महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१७
-------------------------शक्र
ु िार, हिनाांक १० मार्च, २०१७ / फाल्गन
ु १९, १९३८ ( शके ) रोजीच्या

ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सर्
ू ी
(१)

आहििासी विकास मांत्री

(२)

उद्योग ि खननकमच मांत्री

(३)

ऊजाच, निीन ि निीकरणीय ऊजाच,

(४)
(५)

याांर्े प्रभारी

राज्य उत्पािन शुल्क मांत्री

विभाग

सामाजजक न्याय आणण विशेष सहाय्य मांत्री
सहकार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग मांत्री
प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या – ४२

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या

- ३२ [ ०१ ते ३२ ]

िस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या

- ०८ [ ३३ ते ४० ]

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या

- ०२ [ ४१

ि

४२ ]

एकूण - ४२
--------------------

प्रश्नाांर्ा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

७३८११

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अशमन पटे ल,

मुांबई

शेख, श्री.कालीिास कोळां बकर, डॉ.सांतोष

ननधी विनािापर पडून असल्याबाबत

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.अस्त्लम

टारफे, श्रीमती ननमचला गावित, श्री.सांजय

विद्यापीठातील

िसनतगह
ृ

बाांधकामासाठीर्ा रु. १ कोटी ८० लाखाांर्ा

पोतनीस, श्री.भारत भालके, श्री.सुननल प्रभू
२

७५७०५

डॉ.शमशलांि माने

िे िरी तालक्
ु यातील (जज.गोंहिया) स्त्िामी
राधाकृष्ट्ण आहििासी आश्रमशाळे त एका
विद्यार्थयाचर्ा झालेला मत्ृ यू

३

७३८८६

श्री.ननतेश राणे, श्रीमती हिवपका र्व्हाण,

हहांगेिाडी

(जज.बीड)

येथील

श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.शामराि ऊफच

गैरितचन कररत असल्याबाबत

शसांिफणा

श्री.जयांत पाटील, श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, प्राथशमक आश्रमशाळे तील मल
ु ीांशी शशक्षक
बाळासाहे ब पाटील, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,

2
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सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.राहुल मोटे , श्री.राणाजगजीतशसांह
पाटील, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.सांजय
पोतनीस, श्री.हिलीप िळसे-पाटील,

श्री.सांजय केळकर, श्री.अजजत पिार,
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.हिपक र्व्हाण,

श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.ककसन कथोरे ,
श्री.राहुल जगताप, श्री.विजय िडेट्टीिार,
श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे , श्रीमती
िे ियानी फराांिे, श्रीमती सीमाताई हहरे ,
श्री.सुननल प्रभ,ू श्री.अजय र्ौधरी,
श्री.विजय औटी
४

७४०८५

श्री.हसन मुश्रीफ, डॉ.भारती लव्हे कर,

खालापूर

िानिे, श्री.रुपेश म्हात्रे, श्री.भरतशेठ

विद्याथीनीर्ा झालेला मत्ृ यु

श्री.सरु े श लाड, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.सांतोष डोलिली
गोगािले, श्री.िैभि वपर्ड, श्री.राहुल
जगताप, श्री.राहुल मोटे , श्री.मनोहर भोईर,

तालुक्यातील

आहििासी

(जज.रायगड)

आश्रमशाळे तील

श्री.महे श र्ौघुले, श्री.ननतेश राणे, श्रीमती
मननषा र्ौधरी, श्री.सनु नल प्रभ,ू श्री.जयांत
पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.विजय

औटी, श्री.अननल किम, श्रीमती सीमाताई
हहरे , श्री.ककशोर पाटील
५

७३९०७

श्री.जयांत पाटील, श्री.शशशकाांत शशांिे,
श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.हनुमत
ां
डोळस, श्री.अजजत पिार, श्री.हिपक

र्व्हाण, श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब

पाटील, श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.राहुल मोटे ,
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.हसन
मश्र
ु ीफ, डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सभ
ु ाष
भोईर, श्री.िैभि वपर्ड, श्री.मांगलप्रभात

लोढा, श्री.अजय र्ौधरी, श्री.सुननल शशांिे,
श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.सांजय पोतनीस,

डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.प्रकाश
फातपेकर, अॅड.भीमराि धोंडे, श्री.प्रकाश

सुि,े श्री.राजन साळिी, श्री.अशोक पाटील,
श्री.र्ांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-

सरुडकर, श्री.गणपत गायकिाड, श्री.प्रिीप
नाईक, श्री.डी.एस.अहहरे , श्री.नसीम खान,
डॉ.राहूल पाटील, श्री.नारायण पाटील,

राज्यात

भारतरत्न

डॉ.

