
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
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शुक्रिार, ददनाांक ०६ जुलै, २०१८ / आषाढ १५, 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 - ४३ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३५ [ ०१ ते ३५ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०७ [ ३६ ते ४२ ] 
  

                नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०१ [ ४३ ] 
  

एकूण - ४३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१ १२२४१७ कुमारी प्रणणती शशांदे, श्री.हनमुांत डोळस सोलापूर जजल्हयातील दशलत िस्त्ती सुधार 

योजनेचा ननधी अखधचमत रादहल्याबाबत 
२ ११७१४४ श्री.भास्त्कर जाधि खारी ते नाांदगाांि (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) 

यादरम्यान ११ केव्हीच्या विदयतु जोडणीचे काम 
अपूणम असल्याबाबत 

३ १२०१५७ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तशमल 
सेल्िन, श्री.नरेंद्र महेता, श्री.नरेंद्र पिार, 
डॉ.सुजजत शमणचेकर, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.ककसन 
कथोरे, श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अस्त्लम 
शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अशमत विलासराि देशमुख, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.नसीम खान, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.हषमिधमन 

राज्यातील महावितरणच्या साडदेहा लाख 
ग्राहकाांच्या िीज मीटसमचे िाचन न करताच 
सरासरी िीज देयके पाठविण्यात आल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
सपकाळ, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.िसांतराि चव्हाण, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.आशसफ शेख, श्री.अब् दलु 
सत्तार, श्री.अशमत झनक, श्री.रणधीर सािरकर, 
श्री.राजु तोडसाम, श्री.योगेश सागर, श्री.अननल 
बाबर, प्रा.िषाम गायकिाड, श्रीमती ननममला 
गावित, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.जयकुमार 
गोरे, श्री.सुननल प्रभू, श्री.विजय काळे, 
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, श्री.बाळासाहेब 
सानप 

४ १२१३५१ श्री.त्र्यांबकराि शभसे औसा (जज.लातूर) तालुक्यात झालेल्या 
गारपीटीमुळे तुटलेल्या विद्युत खाांबाांची दरुुस्त्ती 
करणेबाबत 

५ १२२७६६ श्री.धैयमशील पाटील, श्री.सुभाष उफम  पांडडतशेठ 
पाटील, श्री.योगेश सागर, श्री.सुननल प्रभू, 
श्री.उन्मेश पाटील 

राज्यातील महावितरणची िीज देयके िारांिार 
पाठपुरािा करुनही शासकीय कायामलयाांकड ेथकीत 
असल्याबाबत 

६ ११७१०० अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, कॅप्टन आर.तशमल सेल्िन, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.िैभि वपचड, श्री.अस्त्लम 
शेख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, श्री.कुणाल पाटील, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्रीमती ननममला गावित, श्री.नसीम खान, 
श्री.आशसफ शेख, श्री.सुननल केदार, श्री.अमर 
काळे, श्री.राहुल जगताप, श्री.हसन मुश्रीफ, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.सांजय केळकर, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.बळीराम शसरसकार, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.सांदीप नाईक, श्री.पास्त्कल धनारे, श्री.अबू 
आजमी, श्री.नरेंद्र महेता, श्रीमती ददवपका 
चव्हाण, श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.अजजत पिार, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.राजेश टोपे, श्री.भास्त्कर 
जाधि, श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, 
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील, श्रीमती 
सुमन पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.मकरांद 
जाधि-पाटील, श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगताप, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.सांजय कदम, श्री.हनुमांत 

शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील आददिासी विकास 
विभागाच्या आश्रमशाळाांना स्त्ित:च्या शासकीय 
इमारती नसल्याबाबत 



  3 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
डोळस, श्री.ददपक चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ, 
श्री.सांजय सािकारे, श्री.विलास तरे 

७ ११६९३८ श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती ननममला गावित, 
श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्त्लम 
शेख, श्री.नसीम खान, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.नारायण कुचे, श्री.सांतोष दानिे, श्री.सुननल 
केदार, श्री.विजय िडटे्टीिार, अॅड.यशोमती 
ठाकूर, श्री.अमर काळे, श्री.विजय औटी, 
श्री.मनोहर भोईर, श्री.सरदार ताराशसांह, प्रा.िषाम 
गायकिाड, श्री.कुणाल पाटील, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.िसांतराि चव्हाण, श्री.शरददादा सोनािणे, 
श्री.हररष वपांपळे, श्री.सांजय सािकारे, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्री.बाळासाहेब थोरात, श्री.भारत 
भालके, श्री.सुभाष उफम  पांडडतशेठ पाटील, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.हषमिधमन सपकाळ, श्री.अब् दलु सत्तार 

