
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
-------------------------- 

गुरुिार, ददनाांक २७ जून, २०१९ / आषाढ ६, १९४१ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) उच् च ि तां्र  िश्षण, मराठी भाषा, साांस्कृततक कायय, 
सांसदीय कायय, अल्पसांखयाांक विकास ि िक्फ मां्र ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) पयायिरषण मां्र ी 
(३) पाषणीपरुिठा ि स् िच् छता मां्र ी 
(४) अन् न ि षषध प्रशासन मां्र ी 
(५) अन् न ि नागरी परुिठा, ग्राहक सांर्षण मां्र ी 
(६) शालेय िश्षण, क्रीडा ि यिुक कल्याषण मां्र ी 

  

प्रश्नाांची एकूषण सांखया - ७९ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ३९ [ १ ते ३९ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - २६ [ ४० ते ६५ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - १४ [ ६६ ते ७९ ] 
  

एकूषण - ७९ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ ४७४१६ श्री.दत्ता्र य सािांत, श्री.बाळाराम 

पाटील, श्री.विक्रम काळे, डॉ.सधुीर ताांबे 
खाजगी माध्यिमक शाळेतील िश्क ि 
िश्केतर कमयचाऱ्याांना सधुारीत 
आश्िािसत प्रगती योजना लाग ू
करण्याबाबत   

२ ४७७१८ डॉ.िजाहत िमर्ाय, श्री.शरद रषणवपस,े 
अॅड.हुस्नबान ू खिलफे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अतनकेत तटकरे, श्रीमती विद्या 
चव्हाषण, श्री.खिाजा बेग, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.सततश चव्हाषण, श्री.जगन्नाथ 
िशांदे, श्री.ककरषण पािसकर, श्री.अशोक 
ऊफय  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर 

मसु्लीम समाजाला आर्षण देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
ताांबे, आककय .अनांत गाडगीळ, 
श्री.हररिस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायषणी, श्री.हेमांत 
टकल,े श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर 

३ ४७५०२ श्री.नागोराि गाषणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.प्रविषण दरेकर, श्री.विजय 
ऊफय  भाई धगरकर 

शासनाच्या आदेशाच े उल्लांघन 
करषणाऱ्या प्राथिमक ि माध्यिमक  
शाळाांमधील िश्षणाधधकाऱ्याांविरूध्द 
कारिाई करण्याबाबत  

४ ४७४१० प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाषणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.रामदास आांबटकर 

राष्ट्रसांत तकुडोजी महाराज, नागपरू 
विद्यापीठाांतगयत  प्राध्यापकाांची ररक्त 
पदे भरण्याबाबत  

५ ४६६५९ श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सततश चव्हाषण, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्ता्र य सािांत 

राज्यातील प्राथिमक, माध्यिमक ि 
उच्च माध्यिमक शाळेतील िश्क 
कमयचाऱ्याांना अांशदायी तनितृ्तीिेतन 
योजनेनसुार पाित्या देण्याबाबत  

६ ४७७२७ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रषणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.दत्ता्र य सािांत, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश चव्हाषण, श्री.बाळाराम पाटील, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाषणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर 

शालाथय प्रषणालीत िश्काांचे नाि 
समाविष्ट्ट करण्याचा  प्रस्ताि प्रलांबबत 
असल्याबाबत  

७ ४६५४५ श्री.जगन्नाथ िशांदे, श्री.ककरषण पािसकर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.अतनकेत तटकरे, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश चव्हाषण, श्रीमती विद्या 
चव्हाषण, श्री.रामराि िडकुत,े श्री.खिाजा 
बेग, श्री.अतनल भोसल े

उल्हास नदीतील जलपषणी काढून 
नागररकाांना शधु्द  पाषणीपरुिठा 
करण्याबाबत  

८ ४७६६३ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

रसायनी (ता.पनिेल, जज.रायगड) 
येथील दहांदसु्थान ऑगयतनक  केिमकल 
कां पनीमध्ये िायगुळती र्ाल्याबाबत   
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
९ ४६७४७ श्री.नरेंद्र दराड े राज्यातील विविध गािातील पाषणीटांचाई 

दरू करण्याबाबत  

१० ४६८०७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रषणवपस,े 
अॅड.हुस्नबान ूखिलफे 

