
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

गुरुिार, हिनाांक १६ मार्च, २०१७ / फाल्गुन २५, १९३८ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिक कल्याण,  
उच् र् ि तां्रशशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्कृततक 
कायच, अल्पसांखयाांक विकास आणण िक्फ मां्रशी 

 

याांर् ेप्रभारी 
विभाग 

(२) अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ्ाहक सांरक्षण,  
अन् न आणण षषध प्रशासन, सांसिीय कायच मां्रशी 

(३) पयाचिरण मां्रशी 
(४) पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मां्रशी 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांखया - ३५ 
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - २८ [ १ ते २८ ] 
िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ५ [ २९ ते ३३ ] 
ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - २ [ ३४ ि ३५ ] 

 
  

एकूण - ३५ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
   

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ ७५९९४ श्री.तनतेश राणे, श्री.कालीिास कोळांबकर मौजे सजेकोट शमऱ् याबाांिा (ता.मालिण, 

जज.शसांधिुगुच) येथील नळपाणीपुरिठा 
योजनेबाबत 
 

२ ७५०७४ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.अतुल भातखळकर, अॅड.आशशष शेलार, 
श्रीमती मतनषा र्ौधरी, श्री.मनोहर भोईर 

तळोजा (ता.पनिेल) एमआयडीसीमधील 
कारखान्याांनी रसायनशमश्रीत पाणी कासाडी 
निीत सोडल्यामुळे झालेले प्रिषूण 

३ ७४८२१ श्री.राजेश काशीिार, श्री.र्रण िाघमारे, 
श्री.विजय रहाांगडाले 

बारव्हा (ता. लाखाांिरू, जज. भांडारा) येथील 
नळयोजनेच्या जीणच पाईपलाईनमधनू 
अशुद्ध पाणी पुरिठा होत असल्याबाबत 
 

४ ७९७१७ श्री.रुपेश म् हा्रश े शशक्षणाधधकारी, जज.प. ठाणे याांनी र्कुीर्ी 
बबांिनूामािली तयार करुन अनुसूधर्त 
जमातीच्या शशक्षकाांना अततररक्त 
ठरविल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
५ ७४८५० श्री.अशमत साटम, श्री.सांजय पोतनीस, 

अॅड.पराग अळिणी, अॅड.आशशष शेलार, 
कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्री.अस्लम 
शेख, श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्रीमती सीमाताई हहरे, श्री.योगेश 
सागर, श्रीमती िेियानी फराांिे, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.शशिाजीराि कर्ड चले, श्री.सांतोष 
िानिे 
 

भूलेश़्र ि काळबािेिी, मुांबई येथील 
विनापरिाना सौंियच प्रसाधनाांरे् उत्पािन 
करणा-या कारखान्याांिर टाकण्यात आलेला 
छापा 

६ ७७०५५ श्री.विजय षटी खडाच (ता. जामखेड, जज. अहमिनगर) 
येथील ककल्याच्या िरुुस्तीरे् काम तनकृष्ट्ट 
िजाचरे् होत असल्याबाबत 
 
 

७ ८०२६० श्री.अशोक पाटील व्हीजेटीआय, माटूांगा (मुांबई) येथे 
अशभयाांब्रशकी शशक्षणाच्या विकासासाठी 
विस्तार योजना मांजूर करण्यात 
आल्याबाबत 
 
 

८ ८०४६९ श्री.र्रण िाघमारे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अशमन पटेल 

भांडारा ि गोंहिया जजल््यातील धान 
िाहतूकीर्ी कामे अिैधररत्या 
जजल््याबाहेरील िाहतकूिाराांना हिल्याबाबत 
 
 

९ ७६४९६ श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर ककणे (ता.आजरा,जज.कोल्हापूर) गािातील 
नळ-पाणी योजनेत झालेला गैरव्यिहार 
 

१० ८१०९४ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अशमन पटेल, श्री.विजय 
षटी, अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.सांजय 
सािकारे, श्री.सुतनल शशांिे, श्री.नसीम खान, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील 
 

गोरेगाि, (मुांबई) येथील पॅरा लॅब 
प्रयोगशाळेत अन्न ि षषध प्रशासनाने 
टाकलेला छापा 

