महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१८
-------------------------बध
ु िार, हिनाांक ०७ मार्च, २०१८ / फाल्गन
ु १६, १९३९ ( शके ) रोजीच्या

ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सर्
ू ी
(१)

(२)
(३)
(४)

शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिक कल्याण, उच्र् ि

तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, साांस्कृततक कायच, अल्पसांखयाांक
विकास आणण िक्फ मांत्री

अन्न ि नागरी परु िठा आणण ग्राहक सांरक्षण, अन्न ि

याांर्े प्रभारी विभाग

औषध प्रशासन, सांसिीय कायच मांत्री
पयाचिरण मांत्री

पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री

प्रश्नाांर्ी एकूण सांखया - ५०
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ३९ [ ०१ ते ३९ ]
िस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ०९ [ ४० ते ४८ ]
ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ०२ [ ४९ ते ५० ]
एकूण - ५०
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प्रश्नाांर्ा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

२

३

४

१०९२१३

१०५५०३

१०८६९५

११०६५२

सिस्याांर्े नाांि

विषय

श्री.कृष्ट्णा गजबे, श्री.राजेश काशीिार,

गडधर्रोली

डॉ.िे िराि होळी

धोक्यात आल्याबाबत

श्री.बांटी भाांगडडया, श्री.र्रण िाघमारे ,

फलोराईड

जजल्हयातील

युक्त

पाण्यामुळे

अनेक

तालक्
ु याांमध्ये

नागररकाांर्े

आरोग्य

श्रीमती िे ियानी फराांिे, श्रीमती सीमाताई

नाशशक जजल्हयातील महानगरपाशलका ि शासकीय

पाटील

पुरिठा होत नसल्याबाबत

हहरे , श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्रीमती सुमन रुग्णालयातील
श्री.अब्िल
ु सत्तार, डॉ.सांजय रायमुलकर,
श्री.अतुल सािे, डॉ.सुजजत शमणर्ेकर
डॉ.अशोक उईके

रुग्णाांना

तनयशमत

ऑजक्सजनर्ा

िैजापूर (जज.औरां गाबाि) तालुक्यात स्िस्त धान्य
िक
ू वितरीत होणाऱ्या धान्यार्े परस्पर िाटप
ु ानातन
होत असल्याबाबत
करळगाांि

(ता.बाभळ
ु गाांि,

जज.यितमाळ)

येथील

पाणीपरु िठा योजनेर्े काम पण
ू च झाले नसल्याबाबत
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५

१११०४२

सिस्याांर्े नाांि
श्री.भारत भालके, श्री.बबनराि शशांिे

६

१११४७५

श्री.हषचिधचन सपकाळ

७

१०५४५७

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत

विलासराि िे शमख
ु , श्री.त्र्यांबकराि शभसे,

विषय
सोलापूर

जजल््यातील

सिच

तालक्
ु यातील

स्िस्त

धान्य केंद्रामध्ये तनकृष्ट्ट िजाचर्ा मका विक्री होऊन
ग्राहकाांर्ी होत असलेली फसिणक
ू

रोहहणखेड (ता.मोताळा, जज.बल
ु डाणा) ि १२ गािार्ी
पाणी पुरिठा योजना बांि असल्याबाबत
राज्यात

एनएबीएल

मानाांककत

प्रयोगशाळाांर्ी सांखया िाढविण्याबाबत

असलेल्या

प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.सुतनल केिार,
श्री.अमर काळे , श्री.अस्लम शेख,

श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे,
श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.भारत भालके,
८

११०२०८

९

१०५२९९

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.महे श र्ौघुले
डॉ.सांतोष टारफे

मराठिाडयातील राष्ट्रीय पेयजल योजनेमधील २३२

श्री.सांिीप नाईक, श्री.मांगलप्रभात लोढा,

क्राांती ज्योती सावित्रीबाई फुले याांच्या जयांतीपासन
ू

श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.शशशकाांत शशांिे,

श्री.राजेश टोपे, श्री.पांकज भज
ु बळ, श्रीमती
सुमन पाटील, श्री.राहुल मोटे , श्री.राहुल
जगताप, श्री.जयांत पाटील, श्री.सुरेश लाड,
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.ित्तात्रय भरणे,

श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.हिपक
र्व्हाण, श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब
पाटील, श्री.विजय भाांबळे , डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.रुपेश म्हात्रे,