करमाळा (जज.सोलापरू) तालकु्यातील 
पाषणीपरुिठा  योजना बांद असल्याबाबत  

११ ४६५३९ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाषण, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश चव्हाषण, 
श्री.जगन्नाथ िशांदे, श्री.ककरषण पािसकर, 
श्री.रवि ांद्र फाटक, अॅड.अतनल परब, 
श्री.विलास पोतनीस, श्री.जयांत पाटील 

निी मुांबईतील तळोजा महाराष्ट्र 
षद्योधगक विकास  महामांडळातील 
कारखाने बांद करण्याबाबत  

१२ ४७६४७ श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्ता्र य सािांत, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.ककशोर दराड े

नगरपररषदेच्या माध्यिमक शाळाांमधील 
िश्काांना िदै्यकीय  प्रततपतूी योजना 
लाग ूकरण्याबाबत  

१३ ४६५७२ 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 

मराठी भाषलेा अिभजात भाषचेा दजाय 
देण्याबाबत  

१४ ४७३८७ श्री.हररिस ांग राठोड, अॅड.हुस्नबान ू
खिलफे, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.शरद रषणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, आककय .अनांत गाडगीळ, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.िजाहत 
िमर्ाय, श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनकेत तटकरे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश चव्हाषण, 
श्री.ककरषण पािसकर 

राज्यात प्लाजस्टक वपशव्याांच्या 
िापरािर बांदी असनूही िापर होत 
असल्याबाबत  

१५ ४६६१८ श्री.जयांत पाटील राज्यात षद्योधगक ््ेर ामध्ये िाय ू ि 
जल प्रदषूषण होत असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१६ ४६५२३ श्री.हेमांत टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े 

श्री.ककरषण पािसकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
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.अशोक 
ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद रषणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबान ू
खिलफे, डॉ.िजाहत िमर्ाय, श्री.हररिस ांग 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.आनांदराि पाटील, आककय .अनांत 
गाडगीळ 

मुांबईतील तात्परूत्या स्िरुपातील 
िश्क ि िश्केतर  कमयचाऱ्याांना 
सेिेत कायम करण्याबाबत  

१७ ४७८५२ श्री.प्रकाश गजिभये अांबार्री (नागपरू) तलािातील प्रदवूषत 
पाण्यामळेु मासे मतृ्यमूखुी पडल्याबाबत  

१८ ४७०९२ श्री.कवपल पाटील विल्सन महाविद्यालय, मुांबई येथील 
िश्केतर कमयचाऱ्याांना  कायम 
करण्याबाबत  

१९ ४७०४५ अॅड.अतनल परब, श्री.सजुजतिसांह ठाकूर मुांबई शहरातील दधू भेसळ 
रोखण्याबाबत  

२० ४७५४१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाषणार, श्री.रामदास 
आांबटकर 

राज्यात िसमेंट बॅगच ेदर िाढल्याबाबत  

२१ ४७३९८ श्री.अतनल भोसल े हडपसर (जज.पषेुण) येथील अ ॅमनोरा 
स्कूलच्या व्यिस्थापक ि 
मखुयाध्यापकािर कारिाई करण्याबाबत  

२२ ४७४९८ श्री.प्रसाद लाड नेरूर समतानगर (ता.कुडाळ, 
जज.िस ांधुदगुय) येथील प्रलांबबत नळ 
पाषणीपरुिठा योजनेबाबत  

२३ ४६७९० श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

राज्यातील अल्पसांखयाांक समाजाकरीता 
स्ितां्र   सांचालनालयाची स्थापना 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२४ ४७९२२ अॅड.तनरांजन डािखरे ठाषेण येथे जिाहर विद्यालय सरुू 

करण्याबाबत  

२५ ४७११८ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाषणार 

आकापरू, मरेगाांि (ता.मलु, जज.चांद्रपरू) 
येथील ग्रेटा  कां पनीिर कारिाई 
करण्याबाबत  

२६ ४७२९२ श्री.विप्लि बाजोररया परभषणी जजल््यातील पाषणीटांचाई दरू 
करण्याबाबत  

२७ ४७२३५ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला जजल््यात खराब गहू 
लाभार्थयाांना वितरीत केल्याबाबत  