विदभामत राबविण्यात येत असलेल्या “कृषी 
समधृ्दी-समन्ियीत कृषी विकास” प्रकल्पात 
झालेला गैरव्यिहार 

८ १२११२८ श्री.गोिधमन शमाम, श्री.विकास कुां भारे, डॉ.आशशष 
देशमुख, श्री.सांजय केळकर 

अकोला एमआयडीसीमधील उद्योजकाांच्या ि 
कायामलयातील अधधकाऱ् याांच्या विविध 
समस्त्याांबाबत 

९ ११७२४९ श्री.पांकज भुजबळ कासारी (ता.नाांदगाांि, जज.नाशशक) गािातील 
बोरतळे आददिासी िस्त्तीचे विद्यतुीकरणाचे काम 
पूणम करणेबाबत 

१० ११७११९ श्री.सुननल प्रभू, श्री.िैभि नाईक, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्त्लम शेख, श्री.नसीम 
खान, प्रा.िषाम गायकिाड, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.सांदीपानराि भुमरे, श्री.भारत भालके, 
श्री.उल्हास पाटील, श्री.प्रतापराि पाटील 
धचखलीकर, श्री.ककशोर पाटील, श्री.अननल 
बाबर, श्री.बाळासाहेब थोरात, श्रीमती ननममला 
गावित, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.िसांतराि चव्हाण, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.हषमिधमन सपकाळ, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल शशांदे 

राज्यात साखरेच्या ननयामतीचे धोरण प्रलांबबत 
असल्याबाबत 

११ ११७२५४ श्री.अजजत पिार, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.सांदीप नाईक, श्री.राजेश टोपे, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भास्त्कर जाधि, 

राज्यातील कापूस लागिडीखालील क्षेत्रात सूत 
धगरण्या उभारण्याच्या धोरणाची सुयोग्य 
अांमलबजािणी करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती ददवपका 
चव्हाण, श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.राहुल जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्तात्रय 
भरणे, श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.विजय 
भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगाांिकर, 
श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सुरेश लाड, श्री.सांजय 
कदम, श्री.हनुमांत डोळस, श्री.ददपक चव्हाण, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अशमत 
विलासराि देशमुख, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, 
प्रा.िषाम गायकिाड, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अस्त्लम शेख, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अमर काळे, श्री.सुननल 
केदार, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती ननममला 
गावित, श्री.हषमिधमन सपकाळ, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.नसीम खान, श्री.िसांतराि चव्हाण, 
श्री.आशसफ शेख, श्री.सुननल प्रभू, श्री.बसिराज 
पाटील, प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.अशमत झनक 

१२ १२०६८३ श्री.सुरेश गोरे खेड (जज.पुणे) तालुक्यातील शेतकऱ्याांना 
एसईझेडच्या धोरणानुसार जशमनीचा रोख 
मोबदला आणण विकशसत जशमनीचा परतािा 
देण्याबाबत 

१३ १२०६३४ डॉ.शशशकाांत खेडकेर देऊळगािराजा (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील कृवष 
उत्पन्न बाजार सशमतीबाबच्या प्राप्त झालेल्या 
चौकशी अहिालािर कायमिाही करण्याबाबत 

१४ ११८८६३ प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.हषमिधमन सपकाळ, श्री.अब ूआजमी 

अमरािती जजल््यातील शतेकऱ् याांच्या कृषीपांप 
जोडण्या प्रलांबबत असल्याबाबत 

१५ १२१७३४ श्री.डड मल्लीकाजूमन रेड्डी िेकोली कां पनीच्या प्रशासनाने (जज.नागपूर) 
शसल्लेिाडा आणण चनकापूर, खापरखेडा येथील 
िसाहतीतील कामगाराांना मुलभूत सोयी-सुविधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

१६ ११८०९३ श्री.अननल कदम, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अस्त्लम शेख, श्रीमती ननममला 
गावित, श्री.पांकज भुजबळ, डॉ.राहूल आहेर 

