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

मंगळिार, ददनांक २७ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ६, १९४० (शके) रोजीच्या 
िारांककि प्रश्नोत्िरांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नांची सूची 

  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि युिक कल्याण, उच् च ि िंत्र शशक्षण, 
मराठी भाषा, सांस्कृतिक कायय, अल्पसंखयाकं विकास ि िक्फ मंत्री 

 

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

संसदीय कायय मंत्री 
(३) पयायिरण मंत्री 
(४) पाणीपुरिठा ि स् िच् छिा मंत्री 

  

प्रश्नांची ककूण संखया - ७९ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नांची संखया - ४३ [ १ िे ४३ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संखया - २५ [ ४४ िे ६८ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संखया - ११ [ ६९ िे ७९ ] 
  

ककूण - ७९ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
१ ४४८८७ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.हेमंि टकले, 

अॅड.राहुल नािेकर, श्री.खिाजा बेग, 
अॅड.अतनल परब, श्री.जयिं पाटील, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.रविदं्र फाटक, श्री.धनंजय मंुड,े श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशदें 

िारापूर (जज.पालघर) षद्योधगक 
िसाहिीिील घािक रासायतनक घन 
कचरा रस्त्यािर टाकणाऱ्या कंपन् यांिर 
कारिाई करण्याबाबि 

२ ४५३४६ श्री.प्रकाश गजशभये नागपूर येथे पाली बौध्द विद्यापीठ 
तनमायण करण्याबाबि 

३ ४४१४७ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आंबटकर, श्री.धगरीशचंद्र 
व्यास 

नागपूर येथील लक्ष्मीनारायण िंत्रशास् त्र 
संस्थेमधील प्राध्यापकांची ररक्ि पदे 
भरण्याबाबि 

४ ४४१३५ श्री.विलास पोिनीस मंुबई विद्यापीठांिगयि ठाणे, कल्याण, 
रत्नाधगरी उपकें द्राि सोयी-सुविधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
५ ४४४५६ श्री.रामदास आंबटकर, प्रा.अतनल सोले, 

श्री.धगरीशचंद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार 
गोंडिाना विद्यापीठाने खरेदी केलेल्या 
जशमनीच्या गैरव्यिहाराची चौकशी 
करण्याबाबि 
 

६ ४४७९० श्री.धगरीशचंद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आंबटकर 

नागपूर येथील मानकापूर क्रीडा संकुलाि 
प्राथशमक सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबि 

७ ४४४३५ डॉ.िजाहि शमर्ाय, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, 
अॅड.हुस्नबानू खशलफे, डॉ.सुधीर िांबे, 
श्री.हररशसगं राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

राज्यािील उदूय भावषक विद्याथी 
शशक्षणापासून िधंचि राहि असल्याबाबि 

८ ४४३४६ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमंि टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे 

व्दारकाबाई गणेश नाईक विद्यालय, 
मदहला मंडळ, कुळगांि (बदलापूर) 
संस्थेविरुध्द कारिाई करण्याबाबि 

९ ४५१०९ श्री.रविदं्र फाटक, श्री.बाळाराम पाटील, 
अॅड.अतनल परब 

पालघर-िसई येथील खाडयांमध्ये 
कारखान्यानंी सोडलेल्या सांडपाण्यामुळे 
मासेमारीिर पररणाम होि असल्याबाबि 

१० ४४६८२ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचंद्र व्यास, श्री.विजय ऊफय  भाई 
धगरकर, श्री.रामदास आंबटकर, श्री.कवपल 
पाटील 
 

शालेय शशक्षण विभागाने ियार केलेल्या 
सेिाज्येष्ट्ठिेि संभ्रम तनमायण 
र्ाल्याबाबि 

११ ४४३९३ श्री.कवपल पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमंि टकले, 
डॉ.सुधीर िांबे, श्री.दत्िात्रय साििं 

पोशलसांच्या धिीिर शशक्षक/शशक्षकेिर 
कमयचाऱ् यांसाठी कॅशलेस कुटंुब आरो य 
योजना लागू करण्याबाबि 

१२ ४४४९७ श्री.हेमंि टकले, श्री.धनजंय मंुड,े 
श्री.आनदं ठाकूर, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशदें 

पंिप्रधान यांच्या जीिनािर आधारीि 
लघुपट सिय शाळांमध्ये सक्िीने 
दाखविण्याबाबि 
 

१३ ४४६०२ श्री.विक्रम काळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
डॉ.सुधीर िांबे, श्री.दत्िात्रय साििं 

