
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

सोमिार, ददनाांक ०९ जुलै, २०१८ / आषाढ १८, १९४० (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि युिक कल्याण, उच् च ि तां्रशशक्षण, मराठी 
भाषा, साांस्कृततक कायय, अल्पसांखयाांक विकास ि िक्फ मां्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी पुरिठा, ग्राहक सांरक्षण, अन् न ि षषध प्रशासन, 
सांसदीय कायय मां्री 

(३) पयायिरण मां्री 
(४) पाणीपुरिठा ि स् िच् ाता मां्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांखया - ८२ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ४० [ १ ते ४० ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - २६ [ ४१ ते ६६ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - १६ [ ६७ ते ८२ ] 
  

एकूण - ८२ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ ४१२६९ श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश चव्हाण, 

श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.दत्ता्रय सािांत 
 

राज्यातील माध्यशमक शाळेतील 
शशक्षकेतर कमयचाऱ्याांच्या 
आकृततबांधाबाबत 

२ ४२३८९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

राज्यातील शासनमान्य ि अनुदान प्राप्त 
शाळेतील शशक्षकाांच्या ररक्त पदािर 
तनयुक्ती करताना गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३ ४१७१२ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.सुतनल तटकरे, श्री.धनांजय 
मुांड,े अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे 
 

शशधापत्र्रकाधारकाांना आधारकाडयविना 
धान्य देण्याबाबत 

४ ४२५१२ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

नागपूर विभागात अतनिासी क्रीडा 
प्रबोधनी सुरु करण्याबाबत 

५ ४१९०१ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.सुतनल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश 
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.रामराि िडकुते, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील 
 

विक्रमगड, िाडा ि मोखाडा (जज.पालघर) 
तालुक्यातील गािाांमधील नळ 
पाणीपुरिठा योजनेची अपूणय कामे पूणय 
करण्याबाबत 

६ ४१७०० श्री.दत्ता्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यातील त्रबगर आददिासी भागातील 
िगय तुकडयाांना अनदुान देिनू मुल्याांकन 
करण्याबाबत 
 

७ ४२३०८ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.दत्ता्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील 
 

उच्च माध्यशमक शाळाांच्या िगय ि 
तुकडया अनुदानास पा्र म्हणनू घोवषत 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
८ ४१७२० श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.खिाजा बेग, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.सुतनल तटकरे, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.अतनल भोसले 
 

राज्यात षषध विके्रत्याांच्या परिान्याचे 
नुतनीकरण न करता षषध विक्रीला 
परिानगी ददल्याबाबत 

९ ४१७६९ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत 
 

षरांगाबाद शहरात स्कुल ऑफ प्लॅतनांग 
ॲण्ड आककय टेक्चर सुरु करण्याबाबत 

१० ४१४७२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटकरे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण 
 

मुजस्ल म समाजास नोकरीमध्ये ि 
शैक्षणणक आरक्षण देण्याबाबत 

११ ४२१०३ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्रीमती 
हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, 
आककय .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.जयांत पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.अतनल भोसले, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.जनादयन चाांदरूकर 
 

राज्यातील नद्या प्रदषूणमुक्त 
करण्याबाबत 

१२ ४१३५२ श्री.रविांद्र फाटक ठाणे शहरातील शाळाांमध्ये फायर ऑडडट 
करण्याबाबत 
 

१३ ४१६७६ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर 

 

मुांबई विदयापीठाच्या रत्नाधगरी, ठाणे ि 
कल्याण येथील उपकें दे्र कायायजन्ित 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१४ ४१३१४ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.दत्ता्रय सािांत, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील 
 

राज्यातील खाजगी अनदुातनत शाळेतील 
शशक्षक ि शशक्षकेतर कमयचाऱ् याांचे थककत 
िेतन अदा करण्याबाबत 

१५ ४१९७२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष 
झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.हररशसांग 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.रविांद्र 
फाटक, अॅड.अतनल परब, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
तटकरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर 
 

दहािीच्या नव्या अभ्यासक्रमाच्या 
पुस्तकात चकुा असल्याबाबत 

१६ ४२१९० आककय .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोक 
ऊफय  भाई जगताप 
 

राज्य शशक्षणमांडळाच्या अनागोंदी 
कारभाराबाबत 

१७ ४१४२१ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सुतनल तटकरे 
 

गेिराई (जज.बीड) येथील जजल्हा पररषद 
माध्यशमक शाळेतील उदूय माध्यमाांच्या 
शशक्षकाांची पदे भरण्याबाबत 