श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्रीमती तप्ृ ती

सािांत, श्री.अजय र्ौधरी, श्री.सुरेश गोरे ,

श्री.शशरीषिािा र्ौधरी, श्री.ओमप्रकाश ऊफच
बच्र्ू कडू, श्री.र्ांद्रकाांत सोनिणे,

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत

विलासराि िे शमख
ु , श्री.त्र्यांबकराि शभसे,
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.सुतनल केिार,
श्री.अमर काळे , श्री.अस्लम शेख,

श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे,

श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.भारत
भालके, श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्री.अजजत
पिार, श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.हनुमत
ां
डोळस, श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील,

योजनाांर्ी कामे पूणच करण्याबाबत

राज्यातील शाळाांमध्ये लेक िार्िा, लेक शशकिा
अशभयान राबविण्याबाबत
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सिस्याांर्े नाांि

विषय

श्री.जयित्त क्षीरसागर, श्री.प्रिीप नाईक,
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.हसन मश्र
ु ीफ,

श्रीमती सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, श्री.रणधीर
१०

११

१२

१०५८९०

१०६६७३

११०४५५

सािरकर, अॅड.यशोमती ठाकूर

प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी, श्री.शभमराि
तापकीर, श्रीमती माधुरी शमसाळ

१४

१०८४५४

१०८८६१

अन्न ि औषध प्रशासनार्ा परिाना न घेतार् सरु
ु
असल्याबाबत

श्री.ओमप्रकाश ऊफच बच्र्ू कडू, डॉ.अतनल

राज्यातील गरीब शेतकरी कुटुांबातील विद्यार्थयाांना

श्री.शशरीषिािा र्ौधरी

करण्याबाबत

बोंडे, श्री.विनायकराि जाधि-पाटील,

श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.जयकुमार गोरे ,
श्री.भारत भालके, श्री.प्रशाांत ठाकूर,

श्री.समीर कुणािार, अॅड.आशशष शेलार,
१३

पुणे विद्यापीठ आणण महाविद्यालयातील उपहारगह
ृ

श्री.अशमत साटम, श्रीमती मतनषा र्ौधरी
श्री.बाळासाहे ब मरु कुटे

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील,
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,
श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.िैभि वपर्ड,

उच्र्

शशक्षणाकररता

शैक्षणणक

अनि
ु ातनत

शाळाांमधील

राज्यात

मान्यता

हिलेल्या

करण्याबाबत
राज्यातील

शशक्षकाांर्ी

िाररद्र्येरेषेखालील

कजच

उपलब्ध

तनयमबा्यपणे
मान्यता

रद

कुटुांबाांना

रास्तभाि

कफल्मशसटीमध्ये

झालेल्या

जज.रायगड) येथे

महाराष्ट्र

िक
ू शमळणारी साखर बांि करण्यार्ा घेतलेला
ु ानातन
तनणचय

मुांबईतील

गोरे गाि

धर्ांर्पाडा

(ता.पनिेल,

गैरव्यिहाराबाबत

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती हिवपका
र्व्हाण, श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्तात्रय
भरणे
१५

१०५८६१

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,
अॅड.आशशष शेलार, श्री.अशमत साटम,

श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मतनषा

र्ौधरी, श्री.सांतोष िानिे, श्री.योगेश सागर
१६

१०८९६५

श्री.अजजत पिार, श्री.हिलीप िळसे-पाटील,
श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे,
श्री.सांिीप नाईक, श्री.राहुल जगताप,
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,

प्राधधकरणाच्या फुटलेल्या जलिाहहनीमळ
ु े खड्डड्डयात
पाणी सार्ून महहलेर्ा झालेला मत्ृ यू

सिच शशक्षा अशभयानाांतगचत २०१८-१९ च्या िावषचक
कायच योजना ि अांिाजतनशमचतीबाबत

श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.सुरेश लाड,

श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.हिपक र्व्हाण,
श्री.हनुमत
ां डोळस, श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रिीप
१७

११०६९५

नाईक, श्रीमती हिवपका र्व्हाण
डॉ.सुजजत शमणर्ेकर

हुपरी (जज.कोल्हापूर) ग्रामपांर्ायतीर्े नगरपररषिे त
रुपाांतर झाल्यानांतर पेयजल योजनेर्ा तनधी अखधर्चत
राहहल्याबाबत

4
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१८

१०५९४७

सिस्याांर्े नाांि

श्री.सांिीपानराि भुमरे , श्री.राजु तोडसाम,

श्री.सांजय पुराम, श्री.सांतोष िानिे, श्री.सुरेश
हाळिणकर, डॉ.राहूल पाटील, श्री.प्रकाश
फातपेकर, श्री.नरें द्र महे ता, अॅड.पराग

