महाराष्ट्र विधानसभा
चौथे अधधिेशन, २०१७
--------------------------

बध
ु िार, दिनाांक १३ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहाण

२२, १९३९ ( शके ) रोजीच्णा

ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्णा णािीत समाविष्ट्ट करण्णात आलेल्णा प्रश्नाांची सच
ू ी

(१)

आदििासी विकास मांत्री

(३)

उजाम, निीन ि निीकर ीण उजाम, राज्ण उत्पािन शल्
ु क मांत्री

(२)
(४)
(५)

उद्णोग ि खननकमम मांत्री

णाांचे प्रभारी विभाग

सामाजजक न्णाण ि विशेष सहाय्ण मांत्री
सहकार, प न ि िस्त्त्रोद्णोग मांत्री

प्रश्नाांची एकू

सांख्णा - ५६

पदहल्णा फेरीतील प्रश्नाांची सांख्णा - ४४ [ ०१ ते ४४ ]
िस
ु ऱ्णा फेरीतील प्रश्नाांची सांख्णा - ११ [ ४५ ते ५५ ]
नतसऱ्णा फेरीतील प्रश्नाांची सांख्णा - ०१ [ ५६ ]
एकू

- ५६

--------------------

प्रश्नाांचा तपशील
पदहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

१००४८९

सिस्त्णाांचे नाांि
श्री.ओमप्रकाश ऊफम बच्चू किू,
श्री.विनाणकराि जाधि-पाटील

विषण
परतिािा

आदििासी

कर ेबाबत

जजल््णातील

९७०५०

िॉ.मममलांि माने

नागपूर

३

९८४८९

श्री.नसीम खान, श्री.अममन पटे ल,

मुांबई

४

९८८५७

श्री.प्रकाश सि
ु े

जज.अमरािती)

िसतीगह
ृ

हस्त्ताांतर

२

श्री.सांजण सािकारे , श्री.अजण चौधरी,

(ता.अचलपरू ,

बाांधण्णासाठी
मान्णता

णेथे

जागेचे

नसलेल्णा

िसतीगह
ृ ाांच्णा सांचालकाांनी केलेला गैरव्णिहार
जजल्हा

मध्णिती

सहकारी

बँकेतील

खातेिाराांच्णा नािािर कजम काढून पिाधधकाऱ्णाांच्णा
नातेिाईकाांनी केलेला गैरव्णिहार

श्री.मधुकरराि चव्हा , श्री.सभ
ु ाष भोईर बल्लाशा (जज.चांद्रपूर) णेथील कस्त्तुरबा कॉलेज ऑफ

कॉमसम ॲण्ि साणन्स णा सांस्त्थेने मशष्ट्णित्ृ तीचा
केलेला अपहार

५

१०१२४०

श्री.सांजण किम

िे िघर

(ता.खेि,

बेकाणिे शीरररत्णा
असल्णाबाबत

गािठी

जज.रत्नाधगरी)
िारुचा

व्णिसाण

णेथे
सरु
ु

2
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
६

९५२७२

सिस्त्णाांचे नाांि
श्री.मनोहर भोईर, अॅि.आमशष शेलार,

अॅि.पराग अळि ी, श्री.सांजण केळकर,
श्री.प्रशाांत ठाकूर, कॅप्टन आर.तममल

विषण
निी मब
ांु ईतील ‘मांब
ु ई कृषी उत्पन्न बाजार सममती’
प्रशासनाने सेिाकर िसूलीमध्णे केलेला गैरव्णिहार

सेल्िन, श्री.अजण चौधरी, श्री.णोगेश

सागर, श्री.नरें द्र महे ता, श्री.अममन पटे ल,
श्री.नसीम खान, श्री.सरिार तारामसांह,
श्री.बाबुराि पाच े, श्री.सनु नल केिार,
श्री.ओमप्रकाश ऊफम बच्चू किू,
श्री.विनाणकराि जाधि-पाटील,

श्री.मशरीषिािा चौधरी, श्री.सांजण

सािकारे , श्री.ककसन कथोरे , श्री.पाांिुरां ग
बरोरा, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.राज

