाबत 

१० ३८८५४ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

राज्यातील मुल्याांकनास पात्र झालेल्या 
विनाअनदुातनत िगच, तुकड्या ि शाळाांरे् 
मुल्याांकन करण्याबाबत 

११ ३८९६२ श्री.कवपल पाटील, डॉ.अपिूच हहरे, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश र्व्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यातील शशक्षक/शशक्षकेतराांना 
सावित्रीबाई फुले-फाततमा शेख आरोग्य 
कुटुांब योजना लागू करण्याबाबत 

१२ ३७७०५ श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांत टकले, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर 

राज्यातील विविध शहरातील प्रदषूण 
तनयांत्रण आणण्याबाबत 

१३ ३७९८० डॉ.अपिूच हहरे, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील 

पुणे विद्यापीठारे् उपकें द्र नाशशक ि 
अहमदनगर येथे सुरु करण्याबाबत 

१४ ३८६३२ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्रीमती जस्मता िाघ 

मराठी भाषा विभागाांतगचत डीजीटायझेशन 
करण्यात आलेले साहहत्य लोकाशभमुख 
करण्याबाबत 

१५ ३७९१६ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.ककरण पािसकर, श्री.सुतनल 
तटकरे, अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.खिाजा 
बेग, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 

मराठी भाषेला अशभजात भाषेर्ा दजाच 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
िडकुते, श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या र्व्हाण 

१६ ३८५५६ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप 

महाड षद्योधगक क्षेत्रातील मल्लक 
स्पेशाशलटी कारखान्यािर कारिाई 
करण्याबाबत 

१७ ३८५०९ श्री.र्ांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

नांदरुबार तालुका क्रीडा सांकुलारे् काम सुरु 
करण्याबाबत 

१८ ३८९९९ श्री.हेमांत टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.सुतनल तटकरे, श्री.विक्रम 
काळे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.खिाजा 
बेग, श्री.रामराि िडकुते, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.सततश र्व्हाण, श्री.धनांजय मुांड े

क्राांतीज्योती सावित्रीबाई फुले याांच्या 
जयांतीपासून शाळा-शाळाांमध्ये लेक 
िार्िा, लेक शशकिा अशभयान 
राबविण्याबाबत 

१९ ३७७५१ अॅड.अतनल परब, डॉ.(श्रीमती) नीलम 
गोऱ्हे, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.शमतेश 
भाांगडडया, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.मोहनराि 
कदम 

राज्यात आांतरराष्ट्रीय शशक्षण मांडळ सुरु 
करण्याबाबत 

२० ३८९७० श्री.हररशसांग राठोड यितमाळ जजल्हा विज्ञान प्रदशचनीकरीता 
शशक्षणाधधकाऱ्याांनी शशक्षकाांकडून पैसे 
िसूल केल्याबाबत 

२१ ३९२०९ श्री.रामराि िडकुते हहांगोली जजल््यातील विद्याथी 
अल्पसांखयाक वप्र-मॅहरक शशष्ट्यितृ्तीपासून 
िांधर्त राहहल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
२२ ३८२७८ श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 

ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील 
घोन्सा (ता.िणी, जज.यितमाळ) येथनू 
विदभच नदीपात्रात कुां भारखणी कोळसा 
खाणीतनू दवूषत पाणी सोडल्याबाबत 

२३ ३८६६७ श्री.जयांत पाटील, श्री.पररणय फुके भांडारा जजल््यातील जजल्हा ग्राहक तक्रार 
तनिारण मांर्ाच्या अध्यक्षाांर्ी नेमणकू 
करण्याबाबत 

२४ ३७८४८ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे सदाशशि पेठ (पुणे) येथे पेशिेकालीन 
नाणी सापडल्याबाबत 

२५ ३८३२७ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या र्व्हाण 

अन्न भेसळ रोखण्याकररता कायद्यात 
सुधारणा करण्याबाबत 

२६ ३८६६४ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.ककरण पािसकर 

शशक्षण सेिकास कायमस्िरुपी सेिेमध्ये 
सामािनू घेण्याबाबत 

२७ ३७७४६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.मोहनराि कदम, 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

