
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

शुक्रिार, हदनाांक २३ मार्च, २०१८ / र्तै्र २, १९४० (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) शालेय शशक्षण,क्रीडा ि यिुक कल्याण, उच् र् ि तांत्रशशक्षण,  
मराठी भाषा, साांस्कृततक कायच, अल्पसांखयाांक विकास ि िक्फ मांत्री 

 

याांरे् प्रभारी विभाग 
(२) अन् न ि नागरी पुरिठा, ग्राहक सांरक्षण, अन् न ि षषध प्रशासन, 

सांसदीय कायच मांत्री 
(३) पयाचिरण मांत्री 
(४) पाणीपुरिठा ि स् िच् छता मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांखया - ६० 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ३१ [ १ ते ३१ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - १९ [ ३२ ते ५० ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - १० [ ५१ ते ६० ] 
  

एकूण - ६० 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
 
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
१ ३९१२७ श्री.पररणय फुके राष्ट्रसांत तुकडोजी महाराज 

विद्यापीठातील (नागपरू) सिच 
विद्यार्थयाांना कमिा आणण शशका 
योजनेर्ा लाभ देण्याबाबत  

२ ३७९८२ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

अनदुातनत शाळाांमधील अततररक् त ि 
नैसधगचक िाढीच् या तुकडयाांिरील शशक्षकाांना 
अनदुान मांजुर करण्याबाबत  

३ ३८७१७ श्री.सततश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी 

शासकीय अशभयाांत्रत्रकी महाविद्यालय, 
षरांगाबाद येथील प्राध्यापकाांर्ी ररक्त पदे 
भरुन इमारत दरुुस्तीसाठी तनधी 
देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
४ ३८९०१ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.सुतनल तटकरे, 
श्री.विक्रम काळे, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.रामराि िडकुते, श्री.खिाजा बेग 

महाराष्ट्र षद्योधगक विकास महामांडळाने 
स्थापन केलेल्या िसाहतीमध्ये स्ितांत्र 
साांडपाणी प्रकक्रया यांत्रणा उभारण्याबाबत  

५ ३८२२९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.र्ांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.हररशसांग 
राठोड, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील 

पांढरपूर पाणीपुरिठा योजनेच्या जॅकिेल 
इमारतीच्या दरुुस्तीबाबत  

६ ३७९०१ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.प्रकाश गजशभये 

राज्यात अनदुानास पात्र म्हणनू घोवषत 
केलेल्या उच्र् माध्यशमक शाळाांच्या िगच 
तुकडयाांना अनुदान देण्याबाबत  

७ ३८५८७ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

पालघर जजल्हा पररषदेत अपांग एकाजत्मक 
शशक्षण योजनेंतगचत शशपाई पदाांसाठी 
उमेदिाराांर्ी बेकायदा भरती केल्याबाबत  

८ ३८४८० श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सततश र्व्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत 

परभणी जजल््यातील धान्य घोटाययार्ी 
र्ौकशी करण्याबाबत  

९ ३७८५३ श्री.अमरशसांह पांडडत गेिराई (जज.बीड) येथील जजल्हा पररषद 
माध्यशमक शाळेतील उदूच माध्यमाांच्या 
शशक्षकाांर्ी पद भरती करण्याबाबत  

१० ३८२८५ श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

यितमाळ जजल््यातील अल्पसांखयाांक 
विद्यार्थयाांना शशष्ट्यितृ्ती देण्याबाबत  

११ ३८९५१ श्री.कवपल पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सततश र्व्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.बाळाराम पाटील 

शशक्षकाांच्या पाल्याांना उच्र् शशक्षणाच्या 
शुल्कार्ा परतािा शमळण्याबाबत  

१२ ३७८४९ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे सावित्रीबाई फुले विदयापीठ, पुणे याांच्या 
"मास्टर प्लॅन" ला मान्यता देण्याबाबत  

१३ ३८११८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 

शालेय शुल्क तनयमन कायद्यात सुधारणा 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.हररशसांग राठोड, डॉ.सुधीर 
ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सतेज ऊफच  
बांटी पाटील, श्री.मोहनराि कदम, 
आककच .अनांत गाडगीळ 

१४ ३८८०२ श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत मुांबई विभागीय शुल्क तनयामक सशमतीत 
तनयमाांरे् उल्लांघन करुन एका प्रततजष्ट्ठत 
व्यक्तीस तनयकु्त केल्याबाबत  

१५ ३९२१८ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.रविांद्र फाटक जव्हार (जज.पालघर) तालुक्यात पदव्यतु्तर 
शशक्षण देणारे महाविद्यालय सुरु 
करण्याबाबत  

