
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

सोमिार, दिनाांक २६ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ५, १९४० ( शके ) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) आदििासी विकास मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) उद्योग ि खतनकमम मांत्री 
(३) उजाम, निीन ि निीकरणीय उजाम, राज्य उत्पािन शुल्क मांत्री 
(४) सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री 
(५) सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ७१ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ५७ [ ०१ िे ५७ ] 
  

िसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १३ [ ५८ िे ७० ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ०१ [ ७१ ] 
  

एकूण - ७१ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
१ १२८५९१ श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप 

िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, श्री.जयांि 
पाटील, श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.हनुमांि डोळस, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.चांद्रकाांि सोनिणे 

धुळे जजल्हयािील आदििासी समाजाच्या 
विद्यार्थयाांना नामाांककि इांग्रजी शाळेि प्रिेश 
िेण्याबाबि 

२ १३२४२१ श्री.नसीम खान, श्री.अस्त्लम शेख, प्रा.िषाम 
गायकिाड, श्री.अतनल बाबर, श्री.मनोहर भोईर, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-
कुपेकर, श्री.जजिेंद्र आव्हाड 

इांचलकरजी (जज.कोल्हापूर) ि विटा माधिनगर 
(जज.साांगली) येथील यांत्रमाग व्यिसायास 
उजजमिािस्त्था शमळण्याबाबि 

३ १३१८७६ श्री.शभमराि िापकीर पुणे कृषी उत्पन्न बाजार सशमिीच्या बाजाराि 
विना परिाना िकुाने सुरू असल्याबाबि 

४ १२८९०८ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे नाशशक येथील आदििासी विकास महामांडळाच्या 
प्रकल्प कायामलयाि झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 

५ १२७०२० श्री.अशमि विलासराि िेशमुख, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्त्लम शेख, 

राज्यािील सिम जजल्हयाांमध्ये कृषीपांपाांना बारा 
िास िीज पुरिठा करण्याबाबि 



2 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.नसीम 
खान, श्री.दिपक चव्हाण, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील, प्रा.विरेंद्र 
जगिाप, श्री.बाळासाहेब थोराि, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.सुतनल केिार 

६ १३१७८७ श्री.अतनल (अण्णा) गोटे, श्री.जयप्रकाश मुांिडा एकाजत्मक आदििासी विकास प्रकल्प डहाण ू
(जज.पालघर) विभागाि आदििासी विकास 
योजनेि झालेला गैरव्यिहार 

७ १३३८३२ श्री.राहुल बोंदे्र, प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.हषमिधमन 
सपकाळ, डॉ.सांिोष टारफे, अडॅ.यशोमिी ठाकूर, 
प्रा.िषाम गायकिाड, श्रीमिी तनममला गाविि, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.अशमि झनक, श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्त्लम 
शेख, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.भारि भालके 

मौजे करिांड (िा.धचखली, जज.बलुढाणा) येथील 
आत्महत्याग्रस्त्ि कुटूांबाचा कजममाफीच्या यािीमध्ये 
समािेश करण्याबाबि 

८ १२६५६८ श्री.सुतनल प्रभू दि कॉसमॉस को. ऑप. बकेँचे अध्यक्ष ि 
सांचालक मांडळाांने सांगनमि करून केलेला 
गैरव्यिहार 

९ १३०३५७ श्री.सांजय पुराम शसरोंचा (जज.गडधचरोली) येथील पािागुडम, 
रायगुडम, ि पेंडालाया गािािील विद्यिु खाांब 
िरुुस्त्ि करून िीज पुरिठा सुरु करण्याबाबि 

१० १२७३२४ श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर चांद्रपूर महाऔजष्ट्णक िीज कें द्राला िेकोलीच्या 
भाटाळी खाणीिनू कोळसा पुरिठा करणाऱ्या 
'पाईप कन्व्हेयर' प्रकल्पाबाबि 

