
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
-------------------------- 

गुरुिार, ददनाांक २७ फेब्रुिारी, २०२० / फाल्गुन शु. ४, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) उद्योग, खननकमम, मराठी भाषा मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) कामगार, राज्य उत्पादन शुल्क मांत्री 
(३) ऊजाम मांत्री 
(४) बहुजन कल्याण, खार जममनी विकास, आपत्ती 

व्यिस्थापन, मदत ि पुनिमसन मांत्री 
(५) िने, भूकां प पुनिमसन मांत्री 
(६) आददिासी विकास मांत्री 
(७) सहकार, पणन मांत्री 
(८) सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ४९ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ४१ [ ०१ ते ४१ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०७ [ ४२ ते ४८ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०१ [ ४९ ] 
  

एकूण - ४९ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ ८०५ श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.सांतोष बाांगर, 

श्री.मोहन मते, श्री.पराग शाह, श्री.मशरीष 
चौधरी, अॅड.पराग अळिणी, श्री.भास्कर 
जाधि, श्री.अबू आजमी, श्री.रईस शेख, 
श्री.सांजय सािकारे, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
श्री.अममत साटम, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, श्री.सुननल 
राऊत, श्री.सांजय गायकिाड, श्री.योगेश 
सागर, अॅड.आमशष शेलार, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.सांजय 

आददिासी विभागाच्या अनेक योजनाांमध्ये 
झालेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
केळकर, श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.ज्ञानराज 
चौगुले, श्री.सदा सरिणकर, श्री.प्रताप 
अडसड, श्री.विकास ठाकरे, श्री.अममन 
पटेल, श्री.विकास कुां भारे, श्री.मशरीषकुमार 
नाईक, श्री.सुननल काांबळे, श्री.बळिांत 
िानखड,े श्री.लहू कानड,े श्री.राजेश एकड,े 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.रणधीर सािरकर, 
श्री.अममत झनक, श्री.ककशोर पाटील, 
श्री.राजेश पिार 

२ ९९ डॉ.राहूल पाटील परभणी जजल््यातील महावितरण कां पनीच्या 
उच्चदाब प्रणाली योजनेंतगमत कामे अपुणम 
असल्याबाबत 

३ २०४१ श्री.बबनराि मशांदे सोलापूर जजल््यातील शेतकऱ् याांना बककाकडून पीक 
कजम उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

४ १५८३ श्री.मोहन मते, श्री.सममर मेघे, श्री.विकास 
कुां भारे 

नागपूर जजल्हयातील मागासिगीय मुलाांच्या 
िसनतगहृातील विद्यार्थयाांना सकस आहार 
पुरविण्याबाबत 

५ १२५४ श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील, अॅड.आमशष 
शेलार, अॅड.पराग अळिणी, श्रीमती मननषा 
चौधरी, श्री.अममत साटम, कॅप्टन आर. 
सेल्िन, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.सांजय 
केळकर, श्री.महेश बालदी, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.ककसन कथोरे, श्री.देिेंद्र 
फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, 
श्री.दौलत दरोडा, श्री.सांजय सािकारे, 
श्री.कुमार आयलानी 

शहापूर (जज.ठाणे) येथील आददिासी विकास 
प्रकल्पाअांतगमत राबविण्यात येणाऱ्या 
आश्रमशाळातील समस्या 

६ २५६० श्री.कुमार आयलानी, श्री.प्रमोद (राजू) रतन 
पाटील 

डोंबबिली (जज.ठाणे) येथील महाराष्ट्र औद्योधगक 
विकास महामांडळामध्ये सुरक्षेच्या पररक्षणामशिाय 
कारखाने सुरु असल्याबाबत 

७ ४७६१ श्री.प्रकाश (दादा) सुांदरराि सोळांके बीड जजल््यात शासकीय मुग खरेदीत झालेला 
गैरव्यिहार 

८ ४३२७ श्रीमती नममता मुांदडा बीड जजल््यातील अपांग शाळेत झालेला 
गैरव्यिहार 

९ २४०२ श्री.ज्ञानराज चौगुले उस्मानाबाद जजल््यात उच्चदाब िीज वितरण 
प्रणाली योजना सुरु करण्याबाबत 