११ ७४९६५ श्री.शांभूराज िेसाई मौजे गारिड,े रुिले,उधिने ि किमिाडी 
(नाटोशी) (ता.पाटण, जज.सातारा) या 
गािाांतील नळ पाणी पुरिठा योजनाांना 
तनधी उपलब्ध होण्याबाबत 
 

१२ ८१६४६ श्री.अशमत झनक मालेगाांि ि ररसोड (जज.िाशशम) 
तालुक्यातील प्रािेशशक पाणी पुरिठा 
योजना बांि असल्याबाबत 
 
 

१३ ८१८९५ श्री.राहूल कुल पुणे येथील मुळा मुठा निी प्रिषूण मुक्त 
करण्यासाठी कें द्र शासनाकडून तनधी 
उपलब्ध झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१४ ८१३१७ श्री.धैयचशील पाटील गालसुरे (ता.श्रीिधचन,जज.रायगड) येथे 

पेयजल योजनेंतगचत पाणी पुरिठा 
करण्याबाबत 
 

१५ ८१३७३ श्री.सांजय पोतनीस, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.सुतनल शशांिे, श्री.राजन साळिी 

मुांबई विद्यापीठ प्रशासनाने 
सीसीटीव्हीसाठी प्राप्त झालेला ७५ लाख 
रुपयाांर्ा तनधी िापरला नसल्याबाबत 
 
 

१६ ७४७२९ श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.राजेश क्षीरसागर, श्री.उल्हास पाटील, 
श्री.शशिाजीराि कर्ड चले 

कोल्हापूर जजल््यातील पांर्गांगा निीरे् 
प्रिषूण रोखण्याकररता नमाशम पांर्गांगा 
उपक्रम राबविण्याबाबत 
 
 

१७ ८१२५२ श्री.भास्कर जाधि, श्री.हिलीप िळसे-
पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.िैभि वपर्ड, 
श्री.सांजय सािकारे, श्री.सुरेश लाड, श्री.हसन 
मुश्रीफ 
 

 

रायगड जजल्हयातील धरमतर जिळील 
डोलिी येथील खाडीककनारी जेएसडब्ल्य ू
कां पनीने खारफुटीर्ी कत्तल करून जेटीरे् 
बाांधकाम केल्याबाबत 

१८ ७७२१५ अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अशमन पटेल मोझरी (ता. ततिसा, जज.अमरािती) येथे 
विज्ञान कें द्रार्ी (सायन्स पाकच ) तनशमचती 
करणेबाबत 
 

१९ ८०४४४ श्री.सांजय पुराम 
 
 
 

करांजी (ता. आमगाांि, जज. गोंहिया) येथील 
‘तनमचल भारत अशभयान’ ि स्िच्छ भारत 
शमशन’ या योजनेतांगचत झालेला गैरव्यिहार 
 

२० ८०२८३ डॉ.सांजय रायमुलकर मेहकर (जज. बलुढाणा) येथील शाळेतील 
विद्यार्थयाांना शालेय पोषण आहारातनू 
तनयशमतपणे णखर्डी शमळत नसल्याबाबत 
 

२१ ७७८२८ श्री.सांजय केळकर, श्री.राजु तोडसाम, 
श्री.योगेश सागर, श्री.उन्मेश पाटील, 
श्री.शशिाजीराि कर्ड चले, श्री.सांतोष िानिे, 
श्री.नरेंद्र महेता 
 
 

मुरबाड (जज. ठाणे) तालुक्यातील 
शशधापब्रशकाधारकाांना स्िस्त धान्य 
उपलब्ध होत नसल्याबाबत 

२२ ८१७७३ श्री.नानाजी शामकुळे र्ांद्रपूर येथील पाणी गुणित्ता तपासणी 
प्रयोग शाळा बांि असल्याबाबत 
 

 

२३ ८०९६१ प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.कालीिास कोळांबकर, 
श्री.अशमन पटेल 

पुणे जजल्हयातील शसांहगड ि राजगड 
ककल्याांच्या सांिांधचन कामात कां ्रशाटिाराकडून 
अतनयशमतता झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२४ ७५७८८ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 

