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महाराष्ट्र विधानसभा 

विसरे अवधिेशन, २०२२ 

-------------------------- 

सोमिार, विनाांक २२ ऑगस्ट, २०२२ / श्रािण ३१, १९४४ ( शके ) रोजीच्या 

िाराांवकि प्रश्नोत्तराांच्या यािीि समाविष्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सचूी 
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(२)   

(३)  
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(६)  

(७)  

(८)       

मुख्यमांत्री 

उप मुख्यमांत्री 

उच्च ि िांत्रवशक्षण, सांसिीय काये मांत्री 

पाणी पुरिठा ि स्िच्छिा मांत्री 

अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री 

अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहक सांरक्षण मांत्री 

शालेय वशक्षण मांत्री 

पययटन मांत्री 
 

  याांचे प्रभारी विभाग 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ६२ 
  

पवहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ४५   [ १ िे ४५ ] 
  

िुसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या – १३   [ ४६ िे ५८ ] 
  

विसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ४   [ ५९ िे ६२ ] 
  

एकूण - ६२ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 

  

पवहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

१ ४६०६६ श्री.सांजय वशरसाट शासवकय औषधवनमायणशास्त्र 

महाविद्यालय, औरांगाबाि येथील सांशोधक 

मागयिशयकाांच्या ररक्त जागाांबाबि 

२ ४४६८५ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, श्री.महेश 

बालिी, अॅड.आवशष शेलार, श्रीमिी मवनषा 

चौधरी, श्री.अवमि साटम 

रायगड वजल्हयािील पाणी टांचाई िूर 

करण्याबाबि 

३ ४७२०३ श्री.सांविप वक्षरसागर बीड वजल्याि टँकरने पाणी पुरिठा 

करण्याच्या कामाि झालेली अवनयवमििा 

४ ४५२३८ कॅप्टन आर. सेल्िन, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.पराग शाह, अॅड.पराग अळिणी, श्री.अवमन 

पटेल, श्री.सरेुश िरपुडकर, श्रीमिी सलुभा 

खोडके, श्री.कुणाल पाटील, श्री.अवमि झनक, 

श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्रीमिी मवनषा चौधरी, 

श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील 

 

िाभोन (िा.डहाणु, वज.पालघर) गािािील 

काांढोलपाडयाि वनमायण झालेली पाणी 

टांचाई 
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५ ४६८२१ श्री.नामिेि ससाणे टेंभी ( िा.महागाांि, वज.यििमाळ ) येथील 

