महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१८
-------------------------गरु
ु िार, हिनाांक ०१ मार्च, २०१८ / फाल्गन
ु १०, १९३९ ( शके ) रोजीच्या

ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सर्
ू ी
(१)

आहििासी विकास मांत्री

(२)

उद्योग ि खननकमच मांत्री

(३)

उजाच, निीन ि निीकरणीय उजाच,

(४)
(५)

याांर्े प्रभारी विभाग

राज्य उत्पािन शुल्क मांत्री

सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री
सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री
प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ५१
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ४१ [ ०१ ते ४१ ]
िस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०८ [ ४२ ते ४९ ]
नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०२ [ ५० ि ५१ ]
एकूण - ५१
--------------------

प्रश्नाांर्ा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

१

१०८००२

श्री.विकास कांु भारे

िललत िस्त्ती सध
ु ार योजना ि इतर योजनेतील

२

१०४९६१

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.ननतेश राणे,

नाणार (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील ग्रीन

श्रीमती तप्ृ ती सािांत, श्री.भास्त्कर जाधि,
श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.कालीिास

कोळां बकर, श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.अलमत
विलासराि िे शमख
ु , डॉ.पतांगराि किम,

श्री.बाळासाहे ब थोरात, प्रा.िषाच गायकिाड,
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अस्त्लम शेख,

श्री.अमर काळे , डॉ.सांतोष टारफे, श्री.नसीम
खान, श्री.अलमन पटे ल, श्री.कुणाल पाटील,
श्री.सिानांि र्व्हाण, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,
श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील,

अखधर्चत ननधीबाबतर्ा अहिाल सािर करणेबाबत
ररफायनरी प्रकल्पाबाबत
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सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.शलशकाांत लशांिे,
श्री.सांिीप नाईक, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,

श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.िैभि वपर्ड,

श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.राणाजगजीतलसांह

पाटील, श्री.सुरेश लाड, श्री.ककसन कथोरे ,

३

४

१०६६३९

१०५३०८

श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्तात्रय भरणे,
श्रीमती सम
ु न पाटील, श्री.नारायण कुर्े
श्री.ककसन कथोरे , श्री.सांजय केळकर,

मुरबाड

श्री.बळीराम लसरसकार

कामामध्ये केलेला गैरव्यिहार

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.नरें द्र पिार,

श्री.सांजय पोतनीस, श्री.कुणाल पाटील,
श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

(जज.ठाणे) तालुक्यातील कृषी

उत्पन्न

बाजार सलमतीच्या सांर्ालकाांनी गाळे िाटपाच्या
राज्यातील

तसेर्

वििभाचतील

बांि

पडलेल्या

सहकारी सुतधगरण्या आधथचकदृष्ट््या सक्षम बनिन
ू

िडेट्टीिार, श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.सुननल कायमस्त्िरुपी सुरु करण्याबाबत
केिार, श्री.अमर काळे , श्री.अलमन पटे ल,
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.नसीम खान,

डॉ.पतांगराि किम, डॉ.सांतोष टारफे,

प्रा.विरें द्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर,

श्रीमती ननमचला गावित, प्रा.िषाच गायकिाड,
श्री.भारत भालके, श्री.हषचिधचन सपकाळ,
श्री.आलसफ शेख, डॉ.सांजय रायमुलकर,
श्री.सध
ु ाकर कोहळे , श्री.सांजय केळकर,

श्री.अलमत साटम, डॉ.शलशकाांत खेडक
े र,
श्री.ककशोर पाटील, श्री.सुरेश धानोरकर,
श्री.डी.पी.सािांत, अॅड.भीमराि धोंडे,
५

१०६६६४

६

१०६०२२

श्री.सुननल लशांिे, श्री.सांतोष िानिे
श्री.ओमप्रकाश ऊफच बच्र्ू कडू

राज्यातील

मातांग

श्री.अननल किम

खानगािथडी

(ता.ननफाड,

मागण्याांबाबत
भारत

पेरोललयमर्ी

समाजाच्या

डडझेल

प्रलांिबत

जज.नालशक)
िाहहनी

येथील

फुटल्याने

पररसरातील शेती तसेर् गोिािरी निीपात्र िवू षत
झाल्याबाबत
७

८

१०९९९७

१०९६०९

श्री.डी.एस.अहहरे , श्रीमती ननमचला गावित,

साक्री

डॉ.सांतोष टारफे

ननराकरण करण्याबाबत

अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.कुणाल पाटील,
श्री.भारत भालके

