
 

 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

मंगळिार, ददनांक २० नोव्हेंबर, २०१८ / कातििक २९, १९४० (शके) रोजीच्या 
िारांककि प्रश्नोत्िरांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नांची सूची 

  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि युिक कल्याण, उच् च ि िंत्र 
शशक्षण, मराठी भाषा, सासं्कृतिक कायि, अल्पसखंयांक 
विकास ि िक्फ मंत्री 

 

यांचे प्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी पुरिठा, ग्राहक संरक्षण, अन् न ि षषध 
प्रशासन, संसदीय कायि मंत्री 

(३) पयाििरण मंत्री 
(४) पाणीपुरिठा ि स् िच् छिा मंत्री 

  

प्रश्नांची ककूण संखया - ९० 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नांची संखया - ४६ [ १ िे ४६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संखया - २७ [ ४७ िे ७३ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संखया - १७ [ ७४ िे ९० ] 
  

ककूण - ९० 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 

१ ४४६२० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचंद्र व्यास, श्री.विजय ऊफि  भाई 
धगरकर, श्री.रामदास आंबटकर 

कें द्र शासनाने समग्र शशक्षा अशभयानासाठी 
आराखडा मंजूर केल्याबाबि 

२ ४४५८२ श्री.विक्रम काळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
डॉ.सुधीर िांबे, श्री.दत्िात्रय साििं 

राज्यािील अनुदानास पात्र शाळानंा 
अनदुान देण्याबाबि 

३ ४४६९८ श्री.धगरीशचंद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आंबटकर 

राष्ट्रसंि िुकडोजी महाराज विद्यापीठ, 
नागपूर येथील शारररीक शशक्षण विभागाि 
गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

४ ४४४४० श्री.रामदास आंबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचंद्र व्यास, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमंि टकले, 

घािक कचरा तनयािि करणाऱ्या 
उद्योगांिर कारिाई करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 

श्री.धनजंय मंुड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.अतनकेि िटकरे, अॅड.राहुल नािेकर 
 

५ ४४४१७ श्री.प्रकाश गजशभये राज्यािील शशधापत्रत्रकाधारक धान्यापासून 
िंधचि राहि असल्याबाबि 
 

६ ४४१६६ श्री.विलास पोिनीस, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफि  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.जनादिन 
चांदरूकर 
 

ददहसर, मंुबई येथील “रुस्िमजी टूपसि” 
या इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदातनि 
शाळेने शुल्काि िाढ केल्याबाबि 

७ ४४१९२ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे राज्याि िक्फ मंडळाच्या सदस्यानंी िक्फ 
अधधतनयमाच्या िरिदूींचा भगं केल्याबाबि 
 

८ ४४९६१ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे षरंगाबाद येथे ‘’स्कुल ऑफ आककि टेक्चर” 
सुरु करणेबाबि 
 

९ ४४८११ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमंि टकले, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्री.आनंद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 
 

शशिडी, मंुबई येथे चायनीज खाद्यपदाथि 
पुरविणाऱ्यावंिरुध्द कारिाई करण्याबाबि 

१० ४४०७६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अशोक ऊफि  भाई जगिाप, 
अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, डॉ.िजाहि शमझाि, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी, श्री.धनजंय मंुड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे 
 

मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याबाबि 

११ ४४८८८ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.हेमिं टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.रामराि िडकुिे, 
श्री.ककरण पािसकर 
 

मोखाडा (जज.पालघर) िालुक्याि शालेय 
पोषण आहाराि गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

१२ ४४३६२ श्री.प्रसाद लाड शसधंदुगुि जजल््यािील राष्ट्रीय ग्रामीण 
पेयजल योजनेस  तनधी मंजूर करण्याबाबि 
 

१३ ४५०४५ श्री.जयंि पाटील, आककि .अनिं गाडगीळ, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफि  भाई जगिाप, 
अॅड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.सुभाष झाबंड 
 