हाफकीन इजन्स् ट्यटू फामाच कां पनी म्हणनू 
र्ालविण्याबाबत 

२८ ३८५६१ श्री.सुभाष झाांबड षरांगाबाद शहरात स्कुल ऑफ प्लॅतनांग 
ॲण्ड आकीटेक्र्र सुरु करण्याबाबत 

२९ ३८२२६ श्री.प्रसाद लाड राज्यात धुरमुक्त भट्टय्ा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 

३० ३८५८१ श्री.मोहनराि कदम, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.सुभाष झाांबड, आककच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

खटाि (ता.पलूस, जज.साांगली) पाण्याच्या 
टाकीर्ी कामे तनकृष्ट्ट दजाचरे् झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
३१ ३८५९८ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजूरकर 
तासगािकर अशभयाांत्रत्रकी ि फामचसी 
महाविद्यालय (ता.कजचत, जज.रायगड) 
येथील शशक्षक ि कमचर्ाऱ्याांरे् िेतन 
देण्याबाबत 

३२ ३८०७४ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.सुभाष 
झाांबड, डॉ.सुधीर ताांबे, आककच .अनांत 
गाडगीळ 

सांगीत ना्य स्पधेरे् कें द्र रत्नाधगरी येथे 
कायाचजन्ित करण्याबाबत 

३३ ३८५१६ श्री.अमरनाथ राजूरकर हहप्परगा थडी (ता.त्रबलोली, जज.नाांदेड) 
गािात पाणी टांर्ाई झाल्याबाबत 

३४ ३८३८५ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

डॉक्टराांनी वप्रजस्क्रप्शनमध्ये शलहून हदलेले 
प्रमाण/मात्रनेुसार रुग्णाांना षषधे उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 

३५ ३८७८९ श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर 

पुणे शहरातील माईस एमआयटी शाळेने 
केलेल्या शुल्किाढ ि शालेय िेळेतील 
बदल रद्द करण्याबाबत 

३६ ३८१२७ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला जजल््यातील पाणी टांर्ाई 
तनिारणार्ी कामे सुरु करण्याबाबत 

३७ ३९२२८ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

विदभाचत राष्ट्रीय पेयजल योजनेत 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

३८ ३९३६३ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील 

लासलगाांि-वि ांर्ूरसह १६ गाांिे प्रादेशशक 
पाणीपुरिठा योजनेतील मुखय ऊध्िच 
िाहहनीरे् नतुनीकरण करण्याबाबत 

३९ ३९६४८ श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड 
 

राज्यातील शाळाांमध्ये िीज पुरिठा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
४० ३९६६० श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.ककरण पािसकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.हररशसांग राठोड, आककच .अनांत गाडगीळ, 
श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि 
कदम 

प्लास्टीक आणण थमाचकोल िस्तुांर्ी 
विल्हेिाट योग्य पध्दतीने करण्याबाबत 

४१ ३९८९० प्रा.डॉ.तानाजी सािांत सोलापूर जजल््यातील कां त्राटी कामगाराांना 
कायम सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

४२ ४०१२६ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.रविांद्र फाटक 

नायगाांि (जज.पालघर) येथील 
कारखान्यािर कारिाई करण्याबाबत 

४३ ४०२०६ श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.सुतनल तटकरे, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.आनांदराि पाटील 

राज्यातील जजल्हा पररषदेच्या शाळाांमधील 
अततररक्त शशक्षकाांरे् समायोजन 
करण्याबाबत 

४४ ४०४२१ श्री.प्रविण दरेकर सहार जव्हलेज, अांधेरी (मुांबई) येथील 
शशधािाटप दकुानात माती शमश्रीत 
ताांदळारे् िाटप झाल्याबाबत 

४५ ४०५४२ श्री.रविांद्र फाटक मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील कें द्र ि 
राज्य शासनाच्या स्िच्छता 
अशभयानाांतगचत तनधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 

४६ ४०५६७ श्री.सुतनल तटकरे, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे 

रायगड जजल््यातील कमी पटसांखया 
असलेल्या शाळा बांद करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
४७ ४०६१७ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 

दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर 

उमराळे (ता.िसई, जज.पालघर) येथील 
खाजगी अनदुातनत शाळेने बनािट 
कागदपत्र े तयार करुन फसिणकू 
केल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
४८ ३७८९८ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
डॉ.सुधीर ताांबे 

विनाअनदुातनत खाजगी व्यिस्थापनाच्या 
शशक्षक ि शशक्षकेतर कमचर्ाऱ्याांना 
सेिातनितृ्ती योजना सुरु करण्याबाबत 

४९ ३८१०५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले राज्यातील शशक्षक ि शशक्षकेतर कमचर्ारी 
याांना सहाव्या िेतन आयोगार्ी थकबाकी 
अदा करण्याबाबत 

५० ३९१८५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

राज्यातील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ्याांर्ी नािे शालाथच प्रणाली मध्ये 
समाविष्ट्ट करण्याबाबत 

५१ ३८१४० श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत 

राज्यातील शशक्षकाांर्ी ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 

५२ ३८४१२ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.जयदेि 
गायकिाड 

राज्यात सांर् मान्यता जानेिारी, २०१८ 
च्या सांखयेनुसार करण्याबाबत 

५३ ३८३९७ श्री.रामहरी रुपनिर, आककच .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सतेज ऊफच  
बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.र्ांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.मोहनराि कदम 
 

पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील स्िस्त 
धान्य दकुानामधनू मक्यारे् िाटप बांद 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
५४ ३८८१६ श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत अनदुातनत माध्यशमक शाळेत शशक्षण 

सेिक म्हणनू तीन िषाचर्ा सेिाकाळ पूणच 
केलेल्या शशक्षण सेिकाच्या तनयकु्तीबाबत 
 

५५ ३८७१३ श्री.सततश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी 

ताशसका तत्िािरील प्राध्यापकाांच्या 
तनयुक्तीसाठी शकै्षणणक अहचता 
ठेिण्याबाबत 
 

५६ ३९१२५ श्री.पररणय फुके बदलापूर हायस्कूल, (बदलापरू, जज. ठाणे) 
शाळेत शालेय पोषण आहार योजनेत 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

५७ ३८८५५ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 

राज्यातील विनाअनुदातनत शाळाांना 
योजनाांतगचत मधून योजनाबा्यमध्ये 
रुपाांतरीत करण्याबाबत 

५८ ३७९८३ डॉ.अपिूच हहरे नाशशक येथे मराठी भाषा भिन 
उभारण्याबाबत 
 

५९ ३७९३० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.मोहनराि कदम, डॉ.अपूिच 
हहरे 
 

ग्राहक सांरक्षण कायद्यामध्ये बदल करुन 
डाळीांसह इतर जीिनािश्यक िस्तुांरे् दर 
तनयांत्रत्र त ठेिण्याबाबत 

६० ३८६४६ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश र्व्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, प्रा.डॉ.तानाजी सािांत 
 

सोलापूर जजल््यातील शालेय पोषण 
आहारारे् थककत देयक अदा करण्याबाबत 

६१ ३९१०४ श्री.र्ांद्रकाांत रघुिांशी, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील 
 

राज्यातील विनाअनुदातनत शाळाांच्या 
अनदुानार्ा ि बायोमेहरक हजेरीर्ा तनणचय 
मागे घेण्याबाबत. 

६२ ४०५०८ श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.सुतनल 
तटकरे, अॅड.जयदेि गायकिाड, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.रामराि िडकुते, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे 
 

राज्यातील शलांगायत समाजाला 
अल्पसांखयाक समाजार्ा दजाच देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
६३ ३७७११ श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अतनल भोसले, 

श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर 
 

आरटीई अांतगचत शाळेत प्रिेश देणाऱ्या 
शहरातील विनाअनदुातनत शाळाांिर 
कारिाई करण्याबाबत 

६४ ३९०४२ श्री.रामराि िडकुते शाांताबाई मुांजाजी दराड े विद्यामांहदर 
शाळा, हहांगोली (जज.हहांगोली) येथे शालेय 
पोषण आहारातील ताांदळार्ा अपहार 
झाल्याबाबत 
 