विषय
राज्यातील

राबविण्याबाबत

पाणीपुरिठा

योजना

प्रभािीपणे

अळिणी, श्री.उन्मेश पाटील, श्री.तक
ु ाराम
काते, श्री.योगेश (बापू) घोलप, श्री.सांजय
पोतनीस, श्री.उल्हास पाटील, श्री.सुतनल

राऊत, श्रीमती सांगीता ठोंबरे , डॉ.शशशकाांत

खेडक
े र, श्री.योगेश सागर, श्री.ककशोर पाटील,
डॉ.बालाजी ककणीकर, डॉ.सुजजत शमणर्ेकर,

श्री.डड मल्लीकाजन
ूच रे ड्डडी, श्री.राजन साळिी,
श्री.मनोहर भोईर, श्री.सतु नल शशांिे,

अॅड.भीमराि धोंडे, डॉ.राहूल आहे र, श्री.समीर
कुणािार, श्री.सांजय केळकर, श्री.सुरेश
१९

११०२२९

२०

१०७७५२

(राजूमामा) भोळे

श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर

शसडको नविन नाांिेड (जज.नाांिेड) भागातील तालक
ु ा

अॅड.आशशष शेलार, श्री.सांजय केळकर,

राज्यातील

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.ककसन कथोरे , कॅप्टन
आर.तशमल सेल्िन, अॅड.पराग अळिणी,

श्री.उन्मेश पाटील, श्री.राजु तोडसाम, श्रीमती

क्रीडा सांकुलार्े काम अपूणाचिस्थेत असल्याबाबत
विभागाकडून

शासकीय
होणारा

करण्यात आल्याबाबत

अनि
ु ातनत

रे शतनांग

आश्रमशाळाांना

धान्यपुरिठा

बांि

सीमाताई हहरे , श्री.अशमन पटे ल, श्री.राजेंद्र
नजरधने, श्री.डी.एस.अहहरे , श्री.राधाकृष्ट्ण
विखे-पाटील, डॉ.पतांगराि किम,
श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.नसीम खान,
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.डी.पी.सािांत,

श्री.अब्िल
ु सत्तार, प्रा.विरें द्र जगताप,

श्री.अस्लम शेख, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती
तनमचला गावित, अॅड.यशोमती ठाकूर,

श्री.योगेश सागर, श्री.मांगलप्रभात लोढा,

डॉ.राहूल आहे र, श्री.बळीराम शसरसकार,
श्री.योगेश हटळे कर
२१

१०७७२८

श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.मांगेश कुडाळकर,

ठाणे जजल््यातील कोलसेल खाडी ककनारी असलेल्या

२२

१०५६९५

श्री.िैभि नाईक

कांु भारमाठ

२३

१०७०२४

श्रीमती तप्ृ ती सािांत

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जयांत पाटील,
श्री.राजेश टोपे

ततिराांर्ी तोड केल्याबाबत
(ता.मालिण,

जज.शसांधि
ु ग
ु )च

गािातील

शासकीय तांत्रतनकेतनच्या िसततगह
ृ ामध्ये तनयशमत
पाणीपुरिठा करण्याबाबत

कोरे गाि (जज.सातारा) तालक्
ु यातील कोयना, धोम,

कण्हे र या गािामधील जुन्या पाणीपुरिठा करणाऱ्या
टाक्याांर्ी िरु
ु स्ती करणेबाबत
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२४

१०६१३३

सिस्याांर्े नाांि

विषय

श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सरिार ताराशसांह, राज्यातील नाांिेड, र्ांद्रपरू , बीड, यितमाळ, िाशशम
श्री.अमर काळे , श्री.सुतनल केिार, श्री.रामर्ांद्र जजल्हयात फ्लोराईड शमश्रीत पाण्यामळ
ु े नागररकाांर्े
अिसरे , श्री.बसिराज पाटील, श्री.सतु नल
आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत
प्रभ,ू श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय
िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत
विलासराि िे शमख
ु , श्री.त्र्यांबकराि शभसे,
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.अस्लम शेख,

श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे,

श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.भारत
भालके
२५

१०७५९७

श्री.भास्कर जाधि

लोटे (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) औियोधगक क्षेत्रातील
र्ें बर ओव्हरफ्लो होत असल्याने नागररकाांर्े आरोग्य
धोक्यात आल्याबाबत

