
महाराष्ट्र विधानपररषद 
चौथे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

गुरुिार, ददनाांक १४ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २३, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

 

(१) शालेय शशक्षण, क्रीिा ि यिुक कल्याण, उच् च ि तां्र शशक्षण, 
मराठी भाषा, साांस्कृततक कायय, अल्पसांखयाांक विकास ि िक्फ मां्री 

 

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

(३) पयायिरण मां्री 
(४) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मां्री 

  

प्रश्नाांची ककूण सांखया - ९४ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ४४ [ १ ते ४४ ] 
दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ३१ [ ४५ ते ७५ ] 
ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - १९ [ ७६ ते ९४ ] 

  

ककूण - ९४ 
-------------------- 

 प्रश्नाांचा तपशील 
पदहली फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ ३४९९८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.हररशस ांग राठोि, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.सतजे ऊफय  बांटी पाटील, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 
 

मसुस्ल म समाजाला आरक्षण देण्याबाबत 

२ ३५८५१ िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्ता्रय सािांत, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.अमरशसांह पांडित, िॉ.अपिूय दहरे, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यातील अनदुानास पा्र म्हणून 
शासन आदेश तनगयशमत केलेल्या 
शाळाांच्या अनदुानाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३ ३५४७३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.दत्ता्रय 
सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि े
 

ददनाांक १ नोव्हेंबर, २००५ पिूी तनयकु्त 
झालेल्या शशक्षकाांचे भविष्ट्य तनिायह 
तनधी खात ेपिूयित सरुू करण्याबाबत 

४ ३५२४० श्री.कवपल पाटील, श्री.दत्ता्रय सािांत, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह 
पांडित, श्री.सततश चव्हाण, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, िॉ.अपिूय दहरे 
 

राज्यातील शशक्षक/ शशक्षकेतराांना 
सावि्रीबाई फुले-फाततमा शखे आरोग्य 
कुटुांब योजना लाग ूकरण्याबाबत 

५ ३५१९८ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

अपांग समािेशशत शशक्षण योजना 
(माध्यशमक स्तर) अांतगयत काययरत 
विशषे शशक्षक ि पररचराांच ेिेतन अदा 
करण्याबाबत 
 

६ ३४८४० श्री.जयिांतराि जाधि येिला (सज.नाशशक) तालकु्यात निीन 
प्रादेशशक पाणीपरुिठा योजना सरुु 
करण्याबाबत 
 

७ ३४९७४ अॅि.जयदेि गायकिाि कक भावषक पसु्तक योजनेत 
अतनयशमतता झाल्याबाबत 
 

८ ३५२६७ श्री.अतनल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.तनरांजन 
िािखरे 

पणेु शहरातील खाजगी क्लासेसकिून 
विद्यार्थयाांची होणारी आधथयक फसिणकू 
रोखण्याबाबत 
 

९ ३४७८५ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.हररशस ांग राठोि, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
सस्मता िाघ 
 

मुांबई, ठाणे ि पणेु सजल््यातील 
वितरण सांचात फेरफार करणाऱ्या 
पेरोल वितरण पांपचालकाांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

१० ३५०६१ श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सततश चव्हाण, िॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.दत्ता्रय सािांत 

राज्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील 
प्राचायाांना सधुाररत िेतनशे्रणी 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
११ ३५३७७ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 

श्री.विक्रम काळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायणी, श्री.अमरशसांह पांडित 
 

अशभयाांत्र्रकी महाविद्यालयातील ररक्त 
पदे भरण्याबाबत 

१२ ३५५९२ श्री.जयांत पाटील धाटाि (ता.रोहा, सज.रायगि) येथ े
म.ष.वि.महामांिळातील रासायतनक 
कारखान्यातनू प्रदषुण होत 
असल्याबाबत 
 

१३ ३५६२७ श्री.दत्ता्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, आककय .अनांत गािगीळ 
 

