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

शुक्रिार, ददनाांक २८ फेब्रुिारी, २०२० / फाल्गुन ९, १९४१ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) अन् न, नागरी परुिठा ि ग्राहक सांरक्षण मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

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

उद्योजकता मांत्री 
(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपरुिठा ि स् िच् छता मांत्री 
(७) पररिहन, सांसदीय काये मांत्री 
(८) पययटन, पयायिरण, राजशशष्ट्टाचार मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांखया - ८१ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ४२ [ १ ते ४२ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - २७ [ ४३ ते ६९ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - १२ [ ७० ते ८१ ] 
  

एकूण - ८१ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

१ १०१० डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.मोहनराि कदम, 
डॉ.िजाहत शमर्ाय, आककय .अनांत 
गाडगीळ, प्रा.जोगेन्र किाड,े श्रीमती 
स्स्मता िाघ, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.कवपल पाटील, 
श्री.ससु्जतशसांह ठाकूर, श्री.नागोराि 

राज्यातील शशक्षकाांना जनुी पेन्शन 
योजना लाग ूकरण्याबाबत  
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गाणार, डॉ.रणस्जत पाटील, प्रा.अतनल 
सोले, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.विजय 
ऊफय  भाई धगरकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रसाद लाड 
 

२ ५१५ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशचांर 
व्यास 

राज्यात माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक 
विनाअनदुातनत शाळेतील शशक्षक ि 
शशक्षकेतर कमयचारी विनािेतन काम 
करीत असल्याबाबत  
 

३ ४१८ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, प्रा.जोगेन्र किाड,े 
आककय .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.खिाजा 
बेग, श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी 
 

मसु्लीम समाजाच्या आरक्षणाबाबत  

४ ६४७ आककय .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाय, प्रा.जोगेन्र किाड,े 
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.विजय ऊफय  भाई 
धगरकर 
 

राज्यात प्लास्स्टक वपशव्याांच्या 
िापरािर बांदी घालण्याबाबत  

५ १२४४ श्री.श्रीकाांत देशपाांड े राज्यात माध्यशमक शाळेत विद्याथी 
सांखयेनसुार शशक्षक उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  
 

६ ५२१ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.महादेि जानकर, डॉ.रणस्जत 
पाटील, श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्रीमती स्स्मता िाघ, 
श्री.ससु्जतशसांह ठाकूर, श्री.सदाशशि खोत, 
श्री.तनलय नाईक 
 

राज्यातील शशिभोजन थाळी 
योजनेबाबत  
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७ १०७४ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्र किाड े

ठाणे स्जल््यात शालेय शशक्षण पोषण 
आहार योजनेत गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  

८ १२३८ डॉ.पररणय फुके भांडारा, गोंददया, गडधचरोली ि नागपरू 
स्जल््यात धान खरेदीत गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  

९ ७६ श्री.विलास पोतनीस, श्री.विजय ऊफय  
भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्रीमती स्स्मता 
िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक 
ऊफय  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, प्रा.जोगेन्र किाड,े 
आककय .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाय, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाड 

महाराष्ट्र शकै्षणणक सांस्था (शलु्क 
वितनयमन) अधधतनयम, २०११ मधील 
अन्यायकारक त्रटुी दरु करण्याबाबत  

१० १५३ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.खिाजा बेग, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, श्री.तनलय 
नाईक, डॉ.सधुीर ताांबे 

नागपरू स्जल््यातील दषु्ट्काळग्रस्त 
गािाांमधील शाळाांना शालेय पोषण 
आहार योजनेंतगयत अनदुान देण्याबाबत  

११ १०२० डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायांदे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफय  भाई जगताप, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्र 
किाड,े श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.खिाजा बेग 
 

राज्यात खाजगी रॅव्हल्स कां पन्या 
सियसामान्याांकडून अिाजिी ततककट दर 
आकारुन अिधै प्रिासी िाहतकू सरुु 
असल्याबाबत  
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१२ ३२४ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर, डॉ.पररणय फुके 
 

नागपरू शहरामध्ये भेसळयकु्त दधुाची 
विक्री होत असल्याबाबत  

१३ ४८२ अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
प्रा.जोगेन्र किाड,े डॉ.िजाहत शमर्ाय, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, आककय .अनांत 
गाडगीळ 
 

