
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

शननिार, हदनाांक २५ मार्च, २०१७ / र्तै्र ४, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  
  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिक 
कल्याण, उच् र् ि तांत्रशशक्षण, मराठी 
भाषा, साांस्कृनतक कायच, अल्पसांखयाांक 
विकास ि िक्फ मांत्री 

 

 याांर् ेप्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहक 
सांरक्षण, अन् न आणण षषध प्रशासन, 
सांसदीय कायच मांत्री  

(३) पयाचिरण मांत्री 
(४) पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री 

 

 

प्रश्नाांर्ी एकूण सांखया - ५१ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - २९ [ १ ते २९ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - १४ [ ३० ते ४३ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ८ [ ४४ ते ५१ ] 
  

एकूण - ५१ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
१ २८२९८ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.आनांदराि पाटील माध्यशमक शाळाांत प्रमाणपत्र पररक्षते 

िाढीि गुणाांर्ी सिलत देण्याबाबत 
२ २९०८४ श्री.सुजजतशसांह ठाकूर कसई (ता.तळुजापूर, जज.उस्मानाबाद) 

गािार्ा मुखयमांत्री पेयजल योजनेत 
समािेश करण्याबाबत 

३ ३०४०८ श्री.अमरनाथ राजूरकर ईस्लापूर (ता.ककनिट, जज.नाांदेड) 
पररसरातील धान्यार्ा काळाबाजार 
रोखण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
४ २७०१५ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ककरण 

पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टकले, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅड.राहुल नािेकर 

िसई (जज.पालघर) येथील नळपाणी 
योजनेच्या प्रलांबबत कामाांबाबत 
 

५ २७२१३ श्री.सांजय दत्त राज्यात मॅकडोनल्डस ि अन्य फूड 
जॉइांटस, मॉल, मजल्टप्लेक्समध्ये शीतपेय, 
कॉफी विकून ्ाहकाांर्ी फसिणकू होत 
असल्याबाबत 

६ ३०१५० श्री.हेमांत टकले, श्रीमती विद्या र्व्हाण अांधेरी (मुांबई) येथील कोंडडिटे लेण्यार्ी 
दरुुस्ती करुन अनधधकृत बाांधकामे 
हटविणेबाबत 

७ ३०५६२ श्री.जयांत पाटील मुांबइच विद्यापीठाच्या माहहती तांत्रज्ञान 
प्रयोगशाळा (आयटी लॅब) सुरु करण्याबाबत 

८ २९२३७ प्रा.जोगेन्द्र किाड े अकोट (जज.अकोला) तहशसल 
कायाचलयातील शशधापबत्रकाधारकाांर्ी  
कामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

९ २८६०७ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.आनांदराि पाटील राज्यातील ्ाशमण भाग हगणदारी मुक्त 
करण्याबाबत 

१० २७४३४ श्री.नारायण राणे, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.आनांदराि पाटील 

राज्यात महाविद्यालयातील अध्यापकाांना 
िेतन देण्याबाबत 

११ २७६८७ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.खिाजा बेग, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर 

राज्यातील विद्यापीठार्ी जजल्हाननहाय 
उपकें दे्र स्थापन करण्याबाबत 

१२ २६७९२ प्रा.अननल सोले राज्यातील प्रयोगशाळा पररर्राांना न्याय 
देण्याबाबत 

१३ २९५५६ अॅड.जयदेि गायकिाड पुणे आणण पररसरातील प्रदषुण 
रोखण्याबाबत 

१४ २९८५५ श्री.तानाजी सािांत राजशी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण 
शुल्क प्रनतपतूी योजनेतील प्रथम शे्रणीर्ी 
अट शशधथल करणेबाबत 

१५ २७३८१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड े राज्यातील शशक्षकेतर कमचर्ाऱ्याांर्ी पदे 
भरण्याबाबत 

