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सिस्याांचे नाांि

विषय

१

८५२०२

श्री.शभमराि िापकीर

मळ
ु शी (जज. पण
ु े) लिासा शसटीअांिगयि सरु
ु

२

८४९७६

श्री.िैभि नाईक

िळाशशल, आचरा ि पोळम (िा.मालिण,

असलेली अनधधकृि बाांधकामे
जज.शसांधि
ु ग
ु )य

क्षारयक्
ु िपाणी

या

गािािील

प्यािे

लागि

नागररकाांना

असल्याने

टँकरने पाणीपरु िठा करण्याबाबि
३

८९४२५

श्री.विकास कां ु भारे , श्री.भरिशेठ गोगािले,
श्री.सरु े श लाड, श्री.धैयश
य ील पाटील,

श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

श्री.अिल
ु भािखळकर, अॅड.आशशष शेलार,
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.मनोहर भोईर,

श्री.सभ
ु ाष उफय पांडडिशेठ पाटील, श्री.सतु नल
प्रभ ू

रायगड

जजल््यामध्ये

पाणी टां चाई

तनमायण

झालेली
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४

९१४८२

सिस्याांचे नाांि
श्री.अमर काळे , श्री.विजय िडे ट्टीिार,
श्री.सतु नल केिार, श्री.अस्लम शेख ,
डॉ.सांिोष टारफे

विषय
भग
ू ाि ि इां झापरू (जज.िधाय) येथील उत्िम
गाल्िा मेटॅशलक शल., उत्िम व्हल्य ू जस्टल
शल.

ि

इां द्रजजि

पॉिर

प्लॉन्ट

या

कांपन्याांकडून होि असलेल्या प्रिष
ु णाबाबि

५

८६५४३

श्री.सां्ाम थोपटे , श्री.अशमन पटे ल,

मौ.

श्रीमिी तनमयला गाविि, श्री.दिलीप िळसे-

उत्िरपत्र्रशका रद्दीि सापडल्याबाबि

श्री.अस्लम शेख , प्रा.िषाय गायकिाड,
पाटील, श्री.जयांि पाटील, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,

वपांपळगाि

सावि्रशीबाई

फुले

(जज.

नाशशक)

पण
ु े

येथे

वियायापीठाच्या

ां े , श्री.िैभि वपचड,
श्री.शशशकाांि शशि
श्री.राहुल जगिाप, श्री.राजे श टोपे,

श्री.बाळासाहे ब थोराि, श्री.दिपक चव्हाण,
डॉ.सांिोष टारफे, प्रा.विरें द्र जगिाप,

श्री.विजय रहाांगडाले, श्री.चरण िाघमारे ,
श्रीमिी दिवपका चव्हाण
६

९३१६४

प्रा.विरें द्र जगिाप

अचलपरू

(जज.

शशधािाटपाच्या
विक्री
७

८५१७१

श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील,
ां े , श्री.जजिेंद्र आव्हाड,
श्री.शशशकाांि शशि
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.नरहरी

णझरिाळ, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.दिपक

चव्हाण, डॉ.सिीश (अण्णासाहे ब) पाटील,
श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -पाटील, श्री.विजय

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

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

श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,
श्री.िैभि वपचड, श्री.राहल
ु जगिाप,
श्री.अशोक पाटील, श्री.अस्लम शेख ,

श्री.कालीिास कोळां बकर, प्रा.िषाय गायकिाड,
श्रीमिी तनमयला गाविि, डॉ.पिांगराि किम,
अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.सरिार िाराशसांह ,
श्री.सतु नल प्रभ ू

अमराििी)
धान्याची

िालक्
ु यािील

होि असलेली

घाटकोपर, मांब
ु ई येथील रुबी नसींग होम
केंद्राि

अिैधपणे

असल्याबाबि

गभयपाि

होि
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सिस्याांचे नाांि

विषय

श्री.सतु नल प्रभ,ू श्री.जयांि पाटील,

राज्यािील

शासकीय

श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.नरहरी

विनापरिाना

णझरिाळ, श्री.हनम
ु ांि डोळस, श्री.जजिेंद्र

असल्याबाबि

ां े , रुग्णालयाि
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांि शशि

आव्हाड, श्री.ित्िा्रशय भरणे, डॉ.सिीश

ि

िैयायकीय

खरे िी

पाशलका

विक्री

साम्
ु ीची

होि

(अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.प्रिीप नाईक,

श्री.सिा सरिणकर, श्री.सांजय सािकारे ,
श्री.राजे श टोपे, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.पाांडुरांग
बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.राहल
ु जगिाप,
श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.अशमि
विलासराि िे शमख
ु , श्री.राधाकृष्ट्ण विखे पाटील, श्री.अशमन पटे ल, श्री.दिपक
चव्हाण, श्री.चांद्रकाांि सोनािणे
९

