
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

शुक्रिार, दिनाांक ११ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण २०, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण यिुक कल्याण,  
उच् च ि िां्रशशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्कृतिक कायय, 
अल्पसांखयाांक विकास आणण िक्फ मां्रशी 

 

याांचे प्रभारी 
विभाग (२) अन् न ि नागरी परुिठा आणण ्ाहक सांरक्षण,  

अन् न ि औषध प्रशासन, सांसिीय कायय मां्रशी 
(३) पयायिरण मां्रशी 
(४) पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मां्रशी 

  

प्रश्नाांची एकूण सांखया - ६८ 
  

  पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांखया - ५४ [ ०१ िे ५४ ] 
  

  िुसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांखया  - ११ [ ५५ िे ६५ ] 
  

  तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांखया - ०३ [ ६६ िे ६८ ] 
  

  एकूण - ६८ 
  -------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
१ ८५५८३ श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांि पाटील, 

श्री.िभैि वपचड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.शशशकाांि शशांिे, श्रीमिी दिवपका 
चव्हाण, श्री.राजेश टोपे, श्री.शामराि ऊफय  
बाळासाहेब पाटील, श्री.दिपक चव्हाण 
 

शासनाने वििभायिील १९६ महाविद्यालये 
बांि करण्याचा घेिलेला तनणयय 

२ ९४३७० श्री.सरेुश धानोरकर िरोरा (जज.चांद्रपरू) िालकु्यािील नळ 
योजनेद्िारे िवूषि पाणी परुिठा होि 
असल्याबाबि 
 

३ ९२११९ श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर, श्री.चांद्रिीप 
नरके 

पन्हाळा ि शाहुिाडी (जज.कोल्हापरू) 
िालकु्याांिील प्राथशमक शाळाांच्या 
इमारिीांच्या िरुुस्िीबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
४ ९१६४८ श्री.नानाजी शामकुळे, अॅड.सांजय धोटे चांद्रपरू जजल््यािील उद्योगाांमळेु होि 

असलेले पाणी ि ध्िनी प्रिषूण तनयांत्र्रशि 
करणेबाबि 
 

५ ८५२६३ श्री.कुणाल पाटील, श्री.डी.एस.अदहरे जनु्नेर ि बेहेड (जज.धळेु) येथे तनमायण 
झालेली िीव्र पाणीटांचाई 
 

६ ८६६६५ डॉ.सजुजि शमणचेकर, श्री.राहूल कुल, 
श्री.सां्ाम थोपटे, श्री.शरििािा सोनािणे, 
श्री.भास्कर जाधि, श्री.सत्यजीि पाटील-
सरुडकर, श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.राजेश 
क्षीरसागर, श्री.डी.पी.सािांि 
 

कोल्हापरू येथील पांचगांगा निी प्रिषूणमकु्ि 
करणेबाबि 

७ ८८३२१ श्री.योगेश सागर िलिाडा (िा.शहापरू, जज.ठाणे) येथील 
भारि तनमायण योजने अांिगयि पाणी 
परुिठा योजना पणूय करण्याबाबि 
 

८ ९०५८७ श्री.अिलु सािे डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर मराठिाडा 
विद्यापीठाच्या लेटरहेडिर बोगस तनयकु्िी 
आिेश िेण्याि आल्याबाबि 
 

९ ८६४१८ श्री.प्रकाश आत्रबटकर, श्री.जयांि पाटील राज्यािील पेन्शन योजनेमधील ियोिधृ्ि 
कलाकाराांचा कोटा िाढविण्याबाबि 
 

१० ९२४५४ श्री.िानाजी मटुकुले दहांगोली जजल््यािील राज्यस्िरीय 
सशमिीने काढलेल्या पाणी परुिठा 
योजनाांच्या ्रशटुीांची पिुयिा करण्याबाबि 
 

११ ८४९४० श्री.भास्कर जाधि, श्री.दिलीप िळसे-
पाटील, श्री.जयांि पाटील, श्री.अजजि पिार, 
श्री.िभैि वपचड, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्रीमिी दिवपका चव्हाण, 
श्री.हनमुांि डोळस, श्री.शामराि ऊफय  
बाळासाहेब पाटील, श्री.दिपक चव्हाण, 
डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.सांजय 
परुाम, श्री.अजय चौधरी, डॉ.राहूल पाटील, 
श्रीमिी िपृ्िी सािांि, श्री.राजेश टोपे, 
श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्री.ित्िा्रशय भरणे, 
श्री.हसन मशु्रीफ 