(जज.धळ
ु े)

येथील

शासकीय

आहििासी

मुलीांच्या िसतीगह
ृ ातील विविध प्रलांिबत समस्त्याांर्े
सोलापूर

जजल्हा

पररषिे च्या

समाजकल्याण

विभागातील अधधकारी ि कमचर्ारी याांनी मांजूर
केलेला ननधी खर्च करताना झालेली अननयलमतता

९

१०४७४७

श्री.सुननल प्रभ,ू श्री.मोहन फड, श्री.आलसफ राज्यातील शेतकऱ्याांना छत्रपती लशिाजी महाराज
शेख, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.राहुल

सन्मान योजनेंतगचत कजचमाफी लमळणेबाबत
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सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

बोंद्रे , श्री.अलमन पटे ल, अॅड.यशोमती ठाकूर,
श्री.सरु े श हाळिणकर, श्री.ओमप्रकाश ऊफच

बच्र्ू कडू, श्री.विनायकराि जाधि-पाटील,
श्री.लशरीषिािा र्ौधरी, श्रीमती सुमन

पाटील, श्री.जयांत पाटील, श्रीमती हिवपका
र्व्हाण, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.जजतेंद्र

आव्हाड, श्रीमती सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर,
डॉ.राहूल पाटील, श्री.सुरेश धानोरकर,
अॅड.भीमराि धोंडे, श्री.सुननल लशांिे,

श्री.सांतोष िानिे, श्री.गोिधचन शमाच, कुमारी
प्रणणती लशांिे, श्री.मांगेश कुडाळकर, श्रीमती

तप्ृ ती सािांत, श्री.िैभि नाईक, श्री.नारायण
पाटील, श्री.अब्िल
ु सत्तार, श्री.अस्त्लम

शेख, श्री.र्ांद्रकाांत सोनिणे, श्री.राजेश टोपे,
श्री.अननल किम, श्री.डी.एस.अहहरे ,

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.नसीम खान,

प्रा.िषाच गायकिाड, श्रीमती ननमचला गावित,
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अलमत विलासराि

िे शमख
ु , डॉ.पतांगराि किम, श्री.कुणाल
पाटील, श्री.अमर काळे , श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.अबू आजमी, श्री.मनोहर
भोईर
१०

११

१०६७१४

१०६०७०

प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी, श्री.त्र्यांबकराि
लभसे, श्री.बाबुराि पार्णे

राज्यातील अपांग कल्याण योजना राबविण्यासाठी
अपांग

कल्याण

उभारण्याबाबत

आयुक्तालयात

कांपनीच्या

ितीने

र्ेन्नईतील

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.भास्त्कर जाधि,

उभारण्यार्ा शासनाने घेतलेला ननणचय

श्री.सांिीप नाईक, श्री.राहुल जगताप,
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,
श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.सुरेश लाड,

श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.हिपक
र्व्हाण, श्री.हनम
ां डोळस,
ु त

श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील, श्रीमती सुमन
पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, श्रीमती हिवपका
र्व्हाण, श्री.लशरीषिािा र्ौधरी,

श्री.ओमप्रकाश ऊफच बच्र्ू कडू, श्री.र्ांद्रकाांत
सोनिणे, श्री.योगेश हटळे कर, श्री.हसन
मुश्रीफ

या

यांत्रणा

श्री.अजजत पिार, श्री.हिलीप िळसे-पाटील,
श्री.जयांत पाटील, श्री.शलशकाांत लशांिे,

टे कफेडरल

स्त्ितांत्र

जगातील सिाचत मोठा तरां गता सौर ऊजाच प्रकल्प
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१२

१३

१०७७१४

१०५३४७

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.अननल बाबर, श्री.शामराि ऊफच

राज्यातील कृषीपांपाांर्ी िीज िबलाांर्ी थकबाकी ि

श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.सांजय सािकारे ,

कराियार्ी कायचिाही

बाळासाहे ब पाटील, श्री.शलशकाांत लशांिे,
डॉ.सुजजत लमणर्ेकर

श्री.बांटी भाांगडडया, डॉ.बालाजी ककणीकर,

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-

पाटील, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे ,

साांगली जजल््यातील िीज जोडणी िे ण्याबाबत

महावितरणाच्या

गोंहिया

ग्रामीण

उपविभागात

कृषी पांप जोडणी योजनेंतगचत झालेला गैरव्यिहार

श्री.अस्त्लम शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ,
अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.सांतोष टारफे,
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.सुधाकर कोहळे ,

