
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
-------------------------- 

सोमिार, ददनाांक २४ जून, २०१९ / आषाढ ३, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

 
  

(१) उच् च ि तां्र  िश्षण, मराठी भाषा, साांस्कृततक कायय, 
सांसदीय कायय, अल्पसांखयाांक विकास ि िक्फ मां्र ी  

 

याांच ेप्रभारी विभाग 
(२) पयायिरषण मां्र ी 
(३) पाषणीपुरिठा ि स् िच् छता मां्र ी 
(४) अन् न ि षषध प्रशासन मां्र ी  
(५) अन् न ि नागरी पुरिठा, ग्राहक सांर्षण मां्र ी 
(६) शालेय िश्षण, क्रीडा ि युिक कल्याषण मां्र ी 

  

प्रश्नाांची एकूषण सांखया – ४४ 
 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ३३ [ ०१ ते ३३ ] 
दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - १० [ ३४ ते ४३ ] 
ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ०१ [ ४४ ] 

  

एकूषण - ४४ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ १३५४७४ डॉ.िमिलांद माने नागपूर शहराच्या सीमेलगतच्या भागातील 

गािाांना शुध्द पाण्याचा पुरिठा 
करण्याबाबत 

२ १३५६२७ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शिशकाांत िशांदे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भास्कर जाधि, श्री.ददपक चव्हाषण, 
श्री.अस्लम शेख, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश लाड, श्रीमती 
ददवपका चव्हाषण 
 

लोषणािळा (जज.पुषेण) येथील मगनलाल फूड 
प्रोडक्टस ् या धचकीचे उत्पादन तनकृष्ट्ट 
दजायचे असल्याबाबत 



2 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३ १४१०९४ श्री.विजय काळे, श्री.िभमराि तापकीर सावि्र ीबाई फुले, पुषेण विद्यापीठातील 

कमिा आणषण िशका योजनेत झालेली 
अतनयिमतता 

४ १३८२२२ डॉ.बालाजी ककषणीकर, श्री.गषणपत गायकिाड महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग तसेच राज्य 
शासनाच्या विविध विभागाांमाफय त करण्यात 
आलेल्या भरतीबाबत 

५ १३६९३५ श्रीमती तनमयला गावित, श्री.अिमन पटेल, 
श्री.अस्लम शेख, श्री.नसीम खान 

राज्यात खोबरेल, शेंगदाषणा ि तीळाच्या 
तेलामध्ये पामतेलाची भेसळ होत 
असल्याबाबत 

६ १४०४५७ श्री.भारत भालके राज्यातील दषु्ट्काळी भागातील शालेय 
विद्यार्थयाांचे परर्ा शुल्क माफ 
करषेणबाबत 

७ १३५१५४ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुषणािार, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मतनषा 
चौधरी, श्री.अिमत साटम, श्री.सांजय 
पोतनीस, श्री.सुतनल िशांदे, श्री.मांगेश 
कुडाळकर, श्री.कालीदास कोळांबकर, 
डॉ.राहूल पाटील, श्री.राज ुतोडसाम, 
श्री.नारायषण पाटील, श्री.मांगलप्रभात लोढा, 
श्री.उल्हास पाटील, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
श्री.प्रकाश सुिे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अिमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि िभसे, प्रा.िषाय गायकिाड, 
श्री.सुतनल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अस्लम शेख, डॉ.सांतोष टारफे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, श्री.अतनल 
बाबर, श्री.राहूल कुल 

राज्यात स्थातनक स्िराज्य सांस्था ि 
खाजगी शाळाांमधील िश्काांना िश्क 
पा्र ता परर्ा (टीईटी) अतनिायय 
केल्याबाबत 

८ १४०१४६ श्री.शिशकाांत िशांदे जळगाांि (ता.कोरेगाांि, जज.सातारा) येथील 
नळ पाषणीपुरिठा योजनेच्या लोकिगयषणीच्या 
रक्कमेचा झालेला अपहार 