राज्यािील तनम्मम्मयाहून अधधक पीएच.डी 
प्रबांध िसेच पििीधर बोगस असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
१२ ९४५०४ श्री.बाळासाहेब मरुकुटे प्रिरा सांगम आणण इिर िीन गािािील     

(जज. अहमिनगर) पाणीपरुिठा योजनेची 
कामे न करिाच कामाची िेयके अिा 
करण्याि आल्याबाबि 
 

१३ ९२६८५ श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.दिलीप िळसे-
पाटील, श्री.जयांि पाटील, श्री.शशशकाांि 
शशांिे, श्री.प्रशाांि बांब, श्री.भरिशेठ गोगािले 
 

राज्याि सियशशक्षा अशभयानाचा कोटयिधी 
रुपयाांचा तनधी अखधचयि रादहल्याबाबि 

१४ ९३१७६ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.अिलु भािखळकर, अॅड.आशशष शेलार, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.अशमि साटम 
 

निीन पनिेल (िा.पनिेल, जज.रायगड) 
येथील सेंट जोसेफ शाळा व्यिस्थापनाच्या 
मनमानी कारभाराबाबि 

१५ ९१५५६ श्री.अतनल बाबर 
 

साांगली जजल्हयािील पाणीपरुिठा योजना 

१६ ८७४१६ श्रीमिी सांगीिा ठोंबरे केज (जज.बीड) िालकु्यािील ्ामीण 
भागािील नािरुुस्ि असलेले हािपांप िरुुस्ि 
करणेबाबि 
 

१७ ८७५४८ श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील मौजे िेर, ढोकी, िळिडा ि येडशी      
(जज. उस्मानाबाि) या चार गािाांसाठीची 
पाणी परूिठा योजना पिुयिि सरुु 
करण्याबाबि 
 

१८ ९०४९० श्री.बळीराम शसरसकार अकोला जजल्हयािील िषु्ट्काळ्स्ि 
भागािील विद्यार्थयाांना िेण्याि येणारे 
शलु्क माफीचे धनािेश त्िररि शमळणेबाबि 
 

१९ ८६९२६ श्री.हषयिधयन सपकाळ बलुढाणा जजल््याि व् यायामशाळा सादहत् य 
खरेिी ि बाांधकाम अनिुान िाटपाि 
झालेला गरैव्यिहार 
 

२० ९१६७६ श्री.चरण िाघमारे, श्री.प्रभिुास शभलािेकर मेळघाट (जज. अमराििी) जजल्हा 
पररषिेच्या प्राथशमक शाळेमध्ये शालेय 
पोषण आहार योजनेि झालेला गरैव्यिहार 
 

२१ ९२३८९ डॉ.बालाजी ककणीकर अांबरनाथ (जज.ठाणे) िालकु्यािील 
सरळगाांि ्ामपांचायि के्ष्रशािील आदििासी 
पाडयाांना बारिी धरणािनू पाणी परुिठा 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
२२ ९३३४३ श्री.ओमप्रकाश ऊफय  बच्च ूकडू िोंडगाि (िा.चाांिरूबाजार, जज.अमराििी) 

्ामपांचायि येथे शौचालयाच्या अनिुानाि 
झालेला गरैव्यिहार 
 

२३ ८८८७९ श्री.पास्कल धनारे पालघर जजल््यािील नळ पाणीपरूिठा 
योजना नगरपांचायिीकडे हस्िाांिरीि 
करण् याबाबि 
 

२४ ९३१३६ अॅड.सांजय धोटे चांद्रपरू जजल्हयािील पाणीपरुिठा योजनाांची 
कामे प्रलांत्रबि असल्याबाबि 
 

२५ ८९५६१ डॉ.शमशलांि माने नागपरू उत्िर विभागािील महालक्ष्मी उच्च 
प्राथशमक शाळेिील इमारिीि कापड 
कारखाना चाल ूकरण्याि आल्याबाबि 
 

२६ ८६६५८ डॉ.सांिोष टारफे, श्री.विजय िडेट्टीिार, 
श्री.सतुनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अस्लम शेख, श्री.अशमन पटेल, श्रीमिी 
तनमयला गाविि, अॅड.यशोमिी ठाकूर, 
प्रा.विरेंद्र जगिाप 
 

औांढा नागनाथ (जज.दहांगोली) येथे 
शशधािाटप धान्याचा होि असलेला 
काळाबाजार 

२७ ९२३४५ श्री.गणपि गायकिाड, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.अशमि विलासराि िेशमखु, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.अशमन 
पटेल, डॉ.बालाजी ककणीकर 

