महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१७
-------------------------शक्र
ु िार, हिनाांक २४ मार्च, २०१७ / र्ैत्र ३, १९३९ ( 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 – ३०

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या

- २४ [ ०१ ते २४ ]

िस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या

- ०५ [ २५ ते २९ ]

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या

- ०१ [ ३०

]

एकूण - ३०
--------------------

प्रश्नाांर्ा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

२

७४५०७

८३३७०

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

खालापूर

श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.मनोहर भोईर

प्रकक्रया रद्द करण्याबाबत

श्री.अतुल भातखळकर, अॅड.आशशष शेलार,

श्री.सिानांि र्व्हाण

(जज.रायगड)

तालक्
ु यातील

एमआयडीसी भाग २ कररता भूसांपािनार्ी

सािडे

(ता.धर्पळूण,

जज.रत्नाधगरी)

येथे

महावितरणर्ी तार गळ्यात अडकून एका
िर्
ु ाकीस्त्िारार्ा झालेला मत्ृ यू

३

७४०४४

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय

िडेट्टीिार, श्री.अशमन पटे ल, श्री.अब्िल
ु

सत्तार, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे

गडधर्रोली

ि

र्ांद्रपूर

जजल््यातील

आश्रमशाळाांमधील असुविधाांबाबत

2
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४

७७६८५

सिस्त्याांर्े नाांि
श्री.सुननल प्रभू

विषय
शसांधि
ु ग
ु च ि रत्नाधगरी जजल्हयातील उद्योग
उभारण्यासाठी

वितरीत

केलेले

विनािापर पडून असल्याबाबत
५

८२८२९

श्री.जयकुमार गोरे , श्री.अशमन पटे ल,
डॉ.सांतोष टारफे

शेिाळे िाडी-म्हासोली (ता.कराड, जज.सातारा)
येथील रयत सहकारी साखर कारखान्याने
शेतक-याांर्ी

नसल्याबाबत
६

७

७६९७४

७४२८८

भख
ां
ू ड

ऊस

िे यके

अिा

श्री.सुभाष भोईर, श्री.सुननल प्रभू,

कल्याण

श्री.सांजय केळकर

घेतल्याने ग्राहकाांर्े होत असलेले आधथचक

श्री.गणपत गायकिाड, श्री.ककसन कथोरे ,

(जज.ठाणे)

केली

तालुक्यात

महावितरणाकडून र्क
ु ीच्या पध्ितीने ररडीांग
नुकसान

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अमर काळे ,

अस्त्िाली

अॅड.गौतम र्ाबुकस्त्िार, श्री.योगेश सागर,

विद्यार्थयाांना केलेली मारहाण

श्री.सनु नल केिार, श्री.अस्त्लम शेख,

श्री.अशमत साटम, श्री.सनु नल प्रभ,ू श्रीमती

आश्रमशाळे त

(ता.डहाण,ू
मद्यपी

जज.पालघर)

मख्
ु याध्यापकाने

सांगीता ठोंबरे , श्रीमती िे ियानी फराांिे,

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

श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्री.राजु तोडसाम,
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.सरु े श

(राजूमामा) भोळे , श्री.राधाकृष्ट्ण विखेपाटील, श्री.अब्िल
ु सत्तार, श्री.अशमन
पटे ल, श्री.अशमत विलासराि िे शमुख,

श्रीमती सीमाताई हहरे , श्री.िैभि वपर्ड
८

९

७७५६३

८१६९३

अॅड.पराग अळिणी, श्री.योगेश सागर,

जलविद्यत
ु

श्री.शशिाजीराि कर्डचले, श्री.सांतोष िानिे

थकीत असल्याबाबत

श्री.राजु तोडसाम, श्री.उन्मेश पाटील,

प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.हषचिधचन सपकाळ

महाननशमचती

ित्तापूर

विभागार्े

कांपनीकडे

(ता.

महावितरण

कोट्यिधी

धामणगाि

ि

रुपये

रे ल्िे,

जज.अमरािती) येथील ११ के. व्ही. मांगरुळ
फीडर विद्युत लाईन भशू मगत करणेबाबत

१०

७९०२५

श्री.ककशोर पाटील, श्री.अशमत साटम,

श्री.विजय औटी, डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब)

पाटील, श्रीमती सीमाताई हहरे , श्री.अननल
किम, श्री.र्ांद्रकाांत सोनािणे

नांिरु बार जजल््यात उद्योजकाांनी बनािट
कागिपत्राांद्िारे अनि
ु ान घेतल्याबाबत

3
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११

८३०४७

सिस्त्याांर्े नाांि
श्रीमती मेधा कुलकणी

विषय
पुणे जजल््यातील कोळे िाडी (ता. जुन्नर),
िडेश्िर

(ता.मािळ)

(ता.आांबेगाि)

असुविधाांबाबत
१२

७९१०३

श्री.सांजय पुराम

या

ि

तीन

आश्रमशाळे तील

सालेकसा/ धर्ांर्गड (ता. िे िरी,जज. गोंहिया)
येथील

मागासिगीय

िसनतगह
ृ सुरू करण्याबाबत
१३

१४

८१५०१

७३८४६

श्री.विलास तरे , श्री.क्षितीज ठाकूर,
श्री.हहतेंद्र ठाकूर

अॅड.आशशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी,
श्री.सांजय केळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर,

जव्हार

आहििासी

पटे ल, श्री.अमर काळे , श्री.सनु नल केिार,

(जज.पालघर)

