
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०१९ 
-------------------------- 

बुधिार, ददनाांक २६ जून, २०१९ / आषाढ ५, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) उद्योग ि खननकमम मांत्री  

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) उजाम, निीन ि निीकरणीय उजाम, राज्य उत्पादन 
शुल्क मांत्री 

(३) पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री 
(४) सहकार मांत्री 
(५) सामाजजक न्याय मांत्री 
(६) आददिासी विकास मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ५३ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ४२ [ ०१ ते ४२ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०९ [ ४३ ते ५१ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०२ [ ५२ ते ५३ ] 
  

एकूण - ५३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१ १४०३४४ श्री.सुननल केदार िाशशम जजल््यातील की षी उत्पन्न बाजार 

सशमतीमधील गैरव्यिहाराबाबत 
२ १३६२५७ श्री.अशोक पाटील मौजे उटांबर, उबरशेत ग्रामपांचायत, 

पो.केळशी (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथे 
अनधधकी तपणे उत्खननाचे काम सुरु 
असल्याबाबत 

३ १४१०६० श्री.पास्त्कल धनारे बोर्डी (जज.पालघर) येथील धचकू 
महोत्सिातील आयोजकाांनी केलेला 
गैरव्यिहार 

४ १३९०७५ श्री.शभमराि तापकीर, श्री.विजय काळे धायरी (ता.हिेली, जज.पुणे) येथे ग्राहकाांच्या 
माध्यमातनू सांगनमताने िीज चोरी होत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
५ १४११४३ श्री.बाबुराि पाचणे पुणे जजल््यातील शशिाजीराि भोसले 

सहकारी बॅंकेतील आधथमक गैरव्यिहाराबाबत 
६ १४१८७० श्री.राहुल जगताप श्रीगोंदा (जज.अहमदनगर) येथील जजल्हा 

सहकारी बकेँत कजमिाटपात झालेला 
गैरव्यिहार 

७ १४१९२९ श्री.ओमप्रकाश ऊफम  बच्चू करू्ड, 
श्री.विनायकराि जाधि-पाटील, 
श्री.शशरीषदादा चौधरी, श्री.मोहन फर्ड 

की षी उत्पन्न बाजार सशमत्याांना ५ टक्के 
खचम अपांगाांसाठी करणे बांधनकारक 
करण्याबाबत 

८ १४०९४१ श्री.सुधाकर देशमुख विदभामतील मुकबधीर, अांध, मनतमांद ि 
अजस्त्थव्यांग प्रिगामतील विद्यार्थयाांना 
माध्यशमक शशक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 

९ १३६८५५ र्डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील पारोळा (जज.जळगाि) तालुक्यातील मुख्य 
बाजारपेठेतील दकुानाांना लागलेली आग 

१० १३५४८० र्डॉ.शमशलांद माने रेंगेपार शतेशशिारात (जज.भांर्डारा) उच्चदाब 
िादहनी जिळीळ िीक्ष छाटणी करताना 
िाहन चालकाचा झालेला मीत्य ू

११ १४०२७० श्री.विलास तरे, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर 

मौजे घास (ता.िसई, जज.पालघर) येथील 
गािात िीजेच्या धक्क्याने महावितरण 
कां पनीच्या कममचाऱ्याचा झालेला मीत्य ु

१२ १३९१८४ र्डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.गणपत गायकिार्ड मौजे धचखलोली (ता.अांबरनाथ, जज.ठाणे) 
येथे शासकीय ननिासी शाळा 
उभारण्याबाबत 

१३ १३५०५९ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.अशमत साटम 

तळोजा (ता.पनिेल, जज.रायगर्ड) येथील 
औद्योधगक िसाहत पररसरातील 
अनतक्रमणे ननष्ट्काशसत करण्याबाबत 

१४ १३८६३० श्री.सुननल प्रभू, श्री.विजय िर्डटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाम गायकिार्ड, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अस्त्लम शेख, र्डॉ.सांतोष टारफे, 
अॅर्ड.यशोमती ठाकूर, श्री.सांजय केळकर 

राज्यातील ७ औजष्ट्णक िीज प्रकल्पाांचे 
आयुममान सांपुष्ट्टात आल्याबाबत 

१५ १४००३९ श्री.नारायण पाटील करमाळा (जज.सोलापुर) तालुक्यातील श्री 
आददनाथ ि श्री मकाई सहकारी साखर 
कारखान्याने शतेकऱ् याांच्या ऊसाची देयके 
एफ.आर.पी.प्रमाणे अदा करण्याबाबत 

१६ १३८५०४ श्री.सुरेश लार्ड िारे खरैपार्डा (ता.कजमत, जज.रायगर्ड) 
येथील सबस्त्टेशन कायामजन्ित करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१७ १३९३९१ श्री.योगेश (बापू) घोलप नाशशक जजल््यातील जात पर्डताळणीची 