राज्यातील प्रशशक्षक्षत पदिीधर 
शशक्षकाांना िेतनशे्रणी लाग ूकरण्याबाबत 

१४ ३५२०० िॉ.अपिूय दहरे, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सतुनल तटकरे, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सततश चव्हाण, अॅि.तनरांजन िािखरे 
 

नाशशक सजल््यातील ई-पॉस 
मशशनमध्ये फेरफार करणाऱ्याांिर 
कारिाई करण्याबाबत 

१५ ३५६३८ आककय .अनांत गािगीळ राज्यातील विकास प्रकल्प प्रलांत्रबत 
असल्याबाबत 
 

१६ ३४९३३ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अमरशसांह पांडित राज्याच्या परुातत्ि विभागाच्या 
सक्षमीकरणासाठी उपाययोजना 
करण् याबाबत 
 

१७ ३५१४३ श्री.रामराि ििकुत,े श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सतुनल तटकरे, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्रय 
सािांत, श्री.विक्रम काळे 
 
 

विद्यार्थयाांना ददल्या जाणाऱ् या भोजन 
भत्त्यामध्ये िाढ करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१८ ३४६७० श्री.हेमांत टकल,े श्री.सतुनल तटकरे, 

श्री.खिाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.शरद रणवपस,े श्री.प्रविण 
दरेकर 
 

राज्यातील अशभयाांत्र्रकी शशक्षणाचा दजाय 
सधुारण्याबाबत 

१९ ३५३५७ श्री.धनांजय मुांि,े श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.हेमांत टकल,े श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर 
 

कुां भेफळ (सज.षरांगाबाद) येथील रेडिको 
कां पनीिर कारिाई करण्याबाबत 

२० ३५०४४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.सतजे ऊफय  
बांटी पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.सभुाष 
झाांबि, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय 
मुांि,े श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जयिांतराि 
जाधि 
 

सोलापरू विदयापीठाच े नामाांतरण 
करण्याबाबत 

२१ ३६०१९ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्रय 
सािांत, श्री.विक्रम काळे, िॉ.सधुीर ताांबे 

शस ांधुदगुय सजल्हयात अततररक्त ठरलेल्या 
मखुयाध्यापक आणण प्राथशमक 
शशक्षकाांचे िेतन प्रलांत्रबत असल्याबाबत 
 

२२ ३५९८० श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सतुनल तटकरे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.सतजे ऊफय  बांटी 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्नबान ू खशलफे, श्री.हररशस ांग राठोि, 
श्री.सभुाष झाांबि, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े 

राज्यात िाळीसह काांदे, खाद्यतले 
तसेच इतर जीिनािश्यक िस्तूांच्या 
ककांमतीत िाढ झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.खिाजा बेग, श्री.प्रकाश 
गजशभये, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

२३ ३५००४ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 
 

राज्यात पदव्यतु्तर प्रिेशासाठी सी.ई.टी. 
अतनिायय केल्यामळेु विद्याथी 
प्रिेशापासनू िांधचत रादहल्याबाबत 

२४ ३५८८८ श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक 
ऊफय  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

रत्नाधगरी सजल्हयात पेयजल योजना 
पणूय करण्याबाबत 

२५ ३४८२० श्री.खिाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर असल्फया शखे (धगट्टीखदान, नागपरू) 
या खेळािूस आधथयक सहाय्य 
देण्याबाबत 
 

२६ ३५३२८ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल,े 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.खिाजा बेग 

बािापोखरण (ता.िहाण,ू सज.पालघर) 
नळ पाणीपरुिठा योजना सरुु 
करण्याबाबत 
 

२७ ३५८०८ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त 
 

तळोजा (ता.पनिेल, सज.रायगि) 
षद्योधगक िसाहतीतील प्रदवूषत पाणी 
सोिणाऱ्या कारखान्याांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

