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िारांककि प्रश्नोत्िरांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नांची सच
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(२)
(३)
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शालेय शशक्षण, क्रीडा ि युिक कल्याण, उच्च ि िंत्रशशक्षण,

मराठी भाषा, सांस्कृतिक कायय, अल्पसंखयांक विकास ि िक्फ
मंत्री

अन्न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहक संरक्षण, अन्न आणण

यांचे प्रभारी विभाग

औषध प्रशासन, संसदीय कायय मंत्री
पयायिरण मंत्री

पाणीपुरिठा ि स्िच्छिा मंत्री

प्रश्नांची ककूण संखया - ८६
पदहल्या फेरीिील प्रश्नांची संखया - ४० [ १ िे ४० ]
दस
ु ऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संखया - ३० [ ४१ िे ७० ]
तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संखया - १६ [ ७१ िे ८६ ]
ककूण - ८६
--------------------

प्रश्नांचा िपशील
पदहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
१

३३७४३

सदस्यांचे नांि
श्री.रामहरी रुपनिर

विषय
मुंबई विद्यापीठाला शैक्षणणक संस््ांच्या
राष्ट्रीय नामांकन यादीि स््ान
शमळण्याबाबि

२

३२६८१

श्री.कवपल पाटील

मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न

महाविद्यालयािील प्राध्यापकांना
्कबाकीच्या सिय रक्कमा अदा
करण्याबाबि

३

३११६४

श्री.जयिंिराि जाधि, श्री.अमरशसंह पंडडि, नाशशक ये्े गोरे गािच्या धिीिर
श्री.धनंजय मुंड,े श्री.नरें द्र पाटील, डॉ.अपि
ू य

दादासाहे ब फाळके धचत्रपटसष्ट्ृ टी तनमायण

श्री.विक्रम काळे , श्री.दत्िात्रय सािंि,

राज्यािील शशक्षकांना आदशय शशक्षक

दहरे
४

३२४३१

श्री.श्रीकांि दे शपांड,े श्री.सतिश चव्हाण

करण्याबाबि

पुरस्कार दे ण्याबाबि
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५

३२०८५

सदस्यांचे नांि
अॅड.जयदे ि गायकिाड

विषय
अणिल भारिीय मराठी सादहत्य

महामंडळाच्या िावषयक अनद
ु ानाि िाढ
करण्याबाबि

६

३३८३०

श्री.अब्दल्
ु लािान दरु ायणी

कला, क्रीडा ि कायायनुभि तनदे शक पदे

७

३३७७०

श्री.सुभाष झांबड

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर मराठिाडा

कायम करण्याबाबि

विदयापीठ, औरं गाबाद ये्ील

गैरव्यिहाराची चौकशी करण्याबाबि
८

३१५३५

श्री.संजय दत्ि, अॅड.अतनल परब,

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामतनिास शसंह,
श्री.शरद रणवपसे

