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(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि युिक कल्याण, 
उच् च ि तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, 
साांस्कृततक कायय, अल्पसांखयाांक विकास ि 
िक्फ मांत्री 
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(२) अन् न ि नागरी पुरिठा, ग्राहक सांरक्षण, 

अन् न ि षषध प्रशासन, सांसदीय कायय मांत्री 
(३) पयायिरण मांत्री 
(४) पाणीपुरिठा ि स् िच् छता मांत्री 

 

  प्रश्नाांची एकूण सांखया - ५० 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ३७ [ ०१ ते ३७ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - १० [ ३८ ते ४७ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ०३ [ ४८ ते ५० ] 
  

एकूण - ५० 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ १२४४७५ श्री.चांद्रदीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-

सरुडकर 
कोल्हापूर येथील विभागीय क्रीडा सांकुलातील 
जलतरण तलािाचे काम पूणय करणेबाबत 

२ १२३९८० श्री.राहूल कुल, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.िैभि वपचड, श्री.सांजय सािकारे, 
श्री.भारत भालके, अॅड.यशोमती ठाकूर 

राज्यातील अनेक जजल््यात अशुध्द 
पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत 

३ १२२७३७ श्री.नारायण पाटील करमाळा ि माढा (जज.सोलापूर) तालुक्यात 
जलशुध्दीकरण यांत्रणा बसविणे तसेच उजणी 
(जज.पुणे) जलाशयातील प्रदषुणाबाबत 

४ १२११०९ अॅड.भीमराि धोंड े आष्ट्टी, पाटोदा ि शशरूर (जज.बीड) तालुक्यातील 
माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक शाळाांना 
अनदुान देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
५ ११६५९७ श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, श्री.विजय 

िडटे्टीिार, श्री.नसीम ेान, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुे, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाय गायकिाड, 
श्री.अस्लम शेे, श्री.हषयिधयन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् दलु सत्तार, 
श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.विकास कुां भारे, 
डॉ.आशशष देशमुे, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.गोिधयन शमाय, श्री.बाळासाहेब सानप 

राज्यात सांच मान्यतेत क्रीडा शशक्षकाांची पदे रदृ 
करण्यात आल्याबाबत 

६ १२३९४० श्री.प्रभुदास शभलािेकर सोनापूर (ता.धचेलदरा, जज.अमरािती) येथे 
तनमायण झालेली पाणीटांचाई 

७ १२४०६६ श्री.एकनाथराि ेडसे मुक्ताईनगर ि रािेर (जज.जळगाि) 
तालुक्यातील गािाांचा मुखयमांत्री ग्रामीण पेयजल 
काययक्रम टप्पा क्र.२ मध्ये समोिश 
करण्याबाबत 

८ १२२९११ डॉ.शशशकाांत ेेडकेर राज्यातील बेरोजगार अशभयांत्याांना साियजतनक 
बाांधकाम विभागाांतगयत होणारी कामे कां त्राटी 
तत्िािर देण्याबाबत 

९ ११९९४८ श्री.सुतनल प्रभू, श्री.विजय काळे राज्यातील शशक्षकाांची तनयकु्ती टीईटीमाफय त 
करण्याबाबत 

१० ११९२७० श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.कालीदास 
कोळांबकर, श्री.अस्लम शेे, प्रा.िषाय 
गायकिाड, श्री.नसीम ेान, श्री.कुणाल 
पाटील, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती तनमयला 
गावित, श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.आशसफ शेे, श्री.अशमत विलासराि 
देशमुे, श्री.जयकुमार गोरे, कुमारी प्रणणती 
शशांदे, श्री.भाऊसाहेब काांबळे, श्री.सांग्राम 
थोपटे, अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.अशमत झनक, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, डॉ.भारती लव्हेकर 

बुलढाणा जजल््यासह रायगड जजल््यातील 
विद्याथ्याांना अपघात विमा योजनेचा लाभ 
देण्याबाबत 

११ १२१३७४ श्री.नारायण कुचे, श्री.सांतोष दानिे, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.हनुमांत डोळस, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.िैभि वपचड 

