महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०१८
--------------------------

गरु
ु िार, ददनाांक ०५ जल
ु ै, २०१८ / आषाढ १४, १९४० ( शके ) रोजीच्या

ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सच
ू ी
(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा ि युिक कल्याण, उच्च

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

(२) अन्न ि नागरी पुरिठा, ग्राहक सांरक्षण, अन्न
ि औषध प्रशासन, सांसदीय कायय मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

(३) पयायिरण मांत्री
(४) पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री
प्रश्नाांची एकूण सांखया - ५२
पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ४२ [ ०१ ते ४२ ]
दस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ०८ [ ४३ ते ५० ]
ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांखया - ०२ [ ५१ ते ५२ ]
एकूण - ५२
--------------------

प्रश्नाांचा तपशील
पदहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

११९४२३

सदस्याांचे नाांि

विषय

श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.हषयिधयन बुलढाणा, कोल्हापूर ि नाांदेड जजल््यात बाटलीबांद
सपकाळ, श्री.नसीम खान, अॅड.यशोमती ठाकूर, अशध्
ु द पाण्याची विनापरिाना विक्री होत
डॉ.सुजजत शमणचेकर, श्रीमती अशमता चव्हाण, असल्याबाबत
श्री.अशमन पटे ल, श्री.डी.पी.सािांत, श्रीमती तनमयला
गावित

२

११८६८१

डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अशमन पटे ल, श्री.नसीम बल
ु ढाणा, दहांगोली ि नाांदेड जजल््यात स्िस्त
खान, श्री.कुणाल पाटील, श्री.हषयिधयन सपकाळ, धान्याचा

डॉ.सांजय रायमुलकर, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, गैरव्यिहार
श्री.विजय

िडेट्टीिार,

प्रा.विरें द्र

जगताप,

डॉ.शशशकाांत खेडक
े र, डॉ.अशोक उईके, श्री.सुतनल
केदार,

श्री.अस्लम

शेख,

श्री.अमर

काळे ,

अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती तनमयला गावित,

तसेच

केरोसीनचा

होत

असलेला

2
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदस्याांचे नाांि

विषय

श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अब्दल
ु सत्तार, श्री.जयप्रकाश
३

१२०२४९

मुांदडा, श्रीमती अशमता चव्हाण, श्री.राहुल बोंद्रे
श्री.रणधीर

सािरकर,

श्री.अशमत

श्री.विकास

विलासराि

दे शमख
ु ,

कांु भारे , राज्यातील

उत्तम

गुणित्ता

प्राप्त

करणा-या

श्री.राधाकृष्ट्ण महाविद्यालयाांना वित्तीय स्िायत्तता दे ण्याबाबत

विखे-पाटील, श्री.अशमन पटे ल, श्री.अस्लम शेख,

श्री.नसीम खान, प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.त्र्यांबकराि
शभसे, डॉ.आशशष दे शमुख, श्री.सांजय केळकर,
श्री.उन्मेश पाटील, श्री.बाळासाहे ब सानप
४

११७९८४

श्री.कुणाल पाटील, प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.अस्लम राज्यातील शशक्षकाांना करािी लागणारी अशैक्षणणक
शेख, श्री.अशमन पटे ल, श्री.डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोष कामे
टारफे, श्री.िसांतराि चव्हाण, श्रीमती तनमयला
गावित,

श्री.सुतनल

अॅड.यशोमती

ठाकूर,

केदार,

श्री.अमर

श्री.धैयश
य ील

काळे ,

पाटील,

श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.सभ
ु ाष उफय पांडडतशेठ
पाटील, श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.अतनल बाबर,
श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय िडेट्टीिार,
श्री.नसीम खान, श्री.अशमत विलासराि दे शमुख,
श्री.त्र्यांबकराि

शभसे,

श्री.हषयिधयन

सपकाळ,

श्री.अब्दल
ु सत्तार, श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.बाळासाहे ब
थोरात, श्री.प्रकाश सुिे, श्री.तक
ु ाराम काते, श्री.सदा
सरिणकर
५

१२१७७०

श्री.डड मल्लीकाजन
ूय रे ड्डी

सुयल
य क्ष्मी कॉटन शमल, नगरधन, एनटीपीसी ि
इतर

कांपन्याचे

(ता.रामटे क,

जज.नागपरू )

केशमकलयुक्त ि राखशमश्रीत पाणी कन्हान नदीत
६

११७४१३

श्री.अशमत

विलासराि

दे शमुख,

सोडल्याने प्रदष
ु ण झाल्याबाबत

श्री.राधाकृष्ट्ण मुांबई

विखे-पाटील, श्री.अशमन पटे ल, श्री.अस्लम शेख, प्रकक्रयेत

विद्यापीठातील
झालेल्या

श्री.नसीम खान, प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.त्र्यांबकराि करण्याबाबत
शभसे, श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण, श्री.विजय िडेट्टीिार,
श्री.कालीदास
डॉ.सांतोष

कोळां बकर,

टारफे,

श्रीमती

श्री.कुणाल
तनमयला

पाटील,

गावित,

श्री.अब्दल
ु सत्तार, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.आशसफ
शेख, श्री.जयकुमार गोरे , कुमारी प्रणणती शशांदे,
श्री.सुतनल केदार, अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरें द्र

