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

शुक्रिार, हिनाांक ३१ मार्च, २०१७ / र्तै्र १०, १९३९ ( 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 – २२ 
 

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २१ [ १ ते २१ ] 
िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १ [ २२ ]   

एकूण - २२      
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
१ ७७००५ अॅड.यशोमती ठाकूर, डॉ.अननल बोंड े िरुड ि नतिसा (जज.अमरािती) येथील 

अपांग, ननराधार, विधिा तसेर् इांहिरा गाांधी 
राष्ट्रीय िधृ्िापकाळ योजनेच्या लाभार्थयाांना 
अनिुान न ममळाल्याबाबत 
 

२ ७३९८१ श्री.जयप्रकाश मुांिडा, श्री.सरिार तारामसांह, 
श्री.अतुल भातखळकर, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.सुननल प्रभू, श्रीमती 
तपृ्ती सािांत, श्री.डड मल्लीकाजूचन रेड्डी, 
श्री.प्रकाश सुिे, श्री.योगेश (बापू) घोलप 
 

राज्य सहकारी बकेँमधील गैरव्यिहारार्ी 
र्ौकशी पूणच न झाल्याबाबत 

३ ८१४४१ डॉ.सांजय रायमुलकर िामशम जजल्हयातील पनैगांगा निीिर 
उभारलेल्या बॅरेजमधील पाणी िीजेअभािी 
मसांर्नाकररता िापरता येत नसल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
४ ८१६०९ डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.गणपत गायकिाड डोंबबिली एम.आय.डी.सी.तील कारखानिार 

ननयमाांरे् उल्लांघन करत असल्याबाबत 
 

५ ८१९५२ श्री.रमेश बुांिीले ियाचपूर भागातील (जज.अमरािती) इन्रा-२ 
योजनेंतगचतर्ी कामे मे.कौस्त्तुभ 
इांजजननअररांग, औरांगाबाि या कां पनीने अपूणच 
ठेिल्याबाबत 
 

६ ८३०९५ श्री.राजु तोडसाम, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
डॉ.सांतोष टारफे, श्री.अममन पटेल 

अमराितीमधील इांग्रजी माध्यमाच्या 
शासकीय ननिासी आश्रमशाळेतील 
विद्यार्थयाांना ननकृष्ट्ट िजाचरे् भोजन हिले 
जात असल्याबाबत 
 

७ ७७६८१ श्री.सुननल प्रभू महावितरण कां पनीने आयपीडीएस अांतगचत 
१०० कोटीांच्या कामाांना मांजूरी हिल्याबाबत 
 

८ ८०८९३ श्री.नारायण पाटील करमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील 
आहिनाथ सहकारी कारखान्याांच्या     
कमचर्ाऱ् याांना िेतन थकीत असताांना 
कायचमुक्त करण्यात आल्याबाबत  
 

९ ८१५६७ श्री.सांतोष िानिे सोलापूर जजल्हा मध्यिती बँकेर्ी 
बबगरशतेीसाठी हिलेली रक्कम सांस्त्थाांकड े
थककत असल्याबाबत 
 

१० ८२६५३ श्री.गोिधचन शमाच, श्री.राजेंद्र पाटणी, 
श्री.सांतोष िानिे 

अकोला जजल््यातील मागासिगीय ि 
आहििासी मुला-मुलीांच्या शासकीय 
िसनतगहृातील विद्यार्थयाांना ननकृष्ट्ट भोजन 
हिले जात असल्याबाबत 
 

११ ८२०७५ श्री.अमर काळे, श्री.सुननल केिार, 
श्री.अममन पटेल, श्री.हषचिधचन सपकाळ 

नारा (ता.कारांजा, जज.िधाच) येथे याििराि 
केरे् आहििासी आश्रमशाळेतील 
विद्यार्थयाचच्या आकजस्त्मत मतृ्यूबाबत 
 

१२ ७८६४२ श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे मौजे अभाणपूर (ता. शहािा, जज.नांिरुबार) 
येथे निीन िीज रान्सफामचर आणण पथहििे 
लािण्यास मांजुरी िेणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
१३ ७७८१२ श्री.ओमप्रकाश ऊफच  बच्र्ू कडू सहायक ननबांधक, सहकारी सांस्त्था र्ाांिरू 

बाजार (जज. अमरािती) याांनी कजचमाफी 
योजनेत केलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
 

१४ ७६९५० श्री.विजय औटी अहमिनगर एमआयडीसी पररसरातील िखार 
महामांडळाच्या आिारातनू ४६० गव्हाच्या 
गोण्याांसह रक र्ोरीला गेल्याबाबत 
 

१५ ७९३७५ श्री.मनोहर भोईर पाताळगांगा एमआयडीसीतील साांडपाण्यामुळे 
मौजे कासप या गािातील शेत जममन 
नावपक झाली असल्याबाबत 
 

१६ ७४८०२ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अममन पटेल, श्री.अब् िलु 
सत्तार, श्री.सुननल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अममत िेशमुख 
 

फॉक्सकॉन कां पनीने राज्यात गुांतिणकु 
करण्यास नकार हिल्याबाबत 
  

 

१७ ८३६३२ श्री.विजय िडटे्टीिार, श्री.सुननल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अममन पटेल 

अिानी कां पनीच्या राखेमुळे मलपूरी 
(ता.नतरोडा, जज.गोंिीया) गािातील 
शेतीवपकाांरे् नकुसान होत असल् याबाबत 
 

१८ ८००१२ श्री.राहूल कुल िौंड (जज. पुणे) पररसरातील शेतीपांपार्ी 
इन्रा २ अांतगचत निीन मांजरू कामे प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
 

१९ ७८५१२ श्री.सुननल केिार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अमर काळे 

नागपूरच्या बटूीबोरी ि हहांगणा औद्योधगक 
क्षेत्रातील उद्योजकाांच्या मागण्याांबाबत 
 

२० ७६८०३ श्री.ककसन कथोरे, श्री.बळीराम मसरसकर शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील 
शेतकऱ्याांच्या सुपीक जममनीिर टॉिर 
टाकण्यात येत असल्याबाबत 
 

२१ ८४२४० श्री.राजन साळिी, अॅड.भीमराि धोंड,े 
श्री.सुननल मशांिे 

राज्यातील शासकीय ि अनुिाननत 
आश्रमशाळेतील मशक्षक ि मशक्षकेत्तर पिे 
भरण्याबाबत 
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िसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
२२ ८१४०५ श्री.जयप्रकाश मुांिडा महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक सांघ 

मयाचहित या सांस्त्थेतील गैरकाराभाराबाबत 
 

  

  
विधान भिन    डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई   प्रधान सधर्ि 
हिनाांक : ३० मार्च, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


