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प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

१ ४७८५६ श्री.प्रकाश गजिभये, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरषण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश चव्हाषण, 
श्रीमती विद्या चव्हाषण, श्री.अतनकेत 
तटकरे, श्री.जगन्नाथ िशांदे, श्री.रामराि 
िडकुत,े श्री.खिाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायषणी, श्री.अतनल 
भोसल,े श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल 
सोले, श्री.रामदास आांबटकर, 
श्री.नागोराि गाषणार, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.िजाहत िमर्ाय, श्री.शरद रषणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 

िश्षण हक्क कायद्याांतगयत (आरटीई) 
आधथयकदृष्ट््या दबुयल कटकाांतील 
विद्यार्थयाांच्या राखीि जागाांच्या प्रिेश 
प्रकक्रयेबाबत   
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श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत 
गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.हररिस ांग राठोड, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, श्री.प्रविषण 
दरेकर, श्रीमती स्स्मता िाक 

२ ४७५७१ प्रा.अतनल सोले, श्री.रामदास आांबटकर, 
श्री.नागोराि गाषणार 

गोंडिाना विद्यापीठासाठी जमीन 
अधधग्रहीत  करताना गरैप्रकार 
र्ाल्याबाबत  

३ ४६८४५ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल,े 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.धनांजय मुांड े

तारापरू (स्ज.पालकर) षद्योधगक 
्े्र ात आणषण पररसरात िाय ु
प्रदषूषणाचा स्तर िाढत असल्याबाबत  

४ ४६६५८ श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सततश चव्हाषण, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्ता्र य सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.ककशोर दराड,े श्री.कवपल पाटील 

 राज्यातील अनदुानास पा्र  म्हषणून 
शासन आदेश तनगयिमत  केलेल्या 
शाळाांच्या अनदुानाबाबत  

५ ४७५०० श्री.नागोराि गाषणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफय  
भाई धगरकर, श्री.रामदास आांबटकर, 
श्री.प्रविषण दरेकर, अॅड.अतनल परब, 
डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायांदे, श्री.रवि ांद्र 
फाटक, श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.शरद 
रषणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू
खिलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत 
गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.हररिस ांग राठोड, 
डॉ.िजाहत िमर्ाय 

राज्यातील िश्काांना िश्क पा्र ता 
परी्ा (टीईटी)  बांधनकारक 
करण्याबाबत   

६ ४६७१३ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रषणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफय  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबान ू
खिलफे, डॉ.िजाहत िमर्ाय, श्री.हररिस ांग 

 राज्यात इांग्रजी ि इतर माध्यमाांच्या 
शाळाांमध्ये  मराठी भाषा कायदा 
सक्तीचा करण्याबाबत  
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राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.आनांदराि पाटील, आककय .अनांत 
गाडगीळ 

७ ४७७४१ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.नागोराि गाषणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.प्रविषण 
दरेकर, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड े

राज्यातील खाजगी अनदुातनत शाळा 
िेतनेतर अनदुानापासनू  िांधचत 
असल्याबाबत  

८ ४७३३४ आककय .अनांत गाडगीळ राज्यात होषणारी बेकायदा गटुखा 
िाहतकू ि विक्रीिर  प्रततबांध 
कालण्याबाबत  

९ ४६६४८ श्री.ककरषण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती विद्या 
चव्हाषण, श्री.खिाजा बेग, अॅड.राहुल 
नािेकर, अॅड.हुस्नबान ू खिलफे, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, श्री.प्रविषण 
दरेकर, श्रीमती स्स्मता िाक, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.शरद रषणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत 
िमर्ाय, श्री.हररिस ांग राठोड, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाषणार 

मुांबई शहरातील अनधधकृत शाळा बांद 
करण्याबाबत   

१० ४७६१६ श्री.श्रीकाांत देशपाांड े  अनदुातनत शाळाांमधील िश्क ि 
िश्केतर कमयचाऱ्याांना  सेिा ि िेतन 
सांर्षण देषेणबाबत  

११ ४६९२८ अॅड.अतनल परब, डॉ.(श्रीमती) मतनषा 
कायांदे, श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.विलास 
पोतनीस 