१०

८६७७९

८४८३८

श्री.प्रकाश आत्रबटकर, श्री.राहल
ु बोंद्रे

राज्याि

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -पाटील, श्री.विजय

कोल्हापरू जजल्ृयािील २०० पाणीपरु िठा

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

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

शशक्षक

भरिीसाठी

टीईटी

ही

परीक्षा अतनिायय करण्याि आल्याबाबि

योजना तनधीअभािी प्रलांत्रबि असल्याबाबि

श्रीमिी सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, डॉ.सजु जि
शमणचे कर, श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीि
पाटील-सरुडकर, श्री.राजे श क्षीरसागर,
श्री.हसन मश्र
ु ीफ
११

८५८६६

श्री.हषयिधयन सपकाळ

बल
ु ढाणा

जजल््यािील

औरां गाबाि

शहरािील

अिैध

विक्रीस प्रतिबांध घालण्याबाबि
१२

९०४९१

श्री.अिल
ु सािे, श्री.विजय िडे ट्टीिार,

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -पाटील, श्री.सतु नल
केिार, श्री.अस्लम शेख , श्री.अमर काळे ,
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.शरििािा सोनािणे,
श्री.उन्मेश पाटील, श्री.प्रिापराि पाटील
धचखलीकर, प्रा.िषाय गायकिाड,

श्री.सांिीपानराि भम
ु रे , श्री.भाऊसाहे ब

काांबळे , श्री.योगे श सागर, श्री.राजे श टोपे

महावियायालयाच्या
गैरप्रकार

साई

गट
ु खा

अशभयाांत्र्रशकी

पररक्षाांमध्ये

झालेला

4
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सिस्याांचे नाांि
श्री.राहल
ू कुल, श्री.सां्ाम थोपटे ,
श्री.शरििािा सोनािणे

१४

९००३६

श्री.पथ्ृ िीराज चव्हाण, श्री.अशमन पटे ल

विषय
कुरकां ु भ

(िा.िौंड,

औयायोधगक

जज.पण
ु े)

िसाहिीिील

येथील
रासायतनक

प्रकल्पाांमळ
ु े होणारे प्रिष
ू ण रोखण्याबाबि
िाकुडे

(ब.ु )

(जज.

सािारा)

येथील

पाणीपरु िठा योजनेचे थकीि िीज िे यक
भरुन पाणीपरु िठा पि
य ि करण्याबाबि
ू ि

१५

८५६८८

श्री.भास्कर जाधि

मौजे

शशिणे

येथील

आराखडा

पाणी

(िा.गहु ागर, जज.रत्नाधगरी)
योजनेचे

ियार

अांिाजप्रशक

करण्यास

विलांब

ि

होि

असल्याबाबि
१६

८६१६३

श्री.अजय चौधरी, श्री.सतु नल केिार,

श्री.विजय िडे ट्टीिार, श्री.अमर काळे ,

िदहसर

(मांब
ु ई)

नाशशक

येथील

येथील

इस््रशा

शाळे िन
ू

िहािीच्या उत्िरपत्र्रशकाांची झालेली चोरी

श्री.अस्लम शेख , डॉ.सांिोष टारफे, श्री.हसन
मश्र
ु ीफ, श्री.ककसन कथोरे , श्री.अिल
ु

भािखळकर, श्री.सांजय केळकर, प्रा.िषाय
गायकिाड, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -पाटील,
श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांि पाटील,
श्री.अजजि पिार, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,
ां े , श्री.िैभि वपचड,
श्री.शशशकाांि शशि
श्री.शामराि ऊफय बाळासाहे ब पाटील,

श्रीमिी िप्ृ िी सािांि, श्री.दिपक चव्हाण,

श्री.राजे श टोपे, श्री.योगे श सागर, श्री.सतु नल
राऊि, श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्रीमिी
तनमयला गाविि, श्री.अशमन पटे ल,
श्री.नसीम खान
१७