१८ ४१८७४ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

राज्य शासनाकडून कें द्र शासनाच्या     
प्री-मॅरीक शशष्ट्यितृ्ती योजनेच्या धतीिर 
विदयार्थयाांना शशष्ट्यितृ्ती देण्याबाबत 
 

१९ ४२३०३ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 

राज्यातील शाळाबाह्य मुलाांच्या 
सिेक्षणाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, श्री.चांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड 
 

२० ४१६५७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
आककय .अनांत गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

राज्यातील विद्यार्थयाांना इांग्रजीचे विशषे 
शशक्षण देण्याबाबतच्या सामांजस्य 
कराराबाबत 

२१ ४१३६४ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण 
दरेकर 
 

शहापूर (जज.ठाणे) येथील प्रलांत्रबत 
पाणीपुरिठा योजना कायायजन्ित 
करण्याबाबत 

२२ ४२४४७ श्री.अतनल भोसले पुणे शहरातील इांद्रायणी नदी प्रदवूषत 
झाल्याबाबत 
 

२३ ४२००५ श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

कोकणासाठी स्ितां्र विद्यापीठ स्थापन 
करण्याबाबत 

२४ ४२४१७ श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्ता्रय सािांत अनदुातनत शाळेतील अततररक्त शशक्षकाांचे 
समायोजन करण्याबाबत 
 

२५ ४२२४५ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल्ह्यातील पाणीपुरिठा योजना 
अपूणय ठेिणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत 
 

२६ ४२३९८ श्री.सतेज ऊफय  बांटी पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.जनादयन चाांदरूकर 
 

राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना 
राबविण्याबाबत 

२७ ४२५९५ श्री.चांद्रकाांत रघुिांशी राज्यातील ग्रांथालय कमयचाऱ्याांना 
शासनाच्या सिय सोयीसुविधा 
शमळण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२८ ४१२५७ श्री.हररशसांग राठोड धाशमयक अल्पसांखयाांक विदयाथी 

शशष्ट्यितृ्तीपासून िांधचत असल्याबाबत 
 

२९ ४२०७३ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलफे 

लोहा (ता.जज.नाांदेड) येथील पांचायत 
सशमतीच्या प्रभारी गटशशक्षणाधधकारी 
याांच्या गैरकारभाराची चशकशी 
करण्याबाबत 
 

३० ४२३६३ श्री.पररणय फुके प्रसुतीकालीन रजेिर असलेल्या मदहला 
प्राध्यापकाांच्या जागेिर रजाकालीन 
प्राध्यापकाांची तनयुक्ती करण्याबाबत 
 

३१ ४२६६३ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत सोलापूर जजल्ह्यातील शाळाांचे प्रततपतुीचे 
शुल्क प्रलांत्रबत असल्याबाबत 
 

३२ ४१९१८ अॅड.राहुल नािेकर मुांबई विद्यापीठाच्या अशभयाांत्र्रकी शाखेत 
गैरव्यिहार झाल् याबाबत 
 

३३ ४२५६७ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त 

षरांगाबाद जजल्ह्यात शाळा सुरु 
करण्याकरीता सांस्थाचालक राजकीय ि 
आधथयक बळाचा दरुुपयोग करीत 
असल्याबाबत 
 

३४ ४१५५२ श्री.गोवपककशन बाजोरीया मशजे माळेगाांि बाजार येथे स्िच्ा भारत 
शमशन योजनेंतगयत ियैजक्तक शशचालय 
बाांधकामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

३५ ४१४५३ अॅड.अतनल परब, अॅड.राहुल नािेकर मुांबईतील दादर पारसी कॉलनी येथील 
मुांबई विद्यापीठाची जागा 
पुनवियकासासाठी देण्यात आल्याबाबत 
 

३६ ४२८६८ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 

राज्यासह मुांबई शहराचे प्रदषुण 
रोखण्याबाबत 

३७ ४३३१५ श्री.प्रविण दरेकर देिरुख (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील 
ऐततहाशसक मदहपतगडाची दरुिस्था 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३८ ४३४७२ श्री.प्रकाश गजशभये नागपूर जजल्ह्यात शुध्द पाण्याचा 

पाणीपुरिठा करण्याबाबत 
 

३९ ४३५०५ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.जयांत पाटील 

अांधेरी, साकीनाका तसेच विलेपाले 
(मुांबई) येथे बनािट सौंदययप्रसाधनाांची 
विक्री होत असल्याबाबत 
 

४० ४३६०० श्री.जयांत पाटील उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील खाजगी 
कां पनीविरुध्द कारिाई करण्याबाबत 
 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४१ ४१६०१ श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश चव्हाण ददनाांक १ नोव्हेंबर २००५ नांतर सेिेत 

काययरत शशक्षक ि इतर कमयचाऱ्याांना 
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत 
 