१६ २६९६४ डॉ.अपिूच हहरे आडगाांि (जज.नाशशक) येथील नाशशक 
विभागीय शशक्षण मांडळाच्या सांपाहदत 
जागेिरील बाांधकामाबाबत 

१७ २७२५७ श्री.शरद रणवपसे राज्यातील शासकीय रुग्णालयातील 
षषधाांच्या दकुानातील अननयशमततेिर 
ननयांत्रण ठेिण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
१८ २८३०७ श्री.अमरशसांह पांडडत राज्यातील शाळाांमध्ये महाराष्ट्र छात्र सेना 

योजना सुरु करण्याबाबत 
 

१९ २८५३९ श्री.कवपल पाटील, प्रा.अननल सोले राज्यातील अपांग शाळातील कां त्राटी शशक्षक 
आणण शशक्षकेतर कमचर्ाऱ् याांना सेिेत कायम 
करण्याबाबत 

२० २९२८९ श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर 

धगट्टीखदान (नागपूर) येथील अजल्फया शेख 
या खेळाडूला आधथचक मदत देण्याबाबत 

२१ २९०१५ श्रीमती जस्मता िाघ राज्यातील हॉटेल व्यािसानयकाांकडून 
सेिाशुल्क आकारले जात असल्याबाबत 

२२ ३०४४६ श्री.आनांद ठाकूर नघिली (ता.जज.पालघर) गािाला 
सुरळीतपणे पाणीपुरिठा करण्याबाबत 

२३ २६८५४ श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.तानाजी सािांत, श्री.कवपल पाटील 

राज्यातील अनतररक्त शशक्षकाांरे् समायोजन  
करुन थकीत िेतन देण्याबाबत 

२४ २९९९८ श्री.पररणय फुके नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी 
विद्यापीठातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

२५ २९७४९ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप कुरखेडा (ता.शेगाि, जज.बुलढाणा) गािात 
क्षारयुक्त पाण्यार्ी समस्या 
सोडविण्याबाबत 

२६ २८५०५ श्री.जगन्नाथ शशांदे मळेगाि (ता.शहापूर, जज.ठाणे) गािात 
वपण्यासाठी पाणी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 

२७ २७०३२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, श्री.तानाजी सािांत 

मुांबईसह राज्यात मध्यान्ह भोजन योजना 
प्रभािीपणे राबविण्याबाबत 

२८ २७३६८ श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर 

पुणे शहरासह राज्यात शशक्षणार्ा अधधकार 
(आरटीई) प्रिेशाच्या प्रशसध्दीकरीता 
ननधीर्ी तरतदू करण्याबाबत 

२९ ३०४२० श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.आनांदराि पाटील शासनाच्या तांत्रशशक्षण विभागाच्या 
अहिालानुसार महाविद्यालयाांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
३० ३०००९ आककच .अनांत गाडगीळ सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या विधी 

अभ्यासक्रमाच्या प्रिेशासाठी ियार्ी अट 
रद्द करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
३१ २९४३५ श्री.सुजजतशसांह ठाकूर पखरुड (ता.भूम, जज.उस्मानाबाद) येथील 

शशधापबत्र काधारकाांना धान्य ि केरोशसनरे् 
िाटप करण्याबाबत 

३२ २७२९१ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.जयदेि गायकिाड, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सनतश 
र्व्हाण 

मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील जजल्हा 
पररषदेच्या शाळाांर्ी दरूिस्था झाल्याबाबत 

३३ २७२२६ श्री.सांजय दत्त, श्री.नारायण राणे, डॉ.अपिूच 
हहरे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत 
देशपाांड े

राज्यातील शशिकालीन ककल्ल्याांरे् जतन 
करण्याबाबत 

३४ ३०५६५ श्री.जयांत पाटील विक्रमगड (जज.पालघर) तालुक्यातील नळ 
पाणीपुरिठा योजनेर्ी कामे पूणच 
करण्याबाबत 