२८ ३४९४६ अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.आनांद ठाकूर पालघर येथ ेमुांबई विद्यापीठाच ेउपकें द्र 
स्थापन करण्याबाबत 
 

२९ ३४९७९ श्रीमती विद्या चव्हाण राज्यात भजुल पातळीत घट 
झाल्याबाबत 
 

३० ३५६७१ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार 

गिकरी खाण (चेंबरू, मुांबई) येथील 
शसमेंट प्रकल्प बांद करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३१ ३५५७२ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस े
महातळा (ता.हदगाांि, सज.नाांदेि) गािात 
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेचे काम 
पणुय करण्याबाबत 
 

३२ ३५४४९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय 
मुांि,े श्री.सततश चव्हाण 

परभणी सजल््यातील िक्फ 
मालमत्ताांिरील इतराांची नाि े
हटविणेबाबत 
 

३३ ३५९५९ प्रा.जोगेन्द्र किाि े गिधचरोली सजल््यातील विद्यार्थयाांना 
मोफत गणिेश योजनेंतगयत अनदुान 
देण्याबाबत 
 

३४ ३५८९९ श्री.पररणय फुके धानला (ता.लाखनी, सज.भांिारा) येथील 
सजल्हा पररषदेच्या शाळेतील 
विद्यार्थयाांिर होत असलेल्या 
अन्यायाबाबत 
 

३५ ३५४५९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास नागपरू शहरातील प्राध्यापक ि 
शशक्षकेतर कमयचाऱ्याांच े िेतन 
देण्याबाबत 
 

३६ ३४८६८ श्री.हररशस ांग राठोि गोंििाना विद्यापीठाने चांद्रपरू ि 
गिधचरोली सजल््यातील महाविद्यालये 
बांद केल्याबाबत 
 

३७ ३५५०४ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.सतजे ऊफय  बांटी पाटील 

साांगोला (सज.सोलापरू) तालकु्यातील 
घरगतुी गॅसचा काळाबाजार 
रोखण्याबाबत 
 

३८ ३५१९९ श्री.सभुाष झाांबि फुलांब्री (सज.षरांगाबाद) तालकु्यात 
शालेय पोषण आहार परुिठादार 
नेमण्याबाबत 
 

३९ ३५२७० श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 

शशक्षक पा्रता (टीईटी) पररक्षमेध्ये 
शशक्षक नापास झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.हररशस ांग 
राठोि, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े श्री.सभुाष 
झाांबि, आककय .अनांत गािगीळ 
 

४० ३५२९९ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.हररशस ांग राठोि, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.सभुाष झाांबि 
 

समदु्रपरू (ता.दहांगणघाट, सज.िधाय) 
येथील परुिठा तनररक्षकाविरुध्द 
प्रस्तावित शशस्तभांगविषयक कारिाई 
पणूय करण्याबाबत 

४१ ३६४४७ श्री.गोवपककशन बाजोरीया खाांबोरा ि ६० गािे प्रादेशशक 
पाणीपरुिठा योजनेतील गािाांना 
पाणीपरुिठा करण्याबाबत 
 

४२ ३६४८४ श्री.तानाजी सािांत राज्यातील टांकलखेन सांस्था बांद 
करण्याचा तनणयय घेतल्याबाबत 
 

४३ ३६८२८ श्रीमती सस्मता िाघ जळगाांि येथ े खोबरा कीसमध्ये 
ताांदळाच्या चुरीची भेसळ झाल्याबाबत 
 

४४ ३६८५५ श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्नबान ूखशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.चांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.हररशस ांग राठोि 
 

राज्यातील ऐततहाशसक महत्ि 
असलेल्या शाळाांना आधथयक सहाय्य 
देण्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४५ ३४९२७ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.हररशस ांग 
राठोि, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.सतजे ऊफय  

