
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

बुधिार, हिनाांक १४ मार्च, २०१८ / फाल्गुन २३, 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 

 

याांरे् प्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहक सांरक्षण, अन् न ि 
औषध प्रशासन, सांसिीय कायच मांत्री 

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

 
 
  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांखया - २९ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - २६ [ ०१ ते २६ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ०३ [ २७ ते २९ ] 
  

एकूण - २९ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ ११०५८० प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 

अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.रणजीत काांबळे 
अमरािती शहरात तसेर् जजल््यात घरगुती गॅसर्ा 
होत असलेला अिैध िापर 

२ १०६८८१ डॉ.शशशकाांत खेडकेर, श्री.राहुल बोंदे्र िेऊळगािराजा (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील तसेर् 
इरला (ता.जज.बुलडाणा) येथील व्यायाम शाळाांर्ी 
र्ौकशी करण्याबाबत 

३ १११२०० श्री.त्र्यांबकराि शभसे रेणापूर (जज.लातूर) तालुक्यातील पाणीटांर्ाई 
तनिारणाबाबत 

४ १११८९६ श्री.र्ांद्रकाांत सोनिणे र्ोपडा (जज.जळगाि) तालुक्यातील गािाांर्ा 
मुखयमांत्री ग्रामीण पेयजल योजना टप्पा-२ मध्ये 
समािेश करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
५ १०५४६० श्री.बांटी भाांगडडया, श्री.समीर कुणािार, 

श्री.कृष्ट्णा गजबे, अॅड.सांजय धोटे 
तुळजाभिानी शशक्षण प्रसारक मांडळ (जज.र्ांद्रपूर) 
िनसडी या सांस्थेच्या व्यायामशाळेच्या बाांधकाम 
अनिुानात झालेला गैरव्यिहार 

६ ११४१०५ श्री.विजय भाांबळे श्रीक्षेत्र माहूर येथील राष्ट्रकुट काशलन पाांडि 
लेण्याच्या िरुािस्थेबाबत 

७ ११३०८५ श्रीमती सीमाताई हहरे, श्रीमती िेियानी फराांिे नाशशक शहराजिळील नासडी ि नांहिनी निीत 
रसायनयुक्त पाणी सोडले जात असल्याबाबत 

८ १०९१६३ श्रीमती अशमता र्व्हाण, श्री.िसांतराि र्व्हाण, 
श्री.डी.पी.सािांत 

हािगाि (जज.नाांिेड) तालुक्यात स्िच्छ भारत 
शमशन अांतगचत कामे कागिोपत्री केली 
असल्याबाबत 

९ ११४६२० प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी बािधन ि िाघोली (जज.पुणे) विभागातील 
महाविद्यालयाांनी मागासिगीय विद्यार्थयाांर्ी 
शशष्ट्यितृ्ती कॉलेजच्या खात्यात जमा केली 
असल्याबाबत 

१० ११३८४३ श्री.ककसन कथोरे कुळगाि बिलापूर (जज.ठाणे) पाशलका क्षेत्रातील 
बिलापूर विभाग हायस्कूलमधील आहारामध्ये 
झालेला गैरव्यिहार 

११ ११२५९६ श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर अल्पसांखयाक शशष्ट्यितृ्ती योजनेतील (जज.हहांगोली) 
पहहली ते िहािीरे् विद्याथी शशष्ट्यितृ्तीपासून 
िांधर्त असल्याबाबत 

१२ १११७५८ श्री.गोिधचन शमाच पारस प्रकल्पबाधधत क्षते्रातील (ता.बाळापूर, 
जज.अकोला) िवुषत पाण्यामुळे ग्रामस्थाांर्ा झालेला 
मतृ्य ू

१३ ११३३५२ प्रा.िषाच गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्रीमती तनमचला गावित, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अस्लम शखे, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.सुतनल शशांिे 

िहािीच्या नव्या अभ्यासक्रमार्ी विज्ञान आणण 
तांत्रज्ञान भाग १ आणण २ र्ी बालभारतीमाफच त 
पुस्तके प्रकाशनापिूीर् व्हॉटासॲपिर व्हायरल 
झाल्याबाबत 

१४ ११४४७९ श्री.जयांत पाटील बोरगाांि, ताकारी, साखराळे, ढिळी, येलूर, 
गाताडिाडी, ठाणापुड,े मरळनाथपूर (ता.िाळिा, 
जज.साांगली) या गािातील पाणीपुरिठा योजना बांि 
असल्याबाबत 