प्रकरणे ननकाली काढण्याबाबत 
१८ १३७७२३ श्री.भास्त्कर जाधि मौजे लोटे, घाणेखुांट ि कोतिली (ता.खेर्ड, 

जज.रत्नाधगरी) या गािातील जशमनी 
औद्योधगक विकास महामांर्डळाच्या नािे 
केल्याबाबत 

१९ १३७३८७ श्री.आशसफ शेख, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.नसीम खान 

मालेगाांि (ता.जज.नाशशक) येथील सांिदगाांि 
गािठाणातील रोदहत्र दरुुस्त्त करण्याबाबत 

२० १३९२२२ श्री.विजय िर्डटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषमिधमन सपकाळ, र्डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.अशमन पटेल 

राज्यातील मॅदरकोत्तर शशष्ट्यिीती िाटपात 
झालेला गैरव्यिहार 

२१ १४१४५६ श्री.ज्ञानराज चौगुले उमरगा-लोहारा (जज.उस्त्मानाबाद) 
तालुक्यातील दषु्ट्काळग्रस्त्त भागातील 
शेतकऱ्याांची िीजदेयके माफ करण्याबाबत 

२२ १३५५१४ श्रीमती तीप्ती सािांत, श्री.मांगेश कुर्डाळकर, 
श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.अजजत पिार, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.शशशकाांत शशांदे, 
श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड, श्री.राजेश टोपे, श्रीमती 
ददवपका चव्हाण, श्री.राहुल मोटे, श्री.सांदीप 
नाईक, श्री.भास्त्कर जाधि, श्री.िैभि वपचर्ड, 
श्री.पाांरु्डरांग बरोरा, श्री.दत्तात्रय भरणे, 
श्री.ददपक चव्हाण, र्डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील, श्री.पांकज भुजबळ, श्री.सुरेश लार्ड, 
श्री.विजय भाांबळे, श्री.सांजय कदम, 
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील, 
श्री.मकरांद जाधि-पाटील, श्री.बबनराि 
शशांदे, श्री.ददलीप सोपल, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.प्रदीप नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-कुपेकर, श्री.चांद्रकाांत सोनिणे, 
श्री.ककशोर पाटील 

नाशशक जजल््यातील आददिासी मुला-
मुलीांसाठीच्या स्त्ितांत्र ननिासी 
आश्रमशाळाांबाबत 

२३ १४०३७१ श्री.ददलीप िळसे-पाटील शशरुर ि दौंर्ड (जज.पुणे) तालुक्यातील 
गािाांचा उपसा शसांचन योजनाांचा विद्यतु 
पुरिठा कायामजन्ित करण्याबाबत 

२४ १३५७२७ श्री.मांगेश कुर्डाळकर, श्री.सांदीपानराि भुमरे, 
र्डॉ.राहूल पाटील, श्री.चांद्रकाांत सोनिणे, 
श्री.सुभाष साबणे, श्री.सुननल राऊत, 
श्री.नारायण पाटील, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
श्री.ककशोर पाटील 

राज्यात स्त्ितांत्र पणन सांचालनालयाची 
स्त्थापना करण्याच्या प्रस्त्तािाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
२५ १४१६५३ श्री.र्डी.पी.सािांत, र्डॉ.सांतोष टारफे गोकुां दा (ता.ककनिट, जज.नाांदेर्ड) येथील 

आददिासी िसनतगीहात विदयार्थयामचा 
झालेला मीत्य ू

२६ १३७५९३ श्री.राहुल मोटे, श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड पराांर्डा (जज.उस्त्मानाबाद) तालुक्यातील 
शेतकऱ्याांना काांदा अनदुानाची रक्कम 
शमळण्याबाबत 

२७ १४१२४७ श्री.ननतेश राणे मौजे शशिर्डाि (ता.कणकिली, जज.शसांधदुगुम) 
येथील िीज जोर्डणीचा होत असलेला 
ननयमबाहय िापर 

२८ १३८९७२ श्री.रुपेश म् हात्र े नाशशक जजल्हयातील आददिासी विकास 
विभागातील अधधकारी ि ठेकेदाराांनी 
फननमचर खरेदीमध्ये केलेला गैरव्यिहार 

२९ १३६६३० श्री.छगन भुजबळ, श्री.ददलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड, श्री.विजय िर्डटे्टीिार, 
श्री.नसीम खान, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.त्र्यांबकराि शभसे, प्रा.िषाम गायकिार्ड, 
श्री.सुननल केदार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अस्त्लम शेख, र्डॉ.सांतोष टारफे, 
अॅर्ड.यशोमती ठाकूर, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्रीमती ननममला गावित 