२६

१११६८६

श्री.अतनल बाबर

हहांिकेसरी मल्लाांना प्रततमहहना १० हजार रुपयाांर्े

२७

१०५१९७

श्री.शभमराि तापकीर, प्रा.(श्रीमती) मेधा

पुण्यातील विविध भागातील कांपन्या मैलाशमश्रीत

२८

२९

३०

१०६५८१

१०८९००

१०९१४४

कुलकणी, श्रीमती माधुरी शमसाळ

मानधन सरु
ु करण्याबाबत

पाणी प्रककया न करता मुळा-मुठा निीत सोडत
असल्याने निीर्े होणारे प्रिष
ू ण

श्री.सरिार ताराशसांह, श्री.शरििािा सोनािणे, धुळे जजल्हयात शालेय पोषण आहारामध्ये
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.अमर काळे ,

असलेला गैरव्यिहार

श्रीमती सीमाताई हहरे , श्री.योगेश (बाप)ू

नाशशक

श्री.सांतोष िानिे, श्रीमती िे ियानी फराांिे

असल्याबाबत

श्री.सुतनल केिार

घोलप, अॅड.भीमराि धोंडे, श्री.सुतनल शशांिे,

ग्राहकाांना

ि

श्री.बाळासाहे ब थोरात, डॉ.पतांगराि किम,

राज्यातील

शेख, श्री.अशमन पटे ल, श्री.डी.पी.सािांत,

िे ण्याबाबत

श्री.अशमत विलासराि िे शमुख, श्री.अस्लम
श्री.कुणाल पाटील, अॅड.यशोमती ठाकूर,

औरां गाबाि

पाणी

शमश्रीत

शशक्षकाांना

शहरातील
पेरोल

ऑनलाईन

होत

पेरोलपांपािर

हिले
िेतन

जात

वितरीत

करण्यासाठी शालाथच आय.डी नुसार ऑनलाईन मांजूरी

प्रा.िषाच गायकिाड, श्रीमती तनमचला गावित,
श्री.िसांतराि र्व्हाण, श्री.सांग्राम थोपटे ,

डॉ.सांतोष टारफे, श्री.भारत भालके, श्री.समीर
३१

१०४८०३

कुणािार

श्री.सांजय पोतनीस, श्री.सतु नल शशांिे,

राज्यात िहािी ि बारािीच्या पररक्षा मांडळाबरोबर

अॅड.भीमराि धोंडे, श्री.सांतोष िानिे, श्रीमती “आांतरराष्ट्रीय

िे ियानी फराांिे, श्री.अजय र्ौधरी, श्री.मांगेश घेतलेला तनणचय
कुडाळकर, श्री.िैभि नाईक, श्री.सांिीपानराि
भुमरे , श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्रीमती तप्ृ ती
सािांत, डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सुतनल

शशक्षण

मांडळ”

स्थापन

करण्यार्ा
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सिस्याांर्े नाांि

विषय

राऊत, डॉ.राहूल पाटील, श्री.प्रकाश
फातपेकर, श्री.सरु े श धानोरकर, श्री.अशमत

साटम, श्री.तक
ु ाराम काते, श्री.योगेश (बापू)
घोलप, अॅड.आशशष शेलार, श्री.सांजय
केळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर, अॅड.पराग
अळिणी, श्री.ककसन कथोरे , कॅप्टन

आर.तशमल सेल्िन, श्री.सिा सरिणकर,

श्री.उल्हास पाटील, अॅड.गौतम र्ाबक
ु स्िार,

डॉ.सुजजत शमणर्ेकर, डॉ.शशशकाांत खेडक
े र,
श्री.र्ांद्रकाांत सोनिणे, श्री.प्रताप सरनाईक,
श्री.ककशोर पाटील, श्री.अतनल किम,
श्री.अतनल बाबर
३२

११०४१९

कुमारी प्रणणती शशांिे

राज्यातील
पाल्याांना

शशक्षक

स्कॉलरशशप

एमएर्एडीबीटी
िे ण्याबाबत
३३

१०९१९०

श्री.रामर्ांद्र अिसरे

१०७००१

अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरें द्र जगताप,

श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,
श्री.भारत भालके, श्री.सुतनल केिार,

