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

बुधिार, हिनाांक २१ मार्च, २०१८ / फाल्गुन ३०, 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 - ३४ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ३२ [ ०१ ते ३२ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ०२ [ ३३ ि ३४ ] 
  

एकूण - ३४ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ ११४१५९ श्री.विलास तरे, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, 

श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.अशमत घोडा 
उटािली (ता.विक्रमगड, जज.पालघर) 
ग्रामपांर्ायतीमधील शौर्ालय लाभार्थयाांच्या 
अनिुानामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

२ ११५४५४ अॅड.सांजय धोटे जजिती (जज.र्ांद्रपुर) तालुक्यातील शशक्षण 
विभागात असलेल्या ररक्त पिाांबाबत 

३ १०९२०७ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.योगेश सागर मुांबईतील शमठी, पोईनार ि ओशशिरा 
नद्या प्रिवुषत झाल्याबाबत 

४ ११५३९३ श्री.नारायण कुरे् मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील पाणीटांर्ार्च 
तनिारण्यासाठी कोटयिधी रूपये खर्च 
करूनही पाणीपुरिठा होत नसल्याबाबत 

५ ११५२९४ श्री.अतनल किम नाशशक जजल््यातील शतेकऱ्याांच्या 
मक्याला शासनाने ठरविलेल्या खरेिी 
आधारभूत ककमतीनुसार िर शमळणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
६ १०४७७८ श्री.अतुल भातखळकर डोंबबिली खडिली (ता.कल्याण, जज.ठाणे) 

येथे बेकायिेशीरपणे फामचसी महाविद्यालये 
र्ालविण्यात येत असल्याबाबत 

७ ११०९९७ श्री.भारत भालके पांढरपूर (जज.सोलापूर) शहरातील वपण्याच्या 
पाण्याच्या टाकीरे् काम अपूणच अिस्थेत 
असल्याबाबत 

८ १०५४४३ श्री.अब ूआजमी जोगेश्िरी (मुांबई) येथील नशसांग होममधून 
विनापरिाना औषध विक्री होत 
असल्याबाबत 

९ ११३७४६ श्री.अब् िलु सत्तार, प्रा.िषाच गायकिाड, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती तनमचला 
गावित, श्री.अस्लम शेख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.भारत भालके, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.प्रकाश आबबटकर 

राज्यासह कन्नड (जज.औरांगाबाि) 
तालुक्यासह ऊस तोडणी मजूराांच्या 
मुलाांकररता साखर शाळाांर्ी तनशमचती 
करण्याबाब त 

१० ११४१९४ श्री.राजन साळिी धुळे, औरांगाबाि, अमरािती जजल््यातील 
तसेर् पुसेगाांि (जज.सातारा), केळापूर 
(जज.यितमाळ) येथील ५ तनिासी 
शाळाांमधील विद्यार्थयाांना िेण्यात येणाऱ्या 
अल्प भोजन खर्ाचबाबत 

११ ११४८५९ अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषचिधचन 
सपकाळ, श्री.अशमत झनक, श्री.राहुल बोंदे्र, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अस्लम शेख, प्रा.िषाच गायकिाड, 
श्रीमती तनमचला गावित, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.भारत भालके 

धामणगाि काटपूर तसेर् खोलापूर 
(जज.अमरािती) गािाांना पाणीपुरिठा 
करणाऱ् या पाण्याच्या टाकीर्ी झालेली 
िरुिस्था 

१२ ११२१९८ श्री.डड मल्लीकाजूचन रेड्डी रामटेक ि पारशशिनी येथील तालुका कक्रडा 
सांकुलारे् बाांधकाम पूणच करण्याबाबत 

१३ १०६३२४ डॉ.शशशकाांत खेडकेर मौजे तनमगाांि िायाळ (ता.शसांिखेड राजा, 
जज.बलुडाणा) येथील मांजूर असलेली 
महाजल पाणी पुरिठा योजना बांि 
असल्याबाबत 

१४ १०४९२५ श्री.शभमराि तापकीर पुणे, हडपसर, सोलापूर रोडिरील ििैिुाडी 
येथील विद्या पेरोल पांपािर मशीनमध्ये 
फेरफार करून ग्राहकाांर्ी आधथचक फसिणकू 
होत असल्याबाबत 

१५ १११८९५ कुमारी प्रणणती शशांिे सोलापूर जजल्हयातील उजनी निीतील 
पाणी प्रिषूणामुळे बाधधत झालेल्या गािाांर्ा 
आराखडा तयार करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१६ ११४१५१ श्री.हषचिधचन सपकाळ मौजे िेऊळघाट ि सहा गािे 

(ता.जज.बुलढाणा) तसेर् रोहहणखेड ि १४ 
गाांिे या प्रािेशशक पाणी पुरिठा योजनेच् या 
सुधारीत अांिाजपत्रकास मांजूरी िेण्याबाबत 
 

१७ ११२५८० श्री.तानाजी मुटकुले हहांगोली जजल््यासाठी मानि विकास 
शमशन योजनेंतगचत शमळणारा तनधी 
अखधर्चत असल्याबाबत 
 

१८ १०८९३७ श्री.र्ांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-
सरुडकर, डॉ.सुजजत शमणरे्कर 

राष्ट्रीय पेयजल योजनेअांतगचत कोल्हापूर 
जजल्हयातील नळ पाणीपुरिठा योजना पूणच 
क्षमतेने कायाचजन्ित होण्याबाबत 
 

