
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
-------------------------- 

शुक्रिार, ददनाांक १३ मार्च, २०२० / फाल्गुन २३, १९४१ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) अन् न, नागरी परुिठा ि ग्राहक सांरक्षण मांत्री 

 

याांर्े प्रभारी विभाग 

(२) अन् न ि षषध प्रशासन मांत्री 
(३) अल्पसांखयाांक विकास आणण षकाफ, कौशल्य विकास ि 

उद्योजकता मांत्री 
(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच् र् ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मांत्री 
(७) पररिहन, सांसदीय काये मांत्री 
(८) पयचटन, पयाचिरण, राजशशष्ट्टार्ार मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांखया - ६३ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ३३ [ १ ते ३३ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - २१ [ ३४ ते ५४ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ९ [ ५५ ते ६३ ] 
  

एकूण - ६३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 

१ २२४ श्री.विलास पोतनीस राज्यातील षद्योधगक प्रशशक्षण 
सांस््ाांमधील कां त्राटी तनदेशक तसेर् 
पदधारकाांना तनयशमत शासकीय सेिेत 
सामािनू घेण्याबाबत  

२ ४७३ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास, श्री.सजुजतशसांह ठाकूर, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
डॉ.पररणय फुके, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

राज्यातील + २ स्तरािरील उच्र् 
माध्यशमक व्यािसातयक अभ्यासक्रमार् े
दोन्ही तनणचय रद क करण्याबाबत  
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३ १००८ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.अमरना् राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.विक्रम काळे, श्री.दत्तात्रय 
सािांत, श्री.मोहनराि कदम, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल 
सोले, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 
 

राज्यातील अनदुातनत शाळाांमधील 
शशक्षकेतर कमचर्ाऱ्याांना आश्िाशसत 
प्रगती योजनेर्ा लाभ देण्याबाबत  

४ १७१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.ककशोर 
दराड,े श्री.विक्रम काळे, डॉ.सधुीर ताांबे 
 

राज्यात कला, क्रीडा ि कायाचनभुि 
शशक्षक भरती सरुू करण्याबाबत  

५ ३८ श्री.सततश र्व्हाण, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरना् राजूरकर 

डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर मराठिाडा 
विद्यापीठात मलु्याांकनाच्या कामात 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  
 

६ १२४५ श्री.श्रीकाांत देशपाांड े शशक्षक सेिकाांच्या मानधनात िाढ 
करण्याबाबत  
 

७ १२३५ प्रा.जोगेन्द्र किाड े खेड (जज.रत्नाधगरी) ये्ील राज्य 
पररिहन महामांडळाच्या अधधकाऱ्याांकडून 
महामांडळार्ी फसिणकू होत 
असल्याबाबत  
 

८ ७११ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.श्रीकाांत देशपाांड े
 

राज्यातील अपांग समािेशशत विशषे 
शशक्षकाांर्े समायोजन करण्याबाबत  

९ ६५३ आककच .अनांत गाडगीळ राज्यातील विद्यार्थयाांना शशष्ट्यितृ्तीर्ी 
रक्कम देण्याबाबत  
 

१० ३२६ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर 

नागपरू विभागातील दहािी ि 
बारािीतील विद्यार्थयाांच्या गणुपत्रत्रका 
प्रमाणपत्रामध्ये र्ुका र्ाल्याबाबत  
 

११ १२२७ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विनायकराि मेटे फॅट स्पे्रडच्या तीन बॅ्रन्डर्ा माल अन्न 
ि षषध प्रशासनाने जप्त केल् याबाबत 
 

१२ ४५६ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.नागोराि 
गाणार 

बोईसर (जज.पालघर) ये्ील षद्योधगक 
क्षेत्रातील कां पन्याांिर कारिाई 
करण्याबाबत  
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१३ १०९ श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण 

कल्याण शहरातील ऐततहाशसक दगुाचडी 
ककल्ल्याच्या कामासाठी तनधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत  

१४ १०५६ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अमरना् राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े