६५ ३८७६१ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकले, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, आककच .अनांत 
गाडगीळ 
 

राज्यात सक्षम अन्न प्रयोगशाळा 
कायाचजन्ित करण्याबाबत 

६६ ३८२४८ श्री.प्रसाद लाड दापोली (जज.रत्नाधगरी) येथे अभ्याशसका 
स्थापन करण्याबाबत 
 

६७ ३८५८४ श्री.मोहनराि कदम, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
आककच .अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांबे, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अतनल सोले 
 

राज्यात कॉपोरेट कां पन्याांना कोणत्याही 
माध्यमाच्या शाळा सुरु करण्याच्या 
शासनाच्या धोरणार्ा फेरविर्ार 
करण्याबाबत 

६८ ३९७८८ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे राज्यात यिुा धोरणार्ी अांमलबजािणी 
करण्याबाबत 
 

६९ ३८५२३ श्री.अमरनाथ राजूरकर त्रबजलिाडी (ता.देगलूर, जज.नाांदेड) येथील 
स्िस्त धान्य दकुानाांर्ी र्ौकशी 
करण्याबाबत 
 

७० ३८१५८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोट (जज.अकोला) तालुक्यातील 
प्रादेशशक पाणीपुरिठा योजनेर्ी कामे पूणच 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
७१ ४०११४ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील 
नागझरी (ताांबडी पाडा)(जज.पालघर) येथे 
पाणीपुरिठा करण्याबाबत 
 

७२ ४०६२४ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 
 

आणी ि पाांढरकिडा (जज.यितमाळ) 
तालुक्यातील पाणीटांर्ाई दरू करण्याबाबत 

७३ ४०१३५ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे 
 

जोगेश्िरी (प,), मुांबई येथे अनधधकृत 
बाांधकाम झाल्याबाबत 

७४ ४०२१२ श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी 
रुपनिर 
 

राज्यातील पेरोल पांपािरील पेरोल िाहहका 
पारदशचक करण्याबाबत 

  
ततसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
७५ ३७६९५ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 

श्री.बाळाराम पाटील 
शैक्षणणक सहलीांना स्थातनक सहल कर 
िसुलीमधनू सूट शमळणेबाबत 
 

७६ ३८००३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.पररणय फुके 
 

शशक्षक/शशक्षकेतर कमचर्ाऱ्याांना जनुी 
पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत 

७७ ३९२१७ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.रविांद्र फाटक जव्हार (जज.पालघर) तालुक्यातील 
अततदगुचम भागातील विद्यार्थयाांरे् इतर 
शाळेत समािेशन करण्याबाबत 
 

७८ ३८१६५ श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील 

िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील शशक्षक 
कमचर्ाऱ्याांना भविष्ट्य तनिाचह तनधीच्या 
पाित्या देण्याबाबत 
 

७९ ३८४३२ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे 
 

राज्यातील अनधधकृत खाजगी कोधर्ांग 
क्लासेसिर तनयांत्रण ठेिण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
८० ३८४१९ श्री.रामहरी रुपनिर, आककच .अनांत 

गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सतेज ऊफच  
बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.आनांदराि 
पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

साांगोला (जज.सोलापूर) तालुक्यात 
पाणीपुरिठा करण्याबाबत 

८१ ३८८२३ श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत अततररक्त शशक्षण सेिकाांना सेिेत 
तनयशमत करणेबाबत 

८२ ३८७२५ श्री.सततश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी 

राज्यातील तांत्रतनकेतन ि अशभयाांत्रत्रकी 
सांस्थामधील ररक्त पदे भरुन अद्ययाित 
उपकरणे देण्याबाबत 

८३ ३८०९१ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांत 
टकले, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ककरण 
पािसकर 

राज्यात ऑनलाईन षषधविक्रीला प्रततबांध 
करण्याबाबत 

८४ ३८२५१ श्री.प्रसाद लाड मुांबई विद्यापीठाच्या शसनेट तनिडणकुीत 
अतनयशमतता झाल्याबाबत 

८५ ४०२३० श्री.आनांद ठाकूर मुांबई विद्यापीठाच्या अनागोंदी 
कारभाराबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ.अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : ८ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