परु ोदहत, श्री.शाांताराम मोरे , श्री.सांतोष
िानिे, श्री.नाराण

कुचे, श्री.सुरेश

(राजूमामा) भोळे , श्रीमती सीमाताई दहरे ,
श्री.मांगेश कुिाळकर, श्री.विजण काळे ,
िॉ.शमशकाांत खेिक
े र
७

९८९४१

प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलक ी

हिपसर (जज.पु े) णेथील आदििासी िसतीगह
ृ ातील

८

९६८९७

िॉ.सांतोष टारफे, श्री.कु ाल पाटील,

दहांगोली जजल्हणात राबविण्णात णे ाऱ्णा िमलत

श्रीमती ननममला गावित, श्री.विजण
ििेट्टीिार, श्री.अस्त्लम शेख,

असुविधाांबाबत

िस्त्ती सुधार णोजनेतील ननधीबाबत

श्री.अममन पटे ल, श्री.नसीम खान
९

९६६९४

श्री.सांजण सािकारे , श्री.शरििािा

शासकीण पररिहन सेिा कममचाऱ्णाांच्णा पतसांस्त्थेत

सोनाि े, श्री.सरिार तारामसांह, अॅि.पराग झालेला गैरव्णिहार
अळि ी, श्री.नरें द्र पिार, कॅप्टन

आर.तममल सेल्िन, श्री.सुननल केिार,
१०

११

१२

९५९३८

१००१५३

९६५०५

श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे

श्री.अस्त्लम शेख, श्री.विजण ििेट्टीिार,
श्री.सुननल केिार, श्री.अममन पटे ल,

अॅि.णशोमती ठाकूर, िॉ.सांतोष टारफे
श्री.विलास तरे , श्री.क्षितीज ठाकूर,
श्री.दहतेंद्र ठाकूर

श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.जजतेंद्र आव्हाि,

श्री.ककसन कथोरे , श्री.सांजण केळकर,
श्री.नरें द्र पिार, श्री.हनुमत
ां िोळस,

श्री.अजजत पिार, श्री.जणांत पाटील,

श्री.शमशकाांत मशांिे, श्रीमती दिवपका

अांधेरी

(पि
ू )म ,

मांब
ु ई णेथील चकाला िे िालांकार

को.ऑ.हौ.सोसाणटी णा सांस्त्थेने केलेला गैरव्णिहार

जव्हार (जज.पालघर) णेथील आदििासी विकास
प्रकल्पाांतगमत असलेल्णा आश्रमशाळाांतील फळाांचा
पुरिठा बांि करण्णात आल्णाबाबत
राज्णात

मागासिगीण

विद्णार्थणाांना

िे ण्णात

आलेल्णा मॅरीकोत्तर मशष्ट्णित्ृ तीच्णा रकमेत झालेला
गैरव्णिहार

3
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सिस्त्णाांचे नाांि

विषण

चव्हा , श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.िैभि

वपचि, श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.राजेश
टोपे, श्री.रा ाजगजीतमसांह पाटील,

श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.शामराि
ऊफम बाळासाहे ब पाटील, िॉ.सतीश

(अण् ासाहे ब) पाटील, श्री.प्रिीप नाईक,

श्री.दिलीप िळसे-पाटील, िॉ.सांतोष टारफे,

श्री.राहुल जगताप, श्री.दिपक चव्हा ,
िॉ.अननल बोंिे, श्री.ओमप्रकाश ऊफम बच्चू
किू, श्री.मोहन फि, अॅि.णशोमती ठाकूर,
श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे ,
श्री.शरििािा सोनाि े
१३

१०००३६

श्री.सांतोष िानिे, श्री.नाराण

कुचे,

अॅि.भीमराि धोंिे, श्री.सुननल मशांिे,
श्री.अममत घोिा

१४

९५३२२

िाभािी (ता.िहा ,ू जज.पालघर) णेथील शासकीण

आदििासी आश्रमशाळे तील विद्णार्थणाांना विषबाधा
झाल्णाबाबत

श्री.शरििािा सोनाि ,े श्री.अममत साटम, शहापूर, मभिांिी ि मुरबाि (जज.ठा े) तालुक्णातील
श्री.सांजण केळकर, श्री.सनु नल प्रभ,ू

