
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहिले अधिवेशन, २०१७ 
-------------------------- 

गुरुवार, हिनाांक ०६ एप्रिल, २०१७ / चतै्र १६, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत िश्नोत्तराांच्या यािीत समाप्रवष्ट करण्यात आलेल्या िश्नाांची सूची 

  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युवक कल्याण,  
उच् च व तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्कृततक 
कायय, अल्पसांखयाांक प्रवकास आणण वक्फ मांत्री 

 

याांच ेिभारी 
प्रवभाग 

(२) अन् न व नागरी पुरवठा आणण ्ािक सांरक्षण,  
अन् न आणण षषि िशासन, सांसिीय कायय मांत्री 

(३) पयायवरण मांत्री 
(४) पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री 

 

 
िश्नाांची एकूण सांखया - २१ 

 

पहिल्या फेरीतील िश्नाांची सांखया - २० [ १ ते २० ] 
िसुऱ्या फेरीतील िश्नाांची सांखया - १ [ २१ ]   

एकूण - २१      
-------------------- 

  
  
  

िश्नाांचा तपशील 
  

पहिली फेरी 
  

अ. क्र. िश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांव प्रवषय 
१ ७९११० श्री.पांकज भुजबळ, श्री.अबू आजमी, 

श्री.मिेश चौघुले, श्रीमती िेवयानी फराांिे, 
श्री.योगेश सागर, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.शशवाजीराव कर्ड यले, श्री.सांतोष िानवे 
 

ठाणे आणण शभवांडी येथे अन्न व षषि 
िशासनाने षषिाांचा साठा जप्त 
केल्याबाबत 

२ ८२२१६ श्रीमती मेिा कुलकणी म्िाळुांगे-बालेवाडी येथील शशवछत्रपती क्रीडा 
सांकुलचे तीन वषायत वाप्रषयक लेखा पररक्षण 
झाले नसल्याबाबत 
 

३ ७३९३५ डॉ.शमशलांि माने, श्री.रािाकृष् ण प्रवखे-पाटील, 
श्री.प्रवजय वडटे्टीवार, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अशमत िेशमुख 

बुट्टीबोरी (जज. नागपूर) येथील इांडोरामा 
पॉवरप्लाांट व शशल्पा रोशलांग शमलमुळे 
िोणारे ििषुण 
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अ. क्र. िश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांव प्रवषय 
४ ७४१९४ श्री.सरिार ताराशसांि, श्री.शरििािा सोनावणे साकोली (जज.भांडारा) तसेच प्रविभायतील 

अनेक जजल्ियात िमीभाव िानखरेिी 
कें द्राअांतगयत खरेिी केलेले िान शमल 
मालक उचलत नसल्याबाबत 
 

५ ७९३०१ डॉ.रािूल पाटील मानवत (जज.परभणी) तालुक्यातील जजल्िा 
पुरवठा अधिकारी कायायलयाने प्रवतररत 
केलेल्या शशिापत्रत्रका गिाळ झाल्याबाबत 
 

६ ८३११५ श्री.िषयवियन सपकाळ, िा.प्रवरेंद्र जगताप जाांभरूण-सागवन (ता.जज. बलुढाणा) येथील 
स् वस् त िान् य िकुान वाटपात झालेला 
गैरिकार 
 

७ ८३६९१ श्री.चांद्रकाांत सोनावणे उत्तमनगर (ता. चोपडा,जज. जळगाांव ) 
येथील आहिवासी कुटुांबातील ततघाांचा िपू्रषत 
पाण्यामुळे झालेला मतृ्य ू
 

८ ८४४९७ श्री.त्र्यांबकराव शभसे मोटेगाव व सत्तरिरवाडी (जज.लातूर) 
येथील जजल्िा पररषि शाळेच्या इमारतीांची 
झालेली िरुवस्था 
 