मुांबईच्या शासकीय विधी 
महाविद्यालयात विद्यार्थयाांचे  
खच्चीकरषण केल्याबाबत  

१२ ४७७७६ प्रा.जोगेन्द्र किाड े  फॉमयल्डहेाइड रसायनाच ेअांश जॉन्सन 
ॲण्ड जॉन्सनच्या  शाम्पमूध्ये 
आढळल्याबाबत  
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१३ ४७७८३ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्र य 
सािांत, श्री.ककशोर दराड,े डॉ.सधुीर ताांबे 

खाजगी व्यिस्थापनाच्या शाळेतील 
िश्केतर कमयचारी याांची 
विनाअनदुातनत पदािरून अनदुातनत 
पदािर बदली करण्याबाबत  

१४ ४६५४९ श्री.जगन्नाथ िशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

खडी (ता.शहापरू, स्ज.ठाषेण) 
पररसरातील मसुळेपाड्याच्या  
पाषणीपरुिठा योजनेचे काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत  

१५ ४७०४२ श्री.कवपल पाटील राज्यातील िश्काांना विनाअट िररष्ट्ठ 
िेतनशे्रषणी ि  तनिडशे्रषणी िमळषेणबाबत  

१६ ४७४४८ श्री.दत्ता्र य सािांत, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.विक्रम काळे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.ककशोर दराड े

 निीन अांशदान तनितृ्ती योजनेतील 
शासनाचा दहस्सा जमा करषेणबाबत  

१७ ४६५६२ श्री.हेमांत टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरषण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश चव्हाषण, श्रीमती विद्या 
चव्हाषण, श्री.अतनकेत तटकरे, 
श्री.जगन्नाथ िशांदे, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.खिाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायषणी, श्री.अतनल भोसल,े आककय .अनांत 
गाडगीळ, श्री.शरद रषणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफय  भाई जगताप, श्री.सभुाष र्ाांबड, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊफय  भाई 
धगरकर, श्री.प्रविषण दरेकर, श्रीमती 
स्स्मता िाक, श्री.नागोराि गाषणार 

     राज्यातील तां्र तनकेतन 
महाविद्यालयाच्या समस्या 
सोडविण्याबाबत  

१८ ४७५३१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाषणार 

नागपरू शहरातील नाग नदी प्रदषूषण 
तनमुयलनाचे काम सरुु करण्याबाबत  

१९ ४७३७८ श्री.हररिस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िजाहत िमर्ाय 

अमरािती दषु्ट्काळी तालकु्यातील 
महाविद्यालयीन विद्यार्थयाांना  शलु्क 
माफ योजनेचा लाभ िमळण्याबाबत  
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२० ४६५७७ श्री.जयांत पाटील कोकषणासह राज्यातील ग्रामीषण 
भागातील शासकीय शाळा  उत्तम 
दजायच्या होण्यासाठी काययिाही 
करण्याबाबत  

२१ ४७१७१ डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायांदे, अॅड.अतनल 
परब 

िश्क ि िश्केतर कमयचारी आणषण 
विद्यार्थयाांच्या समस्या सोडविण्यासाठी 
“तक्रार तनिारषण सिमती” स्थापन 
करण्याबाबत  

२२ ४७४४१ डॉ.िजाहत िमर्ाय, श्री.शरद रषणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खिलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत गाडगीळ 

पसुद (स्ज.यितमाळ) तालकु्यातील 
पसु नदी प्रदषूषण मकु्त करण्याबाबत  

२३ ४७०६० श्री.अब्दलु्लाखान दरुायषणी, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सततश चव्हाषण, श्री.विक्रम 
काळे 

परभषणी स्जल््यातील ्मतपेे्ा 
जास्तीच्या  विद्यार्थयाांचे प्रिेश रद्द 
करषेणबाबत  

२४ ४६९०७ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.रवि ांद्र फाटक, अॅड.अतनल परब, 
श्री.विलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) 
मतनषा कायांदे, श्री.हररिस ांग राठोड 