श्री.सरिार तारामसांह, श्री.सांिीपानराि

भुमरे , श्री.सुननल केिार, श्री.शाांताराम

आश्रमशाळाांमध्णे

विद्णार्थणाांना

भेसळणक्
ु त

िे ण्णात णेत असल्णाबाबत

िध
ु

मोरे , श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे ,

श्री.सांतोष िानिे, अॅि.भीमराि धोंिे,
१५

९५७१०

श्री.सनु नल मशांिे

श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.अजजत पिार,

राज्णातील अनस
ु ूधचत जाती-जमाती ि मागास

श्री.ककसन कथोरे , श्रीमती दिवपका

ममळण्णाबाबत

श्री.शमशकाांत मशांिे, श्री.जणांत पाटील,

चव्हा , श्री.रा ाजगजीतमसांह पाटील,
१६

९५७७४

श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचि

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कु ािार,
अॅि.आमशष शेलार, श्री.अतल
ु

भातखळकर, श्रीमती मननषा चौधरी,

प्रिगामतील विद्णार्थणाांना मशि

शल्
ु कात सिलत

राणगि जजल्हणात आदििासी विकास महामांिळातफे
भात खरे िी केंद्र सरू
ु करण्णाबाबत

श्री.अममत साटम
१७

९७११५

श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचि,

शहापूर

मोरे , िॉ.बालाजी कक ीकर

कामाांबाबत

श्री.कालीिास कोळां बकर, श्री.शाांताराम

(जज.ठा े)

काणामलणाांतगमत

णेथील

णे ाऱ्णा

आदििासी

आश्रमशाळाांतील

प्रकल्प

अपू म

१८

९९४८४

श्री.र धीर सािरकर

अकोला शहरात महावितर

कांपनीने प्रत्णि मीटरचे

१९

९५१८२

श्री.मभमराि तापकीर

खिकिासला ि पररसरात (जज.पु े) महावितर चे

िाचन न घेता ग्राहकाांना चक
ु ीची िे णके दिल्णाबाबत
विद्णुत रोदहत्र धोकािाणक अिस्त्थेत असल्णाबाबत

4
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
२०

९५९०६

सिस्त्णाांचे नाांि

विषण

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.अममन पटे ल, शबरी
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.नसीम खान,

श्री.विजण ििेट्टीिार, िॉ.सांतोष टारफे,

आदििासी

वित्त

ि

आदििासी

विकास

महामांिळाकिून कजम मांजूरीबाबत झालेली फसि क
ू

श्री.कु ाल पाटील, श्री.अममत विलासराि
िे शमुख, श्री.सांग्राम थोपटे , िॉ.पतांगराि
२१

९५०२४

किम, श्री.पर्थ
ृ िीराज चव्हा

श्री.कु ाल पाटील, श्रीमती ननममला

गावित, श्री.िी.पी.सािांत, श्री.विजण
ििेट्टीिार, श्री.हषमिधमन सपकाळ,

धुळे जजल््णातील मागासिगीण विद्णार्थणाांना गेल्णा
तीन िषामपासन
ू मशष्ट्णित्ृ ती ममळाली नसल्णाबाबत

श्री.बाळासाहे ब थोरात
२२

९७९६६

श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.जणकुमार गोरे ,

सामाजजक न्णाण विभागाांतगमत णे ाऱ्णा कामाांचे

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.िी.पी.सािांत,

आल्णाबाबत

श्री.अममत विलासराि िे शमुख,

श्री.अममन पटे ल, श्री.अस्त्लम शेख,

कांत्राट

कांपन्णाांना

ननवििा

न

काढता

िे ण्णात

श्रीमती ननममला गावित, िॉ.पतांगराि

किम, श्री.राहूल कुल, श्री.शरििािा
सोनाि े, श्री.सरिार तारामसांह, श्री.सनु नल
केिार, श्री.रुपेश म्हात्रे, श्री.सरु े श
२३

९५२२४

(राजूमामा) भोळे

श्री.विजण ििेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट्

मसांिेिाही (जज.चांद्रपूर) तालुक्णातील उमा निीिर ि

विखे-पाटील, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर बोकरिोह नाल्णािर पुलाचे बाांधकाम करण्णाबाबत
काळे , श्री.अस्त्लम शेख, िॉ.सांतोष टारफे,
श्री.हषमिधमन सपकाळ