या

शशक्षकेत्तर

कमचर्ाऱ्याांच्या

शमळण्यासाठीर्ा

पोटच लिर

उपलब्ध

विकल्प
करुन

भांडारा ि पिनी (जज.भांडारा) तालक्
ु यातील ए.पी.एल.
काडचधारक

करण्याबाबत
३४

ि

ग्राहकाांना

पि
च त
ू ि

धान्य

पुरिठा

रे िसा (जज.अमरािती) गािाला पाणीपुरठा करणारी
टाकी नािरु
ु स्त असल्याबाबत

श्री.आशसफ शेख
३५

१०७०७७

श्री.अशमन पटे ल, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, महाड (जज.रायगड) एमआयडीसीतील रां गद्रव्य तयार
श्री.अस्लम शेख, श्री.कालीिास कोळां बकर,
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.नसीम खान,

करणाऱ्या कांपनीतील धूळ पसरुन होणारे प्रिष
ू ण

डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती तनमचला गावित,
डॉ.पतांगराि किम, श्री.कुणाल पाटील,

श्री.हषचिधचन सपकाळ, अॅड.यशोमती ठाकूर,
श्री.सुतनल केिार, श्री.विजय िडेट्टीिार,

श्री.आशसफ शेख, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अशमत
विलासराि िे शमख
ु , श्री.सांग्राम थोपटे ,

श्री.भारत भालके, श्री.भाऊसाहे ब काांबळे ,

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.अशमत साटम,
३६

१०४७७३

अॅड.गौतम र्ाबुकस्िार

श्री.अतुल भातखळकर, डॉ.अशोक उईके,
श्री.अतनल किम

राज्यातील प्राथशमक ि माध्यशमक शशक्षण घेणाऱ्या
विद्यार्थयाांमध्ये व्यिहारज्ञानार्ा अभाि असल्याबाबत

7
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
३७

१११५७६

सिस्याांर्े नाांि

विषय

श्रीमती सांगीता ठोंबरे

केज, अांबाजोगाई ि बीड (जज.बीड) तालुक्यातील

गािामध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतगचत पाणीपरु िठा
योजनेर्ी अनेक कामे बांि असल्याबाबत

३८

१०९७०५

श्री.र्ांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-

राज्यात

थोरात, श्री.अस्लम शेख, श्री.डी.पी.सािांत,

प्रलांबबत असल्याबाबत

सरुडकर, प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.बाळासाहे ब

कोल्हापरू

उपनगरातील

सह

विनाअनि
ु ातनत

मांब
ु ईतील

पजश्र्म

शाळाांर्े

अनुिान

श्री.कुणाल पाटील, अॅड.यशोमती ठाकूर,

श्रीमती तनमचला गावित, डॉ.सांतोष टारफे,

श्री.भारत भालके, श्री.नसीम खान, श्री.सांजय
सािकारे
३९

११३२८८

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.सतु नल केिार,
श्री.अमर काळे , श्री.हषचिधचन सपकाळ,

श्री.अस्लम शेख, अॅड.यशोमती ठाकूर,

औरां गाबाि जजल्हयातील शेतकऱ्याांना िोन महहन्याांर्े
स्िस्त धान्य शमळाले नसल्याबाबत

श्री.डी.पी.सािांत

िस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४०

१०६३९४

सिस्याांर्े नाांि
प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी

विषय
जन्
ु नर (जज.पण
ु े) तालक्
ु यात विनापरिाना नशेच्या
आणण

गुांगी

असल्याबाबत
४१

४२

११२१३८

१०५८६८

श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.राहूल कुल

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अशमत साटम,

श्री.अतल
ु भातखळकर, श्रीमती मतनषा

र्ौधरी, श्री.सांतोष िानिे, श्री.अस्लम शेख,

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय
िडेट्टीिार, श्री.सतु नल केिार, श्री.अमर काळे ,

आणणाऱ्या

औषधाांर्ी

विक्री

होत

पळसोशी, काांबरे िे.खो., महुडे बु., पाले ि िडतुांबी
(ता.भोर, जज.पुणे) या गािाांमध्ये नळ पाणी परु िठा
योजनाांना मांजरू ी शमळणेबाबत
पालीिे िि

(सुकापूर)

(ता.पनिेल,

जज.रायगड)

ग्रामपांर्ायतीअांतगचत पाणी परु िठा सशमतीर्े अध्यक्ष
ि

सधर्ि

करण्याबाबत

याांच्यािर

फौजिारी

गन्
ु हा

िाखल

श्री.अशमन पटे ल, डॉ.सांतोष टारफे,

श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.डी.पी.सािांत,
श्रीमती तनमचला गावित, अॅड.यशोमती