सावित्रीबाई फुले कन्या विद्यालय आवण 

निभारि प्राथवमक शाळेि मध्यान्ह 

भोजनामध्ये प्लावस्टकचा िाांिूळ आढळून 

आल्याबाबि 

६ ४७८८८ श्री.वशरीष चौधरी, श्रीमिी सलुभा खोडके, 

श्री.सरेुश िरपुडकर, श्री.अवमि झनक, 

श्री.नानाभाऊ पटोले, श्री.अवमन पटेल 

कोरोनामुळे िोन्ही पालकाांचे वनधन 

झालेल्या विद्यार्थयाांचे पििी िा 

पिव्युत्तरपयांिचे वशक्षण शुल्क माफ 

करण्याबाबि 

७ ४६२८१ श्री.राजेश रघुनाथ पाटील, श्री.वक्षिीज ठाकूर, 

श्री.वहिेंद्र ठाकूर, श्री.विनोि वनकोले 

बोईसर (वज.पालघर) येथील सयुाय 

निीपात्राि मासेमारीसाठी वजलेटीन 

काडिुस िसेच घािक औषधाांचा िापर होि 

असल्याबाबि 

८ ४७३७६ श्री.शाांिाराम मोरे, श्री.वहरामण खोसकर, 

श्री.सरेुश िरपडुकर, श्रीमिी प्रविभा धानोरकर, 

श्री.अवमि झनक, श्री.नानाभाऊ पटोले, 

श्रीमिी सलुभा खोडके, श्री.अवमन पटेल, 

श्री.विकास ठाकरे, श्री.सांग्राम थोपटे, 

श्री.कुणाल पाटील, श्री.सांजय जगिाप, 

श्री.वजिेश अांिापूरकर, श्री.प्रशाांि ठाकूर, 

श्री.समीर कुणािार, श्री.महेश बालिी, श्रीमिी 

मवनषा चौधरी, श्री.अवमि साटम 

राज्याि विशेषि: वभिांडी िालुक्यािील 

आवििासी पाड याांिर पाणीटांचाई वनमायण 

झाल्याबाबि 

९ ४४८८१ श्री.भास्कर जाधि कोििली (िा. खेड, वज. रत्नावगरी) येथील 

in-Situ िांत्रज्ञानाद्वारे राबविण्याि येणाऱ्या 

साांडपाणी प्रवक्रया प्रकल्पाचे काम प्रलांवबि 

असल्याबाबि 

१० ४४५९८ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

श्री.पराग शाह, अॅड.आवशष शेलार, श्री.अवमि 

साटम, श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्रीमिी मवनषा 

चौधरी, श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.सवुनल 

प्रभू, श्री.रविांद्र िायकर, श्री.वमहीर कोटेचा 

मुांबईि अॅपिर आधाररि टॅक्सींिर राज्य 

शासनाचे वनयांत्रण आणण्याबाबि 

११ ४६२१६ श्री.विनोि वनकोले, श्री.वहिेंद्र ठाकूर, 

श्री.वक्षिीज ठाकूर, श्री.राजेश रघुनाथ पाटील, 

श्री.श्रीवनिास िनगा 

पालघर वजल्यािील वजल्हा पररषि 

शाळेिील िगयखोल्या धोकािायक 

असल्याबाबि 

१२ ४६२३० श्री.योगेश सागर, श्री.रविांद्र िायकर जुहू, मुांबई येथील मे गु्रविग एन्टरप्राईस 

प्रा.वल.या कां पनीमध्ये बनािट सौंियय 

प्रसाधने ियार केली जाि असल्याबाबि 

१३ ४४७८९ श्री.वभमराि िापकीर पुणे येथील खडकिासला धरणाच्या 

जलाशयाि रसायनयुक्त ि मैलावमवश्रि 

पाणी सोडण्याि येि असल्याबाबि 
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१४ ४७९२६ श्री.प्रकाश आवबटकर कोल्हापरू वजल्हयािील राज्य पररिहन 

महामांडळाच्या पात्र चालक ि िाहकाांना 

वनयुक्ती पत्र िेण्याबाबि 

१५ ४६६१३ श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील उस्मानाबाि शहरािील बस स्थानकाच्या 

बाांधकामाबाबि 

१६ ४९००५ श्री.अवभमन्यु पिार औसा (वज.लािूर) येथे शासकीय धान्य 

गोिामाचे बाांधकाम करण्याबाबि 

१७ ४७५०७ श्री.लक्ष्मण जगिाप पुणे ि वपांपरी वचांचिड शहराि 

अनवधकृिपणे िाहन प्रवशक्षण सांस्था सरुु 

असल्याबाबि 

१८ ४७०७२ श्री.सांग्राम थोपटे भुगाि, भुकूम ि वपरांगु ट 

(िा.मुळशी,वज.पुणे) येथील नळपाणी 

पुरिठा योजनेस मांजूरी िेण्याबाबि 

१९ ४४७५८ अॅड.आवशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 

श्री.प्रशाांि ठाकूर, कॅप्टन आर. सेल्िन, श्रीमिी 

मवनषा चौधरी, श्री.विपक चव्हाण, श्री.रोवहि 

पिार, श्री.मनोहर चांवद्रकापरेू, श्री.पराग शाह, 

अॅड.अशोक पिार, श्री.सवचन कल्याणशेटी, 

श्री.अवमि साटम, श्री.जयकुमार रािल, 

श्री.सांिोष िानिे, श्री.सवुनल काांबळे, 

श्री.गोिधयन माांगीलाल शमाय (ऊफय ) लालाजी 

राज्यािील महाविद्यालयाांकडे वशल्लक 

असलेली अनामि रक्कम ईबीसी 

विद्यार्थयाांच्या आिश्यक गरजाांसाठी 

वििररि करण्याबाबि 

२० ४६०८१ श्री.िान्हाजी मुटकुळे सकुळी (खुिय) (िा.सेनगाि, वज.वहांगोली) 