१६ ३८१९७ श्री.विक्रम काळे, श्री.सततश र्व्हाण, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.बाळाराम पाटील 

मराठिाडा विभागात जजल्हा पररषदेच्या 
माध्यशमक शाळेतील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

१७ ३८७६० अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सततश र्व्हाण 

राज्यातील जजल्हा पररषद शाळेतील 
विद्यार्थयाांसाठी गणिेश खरेदीर्ी पािती 
सादर करण्यार्ी सक्ती केल्याबाबत  

१८ ३७९७९ डॉ.अपिूच हहरे त्र्यांबकेश्िर (जज.नाशशक) येथे सांतपीठ 
स्थापन करण्याबाबत  

१९ ३८७६४ श्री.रविांद्र फाटक मौजे अलोंड े (ता.विक्रमगड, जज.पालघर) 
येथील एस्टीम प्रा.शल. कारखान्यािर 
कारिाई करण्याबाबत  

२० ३८२५८ श्री.शमतेश भाांगडडया गडधर्रोली जजल््यातील धान खरेदी 
कें द्रािर इलेक्रॅातनक िजन काटे उपलब्ध 
नसल्याबाबत  

२१ ३९६१७ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

तळोजा (जज.रायगड) येथील कारखान्याांिर 
कारिाई करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
२२ ३९६९६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.हररशसांग राठोड, आककच .अनांत गाडगीळ 

राज्यातील निीन पाणीपुरिठा योजनाांना 
मान्यता देण्याबाबत  

२३ ४०१५८ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया 

राज्यातील ग्राहक सांरक्षणाच्या कामार्ी 
पुनरचर्ना करण्याबाबत  

२४ ४०७३१ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबान ू
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर 

अधाचपूर (जज.नाांदेड) तालुक्यात केरोशसनरे् 
िाटप करण्याबाबत  

२५ ४०७६३ श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

माऊां ट कामेल ॲकॅडमी स्कूल, मुांबई 
येथील शशक्क्ष केविरुध् द कारिाई 
करण्याबाबत  

२६ ४०७७७ श्री.प्रविण दरेकर उल्हासनगर येथील िालधुनी नदीरे् 
प्रदषूण रोखण्याबाबत  

२७ ४०९२७ श्री.जयांत पाटील राज्यातील धान्य पुरिठा करणाऱ्या 
शासकीय गोदामाांर्ी दरुिस्था झाल्याबाबत  

२८ ४१०६४ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप हाफककन जीि षषध तनमाचण 
महामांडळातील रोजांदारीिरील कामगाराांना 
कामािर रुजू करण् याबाबत  

२९ ४१०६६ श्री.सुभाष झाांबड मराठिाडयातील पाणीपुरिठा योजनाांमध्ये 
अपहार झाल्याबाबत  

३० ४११३३ श्री.आनांदराि पाटील राज्यात तनयमबा्यररत्या शशक्षकाांर्ी 
नेमणकू केल्यार्ी र्ौकशी करण्याबाबत  

३१ ४११५६ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ककरण पािसकर जव्हार ि मोखाडा (जज.पालघर) 
तालुक्यातील हांगामी तनिासी 
िसततगहृाांच्या प्रस्तािाला मान्यता 
शमळण्याबाबत  
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दसुरी फेरी 
 
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
३२ ४०२८१ श्री.पररणय फुके र्ौधरिाडी (पो.सकच लिाडी) (ता.कोरेगाांि, 

जज.सातारा) गािात तनयशमत पाणीपुरिठा 
करण्याबाबत  

३३ ३८११४ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले महात्मा फुले मागासिगीय उच्र् प्राथशमक 
शाळा, गुलशन नगर, नागपूर शहरात 
बोगस कागदपत्राांच्या आधारे स्थलाांतररत 
झाल्याबाबत  

३४ ४००८० श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर 

पालघर जजल््यात दाररद्रय रेषेखालील, 
अांत्योदय योजनेतील शशधापत्रत्रकाधारकाांना 
धान्य वितरीत करण्याबाबत  

३५ ३७९०३ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यातील प्राध्यापकाांच्या िेतनाबाबत  

३६ ३८२७७ श्री.खिाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

यितमाळ जजल््यात फ्लोराईडयकु्त 
जलस्त्रोत आढळल्याबाबत  

३७ ३८९५४ श्री.कवपल पाटील राज्यातील अपांग शाळाांतील कां त्राटी 
शशक्षक आणण शशक्षकेतर कमचर्ाऱ्याांना 
सेिेत कायम करण्याबाबत  

