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

बुधिार, ददनाांक २६ फेब्रुिारी, २०२० / फाल्गनु श.ु ३, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

 
  

(१) अन् न,नागरी पुरिठा ि ग्राहक सांरक्षण मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

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

विकास ि उद्योजकता मांत्री 
(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच् च ि तांत्रशशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपुरिठा ि स् िच् छता मांत्री 
(७) पररिहन, सांसदीय काये मांत्री 
(८) पययटन, पयायिरण, राजशशष्ट्टाचार मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांखया - ५४ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ३७ [ ०१ ते ३७ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - १२ [ ३८ ते ४९ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ०५ [ ५० ते ५४ ] 
  

एकूण - ५४ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विधय 
१ १२२ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.महेश चौघुले, 

श्री.सुतनल प्रभू, श्री.सांजय पोतनीस, श्री.ददलीप 
लाांड,े श्री.सुतनल राऊत, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.महेंद्र दळिी, श्री.शाांताराम मोरे, 
श्री.विश्िनाथ भोईर, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
श्री.अतनल बाबर, श्री.सुनील राणे, श्री.िैभि 
नाईक, श्री.चांद्रकाांत तनांबा पाटील, श्री.अजय 
चौधरी, श्री.सांजय गायकिाड, श्री.तनतीन अजुयन 

राज्यातील सिय मांडळाच्या शाळाांमध्ये मराठी 
भाधा विधय सक्तीचा करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विधय 
(ए.टी.) पिार, श्री.सांतोध बाांगर, श्री.प्रमोद 
(राजू) रतन पाटील, श्रीमती याशमनी यशिांत 
जाधि, श्री.सदा सरिणकर, श्री.दौलत दरोडा, 
श्री.राजेश पाटील, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज 
ठाकूर, श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.अशमन पटेल, 
कुमारी प्रणणती शशांदे, श्रीमती सुलभा खोडके, 
श्री.बळिांत िानखड,े श्री.दहरामण खोसकर, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुरेश िरपुडकर, 
श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.ककशोर जोरगेिार, 
अॅड.शहाजीबापू पाटील, श्री.ककशोर पाटील 

२ १२६६ श्री.भास्कर जाधि, श्री.िैभि नाईक मुांबई ि कोकण येथील पययटन विकास 
योजनाांसाठी तनधी उपलब्ध करुन विकास 
करण्याबाबत 

३ २५७९ श्री.मदन येरािार नेर (जज.यितमाळ) तालुक्यात सर्वहयर डाऊन ि 
नेटिकय  नसल्यामुळे लाभाथी स्िस्त धान्य 
योजनेपासून िांधचत असल्याबाबत 

४ २०९५ श्री.शशरीध चौधरी भालोद (ता.यािल, जज.जळगाांि) येथील हज्जन 
कुलसुमबी ऊदुय माध्यशमक शाळा अनधधकृतपणे 
सुरू असल्याबाबत 

५ २२९५ श्री.अशमन पटेल, श्रीमती सुलभा खोडके, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.दहरामण खोसकर 

राज्यात एमटीपी ककटची ऑनलाईन विक्री 
करणाऱ्याांिर तनबधं घालण्याबाबत 

६ १९० श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, 
श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अडॅ.आशशध शेलार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.अतलु 
भातखळकर, अॅड.पराग अळिणी, श्री.कालीदास 
कोळांबकर, श्री.राम कदम, श्रीमती मतनधा 
चौधरी, श्रीमती मांदा म्हात्र,े श्री.शमहीर कोटेचा 

नेहरु नगर आगार, कुलाय (मुांबई) येथील 
स्ियांचशलत िाहन तनररक्षण ि पररक्षण तपासणी 
कें द्राचा प्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

७ १९२१ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
अॅड.आशशध शेलार, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.सुनील राणे, श्रीमती 
मतनधा चौधरी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.िैभि नाईक, श्री.चांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.विश्िनाथ 
भोईर, श्री.गणपत गायकिाड, श्री.ज्ञानराज 
चौगुले, श्री.चांद्रकाांत तनांबा पाटील, श्री.रमेश 
नानासाहेब बोरनारे (सर), श्री.प्रशाांत बांब, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.योगेश सागर, 
श्री.अशमन पटेल, श्रीमती सुलभा खोडके, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.दहरामण खोसकर, 