११ १३०५८९ श्री.हनुमांि डोळस गडधचरोली येथील इांग्रजी माध्यमाच्या 
आश्रमशाळेिील विद्यार्थयाांना अन्नािनू झालेली 
विषबाधा 

१२ १२७२९६ श्री.सुरेश धानोरकर, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.विलास िरे, श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, श्री.दहिेंद्र 
ठाकूर, श्री.अशमि घोडा 

सुयममाळ (िा.मोखाडा, जज.पालघर) येथील 
आश्रमशाळेच्या इमारिीची झालेली िरूिस्त्था 

१३ १२८११९ श्री.उल्हास पाटील जैनापूर (िा.शशरोळ, जज.कोल्हापूर) येथील शशिम 
इांडडयन क्यझुझन प्रा.शल. पुणे या साखर 
कारखान्याने शिेकऱ्याांची थककि िेयके 
िेण्याबाबि 

१४ १२६८३३ श्री.सरिार िाराशसांह, श्री.शरििािा सोनािणे, 
श्री.सुतनल शशांिे 

औरांगाबाि शहराि जीटीएल ि महावििरण याांनी 
सांगनमिाने केलेला गैरव्यिहार 

१५ १२९४०६ श्री.जयकुमार गोरे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, श्री.अशमि विलासराि 
िेशमुख, श्री.अशमन पटेल, श्री.अस्त्लम शेख, 

िडूज (िा.खटाि, जज.सािारा) येथील चिैन्य 
ग्रामीण बबगरशेिी सहकारी पिसांस्त्थेच्या 
ठेिीिाराांच्या ठेिी परि करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
श्री.नसीम खान, श्री.बाळासाहेब थोराि, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्री.भारि भालके, श्री.हषमिधमन 
सपकाळ, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.कुणाल 
पाटील 

१६ १३४०६० श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.शरििािा 
सोनािणे 

िौंड (जज.पुणे) िालुक्यािील विद्यिु रोदहत्राांच्या 
चोरीच्या प्रमाणाि झालेली िाढ 
 

१७ १३२६९५ अॅड.सांजय धोटे बामणिाडा (िा.राजुरा, जज.चांद्रपूर) ग्रामपांचायि 
पररसरािील महाराष्ट्र औद्योधगक विकास 
महामांडळाची जागा भुमाकफयाांनी परस्त्पर 
विकल्याबाबि 
 

१८ १२९१४५ श्री.सुभाष उफम  पांडडिशेठ पाटील खालापूर (जज.रायगड) िालुक्यािील आदििासी 
विद्यार्थयाांना शशष्ट्यितृ्िीची रक्कम िेण्याबाबि 
 

१९ १३३९३५ श्री.सुतनल केिार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.अमर काळे 

सािनेर (जज.नागपूर) येथील सहकारी शेिकी 
खरेिी विक्री मयाम. या सांस्त्थेला िुर ि मका 
खरेिीच्या अनषुांधगक खचामची ि कशमशनची 
रक्कम शमळण्याबाबि 
 

२० १३४०७९ श्री.सुरेश गोरे चाकण (िा.खेड,जज.पुणे) औद्योधगक क्षेत्र टप्पा 
क्र.५ साठी भूसांपािनाची कायमिाही सुरु 
करण्याबाबि 
 

२१ १३२२२१ श्रीमिी मांिा म्हात्र,े श्रीमिी माधुरी शमसाळ, 
श्री.विजय काळे 

राज्यािील पििी ि पिव्यु ु्त्िर शशक्षण घेणा-या 
मागासिगीय विद्यार्थयाांची शशष्ट्यितृ्िीची रक्कम 
अिा करण्याबाबि 

२२ १३२७८१ श्री.रमेश लटके अांधेरी (पूिम) येथील मरोळ औद्योधगक 
िसाहिीमधील भूखांड तनवििा न काढिा िाटप 
केल्याबाबि 
 

