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(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 - ७७ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ३६ [ १ ते ३६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - २५ [ ३७ ते ६१ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - १६ [ ६२ ते ७७ ] 
  

एकूण - ७७ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ ४२०६९ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 

गाणार, श्रीमती स्स्मता िाघ, 
श्री.रामतनिास शसांह, 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, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.हररशसांग राठोड, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 

शशक्षण हक्क कायद्याांतगयत राखीि प्रिेश 
खाजगी शशक्षण सांस्थाांनी नाकारल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.प्रकाश गजशभये 
 

२ ४२६३४ श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश चव्हाण 

राज्यातील कायम विनाअनदुातनत िररष्ट्ठ 
महाविद्यालयाचा कायम शब्द 
काढण्याबाबत 
 

३ ४१६९८ श्री.दत्ता्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील 
प्राध्यापकाांची भरती प्रकक्रया सुरु 
करण्याबाबत 
 

४ ४१८९८ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त 
 

तारापूर, बोर्यसर (स्ज.पालघर) येथील 
कां पन्याांमधील रासायतनक साांडपाण्यामुळे 
खाड्या प्रदवूषत होत असल्याबाबत 

५ ४२१८९ आककय .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.सुभाष झाांबड 
 

मुांबई विद्यापीठाच्या अनागोंदी 
कारभाराबाबत 

६ ४२३९३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

शालेय पोषण आहार शशजविण्याची ि 
वितरणाची व्यिस्था स्ितां्र यां्रणेमाफय त 
करण्याबाबत 
 

७ ४१४३० श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश चव्हाण राज्यातील प्राथशमक, माध्यशमक ि उच्च 
माध्यशमक शाळाांमध्ये शशक्षकाांची ररक्त 
पदे भरण्याबाबत 
 

८ ४१९७१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलफे 
 

मांगळिेढा (स्ज.सोलापूर) तालुक्याच्या 
पस्श्चम भागातील आांधळगाि प्रादेशशक 
पाणीपुरिठा योजना पिूयित सुरु 
करण्याबाबत 

९ ४१४९० श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटकरे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर 
 

राज्यात गुटखाबांदी असताना गुटखयाची 
विक्री होत असल्याबाबत 

१० ४२०२४ अॅड.जयदेि गायकिाड 
 

पुणे शहर गुटखामुक्त करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
११ ४१७७५ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अमरशसांह पांडडत 
 

लातुर ि जालना येथे निीन अशभयाांत्र्रकी 
महाविद्यालय सुरु करण्याबाबत 

१२ ४१३०२ श्री.रविांद्र फाटक, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जगन्नाथ शशांदे 

िालधनुी नदीच्या पा्रात रासायतनक 
साांडपाणी सोडणाऱ्या ि कााँकक्रटचे 
बाांधकाम करणाऱ्या कां पन्याांिर कारिाई 
करण्याबाबत 
 

१३ ४१६७१ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सुतनल तटकरे, श्री.अमरशसांह 
पांडडत 
 

राजस्थानमधील र्यत्ता आठिीच्या 
पाठयपसु्तकामध्ये लोकमान्य दटळकाांचा 
दहशतिादी असा अिमान केल्याबाबत 

१४ ४२४७० श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

राज्यात शौचालये बाांधण्याचे काम 
प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

१५ ४१२९३ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

सािनेर (स्ज.नागपूर) येथील कै.राम 
गणेश गडकरी याांचे तनिासस्थान ि 
समाधीस्थळाचे जतन करण्याबाबत 
 

१६ ४२५१४ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

माणणकगड (ता.गडचाांदरू, स्ज.चांद्रपूर) 
येथील शसमेंट उद्योगािर कारिाई 
करण्याबाबत 
 

१७ ४२१६६ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सुतनल 
तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.खिाजा बेग, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त 
 

मुांबईसह उपनगरातील अनधधकृत 
शाळाांिर कारिाई करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१८ ४२३०२ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रविण दरेकर 
जेनेररक षषधाांकरीता असलेल्या 
नामसाधर्मयाांसाठीची बांधने ब्राँण्डडे 
कां पन्याांना लािण्याबाबत 
 

१९ ४१७०८ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुतनल तटकरे, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.अरुणकाका जगताप 
 

