
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

गुरुिार, हिनाांक २३ मार्च, २०१७ / र्तै्र २, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  
  

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

 

याांर् ेप्रभारी 
विभाग 

(२) अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहक सांरक्षण,  
अन् न आणण षषध प्रशासन, सांसिीय कायच मांत्री 

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

 

  प्रश्नाांर्ी एकूण सांखया - २९ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - २५ [ १ ते २५ ] 
  

 िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ४ [ २६ ते २९ ] 
  

 एकूण - २९ 
  -------------------- 
  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ ८२२५३ श्री.महेश र्ौघुले िहहसर (मुांबई) येथील साई शशिाई 

फामचमधनू बनािट इनहेलरर्ा साठा जप्त 
केल्याबाबत 
 

२ ७६८०८ प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.अशमन पटेल, 
डॉ.बालाजी ककणीकर 

राजुरा ताांडा (ता. मुखेड, जज. नाांिेड) 
येथील जजल्हा पररषि प्राथशमक शाळेमधील 
विद्यार्थयाांना मध्यान्ह भोजनातनू विषबाधा 
झाल्याबाबत 
 

३ ८२१४२ श्री.ककसन कथोरे धातनिली (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) येथील 
टेक्नोक्राफ्ट कां पनीच्या रसायनयुक्त 
साांडपाण्यामुळे काळू निीतील पाणी िवुषत 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
४ ७४१५६ श्री.शभमराि तापकीर पुणे शशक्षण मांडळाने विद्यार्थयाांना तनकृष्ट्ट 

िजाचच्या िप्तराांरे् िाटप केल्याबाबत 
 

५ ७५४२८ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्री.अतलु भातखळकर, 
श्रीमती मतनषा र्ौधरी 
 

पनिेल (जज.रायगड) येथील गाढी निीरे् 
पाणी साांडपाण्यामुळे प्रिवुषत झाल्याबाबत 

६ ८१८०९ श्री.सुरेश हाळिणकर कोल्हापुर येथील शशिाजी विद्यापीठातील 
भरती प्रकक्रयेत झालेला गैरव्यिहार 
 

७ ७४०५४ श्री.मनोहर भोईर, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती मतनषा र्ौधरी, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.अजय र्ौधरी, 
श्री.सुरेश लाड, श्रीमती तपृ्ती सािांत, 
श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्रीमती हिवपका 
र्व्हाण, श्री.प्रकाश सुिे, श्री.राजेश टोपे 
 

रायगड ककल्ल्यािर िकृ्षारोपणाच्या 
उपक्रमातनू लागिड केलेल्या िकृ्षाांरे् योग्य 
सांगोपन न झाल्याबाबत 

८ ८०३४६ श्री.योगेश (बापू) घोलप विल्होळी (जज.नाशशक) येथील खत 
प्रकल्पातील रसायनशमधश्रत साांडपाण् यामुळे 
िालिेिी निी प्रिवूषत झाल्याबाबत 
 
 

९ ८०८२३ श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.बाळासाहेब मुरकुटे 

अहमिनगर जजल्हयात ्ामीण भागातील 
नागररकाांना शुध्ि पाणी शमळत 
नसल्याबाबत 
 
 

१० ७८५३४ श्री.सुधाकर िेशमुख काटोल (जज.नागपूर) तालुक्यातील माउांट 
कामेल कॉन्व्हेंटद्िारा आयोजजत फुड 
फेस्टीव्हलमध्ये विद्यार्थयाांना अन्नातनू 
झालेली विषबाधा 
 
 

११ ८१२०३ श्री.उल्हास पाटील कोल्हापूर जजल्हयात केळी ि आांबे 
वपकिण्यासाठी कॅजल्शअम काबाचईडर्ा िापर 
होत असल्याबाबत 
 
 

१२ ८३१८६ श्री.विलास तरे, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, 
श्री.हहतेंद्र ठाकूर 

पांर्ाळी, आगिण ि जाांभूपाडा (जज.पालघर) 
या गािाांना पाणीपुरिठा करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१३ ७५२१८ डॉ.बालाजी ककणीकर, प्रा.िषाच गायकिाड, 

श्री.अशमन पटेल 
अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील षद्योधगक 
िसाहतीमधील कारखान्याांमधनू 
रसायनशमधश्रत पाणी नाल्यात सोडले जात 
असल्याबाबत 
 

१४ ८१३०३ श्रीमती सीमाताई हहरे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.अशमत 
िेशमुख, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.योगेश सागर 
 

शभिांडी (जज.ठाणे) शहरातील साईराम 
डाईंगमधुन तनघणा-या विषारी िायुमुळे 
होत असलेले प्रिषूण 

१५ ७७४७७ श्री.विजय षटी, श्री.धनजांय (सुधीर) 
गाडगीळ 

शमरज (जज. साांगली) येथे अिधै सुगांधी 
तांबाख,ू सुपारी ि गुटखा पािडर जप्त 
केल्याबाबत 
 
