
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

शुक्रिार, ददनाांक १३ जुलै, २०१८ / आषाढ २२, १९४० ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) आददिासी विकास मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) उद्योग ि खननकमम मांत्री 
(३) उजाम, निीन ि निीकरणीय उजाम,  

राज्य उत्पादन शुल्क मांत्री 
(४) सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री 
(५) सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री 

  

                          प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ४६ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३७ [ ०१ ते ३७ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०७ [ ३८ ते ४४ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०२ [ ४५ ि ४६ ] 
  

एकूण - ४६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांच ेनाांि विषय 
१ १२१४८३ श्री.लक्ष्मण पिार शशिाजीनगर (ता.गेिराई, जज.बीड) येथील 

जयभिानी सहकारी साखर कारखाना शल. 
या कारखान् यातील यकयतीतीने केलेली 
आत्महत्या 

२ १२०१४३ श्री.सुरेश गोरे रोहकल (ता.खेड, जज.पणेु) येथ े विजेचा 
धतीका लागून जखमी झालेल्याांना आधथमक 
मदत करण्याबाबत 

३ १२३९५१ अॅड.यशोमती ठाकूर पोहरा पुणाम (ता.भातकुली, जज.अमरािती) 
येथील नागररकाांना कमी दाबान े िीज 
पुरिठा होत असल्याबाबत 

४ १२४७६८ श्री.सभुाष साबणे भोसरी (जज.पुणे) येथील अण्णासाहेब मगर 
सहकारी बँकेत झालेला गैरयकयिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांच ेनाांि विषय 
५ ११७४८४ श्री.िभैि नाईक, डॉ.बालाजी ककणीकर, 

श्री.सभुाष भोईर, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.अननल कदम, श्रीमती तपृ्ती सािांत 

जामखडे (जज.अहमदनगर) येथील शतेकरी 
श्री.धोंडीराम शशरसाठ याांनी कजममाफीपासनू 
िांधचत रहाि ेलागल्यान ेकेलेली आत्महत्या 

६ ११८२३७ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाम गायकिाड, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.हषमिधमन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् दलु सत्तार, 
श्री.राहुल बोंदे्र 

आददिासी विकास मांडळाचा कृवष पांप ि 
पाईप िाटप योजनचेा ननधी तसेच खािटी 
कजामची रतीकम परत करण्यात 
आल्याबाबत 

७ १२२२७० श्री.राहुल मोटे उस्त्मानाबाद, परळी, नाांदेड, श्रीरामपरू ि 
लातूर येथील िखार महामांडळाने मजीतील 
ठेकेदाराांना धान्य पुरिठ्याचा ठेका 
ददल्याबाबत 

८ ११७४०८ अॅड.आशशष शेलार, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.ककसन कथोरे, श्रीमती 
मननषा चौधरी, श्रीमती सीमाताई दहरे 

धचपळूण (जज.रत्नाधगरी) तालतुीयातील 
सेिाभािी ब्राम्हण नागरी सहकारी 
पतसांस्त्थेत झालेला गरैयकयिहार 

९ १२३५०४ श्री.रमेश लटके चेंबूर ि अांधेरी येथील िीरशैि सहकारी 
बँकेतील ठेिीदार ि खातेधारकाांच ेपसेै परत 
शमळण्याबाबत 

१० १२१३९९ श्री.भारत भालके पांढरपुर ि मांगळिढ़ेा (जज.सोलापुर) 
तालुतीयातील ननराधाराांना सांजय गाांधी 
ननराधार योजनेतांगमत ननधी शमळणबेाबत 

११ ११७७७१ श्री.सांजय पोतनीस, श्री.मनोहर भोईर पेण (जज.रायगड) तालुतीयातील जेएसडब्ल्य ू 
कां पनीमध्ये परप्राांनतयाांची भरती करण्यात 
येत असल्याबाबत 

१२ ११९३२४ श्री.सनुनल राऊत, श्री.विजय औटी, 
श्री.डी.एस.अदहरे, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्त्लम शेख, 
श्री.नसीम खान, प्रा.िषाम गायकिाड, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती ननममला 
गावित, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.हषमिधमन 
सपकाळ, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.भारत भालके 