राज्यातील खाजगी शाळाांच्या शुल्किाढीिर 
तनयांत्रण ठेिण्याबाबत 



3 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विधय 
श्री.विक्रमशसांह सािांत, श्री.सांजय जगताप, 
श्री.सुरेश िरपुडकर, श्री.अशमत झनक, श्री.सदा 
सरिणकर, श्री.अशमत साटम, श्री.सांजय 
केळकर, श्री.महेश बालदी, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.ककशोर जोरगेिार 

८ १०५३ श्री.सुहास (आण्णा) र्वदारकानाथ काांदे नाशशक येथील यशिांतराि चर्वहाण महाराष्ट्र 
मुक्त विद्यापीठातील अभ्यासक्रमाबाबत 

९ ३६६० श्री.महेंद्र दळिी, श्री.भरतशेठ गोगािले मुरुड (जज.रायगड) तालुक्यातील डोंगरी, आांबोली 
ि एकदरा गािात दवुधत पाण्याचा पुरिठा होत 
असल्याबाबत 

१० २७९० श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्रीमती प्रततभा 
धानोरकर, श्री.अशमन पटेल, श्रीमती सुलभा 
खोडके, श्री.सुभाध धोटे, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.सुरेश िरपुडकर 

चांद्रपूर जजल् ्यात रालोराईडयकु् त पाण्याचा पुरिठा 
होत असल्याबाबत 

११ १५८ श्री.मोहन मते ऑरेंज शसटी विद्यालयातील (नागपूर शहर) 
विद्यार्थयायचा झालेला मतृ्य ू

१२ ४०१० श्री.अब ूआजमी, श्री.रईस शखे, श्री.सशमर मेघे, 
श्री.मोहन मते, श्री.प्रशाांत बांब, श्री.अतलु 
भातखळकर 

राज्यातील विशेधतम मुांबई, षरांगाबाद आणण 
नागपूर येथील तपासणी प्रयोगशाळाांमध्ये िाढ 
करुन ररक्त पदे भरण्याबाबत 

१३ ७५९ श्री.बाबासाहेब पाटील लातूर जजल्हयातील अनुदानास पात्र घोवधत 
शाळेतील विद्यार्थयानंा शालेय पोधण आहार 
देण्याबाबत 

१४ १७५९ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.तनलेश लांके, श्री.अशोक 
पिार, श्री.सुतनल शेळके, श्री.सुतनल दटांगरे, 
श्री.बाळासाहेब आजबे, श्री.सांददप क्षक्षरसागर, 
श्री.यशिांत माने, अॅड.माणणकराि कोकाटे, 
श्री.राजू कारेमोरे, श्री.नरेंद्र भोंडकेर, श्री.राहूल 
कुल, श्री.भारत भालके, श्री.ददपक चर्वहाण, 
श्रीमती सुमन पाटील 

राज्यातील जलप्रदधुणास प्रततबांध करण्याबाबत 

१५ १९०० श्री.तनलेश लांके, श्री.अशोक पिार, श्री.सुतनल 
शेळके, श्री.सुतनल दटांगरे, श्री.बाळासाहेब 
आजबे, श्री.सांददप क्षक्षरसागर, श्री.यशिांत माने, 
श्री.मोहनराि हांबड,े श्री.अशमन पटेल, 
श्री.फारूक शाह, अॅड.माणणकराि कोकाटे, 
श्री.मनोहर चांदद्रकापूरे, श्री.शेखर तनकम, 
श्री.ददपक चर्वहाण, श्रीमती सुमन पाटील 
 
 

मुांबई विद्यापीठास अनुदानाची रक्कम 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विधय 
१६ ८४५ श्री.सांजय पोतनीस, श्री.ददलीप लाांड,े श्री.सुतनल 

राऊत, श्री.मोहन मते, श्री.सुतनल प्रभू, 
श्री.योगेश सागर, श्रीमती माधुरी शमसाळ, 
श्री.सांजय सािकारे 

मुांबई विद्यावपठाच्या कशलना कॅम्पस येथील 
गरिारे इजन्स्टटयूटकडून होत असलेली 
अतनयशमतता 

१७ २४४ श्री.मनोहर चांदद्रकापूरे गोददांया जजल््यातील पययटन स्थळाांचा विकास 
करण्याबाबत 

