
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

मंगळिार, ददनांक ०८ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १७, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
िारांककि प्रश्नोत्िरांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नांची सूची 

  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि युिक कल्याण,  
उच् च ि िं्रशशशक्षण, मराठी भाषा, सांस्कृतिक कायय,  
अल्पसंखयांक विकास ि िक्फ मं्रशी 

 

यांच ेप्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी पुरिठा आिण ्ाहक संरक्षण,  
अन्न आिण औषध प्रशासन, संसदीय कायय मं्रशी 

(३) पयायिरण मं्रशी 
(४) पाणीपुरिठा ि स् िच् छिा मं्रशी 

  

प्रश्नांची एकूण संखया - ५८ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नांची संखया - ३१ [ १ िे ३१ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संखया - १८ [ ३२ िे ४९ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संखया - ९ [ ५० िे ५८ ] 
  

एकूण - ५८ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
१ ३३९६४ श्री.श्रीकांि देशपांड,े श्री.दत्िा्रशय साििं राज्यािील नगरपररषदेच्या उच्च 

माध्यशमक शाळेिील शशक्षकानंा सुधारीि 
िेिनशे्रणीचा लाभ देण्याबाबि 

२ ३४४३१ श्री.अमरनाथ राजूरकर राज्याि प्राथशमक शशक्षकाचंी पदे ररक्ि 
भरण्याबाबि 

३ ३३१३८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले राज्याि शशक्षकेिर कमयचाऱ्याचंी नव्याने 
पदे तनमायण करण्यासाठी सशमिी स्थापन 
करण्याबाबि 

४ ३४२९५ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमंि टकले, श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.रामहरी रुपनिर 

राज्याि खाजगी शाळेिील विद्यार्थयाांना 
सादहत्यासाठी शुल्क देण्याबाबि 

५ ३३२२९ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल्हा पररषदेच्या शशक्षकांना थकीि 
िेिन देण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
६ ३१३१८ श्री.अमरशसहं पंडडि, श्री.धनंजय मंुड,े 

श्री.सतिश चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.जयििंराि जाधि 

बीड जजल््याि िं्रश शास््रश विद्यापीठाची 
स्थापना करण्याबाबि 

७ ३४३५९ आककय .अनिं गाडगीळ राज्यािील मराठी धच्रशपट तनमायत्यांचे 
थकीि अनदुान देण्याबाबि 

८ ३४३०९ श्री.बाळाराम पाटील निीन पालघर जजल्हयाि िेिनपथक 
प्राथशमक/माध्यशमक कायायलय स्थापन 
करण्याबाबि 

९ ३१२३६ श्री.सिेज ऊफय  बंटी पाटील कोल्हापूर जजल्हयाि िधृ्द कलाकारांच्या 
मानधनाचे प्रस्िाि प्रलबंबि असल्याबाबि 

१० ३३४२८ श्री.प्रविण दरेकर राज्यािील अशभयांब्रशकी महाविद्यालयािंर 
कारिाई करण्याबाबि 

११ ३४४०२ श्री.अशोक ऊफय  भाई जगिाप कोंड उमरे (िा.संगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) 
गािाला पाणीपुरिठा करण्याबाबि 

१२ ३३९४७ श्री.रामहरी रुपनिर घुग्गुस (िा.जज.चदं्रपूर) येथील लॉयडस 
मेटल कंपनीमुळे नागररकाचें आरोग्य 
धोक्याि आल्याबाबि 

१३ ३१४९५ श्री.धनजंय मंुड,े श्री.जयििंराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमिं टकले, 
श्री.अमरशसहं पंडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरंजन डािखरे 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठिाडा 
विद्यावपठाच्याििीने शेिकरी ि 
शेिमजूरांच्या मुलानंा शशष्ट्यितृ्िी 
देण् याबाबि 

१४ ३३७४९ श्री.दत्िा्रशय साििं, श्री.श्रीकािं देशपांड े राज्याि २ मे २०१२ निंर तनयुक्ि 
केलेल्या शशक्षकानंा िैयजक्िक मान्यिा 
देण्याबाबि 

१५ ३१३७८ श्री.जगन्नाथ शशदें, अॅड.तनरंजन डािखरे, 
श्री.जयििंराि जाधि 

उल्हासनदी प्रदषुण मुक्ि करण्याबाबि 

१६ ३२४५० श्री.जयंि पाटील धाटाि (िा.रोहा, जज.रायगड) येथे विषारी 
िायचेू प्रदषुण झाल्याबाबि 

१७ ३४४१५ श्री.सुभाष झांबड फुलंब्री (जज.औरंगाबाद) िालुक्याि स्िस्ि 
धान्य दकुानािंर कारिाई करण्याबाबि 