राज्यािील प्राथशमक/माध्यशमक ि उच्च 
माध्यशमक शाळेिील शशक्षक 
कमयचाऱ्यांच्या अंशदायी तनितृ्िीिेिन 
योजनेबाबि 

१४ ४५२२२ डॉ.सुधीर िांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, डॉ.िजाहि 
शमर्ाय, श्री.विक्रम काळे, श्री.श्रीकािं 
देशपांड,े श्री.दत्िात्रय साििं 
 

राज्यािील प्राथशमक शशक्षकांना देण्याि 
येणाऱ्या अशकै्षणणक कामाबंाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
१५ ४४३८७ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमंि टकले, 

श्री.धनजंय मंुड,े अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.आनदं ठाकूर, श्री.विजय ऊफय  भाई 
धगरकर, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमिी 
जस्मिा िाघ, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.रामराि िडकुिे, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, 
श्री.अतनल भोसले 

ह्युमन नॉमयल इम्यनुो लोबीन फॉर 
इंराव्हेनस ॲडशमतनस्रेशन षषधाची 
बेकायदेशीर विक्री थांबविण्याबाबि 

१६ ४४९४४ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे करोडी (जज.षरंगाबाद) पररसरािील क्रीडा 
विद्यापीठाच्या जशमनीची मोजणी 
करण्याबाबि 

१७ ४४७२२ श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.धनंजय मंुड,े 
श्री.चदं्रकािं रघुिशंी 

शालेय विद्यार्थयाांच्या पोषण आहाराि 
तनरकस दधु भुकटीचा समािेश करीि 
असल्याबाबि 

१८ ४४५१७ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्रीमिी जस्मिा िाघ, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.आनदंराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, 
श्री.हररशसगं राठोड, श्री.जनादयन चादंरूकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े डॉ.िजाहि शमर्ाय, 
श्री.प्रकाश गजशभये 

राज्याि विक्री होणारे बाटलीबदं पाणी 
दवूषि असल्याबाबि 

१९ ४४०८६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगिाप 

मराठी भाषेला अशभजाि भाषेचा दजाय 
शमळण्याबाबि 

२० ४४६२९ आककय .अनिं गाडगीळ, श्री.धनजंय मंुड,े 
श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.जगन्नाथ शशदें, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगिाप, डॉ.िजाहि शमर्ाय 

राज्याि खाजगी शशकिण्यािंर 
तनयंत्रणाचा कायदा ियार करण्याबाबि 

२१ ४४१९३ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनंदराि पाटील, श्री.अशोक 
ऊफय  भाई जगिाप, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.मोहनराि कदम, 
आककय .अनिं गाडगीळ, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 

शशक्षकानंा प्रशशक्षण देण्यासाठी स्िि:ची 
िादहनी सुरु करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
श्री.हररशसगं राठोड, श्री.हेमंि टकले, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्री.आनंद ठाकूर, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशदें, 
श्री.अतनल भोसले 

२२ ४४२०९ श्री.धनजंय मंुड,े श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.हेमंि टकले, 
श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

निी मंुबई पररसराि शासकीय िूर 
डाळीचा काळाबाजार होि असल्याबाबि 

२३ ४५२९५ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनंदराि पाटील, 
अॅड.हुस्नबानू खशलफे, आककय .अनंि 
गाडगीळ, श्री.हररशसगं राठोड, श्री.जनादयन 
चांदरूकर, श्री.सुभाष र्ाबंड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

मंुबई विद्यापीठाच्या शैक्षणणक 
गुणित्िेबद्दल प्रश्न तनमायण र्ाल्याबाबि 

२४ ४५१३१ श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम काळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या 
पररसरािील चदंनाच्या र्ाडाचंी चोरी होि 
असल्याबाबि 

२५ ४४७६० अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार विभागीय शशक्षण उपसंचालक कायायलय, 
मंुबई येथे कमयचाऱ् याचें ियैजक्िक 
मान्यिेचे प्रस्िाि प्रलबंबि असल्याबाबि 

२६ ४४३१९ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायदें, श्री.श्रीकािं 
देशपांड,े श्री.दत्िात्रय साििं, श्री.बाळाराम 
पाटील 

शशक्षकांच्या सेिेस ि िेिनास संरक्षण 
देण्याबाबि 

२७ ४५१६५ श्री.खिाजा बेग, श्री.आनंद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