राज्यातील शाळाबा्य मलुाांना 
शशक्षणाच्या प्रिाहात आणण्याबाबत  

१४ ५९ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेकर धोपािे तरीबांदर (ता.गहुागर, 
स्ज.रत्नाधगरी) येथील ग्रामस्थ 
पाण्यापासनू िांधचत असल्याबाबत  
 

१५ १०३५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील रायगड स्जल््यातील रासायतनक 
कां पनीमधून सोडण्यात येणाऱ्या प्रदवूषत 
साांडपाण्याबाबत  
 

१६ ७४९ श्री.अांबादास दानिे षरांगाबाद येथील षद्योधगक 
िसाहतीतील दवूषत पाणी खामनदीच्या 
प्रिाहात सोडल्याबाबत  
 

१७ ७३ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, श्री.खिाजा 
बेग, श्री.जयांत पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.अतनल भोसले 
 

राज्यातील जलस्त्रोत प्रदवूषत असल्याचे 
कें रीय मांत्रालयाच्या पाहणीत आढळून 
आल्याबाबत  

१८ ७०९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांर व्यास 

पिूय उच्च प्राथशमक ि पिूय माध्यशमक 
शशष्ट्यितृ्ती रकमेपासनू विद्याथी िांधचत 
असल्याबाबत  
 

१९ ८६ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.ककशोर दराड,े 
श्री.विक्रम काळे, डॉ.सधुीर ताांबे 

साांगली, कोल्हापरू ि सातारा स्जल््यात 
अततिषृ्ट्टीने नकुसान र्ालले्या शाळाांना 
आधथयक मदत शमळण्याबाबत  
 

२० ७४५ श्री.रवि ांर फाटक जव्हार ि मोखाडा (स्ज.पालघर) पररसर 
विकशसत करण्याकरीता तनधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत  
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२१ ४९ श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.खिाजा बेग, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादयन चाांदरूकर, 
प्रा.जोगेन्र किाड,े आककय .अनांत 
गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.अतनल भोसल े

आांतरराष्ट्रीय शशक्षण मांडळाच्या इयत्ता 
चौथीच्या पसु्तकातनू छत्रपती शशिाजी 
महाराजाांचा इततहास िगळण्यात 
आल्याबाबत  

२२ १०३६ श्री.विनायकराि मेटे ऊसतोड कामगाराांच्या मलुाांसाठी 
तनिासी िसततगहृ बाांधण्याबाबत  

२३ ४१ श्री.सततश चव्हाण, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

 आर.टी.ई.अांतगयत शलु्काची प्रततपतुी 
शमळणेबाबत  

२४ १११२ प्रा.जोगेन्र किाड े सिय शशक्षा अशभयान (समग्र शशक्षा) 
मधील कां त्राटी कमयचाऱ्याांना शासन 
सेिेत सामािनू घेण्याबाबत  

२५ ९१७ श्री.रामदास कदम, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादयन चाांदरूकर, 
प्रा.जोगेन्र किाड,े आककय .अनांत 
गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत शमर्ाय 

राज्यातील प्रदवूषत नद्याांचे पटे्ट 
पनुरुज्जीिीत करण्याबाबत  

२६ २८४ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.खिाजा बेग, श्री.ककरण पािसकर 

िाडा (स्ज.पालघर) तालकु्यातील 
शसनस्जयया लाईफ सायन्ससे कां पनीिर 
कारिाई करण्याबाबत  

२७ ४०४ श्री.गोवपककशन बाजोरीया राज्यातील उच्च शशक्षण विभागात 
सहसांचालक पदाच्या तनयकु्तीबाबत  
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२८ १०९१ श्री.प्रशाांत पररचारक पांढरपरू (स्ज.सोलापरू) येथील महाराष्ट्र 
पययटन विकास महामांडळाच् या पययटक 
तनिासाची इमारत विनािापर पडून 
असल् याबाबत  
 

२९ २७८ डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.शरद रणवपस,े 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
आककय .अनांत गाडगीळ 
 

अल्पसांखयाांक समाजाचे विद्याथी उच्च 
माध्यशमक आणण पदिी 
अभ्यासक्रमाच्या प्रिेशापासनू िांधचत 
रादहल्याबाबत  

