महाराष्ट्र विधानसभा
तिसरे अधधिेशन, २०१७
--------------------------
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शाले य शशक्षण, क्रीडा आणण युिक कल्याण,
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प्रश्नाांचा िपशील
पदहली फे री
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

८४९०५

सिस्याांचे नाांि

विषय

श्री.शभमराि िापकीर, श्री.अशोक पाटील,

राज्याि हृियरोग शस्ञक्रीयेसाठी िापरल्या

श्री.अिल
ु भािखळकर, अॅड.आशशष शेलार,

मोिीब ि
ां ू

ि

आकारुन

रुगणाांची

श्री.सरिार िाराशसांह , डॉ.शमशलांि माने,
श्री.अशमि साटम, श्री.प्रशाांि ठाकूर,

श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.मांगेश कुडाळकर,
श्री.िक
ु ाराम कािे, श्री.सांिीपानराि भम
ु रे ,
श्री.सतु नल राऊि, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -

पाटील, श्री.विजय िडे ट्टीिार, श्री.अशमन
पटे ल, श्री.अमर काळे , श्री.हषयिधयन

सपकाळ, श्री.सतु नल केिार, डॉ.सांिोष
टारफे, श्री.अब्िल
ु सत्िार, श्री.अशमि

जाणा-या साम्
ु ीचा पन
ु िायपर करुन िसेच
ित्सम

शस््रशकक्रयेसाठी

िापरण्याि येणाऱ्या लेन्सची जास्ि ककांमि
असल्या ा ि

फसिणक
ू

होि
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सिस्याांचे नाांि

विषय

विलासराि िे शमख
ु , श्री.पथ्ृ िीराज चहहाण,
श्री.अस्लम शेख , प्रा.िषाय गायकिाड,

श्री.कालीिास कोळां कर, श्री.कुणाल पाटील,
अॅड.यशोमिी ठाकूर, डॉ.पिांगराि किम,
श्री.सांजय केळकर, अॅड.पराग अळिणी,
श्री.नरें द्र पिार, श्री.शरििािा सोनािणे,

श्री.विजय औटी, श्री.सतु नल प्रभ,ू श्री.प्रकाश
सि
ु े, डॉ.सांजय रायमल
ु कर, श्री.सभ
ु ाष

सा णे, श्री.जयप्रकाश मांि
ु डा, श्री.प्रिाप

सरनाईक, श्री.अतनल किम, श्री.उन्मेश

पाटील, श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे , श्रीमिी
मतनषा चौधरी, श्री.ओमप्रकाश ऊफय
कडू, डॉ.अतनल

च्च ू

ोंडे , डॉ. ालाजी ककणीकर,

डॉ.भारिी लहहे कर, श्री.शाांिाराम मोरे ,
श्री.जजिेंद्र आहहाड, श्री.जयांि पाटील,

ां े ,
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांि शशि
श्री.भास्कर जाधि, श्री.राणाजगजीिशसांह
पाटील, श्री.पाांडुरां ग

रोरा, श्री.नरहरी

णिरिाळ, श्री.िैभि वपचड, श्री.सरु े श लाड,
श्री.ककसन कथोरे , श्री.विजय रहाांगडाले,
श्री.ककशोर पाटील, श्री.योगे श दटळे कर,
अॅड.भीमराि धोंडे , श्री.सांिोष िानिे
२

८४८३७

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -पाटील, श्री.विजय

िडे ट्टीिार, श्री.अशमन पटे ल, श्री.सतु नल

केिार, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.अमर काळे ,

राज्यािील औषधे आणण अन्नधान्याांिील
होणारी भेसळ रोखण्या ा ि

श्री.हषयिधयन सपकाळ, अॅड.आशशष शेलार,
श्री.सांजय केळकर, श्री.प्रशाांि ठाकूर,

अॅड.पराग अळिणी, श्री.अिल
ु भािखळकर,
श्री.विजय औटी, श्री.प्रकाश आब टकर,
प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.भाऊसाहे