राज्यािील नद्यांचे प्रदषूण रोखण् याबाबि 
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१४ ४५२०६ डॉ.सुधीर िाबें, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफि  भाई जगिाप, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहि 
शमझाि, श्री.विक्रम काळे, श्री.दत्िात्रय 
साििं, श्री.श्रीकािं देशपांड,े श्री.सतिश 
चव्हाण 
 

राज्यािील माध्यशमक अनदुातनि 
शाळांमधील कमिचाऱ् याचें भविष्ट्य तनिािह 
तनधी खािे सुरु करण्याबाबि 

१५ ४४६२७ आककि .अनिं गाडगीळ, अॅड.अतनल परब, 
श्री.रामदास आंबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

विदयार्थयाांच्या पाठीिरील दप्िराचें ओझ े
कमी करण्याबाबि 

१६ ४४८७८ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनंद ठाकूर, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमंि टकले, 
श्री.धनजंय मंुड े
 

पालघरपासून शसधंदुगुिपयांिच्या समुद्रािील 
प्रदषूण रोखण्याबाबि 

१७ ४५१३८ श्री.रविदं्र फाटक, अॅड.अतनल परब, 
श्री.बाळाराम पाटील 
 

पालघर जजल््याि बेकायदा माध्यशमक 
शाळा सुरु असल्याबाबि 

१८ ४४४६१ श्री.धनजंय मंुड,े श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशदें 

राज्यािील विज्ञान कतनष्ट्ठ 
महाविद्यालयानंा बायोमेरीक पध्दिीचा 
अिलबं करण्याबाबि 
 

१९ ४४२९१ डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि 
पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.हररशसगं राठोड, डॉ.सुधीर िांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

यििमाळ जजल््यािील शालेय पोषण 
आहाराि तनकृष्ट्ट दजािचे धान्य शमळि 
असल्याबाबि 

२० ४४०१७ श्री.कवपल पाटील मंुबई ि उपनगरािील अनेक शाळानंी 
ररक्ि पदािंर शशक्षक भरिी करण्याबाबि 
 

२१ ४५१५९ श्री.खिाजा बेग, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, डॉ.िजाहि शमझाि, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफि  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.हररशसगं राठोड, श्री.सुभाष 
झांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

यििमाळ जजल््यािील अल्पसखंयाकं 
समाजािील विद्याथाांची शशष्ट्यितृ्िीची 
रक्कम अदा करण्याबाबि 
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२२ ४५२७३ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफि  भाई जगिाप, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.सुधीर िांबे, 
आककि .अनिं गाडगीळ, श्री.हररशसगं 
राठोड, प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

मंुबई महापाशलकेच्या आणण अनुदातनि 
शाळािंील मुलांना डाळभािाच्या णखचडीची 
सक्िी केल्याबाबि 

२३ ४५०६५ श्री.अतनल भोसले कात्रज (जज.पुणे) िालुक्यािील राजीि 
गांधी प्राणणसंग्रहालयाच्या िलािािील 
दवूषि पाण्याबाबि 
 

२४ ४४२८३ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायदें गोरेगांि (मंुबई) धचत्रपट नगरीमधील 
जागा ‘जव्हसशलगं िूड्स इंटरनॅशनल 
स्कूल’साठी ददल्याबाबि 
 

२५ ४५२२८ डॉ.पररणय फुके नागपूर जजल््यािील शाळामंध्ये सुविधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबि 
 

२६ ४५२४४ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचंद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफि  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार 
 

राज्यािील ऑनलाईन षषध विक्री 
थांबविण्याबाबि 

२७ ४४८३० अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार महाड नगर पररषदेच्या सेिातनितृ्ि 
शशक्षकानंा तनिडशे्रणी मंजूर करण्याबाबि 
 

२८ ४४५२५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफि  भाई जगिाप, डॉ.सुधीर 
िांबे, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.जनादिन 
चांदरूकर, श्री.आनंदराि पाटील, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.चदं्रकािं रघिुंशी, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े आककि .अनिं गाडगीळ 
 