ठाकूर, प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.बाळासाहे ब
४३

११२५९८

थोरात, श्री.भारत भालके, श्री.कुणाल पाटील
श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील,

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,
श्री.राजेश टोपे, श्री.भास्कर जाधि,

श्री.जयित्त क्षीरसागर, श्री.सांिीप नाईक,

शासनाने राज्यात निीन ६२ महाविद्यालये सुरु
करण्यार्ा घेतलेला तनणचय
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सिस्याांर्े नाांि

विषय

श्री.राहुल जगताप, श्री.िैभि वपर्ड,
श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.ित्तात्रय भरणे,

श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.हिपक र्व्हाण,
श्री.हनुमत
ां डोळस, श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रिीप

नाईक, श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्री.सांजय
किम, श्रीमती सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर,

श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.राहुल मोटे , डॉ.सतीश
(अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.हिलीप िळसे४४

१०६१३५

४५

१११४९६

४६

४७

पाटील

श्री.िैभि नाईक, श्री.मांगेश कुडाळकर,

श्री.सुरेश धानोरकर, श्रीमती तप्ृ ती सािांत,
डॉ.बालाजी ककणीकर

डोंबबिली (जज.ठाणे) येथील औद्योधगक िसाहतीतील
कांपनीकडून होणारे प्रिष
ु ण

कुमारी प्रणणती शशांिे

शासनाच्या नीरी या सांस्थेतफे केलेल्या ध्िनीप्रिवू षत

१०९००१

अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरें द्र जगताप,

िाघोली (ता.मोशी, जज.अमरािती) येथे शौर्ालयाच्या

१०४९९७

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.सांजय केळकर,

श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.हषचिधचन सपकाळ,
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अशमत झनक
श्री.अशमन पटे ल, श्री.आशसफ शेख,

श्री.डी.एस.अहहरे , श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,

शहराांमध्ये सोलापूरर्ा ततसरा क्रमाांक असल्याबाबत
बाांधकामात गैरव्यिहार झाला असल्याबाबत

मुांबईतील रात्रशाळा शासनाच्या िेळोिेळी तनघणाऱ्या
विविध पररपत्रकामळ
ु े सांभ्रमािस्थेत असल्याबाबत

डॉ.पतांगराि किम, प्रा.िषाच गायकिाड,
प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.अब्िल
ु सत्तार,
श्री.नसीम खान, श्री.अस्लम शेख,

श्री.डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.भारत
भालके, श्री.जयकुमार गोरे , श्री.सांग्राम
थोपटे , श्रीमती तनमचला गावित,

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.अशमत विलासराि
िे शमुख, श्री.कुणाल पाटील, अॅड.यशोमती
ठाकूर, श्री.योगेश हटळे कर, श्री.बसिराज
पाटील
४८

११३२८९

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.सुतनल केिार,
श्री.अमर काळे , श्री.अस्लम शेख,

श्री.हषचिधचन सपकाळ, अॅड.यशोमती ठाकूर,

श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अशमन पटे ल, श्री.ककशोर
पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.सुरेश

(राजूमामा) भोळे , श्री.सांजय सािकारे

भुसािळ आणण जळगाि येथील शासकीय गोिामात
झालेल्या धान्य गैरव्यिहारार्ी र्ौकशी करण्याबाबत

9
ततसरी फेरी

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४९

१०५७८९

सिस्याांर्े नाांि

विषय

श्री.िैभि नाईक, श्रीमती तनमचला गावित,

शसांधि
ु ग
ु च

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अशमत साटम,

आहार बांि असल्याबाबत

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मतनषा

जजल्हयातील

िें गल
ु े

तालक्
ु यासह

नाशशक, रायगड जजल्हापररषिे च्या शाळे त

तसेर्

पोषण

र्ौधरी, श्री.सांतोष िानिे, श्री.मनोहर भोईर,
श्री.तनतेश राणे, श्री.शशिाजीराि कडडचले,
५०

१०५२१०

श्री.नारायण कुर्े

श्री.अतल
ु भातखळकर

मांब
ु ईमध्ये अन्नसरु क्षा ि मानके कायियार्े उल्लांघन
करणा-या

करण्याबाबत

विधान भिन :

अन्नपिाथच

विक्रेत्याांिर

डॉ. अनांत कळसे

मुांबई.

प्रधान सधर्ि,

हिनाांक : ६ मार्च, २०१८
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