डोंत्रबिली, अांबरनाथ, बिलापरू (जज.ठाणे) 
येथील रासायतनक कारखाने िवुषि पाणी 
उल्हास ि िालधनुी निीि सोडि 
असल्याबाबि 
 

२८ ८७८९२ डॉ.सांजय रायमलुकर मेहकर (जज. बलुढाणा) िालकु्यािील 
महाजल योजनेअांिगयि करण्याि आलेली 
कामे तनकृष्ट्ट िजायची झाल्याबाबि 
 

२९ ८४९६५ श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.सतुनल केिार, 
श्री.अस्लम शेख, श्री.अमर काळे, डॉ.सांिोष 
टारफे, श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.राज ु
िोडसाम, डॉ.शमशलांि माने, श्री.उन्मेश 
पाटील, श्री.चरण िाघमारे, अॅड.पराग 
अळिणी, श्री.नरेंद्र पिार, श्री.अिलु 
भािखळकर, श्री.विलासराि जगिाप, 
श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.सरिार िाराशसांह, 
श्री.विजय काळे, श्री.सतुनल प्रभ,ू श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.विकास कुां भारे, श्री.सधुाकर 

मुांबईसह पणेु, कोल्हापरू, नाशशक, लािरू, 
औरांगाबाि विभागाि केलेली तनयमबाहय 
शशक्षक भरिी 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
िेशमखु, श्री.सांिीपानराि भमुरे, श्री.डड 
मल्लीकाजूयन रेडडी, श्री.रणधीर सािरकर, 
श्री.सरेुश धानोरकर, श्री.सभुाष भोईर, 
श्री.राज परुोदहि, श्री.बाळासाहेब मरुकुटे, 
श्री.राजेश काशीिार, श्री.कृष्ट्णा गजबे, 
श्रीमिी मेधा कुलकणी 
 

३० ८५८१५ श्री.सांजय पोिनीस, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.राणाजगजीिशसांह 
पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.नरहरी 
णझरिाळ, श्री.हसन मशु्रीफ, श्री.िभैि 
वपचड, श्री.सरेुश लाड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.सांजय सािकारे, श्री.विजय औटी 
 

राज्यािील रा्रशशाळा बांि करण्याबाबिचा 
शासन तनणयय रद्द करण्याबाबि 

३१ ८६७६४ श्री.अशमि विलासराि िेशमखु, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.सधुाकर 
िेशमखु, श्री.राजेश काशीिार, श्री.चरण 
िाघमारे 

मुांबई विद्यापीठाशी सांलग्नीि 
महाविद्यालयाांनी शलु्क िाढ केली 
असल्याबाबि 
 

३२ ८९४९४ श्रीमिी सीमािाई दहरे नाशशक येथील शालेय पोषण आहारामध्ये 
झालेला गरैव्यिहार 
 

३३ ८८१९९ श्री.सभुाष उफय  पांडडिशेठ पाटील खालापरू (जज.रायगड) िालकु्यािील मच्छी 
प्रकक्रया कां पनीिनू होणारे प्रिषूण 
 

३४ ८४८६९ श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्रीमिी दिवपका 
चव्हाण, श्री.नरहरी णझरिाळ, श्री.शशशकाांि 
शशांिे, श्री.सांिीप नाईक, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.हसन मशु्रीफ, श्री.प्रकाश फािपेकर, 
श्री.सांजय पोिनीस, डॉ.सांजय रायमलुकर, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.सभुाष भोईर, 
श्री.िकुाराम कािे, श्री.सभुाष साबणे, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िभैि वपचड, 
श्री.राहुल जगिाप, श्री.प्रकाश सिेु, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.अजजि पिार, श्री.विजय 
काळे, श्री.गणपि गायकिाड, श्री.प्रिाप 
सरनाईक, श्री.अजय चौधरी, श्री.शाांिाराम 
मोरे, श्री.अतनल बाबर, श्री.दिपक चव्हाण, 
श्री.अतनल किम, श्री.सांिीपानराि भमुरे, 
श्री.सतुनल शशांिे, श्री.ककशोर पाटील 

शासनाने बालधच्रशिाणी बांि करुन ई-
बालभारिी सांस्था स्थापन करण्याच्या 
घेिलेल्या तनणययाबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
३५ ९२६६२ श्री.जयकुमार गोरे माण (जज.सािारा) उत्िर भागाि ११ 