नाशशक जजल््यासह राज्यातील रब्बी हांगामातील 
काांद्याला उत्पादन खचामिर आधाररत बाजारभाि 
ि अनदुान शमळण्याबाबत 

१७ १२१२०७ डॉ.सुजजत शमणचेकर रुई (ता.हातकणांगले, जज.कोल्हापूर) येथील लक्ष्मी 
नागरी सहकारी पतसांस्त्थेतील ठेिी परत 
शमळण्याबाबत 
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१८ ११६९२६ श्री.छगन भुजबळ, श्री.शशशकाांत शशांदे, 

श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भास्त्कर जाधि, श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील, श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.शामराि 
ऊफम  बाळासाहेब पाटील, श्री.राहुल जगताप, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.मकरांद 
जाधि-पाटील, श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगताप, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.सांजय कदम, श्री.हनुमांत 
डोळस, श्री.ददपक चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.त्र्यांबकराि 
शभसे, श्री.अशमत विलासराि देशमुख, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.बाळासाहेब 
थोरात, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.राहुल बोंदे्र, श्रीमती अशमता चव्हाण, 
श्री.िसांतराि चव्हाण, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाम 
गायकिाड, श्री.अस्त्लम शेख, श्री.हषमिधमन 
सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.सुरेश धानोरकर, 
श्री.सुभाष भोईर, श्री.सांजय सािकारे, श्री.रणधीर 
सािरकर, श्री.आशसफ शेख, श्री.अमर काळे, 
श्री.सुननल केदार, श्रीमती ननममला गावित, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.भारत भालके, श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील, डॉ.शशशकाांत खेडकेर, श्री.हररष 
वपांपळे, श्री.सांदीप नाईक, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.विकास कुां भारे, डॉ.आशशष देशमुख, 
श्री.प्रतापराि पाटील धचखलीकर, श्री.राज 
पुरोदहत, श्रीमती मांदा म्हात्र,े श्री.योगेश सागर, 
श्री.बळीराम शसरसकार, श्री.सुभाष साबणे, 
श्री.नारायण पाटील, श्री.मनोहर भोईर, श्री.राहुल 
मोटे, डॉ.राहूल पाटील, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
डॉ.सांजय रायमुलकर, श्री.राज ुतोडसाम, 
श्री.ज्ञानराज चौगुले, श्री.अननल कदम, 
श्री.विलास तरे, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज 
ठाकूर, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.डी.एस.अदहरे, 
श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.उन्मेश पाटील, 

तूर एकाधधकार खरेदी योजनेंतगमत अद्यापही तूर 
खरेदी ि खरेदी केलेल्या तरुीचे चुकारे प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
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श्री.बाळासाहेब सानप, श्री.नारायण कुचे, 
श्री.सांतोष दानिे 

१९ ११९२३९ श्री.हषमिधमन सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार 

राज्यातील आश्रमशाळाांना सांरक्षक शभांत 
बाांधण्याबाबत 

२० ११८७३८ डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती ननममला गावित, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.िषाम गायकिाड, 
श्री.हषमिधमन सपकाळ, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्त्लम शेख, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अबू आजमी 

मौजे दाही (ता.कळमनुरी, जज.दहांगोली) येथे ३३ 
केव्ही उपकें द्राच्या प्रस्त्तािास ननधी उपलब्ध करुन 
मांजूरी देण्याबाबत 

२१ ११६८३४ श्री.सांजय पोतनीस, श्री.सुननल प्रभू, श्री.िैभि 
नाईक, श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.हनुमांत डोळस, श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती 
सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
डॉ.सांजय रायमुलकर, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.ददपक चव्हाण, श्री.शशशकाांत शशांदे, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.अस्त्लम शेख, 
प्रा.िषाम गायकिाड, श्री.नसीम खान, श्री.कुणाल 
पाटील, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती ननममला 
गावित, श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.आशसफ शेख, श्री.अशमत विलासराि 
देशमुख, श्री.भारत भालके, कुमारी प्रणणती 
शशांदे, श्री.भाऊसाहेब काांबळे, श्री.सांग्राम थोपटे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.हषमिधमन सपकाळ, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.सुरेश हाळिणकर, श्रीमती 
देियानी फराांदे, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
श्री.नारायण पाटील, श्री.राहुल जगताप, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.सुभाष भोईर, श्री.िसांतराि चव्हाण, श्री.अमर 
काळे, श्री.सुननल केदार, श्री.दत्तात्रय भरणे, 
श्री.सांदीपानराि भुमरे, श्री.विकास कुां भारे, 
श्री.ककशोर पाटील, श्री.अशमत झनक, 
श्री.भरतशठे गोगािले, श्री.डी.एस.अदहरे, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.मनोहर भोईर, श्रीमती तपृ्ती 
सािांत, श्री.अजजत पिार, श्री.ददलीप िळसे-
पाटील, श्री.सांदीप नाईक, श्री.भास्त्कर जाधि, 