श्री.नसीम खान, श्री.अलमत विलासराि
िे शमुख, श्री.त्र्यांबकराि लभसे, प्रा.िषाच

गायकिाड, श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.भारत
भालके, श्री.सरिार तारालसांह
१४

१०६८०३

श्री.विजय औटी, श्री.अलमत साटम,

राज्यातील सहकारी सांस्त्थेमध्ये ९७ कोटी ४९

श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर, श्री.सुननल लाख इतक्या रकमेर्ा झालेला गैरव्यिहार
प्रभ,ू श्री.अजय र्ौधरी, श्री.योगेश हटळे कर,
अॅड.गौतम र्ाबुकस्त्िार, श्रीमती मननषा
र्ौधरी, श्री.शाांताराम मोरे , श्री.भारत

भालके, श्री.नारायण पाटील, श्री.प्रकाश
आिबटकर
१५

१६

१०८८०८

१०७९८०

श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.जयकुमार गोरे ,

भोर (जज.पण
ु े) या तालक्
ु यातील शेतकऱ्याांना शेती

श्री.भारत भालके

ि ककित येथे निीन उपकेंद्र मांजूर करण्याबाबत

श्री.अलमन पटे ल, श्री.अलमत झनक,
डॉ.अननल बोंडे

पांपासाठी िीज जोडणी लमळणेबाबत तसेर् न्हािी
अमरािती
सांर्ालक

गैरव्यिहार
१७

१०७०७२

श्री.शलशकाांत लशांिे, श्री.शामराि ऊफच

बाळासाहे ब पाटील, श्री.हिपक र्व्हाण,

कुमारी प्रणणती लशांिे, श्री.अजजत पिार,

श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील,
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.भास्त्कर जाधि,

श्री.राजेश टोपे, श्री.सांिीप नाईक, श्री.राहुल
जगताप, श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरां ग
बरोरा, श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.सुरेश लाड,
श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.हनम
ां
ु त

डोळस, श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील,

श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रिीप नाईक,

जजल्हा

मांडळाने

मध्यिती
कजच

सहकारी

िाटपामध्ये

बँकेच्या
केलेला

राज्यातील अटल सौर कृषी पांप योजना बांि
असल्याबाबत
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सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्रीमती हिवपका र्व्हाण, डॉ.सतीश

(अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.हसन मश्र
ु ीफ,

श्री.पांकज भज
ु बळ, श्री.राहुल मोटे , श्रीमती
सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, श्री.राहूल कुल,
श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.शरििािा सोनािणे
१८

१९

२०

१०७३४७

१०७१३७

१०६३१०

श्रीमती सुमन पाटील, श्री.जयांत पाटील,
श्री.शलशकाांत लशांिे, श्री.हसन मुश्रीफ

आव्हाड, श्री.अबू आजमी

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

अॅड.आलशष शेलार, श्री.अलमत साटम,
र्ौधरी, श्री.सांतोष िानिे

२२

११०७७०

१०५७१२

उपसा लसांर्न ि पाणीपुरिठा योजना थकीत िीज
िबलामुळे बांि असल्याबाबत

श्री.िैभि वपर्ड, श्री.अजजत पिार, श्री.राहुल राज्यातील आहििासी विभागाने १३८ निीन
जगताप, श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.जजतेंद्र
आश्रमशाळाांर्ी बाांधणी करण्यार्ा घेतलेला ननणचय

श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मननषा
२१

मौजे माांजडे (ता.तासगाि, जज.साांगली) येथील

श्री.अलमत झनक

पनिेल (जज.रायगड) तालुक्यातील नेरे कफडरहून
विज परु िठा करणाऱ्या जन्
ु या केबलमळ
ु े विज
पुरिठा खांडीत होत असल्याबाबत
िालशम

(जज.िालशम)

