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गुरुिार, हिनाांक ०९ मार्च, २०१७ / फाल्गुन १८, १९३८ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिक कल्याण,  
उच् र् ि तां्रशशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्कृततक 
कायच, अल्पसांखयाांक विकास आणण िक्फ मां्रशी 
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(२) अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहक सांरक्षण,  
अन् न आणण षषध प्रशासन, सांसिीय कायच मां्रशी 

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

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांखया – ३३ 
 

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - २६ [ १ ते २६ ] 
िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ६ [ २७ ते ३२ ] 
ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - १ [ ३३ ]   

 
  

                           एकूण - ३३ 
                                               -------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ ७४१२१ श्री.अजय र्ौधरी, श्री.शभमराि तापकीर, 

श्री.सरिार ताराशसांह, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, श्री.अस्लम 
शेे, श्री.कालीिास कोळांबकर, डॉ.सांतोष 
टारफे, श्रीमती तनमचला गावित, 
श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अबू आजमी, श्री.प्रशाांत 
ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, अडॅ.आशशष 
शेलार, श्रीमती मतनषा र्ौधरी, श्री.राहूल 
कुल 
 

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपसु्तक तनशमचती ि 
अभ्यासक्रम सांशोधन मांडळाने मागणीपेक्षा 
अधधक पसु्तकाांर्ी छपाई केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२ ७९१८३ श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ मौजे बागणी (ता.िाळिा, जज. साांगली) 

येथील योगेश िधु सांकलन कें द्रािर अन्न 
ि षषध प्रशासन विभागाने छापा 
टाकल्याबाबत 
 

३ ७४८१० श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अशमत  िेशमुे, श्रीमती सीमाताई हहरे, 
श्रीमती िेियानी फराांिे 
 

राजापूर (ता. सांगमनेर, जज.अहमिनगर ) 
येथील प्रागततक शशक्षण सांस्थेच्या कतनष्ट्ठ 
महाविद्यालयातील विद्यार्थयाचर्ा झालेला 
मतृ्य ू
 

४ ७५५७९ श्री.सांिीप नाईक, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.अब ूआजमी 

ठाणे-बेलापूर षद्योधगक िसाहतीतील 
रसायन शमधश्रत पाणी नाल्यात सोडण्यात 
येत असल्यामुळे होणारे प्रिषूण 
 

५ ७८४९४ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अस्लम शेे, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.नानाजी शामकुळे, श्री.सांजय सािकारे, 
श्री.योगेश (बापू) घोलप, अॅड.सांजय धोटे 
 

र्ांद्रपूर येथील उद्योगाांमुळे प्रिषूणामध्ये 
झालेली िाढ 
 

६ ७६२७९ श्रीमती अशमता र्व्हाण नाांिेड जजल्हयात सािचजतनक वितरण 
व्यिस्थेअांतगचत स्िस्त िरात िेण्यात 
येणाऱ् या धान्यार्ी काळया बाजारात होत 
असलेली विक्री 
 

७ ७७७१६ श्री.बाबुराि पार्णे, श्री.अजजत पिार, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.पाांडुरांग 
बरोरा, श्री.िैभि वपर्ड, श्री.अतनल बाबर, 
श्री.कुणाल पाटील 
 

राज्यात जजल्हा पातळीिर विद्यापीठ 
उपकें द्र सुरु करण्याबाबत 
 

८ ७३९०५ श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे, 
श्री.मकरांि जाधि-पाटील, अॅड.आशशष 
शेलार, अॅड.पराग अळिणी, श्री.सांजय 
केळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.अतुल 
भातेळकर, श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.पाांडुरांग 
बरोरा, श्री.राहुल मोटे, श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील, श्री.शामराि ऊफच  बाळासाहेब 
पाटील, श्री.हसन मुश्रीफ, अॅड.यशोमती 
ठाकूर, श्री.अशमन पटेल, श्री.सुतनल प्रभू, 

ठाणे, मुांबईसह शशक्षक ि शशक्षकेतर 
कमचर्ाऱ्याांरे् विविध प्रकरणातील ३४ कोटी 
रुपये शासनाकड ेथककत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.रुपेश म् हा्रश,े श्री.अजजत पिार, 
श्री.गणपत गायकिाड, प्रा.िषाच गायकिाड, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.अमर काळे, श्री.अशमत  िेशमुे, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.बळीराम शसरसकर, 
श्री.नरेंद्र पिार, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.उन्मेश पाटील, श्री.प्रशाांत बांब 
 

९ ८००४८ श्री.हषचिधचन सपकाळ बुलढाणा जजल् ्यातील हज या्रशकेीतकरीता 
षरांगाबाि विमानतळाांिीतन प्रिासार्ी 
सुविधा उपलब् ध कीतन िेण् याबाबत 
 

१० ७५१३९ श्री.कुणाल पाटील धुळे जजल्हयात अल्पसांखयाांक (मुस्लीम) 
समाजातील मुलीांकररता िसतीगहृ सुरु 
करण्याबाबत 
 

