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प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
१ ३९१२९ श्री.पररणय फुके राज्यात गुटखा ि तत्सम अन्न पदार्ाचला 

प्रततबांध करण्याबाबत 

२ ३८९३८ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.जगन्नार् शशांदे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.सुतनल तटकरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप 

जजल्हाधधकारी, पालघर कायाचलयािर 
माध्यशमक शशक्षकाांनी आक्रोश मोर्ाच 
काढल्याबाबत 

 

३ ३७८९६ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.अमरशसांह पांडडत 
 

राज्यातील विनाअनुदातनत शाळेतील 
शशक्षक ि शशक्षकेतर कमचर्ाऱ्याांना अनदुान 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
४ ३८८०४ श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत शाळेला तनकड असलेल्या शशक्षण सेिकास 

सेिेत पनुदाचखल करण्याबाबत 

५ ३८१७३ श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यातील कायम विनाअनदुातनत िररष्ट्ठ 
महाविद्यालयार्ा कायम शब्द 
काढण्याबाबत 

६ ३८९६१ श्री.कवपल पाटील, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.विक्रम काळे, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले 

शालेय शशक्षण विभागाच्या शासन 
आदेशातील अट रद्द करण्याबाबत 

 

७ ३७९६० श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील 

नाशशक येरे् गोरेगािच्या धतीिर 
दादासाहेब फाळके धर्त्रपटसषृ्ट्टी तनमाचण 
करण्याबाबत 

८ ३७७९५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले तनराला विद्यालय, नागपूर या शाळेर्ी 
र्ौकशी करण्याबाबत 

९ ३८७४० श्री.सततश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी 

उत्तरपत्रत्रका तपासणीरे् मानधन िेळेिर 
देण्याबाबत 

१० ३७९८४ डॉ.अपिूच हहरे राज्यातील प्रस्तावित ऑशलजपपक भिन 
नाशशक येरे् उभारण्याबाबत 

११ ३८२१० अॅड.जयदेि गायकिाड पुण्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील 
विद्यार्थयाांना शशष्ट्यितृ्तीर्ी रक्कम 
देण्याबाबत 

१२ ३७९७३ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, श्री.सततश र्व्हाण, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर 

राज्यातील मुजस्लम समाजाला आरक्षण 
देण्याबाबत 

 

१३ ३८०१५ श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, अॅड.अतनल परब, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 

नदी सांिधचन प्रकल्प प्रस्तािाला मान्यता 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.अमरनार् राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, 
श्री.मोहनराि कदम, आककच .अनांत गाडगीळ 
 

१४ ३९१०७ श्री.र्ांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर 
 

राज्यातील ग्रामीण भागातील अांत्योदय 
स्िस्त धान्य शशधापत्रत्र काधारकाांना धान्य 
देण्याबाबत 

 

१५ ३७६४० श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे, श्री.सुतनल तटकरे, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जगन्नार् 
शशांदे, श्री.खिाजा बेग, श्री.प्रकाश गजशभये, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमरनार् राजूरकर, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.रामहरी रुपनिर, आककच .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.र्ांद्रकाांत रघुिांशी, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सतेज ऊफच  
बांटी पाटील, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास 
 

राज्यात डाळीसह काांदे, खाद्यतेल तसेर् 
इतर जीिनािश्यक िस्तूांिरील दरिाढ 
रोखण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
१६ ३७७८९ अॅड.अतनल परब, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अमरनार् 
राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर 

मुांबई विद्यापीठ लॉ अ कॅॅडमीत (उमला) 
पार् िषाचर्ा अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत 

 

१७ ३९१६५ श्री.रामराि िडकुते हहांगोली जजल््यातील कयाधू नदीत 
प्रदवुषत झाल्याबाबत 

१८ ३८६४२ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.कवपल पाटील, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.सततश र्व्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनार् राजूरकर, 
श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्रीमती जस्मता िाघ, 
श्री.जयांत पाटील 

मुांबई विद्यापीठाच्या परीक्षाांर्ा तनकाल 
जाहीर करण्याबाबत 

 