१८ ८२६ श्री.राजन साळिी रत्नाधगरी जजल्हयातील प्राथशमक शाळाांना 
कक्रडाांगण उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

१९ ४० श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.महेश बालदी, अॅड.आशशध 
शेलार, श्री.अशमत साटम, श्रीमती मतनधा 
चौधरी 

तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगड) षद्योधगक 
िसाहतीमुळे होत असलेले प्रदधुण 

२० ३७१६ श्री.राहूल कुल, श्री.सुतनल काांबळे कुरकुां भ (ता.दौंड, जज.पुणे) षद्योधगक 
िसाहतीतील दवुधत साांडपाणी ि िायुमुळे होणारे 
प्रदधुण 

२१ ३३९२ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील मुांबईतील इांदटगे्रटेड महाविद्यालयातील 
गैरकारभाराबाबत 

२२ १६६३ श्री.परृ्थ िीराज चर्वहाण, श्री.अशमन पटेल, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.विकास ठाकरे 

राज्यातील शालेय शशक्षणाचा दजाय उांचािण्याबाबत 

२३ ४३३६ श्री.सधचन कल्याणशटे्टी, श्रीमती माधुरी 
शमसाळ, श्री.योगेश सागर, श्री.प्रताप अडसड, 
श्री.सांजय सािकारे 

अन्न ि षधध प्रशासनाने विशधे मोदहमेअांतगयत 
राज्यातील कोल्ड स्टोअरेजिर टाकलेल्या 
धाडीबाबत 

२४ ३७७८ डॉ.भारती लर्वहेकर, श्री.फारूक शाह, श्री.अशमन 
पटेल, श्रीमती सुलभा खोडके, श्रीमती मतनधा 
चौधरी, श्री.अशमत साटम 

मरीन ड्राईि (मुांबई) येथील मादाम कामा 
िसततगहृातील समस्याांबाबत 

२५ ३८६७ श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापूर जजल््याच्या पययटन विकासाबाबत 
 

२६ २१९१ श्री.राजू कारेमोरे, श्री.नरेंद्र भोंडकेर भांडारा जजल््यात धान खरेदी कें द्रात िाढ 
करणेबाबत 

२७ २४०५ श्री.ज्ञानराज चौगुले उस्मानाबाद जजल्हातील उमरगा / लोहारा 
तालुक्यातील पाणीपुरिठा योजनेची कामे राष्ट्रीय 
पेयजल योजना २०१८-१९ अांतगयत पूणय 
करणेबाबत 

२८ ५३० श्री.सुतनल प्रभू राज्यातील अशभयाांबत्रकी महाविद्यालयात 
अत्याधतुनक शशक्षण ि पायाभूत सुविधाांचा अभाि 
असल्याबाबत 

२९ १७४४ श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, श्री.मांगलप्रभात 
लोढा 

कामठी (जज.नागपूर) येथील शशधापबत्रका 
ऑनलाईन न झाल्याने नागरीक धान्याच्या 
लाभापासून िांधचत रादहल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विधय 
३० ११५१ श्री.फारूक शाह, श्री.कुणाल पाटील, श्री.अशमन 

पटेल, श्री.दहरामण खोसकर, श्री.मोहनराि 
हांबड,े श्रीमती प्रततभा धानोरकर, श्री.अशमत 
झनक, श्री.सुभाध धोटे, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.विक्रमशसांह सािांत, श्री.लहू कानड,े श्री.सुरेश 
िरपुडकर 

राज्यातील शालेय पोधण आहारासाठी कें द्रीय 
स्ियांपाकगहृ प्रणाली सुरु करण्याबाबत 

३१ २३१० श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे राज्यातील विशधे शशक्षकाांचे समायोजन तसेच 
थककत ि तनयशमत िेतनाबाबत 