राज्यात छत्रपती शशिाजी महाराज शेतकरी 
सन्मान योजनेंतगमत देण्यात येणाऱ् या 
कजममाफीबाबत 



  7 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.मकरांद जाधि-पाटील, 
श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.सांजय कदम, श्री.पांकज भुजबळ, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, डॉ.राहूल 
पाटील, श्री.मांगेश कुडाळकर, डॉ.आशशष 
देशमुख, श्री.सुधाकर कोहळे 

२२ ११६७१६ श्री.नारायण पाटील, श्री.अजय चौधरी, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.योगेश (बापू) घोलप, 
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील, श्री.राहुल 
जगताप, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.दत्तात्रय भरणे, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.जयांत पाटील, श्री.अशमत 
घोडा, श्री.अबू आजमी, श्री.अजजत पिार, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भास्त्कर 
जाधि, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.विजय भाांबळे, 
श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगाांिकर, 
श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सांजय कदम, श्री.हनुमांत 
डोळस, श्री.ददपक चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ, 
श्री.रुपेश म् हात्र,े श्री.कुणाल पाटील, श्रीमती 
ननममला गावित, श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्त्लम 
शेख, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.भारत भालके, 
श्री.अमर काळे, श्री.सुननल केदार, श्री.सुरेश 
धानोरकर, श्रीमती देियानी फराांदे, श्री.योगेश 
सागर, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.चांद्रकाांत 
सोनिणे, श्री.अननल बाबर, श्रीमती मननषा 
चौधरी 

राज्यातील सुमारे २ लाख ४५ हजार ५७३ 
घराांमध्ये अद्यापही िीज जोडणी न ददल्याबाबत 

२३ ११६६६७ श्री.अब ूआजमी, श्री.सांजय पोतनीस, श्री.मनोहर 
भोईर, श्री.अजजत पिार, श्री.ददलीप िळसे-
पाटील, श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांदे, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.सांदीप नाईक, श्री.राजेश 
टोपे, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भास्त्कर जाधि, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती ददवपका 
चव्हाण, श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.राहुल जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्तात्रय 

राज्यात आददिासी िसनतगहृातील विद्याथ्या्च्या 
जेिणाचा खचम त्याांच्या बकँ खात्यामध्ये जमा 
करण्यात येत असल्याबाबत 
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भरणे, श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.विजय 
भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगाांिकर, 
श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सुरेश लाड, श्री.सांजय 
कदम, श्री.हनुमांत डोळस, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.पांकज भुजबळ, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.अशमन पटेल, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.अस्त्लम 
शेख, प्रा.िषाम गायकिाड, श्री.नसीम खान, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.बाळासाहेब थोरात, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती ननममला गावित, 
श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अमर 
काळे, श्री.आशसफ शेख, श्री.अशमत विलासराि 
देशमुख, श्री.जयकुमार गोरे, कुमारी प्रणणती 
शशांदे, श्री.रणजीत काांबळे, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.सुननल केदार, अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरेंद्र 
जगताप, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.अशमत झनक, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सुभाष भोईर, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.सुरेश गोरे, श्री.सांदीपानराि भुमरे, श्री.प्रताप 
सरनाईक, श्री.जयप्रकाश मुांदडा, श्री.ज्ञानराज 
चौगुले, श्री.ककशोर पाटील, श्री.नारायण पाटील, 
श्रीमती तपृ्ती सािांत, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.सुननल प्रभू, श्री.नरहरी 
णझरिाळ, श्री.महेश चौघुले, श्री.सुरेश धानोरकर, 
श्री.अननल बाबर, श्री.विलास तरे, श्री.दहतेंद्र 
ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.अननल कदम, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.नरेंद्र पिार, श्री.शशरीषदादा 
चौधरी, श्री.तकुाराम काते, श्री.सुननल शशांदे 