राज्यातील मागासिगीय विद्याथी 
शशष्ट्यिीत्तीपासून िांधचत असल्याबाबत 

३० १३६०६६ श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.शशशकाांत शशांदे, 
श्री.भास्त्कर जाधि, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.सांदीप नाईक, श्री.अस्त्लम शेख, 
श्री.पाांरु्डरांग बरोरा, श्री.िैभि वपचर्ड, श्री.सुरेश 
लार्ड, श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.सुभाष 
भोईर 

ठाणे जजल््यातील कळिा, मुांब्रा, ददिा 
पररसरामध्ये महावितरणने िीज वितरणाचे 
खाजगीकरण करण्याचा घेतलेला ननणमय 

३१ १३६४८१ श्री.महेश चौघुले शहापूर (जज. ठाणे) तालुक्यातील महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी आददिासी विकास 
महामांर्डळाच्या गोदामात धानाची घट 
झाल्याबाबत 

३२ १३४९१५ श्री.सत्यजीत पाटील-सरुर्डकर, श्री.चांद्रदीप 
नरके, श्री.हसन मुश्रीफ, श्रीमती सांध् यादेिी 
देसाई-कुपेकर, श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड, 
श्री.उल्हास पाटील, र्डॉ.सुजजत शमणचेकर, 
श्री.विश्िजजत कदम, श्री.सुरेश हाळिणकर 

कोल्हापूर जजल््यात शेतकऱ्याांचे शेतीपांप 
िीज जोर्डणीचे अजम प्रलांबबत असल्याबाबत 

३३ १३६१४८ श्रीमती ददवपका चव्हाण, श्री.िैभि वपचर्ड, 
श्री.पाांरु्डरांग बरोरा, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.दत्तात्रय भरणे 

लोहोनेर (ता.देिळा, जज.नाशशक) येथील 
ऊस उत्पादक शतेकऱ्याांची देय रक्कम अदा 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
३४ १४०४१२ श्री.िैभि वपचर्ड, श्री.पाांरु्डरांग बरोरा, 

श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.राहुल जगताप 
आददिासी विकास विभागाच्या 
आश्रमशाळेमध्ये ताांबत्रक शशक्षण सुरु 
करण्याबाबत 

३५ १३६६०० श्री.मनोहर भोईर, श्री.सांजय केळकर रायगर्ड जजल््यातील प्राथशमक शाळाांना 
िीज देयके अदा करण्यासाठी ननधी 
शमळण्याबाबत 

३६ १४०१८६ श्री.अशमन पटेल, श्री.नसीम खान, प्रा.िषाम 
गायकिार्ड, श्री.कालीदास कोळांबकर, 
श्री.बसिराज पाटील, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
श्री.र्डी.पी.सािांत, श्री.आशसफ शेख, श्रीमती 
ननममला गावित, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.भारत भालके, श्री.हषमिधमन सपकाळ, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.अशमत विलासराि 
देशमुख, श्री.अस्त्लम शेख 

आददिासी विकास विभागाांतगमत असलेल्या 
एकाजत्मक आददिासी प्रकल्प कायामलयात 
झालेला गैरव्यिहार 

३७ १३८१११ श्री.अशमत साटम ददघा (निी मुांबई) येथील एमआयर्डीसीच्या 
जागेिर बाांधण्यात आलेल्या इमारतीांिर 
कारिाई करण्याबाबत 

३८ १३५००६ श्री.अजजत पिार, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.ददलीप िळसे-पाटील, श्री.छगन भुजबळ, 
श्री.शशशकाांत शशांदे, श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड, 
श्री.राजेश टोपे, श्रीमती ददवपका चव्हाण, 
श्री.राहुल मोटे, श्री.सांदीप नाईक, 
श्री.भास्त्कर जाधि, श्री.िैभि वपचर्ड, 
श्री.पाांरु्डरांग बरोरा, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.दत्तात्रय भरणे, श्री.ददपक चव्हाण, 
र्डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, श्री.पांकज 
भुजबळ, श्री.सुरेश लार्ड, श्री.विजय भाांबळे, 
श्री.सांजय कदम, श्री.शामराि ऊफम  
बाळासाहेब पाटील, श्री.मकरांद जाधि-
पाटील, श्री.बबनराि शशांदे, श्री.ददलीप 
सोपल, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रदीप 
नाईक, श्रीमती सांध् यादेिी देसाई-कुपेकर, 
श्री.सांजय सािकारे, श्री.हसन मुश्रीफ 

चांद्रपूर येथील महाऔष्ट्णीक विद्यतू 
कें द्रातील सांच बांद असल्याबाबत 

३९ १३६९३६ श्रीमती ननममला गावित, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.नसीम खान 

सिोच्च न्यायालयाने िनहक्क 
कायदयानुसार दािे नाकारल्यामुळे 
आददिासी कुटुांबे बेघर झाल्याबाबत 

