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राज्यात औषधी कंपन्यांनी औषधांवर ब्रँ

नावाऐवजी जेने�रक औषधे नमूद करण्याची
सक्ती करण्याबा

राष्ट्र�य क्र�डा स्पध�त काम�गर� कर
क्र�डापटूंना आ�थर्क मदत देण्या

श्.�वनायकराव मेटे

बीड तालुक्या धान्य अपहाराची चौकशी

श्.�करण पावसकर, श्.हे मंत टकले,

मुंबईतील पूवर् प्राथ�मक वगार्तील प

श्.नर� द्र पाट, श्.आनंद ठाकूर,

अॅड.राहुल नाव�कर, श्.संजय दत्,

करण्याबाब

शुल्कावर �नयंत्रण ठेवण्या

श्.शरद रण�पसे

दस
ु र� फेर�
अ. क. प्रश्न क्
४७

३२२९१

सदस्यांचे नां

श्.रामराव वडकुते

४८

३१४१६

श्.सतेज ऊफर् बंट� पाट�

४९

३२४९५

श्.जयंत पाट�ल, श्.बाळाराम पाट�ल,
श्रीमती �वद्या चव, श्.�करण 

�वषय

�शरड शहापूर (ता.औंढा नागनाथ,

िज.�हंगोल�) तालुक्यातील नळपाणीपुरवठा
योजना सरु करण्य
ाबा
ु

राज्यातील मल्लांच्या मानधनात व

करुन त्यांचे थक�त मानधन देण्याब
राज्यात �वशेष: मुंबई व लगतच्या

शहरांमध्ये प्लािस्टक अंडी व रसायनाद्व

पावसकर, श्.हे मंत टकले, श्.धनंजय मुंड,े फळे  �पक�वणार्यांवर कारवाई करण्याबा

अॅड.राहुल नाव�कर, अॅड.�नरं जन डावखरे,

श्.नर� द्र पाट, डॉ.अपूवर् �हर, प्.अ�नल
५०

५१

३२२७१

३१३३०

सोले

श्.क�पल पाट�ल, श्.�वक्रम का

डॉ.अपूवर् �हर, अॅड.जयदे व गायकवाड,

�वत्त �वभागाच्या �नणर्यानुसार प्लॅनम
�श�कांचा वेतनाचा खचर् अ�नवायर् खचार
समावेश करण्याबाब

राज्यात बोगस �शधाप�त्रकांची पडताळ

डॉ.(श्रीम) नीलम गोर्ह, श्.धनंजय मुंड,े करण्याबाब
श्.जयवंतराव जाधव, श्.सु�नल तटकरे,

श्.हे मंत टकले, श्.अमर�संह पं�डत,

श्.स�तश चव्हा, अॅड.�नरं जन डावखरे,
५२

३३७७६

श्.नागोराव गाणार, प्.अ�नल सोले
श्.सिु जत�संह ठाकूर

उस्मानाबाद िजल्हयात चाजर शाफ्टच्य
कामात गैरव्यवहार झाल्याबा
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५३

५४

३१०५६

३१४६६

श्.नारायण राणे, श्.संजय दत्,
अॅड.जयदे व गायकवाड

श्.जगन्नाथ �शंद, श्.अशोक ऊफर् भाई
जगताप, श्.संजय दत्, श्.सु�नल

तटकरे , श्.हे मंत टकले, श्.धनंजय मुंड,े

राज्यात �वशेष: मुंबई महानगर

प्रदेशामधील प्रा, माध्य�मक व उच्
माध्य�मक शाळा अन�धकृत असल्याबा
मंब
ु ई आ�ण ठाणे शहरात बफार्त भेसळ
झाल्याबाब