राज्याि नविन गं्रथालयास मान्यिा 
देण्याबाबि 

२९ ४५०९० श्री.बाळाराम पाटील पनिेल शहराि तनयशमि पाणीपुरिठा 
करण्याबाबि 
 

३० ४४१३१ श्री.दत्िात्रय सािंि, श्री.श्रीकांि देशपांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

सोलापूर विद्यापीठाच्या विकास 
कामासाठी तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबि 
 

३१ ४४७२३ प्रा.जोगेन्द्र किाड े खडसंगी (जज.चदं्रपूर) येथील िॉटर 
क.टी.कम. पनु् हा सुरु करण्याबाबि 
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३२ ४४४६२ श्री.गोवपककशन बाजोरीया मुति िजापूर (जज.अकोला) शहरािील 
पाणीपुरिठा योजनेचे काम तनकृष्ट्ट दजािचे 
असल् याबाबि 

३३ ४४६८८ श्री.सुभाष झाबंड, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफि  भाई 
जगिाप, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.जनादिन 
चांदरूकर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.हेमंि टकले, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ 
शशदें, श्री.रामराि िडकुिे, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी 

राज्यािील विविध जजल््यािील 
पाणीटंचाई दरू करण्याबाबि 

३४ ४४३२० श्री.आनदंराि पाटील, श्री.अशोक ऊफि  
भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सुभाष झाबंड, डॉ.िजाहि शमझाि, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशसगं राठोड, 
श्री.चदं्रकािं रघुिशंी 

बनािट षषधे तनशमििी करणाऱ्या 
कंपन्यािंर कारिाई करण्याबाबि 

३५ ४५२७१ श्री.विनायकराि मेटे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा 
विद्यापीठाच्या िसतिगहृाि शुध्द 
पाण्याचा पुरिठा करण्याबाबि 

३६ ४४३७३ श्री.हररशसगं राठोड लेक िाचिा लेक शशकिा या अशभयानाि 
गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

३७ ४५३८८ श्री.चदं्रकािं रघिुंशी, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि 
पाटील, अॅड.हुस्नबानू खशलफे 

नंदरुबार िालुका क्रीडा संकुलाचे काम सुरु 
करण्याबाबि 

३८ ४५४३५ श्री.अमरनाथ राजूरकर मंुबई विद्यापीठाशी संलग्न 
महाविदयालयािील ररक्ि जागांची मादहिी 
विद्यापीठाकड ेउपलब्ध नसल्याबाबि 

३९ ४३९७५ श्री.अशोक ऊफि  भाई जगिाप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष 
झांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.हररशसगं राठोड 

समुद्रपूर (िा.दहगंणघाट, जज.िधाि) येथील 
पुरिठा तनरीक्षकाने गैरव्यिहार 
केल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 

४० ४४६०७ श्री.विप्लि बाजोररया दहगंोली जजल्हा पररषदेने अप्रशशक्षक्षि 
शशक्षकानंा प्रशशक्षक्षि शशक्षकाचंी िेिनशे्रणी 
ददल्याबाबि 

४१ ४४७६६ श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.धनंजय मंुड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशदें, 
श्री.विक्रम काळे 

राज्याि प्राविण्य प्राप्ि खेळाडूनंा शासकीय 
नोकरीसाठी ५ टक्के आरक्षण लागू 
करण्याबाबि 

४२ ४५४५७ श्री.हेमंि टकले, श्री.धनजंय मंुड,े 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ 
शशदें 

अंबरनाथ (जज.ठाणे) येथील व्हदटिव्ह 
कनजी प्रायव्हेट शल. कंपनीिील 
कामगारानंा विषबाधा झाल्याबाबि 

४३ ४५८७३ अॅड.अतनल परब, श्री.बाळाराम पाटील बोईसर (िा.जज.पालघर) येथे दवूषि 
पाणीपुरिठा होि असल्याबाबि 

४४ ४६०१० श्रीमिी विद्या चव्हाण पालघर जजल््यािील आददिासी कुटंुबानंा 
अंत्योदयाचा इष्ट्टांक िाढिनू देण्याबाबि 