१८ ३३४३१ श्री.विक्रम काळे औरंगाबाद जजल्हयाि विधी विद्यापीठ 
उभारण्याबाबि 

१९ ३३८४१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी िाघाळा (िा.पाथरी, जज.परभणी) येथील 
रास्िभाि दकुानाि गैरव्यिहार 
झाल्याबाबि 

२० ३४१५० डॉ.सुधीर िांबे यििमाळ जजल््यािील अतिररक्ि 
माध्यशमक शशक्षकानंा िेिन देण्याबाबि 

२१ ३१८६२ श्री.जयििंराि जाधि, श्री.अमरशसहं पंडडि, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्री.नरेंद्र पाटील 

सोलापूर विद्यापीठास पुण्यश्लोक 
अदहल्यादेिी होळकर यांचे नाि देण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
२२ ३४३९० श्री.अतनल भोसले राज्यािील शशक्षण विभागािील 

गैरव्यिहाराची चौकशी करण्याबाबि 
२३ ३२२६९ श्री.कवपल पाटील जजल्हा पररषदेिील पूिय िस्िीशाळा 

शशक्षकानंा/तनमशशक्षकानंा टीईटीमधनू 
िगळण्याबाबि 

२४ ३२६०९ श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे, श्री.अशोक ऊफय  
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.संजय दत्ि 

मंुबई विद्यापीठाने अभ्यासक्रमांसाठी 
परीक्षा शुल्काि िाढ केल्याबाबि 

२५ ३१३३७ डॉ.अपिूय दहरे, श्री.अमरनाथ राजूरकर राज्यािील प्रमुख ि धाशमयकदृष्ट्टया 
महत्िाच्या नद्या प्रदषूणमुक्ि 
करण्याबाबि 

२६ ३२६६७ श्री.रविदं्र फाटक मौजे खराबिाडी (िा.खेड, जज.पुणे) येथील 
अक्षया अलॉय कारखान्यामुळे िायू प्रदषुण 
झाल्याबाबि 

२७ ३३३०० श्री.पररणय फुके भंडारा जजल््यािील िनैगंगा नदीचे पाणी 
दवुषि झाल्याबाबि 

२८ ३२२१६ श्री.संजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे राज्यािील शासकीय रुग्णालयांमध्ये 
जेनेररक औषधे उपलब्ध करुन देण्याबाबि 

२९ ३२१४३ अॅड.जयदेि गायकिाड रहाटणी (जज.पुणे) येथे कुल्फी खाल्याने 
बबषबाधा झाल्याबाबि 

३० ३३४५९ अॅड.तनरंजन डािखरे राज्यािील रा्रशशाळांमधील शशक्षकांच्या 
सेिा समाप्ि करण्याचा तनणयय रद्द 
करण्याबाबि 

३१ ३२७५४ प्रा.जोगेन्द्र किाड े गडचांदरू (िा.कोरपना, जज.चदं्रपूर) येथे 
क्रीडा संकुल उभारण्याबाबि 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
३२ ३४२९६ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 

पािसकर, श्री.हेमंि टकले, श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.रामहरी रुपनिर 

राज्याि स्थलांिरामुळे मुले शाळेि जाि 
नसल्याबाबि 

३३ ३३३३९ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल्हा पररषद शाळेिील मुलांना 
गणिेश िाटप करण्याबाबि 

३४ ३१३२१ श्री.अमरशसहं पंडडि, श्री.धनंजय मंुड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.जयििंराि जाधि 

राज्यािील उपविभागीय प्रयोगशाळेिील 
कं्रशाटी कमयचाऱ्यानंा कायम करण्याबाबि 

३५ ३४००३ श्री.प्रविण दरेकर आगाशी-कंुभारिाडा (जज.पालघर) येथे 
रॉकेलचा काळाबाजार झाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
३६ ३१६६७ श्री.धनजंय मंुड,े श्री.जयििंराि जाधि, 

श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमिं टकले, 
श्री.अमरशसहं पंडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरंजन डािखरे 

राज्याि उच्च ि िं्रशशशक्षण विभागाने 
तनयमबा्यररत्या शशक्षण संस्थांच्या 
महाविद्यालयानंा मान्यिा ददल्याबाबि 

३७ ३३७५३ श्री.दत्िा्रशय साििं, श्री.श्रीकािं देशपांड े राज्याि डोंगराळ,आददिासी ि 
अल्पसखंयाकं भागािील खाजगी 
व्यिस्थापनाच्या शाळेि शशक्षक अतिररक्ि 
झाल्याबाबि 

३८ ३२४७० श्री.जयंि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील अल्पसखंयाकं विभागािील कामामध्ये 
अतनयशमििा झाल्याबाबि 