१० ११९८ श्री.प्रकाश फातपेकर चेंबूर (मुांबई) येथील ननिाममसत िसाहतीमधील 
इमारती आणण सभोितालच्या क्षेत्राचा पनुविमकास 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
११ २७८२ श्री.सुधीर मुनगांटीिार मौजे िाढोली (जज.चांद्रपूर) या गािाचे स्थलाांतर 

करण्याबाबत 
१२ २०५० श्री.रविशेठ पाटील पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील आददिासी 

बाांधिाांच्या शेतजमीनीतनू ररलायन्स कां पनीची 
टाकलेली गॅस पाईपलाईन 

१३ ३१७४ श्री.चांद्रकाांत ननांबा पाटील मुक्ताईनगर, बोदिड ि रािेर (जज.जळगाांि) 
तालुक्यातील सोलर कृषी िीज पांप योजनेबाबत 

१४ ८१७ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.सुनील राणे, श्री.अब ू
आजमी, श्री.रईस शेख, श्री.पराग शाह, 
श्री.योगेश सागर 

घोडबांदर ि भाईदर (जज.ठाणे) येथील 
काांदळिनाांचा होत असलेला ऱ् हास 

१५ ३३९६ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, अॅड.माणणकराि 
कोकाटे 

मशरपुर (जज.धुळे) तालुक्यातील रुममत केमममसांथ 
प्रा.मल. या कारखान्यात झालेला स्फोट 

१६ २६७१ श्री.नामदेि ससाने, श्री.मदन येरािार उमरखेड (जज.यितमाळ) तालुक्यातील िसांत 
सहकारी साखर कारखाना बांद असल्याबाबत 

१७ २२९३ श्री.अममन पटेल, श्रीमती सुलभा खोडके, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.दहरामण खोसकर 

राज्यातील पुणे ि मुांबईत विविध दघुमटनाांमध्ये 
बाांधकाम मजूराांचा झालेला मतृ्य ू

१८ २५४६ श्री.नरेंद्र भोंडकेर राज्यातील अ शे्रणीतील विनाअनुदाननत 
तत्िािरील अपांगाच्या विशषे शाळाांतील 
कममचाऱ्याांच्या पदननमममतीबाबत 

१९ २७५३ श्री.मदन येरािार यितमाळ जजल््यातील आधथमकदृष्ट्टया 
मागासिगीय मुलाांच्या िसतीगहृातील सोयी-
सुविधाांबाबत 

२० १६९९ श्री.अशोक पिार, श्री.ननलेश लांके, 
श्री.सुननल शेळके, श्री.सुननल दटांगरे, 
श्री.बाळासाहेब आजबे, श्री.सांददप क्षक्षरसागर, 
अॅड.माणणकराि कोकाटे, श्री.भारत भालके, 
श्री.अतुल बेनके, श्री.राजू कारेमोरे, श्री.नरेंद्र 
भोंडकेर, श्री.ददपक चव्हाण, श्री.शेखर 
ननकम, श्री.देिेंद्र भुयार, श्री.बबनराि मशांदे, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.अममत साटम, 
श्री.धममरािबाबा आत्राम, श्री.प्रकाश 
फातपेकर 

सारथी या सांस्थेत झालेला गैरव्यिहार 

२१ १५०४ श्री.गोिधमन माांगीलाल शमाम (ऊफम ) 
लालाजी, श्री.अममत झनक, श्री.अममन 
पटेल, श्रीमती सुलभा खोडके 

अकोला जजल््यातील महाराष्ट्र औद्योधगक 
विकास महामांडळाच्या क्षेत्रीय अधधकारी दजामच्या 
पाच अधधकाऱ् याांनी केलेला गैरव्यिहार 

२२ ६९४ श्री.िैभि नाईक, श्री.राजन साळिी, 
श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, श्री.ननतेश राणे, 
श्री.विनोद ननकोले 

’क्यार’ िादळात कोकणासह मसांधदुगुम जजल््यातील 
ककनारपट्टी भागातील शतेकरी, मजच्िमार ि 
नागरीकाांचे झालेले नुकसान 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२३ ५८० श्री.सुननल प्रभू, श्री.अशोक पिार, श्री.ननलेश 