मुांबई विद्यापीठातील तनकालाांच्या 
गोंधळामळेु विद्यार्थयाांच े शकै्षणणक 
नकुसान होत असल् याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
बांटी पाटील, श्री.रवि ांद्र फाटक, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, आककय .अनांत 
गािगीळ, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.विक्रम काळे, श्री.दत्ता्रय 
सािांत, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरशसांह 
पांडित, श्री.सततश चव्हाण, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे 
 

४६ ३५८४२ िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्ता्रय सािांत, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
आककय .अनांत गािगीळ, श्री.कवपल पाटील 
 

सन २०१२ नांतर नेमणकू झालेल्या 
शशक्षकाांना तनयशमत करण्याबाबत 

४७ ३५५३९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े 
श्री.दत्ता्रय सािांत, िॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.बाळाराम 
पाटील, िॉ.अपिूय दहरे 
 

राज्यात अनदुानास पा्र म्हणून घोवषत 
केलेल्या उच्च माध्यशमक शाळाांच्या 
िगय ि तकुडयाांना अनदुान देण्याबाबत 

४८ ३५२३२ श्री.कवपल पाटील राज्यातील पदिीधारक शशक्षकाांना 
तनििशे्रणी शमळण्याबाबत 
 

४९ ३५३०५ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यातील शारररीक शशक्षकाांना 
सधुारीत िेतनशे्रणी देण्याबाबत 
 

५० ३४८४१ श्री.जयिांतराि जाधि येिला (सज.नाशशक) शहरामध्ये 
अल्पसांखयाांक समाजातील विद्याथी ि 
विद्याधथयनीांकरीता िसततगहृ 
बाांधण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
५१ ३५१५९ अॅि.जयदेि गायकिाि, श्री.नरेंद्र पाटील, 

श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सतुनल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.प्रकाश गजशभये, 
श्री.रामराि ििकुत,े अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.खिाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण 
 

राज्यातील रास्त भाि दकुाने बांद 
करण्याचा तनणयय घेतल्याबाबत 

५२ ३५२६५ श्री.अतनल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.तनरांजन 
िािखरे 
 

राज्यातील शशक्षकाांचे िेतन ताांत्र्रक 
कारणाांमळेु थकीत रादहल्याबाबत 

५३ ३४८५५ श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सततश चव्हाण, िॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.दत्ता्रय सािांत 
 

राज्यातील कायम विनाअनदुान 
धोरणापिूीच्या महाविद्यालयाांना 
अनदुान देण्याबाबत 

५४ ३५३७६ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी 
 

षरांगाबाद येथील शासकीय कला 
महाविद्यालयातील शशक्षकाांची ररक्त 
पदे भरण्याबाबत 

५५ ३५५४१ श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील उरण (सज.रायगि) तालकु्यात िाय ू
प्रदषूण झाल्याबाबत 
 

५६ ३५६३० श्री.दत्ता्रय सािांत, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील, 
िॉ.सधुीर ताांबे 
 

राज्यातील सिय शाळाांना शालेय पोषण 
आहार साठविण्यासाठी धान्याची कोठारे 
उपलब्ध करून देण्याबाबत 

५७ ३५२०३ िॉ.अपिूय दहरे आिगाांि (सज.नाशशक) येथील नाशशक 
विभागीय शशक्षण मांिळाच्या सांपाददत 
जागेिरील बाांधकामाबाबत 
 

५८ ३५८९४ आककय .अनांत गािगीळ राज्यातील अनदुातनत शाळाांमधील 
शशक्षकाांना तनयमबाहय पध्दतीने 
मान्यता ददल्याबाबत 
 

५९ ३४९५९ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सतुनल तटकरे, श्री.खिाजा बेग, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर 
 

हाफककन कें द्र (जळगाांि) मागील ददि 
िषायपासनू बांद असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६० ३४६७३ श्री.हेमांत टकल,े श्री.सतुनल तटकरे, 

श्री.खिाजा बेग, श्री.जगन्नाथ शशांदे 
 

लातरू सजल्हयात शशक्षक भरतीत 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत 