२४

९६२७४

श्री.चांद्रकाांत सोनि े, श्री.चांद्रिीप नरके,
श्री.सत्णजीत पाटील-सरुिकर

राज्णातील अनस
ु धू चत जमाती प्रमा पत्र तपास ी
सममतीच्णा काणामलणातील कममचाऱ्णाांची पिे ररक्त
असल्णाबाबत

२५

१००५२४

श्री.िैभि नाईक, श्री.सुभाष उफम पांडितशेठ मसांधि
ु ग
ु म जजल्हणातील महावितर
पाटील

कामगाराांचे मानधन थकीत असल्णाबाबत

२६

९५७१८

श्री.प्रकाश आबबटकर

सहकारी सांस्त्थाांच्णा उभार ीसाठी दिलेल्णा भाग

२७

९९३३९

श्री.ककशोर पाटील, श्री.धैणश
म ील पाटील,

कोळी, आदििासी ि ठाकूर समाजासाठी जातीचे

श्री.सुभाष उफम पांडितशेठ पाटील

कांपनीच्णा कांत्राटी

भाांििल ि कजामची िसूली करण्णाबाबत

िाखले काढताना सन १९५० पूिीचे पूरािे सािर
करण्णाची अट मशथील करण्णाबाबत

२८

९८८२९

श्री.गोिधमन शमाम

अकोला (जज.अकोला) णेथील पीएच माकेटसमोरील

२९

९७६४४

श्री.सुधाकर कोहळे , अॅि.गौतम

राज्णातील

चाबक
ु स्त्िार, श्रीमती सांगीता ठोंबरे ,

श्री.बाबुराि पाच े, िॉ.आमशष िे शमुख,
श्री.सुरेश गोरे , श्री.नाराण

कुचे,

आदििासी िसनतगह
ृ ाची झालेली िरु िस्त्था
मॅदरकपि
ू म

आझ

मॅदरकोत्तर

विद्णार्थणाांना ऑनलाईन पद्धतीने मशष्ट्णित्ृ ती न
ममळाल्णाबाबत
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सिस्त्णाांचे नाांि

विषण

श्री.सांतोष िानिे, श्री.राधाकृष्ट्

विखे-पाटील, श्री.विजण ििेट्टीिार,

श्री.नसीम खान, श्री.अममत विलासराि

िे शमुख, श्री.अममन पटे ल, श्री.त्र्णांबकराि
मभसे, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे ,
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.हषमिधमन सपकाळ,
िॉ.सांतोष टारफे, श्री.सांजण सािकारे ,

श्री.सध
ु ाकर िे शमख
ु , श्रीमती ननममला

गावित, श्री.अजजत पिार, श्री.धैणश
म ील

पाटील, कुमारी प्रझ ती मशांिे, श्री.राहुल
बोंद्रे , अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.रुपेश
म्हात्रे, श्री.विजण रहाांगिाले, श्री.राजेश
काशीिार, श्री.अननल बाबर, श्री.दिपक

चव्हा , श्री.शमशकाांत मशांिे, श्री.सुभाष

उफम पांडितशेठ पाटील, श्री.विकास कांु भारे ,
३०

१०१०२०

श्री.अबू आजमी

िॉ.अशोक उईके

िाांजरी

पोि,

िाघोली

(जज.णितमाळ)

णेथील

ि

अकोलाबाजार

अनि
ु ाननत

आदििासी

आश्रमशाळे च्णा कामकाजात झालेली अननणममतता
३१

९६२४१

श्री.अतुल भातखळकर

राज्णातील मान्णता रद्द करण्णात आलेल्णा शेल

३२

९९४४२

श्री.हररष वपांपळे

िामशम जजल््णात बचत गटाांना णािीत नसलेल्णा

३३

९९९२७

श्री.जगिीश मळ
ु ीक

पु े शहरातील ििगाि-शेरी भागातील नागररकाांना

कांपन्णाांबाबत

कांपन्णाांचे रॅ क्टर ि उपसाधनाांचे िाटप केल्णाबाबत
महावितर किून

जािा

रकमेची

(जज.नामशक)