१९ ३८४३७ आककच .अनांत गाडगीळ पुणे येर्ील रात्रशाळा ि महाविद्यालयात 
शशक्षक उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

२० ३९२०१ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.जयांत पाटील 

मुांबईतील कतनष्ट्ठ महाविद्यालयातील 
शशक्षकाांच्या समस्याांिर उपाययोजना 
करण्याबाबत 

 

२१ ३८२८४ श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

डॉ.अल्लाम इक्बाल उदुच शाळा (ता.दारव्हा, 
जज.यितमाळ) येर्ील तकुडयाांना अनदुान 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
२२ ३८६८३ श्री.जयांत पाटील नाांदेड जजल््यातील राष्ट्रीय ग्रामीण 

पेयजल योजनाांर्ी कामे पूणच करण्याबाबत 

२३ ३८८५९ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.श्रीकाांत 
देशपाांड,े श्री.विक्रम काळे, श्री.बाळाराम 
पाटील 

अहमदनगर जजल््यात स्िस्त धान्य 
दकुानातनू गव्हारे् वितरण करण्याबाबत 

 

२४ ३८३६८ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.खिाजा बेग 

स्िामी वििेकानांद हायस्कूल आणण 
कतनष्ट्ठ महाविद्यालय, कुलाच, मुांबई येरे् 
तनयमबा्यररत्या मुखयाध्यावपकेर्ी 
तनयुक्ती केल्याबाबत 

२५ ३८२५७ श्री.प्रसाद लाड त्रबजस्मल्ला भट कॉलेज ऑफ फामचसी, 
खडिली (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येर्ील 
महाविद्यालयािर कारिाई करण्याबाबत 

२६ ३७६६३ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.बाळाराम पाटील अल्राटेक शसमेंट शलशमटेड, धर्खले 
(ता.िाडा, जज.पालघर) कां पनीिर कारिाई 
करण्याबाबत 

२७ ३८७९५ श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर 

पुणेसह राज्यात मध्यान्ह भोजन 
योजनेसाठी गॅस शसलेंडर पुरविण्याबाबत 

२८ ३९२२२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सुतनल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर 

अशलबाग ि मुरुड (जज.रायगड) तालुक्यात 
सागरी तनयमन क्षेत्रातील अनधधकृत 
बाांधकामे तनष्ट्काशसत करण्याबाबत 

२९ ३९२८१ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले नागपूर येर्ील पॉशलटेक्नीकच्या 
महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमाांच्या ररक्त 
जागा भरण्याबाबत 

३० ३९२८३ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.शमतेश भाांगडडया 

राष्ट् रसांत तकुडोजी महाराज नागपूर 
विद्यापीठ येरे् क्रीडा सांकुल 
उभारण्याबाबत 

३१ ३९७९२ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे शासनाच्या पसु्तक प्रकाशनार्ी तनविदा 
प्रकक्रया सुरु करण्याबाबत 

३२ ३९९१० अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.धनांजय मुांड े

िजने, मापे ि काटे दरुुस्ती सेिा देणाऱ्या 
परिान्यारे् नुतनीकरण करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
३३ ४०४१४ श्री.रामहरी रुपनिर करकां ब (जज.सोलापूर) येर्ील पाणीपुरिठा 

योजना पूणच करण्याबाबत 

३४ ४०४३४ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

शासकीय आश्रमशाळाांना स्िस्त धान्य 
दकुानातनू धान्यार्ा पुरिठा करण्याबाबत 

३५ ४०५०१ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांत टकले, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.विक्रम काळे, श्री.जगन्नार् 
शशांदे, अॅड.तनरांजन डािखरे 

महाराष्ट्र प्रदषूण तनयांत्रण मांडळातील 
बेकायदा तनयुक्त्या ि प्रततक्षा यादी तयार 
करणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत 

 

३६ ४०६१६ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर 

िसई (जज.पालघर) तालुक्यातील शाळा 
सांर्मान्यता कायचिाहीर्ी फेरतपासणी ि 
फेरर्ौकशी करण्याबाबत 

३७ ४०६७८ श्री.अमरनार् राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सुभाष झाांबड 