८८७९९

श्रीमिी सीमािाई दहरे

केम्ब्रीज

वियायालयाने

शैक्षणणक शल्
ु क न भरलेल्या वियायाथ्याांचे
शाळा

सोडल्याचे

िाखले

घरी

पाठविल्याबाबि
१८

९०६५२

श्री.जयकुमार गोरे

सांि

गाडगे बाबा

तनयमाांचे

अमराििी

उल्लांघन

करुन

वियायापीठाने
स्िच्छिा

सफाई कां्रशाटिाराांची नेमणक
ू केल्याबाबि

ि
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१९

९२५८६

सिस्याांचे नाांि
श्री.एकनाथराि खडसे

विषय
जळगाांि

जजल््यािील

आहारािील

िाांिळ
ू

शालेय
काळ्या

पोषण
बाजाराि

विकल्याप्रकरणी स्थापन केलेली सशमिी
२०

९१५६३

श्री.रुपेश म्ब्हा्रशे, श्री.सांिोष िानिे, श्री.जजिेंद्र शभिांडी (जज. ठाणे) येथील कशेळी-काल्हे र
आव्हाड, श्री.जयांि पाटील, श्री.शशशकाांि

ि खारे गाांि टोलनाका िे माणकोली नाका

श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.पाांडुरां ग

पररसराि तििराांची िोड करुन अनधधकृि
बाांधकाम करण्याि येि असल्याबाबि

ां े , श्री.दिलीप िळसे-पाटील,
शशि

बरोरा, श्री.नरहरी णझरिाळ, श्री.हसन

मश्र
ु ीफ, श्री.सरु े श लाड, श्री.ककसन कथोरे ,
श्री.गणपि गायकिाड
२१

८८५५४

श्रीमिी ज्योिी कलानी, श्री.चांद्रिीप नरके,
श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर, श्री.नसीम
खान

२२

८८६७६

प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.अशमन पटे ल

राज्याि बाटलीबांि अशध्ु ि पाण्याची विक्री
सरु
ु असल्याबाबि

िाटिी
शाळे ची

(िा.निापरू ,
शभांि

जज.नांिरू बार)

ि

प्रिेशयािार

येथे

अांगािर

कोसळल्याने बाशलकेचा झालेला मत्ृ य ु
२३

८८७०४

श्री.सरु े श गोरे , श्री.सां्ाम थोपटे , श्री.अशमन पण
ु े जजल्हयासह खे ड िालक्
ु यािील शालेय
पटे ल

पोषण

आहाराची

िे यके

प्रलांत्रबि

औषध

प्रशासन

असल्याबाबि
२४

८६३९३

श्री.सतु नल केिार, श्री.विजय िडे ट्टीिार,

राज्याि

टारफे, श्री.सध
ु ाकर िे शमख
ु , श्री.अशमन

अधधकाऱ्याांनी केलेला गैर प्रकार

श्री.अमर काळे , श्री.अस्लम शेख , डॉ.सांिोष विभागािील
पटे ल, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -पाटील,

श्री.पथ्ृ िीराज चव्हाण, श्री.कालीिास

कोळां बकर, डॉ.पिांगराि किम, श्री.कुणाल
पाटील, श्रीमिी तनमयला गाविि,

अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.अब्िल
ु सत्िार,

श्री.उन्मेश पाटील, श्री.सांिीपानराि भम
ु रे ,
अॅड.आशशष शेलार, श्री.प्रशाांि ठाकूर,
अॅड.पराग अळिणी, श्री.नरें द्र पिार,

श्री.सांजय केळकर, श्री.अशमि साटम

अन्न्ा

ि

डब्ल्यए
ू चओ-जीएमपी

6
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
२५

८७८९४

सिस्याांचे नाांि
श्री.सांिोष िानिे, अॅड.आशशष शेलार,
श्री.सांजय केळकर, श्री.प्रशाांि ठाकूर,
श्री.नरें द्र पिार, श्री.अशोक पाटील,
अॅड.भीमराि धोंडे

२६

९००५८

श्री.सभ
ु ाष भोईर

विषय
मांब
ु ईिील

मेससय

केशमकल्स

पीओमा

कांपनीच्या शभिांडी येथील गोिामािर छापा
टाकून औषधाांचा साठा जप्ि केल्याबाबि

समद्रपरु (िा.दहांगणघाट, जज.िधाय) येथील
परु िठा

केलेल्या

तनररक्षकाने

गैरव्यिहाराच्या चौकशीबाबि
२७

८४९८५

श्री.विजय िडे ट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -

डॉ.

