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बुधिार, हिनाांक २८ मार्च, २०१८ / र्तै्र ७, १९४० ( शके ) रोजीच्या 
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(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 - २७ [ ०१ ते २७ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ०५ [ २८ त े३२ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ०२ [ ३३ ि ३४ ] 
  

एकूण - ३४ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ ११६२०६ श्री.रुपेश म् हात्र े नेरळ (ता.कजचत, जज.रायगड) येथील हिलकॅप 

इांजजतनयररांग कॉलेजने अिधैररत्या शशक्षक कायचरत 
असल्यारे् िशचिनू मान्यता शमळविल्याबाबत 

२ ११४४१६ श्री.योगेश सागर काळार्ौकी (मुांबई) येथे बनािट औषधाांर्ा साठा जप्त 
केल्याबाबत 

३ ११४९५३ श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे जळगाि तहशसल अांतगचत लाभार्थयाांना धान्य पुरिठा 
होत नसल्याबाबत 

४ ११५७३४ अॅड.यशोमती ठाकूर भातकुली (जज.अमरािती) तालुक्यातील धामोरी, आष्ट्टी, 
माकी या गािाांना सुरळीत पाणीपुरिठा होण्याबाबत 

५ १०४८२३ श्री.अजय र्ौधरी, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अस्लम शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ, 

राज्यातील ८० हजार सरकारी शाळा बांि करुन त्याांर्ी 
सांखया ३० हजारापयांतर् मयाचिीत ठेिण्याच्या 
तनणचयाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.सांिीपानराि भुमरे, श्रीमती 
तपृ्ती सािांत, श्री.िैभि नाईक, श्री.मांगेश 
कुडाळकर, डॉ.शमशलांि माने, श्री.सुधाकर 
िेशमुख, श्री.अशमन पटेल, श्री.परृ्थ िीराज 
र्व्हाण, श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.नसीम 
खान, प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.कुणाल पाटील, 
श्रीमती तनमचला गावित, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.आशसफ शेख, श्री.अशमत 
झनक, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.भाऊसाहेब 
काांबळे, श्री.सुतनल राऊत, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
डॉ.सांजय रायमुलकर, श्री.सुभाष भोईर, 
श्री.जयप्रकाश मुांिडा, श्री.तुकाराम काते, 
श्री.योगेश (बापू) घोलप, श्री.अशमत विलासराि 
िेशमुख, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.राहुल बोंदे्र, 
श्री.भारत भालके, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.सिा सरिणकर, 
श्री.उल्हास पाटील, श्री.अतनल बाबर, 
डॉ.शशशकाांत खेडकेर, श्री.र्ांद्रकाांत सोनिणे, 
श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.समीर कुणािार, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.अशमत साटम, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्रीमती मतनषा र्ौधरी, श्री.सांतोष िानिे, 
डॉ.सुजजत शमणरे्कर, श्री.ककशोर पाटील, 
श्री.राजन साळिी, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.सुतनल शशांिे, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.रणधीर सािरकर, श्री.योगेश हटळेकर, 
श्री.बळीराम शसरसकार 

६ ११३१२४ 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 शहरातील ि जजल््यातील प्रिषूणाबाबत 

७ ११४२७२ डॉ.सुजजत शमणरे्कर पट्टणकोडोली (ता.हातकणांगले, जज.कोल्हापूर) येथे सुरु 
असलेल्या शुध्ि पेयजल प्रकल्पातनू अळीशमधश्रत पाणी 
येत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
८ ११४५५१ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.अस्लम शेख, 

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

कळांब (जज.उस्मानाबाि) येथील शासकीय गोिामातील  
अन्नधान्यात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

९ ११५४४० श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्लम शखे, श्री.हषचिधचन 
सपकाळ, अॅड.यशोमती ठाकूर 

गाांधीनगर येथील राष्ट्रसांत तुकडोजी महाराज नागपूर 
विद्यापीठाच्या मुलीांच्या िसततगहृात तनकृष्ट्ट िजाचरे् ि 
कमी भोजन हिले जात असल्याबाबत 

१० ११३६५७ श्री.योगेश हटळेकर, श्रीमती माधुरी शमसाळ सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात बहहिःस्थ 
विद्यार्थयाांसाठी अभ्यास कें द्र सुरू करण्याबाबत 

११ १०४७६२ श्री.मनोहर भोईर, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर 
कुणािार, अॅड.आशशष शेलार, श्री.अशमत 
साटम, श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मतनषा 
र्ौधरी, श्री.सांतोष िानिे, श्री.विजय औटी, 
डॉ.राहूल पाटील, अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन 
आर.तशमल सेल्िन, श्री.नरेंद्र महेता, श्रीमती 
सीमाताई हहरे, डॉ.सुतनल िेशमुख, 
श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.हसन मुश्रीफ 

राज्यात अिधैररत्या गुटखा विक्री सुरु असल्याबाबत 

१२ ११११३२ श्री.भारत भालके, श्री.विजय रहाांगडाले राज्यातील गोंहिया जजल््यासह पांढरपूर ि मांगळिेढा 
(जज.सोलापूर) तालुक्यातील जजल्हा पररषि ि खाजगी 
प्राथशमक शाळेमधील विद्यार्थयाचना पुरविण्यात येणाऱ्या 
पोषण आहाराबाबत 

१३ ११०८२२ श्री.समीर कुणािार हहांगणघाट (जज.िधाच) येथील शासकीय अन्नपुरिठा 
गोिामातनू अधधकृत रेशन िकुानाांमधनू हिला जाणारा 
गहू तनकृष्ट्ट िजाचर्ा असल्याबाबत 

