महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१८
-------------------------बध
ु िार, हिनाांक २८ फेब्रि
ु ारी, २०१८ / फाल्गन
ु ९, १९३९ ( शके ) रोजीच्या

ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सच
ू ी
(१)

(२)
(३)
(४)

शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिक कल्याण, उच्च ि

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

अन्न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहक सांरक्षण, अन्न ि औषध

याांचे प्रभारी विभाग

प्रशासन, सांसिीय कायय मांत्री
पयायिरण मांत्री

पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री

प्रश्नाांची एकूण सांखया - ५४
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ४१ [ ०१ ते ४१ ]
िस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ०९ [ ४२ ते ५० ]
ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ०४ [ ५१ ते ५४ ]
एकूण - ५४
--------------------

प्रश्नाांचा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

१०४७५८

सिस्याांचे नाांि
श्री.मनोहर भोईर

विषय
साजगाि-आडोशी

(ता.खालापरू ,

जज.रायगड)

येथील प्रासोल केशमकल कारखान्यातील केशमकल

शमश्रीत टाकाऊ पिाथाांमुळे पाणी िवू षत होत
असल्याबाबत
२

११०५४७

श्री.राजेंद्र नजरधने

महागाांि (जज.यितमाळ) तालक्
ु यातील पाण्याच्या
स्त्रोताांत अततघातक जजिाणच
ूां े प्रमाण जास्त
असल्याबाबत

३

४

१०८५९५

१०४९८८

श्री.सुभाष उफय पांडडतशेठ पाटील, श्री.धैयश
य ील रायगड ककल्ल्यािरील
पाटील

अभाि

श्री.सरिार ताराशसांह, श्री.शरििािा सोनािणे,

मु.पो.ता.

श्री.अमर काळे , श्री.सतु नल केिार

गैरसोय

असल्याने

एमआयडीसी
करण्यात

पकडल्याबाबत

सवु िधाांचा

(जज.ठाणे)

येथील

पययटकाांची

अांबरनाथ

पररसरात

येणारा

(जज.रायगड)

होत

असलेली

शशधापत्रत्रकेिर

गव्हाने

भरलेला

िाटप

टें पो
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५

१०४७९२

सिस्याांचे नाांि
श्री.सांजय पोतनीस, श्री.भास्कर जाधि,

विषय
मुांबई

विद्यापीठाचे

विभाजन

करुन

स्ितांत्र

एकलव्य

शशक्षण

श्री.तनतेश राणे, श्री.सिानांि चव्हाण, श्री.अशमन विद्यापीठाची स्थापना करण्याबाबत
पटे ल, श्री.राजन साळिी, श्री.शशिाजीराि

६

७

१०५०५०

१०५३५७

कडडयले, श्री.सांतोष िानिे, श्री.नारायण कुचे
श्री.शभमराि तापकीर, श्री.विजय काळे ,
प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी

कोथरूड

सांस्थेच्या

(जज.पुणे)

येथील

तांत्रतनकेतनच्या

आढळून आल्याबाबत

श्री.अजजत पिार, श्री.हिलीप िळसे-पाटील,
राज्यातील १३१४ शाळा
श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जजतेंद्र होणार असल्याबाबत
आव्हाड, श्री.भास्कर जाधि, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,
श्री.िैभि वपचड, श्री.राहुल जगताप,
श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.हिपक चव्हाण,
श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.हनुमत
ां डोळस,
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती सुमन
पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, श्री.आशसफ शेख,
श्री.अशमन पटे ल, श्री.अशमत विलासराि

िे शमुख, श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण, श्री.राहुल बोंद्रे ,
अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.िषाय गायकिाड,
श्री.कुणाल पाटील, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,
श्री.अस्लम शेख, श्री.कालीिास कोळां बकर,

श्री.नसीम खान, श्री.विजय िडेट्टीिार, डॉ.सांतोष
टारफे, श्री.सांग्राम थोपटे , डॉ.पतांगराि किम,
श्री.भारत भालके, श्री.अब्िल
ु सत्तार,
श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.हषयिधयन सपकाळ,

श्री.सुतनल केिार, प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.अशमत
झनक, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.भाऊसाहे ब काांबळे ,
श्रीमती तनमयला गावित, श्री.अमर काळे ,
श्रीमती सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, श्री.हसन
मुश्रीफ, श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीत
पाटील-सरुडकर, श्री.जयकुमार गोरे , श्री.राहूल
कुल, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अशमत साटम, श्रीमती