राज्यात विद्याथ्याांची बोगस पटसांखया दाेिनू 
अनदुानात गैरव्यिहार केल्याबाबत 

१२ १२४५७० डॉ.राहूल पाटील, श्री.विजय भाांबळे परभणी जजल््यातील ग्रामीण भागातील नळ 
पाणीपुरिठा योजना पूणय करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१३ ११९१७४ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-

पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अस्लम शेे, श्री.जयकुमार गोरे, 
प्रा.िषाय गायकिाड, श्रीमती तनमयला गावित, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.डी.पी.सािांत, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.राहूल कुल, श्रीमती 
सीमाताई दहरे 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे सांकेतस्थळ 
हॅक झाल्याबाबत 

१४ ११८४३४ श्री.सरदार ताराशसांह, श्री.शरददादा 
सोनािणे, श्री.सांजय सािकारे 

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील महाराष्ट्र जीिन 
प्राधधकरणाचे काययकारी अशभयांता ि शलवपक 
याांनी केलेला गैरव्यिहार 

१५ ११८५५८ श्रीमती अशमता चव्हाण, श्री.िसांतराि 
चव्हाण, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.प्रतापराि 
पाटील धचेलीकर, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अस्लम शेे, श्री.अशमन पटेल 

कां धार (जज.नाांदेड) तालुक्यातील राष्ट्रीय ग्रामीण 
पेयजल योजनाांची कामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

१६ ११८७५९ श्री.बाळासाहेब थोरात, प्रा.िषाय गायकिाड, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्लम शेे, 
श्री.नसीम ेान, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.कुणाल पाटील, श्रीमती तनमयला गावित, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.हषयिधयन सपकाळ, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल केदार, 
श्री.सांजय केळकर, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.शरददादा सोनािणे 

राज्यातील शशक्षकाांची ररक्त पदे भरणेबाबत 

१७ ११८६५३ श्री.अस्लम शेे, श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुे, श्री.अशमन पटेल, 
प्रा.िषाय गायकिाड, श्रीमती तनमयला गावित, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.हषयिधयन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.नसीम ेान, श्री.अब् दलु सत्तार, 
श्री.आशसफ शेे 

मौ.मानोली (ता.मानित, जज.परभणी) येथे 
वपण्याच्या पाण्याची निी योजना मांजूर 
करणेबाबत 

१८ १२१९२२ श्री.नरेंद्र पिार, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.गणपत गायकिाड, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.ओमप्रकाश ऊफय  बच्चू कडू, 
श्री.विनायकराि जाधि-पाटील 

अांबरनाथ येथील िालधुनी नदीत (जज.ठाणे) 
कारेान्यातनू रासायतनक साांडपाणी सोडण्यात 
येत असल्याबाबत 

१९ ११६७४७ श्री.शभमराि तापकीर, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुे, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, 

राज्यातील विशेषत: मुांबई, निी मुांबई, पुणे, 
चांद्रपूर, नागपूर ि सोलापूर शहराांतील प्रदषुणात 
िाढ होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
श्री.अस्लम शेे, श्री.अशमन पटेल, श्रीमती 
तनमयला गावित, प्रा.िषाय गायकिाड, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.नसीम ेान, 
श्री.आशसफ शेे, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अमर काळे, श्री.सुतनल 
केदार, श्री.कुणाल पाटील, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत 
शशांदे, श्री.सांदीप नाईक, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भास्कर जाधि, श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील, श्री.नरहरी णझरिाळ, श्री.पाांडुरांग 
बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.ददपक चव्हाण, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.अशमत साटम, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्रीमती 
मतनषा चौधरी, श्री.राहुल बोंदे्र, 
श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.योगेश सागर, 
श्री.राज पुरोदहत, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.नरेंद्र पिार, श्री.नरेंद्र महेता, कॅप्टन 
आर.तशमल सेल्िन, श्री.अतुल भातेळकर 

२० ११६७६६ श्री.सुधाकर देशमुे, डॉ.शमशलांद माने राष्ट्रसांत तुकडोजी महाराज नागपूर 
विद्यापीठाच्या ग्रांथालयामधील पुस्तकाांची 
पडताळणी करण्याबाबत 

