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प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१ १३४९८५ श्री.नसीम खान, श्री.विजय िडटे्टीिार, 

श्री.अममन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, 
प्रा.िषाम गायकिाड, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्त्लम शेख, डॉ.सांतोष 
टारफे, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.राहुल मोटे, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.सांजय सािकारे, 
श्री.रणधीर सािरकर, अॅड.सांजय धोटे, 
डॉ.राहूल आहेर, श्री.बाळासाहेब मुरकुटे, 
श्री.चरण िाघमारे, श्री.हषमिधमन सपकाळ, 
श्री.राजु तोडसाम, श्रीमती सांगीता ठोंबरे, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.भारत भालके, 
श्री.अननल बाबर 

राज्यात मुख्यमांत्री सौर कृषीपांप योजनेचा 
शेतकऱ्याांना लाभ ममळण्यासाठी अजामतील 
त्रटुी दरु करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
२ १३८२७३ श्री.योगेश (बापू) घोलप आददिासी विकास विभागाच्या अनदुाननत 

आश्रमशाळेतील मशक्षकाांनी केलेल्या विविध 
मागण्याांबाबत 

३ १३७०२९ डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अममन पटेल, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्रीमती ननममला गावित, 
श्री.राजु तोडसाम, श्री.रमेश बुांदीले, श्रीमती 
सीमाताई दहरे, अॅड.यशोमती ठाकूर 

विदभामतील सात जजल््यात कृवष समधृ् दी 
समन् िनयत प्रकल्पात (केम) ाालेला 
गैरव्यिहार 

४ १३८५९९ श्री.अजय चौधरी मुांबई शहराला िीज पुरिठा करणाऱ् या टाटा 
पॉिर ररमसव्हीांग स्त्टेशनमध्ये ाालेला 
स्त्फोट 

५ १३५२४८ श्री.सुननल प्रभू, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.सुननल राऊत 

मुांबई पजश्चम उपनगरातील, ‘अदानी 
इलेजररमसटी मुांबई मल.’ या कां पनीने 
ग्राहकाांची केलेली फसिणकू 

६ १३६५४५ श्री.सुननल मशांदे, श्री.महेश चौघुले, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.नरेंद्र महेता, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड 

राज्यातील बोगस मागासिगीय सहकारी 
औद्योधगक सांस्त्थाांविरोधात कारिाई 
करण्याबाबत 

७ १३७८२० श्री.मांगलप्रभात लोढा राज्यातील शासकीय िसनतगहृाांमध्ये 
राहणाऱ् या आददिासी विद्याथ्यायााचा आरोयय 
विमा काढण्याबाबत 

८ १३६८९१ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.अममन पटेल, 
श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.हषमिधमन 
सपकाळ 

महावितरणकडून िीज वितरणाच्या 
प्रकक्रयेतदरम्यान होणाऱ्या िीज गळती ि 
चोरीला आळा घालण्याबाबत 

९ १३४८७८ श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शमशकाांत मशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.सांदीप नाईक, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.भास्त्कर जाधि, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.राहुल जगताप, श्री.दत्तात्रय 
भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.पांकज भुजबळ, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.विजय भाांबळे, श्री.सांजय 
कदम, श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
मशांदे, श्री.ददलीप सोपल, श्री.सांग्राम 
जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप 
नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, 
श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.सुननल मशांदे, श्री.प्रकाश फातपेकर, 

धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा 
टाटा इजन्स्त्टट्यटू ऑफ सोशल सायन्सेस, 
मुांबई याांच्या अहिालाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
अॅड.भीमराि धोंड,े डॉ.राहूल पाटील, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.सांजय केळकर, कॅप्टन आर.तममल 
सेल्िन, श्री.समीर कुणािार, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.अममत साटम, श्री.िसांतराि 
चव्हाण, श्री.गणपतराि देशमुख, श्री.सुभाष 
साबणे, श्री.राहूल कुल, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.नारायण पाटील, 
श्री.ज्ञानराज चौगुले 

१० १४०२६४ श्री.विलास तरे, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर 

तारापूर (जज.पालघर) येथील गुजरात गॅस 
मलममटेड या कां पनीिर कारिाई 
करण्याबाबत 

११ १४०११६ डॉ.राहूल आहेर नामशक जजल््यातील गोदाकाठच्या 
गािाांसाठी स्त्ितांत्र कफडर बसविण्याबाबत 