जगताप, श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.हषयिधयन सपकाळ,
श्री.अशमत झनक, श्री.नारायण कुचे, श्री.सांतोष
दानिे, श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.प्रताप सरनाईक,
श्री.प्रतापराि
भोईर,

पाटील

श्री.जजतेंद्र

धचखलीकर,
आव्हाड,

श्री.मनोहर
श्री.ददलीप

ऑनलाईन

गैरव्यिहाराची

मल्
ु याांकन

चौकशी

3
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदस्याांचे नाांि
िळसे-पाटील,
शशांदे,

श्री.जयांत

श्री.सांदीप

नाईक,

विषय

पाटील,

श्री.शशशकाांत

श्री.हसन

मुश्रीफ,

श्री.नरहरी णझरिाळ, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.िैभि
वपचड, श्री.ककसन कथोरे , श्री.ददपक चव्हाण,

७

११६६२६

श्री.सुरेश

लाड,

श्री.सांजय

श्री.अतुल

भातखळकर,

आजमी, श्री.सुतनल राऊत

केळकर,

श्री.अबू

श्री.नारायण

पाटील, राज्यात

प्लाजस्टक

अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन अांमलबजािणी करण्याबाबत
आर.तशमल सेल्िन, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.सांजय
पोतनीस, श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.िैभि वपचड,

डॉ.राहूल पाटील, श्री.राहुल जगताप, श्री.सांजय
कदम,
डॉ.सतीश
(अण्णासाहे ब)
पाटील,
श्री.राणाजगजीतशसांह
ककणीकर,

पाटील,

श्री.सुभाष

भोईर,

डॉ.बालाजी

श्री.गणपत

गायकिाड, श्री.सांदीप नाईक, श्री.सुरेश धानोरकर,

श्री.हनम
ां डोळस, श्री.ककसन कथोरे , श्री.सांजय
ु त
केळकर,

श्री.जजतें द्र

शसरसकार,

आव्हाड,

श्री.नरें द्र

पिार,

श्री.बळीराम

श्री.सुरेश

गोरे ,

श्री.अशमन

पटे ल,

श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.जयांत
पाटील,

श्री.अशमत

श्री.ज्ञानराज

झनक,

चौगल
ु े,

श्री.अशमत

विलासराि

प्रा.िषाय

गायकिाड,

दे शमुख, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.अस्लम
शेख,

श्री.नसीम

खान,

श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण, श्रीमती
तनमयला गावित, श्री.शामराि ऊफय बाळासाहे ब

पाटील, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्रीमती ददवपका चव्हाण,
श्री.विजय

िडेट्टीिार,

श्री.कालीदास

कोळां बकर,

श्री.कुणाल पाटील, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब्दल
ु
सत्तार,

श्री.डी.पी.सािांत,

श्री.आशसफ

शेख,

श्री.भारत भालके, श्री.जयकुमार गोरे , श्री.सुतनल
केदार, श्री.भाऊसाहे ब काांबळे , अॅड.यशोमती ठाकूर,

प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.हषयिधयन
सपकाळ, श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.सतु नल प्रभ,ू
श्री.महे श
दे ियानी

कुणािार,

चौघुले,

फराांदे,

श्रीमती

श्री.अतनल

श्री.अतनल

कदम,

बाबर,

श्रीमती

श्री.समीर

मतनषा

चौधरी,

श्री.अशमत

श्री.अजजत

पिार,

श्री.ददलीप

साटम, श्री.राजेश टोपे, श्री.मनोहर भोईर, श्रीमती
तप्ृ ती

सािांत,

िळसे-पाटील,

श्री.शशशकाांत

शशांदे,

श्री.भास्कर

बांदीच्या

तनणययाची

4
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदस्याांचे नाांि

विषय

जाधि, श्रीमती सम
ु न पाटील, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,
श्री.मकरां द

जाधि-पाटील,

श्री.विजय

भाांबळे ,

श्री.ददपक

चव्हाण,

श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम
जगताप,

श्री.सरु े श

श्री.मांगेश

कुडाळकर,

श्री.सांग्राम

थोपटे ,

श्री.शशरीषदादा
८

११६५८७

श्री.तक
ु ाराम काते

लाड,

कुमारी

प्रणणती

श्री.ककशोर

चौधरी,

श्री.राज

शशांदे,

पाटील,

पुरोदहत,

श्री.भास्कर जाधि, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, लोटे (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील औदयोधगक
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत िसाहतीतील

कपांन्याांचे

साांडपाणी

नाल्यामध्ये

विलासराि दे शमख
ु , श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाय शमसळून बांधाऱ्याचे पाणी दवू षत होत असल्याबाबत
गायकिाड,