९ १४११९२ श्री.योगेश (बापू) घोलप सटाषणा (जज.नािशक) तालुक्यातील 
अिलयाबाद येथे लाखो रुपयाांचा गुटखा 
जप्त केल्याबाबत 

१० १३८८३९ श्री.अब ूआजमी, श्री.बाळासाहेब मुरकुटे, 
श्री.मधुकरराि चव्हाषण 

मुरुडदेि िाषणी वपांपळगाांि (ता.पालम, 
जज.परभषणी) येथील श्री.गुरुनांदीकेश्िर 
िशिाचायय िश्षण सांस्थेच्या अध्य्ाांनी 
केलेला अपहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
११ १३७३१७ डॉ.राहूल आहेर, श्रीमती देियानी फराांदे, 

अॅड.यशोमती ठाकूर 
नािशक जजल्हयासह राज्यातील शाळाांमध्ये 
शालेय पोषषण आहारात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

१२ १३४८९८ अॅड.पराग अळिषणी, कॅप्टन आर.तिमल 
सेल्िन, श्री.नरेंद्र महेता, श्री.अिमत साटम, 
श्री.अतुल भातखळकर 

मुांबई विद्यापीठाचे सन २०१३-२०१४ 
पासूनचे लेखापरर्षण झाले नसल्याबाबत 

१३ १३४८८९ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, 
श्री.अिमन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि िभसे, 
प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.सुतनल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.हषयिधयन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर 

पातूर (ता.बाळापूर, जज.अकोला) येथील 
कें द्रीय िखार महामांडळाच्या गोदामातील 
िभजलेला गहू लाभार्थयाांच्या देण्यात 
आल्याबाबत 

१४ १३६१०५ श्री.अतुल भातखळकर मुांबई विद्यापीठाने पदाांची ंबांदनुामािली 
प्रमाषणीत केली नसल्याबाबत 

१५ १३८६३३ श्री.सुतनल प्रभू धारािी, मुांबई येथील क्रीडासांकुल साांताकु्रझ 
येथील आस्कॉपय कन्स्रक्शन प्रा.िल. 
कां पनीला चालविण्यास ददल्याबाबत 

१६ १३८५१६ श्री.सुरेश लाड डोलिली (ता.खालापूर, जज.रायगड) येथील 
दवुषत पाषणी नदीपा्र ात सोडषणाऱ्या 
झोरांबयन धचक्स प्रा.िल. कारखान्यािर 
कारिाई करण्याबाबत 

१७ १३६४४५ श्री.सुतनल िशांदे, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.प्रकाश फातपेकर 

राज्यातील िश्क ि िश्केतर 
कमयचाऱ्याांना कॅशलेस आरोग्य योजना लागू 
करण्याबाबत 

१८ १४१८८० श्री.जयप्रकाश मुांदडा, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.समीर कुषणािार, श्री.अिमत साटम, 
श्रीमती मांदा म्हा्र  े

तळोजा (ता.जज.रायगड) षद्योधगक 
िसाहतीतील दवूषत पाण्यामुळे मौ.कोपर 
येथील मासे मतृ्यू पािल्याबाबत 

१९ १३६१५३ श्री.अिमन पटेल, श्री.परृ्थ िीराज चव्हाषण, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.नसीम खान, प्रा.िषाय गायकिाड, 
श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.त्र्यांबकराि 
िभसे, श्री.विश्िजजत कदम, श्री.सुतनल 
केदार, श्री.अिमत विलासराि देशमुख, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.आिसफ शेख, श्रीमती तनमयला गावित, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषयिधयन सपकाळ, 
श्री.कुषणाल पाटील, श्री.िसांतराि चव्हाषण, 
श्री.बसिराज पाटील, श्री.भारत भालके 

११ िी च्या ऑनलाईन प्रिेश प्रकक्रयेत 
खलु्या प्रिगायतील विद्यार्थयाांचा इनहाऊस 
कोटा कमी केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
 