येथील रेशनच्या धान्याची काळया 

बाजाराि विक्री होि असल्याबाबि 

२१ ४५४०४ श्री.रईस शेख, अॅड.आवशष शेलार, श्री.अब ू

आजमी 

हररयाणा राज्यािून अहमिनगर वजल्हयाि 

बेकायिेशीरपणे गभयपािाच्या गोळयाांचा 

पुरिठा होि असल्याबाबि 

२२ ४४६०९ श्री.राम किम, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.अवभमन्यु पिार, श्री.अवमि साटम, 

श्री.सभुाष िेशमुख, श्री.रवि राणा 

अवजांठा लेणी (वज.औरांगाबाि) पररसरािील 

पाणीपरुिठा गि िीन िषायपासनू बांि 

असल्याबाबि 

२३ ४४७८८ श्री.कुणाल पाटील, श्री.विनोि वनकोले राज्यािील वजल्हा पररषि शाळाांमधील 

विद्यार्थयाांना िेण्याि येणारी मोफि 

पाठ यपसु्िके, गणिेश ि पूरक लेखन 

सावहत्य िसेच मुलींना िेण्याि येणारा 

उपवस्थिी भत्ता रद्द करण्याचा घेिलेला 

वनणयय 

२४ ४५४४६ श्रीमिी िेियानी फराांिे कें द्र शासनाकडून राष्ट्रीय उच्चिर वशक्षा 

अवभयानाांिगयि (रुसा) प्राप्त रक्कम वशक्षण 

सांस्थाना िेळेि वििरीि न केल्याबाबि 
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२५ ४६६८३ श्री.िौलि िरोडा शहापूर (वज.ठाणे) िालुक्यािील पाणी 

टांचाई िूर करण्याबाबि 

२६ ४५३६५ श्रीमिी मवनषा चौधरी, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.अवमि साटम, अॅड.पराग अळिणी, 