३० ९४० श्री.कवपल पाटील विद्यािधधयनी सांस्था सांचशलत 
विद्यामांददर शाळेची इमारत 
धोकादायक र्ाल्याबाबत  
 

३१ २२६ श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सततश चव्हाण, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.कवपल पाटील 
 

कस्तरुबा गाांधी विद्यालयातील शशक्षक 
कमयचाऱ्याांना मानधनाऐिजी िेतनशे्रणी 
देण्याबाबत  

३२ ६३९ श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक 
ऊफय  भाई जगताप, डॉ.िजाहत शमर्ाय, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आककय .अनांत गाडगीळ, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्र किाड,े 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रसाद लाड 
 

मुांबई विद्यापीठाच्या ठाणे उपकें राची 
दरुिस्था र्ाल्याबाबत  

३३ ५९५ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामतनिास शसांह, श्री.नागोराि 
गाणार, श्रीमती स्स्मता िाघ, 
श्री.रमेशदादा पाटील 
 

विक्रोळी (पस्श्चम), मुांबई येथे शालेय 
पोषण आहारातील धान्याचा गरैिापर 
होत असल्याबाबत  

३४ ११५३ श्री.प्रकाश गजशभये, डॉ.पररणय फुके, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशचांर 
व्यास 
 
 

नागपरू येथील राज्य पररिहन 
महामांडळाच्या बसेस रद्द केल्याबाबत  
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३५ ६६६ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.शरद रणवपस,े डॉ.िजाहत 
शमर्ाय, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, प्रा.जोगेन्र किाड,े श्री.अशोक 
ऊफय  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर 

राज्यातील स्ियांपाकी ि मदतनीस 
मदहलाांना मानधन देण्याबाबत  

३६ १०९५ डॉ.रणस्जत पाटील शशक्षकाांना टी.ई.टी.च्या पूियतयारीस्ति 
सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

३७ ६७२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम 
काळे 

राज्यातील विद्यापीठाांमधील िेतनात 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

३८ २६६ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यात विद्याथी सांखयेिरुन 
शशक्षकाांना िेतन अनदुान देण्याबाबत  

३९ १६२० श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत शमर्ाय, डॉ.सधुीर 
ताांबे, प्रा.जोगेन्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

राज्यातील पययटन स्थळाांचा विकास 
करण्याबाबत  

४० १६५० श्री.विप्लि बाजोररया पालम (स्ज.परभणी) शहराला बस 
स्थानक नसल्याने प्रिाशाांची गरैसोय 
होत असल्याबाबत  

४१ १८६० श्री.सदाशशि खोत, श्री.विजय ऊफय  भाई 
धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्रीमती स्स्मता 
िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.पररणय 
फुके, प्रा.जोगेन्र किाड े

मरुुड जांस्जरा ककल्ल्यािर पययटकाांची 
फसिणूक होत असल्याबाबत  

४२ २१३८ श्री.ससु्जतशसांह ठाकूर महाराष्ट्र राज्य मागय पररिहन 
महामांडळ (ता.कळांब, स्ज.उस्मानाबाद) 
येथील कां त्राटी कामगाराांचे िेतन 
प्रलांबबत असल्याबाबत  
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४३ ९८६ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्र 
किाड,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.मोहनराि 
कदम, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.ककशोर 
दराड े
 

राज्यातील माध्यशमक शाळेतील अधयिळे 
ग्रांथपालाांच े पद पणूयिेळ ग्रांथपालमध्ये 
िगय करण्याबाबत  

४४ ४७० प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.विनायकराि 
मेटे, डॉ.रणस्जत पाटील 
 

आण्णासाहेब पाटील आधथयक विकास 
महामांडळाकडून होत असललेे कजयिाटप 

४५ ४४३ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफय  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादयन 
चाांदरूकर, प्रा.जोगेन्र किाड,े 
आककय .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत शमर्ाय 
 

व्यिसाय शशक्षण ि प्रशशक्षण 
सांचालनालयात विविध खरेदीमध्ये 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

४६ ६४८ आककय .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्नबानू खशलफे, 
डॉ.िजाहत शमर्ाय, प्रा.जोगेन्र किाड े
 

राज्यातील विद्यार्थयाांच्या शशष्ट्यितृ्तीत 
िाढ करण्याबाबत  

४७ १२५९ श्री.श्रीकाांत देशपाांड े राज्यातील नगर पररषद ि स्जल्हा 
पररषद शाळाांमधील मखुयाध्यापकाांना 
सेिा सांरक्षण देण्याबाबत  
 