३९ ३४४२३ श्री.सुभाष झांबड, श्री.सजंय दत्ि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

शशरसिाडी येथे इजन्स्टटयटु ऑफ केशमकल 
टेक्नॉलॉजी (आयसीटी) सुरु करण्याबाबि 

४० ३३४४१ श्री.विक्रम काळे साई इजन्स्टटयुट ऑफ इंजजतनअररगं ॲण्ड 
टेक्नॉलॉजी (औरंगाबाद) महाविद्यालयाची 
चौकशी करण्याबाबि 

४१ ३३८६१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी परभणी जजल्हयािील पाणीपुरिठा योजना 
तनयमबा्यररत्या राबिजल्याबाबि 

४२ ३१८६३ श्री.जयििंराि जाधि, श्री.अमरशसहं पंडडि, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्री.नरेंद्र पाटील 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यानंी जनिा 
साप्िादहकािून केलेले शलखाण अप्रकाशशि 
असल्याबाबि 

४३ ३२२६६ श्री.कवपल पाटील राज्याि शाळांमध्ये प्रयोगशाळा सहाय्यक 
ि पररचर आिण ्ंथपाल नेमण्याबाबि 

४४ ३३६३३ श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे राजापूर (जज.रत्नाधगरी) िालुक्याि 
नागररक धान्यापासुन िधंचि रादहल्याबाबि 

४५ ३१३३९ डॉ.अपिूय दहरे राज्याि िररष्ट्ठ महाविद्यालयािील 
िाशसका ित्िािरील प्राध्यापकांच्या 
मानधनाि िाढ करण्याबाबि 

४६ ३४१०६ श्री.पररणय फुके िं्रशशशक्षण विभागाच्या सीईटी सेलने 
केलेल्या तनयमबा्य कारभाराबाबि 

४७ ३२२४९ अॅड.जयदेि गायकिाड पुणे जजल्हयािील नद्या प्रदषूण मुक्ि 
करुन पाण्याची गुणित्िा िाढविण्याबाबि 

४८ ३४२४८ अॅड.तनरंजन डािखरे कोकणािील समुद्र ककनाऱ् यािरील होणारे 
प्रदषूण रोखण्याबाबि 

४९ ३४२६४ प्रा.जोगेन्द्र किाड े लोणार (जज.बुलढाणा) येथील पंचायि 
सशमिी अंिगयि गािे हागणदारीमुक्ि 
करण्याबाबि 
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तिसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्याचें नांि विषय 
५० ३१७४९ श्री.धनजंय मंुड,े श्री.जयििंराि जाधि, 

श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमिं टकले, 
श्री.अमरशसहं पंडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरंजन डािखरे 

उच्च शशक्षण संचालकानी नोकर भरिीि 
गैरव्यिहार केल्याबाबि 

५१ ३३८५४ श्री.दत्िा्रशय साििं, श्री.श्रीकािं देशपांड े राज्याि संस्कृि भाषेच्या शशक्षकांची 
तनयुक्िी करण्याबाबि 

५२ ३३७१४ श्री.जयंि पाटील पाली अष्ट्टविनायक तिथयक्षे्रश (िा.सुधागड, 
जज.रायगड) येथे पाणी पुरिठा योजनेसाठी 
तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबि 

५३ ३३४४७ श्री.विक्रम काळे राज्यािील शहरी ि ्ामीण भागािील 
शाळांमध्ये पाच ददिसाचा आठिडा 
करण्याबाबि 

५४ ३१९५७ श्री.जयििंराि जाधि, श्री.अमरशसहं पंडडि, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्री.नरेंद्र पाटील 

लासलगाि (िा.तनफाड, जज.नाशशक) येथे 
मलतन:स्सारण कें द्रासह भुयारी गटार 
योजना राबविण्याबाबि 

५५ ३३६३६ श्रीमिी हुस्नबानू खशलफे जैिापूर (जज.रत्नाधगरी) गािाि नळ 
पाणीपुरिठा उपलब्ध करुन देण्याबाबि 

५६ ३१४७९ डॉ.अपिूय दहरे राज्यािील नसयरीचे प्रिेश कायद्याच्या 
कक्षिे आणण्याबाबि 

५७ ३४२४९ श्री.पररणय फुके अंबरनाथ (जज. ठाणे) येथील SICES 
साऊथ इंडडयन शाळेिील ससं्थेिर कारिाई 
करण्याबाबि 

५८ ३४२६८ प्रा.जोगेन्द्र किाड े गोंददया जजल््यािील नळ योजनांच्या   
ई-तनविदा प्रकक्रया पुणय करण्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   उत्िमशसगं चव्हाण 
मंुबई.   सधचि, 
ददनाकं : ५ ऑगस्ट , २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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

 


