
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

शुक्रिार, हिनाांक १७ मार्च, २०१७ / फाल्गुन २६, १९३८ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

 

(१) आहििासी विकास मांत्री  

 

याांर् ेप्रभारी 
विभाग 

(२) उद्योग ि खननकमच मांत्री 
(३) ऊजाच, निीन ि निीकरणीय ऊजाच,  

राज्य उत्पािन शुल्क मांत्री  
(४) सामाजजक न्याय आणण विशषे सहाय्य मांत्री  
(५) सहकार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग मांत्री 

  

 
प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या – ३८ 

 
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३० [ १ ते ३० ] 
िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ७ [ ३१ ते ३७ ] 
नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १ [ ३८ ]   

 

  

एकूण - ३८ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
१ ८०३५६ श्री.राहुल बोंदे्र मौजे आमखेड (ता.धर्खली, जज.बलुढाणा) 

येथे नविन रोहहत्र बसविण्याबाबत 
 

२ ८०९६९ श्री.राजु तोडसाम, श्री.नरेंद्र महेता घोडबांिर रोड (जज.ठाणे) पररसरातील 
पांखाडा आहििासी पाड्याकड े जाण्याकररता 
रस्त्ता बाांधण्याबाबत 
 

३ ७५९५१ श्री.ननतेश राणे, श्री.कालीिास कोळांबकर गडधर्रोली जजल््यात ठक्कर बाप्पा 
योजनेंतगचत कामे सुरू करण्याबाबत 
 

४ ८१३४६ श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ, डॉ.सुजजत 
ममणरे्कर 

साांगली येथील िसांतिािा शतेकरी सहकारी 
बँक गैरव्यिहाराप्रकरणी मालमत्ता 
जप्तीर्ी कारिाई पूणच करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
५ ८०९८० श्री.अननल बाबर साांगली जजल््यातील १८ हजार ८८० 

ग्राहकाांच्या िीज जोडण्या प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
 

६ ७७६९२ श्री.सुननल प्रभू, श्री.हहतेंद्र ठाकूर िसई तालुक्यातील (जज.पालघर) िीज 
ग्राहकाांना िीज िेयके मीटर िार्नाच्या 
छायाधर्त्राविना िेण्यात येत असल्याबाबत 
 

७ ७५८६० श्री.रणधीर सािरकर अकोला येथील महाराष्ट्र दद्योधगक 
विकास महामांडळातील अक्षय केममकल्स 
कारखान्यास लागलेल्या आगीबाबत 
 

८ ७९१०९ श्री.सांजय पुराम िेिरी, सालेकसा, आमगाांि (जज. गोंहिया) 
येथे मुला-मुलीांच्या ननिासासाठी शासकीय 
आश्रमशाळा सुरू करण्याबाबत 
 

९ ७५९७२ श्री.अजय र्ौधरी, श्री.सांजय सािकारे, 
डॉ.मममलांि माने 

महावितरण कां पनीच्या प्रािेमशक 
कायाचलयातील ररक्त पिे भरण्याबाबत 
 

१० ८१७९५ श्री.राजेश काशीिार मेंढा (ता. नतरोडा, जज. गोंहिया) येथील 
रिीांद्रनाथ टागोर ननिासी आश्रमशाळेतील 
विद्यार्थयाचर्ा झालेला मतृ्य ू
 

११ ८१०७६ श्री.जयांत पाटील, श्री.शमशकाांत मशांिे, 
श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्री.हिलीप िळसे-
पाटील, श्री.पाांडुरांग बरोरा 

परभणी जजल्हयातील पूणाच गािाबाहेरील 
पाांगरा ढोणे रोडिरील िसनतगहृातील 
विद्याथीनीिर झालेला अत्यार्ार 
 

१२ ७३८९७ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अममन पटेल, श्री.अब् िलु 
सत्तार, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे 
 

