महाराष्ट्र विधानसभा
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अन्न ि नागरी पुरिठा, ग्राहक सांरक्षण,
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प्रश्नाांचा तपशील
पदहली फेरी
अ. क्र.

प्रश्न

क्रमाांक

सिस्याांचे नाांि

विषय

१

१०३२३८

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण

हाफककन

महामांिळात

पोशलओबल्क

२

९५८९१

श्री.शांभूराज िे साई

िाई

३

१०२९७९

श्री.एकनाथराि खिसे

मुक्ताईनगर-बोििि-िरणगाांि

तनवििाप्रकक्रयेत झालेला गैरव्यिहार
(जज.सातारा)

येथे

अिैध

खरे िीच्या
विक्रीकरीता

पाठविण्यात येत असलेले धान्य जप्त केल्याबाबत
(जज.जळगाांि)

या

पररसरातील ८१ गािाांची पाणीपुरिठा योजना पूणय
करण्याबाबत

४

५

१००७०९

९५२३७

श्री.सांतोष िानिे, अॅि.भीमराि धोंिे

नाांिरूख (ता.मालिण, जज.शसांधुिग
ु )य जलस्िराज्य

प्रकल्पात अतनयशमतता करणाऱ्या ताांत्रत्रक सेिा
पुरिठािारािर कारिाई करण्याबाबत

श्री.अशमत साटम, िॉ.शमशलांि माने, श्री.सरिार सातारा (जज.सातारा) येथील झेतनथ केशमकल ॲण्ि
ताराशसांह, श्री.सुतनल केिार

अलाईि इांिस्रीज या बनािट औषधे उत्पािन
करणाऱ्या कारखान्यािर कारिाई करण्याबाबत

2
अ. क्र.

प्रश्न

क्रमाांक

सिस्याांचे नाांि

विषय

६

९५९९०

श्री.शभमराि तापकीर

पुणे जजल््यात भेसळयक्
ु त अन्नसाठा आढळून

७

९६८४१

िॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती तनमयला गावित,

मांब
ु ईसह राज्यात गट
ु खा ि तांबाखज
ू न्य पिाथाांची

श्री.कुणाल पाटील, श्री.विजय ििेट्टीिार,

आल्याबाबत

विक्री होत असल्याबाबत

श्री.अशमन पटे ल, श्री.अस्लम शेख, श्री.नसीम
खान, श्रीमती अशमता चव्हाण,

श्री.िी.पी.सािांत, श्री.भारत भालके,

श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.प्रकाश फातपेकर,
श्री.जयप्रकाश मि
ांु िा, श्री.प्रशाांत ठाकूर,

श्री.समीर कुणािार, अॅि.आशशष शेलार,
श्री.अशमत साटम, श्री.सिा सरिणकर,

श्री.जगिीश मळ
ु ीक, श्री.तक
ु ाराम काते, श्रीमती
तप्ृ ती सािांत, श्री.मांगेश कुिाळकर, श्री.रणधीर
८

९

९७९७९

९५२३०

सािरकर, िॉ.सांजय रायमुलकर

श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सरिार ताराशसांह,
श्री.सुतनल केिार

श्री.कुणाल पाटील, श्री.विजय ििेट्टीिार,
श्री.अशमन पटे ल, श्री.अस्लम शेख,

श्री.नसीम खान, प्रा.विरें द्र जगताप,

श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.सांिीप नाईक,

श्रीमती दिवपका चव्हाण, श्री.शशशकाांत शशांिे,
श्री.जयांत पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाि,

श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.कालीिास
कोळां बकर, श्रीमती तनमयला गावित,
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.अजजत पिार,

श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.पाांिुरां ग बरोरा,
श्री.िैभि वपचि, श्री.हनम
ु ांत िोळस,

श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.राजेश टोपे,

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती

सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, श्री.शामराि ऊफय
बाळासाहे ब पाटील, श्री.राहुल जगताप,
श्री.सुरेश लाि, श्री.दिपक चव्हाण,

िॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.अशमत
विलासराि िे शमुख, श्री.राधाकृष्ट्ण

विखे-पाटील, श्री.बाळासाहे ब थोरात,

अॅि.यशोमती ठाकूर, िॉ.पतांगराि किम,

श्री.अमर काळे , श्रीमती अशमता चव्हाण,

गांि
ु िली (ता.शभिांिी, जज.ठाणे) येथील न्यि
ू ेरा िेलनेस
व्हें चर कांपनीच्या गोिामातन
ू उत्तेजक द्रव्ययुक्त
धचक्की ि अन्य सादहत्य जप्त केल्याबाबत

राज्यात जीिनािश्यक िस्तच्
ूां या ककां मतीत झालेली
िाढ

3
अ. क्र.