३५ २९०६५ प्रा.जोगेन्द्र किाड े सायन कोळीिाडा (मुांबई) येथील सनातन 
धमच हायस्कुल या शाळेर्ी दरुिस्था 
झाल्याबाबत 

३६ २७७०५ श्री.नारायण राणे, श्री.रविांद्र फाटक राज्यातील सिच शाळा डडजजटल 
करण्याबाबत 

३७ २७७४५ अॅड.ननरांजन डािखरे राज्यातील शाळा ि िगच तकुडयाांिरील 
शशक्षक ि शशक्षकेतर कमचर्ाऱ्याांच्या 
िेतनासाठी ननधी उपलब्ध करण्याबाबत 

३८ २७१४७ प्रा.अननल सोले बुटीबोरी (नागपूर) महाराष्ट्र षद्योधगक 
विकास महामांडळाांतगचत असलेल्या प्लॅन्ट 
मधून होणारे प्रदषुण रोखण्याबाबत 

३९ २७५९१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.रविांद्र फाटक, श्री.जगन्नाथ शशांदे 

राज्यातील उच्र् माध्यशमक शाळा ि िगच 
तुकडयाांना अनुदान देण्याबाबत 

४० २६९६५ डॉ.अपिूच हहरे राज्यात बाटलीबांद पाणी विकणाऱ् या 
नामाांककत कां पन्याांकडून ्ाहकाांर्ी 
फसिणकू होत असल्याबाबत 

४१ २८५४७ श्री.कवपल पाटील, श्री.शमतेश भाांगडडया, 
प्रा.अननल सोले, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड े

अनदुानास पात्र शाळाांना २० टक्के अनदुान 
देण्यार्ा ननणचय घेतल्याबाबत 

४२ २९२७७ श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर 

हद्स (जज.यितमाळ) शहरात कापूस 
खरेदीत शेतकऱ्याांर्ी फसिणकू 
झाल्याबाबत 

४३ २७२२५ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
अॅड.ननरांजन डािखरे 

साठ्ये महाविद्यालय, विलेपाले (मुांबई) 
येथील प्रार्ायच ि अधधकाऱ्याांनी ननयमबाह्य 
शुल्क आकारल्याबाबत 
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नतसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
४४ ३०१०१ आककच .अनांत गाडगीळ मुांबईतील िाय ुप्रदषूण रोखण्याबाबत 
४५ ३०२८९ श्रीमती विद्या र्व्हाण राजापुर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यात 

पाणीटांर्ाईिर मात करण्याबाबत 
४६ २९२३१ प्रा.जोगेन्द्र किाड े अमरािती शहरात ि ्ाशमण भागात 

गुटखा विक्रीिर बांदी आणण्याबाबत 
४७ २७८६३ अॅड.ननरांजन डािखरे राज्यातील विद्यापीठे ि 

महाविद्यालयातील उपहारगहृामधील जांक 
फुडिर घातलेले ननबधं रद्द करण्याबाबत 

४८ २६८८२ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड े प्रशशक्षक्षत अपदिीधर िेतनशे्रणीत काम 
करणा-या शशक्षकाांरे् समायोजन 
करण्याबाबत 

४९ २६९६६ डॉ.अपिूच हहरे महाराष्ट्र प्रदषुण ननयांत्रण मांडळािर 
(एमपीसीबी) सदस्याांर्ी ननयकु्ती 
करण्याबाबत 

५० २८४८५ श्री.कवपल पाटील राज्यातील अनुकां पा तत्िािर ननयुक्त 
झालेल्या शशक्षक/शशक्षकेतर कमचर्ाऱ्याांना 
सेिेत ननयशमत करण्याबाबत 

५१ २७४५४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सांजय दत्त 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मांडळाच्या 
तपासननकाांच्या मानधनात िाढ 
करण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   उत्तमशसांग र्व्हाण 
मुांबई.   सधर्ि, 
हदनाांक : २४ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