लांके, श्री.सुननल शेळके, श्री.सुननल दटांगरे, 
श्री.बाळासाहेब आजबे, श्री.सांददप क्षक्षरसागर, 
श्री.यशिांत माने, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, 
श्री.दहतेंद्र ठाकूर, अॅड.माणणकराि कोकाटे, 
श्री.भास्कर जाधि, श्री.भारत भालके, 
श्री.अतुल बेनके, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.शेखर ननकम, श्री.सदा सरिणकर, 
श्री.ददलीप मोदहते-पाटील, डॉ.ककरण 
लहामटे, श्री.बबनराि मशांदे, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.दौलत दरोडा, श्री.सांग्राम 
जगताप, श्री.धममरािबाबा आत्राम 

महाराष्ट्र राज्यात मराठीला अमभजात भाषेचा 
दजाम ममळण्याबाबत 

२४ ८९० श्री.महेंद्र दळिी अमलबाग (जज.रायगड) येथील जे.एस.डब्ल्य ू
कां पनीने खारफुटी आणण काांदळिनाची बेकायदेशीर 
केलेली तोड 

२५ १४१ श्री.मनोहर चांदद्रकापूरे गोंददया आणण भांडारा जजल्हयातील शतेकऱ्याांनी 
आददिासी विकास महामांडळाला केलेल्या 
धानविक्रीची रक्कम देण्याबाबत 

२६ ३२१७ श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर िसई-अनामळा (जज.पालघर) ककनाऱ्यािर िाय ु
िादळाने झालेले नुकसान 

२७ १४७८ श्री.अननल बाबर, श्री.मानमसांग नाईक साांगली जजल्हयात उच्च दाब वितरण प्रणाली 
योजनेंतगमत देण्यात येणाऱ्या कृषी पांप िीज 
जोडणीबाबत 

२८ ८४३ श्री.सांजय पोतनीस, श्री.ददलीप लाांड,े 
श्री.सुननल राऊत, श्री.महेंद्र दळिी 

पालघर जजल््यातील भूकां पग्रस्ताांना आधथमक मदत 
देण्याबाबत 

२९ ११६६ श्री.फारूक शाह साक्री (जज.धुळे) रोडिरील कुमार नगरमध्ये 
िीजेच्या खाांबातील विद्यतु प्रिाहाने बालकाचा 
झालेला मतृ्य ु

३० २१२४ श्री.कृष्ट्णा गजबे धानोरा (जज.गडधचरोली) येथे आददिासी विकास 
महामांडळाच्या आधारभुत धान खरेदी कें द्रािरील 
शेतकऱ्याांची चकुारे अदा करण्याबाबत 

३१ ३४६१ श्री.ममहीर कोटेचा मुांबईतील मुलुांड (पिूम) येथे फ्लेममांगो 
ननररक्षणासाठी पयमटन स्थळ विकमसत 
करण्याबाबत 

३२ ८७ श्रीमती देियानी फराांदे नामशक जजल््यातील कृषी उत्पन्न बाजार 
सममतीच्या अनागोंदी कारभाराची करण्यात 
आलेली चौकशी 

३३ ३५२६ श्री.प्रकाश आबबटकर फये धनगरिाडा ि एरांडपे (ता.भुदरगड, 
जज.कोल्हापुर) येथील गिारेडयाच्या हल्ल्यामध्ये 
शेतकऱ्याचा झालेला मतृ्य ु
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
३४ ३८३ अॅड.आमशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 

श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अममत साटम, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील, 
श्री.ननलेश लांके, श्री.अशोक पिार, 
श्री.सुननल शेळके, श्री.सुननल दटांगरे, 
श्री.बाळासाहेब आजबे, श्री.सांददप क्षक्षरसागर, 
श्री.यशिांत माने, श्री.राज ूकारेमोरे, श्री.नरेंद्र 
भोंडकेर, श्री.भारत भालके, श्री.मनोहर 
चांदद्रकापूरे, श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे, 
अॅड.माणणकराि कोकाटे, श्री.ददपक चव्हाण, 
श्री.शेखर ननकम, श्री.श्रीननिास िनगा, 
श्री.कुमार आयलानी, श्री.सांजय सािकारे, 
श्रीमती श्िेता महाले, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.बबनराि मशांदे, श्री.दौलत दरोडा, 
श्री.सांग्राम जगताप, श्री.अब ू आजमी, 
श्री.रईस शेख 