काां ळे ,

श्री.नसीम खान, श्री.सांिीपानराि भम
ु रे ,

श्रीमिी अशमिा चहहाण, श्री.डी.पी.सािांि,

श्री.योगे श ( ाप)ू घोलप, श्री.उन्मेश पाटील,
श्री. ाळासाहे

मरु कुटे , श्री.नारायण कुचे ,

श्री.सांिोष िानिे
३

८५०७०

श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,
श्री.अिल
ु भािखळकर, अॅड.आशशष शेलार,
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.अशमि साटम,

राज्यािील
धिीिर
तनणयय

अभ्यासक्रम

करण्याचा

सी ीएसर्यच्या

शासनाने

घेिलेला

3
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सिस्याांचे नाांि

विषय

श्रीमिी तनमयला गाविि, श्री.जयकुमार गोरे ,
श्री.भारि भालके, श्री.सतु नल केिार,
श्री.विजय िडे ट्टीिार, श्री.अमर काळे ,
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.अस्लम शेख
४

८४८९७

श्री.विजय िडे ट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे वििभायसह
पाटील, श्री.सतु नल केिार, श्री.अस्लम शेख , सी ीएसई
श्री.अमर काळे , डॉ.सांिोष टारफे, श्री.अशमन मान्यिा
पटे ल, श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.जजिेंद्र

राज्यािील

अनेक

आणण

नसिाांनाही

शाळाांना

शशक्षणाधधका-याांची
विद्याथ्याांना

िे ण्याि येि असल्या ा ि

प्रिेश

आहहाड, श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप
ां े ,
िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांि शशि

श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.पाांडुरां ग
रोरा, श्री.नरहरी णिरिाळ, श्री.हसन

मश्र
ु ीफ, श्री.िैभि वपचड, श्री.सरु े श लाड,
श्री.ककसन कथोरे , श्री.सरिार िाराशसांह ,
श्री.सांजय पोिनीस, श्री.कालीिास

कोळां कर, प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.सरु े श
गोरे , श्री.गणपि गायकिाड, श्री.नसीम

खान, श्री.विलास िरे , श्री.दहिेंद्र ठाकूर,

श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, श्री.जयप्रकाश मांि
ु डा,
श्री. ा रु ाि पाचणे, श्री.मांगलप्रभाि लोढा,
श्री.शभमराि िापकीर, अॅड.आशशष शेलार,
श्री.प्रशाांि ठाकूर, अॅड.पराग अळिणी,
श्री.सांजय केळकर, श्री.नरें द्र पिार,
श्री.अिल
ु भािखळकर, श्री.विलासराि

जगिाप, श्री.सध
ु ाकर िे शमख
ु , श्री.पास्कल
धनारे , श्रीमिी मेधा कुलकणी
५

८७०५३

श्री.प्रकाश आब टकर

कोल्हापरू

जजल््यािील

शालेय

पोषण

आहाराचे अिैध कां्रशाट रद्द करुन निीन
तनवििा प्रशसध्ि करणे ा ि
६

७

८५६१०

८५७५२

श्री.कुणाल पाटील, श्रीमिी तनमयला गाविि

फागणे

डॉ.राहल
ू पाटील, श्री.िैभि वपचड,

राज्याच्या उच्च ि िां्रश शशक्षण विभागाच्या

श्री.सांजय सािकारे , श्री.मांगेश कुडाळकर,

विभाजना ा ि

श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.प्रकाश सि
ु े,
श्री.िक
ु ाराम कािे, श्री.सभ
ु ाष सा णे,

(जज.धळ
ु े)