२८ ४७१९५ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद 
रषणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खिलफे, श्री.आनांदराि 
पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत 
गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.हररिस ांग राठोड, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरषण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश चव्हाषण, 
श्रीमती विद्या चव्हाषण, श्री.जगन्नाथ 
िशांदे, श्री.रामराि िडकुत,े श्री.खिाजा 
बेग, श्री.अतनल भोसल े

राज्यात िश्काांची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

२९ ४७२७८ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद 
रषणवपसे, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप 

नाांदेड जजल््यातील सांयकु्त पाषणीपरुिठा 
योजनेचे  काम सरुु करण्याबाबत  

३० ४७११५ श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायषणी 

दहांगोली जजल््यात पाषणीटांचाई तनमायषण 
र्ाल्याबाबत  

३१ ४६७९३ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद 
रषणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू
खिलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.मोहनराि 
कदम, आककय .अनांत गाडगीळ, 
श्री.हररिस ांग राठोड, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर 

मागासिगीय विद्यार्थयाांसाठी राष्ट्रीय 
उच्चस्तर िश्षण  अिभयान (रुसा) 
अांतगयत तनधी देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३२ ४७०७८ श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.शरद रषणवपसे, 

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

राज्यात ककय रोगािरील षषधाांच े
सधुारीत दर लाग ूकरण्याबाबत  

३३ ४७८७१ श्री.सतजे ऊफय  बांटी पाटील, श्री.शरद 
रषणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप 

राज्यातील कतनष्ट्ठ महाविद्यालयातील 
िश्काांच्या  प्रलांबबत मागण्याांबाबत  

३४ ४६९४२ श्री.सततश चव्हाषण, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायषणी 

करोडी (जज.षरांगाबाद) येथील क्रीडा 
विद्यापीठाच्या  जिमनीच्या जागेची 
मोजषणी करण्याबाबत  

३५ ४८२१३ श्री.रवि ांद्र फाटक, अॅड.अतनल परब, 
श्री.विलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) 
मतनषा कायांदे, श्री.प्रविषण दरेकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाषणार 

तळोजा ि सानपाडा, निी मुांबई येथ े
षषधाांची बेकायदा  विक्री 
करषणाऱ्याांविरुध् द कारिाई करण्याबाबत  

३६ ४८५०६ श्री.चांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.शरद रषणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर 

खोंडामळी (ता.जज.नांदरुबार) येथील 
प्रादेिशक  पाषणीपरुिठा योजना सरुु 
करण्याबाबत  

३७ ४८७६९ श्री.प्रविषण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाषणार 

खालापरू (जज.रायगड) येथील 
पाताळगांगा नदीच्या  प्रदषूषणात िाढ 
होत असल्याबाबत  

३८ ४८९११ श्रीमती विद्या चव्हाषण, श्री.आनांद 
ठाकूर 

राज्यातील आददिासी विद्यार्थयाांना 
महाविद्यालयीन  प्रिेशासाठी जागा 
िाढिनू िमळण्याबाबत  

३९ ४९०७२ श्री.विलास पोतनीस मुांबई विद्यापीठातफे घेण्यात आलेल्या 
अिभयाांब्र की परी्ेत अभ्यासक्रमाच्या 
बाहेरील प्रश्न विचारल्याबाबत  
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दसुरी फेरी 
 
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४० ४७४२३ श्री.दत्ता्र य सािांत, श्री.बाळाराम 

पाटील, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.विक्रम 
काळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.ककशोर दराड े

राज्यातील कतनष्ट्ठ ि िररष्ट्ठ 
महाविद्यालयातील  प्राध्यापकाांच े
प्रलांबबत िेतन अदा करण्याबाबत  

४१ ४७५०३ श्री.नागोराि गाषणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.प्रविषण दरेकर 

अल्पसांखयाांक सांस्थाांच्या शाळाांमध्ये 
टीईटी उत्तीषणय  िश्काांची तनयकु्ती 
करण्याबाबत  

४२ ४७४०८ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाषणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.तनलय नाईक 

गोंददया जजल्हयातील शतेकऱ् याांना 
धानाचे चुकारे िमळण्याबाबत  

४३ ४६६७८ श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सततश चव्हाषण, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्ता्र य सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.नरेंद्र दराड े