प्रश्न

क्रमाांक

सिस्याांचे नाांि

विषय

श्री.िी.पी.सािांत, श्री.िसांतराि चव्हाण,
१०

९५३१३

श्री.सुभाष भोईर

श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.अजजत पिार,

राज्यातील २२ जजल््यामधील ४९ हजार रे शन िक
ु ाने

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.ककसन कथोरे ,

वितरणािर झालेला पररणाम

श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील,

बांि ठे िल्याने स्िस्त धान्य िक
ु ानाांच्या अन्नधान्य

श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्रीमती दिवपका चव्हाण,

श्री.िैभि वपचि, श्री.हनम
ु ांत िोळस, िॉ.सतीश
(अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.शामराि ऊफय

बाळासाहे ब पाटील, िॉ.सांजय रायमुलकर,
श्री.भारत भालके, श्री.शशरीषिािा चौधरी,
श्री.गणपत गायकिाि, श्री.सांिीप नाईक,

श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.सांजय केळकर, श्री.मकरां ि
जाधि-पाटील, श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.राहुल
जगताप, श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील,
श्री.दिपक चव्हाण, श्री.जयित्त क्षीरसागर,
श्री.रुपेश म्हात्रे, श्री.सिानांि चव्हाण,

श्री.बबनराि शशांिे, श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम
थोपटे
११

९८१०३

श्री.सांजय केळकर, श्री.नरें द्र महे ता, श्री.डि

मल्लीकाजन
ूय रे ड्िी, श्रीमती सांगीता ठोंबरे ,

श्रीमती तप्ृ ती सािांत, श्री.मांगेश कुिाळकर,

राज्यातील रात्र शाळे त काम करणाऱ्या शशक्षकाांना
प्रलांत्रबत िेतनासह सेिातनित्ृ तीचा लाभ शमळणेबाबत

िॉ.राहूल पाटील, अॅि.आशशष शेलार, अॅि.पराग
अळिणी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्रीमती मतनषा
चौधरी, कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्री.योगेश

सागर, श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.उन्मेश पाटील,
श्री.विजय काळे , श्री.राज पुरोदहत, श्री.उिे शसांग
पाििी, िॉ.भारती लव्हे कर
१२

९५२३५

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

अहमिनगर जजल््यातील शशिी मतिार सांघ ि

विलासराि िे शमुख, श्री.अशमन पटे ल,

योजनेमध्ये समािेश करण्याबाबत

ििेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत

श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.सुतनल केिार,

राहता तालक्
ु यातील गािाांचा मख
ु यमांत्री पेयजल

श्री.अमर काळे , श्री.अस्लम शेख, श्री.हषयिधयन
सपकाळ, िॉ.सांतोष टारफे
१३

९५९२०

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.अशमन पटे ल,
श्री.अस्लम शेख, श्री.नसीम खान,

श्री.पथ्
ृ िीराज चव्हाण, श्री.विजय ििेट्टीिार,
श्रीमती सीमाताई दहरे , श्री.अतनल बाबर,
श्री.सिानांि चव्हाण

राज्यात बायोमॅदरक पध्ितीने पॉस मशीनद्िारे

धान्य िाटपात ग्राहकाांची गैरसोय होत असल्याबाबत

4
अ. क्र.
१४

प्रश्न

सिस्याांचे नाांि

क्रमाांक
१०१७८८

श्री.रुपेश म्हात्रे

विषय
शभिांिी ि िोंत्रबिली (जज.ठाणे) येथे विनापरिाना

आयुिेदिक औषधाांचे उत्पािन करणाऱ्या उत्पािकाांिर
कारिाई करण्याबाबत

१५

९५१९६

अॅि.आशशष शेलार, श्री.सांजय केळकर,

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्रीमती मतनषा चौधरी,

कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, श्रीमती सीमाताई

तळोजा

(ता.पनिेल,

जज.रायगि)

