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

बुधिार, ददनाांक ०४ मार्च, २०२० / फाल्गुन १४, 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 - ४७ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ३७ [ ०१ ते ३७ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ०९ [ ३८ ते ४६ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ०१ [ ४७ ] 
  

एकूण - ४७ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विधय 
१ १७०९ श्रीमती श्िेता महाले खामगाि-जालना रेल्िेमागाचरे् काम सुरु 

करणेबाबत 
२ ४७५६ श्री.अतुल बेनके जुन्नर (जज.पुणे) तालुक्यातील पाणीपुरिठा 

योजना प्रलांबबत असल्याबाबत 
३ ३५३४ श्री.कृष्ट्णा गजबे पळसगड (ता.कुरखेडा, जज.गडधर्रोली) येथील 

पाणी पुरिठा योजना पुिचित सुरु करणेबाबत 
४ २४७२ श्री.सांजय सािकारे, श्री.रोदहत पिार, 

श्री.अतनल बाबर, श्री.अशमत झनक, 
श्री.अशमन पटेल, श्रीमती श्िेता महाले, 
श्री.शेखर तनकम, श्री.भारत भालके, 

राज्यातील बहुताांश निीन ग्रांथालयाांना शासन 
मान्यता शमळण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विधय 
श्री.प्रकाश आबबटकर, अॅड.पराग अळिणी, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, अॅड.आशशध शेलार, 
श्री.अतुल भातखळकर, कुमारी प्रणणती शशांदे 

५ २२१५ श्री.शाांताराम मोरे, श्री.दौलत दरोडा, 
श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सांददप क्षक्षरसागर 

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील पाणी टांर्ाई दरू 
करण्याबाबत 
 

६ १२१७ श्री.बांटी भाांगडडया, श्री.देिेंद्र फडणिीस धर्मूर (जज.र्ांद्रपूर) येथे उप प्रादेशशक पररिहन 
कायाचलय सुरु करण्याबाबत 
 

७ १३१९ श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील उस् मानाबाद ि लातूर जजल् हयात िटटर ग्रीड 
योजनेर्ी कामे पूणच करणेबाबत 
 

८ ४७२२ श्री.शेखर तनकम धर्पळूण तालुक्यातील (जज.रत्नाधगरी) प्रलांबबत 
पाणीपुरिठा योजनाांबाबत 
 

९ १३९१ श्री.अतनल बाबर साांगली जजल्हयातील राष्ट्रीय पेयजल 
आराखडयातील सिच गािाांमध्ये नळ पाणीपुरिठा 
योजना राबविण्याबाबत 
 

१० २६९६ श्री.मदन येरािार यितमाळ (जज.यितमाळ) शहरात स्िस्त धान्य 
दकुानदार धान्यार्ी काळया बाजारात विक्री 
करीत असल्याबाबत 
 

११ ३७१४ श्री.राहूल कुल, श्री.तानाजी मुटकुले राज्यातील राष्ट्रीय पेयजल योजेनेंतगचत येणाऱ्या 
पाणी पुरिठा योजनाांना स्थधगती देण्यार्ा 
घेतलेला तनणचय 
 

१२ ५५३२ श्री.गणपत गायकिाड, श्री.ककसन कथोरे कल्याण, मुरबाड ि शहापूर (जज.ठाणे) 
तालुक्यातील आददिासीांच्या शशधापबत्रकेिर 
केरोशसन उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
 

१३ २६७ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आशशध 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.अशभमन्यु पिार 

गडधर्रोली जजल््यात पािसाळयात कृधी उत्पन्न 
बाजार सशमतीमध्ये पुरेशा शेड अभािी धान 
शभजनू झालेले नुकसान 

१४ ६२५३ श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) नाशशक येथील धान्य वितरण कायाचलयातील 
अनागोंदी कारभाराबाबत 
 

१५ १६८३ श्री.पथृ् िीराज र्हहाण, श्री.अशमन पटेल, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.विकास ठाकरे 

साांगली येथील िालर्ांद कटलेज ऑफ 
इांजजनीअरीांग विद्यालयामध्ये प्राध्यापकाांच्या 
भरतीत अतनयशमतता झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विधय 
१६ ३९२ श्री.मनोहर र्ांदद्रकापूरे राष्ट्रसांत तकुडोजी महाराज विद्यापीठ, नागपूर 

येथील निीन िस्तीगहृाच्या बाांधकामाबाबत 
१७ ४६४४ श्री.तानाजी मुटकुले दहांगोली जजल्हयात शुध्द पाण्यार्ा पुरिठा 