जव्हार ि मोखाडा (स्ज.पालकर) 
तालकु्यातील आददिासीांना  
पाषणीपरुिठा करण्याबाबत   

२५ ४६६०३ श्री.शरद रषणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू
खिलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत िमर्ाय, 
श्री.हररिस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.दत्ता्र य 
सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.सतजे ऊफय  बांटी पाटील, 
श्री.ककरषण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्रीमती विद्या चव्हाषण, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.प्रविषण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 

राज्यातील नदयाांच े सांर्षण आणषण 
सांिधयन करण्यासाठी  धोरषण 
आखण्याबाबत  
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श्री.नागोराि गाषणार, श्री.प्रकाश 
गजिभये, प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

२६ ४६७५२ श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर 
 

राज्यातील मसु्लीम बाांधिाांची हज 
सबिसडी बांद केल्याबाबत  

२७ ४६८९१ श्री.सततश चव्हाषण, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायषणी, श्री.अतनकेत 
तटकरे, श्री.ककरषण पािसकर 
 

 राज्यातील ग्रांथालयाांना दजाय िाढ 
देऊन तनधी  उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

२८ ४७९०३ अॅड.तनरांजन डािखरे ठाण्यातील १३ अध्यापक 
महाविद्यालयात एकाही  विद्यार्थयायने 
प्रिेश केतला नसल्याबाबत  
 

२९ ४७०२७ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रषणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुस्नबान ू खिलफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत िमर्ाय, 
श्री.हररिस ांग राठोड 
 

 कें द्र शासनाने शालेय पोषषण आहार 
योजनेच्या अनदुानाचे वितरषण 
शाळाांच्या खात्यािर जमा करण्याबाबत  

३० ४७२८४ श्री.विप्लि बाजोररया  परभषणी स्जल््यातील अनेक 
गािाांमध्ये भीषषण  पाषणीटांचाई तनमायषण 
र्ाल्याबाबत  
 

३१ ४७२१८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया, श्री.विप्लि 
बाजोररया 

अकोला, िािशम ि बलुढाषणा 
स्जल््यात पाषणी टांचाई  तनिारषणाथय 
उपाययोजना करण्याबाबत  
 

३२ ४७१८८ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

मुांबईतील शालेय विद्यार्थयाांमध्ये 
तषणािग्रस्त  स्स्थती तनमायषण 
र्ाल्याबाबत  
 

३३ ४७८८३ श्री.विनायकराि मेटे कें द्रीय स्ियांपाकगहृ प्रषणालीद्िारे 
शालेय पोषषण आहार  योजना 
राबविण्याबाबत  
 

३४ ४७२४८ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, श्री.शरद रषणवपसे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खिलफे, 
श्री.हररिस ांग राठोड 
 

देगलरू (स्ज.नाांदेड) तालकु्यात अशधु्द 
पाण्याची विक्री होत असल्याबाबत  
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३५ ४६७६२ श्री.विलास पोतनीस मादहम, मुांबई येथील “मुांबई दहांदी 
विद्यापीठा” च्या  पदव्या बोगस 
असल्याबाबत  

३६ ४७१०१ श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायषणी 

दहांगोली स्जल््यातील राष्ट्रीय पेयजल 
योजनेचा सधुाररत  प्रस्ताि तयार 
करण्याबाबत  

३७ ४६७३९ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद 
रषणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, अॅड.हुस्नबान ू
खिलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत 
िमर्ाय, श्री.हररिस ांग राठोड, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर 

ददका (निी मुांबई) येथील खाजगी 
शाळेच्या िशक्ष्केकडून इांग्रजी 
विषयाच्या उत्तरपब्र का गहाळ 
र्ाल्याबाबत  

३८ ४७१३६ अॅड.हुस्नबान ू खिलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.शरद रषणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप 

राज्य िश्षण मांडळाच्या परर्ेला 
बसलेल्या विद्यार्थयाांची  सांखया 
िाढण्याबाबत  

३९ ४६७२९ श्री.अतनकेत तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्रीमती विद्या चव्हाषण, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश चव्हाषण, 
श्री.जगन्नाथ िशांदे, श्री.ककरषण पािसकर 