राज्यािील विद्यापीठांचे विभाजन
करण्याबाबि

९

३३०७३

डॉ.सुधीर िांबे, डॉ.अपूिय दहरे ,

पुणे विद्यापीठाचे नाशशक ि अहमदनगर

१०

३१३३२

डॉ.अपि
ू य दहरे , प्रा.अतनल सोले

राज्यािील सिय िालक्
ु याि क्रीडा संकुल

११

३३४९०

श्री.दत्िात्रय सािंि, श्री.श्रीकांि दे शपांड,े

अधयिेळ अतिररक्ि शशक्षकांना पुन्हा सेिेि

१२

३२३४२

श्रीमिी हुस्नबानू िशलफे

शसंधद
ु ग
ु य जजल्हयाि शशक्षकांची भरिी

१३

३२४५८

श्री.जयंि पाटील

रायगड जजल््यािील रासायतनक

श्री.जयिंिराि जाधि

श्री.बाळाराम पाटील

ये्े उपकेंद्र सरु
ु करण्याबाबि
उभारण्याबाबि

समाविष्ट्ट करण्याबाबि
करण्याबाबि

कंपन्यांमळ
ु े नद्यांचे पाणी प्रदवू षि
झाल्याबाबि

१४

३२८०८

आककय.अनंि गाडगीळ

राज्याि तनयमबा्यररत्या

१५

३३९९१

श्री.हररशसंग राठोड

यििमाळ जजल््याि कायमस्िरुपी

महाविद्यालयांना मान्यिा ददल्याबाबि
पाणीटं चाई तनिारणासाठी उपाययोजना
करण्याबाबि

१६

३४१४८

श्री.अमरना् राजूरकर

१७

३०९७४

डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे , श्री.अमररशभाई
पटे ल, श्री.संजय दत्ि

पाणीटं चाई तनमायण झाल्याबाबि
राज्याि पटसंखया कमी असलेल्या
शाळांच्या अनद
ु ानाि कपाि करण्याबाबि

१८

३२७७६

श्री.धगरीशचंद्र व्यास, श्री.पररणय फुके,

राष्ट्रसंि िक
ु डोजी महाराज विद्यापीठ

१९

३३०९८

प्रा.अतनल सोले, श्री.शमिेश भांगडडया
अॅड.तनरं जन डाििरे

बबजोरा (िा.महागाि, जज.यििमाळ) ये्े

(नागपरू ) ये्ील प्राध्यापक ि शशक्षकेिर
कमयचाऱ्यांची िाढीि पदे भरण्याबाबि
िरिडे-परबिाडी (िा.कणकिली,

जज.शसंधद
ु ग
ु )य ये्ील बोअरिेलचे अतिररक्ि
कनेक्शन काढण्याबाबि
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२०

३१५११

सदस्यांचे नांि

विषय

श्री.विजय ऊफय भाई धगरकर, श्री.धनंजय

मुंबई विद्यापीठाि विधीच्या पदव्यत्ु िर

िटकरे , श्री.हे मि
ं टकले, श्री.अमरशसंह

झाल्याबाबि

मुंड,े श्री.जयिंिराि जाधि, श्री.सुतनल

अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेि गैरव्यिहार

पंडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरं जन
डाििरे
२१

३१४५२

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनंजय मंड
ु ,े श्री.सतु नल रुबी नसींग होम केंद्र, घाटकोपर (मंब
ु ई)
िटकरे , श्री.हे मि
ं टकले, श्री.ककरण
पािसकर, अॅड.तनरं जन डाििरे ,

ये्े गैरपध्दिीने गभयपाि झाल्याबाबि

श्री.जयिंिराि जाधि, श्रीमिी विद्या
चव्हाण, श्री.आनंद ठाकूर, अॅड.राहुल
नािेकर
२२

३२१२३

श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्ि

अन्न ि औषध प्रशासन विभागािील

२३

३३१२४

श्री.नागोराि गाणार

राष्ट्रसंि िक
ु डोजी महाराज विद्यापीठ,

२४

३३००७

श्री.रविंद्र फाटक

गैरकारभाराची चौकशी करण्याबाबि

नागपरू ये्ील सहाय्यक कुलसधचि यांनी
पदाचा दरु
ु पयोग केल्याबाबि

मौजे धसई (िा.मुरबाड, जज.ठाणे) ये्ील

छत्रपिी शशक्षण मंडळ संचाशलि शाळे िील
इमारि धोकादायक झाल्याबाबि

२५

३१३२९

श्री.अमरशसंह पंडडि, श्री.धनंजय मुंड,े

श्री.सुतनल िटकरे , श्री.सतिश चव्हाण,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.जयिंिराि जाधि
२६

३३२६२

श्री.िानाजी सािंि, श्री.जयिंिराि जाधि,
श्री.अमरशसंह पंडडि, श्री.नरें द्र पाटील,

बीड जजल््याि धान्य गोदामाि गैरव्यिहार
झाल्याबाबि

इस्त्रा महाविद्यालय ददहसर (पूि)य , मुंबई
ये्न
ू दहािीच्या उत्िरपबत्रका चोरी

श्री.धनंजय मुंड,े श्री.सुतनल िटकरे , श्रीमिी झाल्याबाबि
हुस्नबानू िशलफे, श्री.अशोक ऊफय भाई
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.संजय