श्री.अस्लम शेख , श्री.अमर काळे ,

प्रपाठक,

पाटील, श्री.सतु नल केिार, डॉ.सांिोष टारफे,
श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.अशमन पटे ल,
प्रा.िषाय गायकिाड, श्री.सरिार िाराशसांह ,

बाबासाहे ब

वियायापीठाच्या

आां बेडकर
अनि
ु ान

अधधव्याखयािा

मराठिाडा
आयोगाच्या

ि िगय-३ च्या

पिभरिीमध्ये झालेला गैरव्यिहार

श्री.नसीम खान, श्री.बाळासाहे ब थोराि,
श्रीमिी तनमयला गाविि, श्री.ओमप्रकाश
ऊफय बच्च ू कडू , डॉ.अतनल बोंडे ,

श्री.शशरीषिािा चौधरी, श्री.विनायकराि
जाधि-पाटील
२८

८८८००

श्री.शांभरू ाज िे साई

सािारा

जजल््यािील

विशेष

घटक

योजनेिील वपण्याच्या पाण्याच्या योजनाांना
मान्यिा

िे ण्यास

दिरां गाई

होि

जजल््यािील

गािाांमध्ये

तनमायण

असल्याबाबि
२९

३०

९३०६४

८६३५३

अॅड.सांजय धोटे , श्री.सरु े श धानोरकर

चांद्रपरू

श्री.तनिेश राणे

एडगाि (िा. िैभििाडी,जज.शसांधि
ु ग
ु )य येथील

झालेली पाणी टां चाई

नळपाणीपरु िठा योजनेचे प्रलांत्रबि असलेले
काम पण
ु य करण्याबाबि

३१

९३२८९

डॉ.शशशकाांि खे डेकर

मौजे

जज.बल
ु ढाणा)

उमरि

येथे

(िा.शसांिखे डराजा,

शध्ु ि

ि

तनयशमि

येथील

राष्ट्रीय

पाणीपरु िठा करण्याबाबि
३२

९१३६३

डॉ.अशोक उईके

ककन्ही

पेयजल

(िा

राळे गाांि)

योजने

अांिगयि

कामामध्ये

अतनयशमििा झाली असल्याबाबि
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३३

८६६६४

सिस्याांचे नाांि
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.विजय िडे ट्टीिार,
श्री.सतु नल केिार, श्री.अमर काळे ,

श्री.अस्लम शेख , श्री.अशमन पटे ल, श्रीमिी
तनमयला गाविि, श्री.िानाजी मट
ु कुले,

विषय
कळमनरु ी

ि

सेनगाि

(जज.दहांगोली)

िालक्
ु यािील पाणी टां चाई ि बांि असलेल्या
नळ योजना सरु
ु करण्याबाबि

अॅड.यशोमिी ठाकूर, प्रा.विरें द्र जगिाप
३४

८८७५०

श्री.राहुल बोंद्रे

बल
ु ढाणा

जजल्हयाि

३५

८५६६३

श्री.सध
ु ाकर िे शमख
ु

नागपरू जजल्हयािील कोळशाच्या खाणीिन
ु

योजनाांमध्ये झालेला अपहार

पाणीपरु िठा

सल्फरयक्
ु ि पाणी कोणिीही प्रकक्रया न
करिा कन्हान निीच्या पा्रशाि सोडल्यामळ
ु े
निी प्रिवू षि झाल्याबाबि

३६

९१२११

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

धाटाि

(िा.रोहा,जज.रायगड)

औयायोधगक

पररसरािील रासायतनक कांपन्याांमळ
ु े होणारे
िाय ू प्रिष
ु ण

३७

८४९४७

अॅड.आशशष शेलार, श्री.सांजय केळकर,
श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.अशोक पाटील,

मांब
ु ईसह राज्याि बोगस पॅथॉलॉजी लॅबचे
प्रमाण िाढल्याबाबि

श्री.अजय चौधरी, श्री.अिल
ु भािखळकर,

अॅड.पराग अळिणी, श्रीमिी िप्ृ िी सािांि,
श्री.अशमि साटम, श्री.योगे श सागर,
श्री.नरें द्र पिार, श्री.सतु नल राऊि