णेथील

आदििासी

शेतकऱ्णाांची

सोणाबीन

असल्णाबाबत
३४

९५९५४

श्रीमती सीमाताई दहरे , श्रीमती ननममला
गावित

कळि

विद्णार्थणाांना
गैरव्णिहार

रे नकोट

३५

९५८८७

प्रा.विरें द्र जगताप, अॅि.णशोमती ठाकूर

अमरािती

जजल््णात

३६

९५००५

श्री.राधाकृष्ट्

राज्णातील

छत्रपती

विखे-पाटील, श्री.विजण

ििेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अममत

विलासराि िे शमुख, श्री.अममन पटे ल,

श्री.त्र्णांबकराि मभसे, श्री.सुननल केिार,

श्री.हषमिधमन सपकाळ, श्री.अस्त्लम शेख,
िॉ.सांतोष टारफे, श्री.अमर काळे ,

श्री.अननल बाबर, श्री.भास्त्कर जाधि,

श्री.र धीर सािरकर, श्री.जणांत पाटील,

िाटप

िे णके

करताना

अनि
ु ानाची रक्कम थकीत असल्णाबाबत
सन्मान णोजनेबाबत

मशिाजी

महाराज

णेत

झालेला

शेतकरी

6
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सिस्त्णाांचे नाांि
श्री.अजजत पिार, श्री.िैभि वपचि,

श्री.सुधाकर कोहळे , प्रा.विरें द्र जगताप,
श्रीमती दिवपका चव्हा , श्री.प्रकाश

आबबटकर, श्री.ित्तात्रण भर े, श्री.अजण
चौधरी, श्री.शमशकाांत मशांिे, श्री.जजतेंद्र

आव्हाि, श्री.सांिीप नाईक, श्री.मकरां ि
जाधि-पाटील, श्री.पाांिुरां ग बरोरा,

श्री.हनम
ां िोळस, श्री.नरहरी झझरिाळ,
ु त
श्री.राजेश टोपे, श्री.रा ाजगजीतमसांह

पाटील, श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.सुननल

राऊत, श्रीमती सांध्णािे िी िे साई-कुपेकर,
श्री.सुरेश लाि, श्री.शामराि ऊफम

बाळासाहे ब पाटील, श्री.दिपक चव्हा ,
श्री.राहुल जगताप, श्री.प्रिीप नाईक,
िॉ.सतीश (अण् ासाहे ब) पाटील,

श्री.सुभाष भोईर, श्री.पांकज भज
ु बळ,
िॉ.सांजण राणमुलकर, श्री.दिलीप

िळसे-पाटील, श्री.सभ
ु ाष उफम पांडितशेठ
पाटील, श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.मांगेश

कुिाळकर, श्री.भारत भालके, िॉ.बालाजी
कक ीकर, श्री.सिा सरि कर, श्री.सुरेश
गोरे , श्री.सांिीपानराि भुमरे , श्री.प्रकाश

सुिे, श्री.चांद्रकाांत सोनि े, श्री.बसिराज
पाटील, श्री.िैभि नाईक, श्रीमती तप्ृ ती
सािांत, श्री.धैणश
म ील पाटील, श्री.प्रशाांत

ठाकूर, श्री.समीर कु ािार, अॅि.आमशष

शेलार, श्री.अममत साटम, अॅि.णशोमती
ठाकूर, श्री.मनोहर भोईर, श्री.छगन

भुजबळ, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.सुननल
प्रभ,ू श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्णजीत

पाटील-सरुिकर, श्री.णोगेश (बापू) घोलप,
िॉ.राहूल पाटील, श्री.राजाभाऊ (पराग)
िाजे, श्री.िी.पी.सािांत, श्री.विजण
रहाांगिाले, श्री.चर

काशीिार, श्री.नाराण

िाघमारे , श्री.राजेश

पाटील, श्री.सांजण

सािकारे , श्री.ककशोर पाटील, अॅि.िारीस
पठा , प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलक ी,
श्री.सुरेश हाळि कर, श्री.प्रतापराि
पाटील धचखलीकर, श्री.बाळासाहे ब