२१ ११७६२४ श्री.ककसन कथोरे, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.बळीराम शसरसकार, डॉ.बालाजी 
ककणीकर, श्री.सुभाष भोईर, श्री.प्रताप 
सरनाईक 

अांबरनाथ (जज.ठाणे) नगरपररषद हद्दीतील 
नागररकाांना शुध्द वपण्याच्या पाण्याचा पुरिठा 
करण्याबाबत 

२२ १२४३९४ डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सुभाष भोईर अांबरनाथ (जज.ठाणे) शहरात अनधधकृतररत्या 
तनकृष्ट्ट दजायचे ेाद्यपदाथय तयार करण्यात 
येत असल्याबाबत 

२३ ११७०९४ श्री.अशमत विलासराि देशमुे, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अस्लम शेे, श्री.नसीम ेान, 
प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.कालीदास 
कोळांबकर, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्रीमती तनमयला गावित, श्री.अब् दलु सत्तार, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अमर काळे, श्री.आशसफ 
शेे, श्री.जयकुमार गोरे, कुमारी प्रणणती 
शशांदे, श्री.सुतनल केदार, अॅड.यशोमती 

राज्यात सीबीएसईच्या दहािी ि बारािीच्या 
परीक्षचे्या प्रश्नपबत्रका फुटल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.राहुल बोंदे्र, 
श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.अशमत झनक, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.भारत भालके, 
श्री.बसिराज पाटील, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.िसांतराि चव्हाण 

२४ ११७२२१ श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.सुतनल शशांदे, श्री.हनुमांत डोळस, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.राहुल जगताप, 
श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.राहुल बोंदे्र, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.हषयिधयन सपकाळ, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.नसीम ेान, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.सुरेश लाड, श्री.अजजत 
पिार, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत 
पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.सांदीप 
नाईक, श्री.राजेश टोपे, श्री.भास्कर जाधि, 
श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब पाटील, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.मकरांद जाधि-
पाटील, श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम 
जगताप, श्री.सांजय कदम, श्री.ददपक 
चव्हाण, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुे, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाय गायकिाड, 
श्री.अस्लम शेे, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.सुरेश हाळिणकर, 
अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन, श्री.नरेंद्र पिार, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.बळीराम शसरसकार 

राज्यात शशक्षण हक्क कायद्याांतगयत २५% 
राेीि प्रिेश ेाजगी शशक्षण सांस्थाांनी 
नाकारल्याबाबत 

२५ ११६६०० श्री.तनतेश राणे िेंगुलाय ि मालिण (जज.शसांधुदगुय) येथील नळ 
पाणीपुरिठा योजनेबाबत 

२६ १२३२३५ श्री.गोपालदास अग्रिाल आमगाांि (जज.गोंददया) येथील क्िाशलटी पजब्लक 
स्कूलला तनयमबा्यररत्या प्रततपतूी शुल्क अदा 
करण्यात आल्याबाबत 

२७ १२१४५४ श्री.विजय षटी अहमदनगर येथील धन्िांतरी मेडडकल ॲण्ड 
एज्यकेुशनल फाऊां डशेन या सांस्थेने ेोटी 
कागदपत्र े दाेिून धाशमयक अल्पसांखयाक दजाय 
शमळिल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२८ १२११३७ श्री.गोिधयन शमाय मुतत यजापुर (जज.अकोला) येथील ग्राम सोनोरी 

जिळ रेशनचा गहू ि ताांदळूाची होत असलेली 
अिैध िाहतकू 

 
२९ 

 
११८६७८ 

 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
कुपेकर, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, डॉ.सुजजत 
शमणचेकर, श्री.उल्हास पाटील, श्री.अमल 
महाडीक 

 
कोल्हापूर जजल््यातील पांचगांगा नदी प्रदषुण 
मुक्त करण्याबाबत 

३० १२४४१७ अॅड.िारीस पठाण मुांबईतील आग्रीपाडा येथील जमीन उदूय भिन 
तनशमयतीसाठी देण्याबाबत 