४८ ५३३ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.विनायकराि मेटे 
 

कोकणातील चॅस्पपयन सेक्टरला तनधी 
मांजूर करण्यात आल्याबाबत  

४९ २१६३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफय  भाई जगताप, 
श्री.जनादयन चाांदरूकर, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्र किाड े
 

राज्यातील एसटीच्या आगार, बस 
स्थानकाांिर ददव्याांग ि ज्येष्ट्ठ 
नागररकाांना सोयी सवुिधा उपलब्ध 
करण्याबाबत  



9 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

५० ८२७ डॉ.पररणय फुके भांडारा स्जल््यातील धान खरेदी कें रात 
सोयी सवुिधाांचा अभाि असल्याबाबत  

५१ १२ श्री.विलास पोतनीस, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.िजाहत शमर्ाय, श्री.मोहनराि 
कदम, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे, प्रा.जोगेन्र किाड,े श्री.अशोक 
ऊफय  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अतनल भोसल,े अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाड 

राज्यातील सिय शाळाांत मराठी भाषा 
विषय अतनिायय करण्याबाबत  

५२ १०५४ डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायांदे मुांबईत बाांधकामाकरीता िापरण्यात 
येणाऱ्या आरएमसी प्लान्टमळेु नाले 
प्रदषुणात िाढ होत असल्याबाबत  

५३ ३६१ श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर, डॉ.पररणय फुके 

राष्ट्रसांत तकुडोजी महाराज विद्यापीठ, 
नागपरू येथ े निीन िसततगहृाच े
कायायरांभ होणेबाबत  

५४ ४९५ अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
प्रा.जोगेन्र किाड,े डॉ.िजाहत शमर्ाय 

राज्यात प्रदषूण करणाऱ्या षद्योधगक 
िसाहतीमध्ये (क्लस्टर) तारापरू 
अग्रक्रमाांकािर असल्याबाबत  

५५ ९३ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
प्रा.जोगेन्र किाड े

पाले आणण पालेिाडी (ता.पोलादपरू, 
स्ज.रायगड) दरपयान िाहणारी सावित्री 
नदी प्रदवूषत र्ाल्याबाबत  

५६ ७७३ श्री.अांबादास दानिे षरांगाबाद स्जल््यातील िेरुळ-
पहैसमाळ-सलुीभांजन-खुलताबाद येथील 
पययटन विकास आराखड्याबाबत  

५७ १३३९ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.खिाजा बेग मरुबाड (स्ज.ठाणे) येथील शतेकऱ् याचा 
भात खरेदी करण्यास खरेदी विक्री 
सांघाने नकार ददल्याबाबत  
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५८ ७१० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांर व्यास 

शशक्षण विभागातील अधधकारी/कमयचारी 
याांच्याविरुध्द दप्तर ददरांगाई 
कायद्यातील तरतदुीनसुार कारिाई 
करण्याबाबत  

५९ ७५२ श्री.रवि ांर फाटक महाराष्ट्र जीिन प्राधधकरणाची 
पाणीपरुिठा योजना अपणुाय अिस्थेत 
असल्याबाबत  

६० ११९५ श्री.विनायकराि मेटे शशक्षण हक्क कायदयानसुार खाजगी 
शशक्षण सांस्थामध्ये गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  

६१ १४१ श्री.सततश चव्हाण, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

राज्यातील ग्रांथालयाांना दजायिाढ देऊन 
तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

६२ १११४ प्रा.जोगेन्र किाड े पाांढरकिडा (स्ज.यितमाळ) कें रािर 
शालेय पोषण आहार योजनेची 
अांमलबजािणी होत नसल्याबाबत  

६३ ९८२ श्री.रामदास कदम सांगमेश्िर (स्ज.रत्नाधगरी) येथील 
गािकऱ्याांच्या समस्या सोडविण्याबाबत  

६४ २८१ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.खिाजा बेग, श्री.ककरण पािसकर 