ससुरिाडी (ता.शहापुर, जज.ठाणे) येथील 
शासकीय आश्रमशाळेत ननकृष्ट्ट दजामचा 
अन्नपरुिठा केल्याबाबत 

१३ ११८३३२ श्री.राजशे क्षीरसागर, श्री.चांद्रदीप नरके, 
श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर, श्री.अशमन 
पटेल, डॉ.सजुजत शमणचेकर 

कोल्हापरू पजश्चम आणण दक्षक्षण भागातील 
सहयाद्रीच्या पठारािरुन बॉतीसाईटच े
बेकायदेशीरपण ेउत्खनन सरुु असल्याबाबत 

१४ ११७४१८ श्री.अशमत विलासराि देशमुख, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अस्त्लम शेख, श्री.नसीम खान, 

उमरखडे (जज.यितमाळ) येथील सािळेश्िर 
या गािातील शतेकऱ् याने कजममाफीच्या 
यादीत नाि नसल्यान ेकेलेली आत्महत्या 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांच ेनाांि विषय 
प्रा.िषाम गायकिाड, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती ननममला 
गावित, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.मनोहर भोईर, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.हषमिधमन 
सपकाळ, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.जयकुमार 
गोरे, श्री.भारत भालके, श्री.डी.एस.अदहरे, 
श्री.सनुनल केदार, श्री.अमर काळे 

१५ १२१३९५ श्री.सभुाष उफम  पांडडतशेठ पाटील सधुागड (जज.रायगड) तालुतीयातील 
शमनीडोअर ररक्षा स्त्टॅन्ड जिळील अती 
उच्च दाबाच े विद्युत रोदहत्र धोकादायक 
अिस्त्थते असल्याबाबत 

१६ ११९१२२ डॉ.सांजय रायमुलकर मौज े डोणगाांि (ता.मेहकर, जज.बलुढाणा) 
येथील विदभम कोकण ग्रामीण बॅकेतील 
अधधकारी ि कममचाऱ्याांनी शासनाची केलेली 
फसिणूक 

१७ १२३९४९ श्री.राजन साळिी बेनीखदुम खरेिसे (ता.लाांजा, जज.रत्नाधगरी) 
पररसरात महावितरण कां पनीच े िीज खाांब 
ि िीज िादहन्या जीणम झाल्याबाबत 

१८ ११८९२३ श्रीमती ननममला गावित, श्री.राहुल बोंदे्र, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.नसीम खान, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र 
आयकहाड, श्री.हनुमांत डोळस 

जुन्नर (जज.पुणे) तालुतीयातील 
पजश्चमेकडील आददिासी भागातील गािाांत 
िीजपुरिठा खांडडत झाल्याबाबत 

१९ ११९६३० श्री.राज ुतोडसाम राज्यात सन २०१५-१६ या शकै्षणणक सत्रात 
आददिासी विद्यार्थयाांना िसनतगहृात प्रिशे 
शमळाला नसल्याने अथमसांकल्पीय अनुदान 
परत गेल्याबाबत 

२० १२३८५४ श्री.बाबुराि पाचण े शशरूर (जज.पणेु) तालतुीयातील शशरूर ग्रपु 
कायमकारी सहकारी सांस्त्थतेील 
गैरयकयिहाराबाबत 

२१ १२४४१० श्री.राजेंद्र पाटणी िाशीम शहरातील (जज.िाशशम) आययुडीपी 
भागातील यकयसनमतुीती कें द्रात बनािट 
दस्त्तऐिज तयार करुन केलेला गैरयकयिहार 

२२ ११६६२४ श्री.अतुल भातखळकर चांद्रपूर जजल््यात दारूबांदी असतानाही 
अिैधपणे दारु विक्री होत असल्याबाबत 

२३ १२१२२७ डॉ.सजुजत शमणचकेर रेंदाळ (ता.हातकणांगल,े जज.कोल्हापूर) 
येथील एका यकयतीतीचा विजचे्या तारेला 
स्त्पशम होऊन झालेला मतृ्य ु
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांच ेनाांि विषय 
२४ ११८३६४ श्री.अस्त्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-

पाटील, श्री.कुणाल पाटील, श्री.सनुनल 
केदार, श्री.अमर काळे, श्री.अशमन पटेल, 
श्रीमती ननममला गावित, श्री.नसीम खान, 
श्री.आशसफ शेख, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.बाळासाहेब थोरात 