१२ १३५२२२ डॉ.मममलांद माने, श्री.अतुल भातखळकर, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अममन पटेल, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्रीमती ननममला गावित, 
प्रा.िषाम गायकिाड, श्री.राजु तोडसाम, 
डॉ.भारती लव्हेकर, कॅप्टन आर.तममल 
सेल्िन, श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.प्रशाांत 
ठाकूर, अॅड.पराग अळिणी, श्रीमती तपृ्ती 
सािांत, अॅड.सांजय धोटे, श्रीमती सीमाताई 
दहरे, डॉ.सांजय रायमुलकर 

इन्फां ट जीजस सोसायटीच्या (ता.राजुरा, 
जज.चांद्रपुर) िसतीगहृात आददिासी मुलीांचे 
ाालेले लधैगक शोषण 

१३ १३९३७५ श्री.पास्त्कल धनारे डहाण ू तालुरयातील (जज.पालघर) अनेक 
आददिासी पाड ेअजनूही सोयी-सुविधाांपासून 
िांधचत असल्याबाबत 
 

१४ १३७३०७ श्री.सुननल केदार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.अमर काळे 

कोराडी औष्ट्णीक िीज कें द्रातील 
(जज.नागपूर) युननट क्रमाांक ९ मध्ये 
ाालेला अपघात 
 

१५ १३६७४३ श्रीमती सीमाताई दहरे नामशक येथील औद्योधगक िसाहतीत 
भुखांड िाटपामध्ये ाालेला गैरव्यिहार 
 

१६ १३५४४१ श्री.सांजय पोतनीस, डॉ.सुजजत ममणचेकर, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
कुपेकर, श्री.जजतेंद्र आव्हाड 

बोरबेट ि कोते (जज.कोल्हापूर) येथील 
आश्रमशाळा बांद करण्याच्या घेतलेल्या 
ननणमयाबाबत 

१७ १३९०८६ श्री.सुधाकर देशमुख नागपूर जजल््यात आांतरजातीय वििाह 
करणाऱ्या जोडप्याांना प्रोत्साहन 
अनदुानाअांतगमत ननधी ममळण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१८ १३९३०० श्री.िसांतराि चव्हाण, श्री.ददपक चव्हाण, 

श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.शमशकाांत मशांदे, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.हसन मुश्रीफ, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.राजेश टोपे, डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.िैभि वपचड, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.बबनराि मशांदे, श्री.ददलीप सोपल, 
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.सांजय कदम, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, श्रीमती 
सुमन पाटील 

मशतल कृषी ननविष्ट्ठ सहकारी सांस्त्थेतील 
(जज.नाांदेड) तूर ि हरभऱ्याच्या खरेदीमध्ये 
ाालेला गैरव्यिहार 

१९ १३६५२९ श्री.अममत साटम, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
अॅड.पराग अळिणी, अॅड.भीमराि धोंड े

मुांबईत ताडी बनविण्यासाठी रलोरल 
हायड्रटे या विषारी रसायनाचा िापर होत 
असल्याबाबत 

२० १३६७६६ डॉ.राहूल पाटील, श्री.अबू आजमी, 
श्री.नारायण पाटील, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.ज्ञानराज चौगुले, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.अममन पटेल, डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती 
ननममला गावित, श्री.सुभाष साबणे 

राज्यातील नागरी सहकारी बकँाांचा ि 
पतसांस्त्थाांचा कृषी कजममाफी योजनेत 
समािेश करण्याबाबत 

२१ १३७९९५ श्री.सुभाष उफम  पांडडतशेठ पाटील, 
श्री.धैयमशील पाटील, श्री.सुरेश लाड 

अमलबाग (जज.रायगड) तालुरयातील 
आददिासीांची गािे िाडया ि िस्त्त्या 
प्राथममक सोयी-सुविधा पासुन िांधचत 
असल्याबाबत 

२२ १३८९७१ श्री.रुपेश म् हात्र े मभिांडी (जज.ठाणे) शहरातील िीज वितरण 
ि िीज देयक िसूली करणाऱ्या टोरांट पॉिर 
कां पनीने शासनाचे मुद्राांक शुल्क 
थकविल्याबाबत 

२३ १३४९४० श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अममत साटम 

पनिेल-खालापूर (जज.रायगड) तालुरयातील 
औद्योधगक िसाहतीतील स्त्थाननकाांना 
नोकरीत सामािून घेण्याबाबत 