तालुक्यातील

सहकारी

शेतकरी खरे िी–विक्री सांस्त्थेमाफचत नाफेड खरे िी
केंद्रािर शेतकऱ्याांर्े र्क
ु ारे थकल्याबाबत

श्री.कुणाल पाटील, श्रीमती ननमचला गावित, धुळे जजल्हयातील विद्यार्थयाांना प्रलांिबत असलेली
प्रा.िषाच गायकिाड, अॅड.यशोमती ठाकूर,
श्री.अलमन पटे ल, श्री.अस्त्लम शेख,

लशष्ट्यित्ृ ती लमळणेबाबत

श्री.नसीम खान, श्री.त्र्यांबकराि लभसे,

डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अलमत विलासराि

िे शमुख, श्री.भारत भालके, श्री.बाळासाहे ब
थोरात, डॉ.पतांगराि किम, श्री.सनु नल
केिार, श्री.अमर काळे
२३

१०६१२३

अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तलमल

शासकीय

अॅड.आलशष शेलार, श्री.प्रशाांत ठाकूर,

गैरव्यिहार

सेल्िन, श्री.नरें द्र पिार, श्री.नरें द्र महे ता,
श्री.सांजय केळकर, श्रीमती मननषा र्ौधरी

२४

२५

१०९७८६

१०६०७१

िसतीगह
ृ ाांमधील

राबविलेल्या सांगणक प्रलशक्षण योजनेत झालेला

श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील,

आांबेगाि

श्री.शलशकाांत लशांिे

झालेली िरु िस्त्था

श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,

श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.सुरेश धानोरकर,
श्री.विलास तरे , श्री.क्षक्षतीज ठाकूर,

श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,

श्री.िैभि वपर्ड, श्री.राहुल जगताप,
श्री.ित्तात्रय भरणे, श्रीमती तप्ृ ती सािांत

मल
ु ामल
ु ीांसाठी

कांपनीच्या
धसई,

(जज.पुणे)
विद्यत
ु

माळ

आहििासी

तालक्
ु यात

रोहहत्राांच्या

(ता.मुरबाड,

विकास

महावितरण

फ्युज पे्याांर्ी

जज.पालघर)

महामांडळ

ि

येथे

पणन

महामांडळाने हमी भािाने भात खरे िी करण्यार्ी
केंद्रे सुरु करण्याबाबत
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२६

२७

२८

१०४९४९

१०६०१४

१११४१९

सिस्त्याांर्े नाांि
श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सरिार
तारालसांह, श्री.अमर काळे

श्री.सांजय सािकारे , श्री.बांटी भाांगडडया,
श्री.कृष्ट्णा गजबे

प्रा.िषाच गायकिाड

विषय
मुांबईतील िीज ग्राहकाांकडून िसूल केलेली रक्कम
ररलायन्स एनजीने शासनाच्या खात्यामध्ये जमा
केली नसल्याबाबत
गडधर्रोली

महामांडळाच्या

जजल््यातील
अहे री

आहििासी

प्रािे लशक

कायाचलयाांतगचत

धान खरे िी केंद्र सरु
ु करण्याबाबत
सामाजजक
जातीच्या

न्याय

सहकारी

विभागामाफचत

सांस्त्थाांना

विकास

मांजूर

अनुसूधर्त
करण्यात

आलेल्या अथचसहाय्य योजनेत झालेला गैरव्यिहार
२९

१०९०१३

श्री.नारायण पाटील

मौजे िाांगी क्र.१, कविटगाि, कोळगाि, रािगाि
(ता.करमाळा, जज.सोलापरू ) या गािाांतील विद्यत
ु
उपकेंद्रास

५

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-

राज्यातील

िीज

श्री.अस्त्लम शेख, श्री.हषचिधचन सपकाळ,

केलेली

बसविण्याबाबत
३०

१०५१३८

पाटील, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे ,
अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.सांतोष टारफे,

श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अलमत विलासराि

िे शमुख, डॉ.पतांगराि किम, श्री.बाळासाहे ब
थोरात, श्री.अलमन पटे ल, श्री.नसीम खान,

प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.कालीिास कोळां बकर,
श्री.त्र्यांबकराि लभसे, श्री.पर्थ
ृ िीराज र्व्हाण,
श्री.कुणाल पाटील, श्री.भारत भालके,