६१ ३५४६७ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.सतजे 
ऊफय  बांटी पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, िॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.दत्ता्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े 
श्री.बाळाराम पाटील, आककय .अनांत 
गािगीळ, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे 
 

राज्यातील दाररद्रय रेषखेालील कुटुांबाांना 
पिूयित साखर वितरण करण्याबाबत 

६२ ३६००२ श्री.बाळाराम पाटील मुांबईसह राज्यातील रा्रशाळेतील 
शशक्षकाांना आदशय शशक्षक परुस्काराने 
गौरविण्याबाबत 
 

६३ ३५३८६ श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर 

सांत गािगेबाबा अमरािती 
विद्यापीठाच्या प्रथम िषय बीकच्या 
पसु्तकातनू प्ुरप्राप्तीची शशकिण 
ददल् याबाबत 
 

६४ ३५८०५ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामतनिास शसांह 

के.जे.सोमय्या महाविद्यालय (मुांबई) 
येथे मराठी प्राध्यापकाच े पद रद्द 
केल्याबाबत 
 

६५ ३४९८३ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील 
 

केसरी शशधापत्र्रका धारकाांना १०० 
टक्के धान्याचा परुिठा करण्याबाबत 

६६ ३५६५० श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त 
 
 

राज्यातील मराठी शाळाांचा शशक्षणाचा 
दजाय िाढविण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६७ ३५५७८ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस े
लोहा (सज.नाांदेि) तालकु्यात स्िस्त 
धान्याचा काळाबाजार झाल्याबाबत 
 

६८ ३५९०४ श्री.पररणय फुके गोसे धरणातील जलसाठा दवूषत 
झाल्याने नागरीकाांच ेआरोग्य धोक्यात 
आल्याबाबत 
 

६९ ३५४८२ श्री.धगरीशचांद्र व्यास राज्यात सिकी सपुारी विक्री 
करणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत 
 

७० ३५०४१ श्री.हररशस ांग राठोि, श्रीमती विद्या 
चव्हाण 

तनळोणा, चापिोह, बेंबळा 
(सज.यितमाळ) धरणात कमी 
पाणीसाठा असल्याबाबत 
 

७१ ३५५२७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे 

राज्यात १० िी ि १२ िीच्या 
पररक्षेसाठी काम केलले्या शशक्षकाांना 
मानधन देण्याबाबत 
 

७२ ३५३९१ श्री.सभुाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त सावि्रीबाई फुले मदहला बचत गट 
(सज.बीि) माफय त चालविण्यात येणाऱ्या 
दकुानाचा परिाना रद्द करण्याबाबत 
 

७३ ३६२४९ श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.जयिांतराि जाधि 
 

नेरळ येथील अशभयाांत्र्रकी 
महाविद्यालयािर कारिाई करण्याबाबत 

७४ ३५३०४ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्नबान ू खशलफे, श्री.हररशस ांग राठोि, 
श्री.सभुाष झाांबि, प्रा.जोगेन्द्र किाि े
 

गोरेगाि (सज.गोंददया) येथे धान 
खरेदीत गरैव्यिहार झाल्याबाबत 

७५ ३६८६८ श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
आककय .अनांत गािगीळ, िॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सभुाष झाांबि 
 

आददिासी पाडयातील अप्रशशक्षक्षत 
शशक्षकाांिर होत असलेल्या 
अन्यायाबाबत 
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ततसरी फेरी 
  
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
७६ ३४९५१ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.धनांजय मुांि े
 

राज्यात गटुखा विक्रीिर प्रततबांध 
करण्याबाबत 

७७ ३५८४८ िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्ता्रय सािांत, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील 
 

राज्यातील मादहती ि तां्रज्ञान 
शशक्षकाांना िेतन देण्याबाबत 

७८ ३५४६० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

गिधचरोली सजल््यातील बी.कि.धारक 
शशक्षकाांना पदिीधर शशक्षक पदाची 
िेतनशे्रणी देण्याबाबत 
 