२४ १३९२८३ श्री.गणपतराि देशमुख पाथरी (जज.परभणी) तालुरयातील 
शेतकऱ्याांना कजम ममळण्याबाबत 
 

२५ १४०६२६ श्री.सुभाष साबणे पुणे जजल््यातील यावपमशका इांजजननअरीांग 
प्रा.मल. आणण मे.जब्बल ऑटो प्रा.मल. या 
दोन कां पन्याांना बेकायदेशीरररत्या कजम 
मांजूर केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
२६ १३५४०८ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 

श्री.जयांत पाटील, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.शमशकाांत मशांदे, 
श्री.भास्त्कर जाधि, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.सांदीप नाईक, श्री.अस्त्लम शेख, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश 
लाड, श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.सुभाष 
साबणे 

पालघर जजल््यातील शेतकऱ्याांना 
ररलायन्स कां पनीने सांपाददत केलेल्या 
जममनीचा मोबदला देण्याबाबत 

२७ १३५७९८ श्रीमती तपृ्ती सािांत, डॉ.राहूल पाटील, 
श्री.चांद्रकाांत सोनिणे, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.गणपत गायकिाड 

राज्यात शासकीय िसतीगहृाांत बसविण्यात 
आलेले सोलर िॉटर दहटर नादरुुस्त्त 
असल्याबाबत 

२८ १३५७४७ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.अममन पटेल, 
श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अस्त्लम शेख, 
श्री.नसीम खान, प्रा.िषाम गायकिाड, 
श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.त्र्यांबकराि 
मभसे, श्री.विश्िजजत कदम, श्री.सुननल 
केदार, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्री.आमसफ शेख, श्रीमती ननममला गावित, 
प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.अमर काळे, श्री.हषमिधमन सपकाळ, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.िसांतराि चव्हाण, 
श्री.अममत विलासराि देशमुख, श्री.मनोहर 
भोईर, श्री.अममत साटम, अॅड.पराग 
अळिणी 

जव्हार (ता.पालघर) येथील आददिासीांच्या 
विकास योजनेत ाालेला गैरव्यिहार 

२९ १३७७६५ श्री.उल्हास पाटील, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.बाळासाहेब मुरकुटे, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, कॅप्टन आर.तममल 
सेल्िन, श्री.अममत साटम, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.सुननल प्रभू 

राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ् याांना 
एफआरपीची ररकम ममळण्याबाबत 

३० १३५८५० श्री.शमशकाांत मशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.भास्त्कर जाधि, 
श्री.ददपक चव्हाण, श्री.सांदीप नाईक, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचड, श्री.सुरेश लाड, श्रीमती 
ददवपका चव्हाण, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-
कुपेकर, श्री.अममत विलासराि देशमुख, 
श्री.अममन पटेल, श्री.नसीम खान, 

राज्यातील काांदा उत्पादक शतेकऱ्याांना 
योयय भाि ि अनुदान देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, प्रा.िषाम गायकिाड, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्रीमती ननममला गावित, श्री.शामराि ऊफम  
बाळासाहेब पाटील, श्री.गणपतराि देशमुख, 
श्री.अजजत पिार, श्री.राजेश टोपे, श्री.राहुल 
मोटे, श्री.दत्तात्रय भरणे, डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.पांकज भुजबळ, 
श्री.विजय भाांबळे, श्री.सांजय कदम, 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
मशांदे, श्री.ददलीप सोपल, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, श्री.सुननल प्रभू, 
प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी, श्री.राहूल कुल, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.शरददादा सोनािणे, 
श्री.बाबुराि पाचणे 

३१ १४०१९८ श्री.धैयमशील पाटील जव्हार (जज.पालघर) येथील 
आश्रमशाळाांमध्ये पोषण आहाराचा धान्य 
पुरिठा होत नसल्याबाबत 
 

३२ १३६९७२ श्री.मभमराि तापकीर धनकिडी (ता.हिेली, जज.पुणे) येथील 
महावितरणचे विद्यतु खाांब धोकादायक 
अिस्त्थेत असल्याबाबत 
 

३३ १३७६३३ प्रा.विरेंद्र जगताप, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अममन पटेल, श्री.अस्त्लम शेख 

धामणगाांि (जज.अमरािती) तालुरयातील 
ददनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेची 
कामे ननकृष्ट्ट दजामची होत असल्याबाबत 
 

३४ १३५४६७ श्री.जयांत पाटील, श्री.अजजत पिार, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.शमशकाांत मशांदे, 
श्रीमती सुमन पाटील 