राज्यातील िश्काांना जुनी 
तनितृ्तीिेतन योजना लाग ूकरण्याबाबत  

४४ ४७७४० डॉ.सधुीर ताांबे राज्यातील रा्र ी शाळाांना िश्क 
भरतीतनू िगळण्यात आल्याबाबत  

४५ ४८१८७ श्री.जगन्नाथ िशांदे, श्री.ककरषण पािसकर, 
श्री.अतनकेत तटकरे 

मुांबई विद्यापीठाच्या कल्याषण उपकें द्राच े
काम सरुु  करण्यास विलांब होत 
असल्याबाबत  

४६ ४७७०५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्र य 
सािांत, श्री.ककशोर दराड,े डॉ.सधुीर ताांबे 

शालेय विज्ञान मळेाव्याच्या मानधनात 
िाढ करषेणबाबत  

४७ ४६८६१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रषणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुस्नबान ू खिलफे, डॉ.िजाहत 
िमर्ाय, श्री.हररिस ांग राठोड, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्ता्र य 
सािांत, श्री.सतजे ऊफय  बांटी पाटील, 
श्री.जयांत पाटील 

राज्यातील शाळाांमधील विद्यार्थयाांच े
दप्तराच ेओर्े कमी करण्याबाबत  

४८ ४८१३३ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनकेत तटकरे, 
श्री.सततश चव्हाषण, श्री.ककरषण पािसकर 

साियजतनक ग्रांथालयातील कमयचारी 
िगायला  पररर्षण अनदुान देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४९ ४७६९१ श्री.श्रीकाांत देशपाांड े राज्यातील सांगीत िश्काांना िेतन ि 

सांगीत विषयास  अनदुान देण्याबाबत  

५० ४८०५३ 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, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े

राज्यात भजूल कायद्याच्या 
अांमलबजािषणीबाबत  

५१ ४६५८१ श्री.जयांत पाटील, श्री.जगन्नाथ िशांदे, 
श्री.अतनकेत तटकरे 

ठाषेण जजल््यातील उल्हास ि िालधुनी 
नदीचे प्रदषूषण रोखण्याबाबत  

५२ ४८७४७ श्री.प्रकाश गजिभये िेण् षणा नदी प्रदषूषणमकु्त करण्याबाबत  

५३ ४७५४३ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाषणार 

मुांबई शहरातील प्रदषूषणािर तनयां्र षण 
घालण्याबाबत  

५४ ४६७०९ श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर 

आजांती (ता.नेर, जज.यितमाळ) येथील 
वपण्याच्या पाण्याची समस्या 
सोडविण्याबाबत  

५५ ४८५१५ अॅड.तनरांजन डािखरे कतनष्ट्ठ महाविद्यालयात प्रिेश 
घेण्यासाठी सीबीएसई ि आयसीएसई 
बोडायची महाविद्यालये िाढविण्याबाबत  

५६ ४७०३४ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाषणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास 

जाम ग्रामपांचायत (ता.समदु्रपरू, 
जज.िधाय) अांतगयत पाषणीपरुिठा 
योजनेच्या कामात तनकृष्ट्ट दजायच े
पाईप िापरल्याबाबत  

५७ ४७३०३ श्री.विप्लि बाजोररया गांगाखेड (जज.परभषणी) तालकु्यातील 
गािाांमध्ये  पाषणीटांचाई तनमायषण 
र्ाल्याबाबत  

५८ ४७२३९ श्री.गोवपककशन बाजोरीया पजश्चम विदभायतील पाषणी टांचाईची 
समस्या सोडविण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
५९ ४७११६ श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अब्दलु्लाखान दरुायषणी 
िशरडशहापरू (ता.षांढा नागनाथ, 
जज.दहांगोली) पररसरात नळ पाषणीपरुिठा 
योजना सरुु करण्याबाबत  

६० ४८७२३ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप मुांबई विद्यापीठातील सरु्ा 
कमयचाऱ् याांना प्रिश्षण देण्याबाबत  

६१ ४६९४३ श्री.सततश चव्हाषण, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायषणी 

डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर मराठिाडा 
विद्यापीठ, षरांगाबाद येथील 
गषुणपब्र का पेपर खरेदीत गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  