२० 
 

१३५११४ 
 
श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शिशकाांत िशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाषण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.सांदीप नाईक, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.भास्कर जाधि, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.दत्ता्र य भरषेण, श्री.ददपक 
चव्हाषण, डॉ.सतीश (अण्षणासाहेब) पाटील, 
श्री.पांकज भुजबळ, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.विजय भाांबळे, श्री.सांजय कदम, 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
िशांदे, श्री.ददलीप सोपल, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-कुपेकर, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्रीमती 
तनमयला गावित, श्री.अिमन पटेल, 
श्री.अस्लम शेख, श्री.नसीम खान, 
श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.अिमत घोडा, श्री.दहतेंद्र 
ठाकूर, श्री.विलास तरे, श्री.क्ष्तीज ठाकूर, 
श्री.राहुल जगताप 

 
पालघर जजल््यातील जव्हार ि मोखाडा 
तालुक्यातील पाषणी टांचाईबाबत 

२१ १३६३६२ श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
कुपेकर, श्री.जजतेंद्र आव्हाड 

इचलकरांजी (ता.हातकां षणकले, जज.कोल्हापूर) 
शहरामधील नागररक स्िस्त रेशतनांगच्या 
धान्यापासून िांधचत असल्याबाबत 
 

२२ १४०१११ श्री.धैययशील पाटील, श्री.सुभाष उफय  
पांडडतशेठ पाटील 

कोकषणासह राज्यातील ग्रामीषण भागातील 
शासकीय शाळाांचा दजाय सुधारण्याबाबत 
 

२३ १४०९५२ श्री.सुभाष भोईर मुांबई विद्यापीठाचे कल्याषण येथील उपकें द्र 
सुरु करण्याबाबत 
 

२४ १३५८४७ श्री.हषयिधयन सपकाळ राज्यातील एम.एस.डी.पी.च्या विकास 
कामाांचे प्रस्ताि प्रलांं बत असल्याबाबत 
 

२५ १३६६१६ श्री.िभमराि तापकीर पुषेण ि मुांबईतील अन्न परिाना / नोंदषणी 
नसलेल्या झोमॅटो, उबेर, फुडपाांडा ि जस्िगी 
या कां पन्याांिर कारिाई करण्याबाबत 
 

२६ १४१७९१ श्री.तनतेश राषेण बाांदा निभारत िश्षण प्रसारक मांडळ, 
मुांबई या सांस्थेने अततररक्त िश्क 
समायोजनात केलेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२७ १४०१०० श्री.तानाजी मुटकुले उमरखेड (जज.यितमाळ) येथील साकळे 

विद्यालयाच्या शालेय पोषषण आहारात 
झालेला गैरव्यहिहार 

२८ १३८२६७ श्री.रषणधीर सािरकर अकोला शहरात प्रततबांधधत गुटखा विक्री 
करषणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत 
 

२९ १३९५८३ श्री.सुभाष साबषेण मराठिाड्यातील लाभाथी शौचालय 
बाांधकाम अनदुान योजनेपासून िांधचत 
असल्याबाबत 
 

३० १४०७७५ प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकषणी एमएसबीटीईच्या िसव्हील इांजजनीअर 
डडप्लोमाच्या द्वितीय िषायच्या प्रश्नपं्र केत 
दोन प्रश्नाांमध्ये ्र टुी असल्याबाबत 
 

३१ १४०९१४ श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.शरददादा सोनािषेण 

पुण्यातील मुळा-मुठा नदी प्रदषुषणमुक्त 
करण्याबाबत 
 

३२ १४११५२ श्री.सुतनल केदार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अस्लम शेख, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषयिधयन सपकाळ 

देसाईगांज (िडसा) (जज.गडधचरोली) येथील 
ततरुपती राईस िमल ि ततरुपती राईस 
इांडस्रीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
 

३३ १३९२६० श्रीमती सीमाताई दहरे घोटी (ता.इगतपुरी, जज.नािशक) येथील 
जजल्हा पररषदेच्या प्राथिमक उदूय शाळेत 
शालेय गषणिेश खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 

  

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३४ १३५४७९ डॉ.िमिलांद माने पुसद (जज.यितमाळ) तालुक्यात इांग्रजी 