४२ ४२३७० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी 
माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक 
शाळाांमधील काययरत शशक्षकाांच्या 
सेिाज्येष्ट्ठतेबाबत 
 

४३ ४१५८० श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सुतनल तटकरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि 
िडकुते 
 

अशभयाांत्र्रकी महाविद्यालयातील 
प्राध्यापक ि शशक्षकेतर कमयचाऱ्याांना 
िेतन अदा करण्याबाबत 

४४ ४१८८६ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.सुतनल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश चव्हाण, श्रीमती विद्या 

सागरी तनयमन क्षे्राच्या (सीआरझेड) 
तनकषात बदल करण्याच्या प्रस्तािास 
कें द्र शासनाने मान्यता ददल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.खिाजा 
बेग, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.जनादयन चाांदरूकर, 
श्री.हररशसांग राठोड, आककय .अनांत गाडगीळ, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सतेज ऊफय  बांटी पाटील 
 

४५ ४१५७० श्री.दत्ता्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश 
चव्हाण 
 

राज्यातील खाजगी शाळेतील शशक्षक ि 
शशक्षकेतर कमयचारी याांना कॅशलेस 
िैद्यकीय प्रततपूती योजना लागू 
करण्याबाबत 

४६ ४२३४७ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.दत्ता्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.सततश चव्हाण 
 

खाजगी व्यिस्थापनाच्या शाळेतील 
शशक्षकेतर कमयचाऱ् याांना आश्िाशसत प्रगती 
योजनेचा लाभ देण्याबाबत 

४७ ४२७४० श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर 
 

राज्यात अनधधकृतपणे सुरु असलेल्या 
शाळाांबाबत 

४८ ४१८४१ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत 

राज्यातील जजल्हापररषद ि स्थातनक 
स्िराज्य सांस्थाकड े असलेल्या शाळेच्या 
समस्या सोडविण्याबाबत 
 

४९ ४१२२२ श्री.रविांद्र फाटक िाशलि, गोणखिरे, निघर, साततिली, 
धचांचपाडा (ता.िसई, जज.पालघर) 
भागातील नायगाि पूिय सोपाराखाडी 
प्रदवुषत झाल्याबाबत 
 

५० ४१५५५ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, आककय .अनांत 

राज्यातील भेसळयुक्त दधुाच्या विक्रीिर 
प्रततबांध घालण्यासाठी शशक्षेच्या 
कायदयात बदल करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
गाडगीळ, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सतेज ऊफय  बांटी पाटील, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

५१ ४१२८० प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

राष्ट्रसांत तुकडोजी महाराज नागपूर 
विद्यापीठातून पुरातन नाणी गहाळ 
झाल्याबाबत 
 

५२ ४२२०६ आककय .अनांत गाडगीळ निी मुांबई (जज.ठाणे) येथील ररयल 
इांडडया फूडस कां पनीिर कारिाई 
करण्याबाबत 
 

५३ ४१९१४ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सतेज ऊफय  बांटी 
पाटील 
 

स्िच्ा भारत अशभयानाांतगयत महाराष्ट्र 
हागणदारीमुक्त करण्याबाबत 

५४ ४२३०४ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार सातारा जजल्ह्यात पाल्याांचा प्रिेश अजय 
भरताना घेतलेल्या पालकाांच्या मादहतीचा 
गैरिापर केल्याबाबत 
 

५५ ४१६६१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर 
ताांबे, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, आककय .अनांत 
गाडगीळ, प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

िाांदे्र (मुांबई) येथे राज्यातील पदहले मराठी 
भाषेचे विद्यापीठ सुरु करण्याबाबत 

५६ ४२७७३ श्री.जगन्नाथ शशांदे उमटे धरणातील (ता.अशलबाग 
जज.रायगड)  जलशुद्धीकरण कें द्राचे काम 
पूणय करण्याबाबत 
 

५७ ४२५९९ श्री.अतनल भोसले सावि्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठािर 
कारिाई करण्याबाबत 
 

५८ ४२४१९ श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्ता्रय सािांत माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक शशक्षकाांना 
सोयीसुविधा तसेच आधथयक लाभ 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
५९ ४२४९५ श्री.विनायकराि मेटे मराठिाडयाचा पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी 

सुरु करण्यात आलेल्या ग्रीड प्रकल्प 
योजनेबाबत 
 

६० ४२३९९ श्री.सतेज ऊफय  बांटी पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर 

दहांद केसरी ककां िा महाराष्ट्र केसरी 
होणाऱ् या मल्लाांना पोलीस उपअधधक्षक 
पदी तनयुक्ती करण्याबाबत 
 