श्री.पराग शाह, कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशाांि 

ठाकूर, श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.रणधीर 

सािरकर, श्री.राम सािपुिे 

राज्यािील राज्य पररिहन महामांडळाचे 

कमयचारी महागाई भत्त्यापासनू िांवचि 

असल्याबाबि 

२७ ४४५६७ श्री.सनुील राणे, श्रीमिी गीिा जैन, श्री.सांजय 

केळकर, श्री.लहू कानडे, श्री.वहरामण खोसकर, 

श्री.रमेश कोरगाांिकर, श्री.रविांद्र िायकर, 

श्री.मांगेश कुडाळकर, श्रीमिी यावमनी यशिांि 

जाधि, श्री.सवुनल राऊि, श्री.वसध्िाथय वशरोळे, 

श्री.सवुनल प्रभू, श्री.गोिधयन माांगीलाल शमाय 

(ऊफय ) लालाजी 

मुांबईिील अनवधकृि शाळाांिर कारिाई 

करण्याबाबि 

२८ ४५०७७ श्री.जयकुमार रािल, श्री.विपक चव्हाण, 

श्री.रोवहि पिार, श्री.मनोहर चांवद्रकापूरे, 

श्री.अब ूआजमी, अॅड.अशोक पिार, श्री.सांिोष 

िानिे, श्री.सवुनल प्रभू, श्री.रणधीर सािरकर, 

डॉ.डॉ.विनय विलासराि कोरे (सािकर), 

श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे, श्री.मोहनराि हांबडे, 

श्री.प्रिाप अडसड 

राज्यािील शाळाांना वशक्षण हक्क 

कायद्यानुसार िर िीन िषाांनी स्िमान्यिा 

िेण्याबाबि 

२९ ४५११५ श्रीमिी यावमनी यशिांि जाधि, श्रीमिी माधुरी 

वमसाळ, श्री.सवुनल शेळके, श्री.राजेश एकडे, 

श्री.नानाभाऊ पटोले, श्री.सरेुश िरपुडकर, 

श्रीमिी प्रविभा धानोरकर, श्रीमिी सलुभा 

खोडके, श्री.अवमन पटेल, श्री.वहरामण 

खोसकर, श्री.कुणाल पाटील, श्री.विकास 

ठाकरे 

राज्याि विशेषि: मुांबई ि बुलढाणा 

वजल्याि िाररद्रय रेषेखालील वशधािाटप 

पवत्रका वििरण बांि केल्याबाबि 

३० ४४६४६ श्री.अवमि साटम, श्री.सभुाष िेशमुख, 

श्री.वनिेश राणे, श्री.प्रशाांि ठाकूर, अॅड.पराग 

अळिणी, श्रीमिी मवनषा चौधरी 

काांवििली (मुांबई) येथील कपोल 

विद्यावनधी इांटरनशॅनल शाळेच्या 

गैरव्यिस्थापनाबाबि 

३१ ४५७७६ श्री.समाधान अििाडे, श्री.लक्ष्मण जगिाप सोलापूर उपप्रािेवशक पररिहन कायायलय 

िसेच मोशी (वज.पुणे) येथील वपांपरी 

वचांचिड शहराि जािा रक्कम घेणाऱ्या 

िलालाांिर कारिाई करण्याबाबि 

३२ ४६८१३ श्री.वकशोर जोरगेिार, श्रीमिी प्रविभा 

धानोरकर, श्री.नानाभाऊ पटोले, श्रीमिी 

सलुभा खोडके, श्री.सुरेश िरपडुकर, 

श्री.विकास ठाकरे, श्री.वहरामण खोसकर, 

श्री.कुणाल पाटील 

चांद्रपूर शहरािील प्रिुषणाि िाढ 

झाल्याबाबि 
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३३ 

 

४८०३० 

 

श्री.रविांद्र िायकर, श्री.अवमि साटम, श्री.सभुाष 

िेशमुख, श्री.वनिेश राणे, श्री.प्रशाांि ठाकूर, 

अॅड.पराग अळिणी, श्रीमिी मवनषा चौधरी, 

अॅड.आवशष शेलार, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.राम 

किम, श्री.अवभमन्यु पिार, श्रीमिी सीमा महेश 

वहरे (सीमािाई), डॉ.सांिीप धुिे, अॅड.राहूल 

कुल, श्री.रवि राणा 

 

मुांबईिील रेशन िुकानाि “थीनर” विकून 

ग्राहकाांची विशाभूल केली जाि 

असल्याबाबि 

३४ ४५७६६ श्री.सभुाष िेशमुख साांगोला (वज.सोलापूर) िालुक्यािील 

वशरभािी पाणी पुरिठा योजनेंिगयि ४० 

गािाांना पाणी पुरिठा करणाऱ्या 

पाईपलाईनच्या िुरुस्िीबाबि 

३५ ४६१२० श्री.सवमर मेघे नागपूर विभागीय राज्य पररिहन 

महामांडळाव्िारे वनिड करण्याि आलेल् या 

उमेििाराांना वनयुक्तीपत्र न विल्याबाबि 

३६ ४५१८७ श्री.चेिन िुपे, श्रीमिी माधुरी वमसाळ, 

श्री.सवुनल काांबळे 

पुणे स्िारगेट आगारािील राज्य पररिहन 

महामांडळाच्या नाथजल उपक्रमाांिगयि 

झालेला गैरव्यिहार 

३७ ४४५८३ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्रीमिी यावमनी यशिांि 