श्री.अस्लम

शेख,

श्री.हषयिधयन

सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब्दल
सत्तार,
ु
९

११८०४३

१०

११८७५२

११

११८३२९

श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.सदानांद चव्हाण
श्री.रुपेश

म्हात्रे,

श्री.नरें द्र

पिार,

श्री.गणपत शभिांडी (जज.ठाणे) ग्रामीण भागातील पाणी टां चाई

गायकिाड, श्री.ककसन कथोरे , अॅड.पराग अळिणी दरू करण्याबाबत
श्री.सरदार

ताराशसांह,

श्री.रुपेश म्हात्रे

श्री.शरददादा

सोनािणे, पारसी

कॉलनी,

विद्यापीठाच्या

दादर

(मुांबई)

मालकीचा

येथील

भख
ां
ू ड

विकासकाला दे िन
ू केलेला गैरव्यिहार

मुांबई

खाजगी

श्री.राजेश क्षीरसागर, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्रीमती कोल्हापरू ि साांगली जजल्हयातील िारणा धरणाच्या
सांध्यादे िी

दे साई-कुपेकर,

श्री.जजतेंद्र

आव्हाड, लाभक्षेत्रातील गािाांना पाणीपरु िठा करण्याबाबत

श्री.चांद्रदीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर,
श्री.उल्हास

पाटील,

श्री.प्रकाश आबबटकर
१२

११७२४६

डॉ.सुजजत

शमणचेकर,

श्री.सुतनल राऊत, श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत कोरे गाि

पाटील, श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, इांटरनॅशनल

(जज.सातारा)

यतु नव्हशसयटी

श्री.सांदीप नाईक, श्री.राजेश टोपे, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, कारिाई करण्याबाबत
श्री.भास्कर जाधि, श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील,
श्रीमती

ददवपका

चव्हाण,

श्री.शामराि

ऊफय

बाळासाहे ब पाटील, श्री.राहुल जगताप, श्रीमती
सुमन पाटील, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचड,
श्री.दत्तात्रय
श्री.विजय

भरणे,

भाांबळे ,

श्री.मकरां द

जाधि-पाटील,

श्री.भाऊसाहे ब

पाटील

-

धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सुरेश लाड,

श्री.सांजय कदम, श्री.हनुमत
ां डोळस, श्री.ददपक
चव्हाण,

डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब)

पाटील,

श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.अतल
ु भातखळकर,

श्री.ककसन कथोरे , श्री.नरें द्र पिार, श्री.बळीराम
शसरसकार, श्री.सुतनल प्रभू

येथील

या

आयनॉक्स

विद्यापीठाविरुध्द
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१३

११८२५९

सदस्याांचे नाांि

विषय

श्री.अशमत साटम, श्री.पास्कल धनारे , श्री.मनोहर राज्यातील विनापरिाना व्यिसाय करणाऱ्या खाद्य
भोईर,

श्री.अशमत

श्री.राधाकृष्ट्ण
श्री.अस्लम

विलासराि

विखे-पाटील,

शेख,

श्री.नसीम

श्री.अशमन

११७१२१

पटे ल,

खान,

गायकिाड, श्री.त्र्यांबकराि शभसे
१४

दे शमुख, व्यािसातयकाांिर कारिाई करण्याबाबत
प्रा.िषाय

श्री.सुतनल प्रभ,ू श्री.सुभाष भोईर, श्री.महे श चौघुले, खडिली (जज.ठाणे) येथील जे.के.एस. कॉलेज ऑफ
श्री.योगेश सागर, श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.अतनल आटय स,
कदम,

श्री.राधाकृष्ट्ण

विखे-पाटील,

कॉमसय

श्री.विजय महाविद्यालयामध्ये

आणण

सायन्स

विद्याथ्याांना

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत विलासराि दटिायबीएसस्सी मध्ये प्रिेश ददल्याबाबत

या

थेट

दे शमुख, श्री.अशमन पटे ल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे,

प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.अस्लम शेख, श्री.हषयिधयन
सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब्दल
सत्तार,
ु
१५

११७८४७

१६

१२१३७८

श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.सुतनल राऊत

श्री.अतनल कदम, श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे

(ता.पनिेल,

जज.रायगड)

ि

डोंबबिली

कुणािार, अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती मतनषा (जज.ठाणे) येथील औद्योधगक िसाहतीतील कांपन्या
श्री.अशमत

साटम,

पांडडतशेठ पाटील
११७१५७

क्षेत्रातील दवू षत पाण्यामळ
ु े होत असलेले प्रदष
ु ण

श्री.महे श चौघुले, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर तळोजा
चौधरी,

१७

गोदािरी नदी पात्रात (जज.नाशशक) औद्योधगक

श्री.अजजत

पिार,

श्री.सभ
ु ाष

श्री.ददलीप

उफय प्रककया न करताच साांडपाणी सोडत असल्याने होत
असलेले प्रदष
ु ण

िळसे-पाटील, मांब
ु ई

महानगरपाशलकेला

श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.जजतेंद्र कायद्याच्या
आव्हाड,

श्री.सांदीप

नाईक,

श्री.राजेश

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील,

श्रीमती

श्री.हसन

मश्र
ु ीफ,

श्री.भास्कर

टोपे, दे ण्याबाबत

शशक्षण

अांमलबजािणीसाठी

हक्क

अनुदान

जाधि,

ददवपका

चव्हाण, श्री.शामराि ऊफय बाळासाहे ब पाटील,

श्री.राहुल जगताप, श्रीमती सुमन पाटील,
श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्तात्रय
भरणे,

