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(१) आददिासी विकास मांत्री 
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(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 - ५१ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ४३ [ ०१ ते ४३ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०८ [ ४४ ते ५१ ] 
  

एकूण - ५१ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१ १२३६१७ श्री.क्षितीज ठाकूर, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.विलास 

तरे 
नालासोपारा (ता.िसई, जज.पालघर) येथील 
महापारेषण कां पनीच्या सबस्त्टेशनमध्ये झालेला 
स्त्फोट 

२ १२१६७४ श्री.राणाजगजीतससांह पाटील उस्त्मानाबाद जजल््यामध्ये प्राथसमक ि 
माध्यसमक जजल्हा पररषद शाळाांमध्ये सोलार 
पॅनल बसविण्याबाबत 

३ ११७३२९ अॅड.आसशष शेलार, श्री.सांजय केळकर, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.प्रशाांत ठाकूर, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.महेश चौघुले 

मानपाडा रस्त्त्यािरील (ता.कल्याण, जज.ठाणे) 
गाांधारी नाल्यािर असलेल्या पुलाचे काम पुणम 
करण्यासाठी विज िादहन्या स्त्थलाांतररत 
करणेबाबत 

४ १२५७१६ श्री.प्रशाांत बांब पूणाम नागरीक सहकारी बकँ मयामददत, बीड 
(ता.आष्ट्टी, जज.बीड) या सहकारी बँकेतील 
वित्तीय अननयसमततेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
५ १२१०९२ श्री.िैभि वपचड गोंददया येथील सलटील फ्लॉिर इांग्लीश समडीअम 

स्त्कुल या शाळेमध्ये शैिणणक सुविधा उपलब्ध 
नसल्याबाबत 

६ १२३३४८ श्री.अब् दलु सत्तार औरांगाबाद जजल्हयातील सािमजननक पाणीपुरिठा 
योजनेतील ग्राहकाांचा िीज पुरिठा खांडीत 
करण्याच्या घेतलेल्या ननणमयास स्त्थधगती 
देण्याबाबत 

७ १२५२८० डॉ.सुधाकर भालेराि मराठिाड्यातील कोळी महादेि ि कोळी मल्हार 
जमातीच्या व्यकतीांना जात िैधता प्रमाणपत्र 
देण्याबाबत 

८ १२१४६४ श्री.विजय औटी मामेखेल बोटा (ता.अकोले, जज.अहमदनगर) 
येथील आश्रमशाळेतील अल्पियीन शालेय 
विद्याथीनीिर झालेला लैंधगक अत्याचार 

९ ११७४६० श्री.मनोहर भोईर नानोशी (ता.पनिेल, जज.रायगड) गट 
ग्रामपांचायतीस आददिासी िेत्रात समाविष्ट्ट 
करण्याबाबत 

१० १२४७८५ श्री.अतुल भातखळकर मौजे विरार (ता.िसई, जज.पालघर) येथील 
स्त्थाननक मूळ आददिासीांच्या जागेिर अनधधकृत 
इमारतीांचे बाांधकाम केल्याबाबत 

११ ११९२३४ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.शसशकाांत सशांदे, श्री.सांदीप नाईक, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.भास्त्कर जाधि, श्री.नरहरी णझरिाळ, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.ददपक चव्हाण, श्री.सुरेश लाड 

कल्याण (जज.ठाणे) येथील आददिासी 
िसतीगहृाच्या इमारतीची झालेली दरुिस्त्था 

१२ १२०८१४ श्री.सुननल प्रभू, प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती 
ठाकूर, श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषमिधमन सपकाळ, श्री.असमत झनक 

िेलगुर (जज.गडधचरोली) येथील राजे धममराि 
माध्यसमक आश्रम शाळेतील विद्याथीनी कुमारी 
माता झाल्याबाबत 

१३ १२०१६५ श्री.जयकुमार गोरे, प्रा.िषाम गायकिाड, श्रीमती 
ननममला गावित, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.असमन पटेल, श्री.अस्त्लम शेख, 
श्री.नसीम खान, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.िसांतराि 
चव्हाण, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर 
कुणािार, अॅड.आसशष शेलार, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.असमत साटम 
 