डडप्लोमाधारक विद्यार्थयाांच्या 
अिभयाांब्र की प्रिेशासाठी केतलेल्या 
तनषणययाचा फेरविचार करण्याबाबत  

४० ४७५८३ श्री.प्रविषण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाषणार 

पस्श्चम द्रतुगती महामागायलगत 
असलेल्या देिीपाडा येथील  म्हाडाच्या 
मदैानात िमनी स्टेडडयम 
उभारण्याबाबत  

४१ ४७३४७ श्री.रवि ांद्र फाटक    पालकर स्जल््यातील आददिासी 
कुटुांबाांना अांत्योदयाचा  इष्ट्टाांक िाढिनू 
देण्याबाबत  

४२ ४७८५१ श्री.सतजे ऊफय  बांटी पाटील, श्री.शरद 
रषणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप 
 

   राज्यात बकेायदेशीर ऑनलाईन 
(ई-फामयसी) षषधाांची  विक्री होत 
असल्याबाबत  
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४३ ४८३६२ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाषणार 

अपांग समािेिशत विशषे िश्काांच्या 
केलेल्या तनयकु्त्या  रद्द करण्याच्या 
आदेशाबाबत  

४४ ४८५०१ श्री.चांद्रकाांत रकिुांशी, श्री.शरद रषणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर 

नांदरुबार स्जल््यातील अपांग यतुनट 
प्राथिमक िश्क भरती  प्रकक्रयेत 
गरैप्रकार र्ाल्याबाबत  

४५ ४८८८२ श्रीमती विद्या चव्हाषण, अॅड.हुस्नबान ू
खिलफे, श्री.आनांद ठाकूर 

सिय िश्ा अिभयानाांतगयत बाांधण्यात 
आलेल्या शाळाांच्या  िगयखोल्या 
धोकादायक असल्याबाबत  

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

४६ ४७९५९ श्री.प्रकाश गजिभये नागपरुात पाली बौध्द विद्यापीठाची 
तनिमयती करण्याबाबत  

४७ ४७४२७ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाषणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.तनलय नाईक 

अांककसा (ता.िसरोंचा, स्ज.गडधचरोली) 
येथील श्रीतनिास  हायस्कूलमधील 
तनयमबा्य प्रकाराबाबत  

४८ ४८४८२ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.धनांजय मुांड े

तनमयल ग्रामपांचायत साखरपा 
(ता.सांगमेश्िर, स्ज.रत्नाधगरी) 
जाधििाडी तळिाडी येथ े पाषणीपरुिठा 
योजनेत गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

४९ ४६६८८ श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सततश चव्हाषण, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्ता्र य सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड े

राज्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील 
प्राचायाांना  सधुाररत िेतनशे्रषणी 
देण्याबाबत  

५० ४७५०७ श्री.नागोराि गाषणार राज्यातील प्रत्येक आस्थापनेत 
मदहलाांकरीता तक्रार  सिमतीचे गठन 
करण्याबाबत  

५१ ४७७४२ डॉ.सधुीर ताांबे राज्यात माध्यिमक ि उच्च माध्यिमक 
विभागातील  िश्काांच्या 
पदोन्नतीबाबत  
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५२ ४७३३५ आककय .अनांत गाडगीळ पषेुण स्जल््यातील गािाांना दवूषत 
पाषणीपरुिठा होत असल्याबाबत  

५३ ४७६१५ श्री.श्रीकाांत देशपाांड े माध्यिमक विभागातील पा्र  िश्काांना  
ररक्त पदािर तनयकु्ती देण्याबाबत  

५४ ४७००५ अॅड.अतनल परब, डॉ.(श्रीमती) मतनषा 
कायांदे, श्री.विलास पोतनीस, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.नागोराि गाषणार, श्री.विजय 
ऊफय  भाई धगरकर, श्री.प्रविषण दरेकर, 
श्रीमती स्स्मता िाक, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास 

 ददहसर, मुांबई येथील “रुस्तमजी 
टूपसय” या विनाअनदुातनत  शाळेने 
शलु्कात िाढ केल्याबाबत  