श्री.मकरां द

जाधि-पाटील,

श्री.विजय

भाांबळे , श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचकटगाांिकर,

श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सरु े श लाड, श्री.सांजय
कदम, श्री.हनुमांत डोळस, श्री.ददपक चव्हाण,
श्री.पांकज

भुजबळ,

डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब)

पाटील, श्री.अबू आजमी, श्री.अजय चौधरी, श्रीमती

तनमयला गावित, श्री.अशमन पटे ल, श्री.अस्लम
शेख,

श्री.राहुल
बोंद्रे ,
श्री.नसीम
श्री.शशिाजीराि कडडयले, श्री.सांतोष दानिे
१८

११६९३१

खान,

श्री.छगन भज
ु बळ, श्री.अजजत पिार, श्री.ददलीप मांब
ु ई शहर ि उपनगरातील आधारकाडय शलांक
िळसे-पाटील,
शशांदे,

श्री.जयांत

श्री.जजतेंद्र

पाटील,

आव्हाड,

श्री.शशशकाांत नसलेल्या शशधापबत्रका धारकाांना धान्य दे ण्याबाबत

श्री.सांदीप

नाईक,
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श्री.राजेश टोपे, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भास्कर
जाधि, श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.शामराि ऊफय

बाळासाहे ब पाटील, श्री.राहुल जगताप, श्रीमती
सम
ु न पाटील, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचड,
श्री.दत्तात्रय
श्री.विजय

भरणे,

श्री.मकरां द

भाांबळे ,

जाधि-पाटील,

श्री.भाऊसाहे ब

पाटील

-

धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सुरेश लाड,

श्री.सांजय कदम, श्री.हनुमत
ां डोळस, श्री.ददपक
चव्हाण,

श्री.पांकज

(अण्णासाहे ब)

पाटील,

भज
ु बळ,

श्री.अस्लम

डॉ.सतीश

शेख,

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय िडेट्टीिार,
श्री.अशमत
चव्हाण,

विलासराि

श्री.अशमन

दे शमुख,

पटे ल,

श्री.पथ्
ृ िीराज

श्री.नसीम

खान,

श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.डी.पी.सािांत, प्रा.िषाय

गायकिाड, श्रीमती तनमयला गावित, अॅड.यशोमती
ठाकूर, श्री.बाळासाहे ब थोरात, डॉ.सांतोष टारफे,

श्री.कुणाल पाटील, श्री.अशमत झनक, श्री.राहुल
बोंद्रे , श्री.ककसन कथोरे , श्री.नरें द्र पिार, श्री.नरहरी
णझरिाळ
१९

११७२८४

श्री.विजय

औटी,

श्री.डी.पी.सािांत,

श्रीमती

डॉ.भारती

अशमता

लव्हे कर,

चव्हाण, राज्यातील भोकर (जज.नाांदेड) ि मब
ांु ईत अिैधररत्या

श्री.हसन गट
ु खा विक्री सरु
ु असल्याबाबत

मुश्रीफ, श्री.सांजय कदम, श्री.भरतशेठ गोगािले,

श्री.शामराि ऊफय बाळासाहे ब पाटील, श्री.हनुमत
ां
डोळस,
२०

११६६९१

२१

११७९७७

डॉ.सांतोष

टारफे,

श्री.अशमन

श्री.अस्लम शेख, श्रीमती माधुरी शमसाळ

पटे ल,

प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी
श्रीमती

अशमता

चव्हाण,

राज्यात

बॅटरी

व्यिसायात

अांमलबजािणी होत नसल्याबाबत
श्री.डी.पी.सािांत, राज्यातील

औषधविक्रेत्याांच्या

श्री.सांदीप नाईक, श्री.पास्कल धनारे , अॅड.आशशष नूतनीकरण करण्याबाबत
शेलार, अॅड.पराग अळिणी, श्री.सांजय केळकर,
श्री.प्रशाांत ठाकूर, कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन,

श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत
पाटील, श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,
श्री.राजेश टोपे, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भास्कर
जाधि,

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील,

श्रीमती

ददवपका चव्हाण, श्री.शामराि ऊफय बाळासाहे ब
पाटील, श्री.राहुल जगताप, श्रीमती सुमन पाटील,
श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.मकरां द

जाधि-पाटील, श्री.विजय भाांबळे , श्री.भाऊसाहे ब

तनयमाांची
परिान्याचे
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पाटील - धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगताप,
श्री.सुरेश

लाड,

श्री.सांजय

कदम,

श्री.हनुमत
ां

डोळस, श्री.ददपक चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ,

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.राधाकृष्ट्ण
विखे-पाटील,

श्री.विजय

िडेट्टीिार,

श्री.नसीम

खान, श्री.अशमत विलासराि दे शमुख, श्री.अशमन
पटे ल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाय गायकिाड,

श्री.अस्लम शेख, श्री.हषयिधयन सपकाळ, डॉ.सांतोष
टारफे,

श्री.अब्दल
ु

सत्तार,

श्री.राहुल बोंद्रे ,
श्री.विलास तरे , श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज
ठाकूर, श्री.ककसन कथोरे , श्री.बळीराम शसरसकार,
श्रीमती