पालघर स्जल््याच्या राईस शमलमध्ये 
कें र शासनाकडील ताांदळूसाठा 
आढळल्याबाबत  

६५ ९४२ श्री.कवपल पाटील विषयतनहाय शशक्षकाांची पदे सांपषु्ट्टात 
आल्याबाबत  

६६ २३० श्री.विक्रम काळे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सततश चव्हाण, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.कवपल पाटील 

राज्यातील शशक्षक/कमयचाऱ्याांना कॅशलेस 
योजना लाग ूकरण्याबाबत  

६७ १७५४ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामतनिास शसांह, श्रीमती 
स्स्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विलास 
पोतनीस 
 

मुांबईत कफ शसरपची अिधैररत्या विक्री 
होत असल्याबाबत  
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६८ २१२५ श्री.प्रकाश गजशभये नागपरू येथे पाली विद्यापीठाची 
तनशमयती करण्याबाबत  

६९ ४१० श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

गडधचरोली स्जल््यातील लाभाथी  
स्िच्छ भारत शमशन अांतगयत 
अनदुानापासनू िांधचत असल्याबाबत  

  
ततसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

७० ४९९ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशचांर 
व्यास, डॉ.पररणय फुके 

गोंददया स्जल््यात धान खरेदी कें राच्या 
माध्यमातनू खरेदी केलेल्या धानाची 
भरडाई न र्ाल् याबाबत  

७१ २१८ श्री.विलास पोतनीस मुांबई सेंरल येथील ‘महाराष्ट्र िाहतकू 
भिन’ येथे उद्िाहन दरुुस्ती करीत 
असताना कमयचाऱ् याचा मतृ्य ू
र्ाल्याबाबत  

७२ १०८२ डॉ.(श्रीमती) मतनषा कायांदे पणेु आणण बारामती प्रादेशशक पररिहन 
विभागाांमध्ये (आरटीओ) सने्सर असलेले 
सांगणकीकृत रॅक बांद असल्याबाबत  

७३ २४ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेकर, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.जयांत पाटील 

राज्य पररिहन महामांडळातील 
कमयचाऱ्याांच्या गणिशे िाटपात 
कोट्यिधी रुपयाांचा गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  

७४ ७८४ श्री.अांबादास दानिे षरांगाबाद शसडको बस स्थानक येथ े
बस पोटय बाांधण्याबाबत  

७५ १३४१ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.विजय ऊफय  भाई 
धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्रीमती स्स्मता 
िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, अॅड.तनरांजन डािखरे, डॉ.पररणय 
फुके, प्रा.जोगेन्र किाड े
 

ठाणे शहरात बनािट नांबर प्लेट लािनू 
िाहने चालविली जात असल्याबाबत  
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७६ ८२१ श्री.रवि ांर फाटक विक्रमगड-िाडा (स्ज.पालघर) तांत्रतनकेतन 
महाविद्यालयाच्या िसततगहृात 
विद्यार्थयाांना सोयी सवुिधा शमळत 
नसल्याबाबत  

७७ १२२४ प्रा.जोगेन्र किाड े यितमाळ स्जल््यात बनािट नांबर 
टाकून अनधधकृत ररक्षा चालविल्या जात 
असल्याबाबत  

७८ २०७६ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सततश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अरुणकाका जगताप 

भािली (ता.शहापरू, स्ज.ठाणे) नळ 
पाणीपरुिठा योजना उच्चाधधकार 
सशमतीच्या मान्यतअेभािी प्रलांबबत 
असल्याबाबत  

७९ ९६४ श्री.कवपल पाटील, श्री.विक्रम काळे राज्यातील विद्यार्थयाांना राजषी छत्रपती 
शाहू महाराज शशक्षण शलु्क प्रततपतूीचा 
लाभ शमळणेबाबत  

८० १७६९ श्री.विजय ऊफय  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामतनिास शसांह, श्रीमती 
स्स्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विलास 
पोतनीस 

गोरेगाि (मुांबई) पररसरात नामाांककत 
कां पन्याांच्या दधुात भेसळ होत 
असल्याबाबत  

८१ ४१६ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास 

राज्यातील अनदुातनत िररष्ट्ठ 
महाविद्यालयात सहाय्यक प्राध्यापकाचे 
पद ररक्त असल्याबाबत  

  

  

विधान भिन :   श्री.राजेंर भागित 
मुांबई.   सधचि (काययभार), 
ददनाांक : २७ फेब्रिुारी, २०२०   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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

 