५५ ४७७८४ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्र य सािांत, 
श्री.जयांत पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाषण, अॅड.हुस्नबान ू खिलफे, 
श्री.आनांद ठाकूर 

राज्यातील डडस्जटल शाळाांची प्रलांबबत 
िीज देयके  भरण्यासाठी तनधी 
उपलब्ध होण्याबाबत  

५६ ४६७१४ श्री.जगन्नाथ िशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.आनांद ठाकूर 

कसारा (ता.शहापरू, स्ज.ठाषेण) येथील 
पाषणीपरुिठा योजना  पिूयितपषेण सरुु 
करण्याबाबत  

५७ ४७४३३ श्री.दत्ता्र य सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.विक्रम काळे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.ककशोर दराड े

शाळेतील िश्क ि िश्केतर 
कमयचाऱ्याांना सातव्या िेतन  
आयोगाच्या फरकाची रक्कम रोखीने 
देषेणबाबत  

५८ ४६५५५ श्री.हेमांत टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरषण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश चव्हाषण, श्रीमती विद्या 
चव्हाषण, श्री.अतनकेत तटकरे, 
श्री.जगन्नाथ िशांदे, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.खिाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुायषणी, श्री.अतनल भोसल,े डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.शरद रषणवपस,े श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.हररिस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबान ू

राज्यात विशषेत: मराठिाड्यातील 
पाषणीटांचाई दरू करण्याबाबत  
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खिलफे, आककय .अनांत गाडगीळ, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.मोहनराि 
कदम 

५९ ४७५३८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाषणार 

नागपरू स्जल््यात विशषेतः ग्रामीषण 
भागातील पाषणीटांचाई दरू करण्याबाबत 

६० ४७१४५ डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायांदे, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफय  
भाई धगरकर 

राज्यात फळे ि भाजीपाला कृब्र म 
पध्दतीने वपकविषणाऱ्या  यां्र षेणिर 
कारिाई करण्याबाबत  

६१ ४७५२१ डॉ.िजाहत िमर्ाय, श्री.शरद रषणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत 
गाडगीळ 

यितमाळ तालकु्यातील अनेक 
गािाांमध्ये उभारण्यात आलेल्या  
मोबाईल टॉिसय कां पन्याांिर कारिाई 
करण्याबाबत  

६२ ४७०६३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायषणी, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सततश चव्हाषण, श्री.विक्रम काळे 

 परभषणी स्जल््यातील शालेय पोषषण 
आहाराबाबत  

६३ ४६६०४ श्री.शरद रषणवपस,े श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू
खिलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत िमर्ाय, श्री.हररिस ांग 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.मोहनराि कदम 

    िाय ू प्रदषूषणािर तनयां्र षण 
ठेिण्यासाठी कृती आराखडा  तयार 
करण्याबाबत  

६४ ४६८९२ श्री.सततश चव्हाषण, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायषणी 

राजषी छ्र पती शाहू महाराज िश्षण 
शलु्क िशष्ट्यितृ्ती योजनेत 
मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमाचा समािेश 
करषेणबाबत  

६५ ४७९०० अॅड.तनरांजन डािखरे अल्पसांखयाांक विकास विभागातील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत  

६६ ४७९५१ श्री.आनांदराि पाटील    राज्यातील स्थातनक स्िराज्य 
सांस्था आणषण खाजगी िश्षण  
सांस्थाांमध्ये िश्काांची भरती 
करण्याबाबत  
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६७ ४७२८७ श्री.विप्लि बाजोररया परभषणी शहरातील पाषणीटांचाई दरू 
करण्यासाठी कृती  आराखड्यास मांजूरी 
देण्याबाबत  

६८ ४७२२७ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला स्जल््यातील पेयजल 
योजनेतील  तनधी खचायत अपहार 
केल्याबाबत  

६९ ४७१९३ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रषणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खिलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.हररिस ांग राठोड, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, आककय .अनांत गाडगीळ, 
डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत िमर्ाय 

ग्राहकाांना स्िच्छ ि दजायत्मक पदाथय 
विके्रत्याांकडून िमळण्याबाबत  

७० ४७२६२ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद 
रषणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, अॅड.हुस्नबानू खिलफे, 
श्री.हररिस ांग राठोड 