मतनषा

चौधरी,

श्री.अशमत

साटम,

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.ददलीप िळसे-पाटील,
श्री.सतु नल

प्रभ,ू

श्री.पथ्ृ िीराज

चव्हाण,

श्री.कालीदास कोळां बकर, श्रीमती तनमयला गावित,
२२

१२१५१४

श्री.बसिराज पाटील, श्री.सुतनल केदार
श्री.अशमत झनक, श्री.अशमन पटे ल

सोनाळा

(जज.िाशशम)

धरणािरुन

मोतसािांगा

धरणात पाणी पुरिठा करणाऱ्या पाईप लाईनचे
काम प्रलांबबत असल्याबाबत

२३

११९०९२

श्री.ददपक चव्हाण, श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.शामराि राज्यातील
ऊफय

बाळासाहे ब

पाटील,

श्री.चांद्रदीप

नरके, स्िराज्य

जजल्हापररषदे च्या

सांस्थेच्या

तसेच

शाळाांमध्ये

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर, श्री.योगेश सागर, भौततक सुविधा दे ण्याबाबत

स्थातनक

आरटीईप्रमाणे

श्री.सांजय केळकर, श्री.बसिराज पाटील, श्री.राहुल
बोंद्रे
२४

१२१२५३

श्री.राजन साळिी

२५

१२२०५९

श्री.अब्दल
ु सत्तार, श्री.अस्लम शेख, श्री.अशमन शसल्लोड

२६

११७२२४

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील पाणीटां चाई
दरू करण्याबाबत

पटे ल

करण्यात

(जज.औरां गाबाद)
येणा-या

तालक्
ु यातील

शाळे तील

बांद

िजद्यार्थय
् ाांचे

जिळच्या शाळे त समायोजन करणेबाबत

श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.ककसन पालघर जजल््यातील पाणी टां चाई दरू करण्याबाबत
कथोरे , श्री.सांदीप नाईक, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,

श्री.नरें द्र पिार, श्री.बळीराम शसरसकार, श्री.सरु े श
धानोरकर, श्री.पास्कल धनारे , श्री.नरें द्र महे ता,

श्री.विलास तरे , श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज
ठाकूर, श्री.अजजत पिार, श्री.ददलीप िळसे-पाटील,
श्री.जयांत
मश्र
ु ीफ,

पाटील,

श्री.भास्कर

श्री.राजेश
जाधि,

टोपे,

श्रीमती

श्री.हसन

ददवपका

चव्हाण, श्री.शामराि ऊफय बाळासाहे ब पाटील,

श्री.राहुल जगताप, श्रीमती सम
ु न पाटील, श्री.िैभि
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सदस्याांचे नाांि
वपचड,

श्री.दत्तात्रय

विषय

भरणे,

श्री.मकरां द

जाधि-पाटील, श्री.विजय भाांबळे , श्री.भाऊसाहे ब
पाटील - धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगताप,
श्री.सरु े श

लाड,

डोळस,

श्री.सांजय

श्री.ददपक

(अण्णासाहे ब) पाटील
२७

११८७००

कदम,

श्री.हनम
ां
ु त

चव्हाण,

डॉ.सतीश

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत कल्याण (जज.ठाणे) येथील मुांबई विद्यापीठाचे
शशांदे,

श्री.सांदीप

नाईक,

श्री.हसन

मुश्रीफ, उपकेद्र सरु
ु करणेबाबत

श्री.भास्कर जाधि, श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील,

श्री.नरहरी णझरिाळ, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.िैभि
वपचड, श्री.ककसन कथोरे , श्री.ददपक चव्हाण,
२८

११९०६७

श्री.सुरेश लाड, श्री.सुभाष भोईर

डॉ.सांजय रायमुलकर, श्री.हषयिधयन सपकाळ

बुलढाणा जजल्हयात विशेषतः लोणार तालुक्यातील
पाणी टां चाई दरू करणे ि जजल्हा हागणदारी मुक्त
करण्याबाबत

२९

११८३४५

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप

सातपूर

ि

िसाहतीतील

अांबड

(जज.नाशशक)

कारखान्याांचे

औद्योधगक

साांडपाणी

भशू मगत

गटाराऐिजी नैसधगयक नाल्यात सोडत असल्याबाबत
३०

११७५८१

श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.मांगेश राज्यात आांतरराष्ट्रीय दजायच्या १०० शाळा सरु
ु
कुडाळकर, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.सांदीपानराि भम
ु रे , करण्याबाबत
श्रीमती तप्ृ ती सािांत, श्री.मनोहर भोईर, श्री.सांजय
पोतनीस, श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.हनुमांत
डोळस,

श्री.प्रकाश

फातपेकर,

श्री.ददलीप

श्री.प्रताप

सरनाईक,

श्री.गणपत

गायकिाड,

िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.िैभि वपचड,

श्री.शशरीषदादा चौधरी, श्री.नरें द्र पिार, श्री.शामराि
ऊफय

बाळासाहे ब

पाटील,

श्री.हसन

मुश्रीफ,

श्री.सुतनल राऊत, श्री.सुतनल प्रभ,ू श्री.अतनल
कदम, श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.ककशोर पाटील,
३१