३२ ३५ श्रीमती देियानी फराांदे, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, 
श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अडॅ.आशशध शेलार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.अतुल 
भातखळकर, अॅड.पराग अळिणी, श्री.सांजय 
केळकर, श्रीमती मतनधा चौधरी, श्री.राम 
कदम, कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.कालीदास 
कोळांबकर, श्रीमती मांदा म्हात्र,े श्री.शमहीर 
कोटेचा, श्री.सांजय पोतनीस, श्री.ददलीप लाांड,े 
श्री.सुतनल राऊत, श्री.ककसन कथोरे, श्री.कुमार 
आयलानी, डॉ.राहूल पाटील, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.पराग 
शाह, डॉ.तानाजी सािांत, श्री.तनतेश राणे, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.चांद्रकाांत तनांबा पाटील, 
श्री.राहूल कुल, श्री.अशमत साटम, श्री.प्रशाांत 
ठाकूर, श्री.महेश बालदी, श्री.प्रमोद (राजू) रतन 
पाटील, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्रीमती श्िेता 
महाले, अॅड.राहुल दढकले, श्री.शशरीध चौधरी, 
श्री.सांजय गायकिाड, श्री.तनतीन अजुयन (ए.टी.) 
पिार, श्री.दौलत दरोडा, श्री.भास्कर जाधि, 
श्री.सदा सरिणकर, श्री.राजेश पाटील, 
श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.ककशोर 
जोरगेिार, अॅड.शहाजीबापू पाटील 

”शशिभोजन” थाळी योजनेतील त्रटुी दरू करुन 
राज्यातील सिय गरीब ि गरजूांकररता योजना 
राबविण्याबाबत 

३३ २५२३ श्री.रोदहत पिार कें द्र सरकारने नॅशनल स्कील क्िाशलकफकेशन 
फे्रमिकय  लागू केल्या बाबत 

३४ १०९९ श्री.बांटी भाांगडडया, श्री.देिेंद्र फडणिीस चाांदा ते बाांदा या पययटन योजनाच्या प्रलांबबत 
विकास कामाांबाबत 

३५ ६२९ श्री.अतुल भातखळकर, अडॅ.आशशध शेलार, 
अॅड.पराग अळिणी, श्रीमती मतनधा चौधरी, 
श्री.अशमत साटम, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

राज्यातील सिय महाविद्यालयाांनी ‘विशाखा 
सशमती’ गठीत करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विधय 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.सांजय केळकर, श्री.महेश 
बालदी, श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) 
पाटील 

३६ १८४ अॅड.आशशध शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्रीमती मतनधा चौधरी, श्री.अशमत साटम, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.महेश बालदी, श्री.अतलु 
भातखळकर, श्री.ककसन कथोरे, श्री.देिेंद्र 
फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.प्रमोद (राजू) रतन 
पाटील, श्री.कुमार आयलानी, श्री.पराग शाह, 
श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे, अॅड.राहुल दढकले, 
श्री.शशरीध चौधरी, श्रीमती मांदा म्हात्र,े 
श्री.रणधीर सािरकर, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्री.ददलीप लाांड,े श्री.सुतनल राऊत, श्री.सांजय 
सािकारे, श्री.रोदहत पिार, श्री.सुतनल प्रभू 

राज्यातील विद्यापीठाांच्या परीक्षेसांबांधधत ि इतर 
विविध कामे खाजगी सांस्थाांना ददल्याबाबत 

३७ ४२२० श्री.धचमणराि पाटील जळगाांि जजल््यातील शाळाांमध्ये शालेय पोधण 
आहारातील धान्य तनकृष्ट्ट दजायचे असल्याबाबत 

  

दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विधय 
३८ १६९ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.अतुल भातखळकर, 

श्री.िैभि नाईक, श्री.योगेश सागर, डॉ.राहूल 
पाटील, डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.शाांताराम 
मोरे, श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे, श्री.विश्िनाथ 
भोईर, श्री.ज्ञानराज चौगुले, श्री.देिेंद्र 
फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, 
श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अडॅ.आशशध शेलार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, अॅड.पराग 
अळिणी, श्रीमती मतनधा चौधरी, श्रीमती 
देियानी फराांदे, श्री.जयकुमार रािल, 
अॅड.आशशध जयस्िाल, श्री.प्रताप सरनाईक, 
श्री.सांजय सािकारे, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.दौलत दरोडा, श्री.विक्रमशसांह सािांत, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.ककशोर जोरगेिार, 
श्री.अशमत साटम, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.सांजय केळकर, श्री.महेश 
बालदी, श्री.महेंद्र थोरिे 