मसकेपी बकेँत झालेल्या ८५ कोटी 
रुपयाांच्या गैरव्यिहारार्ी र्ौकशी 
करण्याबाबत 

१३ ८१५८६ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आमशष शेलार, श्रीमती मननषा र्ौधरी 

रायगड जजल्हयातील हिल्ली-मुांबर्च 
र्ांडस्त्रीयल कॉररडाँर प्रकल्पासाठी भूसांपािन 
करताना शेतकऱ्याांरे् पुनिचसन करण्याबाबत 
 

१४ ८१७३० श्री.सांजय केळकर, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.राजन साळिी, श्री.सुननल मशांिे 

मशलोडा (ता.डहाण,ू जज.पालघर) 
िसनतगहृातील विद्यार्थयाांना अन्नातनू 
झालेल्या विषबाधेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
१५ ७९३६९ श्री.डी.एस.अहहरे राज्यात जातपडताळणीर्ी सुमारे ८० हजार 

प्रकरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

१६ ७५१४० श्री.कुणाल पाटील नामशक जजल््यातील बाजार सममत्याांमध्ये 
काांिा ि टॉमेटोला भाि ममळत 
नसल्याबाबत 
 

१७ ८१३३१ प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.अममन पटेल राज्यातील सहकारी सूतधगरण्याांना 
अथचसहाय्य िेण्याबाबत 
 

१८ ७६९९९ श्री.विजय दटी, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.राहुल मोटे, श्री.िैभि 
वपर्ड, श्री.सांिीप नाईक, 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील 
 

अहमिनगर जजल््यातील घोसपुरी 
पररसरात एमआयडीसी ि कागो विमानतळ 
प्रकल्प कायाचजन्ित करण्याबाबत 

१९ ८११६५ श्री.सुननल केिार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अमर काळे 

अमरािती जजल््यात कें द्रीय िखार 
महामांडळातील तीन कोटीच्या धान्य 
साठ्याच्या गैरव्यिहारार्ी र्ौकशी 
करण्याबाबत 
 

२० ८२२४८ श्रीमती मेधा कुलकणी, श्री.मभमराि 
तापकीर 

हडपसर (जज.पुणे) येथील आहििासी 
मुलीांच्या िसनतगहृात गैरसोयी 
असल्याबाबत 
 

२१ ७४५७१ श्रीमती सीमाताई हहरे घोटी (ता. र्गतपुरी, जज.नामशक) येथील 
शनैश्िर पतसांस्त्थेत ३३ लाख रूपयाांर्ा 
झालेला अपहार 
 

२२ ७९९७५ श्री.विजय रहाांगडाले, श्री.कृष्ट्णा गजबे, 
श्री.राजेश काशीिार 

नागपूर शहरातील बजाजनगर येथील 
व्यािसानयक प्रमशक्षण ि वििेकानांि 
महाविद्यालयातील सांस्त्था र्ालकाांनी 
मशष्ट्यितृ्तीत केलेला गैरव्यिहार 
 

२३ ७८६४९ श्री.अममत साटम, श्री.शाांताराम मोरे, 
श्री.योगेश (बापू) घोलप 

तलासरी (जज. पालघर) येथे आहििासी 
विकास प्रकल्पाांतगचत शासकीय आहििासी 
मुलीांच्या िसनतगहृातील विविध गैरसोयी ि 
समस्त्याांबाबत 
 

२४ ८१८८२ श्री.उल्हास पाटील कोल्हापूर जजल््यातील आश्रमशाळा, 
बालसुधारगहृ आणण ननररक्षणगहृात 
मुलाांच्या पालनपोषणाकररता ममळणाऱ्या 
अनिुानात िाढ करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
२५ ८२०५४ श्री.प्रशाांत बांब दरांगाबाि महापामलकेला रमाई आिास 