३८ ४०४७३ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप 

जळगाि येथील शासकीय अशभयाांत्रत्रकी 
महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांना 
शशष्ट्यितृ्ती देण्याबाबत  

३९ ३८८१२ श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत राज्यातील मुखयाध्यापकाच्या 
तनयांत्रणातील तकुडयाांना माध्यमतनहाय 
सांर्मान्यता देण्याबाबत  

४० ४०८७४ श्री.बाळाराम पाटील पेण येथील लेखाधधकारी कायाचलय 
अशलबाग येथे स्थलाांतरीत करण्याबाबत  

४१ ३८८४६ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सततश र्व्हाण 

राज्यात इयत्ता अकरािीच्या परीक्षा 
पध्दतीत बदल केल्याबाबत  

४२ ३८०४१ डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अतनल सोले आडगाांि (जज.नाशशक) येथील नाशशक 
विभागीय शशक्षण मांडळाच्या सांपाहदत 
जागेिरील बाांधकामाबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
४३ ३८९८८ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.आनांद ठाकूर मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यात 

पाणीपुरिठा योजना कायाचजन्ित 
करण्याबाबत  

४४ ४०००० श्री.शमतेश भाांगडडया, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

तुळजाभिानी शशक्षण प्रसारक मांडळ 
सांस्थेिर कारिाई करण्याबाबत  

४५ ३९६९७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.हररशसांग राठोड 

राज्य हागणदारी मुक्त करण्याबाबत  

४६ ४०१६६ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.शमतेश भाांगडडया 

मराठी साहहत्य मांडळाच्या अनुदानात िाढ 
करण्याबाबत  

४७ ४०९९७ श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.सुतनल तटकरे, श्री.खिाजा 
बेग, श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.जगन्नाथ शशांदे 

राज्यातील शाळाांना सांरक्षक शभांत 
बाांधण्याबाबत  

४८ ४०७८२ श्री.प्रविण दरेकर असल्फा घाटकोपर, मुांबई येथील 
अनधधकृत कारखान्याांिर कारिाई 
करण्याबाबत  

४९ ४०९७८ श्री.जयांत पाटील काळार्ौकी, मुांबई येथील मे.कैलास फामाच 
षषध दकुानािर कारिाइच करण्याबाबत  

५० ४१०७० श्री.सुभाष झाांबड िैजापूर (जज.षरांगाबाद) येथील स्िस्त 
धान्य दकुानात ताांदळार्ा काळाबाजार 
झाल्याबाबत  

 
ततसरी फेरी 

 
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
५१ ४०३९८ श्री.पररणय फुके डॉक्टर विदाऊट बॉडचर" या कां पनीिर 

कारिाई करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
५२ ३८१५७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले नागपूर येथील शासकीय धर्त्रकला 

महाविद्यालयातील अधधष्ट्ठात्याांर्ी र्ौकशी 
करण्याबाबत  
 

५३ ४००८१ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर 

मौजे कुरांगिणे खरैाटिाडी (ता.कणकिली, 
जज.शसांधदुगुच) येथील नळ पाणीपुरिठा 
योजना सुरु करण्याबाबत  
 

५४ ३७८९९ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
डॉ.सुधीर ताांबे 

राज्यातील खाजगी सांस्थाांच्या शाळेतील 
शशक्षक ि मुखयाध्यापकाांना िेतन 
देण्याबाबत  
 

५५ ३८९६० श्री.कवपल पाटील दहािीच्या भाषा विषयाांच्या परीक्षेरे् २० 
गुण शशक्षण मांडळाने रद्द केल्याबाबत  
 

५६ ४०६०५ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे 

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील शशक्षक 
सेिकाांर्ा कालािधी पणूच केलेल्या 
शशक्षकाांना तनयशमत करण्याबाबत  
 

५७ ३९५३५ डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अतनल सोले राज्यातील सिच तालुक्यात क्रीडा सांकुल 
उभारण्याबाबत  
 

५८ ३९७०३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.हररशसांग 
राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

गोपीनाथ मुांड े राष्ट्रीय ग्रामीण विकास 
सांशोधन सांस्थेस तनधी उपलब्ध 
करण्याबाबत  

५९ ४१००१ श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.सुतनल तटकरे, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.खिाजा 
बेग, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.रामराि 
िडकुते 

कृष्ट्णा नदी (साांगली) येथील पाण्यारे् 
प्रदषूण रोखण्याबाबत  

६० ४१०७९ श्री.सुभाष झाांबड षरांगाबाद जजल््यातील नागररकाांना शुध्द 
वपण्याच्या पाण्यार्ा पुरिठा करण्याबाबत  

 

विधान भिन :   डॉ.अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : २२ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