मौ.पानगाांि (ता.रेणापरू, जज.लातूर) येथ े
सांजय गाांधी ननराधार योजना ि श्रािण 
बाळ योजनेच्या अनुदान िाटपात झालेला 
गैरयकयिहार 

२५ १२२३१५ श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीकर नाांदेड जजल्हयातील बांद कारखान्यात 
बेकायदेशीरपण े मळीची ननशममती करण्यात 
आल्याबाबत 

२६ ११७४९३ श्री.परृ्थ िीराज चयकहाण, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.नसीम खान, श्री.अस्त्लम शखे, श्रीमती 
ननममला गावित, श्री.सुननल केदार, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अमर काळे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.कालीदास 
कोळांबकर, प्रा.िषाम गायकिाड, श्री.कुणाल 
पाटील, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् दलु 
सत्तार, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अशमत झनक, 
श्री.भारत भालके, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.बसिराज पाटील, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.हषमिधमन सपकाळ, 
श्री.अशमत विलासराि देशमुख, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे 

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या स्त्टाटम अप 
धोरणाच्या अांमलबजािणीसाठी यांत्रणा 
उभारण्याबाबत 

२७ १२४६८८ डॉ.अशोक उईके पाांढरकिडा (ता.केळापरू, जज.यितमाळ) 
प्रकल्प कायामलयामाफम त काढण्यात 
आलेल्या िसतीगहृातील भोजनाच्या 
ननविदेमध्ये झालेली अननयशमतता 

२८ १२१९३५ श्री.सुरेश हाळिणकर महावितरण कां पनीने िीज ग्राहकाांकडून 
िसलू केलेली रतीकम परत करण्याबाबत 

२९ ११८७०३ श्री.सरदार ताराशसांह, श्री.शरददादा सोनािणे राज्यात सामाजजक न्याय विभागातील 
विविध योजनाांच्या प्रशसद्धीसाठी खचम 
केलेल्या देयकाांमध्ये झालेला गैरयकयिहार 

३० ११६७१७ श्री.नारायण पाटील, श्री.अब ू आजमी, 
श्रीमती तपृ्ती सािांत, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.ज्ञानराज चौगुले, श्री.जयप्रकाश मुांदडा, 
श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.चांद्रकाांत सोनिणे 

निी मुांबईतील कृषी उत्पन्न बाजार 
सशमतीतील साखर गोदामात 
पाककस्त्तानातनू आयात करण्यात आलेली 
साखर मागविण्यात आल्याबाबत 

३१ ११८३२१ श्री.कुणाल पाटील, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अस्त्लम शेख, प्रा.िषाम गायकिाड, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.डी.पी.सािांत, 

राज्यातील प्रनतक्षा यादीिरील कृषी पांपाांना 
उच्चदाब िीज वितरण प्रणालीतनू िीज 
जोडणी देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांच ेनाांि विषय 
श्रीमती ननममला गावित, अॅड.यशोमती 
ठाकूर, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सनुनल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अब् दलु सत्तार 

३२ ११७६२५ श्री.ककसन कथोरे, श्री.नरेंद्र पिार, श्री.नरेंद्र 
महेता, श्री.बळीराम शसरसकार 

अांबरनाथ (जज.ठाणे) तालुतीयातील 
अनतररतीत अांबरनाथ औद्याधगक विकास 
महामांडळाच्या क्षते्रात सीएट या कां पनीने 
बेकायदेशीर उत्खनन केल्याबाबत 

३३ ११६७०० श्री.शभमराि तापकीर, श्री.विजय काळे, 
श्री.विलास तरे 

पुणे शहरात लघुदाब ि उच्चदाब 
िादहन्याांच्या दरुुस्त्तीकररता असलेल्या 
ननयमािलीच ेमहावितरण कां पनीकडून होत 
असलेले उल्लांघन 

३४ १२४२३२ श्री.सनुनल शशांदे, अॅड.भीमराि धोंडे, 
श्री.सांतोष दानि,े श्री.सुननल प्रभू 

राज्य शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार 
सशमतीच्या ननयमनातून अन्नधान्य – 
कडधान्य मुतीत करण्यासाठी नेमलेल्या 
अभ्यासगट सशमतीबाबत 