९ ७७८८८ श्री.रािुल बोंदे्र शभांगारा (ता. जळगाव जामोि,जज.बुलढाणा) 
येथील शासकीय वसततगिृात सोयी 
सुप्रविाांचा अभाव असल्याबाबत 
 

१० ७८५९३ श्री.सांतोष िानवे रायगड जजल््यातील केबल ऑपरेटर 
सेटटॉप बॉक्सची जास्त िराने प्रवक्री करून 
्ािकाांची फसवणकू करीत असल्याबाबत 
 

११ ८१४८७ श्री.िैययशील पाटील डिाण ू (जज.पालघर) येथील कातकरी कुटुांबे 
रास्त िान्यापासून वांधचत असल्याबाबत 
 

१२ ७५१७५ श्री.िशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणावार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्री.अतलु भातखळकर, 
श्रीमती मतनषा चौिरी 

पनवेल तालुक्यातील (जज.रायगड) जजल्िा 
पररषिेच्या २५२ पकैी ५१ शाळाांमध्ये 
सांगणक नसल्याबाबत 
 

१३ ७८०८० अॅड.गौतम चाबुकस्वार कुिळवाडी-मोशी (प्रपांपरी-पणेु) पररसरात 
रसायनशमधश्रत पाणी इांद्रायणी निीत 
सोडल्यामुळे िोणारे वायू व जल ििषूण 
 

१४ ८३२३३ अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अशमन पटेल 

ममिापूर (ता.ततवसा, जज.अमरावती) 
पाईपलाईन शलकेज असल्यामुळे 
नागरीकाांना िपू्रषत पाणीपुरवठा िोत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. िश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांव प्रवषय 
१५ ८२१२७ श्री.अशमत झनक िेवठाणा खाांब व राजुरा 

(ता.मालेगाांव,जज.वाशशम) येथे मुखयमांत्री 
पेयजल योजनेअांतगयत नळ पाणी पुरवठा 
योजनेच्या कामाांना मान्यता िेण्याबाबत 
 

१६ ८४००० श्री.सुतनल शशांिे, अॅड.भीमराव िोंड े नाांिरूख (ता.मालवण, जज. शसांििुगुय) 
जलस्वराज्य िकल्प अतनयशमततेिकरणी 
कारवाई करण्याबाबत 
 

१७ ७७९०० श्री.सुतनल िभू िािर, मुांबई येथील मॉडनय इांजललश स्कुल 
या सांस्थेने अवाजवी फी वाढ केल्याबाबत 
 

१८ ७९५९४ श्री.भरतशठे गोगावले, श्री.मनोिर भोईर खरसुांडी (ता.खालापूर, जज.रायगड) येथील 
कारखाने िपु्रषत पाणी कालव्यात सोडत 
असल्याने िोणारे ििषूण 
 

१९ ७८८४८ अॅड.भीमराव िोंड,े श्रीमती सांगीता ठोंबरे बीड जजल््यात राष्रीय पेयजल 
योजनेतांगयत ्ामीण भागात पाणी पुरवठा 
करण्याबाबत 
 

२० ८४६५६ श्री.सिानांि चव्िाण मौजे सावड े भुवडवाडी, कुां भारवाडी, 
गुरववाडी, व प्रपांपळ मोिल्ला 
(ता.धचपळूण,जज.रत्नाधगरी) िद्दीत कात 
इांडस्रीजमिनू िोत असलेल्या 
ििषूणाबाबत 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. िश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांव प्रवषय 
२१ ८०४५४ श्री.सांतोष िानवे, श्री.सिानांि चव्िाण बोरगाव (जज.रत्नाधगरी) पाणी योजनेतील 

अपिाराबाबत उपअशभयांता, शाखा अशभयांता 
याांची प्रवभागीय चौकशी करण्याबाबत 

  

  
प्रविान भवन    डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई   ििान सधचव 
हिनाांक : ५ एप्रिल, २०१७   मिाराष्र प्रविानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