षद्योधगक प्रशशक्षण सांस््ेतील 
डडप्लोमा अभ्यासक्रमाांच्या जागा ररक्त 
असल्याबाबत  

१५ ८६६ श्री.जयांत पाटील रायगड जजल््यातील गाि तलाि ि 
विदहरीांमधील गाळ काढणेबाबत  

१६ ५१० डॉ.िजाहत शमर्ाच यितमाळ जजल्हा पररषदेच्या प्रा्शमक 
शशक्षण विभागातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

१७ १२१० श्री.प्रकाश गजशभये नागपरू जजल््यातील विधिा तनराधार 
स्िािलांबन योजनेसाठी तनधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत  

१८ ९५५ श्री.कवपल पाटील कॉलेज ऑफ इांजजतनअरीांग गॅर्टेेड 
दटर्सच असोशसएशनच्या मागण्याांबाबत  

१९ २३६ श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सततश र्व्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.कवपल 
पाटील 

शशक्षक तनदेशकाांर्ी विनाअनदुान 
काळातील सेिा ग्राहय धरण्याबाबत  

२० ६१२ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामतनिास शसांह, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्रीमती जस्मता िाघ, 
श्री.महादेि जानकर, श्री.जगन्ना् शशांदे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.खिाजा बेग, श्री.तनलय नाईक, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटकर, अॅड.तनरांजन 

पररिहन महामांडळाच्या स््ानकाांमध्ये 
स्िच्छतरे्ा अभाि असल्याबाबत  
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डािखरे, डॉ.पररणय फुके, श्री.सदाशशि 
खोत, श्री.सजुजतशसांह ठाकूर, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड े

२१ १८५ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े श्री.खिाजा 
बेग, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.आनांद 
ठाकूर 

िसई-विरार पररसरात पाणीपरुिठा 
योजना प्रभािीपणे राबविण्याबाबत  

२२ ९७३ डॉ.रणजजत पाटील षद्योधगक प्रशशक्षण सांस् ् ाांमधील 
अांशकालीन तनदेशकाांना िेतन अदा 
करण्याबाबत  

२३ ६९८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सततश 
र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम 
काळे 

महाराष्ट्र राज्य मागच पररिहन 
महामांडळार्ी आध्चक जस््ती 
सधुारण्याबाबत  

२४ ३०० श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास 

राज्यात शशक्षण विभागाांतगचत 
शशक्षणाधधकारी ि गटशशक्षणाधधकारी 
याांर्ी ररक्त पदे भरण्याबाबत  

२५ १२८६ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.महादेि जानकर, श्री.विलास 
पोतनीस 

कोकणासाठी स्ितांत्र विद्यापीठ मांजरू 
करण्याबाबत  

२६ १४०९ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रसाद लाड 

त्रबडको षद्योधगक िसाहत 
(जज.पालघर) ये्ील पानेरी नदी प्रदषूण 
मकु्त करण्याबाबत  

२७ १६७७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरना् 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाच 

पणेु ये्ील मळुा-मठुा नद्या प्रदवूषत 
र्ाल्याबाबत  

२८ २०६६ डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायांदे, श्री.विलास 
पोतनीस 

राज्यातील िाहनर्ालकाांर्ी नेत्र 
तपासणी करण्याबाबत  
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२९ २०८० श्री.महादेि जानकर, श्री.हररशस ांग राठोड निी मुांबई ये्े ततिराांच्या र्ाडाांर् े
सांरक्षण करण्याबाबत  

३० २२१३ श्री.विनायकराि मेटे मुांबई विद्यापीठाने घेतलेल्या मास्टर 
इन कॉम्पप्यटुर अॅजप्लकेशन 
अभ्यासक्रमाच्या प्रश्नपत्रत्रकेबाबत  

३१ २३८० अॅड.हुस्नबान ूखशलफे एडगाि (ता.िभैििाडी, जज.शस ांधुदगुच) 
गािातील परूक नळ योजनेर्े काम 
प्रलांत्रबत असल्याबाबत  