राज्यातील जजल्हा मध्यिती सहकारी बँकाांनी 
केलेल्या नोकर भरतीमध्ये केलेली अननयसमतता 

१४ १२५५५९ श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अस्त्लम शखे 

महाराष्ट्र इन्स्त्रनम ग्रीड पॉिर रान्ससमशन कां पनी, 
नतडांगी (ता.कळमेश्िर, जज.नागपूर) या कां पनीने 
बेकायदेशीररीत्या टॉिर उभारल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१५ ११८६७७ श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-

कुपेकर, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.नारायण कुचे, 
श्री.सांतोष दानिे, श्री.रुपेश म् हात्र,े श्री.असमन 
पटेल, श्री.जयांत पाटील, श्री.शसशकाांत सशांदे, 
श्री.सांदीप नाईक, श्री.भास्त्कर जाधि, श्री.नरहरी 
णझरिाळ, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.सुरेश लाड, प्रा.िषाम 
गायकिाड 

पाचगणी (जज.सातारा) येथील नधचकेता 
एज्यकेुशन ि चॅररटेबल रस्त्टच्या आददिासी 
मुलाांच्या शाळेचे हस्त्ताांतरण करण्यात येत 
असल्याबाबत 

१६ १२२७७७ श्री.हनुमांत डोळस अकलूज (ता.माळसशरस, जज.सोलापूर) येथील 
सहारा इजन्स्त्टट्यटू ऑफ नससिंग स्त्कूल ि 
धन्िांतरी नससिंग स्त्कूल या बहुउद्देशीय सांस्त्थेच्या 
सधचिाने केलेला गैरव्यिहार 

१७ ११८५८८ श्री.सरदार ताराससांह, श्री.शरददादा सोनािणे धचखलठाणा (ता.जज.औरांगाबाद) एमआयडीसीतील 
भूखांड िाटपात झालेला गैरव्यिहार 

१८ ११९८०१ श्री.सुभाष भोईर डोंबबिली (जज.ठाणे) महाराष्ट्र औद्योधगक 
विकास महामांडळ येथील घरडा सकम ल नजीकचे 
जलकुां भ िापरात आणण्याबाबत 

१९ ११६८३० श्री.अब ूआजमी, डॉ.समसलांद माने, श्री.सुधाकर 
देशमुख, श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.मांगेश 
कुडाळकर, डॉ.राहूल पाटील, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.शसशकाांत सशांदे, श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब 
पाटील, श्री.सुभाष उफम  पांडडतशेठ पाटील, 
श्री.असमन पटेल, श्री.सांदीपानराि भुमरे, श्री.सुरेश 
धानोरकर, श्री.ज्ञानराज चौगुले, श्री.योगेश सागर, 
श्री.नारायण कुचे, श्री.सांतोष दानिे, डॉ.सांतोष 
टारफे, श्री.अस्त्लम शेख, श्रीमती ननममला गावित, 
प्रा.िषाम गायकिाड, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्री.विकास कुां भारे, श्री.अतुल सािे, श्री.चांद्रदीप 
नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर, श्री.सुधाकर 
कोहळे, डॉ.आसशष देशमुख, श्री.सुरेश गोरे 

गारखेडा (जज.औरांगाबाद) येथील भाजी विके्रत्याने 
अिास्त्ति विज देयक आल्यामुळे केलेली 
आत्महत्या 

२० १२३०७४ श्री.जयप्रकाश मुांदडा खासकीलिाडा (ता.सािांतिाडी, जज.ससांधदुगूम) 
येथील स्याद्री काजू प्रकक्रया आणण मद्याकम  
ननसममती सहकारी कारखाना मयाम. या सांस्त्थेच्या 
शासनाकड ेतारण असलेल्या जसमनीबाबत 

२१ १२६२५२ अॅड.सांजय धोटे राजुरा (जज.चांद्रपूर) तालुकयातील बांद असलेले 
उद्योग सुरु करण्याबाबत 

२२ १२३१९६ श्री.सदानांद चव्हाण खेडी (ता.धचपळूण जज.रत्नाधगरी) येथील धचपळूण 
पॉिरलूम विव्हसम को.ऑ. सोसायटीच्या 
भागधारक कामगाराांच्या समस्त्याांबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
२३ १२४५४१ श्री.असमत झनक, श्री.असमन पटेल, श्री.अस्त्लम 