धचखली (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) येथील 
शेतकऱ्याांना तूर आणण हरभऱ्याची ररकम 
अदा करण्याबाबत 

३५ १३८९४२ श्रीमती ननममला गावित, श्री.अममन पटेल, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाम 
गायकिाड 

सुयममाळ (ता.मोखाडा, जज.पालघर) येथील 
आददिासी आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापकाने 
दारुच्या नशते विदयाथ्यायााना केलेली 
मारहाण 
 

३६ १३५१७४ श्री.हषमिधमन सपकाळ मभांगारा ि चाळीसटापरी (ता.जळगाि 
जामोद, जज.बुलडाणा) येथील आददिासी 
ग्रामस्त्थ मुलभूत सोयी-सुविधाांपासून िांधचत 
असल्याबाबत 

३७ १३६७६० श्री.भास्त्कर जाधि मौजे काताळे (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) 
येथील गौणखननजाच्या उत्खननाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
३८ १३६०३६ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 

श्री.अस्त्लम शेख, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषमिधमन सपकाळ, श्री.सांदीपानराि 
भुमरे, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अममन पटेल, 
श्रीमती ननममला गावित, प्रा.िषाम गायकिाड, 
श्रीमती तपृ्ती सािांत, श्री.नसीम खान, 
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.सांजय पोतनीस, श्री.प्रकाश सुिे, 
डॉ.सांजय रायमुलकर 

सामाजजक न्याय विभागाने शासककय 
मान्यता नसलेल्या िसतीगहृाांचे अनदुान 
रोखण्याचे ददलेले आदेश 

३९ १३९५९३ डॉ.सुजजत ममणचेकर कोल्हापूर जजल्हयातील िसनतगहृाांना 
अनदुान अदा करण्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४० १३४९८९ श्री.नसीम खान, श्री.विजय िडटे्टीिार, 

श्री.अममन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, 
प्रा.िषाम गायकिाड, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्त्लम शेख, डॉ.सांतोष 
टारफे, अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.शमशकाांत 
मशांदे, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.अजजत पिार, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.राजेश टोपे, श्रीमती 
ददवपका चव्हाण, श्री.राहुल मोटे, श्री.सांदीप 
नाईक, श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.भास्त्कर 
जाधि, श्री.िैभि वपचड, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.पांकज 
भुजबळ, श्री.सुरेश लाड, श्री.विजय भाांबळे, 
श्री.सांजय कदम, श्री.शामराि ऊफम  
बाळासाहेब पाटील, श्री.मकरांद जाधि-
पाटील, श्री.बबनराि मशांदे, श्री.ददलीप 
सोपल, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप 
नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर 

रायगड जजल््यात नाणार ररफायनरी हा 
महातेल शुध्दीकरण प्रकल्प सुरु करण्याचा 
शासनाने घेतलेला ननणमय 

४१ १३८२८४ श्री.योगेश (बापू) घोलप मौजे माळेगाि (ता.मसन्नर, जज.नामशक) 
येथील सांपाददत केलेल्या जमीनीचे सांपादन 
रद्द करुन नुकसान भरपाई देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४२ १३७१३१ डॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती ननममला गावित, 

श्री.अममन पटेल, श्री.अस्त्लम शेख, प्रा.िषाम 
गायकिाड 

राज्यात िन हरक कायदा २००६ अांतगमत 
िन जमीन कसणा-या आददिासी 
शेतकऱ् याांना अद्यापपयात पटे्ट देण्यात आले 
नसल्याबाबत 

४३ १३५९२७ श्री.सुननल प्रभू पेण अबमन सहकारी बकेँतील (जज.रायगड) 
ठेिीदाराांना देय ररकम अदा करण्याबाबत 

४४ १३४८८४ श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शमशकाांत मशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.सांदीप नाईक, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.भास्त्कर जाधि, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.दत्तात्रय 
भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, डॉ.सतीश 
(अण्णासाहेब) पाटील, श्री.पांकज भुजबळ, 
श्री.सुरेश लाड, श्री.विजय भाांबळे, श्री.सांजय 
कदम, श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
मशांदे, श्री.ददलीप सोपल, श्री.सांग्राम 
जगताप, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप 
नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
कॅप्टन आर.तममल सेल्िन, श्री.सांजय 
पोतनीस, श्री.सुननल मशांदे, श्री.समीर 
कुणािार, श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती 
मननषा चौधरी, श्री.अममत साटम, श्री.मांगेश 
कुडाळकर, श्री.अममत विलासराि देशमुख, 
श्री.अममन पटेल, श्री.अस्त्लम शेख, 
श्री.नसीम खान, प्रा.िषाम गायकिाड, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.सांदीपानराि भुमरे, 
डॉ.राहूल पाटील, श्री.सुभाष भोईर, 
श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.सांजय सािकारे, श्री.सुरेश गोरे, 
श्री.प्रताप सरनाईक, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.रुपेश म् हात्र,े श्री.तकुाराम काते, 
श्री.सांतोष दानिे, श्री.राहूल कुल, श्री.सांग्राम 