योजनेतांगचत प्राप्त ननधीतील केिळ २० 
कोटी ८० लाख रुपये खर्च झाल्याबाबत 
 

२६ ८००४५ श्री.हषचिधचन सपकाळ बुलढाणा कृवष उत् पन् न बाजार सममतीने 
स्त्िमालकीर्ी जागा मान्यता न घेता 
विकल्याबाबत 
 

२७ ७९३८५ श्री.मनोहर भोईर, श्री.सांजय पोतनीस पनिेल (जज.रायगड) येथील रसायनी 
पररसरातील भाडपेट्टा कराराने घेतलेल्या 
जममनीपैकी िापरात नसलेली शतेजममन 
मूळ मालकास परत करण्याबाबत 
 

२८ ७७२५७ श्री.हिलीप िळसे-पाटील, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.शमशकाांत मशांिे, 
श्री.िैभि वपर्ड 

आांबेगाि तालुक्यातील (जज. पुणे) तीन 
आहििासी आश्रमशाळेत स्त्त्री अधधक्षकाांर्ी 
पिे ररक्त असल्याबाबत 
 

२९ ७५३७४ श्री.आमसफ शेख राज्यातील डी प्लस झोनमधील यांत्रमाग 
ग्राहकाांना िीज िर सिलत ममळण्याबाबत 
 

३० ७९८९६ डॉ.अननल बोंड,े श्री.सांजय पुराम अमरािती जजल्हा मध्यिती बकेँने शासन 
ननिेशानुसार पनुचगठन करून शेतक-याांना 
कजचिाटप न केल्याबाबत 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
३१ ८०६५५ श्री.ननतेश राणे, श्रीमती तपृ्ती सािांत खालापूर तालुक्यातील (जज.रायगड) 

उांबरविरा ठाकूरिाडीतील घराांना विद्यतु 
जोडणी िेण्याबाबत 
 

३२ ८१३५३ श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ साांगली जजल्हयातील कुपिाड-ममरज 
दद्योधगक िसाहतीमधील रासायननक 
साांडपाणी जममनीत मुरिले जात 
असल्याबाबत 
 

३३ ८०९८३ श्री.अननल बाबर कोल्हापूर पररमांडळातील िीज ग्राहकाांकड े
५२ कोटी रुपयाांर्ी थकबाकी असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
३४ ७७६९९ श्री.सुननल प्रभू साांगली जजल्हा मध्यिती बॅंकेतील 

गैरव्यिहार प्रकरणी सांर्ालकाांच्या 
मालमत्ता जप्त करण्याबाबत 
 

३५ ७६९४८ श्री.विजय दटी अकोले तालुक्यातील (जज. अहमिनगर) 
गिचणी येथील आहििासी मुलीांच्या 
आश्रमशाळेतील गैरसोयीांबाबत 
 

३६ ७६७३६ श्रीमती सीमाताई हहरे लखमापुर (ता. हिांडोरी, जज. नामशक) 
येथील अल्फा सॉल्व्हांट कां पनीमध्ये अमली 
पिाथाांरे् कच्रे् रसायन आढळून 
आल्याबाबत 
 

३७ ८२०१७ श्री.मनोहर भोईर, श्री.सुननल मशांिे, 
श्री.राजन साळिी, श्री.अममत साटम, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्रीमती हिवपका 
र्व्हाण, श्री.रुपेश म् हात्र,े श्री.विजय दटी, 
श्री.सांजय पोतनीस 

र्ेंबूर, (मुांबई) येथील सामाजजक न्याय 
विभाग सांर्मलत मागासिगीय 
िसनतगहृातील विद्यार्थयाांना जेिणात पाल 
सापडल्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
३८ ७७०५३ श्री.विजय दटी अहमिनगर जजल्हयात राज्य उत्पािन 

शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने अिधै 
मद्य प्रकरणी १४४ जणाांविरुध्ि गुन्हे 
िाखल केल्याबाबत 

  

  
विधान भिन    डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई   प्रधान सधर्ि 
हिनाांक : १६ मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


