
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
-------------------------- 

सोमिार, ददनाांक ०१ जुलै, २०१९ / आषाढ १०, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) उच् च ि तां्र  िश्षण, मराठी भाषा, साांस्कृततक कायय, 
सांसदीय कायय, अल्पसांखयाांक विकास ि िक्फ मां्र ी  

 

याांच ेप्रभारी विभाग 
(२) पयायिरषण मां्र ी 
(३) पाषणीपुरिठा ि स् िच् छता मां्र ी 
(४) अन् न ि षषध प्रशासन मां्र ी  
(५) अन् न ि नागरी पुरिठा, ग्राहक सांर्षण मां्र ी 
(६) शालेय िश्षण, क्रीडा ि युिक कल्याषण मां्र ी 

  

प्रश्नाांची एकूषण सांखया - ३३ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - २८ [ ०१ ते २८ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ०५ [ २९ ते ३३ ] 
  

एकूषण - ३३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ १३९०९८ श्री.नारायषण पाटील जेऊर, कोटी, बोरगाि ि कव्हे (ता.करमाळा, 

जज.सोलापूर) येथील प्रादेिशक पाषणी पुरिठा 
योजना सौर उजेिर स्ियांचलीत करण्याबाबत 

२ १३५२२९ श्री.सांजय पोतनीस, श्री.सुतनल िशांदे, 
श्री.सांदीपानराि भुमरे, श्री.सुभाष भोईर, 
श्री.रषणधीर सािरकर, श्री.प्रताप सरनाईक, 
श्री.नारायषण पाटील, श्री.सांतोष दानिे, 
श्री.सांजय केळकर, प्रा.विरेंद्र जगताप 

राज्यातील विशेषत: पजश्चम विदभायतील भूजल 
पातळीत िाढ करण्यासाठी कृती आराखडा तयार 
करण्याबाबत 

३ १४००१७ श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.अिमत झनक, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.अिमन पटेल, श्री.अस्लम शेख 

राज्यात प्लाजस्टक बांदी कायद्याचे उल्लांघन होत 
असल्याबाबत 

४ १४०२९० श्री.अब ूआजमी मानखदुय मांडाळा पररसरात (मुांबई) िाशी खाडीच्या 
नाल्यात बेकायदा रसायनिमधश्रत तेल सोडण्यात 
येत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
५ १४१०३९ श्री.तानाजी मुटकुले दहांगोली जजल््यातील क्रीडा सांकुलातील जलतरषण 

तलाि बांद असल्याबाबत 
६ १३६२५८ श्री.अशोक पाटील भाांडूप-सोनापूर (मुांबई) येथील निदीप कां पनीमध्ये 

आरएमसी बनविण्याऱ्या उद्योगाने अटी ि शतीचे 
उल्लांघन केल्याबाबत 

७ १३६००३ श्री.राजन साळिी, श्री.भास्कर जाधि कोकषणात विशेषत: रत्नाधगरी ि िसांधदुगुय 
जजल्हयातील कातळिशल्पाांचे सांशोधन ि सांर्षण 
करण्याबाबत 

८ १४०९३३ श्री.सुभाष भोईर ठाषेण जजल््यातील कोळेगाि (ता.कल्याषण) तसेच 
नेिाळी (ता.अांबरनाथ) पररसरात रासायतनक 
साांडपाषणी सोडषणाऱ्या कारखान्याांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

९ १३७३१० डॉ.राहूल आहेर राज्यातील दषु्ट्काळी भागात पाषणी पुरिठा 
करषणाऱ्या टँकरमधील पाण्याची गळती 
रोखण्याबाबत 

१० १४०४६९ श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्ता्र य भरषेण, 
श्री.राहुल जगताप, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.सुतनल िशांदे 

शहापूर (जज.ठाषेण) तालुक्यातील साियजतनक 
िाचनालयाांना शासककय मान्यता देण्याबाबत 

११ १३७४७४ श्री.राजु तोडसाम आषणी (जज.यितमाळ) तालुक्यात पाषणी पुरिठा 
करषणाऱ्या टॅकरची चौकशी करण्याबाबत 

१२ १४०४३२ श्री.सदानांद चव्हाषण नायशी ि कोसबी (ता.धचपळूषण, जज.रत्नाधगरी) 
येथील नळपाषणी योजनाांच्या कामात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

१३ १३६७३९ श्रीमती सीमाताई दहरे, प्रा.(श्रीमती) मेधा 
कुलकषणी, श्रीमती तनमयला गावित, 
श्री.अिमन पटेल, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.नसीम खान, प्रा.िषाय गायकिाड, 
श्री.सुरेश गोरे, श्री.अब ूआजमी, श्री.अिमत 
झनक, प्रा.विरेंद्र जगताप, अडॅ.यशोमती 
ठाकूर 

राज्यातील स्िस्त धान्य दकुानाांतील ई-पॉस 
मशीनमधील ्र टुी दरु करण्याबाबत 

१४ १४०१४१ श्री.िभमराि तापकीर खामगाि मािळ (ता.हिेली, जज.पुषेण) येथील पाषणी 
टांचाईबाबत 

१५ १४०४७५ श्री.पांकज भुजबळ नाांदगाांि तालुक्यासह अन्य काही तालुक्याांमधील 
(जज.नािशक) िशधापत्र्र का धारकाांचा रॉकेलचा 
पुरिठा बांद झाल्याबाबत. 