शेख, श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषमिधमन सपकाळ 

मालेगाि (ता.ररसोड, जज.िासशम) येथे धडक 
ससांचन योजने अांतगमत घेण्यात आलेल्या 
विदहरीिर विद्यतु जोडणी करुन देण्याबाबत 

२४ १२४१५७ श्री.प्रभुदास सभलािेकर काटकुां भ (ता.धचखलदरा, जज.अमरािती) येथील 
१२ गािाांमध्ये महावितरण कां पनीच्या 
असभयांत्यानी ५ मदहन्याांचे एकबत्रत विज देयक 
ददल्याबाबत 

२५ ११९८०२ श्री.राजु तोडसाम, डॉ.अशोक उईके पाांढरकिडा (जज.यितमाळ) तालुकयातील ददव्याांग 
व्यकतीांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या 
योजनाांचा लाभ ददव्याांगाना समळण्याबाबत 

२६ १२४५२० श्री.सुभाष उफम  पांडडतशेठ पाटील माणगाि (जज.रायगड) तालुकयातील स्त्थाननक 
प्रकल्पग्रस्त्ताांच्या विविध मागण्याांबाबत 

२७ १२२५३४ डॉ.सांतोष टारफे, श्री.असमन पटेल िारांगा (ता.कळमनुरी, जज.दहांगोली) येथे 
लाईनमनचा झालेला मतृ्य ू

२८ ११८६६० श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.असमत विलासराि देशमुख, श्री.पथृ् िीराज 
चव्हाण, श्री.असमन पटेल, श्री.अस्त्लम शेख, 
प्रा.िषाम गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती 
ननममला गावित, श्री.डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोष 
टारफे, श्री.िसांतराि चव्हाण, श्री.अमर काळे, 
श्री.सुननल केदार, श्री.नसीम खान, श्री.आससफ 
शेख, श्री.कुणाल पाटील 

राज्यातील अनुसूधचत जातीच्या मुला-मुलीांसाठी 
चालविल्या जाणाऱ् या कें द्रीय ननिासी 
आश्रमशाळाांना अनदुान देण्याबाबत 

२९ १२५३३२ श्री.सुरेश गोरे चाकण (जज.पुणे) औद्योधगक िेत्र टप्पा क्र. २ 
मध्ये महाराष्ट्र औद्योधगक विकास महामांडळाने 
उद्योगाांसाठी िाटप केलेल्या भूखांडाांना रस्त्ता 
उपलब्ध करून देण्याबाबत 

३० ११७६६७ श्री.छगन भुजबळ एकलहरे (ता.जज.नासशक) येथील ६६० मे. िटॅ 
औजष्ट्णक विद्यतु प्रकल्पाचे काम सुरु 
करण्याबाबत 

३१ ११७८१६ श्री.कुणाल पाटील, श्रीमती ननममला गावित, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.िषाम गायकिाड, 
श्री.असमन पटेल, श्री.अस्त्लम शेख, 
श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.अमर काळे, डॉ.सांतोष 
टारफे, श्री.भारत भालके 

शासकीय आश्रमशाळा ि िसनतगहृात कायमरत 
ततृीय ि चतुथम शे्रणी कममचाऱ्याांना शासकीय 
सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

३२ १२११४३ श्री.गोिधमन शमाम अकोला जजल््यातील रमाई घरकुल योजनेंतगमत 
लाभाथ्यािंना अनदुान वितरीत करण्याबाबत 

३३ १२१५४९ श्री.हररष वपांपळे मोताळा (जज.बुलढाणा) तालुकयातील अिधै 
सािकाराांिर कारिाई करण्याबाबत 
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३४ 
 

१२३७३९ 
 
श्री.ददपक चव्हाण 

 
राज्यातील स्त्थाननक स्त्िराज्य सांस्त्थाांच्या थकीत 
पाणी आणण िीज देयकाांबाबत 

३५ १२३८२९ श्री.रमेश लटके मुांबई शहरातील गरज,ू ननराधार ि विधिा 
मदहलाांना सांजय गाांधी ननराधार योजनेचा लाभ 
समळण्याबाबत 
 