औद्योधगक

िसाहतीतील कांपन्याांमधन
ू होणारे प्रिष
ू ण

दहरे , िॉ.भारती लव्हे कर, प्रा.िषाय गायकिाि,

श्री.अशमन पटे ल, श्री.अस्लम शेख, श्री.नसीम
खान, श्रीमती तनमयला गावित, अॅि.यशोमती
१६

९९०७१

१७

९७६६८

ठाकूर

श्री.बाबुराि पाचणे

शशरूर

(जज.पुणे)

तालक्
ु यातील

पात्र

विद्याथी

गणिेशाच्या अनि
ु ानापासून िांचीत असल्याबाबत

िॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.राहुल
जळगाि (जज.जळगाांि) येथील हाफककन यतु नट बांि
जगताप, श्री.प्रिीप नाईक, श्री.शशशकाांत शशांिे, करण्याच्या तनणययाबाबत
श्री.जयांत पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाि,

श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.सांिीप नाईक,
श्री.अजजत पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील,

श्रीमती दिवपका चव्हाण, श्री.पाांिुरां ग बरोरा,

श्री.िैभि वपचि, श्री.हनम
ु ांत िोळस, श्री.नरहरी
झझरिाळ, श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.राजेश टोपे,
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.दिपक
१८

१०१२४६

१९

१०२२९१

चव्हाण, श्री.हसन मश्र
ु ीफ
श्री.सशमर मेघे

रुईखैरी (ता.दहांगणा,जज.नागपूर) येथील पाणी पुरिठा

श्री.पांकज भज
ु बळ

नाांिगाांि ि चाांििि (जज.नाशशक) तालुक्यातील ४२

२०

१०१४९७

श्री.विजय रहाांगिाले, श्री.चरण िाघमारे ,

२१

९७६७९

श्री.बाळासाहे ब मुरकुटे

श्री.राजेश काशीिार

विहीरीमध्ये िष
ु ीत पाणी जात असल्याबाबत

गािाांना प्रािे शशक नळ पाणी परु िठा योजनेद्िारे
सुरळीत पाणी पुरिठा होण्याबाबत

िे व्हािी (ता.तुमसर,जज.भांिारा) येथील पाणी पुरिठा
योजना सुरु करण्याबाबत

अहमिनगर जजल्हयातील जजल्हा पररषि ि खाजगी
अनि
ु ातनत शाळाांमधील मुलाांना िे ण्यात येणाऱ्या
पोषण आहाराची तपासणी करण्याबाबत

२२

२३

१००६१८

९७९५६

श्री.धैयश
य ील पाटील, श्री.सुभाष उफय पांडितशेठ धाटाि

(ता.रोहा,जज.रायगि)

येथील

औद्योधगक

पाटील

िसाहतीतील

श्री.सुभाष भोईर

िोंत्रबिली (जज.ठाणे) औद्योधगक िसाहतीतील हबयटय

प्रिष
ू णाबाबत
ब्राऊन

रसायतनक कारखान्यातन
ू

कांपनीत

झाल्याबाबत

िायग
ू ळती

होऊन

होणाऱ्या

स्फोट

5
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२४

प्रश्न

सिस्याांचे नाांि

क्रमाांक
१०१०२९

श्री.जयांत पाटील

विषय
अजन
ुय नगर (ता.काटोल, जज.नागपूर) येथील महात्मा
फुले

मागासिगीय

अपहाराबाबत
२५

१०१५२६

श्री.राजेश काशीिार, श्री.चरण िाघमारे

प्राथशमक

शाळे ने

केलेल्या

गोंदिया जजल््यात मख
ु यमांत्री पेयजल योजनेंतगयत
४० पाणीपुरिठा योजनाांना मांजूरी िे ताना झालेला
गैरव्यिहार

२६

१००७९०

२७

१००९५१

श्री.सांिीपानराि भुमरे , श्री.इम्तीयाज सय्यि
श्री.प्रकाश आत्रबटकर

औरां गाबाि जजल््यातील प्रिष
ू ण कमी करण्याबाबत
राज्यातील
डि.टी.एि.