मतनषा चौधरी, श्री.अतुल भातखळकर,
श्री.सांतोष िानिे, श्री.सुभाष उफय पांडडतशेठ
पाटील, श्री.गणपत गायकिाड, श्री.नरें द्र पिार,
श्री.सुरेश गोरे , श्री.गणपतराि िे शमुख, कुमारी
प्रणणती शशांिे, श्री.डी.एस.अहहरे , श्री.शशरीषिािा
चौधरी, श्री.ओमप्रकाश ऊफय बच्चू कडू,
श्री.चांद्रकाांत सोनिणे, श्री.सिानांि चव्हाण,
श्री.िैभि नाईक, श्री.राजेश टोपे, श्री.सांिीप

नाईक, श्री.जयित्त क्षीरसागर, श्रीमती हिवपका
चव्हाण, श्री.सांजय किम, डॉ.सतीश

कामकाजात

पटसांखयेअभािी

त्रट
ु ी
बांि
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सिस्याांचे नाांि

विषय

(अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.राहुल मोटे ,
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, श्री.सुरेश लाड,

श्री.सुतनल प्रभ,ू श्री.शामराि ऊफय बाळासाहे ब
पाटील, श्री.राजन साळिी, श्री.अतनल किम,
अॅड.सांजय धोटे , श्री.बळीराम शसरसकार,

८

११०७८३

९

१०६८३३

१०

१०९२८१

श्री.अतनल बाबर, डॉ.सुजजत शमणचेकर,
श्री.बसिराज पाटील
डॉ.अशोक उईके

खैरगाांि कासार पोड (ता.राळे गाांि, जज.यितमाळ)
येथे शध्
ु ि पाणी परु िठा करण्याबाबत

श्री.ककसन कथोरे , श्री.सांजय केळकर, श्री.जजतेंद्र कुळगाि बिलापूर (जज.ठाणे) येथील महाराष्ट्र
आव्हाड, श्री.बळीराम शसरसकार, श्री.नरें द्र पिार औद्योधगक
श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण, श्री.बाळासाहे ब थोरात,
श्री.जयकुमार गोरे , डॉ.पतांगराि किम,
श्री.अशमन पटे ल, श्री.नसीम खान

विकास

महामांडळाच्या

हद्दीमध्ये

रासायतनक कांपन्यामुळे होत असलेले प्रिष
ू ण
जामनेर

(जज.जळगाि) येथील

पां. िीनियाळ

उपाध्याय शशक्षण प्रसारक मांडळात झालेल्या
गैरव्यिहाराबाबत

११

१०८२४६

अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरें द्र जगताप,

ततिसा (जज.अमरािती) तालक्
ु यातील ६५ िध्
ृ ि

१२

१०४७७६

श्री.अतल
ु भातखळकर

मांब
ु ई, नाशशक, औरां गाबाि ि पनिेल येथील

श्री.राहुल बोंद्रे

कलािांताांना पेन्शन शमळण्याबाबत

महाराष्ट्र राज्य िफ्क बोडायच्या मालमत्ता प्रकरणी
झालेला गैरव्यिहार

१३

१०८०७१

श्री.चरण िाघमारे , डॉ.भारती लव्हे कर

राज्यातील

तसेच

मोहाडी

(जज.भांडारा)

तालुक्यातील गािाांमध्ये फ्लोराईडयुक्त पाण्यामुळे
लोकाांना

फ्लुरोसीस

ि

अस्थीव्यांगासह

आजाराची लागण होत असल्याबाबत

इतर

१४

१०८७०५

श्री.रामचांद्र अिसरे

भांडारा जजल््यातील िद्ध
ृ कलाकाराांना मानधन

१५

१०९९५४

श्री.गोिधयन शमाय

बाशीटाकळी

१६

१०५३०६

योजनेअांतगयत मानधन न शमळाल्याबाबत
(जज.अकोला)