३१ १२१५३१ श्री.हररष वपांपळे, श्री.प्रतापराि पाटील 
धचेलीकर 

चांद्रपूर जजल््यातील सांस्थाांनी क्रीडा अनदुानात 
केलेला गैरव्यिहार 

३२ ११७१८६ अॅड.आशशष शेलार, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन, श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब 
पाटील, श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.सांदीप 
नाईक 

महाड (जज.रायगड) षद्योधगक िसाहतीमधील 
सातनका केशमकलमधनू झालेल्या विषारी िाय ु
गळतीबाबत 

३३ ११६९०१ श्री.अब ूआजमी, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.कालीदास कोळांबकर, 
श्री.नसीम ेान, श्री.अस्लम शेे, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्रीमती तनमयला गावित, श्री.सरदार 
ताराशसांह, श्री.शरददादा सोनािणे, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.प्रतापराि पाटील 
धचेलीकर, श्री.सांजय पोतनीस 

राज्यातील कळमनूरी (जज.दहांगोली) सह पालघर 
जजल्हयातील शालेय पोषण आहारातील 
ताांदळूाची ररकामी पोती विकून पसेै जमा 
करण्याबाबत ददलेले आदेश 

३४ १२०२८९ डॉ.देिराि होळी गडधचरोली जजल््यामध्ये सौर उजेिर आधाररत 
बांद असलेले दहेुरी पांप कायायजन्ित करण्याबाबत 

३५ ११८२५५ श्री.अशमत साटम, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.विकास कुां भारे, प्रा.िषाय गायकिाड, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अस्लम शेे, श्री.नसीम ेान, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती तनमयला 
गावित, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.िसांतराि 
चव्हाण, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.भारत भालके, श्री.अमर काळे, 
श्री.सुतनल केदार, श्री.हषयिधयन सपकाळ, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.अशमत झनक, 
श्रीमती मतनषा चौधरी, श्री.अतुल 

राज्यात शशक्षण हक्क कायदा लागू होिनूही ४ 
लाे मुले शाळाबाहय असल्याबाबत 



7 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
भातेळकर, श्रीमती ज्योती कलानी, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.मांगलप्रभात लोढा, 
डॉ.आशशष देशमुे, श्री.गोिधयन शमाय, 
श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.बाळासाहेब सानप 

३६ १२२६५५ श्री.भारत भालके पांढरपुर ि मांगळिेढ़ा (जज.सोलापुर) 
तालुक्यातील ग्रामीण प्रादेशशक पाणी पुरिठा 
योजना तनधी अभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

३७ १२१०३३ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती मतनषा चौधरी, 
श्री.अशमत साटम 

कळांबोली (ता.पनिेल, जज.रायगड) 
िसाहतीमधील ेाडीत रसायनशमश्रीत पाणी 
सोडल्याने पसरलेली दगुांधी 

  
 

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३८ १२४०८७ अॅड.भीमराि धोंड े आष्ट्टी, पाटोदा ि शशरूर (जज.बीड) तालुक्यातील 

अनेक शाळाांना इमारती नसल्याबाबत 
३९ ११६५९८ श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, श्री.विजय 

िडटे्टीिार, श्री.नसीम ेान, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुे, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाय गायकिाड, 
श्री.अस्लम शेे, श्री.हषयिधयन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् दलु सत्तार, 
श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.कालीदास 
कोळांबकर, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्रीमती तनमयला 
गावित, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अमर काळे, 
श्री.आशसफ शेे, श्री.जयकुमार गोरे, 
कुमारी प्रणणती शशांदे, श्री.सुतनल केदार, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.अशमत झनक, श्री.सुतनल राऊत, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.सांदीपानराि भुमरे, 
श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.सांतोष दानिे, श्री.नारायण कुचे, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्रीमती ददवपका 
चव्हाण, श्री.हनुमांत डोळस, श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.िैभि 

महाराष्ट्र राज्य पापुयपसु्तक तनशमयती ि 
अभ्यासक्रम सांशोधन मांडळातफे मुद्रीत केलेल्या 
इयत्ता दहािीच्या पसु्तकात असलेल्या अनेक 
चुकाांबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
वपचड, श्री.राजन साळिी, श्री.दत्तात्रय 
भरणे, श्री.ककशोर पाटील, श्री.अतनल बाबर, 
श्री.प्रकाश सुिे, श्री.सुभाष उफय  पांडडतशेठ 
पाटील, श्री.शामराि ऊफय  बाळासाहेब 
पाटील, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.जयप्रकाश 
मुांदडा, श्री.बसिराज पाटील, 
श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.तकुाराम काते, 
श्री.सदा सरिणकर 