मान्यता

रद्द

झालेल्या

कॉलेजची

अनामत

िी.एि.

सांस्थाचालकाांना परत करणेबाबत

ि

रक्कम

२८

१०२३६६

श्री.सुरेश हाळिणकर

हातकणांगले (जज.कोल्हापूर) येथील क्रीिा सांकुलाचे

२९

१००८८७

श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे

िौंि (जज.पुणे) तालुक्यातील मांजूर क्रीिा सांकुलासाठी

३०

१०२६८२

िॉ.राहूल पाटील

परभणी जजल्हा पररषिे च्या पाणी पुरिठा योजना ि

३१

९७०८९

श्री.मधुकरराि चव्हाण, श्री.सभ
ु ाष भोईर

काम प्रलांत्रबत असल्याबाबत

कृषी विभागाची जागा शमळणेबाबत

लघु शसांचन विभागामध्ये अतनयशमतता झाल्याबाबत

गोरे गाांि (जज.गोंदिया) येथील नेहरु सेिा सहकारी
सोसायटी ि पत
ू ी शेती उद्योग साधन सामग्र
ु ी

पुरिठा खरे िी-विक्री सोसायटीने धान विक्रीत केलेला
गैरव्यिहार
३२

९६०४६

श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट्ण

रोदहणखेि (ता. मोताळा, जज. बुलिाणा) ि १२

३३

९९४२७

श्री.अशमत झनक

अांजनगाि

विखे-पाटील, श्री.विजय ििेट्टीिार

गािाांचा पाणी पुरिठा बांि असल्याबाबत
(जज.अमरािती)

पांचायत

सशमतीने

तनमयलग्राम योजनेंतगयत गिांिी प्रशशक्षण शौचालय
बाांधकामामध्ये केलेला गैरव्यिहार

३४

९८४८८

श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.तक
ु ाराम काते,

राज्यात शालेय स्तरािर “मुखय तनकाल क्षेत्र”

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.अजजत पिार, (केआरए) पध्ित राबविण्याबाबत तसेच उस्मानाबाि

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जयांत पाटील, श्री.जजतेंद्र जजल्हा पररषि शाळे मध्ये सोलार पॅनल पुरिठा
आव्हाि, श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.सिा
सरिणकर
३५

९५६९९

करण्याबाबत

श्री.सांिीप नाईक, श्री.मनोहर भोईर, श्री.अशमत निी
विलासराि िे शमुख, श्री.राधाकृष्ट्ण

विखे-पाटील, श्री.अशमन पटे ल, श्री.बाळासाहे ब
थोरात, अॅि.यशोमती ठाकूर, िॉ.पतांगराि
किम, श्री.अमर काळे , श्री.नसीम खान,

श्री.विजय ििेट्टीिार, श्री.सुभाष उफय पांडितशेठ
पाटील

मब
ांु ई

रोखण्याबाबत

शहरातील

जल

ि

िायू

प्रिष
ू ण

6
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३६

प्रश्न

सिस्याांचे नाांि

क्रमाांक
९९२५२

प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी,
थोपटे

विषय
श्री.सांग्राम राज्यात प्राथशमक माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक

अनि
ु ातनत शाळाांमधील केलेली तनयमबा्य शशक्षक
भरती

३७

९६६२७

श्री.अतनल बाबर

दिघांची (ता.आटपािी, जज.साांगली) नळ पाणीपुरिठा

३८

९९३८६

श्रीमती अशमता चव्हाण, श्री.िी.पी.सािांत

लोहा (जज.नाांिेि) तालुक्यातील मागासप्रिगायतील ि

योजनेची चौकशी करण्याबाबत

िाररद्रय रे षेखालील विियाथी गणिेशापासन
ू िांधचत
रादहल्याबाबत

३९

१००२२९

श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीत
पाटील-सरुिकर

कोल्हापूर जजल््यातील पूरपररजस्थतीमळ
ु े शशक्षक

पात्रता परीक्षा (टीईटी) िे णाऱ्या उमेििाराांना पररक्षा
िे ता न आल्याबाबत

४०

१०१४०७

श्री.गणपतराि िे शमख
ु

सोलापरू

जजल््यातील

अन्नपण
ू ाय

शशधापत्रत्रका

४१

९५५२०

प्रा.विरें द्र जगताप

नाांिगाि खांिश्े िर (जज.अमरािती) तालक्
ु यातील १२

धारकाांना धान्याचा पुरिठा बांि केल्याबाबत
गािाांमध्ये

अतनयशमतता

पाणीपुरिठा

योजनेत

झालेली

४२

१००८३१

श्री.सुतनल शशांिे

राज्यातील शाळाांमधील कला, शारीररक शशक्षण

४३

१०१६११

श्री.भारत भालके

मांगळिेढा (जज.सोलापूर) येथील भोसे ि इतर ३९

आझण कायायनुभि शशक्षकाांच्या तनयुक्तीबाबत

गािाांची प्रािे शशक नळ पाणी पुरिठा योजना प्रलांत्रबत
असल्याबाबत

४४

९५१९५

श्री.भास्कर जाधि, श्री.शशशकाांत शशांिे,

रायगि

श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.ककसन कथोरे

बाांधकामे

श्री.जयांत पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाि,

जजल्हयात

समद्र
ु ककनारी

सीआरझेि

ि

पयायिरणाचे तनयम िािलन
ू अनधधकृतपणे केलेली

४५

९९३०४

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप, श्रीमती दिवपका

यशिांतराि चव्हाण महाराष्ट्र मक्
ु त विद्यापीठात

४६

९६४६०

श्री.अस्लम शेख, श्री.अमर काळे

धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील ४३ नळपाणी

४७

९८६८६

श्री.योगेश सागर, श्री.पास्कल धनारे

पालघरसह राज्यातील आदििासी पाड्यािरील बांि

चव्हाण

होत असलेला गैरव्यिहार

पुरिठा योजनेचे काम अपूणय असल्याबाबत

करण्यात आलेल्या िस्तीशाळाांतील स्ियांसेिक ि
शशक्षकाांबाबत

४८

१००५३७

िॉ.अशोक उईके

सारफळी (ता.बाभळ
ु गाांि, जज.यितमाळ) येथे भूजल
यांत्रणेची परिानगी न घेता पाणी पुरिठा विभागाने
विहीरीचे खोिकाम केल्याबाबत

४९

१०२९०४

श्री.पास्कल धनारे

भाईिर (जज.ठाणे) येथील जेसल पाकय खािीककनारी
खारफुटीची झािे तोिून होत असलेले अनधधकृत
बाांधकाम
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क्रमाांक
९५६२०

विषय

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

पालीिे िि

श्रीमती मतनषा चौधरी, श्री.अशमत साटम

अध्यक्षाांनी केलेला गैरव्यिहार

अॅि.आशशष शेलार, श्री.अतुल भातखळकर,

(सक
ु ापूर)

(ता.पनिेल,

जज.रायगि)

अांतगयत पाणी पुरिठा ि स्िच्छता सशमतीच्या

५१

९९३२५

श्री.सुभाष साबणे

परभणी जजल्हयात कोट्यिधी रुपयाांच्या शासकीय

५२

९६६०३

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.अजजत पिार, कळां ब (ता.कळां ब जज.उस्मानाबाि) येथील शासककय

धान्याचा झालेला अपहार

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जयांत पाटील,
श्री.जजतेंद्र आव्हाि

गोिामातील धान्याचा झालेला गैरव्यिहार

िस
ु री फेरी
अ. क्र.