२३ १३०७६३ श्री.बबनराि शशांिे सोलापूर जजल््यािील महावििरण कां पनीची कामे 
तनधी अभािी प्रलांबबि असल्याबाबि 
 

२४ १२८८८५ श्रीमिी अशमिा चव्हाण, श्री.डी.पी.सािांि, 
श्री.िसांिराि चव्हाण 

भोकर (िा.जज.नाांिेड) येथील ग्राहकाांच्या िीज 
िेयकाांमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

२५ १३२३४२ श्री.समीर कुणािार दहांगणघाट (जज.िधाम) िालुक्यािील टॉिर 
बाांधकामामध्ये बाधधि झालेल्या शिेकऱ्याांना 
जशमनीचा मोबिला िेण्याबाबि 

२६ १३३४१० श्री.सांजय किम िाभोळ ि पाांगारी पररसराि (िा.िापोली, 
जज.रत्नाधगरी) विज पुरिठा सुरळीि करण्याबाबि 

२७ १३२८८७ श्री.भरिशठे गोगािले महाड (जज.रायगड) क्षेत्रािील व्यापाऱ् याांकडून 
िोनिा बाजार शुल्क िसुल न करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
२८ १२८४३२ श्री.हषमिधमन सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-

पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.बाळासाहेब 
थोराि, प्रा.विरेंद्र जगिाप 

धामणगाि बढे (िा.मोिाळा, जज.बलुढाणा) येथील 
११ केव्हीची विद्युि िादहनी स्त्थलाांिरीि 
करणेबाबि 

२९ १३३६७७ डॉ.अशोक उईके पाांढरकिडा (िा.केळापूर, जज.यििमाळ) येथील 
आदििासी आश्रमशाळाांमध्ये पाठ्यपसु्त्िकाचे िाटप 
करण्याबाबि 

३० १३३०६३ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अस्त्लम शेख, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, अॅड.यशोमिी 
ठाकूर, श्री.डी.पी.सािांि, डॉ.सांिोष टारफे 

आदििासी विकास महामांडळाने खरेिी केलेली िूर 
खराब झाल्याबाबि 

३१ १३३५३९ श्री.योगेश सागर उस्त्मानाबाि जजल्हा मध्यििी सहकारी बँकेि 
झालेला गैरव्यिहार 

३२ १२८७३० श्री.दिपक चव्हाण, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील, श्री.िैभि 
वपचड, डॉ.अशोक उईके 

अहेरी (जज.गडधचरोली) येथील आदििासी 
आश्रमशाळेमध्ये सादहत्य परुिठ्यामध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

३३ १२८३२४ श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.दिलीप 
िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.हनुमांि 
डोळस 

गुळिांच ि मुसळगाांि (िा.शसन्नर, जज.नाशशक) 
येथील इांडडया बुल्स या कपांनीकडून मुद्राांक शुल्क 
िसूल करण्याबाबि 

३४ १२८१७२ श्री.सांजय सािकारे कजमि आझण नेरळ (जज.रायगड) येथील आदििासी 
िसतिगहृाचे बाांधकाम पूणम करण्याबाबि 
 

३५ १३३२९२ श्री.उन्मेश पाटील धुळे जजल््यािील एसीपीएम िदै्यकीय 
महाविद्यालयाि बनािट जाि िैधिा 
प्रमाणपत्राद्िारे विद्यार्थयाांनी शशष्ट्यितृ्त्िी 
घेिल्याबाबि 
 

३६ १३३१२५ श्री.प्रकाश आबबटकर श्री िधुगांगा िेिगांगा सहकारी साखर कारखाना 
मयाम. बबद्री (िा.कागल, जज.कोल्हापूर) च्या 
कारखाना प्रशासनाने सभासिाांसाठीच्या 
सिलिीच्या साखरेमध्ये केलेली िरिाढ रद्द 
करण्याबाबि 
 