यििमाळ जजल्ह्यािील शाळांना शालेय 
पोषण आहारासाठी तनधी देण्याबाबि 

२८ ४५२९८ डॉ.पररणय फुके राज्याि आंिरराष्ट्रीय दजायच्या शाळा सुरु 
करण्याबाबि 

२९ ४४१५४ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर 

मंुबईिील अनेक उपनगराि मैलापाणी 
प्रकक्रया कें द्र उभारण्याबाबि 

३० ४५१०१ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्िात्रय साििं, 
श्री.श्रीकांि देशपांड,े श्री.विक्रम काळे 

आयसीटी शशक्षकानंा सेिा संरक्षण 
देण्याबाबि 
 



5 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
३१ ४४१२९ श्री.दत्िात्रय साििं, श्री.बाळाराम पाटील, 

श्री.श्रीकांि देशपांड,े श्री.विक्रम काळे 
शालेय पोषण आहार योजनेंिगयि ददली 
जाणारी धान्यादी ि पूरक आहार देयके 
िेळेि शमळण्याबाबि 

३२ ४४७७९ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार श्री गायत्री आयुिेददक षषधालय,      
मॉ गायत्री ररटेल, गायत्री आयुिेददक 
धचककत्सालय (नागपूर) कंपनीच्या 
संचालकांविरुध्द कारिाई करण्याबाबि 

३३ ४५०२२ श्रीमिी जस्मिा िाघ जळगािं येथील बदंदस्ि नाट्यगहृाच्या 
तनकृष्ट्ट दजायच्या कामांबाबि 

३४ ४४८४२ श्री.सुभाष र्ाबंड, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, आककय .अनंि गाडगीळ, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अमररशभाई 
पटेल, श्री.रमेश पाटील 

बनािट पटसंखया दाखविणाऱ् या शाळाचें 
मुखयाध्यापक, संस्थाचालक आणण 
कमयचाऱ् यांिर कारिाई करण्याबाबि 

३५ ४४३७८ श्री.हररशसगं राठोड षदायाय योजनेि प्रोत्साहन भत्िा 
िाढविण्याबाबि 

३६ ४४०३२ अॅड.अतनल परब हाफककन जीि षषध तनमायण 
महामंडळाने षषधांची जास्ि दराने विक्री 
केल्याबाबि 

३७ ४४९०१ श्री.जनादयन चादंरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, 
अॅड.हुस्नबानू खशलफे, श्री.अमररशभाई 
पटेल, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि 
पाटील, आककय .अनिं गाडगीळ, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.सुभाष र्ांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, अॅड.तनरंजन 
डािखरे, अॅड.अतनल परब, श्री.बाळाराम 
पाटील 

केळठण (िा.िाडा, जज.पालघर) येथील 
िेनस बायोक्यदुटकल कंपनीिर कारिाई 
करण्याबाबि 

३८ ४५३२० श्री.श्रीकांि देशपांड,े श्री.दत्िात्रय सािंि, 
श्री.बाळाराम पाटील 

विनाअनदुातनि बी.कड. महाविद्यालयानंा 
अनदुान देण्याबाबि 

३९ ४५६७३ श्री.रमेश पाटील िळोजा येथील कासाडी नदी प्रदवूषि 
र्ाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
४० ४५७९६ श्री.जयंि पाटील राज्यािील सागरी तनयमन बाधधि 

क्षेत्रामध्ये शौचालय बांधण्याबाबि 

४१ ४६१८६ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.धगरीशचंद्र व्यास 

कोििाल बुर (िा.पोलादपूर, जज.रायगड) 
गािािील विविध कामासंाठी तनधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबि 

४२ ४६१९६ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला जजल्ह्यािील खारपान पट्टयािील 
नद्यांमधील प्रदषूण रोखण्याबाबि 

४३ ४६३१७ अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, डॉ.सुधीर 
िांबे, श्री.जनादयन चांदरूकर 

मंुबईसह ठाणे, डोंबबिली आणण मंुबई 
महानगर प्रदेश क्षेत्रािील प्रदषूणािर 
तनयंत्रण आणण्याबाबि 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
४४ ४५३४१ श्री.प्रकाश गजशभये बी.पी.कल., क.पी.कल. ि अतं्योदय 

काडयधारकानंा केरोसीन वििरीि 
करण्याबाबि 

४५ ४६०५९ श्री.विलास पोिनीस मंुबई विद्यापीठाच्या विविध 
अभ्यासक्रमाच्या तनकाल प्रकक्रयेि 
साित्याने गोंधळ होि असल्याबाबि 

४६ ४५५०७ श्री.रामदास आंबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यािील िधृ्द कलाििंांच्या 
मानधनाबाबिची अट बदलण्याबाबि 