दत्ि, श्री.हे मि
ं टकले, श्री.आनंद ठाकूर,
श्री.ककरण पािसकर
२७

३३००३

श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.संजय दत्ि,

हाफककन संशोधन संस््ेला संशोधनासाठी

२८

३१२१९

श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण

मराठी भाषा संचालनालयासाठी संचालकाची

आककय.अनंि गाडगीळ

तनधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबि

पािसकर, श्री.धनंजय मंड
ु ,े श्री.हे मंि टकले, तनयक्
ु िी करण्याबाबि
अॅड.तनरं जन डाििरे , अॅड.राहुल नािेकर,

२९

३३२४२

श्रीमिी हुस्नबानू िशलफे
श्री.विनायकराि मेटे

बीड जजल्हयाि िक्फ बोडायच्या जशमनीिर
अतिक्रमण झाल्याबाबि
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सदस्यांचे नांि
श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनंजय मुंड,े

विषय
विदभायिील १९६ महाविद्यालये बंद

श्री.हे मंि टकले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनंद करण्याबाबि
ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल

नािेकर, श्री.सतु नल िटकरे , श्री.खिाजा बेग,
अॅड.जयदे ि गायकिाड
३१

३२३२०

श्री.आनंद ठाकूर, श्री.हे मि
ं टकले,

श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील,
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.प्रविण दरे कर,

पालघर जजल््यािील विद्या्ी शाळा
प्रिेशापासन
ू िंधचि रादहल्याबाबि

श्री.विजय ऊफय भाई धगरकर
३२

३१३७५

प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

राज्यािील िाजगी शाळे िील ग्रं्पालांना

३३

३२२९०

श्री.रामराि िडकुिे

औंढा नागना् (जज.दहंगोली) ये्े स्िस्ि

श्री.शमिेश भांगडडया

पदिीधर िेिनश्रेणी दे ण्याबाबि

धान्य दक
ु ानािील गव्हाची पोिी घराि
आढळल्याबाबि

३४

३१३८५

श्री.नारायण राणे, श्री.हे मि
ं टकले,

श्री.धनंजय मुंड,े श्री.सुतनल िटकरे ,

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर,

मंब
ु ई विद्यापीठाच्या उत्िरपबत्रका

िपासण्याचे काम ऑनलाईन करण्याबाबि

श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.अतनल परब,

श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेकर,
श्री.आनंद ठाकूर, श्री.शरद रणवपसे,
श्री.संजय दत्ि, श्री.जगन्ना् शशंदे,
३५

३२९४६

३६
३७

श्री.जनादय न चांदरू कर
प्रा.जोगेन्द्र किाडे

पांडे महाल (जज.भंडारा) िास्िच
ू ी विक्री

३२९५०

श्री.प्रविण दरे कर

लेन्सचा अत्यािश्यक औषधांच्या राष्ट्रीय

३२६५५

श्री.अशोक ऊफय भाई जगिाप

उमराळे (िा.िसई) ये्ील िाजगी

केल्याबाबि

यादीि समािेश करण्याबाबि

अनद
ु ातनि शाळे च्या व्यिस््ापकांनी
ददशाभल
ू ि फसिणक
ू केल्याबाबि

३८

३२७४७

श्री.जगन्ना् शशंदे

बडा पोिरण (िा.डहाण,ू जज.पालघर)

ये्ील नळ पाणीपुरिठा योजनेचे काम
पुणय करण्याबाबि

३९

३२१८१

श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे

राज्यािील िंत्रतनकेिन ि अशभयांबत्रकी

संस््ामधील िांबत्रक उपकरणे ि संगणक
कालबा्य झाल्याबाबि
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सदस्यांचे नांि
श्री.धनंजय मुंड,े श्री.जयिंिराि जाधि,
श्री.सुतनल िटकरे , श्री.हे मि
ं टकले,