राज्यात महावितरणने िीज दरिाढ 
करण्याच्या घेतलेल्या ननणमयाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
थोपटे, श्री.शरददादा सोनािणे, श्री.ज्ञानराज 
चौगुले, श्री.ककशोर पाटील, श्री.िैभि नाईक, 
श्री.प्रकाश सुिे, डॉ.सांजय रायमुलकर 

४५ १३७३७३ श्री.सुननल केदार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.अमर काळे 

नागपूर येथील स्त्पॅन्को कां पनी आणण 
मे.एस्त्सेल समूहाकड े असलेली थकबाकी 
िसुल करण्याबाबत 

४६ १३६७४४ श्रीमती सीमाताई दहरे, श्री.योगेश (बापू) 
घोलप 

नामशक जजल््यातील अांबड औद्योधगक 
िसाहतीत अजयनशमन कें द्र सुरु 
करण्याबाबत 

४७ १३८९७३ श्री.रुपेश म् हात्र े पेण (जज.रायगड) येथील आददिासी विकास 
प्रकल्प विभागात ाालेला गैरव्यिहार 

४८ १३५४६८ श्री.जयांत पाटील, श्री.अजजत पिार, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.शमशकाांत मशांदे, 
श्रीमती सुमन पाटील 

िसमत (जज.दहांगोली) तालुरयातील 
शेतकऱ्याांना तुरीचे पैसे देण्याबाबत 

४९ १३७६५३ श्री.भास्त्कर जाधि मभांगळोली (ता.मांडणगड, जज.रत्नाधगरी) 
येथील आशापुरा माईनकेम कां पनीकडून 
विनापरिाना बॉरसाईटचे होत असलेले 
उत्खनन 

५० १३७१७४ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषमिधमन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे 

ठाणेगाि (ता.आरमोरी, जज.गडधचरोली) 
येथील ३३ केव्ही विजेच्या धररयाने एका 
युिकाचा ाालेला मतृ्य ू

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
५१ १३६०६५ श्री.सुननल प्रभू आददिासी विकास आयुरत नामशक याांचे 

तफे सुगांधी दधु खरेदी ऑनलाईन ननविदा 
प्रकक्रयेत ाालेला गैरव्यिहार 

५२ १३४९६६ श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शमशकाांत मशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.सांदीप नाईक, श्री.हसन 
मुश्रीफ, श्री.भास्त्कर जाधि, श्री.िैभि 
वपचड, श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.ददपक 
चव्हाण, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.पांकज भुजबळ, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.विजय भाांबळे, श्री.सांजय कदम, 

राज्यातील तूर खरेदी कें दे्र सुरु 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
मशांदे, श्री.ददलीप सोपल, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-कुपेकर, श्री.ककसन कथोरे, श्री.सांजय 
केळकर, श्री.पाांडुरांग बरोरा, अॅड.पराग 
अळिणी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, कॅप्टन 
आर.तममल सेल्िन, श्री.भारत भालके, 
श्री.अममन पटेल, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाम 
गायकिाड, श्री.कालीदास कोळांबकर, 
श्री.त्र्यांबकराि मभसे, श्री.डी.पी.सािांत, 
श्रीमती ननममला गावित, श्री.हषमिधमन 
सपकाळ, श्री.कुणाल पाटील, श्री.िसांतराि 
चव्हाण, श्री.अममत विलासराि देशमुख 

५३ १३७२८९ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अस्त्लम शेख, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अममन पटेल, श्री.सुननल केदार, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.बाळासाहेब मुरकुटे, 
श्री.राजु तोडसाम, श्री.अममत साटम, 
श्री.भारत भालके 

राज्यात महावितरणने िाढीि िीज शुल्क 
ग्राहकाांकडुन िसूल करण्याचा घेतलेला 
ननणमय 

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (कायमभार), 
ददनाांक : १८ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