१९ १०९४१२ श्री.अतनल बाबर साांगली जजल््यातील विसापरू गािाकररता 
स्ितांत्र पाणीपुरिठा योजना करण्याबाबत 
 

२० ११५६२७ श्री.अजजत पिार, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.ित्तात्रय भरणे, श्रीमती सुमन पाटील, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील 

साांगली येथील कृष्ट्णा निीतील पाण्यारे् 
मोठ्या प्रमाणािर होणारे प्रिषुण 
 

२१ १११४९७ डॉ.सुजजत शमणरे्कर सािड े (ता.हातकणांगले, जज.कोल्हापूर) 
येथील शरि सह. साखर कारखान्याने 
िवूषत ि रसायनयुक्त, मळीशमश्रीत पाणी 
विहहरीत सोडल्याबाबत 
 

२२ १०७९८२ श्री.रणधीर सािरकर अकोला जजल््यात बाजार हस्तक्षपे 
योजनेंतगचत रास्त भाि िकुानिाराांना 
पुरविण्यात येणाऱ्या तूरडाळीर्ी पाककटे 
कमी आढळून आल्याबाबत 
 

२३ ११३१८८ श्री.एकनाथराि खडसे मौजे मुक्ताईनगर (ता.मुक्ताईनगर, 
जज.जळगाांि) येथे ग्रामीण पायाभूत विकास 
तनधी-१९ अांतगचत साांडपाणी व्यिस्थापन 
प्रकल्पार्ा समािेश करण्याबाबत 
 

२४ ११२६४८ श्रीमती सीमाताई हहरे िेिगाि (ता.तनफाड, जज.नाशशक) जजल्हा 
पररषिेच्या शाळेत पोषण आहारात ककड े
आढळल्याबाबत 
 

२५ ११०७४८ श्री.सांतोष िानिे, अॅड.भीमराि धोंड े महाराष्ट्र अध्ययन कें द्र उभारण्यात मुांबई 
विद्यापीठ प्रशासनाला अपयश 
आल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२६ ११५८६६ श्री.सुतनल शशांिे, अॅड.भीमराि धोंड,े 

श्री.सांतोष िानिे 
ठाण्यातील गौतम प्राथशमक-माध्यशमक 
कतनष्ट्ठ महाविद्यालयातील विद्याथाांना 
विश्िस्ताांनी केलेल्या अमानुष 
मारहाणीबाबत 

२७ ११४१७० डॉ.राहूल आहेर िेिळा (जज.नाशशक) तालुक्यातील मेशीसह 
पार् गाि प्रािेशशक पाणीपरुिठा योजना 
पुनरुज्जीवित करण्याबाबत 

२८ ११५२३५ श्रीमती तनमचला गावित, प्रा.िषाच गायकिाड ठाणगािासह पार्गाांि (जज.नाशशक) 
पाणीपुरिठा योजनेरे् िीज िेयके थकल्याने 
पाणीयोजना बांि झाली असल्याबाबत 

२९ १०५६०२ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत 
विलासराि िेशमुख, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.भारत भालके, 
श्री.सांतोष िानिे 

औरांगाबाि जजल्हयातील पाणीपुरिठा 
योजनाांना तनधीर्ा पुरिठा करण्याबाबत 

३० १०७२१४ श्री.िैभि वपर्ड, श्री.अजजत पिार, श्री.राहुल 
जगताप, श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.पाांडुरांग 
बरोरा, श्री.जजतेंद्र आव्हाड 

अहमिनगर जजल्हयातील अकोले ि ३२ 
गाि पाणीपुरिठा योजनेसाठी तनधी 
उपलब्ध करुन िेणेबाबत 

३१ ११४५४४ श्री.अस्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.अमर काळे, श्री.अशमन पटेल, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
श्री.डी.पी.सािांत, प्रा.िषाच गायकिाड, श्रीमती 
तनमचला गावित, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.भारत भालके, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.बाळासाहेब थोरात 

शभिांडी ि डोंबबिली (जज.ठाणे) येथील 
मे.एम.एम.प्रोडक्टस कां पनी विना परिाना 
आयुिेिीक औषधाांरे् उत्पािन करीत 
असल्याबाबत 

३२ १०५६८५ श्री.बांटी भाांगडडया, श्री.समीर कुणािार राष्ट्रसांत तुकडोजी महाराज नागपूर 
विद्यापीठास बनािट धनािेशामुळे आधथचक 
नुकसान झाल्याबाबत 

  

िसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३३ १०९८१६ श्री.अतुल भातखळकर नागपूर जजल््यामध्ये शशधापबत्रकेसोबत 

आधारकाडच जोडल्यामुळे अन्नधान्यार्ी 
बर्त झाली असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३४ ११४५४६ श्री.अस्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-

पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.अमर काळे, श्री.अशमत 
विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 
श्री.डी.पी.सािांत, प्रा.िषाच गायकिाड, श्रीमती 
तनमचला गावित, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.भारत भालके, 
श्री.बाळासाहेब थोरात 

मौ.हिघांर्ी (ता.आटपाटी, जज.साांगली) 
येथील भारत तनमाचण योजने अांतगचत 
नळपाणी पुरिठा योजनेरे् काम तनकृष्ट्ट 
िजाचरे् झाले असल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : २० मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण  ाासकयय म्यर््ती  मुद्रणालय, मंुबई. 