राज्यात अनुसूधचत जातीच्या विद्यार्थयाांच्या 
खात्यात मशष्ट्यितृ्तीची रक्कम अदा करण्याबाबत 

३५ ११७ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.महेश चौघुले, 
श्री.योगेश सागर, श्री.ककशोर जोरगेिार, 
श्री.महेंद्र थोरिे 

खालापूर (जज.रायगड) तालुक्यातील २५ बोगस 
मजूर सहकारी सांस्थाांबाबत 

३६ ५ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.महेश बालदी, 
अॅड.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम, 
श्रीमती मननषा चौधरी 

रायगड जजल्हयातील कनामळा नागरी सहकारी 
बककेच्या सिम शाखाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

३७ ४६७९ श्री.अममत झनक, श्री.अममन पटेल, श्रीमती 
सुलभा खोडके, श्री.मोहनराि हांबड,े 
श्री.सुरेश िरपुडकर, श्री.दहरामण खोसकर, 
श्री.विकास ठाकरे 

सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील इको सेन्सेदटव्ह 
झोनमध्ये डोंगर पोखरुन रस्ता केल्याबाबत 

३८ ३७७१ डॉ.अशोक उईके यितमाळ जजल््यातील जजल्हा पररषद सहकारी 
पतसांस्थेने ठेिीच्या रकमेतनू केलेला गैरव्यिहार 

३९ १८९ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.चांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आमशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील, श्री.अमभमन्य ु
पिार, श्रीमती देियानी फराांदे, 
श्री.जयकुमार रािल, श्री.सांजय सािकारे, 
श्री.गोिधमन माांगीलाल शमाम (ऊफम ) 
लालाजी, डॉ.राहूल पाटील 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन 
महासांघाने शतेकऱ्याांनी खरेदी केलेल्या कापसाचे 
चुकारे अदा करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४० ९४३ श्री.लक्ष्मण जगताप, श्री.देिेंद्र फडणिीस, 

श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, श्री.सुधीर 
मुनगांटीिार, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.महेश (दादा) 
ककसन लाांडगे, श्री.अमभमन्यु पिार 

दहांजिडी (जज.पुणे) येथील विजेच्या धक्क्याने 
तीन कामगाराांचा झालेला मतृ्य ु

४१ २४०० श्री.राजेश एकड े नाांदरुा (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील कृषी उत्पन्न 
बाजार सममतीतील तुर खरेदी मध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४२ १०३ डॉ.राहूल पाटील, श्री.बांटी भाांगडडया, 

श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 
श्री.नारायण कुचे, श्री.भारत भालके, 
श्री.सांतोष दानिे, श्री.तानाजी मुटकुले, 
श्री.ददपक चव्हाण, श्री.अममत झनक, 
श्री.अममन पटेल, श्रीमती सुलभा खोडके 

राज्यात मुख्यमांत्री सौर कृषीपांप जोडणीच्या 
प्रलांबबत अजामबाबत 

४३ २६७३ श्री.नामदेि ससाने यितमाळ जजल्हयातील काांदा उत्पादक 
शेतकऱ्याांना अनदुान ममळण्याबाबत 

४४ ५८४ श्री.सुननल प्रभू, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्री.ददलीप लाांड,े श्री.सुननल राऊत, श्रीमती 
याममनी यशिांत जाधि, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.अममन पटेल, श्रीमती सुलभा 
खोडके, श्री.विकास ठाकरे, श्री.दहरामण 
खोसकर, श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, 
श्री.विक्रममसांह सािांत, श्री.सांजय जगताप, 
श्री.सांजय गायकिाड, अॅड.शहाजीबापू 
पाटील 

मुांबईतील सहकारी सांस्थाांनी लेखापररक्षण अहिाल 
शासनास सादर करण्याबाबत 

४५ ८८ श्रीमती देियानी फराांदे, श्री.देिेंद्र फडणिीस, 
श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील, श्री.सुधीर 
मुनगांटीिार, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.सांजय केळकर, श्रीमती 
मननषा चौधरी, श्री.राम कदम, कॅप्टन 
आर. सेल्िन, श्री.कालीदास कोळांबकर, 
श्री.अममत साटम, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 