कोरेगाांि (स्ज.सातारा) येथील आयनॉक्स 
र्ांटरनॅशनल युतनव्हशसयटीमधील 
कुलपतीांिर कारिाई करण्याबाबत 

२० ४१६७३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
आककय .अनांत गाडगीळ, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सतेज 
ऊफय  बांटी पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
अॅड.अतनल परब 
 

मुांबई विद्यापीठातील ऑनलाईन 
मुल्याांकन प्रकक्रयेत गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

२१ ४१३०८ श्री.हेमांत टकले, श्री.सुतनल तटकरे, 
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, श्री.जगन्नाथ शशांदे 
 

शभिपूरी (ता.कजयत, स्ज.रायगड) येथील 
तासगािकर अशभयाांत्र्रकी 
महाविद्यालयातील प्राध्यापक ि 
कमयचाऱ्याांचे िेतन अदा करण्याबाबत 

२२ ४२२८५ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.विक्रम काळे 
 

राज्यातील माध्यशमक शाळाांच्या 
शशक्षकाांचे समायोजन करण्याबाबत 

२३ ४१४७६ अॅड.अतनल परब, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर 
 

दादर (मुांबई) येथील र्ांडडयन एज्युकेशन 
सोसायटीच्या अनागोंदी कारभाराची 
चौकशी करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२४ ४२४९२ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.सांजय 

दत्त, श्री.जनादयन चाांदरूकर 
 

मुांबई महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांना 
मराठी भाषेतील प्रश्नपत्र्रका देण्याबाबत 

२५ ४२२२३ श्री.खिाजा बेग िणी (स्ज.यितमाळ) तालुक्यातील 
माध्यशमक शाळाांमध्ये अततररक्त 
ठरलेल्या शशक्षकाांच्या समायोजनाबाबत 
 

२६ ४१५०१ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील 

शशळ गाि ि कल्याण खाडी पररसरात 
अनधधकृतपणे िॉश उद्योग सुरु 
असल्याबाबत 
 

२७ ४२६०८ श्री.अतनल भोसले पुणे शहरात आर.टी.ई. प्रिेशाच्या 
िेळाप्रकानुसार कामकाज होत 
नसल्याबाबत 
 

२८ ४२०७६ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील शशक्षक भरतीत स्थातनकाांना आरक्षण 
देण्याबाबत 
 

२९ ४२४१६ श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्ता्रय सािांत शशक्षकाांना सेिा ि िेतन सांरक्षण 
शमळणेबाबत 
 

३० ४२६७६ श्री.विनायकराि मेटे बीड येथील हांगामी िसततगहृाच्या 
तपासणीमध्ये मुला-मुलीांची पटसांखया 
जास्त दशयिनू शासनाची फसिणकू 
केल् याबाबत 
 

३१ ४२२१३ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे 
 

कुां टूर (ता.नायगाांि, स्ज.नाांदेड) शहरामध्ये 
पाणीपुरिठा सुरळीत करण् याबाबत 

३२ ४२१५० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्रय सािांत कोकण विभागात विद्याथी सांखयेअभािी 
शशक्षक अततररक्त झाल्याबाबत 
 

३३ ४२६२३ श्री.चांद्रकाांत रघुिांशी, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप 

राज्यातील ग्रामीण भाग, आददिासी पाड े
आणण सीमा भागात निीन मराठी शाळा 
सुरु करण्याबाबत 
 

३४ ४३५२१ श्रीमती विद्या चव्हाण गौतम प्राथशमक, माध्यशमक कतनष्ट्ठ 
महाविद्यालय (ठाणे) येथील विश्िस्तािर 
कारिाई करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३५ ४३५६१ श्री.पररणय फुके “डॉक्टर विदाऊट बॉडयर” कां पनीिर कारिाई 

करण्याबाबत 
 

३६ ४३६४२ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे व्हीजेटीआय अशभयाांत्र्रकी महाविद्यालय, 
(मुांबई) मधील विद्यार्थयाांच्या विनयभांग 
प्रकरणी चौकशी करण्याबाबत 
 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३७ ४३८४३ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर बोईसर (ता.स्ज.पालघर) येथील शसडको 