बाबासाहे ब

आांबेडकर स्त्िाधार योजना राबविण्याबाबत

3
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सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.शाांताराम मोरे ,

श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्रीमती ननमचला

गावित, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अशमन पटे ल,
श्री.अस्त्लम शेख, श्रीमती ततीृ ती सािांत,
श्री.राहुल जगताप, श्री.सांिीप नाईक,
श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.योगेश (बापू)

घोलप, श्री.अननल किम, श्री.तक
ु ाराम
काते, श्री.ककशोर पाटील, प्रा.िषाच

गायकिाड, श्री.शभमराि तापकीर, श्रीमती
सीमाताई हहरे , श्री.र्ांद्रकाांत सोनािणे,

अॅड.गौतम र्ाबुकस्त्िार, श्री.राजेश टोपे
६

७४१३९

श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्री.जयांत पाटील, राज्यातील
श्री.शशशकाांत शशांिे, श्री.मकरां ि जाधिपाटील, श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब

पाटील, श्री.हनुमत
ां डोळस, श्री.हिपक

सहकारी

पतसांस्त्थाांच्या

कारभारािर ननयांत्रण ठे िण्यासाठी पतसांस्त्था
ननयामक मांडळ स्त्थापन करण्याबाबत

र्व्हाण, श्री.अजजत पिार, श्री.पाांडुरां ग
बरोरा, श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील,
श्री.भास्त्कर जाधि, श्री.िैभि वपर्ड,

श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.राहुल जगताप,
श्री.राहुल मोटे , श्री.सांिीप नाईक,
श्री.बाबुराि पार्णे, श्री.हिलीप िळसे-

पाटील, डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील,

श्री.अजय र्ौधरी, श्री.गणपत गायकिाड,
श्री.प्रकाश फातपेकर, डॉ.राहूल पाटील,
श्री.शाांताराम मोरे , श्री.बाळासाहे ब थोरात,
श्री.अशमन पटे ल, श्री.सांग्राम थोपटे ,

श्री.महे श र्ौघुले, श्री.सुननल प्रभ,ू श्री.योगेश
(बाप)ू घोलप, श्री.अननल बाबर, डॉ.अननल
बोंडे, श्री.शभमराि तापकीर, श्री.ककसन
कथोरे , श्री.बळीराम शसरसकर,

श्री.ओमप्रकाश ऊफच बच्र्ू कडू, श्री.ककशोर
पाटील, श्री.र्ांद्रिीप नरके, श्री.राजेश टोपे,
श्री.सांजय पोतनीस
७

७३९१५

श्री.सनु नल प्रभ,ू श्री.सरिार ताराशसांह,

श्री.अशमन पटे ल, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-

पाटील, श्री.अस्त्लम शेख, श्री.कालीिास
कोळां बकर, श्री.शरििािा सोनािणे,
श्री.अजय र्ौधरी

राष्ट्रीय ि राज्य महामागाचिरील बबयर बार
ि िारुर्ी िक
ु ाने हटविण्याबाबत

4
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८

७४३६६

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.अशमत साटम, श्रीमती ननमचला गावित,

मोहोळ (जज.सोलापूर ) येथील िीज वितरण

श्री.हनुमत
ां डोळस, श्री.विजय औटी,

आत़्हत्या केली असल्याबाबत

डॉ.सांतोष टारफे, श्री.डी.एस.अहहरे ,

कायाचलयातील उपकायचकारी अशभयांता याांनी

श्री.हररष वपांपळे , श्री.गोिधचन शमाच,

श्री.जयकुमार गोरे , श्री.अशमन पटे ल
९

७९४६१

श्री.अब्िल
ु सत्तार

बोरगाि

बाजार

असल्याबाबत
७७०२७

अॅड.यशोमती ठाकूर, श्री.अशमन पटे ल

शसल्लोड,

जज.औरां गाबाि) येथील ३३ के.व्ही. िीज
उपकेंद्राच्या

१०

(ता.

