
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
-------------------------- 

बुधिार, ददनाांक ११ मार्च, २०२० / फाल्गुन २१, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक सांरक्षण मांत्री 

 

याांर् ेप्रभारी विभाग 

(२) अन् न ि षधध प्रशासन मांत्री 
(३) अल्पसांखयाांक विकास आणण षकाफ, कौशल्य विकास 

ि उद्योजकता मांत्री 
(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच् र् ि तांत्रशशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपुरिठा ि स् िच् छता मांत्री 
(७) पररिहन, सांसदीय काये मांत्री 
(८) पयचटन, पयाचिरण, राजशशष्ट्टार्ार मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांखया - ३८ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - २९ [ ०१ ते २९ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ०७ [ ३० ते ३६ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ०२ [ ३७ ते ३८ ] 
  

एकूण - ३८ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विधय 
१ ५२२१ श्री.सांजय गायकिाड, डॉ.बालाजी ककणीकर, 

श्री.ककशोर पाटील 
दषु्ट्काळी भागातील तरुणाांना राज्य पररिहन 
महामांडळाच्या सेिेत सामािनू घेण्याबाबत 

२ ५५२६ श्री.गणपत गायकिाड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आशशध 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील 

कल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) महाराष्ट्र षद्योधगक 
विकास महामांडळातील कारेान्यामुळे होत 
असलेले िायु प्रदधुण 

३ ६४९२ श्री.शाांताराम मोरे मौजे शलेार (ता.शभिांडी, जज.ठाणे) येथील 
बेकादेशीर कारेान्याांमुळे होत असलेले प्रदधुण 

४ १९७३ श्री.अतुल भातेळकर राज्यात विनापरिाना ड्रायज्हांग स्कूल सुरु 
करण्यात आल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विधय 
५ ३०५५ श्री.राजेश एकड े मामुलिाडी ग्रामपांर्ायत (ता.नाांदरुा, जज.बुलढाणा) 

अांतगचत असलेल्या मौ.धाडी गािार्ा दहांगणे 
ग्हाड १३ गािे प्रादेशशक पाणीपुरिठा योजनेत 
समािेश करण्याबाबत 

६ ६८८९ कुमारी प्रणणती शशांदे राज्यात बाांधकाम झालेल्या शासकीय षद्योधगक 
प्रशशक्षण सांस्थाांच्या इमारती विनािापर पडून 
असल्याबाबत 

७ १९६९ डॉ.राहूल पाटील परभणी आगारातील एस.टी. महामांडळाच्या 
बसेसर्ी दरुिस्था झाल्याबाबत 

८ २४२२ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.अशमत साटम 

ेोपोली (ता.ेालापूर, जज.रायगड) पाताळगांगा 
नदी प्रदधुणात िाढ होत असल्याबाबत 

९ ६९४२ श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील राज्यात पोधण आहार योजनेत होत असलेला 
गैर्यिहार 

१० ६८१२ श्री.राहूल कुल दौंड, (जज.पुणे) येथे उप प्रादेशशक मोटर पररिहन 
कायाचलय (RTO) सुरु करणेबाबत 

११ ६५३३ श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.सांजय गायकिाड, 
श्री.ककशोर पाटील 

”लांडन आयच्या” धतीिर मुांबईतील समुद्रात 
“मुांबई आय” उभारण्याबाबत 

१२ १४७० श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील डोंबबिलीतील (जज.ठाणे) महाराष्ट्र षद्योधगक 
विकास महामांडळ येथे प्रदधुण तनयांत्रण मांडळारे् 
सुसज्ज कायाचलय स्थापन करणेबाबत 

१३ ७२३७ श्री.महेश बालदी उरण (जज.रायगड) येथील मोहपाडा ि रसायनी 
पररसरातील पाणीटांर्ाईबाबत 

१४ ६१०५ श्री.ज्ञानराज र्ौगुले, श्रीमती लताबाई 
सोनिणे 

ेाजगी शशकिण्या घेणाऱ्या सांस्थाांना कतनष्ट्ठ 
महाविद्यालये सुरु करण्यार्ी देण्यात आलेली 
परिानगी 

१५ ३८८२ श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापुर महानगरपालीकेने शाळेतील शालेय 
पोधण आहारारे् मदहला बर्त गटाांरे् ठेके रद्द 
केल्याबाबत 

१६ ७३४२ डॉ.अशोक उईके िांडली (ता.कळांब, जज.यितमाळ) येथील पाणी 
पुरिठा योजनेकरीता तनधी उपलब्ध करणेबाबत 

१७ ३५७४ श्रीमती देियानी फराांदे नाशशक येथील स्िातांत्र्यिीर सािरकराांच्या 
अशभनि भारत मांददर िास्तूस तनधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 

१८ ७४१३ श्री.बबनराि पार्पतेु मौजे सुरेगाांि, घटेुिाडी, धर्ेली, कोरेगाांि 
(ता.श्रीगोंदा, जज.अहमदनगर) या गािाांसाठी 
नळपाणी पुरिठा योजना कायाचन्िीत होऊनही 
पाणी पुरिठा होत नसल्याबाबत 