३७ १३१३२९ श्री.िैभि वपचड काळुस्त्िे (िा.इगिपुरी, जज.नाशशक) येथील 
शासकीय आश्रमशाळेमधील विद्यार्थयाांना भोजन 
शमळाले नसल्याबाबि 
 

३८ १३३७५० श्री.एकनाथराि खडसे आदििासी अनिुातनि आश्रमशाळाांच्या सुरक्षा 
रक्षकाांचे मानधन, विद्यार्थयाांचे परररक्षण अनिुान 
ि आश्रमशाळाांमध्ये कक्रडा शशक्षकाचे पि मांजूर 
करणेबाबि 
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३९ १३२३१३ श्री.सुतनल शशांिे, श्री.प्रकाश फािपेकर औरांगाबाि विभागाि “सौभाग्य योजनेचा” लाभ 

घेणारे बनािट लाभाथी आढळून आल्याबाबि 
 

४० १३३१३१ श्री.जगिीश मुळीक खराडी (जज.पुणे) येथील झेन्सार कां पनीजिळील 
रोदहत्राचा स्त्फोट होऊन २ व्यक्िीांचा मतृ्यू 
झाल्याबाबि 

४१ १३०३१४ डॉ.शमशलांि माने, श्री.योगेश सागर, श्रीमिी 
माधुरी शमसाळ, श्री.सांजय केळकर, श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे 

चांद्रपूर महाऔजष्ट्णक विद्यिु कें द्राला तनयशमि 
कोळसा पुरिठा करण्याबाबि 

४२ १३३९३० श्री.अमर काळे, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल 
केिार, श्री.अस्त्लम शेख 

घुगुस (जज.चांद्रपूर) येथील लॉयड मेटल कां पनीि 
अजग्नसुरक्षा यांत्रणा स्त्थावपि करण्याबाबि 

४३ १२८२९७ श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.अब ूआजमी, 
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील, श्री.राहुल 
जगिाप, डॉ.सांजय रायमुलकर, श्री.ित्िात्रय 
भरणे, डॉ.सिीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.ककशोर पाटील, श्री.अजजि पिार, श्री.राहूल 
कुल, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांि 
पाटील, श्री.छगन भुजबळ, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्ि 
क्षीरसागर, श्री.हनमुांि डोळस, श्री.सांिीप नाईक, 
श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.भास्त्कर जाधि, श्रीमिी सुमन पाटील, 
श्री.प्रिीप नाईक, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.मकरांि जाधि-पाटील, श्री.विजय 
भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचकटगाांिकर, 
श्री.सांग्राम जगिाप, श्री.सुरेश लाड, श्री.राहुल 
मोटे, श्री.सांजय किम, श्री.दिपक चव्हाण, 
श्री.पांकज भुजबळ, श्री.मधुसूिन कें दे्र, श्री.नरहरी 
झझरिाळ, श्री.बबनराि शशांिे, श्रीमिी सांध् यािेिी 
िेसाई-कुपेकर, डॉ.राहूल पाटील, श्री.गणपिराि 
िेशमुख, अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.डी.पी.सािांि, 
श्रीमिी अशमिा चव्हाण, श्री.िसांिराि चव्हाण, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.अस्त्लम शेख, श्रीमिी 
तनममला गाविि, श्री.अमर काळे, श्री.चांद्रकाांि 
सोनिणे, श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.अतनल किम 

राज्यािील व्यापाऱ्याांनी “धान्य खरेिी बांि“ या 
केलेल्या आांिोलनाबाबि 

४४ १२६५५३ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अशमि विलासराि िेशमुख, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 