विषय

राज्याि अनेक पीकच.डी. प्रबंध बोगस
असल्याबाबि

श्री.अमरशसंह पंडडि, अॅड.तनरं जन डाििरे ,
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.आनंद ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण,

अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.जयदे ि गायकिाड,
श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्ि

दस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
४१

३३९४६

सदस्यांचे नांि
श्री.रामहरी रुपनिर

विषय
उत्िम गल्िा मेटॅशलक कंपनीने (जज.िधाय)
पयायिरणाच्या तनयमांचे उल्लंघन
केल्याबाबि

४२

३२२०८

श्री.कवपल पाटील

राज्यािील प्रा्शमक, माध्यशमक शाळे ि

४३

३१६५०

श्री.जयिंिराि जाधि, श्री.अमरशसंह पंडडि, वपंपळगांि (जज.नाशशक) ये ्े पुणे

समप
ु दे शकाची तनयक्
ु िी करण्याबाबि

श्री.धनंजय मंड
ु ,े श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सतु नल विद्यापीठाच्या कफ.िाय.बी.कस.सी.च्या
िटकरे , आककय.अनंि गाडगीळ, प्रा.अतनल
सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.शमिेश

उत्िरपबत्रका रद्दीि सापडल्याबाबि

भांगडडया, श्री.विक्रम काळे , श्री.हे मंि

टकले, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनंद

ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.जयदे ि
गायकिाड, श्री.धगरीशचंद्र व्यास
४४

३२४३४

श्री.विक्रम काळे

मराठिाडयािील प्रा्शमक ि माध्यशमक
शाळांच्या संचमान्यिेिील चक
ु ा दरु
ु स्ि
करण्याबाबि

४५

३३८४२

श्री.अब्दल्
ु लािान दरु ायणी

परभणी ये्ील धान्य गैरव्यिहाराची

४६

३४१३७

श्री.सुभाष झांबड, प्रा.जोगेन्द्र किाडे

िणी (जज.यििमाळ) ये्ील िधाय नदीचे

४७

३१५४४

श्री.संजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे

राज्याि िूर डाळीच्या ककं मिीिर तनयंत्रण

४८

३३०९३

डॉ.सध
ु ीर िांबे

सन २०१५-१६ च्या संच मान्यिेमध्ये त्रट
ु ी

४९

३१३३३

डॉ.अपि
ू य दहरे

नाशशक ये्े स्ििंत्र कफल्म ॲण्ड

५०

३३८१५

श्री.दत्िात्रय सािंि, श्री.श्रीकांि दे शपांड,े

राज्याि शशक्षक ि शशक्षकेिर कमयचा-यांना

श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले

चौकशी करण्याबाबि

पात्र विषारी झाल्याबाबि
ठे िण्याबाबि

आढळल्याबाबि

टे शलजव्हजन विद्यापीठ उभारण्याबाबि
जुनी भविष्ट्य तनिायह तनधी योजना लागू
करण्याबाबि
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५१

३२४४४

सदस्यांचे नांि

विषय

श्रीमिी हुस्नबानू िशलफे, श्री.अशोक ऊफय
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर,

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) िालक्
ु याि

श्री.संजय दत्ि

पाणीपुरिठा योजना राबविण्याबाबि

५२

३२४९०

श्री.जयंि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील,

रायगड जजल्हयाि विविध िालुक्यािील

५३

३२७६०

डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे

अजजि पिार कतनष्ट्ठ महाविद्यालय,

श्री.प्रविण दरे कर

पाणी टं चाईिर उपाययोजना करण्याबाबि
बोररिली (मब
ंु ई) यांच्याविरुध्द कारिाई
करण्याबाबि

५४

३२७७९

श्री.धगरीशचंद्र व्यास

राज्यािील विनाअनुदातनि अशभयांबत्रकी

महाविद्यालयािील कमयचाऱ्यांना सहाव्या
िेिन आयोगाप्रमाणे िेिन दे ण्याबाबि

५५

३११८२

अॅड.तनरं जन डाििरे

स्िदे श फाऊंडेशन संस््ेने सामाजजक

५६

३१५९५

श्री.विजय ऊफय भाई धगरकर

राज्याि विद्यार्थयाांच्या शैक्षणणक

दातयत्िमधून तनकृष्ट्ट कामे केल्याबाबि
गुणित्िेच्यादृष्ट्टीने शाळांमध्ये शशक्षकांची
संखया िाढविण्याबाबि