१९ १२२७ श्री.भास्कर जाधि ेेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील 
धनगरिाडयाांतील पाणी टांर्ाई दरु करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विधय 
२० ६११६ श्रीमती मांदा म्हात्र े राज्यातील शासकीय ि स्थातनक स्िराज्य 

सांस्थाच्या शाळाांमध्ये स्िच्छतागहृाअभािी मुलीांर्ी 
होणारी गैरसोयी 

२१ २८२७ श्री.सुधीर मुनगांटीिार राज्यातील भटक्या ि विमुक्त जातीच्या मुला-
मुलीांना शशक्षणाच्या प्रिाहात आणण्याबाबत 

२२ ५०५५ डॉ.बालाजी ककणीकर ठाणे जजल््यातील जजल्हा पररधदेच्या शाळाांमध्ये 
तनकृष्ट्ट दजाचर्ा पोधण आहार देण्यात येत 
असल्याबाबत 

२३ ६३९५ श्री.भारत भालके सोलापूर जजल््यातील स्िस्त धान्य दकुान 
धारकाांर्ी डाळ गोदामात पडून असल्याबाबत 

२४ ७००४ कॅप्टन आर. सेल्िन, अॅड.पराग अळिणी, 
अॅड.आशशध शेलार, श्री.मोहन मते 

मुांबईत कफ शसरपर्ी बेकायदा विक्री होत 
असल्याबाबत 

२५ ६१३२ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आशशध 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, 
श्री.अतुल भातेळकर 

मु.िाळुसुरे, पो.कोंजर (ता.महाड, जज.रायगड) 
गािातील पाणी टांर्ाई दरू करण्याबाबत 

२६ ७४०१ श्री.प्रकाश भारसाकळे धर्तलिाडी (ता.तेल्हारा, जज.अकोला) गािातील 
दवूधत पाण्यामुळे ककडनीच्या आजारात िाढ होत 
असल्याबाबत 

२७ ६७५८ श्री.ककशोर जोरगेिार र्ांद्रपूर जजल्हापररधदेतील अनेक शाळाांना गणिेश 
तनधी शमळण्याबाबत 

२८ ६२२८ श्रीमती नशमता मुांदडा अांबाजोगाई विभागाांतगचत असलेल्या उपप्रादेशशक 
पररिहन कायाचलयामध्ये झालेली अतनयशमतता 

२९ ५५९१ श्री.ददपक र््हाण शासनाने घेतलेल्या शशक्षक पात्रता पररक्षतेील 
(टीईटी) प्रश्नपबत्रकेत र्ुकीरे् प्रश्न 
आढळल्याबाबत 

  

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विधय 
३० ४७९६ श्री.अतुल भातेळकर राज्यातील शशधािाटप कायाचलयाांना आयएसओ 

मानाांकन शमळिनू देण्याबाबत 
३१ ३४८६ डॉ.राहूल पाटील, श्री.ज्ञानराज र्ौगुले, 

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती 
याशमनी यशिांत जाधि, श्री.िैभि नाईक, 
श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) पाटील 

राज्यात शालेय शशक्षण स्तरािर पोलीसी शशक्षण 
देण्याबाबत 

३२ ३५०५ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.अशमत साटम 

पनिेल, उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील महाराष्ट्र 
जीिन प्राधधकरण ि महाराष्ट्र षद्योधगक विकास 
महामांडळाच्या जलिादहन्याांर्ी दरुुस्ती 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विधय 
३३ ३८९८ श्री.प्रकाश आबबटकर, श्री.अशमन पटेल, 

श्रीमती सुलभा ेोडके, श्री.अशमत झनक, 
श्री.दहरामण ेोसकर, श्री.सुरेश िरपुडकर, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.विक्रमशसांह सािांत, 
कुमारी प्रणणती शशांदे 

राज्यातील शालेय पोधण आहार योजनेच्या 
अांमलबजािणीसाठी नेमण्यात आलेल्या दक्षता 
पथकाांबाबत 

३४ २८२८ श्री.सुधीर मुनगांटीिार राज् यातील गरीब कुटूांबाांना स् िस् त धान् य 
दकुानातनु प्रततमाह ३५ ककलो धान् य उपलब् ध 
करून देण् याबाबत 

३५ ६४०१ श्री.भारत भालके सोलापूर जजल््यातील दषु्ट्काळग्रस्त भागात 
टँकरद्िारे शुध्द पाण्यार्ा पुरिठा करण्याबाबत 

३६ ७४१४ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आशशध 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील 

मानि विकास सेिेच्या बसेसमधनू केिळ 
विद्याथीनीांनार् प्रिास करण्यास मान्यता 
शमळण्याबाबत 

  
ततसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विधय 
३७ ६५०६ श्री.अतुल भातेळकर राज्यातील पयाचिरणविधयक तनयमाांरे् 

नगरपाशलका ि महानगरपाशलका पालन करीत 
नसल्याबाबत 

३८ ३६८९ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.अशमत साटम 

सानेगाि (ता.रोहे, जज.रायगड) येथील इांडो एनजी 
उद्योग प्रकल्पामुळे िायु प्रदधुण होत 
असल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि (कायचभार), 
ददनाांक : ६ मार्च, २०२०   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