धनेगाि, िाजेगाि, तुप्पा ि बळीरामपूर 
(जज.नाांदेड) गािाांना पाणीपुरिठा 
करण्याबाबत 

 

३८ ४०७०६ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत सोलापूर येर्ील क्रीडा सांकुलातील गाळे 
र्ुकीच्या पध्दतीने भाडतेत्िािर 
हदल्याबाबत 

३९ ४०८८६ श्री.मोहनराि कदम, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अमरनार् राजूरकर 

डोली (ता.तासगाांि, जज.साांगली) येरे् दधू 
भेसळ करणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
४० ३७७०० श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 

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

राज्यातील माध्यशमक शाळेतील 
र्तरु्चशे्रणी कमचर्ाऱ् याांना गणिेश खर्च ि 
धुलाई भत्ता देण्याबाबत 

४१ ३८८२१ श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत प्रार्शमक ि माध्यशमक शाळाांतील 
सांर्मान्यता पट सांखयेनुसार करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
४२ ३८१७१ श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश र्व्हाण, 

श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यातील खाजगी धर्त्रकला, फामचसी ि 
अध्यापक महाविद्यालयाांना अनदुान 
देण्याबाबत 
 

४३ ३८९५७ श्री.कवपल पाटील मुांबईसह राज्यातील शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ्याांच्या िैद्यकीय देयकाांच्या 
प्रततपतूीर्ी र्कबाकी अदा करण्याबाबत 
 

४४ ३९३७८ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील 

येिला ि तनफाड (जज.नाशशक) 
तालुक्यातील जजल्हा पररषदाांच्या शाळाांरे् 
डडजजटलाजेशन करण्याबाबत 
 

४५ ३७९९३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.पररणय फुके 

गोंहदया येर्ील िेतनपर्क कायाचलयात 
अधधकारी ि कमचर्ाऱ्याांर्ी तनयकु्ती तसेर् 
शशक्षकाांर्ी तनयुक्ती करण्याबाबत 
 

४६ ३८७३३ श्री.सततश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी 

षरांगाबाद शहरातील आरटीई योजनेंतगचत 
शशक्षण घेणाऱ् या विद्यार्थयाांर्ी र्कीत 
रक्कम देण्याबाबत 
 

४७ ३९५२९ डॉ.अपिूच हहरे नाशशक येरे् स्ितांत्र कफल्म ॲण्ड 
टेशलजव्हजन विद्यापीठ उभारण्याबाबत 
 

४८ ३९७८१ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे 
 

राज्यातील सेमी इांग्रजी शशक्षण पध्दत बांद 
करण्याबाबत 

४९ ४००२८ श्री.जगन्नार् शशांदे कल्याण (पिूच) (जज.ठाणे) विभागात 
शशधािाटप कायाचलय सुरु करण्याबाबत 
 

५० ३९१४४ श्री.र्ांद्रकाांत रघुिांशी शेतकऱ्याांना आधारभूत धान खरेदी 
कें द्रािरील विक्री मयाचदा कमी करण्यात 
आल्याबाबत 
 

५१ ४०७५९ 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.जगन्नार् शशांदे 
 

राज्यातील शासकीय तांत्रतनकेतन बांद 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
५२ ३८४५२ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर 
ताांबे 

राज्यात भरड धान्य खरेदी कें द्र 
कायाचजन्ि त करण्याबाबत 

५३ ३९२०४ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.(श्रीमती) नीलम 
गोऱ्हे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, आककच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत 
देशपाांड,े श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे 

राज्यातील शशक्षकाांर्ी ऑनलाईन कामे रद्द 
करण्याबाबत 

 

५४ ३९९४४ श्री.जयांत पाटील कजचत (जज.रायगड) तालुक्यातील शौर्ालय 
बाांधलेल्या लाभार्थयाांना अनदुान 
देण्याबाबत 

५५ ३८८६१ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.हररशसांग 
राठोड, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.अमरनार् राजूरकर, 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यात केरोशसन पुरिठ्यासाठी काम 
करणाऱ् या हॉकसच ि ररटेलसचरे् पुनिचसन 
करण्याबाबत 