ग्रामपांचायतीतील

ग्रामस्थाांना

परु िठा होत असल्याबाबत

तालुक्यातील
अशद्ध
ु

८०

पाण्याचा

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्ण
राज्यातील अांत्योिय रे शन शशधापत्रकाांधारकाांना ५
विखे-पाटील, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे , ककलो धान्य िे ण्याचा घेतलेला तनणयय
श्री.अस्लम शेख, श्री.हषयिधयन सपकाळ,
अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.सांतोष टारफे,
श्री.डी.पी.सािांत, श्रीमती तप्ृ ती सािांत,

श्री.अशमन पटे ल, श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण,

श्री.कालीिास कोळां बकर, प्रा.िषाय गायकिाड,
श्री.नसीम खान, श्री.अशमत विलासराि

िे शमुख, श्री.कुणाल पाटील, श्री.सांग्राम थोपटे ,
डॉ.पतांगराि किम, श्री.भारत भालके,
श्री.अब्िल
ु सत्तार, श्री.आशसफ शेख,
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विषय

श्री.बाळासाहे ब थोरात, प्रा.विरें द्र जगताप,

श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.अशमत झनक, श्री.भाऊसाहे ब
काांबळे , श्री.राहुल जगताप, श्री.अजजत पिार,
श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील,
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,

श्री.िैभि वपचड, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.ित्तात्रय
भरणे, श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सांध्यािे िी
िे साई-कुपेकर, श्री.बळीराम शसरसकार,
श्री.बसिराज पाटील
१७

१०५१३६

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

रायगड जजल्हा टँ कर मुक्त करून जजल््यात

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अशमत साटम, श्रीमती सुरळीत पाणी पुरिठा करण्याबाबत
मतनषा चौधरी, श्री.भरतशेठ गोगािले

१८

१०७६०८

श्री.हषयिधयन सपकाळ

मौजे त्रबरशसांगपूर (ता.जज.बुलडाणा) येथे स्िच्छ

भारत शमशन अांतगयत शौचालयाचे लाभाथी तनिड
प्रकक्रयेत झालेला अपहार

१९

१०६३९५

प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी, श्री.विजय काळे , सासिड

२०

१०९४२८

डॉ.बालाजी ककणीकर

२१

१०५६३९

श्री.बाबुराि पाचणे, श्री.शभमराि तापकीर

श्री.भास्कर जाधि, श्री.राजन साळिी,
श्री.सिानांि चव्हाण, श्री.सांजय किम,
श्री.योगेश सागर

२२

१०४९०४

अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी,

(जज.पुणे)

येथील

पुरांिर

अिैधररत्या पिव्या िे त असल्याबाबत
अांबरनाथ

(जज.ठाणे)

विद्यापीठ

औद्योधगक

क्षेत्रातील

रासायतनक कांपन्यातील िाढत्या प्रिष
ु णाकडे होत
असलेले िल
य
ु क्ष

रत्नाधगरी जजल्हयातील औियोधगक िसाहतीतील
कांपन्यातन
ू

रासायतनकयक्
ु त

पाणी

सोडल्यामळ
ु े मासे मत
ृ झाल्याबाबत

खाडीत

कौठे मलकापूर (ता.सांगमनेर, जज.अहमिनगर)

श्री.सांजय केळकर, कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, येथील निीन साखर कारखान्यातून ि यट
ु े क शुगर
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.योगेश सागर, श्री.विजय प्र.शल. साखर कारखान्यातून सोडलेल्या पाण्यामुळे
काळे

२३

११०७१३

अॅड.सांजय धोटे , श्री.सुधाकर कोहळे

२४

१०८८६७

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील,

होणारे प्रिष
ु ण

जजिती (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील स्िच्छ भारत
शमशन अांतगयत झालेला गैरव्यिहार

तारापूर (जज.पालघर)औद्योधगक िसाहतीमधील

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.हिपक तनककता केशमकल्स मधील िायुगळतीबाबत
चव्हाण, श्री.िैभि वपचड, श्री.राणाजगजीतशसांह
पाटील, श्रीमती हिवपका चव्हाण, श्री.ित्तात्रय
भरणे, श्री.राहुल जगताप, श्री.पास्कल धनारे ,
श्री.विलास तरे , श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.हहतें द्र

२५

१०५०८१

ठाकूर

श्री.अशमत विलासराि िे शमुख, श्री.राधाकृष्ट्ण
विखे-पाटील, डॉ.पतांगराि किम,
श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.अशमन पटे ल,