विषण

7
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सिस्त्णाांचे नाांि

विषण

थोरात, श्री.बाळासाहे ब मरु कुटे , श्री.मोहन
फि, श्री.विनाणकराि जाधि-पाटील,

िॉ.शमशकाांत खेिक
े र, श्री.सांग्राम थोपटे ,
प्रा.िषाम गाणकिाि, श्रीमती ननममला

गावित, श्री.अममत झनक, श्री.उल्हास
पाटील, िॉ.सुजजत मम चेकर,

श्री.ओमप्रकाश ऊफम बच्चू किू,

श्री.उिे मसांग पाििी, श्री.जणकुमार गोरे ,
िॉ.पतांगराि किम, श्री.जणित्त

िीरसागर, श्री.राहूल कुल, श्री.शरििािा
सोनाि े
३७

९५३९५

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे

मौजे चास (ता.मसन्नर, जज.नामशक) णेथे विद्णत
ु

३८

९६८३७

श्री.अननल बाबर, श्री.सुननल प्रभ,ू

राज्णातील िीज ग्राहकाांनी महािीतर

श्री.सांतोष िानिे, अॅि.भीमराि धोंिे,
श्री.सुननल मशांिे, श्री.जणकुमार गोरे ,
श्री.राधाकृष्ट्

उपकेंद्र उभारण्णाबाबत

कोट्णिधी रुपणाांची िे णके थकविल्णाबाबत

कांपनीचे

विखे-पाटील, श्री.विजण

ििेट्टीिार, प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.नसीम
खान, प्रा.िषाम गाणकिाि, श्री.अस्त्लम

शेख, श्रीमती ननममला गावित, श्री.अममन
पटे ल, श्री.नाराण
३९

१०१२०९

श्री.चर

४०

१००२३८

श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्णजीत

४१

९५२००

िाघमारे

कुचे, श्री.अबू आजमी

पाटील-सरुिकर

तम
ु सर ि मोहािी (जज.भांिारा) तालक्
ु णात नविन
शासकीण िसतीगह
ृ मांजूर करण्णाबाबत

कोल्हापरू णेथील मागासिगीण मल
ु ाांसाठी सरु
ु केलेली
िॉ.

बाबासाहे ब

ननधीअभािी बांि झाल्णाबाबत

अॅि.आमशष शेलार, अॅि.पराग अळि ी, राज्णातील
श्री.सांजण केळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर,
श्रीमती मननषा चौधरी, कॅप्टन

आांबेिकर

शासकीण

स्त्िाधार

आदििासी

णोजना

िसनतगह
ृ ातील

विद्णार्थणाांना बचत गटाांमाफमत आहार िे ण्णाबाबत

आर.तममल सेल्िन, श्रीमती सांगीता

ठोंबरे , िॉ.भारती लव्हे कर, श्री.नरें द्र पिार,
श्री.नरें द्र महे ता, श्री.सांतोष िानिे,
श्री.नाराण

कुचे, श्री.उिे मसांग पाििी,

श्री.सांजण सािकारे , श्रीमती सीमाताई दहरे
४२

४३

९५१३५

९६७६०

श्री.भास्त्कर जाधि

श्री.शांभूराज िे साई

लोटे

(ता.खेि,

िसाहतीमधील

जज.रत्नाधगरी)

पुष्ट्कर

पेरोकेममकल

औद्णोधगक
कांपनीतील

कामगाराचा विजेच्णा धक्क्णाने झालेला मत्ृ णू
पाट

(जज.सातारा) तालुक्णातील ग्रामी

ि िोंगरी

भागातील रस्त्त्णाांची पन
ु बाांध ी करण्णाबाबत
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४४

९६०५२

सिस्त्णाांचे नाांि

विषण

श्री.हषमिधमन सपकाळ

धाम गाांि बढे (ता.मोताळा, जज.बल
ु िा ा) णेथील
शेतकऱ्णाांना विद्णुत पुरिठा होत नसल्णाबाबत

िस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सिस्त्णाांचे नाांि

विषण

४५

९६१९६

श्री.मनोहर भोईर

वपसिली (जज.ठा े) गािात उच्च िाबाची तार

४६

९६१२१

श्री.अस्त्लम शेख, श्री.विजण ििेट्टीिार,

राज्णातील िीज ग्राहकाांकिून सजव्हमस लाईन चाजेस

श्री.सुननल केिार, अॅि.णशोमती ठाकूर,
श्री.अममन पटे ल, िॉ.सांतोष टारफे,
श्री.सांजण सािकारे , श्री.राधाकृष्ट्