११ ७३८४५ अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.अतुल भातेळकर, श्री.अशमत साटम, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.प्रकाश सुिे, 
अॅड.गौतम र्ाबुकस्िार, श्री.प्रताप सरनाईक, 
श्री.र्ांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-
सरुडकर, डॉ.राहूल पाटील, श्री.मांगेश 
कुडाळकर, श्री.अस्लम शेे, श्री.विजय 
षटी, श्री.नरेंद्र पिार, श्री.योगेश (बापू) 
घोलप, श्री.शाांताराम मोरे, श्री.अतनल किम, 
श्री.योगेश सागर, प्रा.िषाच गायकिाड, 
श्री.तकुाराम काते, श्रीमती िेियानी फराांिे, 
श्री.हररष वपांपळे, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.राजु तोडसाम, श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे, श्री.उन्मेश पाटील, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.अमर काळे, श्री.अशमत  िेशमुे, 
श्रीमती सीमाताई हहरे 
 

राज्यातील जजल्हा शाळाांमध्ये मुलभूत 
सोयी-सुविधाांच्या अभािी विद्यार्थयाांरे् होत 
असलेले नुकसान 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१२ ७६२८९ श्री.योगेश सागर, श्री.र्रण िाघमारे, 

श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे, श्रीमती िेियानी 
फराांिे, श्री.शशिाजीराि कर्ड चले, श्री.सांतोष 
िानिे 
 

शसांधिुगुच येथील गोिामात १२ हजार 
जक्िांटल भात साठा शशल्लक असल्याबाबत 
  

 

१३ ७५१०५ श्री.र्रण िाघमारे, श्री.विजय रहाांगडाले भांडारा जजल््यात प्रिषुण िरू करण्याकरीता 
जजल्हा पयाचिरण सशमती गठीत 
करण्याबाबत 
 

१४ ७८३४२ श्री.अशमत घोडा नारे (ता.िाडा, जज. पालघर) येथील मे. 
सेंट गोबेन इांर्डया शल. (जजप्सम) या 
कां पनीमुळे होणारे प्रिषूण 
  

 
१५ ७४४९२ श्री.अतुल भातेळकर, अॅड.आशशष शेलार, 

श्री.अब ूआजमी 
मुांबईमधील जोगेश्िरी विक्रोळी शलांक 
रोडिर अांधेरी येथे अनधधकृत रेडी शमक्सर 
कााँक्रीट प्लाांट सुरु असल्याबाबत 
 

१६ ७९२४९ श्री.ककशोर पाटील, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील 

साििा (ता.भुसािळ जज.जळगाि) येथून 
तनळे रॉकेल जप्त केल्याबाबत 
 

१७ ७५३५४ डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सुभाष भोईर, 
श्रीमती तपृ्ती सािांत 

ठाणे, कल्याण, निी मुांबई आणण पनिेल 
शहरात मािा आणण ेिा तसेर् 
भेसळयकु्त बफीर्ा साठा जप्त 
केल्याबाबत 
 

१८ ७७४७८ श्री.विजय षटी, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.सरिार ताराशसांह, श्री.अजजत पिार, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.हिलीप 
िळसे-पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.िैभि वपर्ड, 
श्री.राजेश काशीिार, श्री.शशिाजीराि कर्ड चले, 
श्री.सांतोष िानिे, डॉ.सांतोष टारफे 
 

परभणी (जज.परभणी) येथील पुरिठा 
विभागाच्या गोिामातील शशधािाटप 
धान्यार्ा झालेला गैरव्यिहार 
 

१९ ७८६०७ श्री.सुधाकर िेशमुे, श्री.राजु तोडसाम गडधर्रोली जजल्हयातील गोंडिाना 
विद्यापीठातील पुनमुचल्याांकन पध्ितीत 
होत असलेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२० ७८७२९ श्री.सुरेश धानोरकर कोरपना (जज.र्ांद्रपूर) तालुक्यातील शसमेंट 

कां पन्याांमुळे शेतीरे् होणारे नकुसान 
 

२१ ७८६२१ श्री.सांतोष िानिे मोेाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील 
जज.प.च्या शाळाांमधनू विद्यार्थयाांना 
मध्यान्ह भोजनातनू तनकृष्ट्ट िजाचरे् अन्न 
हिले जात असल्याबाबत 
 

२२ ७६५६० श्री.सुभाष उफच  पांर्डतशेठ पाटील अशलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील 
कुलाबा ककल्ल्यार्ी झालेली िरूिस्था 
 

२३ ७५२९९ श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.तनतेश राणे, 
श्री.सरिार ताराशसांह, श्री.कालीिास 
कोळांबकर 

मळेगाि (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील 
पाणी पुरिठा योजनेत झालेला गैरव्यिहार 
  

 
२४ ७५९८७ श्री.तनतेश राणे, श्री.सुतनल शशांिे, 

श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.अशमन पटेल, 
अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.राजन साळिी, 
श्री.अब ूआजमी, श्री.मांगलप्रभात लोढा, 
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.प्रशाांत बांब, 
श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, श्री.राहूल कुल, श्रीमती तपृ्ती 
सािांत, श्री.र्ांद्रकाांत सोनािणे 
 