नतिसा,

उभारणीर्े

अमरािती,

काम

भातकुली

अपण
ू च

ि

मोशी

(जज.अमरािती) या तालक्
ु यातील ग्रामीण
भाग िीनियाल उपाध्याय ग्राम योजना ि
इन्रा ३ मध्ये समाविष्ट्ट करण्याबाबत

११

७६९००

श्री.हिलीप िळसे-पाटील

राजपूर (गाडेिाडी) (ता.आांबेगाि, जज.पुणे)
येथील

विद्यार्थयाांना

आहििासी

आश्रमशाळे त

ननकृष्ट्ट

िजाचर्े

पुरविण्यात येत असल्याबाबत
१२

७७१०२

डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अशमन पटे ल

साहहत्य

हट्टा (ता.िसमत, जज.हहांगोली) ि केसापूर
(ता.जज.हहांगोली)

या

पररसरातील

शेतकऱ्याांना कृषी पांपासाठी विद्यत
ु जोडणी
िे ण्याबाबत
१३

७४८२८

श्री.राजेश काशीिार, श्री.र्रण िाघमारे ,
श्री.कृष्ट्णा गजबे, श्री.विजय रहाांगडाले,

डॉ.सुजजत शमणर्ेकर, श्री.हिपक र्व्हाण,

राज्यात महावितरणने कृवष पांपाच्या िीज
िरिाढीर्ा घेतलेला ननणचय

श्री.धनजांय (सध
ु ीर) गाडगीळ, श्री.उल्हास
पाटील, श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडकर
१४

१५

७५०४९

७५५८१

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर,
डॉ.शमशलांि माने

डॉ.सांजय रायमुलकर

राज्यात

मद्य

ि

मद्याकाचर्ी

अिैध

िाहतूक थाांबविण्यासाठी ‘रॅ क अँड रे स’
प्रणाली कायाचजन्ित करण्याबाबत

मेहकर (जज.बुलढाणा) तालक्
ु यातील विद्युत
मांडळाच्या गैरकारभाराबाबत

5
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१६

७९७२३

सिस्त्याांर्े नाांि
श्री.रुपेश म्हात्रे, श्री.नरहरी णझरिाळ

विषय
पुणे

विकास

जजल््यातील

अधधकारी

प्रकल्प
ि

गैरव्यिहाराबाबत
१७

७५१३८

श्री.कुणाल पाटील, श्री.योगेश (बापू) घोलप, राज्यात
डॉ.अशोक उईके, श्री.जयप्रकाश मांि
ु डा,
श्री.प्रकाश फातपेकर, डॉ.राहूल पाटील,
श्री.शाांताराम मोरे , श्री.विलास तरे ,
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर,

कायाचलयातील

गह
ृ पाल

आहििासी

आश्रमशाळाांतील
गह
ृ पालाांसह

भरण्याबाबत

घोडेगाांि

महहला

प्रकल्प

याांनी

विकास

ि

आहििासी

केलेल्या

विभागाच्या

िसनतगह
ृ ातील

अधधक्षकाांर्ी

पिे

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.अशमन पटे ल,
श्री.जयकुमार गोरे , श्री.अननल बाबर,

श्रीमती सीमाताई हहरे , श्री.राजन साळिी,
श्री.सनु नल शशांिे
१८

७९२८७

डॉ.राहूल पाटील

परभणी तालुक्यातील झरी ि आसेगाि
पररसरात

सलग

१६

ते

१८

भारननयमन केले जात असल्याबाबत
१९

२०

७९८०५

७७६०४

श्री.सुननल केिार, श्री.विजय िडेट्टीिार,
श्री.अमर काळे

श्री.सांजय केळकर, श्री.ककसन कथोरे

तास

विठ्ठल डडजस्त्टलररज प्रा.शल.(जज.उस्त्मानाबाि)
या कारखान्याने उत्पािन प्रकक्रयेत लाखो
रूपयाांर्ा केलेला अपहार