अांगािर पिून तरु ाचा झालेला मत्ृ णू
आझ

मीटर घेण्णाच्णा आकारापोटी िसूल केलेली

रक्कम परत करण्णाबाबत

विखे-पाटील, श्री.नसीम खान, श्री.अममत
विलासराि िे शमुख, श्री.त्र्णब
ां कराि मभसे,
श्री.हषमिधमन सपकाळ, श्री.अमर काळे ,
श्रीमती ननममला गावित
४७

९६५११

श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.जजतेंद्र आव्हाि,
श्री.ककसन कथोरे , श्री.सांिीप नाईक,

श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे ,
श्री.शरििािा सोनाि े, श्री.ित्तात्रण

राज्णातील

मनतमांि

मल
ु ाांसाठी

असलेल्णा

िसनतगह
ु ानाची रक्कम िाढविण्णाबाबत
ृ ाच्णा अनि

भर े, श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपचि,

िॉ.अननल बोंिे, श्री.ओमप्रकाश ऊफम बच्चू
किू, श्री.अजजत पिार, श्री.जणांत पाटील,
श्री.शमशकाांत मशांिे, श्रीमती दिवपका

चव्हा , श्री.हनुमत
ां िोळस, श्री.नरहरी
झझरिाळ, श्री.राजेश टोपे,

श्री.रा ाजगजीतमसांह पाटील, श्री.मकरां ि
जाधि-पाटील
४८

९५९९९

श्री.मभमराि तापकीर

पु े णेथील जी नेक्स्त्ट सोल्णश
ु न मीटर रीडिांग

४९

९५१२७

श्री.कु ाल पाटील, श्रीमती ननममला

धुळे जजल््णातील मसध्िाांत एांटरप्राणजेस णा खासगी

सपकाळ, श्री.अममन पटे ल, श्री.अस्त्लम

असल्णाबाबत

गावित, प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.हषमिधमन
शेख, श्री.नसीम खान, श्री.विजण

एजन्सीने महावितर
कांपनीचे

कममचारी

कांपनीचे नक
ु सान केल्णाबाबत

चक
ु ीचे

मीटर

ररिीांग

घेत

ििेट्टीिार
५०

९६००९

श्री.प्रकाश आबबटकर, श्रीमती सांध्णािे िी कोल्हापूर ि साांगली जजल््णातील कृषी पांपाच्णा
िे साई-कुपेकर, िॉ.सांतोष टारफे,

श्री.अममन पटे ल, श्री.अस्त्लम शेख,

अॅि.णशोमती ठाकूर, श्रीमती ननममला

विद्णत
ु जोिण्णा महावितर
असल्णाबाबत

कांपनीकिून प्रलांबबत

9
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सिस्त्णाांचे नाांि

विषण

गावित, श्री.कु ाल पाटील, श्री.विजण
ििेट्टीिार, श्री.बाळासाहे ब थोरात,
श्री.सत्णजीत पाटील-सरुिकर
५१

९६२६८

श्रीमती सीमाताई दहरे , श्रीमती ननममला
गावित

५२

९६११८

प्रा.विरें द्र जगताप, अॅि.णशोमती ठाकूर,

५३

९५३१७

श्री.राधाकृष्ट्

िॉ.सांजण राणमुलकर

विखे-पाटील, श्री.विजण

ििेट्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अममत

विलासराि िे शमुख, श्री.अममन पटे ल,

श्री.त्र्णांबकराि मभसे, श्री.सनु नल केिार,

श्री.अस्त्लम शेख, श्री.हषमिधमन सपकाळ,
िॉ.सांतोष टारफे, श्री.मांगलप्रभात लोढा,
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कु ािार,

अॅि.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम,
श्री.शमशकाांत मशांिे, श्री.जणांत पाटील,
श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.मकरां ि

जाधि-पाटील, श्री.मांगेश कुिाळकर,

अॅि.णशोमती ठाकूर, श्री.ित्तात्रण भर े,
श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.पर्थ
ृ िीराज