जाधि 

डोंवबिली (वज.ठाणे) येथील 

एमआयडीसीिील प्रिुषण करणाऱ्या 

कारखान्याांिर कारिाई करण्याबाबि 

३८ ४७६८४ श्री.चांद्रकाांि (भाऊ) वनांबाजी पाटील, 

श्री.वशरीष चौधरी, श्रीमिी सलुभा खोडके, 

श्री.सरेुश िरपुडकर, श्री.अवमि झनक, 

श्री.नानाभाऊ पटोले, श्री.अवमन पटेल 

रािेर (वज.जळगाांि) िालुक्यािील पांचायि 

सवमिीमध्ये स्िच्छ भारि वमशन अांिगयि 

असलेल्या िैयवक्तक ि सामुवहक शौचालये 

योजनाांमध्ये कोट यिधीचा झालेला 

अपहाराबाबि 

३९ ४७७०१ डॉ.अशोक उईके डोंगरगाि (िा.राळेगाि. वज.यििमाळ) 

येथील नळ पाणी पुरिठा योजनेच्या 

कामाबाबि 

४० ४५४१० श्री.सांिोष बाांगर सेनगाांि िालुक्यािील (वज.वहांगोली) 

ग्रामीण भागािील पाणी टांचाई िूर 

करण्याबाबि 

४१ ४४६११ श्री.राजेंद्र पाटणी, अॅड.आवशष शेलार, श्री.राम 

किम, श्री.अवभमन्यु पिार, श्रीमिी सीमा महेश 

वहरे (सीमािाई), श्री.अवमि साटम, श्री.सभुाष 

िेशमुख, डॉ.सांिीप धुिे, अॅड.राहूल कुल, 

श्री.रवि राणा, श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.सवुनल 

प्रभू, श्री.रईस शेख 

 

राज्यािील शाळाांमध्ये सीसीटीव्ही 

बसिण्यासाठी वनधी उपलब्ध करून 

िेण्याबाबि 
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४२ ४७८६९ अॅड.राहूल कुल, श्री.अवभमन्य ु पिार, 

श्री.जयकुमार गोरे, डॉ.राहूल पाटील 

राज्यािील विशेषि: परभणी वजल्यािील 

शाळा वशक्षण हक्क कायद्याचे वनकष पूणय 

करण्यास अपयशी ठरल्याबाबि 

४३ ४५५५५ डॉ.राहूल पाटील, श्री.सांग्राम थोपटे, 

श्री.वक्षिीज ठाकूर, श्री.वहिेंद्र ठाकूर, श्री.राजेश 

रघुनाथ पाटील, श्री.विनोि वनकोले, श्री.अवनल 

बाबर, श्री.वशरीष चौधरी, श्रीमिी सलुभा 

खोडके, श्री.सरेुश िरपुडकर, श्री.अवमि झनक, 

श्री.नानाभाऊ पटोले, श्री.अवमन पटेल, 

श्री.रईस शेख 

राज्यािील प्राध्यापक ि प्राचायाांची भरिी 

प्रक्रीया सरुु करण्याबाबि 

४४ ४६३८० श्री.प्रकाश फािपेकर, श्री.पराग शाह, 

अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

अॅड.आवशष शेलार, श्री.वमहीर कोटेचा 

मुांबई उपनगरािील माहूल (चेंबूर) येथील 

प्रिुवषि हिेमुळे नागररकाांच्या आरोग्यािर 

विपररि पररणाम होि असल्याबाबि 

४५ ४६९३० श्री.सांिोष िानिे, श्री.सरेुश (राजूमामा) भोळे, 

श्री.योगेश सागर 

मुांबईि वशक्षकाांच्या ररक्त पिाांमळेु एक 

वशक्षकी शाळाांच्या सांख्येि िाढ होि 

असल्याबाबि 

  

िुसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

४६ ४४६९१ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

श्री.महेश बालिी, अॅड.आवशष शेलार, 

श्रीमिी मवनषा चौधरी, श्री.अवमि साटम 

पनिेल (वज. रायगड) िालुक्याि जल 

जीिन वमशन अांिगयि राबविण्याि येणा-या 

नळपाणीपुरिठा योजनेसाठी वनधीची िरिूि 

करण्याबाबि 

४७ ४४५९६ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

श्री.पराग शाह, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.अवमि साटम, श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्रीमिी 