राज्यातील अशभयाांत्र्रशकी महाविद्यालया-
मधील अध्यापकाांना िेतन शमळाले 
नसल्याबाबत 
 

२५ ७९७३१ श्री.रुपेश म् हा्रश,े श्री.जयप्रकाश मुांिडा, 
श्री.परृ्थ िीराज र्व्हाण, श्री.नसीम ेान, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्लम शेे 

ठाणे ेाडीककनारी ेारफुटीच्या 
पररसरातील अततक्रमणे, बाांधकामार्ा 
घनकर्रा इ.मुळे ेाडी प्रिवूषत 
झाल्याबाबत 
  

 
२६ ७३९६१ श्री.अस्लम शेे, श्री.अशमन पटेल, 

श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.समीर कुणािार, श्री.अतुल भातेळकर, 
अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती मतनषा र्ौधरी, 
श्रीमती तनमचला गावित, श्री.डी.एस.अहहरे, 
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.तनतेश राणे 

राज्यातील शासकीय अशभयाांत्र्रशकी ि 
तां्रशशशक्षण महाविद्यालयाांकररता सांगणक 
ि लॅपटॉपच्या ेरेिीर्ा प्रस्तािाबाबत 
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िसुरी फेरी 
  
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२७ ७४१२३ श्री.अजय र्ौधरी मुांबई विद्यापीठातील आणण विद्यापीठाशी 

सांलजननत असलेल्या महाविद्यालयात 
स्थायी सशमती स्थापन करण्याबाबत 
 

२८ ७५७८४ श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अशमत  िेशमुे, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.अमर काळे, श्री.बाबुराि पार्णे, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सुभाष भोईर, 
श्री.सुतनल शशांिे, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.राजन साळिी, श्री.अजय र्ौधरी, 
श्रीमती मेधा कुलकणी, श्रीमती तपृ्ती 
सािांत, श्री.राहूल कुल, श्री.र्ांद्रकाांत 
सोनािणे 
 

मुांबईसह राज्यात शशक्षक भरतीस बांिी 
असतानाही ५००० शशक्षकाांच्या तनयुक्तीस 
िैयजक्तक मान्यता िेण्यात आल्याबाबत 
 

२९ ७८४१० श्रीमती अशमता र्व्हाण गारगोटिाडी ि पाांडुणाच (जज.नाांिेड) येथील 
नळ पाणी पुरिठा योजना प्रलांत्रबत 
असल्याबाबत 
 

३० ७८३४५ श्री.अशमत घोडा विक्रमगड (जज. पालघर) तालुक्यातील 
शासकीय तां्रशतनकेतन महाविद्यालयामध्ये 
पुरेसे प्राध्यापक ि प्रात्याक्षक्षकाांच्या सोयी 
उपलब्ध नसल्याबाबत 
 

३१ ७५३८३ श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.तनतेश राणे, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.सुतनल राऊत, श्री.प्रताप 
सरनाईक, श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.अतुल 
भातेळकर, अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती 
तनमचला गावित, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अस्लम शेे, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विेे-पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.विजय षटी, श्री.प्रकाश 
सुिे, श्री.सुतनल शशांिे, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.राजन साळिी, श्री.र्रण िाघमारे, 
श्री.अतनल किम, श्री.प्रकाश फातपेकर, 

मुांबइच विद्यापीठाांतील कमचर्ाऱ्याांच्या 
तनयुक्त्यामध्ये झालेली अतनयशमतता 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
अॅड.गौतम र्ाबुकस्िार, श्री.तकुाराम काते, 
श्रीमती सीमाताई हहरे, श्री.हिलीप िळसे-
पाटील, श्री.जयांत पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्रीमती हिवपका 
र्व्हाण, डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.योगेश 
सागर, श्री.ककशोर पाटील, श्री.सांजय 
पोतनीस, श्री.िैभि वपर्ड 
 

३२ ७४८८४ श्री.अस्लम शेे राज्यातील सिच अन्न ि षषधे प्रशासन 
कायाचलयाांच्या नतुनीकरणाबाबत 
 

  
ततसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३३ ७४१२५ श्री.अजय र्ौधरी, श्री.सांजय केळकर, 

श्री.रुपेश म् हा्रश,े श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.तनतेश 
राणे, श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.योगेश (बापू) 
घोलप, श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.शाांताराम 
मोरे, श्री.प्रकाश सुिे, श्री.कालीिास 
कोळांबकर, श्री.ककशोर पाटील, अॅड.भीमराि 
धोंड,े श्री.तुकाराम काते, श्री.सांिीपानराि 
भुमरे 

राज्यातील विनाअनिुातनत उच्र् 
माध्यशमक शाळा आणण कतनष्ट्ठ 
महाविद्यालयाांमधील ’कायम’ शब्ि 
िगळण्याबाबत 
  

 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि 
हिनाांक : ८ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