गािाचा

मख
ु यमां्रशी

पेयजल योजनेि समािेश करण्या ा ि

तनयां्रशणाखाली

असलेल्या

विद्यापीठाांच्या

4
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सिस्याांचे नाांि

विषय

श्री.सतु नल राऊि, डॉ.सांजय रायमल
ु कर,
श्री.अतनल किम, श्री.डी.एस.अदहरे ,

श्री.त्र्यां कराि शभसे, श्री.डी.पी.सािांि,
श्री.शाांिाराम मोरे , श्री.ककशोर पाटील,
श्री.नानाजी शामकुळे
८

८६१२५

श्री.सध
ु ाकर िे शमख
ु

नगरधन (िा.रामटे क,

जज.नागपरू )

्ाम

पांचायिीने अनि
ु ातनि शौचालय िाटपामध्ये
केलेला गैरहयिहार

९

८५५७७

श्री.सांजय पोिनीस, श्रीमिी िप्ृ िी सािांि,

िाांद्रे येथील शासकीय िां्रशतनकेिनच्या जे .जे

श्री.सभ
ु ाष उफय पांडडिशेठ पाटील, श्री.सतु नल िसतिगह
ृ ाच्या
ां े , श्री.धैयश
शशि
य ील पाटील, श्री.अशमन पटे ल, कोसळल्या ा ि

खोलीिील

छि

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -पाटील, श्री.कालीिास
कोळां कर, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.कुणाल

पाटील, श्री.विजय िडे ट्टीिार, श्री.अब्िल
ु
सत्िार, श्री.अस्लम शेख , प्रा.िषाय

गायकिाड, डॉ.पिांगराि किम, श्री.अशमि
विलासराि िे शमख
ु , श्री.सतु नल राऊि
१०

८८९७९

श्री.भारि भालके, प्रा.िषाय गायकिाड,
श्रीमिी तनमयला गाविि, अॅड.यशोमिी

ठाकूर, श्री.अस्लम शेख , श्री.अशमन पटे ल
११

८५७३६

श्री.िैभि नाईक

मांगळिेढा (जज.सोलापरू ) येथे क्रीडा सांकूल
उभारण्या ा ि

सािांििाडी

(जज.शसांधि
ू ग
ू )य

पाणी टां चाई िरू करण्या ा ि
१२

८६९९५

श्री.हषयिधयन सपकाळ

मौजे िध
ु ा (जज.
जलस्िराज्य

िालक्
ु यािील

ल
ु डाणा) या गािािील

योजनेंिगयि

ांि

पाणीपरु िठा योजना सरु
ु करणे ा ि
१३

८९८५९

डॉ.शमशलांि माने, अॅड.सांजय धोटे

कोरपना

(जज.

चांद्रपरू )

पडलेली

िालक्
ु यािील

गडचाांिरू शशिारािील माणणकगढ कांपनीच्या
रसायनयक्
ु ि

धरु ामळ
ु े

प्रिष
ू ण
१४

९१५१३

श्री.चांद्रकाांि सोनािणे

चोपडा
क्षारयक्
ु ि

(जज.

जळगाांि)

िवु षि

असल्या ा ि

पररसराि

पाणी

होणारे

िालक्
ु यामध्ये

परु िठा

होि
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१५

८९४१२

सिस्याांचे नाांि

विषय

श्री.विकास कां ु भारे , श्री.अशोक पाटील,

निी मां ु ईिील पनिेलजिळील िळोजा ि

श्री.चरण िाघमारे

१६

८८७१२

कामोठे

औद्योधगक

िसाहिीिील

कांपन्याांमळ
ू े होणारे प्रिष
ू ण

श्री.सरु े श गोरे

पण
ु े जजल््याि सिय शशक्षा अशभयानाांिगयि
्ांथालय अनि
पस्
ु ानािन
ू
ु िक खरे िीमध्ये
िालेली अतनयशमििा