िडटे्टीिार, श्री.अब् िलु सत्तार, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अशमत विलासराि िेशमुख, श्री.अशमत 
साटम, अॅड.गौतम र्ाबकुस्िार 
 

िाडा (जज.पालघर) येथील कोकाकोला 
कां पनीच्या साांडपाण्यामुळे पाणी िवूषत 
झाल्याबाबत 

२५ ७७०९९ डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अशमन पटेल जुमडा-पेडगाि (ता.जज.हहांगोली) या 
गािातील पाणी पुरिठा योजना बांि 
असल्याबाबत 
 

२६ ७७४०२ डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील धगरड (ता.भडगाांि,जज.जळगाांि) येथील 
राष्ट्रीय पेयजल योजनेतनू मांजूर झालेली 
पाणी पुरिठा योजना अपूणच असल्याबाबत 
 

२७ ७६५६४ श्री.सुभाष उफच  पांर्डतशेठ पाटील, 
श्री.भरतशठे गोगािले, श्री.धैयचशील पाटील, 
श्री.मनोहर भोईर 

महाड (जज.रायगड) तालुक्यामधील 
एमआयडीसीतील कारखान्याच्या 
रसायनशमधश्रत साांडपाण्याने होणारे प्रिषूण 
 

२८ ८०७०६ श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर लोहा (जज. नाांिेड) तालुक्यातील अन्न 
सुरक्षा योजनेरे् धान्य काळया बाजारात 
विकल्याबाबत 
 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२९ ८१८०५ श्री.राजेश काशीिार कोलारी (ता. लाखनी, जज. भांडारा) येथील 

नळयोजनेच्या कामामध्ये झालेल्या 
गैरव्यिहारार्ी र्ौकशी करणेबाबत 
 

३० ८०१३१ श्री.रुपेश म् हा्रश े मीरारोड (जज.ठाणे) येथील रेतीबांिर-िरसािे 
मागाचिरील खाडीककनारी फेमा ड्रशेसांग 
कॉपोरेशन कां पनीने अनधधकृतररत्या भूखांड 
ताब्यात घेतल्याबाबत 
 

३१ ७७२९५ श्री.विजय षटी राज्यातील अल्पसांखयाांक समाजातील 
मुलीांकरीता ४३ शहराांमध्ये सुसज्ज 
िसततगहेृ बाांधण्याबाबत 
 

३२ ७७२८६ अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अशमन पटेल भातकुली (जज.अमरािती) तालुक्यातील 
विश्रोळी-१०५ गािे योजनेतील गािाांना 
अल्प ि अतनयमीत पाणी पुरिठा होत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३३ ७७५२५ डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अशमन पटेल, 

श्री.तानाजी मुटकुले 
हहांगोली जजल्हयात सिच शशक्षा 
अशभयानाांतगचत मोडकळीस आलेल्या िगच 
खोल्या ि स्िच्छतागहृाच्या बाांधकामाबाबत 
 

  
ततसरी फेरी 

   

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३४ ७७९६८ श्री.विजय षटी, श्री.अशमत साटम, 

श्री.सुतनल राऊत, श्री.सांतोष िानिे, 
श्री.धैयचशील पाटील, श्री.जयप्रकाश मुांिडा, 
श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.शशशकाांत शशांिे, 
श्री.अजजत पिार, श्री.सुरेश लाड, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्री.अशमन पटेल, श्री.राजन 
साळिी, श्री.सुतनल शशांिे, अॅड.भीमराि धोंड,े 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.हिलीप िळसे-
पाटील, श्री.जयांत पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्रीमती हिवपका र्व्हाण 
 

मुांबईतील सात नामाांककत खाजगी 
रुग्णालयाांिर िैध मापनशास््रश विभागाने 
विशेष मोहहम राबिनू कारिाई केल्याबाबत 

३५ ८१९३७ अॅड.यशोमती ठाकूर िाठोडा शुक्लेश्िर, (ता.भातकुली, 
जज.अमरािती) येथे मुखयमां्रशी पेयजल 
कायचक्रमाअांतगचत स्ितां्रश पाणी पुरिठा 
योजनेर्ा प्रस्ताि मांजूर करण्याबाबत 
 

  

  
विधान भिन    डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई   प्रधान सधर्ि 
हिनाांक : १५ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