चव्हा , श्री.िी.पी.सािांत, श्री.चांद्रकाांत
सोनि े, श्री.अजजत पिार, श्रीमती

दिवपका चव्हा , श्री.पाांिुरां ग बरोरा,

श्री.िैभि वपचि, श्री.हनम
ु ांत िोळस,

श्री.नरहरी झझरिाळ, श्री.राजेश टोपे,

श्री.रा ाजगजीतमसांह पाटील, िॉ.पतांगराि
किम, श्री.अमर काळे , श्रीमती ननममला

गावित, श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.सांजण
पोतनीस, श्री.दिपक चव्हा , श्री.पांकज

भुजबळ, श्री.सुभाष भोईर, श्री.िसांतराि
चव्हा , श्रीमती अममता चव्हा ,
श्री.कु ाल पाटील, श्री.दिलीप

िळसे-पाटील, श्री.णोगेश सागर, श्री.भारत
भालके, श्री.मशरीषिािा चौधरी,

श्री.ग पत गाणकिाि, श्री.नाराण

पाटील, प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलक ी,

श्री.सांिीपानराि भुमरे , श्री.णोगेश (बापू)
घोलप, श्री.ओमप्रकाश ऊफम बच्चू किू,

िे िगाि (ता.इगतपुरी, जज.नामशक) णेथील शासकीण
आदििासी

सुविधाांबाबत

मल
ु ीांच्णा

िसनतगह
ृ ातील

मुलभत
ू

धार ी ि धचखलिरा (जज.अमरािती) तालुक्णातील
एकाधधकार खरे िी णोजनेत झालेला गैरव्णिहार
राज्णात

कोळशाच्णा

भारननणमन

टां चाईमुळे

सरु
ु

असलेले
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विषण

श्री.विनाणकराि जाधि-पाटील, िॉ.राहूल
पाटील, श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम थोपटे ,
श्री.शरििािा सोनाि े, श्री.सांिीप नाईक,
श्री.ककसन कथोरे , श्री.अजण चौधरी,

िॉ.सतीश (अण् ासाहे ब) पाटील, श्री.राहुल
जगताप, श्री.शामराि ऊफम बाळासाहे ब
पाटील, श्री.जणित्त िीरसागर, श्री.सुरेश
धानोरकर, श्री.सनु नल प्रभ,ू श्री.सनु नल

राऊत, श्री.रामचांद्र अिसरे , श्री.ग पतराि
िे शमुख, श्री.ककशोर पाटील, श्री.णोगेश

दटळे कर, श्री.शाांताराम मोरे , श्री.जणकुमार
गोरे , प्रा.िषाम गाणकिाि, श्री.राजाभाऊ
(पराग) िाजे, श्री.प्रतापराि पाटील
धचखलीकर, श्री.मोहन फि,

श्री.बाळासाहे ब मुरकुटे , श्री.अबू आजमी,
िॉ.भारती लव्हे कर, श्री.भास्त्कर जाधि,
श्री.अननल बाबर, िॉ.शमशकाांत खेिक
े र
५४

९७३६२

५५

९५६०६

श्री.अननल बाबर, श्री.सुननल मशांिे

राज्णातील सूत धगरण्णाांचे कजम माफ करण्णाबाबत

श्री.हषमिधमन सपकाळ, प्रा.विरें द्र जगताप बुलढा ा

जजल््णातील

आदििासी

आधथमक फसि क
ू झाल्णाबाबत

विद्णार्थणाांची

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५६

९५२४७

सिस्त्णाांचे नाांि

विषण

श्री.कु ाल पाटील, श्री.राधाकृष्ट्

राष्ट्रीण अन्न प्रकक्रणा अमभणान पांचिावषमक णोजना

श्री.िी.पी.सािांत, श्री.अमर काळे ,

नुकसान

विखे-पाटील, श्री.विजण ििेट्टीिार,
श्री.अममन पटे ल, श्री.अस्त्लम शेख,

बांि केल्णाने मराठिाड्णातील उद्णोजकाांचे झालेले

श्री.नसीम खान

विधान भिन :

िॉ. अनांत कळसे

नागपरू .

प्रधान सधचि,

दिनाांक : १२ डिसेंबर, २०१७

महाराष्ट्र विधानसभा
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