१७

८६५५७

श्रीमिी दिवपका चहहाण, श्री.शशशकाांि

ां े , श्री.पाांडुरां ग रोरा, श्री.दिपक चहहाण,
शशि

मां ु ई, निी

मां ु ई

आणण ठाणे

फायि होि असलेली भेसळ

शहराि

श्री.सरु े श लाड, श्री.अजजि पिार,

श्री.अस्लम शेख , अॅड.आशशष शेलार,
श्री.सांजय केळकर, श्री.प्रशाांि ठाकूर,
अॅड.पराग अळिणी, श्री.नरें द्र पिार,

श्री.अिल
ु भािखळकर, श्री.जयांि पाटील,

श्री.अशमि साटम, श्री.दिलीप िळसे-पाटील,
श्री.िैभि वपचड, श्री.शामराि ऊफय
ाळासाहे

पाटील, श्री.योगे श सागर,

श्री.ककसन कथोरे , श्री.जजिेंद्र आहहाड,

डॉ.भारिी लहहे कर, श्री.शशरीषिािा चौधरी
१८

९००३९

श्री.पथ्ृ िीराज चहहाण, श्री.अशमन पटे ल

कराड (जज. सािारा) िालक्
ु याि जैि कचरा

१९

८९८६६

श्री.अजजि पिार, श्री.विजय काळे ,

राष्ट्रीय

हयिस्थापन प्रकल्प मांजरू करण्या ा ि

ां े , श्री.जजिेंद्र आहहाड,
श्री.शशशकाांि शशि

श्री.नरहरी णिरिाळ, श्री.राणाजगजीिशसांह

क्रीडा

पिकप्राप्ि

स्पधे िील

खे ळाडूांना

रोख

राज्याच्या

पारीिोवषके

वििररि करण्यास होि असलेला विलां

पाटील, डॉ.सिीश (अण्णासाहे ) पाटील,

श्री.दिपक चहहाण, श्री.गणपि गायकिाड
२०

८५२१४

श्री.मांगलप्रभाि लोढा, श्री.दिलीप िळसेपाटील, श्री.जयांि पाटील, श्री.पाांडुरां ग

रोरा, भरिी

श्री.िैभि वपचड, श्रीमिी दिवपका चहहाण,
ां े , श्री.शामराि ऊफय
श्री.शशशकाांि शशि
ाळासाहे

पाटील, श्री.दिपक चहहाण,

डॉ.सिीश (अण्णासाहे ) पाटील, श्री.सरु े श
लाड, श्री.अजजि पिार, श्री.सभ
ु ाष भोईर,
श्री.गणपि गायकिाड, श्री.हसन मश्र
ु ीफ,
श्री.राजे श टोपे, श्री.चांद्रकाांि सोनािणे,

श्री.ित्िा्रशय भरणे, श्री.प्रकाश आब टकर,
श्री.अजय चौधरी

राज्यािील अनि
ु ातनि शाळाांमधील शशक्षक
केंद्रीय

करण्या ा ि

पध्ििीने

पररक्षा

घेऊन

6
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२१

८४९४९

सिस्याांचे नाांि

अॅड.आशशष शेलार, श्री.सांजय केळकर,
श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.अशमन पटे ल,

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -पाटील, श्री.पथ्ृ िीराज

विषय
मां ु ईसह

राज्यािील

अनेक

शाळाांनी केलेली शल्
ु क िाढ

खाजगी

चहहाण, श्रीमिी तनमयला गाविि,

श्री.अस्लम शेख, श्री.कालीिास कोळां कर,
श्री.विजय िडे ट्टीिार, श्री.कुणाल पाटील,
श्री.अब्िल
ु सत्िार, श्री.सतु नल प्रभ,ू प्रा.िषाय
गायकिाड, डॉ.सांिोष टारफे, डॉ.पिांगराि
किम, अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.सांजय
पोिनीस, श्री.अजय चौधरी, श्री.समीर