श्रीमती ननमचला गावित, श्री.आलसफ शेख,
प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.अलमत झनक,

अॅड.आलशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी,

श्री.सांजय केळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर, कॅप्टन
आर.तलमल सेल्िन, श्री.ककसन कथोरे ,

श्री.प्रकाश फातपेकर, डॉ.सांजय रायमुलकर,
श्री.अलमत साटम, श्री.उन्मेश पाटील,

श्री.तक
ु ाराम काते, श्री.योगेश (बापू) घोलप,
अॅड.गौतम र्ाबुकस्त्िार, श्री.सुननल राऊत,
श्री.सांग्राम थोपटे , डॉ.शलशकाांत खेडक
े र,

श्री.र्ांद्रकाांत सोनिणे, श्री.योगेश सागर,

श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.राजेंद्र नजरधने,
श्री.सुननल लशांिे, अॅड.भीमराि धोंडे,

श्री.सांतोष िानिे, श्री.मांगलप्रभात लोढा,

श्री.योगेश हटळे कर, श्री.सुरेश हाळिणकर,
श्री.जयप्रकाश मि
ांु डा, डॉ.लमललांि माने

एम.व्ही.ए.

ग्राहकाांकडून

र्ा

रान्सफॉमचर

सजव्हचस

लाईन

ग्राहकाांना

परत

र्ाजेस आणण लमटर येण्याच्या आकारापोटी िसूल
रक्कम

िे ण्याबाबत

महावितरणने
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३१

३२

१०७६२१

१११५६५

सिस्त्याांर्े नाांि
श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्रीमती सम
ु न
पाटील, श्री.रुपेश म्हात्रे

श्री.विनायकराि जाधि-पाटील,

श्री.ओमप्रकाश ऊफच बच्र्ू कडू, श्री.मोहन
फड, श्री.लशरीषिािा र्ौधरी, श्री.अजय

र्ौधरी, श्री.शलशकाांत लशांिे, श्रीमती सुमन

विषय
वपांपळिटी (ता.पेठ, जज.नालशक) येथील अनि
ु ाननत
आहििासी

आश्रमशाळे तील

विद्यार्थयाांना

सोयीसवु िधा पुरविण्याबाबत

शासनाने औजष्ट्णक प्रकल्पासाठी सांपाहित केलेल्या
जलमनीर्ा

िाढीि

मोबिला

न

हिल्याने

एका

कृवषपांपार्े

िीज

शेतकऱ्याने मांत्रालयात विष प्राशन करून केलेली
आत्महत्या

पाटील, डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील,
श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.अजजत पिार,

श्री.जयांत पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाड,

श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्त क्षीरसागर,
श्री.सांिीप नाईक, श्री.राहुल जगताप,
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,
श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.सरु े श लाड,

श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.हनुमत
ां

डोळस, श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील,

श्री.प्रिीप नाईक, श्रीमती हिवपका र्व्हाण,

श्री.सांजय किम, श्रीमती सांध्यािे िी िे साईकुपेकर, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.राहुल मोटे ,
श्री.योगेश सागर, श्री.विजय िडेट्टीिार,
श्री.सनु नल केिार, श्री.अमर काळे ,

श्री.अस्त्लम शेख, अॅड.यशोमती ठाकूर,
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांत,

अॅड.िारीस पठाण, श्री.सनु नल लशांिे,

श्री.इम्तीयाज सय्यि, श्री.सांजय पोतनीस,
श्री.सनु नल प्रभ,ू श्री.अलमन पटे ल, प्रा.िषाच
गायकिाड, श्रीमती ननमचला गावित,

श्री.नारायण पाटील, डॉ.पतांगराि किम,
श्री.बळीराम लसरसकार
३३

१०६८३६

डॉ.शलशकाांत खेडक
े र, डॉ.सांजय रायमुलकर

िस
ु रबीड

(जज.बुलढाणा)

येथे

कनेक्शन तोडले जात असल्यामुळे नागपूर-पुणे
महामागाचिर शेतकऱ्याांनी आांिोलन केल्याबाबत