१५ ११३७२० श्रीमती सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.जयांत 
पाटील 

र्ांिगड (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील ९२ गािातील 
पाण्यारे् नमुने िवूषत आढळल्याबाबत 

१६ १०८६७२ श्री.सुधाकर िेशमुख राज्यातील खासगी शाळाांमध्ये आरटीई अांतगचत 
विद्यार्थयाांना पहील्या िगाचत प्रिेश शमळाला 
नसल्याबाबत 

१७ ११०७६४ श्री.िैभि नाईक, श्री.सिानांि र्व्हाण राज्यात “पॉस” मशीन या ऑनलाईन तांत्राच्या 
िापरामध्ये त्रटुी आढळून आल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१८ १०८५८६ श्री.सुभाष उफच  पांडडतशेठ पाटील नाांिेड जजल््यातील राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल 

योजना प्रलांबबत असल्याबाबत 
१९ ११०२१८ डॉ.सांतोष टारफे मराठिाडयातील १३६ पाणी पुरिठा योजनामध्ये 

गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
२० ११३१०८ श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण 

विखे-पाटील, श्री.बाळासाहेब थोरात, प्रा.िषाच 
गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, कुमारी 
प्रणणती शशांिे, श्री.नसीम खान, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अस्लम शेख, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.अमर काळे, श्री.विजय िडटे्टीिार, डॉ.सांतोष 
टारफे 

लातूर जजल्हयात पाण्यारे् नमुने िवूषत 
आढळल्याबाबत 

२१ १०४७४८ श्री.सांजय सािकारे, श्री.ककशोर पाटील महाराष्ट् र राज् य पाठयपसु् तक तनशमचती ि 
अभ् यासक्रम सांशोधन मांडळाच् या सातिी आणण 
नििीच् या पसु् तकाांमध् ये र्ुकाांसह २ सिोष नकाश े
आढळल् याबाबत 

२२ १०९४५० श्री.हषचिधचन सपकाळ बुलडाणा जजल् ्यातील शशधापबत्रका आधारला 
जोडण् यासाठी प्राप् त झालेल् या तनधीत गैरप्रकार 
झाल् याबाबत 

२३ १०८४०९ श्री.अतनल बाबर खानापूर, आटपाडी ि किठेमहाांकाळ (जज.साांगली) 
तालुक्यातील अांत्योिय लाभाथी योजनेपासून २० 
हजार नागररक िांधर्त असल्याबाबत 

२४ १०६०९६ श्री.राजन साळिी, श्री.सत्यजीत पाटील-
सरुडकर, श्री.सांजय किम, श्री.प्रतापराि 
पाटील धर्खलीकर 

राजापूर िापोली, मांडणगड, खेड (जज.रत्नाधगरी) 
मुिखेड (जज.नाांिेड)येथील प्राथशमक शाळाांमध्ये 
पुरविण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहाराबाबत 

२५ ११०९०३ श्री.भारत भालके पांढरपूर, मांगळिेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यात 
मुखयमांत्री ग्रामीण पेयजल कायचक्रम प्रभािीपणे 
राबविणेबाबत 

२६ १०४७९६ अॅड.आशशष शेलार, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.योगेश सागर, श्री.अस्लम शेख 

अकलोली (जज.ठाणे) येथे सिचशशक्षा अशभयानाांतगचत 
बाांधण्यात येत असलेल्या जजल्हा पररषिेच्या 
शाळेच्या इमारतीरे् बाांधकाम तनकृष्ट्ट िजाचरे् 
केल्याबाबत 

  
िसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२७ ११३१२२ श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण 

विखे-पाटील, श्री.बाळासाहेब थोरात, प्रा.िषाच 
गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर,       

लातूर जजल्हयातील पाण्यार्ी पातळी खालािली 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
कुमारी प्रणणती शशांिे, श्री.नसीम खान, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्लम शेख, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.अमर काळे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
डॉ.सांतोष टारफे 

२८ १११४७३ श्री.हषचिधचन सपकाळ जळगाांि जामोि सांग्रामपूर तालुक् यातील ई तनिीिा 
प्रकक्रयेत झालेल्या गैरप्रकाराबाबत 

२९ ११३६०९ श्री.राजन साळिी ओणी (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील १२ 
िाडयाांतील पाणी टांर्ाईबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : १३ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