करण्याबाबत 
१८ ४२२ श्री.महेश र्ौघुले तळोजा एमआयडीसी मधील (जज.रायगड) 

मेडलाईफ इांटरनॅशनल प्रा.ली. या कां पनीिर 
केलेल्या कारिाईबाबत 

१९ ५१३३ श्री.प्रकाश (दादा) सुांदरराि सोळांके परभणी येथील जजल्हा पररधद शशक्षणाधधकारी 
(माध्यशमक) कायाचलयातील दस्ताऐिज गहाळ 
झाल्याबाबत 

२० ३८७७ श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापुर जजल्हयातील राधानगरी, भुदरगड, 
गगनबािडा तालुक्यामधील धनगरिाडयाांमधील 
पाणी टांर्ाई दरू करण्याबाबत 

२१ ४०७३ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील राज्यातील ४४ पेक्षा अधधक अध्यापक 
महाविद्यालयाांर्ी मान्यता रद्द करण्याच्या 
घेतलेल्या तनणचयाबाबत 

२२ ६१६ श्री.मोहन मते राज्यातील रस्ता सुरक्षेसाठी तरतूद केलेला तनधी 
विनािापर पडून असल्याबाबत 

२३ ३९८ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.ककशोर जोरगेिार आरे-िारे समुद्र (ता.जज.रत्नाधगरी) ककनाऱ्यािर 
प्राणी सांग्रहालय ि स्नेकपाकच  उभारण्याच्या 
प्रस्तािाबाबत 

२४ ७८२ श्री.बाबासाहेब पाटील र्ाकूर (जज.लातूर) तालुक्यातील शेतकऱ्याांच्या 
अधधग्रहण केलेल्या विांधन विदहरीांर्ी देयके 
प्रलांबबत असल्याबाबत 

२५ १०६७ श्री.बळिांत िानखड े दयाचपूर (जज.अमरािती) तालुक्यातील राष्ट्रीय 
ग्रामीण पेयजल कायचक्रमाांतगचत येणाऱ्या प्रादेशशक 
पाणी पुरिठा योजनेच्या प्रस्तािास मान्यता 
देण्याबाबत 

२६ ६१ श्री.शभमराि तापकीर पांर्ायत सशमती हिेली (जज.पणेु) अांतगचत राष्ट्रीय 
ग्रामीण पेयजल कायचक्रम सन २०१८-१९ र्ी 
कामे सांथ गतीने सुरु असल्याबाबत 

२७ ३२० अॅड.आशशध शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्रीमती मतनधा र्ौधरी, श्री.अशमत साटम, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.रणधीर सािरकर, श्रीमती मांदा 
म्हात्र,े श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.विजयकुमार 
देशमुख 

राज्यात गुटखा बांदी कायद्यारे् उल्लांघन होत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विधय 
२८ ३५४९ डट.देिराि होळी र्ामोशी (जज.गडधर्रोली) तालुक्यातील माकंडा 

देिस्थानच्या पयचटन ि बाहयिळण रस्त्याच्या 
कामास विलांब होत असल्याबाबत 
 

२९ २८०७ श्री.सुधीर मुनगांटीिार पोंभुणाच (जज.र्ांद्रपूर) येथील राजराजेश्िर मांदीराला 
‘क’ िगच ततथचक्षेत्र घोधीत करण्याबाबत 
 

३० २२७८ श्री.राजेश एकड े बुलढाणा जजल््यातील ४७ टक्के पाण्यारे् नमुने 
बाधधत आढळल्याबाबत 
 

३१ ५४०२ डट.भारती लहहेकर, श्री.बाबासाहेब पाटील राज्य मागच पररिहन महामांडळार्ी “दहरकणी 
कक्ष” योजना बांद असल्याबाबत 
 

३२ ४१७ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.महेश बालदी, 
अॅड.आशशध शेलार, श्री.अशमत साटम, 
श्रीमती मतनधा र्ौधरी 

खारघर (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील 
पाांडिकडा या तनसगचरम्य स्थळारे् सौंदयीकरण 
ि विकास करण्याबाबत 
 

३३ ५३६० श्री.दहरामण खोसकर, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.सांजय जगताप, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.कुणाल पाटील, 
कुमारी प्रणणती शशांदे, श्री.सुभाध धोटे, 
श्री.सुरेश िरपुडकर, डट.भारती लहहेकर, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.कालीदास कोळांबकर, 
श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई), 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.बबनराि 
शशांदे, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.सांददप 
क्षक्षरसागर, श्री.यशिांत माने, श्री.सुतनल 
शेळके, श्री.बाळासाहेब आजबे, डट.ककरण 
लहामटे, श्री.अतुल बेनके, श्री.ददलीप 
मोदहते-पाटील, श्री.अशोक पिार, श्री.ददपक 
र्हहाण, श्री.सांग्राम जगताप, श्री.तनतीन 
अजुचन (ए.टी.) पिार 