राज्यातील आधथयक िब
य ि िांधचत घटकातील
ु ल
विद्याथ्याांना

खासगी

प्रिेश शमळणेबाबत

विनाअनि
ु ातनत

शाळे त
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श्री.नसीम खान, श्री.अस्लम शेख, प्रा.िषाय

गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.विजय
िडेट्टीिार, श्री.अमर काळे , श्री.कुणाल पाटील,
श्री.आशसफ शेख, श्री.कालीिास कोळां बकर,

डॉ.सांतोष टारफे, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.राजु
तोडसाम, श्री.सांजय पुराम, श्री.सांतोष िानिे,

श्री.अशमत साटम, श्री.नरें द्र पिार, श्री.ककसन

कथोरे , श्री.गणपत गायकिाड, श्री.सुतनल शशांिे,

श्री.अतल
ु भातखळकर, श्री.सरु े श हाळिणकर,
श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.भारत भालके, श्री.अब्िल
ु
सत्तार, श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.सुतनल

केिार, प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.राहुल बोंद्रे ,
श्री.अशमत झनक, श्री.डी.पी.सािांत, श्रीमती

तनमयला गावित, अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग
अळिणी, श्री.सांजय केळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर,
कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्री.उन्मेश पाटील,
श्री.सुतनल प्रभ,ू अॅड.गौतम चाबुकस्िार,

श्रीमती सांगीता ठोंबरे , श्री.मांगलप्रभात लोढा,

श्री.समीर कुणािार, श्रीमती मतनषा चौधरी,
श्री.विजय काळे , कुमारी प्रणणती शशांिे, डॉ.राहूल
आहे र, श्री.रणधीर सािरकर, श्री.सुरेश

(राजूमामा) भोळे , श्री.योगेश (बापू) घोलप,
श्री.योगेश हटळे कर, श्री.बळीराम शसरसकार
२६

१०६७७१

डॉ.सांतोष टारफे, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,

हहांगोली जजल्हयातील शालेय पोषण आहाराचा

श्री.आशसफ शेख, श्री.अशमन पटे ल, श्री.अस्लम ताांिळ
ू काळया बाजारात विक्री होत असल्याबाबत
शेख, श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.भाऊसाहे ब

काांबळे , श्री.डी.पी.सािांत, अॅड.यशोमती ठाकूर,
प्रा.विरें द्र जगताप, प्रा.िषाय गायकिाड,
श्री.भारत भालके
२७

११०७१४

श्री.अब्िल
ु सत्तार

राज्यातील अनि
ु ान प्राप्त शाळाांना अनुिान टप्पा

२८

१०६२२४

प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.हषयिधयन सपकाळ,

राज्यातील

अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अमर काळे ,

श्री.अशमत झनक, श्री.रणजीत काांबळे ,
२९

१०६६८०

३०

१०५१६९

श्री.राहुल बोंद्रे

लागू करुन तनधी मांजरू करण्याबाबत

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

पाणीपरु िठा

झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत

श्री.ओमप्रकाश ऊफय बच्चू कडू, श्री.विनायकराि अचलपूर
जाधि-पाटील, श्री.शशरीषिािा चौधरी

ग्रामीण

ि

चाांिरू बाजार

योजनेमध्ये

(जज.अमरािती)

तालुक्यातील पाणीपुरिठा योजनेबाबत

मुांबई विद्यापीठ लॉ ॲकॅडमी (उमला) च्या ितीने

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, सुरु करण्यात आलेला अभ्यासक्रम बांि पडणार
प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर असल्याबाबत
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काळे , श्री.अस्लम शेख, श्री.हषयिधयन सपकाळ,
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.भारत

भालके, अॅड.आशशष शेलार, श्री.सांजय केळकर,
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.ककसन कथोरे , कॅप्टन
आर.तशमल सेल्िन, अॅड.पराग अळिणी,

श्री.सुतनल प्रभ,ू श्री.सांजय पोतनीस, डॉ.भारती
लव्हे कर, श्रीमती सीमाताई हहरे , श्री.राज
३१

१०७४५१

३२

पुरोहहत, श्री.योगेश सागर
श्री.सांजय किम

खेड (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यात िवु षत पाण्यामळ
ु े