 

१६ ८२२५७ श्री.नारायण पाटील करमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील 
उजनी धरणामध्ये पुणे जजल््यातील 
कारखान्याांमधून िवूषत पाणी सोडण्यात 
येत असल्याबाबत 
 
 

१७ ८२९७६ डॉ.तुषार राठोड मौ.बाऱ्हाळी (ता. मुखेड जज.नाांिेड) येथील 
राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतगचत पाणी पुरिठा 
योजनेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
 
 

१८ ८१५८३ श्री.हषचिधचन सपकाळ खडकपुणाच पाणीपुरिठा योजनेच् या पाईप 
खरेिीमध् ये झालेला गैरव्यिहार 
 
 

१९ ७७८१५ श्री.ओमप्रकाश ऊफच  बच्र्ू कडू, 
श्री.शशरीषिािा र्ौधरी, श्री.विनायकराि 
जाधि-पाटील 

आणी (जज. यितमाळ) येथील क्रीडा 
सांकुलाच्या विविध कामाांमध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 
 
 

२० ८२९५२ श्री.गोिधचन शमाच अकोट (जज.अकोला) तहसील कायाचलयातील 
पुरिठा विभागात धान्य िाटपाच्या कामात 
झालेला गैरव्यिहार 
 
 

२१ ८०५७८ श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, 
श्री.विलास तरे 

पालघर जजल््यातील ्ामीण भागात 
झालेली पाण्यार्ी टांर्ाई िरू करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२२ ७८८८९ श्री.अजजत पिार, श्री.राणाजगजीतशसांह 

पाटील, श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.राहुल मोटे 

राज्यात महाराष्ट्र प्राथशमक शशक्षण 
पररषिेमाफच त गणणत, विज्ञान साहहत्य 
पेट्या खरेिीत झालेला गैरव्यिहार 
 
 

२३ ७४१८८ श्री.सरिार ताराशसांह, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.अस्लम 
शेख, श्री.कालीिास कोळांबकर, डॉ.सांतोष 
टारफे, डॉ.भारती लव्हेकर, श्रीमती मतनषा 
र्ौधरी, श्री.सांजय केळकर, श्री.राजेंद्र 
नजरधने, अॅड.आशशष शेलार, श्री.प्रशाांत 
ठाकूर, श्री.अतुल भातखळकर, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.सुतनल केिार, श्रीमती तनमचला 
गावित, अॅड.पराग अळिणी, श्री.नरेंद्र 
पिार, श्री.योगेश सागर, श्री.राजु तोडसाम, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्री.बाळासाहेब 
मुरकुटे, श्री.उन्मेश पाटील, श्री.शरििािा 
सोनािणे, श्री.प्रशाांत बांब, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.शशिाजीराि कर्ड चले, श्री.सांतोष िानिे 
 
 

राज्यातील हॉटेल उद्योगाांकडून सेिाशुल्क 
आकारले जात असल्याबाबत 

२४ ७९८२९ श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ मौजे नाांिीिड,े (ता.जज. रत्नाधगरी) येथील 
जे.एस.डब्ल्यु. एनजी शलशमटेड या 
कां पनीच्या िवूषत पाण्यामुळे शेतकऱ्याांरे् 
झालेले नुकसान 
 

२५ ७४०५२ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अशमन पटेल, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अशमत िेशमुख 

शशिाजी शशक्षण सांस्थेच्या अकोला येथील 
महाविद्यालयातील मागासिगीय 
विद्यार्थयाांकडून शैक्षणणक शुल् क िसूल 
करण्यात येत असल्याबाबत 
 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२६ ८२३३९ श्री.महेश र्ौघुले शभिांडी-िापोड े (जज.ठाणे) पररसरातील 

गोिामामध्ये गहू ि ताांिळार्ा अिधै साठा 
जप्त केल्याबाबत 
 
 

२७ ८१९४६ श्री.विजय षटी तघिली (ता.जज. पालघर) या गािात पाणी 
पुरिठा होण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२८ ८३०११ डॉ.तुषार राठोड, श्री.सांतोष िानिे, 

श्री.सुतनल केिार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.तनतेश राणे, 
श्री.नसीम खान, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील 

मुांबईतील जी.टी.आणण जे.जे.हॉजस्पटल येथे 
मेडीकल सजीकल अॅन्ड हॉजस्पटल 
इजक्िपमेंट या बनािट कां पनीच्या नािाने 
िैद्यककय उपकरणाांर्ा पुरिठा होत 
असल्याबाबत 
 
 

२९ ७६०२३ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अशमन पटेल, श्री.अब् िलु 
सत्तार, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अशमत िेशमुख 
 

गोंहिया-भांडारा जजल् ्याच् या भूगभाचतील 
पाणी विषयुक्त असल्याबाबत 

  

  
विधान भिन    डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई   प्रधान सधर्ि 
हिनाांक : २२ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमडंळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