१२२६८५

३२
३३

श्री.प्रकाश सि
ु े

श्री.योगेश सागर, प्रा.िषाय गायकिाड

राज्यातील १५८ प्राथशमक, ६३१ माध्यशमक शाळा ि

१२०१४१

श्री.रमेश लटके

अांधेरी (पि
ू )य मुांबई येथे जजल्हा क्रीडा सांकुलाच्या

१२२१३२

श्री.पास्कल धनारे , श्री.धैयश
य ील पाटील, अॅड.पराग पालघर जजल्हयातील महाराष्ट्र औद्योधगक विकास

काही तक
ु ड्याांना अनद
ु ान दे ण्याचा घेतलेला तनणयय
प्रलांबबत बाांधकामाबाबत

अळिणी, श्री.नरें द्र पिार, श्री.नरें द्र महे ता, कॅप्टन महामांडळातील कराखान्याांतन
ु सोडण्यात येणाऱ्या

आर.तशमल सेल्िन, अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती रासायतनक साांडपाण्यामुळे प्रदष
ु णात होत असलेली
मतनषा चौधरी, श्री.अशमत साटम, श्री.सुभाष उफय िाढ
पांडडतशेठ पाटील, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.विलास
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विषय

तरे , श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.अतल
ु भातखळकर,

श्री.सांजय केळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.ककसन
कथोरे ,

श्री.राधाकृष्ट्ण

विखे-पाटील,

श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत विलासराि
दे शमुख, श्री.अशमन पटे ल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे,

प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.अस्लम शेख, श्री.हषयिधयन
सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब्दल
सत्तार,
ु
३४

११७०९९

श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.योगेश सागर

अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, श्री.प्रशाांत राज्यातील

ठाकूर, श्री.अजजत पिार, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, करण्याबाबत

अनधधकृत

शाळाांविरुध्द

कारिाई

श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.जजतेंद्र
आव्हाड,

श्री.सांदीप

नाईक,

श्री.राजेश

श्री.राणाजगजीतशसांह

पाटील,

श्रीमती

श्री.हसन

मश्र
ु ीफ,

श्री.भास्कर

टोपे,

जाधि,

ददवपका

चव्हाण, श्री.शामराि ऊफय बाळासाहे ब पाटील,

श्री.राहुल जगताप, श्रीमती सम
ु न पाटील,
श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्तात्रय
भरणे,

श्री.मकरां द

जाधि-पाटील,

श्री.विजय

भाांबळे , श्री.भाऊसाहे ब पाटील - धचकटगाांिकर,

श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सरु े श लाड, श्री.सांजय
कदम, श्री.हनम
ु ांत डोळस, श्री.ददपक चव्हाण,
डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब)

पाटील,

श्री.अशमत

विलासराि दे शमुख, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,

श्री.अशमन पटे ल, श्री.अस्लम शेख, श्री.नसीम
खान, प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.त्र्यांबकराि शभसे,

श्री.ककसन कथोरे , श्री.नरें द्र पिार, श्री.बळीराम
शसरसकार, श्री.अशमत साटम, श्री.सांग्राम थोपटे ,
श्री.जयकुमार गोरे , श्री.अशमत झनक, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्रीमती तनमयला गावित, अॅड.यशोमती
ठाकूर,

श्री.डी.पी.सािांत,

श्री.कुणाल

पाटील,

डॉ.सांतोष टारफे, श्री.सांजय सािकारे , श्री.सुभाष
भोईर,

श्री.सांतोष

दानिे,

श्री.नारायण

कुचे,

श्री.सरु े श धानोरकर, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.अबू
आजमी,

श्री.सांजय

श्री.अजय

चौधरी,

पोतनीस,

श्री.मांगलप्रभात

लोढा, श्री.सुतनल राऊत, श्री.रणधीर सािरकर,

३५

११७१०९

श्री.राहूल कुल, श्री.योगेश
सागर, श्री.सुरेश गोरे , श्रीमती मांदा म्हात्रे
श्री.मनोहर भोईर

उरण (जज.रायगड) तालक्
ु यातील पाणी टां चाई दरू
करण्याबाबत
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विषय

अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अशमन पटे ल, श्री.अस्लम शेंदोळा ब.ु माळे गाि, माडी ि मौजा सालोरा खद
ु य

शेख, प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.अशमत झनक, प्रा.िषाय (ता.ततिसा, जज.अमरािती) ि इतर गािातील पाणी
गायकिाड,

श्रीमती

श्री.राधाकृष्ट्ण

विखे-पाटील,

श्री.डी.पी.सािांत,

तनमयला

गावित, टां चाई दरू करण्याबाबत

श्री.विजय

िडेट्टीिार,

श्री.अमर

काळे ,

श्री.सुतनल केदार, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.कुणाल
पाटील, श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.आशसफ शेख,
श्री.ओमप्रकाश ऊफय बच्चू कडू, श्री.नसीम खान,
३७