११०१६०

श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीकर

नाांिेड जजल््यात िवू षत पाणीपरु िठा केला जात

३३

१०६०२७

श्री.अतनल किम

नाशशक जजल््यातील रे शतनांग िक
ु ानात तरू डाळ

३४

११०७४४

श्री.सुतनल शशांिे, अॅड.भीमराि धोंडे, श्री.सांतोष राज्यातील अनेक शाळाांमध्ये पायाभूत सवु िधाांचा
िानिे, श्री.अशमत विलासराि िे शमुख,
अभाि असल्याबाबत

कािीळची साथ पसरल्याबाबत
असल्याबाबत

उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.बाळासाहे ब
थोरात, डॉ.पतांगराि किम, प्रा.िषाय गायकिाड,
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.नसीम खान,
श्री.अशमन पटे ल, श्री.अस्लम शेख, श्री.अमर
काळे , श्री.कुणाल पाटील, डॉ.सांतोष टारफे,
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.त्र्यांबकराि शभसे,

कुमारी प्रणणती शशांिे, श्री.सांजय पोतनीस,
श्री.विजय औटी, प्रा.विरें द्र जगताप, श्रीमती
तनमयला गावित, श्री.सांग्राम थोपटे ,

श्री.जयकुमार गोरे , श्री.डी.पी.सािांत, श्री.भारत
भालके, श्री.हषयिधयन सपकाळ, डॉ.शशशकाांत
खेडक
े र, श्री.अजजत पिार, श्री.हिलीप

िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत

शशांिे, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.िैभि वपचड,
श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.ित्तात्रय भरणे,
३५

१०९१४५

३६

१०६०१८

३७

१०६०४५

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप

श्रीमती अशमता चव्हाण, श्री.िसांतराि चव्हाण, नाांिेड जजल््यात स्िच्छ भारत शमशन
ां अांतगयत
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अशमन पटे ल, श्री.भारत

शौचालय बाांधकामासाठी तनधी उपलब्ध करुन

श्री.सांजय सािकारे

नागपूर जजल्हा पररषिे च्या शशक्षण विभागाने

श्री.अतनल बाबर

राज्यात शहरी तसेच ग्रामीण भागात निीन

भालके, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील

िे ण्याबाबत

शशक्षकाांची अिैधररत्या भरती केल्याबाबत
टां कलेखन/लघल
ु ेखन

परिानगी िे ण्याबाबत

सांस्थाांना

(शासनमान्य)
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३९

१०५०७४

१०५०४९
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श्री.सांिीप नाईक, श्री.जयांत पाटील, श्री.जजतें द्र घणसोली सेक्टर-११ (निी मांब
ु ई) येथील खाडी
आव्हाड, श्री.ककसन कथोरे , श्री.पाांडुरां ग बरोरा, ककनारी जाळण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामुळे प्रिष
ू णात
श्री.िैभि वपचड, श्री.शशशकाांत शशांिे

झालेली िाढ

अॅड.पराग अळिणी, श्री.नरें द्र पिार, कॅप्टन

मुांबई विद्यापीठातील उत्तरपत्रत्रकाांचे मल्
ु याांकन

आर.तशमल सेल्िन, श्री.नरें द्र महे ता,

अॅड.आशशष शेलार, श्री.सांजय पोतनीस,

तसेच पन
ु मल्
ुय याांकन प्रलांत्रबत असल्याबाबत

श्री.अशमत विलासराि िे शमुख, श्री.राधाकृष्ट्ण
विखे-पाटील, डॉ.पतांगराि किम,

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.अशमन पटे ल,

श्री.नसीम खान, श्री.अस्लम शेख, प्रा.िषाय

गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.अमर काळे , श्री.कुणाल पाटील,
श्री.कालीिास कोळां बकर, डॉ.सांतोष टारफे,
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.सुतनल केिार,

श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.सांग्राम थोपटे ,

श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.भारत भालके, श्री.सुभाष
उफय पांडडतशेठ पाटील, श्री.धैयश
य ील पाटील,
श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील,

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,
४०

१०७१६२

श्री.सतु नल प्रभ,ू डॉ.भारती लव्हे कर

श्रीमती सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, श्री.जयांत
पाटील, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्रीमती सम
ु न
पाटील, श्री.राजेश क्षीरसागर, डॉ.सुजजत