िुसरी फे री
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
३८

८४८४७

सिस्याांचे नाांि

विषय

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -पाटील, श्री.विजय

राज्याि रद्द करण्याि आलेल्या ९२ लाख

केिार, श्री.अमर काळे , श्री.सतु नल प्रभ,ू

असल्याबाबि

िडे ट्टीिार, श्री.अशमन पटे ल, श्री.सतु नल
श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.अशमि

विलासराि िे शमख
ु , श्री.सरिार िाराशसांह ,
श्री.अतनल बाबर, श्री.प्रकाश फािपेकर,
श्री.प्रकाश सि
ु े, श्री.जजिेंद्र आव्हाड,

श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील,
ां े , श्री.भास्कर जाधि,
श्री.शशशकाांि शशि

श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.पाांडुरां ग

शशधापत्र्रशकाांिर धान्य परु िठा करण्याि येि
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सिस्याांचे नाांि

विषय

बरोरा, श्री.नरहरी णझरिाळ, श्री.हसन
मश्र
ु ीफ, श्री.िैभि वपचड, श्री.सरु े श लाड,
श्री.ककसन कथोरे , श्रीमिी िप्ृ िी सािांि,

डॉ.सांजय रायमल
ु कर, श्री.िक
ु ाराम कािे,
श्री.सभ
ु ाष साबणे, श्री.जयप्रकाश मांि
ु डा,
श्री.अतनल किम, श्री.राजाभाऊ (पराग)
िाजे , डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.योगे श

(बाप)ू घोलप, श्री.शाांिाराम मोरे , श्री.ककशोर
पाटील, डॉ.राहल
ू पाटील, श्री.चांद्रकाांि
सोनािणे, श्रीमिी तनमयला गाविि, प्रा.िषाय
गायकिाड, अॅड.यशोमिी ठाकूर,

श्री.डी.एस.अदहरे , श्री.अस्लम शेख
३९

८७१५६

श्री.हषयिधयन सपकाळ

धामणगाांि बढे (िा.मोिाळा, जज.बल
ु डाणा)
येथील जीणय झालेल्या पाण्याच्या टाकीचे
बाांधकाम करण्याबाबि

४०

९२५९६

श्री.एकनाथराि खडसे

जळगाि

जजल्हा

पररषिे च्या

शशक्षण

विभागाने शशक्षण सांचालकाांच्या आिे शाचे

उल्लांघन करुन जन्ु या ठे केिाराला कां्रशाट
दिल्याबाबि
४१

९१५६५

श्री.सांिोष िानिे, श्री.नारायण कुचे

कां ु भार
वपांपळगाांि
(िा.घनसािांगी,
जज.जालना) येथील राष्ट्रीय पेयजल योजना
पण
ू य करण्याबाबि

४२

९२२९१

श्री.शांभरू ाज िे साई

मौजे
येथील

म्ब्हािशी
नळ

(िा.पाटण,
पाणी

परु िठा

कामाची चौकशी करणेबाबि
४३

९२५६०

डॉ.अशोक उईके

अतनयशमििा
९३१३३

श्री.सध
ु ाकर िे शमख
ु

योजनेच्या

परसोडी (िा.बाभळ
ु गाि, जज.यििमाळ) येथे
पाणीपरु िठा

४४

जज.सािारा)

नागपरू

योजनेच्या

शहरािील

कामाि झालेली

खाजगी

शैक्षणणक

सांस्थाांनी शाळे च्या स्कूल बस ि व्हॅनच्या
प्रिास शल्
ु काि िाढ केल्याबाबि
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तिसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४५

८४८५६

सिस्याांचे नाांि

विषय

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे -पाटील, श्री.विजय
िडे ट्टीिार, श्री.सतु नल केिार, श्री.अशमन

रत्नाधगरी जजल््यािील विांधन विहीरीच्या

श्री.हषयिधयन सपकाळ

बल
ु ढाणा िालक
ु ा क्रीडा सांकुलासाठी जजल्हा

कामाांबाबि

पटे ल, डॉ.सांिोष टारफे, श्री.अमर काळे
४६

८६९३१

शशक्षण ि प्रशशक्षण सांस्थे च्या अधधनस्थ
असलेली जागा उपलब्ध कूनन िे ण्याबाबि

विधान भिन :

डॉ. अनांि कळसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचि,

दिनाांक : ३ ऑगस्ट, २०१७

महाराष्ट्र विधानसभा
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