७९ ३५२३४ श्री.कवपल पाटील मुांबईतील शशक्षक ि कमयचाऱ्याांची 
आयकर कपात रक्कम जमा 
करण्याबाबत 
 

८० ३४८४२ श्री.जयिांतराि जाधि येिला (सज.नाशशक) शहरातील 
गांगासागर तलािाच्या पयायिरण 
सांिधयनासाठी तनधी शमळण्याबाबत 
 

८१ ३५११३ अॅि.जयदेि गायकिाि महाराष्ट्र जीिन प्राधधकरण (नागपरू) 
येथील तनितृ्त कमयचाऱ्याांना 
तनितृ्तीिेतन देण्याबाबत 
 

८२ ३५२७५ श्री.अतनल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.तनरांजन 
िािखरे 

पणेु शहरात तनयमबाहय सरुु करण्यात 
आलेल्या बालिािया, पाळणाघर, 
नसयरी, प्लेग्रपु याांच्यािर तनयां्रण 
ठेिण्याबाबत 
 

८३ ३५३९३ श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी 

राज्यातील तां्रतनकेतन ि अशभयाांत्र्रकी 
सांस्थामधील उपकरणे, सादहत्य ि 
सांगणक कालबा्य झाल्याबाबत 
 

८४ ३५७५० श्री.दत्ता्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अतनल सोले 

राज्यातील खाजगी शाळेतील 
शशक्षकाांना िररष्ट्ठ िेतनशे्रणी ि 
तनििशे्रणी देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
८५ ३५२०४ िॉ.अपिूय दहरे, प्रा.अतनल सोले, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.सांजय दत्त 
 

पिुय प्राथशमक शशक्षणाचा धोरणाचा 
कायदा तयार करण्याबाबत 

८६ ३५९२५ आककय .अनांत गािगीळ राज्यात प्लासस्टक वपशव्याांिर बांदी 
आणण्याबाबत 
 

८७ ३४७०४ श्री.हेमांत टकल,े अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.सतुनल तटकरे, श्री.खिाजा बेग 
 

शस ांधुदगुय सजल्हयातील शशक्षक 
अततररक्त झाल्याबाबत 

८८ ३६२२८ श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.सततश चव्हाण, 
अॅि.तनरांजन िािखरे 

कुरकुां भ (ता.दौंि, सज.पणेु) येथील 
सजुलाम केशमकल्स कां पनीतनू मेफेड्रॉन 
जप्त केल्याबाबत 
 

८९ ३५९९७ श्री.बाळाराम पाटील सातारा सजल््यातील माध्यशमक 
शाळाांमधील शशक्षकाांना िेतन 
देण्याबाबत 
 

९० ३५८२० श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रवि ांद्र फाटक, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सतुनल तटकरे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अतनल 
भोसले, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशस ांग राठोि, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सभुाष झाांबि 
 

मुांबई विद्यापीठाने पररक्षा शलु्कात 
िाढ केल्याबाबत 

९१ ३५६५४ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर मुांबई विद्यापीठ पदव्यतु्तर 
महाविद्यालयात अनधधकृत 
अभ्यासक्रम राबविल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
९२ ३५०६२ श्री.हररशस ांग राठोि यितमाळ सजल््यातील गटुखा 

तस्करीची चौकशी करण्याबाबत 
 

९३ ३६७९० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त 

िसई येथे खाजगी अनदुातनत शाळा 
अनधधकृतपणे सरुु असल्याबाबत 
 

९४ ३५७०५ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त 

राज्यातील शाळाबा्य मलुाांच्या 
सिेक्षणाबाबत 
 

  

  

विधान भिन :   िॉ. अनांत कळस े
नागपरू.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १३ डिसेंबर, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या सगंणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 

 