राज्यािील शेिकऱ्याांना पात्र असूनही अद्याप 
कजममाफीपासून िांधचि रहािे लागल्याबाबि 
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श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, श्री.अस्त्लम 
शेख, श्री.हषमिधमन सपकाळ, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.भास्त्कर जाधि, श्री.अब ूआजमी, श्री.दिपक 
चव्हाण, श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.शामराि ऊफम  
बाळासाहेब पाटील, श्री.राहुल बोंदे्र, 
श्री.डी.पी.सािांि, श्रीमिी अशमिा चव्हाण, 
श्री.िसांिराि चव्हाण, श्रीमिी तनममला गाविि, 
श्री.बसिराज पाटील, श्री.चांद्रिीप नरके, 
श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर, श्री.हनुमांि 
डोळस, श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.बाळासाहेब थोराि, श्री.कुणाल पाटील, 
प्रा.िषाम गायकिाड, श्री.राहूल कुल, श्री.रणधीर 
सािरकर, श्री.समीर कुणािार, श्री.बांटी 
भाांगडडया, श्री.राजु िोडसाम, श्री.भारि भालके 

४५ १३०२९० श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर, 
श्री.अमल महाडीक 

कोल्हापूर शहराि धोकािायक िीज िाराांचे भुयारी 
िायररांग करण्याच्या कामाबाबि 

४६ १२७४२१ श्री.अमल महाडीक राज्यािील सौर ऊजाम प्रकल्प तनशममिीस चालना 
िेण्याबाबि 

४७ १२६५१३ श्री.सांजय पोिनीस, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.मनोहर भोईर, श्री.िैभि 
नाईक, श्री.सुतनल शशांिे 

िरसई (िा.पेण, जज.रायगड) येथील आदििासी 
आश्रमशाळेिील १८ विद्यार्थयाांना िधुािनू 
विषबाधा झाल्याबाबि 

४८ १२६७०२ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शेलार, श्री.अिुल भािखळकर, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.अशमि साटम, 
श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर, श्री.जयांि 
पाटील, श्री.बसिराज पाटील, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.परृ्थ िीराज 
चव्हाण, श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अस्त्लम शेख, 
श्री.नसीम खान, श्री.अशमि विलासराि िेशमुख, 
डॉ.सांिोष टारफे, प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्रीमिी 
तनममला गाविि, श्री.भारि भालके, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.डी.पी.सािांि, श्री.अमर 
काळे, श्री.सुतनल केिार, श्री.हषमिधमन सपकाळ, 
श्री.डी.एस.अदहरे, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.उल्हास 
पाटील, श्री.िैभि वपचड, श्री.राहुल जगिाप, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.ित्िात्रय भरणे, 
श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, श्री.बाळासाहेब 
थोराि, श्री.कुणाल पाटील, श्री.अशमि झनक, 
श्री.विश्िजजि किम, श्री.हनुमांि डोळस, 

राज्याि िीज िरिाढ करण्याचा तनणमय 
महावििरणने घेिल्याबाबि 
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श्री.राणाजगजीिशसांह पाटील, श्री.रणधीर 
सािरकर, श्री.सत्यजीि पाटील-सरुडकर, 
श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.अमल महाडीक, 
श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्ि 
क्षीरसागर, श्री.सांिीप नाईक, श्रीमिी दिवपका 
चव्हाण, श्री.भास्त्कर जाधि, श्री.शामराि ऊफम  
बाळासाहेब पाटील, श्रीमिी सुमन पाटील, 
श्री.प्रिीप नाईक, श्री.मकरांि जाधि-पाटील, 
श्री.विजय भाांबळे, श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचकटगाांिकर, श्री.सांग्राम जगिाप, श्री.सुरेश 
लाड, श्री.राहुल मोटे, श्री.सांजय किम, 
श्री.दिपक चव्हाण, श्री.पांकज भुजबळ, डॉ.सिीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.मधुसूिन कें दे्र, 
श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.बबनराि शशांिे, श्रीमिी 
सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.गणपि गायकिाड, 
श्री.नरेंद्र पिार 

४९ १३२८६९ श्री.ज्ञानराज चौगुले उमरगा (जज.उस्त्मानाबाि) शहरामध्ये 
आर.पी.डी.आर.पी. योजनेिांगमि झालेल्या 
कामािील गैरव्यिहाराबाबि 