कोल्हापूर जजल््यातील एपीएल धारक नागरीकाांना
शशधापत्रत्रकेिरील धान्याचे िाटप करण्याबाबत

शमणचेकर
४१

१०५१६३

श्री.सुतनल प्रभ,ू श्री.अशमत विलासराि िे शमुख, मुांबई

शहरातील,

हिेतील

प्रिष
ू णाची

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, डॉ.पतांगराि किम, धोकािायक जस्थतीत असल्याबाबत
श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.अशमन पटे ल,

श्री.नसीम खान, श्री.अस्लम शेख, प्रा.िषाय

गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.विजय
िडेट्टीिार, श्री.अमर काळे , श्री.कालीिास

कोळां बकर, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.त्र्यांबकराि

शभसे, डॉ.भारती लव्हे कर, श्री.सतु नल केिार,
श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.सांग्राम थोपटे ,
श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.भारत भालके

पातळी
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४२

४३

१०५१९०

१०५४०३

सिस्याांचे नाांि
श्री.शभमराि तापकीर

विषय
पण
ु े जजल््यातील व्यायामशाळा तसेच ग्रामीण
आयुिेि

महाविद्यालय

पातुर

अनि
ु ानापासून िांधचत असल्याबाबत

(जज.अकोला)

श्री.अजजत पिार, श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जजतें द्र राज्यात सांच मान्यतेनुसार अततररक्त ठरणाऱ्या
आव्हाड, श्री.राहुल जगताप, श्री.िैभि वपचड,
श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.ित्तात्रय भरणे,
श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.हिपक चव्हाण,
श्री.हनम
ां डोळस, श्री.राणाजगजीतशसांह
ु त

पाटील, श्रीमती सम
ु न पाटील, श्री.प्रिीप नाईक,
श्रीमती हिवपका चव्हाण, श्री.सांिीपानराि भुमरे ,
श्री.सुतनल केिार, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अमर काळे ,
श्री.हषयिधयन सपकाळ, अॅड.यशोमती ठाकूर,
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.सांजय
केळकर, श्री.सुभाष उफय पांडडतशेठ पाटील,
श्री.जयांत पाटील, श्री.सांग्राम थोपटे ,

श्री.जयकुमार गोरे , श्री.भारत भालके,
श्री.अस्लम शेख, श्री.भरतशेठ गोगािले,

श्री.धैयश
य ील पाटील, श्री.राहूल कुल, श्री.सांजय
पोतनीस, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत
विलासराि िे शमख
ु , श्री.त्र्यांबकराि शभसे,

प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.राहुल बोंद्रे , अॅड.आशशष
शेलार, श्री.प्रशाांत ठाकूर, अॅड.पराग अळिणी,
कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्री.सतु नल प्रभ,ू

श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीकर, श्री.चांद्रिीप

नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर, श्री.राजेश
टोपे, श्री.सांतोष िानिे, श्री.सुतनल शशांिे,
अॅड.भीमराि धोंडे, श्रीमती सांध्यािे िी

िे साई-कुपेकर, प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी,
श्री.अतनल बाबर, श्री.जयप्रकाश मांि
ु डा,
श्री.भास्कर जाधि, श्री.जयित्त क्षीरसागर,
श्री.सांिीप नाईक, श्रीमती सीमाताई हहरे ,

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.हिलीप

िळसे-पाटील, प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.अशमन

पटे ल, श्रीमती तनमयला गावित, श्री.बाळासाहे ब

थोरात, डॉ.भारती लव्हे कर, श्री.अशमत साटम,
श्री.समीर कुणािार, श्रीमती मतनषा चौधरी,
श्री.कुणाल पाटील

शशक्षकाांचे समायोजन करण्याबाबत
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४४

१०४७७७

सिस्याांचे नाांि

विषय

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर,

महाड (जज.रायगड) औद्योधगक िसाहती मधील

श्री.अशमत साटम, श्रीमती मतनषा चौधरी,

येणाऱ्या रासायतनक साांडपाण्याबाबत

श्री.समीर कुणािार, अॅड.आशशष शेलार,

कांपन्यामधन
ू सावित्री निीच्या पात्रात सोडण्यात

श्री.सांतोष िानिे, श्री.सांजय सािकारे
४५

११०७४१

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.सुतनल केिार,

महाराष्ट्र प्रिष
ु ण तनयांत्रण मांडळातील बेकायिा

श्री.अस्लम शेख, श्री.अमर काळे , अॅड.यशोमती तनयुक्त्या मा.उच्च न्यायालयाने रिि केल्याबाबत
ठाकूर, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती सीमाताई हहरे ,
श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील,