२४ ११९१७५ श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भास्त्कर 
जाधि, श्री.नरहरी णझरिाळ, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.ककसन कथोरे, श्री.ददपक 
चव्हाण, श्री.सुरेश लाड 

राज्यातील बांद पडलेल्या सुतधगरण्याांना आधथमक 
अडचणीतनू बाहेर काढण्यासाठी आिश्यक ननधी 
उपलब्ध करण्याबाबत 

२५ १२०५५५ श्री.सुभाष उफम  पांडडतशेठ पाटील, श्री.धयैमशील 
पाटील 

रायगड जजल््यातील शेतकऱ्याांना कृषीपांप िीज 
जोडणी त्िररत शमळण्याबाबत 

२६ ११६६३१ श्री.मनोहर भोईर, श्री.छगन भुजबळ, श्री.सुननल 
प्रभू, श्री.अशमत विलासराि देशमुख, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.अशमन पटेल, 

नाणार (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) पररसरातील 
पेरोकेशमकल प्रकल्पाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाम 
गायकिाड, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.भास्त्कर 
जाधि, श्री.िैभि नाईक, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.हषमिधमन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अब् दलु सत्तार, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.सांजय 
कदम, श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.सुननल केदार, श्री.कुणाल पाटील, श्री.अशोक 
पाटील, श्री.राजन साळिी, श्री.सुननल शशांदे, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.सुभाष भोईर, श्री.ददलीप 
िळसे-पाटील, श्री.िैभि वपचड, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.हनुमांत डोळस, श्री.अननल कदम, 
श्री.सदानांद चव्हाण, श्री.नारायण पाटील, 
श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, श्री.सांदीप 
नाईक, श्री.राजेश टोपे, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती ददवपका 
चव्हाण, श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.राहुल जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.मकरांद 
जाधि-पाटील, श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब 
पाटील - धचकटगाांिकर,  
 
श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सुरेश लाड, श्री.राहुल 
मोटे, श्री.ददपक चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, डॉ.राहूल 
पाटील, श्री.मांगेश कुडाळकर 

२७ १२२४२८ डॉ.अशोक उईके पाांढरकिडा (जज.यितमाळ) येथील आददिासी 
विकास प्रकल्पातांगमत येणा-या आश्रमशाळा ि 
िसतीगहृाांमध्ये सीसीदटव्ही कॅमेरे लािण्याच्या 
कामात झालेली अननयशमतता 

२८ १२०३२१ श्रीमती देियानी फराांदे नाशशक महानगरपाशलकें तगमत ठक्कर बापा 
योजनेतनू शहरी आददिासी िस्त्तीांना ननधी 
देण्याबाबत 

२९ १२०२९१ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अशमत साटम 

निीन पनिेल, खाांदा कॉलनी, कळांबोली 
(ता.पनिेल, जज.रायगड) िसाहतीतील कफडर 
वपलर नादरुुस्त्त असल्याबाबत 

३० ११८२६२ श्री.अशमत साटम, डॉ.सांजय रायमुलकर, 
श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.शाांताराम मोरे, 
श्री.सांजय सािकारे, श्री.ककशोर पाटील, 
श्री.प्रकाश फातपेकर 
 

मुांबईतील सहकारी सांस्त्थाांनी ि लेखापररक्ष् ाकाांनी 
सन २०१६-१७ या आधथमक िषामच्या कारभाराचे 
लेखापररक्षण केले नसल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
 

३१ 
 

१२३०७२ 
 
श्री.अशोक पाटील 

 
भाांडूप (प.), णखांडीपाडा पररसरात दोन लहान मुले 
ि एका व्यक्तीचा विजेचा धक्का लागून झालेला 
मतृ्य ु

३२ ११९११४ श्री.ददपक चव्हाण, श्री.शशशकाांत शशांदे, 
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील 

फलटण (जज.सातारा) तालुक्यातील शेतकऱ्याांच्या 
कृषीपांप िीज जोडण्या प्रलांबबत असल्याबाबत 

३३ १२०४७९ श्री.सुधाकर देशमुख राज्यातील आददिासी जजल्हयाांच्या विकासाकरीता 
देण्यात आलेल्या ननधीत कपात करण्यात 
आल्याबाबत 