६१ ४२६११ श्री.चांद्रकाांत रघुिांशी नांदरुबार जजल्ह्यात अपांग यतुनट शशक्षण 
भरती प्रकक्रयेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

६२ ४३४४८ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे 

देगलूर (जज.नाांदेड) शहरात शमनरल 
िॉटरच्या व्यिसायािर तनयां्रण 
घालण्याबाबत 
 

६३ ४३५६८ श्री.पररणय फुके राज्यात विशषेत: भोकर (ता.जज.नाांदेड) 
येथे गुटखा विक्रीिर बांदी घालण्याबाबत 
 

६४ ४२६८२ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत उस्मानाबाद जजल्ह्यातील हमाल-माथाडी 
कामगाराांनी बेमुदत धरणे आांदोलन 
केल्याबाबत 
 

६५ ४१९४१ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

नालासोपारा (जज.पालघर) येथे असांखय 
प्राचीन पुरािशेष गाि िस्त्याांमध्ये पडून 
असल्याबाबत 
 

६६ ४३६३५ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे राष्ट्रीय उच्च शशक्षण अशभयानाांतगयत 
प्रकल्पासाठीचा तनधी मुांबई विद्यापीठाला 
देण्याबाबत 
 

  
ततसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६७ ४२३८६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 

श्री.धगरीशचांद्र व्यास 
सोलापूर जजल्ह्यातील शशक्षणाधधकारी  
माध्यशमक याांच्यािर कारिाई 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६८ ४१३९८ श्री.दत्ता्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 

श्री.बाळाराम पाटील 
शाळा ि िगय तकुडयाांची पनुयतपासणी 
करुन अनुदान देण्याबाबत 
 

६९ ४२२८० डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील 
 

विद्यापीठाांमध्ये तसेच महाविद्यालयात 
ताशसका तत्त्िािर काम करणाऱ् या 
प्राध्यापकाांना एकसमान मानधन 
शमळण्याबाबत 

७० ४२७४६ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे 
 

राज्यात आांतरराष्ट्रीय दजायच्या १०० 
शाळा सुरु करण्याबाबत 

७१ ४१५१३ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत 
 

तां्रशशक्षण विभागातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 

७२ ४१२७८ श्री.रविांद्र फाटक, अॅड.अतनल परब लोककलािांताचे प्रलांत्रबत असलेले अनदुान 
देण्याबाबत 
 

७३ ४१६८० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर 

राज्यातील अन्न ि षषध प्रशासन 
विभागातील तनररक्षकाांची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 
 

७४ ४१२४५ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 
 

शालेय विद्यार्थयाांच्या गुणित्ता िाढीसाठी 
राबविण्यात आलेल्या शशष्ट्यितृ्तीबाबत 

७५ ४२२४७ आककय .अनांत गाडगीळ, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.पररणय फुके, श्री.विजय ऊफय  भाई 
धगरकर 
 

राज्यातील ऑनलाइयन षषध विक्रीिर 
तनयां्रण ठेिण्याबाबत 

७६ ४२४६४ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
तटकरे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, श्रीमती 
विद्या चव्हाण 
 

बॉम्बे नॅचरल दहस्री सोसायटीला 
भाडतेत्िािर ददलेल्या जागेचे नतुनीकरण 
करण् याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
७७ ४२६०० श्री.अतनल भोसले पुणे जजल्ह्यातील मेडडकल चालकाांिर 

कारिाई करण्याबाबत 
 

७८ ४२४२६ श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्ता्रय सािांत माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक शाळाांची 
सांचमान्यता िेगिेगळी करण्याबाबत 
 

७९ ४२५०९ श्री.विनायकराि मेटे विक्रोळी (मुांबई) येथील पूिय द्रतुगती 
महामागायिर दहािी ि बारािीच्या 
उत्तरपत्र्रका रस्त् यािर सापडल्याबाबत 
 

८० ४२५५२ श्री.सतेज ऊफय  बांटी पाटील, श्री.सुतनल 
तटकरे, श्री.हेमांत टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश 
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.रामराि िडकुते, श्री.खिाजा बेग 
 

शलांगायत समाजास अल्पसांखयाांक 
दजायच्या शासन तनणययाची अांमलबजािणी 
करणेबाबत 

८१ ४२६१२ श्री.चांद्रकाांत रघुिांशी भालेर (ता.जज.नांदरुबार) येथे एस.एस.सी 
पररक्षा कें द्र सुरु करण्याबाबत 
 

८२ ४३७४४ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत सोलापूर विद्यावपठाच्या विरोधात 
विद्यार्थयाांच्या आांदोलनाबाबत 
 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : ६ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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

 