३६ १२२१२५ श्री.विकास कुां भारे, डॉ.आसशष देशमुख, 
श्री.सुधाकर कोहळे 

शेंबळ (ता.िरोरा, जज.चांद्रपूर) येथे कां रजी पॉिर 
ग्रीडपासून भूगािपयिंत विद्युत िादहनीचे टॉिर 
मनमानीपणे टाकले जात असल्याबाबत 
 

३७ १२०६३३ डॉ.शसशकाांत खेडकेर दरेगाांि (ता.ससांदखेडा, जज.बुलढाणा) येथील रमाई 
घरकूल योजनेच्या प्रनतिा यादीमध्ये झालेल्या 
अननयसमततेबाबत 
 

३८ १२३७९२ श्री.सुरेश लाड डोलिली (ता.खालापूर, जज.रायगड) येथील 
शासकीय आददिासी आश्रमशाळेच्या इमारतीच्या 
प्रलांबबत प्रस्त्तािाबाबत 
 

३९ १२३११५ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे सहकारी औद्योधगक िसाहतीांना खेळत्या 
भाांडिलाच्या रकमेिर शुल्क भरािे लागत 
असल्याबाबत 
 

४० १२२२३६ श्री.राहुल मोटे इनगोंदा (ता.परांडा, जज.उस्त्मानाबाद) येथील 
सशिारात विद्यतु पुरिठ्याअभािी शेतकऱ्याांच्या 
वपकाांचे झालेले नकुसान 

४१ १२४४८८ श्री.विजय काळे पुणे जजल््यात महावितरणने आकारलेल्या िीज 
देयकाांतील तफाित िसूल केली जात 
असल्याबाबत 

४२ १२२७३६ श्री.नारायण पाटील करमाळा (जज.सोलापूर) तालुकयातील विद्युत 
रोदहत्र ि प्रलांबबत कृषी पांपासाठी ननधी 
समळण्याबाबत 

४३ ११९५३० श्री.डी.पी.सािांत, श्री.जयकुमार गोरे, श्री.सांग्राम 
थोपटे, श्री.असमन पटेल, श्री.असमत झनक, 
श्री.बळीराम ससरसकार, श्री.हषमिधमन सपकाळ, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, डॉ.सुजजत समणचेकर, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, अॅड.आसशष 
शेलार, श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.असमत 
साटम, श्री.मनोहर भोईर 

कजममाफीसाठी असलेल्या जाचक अटी ि ननयम 
सशधथल करण्याबाबत 
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दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४४ १२२२३२ श्री.िैभि वपचड कुां भेफळ (ता.अकोले, जज.अहमदनगर) येथील ३३ 

के.व्ही.ए िीज उपकें द्राचे काम सुरु करण्याबाबत 
४५ ११७७२१ श्री.मनोहर भोईर पेण (जज.रायगड) तालुकयातील गािाांतून 

टाकण्यात आलेल्या गॅस पाईपलाईन 
हटविण्याबाबत 

४६ १२३९०० श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
कुपेकर, श्री.ददलीप िळसे-पाटील 

राज्यातील शतेकऱ्याांनी विविध मागण्याांसाठी सांप 
केल्याबाबत 

४७ १२२७७९ श्री.हनुमांत डोळस सोलापूर बाजार ससमतीत झालेला गैरव्यिहार 
४८ ११७३१२ श्री.अब ूआजमी राज्य शासनाकडून आधथमक सहाय्य घेणाऱ्या 

सहकारी सूतधगरण्याांिर कारिाई करण्याबाबत 
४९ १२६२५० श्री.जयप्रकाश मुांदडा हरळी, बटकणांगते (ता.गडदहांग्लज, जज.कोल्हापूर) 

येथे अिधै मद्यसाठा जप्त केल् याबाबत 
५० १२३७५९ श्री.ददपक चव्हाण राज्यातील ददव्याांगाांच्या शाळाांना १००% अनदुान 

समळण्याबाबत 
५१ १२२२६२ श्री.राहुल मोटे िाशी (जज.उस्त्मानाबाद) येथील विन्ड िल्डम 

इांडडया या कां पनीने शेतकऱ्याांकडून नाममात्र 
दराने जसमनी विकत घेतल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १९ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