िश्षणाच्या नािाखाली अनेक सांस्थाांकडून 
पालकाांची आधथयक फसिषणकू होत 
असल्याबाबत 

३५ १३५७२३ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शिशकाांत िशांदे, श्री.भास्कर जाधि, 
श्री.ददपक चव्हाषण, श्री.सांदीप नाईक, 
श्री.अस्लम शेख, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश लाड, श्रीमती 
ददवपका चव्हाषण 

िमरा रोड, घोडबांदर-रेतीबांदर (जज.ठाषेण) 
येथील कापडडया कां पाऊां डमधील गोदामातनू 
बेकायदा धान्यसाठा जप्त केल्याबाबत 

३६ १३८९८६ श्रीमती तनमयला गावित, श्री.अिमन पटेल, 
श्री.नसीम खान, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.सुतनल राऊत 

राज्य परर्ा पररषदेच्या िशष्ट्यितृ्ती 
परर्ते मराठी ि इांग्रजी प्रश्नपं्र काांमध्ये 
चुका झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
 

३७ 
 

१३९३०८ 
 
श्री.अब ूआजमी 

 
मानखदुय (मुांबई) येथील एस.एम.एस. 
एक्सक्लुजीव्ह कां पनी स्थलाांतरीत 
करण्याबाबत 
 

३८ १४०१०५ डॉ.राहूल आहेर नाांदगाि ि चाांदिड (जज.नािशक) 
तालुक्याांतील गािाांसाठी सुरु करण्यात 
आलेल्या ४२ खेडी योजनेच्या तनकृष्ट्ट 
कामाबाबत 
 

३९ १३४८९५ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, 
श्री.अिमन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि िभसे, 
प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.सुतनल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्लम शेख, डॉ.सांतोष 
टारफे, अॅड.यशोमती ठाकूर 

िशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापरू येथे परर्ा 
विभागाचे काम रोजांदारी कमयचाऱ्याांकडून 
करुन घेण्यात येत असल्याबाबत 

४० १३६४६० श्री.सुतनल िशांदे, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.अजय चौधरी 

मुांबई विद्यापीठातील प्राध्यापकाांनी 
केलेल्या उत्तरपं्र काांच्या मुल्याांकनाबाबत 
 

४१ १३५३१० श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शिशकाांत िशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाषण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.सांदीप नाईक, 
श्री.भास्कर जाधि, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.दत्ता्र य भरषेण, श्री.ददपक चव्हाषण, 
डॉ.सतीश (अण्षणासाहेब) पाटील, श्री.पांकज 
भुजबळ, श्री.सुरेश लाड, श्री.विजय भाांबळे, 
श्री.सांजय कदम, श्री.शामराि ऊफय  
बाळासाहेब पाटील, श्री.मकरांद जाधि-
पाटील, श्री.बबनराि िशांदे, श्री.ददलीप 
सोपल, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप 
नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर 

राज्यातील गािाांमधील इांग्रजी माध्यमाच्या 
विनाअनदुातनत शाळाांना जिमनविषयीची 
घातलेली अट िशधथल करण्याबाबत 

४२ १३९६१३ श्री.सुभाष साबषेण मन्याड नदीचा (जज.नाांदेड) नदी शुद्धीकरषण 
योजनेत समािेश करण्याबाबत 
 

४३ १४१६१० प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकषणी, कुमारी प्रणषणती 
िशांदे 

राज्यात विशेषत: पुषेण येथील कॉलेज ऑफ 
इांजजतनअर या कॉलेजमध्ये ५४  
प्राध्यापकाांची तनयमबा्यररत्या तनयुक्ती 
केल्याबाबत 
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ततसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४४ १३४९५१ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, 

श्री.अिमन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि िभसे, 
प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.सुतनल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्लम शेख, डॉ.सांतोष 
टारफे, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.सांजय केळकर, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर, 
श्री.चांद्रदीप नरके 

राज्यातील शाळाांना अनदुान देण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (काययभार), 
ददनाांक : २१ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