श्.�करण पावसकर, श्.नर� द्र पाट,

श्.आनंद ठाकूर, श्रीमती �वद्या चव,
५५

३२६४९

५६

३२०५५

५७

५८

३२९६६

३१०७७

अॅड.राहुल नाव�कर, अॅड.जयदे व गायकवाड
डॉ.(श्रीम) नीलम गोर्ह

करवीर �नवा�सनी श्री अंबाबाईच्या मूत�

श्.शरद रण�पसे, श्.संजय दत्

मराठ� भाषा भवन उभारण्याबाब

श्.प�रणय फुके

श्.ह�र�संग राठोड, प्.अ�नल सोले,

श्.�गर�शचंद्र व्, श्.नागोराव गाणार

५९

३२८१३

आ�कर.अनंत गाडगीळ

६०

३०८९१

श्.धनंजय मुंड,े श्.जयवंतराव जाधव,
श्.सु�नल तटकरे, श्.हे मंत टकले,

अॅड.�नरं जन डावखरे, श्रीमती �वद्

संवधर्न करण्याबा

�भवापूर (िज.नागपूर) तालक
ु ्यात स्वयंपाक
व मदतनीसांना वेळेवर मानधन 
दे ण्याबाब

चंद्रपूर महाऔिष्णक वीज क�द्रातून फ
ऑईल वेडल� नाल्यामध्ये वाहू
गेल्याबाब

राज्यात जलपरदूषणावर उपाययोज
्
करण्याबाब

शालेय पोषण आहार योजनेत झालेल्या
गैरव्यवहाराबाब

चव्हा, श्.�करण पावसकर, अॅड.राहुल
६१

६२

६३

६४

३२७७१

३१४१०

३१७१४

३३३१३

नाव�कर

श्.अम�रशभाई पटे ल, श्.संजय दत्

श्.संजय दत्, डॉ.(श्रीम) नीलम गोर्ह,
श्.राम�नवास �संह, श्.शरद रण�पसे,
आ�कर.अनंत गाडगीळ

सन २०१७-१८ या वषार्कर�ता

महा�वद्यालयांना तसेच तुकडयांना
मान्यता देण्याबा

भेसळयुक्त अन्न आ�ण औषधां�वषय
कारवाई करण्याबाब

श्.हे मंत टकले, श्.धनंजय मुंड,े श्.�करण  महष� कव� �श�ण संस्था(पुणे) द्वारा
पावसकर, श्.नर� द्र पाट, श्.आनंद 

संचा�लत म�हला आश्रमशाळा आ�

ठाकूर

क�नष्ठ महा�वद्यालयाने शुल्क व

श्.रामहर� रुपनव

कल्याण(िज.ठाणे) येथील ग्रामीण भागा

केल्याबाब

पाणीटं चाई �नमार्ण झाल्याबा
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६५

३२३४४

श्रीमती हुस्नबानू ख�

अल्पसंख्याक �वभागामाफर्त खाज

६६

३२३७२

श्.अ�नल भोसले

क�ढवा (िज.पुणे) येथील वक्फ बोडार्च्

६७

३१०१५

श्रीमती �वद्या चव, श्.�करण 

शाळांना पायाभत
ा दे ण्याबाब
ु स�वध
ु
ज�मनीत गैरव्यवहार झाल्याबा

राज्यात शाळांमध्ये �वजेची तसे

पावसकर, श्.हे मंत टकले, श्.धनंजय मंड
ा नसल्याबाब
ु ,े संगणकांची स�वध
ु
श्.नर� द्र पाट, अॅड.�नरं जन डावखरे,