भागात अिधैपणे विनापरिाना सुरु 
असलेला पाणी उपसा बांद करण्याबाबत 
 

३८ ४२४५५ श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.सुभाष झाांबड 
 

यितमाळ स्जल््यात फ्लोराईड युक्त 
जलस््रोत आढळल्याबाबत 

३९ ४१६९९ श्री.दत्ता्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यातील खाजगी व्यिस्थापनाच्या 
शाळेतील शशक्षकेतर कमयचाऱ्याांची 
अनकुां पा तत्िािरील भरती प्रकक्रया सुरु 
करण्याबाबत 
 

४० ४२१९७ श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

राज्यात विनापरिाना व्यिसाय करणाऱ्या 
खाद्य व्यािसातयकाांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

४१ ४२२७४ आककय .अनांत गाडगीळ राज्यात शाळाांमध्ये शशक्षक भरतीत 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

४२ ४२३८८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

खाजगी अनुदातनत प्राध्यापक ि 
शशक्षकेतर कमयचाऱ् याांना स्ितां्र िेतनशे्रणी 
देण्याबाबत 

 



7 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४३ ४१४२५ श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश चव्हाण राज्यातील खाजगी धच्रकला, फामयसी ि 

अध्यापक महाविद्यालयाांना िेतन 
अनदुान देण्याबाबत 
 

४४ ४१९५७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

मांगळिेढा (स्ज.सोलापूर) तालुक्यातील 
स्जल्हा पररषदेच् या शशक्षण विभागातील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

४५ ४२७३३ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटकरे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.हेमांत टकले, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.खिाजा बेग 
 

सातारा स्जल््यातील दधू भेसळ 
रोखण्याबाबत 

४६ ४१७७० श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.रविांद्र फाटक, 
अॅड.अतनल परब, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.विजय ऊफय  
भाई धगरकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्रीमती स्स्मता िाघ, श्री.प्रविण दरेकर, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.हररशसांग राठोड, 
आककय .अनांत गाडगीळ, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.चांद्रकाांत रघुिांशी 
 

राज्यातील विद्याथी गणिेशापासून 
िांधचत असल्याबाबत 

४७ ४३२०६ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.जनादयन चाांदरूकर, 
श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककय .अनांत गाडगीळ, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.चांद्रकाांत 
रघुिांशी 
 

महाराष्ट्रातील शैक्षणणक गुणित्ता 
िाढविण्याच्यादृष्ट्टीने क्लस्टर 
विद्यापीठाला प्रोत्साहन देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४८ ४१७३४ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.प्रविण दरेकर 
 

राज्यात क्रीडा सांकुल उभारण्याबाबत 

४९ ४१८९० श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

हापूस आांबा वपकविण्यासाठी िापरण्यात 
येणाऱ् या र्थे्रल या बायर कां पनीच्या 
उत्पादनािर बांदी घालण्याबाबत 
 

५० ४१२९६ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 
 

शालेय विद्यार्थयाांना अिाांतर पसु्तके 
देण्याऐिजी आगांतकु पसु्तके ददल्याबाबत 

५१ ४३२९९ श्री.नरेंद्र पाटील िैधमापनशास््र विभागाने िजन, काटे ि 
मापे याांच्या परिाना शुल्कातील दरिाढ 
रद्द करण्याबाबत 
 

५२ ४२८७१ 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, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.चांद्रकाांत रघिुांशी 
 

राज्यातील शालेय शशक्षण पररक्षेच्या 
उत्तरपत्र्रका तनयामकाांकड े प्रलां त्रबत 
असल्याबाबत 

५३ ४२२८६ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्रय सािांत 
 

शशक्षकाांना तनिडणकुाांची कामे (बीएलओ) 
देण्यात येत असल्याबाबत 

५४ ४३८२७ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय 
दत्त 

दाततिरे (ता.स्ज.पालघर) गािातील 
पाणीपुरिठ्याच्या पाईपलाईनचे 
नुतनीकरण करण्याबाबत 
 

५५ ४२९१५ श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

घाटांजी  (स्ज.यितमाळ) तालुक्यातील 
प्राथशमक शशक्षकाांचे प्रलांत्रबत िेतन अदा 
करण्याबाबत 
 



9 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
५६ ४१५०५ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.सुतनल तटकरे, 

श्री.नरेंद्र पाटील 
धचखलोली (ता.अांबरनाथ, स्ज.ठाणे) 
धरणातनू दवूषत पाणीपरुिठा होत 
असल्याबाबत 
 