राजूरा ताांडा (ता.मखुेड, स्ज.नाांदेड) 
गािातील  पाषणीटांचाई दरू करण्याबाबत  

७१ ४६८०१ श्री.विलास पोतनीस मुांबई विद्यापीठातील प्राध्यापकाांनी 
केलेल्या उत्तरपब्र काांच े फेर मलू्याांकन 
करण्याबाबत  

७२ ४७११० श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायषणी 

दहांगोली स्जल््यात पाषणी नमनेु दवूषत 
आढळून आल्याबाबत  

७३ ४६७६८ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद 
रषणवपसे, आककय .अनांत गाडगीळ, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू
खिलफे, श्री.प्रविषण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाषणार 

रायगड स्जल््यातील स्जल्हा पररषदेच्या 
प्राथिमक  शाळेतील िीज देयके 
भरण्याबाबत  

७४ ४७७१७ अॅड.हुस्नबान ूखिलफे, श्री.शरद रषणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 

रत्नाधगरी स्जल््यातील पाषणीपरुिठा 
योजनाांची थकीत  पाषणीपट्टी िसलू 
करण्याबाबत  
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पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर 
 

७५ ४८२०५ श्री.रवि ांद्र फाटक पालकर स्जल््यातील खाजगी 
विनाअनदुातनत शाळाांमधील  िश्काांना 
मानधन देण्याबाबत  

७६ ४८४४३ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाषणार 

नागपरू स्जल्हा पररषदेच्या शाळाांची 
विद्याथी सांखया िाढविण्याबाबत  

७७ ४८५०५ श्री.चांद्रकाांत रकिुांशी, श्री.शरद रषणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर 

नांदरुबार तालकुा क्रीडा सांकुलाच े
बाांधकाम पषूणय करण्याबाबत  

७८ ४८९०८ श्रीमती विद्या चव्हाषण, श्री.आनांद ठाकूर नालासोपारा (ता.िसई, स्ज.पालकर) 
येथील िशधापब्र काधारकाांना धान्याचा 
परुिठा जिळच्या िशधािाटप दकुानात 
होण्याबाबत   

  
ततसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

७९ ४८७४६ श्री.प्रकाश गजिभये स्िस्त धान्य दकुानात धान्य 
केण्यासाठी लािण्यात  आलेल्या ई-
पॉस मशीनबाबत  

८० ४८३४८ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाषणार, 
श्री.रामदास आांबटकर 

गडधचरोली स्जल्हा पररषद, िश्षण 
विभागातील उपिश्षणाधधकारी (प्राथ.) 
याांच्यािर तनलांबनाची कारिाई 
करण्याबाबत  

८१ ४८४८६ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अतनकेत तटकरे, श्री.सततश चव्हाषण, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप 

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी 
मदहला विद्यापीठ, मुांबई येथील 
कमयचाऱ्याांना थकीत रक्कम अदा 
करषेणबाबत  

८२ ४६६८० श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सततश चव्हाषण, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्ता्र य सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड े

राज्यातील आददिासी ि न्लग्रस्त 
भागातील िश्क-कमयचाऱ्याांना एकस्तर 
िेतनशे्रषणीचा लाभ देण्याबाबत  
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८३ ४७५१५ श्री.नागोराि गाषणार   नागपरू विभागातील इांग्रजी 
माध्यमाांच्या शाळाांमध्ये  पाठ्यपसु्तके 
खरेदी करण्याची सक्ती केल्याबाबत  

८४ ४७३३६ आककय .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रषणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफय  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबानू 
खिलफे, डॉ.िजाहत िमर्ाय, श्री.हररिस ांग 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.(श्रीमती) 
मतनषा कायांदे, श्री.अतनल भोसल,े 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.चांद्रकाांत 
रकिुांशी, श्री.नागोराि गाषणार, प्रा.अतनल 
सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय 
ऊफय  भाई धगरकर, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.प्रविषण दरेकर 

मलुीांसाठी शासकीय ि स्थातनक 
स्िराज्य सांस्थेच्या शाळाांमध्ये 
स्िच्छतागहृाची सवुिधा उपलब्ध 
नसल्याबाबत  