बोईसर (ता.जज.पालघर) येथील तारापूर 
औद्योधगक िसाहतीमधील एन.के.फामाम प्रा.मल. 
(तारा नायरेट) ि हशुमल केममकल प्रा.मल. या 
रासायननक कारखान्यात झालेला स्फोट 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्री.ददलीप लाांड,े श्री.सुननल राऊत, श्री.महेंद्र 
दळिी, डॉ.भारती लव्हेकर, श्रीमती याममनी 
यशिांत जाधि, श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, 
श्री.अममन पटेल, श्रीमती सुलभा खोडके, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.मोहन मते, 
श्री.शाांताराम मोरे, श्री.विश्िनाथ भोईर, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.भरतशेठ गोगािले, 
श्री.श्रीननिास िनगा, अॅड.माणणकराि 
कोकाटे, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.महेश बालदी, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.िैभि नाईक, डॉ.बालाजी 
ककणीकर, श्री.गणपत गायकिाड, श्री.योगेश 
सागर, श्री.प्रशाांत बांब, श्री.मशरीष चौधरी, 
श्रीमती मांदा म्हात्र,े श्री.सुरेश (राजूमामा) 
भोळे, श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.सुननल प्रभू, 
श्री.राजेश पाटील, श्री.दहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.चेतन तपेु, श्री.महेंद्र 
थोरिे, श्री.दौलत दरोडा, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.सांग्राम जगताप, श्री.सांददप 
क्षक्षरसागर, श्री.ककशोर जोरगेिार 

४६ १७५ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.मोहन मते, 
श्री.सांजय पोतनीस, श्री.सांतोष बाांगर, 
श्री.सुननल प्रभू, श्री.योगेश सागर, श्री.अब ू
आजमी, श्री.रईस शेख, श्री.सुनील राणे, 
श्री.शाांताराम मोरे, श्री.विश्िनाथ भोईर, 
श्री.सुननल राऊत, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.सदा सरिणकर, श्री.ददलीप लाांड,े 
श्री.दौलत दरोडा, श्री.ददपक चव्हाण, श्रीमती 
मननषा चौधरी, श्री.अममन पटेल, श्रीमती 
सुलभा खोडके, श्री.अममत झनक, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.सुरेश िरपुडकर, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.विक्रममसांह सािांत, 
कुमारी प्रणणती मशांदे, श्री.रणधीर सािरकर, 
श्री.ककशोर जोरगेिार, श्री.कालीदास 
कोळांबकर, श्री.सुभाष धोटे, श्री.अममत 
साटम, श्री.विनोद अग्रिाल, श्री.विजय 
रहाांगडाले, श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.चेतन 
तुपे, श्री.ऋतुराज पाटील 

मुांबई शहर ि उपनगरात महावितरणासह बेस्ट, 
अदानी ि टाटा समुहाकडून िीजेचा पुरिठा 
करणाऱ्या कां पन्याकडून होत असलेली िीज दरिाढ 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४७ १५० श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.महेश बालदी, 

अॅड.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम, 
श्रीमती मननषा चौधरी 

पनिेल (जज.रायगड) तालुक्यातील तळोजा 
औद्योधगक िसाहतीमधील कामगाराांच्या 
सुरक्षक्षततेबाबत 

४८ ४२२५ डॉ.अशोक उईके राळेगाि, कळांब (जज.यितमाळ) येथे शतेकऱ्याांच्या 
शेतामधुन टाकण्यात आलेल्या रान्सममशन 
लाईन्सबाबत 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
४९ १५२ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.महेश बालदी, 

अॅड.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम, 
श्रीमती मननषा चौधरी 

माणगाि (जज.रायगड) तालुक्यातील विळेभागाड 
औद्योधगक क्षेत्रातील कक्रप्टझो इांजजननयररांग 
कां पनीमध्ये झालेला स्फोट 

  

  
विधान भिन :   राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधचि (कायमभार), 
ददनाांक : २६ फेब्रिुारी, २०२०   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