विद्यार्थयाांसाठी

तालुक्यातील

पाडयाांना

मल
ु भत
ू

पुरविण्याबाबत

सवु िधा

राज्यातील साखर कारखान्याांच्या सहिीज
ननशमचती

श्री.अतल
ु भातखळकर, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे- विजेिर
पाटील, श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.अशमन

फुलिडे

प्रकल्पातन
ू
शल्
ु क

असल्याबाबत

ननमाचण

आकारण्यात

होणाऱ्या
येत

श्री.अशमत विलासराि िे शमुख
१५

८२५५५

श्री.त्र्यांबकराि शभसे

औसा तालुक्यातील (जज.लातूर) शेतीपांपार्े

१६

७७५३३

श्री.विजय औटी

अहमिनगर जजल््यात िाांबोरी फाट्यािर ि

जळलेली रोहहत्रे िरु
ु स्त्त करण्याबाबत

रां धा (ता.अकोले) येथे अिैध मद्य साठा
जप्त करण्यात आल्याबाबत

१७

७९४२४

श्री.सुननल केिार, श्री.विजय िडेट्टीिार,

नागपूर

१८

८२३९०

डॉ.भारती लव्हे कर

बािर्ी

श्री.अमर काळे

येथे

बाांधण्याबाबत

नविन

(ता.रे णापूर,

फुल

जज.लातूर)

माकेट

येथील

शासकीय आश्रम शाळे तील विद्याथींनीर्ा
तापाने मत्ृ यू झाल्याबाबत

१९

७५७६४

श्री.सरिार ताराशसांह, श्री.शरििािा

पाळा (ता.खामगाि, जज.बुलढाणा) येथील

रायमुलकर, श्रीमती मेधा कुलकणी

बोगस आढळून आल्याबाबत

सोनािणे, श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांजय

ननिासी

आश्रमशाळे मध्ये

५०

विद्याथी

4
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सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

२०

७४१६३

डॉ.शमशलांि माने

नागपूर शहरातील मुलीांच्या िसनतगह
ृ ामध्ये

२१

८३११७

श्री.हषचिधचन सपकाळ, प्रा.विरें द्र जगताप

बल
ु ढाणा ि मोताळा (जज. बल
ु ढाणा) या

सवु िधाांर्ा अभाि असल्याबाबत

तालुक्यातील विद्यत
उपकेंद्रास ३३ के.
ु
व्ही. लाईनर्े स्त्ितांत्र फीडर जोडणेबाबत

२२

२३

८१२५५

८१२०८

डॉ.अननल बोंडे, श्री.ओमप्रकाश ऊफच बच्र्ू
कडू

आसेगाि ि करजगाि (जज.अमरािती) येथे
१३२ के. व्ही. च्या उपकेंद्राांर्ी ननशमचती
करण्याबाबत

श्री.उल्हास पाटील

कागल (जज. कोल्हापूर) येथील औद्योधगक
िसाहतीमधील

भूखड
ां ािर

उद्योग

करण्यात आले नसल्याबाबत
२४

८२०५७

श्री.प्रशाांत बांब

सरु
ु

परभणी जजल्हा मध्यिती सहकारी बँकेने

ननकषाांर्े पालन न करता ५ कोटी रुपयाांर्े
गह
ृ कजच िाटप केल्याबाबत

िस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
२५

२६

२७

७४५११

८१०९९

८१७०२

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार,

धेरांड-शहापूर

श्रीमती मननषा र्ौधरी

कांपनीमाफचत िरु
ु स्त्ती करण्याबाबत

अॅड.आशशष शेलार, श्री.अतल
ु भातखळकर,

श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.सुननल केिार,
श्री.अमर काळे , श्री.अशमन पटे ल

प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.हषचिधचन सपकाळ

(ता.अशलबाग,

जज.रायगड)

येथील गािसांरिण बांधाऱ्यार्ी टाटा पॉिर

खापरखेडा (जज.नागपूर) औजष्ट्णक विद्यत
ु
केंद्रातील

अधधिक

घेताना झालेली अटक
धर्ांर्पूर

अशभयांत्यास

(जज.अमरािती)

या

लार्

पूनिचसीत

गािातील विद्यत
पूरिठ्याकररता स्त्ितांत्र
ु
एक्सप्रेस कफडर कनेक्शन िे णेबाबत

२८

७६९९३

श्री.विजय औटी

कोळे िाडी (ता. राहूरी, जज. अहमिनगर)
येथील
शासकीय
आश्रमशाळे तील
गैरसोयीांबाबत

5
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
२९

८१५९६

सिस्त्याांर्े नाांि
श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.राहुल बोंद्रे ,
श्री.सनु नल शशांिे, अॅड.भीमराि धोंडे,

श्री.राजन साळिी, श्री.जयकुमार गोरे ,

विषय
राज्यातील विद्यार्थयाांिरील अत्यार्ाराच्या

घटना ननिशचनास आलेल्या आश्रमशाळाांर्ी
मान्यता रद्द करण्याबाबत

श्री.अशमन पटे ल, डॉ.सांतोष टारफे

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
३०

८१५८८

सिस्त्याांर्े नाांि
श्री.हषचिधचन सपकाळ

विषय
बुलढाणा जजल््यातील टे क्सटाईल पाकच
उभारण्याबाबत

विधान भिन

डॉ. अनांत कळसे

मुांबई

प्रधान सधर्ि

हिनाांक : २३ मार्च, २०१७
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