५७

३२०९९

श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्ि

राज्याि अल्पसंखयांक विद्यार्थयाांच्या
शशष्ट्यित्ृ िीसाठी तनधीची िरिद
ू
करण्याबाबि

५८

३३१३१

५९

३३२७३

६०

३१२१८

६१

३३९४०

६२

३४०१३

श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले,

राज्यािील आश्िाशसि प्रगिी योजनेंिगयि

डॉ.सुधीर िांबे

शलपीकांना पदोन्निीची संधी नसल्याबाबि

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे ,

िाजगी अनद
ु ातनि प्रा्शमक शाळे िील

श्री.िानाजी सािंि

राज्याि ग्रामीण भागािील मराठी शाळा

श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण

अमराििी विद्यापीठाच्या बी.क. प्र्म िषय

अॅड.तनरं जन डाििरे , अॅड.राहुल नािेकर,

शशकविण्याि येि असल्याबाबि

श्री.विनायकराि मेटे

बीड जजल्हयाि िाजगी शाळांनी पालकांची

श्री.आनंद ठाकूर

शासकीय िंत्रतनकेिन विद्यालय,

बंद झाल्याबाबि

पािसकर, श्री.हे मंि टकले, श्री.धनंजय मुंड,े अभ्यासक्रमािन
ु पुत्रप्राप्िीची मादहिी
श्रीमिी हुस्नबानू िशलफे

आध्यक फसिणक
ू केल्याबाबि

विक्रमगड (शशळ) (िा.विक्रमगड,

जज.पालघर) ये्ील जागेिर अतिक्रमण
झाल्याबाबि
६३

३१७६७

प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचंद्र व्यास,

राज्याि प्रा्शमक शशक्षणाचा दजाय

६४

३३१०८

श्री.रामराि िडकुिे

दहंगोली जजल्हयाि दवू षि पाण्याचा पुरिठा

श्री.नागोराि गाणार

सुधारण्याबाबि
झाल्याबाबि
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६५

३४०२४

सदस्यांचे नांि
प्रा.जोगेन्द्र किाडे

विषय
मौजे सापेिफे िुडील (िा.महाड,

जज.रायगड) ये्ील नागेश्िरी नदी दवू षि
झाल्याबाबि

६६

३२९५२

श्री.प्रविण दरे कर

श्री मािळी मंडळ (ठाणे) इंग्रजी

माध्यमाच्या शाळे च्या व्यिस््ापनेिर
कारिाई करण्याबाबि

६७

३३९२०

श्री.अशोक ऊफय भाई जगिाप

िांद्रे, मुंबई ये्ील शासकीय िंत्र तनकेिन

६८

३१२४४

श्री.जगन्ना् शशंदे, श्रीमिी विद्या चव्हाण सिय शशक्षा अशभयानासाठी उपलब्ध करुन

६९

३२१८२

श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे

िसतिगह
ृ ाची दरु िस््ा झाल्याबाबि

ददलेला तनधी अिधचयि रादहल्याबाबि

औरं गाबाद जजल्हयािील जजल्हा पररषद

शाळे ि पोषण आहार करणाऱ्या स्ियंपाकी
ि मदिनीस यांना ्कीि मानधन
दे ण्याबाबि

७०

३१०८८

श्री.धनंजय मुंड,े श्री.जयिंिराि जाधि,
श्री.सुतनल िटकरे , श्री.हे मि
ं टकले,
श्री.अमरशसंह पंडडि, अॅड.जयदे ि