शशक्षक पात्रता पररक्षते (टीईटी) अपात्र ठरलेल्या 
शशक्षकाांच्या सेिा समाप्त करण्याचे आदेश 
प्राथशमक शशक्षक सांचालनालयाने काढल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विधय 
३९ २७२१ श्री.मदन येरािार यितमाळ जजल्हयातील रालोराइडयुक्त पाणी 

असलेल्या गािातील आर.ओ प्लाांट ि 
डीरालोरायडशेन यतुनट काययरत ठेिणेबाबत 

४० २६५ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, 
श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अडॅ.आशशध शेलार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.अतलु 
भातखळकर, कॅप्टन आर. सेल्िन, श्रीमती 
मतनधा चौधरी, श्रीमती मांदा म्हात्र,े श्री.राम 
कदम, श्री.कालीदास कोळांबकर, अॅड.पराग 
अळिणी, श्री.शमहीर कोटेचा, श्री.अशमत साटम, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.योगेश सागर, श्रीमती 
याशमनी यशिांत जाधि, श्री.सुनील राणे, 
श्री.गणेश नाईक, श्री.सुतनल प्रभू, श्री.अब ू
आजमी, श्री.सदा सरिणकर, श्री.सांजय 
केळकर, श्री.महेश बालदी, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.कुमार आयलानी, श्री.प्रमोद (राजू) रतन 
पाटील, श्री.अशमन पटेल, श्रीमती सुलभा 
खोडके, श्री.विकास ठाकरे, श्री.दहरामण 
खोसकर, श्री.विक्रमशसांह सािांत, श्री.सांजय 
जगताप, श्री.सुरेश िरपुडकर, श्री.अशमत 
झनक, श्री.सांजय पोतनीस, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.रईस शेख 

राज्यातील विशेधतम मुांबई, निी मुांबई, ठाणे ि 
चांद्रपुर येथील प्रदधुण रोखण्याबाबत 

४१ १९४४ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
अॅड.आशशध शेलार, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.ज्ञानराज चौगुले, श्रीमती याशमनी यशिांत 
जाधि, श्री.गणपत गायकिाड, श्री.ककसन 
कथोरे, अॅड.शहाजीबापू पाटील 

राज्यात प्लाजस्टकबांदी कायद्याची अांमलबजािणी 
होत नसल्याबाबत 

४२ ४९९ श्री.मोहन मते, श्री.भास्कर जाधि, 
श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.शाांताराम मोरे, 
श्री.विश्िनाथ भोईर, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
श्री.सुतनल राऊत, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.िैभि नाईक, डॉ.राहूल पाटील, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.सांजय पोतनीस, श्री.ददलीप लाांड,े 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, श्री.दौलत दरोडा, 
श्री.ककशोर जोरगेिार, श्री.सुतनल प्रभू, 
श्री.ककशोर पाटील 
 
 

कोकणासाठी स्ितांत्र विद्यापीठ स्थापनेकररता 
तसेच पैठण (जज.षरांगाबाद) येथे सांत िारकरी 
विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी दोन स्ितांत्र 
सशमत्या नेमल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विधय 
४३ ७८० श्री.बाबासाहेब पाटील लातूर आणण उस्मानाबाद जजल्हयात िधैमापन 

शास्त्र विभाग लातुरच्या ितीने विशेध तपासणी 
मोदहम राबविल् याबाबत 

४४ १६९५ श्री.सांजय पोतनीस, श्री.सुतनल राऊत, 
श्री.ददलीप लाांड,े अॅड.माणणकराि कोकाटे, 
श्री.राम सातपतेु, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.ददपक चर्वहाण, डॉ.भारती लर्वहेकर, 
श्री.शशरीध चौधरी, श्री.शेखर तनकम, श्री.अशमत 
साटम, श्री.बबनराि शशांदे, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.दौलत दरोडा, श्री.सांग्राम जगताप, 
श्री.सांददप क्षक्षरसागर, श्री.भारत भालके 

बीड जजल्हयामध्ये कौशल्य विकासाची १० बोगस 
प्रशशक्षण कें दे्र सुरु असल्याबाबत 

४५ ३३७ श्री.मनोहर चांदद्रकापूरे, श्रीमती याशमनी यशिांत 
जाधि, श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, श्री.अब ू
आजमी, श्री.टेकचांद सािरकर, अॅड.आशशध 
जयस्िाल, अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. 
सेल्िन, अॅड.आशशध शेलार, श्री.अतलु 
भातखळकर, श्री.विजयकुमार देशमुख, श्री.देिेंद्र 
भुयार, श्री.योगेश सागर, श्री.रईस शेख, 
श्री.मोहन मते, श्री.मांगलप्रभात लोढा 