अॅड.राहुल नाव�कर, श्.स�तश चव्हा,

श्.�वक्रम का, श्.जयंत पाट�ल,

श्.बाळाराम पाट�ल, श्.दत्तात्रय सा,

श्.श्रीकांत देशपां, श्.अमर�संह पं�डत,

श्.सु�नल तटकरे, श्.जयवंतराव जाधव,

श्.अम�रशभाई पटे ल, श्.संजय दत्,
६८

३२९३०

६९

३२७११

७०

७१

७२

७३

३०९९८

३१६४३

३३०६७

३२७७८

डॉ.सुधीर तांब,े श्.अ�नल भोसले
श्.प्र�वण दरे

पालघर िजल्हयात६४ शाळा अन�धकृत

प्.जोगेन्द्र कव

बृहन्मुंबईतील �श�-�श�केतर

असल्याबाब

कमर्चार्यांचे वेतन राष्ट्र�यकृत बँकेम
अदा करण्याबाब

श्.जयवंतराव जाधव, श्.अमर�संह पं�डत, फायझर �ल. औषधे उत्पादक कंपनीने
श्.धनंजय मुंड,े श्.नर� द्र पाट

बनावट व �मसब्रँडेड औषधांचा पुरवठ

श्.अशोक ऊफर् भाई जगता, श्.संजय 

कसारा (ता.शहापूर, िज.ठाणे) येथील

दत्

डॉ.सुधीर तांबे

श्.�गर�शचंद्र व्

७४

३२२७३

प्.अ�नल सोले, श्.नागोराव गाणार,

७५

३११८७

अॅड.�नरं जन डावखरे, श्.अ�नल भोसले

७६

३२०४०

श्.�गर�शचंद्र व्

अॅड.जयदे व गायकवाड, श्.शरद रण�पसे,
श्.संजय दत्

केल्याबाब

ग्रामपंचायत हद्दीतील गावांना पाणीपुर
करण्याबाब

राज्यातील अशासक�य अनुदानीत

शाळे मधील �श�केतर कमर्चार्यांन
�नवडश्रेणी देण्याब

कोराडी (िज.नागपूर) येथील �वज

प्रकल्पामुनाग�रकांच्य आरोग्यावर
प�रणाम झाल्याबाब

नागपूर येथे डॉ. �व. �भ. कोलते व सुरेश
भट यांचे स्मारक उभारण्याबा
राज्यातील शाळाबाह्य मुलांच्
सव्ह��णाबाब

राज्यात अनेक शाळांनी शै��णक शुल्का
वाढ केल्याबाब
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७७