५० १२६९२३ श्री.जयांि पाटील, श्री.अजजि पिार, श्री.दिलीप 
िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, श्री.शशशकाांि 
शशांिे, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.जयित्ि 
क्षीरसागर, श्री.हनमुांि डोळस 

चांद्रपूर ि गडधचरोली जजल््याि िारु ि अांमली 
पिाथाांची िस्त्करी होि असल्याबाबि 

५१ १३१०६८ श्री.रणधीर सािरकर अकोला शहर ि जजल््याि महावििरण 
कां पनीकडून अतनयशमि मीटर िाचन केले जाि 
असल्याबाबि 

५२ १२९९०३ प्रा.विरेंद्र जगिाप, अॅड.यशोमिी ठाकूर, 
डॉ.अशोक उईके 

पाांढरी (िा.अांजनगािां सुजी, जज.अमराििी) 
गािािील मुलीांच्या तनिासी आश्रमशाळेिील एका 
मुलीचा मारहाणीमुळे झालेला मतृ्य ु

५३ १३०३३२ डॉ.िेिराि होळी गडधचरोली जजल्हयािील उद्योग प्रकल्पाांना तनधी 
उपलब्ध करुन िेण्याबाबि 

५४ १३०४८० डॉ.सांिोष टारफे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, 
श्री.अशमि विलासराि िेशमुख, श्री.अशमन 
पटेल, श्री.अस्त्लम शेख, श्री.सुतनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.डी.पी.सािांि, श्री.िसांिराि 

दहांगोली जजल्हयािील पात्र लाभार्थयाांना शबरी 
घरकुल योजनेंिगमि घरकुल शमळण्याबाबि 
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चव्हाण, प्रा.िषाम गायकिाड, श्रीमिी तनममला 
गाविि, अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.हषमिधमन 
सपकाळ, प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.अशमि झनक, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.डी.एस.अदहरे, 
श्री.बाळासाहेब थोराि 

५५ १३३८७६ श्री.प्रभुिास शभलािेकर अमराििी (जज.अमराििी) अपर आयुक्ि 
कायामलयाांिगमि धारणी प्रकल्प कायामलयाने खचम 
केलेल्या तनधीिील िफाििीबाबि 

५६ १३१२२६ श्री.भारि भालके गुांजेगाांि (िा.मांगळिेढा, जज.सोलापूर) येथे शॉटम 
सककम ट होऊन शिेकऱ्याांच्या २५ एकर ऊसाचे 
झालेले नुकसान 

५७ १२७१३० श्री.अिुल भािखळकर, श्री.रुपेश म् हात्र,े 
श्री.अतनल (अण्णा) गोटे 

कृषी समदृ्धी समन्ियीि कृषी विकास प्रकल्प 
सांचालकाांची चौकशी करण्याच्या केलेल्या 
शशफारशीबाबि 

  
िसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
५८ १३२४२३ श्री.नसीम खान, श्री.अस्त्लम शेख, प्रा.िषाम 

गायकिाड 
शभिांडी (जज.ठाणे) येथील उद्योगाांना अखांड विज 
पुरिठा सुरु करण्याबाबि 

५९ १२९०५४ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदििासी विकास 
महामांडळाच्या योजना पिुमिि सुरु करण्याबाबि 

६० १२६६४७ श्री.सुतनल प्रभू, श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर राज्यािील खाजगी ि कें द्रीय िीज प्रकल्पाांच्या 
अतिररक्ि ठरणाऱ्या िीजेचा आधथमक भार 
ग्राहकाांिर पडि असल्याबाबि 

६१ १३०३७० श्री.सांजय पुराम आनांिनगर (िा.अांबरनाथ, जज.ठाणे) येथील 
महाराष्ट्र औद्योधगक विकास महामांडळाचा 
विस्त्िार करण्यासाठी फेज थ्री अांिगमि पाले 
गािािील शेिकऱ्याांना भरपाई िेण्याबाबि 