४० १२३३१८ डॉ.शशशकाांत ेेडकेर नळकुां ड (ता.मोताळा, जज.बुलढाणा) येथे स्िच्छ 
भारत अशभयानाांतगयत बाांधलेल्या शौचालयाचे 
परस्पर पसेै काढणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत 

४१ ११९२५७ श्री.हषयिधयन सपकाळ बुलढाणा जजल्हयातील जजल्हा पररषदेच्या 
शाळाांच्या पटसांखयेत घट होत असल्याबाबत 

४२ ११८५६१ श्रीमती अशमता चव्हाण, श्री.डी.पी.सािांत माहूर ि अधायपूर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील 
शौचालयाची कामे तनकृष्ट्ट ि प्रलांबबत 
असल्याबाबत 

४३ ११७३७३ श्री.अशमत विलासराि देशमुे, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अस्लम शेे, श्री.नसीम ेान, 
प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.रुपेश म् हात्र,े श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर 
कुणािार, अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती 
मतनषा चौधरी, श्री.अशमत साटम, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.अशमत झनक, श्री.योगेश सागर, 
श्री.नारायण कुचे, श्री.सांतोष दानिे, 
श्री.सुरेश गोरे 

राज्य हागणदारीमुक्त करण्याबाबत 

४४ १२१४६२ श्री.विजय षटी, श्री.राज पुरोदहत अन्न ि षषध प्रशासनाच्या बहृन्मुांबई 
विभागाने प्रततबांधीत अन्न पदाथायचा साठा 
जप्त केल्याबाबत 

४५ ११७२७० अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्री.प्रशाांत 
ठाकूर, श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.सुरेश 
हाळिणकर, श्री.छगन भुजबळ, श्री.शामराि 
ऊफय  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.भारत 
भालके, श्री.जयांत पाटील, श्री.राजेश टोपे, 
श्री.हसन मुश्रीफ 
 

शलांगायत समाजाला स्ितांत्र धमायची मान्यता 
तसेच राष्ट्रीय स्तरािर अल्पसांखयाांक दजाय 
शमळण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४६ ११६७४२ श्री.अब ूआजमी मुांबई शहर उपनगरातील ककरकोळ ि घाऊक 

षषध विके्रत्याांिर कारिाई करण्याबाबत 
४७ ११८२६१ श्री.अशमत साटम, श्री.सरदार ताराशसांह, 

श्री.शरददादा सोनािणे, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.सुतनल राऊत, श्री.सांजय सािकारे, 
श्री.अजय चौधरी 

मुांबईतील कुलाबा येथील ताज हॉटेलकडून 
एफडीएच्या तनयमाांचे उल्लांघन झाल्याबाबत 

  
ततसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४८ ११६५९९ श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, श्री.विजय 

िडटे्टीिार, श्री.नसीम ेान, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुे, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाय गायकिाड, 
श्री.अस्लम शेे, श्री.हषयिधयन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् दलु सत्तार, 
श्री.राहुल बोंदे्र 

राज्यातील विद्यापीठाांचा दजाय सुधारण्याबाबत 

४९ ११९३०१ श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, प्रा.विरेंद्र 
जगताप 

बुलढाणा जजल् ्यातील व् यायामशाळा 
बाांधकामात झालेला गैरव्यिहार 

५० ११७३४७ अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्रीमती मतनषा चौधरी, श्री.ककसन कथोरे, 
कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्री.विजय 
काळे, श्री.अबू आजमी, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अस्लम शेे, श्री.नसीम ेान, 
श्रीमती तनमयला गावित, अॅड.यशोमती 
ठाकूर, श्री.डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अशमत साटम 

शालाथय सेिा प्रणालीमध्ये शशक्षकाांचे नाि 
समाविष्ट्ट करण्याबाबतचे प्रस्ताि 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : ११ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