३४

११०८२७

श्री.ज्ञानराज र्ौगुले

लोहारा (जज.उस्त्मानाबाि) तालुक्यातील रोहहत्राांपक
ै ी

३५

१०९५४४

कुमारी प्रणणती लशांिे

सोलापूर

२५ रोहहत्रे नािरू
ु स्त्त असल्याबाबत

शेतीतील

जजल््यातील

उजनी

धरणाजिळील

कृषीपांपार्ा विद्युत पुरिठा खांडीत
केलेल्या शेतकऱ्याांर्े िीज िे यक रद्द करण्याबाबत
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३६

३७

३८

१०८५४१

१०९४६५

१०५६१७

सिस्त्याांर्े नाांि
श्री.सुभाष उफच पांडडतशेठ पाटील,

श्री.भरतशेठ गोगािले, श्री.रुपेश म्हात्रे
श्री.गोिधचन शमाच

विषय
नागोठाणे

(जज.रायगड)

ररलायन्स

कांपनीने

आिास

पररषिे ला

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अलमत

विलासराि िे शमख
ु , श्री.त्र्यांबकराि लभसे,
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.सुननल केिार,

गॅस

शेतजलमनीर्े

पाइचपलाइचनकररता

भूसांपािन करुन मोबिला न हिल्याबाबत
रमाई

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

येथील

योजनेंतगचत

िोन

हजार

जजल्हा

घरकुलाांच्या

प्रस्त्तािास

येथील

आहििासी

मांजुरी लमळाली नसल्याबाबत
डहाणू

अकोला

(जज.पालघर)

विद्यार्थयाचर्ा शॉलम, इांजललश स्त्कूल पार्गणी येथे
झालेला मत्ृ यू

श्री.अमर काळे , श्री.अस्त्लम शेख,

श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे,
श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.भारत भालके,

श्री.पास्त्कल धनारे , डॉ.भारती लव्हे कर,
श्री.अलमन पटे ल, श्री.अलमत घोडा
३९

१०७९१९

श्री.सभ
ु ाष भोईर, श्री.जयप्रकाश मांि
ु डा,

महाड

४०

११०१५८

श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर

केिारगुडा

४१

११०६४२

डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.प्रताप सरनाईक

श्री.धैयश
च ील पाटील, श्री.सुभाष उफच
पांडडतशेठ पाटील, श्री.अबू आजमी

(जज.रायगड)

एमआयडीसी िसाहतीमध्ये

रासायननक साांडपाणी िाहून नेणारी पाईपलाईन
फुटल्यामळ
ु े शेती धोक्यात आल्याबाबत
आहििासी

(ता.हिगाांि,

ननिासी

जज.नाांिेड)

आश्रमशाळे त

येथील

विद्यार्थयाांना

ननकृष्ट्ट िजाचर्ा आहार हिला जात असल्याबाबत

रायगड जजल्हयातील ठक्कर बाप्पा योजनेंतगचत

अनुसधू र्त जमाती असलेल्या गािाांच्या विकास
कामाांसाठी िे ण्यात आलेल्या ननधीबाबत

िस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४२

४३

१०४९६७

१०६०२५

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.अतुल भातखळकर, प्रा.िषाच गायकिाड,

राज्यातील

श्री.महे श र्ौघुले

असताना झालेले मत्ृ यू

श्री.सुधाकर कोहळे , श्री.सुननल प्रभ,ू
श्री.अननल किम

िीज

१०६२९५

श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील,

श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.बाळासाहे ब थोरात,

काम

करणाऱ्या

शेतकऱ्याांर्े

आधथचक

कामगाराांर्े विजेसि
ां भाचत िरु
ु स्त्तीर्े काम करीत
नालशक

सक्षमीकरण

जजल््यात

उभारण्याबाबत
४४

मांडळाांमध्ये

मॅरीकपि
ू च

महाडडबीटी

ि

करण्यासाठी

टलमचनल

मॅरीकेत्तर

लशष्ट्यित्ृ तीर्े

या

सांकेतस्त्थळािर

श्री.अस्त्लम शेख, श्री.नसीम खान, प्रा.विरें द्र राज्यातील लाखो विद्याथी
जगताप, श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.राहुल
िांधर्त राहहल्याबाबत

माकेट
अजच

राबविल्यामुळे

लशष्ट्यित्ृ तीपासून
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सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

बोंद्रे , अॅड.यशोमती ठाकूर, श्रीमती ननमचला
गावित, प्रा.िषाच गायकिाड,

श्री.डी.पी.सािांत, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.भारत
भालके, श्री.अलमत झनक, श्री.अतुल