६२ ४८२३० श्री.रवि ांद्र फाटक, अॅड.अतनल परब, 
श्री.विलास पोतनीस 

शहापरू (जज.ठाषेण) तालकु्यातील नळ 
पाषणीपरुिठा  योजना बांद असल्याबाबत  

६३ ४८७८८ श्री.प्रविषण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाषणार 

मुांबईतील विनाअनदुातनत शाळाांना 
अनदुान देण्याबाबत  

६४ ४८९१४ श्रीमती विद्या चव्हाषण, अॅड.हुस्नबान ू
खिलफे, श्री.आनांद ठाकूर 

विक्रमगड (जज.पालघर) तालकु्यातील 
नळ पाषणीपरुिठा योजनेची कामे पषूणय 
करण्याबाबत  

६५ ४९०९४ श्री.विलास पोतनीस नेरळ (जज.रायगड) येथील बोंडशते 
आददिासी िाडीतील  पाषणी टांचाई दरू 
करण्याबाबत  

  
ततसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६६ ४७४४५ श्री.दत्ता्र य सािांत, श्री.बाळाराम 

पाटील, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.विक्रम 
काळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.ककशोर दराड े

शालेय क्रीडा स्पधेच्या मानधनात िाढ 
करण्याबाबत  

६७ ४७४५३ श्री.नागोराि गाषणार शालेय िश्षण ि क्रीडा विभागाच े
अिर सधचि याांना  तनलांबबत 
करण्याबाबत  

६८ ४७५६४ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाषणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.तनलय नाईक 

राष्ट्रसांत तकुडोजी महाराज नागपरू 
विद्यापीठाांतगयत अल्पसांखयाांक 
समदुायाच्या मलुीांसाठी िसततगहृ 
बाांधण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६९ ४७७२६ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रषणवपस,े 

श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.दत्ता्र य सािांत, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश चव्हाषण, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े अॅड.तनरांजन 
डािखरे 

राज्यातील अधयिेळ ग्रांथपालाांना 
पषूणयिेळ ग्रांथपाल करून त्याांना सातिा 
िेतन आयोग ि तनितृ्तीिेतन लाग ू
करण्याबाबत  

७० ४७६१७ श्री.बाळाराम पाटील पाले बदु्रकु (ता.पनिेल, जज.रायगड) 
येथील पाषणीटांचाई दरू करण्याबाबत  

७१ ४८१४४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनकेत तटकरे, 
श्री.सततश चव्हाषण, श्री.ककरषण पािसकर 

गाि तथेे ग्रांथालय होषेणबाबत  

७२ ४७६३७ श्री.श्रीकाांत देशपाांड े माध्यिमक ि उच्च माध्यिमक 
िश्केतर कमयचाऱ् याांना  आश्िािसत 
प्रगती योजना लाग ूकरण्याबाबत  

७३ ४८१५५ 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, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े

पॉिलधथन वपशव्याांची तनिमयती बांद 
असल्याबाबत  

७४ ४८४६४ श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरषण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

यितमाळ जजल््यातील विदहरी 
अधधग्रहीत करण्याबाबत  

७५ ४८५१८ अॅड.तनरांजन डािखरे एजव्हएशन शाखेतील पदिीला इतर 
अभ्यासक्रमाांसोबत  समक्ता 
िमळण्याबाबत  

७६ ४७३०८ श्री.विप्लि बाजोररया बोरी (ता.जजांतरू, जज.परभषणी) येथील 
शासकीय धान्य गोदामात  धान्याचा 
अपहार र्ाल्याबाबत  

७७ ४८७२७ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप कजयत (जज.रायगड) येथील ग्रामीषण ि 
दगुयम भागात  पाषणीटांचाई तनमायषण 
र्ाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
७८ ४६९९० श्री.सततश चव्हाषण, श्री.धनांजय मुांड,े 

श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायषणी 

षरांगाबाद शासकीय अध्यापक 
महाविद्यालयाच्या  िसततगहृाच्या 
दरुिस्थेबाबत  

७९ ४८९१८ श्रीमती विद्या चव्हाषण, श्री.आनांद 
ठाकूर 

राज्यातील प्राथिमक ि उच्च प्राथिमक 
शाळाांमध्ये  विद्यार्थयाांना मलुभतू 
सवुिधा परुविण्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (काययभार), 
ददनाांक : २६ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