कुणािार, श्री.अिल
ु भािखळकर, श्रीमिी
मतनषा चौधरी, श्री.अशमि साटम,

श्री.राजे श क्षीरसागर, श्रीमिी िप्ृ िी सािांि,
श्री.योगे श सागर, श्री.विजय काळे , श्रीमिी
सीमािाई दहरे , श्री.भाऊसाहे

काां ळे ,

श्री.नसीम खान, श्री.गणपि गायकिाड,
श्री.जयकुमार गोरे , श्री.रुपेश म्हा्रशे,
श्री.शभमराि िापकीर, श्री.डी.एस.अदहरे ,
श्री.त्र्यां कराि शभसे, श्री.डी.पी.सािांि,

श्री.जजिेंद्र आहहाड, श्री.जयांि पाटील,

ां े ,
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांि शशि
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.पाांडुरां ग
रोरा, श्री.नरहरी णिरिाळ, श्री.हसन

मश्र
ु ीफ, श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन कथोरे ,

श्री.मांगलप्रभाि लोढा, डॉ.सजु जि शमणचे कर,
श्री.योगे श दटळे कर
२२

८७८९६

डॉ.सांजय रायमल
ु कर

ल
ु ढाणा जजल्हा पररषिे च्या २१३ शाळे िील

विद्याथ्याांचे पोषण आहाराचा तनधी थकीि
असल्या ा ि

२३

८९१०६

ां े
कुमारी प्रणणिी शशि

सोलापरू

येथील

२४

८८४६१

श्री.कालीिास कोळां कर

िाघोली

(िा.हिेली,

िध्ृ ि

लोककलािांिाांच्या

मानधनाि िाढ करण्या ा ि

जज.पण
ु े)

शशधािाटपाच्या गहहाची काळ्या
होि असलेली विक्री

येथील

ाजाराि
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२५

९१५६२

सिस्याांचे नाांि
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.शरििािा
सोनािणे, श्री.सरिार िाराशसांह , श्री.अशमि
साटम, श्री.डड मल्लीकाजन
ूय रे ड्डी

२६

२७

८६८८१

८५९३६

विषय
डहाण ू

८८१८८

येथील

डापोखरण

नळपाणी परु िठा योजनेच्या िरु
ु स्िी ा ि

श्रीमिी तनमयला गाविि, श्री.अशमन पटे ल,

न्याहाळे

प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.अस्लम शेख

्ामपांचायि हद्दीिील चार पाडयाांना पाणी

ब्रद्र
ु क

(िा.जहहार,

जज.पालघर)

श्री.विजय औटी, श्री.रुपेश म्हा्रशे

आगाशी कां ु भारिाडा (िा.िसई, जज.पालघर)
येथील शशधािाटप िक
ु ानािील रॉकेलची

परु िठा करणे ा ि

काळ्या
२८

(जज.पालघर)

ाजाराि होि असलेली विक्री

श्री.सभ
ु ाष उफय पांडडिशेठ पाटील,

रायगड

श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील,

िसाहिीमधील कांपन्याांमधन
ू होणारे प्रिष
ू ण

श्री.धैयश
य ील पाटील, श्री.जजिेंद्र आहहाड,

ां े , श्री.राणाजगजीिशसांह
श्री.शशशकाांि शशि
पाटील, श्री.पाांडुरां ग

जजल््यािील

महाड,

रोहा,

खालापरू , पनिेल, पेण येथील औद्योधगक

रोरा, श्री.नरहरी

णिरिाळ, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.िैभि

वपचड, श्री.सरु े श लाड, श्री.ककसन कथोरे ,
श्री.भरिशेठ गोगािले
२९

८६०७७

श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांि पाटील,
ां े ,
श्री.िैभि वपचड, श्री.शशशकाांि शशि
श्री.पाांडुरां ग