४७ ४४७८६ श्री.धगरीशचंद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आंबटकर 

दहािीच्या अभ्यासक्रमाच्या पसु्िकाि 
चुका आढळल्याबाबि 

४८ ४४३४९ डॉ.िजाहि शमर्ाय, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, 
अॅड.हुस्नबानू खशलफे, डॉ.सुधीर िांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररशसगं 
राठोड, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

राज्याि शशक्षण हक्क कायद्यानुसार 
राखीि जागा ररक्ि असल्याबाबि 

४९ ४६३७१ श्री.रविदं्र फाटक पालघर जजल्ह्यािील आददिासी 
भागािील पाणीटंचाई दरू करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
५० ४४६८४ श्री.नागोराि गाणार राज्याि इयत्िा १ ली िे ८ िीच्या 

विद्यार्थयाांना पाठ्यपसु्िकाचंा पुरिठा 
करण्याबाबि 

५१ ४४०१९ श्री.कवपल पाटील शशक्षक/शशक्षकेिर कमयचाऱ् यांच्या िेिनािनू 
कपाि केलेला आयकर जमा करण्याबाबि 

५२ ४४०७५ 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.अतनकेि िटकरे, 
श्री.जगन्नाथ शशदें, श्री.रामराि िडकुिे, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, 
श्री.अतनल भोसले, डॉ.(श्रीमिी) मतनषा 
कायदें, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्रीमिी जस्मिा िाघ, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रकाश गजशभये, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप 

राज्याि हाफकीन जीि षषध तनमायण 
महामंडळाकडून षषध खरेदीस 
विलंबामुळे षषधांचा िुटिडा तनमायण 
र्ाल् याबाबि 

५३ ४४५४४ श्री.विक्रम काळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
डॉ.सुधीर िांबे, श्री.दत्िात्रय साििं 

राज्यािील सिय शाळांसाठी नॅकच्या 
धिीिर सॅक लागू करण्याबाबि 

५४ ४५२०५ डॉ.सुधीर िांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, 
अॅड.हुस्नबानू खशलफे, डॉ.िजाहि शमर्ाय, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.दत्िात्रय साििं, 
श्री.श्रीकांि देशपांड े

अनदुातनि शशक्षक-शशक्षकेिर कमयचाऱ् याचें 
अंशदायी तनितृ्िीिेिनाचे दहशेब 
अद्ययािि ठेिण्याबाबि 

५५ ४४७११ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्रीमिी जस्मिा िाघ, श्री.नागोराि 
गाणार 

मंुबईि भेसळयुक्ि दधु विकणाऱ्यांिर 
कारिाई करण्याबाबि 

५६ ४५७१५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगिाप, श्री.आनंदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, डॉ.सुधीर 
िांबे, आककय .अनिं गाडगीळ, डॉ.िजाहि 
शमर्ाय, श्री.हररशसगं राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सुभाष र्ाबंड, श्री.जनादयन 
चांदरूकर, श्री.चंद्रकािं रघुिशंी 

बबलोली (जज.नादेंड) येथील शासकीय 
धान्याच्या गैरव्यिहाराची चौकशी 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
५७ ४४०८४ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे राज्यामध्ये मुक्ि शाळा (ओपन स्कूल) 

स्थापन करण्याबाबि 

५८ ४५१५४ श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम काळे पुणे महानगरपाशलकेकडून राबविण्याि 
येणारा मुळा-मुठा नदी संिधयन प्रकल्प 
प्रलंबबि असल्याबाबि 

५९ ४४८१५ अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार उत्कषय ग्रामस्थ मंडळ शशरिणे 
(प्राथशमक), निी मंुबई शाळा 
अनदुानापासून िधंचि रादहल्याबाबि 

६० ४४२०३ डॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायदें राज्यािील िररष्ट्ठ महाविद्यालयािील 
शशक्षकानंा ई-सेिेचा लाभ देण्याबाबि 

६१ ४६०४४ श्री.बाळाराम पाटील नुिन सरस्ििी विद्यालय, मुलंुड (प.) 
येथील तनितृ्ि शशक्षकानंा तनितृ्िीिेिन ि 
इिर देणी देण्याबाबि 

६२ ४४१३० श्री.दत्िात्रय साििं, श्री.श्रीकांि देशपांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