१६ १४०४०८ श्री.िैभि वपचड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.दत्ता्र य भरषेण, श्री.राहुल जगताप 

अकोले (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील महाराष्ट्र 
जीिन प्राधधकरषणाच्या पाषणी पुरिठा योजना 
प्रलांत्रबत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१७ १३७०१० डॉ.सांतोष टारफे, श्री.पथृ् िीराज चव्हाषण, 

श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अिमन पटेल, 
श्री.अस्लम शेख, श्री.सुतनल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषयिधयन सपकाळ, 
श्रीमती तनमयला गावित, प्रा.िषाय गायकिाड, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.कालीदास 
कोळांबकर, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.विश्िजजत 
कदम, श्री.भारत भालके, श्री.कुषणाल 
पाटील, श्री.नसीम खान, श्री.आिसफ शेख, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.अिमत विलासराि 
देशमुख 

मुांबई विद्यापीठ ि अन्य काही विद्यापीठाांमध्ये 
अनदुान आयोगाच्या राजपत्र्र त अधधसूचनेनुसार 
मान्यता नसलेल्या पदव्या देण्यात येत 
असल्याबाबत 

१८ १४०७०५ श्री.सुधाकर देशमुख गोंडिाना (जज.गडधचरोली) विद्यापीठाने पदव्यतु्तर 
अभ्यासक्रमाच्या परी्ेच्या तनकालात अनतु्तीषणय 
विद्याथ्याांना उत्तीषणय केल्याबाबत 

१९ १३८२९६ श्री.चांद्रदीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-
सरुडकर, श्री.राजेश ्ीरसागर 

कसबा बािडा (जज.कोल्हापरू) “लक्ष्मी विलास 
पॅलेस” या राजषी छ्र पती शाहू महाराजाांच्या 
जन्मस्थळ सांग्रहालयाच्या कामाबाबत 

२० १३५६८६ श्री.हषयिधयन सपकाळ बुलढाषणा जजल््यातील मोताळा, पोखरी, मेहकर ि 
िसांदखेड राजा येथील मांजूर गोदामाांचे काम 
प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

२१ १४००८८ श्री.भारत भालके राज्यातील विशेषत: सोलापूर जजल््यातील 
ियोिधृ्द कलाकाराांच्या मागण्याांबाबत 

२२ १३८६२८ श्री.सुतनल प्रभू राज्यात खेळाडू तनमायषण करण्याच्या दृष्ट्टीने 
क्रीडागुषण देण्याबाबत 

२३ १३९०३४ श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे जळगाि जजल््यात अन्नपुषणाय योजनेसाठी धान्य 
पुरिठा करण्याबाबत 

२४ १३७७३२ श्री.सुधाकर कोहळे शासककय अिभयाां्र ीकी महाविद्यालय, चांद्रपूर 
येथील विद्याथीनीांचे शोषषण झाल्याबाबत 

२५ १३६४०० श्री.सांदीपानराि भुमरे, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्री.सुतनल िशांदे, श्रीमती तपृ्ती सािांत, 
श्री.अस्लम शेख, श्री.अिमन पटेल, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अमर काळे, 
श्रीमती तनमयला गावित, श्री.कुषणाल पाटील, 
श्री.त्र्यांबकराि िभसे, श्री.भारत भालके, 
डॉ.राहूल पाटील 

डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ, 
षरांगाबाद येथील िसतीगहृातील दषुीत पाण्यामुळे 
विद्याथीनीची प्रकृतत त्रबघडल्याबाबत 

२६ १३६३९४ श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.जजतेंद्र आव्हाड मुरगुड (ता.गारगोटी, जज.कोल्हापूर) शहराच्या 
मैलािमश्रीत पाण्यामुळे िेदगांगा नदी प्रदवुषत 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२७ १४०५५१ श्री.जयकुमार गोरे, श्री.राहुल बोंदे्र मौजे पुळकोटी (ता.माषण, जज.सातारा) येथील 

पाषणी टांचाई दरू करण्याबाबत 
२८ १३५८११ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, 

श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शिशकाांत िशांदे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भास्कर जाधि, श्री.ददपक चव्हाषण, 
श्री.सांदीप नाईक, श्री.अस्लम शेख, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश 
लाड, श्रीमती ददवपका चव्हाषण 

राज्यातील मराठी तमाशा कलाकाराांच्या 
मागण्याांबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२९ १३७४७६ श्री.राजु तोडसाम घाटांजी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील शौचालय 

बाांधकामात झालेला गैरव्यिहार 
३० १३७१२९ श्री.िभमराि तापकीर पुषेण जजल््यात ८५ शाळा अनधधकृत 

असल्याबाबत 
३१ १३७०४९ डॉ.सांतोष टारफे दहांगोली जजल्हयात शुध्द पाण्याचा पुरिठा 

करण्याबाबत 
३२ १४०८०५ श्री.सुधाकर देशमुख नागपूर जजल्हा पररषदेच्या शाळाांची पटसांखया 

कमी असल्याने गषणिेशासाठी िमळालेला तनधी 
परत गेल्याबाबत 

३३ १३५०४२ श्री.हषयिधयन सपकाळ बुलढाषणा जजल््यातील व्यायाम शाळा बाांधकाम 
अनदुान ि सादहत्य िाटपात गैरव्यिहार होत 
झाल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (काययभार), 
ददनाांक : २८ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