३४ ११८९२२ श्रीमती ननममला गावित, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.अस्त्लम 
शेख, श्री.विजय काळे, श्री.नारायण कुचे, 
श्री.सांतोष दानिे 

जव्हार (जज.पालघर) तालुक्यात आददिासी 
आश्रमशाळाांमध्ये विद्याथ्या्ची सांख्या िाढत 
असल्याने इ. ९ िी ि १० िी कररता अनतररक्त 
तुकडी मांजूर करण्याबाबत 

३५ १२१०३६ श्री.सांजय केळकर, श्री.विकास कुां भारे, 
डॉ.आशशष देशमुख, श्री.गोिधमन शमाम 

पुणे जजल्हातील माांजरी बदु्रकु येथील आण्णासाहेब 
उप बाजारामध्ये दलालाांचा हस्त्तक्षपे िाढल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
३६ ११७२५७ श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 

श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.सांदीप नाईक, श्री.राजेश टोपे, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.भास्त्कर जाधि, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्रीमती ददवपका 
चव्हाण, श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.राहुल जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.दत्तात्रय 
भरणे, श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.विजय 
भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगाांिकर, 
श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सुरेश लाड, श्री.राहुल 
मोटे, श्री.सांजय कदम, श्री.हनमुांत डोळस, 
श्री.ददपक चव्हाण, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अशमत साटम, श्री.अब ूआजमी, श्रीमती 
तपृ्ती सािांत, श्री.ककसन कथोरे, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.बळीराम शसरसकार, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.सुरेश धानोरकर 
 

महाड (जज.रायगड) येथील औद्योधगक क्षेत्रातील 
कां पन्याांना लागलेल्या आगीबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
 

३७ 
 

११९१२० 
 
प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.हषमिधमन सपकाळ, श्री.रणजीत काांबळे, 
श्री.चांद्रदीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्त्लम शेख, श्री.अमर 
काळे, श्री.सुननल केदार, श्री.अशमत झनक, 
प्रा.िषाम गायकिाड, श्रीमती ननममला गावित, 
श्री.डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.नसीम खान, श्री.अशमत विलासराि 
देशमुख, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.अब् दलु 
सत्तार, श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
कुपेकर, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, डॉ.राहूल पाटील 

 
राज्यात शासकीय खरेदी कें द्रािर हरभऱ्याची 
खरेदी सुरु करण्याबाबत 

३८ ११९२७५ श्री.हषमिधमन सपकाळ बुलढाणा जजल््यात विद्याथ्यान्ा शमळणाऱ्या 
शशष्ट्यितृ्ती ि शैक्षणणक शुल्क यामध्ये झालेला 
गैरव्यिहाराबाबत 
 

३९ ११८७४० डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्त्लम 
शेख, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.िसांतराि चव्हाण, 
श्रीमती ननममला गावित, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
प्रा.िषाम गायकिाड, श्री.हषमिधमन सपकाळ, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार 

कळमनूरी (जज.दहांगोली) तालुक्यात बहुउद्देशीय 
सभागहृ ि आददिासी मुला-मुलीांच्या 
िसतीगहृासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

४० १२३०४९ डॉ.अशोक उईके जजल्हा पररषद कममचारी सहकारी पतसांस्त्था मयाम. 
यितमाळ या सांस्त्थेने ठेिीच्या रकमेतुन दसु-या 
पतसांस्त्थेमध्ये रकमेची गुांतिणकु करून केलेला 
गैरव्यिहार 

४१ १२०९२९ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.अशमत साटम 

नेरे (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील नेरे उपकें द्राचे 
काम पूणम करणेबाबत 

४२ १२१०३८ श्री.सांजय केळकर, अॅड.आशशष शेलार नागपूर जजल््यातील पांचताराांककत बटुीबोरी 
औद्योधगक क्षेत्रातील कारखान्याांना शमळणाऱ्या 
अपऱु्या सोयी-सुविधाांबाबत 
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नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४३ १२०६४७ प्रा.विरेंद्र जगताप िाढोणा (ता.नाांदगाि खांडशे्िर, जज.अमरािती) 

येथील ग्रामपांचायतीच्या पाणीपुरिठा योजनेकरीता 
सौर उजामपांप शमळण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : ५ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