रोरा, श्रीमिी दिवपका चहहाण,

मोखाडा (जज.पालघर) ि शहापरू (जज.ठाणे)
िालक्
ु याि तनमायण िालेली पाणी टां चाई

श्रीमिी तनमयला गाविि, श्री.अशमन पटे ल,
श्री.अशमि विलासराि िे शमख
ु ,

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -पाटील, श्री.शामराि
ऊफय

ाळासाहे

पाटील, श्री.अस्लम शेख ,

श्री.गणपि गायकिाड, श्री.जजिेंद्र आहहाड,
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.नरहरी

णिरिाळ, श्री.सरु े श लाड, श्री.ककसन कथोरे ,
डॉ. ालाजी ककणीकर, श्री.पास्कल धनारे ,

श्रीमिी मतनषा चौधरी, प्रा.िषाय गायकिाड,
अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.भारि भालके,
श्री. ाळासाहे थोराि, प्रा.विरें द्र जगिाप
३०

८९०६३

श्री.भाऊसाहे

काां ळे , श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -

पाटील, श्री. ाळासाहे

मरु कुटे

अहमिनगर जजल््यािील १०८ गािािील
वपण्याचे पाणी िवु षि असल्या ा ि
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३१

८५२८४

सिस्याांचे नाांि
श्री.भास्कर जाधि, श्री.सिानांि चहहाण

विषय
लोटे (िा.खे ड, जज.रत्नाधगरी) औद्योधगक
िसाहिीमधील

कारखान्याांचे

घािक

रासायतनक साांडपाणी िाभोळ खाडी पा्रशाि
सोडण्याि येि असल्या ा ि

३२

३३

८९०१६

८५२२१

श्री.िसांिराि चहहाण, श्री.विजय िडे ट्टीिार,

लोहा (जज.नाांिेड) येथील शासकीय धान्य

श्री.नसीम खान

िाल्या ा ि

ां े , श्री.मनोहर भोईर,
श्री.सतु नल शशि

मरु
ु ड-जांजीरा

श्रीमिी तनमयला गाविि, श्री.अशमन पटे ल,

श्री.अशोक पाटील

गोिामाि

समद्र
ु
ििांग

धान्याचा

गैरहयिहार

(जज.रायगड)

ककनारी

पसरल्याने

रसायन

कासि

येथील

मरु
ु ड

शमश्रीि िेलाचा
ि मासे

िाल्या ा ि

मि
ृ

िुसरी फे री
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
३४

८५५९५

सिस्याांचे नाांि
श्री.शभमराि िापकीर

विषय
सावि्रशी ाई

फुले

पण
ु े

िास्िक
ु ला

अभ्यासक्रमाच्या

रत्नाधगरी

जजल््यािील

विद्यापीठाच्या

विद्याथ्याांना

चक
ु ीची प्रश्नपब्रशका वििरीि केल्या ा ि
३५

८४८३९

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -पाटील, श्री.विजय

िडे ट्टीिार, श्री.अशमन पटे ल, श्री.सतु नल

केिार, श्री.अब्िल
ु सत्िार, श्री.अमर काळे ,

पेयजल

तनधीअभािी अपण
ू य असल्या ा ि

योजना

डॉ.सांिोष टारफे, श्री.भास्कर जाधि,

श्री.सांिोष िानिे, श्री.राजन साळिी, कुमारी
ां े
प्रणणिी शशि
३६

८६०५९

श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अिल
ु भािखळकर,
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.अशमि साटम
३७

८६७७४

रायगड जजल्हा पररषिे च्या शाळाांची िरु
ु स्िी
करणे ा ि

श्री.प्रकाश आब टकर, श्री.नसीम खान,

राज्याि

श्री.उन्मेश पाटील, श्री.सिानांि चहहाण,

ऑनलाईन

श्री.सांिीपानराि भम
ु रे

ेकायिे शीरपणे

आणण्या ा ि

औषध

सरू
ु

विक्रीिर

असलेल्या
तन ांध

9
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३८

८६०७१

सिस्याांचे नाांि
श्री.िैभि नाईक

विषय
आां ोली

(िा.सािांििाडी,

जज.शसांधि
ु ग
ु )य

क्षे्रशाि येणा-या १३ िाड्याांसाठी असलेल्या
पाणी

परु िठा

योजनाांचे

काम

तनकृष्ट्ट

सांलजगनि

अनेक

िजायचे िाल्या ा ि
३९

८४९५०

अॅड.आशशष शेलार, श्री.सांजय केळकर,
श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.अिल
ु भािखळकर,
श्री.अशमि साटम, श्री.योगे श सागर,