मुांबईतील नामाांककत कां पन्याांच्या दधूामध्ये भेसळ 
करणाऱ्या विके्रत्याांिर कारिाई करण्याबाबत 

४६ ४१ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.महेश बालदी, अॅड.आशशध 
शेलार, श्री.अशमत साटम, श्रीमती मतनधा 
चौधरी 

पनिेल बस आगाराच्या नतुनीकरणाच्या कामाला 
तातडीने सुरूिात करण्याबाबत 

४७ १६६४ श्री.परृ्थ िीराज चर्वहाण, श्री.अशमन पटेल, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.शमहीर कोटेचा 

मुांबई विद्यापीठातील शशक्षणाचा दजाय 
उांचािण्याबाबत 

४८ ३६ श्रीमती देियानी फराांदे, अॅड.राहुल दढकले, 
श्रीमती सरोज आदहरे, श्रीमती सीमा महेश 
दहरे (सीमाताई) 

नाशशक शहर ि जजल््यातील नदी प्रदधुण दरू 
करण्याबाबत 

४९ ३१७ अॅड.आशशध शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्रीमती मतनधा चौधरी, श्री.अशमत साटम, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.महेश बालदी, श्री.अतलु 
भातखळकर, श्री.ककसन कथोरे, श्री.देिेंद्र 
फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, 
अॅड.राहुल नािेकर, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
डॉ.तानाजी सािांत, श्री.शाांताराम मोरे, 
श्री.विश्िनाथ भोईर, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
श्री.श्रीतनिास िनगा, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.महेश चौघुले, श्री.सांजय सािकारे, 
श्री.अतनल बाबर, श्री.महेंद्र थोरिे 

राज्यात विमानतळाच्या धतीिर दजेदार बसतळ 
उभारण्याबाबत 
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ततसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विधय 
५० १७० श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.कालीदास कोळांबकर, 

अॅड.राहुल नािेकर, श्री.योगेश सागर, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.भरतशेठ गोगािले, 
श्री.महेंद्र दळिी, श्री.अशमत साटम, कॅप्टन 
आर. सेल्िन, श्रीमती माधुरी शमसाळ, 
श्री.महेंद्र थोरिे 

पोलादपूर तालुक्यातील (जज.रायगड) मुांबई-गोिा 
मागायिरील पालेिाडी पररसरात विधारी केशमकल 
सावित्री नदीत टाकणाऱ्याांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

५१ ३०५ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, 
श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अडॅ.आशशध शेलार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.अतुल 
भातखळकर, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.अशभमन्यु पिार, श्रीमती देियानी फराांदे, 
श्री.लक्ष्मण जगताप, अॅड.पराग अळिणी, 
श्रीमती मतनधा चौधरी, श्री.अशमत साटम, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.सांजय केळकर, श्री.महेश 
बालदी 

राज्य पररिहन महामांडळातील कमयचाऱ् याांच्या 
गणिेश खरेदीत झालेला गैरर्वयिहार 

५२ ४२ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.महेश बालदी, अॅड.आशशध 
शेलार, श्री.अशमत साटम, श्रीमती मतनधा 
चौधरी 

पनिेल (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील रास्त 
भाि दकुानाांमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने धान्य िाटप 
करण्याबाबत 

५३ १६७७ श्री.परृ्थ िीराज चर्वहाण, श्री.अशमन पटेल, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.विकास ठाकरे 

रायगड (जज.रायगड) ककल्ल्यािर पययटकाांना 
मुलभूत सोयी ि ककल्ल्याच्या सांिधयनासाठी तनधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

५४ ३६५१ श्रीमती देियानी फराांदे, श्री.ददपक चर्वहाण राजश्री शाहू महाराज शशष्ट्यितृ्ती योजनेत 
लाभार्थयाचें घटलेल्या प्रमाणाबाबत 

  

 
विधान भिन म   राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधचि (काययभार), 
ददनाांक म २५ फेब्रिुारी, २०२०   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