३३३२८

श्.�वनायकराव मेटे

बीड िजल्हयात पेयजल योजनेत

७८

३०९४१

श्.�करण पावसकर, श्.हे मंत टकले,

राज्यातील अन्न व औषध �वभागाती

श्.आनंद ठाकूर, श्.नर� द्र पाट,

अॅड.राहुल नाव�कर, श्.तानाजी सावंत,

गैरव्यवहार झाल्याबा
�रक्त पदे भरण्याबा

श्.जगन्नाथ �शंद, श्रीमती �वद्या चव

�तसर� फेर�
अ. क. प्रश्न क्

सदस्यांचे नां

७९

३१३३१

डॉ.अपूवर् �हर

८०

३११३०

श्.नारायण राणे

८१

३१५७९

श्.जगन्नाथ �शंद, श्.आनंद ठाकूर,
अॅड.राहुल नाव�कर, श्.हे मंत टकले,

श्.�करण पावसकर, श्.धनंजय मुंड,े

�वषय

राज्यातील प्रस्ता�वत ऑलिम्पक
ना�शक येथे उभारणेबाबत

तळोजा (िज.रायगड) औद्यो�गक

�वभागातील �वषार� पाण्यामुळे कासाडी नद�
प्रदु�षत होत असल्याब

तारापूर (िज.पालघर) एमआयडीसीतील

रासाय�नक कंपन्यांवर कारवाई करण्याबा

श्.नर� द्र पाट, श्रीमती �वद्या चव,

८२

३२०६७

८३
८४

८५

अॅड.जयदे व गायकवाड

श्.शरद रण�पसे, श्.संजय दत्

राज्याच्या क्र�डा �वभागाच्या बदल्या

३३२९०

श्.प�रणय फुके

आमगांव (िज.ग��दया) तालुक्यात

३११४२

श्.ह�र�संग राठोड, डॉ.अपूवर् �हर,

३१०८२

८६

३१५२७

८७

३३६३०

श्.नागोराव गाणार

श्.धनंजय मंड
ु ,े श्.जयवंतराव जाधव,
श्.सु�नल तटकरे, श्.हे मंत टकले,

श्.अमर�संह पं�डत, अॅड.�नरं जन डावखरे

गैरव्यवहार झाल्याबा

पाणीपुरवठा योजना राब�वण्याबाब

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामाफर्त भरण
येणार्या उप�श�णा�धकार� पदाक�रता

�श�कांना अपात्र ठर�वल्याब

राज्यातील �श�ण हक्क कायद्याचा भ
करणार्या शाळांवर कारवाई करण्याबा

श्.संजय दत्

राज्यात हॉटेलमालकांकडून सेवाशुल्काद्वा

श्.रामहर� रुपनव

समद्रपु(ता.�हंगणघाट, िज.वधार) येथे

८८

३२३९३

श्रीमती हुस्नबानू ख�

८९

३१२१२

श्रीमती �वद्या चव, श्.�करण 

ग्राहकांची फसवणूक होत असल्याब
पुरवठा �न�र�काने केलेल्या
गैरव्यवहाराबाब

राज्यातील महा�वद्यालयांमध्ये �वक
स�मतीची स्थापना करण्याबा

शहापूर (िज.ठाणे) व मोखाडा (िज.पालघर)

पावसकर, श्.हे मंत टकले, श्.धनंजय मंड
ु ,े तालक
ु ्यांना पाणीपुरवठा करण्याबा

9
अ. क. प्रश्न क्

सदस्यांचे नां

�वषय

अॅड.राहुल नाव�कर, अॅड.�नरं जन डावखरे,
श्रीमती हुस्नबानू ख� , श्.स�ु नल

तटकरे , श्.आनंद ठाकूर, श्.नर� द्र पाट,
९०

३२९३७

९१

श्.ख्वाजा बे, श्.जगन्नाथ �शंद
श्.प्र�वण दरे

यु�नव्हसर्ल हायस्, दह�सर (मुंबई)

३२७१४

प्.जोगेन्द्र कव

डी.एस.डी. स्कू, गौर�पाडा (कल्या)

९२

३१००२

श्.जयवंतराव जाधव, श्.अमर�संह पं�डत, ना�शक येथील �सप्ला कंपनीने औषधांची

९३

३२१४५

श्.अशोक ऊफर् भाई जगता, श्.संजय 

९४

३३०६९

९५

३२७९४

श्.�गर�शचंद्र व्, प्.अ�नल सोले,

९६

३१२०९

अॅड.�नरं जन डावखरे

शाळे वर कारवाई करण्याबाब
शाळे वर कारवाई करण्याबाब

श्.धनंजय मुंड,े श्.नर� द्र पाट

अवैध�रत्या �वक्र� केल्या

दत्, श्.र�वंद्र फा

येथील पाणीटं चाई दूर करण्याबाब

डॉ.सुधीर तांबे

श्.�मतेश भांग�डया

न्याहाळे बुद्र(ता.जव्हा, िज.पालघर)
राज्यातील क�नष्ठ महा�वद्यालयात
वाढ�व पदांना मंजूर� दे ण्याबाब

ग��दया िजल्हयात ग्राहकांफसवणक
ु होत
असल्याबाबत

�वनाअनद
ु ा�नत क�नष्ठ महा�वद्यालयामधू

अनुदा�नत क�नष्ठ महा�वद्यालयात बदल�न
केलेल्या �नयुक्तीस मान्यता देण्या

�वधान भवन :

उत्तम�संग चव्ह

मुंबई.

स�चव,

�दनांक : २४ जुलै, २०१७

महाराष् �वधानप�रषद
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