३२ २३९७ श्री.सजुजतशसांह ठाकूर महाराष्ट्र शशक्षक पात्रता परीक्षा घेणाऱ्या 
कां त्राटदार कां पनीिर कारिाई करणेबाबत  

३३ २५९९ श्री.अमरना् राजूरकर, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे 

नाांदेड जजल््यातील पेरोल पांपािर 
ग्राहकाांना सोयी सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

  
दसुरी फेरी 
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३४ २२९७ श्री.विलास पोतनीस राज्यातील अनदुातनत 
महाविद्यालयातील प्राध्यापकाांना 
सेिाांतगचत प्रगती योजनेर्ा लाभ 
देण्याबाबत  

३५ ५१६ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

नागपरू राष्ट्रसांत तकुडोजी महाराज 
विद्यापीठाच्या वित् त ि लेखा 
विभागाकडून तनधीर्ी पतूचता 
करण्याबाबत  

३६ १०१४ डॉ.सधुीर ताांबे िदै्यकीय देयक प्रततपतुीसाठी जजल्हा 
शल्य धर्ककत्सकाांच्या प्रततस्िाक्षरीर्ी 
अट रद क करण्याबाबत  

३७ १६५ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.ककशोर 
दराड,े श्री.विक्रम काळे, डॉ.सधुीर ताांबे 

खाजगी आय.टी.आय. शाळाांना अनदुान 
देणेबाबत  
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३८ २०४ श्री.सततश र्व्हाण, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरना् राजूरकर 

राष्ट्रीय उच्र्स्तर शशक्षा अशभयानाांतगचत 
४० टक्के दहस्सा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

३९ ७२४ श्री.नागोराि गाणार, श्रीमती जस्मता 
िाघ, श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.विक्रम काळे, श्री.खिाजा 
बेग, श्री.अरुणकाका जगताप, 
डॉ.पररणय फुके 

राज्यातील घोवषत, अघोवषत 
प्रा्शमक/माध्यशमक/उच्र् माध्यशमक 
शाळा ि तकुडयाांना अनदुान मांजूर 
करण्याबाबत  

४० ३५८ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर 

यशिांतराि र्व्हाण मकु्त 
विद्यापीठाांतगचत नागपरू शहरातील 
विविध कें द्रािरील विद्या्ी 
पसु्तकाांपासनू िांधर्त असल्याबाबत  

४१ २२३७ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.खिाजा बेग, 
श्री.अरुणकाका जगताप 

धुळयाहून कळिणकड े जाणाऱ्या बसर्ा 
अपघात र्ाल्याबाबत  

४२ १३५१ श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल े

शहापरू-शणेिा (ता.शहापरू, जज.ठाणे) 
मागाचिर दगुांधीयकु्त रसायने 
सोडल्याबाबत  

४३ २५९३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, डॉ.िजाहत 
शमर्ाच, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अमरना् राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड े

राज्यात वप्रजस्क्रप्शनशशिाय षषधाांर्ी 
विक्री होत असल्याबाबत  

४४ २३८६ श्री.जयांत पाटील अशलबाग (जज.रायगड) तालकु्यातील 
पयचटन विकास कामाांसाठी तनधी 
उपलब्ध करून देण्याबाबत  
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४५ २१२६ श्री.प्रकाश गजशभये राज्यातील आरटीओ कायाचलयातील 
पीयसूी मशीनर्ी तपासणी करण्याबाबत 
 

४६ ९६५ श्री.कवपल पाटील, श्री.विक्रम काळे मुांबई महानगरपाशलकेच्या शशक्षण 
विभागाला िेतन अनदुान देण्याबाबत  
 

४७ २३७ श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सततश र्व्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.कवपल 
पाटील 
 

मराठिाडा विभागातील िरीष्ट्ठ 
महाविद्यालयामध्ये सामाजजक शास्त्रार् े
दसुरे पद पणूचिेळ करणेबाबत  