गािाांसाठी असलेली शशांगणापरू प्रािेशशक 
नळपाणी योजना सरुु करणेबाबि 
 

३६ ८९७३१ श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीि पाटील-
सरुडकर 

कोल्हापरू जजल्हयािील ३०९ दठकाणचे 
पाणी वपण्यास अयोग्य असल्याबाबि 
 

३७ ९४३७४ श्री.रुपेश म्म हा्ेरश पालसई (िा.िाडा जज.पालघर) येथील 
कळांभई, आसनस, पालसई ि बोराांडे 
येथील अपणूय नळपाणी योजनेि झालेल्या 
गरैव्यिहाराबाबि 
 

३८ ९००५० श्री.अब ूआजमी कल्याण (जज. ठाणे) िसेच मुांबई ि 
नाशशक या नागरी पररके्ष्रशाि अनधधकृि 
प्राथशमक शाळा सरुु असल्याबाबि 
 

३९ ९३२०५ श्री.भारि भालके कासेगाांि, भाळिणी, खडी (िा.पांढरपरू, 
जज.सोलापरू) या बांि असलेल्या िीन 
प्रािेशशक पाणीपरुिठा योजना कायायजन्िि 
करणेबाबि 
 

४० ९२०५७ श्री.सतुनल शशांिे मुांबई विद्यावपठामाफय ि शशिसेनाप्रमखु 
बाळासाहेब ठाकरे अध्यासन कें द्रास तनधी 
उपलब्ध करुन िेणेबाबि 
 

४१ ९२०६३ श्री.चांद्रकाांि सोनािणे, श्री.शशरीषिािा चौधरी जळगाांि जजल््यािील पाणी परुिठा 
योजनाांचा मखुयमां्रशी पेयजल योजनेमध्ये 
समािेश करण्याबाबि 
 

४२ ८५९९१ श्री.भरिशेठ गोगािले अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील शशधािाटप 
िकुानािील गहू ि रॉकेलचा होि असलेला 
काळाबाजार 
 

४३ ८८९७१ प्रा.िषाय गायकिाड आसनगाांि (पिूय) (िा.शहापरू, जज.ठाणे) 
येथील प्रािेशशक पाणीपरुिठा योजनेबाबि 
 

४४ ९०४१९ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.सभुाष साबणे, 
श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.जयप्रकाश मुांिडा 

नाांिेड येथील स्िामी रामानांि िीथय 
मराठिाडा विद्यापीठामध्ये करण्याि 
आलेल्या स्िीय सहायक पिाच्या 
भरिीबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
४५ ८५९३७ श्री.विजय औटी ठाणे शहराि तनकृष्ट्ट अन्न पिाथाांची विक्री 

होि असल्याबाबि 
 

४६ ८७२५० श्री.तनिेश राणे चाफेड (िा.िेिगड, जज.शसांधिुगु य) गािठाण 
भागािील पाणी टांचाईबाबि 
 

४७ ९१४९१ श्री.सतुनल केिार, श्री.विजय िडेट्टीिार, 
श्री.अस्लम शेख, डॉ.सांिोष टारफे 

मौजा गोडखैरी (िा.कळमेश्िर जज.नागपरू) 
या गािाि पाणी परुिठा योजनेकरीिा 
तनधी शमळण्याबाबि 
 

४८ ९४२८३ श्री.सांिोष िानिे, श्री.नारायण कुचे गोफण (िा.रोहे, जज.रायगड) गािामध्ये ि 
रोहे िालकु्याि होि असलेल्या अन्नधान्य 
गरैव्यिहाराबाबि 
 

४९ ८४९०४ श्री.शभमराि िापकीर पणेु शहर ि जजल््याि भेसळयकु्ि िधुाचे 
प्रमाण िाढि असल्याबाबि 
 

५० ९४३४४ प्रा.विरेंद्र जगिाप आजनगाि (िा.धामणगाि रेल्िे, 
जज.अमराििी) येथील स्िच्छ भारि शमशन 
अशभयानाअांियगि शौचालय बाांधकामाच्या 
अनिुानामध्ये झालेला गरैव्यिहार 
 

५१ ८६५६१ श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.सरेुश लाड, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.अजजि पिार, श्री.िभैि वपचड, श्रीमिी 
मतनषा चौधरी, श्री.पास्कल धनारे, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.अिलु भािखळकर, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.दिपक चव्हाण, श्री.अजय चौधरी, 
श्री.शशरीषिािा चौधरी 
 

िारापरू (जज.पालघर) येथील कां पन्या 
समदु्राि रासायतनक साांडपाणी सोडि 
असल्याबाबि 

५२ ८८३७२ श्री.िभैि नाईक िोडामाग य (जज.शसांधिुगु य) िालकु्यािील 
प्राथशमक शशक्षकाांच्या एलआयसी विमा 
रकमेि झालेला गरैव्यिहार 
 