पुणे शहरािील शाळांनी सन २०१७-१८

शैक्षणणक िषायि शल्
ु क िाढ केल्याबाबि

गायकिाड, श्री.अतनल भोसले

तिसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
७१

३४२३०

सदस्यांचे नांि
श्री.रामहरी रुपनिर

विषय
माळशशरस (जज.सोलापूर) िालुक्यािील

शासकीय धान्य गोदामािील गैरव्यिहाराची
चौकशी करण्याबाबि

७२

३२२१३

श्री.कवपल पाटील

७३

३१८०२

श्री.जयिंिराि जाधि, श्री.अमरशसंह पंडडि, येिला (जज.नाशशक) िालुक्याि टं चाईग्रस्ि

७४

३२४३५

श्री.विक्रम काळे

७५

३३८७६

श्री.अब्दल्
ु लािान दरु ायणी

७६

३१८५१

श्री.संजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे,

मालमत्िेची चौकशी करण्याबाबि
राज्याि अनधधकृि कत्िलिान्यांिर
कारिाई करण्याबाबि

७७

३१३३५

डॉ.अपि
ू य दहरे

त्र्यंबकेश्िर (जज.नाशशक) ये्े संिपीठ

७८

३२६०२

श्रीमिी हुस्नबानू िशलफे, श्री.अशोक ऊफय
भाई जगिाप, श्री.संजय दत्ि, श्री.रामहरी

मंब
ु ई विद्यापीठाच्या तनयमबा्य
कारभारािर तनयंत्रण ठे िण्याबाबि

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनंजय मुंडे

श्री.रामहरी रुपनिर

रुपनिर, श्री.जनादय न चांदरू कर

राज्याि कला, क्रीडा अति्ी शशक्षकांना
सेिेि कायम करण्याबाबि

गािांसाठी पाणीपुरिठा करण्याबाबि
राज्यािील शशक्षकेिर कमयचाऱ्यांच्या
आकृिीबंधास मंजुरी दे ण्याबाबि

परभणी ये्ील सव्हे नं २५० ि २५५ िक्फ

स््ापन करण्याबाबि
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सदस्यांचे नांि

विषय

७९

३२७७४

डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे

मुंबईिील मेससय पीओमा केशमकल्स औषध

८०

३४१९७

श्री.धगरीशचंद्र व्यास, श्री.रामहरी रुपनिर

अशलबाग ि मरु
ु ड (जज.रायगड) िालुक्याि
बेकायदे शीर इमारिी बांधल्याबाबि
दापोली (जज.रत्नाधगरी) िालुक्याि
पाण्याच्या स्त्रोिांचे शध्
ु दीकरण
करण्याबाबि

८१

३१६४०

अॅड.तनरं जन डाििरे

८२

३३१३२

श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले

उत्पादन कंपनीिर कारिाई करण्याबाबि
सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून

यििमाळ ि अकोला जजल्हा पररषदे च्या
शाळांना िगय जोडण्याच्या तनणययाला
स््धगिी दे ण्याबाबि

८३

३१२१६

श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण

शालेय शुल्क तनयंत्रण कायद्याि सुधारणा

पािसकर, श्री.हे मंि टकले, श्री.धनंजय मुंड,े करण्याबाबि
अॅड.तनरं जन डाििरे , अॅड.राहुल नािेकर,

श्रीमिी हुस्नबानू िशलफे, श्री.विनायकराि
मेटे, श्री.प्रविण दरे कर
८४

३३२१२

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

८५

३२१८३

श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे

८६

३१३५०

श्री.धनंजय मुंड,े श्री.जयिंिराि जाधि,
श्री.सुतनल िटकरे , श्री.हे मि
ं टकले,

श्री.अमरशसंह पंडडि, श्री.सतिश चव्हाण,

मेळघाट (जज.अमराििी) ये्ील विद्या्ी
गणिेशापासून िंधचि असल्याबाबि
महाराष्ट्र राज्य िक्फ मंडळािील विविध
संिगायिील ररक्ि पदे भरण्याबाबि

इफेड्रीन प्रकरणाच्या िपासणीि गैरप्रकार
आढळून आल्याबाबि

अॅड.तनरं जन डाििरे

विधान भिन :

उत्िमशसंग चव्हाण

मुंबई.

सधचि,

ददनांक : ३१ जुलै, २०१७
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