५६ ३८२६५ श्री.प्रसाद लाड राज्याच्या िक्फ बोडाचच्या अखत्यारीत 
असलेल्या स्र्ािर जांगम मालमत्तेच्या 
गैरव्यिहारार्ी र्ौकशी करण्याबाबत 

५७ ३७८१३ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.बाळाराम पाटील ओकशसस केशमकल्स कां पनी, डोंत्रबिली 
(पजश्र्म) (जज.ठाणे) कारखान्यािर कारिाई 
करण्याबाबत  
 

५८ ४०८७८ श्री.धनांजय मुांड े माहहती सांपे्रक्षण ि तांत्रज्ञान (आयसीटी) 
योजनेंतगचत सांगणक प्रयोगशाळा सुरु 
करण्याबाबत 
 

५९ ४०१६३ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया 

मराठिाडयातील जनतेला पाणीपुरिठा 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
६० ४०७४३ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 

श्री.हेमांत टकले, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे 
आसनगाि (पिूच) (ता.शहापरू, जज.ठाणे) 
येरे् तनयशमत पाणीपुरिठा करण्याबाबत 

६१ ४०४४० श्री.रामहरी रुपनिर "खेलो इांडडया" योजनेंतगचत राज्यातील 
खेळाडूांना सराि करण्यासाठी साहहत्य 
पुरविण्याबाबत 

६२ ४०४८८ श्री.प्रविण दरेकर रायगड जजल््यातील गािपाडयाांना 
पाणीपुरिठा करण्याबाबत 

६३ ४०५०४ श्रीमती विद्या र्व्हाण मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील पाणी 
टांर्ाई दरू करण्याबाबत 

६४ ४०६६९ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरनार् राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.हररशसांग राठोड, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील 

राज्यात शशक्षक भरतीसाठी अतनिायच 
करण्यात आलेली अशभयोग्यता आणण 
बुजध्दमत् ता र्ार्णी रद्द करण्याबाबत 

६५ ४०६८० श्री.अमरनार् राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सुभाष झाांबड 

नाांदेड जजल््यातील ग्रामीण भागातील 
हातपांपार्ी दरुुस्ती ि देखभाल 
करण्याबाबत 

  
ततसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
६६ ३७८९५ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 

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

राज्यातील शशक्षक कमचर्ाऱ्याांच्या अांशदायी 
तनितृ्तीिेतनार्ी रक्कम अदा करण्याबाबत 

६७ ३८८२४ श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत राज्यातील नगर पररषद शशक्षकाांना 
िैद्यकीय प्रततपतूी शमळणेबाबत 

६८ ३८१७४ श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील 
 

राज्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील 
अधधव्याखयात्याांच्या सेिा ग्रा्य धरुन 
त्याांना इतर लाभ देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
६९ ३८९५६ श्री.कवपल पाटील राज्यातील शशक्षक/शशक्षकेतराांच्या अनुकां पा 

तत्िािरील भरती करण्याबाबत 

७० ३८३६३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले शाळा प्रिेश कें हद्रय प्रिेश पध्दतीने 
करण्याबाबत 

७१ ३९५३१ डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अतनल सोले राज्यातील प्रलांत्रबत विकास प्रकल्प पूणच 
करण्याबाबत 

७२ ४०३३१ आककच .अनांत गाडगीळ शासनाच्या उच्र् शशक्षण विभागातील 
सहसांर्ालक पदार्ी सेिाप्रिेश तनयमािली 
तयार करण्याबाबत 

७३ ३९१६३ श्री.बाळाराम पाटील तळोजा, र्ाळ येरे् जैविक कर्ऱ् याच्या 
विघटन प्रकक्रयेमुळे शेतकऱ् याांरे् नुकसान 
होत असल्याबाबत 

७४ ४०८३६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अमरनार् राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे 

पी.कर्.डी.धारक विद्यार्ी सहाय्यक 
प्राध्यापक पदािर काम करीत 
असल्याबाबत 

 

७५ ४०६८३ श्री.अमरनार् राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.सुभाष झाांबड 

नाांदेड जजल्हा पररषदेतील शशक्षण 
विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 

  

  
विधान भिन :   डॉ.अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : १५ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