११६५९५

श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.भारत भालके

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय िडेट्टीिार, राज्यातील विद्याथ्याांना सिय शशक्षा अशभयानाांतगयत
श्री.नसीम खान, श्री.अशमत विलासराि दे शमुख, गणिेश अथिा गणिेशाकररता रक्कम दे णेबाबत
श्री.अशमन पटे ल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाय
गायकिाड,

श्री.अस्लम

शेख,

श्री.हषयिधयन

सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब्दल
सत्तार,
ु
श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.सांजय सािकारे , श्री.अबू
आजमी, अॅड.पराग अळिणी, श्री.नरें द्र महे ता,
कॅप्टन

आर.तशमल

सेल्िन,

श्री.नरें द्र

पिार,

अॅड.आशशष शेलार, डॉ.शमशलांद माने, श्री.सुधाकर
दे शमुख,

श्री.सांजय

रायमुलकर,

पोतनीस,

श्री.ओमप्रकाश

ऊफय

डॉ.सांजय

बच्चू

कडू,

श्री.विनायकराि जाधि-पाटील, श्री.मोहन फड,
श्री.प्रतापराि

पाटील

धचखलीकर,

श्री.अजय

चौधरी, श्री.अशमत साटम, श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण,
३८

१२२६०७

श्री.अतुल भातखळकर
श्री.गोिधयन

शमाय,

श्री.हररष

वपांपळे ,

श्री.अबू राज्यात विषेशत: मुांबई, कोल्हापूर, नगर, मालेगाांि

आजमी, श्रीमती सीमाताई दहरे , श्रीमती मांदा बाजार सशमती येथे फळे वपकविण्यासाठी घातक
म्हात्रे

३९

११६८२९

रसायनाांचा िापर होत असल्याबाबत

श्री.अबू आजमी, डॉ.शमशलांद माने, श्री.सुधाकर राज्यातील नद्याांमध्ये साांडपाणी सोडल्यामळ
ु े होत
दे शमख
ु ,
गावित,

डॉ.सांतोष

श्री.कुणाल

श्री.अशमन
टारफे,

पाटील,

पटे ल,

श्रीमती

श्री.अस्लम

श्री.डी.पी.सािांत,

तनमयला असलेले प्रदष
ु ण
शेख,

श्री.सांतोष

दानिे, श्री.नारायण कुचे, अॅड.पराग अळिणी,
कॅप्टन

आर.तशमल

सेल्िन,

श्री.नरें द्र

पिार,

श्री.नरें द्र महे ता, अॅड.आशशष शेलार, श्री.अशमत
साटम, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्रीमती मतनषा चौधरी,

श्री.सभ
य ील
ु ाष उफय पांडडतशेठ पाटील, श्री.धैयश
पाटील,

श्री.पथ्
ृ िीराज

चव्हाण,

डॉ.बालाजी

ककणीकर, श्री.सुभाष भोईर, श्री.विजय काळे ,
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श्री.समीर

कुणािार,

विषय

अॅड.गौतम

चाबुकस्िार,

श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.शरददादा
सोनािणे, श्री.बसिराज पाटील, श्री.सुरेश गोरे ,
डॉ.राहूल
आहे र,
श्री.चांद्रकाांत
सोनिणे,
श्री.शशरीषदादा चौधरी, श्रीमती माधुरी शमसाळ,
श्री.शभमराि तापकीर, प्रा.िषाय गायकिाड
४०

११९९१४

श्री.नारायण कुचे, श्री.सांतोष दानिे

मुणगे (ता.मालिण, जज.शसांधद
ु ग
ु )य येथील पुनजीवित
करण्यात

कामाांबाबत
४१

११८४६५

श्री.शामराि ऊफय बाळासाहे ब पाटील

कोरे गाांि
गािाांचा

आलेल्या

ि

कराड

समािेश

नळ

योजनेच्या

तालुक्यातील

राष्ट्रीय

तनकृष्ट्ट

(जज.सातारा)

पेयजल

काययक्रम

आराखडा सन २०१७-१८ मध्ये करण्याबाबत
४२

११९७३८

श्री.राजु तोडसाम, श्री.विकास कांु भारे , श्री.सध
ु ाकर केळापरु

(जज.यितमाळ)

तालक्
ु यातील

आददिासीबहुल गािाांना शुध्द वपण्याच्या पाण्याचा
पुरिठा करण्याबाबत

कोहळे

दस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४३

११८६८२

सदस्याांचे नाांि

विषय

डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अशमन पटे ल, श्री.विजय कळमनूरी (जज.दहांगोली) तालक्
ु यातील बांद नळपाणी
िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अस्लम शेख, योजना सरु
ु करण्याबाबत
प्रा.िषाय गायकिाड, श्रीमती तनमयला गावित

४४

११६६२७

श्री.अतुल

भातखळकर,

श्री.अबू

आजमी, राज्यात शशधापबत्रका सांगणकीकृत करताना येत

श्री.नारायण पाटील, श्री.अजय चौधरी, श्री.िैभि असलेल्या त्रट
ु ीांबाबत
नाईक, डॉ.राहूल पाटील, श्री.बाळासाहे ब थोरात,
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अशमत विलासराि
दे शमुख, श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण, श्री.अशमन पटे ल,