प्रश्न

सिस्याांचे नाांि

क्रमाांक

विषय

५३

९५३६५

श्री.शभमराि तापकीर, श्री.योगेश दटळे कर

शशिाजीनगर (जज.पुणे) येथील धान्य गोिामात

५४

९५४२०

श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.अजजत पिार,

कजयत

श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचि, श्रीमती

कमयचाऱ्याांच्या प्रलांत्रबत िेतनाबाबत

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.जयांत पाटील,
दिवपका चव्हाण

धान्याचा झालेला गैरव्यिहार
(जज.रायगि)

महाविद्यालयातील

येथील

शशक्षक

ि

इांजजतनअरीांग
शशक्षकेत्तर

५५

१०२२०६

श्री.रुपेश म्हात्रे

अांबरनाथ (जज.ठाणे) तालक्
ु यामध्ये शशधािाटपाच्या

५६

९५१९९

अॅि.आशशष शेलार, अॅि.पराग अळिणी,

मांब
ु ईतील शमठी निीच्या िाढत्या प्रिष
ू णाबाबत

श्रीमती मतनषा चौधरी, श्री.प्रशाांत ठाकूर,

धान्याचा होत असलेला गैरव्यिहार

श्री.सांजय केळकर, कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन,
श्री.अशमत विलासराि िे शमुख, श्री.राधाकृष्ट्ण

विखे-पाटील, श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.अशमन
पटे ल, अॅि.यशोमती ठाकूर, िॉ.पतांगराि किम,

श्री.विजय ििेट्टीिार, श्री.अमर काळे , श्री.नसीम
खान, श्री.सांजय पोतनीस, िॉ.भारती लव्हे कर,
५७

९८२३१

५८

९५५४८

श्री.राज पुरोदहत

श्री.बाळासाहे ब मुरकुटे

शशांगिेतक
ु ाई (ता.नेिासा, जज.अहमिनगर) गािातील

श्री.प्रकाश आत्रबटकर

राधानगरी (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील नळ पाणी

विदहरी िवू षत झाल्याबाबत

पुरिठा योजनाांच्या िरू
ू
ु स्तीकरीता तनधीची तरति
करण्याबाबत

५९

१००९२२

श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.शरििािा कुरकांु भ (ता.िौंि, जज.पण
ु े) येथील औद्योधगक
सोनािणे
िसाहतीतील कांपन्या रसायन शमधश्रत पाणी ओढा,
नाला ि विदहरीत सोित असल्याबाबत
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६०

प्रश्न

सिस्याांचे नाांि

क्रमाांक
९५०९६

श्री.हषयिधयन सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट्ण
विखे-पाटील, श्री.विजय ििेट्टीिार,

६१

१००२३४

६२
६३

रायमल
ु कर

विषय
बुलढाणा

जजल््यात

मालिाहतक
ू

कांत्राटिारामळ
ु े

िॉ.सांजय लाभाथ्याांपयांत रे शन धान्य पोहचले नसल्याबाबत

श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीत

कोल्हापूर जजल्हयातील जजल्हा पररषिे च्या प्राथशमक

९५४९२

श्री.भास्कर जाधि

मौजे खाांिोत्री (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) येथील

९९०१६

श्री.योगेश सागर, श्रीमती मतनषा अशोक

िहाणू (जज.पालघर) तालुक्यातील गािाांना सुरळीत

पाटील-सरुिकर, श्री.प्रकाश आत्रबटकर

शाळा धोकािायक जस्थतीत असलेबाबत

शाळे च्या िगयखोल्या धोकािायक असल्याबाबत

चौधरी, श्री.अशमत साटम, अॅि.आशशष शेलार, पाणीपुरिठा करण्याबाबत
श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.विलास
तरे , श्री.पास्कल धनारे

६४

१०१३३३

श्री.प्रशाांत ठाकूर

निीन पनिेल (ता.पनिेल, जज.रायगि) येथील सेंट

जोसेफ हायस्कुलमधील शशक्षकाांनी विद्याथ्याांना
मारहाण केल्याबाबत

ततसरी फेरी
अ. क्र.
६५

प्रश्न

सिस्याांचे नाांि

क्रमाांक
१०२२९३

श्री.प्रकाश आत्रबटकर

विषय
कोल्हापरू , साांगली ि सातारा जजल््यातील ऊस
तोिणी मजूराांच्या मुलाांसाठी साखर शाळा कायायजन्ित
करण्याबाबत

६६

९५९५३

श्री.हषयिधयन सपकाळ, प्रा.विरें द्र जगताप,
श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील

बुलढाणा जजल््यातील पाणी पुरिठा योजनाांमध्ये
झालेला गैरव्यिहार

विधान भिन :

िॉ. अनांत कळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

दिनाांक : १५ डिसेंबर, २०१७
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