४०

८५९४१

मां ु ई

विद्यापीठ

नामाांककि

अभ्यासक्रमाांची

श्री.मांगलप्रभाि लोढा, श्री.अजय चौधरी

नसल्या ा ि

श्री.विजय औटी

शेिगाि

ि

महाविद्यालयाांनी
मान्यिा

पाथडी

िालक्
ु यािील

४८

करणारी

फी

८९०९५

श्री.भाऊसाहे

काां ळे , श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -

गािाांना

जलिादहनी

पाणीपरु िठा

नािरु
ु स्ि

राज्यािील

सिय

पाटील, श्री.अिल
ु भािखळकर, श्री.प्रशाांि

प्राध्यापकाांच्या

िोन

श्री.भास्कर जाधि

लोटे (िा.खे ड, जज.रत्नाधगरी) औियोधगक

ठाकूर, प्रा.िषाय गायकिाड
४२

८५३३४

भरली

(जज.अहमिनगर)

असल्या ा ि
४१

विविध

विद्यापीठामध्ये
हजाराहन
ू

जागा ररक्ि असल्या ा ि

अधधक

िसाहिीमधील सामदु हक साांडपाणी प्रकक्रया
प्रकल्पाच्या

क्षमिािाढीच्या

कामाि होि

असलेला गैरहयिहार

तिसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४३

८४८४५

सिस्याांचे नाांि
श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -पाटील, श्री.विजय
िडे ट्टीिार, श्री.अशमन पटे ल, श्री.सतु नल

केिार, श्री.अमर काळे , श्री.जयांि पाटील,

ां े ,
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांि शशि
श्री.जजिेंद्र आहहाड, श्रीमिी दिवपका

चहहाण, श्री.नरहरी णिरिाळ, श्री.हनम
ु ांि
डोळस, श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.अजय
चौधरी, श्री.पांकज भज
ु ळ, श्री.जयित्ि
क्षीरसागर, श्री.ित्िा्रशय भरणे,

श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.हसन

विषय
राज्याि शशक्षकाांची ३२ हजाराहून अधधक
पिे ररक्ि असल्या ा ि
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सिस्याांचे नाांि
मश्र
ु ीफ, श्री.शामराि ऊफय
पाटील, श्री.पाांडुरां ग

विषय

ाळासाहे

रोरा, श्री.िैभि वपचड,

श्री.राहुल जगिाप, श्री.दिपक चहहाण,

डॉ.सिीश (अण्णासाहे ) पाटील, श्री.प्रिीप

नाईक, श्री.ककसन कथोरे , श्री.सांिीप नाईक,
श्री.अिल
ु भािखळकर, श्री.सांजय केळकर,

श्री.राजे श टोपे, श्री.सांजय परु ाम, अॅड.पराग
अळिणी, श्री.नरें द्र पिार, अॅड.आशशष

शेलार, श्री.भारि भालके, श्री.डी.पी.सािांि,
श्री.राहूल कुल, श्री.शरििािा सोनािणे,
श्री.सां्ाम थोपटे , श्री.प्रशाांि

ां

विधान भिन :

डॉ. अनांि कळसे

मां ु ई.

प्रधान सधचि

दिनाांक : २७ जल
ु ,ै २०१७

महाराष्ट्र विधानसभा

_______________________________________________________________________
मद्र
ु णपर्
ू व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यर्र्ती मद्र
ु णालय, मंब
ु ई.