३५ १२३११७ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाज े दहिरे (ता.शसन्नर, जज.नाशशक) येथील 
उपकें द्र उभारण्यासाठी भ-ूसांपादन केलेल्या 
शतेकऱ् याांना मोबदला देण्याबाबत 

३६ ११९५९६ श्री.शरददादा सोनािणे डहाणू (जज.पालघर) आददिासी प्रकल्प 
विभागातांगमत धामणगाि आश्रमशाळेत 
अधीक्षकाांनी विद्याथीनीचा विनयभांग 
केल्याबाबत 

३७ ११९२९९ श्री.हषमिधमन सपकाळ तरोडा (ता.मोताळा जज.बलुढाणा) येथील 
शतेक-याांना विद्युत जोडणी न करता 
देयके देण्यात आल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांच ेनाांि विषय 
३८ ११८३१३ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 

िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाम गायकिाड, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.हषमिधमन सपकाळ, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अब् दलु सत्तार, 
श्री.राहुल बोंदे्र 
 

नांदरूबार जजल््यातील शहादा बाजार 
सशमतीमध्ये हमीभािापेक्षा कमी दरान े
हरभऱ्याची खरेदी केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांच ेनाांि विषय 
३९ ११८६६८ श्री.अस्त्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-

पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख, श्री.परृ्थ िीराज चयकहाण, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाम 
गायकिाड, श्रीमती ननममला गावित, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.हषमिधमन सपकाळ, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.िसांतराि चयकहाण, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.अशमत झनक, 
श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.आशसफ शखे, 
श्री.सनुनल प्रभू, श्री.सांतोष दानि,े 
श्री.नारायण कुच,े अॅड.भीमराि धोंडे, 
श्री.सनुनल शशांदे 

राज्यातील महाननशममती प्रकल्पाांना 
ननयशमत कोळसा परुिठा करण्याबाबत 

४० ११८५८० श्री.कुणाल पाटील, श्रीमती ननममला गावित, 
श्री.हषमिधमन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.भारत भालके, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.अस्त्लम शखे 

जुन्नर (जज.पुणे) तालुतीयातील वपांपरी पेंढार 
येथील शतेक-याांच्या टॉमेटोला बाजारभाि 
शमळण्याबाबत 

४१ ११६७५३ श्री.शभमराि तापकीर आांबेगाि पठार (पुणे) येथील होळकर नगर 
भागात उघड्या विद्युत िादहनीमळेु जखमी 
झालेल्या मलुाांना आधथमक मदत देण्याबाबत 

४२ ११८१२४ श्री.सनुनल शशांदे सािड े (ता.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) 
गािासाठी मांजूर झालेली दोन रोदहत्र ेयाच 
गािात उभारण्याबाबत 

४३ १२३११८ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाज े मौज े शमठसागरे (ता.शसन्नर, जज.नाशशक) 
येथे िीज वितरण कां पनीच्या उच्च दाब 
िादहनमेळेु आग लागून डाशळांब बागाांच े
झालेले नकुसान 

४४ १२२८५८ श्री.हषमिधमन सपकाळ मोताळा (जज.बलुढाणा) तालुतीयातील दशलत 
िस्त्त्याांच्या विकासाकररता ननधी 
देण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांच ेनाांि विषय 
४५ ११८७०२ श्री.अस्त्लम शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-

पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख, श्री.परृ्थ िीराज चयकहाण, 
श्री.अशमन पटेल, प्रा.िषाम गायकिाड, 

पालम, गांगाखेड ि परभणी (जज.परभणी) 
तालुतीयातील नादरुुस्त्त अिस्त्थते असलेली 
रोदहत्र ेबदलनू देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांच ेनाांि विषय 
श्रीमती ननममला गावित, अॅड.यशोमती 
ठाकूर, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.हषमिधमन 
सपकाळ, श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.नसीम खान, श्री.अब् दलु सत्तार, 
श्री.अशमत झनक 

४६ १२३११९ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाज े मौज े माळेगाि (ता.शसन्नर, जज.नाशशक) 
येथील औद्योधगक विकास महामांडळाने 
अधधसूचना जादहर करुनही भसूांपादनाची 
कायमिाही केली नसल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १२ जलु,ै २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, नागपूर. 