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,

श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्त क्षीरसागर,

श्री.राहुल जगताप, श्री.िैभि वपचड, श्री.पाांडुरां ग
बरोरा, श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.सुरेश लाड,
श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.हिपक चव्हाण,
श्री.हनम
ां डोळस, श्री.राणाजगजीतशसांह
ु त

पाटील, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रिीप नाईक,
श्रीमती हिवपका चव्हाण, डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब) पाटील, श्रीमती सांध्यािे िी

िे साई-कुपेकर, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.शामराि

ऊफय बाळासाहे ब पाटील, श्री.राहुल मोटे ,
श्री.पांकज भुजबळ, श्री.विजय भाांबळे , श्री.सांजय
४६

१०५८४०

किम, श्री.अजय चौधरी, डॉ.सतु नल िे शमख
ु
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अशमत साटम,

रायगड

सीआरझेड

जजल्हयातील

कायद्याचा

समुद्र
भांग

ककना-यािरील

करुन

केलेल्या

श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मतनषा चौधरी, अनधधकृत बाांधकामाांिर कारिाइय करण्याबाबत
श्री.सांतोष िानिे, श्री.शरििािा सोनािणे,
श्री.सरिार ताराशसांह, श्री.सतु नल केिार,

श्री.अमर काळे , श्री.विनायकराि जाधि-पाटील,

श्री.ओमप्रकाश ऊफय बच्चू कडू, श्री.मोहन फड,
श्री.शशरीषिािा चौधरी, श्री.योगेश सागर,

श्री.रुपेश म्हात्रे, श्री.भास्कर जाधि, श्री.चांद्रकाांत
सोनिणे, श्री.सुभाष उफय पांडडतशेठ पाटील,
श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील,

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,

श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्त क्षीरसागर,

श्री.सांिीप नाईक, श्री.राहुल जगताप, श्री.िैभि
वपचड, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.ित्तात्रय भरणे,
श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.हिपक चव्हाण,
श्री.हनम
ां डोळस, श्री.राणाजगजीतशसांह
ु त

पाटील, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रिीप नाईक,
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सिस्याांचे नाांि

विषय

श्रीमती हिवपका चव्हाण, डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब) पाटील, श्रीमती सांध्यािे िी

िे साई-कुपेकर, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.सांजय
किम
४७

१०४९८३

अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन मुांबईसह
आर.तशमल सेल्िन, श्री.सांजय केळकर,

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.नरें द्र पिार, श्री.नरें द्र

अग्नीशमन

राज्यातील

बसविण्याबाबत

शैक्षणणक

सांस्थाांमध्ये

िाररद्र्यरे षेखालील

अांत्योिय

यांत्र

ि

प्रथमोपचार

पेटी

महे ता, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.आशसफ शेख,
श्री.कुणाल पाटील, श्री.राहुल बोंद्रे ,
श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.अशमन पटे ल,
श्री.अशमत विलासराि िे शमुख, डॉ.भारती

लव्हे कर, श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.उन्मेश

पाटील, श्रीमती मांिा म्हात्रे, श्री.विजय काळे
४८

४९

१०९९७०

१०५४१६

डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती तनमयला गावित,

राज्यातील

गायकिाड

धान्य ि िस्तांप
ू ासन
ू िांधचत राहत असल्याबाबत

श्री.अस्लम शेख, श्री.अशमन पटे ल, प्रा.िषाय
श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत

विलासराि िे शमख
ु , श्री.त्र्यांबकराि शभसे,

योजनेतील केशरी काडयधारक जीिनािश्यक रास्त
राज्यातील अकरािीच्या पररक्षा पध्ितीत करण्यात
आलेला बिल

प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर
काळे , श्री.अस्लम शेख, श्री.हषयिधयन सपकाळ,
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.राहुल
बोंद्रे , श्री.भारत भालके
५०

१०९२३९

श्री.सुतनल प्रभू

मुांबईतील काांहििली (पूि)य गोराई येथील स्िामी
वििेकानांि शाळा प्रशासनाने मराठी माध्यमातील
एस.एस.सी अभ्यासक्रम बांि केल्याबाबत

ततसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५१

१०५१९३

सिस्याांचे नाांि

विषय

श्री.शभमराि तापकीर, श्रीमती माधरु ी शमसाळ, शशिाजीनगर (जज.पण
ु े) येथील धान्य गोिामात
श्री.अस्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.सुतनल केिार,

श्री.अमर काळे , श्री.अशमत विलासराि िे शमुख,

श्री.डी.पी.सािांत, श्री.भारत भालके, श्री.हषयिधयन
सपकाळ, श्री.कुणाल पाटील, प्रा.िषाय
गायकिाड, श्रीमती तनमयला गावित,

अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.सांतोष टारफे,
श्री.बाळासाहे ब थोरात

गहू कमी प्रमाणात आढळून आल्याबाबत
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५२

१०६१२४

सिस्याांचे नाांि

विषय

श्री.अजजत पिार, श्री.हिलीप िळसे-पाटील,

शासनाने खरे िी केलेली तूरडाळ रे शन िक
ू
ु ानातन

आव्हाड, श्री.भास्कर जाधि, श्री.राजेश टोपे,

तनणयय

श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जजतेंद्र ५५ रुपये प्रततककलो िराने विकण्याचा घेतलेला
श्री.प्रिीप नाईक, श्री.सांिीप नाईक, श्री.राहुल
जगताप, श्री.िैभि वपचड, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,
श्री.सुरेश लाड, श्री.मकरां ि जाधि-पाटील,

श्री.हिपक चव्हाण, श्री.हनम
ां डोळस, श्रीमती
ु त

हिवपका चव्हाण, श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील,
श्री.जयित्त क्षीरसागर, श्रीमती सुमन पाटील,
श्री.पांकज भज
ु बळ, श्री.हसन मुश्रीफ,

श्री.ित्तात्रय भरणे, श्रीमती सांध्यािे िी

िे साई-कुपेकर, श्री.शामराि ऊफय बाळासाहे ब

पाटील, श्री.विजय भाांबळे , श्री.सांजय किम,

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.शशरीषिािा
चौधरी, श्री.ओमप्रकाश ऊफय बच्चू कडू,
श्री.चांद्रकाांत सोनिणे, श्री.भारत भालके
५३

१०५८४७

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अशमत साटम,

श्री.अतल
ु भातखळकर, श्रीमती मतनषा चौधरी,

तळोजा

(ता.पनिेल,

जज.रायगड)

औद्योधगक

िसाहतीत रसायतनक कांपन्याांमुळे होणारे प्रिष
ू ण

श्री.सांतोष िानिे, श्री.सुभाष उफय पांडडतशेठ

पाटील, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय
िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत

विलासराि िे शमख
ु , श्री.त्र्यांबकराि शभसे,

प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर
काळे , श्री.अस्लम शेख, श्री.हषयिधयन सपकाळ,
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.भारत
भालके, अॅड.गौतम चाबुकस्िार, श्री.मनोहर
भोईर
५४

१०५४२७

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

राज्यातील

विलासराि िे शमख
ु , श्री.त्र्यांबकराि शभसे,

तनधीबाबत

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत

प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर
काळे , श्री.अस्लम शेख, श्री.हषयिधयन सपकाळ,
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.भारत
भालके, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.राहुल बोंद्रे ,
डॉ.राहूल पाटील, श्री.प्रतापराि पाटील
धचखलीकर, श्री.ज्ञानराज चौगल
ु े, श्री.प्रशाांत

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

विद्याथ्याांसाठी

जजल्हापररषि
िे ण्यात

येणाऱ्या

शाळे तील

गणिेश

12
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सिस्याांचे नाांि

विषय

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.सांतोष िानिे,

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, श्री.अतनल बाबर,
श्री.हिपक चव्हाण, श्री.शशशकाांत शशांिे,

श्री.शामराि ऊफय बाळासाहे ब पाटील, श्री.ककशोर
पाटील, श्री.तानाजी मट
ु कुले, श्री.िैभि नाईक

विधान भिन :

डॉ. अनांत कळसे

मुांबई.

प्रधान सधचि,

हिनाांक : २७ फेब्रि
ु ारी, २०१८

महाराष्ट्र विधानसभा
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