१४ ११५६८१ श्री.हहतेंद्र ठाकूर आबबटघर (ता.िाडा, जज.पालघर) गािातील औद्योधगक  
कारखान्याांमुळे होणारे प्रिषूण 

१५ ११२२६५ श्री.सांतोष िानिे, श्री.सुतनल शशांिे, अॅड.भीमराि 
धोंड े

जनता विद्यालय, धसई (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) या 
शाळेत शशक्षकाांर्ी बेकायिेशीर तनयकु्ती करून शासकीय 
रक्कमेर्ा गैरव्यिहार केल्याबाबत 

१६ ११५२१३ श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.शरििािा 
सोनािणे 

भाांडगाि (ता.िौंड, जज.पुणे) येथील मीनाक्षी फॅरो प्रा.ली. 
कां पनी बांि करण्याच्या केलेल्या ठरािाबाबत 

१७ ११५६३४ श्री.अजजत पिार, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे, श्रीमती 
सुमन पाटील, श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरांग 
बरोरा, श्री.ित्तात्रय भरणे 

इांिापूर (जज.पुणे) तालुक्यातील १३ गािाांमध्ये गॅस ि 
पेरोशलयमजन्य पिाथच आढळल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१८ ११४९८४ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी पुणे जजल्हा पररषिेला साहिल तनधी शमळत नसलेबाबत 

 

१९ ११५६५९ श्री.सुरेश गोरे खेड (जज.पुणे) तालुक्यातील भीमा तसेर् भामा निीच्या 
पाण्यात िाढलेल्या जलपणी मुळे प्रिषूण िाढून 
नागररकाांरे् आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत 
 

२० ११३७०६ श्री.ककशोर पाटील राज्यातील शाळाांना पुरविण्यात येणाऱ् या शालेय पोषण 
आहाराच्या धान्य खरेिीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

२१ १०९६३७ श्री.सुतनल प्रभू, श्री.योगेश सागर रायगड जजल््यातील पाणीपुरिठा योजनाांबाबत 
 

२२ ११४७७७ श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्लम शेख खटाि (ता.पलुस, जज.साांगली) येथील पाण्यार्ी टाकी 
पाडून सुमारे १५ लाखाांरे् नकुसान झालेबाबत 
 

२३ ११६०७३ श्रीमती सीमाताई हहरे नाशशक पुरिठा विभागातील िोन कमचर्ाऱ् याांना तनलांबीत 
करण्यात आल्याबाबत 
 

२४ ११४५४७ 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.डी.पी.सािांत, श्री.हषचिधचन सपकाळ, प्रा.िषाच 
गायकिाड, श्रीमती तनमचला गावित, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.भारत भालके, श्री.बाळासाहेब थोरात 

मौ.ताांिळूिाडी (ता.पालम, जज.परभणी) येथील स्िस्त 
धान्य िकुानातून शशधापबत्रका धारकाांना शासनाकडून 
मोफत पुरविण्यात येणारा धान्यार्ा पुरिठा बांि 
केल्याबाबत 

२५ ११६३३८ श्री.विजय काळे राज्यात प्राथशमक ि माध्यशमक शाळाांमधील गुणिांत 
विद्यार्थयाांना िेण्यात येणाऱ्या शशष्ट्यितृ्तीच्या रक्कमेत 
िाढ करण्याबाबत 

२६ १०८६४७ श्री.सुधाकर िेशमुख राज्यातील १२ हजार विना अनुिानीत इांग्रजी 
माध्यमाच्या शाळाांरे् आरटीईरे् ६५० कोटी रूपये थकीत 
असल्याबाबत 

२७ ११६२२९ श्री.सुभाष उफच  पांडडतशठे पाटील हररहरेश्िर (ता.श्रीिधचन, जज.रायगड) येथील  
मारळ पाणी पुरिठा योजनेबाबत 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२८ ११५३०६ श्री.योगेश सागर मुरुड (जज.रायगड) येथील रेशतनांग िकुानातील धान्य 

काळ्या बाजारात विकले जात असल्याबाबत 
२९ ११६०९९ अॅड.यशोमती ठाकूर राज्यातील २३ जजल््यात स्िच्छ भारत शमशनर्ी 

कामधगरी असमाधानकारक असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३० ११५२८० 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, 
डॉ.सांतोष टारफे 

लातूर जजल््यातील पाणी पातळी मोजण्याबाबत होत 
असलेली हिरांगाई 
 

३१ १०९६४० श्री.सुतनल प्रभू गोरेगाि, मुांबई येथील िािासाहेब फाळके धर्त्रनगरीतील 
‘जव्हसशलांग िुड’ या सांस्थेला हिलेली जमीन ताब्यात 
घेण्याबाबत 

३२ ११४५४८ 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.डी.पी.सािांत, प्रा.िषाच गायकिाड, श्रीमती 
तनमचला गावित, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.भारत 
भालके, श्री.कुणाल पाटील, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, श्री.हषचिधचन सपकाळ 

धर्पळूण (जज.रत्नागरी) तालुक्यातील ४३ नळपाणी 
पुरिठा योजनेरे् काम अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत 

  
ततसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३३ ११५५४६ श्री.योगेश सागर तळोजा (ता.पनिेल) औद्योधगक विभागातील िाढत्या 

प्रिषूणाबाबत 
३४ ११४५५० 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.डी.पी.सािांत, श्रीमती तनमचला गावित, 
प्रा.िषाच गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.भारत भालके, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.हषचिधचन सपकाळ 

परभणी जजल््यातील अन्नधान्य साठ्यार्ा शासकीय  
गोिामातनू अपहार झाल्याबाबत 
 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : २७ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