५३ ९१०१० श्री.उन्मेश पाटील िरगव्हाण (िा.चोपडा जज.जळगाि) येथे 
िवुषि पाणीपरुिठयामळेु अतिसाराची 
लागण झाली असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
५४ ८९२८७ डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील नाांिखुिय (िा.एरांडोल, जज.जळगाांि) येथील 

पाणीपरुिठा योजनेि ्ामपांचायि 
स्िरािरील स्थातनक सशमिीची परिानगी 
नसिाांना िेयके अिा करण्याि आल्याबाबि 
 

  
िुसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
५५ ८९२३८ डॉ.सजुजि शमणचेकर उिगाांि (जज. कोल्हापरू) जिळ कृष्ट्णा 

निीच्या पा्रशाि रासायतनक पाणी 
सोडल्याने मासे मतृ्यमूखुी पडल्याबाबि 
 

५६ ९२५१३ श्री.िानाजी मटुकुले दहांगोली (जज.दहांगोली)शहरािील गारमाळ 
भागािील रॉकेल वििरकाचे रॉकेल परिाना 
रद्द करण्याबाबि 
 

५७ ८६३०४ श्री.हषयिधयन सपकाळ मौजे धाड (जज. बलुडाणा) ि पररसरािील 
गािाांना अशधु् ि पाणी परुिठा होि 
असल् याबाबि 
 

५८ ८९८४१ श्री.पास्कल धनारे िसई-विरार (जज.पालघर)येथील ६९ गािाांना 
पाणीपरुिठा सरुु करणेबाबि 
 

५९ ९३१३९ अॅड.सांजय धोटे चांद्रपरू जजल्हयािील हािपांप िरुुस्िीकररिा 
तनधी ि िाहन उपलब्ध करून िेण्याबाबि 
 

६० ८९८२९ डॉ.सांिोष टारफे, प्रा.िषाय गायकिाड, 
अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्रीमिी तनमयला 
गाविि, श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.नसीम खान 

कळमनरुी (जज.दहांगोली) िालकु्यािील 
शासकीय अन्नधान्य गोिामािील धान्य 
स्िस्ि अन्नधान्य िकुानिाराांना मोजमाप 
न करिाच िेण्याि येि असल्याबाबि 
 

६१ ८७९१७ डॉ.सांजय रायमलुकर लोणार (जज.बलुढाणा) िालकु्यािील 
अांत्योियधारकाांना साखरेचे िाटप होि 
नसल्याबाबि 
 

६२ ८४९७९ श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सतुनल केिार, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.अमर काळे, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.प्रकाश 
आत्रबटकर 

नागपरू  जजल्हयासह राज्यािील 
विद्यार्थयाांचे शशष्ट्यितृ्िीचे थकीि असलेले 
हप्िे शमळण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
६३ ९३३०० श्री.भारि भालके 

 
 

मांगळिेढा (जज.सोलापरू) येथे वपण्याच्या 
पाण्याची िीव्र टांचाई तनमायण झाल्याबाबि 

६४ ८५१९९ श्री.शभमराि िापकीर पणेु, वपांपरी-धच ांचिड येथील मळुा-मठुा, 
उजनी निीिील पाण्यामध्ये मयायिेपेक्षा 
अधधक त्रब.ओ.डी, टोटल कॉशलफामय ि 
कफकल कॉशलफामय विषारी ित्ि आढळून 
आल्याबाबि 
 

६५ ८६४०८ श्री.िभैि नाईक कणकिली (जज.शसांधिुगु य) िालकु्यािील 
शाळाांच्या इमारिीच्या िरुुस्िीच्या 
प्रस्िािाबाबि 
 

  
तिसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
६६ ९३१६३ अॅड.सांजय धोटे नाांिा, त्रबबा, आिारपरू, दहरापरू 

(िा.कोरपना, जज.चांद्रपरू) या गाांिाि 
पाणीपरूिठा होि नसल्याबाबि 
 

६७ ९३३३६ डॉ.सांिोष टारफे दहांगोली जजल्हयाि राष्ट्रीय ्ामीण 
योजनेअांिगयि असलेला तनधी अखधचयि 
रादहल्याबाबि 
 

६८ ८४९९४ श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सतुनल केिार, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.अमर काळे, डॉ.सांिोष टारफे 
 

चांद्रपरू जजल्हयाि मिृ व्यक्िीच्या नािे 
रॉकेलचा परिाना वििरीि केल्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांि कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : १० ऑगस्ट, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मदु्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मदु्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मदु्रणालय, मुंबई. 