मवनषा चौधरी, श्री.रविांद्र िायकर, 

श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील 

मुांबई विद्यापीठािील विद्यार्थयाांचे पििी 

अभ्यासक्रमाचे प्रमाणपत्र अनेक िषाांपासनू 

प्रलांवबि असल्याबाबि 

४८ ४७९३६ श्री.विनोि वनकोले, श्री.वहिेंद्र ठाकूर, 

श्री.वक्षिीज ठाकूर, श्री.राजेश रघुनाथ 

पाटील 

डहाणू (वज.पालघर) येथे ‘सजुल वनमयल 

अवभयान शहर पाणी पुरिठा योजनेचे’ 

काम सांथ गिीने सरुू असल्याबाबि 

४९ ४५३१२ अॅड.आवशष शेलार, श्री.वमहीर कोटेचा, 

श्री.सवुनल वटांगरे 

राज्यािील अिैध गुटखा विक्री ि िाहिूक 

करणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबि 

५० ४७३१८ श्री.िान्हाजी मुटकुळे वहांगोली वजल्याि पाणी नमुने िुवषि 

आढळून आल्याबाबि 

५१ ४५४५६ श्रीमिी िेियानी फराांिे, अॅड.आकाश 

फुां डकर, श्रीमिी मुक्ता वटळक 

राज्याि विशेषि: खामगाि, शेगाि 

(वज.बुलढाणा) ि पुणे वजल्यािील 

वशधापवत्रका व्यिस्थापन प्रणाली बांि 

असल्यामुळे शेकडो लाभाथी लाभापासनू 

िांवचि असल्याबाबि 
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५२ ४४७५१ श्री.सनुील राणे, श्री.अवमि साटम, 

श्री.सभुाष िेशमुख, श्री.वनिेश राणे, 

श्री.प्रशाांि ठाकूर, अॅड.पराग अळिणी, 

श्रीमिी मवनषा चौधरी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

श्री.पराग शाह, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.सांजय सािकारे, श्री.रविांद्र िायकर, 

श्री.राम सािपुिे 

मुांबई विद्यापीठािील कवलना सांकुलािील 

पाच एकर जागा वसध्िेश एांटरप्रायजेस याांना 

विना वनवििा वचत्रीकरणासाठी भाडे 

करारािर विल्याबाबि 

५३ ४४६४८ श्री.अवमि साटम, श्री.सुभाष िेशमुख, 

श्री.वनिेश राणे, श्री.प्रशाांि ठाकूर, अॅड.पराग 

अळिणी, श्रीमिी मवनषा चौधरी, श्रीमिी 

िेियानी फराांिे 

मुांबईिील पोिार इांटरनॅशनल शाळेची बस 

बेपत्ता झाल्याबाबि 

५४ ४५८३६ श्री.समाधान अििाडे, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

अॅड.आवशष शेलार, श्री.पराग शाह, 

अॅड.पराग अळिणी, श्रीमिी मवनषा 

चौधरी, श्री.वसध्िाथय वशरोळे 

राज्यािील ग्रांथालय कमयचाऱ्याांचे िेिन 

प्रलांवबि असल्याबाबि 

५५ ४५७६७ श्री.सभुाष िेशमुख राज्याि हाँटेल, बेकरी ि स्िीट माटय मधील 

खाद्यपिाथाांची विक्री करिाना एक्सपायरी 

डेट वलहणे बांधनकारक करण्याबाबि 

५६ ४६१५२ श्री.सवमर मेघे मे कटाररया ॲग्रो प्रा. वल. एम.आय.डी.सी. 

