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

शुक्रिार, हिनाांक ०७ एविल, २०१७ / चतै्र १७, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत िश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या िश्नाांची सूची 

 

(१) आहििासी विकास मांत्री  

 

याांच ेिभारी 
विभाग 

(२) उद्योग ि खननकमम मांत्री 
(३) ऊजाम, निीन ि निीकरणीय ऊजाम,  

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

  

िश्नाांची एकूण सांख्या – २० 
 

पहहल्या फेरीतील िश्नाांची सांख्या - १८ [ ०१ ते १८ ] 
िसुऱ्या फेरीतील िश्नाांची सांख्या - ०२ [ १९ ि २० ] 

 

  

                          एकूण - २० 
                                              -------------------- 

  

िश्नाांचा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  
  

अ. क्र. िश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
१ ७८३५१ श्री.अममत घोडा जव्हार (जज. पालघर) येथे आहििासी 

विकास िकल्पाांतगमत बाांधलेल्या 
आश्रमशाळाांचे विद्यतु जोडणीचे काम 
अपूणम असल्याबाबत 
 

२ ८२९९७ डॉ.अननल बोंड े धारणी (जज. अमरािती) येथील आहििासी 
विकास िकल्प अधधकारी याांनी कौशल्य 
विकास कायमक्रमाकररता अपात्र सांस्त्थेची 
ननिड केल्याबाबत 
 

३ ७७६६३ श्री.गणपत गायकिाड उल्हासनगरमधील कोणाकम  इन्फास्त्रक्चर 
कां पनीने औद्योधगक क्षेत्रािर रहहिाशी क्षेत्र 
विकमसत केल्याबाबत 
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अ. क्र. िश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
४ ७६९८५ डॉ.भारती लव्हेकर, श्रीमती मननषा चौधरी राज्यातील आश्रमशाळाांमध्ये सीसीटीव्ही 

कॅमेरा यांत्रणा कायामजन्ित करणेबाबत 
 

५ ७७२२१ श्री.विजय औटी उांब्रज (ता.कराड, जज.सातारा) येथील 
आश्रमशाळेत िसतीगहृ अधधक्षक ि 
कममचाऱ्याांनी मुलीांचे लैधगांक शोषण 
केल्याबाबत 
 

६ ७४०४३ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.अममन पटेल, श्री.सुननल 
केिार, श्री.अमर काळे, श्री.अममत  
िेशमुख, श्री.अब् िलु सत्तार  
 
 

महावितरण कां पनीमध्ये कां त्राटी 
कामगाराच्या िेतनात गैरव्यिहार होत 
असल्याबाबत 

७ ८४०४३ अॅड.आकाश फुां डकर खामगाि (जज.बुलढाणा) येथील औद्योधगक 
विकास महामांडळाच्या जागेिर मेगा 
टेक्सटाईल हब उभारणेबाबत 
 

८ ७९८३६ श्री.धनजांय (सुधीर) गाडगीळ साांगली जजल्हयामध्ये बनािट गोिा ि 
हुबळीमेड मद्याची मोठया िमाणात विक्री 
होत असल्याबाबत 
 

९ ७३९७९ श्री.जयिकाश मुांिडा, श्री.डड मल्लीकाजूमन 
रेड्डी, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील, 
श्री.रुपेश म् हात्र,े श्री.सुननल िभू 

राज्यातील कोट्यािधी रुपयाांच्या सहकारी 
साखर कारखान्याांची अत्यांत कमी िरात 
विक्री करण्यात आल्याबाबत 
 
 

१० ८३९२१ श्री.सुरेश गोरे खेड (जज.पुणे) तालुक्यात १६१ गािाांमध्ये 
िारूबांिी करण्याबाबत 
 

११ ८३८८६ श्री.रुपेश म् हात्र े अप्पर आयुक्त, आहििासी विकास, 
अमरािती याांनी विविध कें हिय सहाय्य 
योजना ि ठक्करबाप्पा योजनेमध्ये केलेला 
गैरव्यिहार 
 

१२ ८००५० श्री.हषमिधमन सपकाळ मौजे जामठी ि पाडळी (ता. जज. बुलढाणा) 
येथे शबरी आिास योजने अांतगमत मांजूर 
घरकुलाांसाठी लाभार्थ याांना जागा उपलब् ध 
करून िेणेबाबत 
 

१३ ८२८७० श्री.परृ्थ िीराज चव्हाण, श्री.उन्मेश पाटील राज्यातील सौर कृषी-पांप िाटपाचे उहिष्ट्ट 
अपूणम राहहल्याबाबत 
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अ. क्र. िश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
१४ ८३८५९ अॅड.यशोमती ठाकूर नाांिगाि पेठ (जज.अमरािती) या 

एमआयडीसी अांतगमत नविन िस्त्तावित 
उद्योगाांना चालना ममळण्याबाबत 
 

१५ ८४३६२ श्री.सांजजिरेड्डी बोिकुरिार, डॉ.अशोक उईके मुगोंली ि कोगाांि (जज. यितमाळ) येथील 
कोळसा खाणीमुळे शेतजममनीिर झालेला 
िषु्ट्पररणाम 
 

१६ ८२९३९ श्री.ओमिकाश ऊफम  बच्चू कडू तोंडगाि (ता.चाांिरू बाजार,जज.अमरािती) 
येथील एमआयडीसी अचलपूर ककां िा 
चाांिरूबाजार तालुक्यातील पडीत क्षेत्रािर 
उभारण्याबाबत 
 

१७ ८३५३७ डॉ.िेिराि होळी, श्री.राजेश काशीिार, 
श्री.चरण िाघमारे 

गडधचरोली जजल््यात आहििासी बाांब ू
िकक्रया सहकारी सांस्त्थेने सुरु केलेल्या 
िकल्पात अननयममतता झाल्याबाबत 
 

१८ ८३४२३ श्री.सुननल मशांिे, श्री.राजन साळिी, 
अॅड.भीमराि धोंड े

राज्यातील आहििासी आश्रमशाळाांतील 
विद्याथी शालेय साहहत्याांपासून िांधचत 
असल्याबाबत 
 

 

िसुरी फेरी 
  

अ. क्र. िश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
१९ ८३२२२ श्री.विजय औटी नामशक येथे मुांबई-आग्रा महामागामिर िोन 

लाख रुपये ककमतीचा वििेशी अिधै 
मद्यसाठा जप्त केल्याबाबत 
 

२० ७४०४५ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.अममन 
पटेल, श्री.सुननल केिार, श्री.अममत 
विलासराि िेशमुख 

नामशक जजल््यातील आहििासी 
आश्रमशाळाांतील विद्यार्थयाांनी ‘आनांिी पेटी’ 
च्या माध्यमातनू केलेल्या तक्रारी 

 
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   िधान सधचि 
हिनाांक : ६ एविल, २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