नाशशक जजल्हयात एस.टी. बस विदहरीत 
कोसळून झालेला अपघात 

३४ १९६६ श्री.रविशेठ पाटील खारेपाट विभागातील (ता.पेण, जज.रायगड) 
येथील हेटिणे-शहापाडा पाणी पुरिठा योजनेरे् 
काम पुणच करणेबाबत 
 

३५ २१९२ श्री.राजू कारेमोरे, श्री.नरेंद्र भोंडकेर, 
अॅड.माणणकराि कोकाटे, श्री.मनोहर 
र्ांदद्रकापूरे, श्री.ददपक र्हहाण, श्रीमती 
सुमन पाटील 

शालेय पोधण आहार योजनेअांतगचत नागपूर 
विभागातील दषु्ट्काळग्रस्त गािाांमधील शाळाांना 
अनदुान शमळाले नसल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विधय 
३६ २४११ श्री.शशरीध र्ौधरी सातोद (ता.यािल, जज.जळगाांि) येथे राष्ट्रीय 

पेयजल योजनेच्या कामात झालेला गैरहयिहार 
३७ २०१० श्री.भास्कर जाधि दाभोळ (जज.रत्नाधगरी) खाडीतील कोट्यिधी 

रूपये ककां मतीच्या हाऊसबोटीांर्ी झालेली दरुिस्था 
 

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विधय 
३८ ३६८२ श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील मौलाना आझाद अल्पसांखयाक आधथचक विकास 

महामांडळाच् या विविध योजना पनुश् र्ः 
कायाचजन्ित करणेबाबत 
 

३९ ४७२३ श्री.शेखर तनकम धर्पळूण (जज.रत्नाधगरी) मध्यिती बस 
स्थानकाच्या नहया हायटेक इमारतीच्या प्रलांबबत 
कामाबाबत 
 

४० ४५३७ श्री.राहूल कुल पाटस (ता.दौंड, जज.पुणे) येथे एस.टी. बस 
आगार सुरु करण्याबाबत 
 

४१ ५००७ श्री.तानाजी मुटकुले दहांगोली जजल््यातील शालेय विद्याथ्यांना मोफत 
सायकल िाटप करण्याबाबत 
 

४२ ५०४३ श्री.बाबासाहेब पाटील नळेगाि (जज.लातूर) ि इतर दहा गािाांच्या 
पाणीपुरिठा योजना सुरु करण्याबाबत 
 

४३ ३८१३ श्री.बळिांत िानखड,े श्री.अशमन पटेल, 
श्री.सुरेश िरपुडकर, कुमारी प्रणणती शशांदे, 
श्री.अशमत झनक, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुभाध धोटे 

अमरािती जजल्हयातील खाजगी अनदुातनत 
शाळाांच्या स्ियांपाकगहृारे् बाांधकाम प्रलांबबत 
असल्याबाबत 

४४ २५३ श्री.शभमराि तापकीर पुणे येथील खाजगी अनुदातनत प्राथशमक 
शाळाांमधील बोगस शशक्षकाांच्या नेमणकूाांबाबत 
 

४५ ६२२२ श्री.राजेश एकड े झोडगा (ता.मलकापुर, जज.बलुढाणा) येथे निीन 
पाणीपुरिठा योजना मांजूर करणेबाबत 
 

४६ २०१९ श्री.भास्कर जाधि लोटे (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) षद्योधगक 
िसाहतीतील रासायतनक साांडपाणी प्रकक्रया न 
करता जगबुडी आणण िशशष्ट्ठी नदीत सोडत 
असल्याबाबत 
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ततसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विधय 
४७ २९७ श्री.शभमराि तापकीर, श्री.देिेंद्र फडणिीस, 

श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) पाटील, श्री.सुधीर 
मुनगांटीिार, अॅड.आशशध शेलार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे - पाटील, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.अशभमन्यु पिार, श्री.महेश 
(दादा) ककसन लाांडगे, श्रीमती देियानी 
फराांदे, श्री.जयकुमार रािल, श्री.मनोहर 
र्ांदद्रकापूरे, श्री.टेकर्ांद सािरकर, डट.भारती 
लहहेकर 

राज्यातील एस.टी. ि शशिशाही िातानुकूशलत 
बसेसच्या अपघाताांमध्ये िाढ झाल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि (कायचभार), 
ददनाांक : ३ मार्च, २०२०   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