४० १३९४७७ र्डॉ.देिराि होळी गर्डधचरोली जजल््यातील आददिासी बाांब ू
प्रकक्रया सहकारी सांस्त्थेत झालेला 
गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४१ १३४९८७ श्री.नसीम खान, श्री.विजय िर्डटे्टीिार, 

श्री.अशमन पटेल, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, 
प्रा.िषाम गायकिार्ड, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्त्लम शेख, र्डॉ.सांतोष 
टारफे, अॅर्ड.यशोमती ठाकूर 

कोल्हापूरच्या पररसरातील औद्योधगक 
िसाहतीिर िीज दर िाढीमुळे मांदीचे सािट 
ननमामण झाल्याबाबत 

४२ १३५४५३ श्री.हषमिधमन सपकाळ राज्यातील की षी उत्पन्न बाजार सशमती 
कममचाऱ्याांचे प्रश् न कायमस्त्िूपपी ननकाली 
काढण्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४३ १३६८६२ र्डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील पारोळा (जज.जळगाांि) तालुक्यातील बोरी 

धरणािरील १२ गािाांतील पाणीपुरिठा 
योजनेचा विद्युत पुरिठा पुिमित सुरु 
करण्याबाबत 

४४ १३९५०५ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.अशमत साटम 

सामाजजक न्याय विभागाांतगमत राज्यातील 
२३ विना अनदुानीत िीद्धाश्रमाांना अनदुान 
देण्याबाबत 

४५ १३८७९५ श्री.भास्त्कर जाधि मौजे आांबेरे खदुम (ता.गुहागर, 
जज.रत्नाधगरी) येथील शाळेतील 
विद्यार्थयामचा िीज िादहनीच्या स्त्पशामने 
झालेला मीत्य ु

४६ १३६७९६ श्री.विजय िर्डटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.अमर काळे, 
श्री.हषमिधमन सपकाळ, र्डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.गणपतराि देशमुख 

धचांचगव्हाण (ता.िरुर्ड, जज.अमरािती) 
येथील शतेकरी दाम्पत्याने अिैध 
सािकारीच्या जाचाला कां टाळून केलेली 
आत्महत्या 

४७ १३७६०० श्री.राहुल मोटे, श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड राज्यातील अनुसूधचत जाती-जमातीच्या 
विदयार्थयाांच्या शशष्ट्यिीत्तीमध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

४८ १३६७२५ श्री.छगन भुजबळ, श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड, 
श्री.योगेश (बापू) घोलप 

औजष्ट्णक विद्यतु प्रकल्प एकलहरा 
(ता.जज.नाशशक) येथील ६६० मे.िटॅ विद्युत 
प्रकल्पाचे काम सुरु करण्याबाबत 

४९ १३६०६८ श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.शशशकाांत शशांदे, 
श्री.भास्त्कर जाधि, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.पाांरु्डरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचर्ड, श्री.सुरेश लार्ड, श्रीमती 
ददवपका चव्हाण 

उल्हासनगर (जज.ठाणे) पररसरामध्ये दशलत 
िस्त्ती सुधार योजनेंतगमत ननकी ष्ट्ट दजामचे 
काम झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
५० १४०१९७ श्री.अशमन पटेल, श्रीमती ननममला गावित, 

श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.बसिराज 
पाटील, श्री.त्र्यांबकराि शभसे, श्री.भारत 
भालके, श्री.हषमिधमन सपकाळ, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.अशमत विलासराि देशमुख, 
श्री.अस्त्लम शेख, र्डॉ.सांतोष टारफे 

मुरबार्ड (ता.शहापूर, जज.पालघर) येथील 
शासकीय िसतीगीहातील जेिणात पाल 
आढळून आल्याबाबत 

५१ १३५४५० श्री.हषमिधमन सपकाळ कोलिर्ड (ता.जज. बलुढाणा) येथील 
आददिासी मुला-मुलीांच्या िसनतगीहाच्या 
बाांधकामाबाबत 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
५२ १३९२१३ श्री.विजय िर्डटे्टीिार, श्री.सुननल केदार, 

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

शसांदेिाही (जज.चांद्रपूर) तालुक्यातील 
आददिासी क्षेत्रातील मोठ्या पुलाच्या 
बाांधकामाबाबत 

५३ १३६२१५ श्री.जजतेंद्र आव्हार्ड, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.छगन भुजबळ, श्री.शशशकाांत शशांदे, 
श्री.भास्त्कर जाधि, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.अस्त्लम शेख, श्री.पाांरु्डरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपचर्ड, श्री.सुरेश लार्ड, श्रीमती 
ददवपका चव्हाण 

ठाणे जजल््यातील बारिी धरणग्रस्त्ताांच्या 
नािे झालेल्या कोट्यिधी रुपयाांच्या 
गैरव्यिहाराबाबत 

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (कायमभार), 
ददनाांक : २५ जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