६२ १२८१९० श्री.हषमिधमन सपकाळ, श्री.राहुल बोंदे्र बुलढाणा जजल्हयाि िन शमत्र मोदहम 
राबविण्याबाबि  

६३ १३३०७५ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर 
काळे, श्री.अस्त्लम शेख, अॅड.यशोमिी ठाकूर, 
श्री.डी.पी.सािांि, डॉ.सांिोष टारफे 

परळी (जज.बीड) येथील औजष्ट्णक विद्युि कें द्राचे 
काम विदहि मुििीि केले नसल्याने महाजनको 
कां पनीचे झालेले आधथमक नकुसान 

६४ १२९०६७ श्री.दिपक चव्हाण, श्री.शशशकाांि शशांिे, 
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील 

सावित्रीबाई फुले शशष्ट्यितृ्िी योजनेअांिगमि 
शशष्ट्यितृ्िीची रक्कम शमळण्याबाबि 

६५ १२८५०८ श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.अजजि पिार, 
श्री.जयांि पाटील, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 

बागलाण (जज.नाशशक) िालुक्यािील गािाांसाठी 
३३/११ के.व्ही. िीज उपकें द्र सुरु करण्याबाबि 
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श्री.जयित्ि क्षीरसागर, श्री.हनुमांि डोळस, 
श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.दिलीप िळसे-पाटील 
 

६६ १२८१७६ श्री.सांजय सािकारे राज् यािील आदििासी शासकीय आश्रमशाळा ि 
एकलव् य शाळाांमधील विद्यार्थ याांना मोफि 
आरोग् य सुविधा िेण्याबाबि 

६७ १३१२७२ डॉ.शमशलांि माने, श्री.सुधाकर िेशमुख दहांगणा (जज.नागपूर) िालुक्यामधील आश्रमशाळेि 
जािा पटसांख्या िाखिून केलेला गैरव्यिहार 

६८ १२६६१६ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अशमि विलासराि िेशमुख, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.सुतनल केिार, श्री.अमर काळे, श्री.अस्त्लम 
शेख, श्री.हषमिधमन सपकाळ, डॉ.सांिोष टारफे 

राज्यािील कृषीपांपाच्या िीज िेयकाांि िरुुस्त्िी 
करण्याबाबि 

६९ १२६८२७ श्री.सांजय पोिनीस, श्रीमिी दिवपका चव्हाण, 
श्री.अजजि पिार, श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप 
िळसे-पाटील, श्री.शशशकाांि शशांिे, श्री.जजिेंद्र 
आव्हाड, श्री.हनुमांि डोळस, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.राहुल जगिाप, श्री.ित्िात्रय 
भरणे, अॅड.यशोमिी ठाकूर, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.नसीम खान, श्री.भारि 
भालके, श्रीमिी तनममला गाविि 

राज्याि आदििासी विकास विभागाच्या ‘अ’ िे ’ड’ 
या सांिगामच्या सहा हजार जागा ररक्ि 
असल्याबाबि 

७० १२६७९९ श्री.अिुल भािखळकर, श्री.अतनल बाबर राज्य शासनाने सूिधगरण्या, यांत्रमाग, कापड 
प्रकक्रया आिी उद्योगाांना अनुिान िेऊन 
िस्त्त्रोद्योगाचा विकास करण्याबाबि 

  

तिसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
७१ १२८८४२ श्रीमिी दिवपका चव्हाण, श्री.अजजि पिार, 

श्री.जयांि पाटील, श्री.दिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जजिेंद्र आव्हाड, श्री.जयित्ि क्षीरसागर, 
श्री.हनुमांि डोळस, श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे 

एकलहरे ि भुसािळ (जज.नाशशक) येथील 
िीजतनशममिी सांच पढुील िोन िषामि 
टप्प्याटप्प्याने बांि करणार असल्याबाबि 

  
  

विधान भिन :   डॉ. अनांि कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : २२ नोव्हेंबर, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