भातखळकर, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील,
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अलमत विलासराि
िे शमुख, श्री.त्र्यांबकराि लभसे, श्री.सुननल

केिार, श्री.अमर काळे , श्री.सांग्राम थोपटे ,
श्री.अननल बाबर, श्री.महे श र्ौघुले,

डॉ.पतांगराि किम, कुमारी प्रणणती लशांिे,
श्री.अलमन पटे ल, श्री.कुणाल पाटील,
श्री.योगेश (बापू) घोलप, श्री.विजय
रहाांगडाले
४५

१०७७९१

श्री.अननल बाबर

साांगली

जजल््यातील

४६

१०९८६९

श्री.शलशकाांत लशांिे, श्री.राजेश टोपे,

रजपत
ु िाडी

कृषी

उत्पन्न

बाजार

जज.कोल्हापुर)

येथील

सलमतीमध्ये डालळांबाला हमीभाि िे ण्याबाबत
(ता.करिीर,

श्री.राहुल मोटे , श्री.राहुल जगताप, श्री.हसन आश्रमशाळे तील
मुलाांच्या
मुश्रीफ, श्रीमती सुमन पाटील, श्रीमती
विद्यार्थयाचर्ा झालेला मत्ृ यू
सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, श्री.जयांत पाटील,

मारामारीत

एका

श्री.अजजत पिार, श्री.जजतें द्र आव्हाड,
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,

श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.मकरां ि जाधिपाटील, श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.हनुमत
ां
डोळस, श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील,

श्री.प्रिीप नाईक, श्रीमती हिवपका र्व्हाण
४७

१०८५६३

श्री.सुभाष उफच पांडडतशेठ पाटील,
श्री.धैयश
च ील पाटील

महामुांबइच एसइचझेड कांपनीने उरण, पेण ि पनिेल
तालुक्यातील

सांपाहित

केलेली

शेतकऱ्याांच्या नािािर करण्याबाबत
४८

१०५६२४

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय
िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अलमत

विलासराि िे शमख
ु , श्री.त्र्यांबकराि लभसे,

जमीन

केळिि ि मलकापूर (जज.बल
ु ढाणा) तालुक्यातील
िीज परु िठा सरु ळीत करण्याबाबत

प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.सुननल केिार,
श्री.अमर काळे , श्री.अस्त्लम शेख,

श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे,
श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.भारत भालके,

श्री.राहुल बोंद्रे , अॅड.यशोमती ठाकूर,
श्री.अलमत झनक, प्रा.विरें द्र जगताप
४९

११०१७२

श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर

नरसी ि घुांगराळा (जज.नाांिेड) येथील उपकेंद्रात
बसविलेल्या

रोहहत्रामधील

र्ोरीला गेल्याबाबत

को्यािधीांर्े

ताांबे
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नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५०

१०६३०२

सिस्त्याांर्े नाांि
श्री.अजजत पिार, श्री.जजतें द्र आव्हाड,
श्री.जयांत पाटील, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,

श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.राहुल जगताप,
श्री.हनुमत
ां डोळस, श्री.राणाजगजीतलसांह

विषय
िे शपातळीिरील

उद्योजक

महाराष्ट्रापेक्षा

इतर

राज्यात जास्त्त गत
ांु िणक
ू करीत असल्याबाबत

पाटील, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रिीप
नाईक, श्रीमती हिवपका र्व्हाण,

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अलमत

विलासराि िे शमख
ु , श्री.त्र्यांबकराि लभसे,
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.सुननल केिार,
श्री.अमर काळे , श्री.अस्त्लम शेख,

श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे,

श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.राहुल बोंद्रे , श्री.भारत
भालके
५१

१०५६३०

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अलमत

विलासराि िे शमख
ु , श्री.त्र्यांबकराि लभसे,

राज्य िीज मांडळार्े विभाजन ि कांपनीकरण
झाल्यानांतर ननिशचनास आलेला गैरकारभार

प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.सुननल केिार,
श्री.अमर काळे , श्री.अस्त्लम शेख,

श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे,
श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.भारत भालके,

अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.डी.पी.सािांत

विधान भिन :

डॉ. अनांत कळसे

मुांबई.
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