४८ १७६४ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामतनिास शसांह, श्रीमती 
जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े आककच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.अमरना् राजूरकर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाच, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुके 
 

महाराष्ट्र राज्य पररिहन 
महामांडळामाफच त उभारण्यात येणारे 
अत्याधुतनक बसतळ (बसपोटच) प्रकल्प 
प्रलांत्रबत असल्याबाबत  

४९ ११३४ डॉ.रणजजत पाटील नगर पररषद शशक्षकाांना ियैजक्तक 
प्रततपतूी शमळणेबाबत  
 

५० २५६७ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.अमरना् राजूरकर 
 

जय महाकाली शशक्षण सांस््ा, िधाच 
अांतगचत शस ांधी मेघे/नागठाणा परिाना 
रद क करण्याबाबत  

५१ २२५२ श्री.प्रसाद लाड कल्याण-डोंत्रबिलीतील मीटर नसलेल्या 
ररक्षार्ालकाांविरुध्द कारिाई 
करण्याबाबत  
 

५२ १४३१ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रसाद लाड 

पालघर जजल््यात जनजागतृीसाठी 
पाठविण्यात आलेल्या एलईडी स्क्रीन 
व्हॅनबाबत  
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५३ १६८० श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरना् 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाच 

राज्यातील अशभयाांत्रत्रकी 
महाविद्यालयाांविरुध्द विद्यापीठाकडून 
कारिाई करण्याबाबत  

५४ २०७३ डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायांदे, श्री.विलास 
पोतनीस 

राज्यातील सिच शाळाांमधील विद्यार्थयाांना 
पिूच प्रा्शमक ि प्रा्शमकस्तरािर 
शशक्षण सवुिधा देण्याबाबत  

  
ततसरी फेरी 
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५५ २३०० श्री.विलास पोतनीस राज्यातील प्रयोगशाळाांमधील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

५६ ५७८ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

नागपरू ये्ील प्रयोगशाळा 
सहाय्यक/पररर्र त्ा इतर शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ् याांना कालबध्द पदोन्नती 
शमळण्याबाबत  

५७ ८७ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.ककशोर 
दराड,े श्री.विक्रम काळे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.कवपल पाटील, श्री.अांबादास दानिे, 
श्री.अमरना् राजूरकर 

एनपीएसधारक शशक्षकाांच्या खात्यामध्ये 
शासनार्ा दहस्सा जमा करणेबाबत  

५८ १२५५ श्री.सततश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरना् राजूरकर 

प्रार्ायच ि सहयोगी प्राध्यापक याांच्या 
अॅकॅडमीक स्तराबाबत  

५९ ७२६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, डॉ.पररणय फुके, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.सदाशशि खोत, 
श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.महादेि 

राज्यातील विद्यापीठाांसाठी स्ितांत्र 
यांत्रणा उभारण्याबाबत  
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जानकर, श्री.सजुजतशसांह ठाकूर, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरना् 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाच, 
श्री.विनायकराि मेटे, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.तनलय नाईक 

६० १३४० श्री.जगन्ना् शशांदे, श्री.खिाजा बेग ठाणे जजल््याच्या ग्रामीण भागातील 
कुटुांबे शौर्ालयाविना असल्याबाबत  

६१ ९६७ श्री.कवपल पाटील, श्री.विक्रम काळे आयसीटी-आयटी शशक्षकाांच्या पदाांना 
सेिेत कायम करण्याबाबत  

६२ २३८ श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सततश र्व्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.कवपल 
पाटील 

राज्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील 
प्रार्ायाांना सधुारीत िेतनशे्रणी 
देण्याबाबत  

६३ १६८२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरना् 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाच 

खाजगी जस्लपर-सीट आणण 
िातानकूुशलत आराम बस परिानामकु्त 
करण्याबाबत  

  
विधान भिन :   श्री.राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि (कायचभार), 
ददनाांक : १२ मार्च, २०२०   महाराष्ट्र विधानपररषद 

_______________________________________________________________________ 
मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