औरां गाबाि येथील प्रज्ञा सेिाभािी सांस्त्थेने

कागिोपत्री खोटी माहहती िे ऊन अनि
ु ानात
गैरव्यिहार केल्याबाबत

२१

७५८९०

श्री.सांजय सािकारे

आहििासी

आयुक्ताांनी

विभागाच्या

वित्तीय

मान्यता

तत्कालीन
न

घेता

नाईट ड्रेसच्या खरे िीर्े आिे श हिल्याबाबत
२२

७८६३५

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे

मौजे

गळ
ु िांर्,

मुसळगाि

ि

माळे गाि

(ता.शसन्नर,जज.नाशशक) येथील औद्योधगक

क्षेत्रासाठी सांपाहित केलेल्या जशमनीमधन
ू
बागायती क्षेत्र िगळण्याबाबत
२३

७७८९३

श्री.डी.एस.अहहरे

राज्यात आहििासी बहुल क्षेत्रासाठी ‘पेसा’
कायिा लागू करण्याबाबत

२४

७६३३२

श्री.कालीिास कोळां बकर, श्री.अशमन पटे ल,

जव्हार

श्री.धैयश
च ील पाटील, श्री.विजय औटी,

गैरव्यिहार

श्री.सभ
ु ाष उफच पांडडतशेठ पाटील,

(जज.पालघर)

आश्रमशाळे तील

येथील

मख्
ु याध्यापकाांनी

िे हरे

केलेला
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सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील,
श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.शशशकाांत शशांिे,
श्री.िैभि वपर्ड
२५

२६

२७

७५३४८

७६५५२

७९१३७

श्री.सरिार ताराशसांह, श्री.शरििािा

महाराष्ट्र राज्य िीज वितरण कांपनीच्या

पाटील

महाव्यिस्त्थापकाांनी लाखो रुपयाांर्ा

सोनािणे, श्री.सांतोष िानिे, श्री.धैयश
च ील

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

डॉ.अशोक उईके

प्रकाशगड कायाचलयातील मुख्य
गैरव्यिहार केल्याबाबत

राज्य उत्पािन शल्
ु क विभागाच्या भरारी

पथकाने शभिांडीमध्ये छापा टाकून क्लोरल
हायड्रेटर्ा साठा जतीत केल्याबाबत

धानोरा-बोधगव्हान (जज.यितमाळ) येथील
ननिासी

आश्रमशाळे त

पटसांख्या

िाखिन
ू

आलेला अपहार
२८

८००४३

श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.बालाजी ककणीकर, राज्यातील
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.अशमन पटे ल,

श्री.सुननल केिार, श्री.विजय िडेट्टीिार,

बोगस

विद्याथी

धान्यार्ा

मागासिगीय

करण्यात

विद्याथाांना

शशष्ट्यित्ृ ती िे ण्याबाबत

श्री.अमर काळे , श्री.आशसफ शेख,

श्री.अननल किम, श्री.राधाकृष्ट्ण विखेपाटील, श्री.अब्िल
ु सत्तार, श्री.अशमत

िे शमुख, श्री.गणपत गायकिाड, श्रीमती
सीमाताई हहरे , श्रीमती मेधा कुलकणी
२९

७८३७०

श्री.योगेश सागर, श्री.ननतेश राणे,

डहाणू तालुक्यात (जज.पालघर) कनाचटक,

डॉ.भारती लव्हे कर, श्री.शशिाजीराि कडडचले,

काळया गळ
ु ार्ी खाद्य गळ
ु ाच्या नािाखाली

श्री.अशमत साटम, श्रीमती मननषा र्ौधरी,
श्री.सांतोष िानिे

मद्रास,

र्ेन्नई

ि

बेंगळुरूहून

येणा-या

बेकायिे शीर विक्री सुरू असल्याबाबत

३०

७४१३१

श्री.अशमत िे शमख
ु , श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-

मराठिाड्यात

३१

८०५०७

श्री.र्रण िाघमारे

तुमसर ि मोहाडी (जज.भांडारा) तालुक्यातील

पाटील

उभारण्याबाबत

कृषीमाल

प्रकक्रया

केंद्रे

ठक्कर बातीपा योजनेंतगचत विकास कामाांर्े
प्रस्त्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत

३२

७४२५३

श्रीमती सीमाताई हहरे

इगतपुरी (जज. नाशशक) येथील आहििासी
क्रीडा प्रबोधधनीतील असवु िधाांबाबत
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३३