४५ ४६०६६ श्री.नरेंद्र दराड े नाशशक जजल््यािील खाजगी अनदुातनि 
शाळानंा धान्य पुरिठा करण्याबाबि 

४६ ४६१०० श्री.रमेश पाटील अंबरनाथ षद्योधगक िसाहिीिील 
उल्हास ि काळू नदीचे प्रदषूण 
रोखण्याबाबि 

  

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 

४७ ४४७४२ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचंद्र व्यास, श्री.रामदास 
आंबटकर, श्री.विजय ऊफि  भाई धगरकर 

राज्याि हजारो विद्याथी अकरािी 
ऑनलाईन प्रिेशाच्या प्रतिक्षिे 
असल्याबाबि 

४८ ४४५६६ श्री.विक्रम काळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
डॉ.सुधीर िांबे, श्री.दत्िात्रय साििं 

अनदुातनि शाळांमध्ये शशक्षकेिर 
कमिचाऱ्यांना सेिांिगिि आश्िाशसि प्रगिी 
योजनेचा लाभ देण्याबाबि 

४९ ४४६९६ श्री.धगरीशचंद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आंबटकर 

गोंददया जजल््याि दवूषि पाणी 
आढळल्याबाबि 

५० ४४४१६ श्री.रामदास आंबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

चंद्रपूर जजल््यािील जलस्त्रोि दवूषि 
असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 

५१ ४४०५० श्री.विलास पोिनीस राज्यािील सिि शाळािं मराठी भाषा 
विषय अतनिायि करण्याबाबि 

५२ ४४१९४ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे राज्यािील महाविद्यालयांमध्ये लक्ष्यभेद 
कारिाई ददिस (सजजिकल स्राइक) साजरा 
करण्याबाबि 

५३ ४४९५९ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी 

शासकीय अशभयातं्रत्रकी ससं्थामंधील ररक्ि 
पदे भरण्याबाबि 

५४ ४४०१० श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफि  भाई जगिाप, 
अॅड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.जनादिन 
चांदरूकर, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.हररशसगं राठोड, आककि .अनंि गाडगीळ, 
श्री.सुभाष झांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.सुधीर िांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

राज्यािील टीईटी पात्रिा उत्िीणि 
उमेदिारांना न्याय देण्याबाबि 

५५ ४५२०८ डॉ.सुधीर िांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफि  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, 
अॅड.हुस्नबानू खशलफे, डॉ.िजाहि शमझाि, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.श्रीकांि देशपांड,े 
श्री.दत्िात्रय साििं 

राज्यािील अनदुातनि शाळानंा 
योजनाबा्यमध्ये रुपािंरीि करण्याबाबि 

५६ ४५६९० श्री.धनजंय मंुड,े श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.जगन्नाथ शशदें 

जयपूर (िा.मोिाळा, जज.बुलढाणा) येथील 
श्री.गोविदंा गिई यांच्या कुटंुत्रबयानंा 
आधथिक ि अन्य मदि देण्याबाबि 

५७ ४४३३४ डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.आनदंराि पाटील, डॉ.सुधीर िांबे, 
श्री.हररशसगं राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

राज्याि सििशशक्षा अशभयानािंगिि शशक्षक 
अनदुान तनधी खाजगी शाळानंा 
देण्याबाबि 

५८ ४४०१८ श्री.कवपल पाटील कॉलेज ऑफ इंजजतनअरींग गॅझेटेड दटचसि 
असोशसकशन यांच्या मागण्याबंाबि 

५९ ४४२७८ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायदें मंुबई विद्यापीठाने सुरु केलेल्या 
शे्रयाकंशे्रणी पध्दिीचा फेरविचार 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 

६० ४५२७० डॉ.पररणय फुके नागपूर विभागािील शशक्षक ि शशक्षकेिर 
कमिचाऱ्यांना शासन तनयमानसुार 
िेिनभत्िे शमळि नसल्याबाबि 

६१ ४५२१७ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचंद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफि  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.जगन्नाथ शशदें 