५७ ४३७४० श्री.अतनल भोसले मोशी, वप ांपरी-धचांचिड (स्ज.पुणे) शहरात 
अनेक हॉटेल चालक घरगुती शसलेंडरचा 
गैरिापर करीत असल्याबाबत 
 

५८ ४३६०६ श्री.जयांत पाटील िडपाले (ता.माणगाि, स्ज.रायगड) 
गािातील पाणीटांचाई दरू करण्याबाबत 
 

५९ ४३४५२ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे 

िाई बाजार (स्ज.नाांदेड) पररसरात 
बेकायदा गुटखा विक्री सुरु असल्याबाबत 
 

६० ४३५२४ श्रीमती विद्या चव्हाण शालेय विद्यार्थयाांना राजीि गाांधी 
अपघात विमा योजनेचा लाभ 
शमळण्याबाबत 
 

६१ ४३७९७ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे षांध (स्ज.पुणे) येथील स्पायसर 
विद्यापीठािर प्रशासक नेमण्याबाबत 
 

  
ततसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६२ ४३८५४ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर माहीम गाि (ता.स्ज.पालघर) येथील 

पाणेरी नदी प्रदषूण मुक्त करण्याबाबत 
 

६३ ४२६५५ श्री.प्रकाश गजशभये, 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 

 

महाड षद्योधगक िसाहतीमधील 
सातनका केशमकल्स कारखान् यािर 
कारिाई करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६४ ४१६९७ श्री.दत्ता्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 

श्री.बाळाराम पाटील 
अनदुानास पा्र प्राथशमक ि माध्यशमक 
शाळेतील शशक्षकाांचे िेतन अदा 
करण्याबाबत 
 

६५ ४३१२५ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.हेमांत टकले 

मुरबाड (स्ज.ठाणे) येथील न्यु र्ांस्ललश 
स्कुलमधील शशक्षकाांना थककत िेतन 
देण्याबाबत 
 

६६ ४२३७२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
प्रा.अतनल सोले 

स्ियांअथय सहाय्य शाळेतील विद्यार्थयाांना 
शशष्ट् यितृ्ती मांजुर करण्याबाबत 
 

६७ ४१४३४ श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश चव्हाण राज्यातील अल्पसांखयाांक विद्यार्थयाांना 
मॅरीकपिूय शशष्ट्यितृ्ती देण्याबाबत 
 

६८ ४२८५६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटकरे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर 
 

मुांबई विद्यापीठाच्या विधी पदव्युत्तर 
अभ्यासक्रमाची प्रिेश परीक्षा तनयशमत 
होण्याबाबत 

६९ ४१७७४ श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत 
 

षरांगाबाद स्जल््यातील ग्रांथालयाांना 
दजायिाढ देण्याबाबत 

७० ४१७४० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर 
 

राज्यातील तलािाांच्या सांिधयनासाठी तनधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

७१ ४३६११ श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

अस्जांठा (स्ज.षरांगाबाद) येथील नेहरु 
मेमोररयल उदूय हायस्कूलमध्ये गैरप्रकार 
झाल्याबाबत 

७२ ४२७२४ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 
 

राज्यात सहायक प्राध्यापकाांची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 

७३ ४२८७४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्रीमती 
हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सुभाष 

राज्यातील महाविद्यालयाांना स्िायत्ता 
देण्याच्या प्रस्तािाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
आककय .अनांत गाडगीळ, श्री.चांद्रकाांत 
रघुिांशी, डॉ.सुधीर ताांबे 
 

७४ ४२२८८ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

शशक्षक/शशक्षकेतर कमयचाऱ्याांना जुनी 
पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत 

७५ ४३८३३ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

महाराष्ट्र प्रदषुण तनयां्रण मांडळाच्या 
कमयचाऱ्याांना कुटुांब तनितृ्तीिेतन 
देण्याबाबत 

७६ ४३१४९ श्री.जगन्नाथ शशांदे राजपुरी (ता.मुरुड, स्ज.रायगड) गािासाठी 
वपण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
 

७७ ४३७४३ श्री.अतनल भोसले सोमेश्िरनगर (ता.बारामती, स्ज.पुणे) 
येथील नीरा नदीपा्रातील प्रदषूण 
रोखण्याबाबत 
 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १३ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