७४१४६

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्री.जयांत पाटील, ठाणे
श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.शशशकाांत

शशांिे, श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील,
श्री.पाांडुरां ग बरोरा, श्री.राहुल मोटे ,
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.हनम
ां
ु त

जजल््यातील

आश्रमशाळाांनी

विद्यार्थयाांच्या साहहत्य ननवििा प्रकक्रयेत
केलेला गैरव्यिहार

डोळस, श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.भास्त्कर

जाधि, श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.िैभि
वपर्ड, श्री.ननतेश राणे, श्री.कालीिास

कोळां बकर, श्री.राहुल जगताप, श्री.हिलीप
िळसे-पाटील, डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब)

पाटील, श्री.अजजत पिार, श्री.प्रिीप नाईक,
श्री.सरिार ताराशसांह, डॉ.भारती लव्हे कर,
श्री.गणपत गायकिाड, श्रीमती ननमचला

गावित, श्री.सांजय सािकारे , श्री.ित्तात्रय
भरणे, डॉ.बालाजी ककणीकर, श्रीमती

िे ियानी फराांिे, श्री.सुरेश लाड, श्री.राहूल
कुल, श्री.सनु नल प्रभ,ू श्रीमती सीमाताई
हहरे , श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.शशिाजीराि
कडडचले, श्री.सांतोष िानिे
३४

७७०७०

श्री.सुननल प्रभू

राज्यातील मागासिगीय सहकारी सांस्त्थाांनी
शासनाकडून कजच घ्रेऊनही उद्योग सुरू न
केल्याबाबत

३५

७४८५७

श्री.अशमत साटम, अॅड.गौतम र्ाबक
ु स्त्िार,
श्रीमती िे ियानी फराांिे, श्री.शभमराि
तापकीर

३६

७६९०१

श्री.हिलीप िळसे-पाटील

नाशशक शहरातील “श्री गणेश सहकारी
बॅंकेत” झालेला अपहार

घोडेगाांि (ता. आांबेगाांि, जज. पुणे) येथील
आहििासी इांग्रजी माध्यमाच्या शाळे त
शशक्षक नसल्याबाबत

३७

७९७२५

श्री.रुपेश म्हात्रे

मोखाडा तालक्
ु यात (जज.पालघर) असलेल्या
िीजेच्या समस्त्याांबाबत
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३८

७५८८७

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.सांजय सािकारे , श्री.डड मल्लीकाजन
ूच

गडधर्रोली

रे ड्डी, श्री.कृष्ट्णा गजबे

प्रमाणपत्र

जमातीर्ी

येथील

तपासणी
७

७८६४५

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे

जमाती

प्रकरणे

प्रलांबबत

हजार

असल्याबाबत
३९

अनुसधू र्त

सशमतीकडे

माना

कोळपेिाडी (ता.कोपरगाि, जज.अहमिनगर)

येथील निीन १३२ के.व्ही. िीज उपकेंद्राला
मांजुरी िे णेबाबत

४०

७४२५४

श्रीमती सीमाताई हहरे , श्री.विजय औटी

नाशशक

जजल्हयामध्ये

र्मोद्योग

सांत

महामांडळाकडून

झालेल्या अपहाराबाबत

रोहीिास

कजचिाटपात

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४१

७५०९१

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.अशमत साटम, श्री.सुधाकर िे शमुख,

नागपूर

िडेट्टीिार, श्री.अशमन पटे ल, श्री.अब्िल
ु

आहििासी मुलीांिर अत्यार्ार केल्याबाबत

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

शाळे च्या

सत्तार, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे ,

जजल्हयातील

तुली

िसनतगह
ृ ातील

माध्यशमक
आर्ाऱ्याने

श्री.अशमत िे शमख
ु
४२

७५८८६

श्री.सांजय सािकारे

गडधर्रोली, र्ांद्रपरू , भांडारा ि गोंहिया या

जजल्हयातील आहििासी विकास सहकारी
सांस्त्थाांर्े

कशमशन

नाशशक

महामांडळाने थकविल्याबाबत

विधान भिन

डॉ. अनांत कळसे

मांब
ु ई

प्रधान सधर्ि

हिनाांक : ९ मार्च, २०१७
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