सोलापूर विद्यापीठाच्या सुधारीि 
आकृतिबंधाच्या प्रस्िािास मान्यिा 
देण्याबाबि 

६३ ४४८०७ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार संि िुकडोजी महाराज नागपूर 
विद्यापीठािफे केरळ येथील 
पूरवपडीिांसाठी जमा करण्याि आलेल्या 
तनधीि गैरव्यिहार र्ाल्याबाबि 

६४ ४५०३२ श्रीमिी जस्मिा िाघ षषधाच्या नामसाधम्यायमुळे र्ालेल्या 
चुकीने रु णांचा मतृ्यू र्ाल्याबाबि 

६५ ४४०४२ अॅड.अतनल परब ठाण्यािील मेडडकल दकुानाि “कफक्स्ड 
डोस कॉजम्बनेशन” षषधाचंी विक्री होि 
असल्याबाबि 

६६ ४५८०५ श्री.जयंि पाटील रत्नाधगरी जजल्हा पररषदेच्या शाळािंर 
शशक्षक नेमण्याबाबि 

६७ ४६२४९ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला जजल्ह्यािील प्राचायाांची ररक्ि 
पदे भरण्याबाबि 

६८ ४६३१८ अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, डॉ.सुधीर 
िांबे, श्री.जनादयन चांदरूकर 

रायगड जजल्हा पररषदेच्या अडीच हजार 
शाळांची िीज देयके प्रलबंबि 
असल्याबाबि 
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तिसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
६९ ४६२१३ श्री.विलास पोिनीस राज्य मंडळाच्या दहािीच्या परीक्षिे भाषा 

विषयास गुण देण्याच्या पध्दिीि बदल 
करण्याबाबि 

७० ४४७४३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचंद्र व्यास, श्री.रामदास 
आंबटकर, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर 

राज्यािील कतनष्ट्ठ महाविद्यालये 
विद्यार्थयाांकडून िाढीि शुल्क आकारीि 
असल्याबाबि 

७१ ४४०२२ श्री.कवपल पाटील राज्यािील मुल्याकंन पात्र शाळानंा 
१००% अनदुान शमळण्याबाबि 

७२ ४४६४२ श्री.विक्रम काळे, श्री.सतिश चव्हाण, 
डॉ.सुधीर िांबे, श्री.दत्िात्रय साििं 

राज्यािील कस्िुरबा गांधी 
विद्यालयािील शशक्षक कमयचाऱ्यांना 
मानधनाऐिजी िेिनशे्रणी देण्याबाबि 

७३ ४५२४१ डॉ.सुधीर िांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.आनदंराि पाटील, डॉ.िजाहि शमर्ाय, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.दत्िात्रय साििं 

अहमदनगर जजल्हा पररषदेच्या शाळेिील 
ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

७४ ४५७१६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, डॉ.सुधीर िाबें, आककय .अनंि 
गाडगीळ, श्री.जनादयन चादंरूकर, 
श्री.चदं्रकािं रघुिशंी, डॉ.िजाहि शमर्ाय, 
श्री.हररशसगं राठोड 

मंुबई विद्यापीठाच्या बीकच्या तिसऱ्या 
िषायच्या अभ्यासक्रमाि आददिासी मुलींची 
मानहानी करणारी कवििा छापल्याबाबि 

७५ ४४१५८ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे विद्यापीठ अनुदान मंडळाने राज्यािील 
विद्यापीठांच्या िसेच विद्यापीठािील 
अभ्यासक्रमांच्या मान्यिा रद्द केल्याबाबि 

७६ ४५२८६ श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम काळे, 
अॅड.तनरंजन डािखरे 

महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या 
पररक्षेमध्ये उमेदिार बनािट खेळाडू 
प्रमाणपत्र सादर करुन शासकीय सेिेि 
दाखल र्ाल्याबाबि 

७७ ४४७५५ अॅड.तनरंजन डािखरे, श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमंि टकले, श्री.जगन्नाथ शशदें 

कोकणासाठी स्ििंत्र विद्यापीठाच्या 
स्थापनेबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
७८ ४४१३८ श्री.दत्िात्रय साििं, श्री.श्रीकांि देशपांड,े 

श्री.बाळाराम पाटील 
डोंगराळ आददिासी भागािील 
विद्यार्थयाांना मोफि सायकल िाटप 
योजना सुरू करण्याबाबि 

७९ ४५०५० श्रीमिी जस्मिा िाघ अमळनेर (जज.जळगािं) िालुक्यािील 
अनेक गािाि पाणीपुरिठा योजना 
तनधीअभािी बदं असल्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनिं कळसे 
मंुबई.   प्रधान सधचि, 
ददनाकं : २६ नोव्हेंबर, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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

 