शसम्बॉयोशसस महाविद्यालय ि सरदार 
दस्िूर शाळा, पुणे यांचेकडून अतिररक्ि 
शुल्क आकारल्याबाबि 

६२ ४४८२६ अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार कोकणािील शशक्षक भरिी प्रकक्रयेमध्ये 
स्थातनकानंा आरक्षण देण्याबाबि 

६३ ४४५६७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रविदं्र फाटक 

राज्यािील स्िस्ि धान्य दकुाने बंद न 
करण्याबाबि 

६४ ४५१०० श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्िात्रय साििं, 
श्री.श्रीकांि देशपांड,े श्री.विक्रम काळे 

विनाअनदुातनि शाळेिील शशक्षकांना सेिा 
संरक्षण देण्याबाबि 

६५ ४४१३७ श्री.दत्िात्रय साििं, श्री.श्रीकािं देशपांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे 

राज्यािील शालेय पोषण आहार 
योजनेंिगिि मदहला बचि गट ि 
मदिनीसाचे मानधन िाढविण्याबाबि 

६६ ४४७२७ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार माथेरान (िा.कजिि, जज.रायगड) येथे    
ई-ररक्षा/सीकनजी ररक्षा ककंिा बॅटरीिर 
चालणारी ररक्षा िाहिकू सुरु करण्याबाबि 

६७ ४४४८६ श्री.गोवपककशन बाजोरीया नळ पाणीपुरिठा योजनेकरीिा तनधी मंजूर 
करण्याबाबि 

६८ ४४६९३ श्री.सुभाष झांबड, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफि  भाई 
जगिाप, श्री.आनदंराि पाटील 

आमठाणा कें द्र (िा.शसल्लोड, 
जज.षरंगाबाद) येथील बदं असलेल्या 
िस्िीशाळांमध्ये शशक्षकाचंी तनयुक्िी 
केल्याबाबि 

६९ ४५४०३ श्री.विनायकराि मेटे बीड येथे शतनिारपेठ विभागाि झालेल्या 
गॅस भडक्याि भाजलेल्या व्यक्िीनंा 
आधथिक मदि देण्याबाबि 

७० ४४५४८ श्री.हररशसगं राठोड घाटंजी (जज.यििमाळ) िालुक्यािील 
विरुळ गािाि पाणी स्त्रोि फ्लोराईड 
बाधधि असल्याबाबि 

७१ ४५३९१ श्री.चदं्रकािं रघुिंशी, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, 
अॅड.हुस्नबानू खशलफे 

खोंडामळी (िा.जज.नदंरुबार) गािाि 
पाणीपुरिठा योजना कायािजन्िि 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 

७२ ४४६१२ श्री.विप्लि बाजोररया परभणी जजल््यािील विद्यार्थयाांसाठी 
शालेय पोषण आहार योजनेंिगिि तनधी 
अखधचिि रादहल्याबाबि 

७३ ४४७८२ श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.धनजंय मंुड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशदें 

डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर िंत्रज्ञान 
विद्यापीठािंगिि इजन्स्टट्युट ऑफ 
पेरोकेशमकल इंजजतनअररगं ही पदविका 
कोसि सुरु करण्याबाबि 

  

तिसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 

७४ ४४७४५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचंद्र व्यास, श्री.रामदास 
आंबटकर, श्री.विजय ऊफि  भाई धगरकर 

मंुबई विद्यापीठाने राष्ट्रीय उच्चस्िर 
शशक्षा अशभयान (रुसा) च्या तनयमाचें 
उल्लंघन केल्याबाबि 

७५ ४४७१२ श्री.विक्रम काळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमंि टकले, डॉ.सुधीर िाबें, 
श्री.दत्िात्रय साििं 

राज्यािील खाजगी धचत्रकला, फामिसी ि 
अध्यापक महाविद्यालयांना िेिन अनदुान 
देण्याबाबि 

७६ ४४४८९ श्री.रामदास आंबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचंद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार 