वहांगणा (वज.नागपूर) या कारखान्यामुळे होि 

असलेले प्रिुषण 

५७ ४४६४० श्री.मांगेश कुडाळकर, श्रीमिी लिाबाई 

सोनिणे, श्री.कालीिास कोळांबकर, 

श्री.राजेश रघुनाथ पाटील, श्री.वक्षिीज 

ठाकूर, श्री.वहिेंद्र ठाकूर, श्री.विनोि वनकोले, 

श्री.रमेश कोरगाांिकर, श्री.श्रीवनिास िनगा, 

श्री.भास्कर जाधि, श्रीमिी यावमनी यशिांि 

जाधि, श्री.िौलि िरोडा, श्री.सवुनल राऊि 

िसई-विरार ि डहाणू (वज.पालघर) येथे 

समुद्रवकनाऱ्यािर सीआरझेड वनयमाांचे 

उल्लांघन करुन वनयमाबाय बाांधकाम होि 

असल्याबाबि 

५८ ४५५६७ डॉ.राहूल पाटील, श्री.सांिोष िानिे परभणी वजल्यािील ग्रामीण भागािील 

वजल्हा पररषिेच्या शाळाांची िुरिस्था 

झाल्याबाबि 

  

विसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

 

५९ 

 

४४८२६ 

 

श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

श्री.महेश बालिी, अॅड.आवशष शेलार, 

श्रीमिी मवनषा चौधरी, श्री.अवमि साटम 

 

रायगड वजल्हयािील िाढत्या 

औद्योवगकीकरणामुळे नियाांमध्ये होि 

असलेले प्रिुषण रोखण्याबाबि 
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६० ४४६०० अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

श्री.पराग शाह, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.अवमि साटम, श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्रीमिी 

मवनषा चौधरी, डॉ.राहूल पाटील, श्रीमिी 

मुक्ता वटळक, श्री.वशरीष चौधरी, श्रीमिी 

सलुभा खोडके, श्री.सरेुश िरपुडकर, 

श्री.अवमि झनक, श्री.नानाभाऊ पटोले, 

श्री.अवमन पटेल, श्री.जयकुमार रािल, 

श्रीमिी माधुरी वमसाळ, श्री.रणधीर 

सािरकर, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.राम किम, 

श्री.अवभमन्यु पिार, श्रीमिी सीमा महेश 

वहरे (सीमािाई), श्री.सभुाष िेशमुख, 

डॉ.सांिीप धुिे, अॅड.राहूल कुल, श्री.रवि 

राणा, श्री.सवुनल काांबळे, श्री.गोिधयन 

माांगीलाल शमाय (ऊफय ) लालाजी 

राज्यािील खाजगी स्ियांअथयसहावययि ि 

विनाअनिुावनि शाळाांच्या विविध 

समस्याांबाबि 

६१ ४५३७५ अॅड.आवशष शेलार, डॉ.राहूल पाटील, 

श्री.लक्ष्मण जगिाप, श्री.विनोि अग्रिाल, 

श्री.बळिांि िानखडे, श्रीमिी सलुभा 

खोडके, श्री.सरेुश िरपडुकर, श्रीमिी 

प्रविभा धानोरकर, कुमारी प्रवणिी वशांिे, 

श्री.विकास ठाकरे, श्री.अवमन पटेल, 

श्री.कुणाल पाटील, श्री.सभुाष धोटे, 

श्री.वहरामण खोसकर, श्री.नानाभाऊ पटोले, 

श्री.अवमि झनक, श्री.सांग्राम थोपटे, 

श्री.वजिेश अांिापूरकर 

सिय वशक्षा अवभयानाांिगयि पीएफएमएस या 

स्ियांचवलि प्रणालीच्या माध्यमािून 

अहमिनगर ि परभणी वजल्हयाला 

वमळालेले अनुिान अखवचयि रावहल्याबाबि 

६२ ४४६२५ श्री.सनुील राणे, श्री.कालीिास कोळांबकर, 

श्री.राजेश रघुनाथ पाटील, श्री.विनोि 

वनकोले, श्री.वहिेंद्र ठाकूर, श्री.वक्षिीज 

ठाकूर, श्री.श्रीवनिास िनगा, श्री.शाांिाराम 

मोरे 

पालघर वजल्यािील शेिकऱ्याांना सानुग्रह 

अनुिानाची रक्कम िेण्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागिि 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

विनाांक : १८ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 

_______________________________________________________________________ 

मदु्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र क्रर्धानमंडळ सक्रिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणरे्र 

मदु्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मदु्रणालय, मुंबई. 