श्री.अस्लम शेख, प्रा.िषाय गायकिाड, अॅड.यशोमती
ठाकूर, श्रीमती तनमयला गावित, डॉ.सांतोष टारफे,
श्री.डी.पी.सािांत,
शेख,

श्री.अमर

श्री.नसीम
काळे ,

खान,

श्री.आशसफ

श्री.सुतनल

केदार,

श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.कुणाल पाटील, श्री.राहुल
बोंद्रे , डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.गणपत गायकिाड,
श्री.सुभाष

भोईर,

श्री.कालीदास

श्री.राधाकृष्ट्ण

कोळां बकर,

विखे-पाटील,

श्री.अब्दल
ु

सत्तार,

श्री.भारत भालके, श्री.जयकुमार गोरे , कुमारी
प्रणणती शशांदे, श्री.भाऊसाहे ब काांबळे , प्रा.विरें द्र

जगताप, श्री.अशमत झनक, श्री.त्र्यांबकराि शभसे,
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सदस्याांचे नाांि

विषय

श्री.िसांतराि चव्हाण, श्री.सुरेश गोरे , श्री.ज्ञानराज
चौगुले, श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीकर, श्री.राहुल
मोटे , श्रीमती तप्ृ ती सािांत, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,
श्री.ददलीप

िळसे-पाटील,

श्री.जयांत

पाटील,

श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.सांदीप नाईक, श्री.हसन
मुश्रीफ, श्री.भास्कर जाधि, श्री.नरहरी णझरिाळ,

श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन
कथोरे ,

श्री.ददपक

चव्हाण,

श्री.सुरेश

लाड,

डॉ.सजु जत शमणचेकर, श्री.सरु े श धानोरकर, श्रीमती

दे ियानी फराांदे, श्री.सदानांद चव्हाण, श्रीमती
सीमाताई दहरे , श्री.भरतशेठ गोगािले, श्री.राजन
साळिी, श्री.नरें द्र पिार, श्री.शशरीषदादा चौधरी,
श्री.अतनल कदम, श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.सांजय
४५

११७७३१

सािकारे , श्री.बाळासाहे ब मरु कुटे
श्री.भास्कर जाधि

४६

११७८४८

श्री.अतनल कदम

४७

११७६७२

श्री.विजय औटी

खेड

(जज.रत्नाधगरी)

असलेल्या

गािाांना

पुरिठा करण्याबाबत

४९

११८५५४

कोपरगाि

(जज.अहमदनगर)

बायोररफायनरीज

५०

१२१५१७

प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी
श्रीमती

अशमता

श्री.अस्लम शेख

वपण्याच्या

पाण्याचा

गुणित्ता नसलेल्या औषधाांची झालेली विक्री

असल्याबाबत
११६७७४

शध्
ु द

खाडीककनारी

राज्यात औषधाांचा दजाय तपासून मानाांकनानस
ु ार

नागरीकाांच्या
४८

तालुक्यातील

येथील

कारखान्यातील

आरोग्यािर

गोदािरी

प्रदष
ु णामुळे

पररणाम

होत

राज्यातील ५१ ककल्ल्याांिर शौचालय उभारण्याबाबत

चव्हाण,

श्री.अशमन

पटे ल, कांधार (जज.नाांदेड) तालुक्यातील पाणीटां चाई दरू
करण्याबाबत

श्री.अशमत झनक, श्री.अशमन पटे ल, श्री.प्रतापराि भांडारा जजल््यात निीन बीपीएल काडयधारकाांना
पाटील धचखलीकर, श्री.िैभि वपचड

शासनाच्या योजनेचा लाभ शमळत नसल्याबाबत

ततसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५१

११६८५३

सदस्याांचे नाांि

विषय

श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती दे ियानी फराांदे, राज्यातील शाळाांमध्ये शशक्षक भरतीसाठी घेण्यात
श्री.मांगेश

श्री.चांद्रकाांत

कुडाळकर,

श्री.ओमप्रकाश
गायकिाड,

सोनिणे,
ऊफय

श्री.अतनल

श्री.शशरीषदादा

बच्चू

श्री.विनायकराि

कडू,

कदम, आलेल्या चाचणी परीक्षेमध्ये गुण िाढिून ददल्याची

चौधरी, ध्यनीकफत प्रसार माध्यमाांिर प्रसारीत झाल्याबाबत

श्री.गणपत

जाधि-पाटील,

श्रीमती तप्ृ ती सािांत, श्री.नरें द्र पिार
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५२

११८९५१

सदस्याांचे नाांि
श्री.विजय औटी, श्री.सांजय सािकारे

विषय
मुांबई येथील अांधेरी, साकीनाका ि विलेपाले येथे

बनािट सौंदयय प्रसाधनाांचा साठा जप्त केल्याबाबत

विधान भिन :

डॉ. अनांत कळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

ददनाांक : ४ जुल,ै २०१८

महाराष्ट्र विधानसभा

_______________________________________________________________________
मुद्रणपर्
ू व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र
मुद्रण: शासकीय मध्यर््ती मद्र
ु णालय, नागपूर.