राष्ट्रसंि िकुडोजी महाराज नागपूर 
विद्यापीठािंगिि महाविद्यालयांनी 
संलजग्नि करणाची प्रकक्र या पूणि केली 
नसल्याबाबि 
 

७७ ४५९८३ श्री.विलास पोिनीस मंुबईि भेसळयकु्ि दधुाचा पुरिठा होि 
असल्याबाबि 

७८ ४४०८२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्नबानू खशलफे, डॉ.िजाहि शमझाि, 
श्री.चदं्रकािं रघुिशंी, श्री.अशोक ऊफि  भाई 
जगिाप 

राज्याि विशषेि: शहरािील प्रदषूण 
रोखण्याबाबि 

७९ ४५२०९ डॉ.सुधीर िांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफि  भाई जगिाप, 
अॅड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील, डॉ.िजाहि शमझाि, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.श्रीकांि देशपांड,े 
श्री.दत्िात्रय साििं 

राज्यािील अधििेळ गं्रथपालांना पूणििेळ 
गं्रथपाल करण्याबाबि 

८० ४५९१६ श्री.धनजंय मंुड,े श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.विलास पोिनीस 

सन २०१७ मध्ये मंुबई विद्यापीठामाफि ि 
घेण्याि आलेल्या परीक्षांमध्ये 
विद्यार्थयाांना अनुत्िीणि केल्याबाबि 
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८१ ४४३४२ डॉ.िजाहि शमझाि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्नबानू खशलफे, डॉ.सुधीर िाबें, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररशसगं राठोड, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्िात्रय साििं, श्री.श्रीकािं देशपांड,े 
श्री.विक्रम काळे, डॉ.पररणय फुके 
 

राज्यािील शाळांमध्ये विद्यार्थयाांना शालेय 
गणिेश वििरीि करण्याबाबि 

८२ ४६०३९ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचंद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

नॅशनल कॅडटे कोअरचे (कनसीसी) 
विद्याथी गणिेशापासून िंधचि 
असल्याबाबि 
 

८३ ४४८२१ अॅड.तनरंजन डािखरे आदशि विद्या प्राथशमक विभाग, कासार 
िडिली, ठाणे शाळेिील िकुड्यानंा 
पुनमािन्यिा देण्याबाबि 
 

८४ ४५१०५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्िात्रय साििं, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.श्रीकांि देशपांड,े 
श्री.अतनल भोसले 
 

शशष्ट्यितृ्िीधारक विद्यार्थयाांना 
शशष्ट्यितृ्िीची रक्कम अदा करण्याबाबि 

८५ ४४२६७ श्री.दत्िात्रय साििं, श्री.श्रीकािं देशपांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यािील खाजगी व्यिस्थापनाच्या 
शाळानंा िेिनेिर अनदुान देण्याबाबि 
 

८६ ४४८४१ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार गडधचरोली येथील गोंडिाना 
विद्यापीठािील विगं्स अ कोसि इन 
इंजग्लश लँग्िेज अणॅ् ड शलटरेचर 
पाठ्यपसु्िकािील चकुा सुधारण्याबाबि 
 

८७ ४४५५१ श्री.हररशसगं राठोड महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषदेच्या शशक्षक 
पात्रिा परीक्षिे अतनयशमििा झाल्याबाबि 
 

८८ ४५४०४ श्री.चदं्रकािं रघुिशंी विद्यार्थयाांचे समायोजन पटसंखया िाढि 
असलेल्या शाळेमध्ये करण्याबाबि 
 

८९ ४४६५३ श्री.विप्लि बाजोररया महाराष्ट्रािील गं्रथालये ि गं्रथालयािील 
कमिचाऱ् यांच्या समस्या सोडविण्याबाबि 
 

९० ४५९५३ श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.धनजंय मंुड े महाड (जज.रायगड) येथील षद्योधगक 
िसाहिीि प्रदषूण होि असल्याबाबि 

  
विधान भिन :   डॉ.अनिं कळसे 
मंुबई.   प्रधान सधचि, 
ददनाकं : १९ नोव्हेंबर, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