८५ ४७६९५ श्री.श्रीकाांत देशपाांड े बालकाांचा मोफत ि सक्तीच्या 
िश्षणाचा अधधकार अधधतनयमाांतगयत 
विद्यार्थयाांच्या शलु्काचा परतािा 
शै् णषणक सांस्थाांना देण्याबाबत  

८६ ४७००४ अॅड.अतनल परब, डॉ.(श्रीमती) मतनषा 
कायांदे 

विद्यापीठातील प्राध्यापक ि 
कमयचाऱ्याांचे िेतन  प्रलांबबत 
असल्याबाबत  

८७ ४७४२२ श्री.दत्ता्र य सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.विक्रम काळे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.ककशोर दराड े

शालेय िश्षण विभागाच्या 
आदेशाप्रमाषेण शाळाांचे सिेक  सांच 
सधुाररत करण्याबाबत  

८८ ४८२७६ श्री.हेमांत टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरषण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश चव्हाषण, श्री.अतनकेत तटकरे, 
श्री.जगन्नाथ िशांदे, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.खिाजा बेग, श्री.अतनल भोसले 
 

महाराष्ट्र राज्य आांतरराष्ट्रीय िश्षण 
मांडळाशी सांलग्न र्ालेल्या शाळाांतील 
िश्काांच्या प्रिश्षणाबाबत  
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८९ ४७५३९ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाषणार 

गडधचरोली गोंडिाना विद्यापीठाांतगयत 
गषुणिाढीत गरैप्रकार र्ाल्याबाबत  

९० ४७१५२ डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायांदे, अॅड.अतनल 
परब, श्री.रवि ांद्र फाटक 

दटटिाळा (स्ज.ठाषेण) येथ े मेरेडडयन 
शाळेकडून पालकाांची  आधथयक 
फसिषणूक होत असल्याबाबत  

९१ ४६६०५ श्री.शरद रषणवपस,े श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबानू 
खिलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत िमर्ाय, श्री.हररिस ांग 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.मोहनराि कदम 

राज्यातील ४० विद्यापीठे बोगस 
असल्याबाबत  

९२ ४६८९८ श्री.सततश चव्हाषण, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायषणी 

षरांगाबाद येथील शासकीय षषध 
तनमायषण शास््र  महाविद्यालयात 
डी.फामय.च्या अभ्यासक्रमासाठी िश्क 
नसल्याबाबत  

९३ ४७२९१ श्री.विप्लि बाजोररया पालम (स्ज.परभषणी) तालकु्यातील 
विद्याथी शालेय पोषषण  आहारापासनू 
िांधचत रादहल्याबाबत  

९४ ४७२३० श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला स्जल््यातील 
खारपाषणपट्टयातील जलिादहनीचे  काम 
पषूणय करण्याबाबत  

९५ ४७२६७ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद 
रषणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप 

नाांदेड स्जल्हा पररषदेला स्जल्हा 
पाषणांदमकु्त करण्यासाठी  तनधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

९६ ४६८५६ श्री.विलास पोतनीस, प्रा.जोगेन्द्र किाड े लालानी गॅ्रन्जर, मालाड (पिूय) 
एम.एल.सपुरमाकेटमध्ये  बनािट 
“जेिमनी” तलेाची विक्री होत 
असल्याबाबत  

९७ ४७१११ श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायषणी 

दहांगोली स्जल््यात शासनाने ई-
पॉसिरुन धान्य िाटप  अतनिायय 
केल्याबाबत  
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९८ ४७७२८ अॅड.हुस्नबान ूखिलफे, श्री.शरद रषणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील 

रत्नाधगरी स्जल््यात प्राथिमक 
शाळाांच्या  इमारतीांची दरुिस्था 
र्ाल्याबाबत  

९९ ४८२०८ श्री.रवि ांद्र फाटक कोकषणातील ऐततहािसक आणषण राष्ट्रीय 
िास्तचू्या जतन आणषण सांर्षणासाठी 
मानधन देण्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   स्जतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (काययभार), 
ददनाांक : १९ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


