
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

गुरुिार, हिनाांक २२ मार्च, २०१८ / र्तै्र १, १९४० ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

 
(१) आहििासी विकास मांत्री 

 

याांर् ेप्रभारी विभाग 

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

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

 
  
  

                         प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ४५ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३४ [ ०१ ते ३४ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०९ [ ३५ ते ४३ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०२ [ ४४ ि ४५ ] 
  

एकूण - ४५ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
१ ११५४१४ डॉ.सुननल िेशमुख धारणी (जज.अमरािती) येथील 

डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर मागासिगीय 
मुलाांच्या िसतीगहृातील खाद्यतेल ननकृष्ट्ट 
िजाचरे् असल्याबाबत 

२ १०५२०७ श्रीमती िेियानी फराांिे राज्यातील िाररद्रयरेषेखालील अनुसूधर्त 
जाती ि निबौद्ध भूममहीन कुटुांबाांना 
िािासाहेब गायकिाड सबलीकरण ि 
स्त्िामभमान योजनेतांगचत ननधी उपलब्ध 
करुन िेण्याबाबत 

३ ११११७० श्री.विजय काळे पुणे जजल््यातील पतसांस्त्थाांमध्ये लाखो 
रुपयाांर्ा झालेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
४ १०५८६५ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

अॅड.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मननषा 
र्ौधरी, श्री.सांतोष िानिे 

राज्यातील कुष्ट्ठरोग वपडडताांना आधारकाडच 
काढण्यार्ी सक्ती न करता पयाचयी 
व्यिस्त्था करण्याबाबत 

५ १०६३१५ प्रा.विरेंद्र जगताप, अॅड.यशोमती ठाकूर, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.रणजीत काांबळे, 
श्री.डी.एस.अहहरे, श्रीमती ननमचला गावित, 
श्री.विकास कुां भारे, श्री.बांटी भाांगडडया, 
श्री.कृष्ट्णा गजबे, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.अजजत पिार, श्री.हिलीप िळसे-पाटील, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.शमशकाांत मशांिे, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.भास्त्कर जाधि, 
श्री.राजेश टोपे, श्री.जयित्त क्षीरसागर, 
श्री.सांिीप नाईक, श्री.राहुल जगताप, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.सुरेश लाड, 
श्री.मकरांि जाधि-पाटील, श्री.हिपक 
र्व्हाण, श्री.हनुमांत डोळस, 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.प्रिीप नाईक, श्रीमती हिवपका 
र्व्हाण, डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील 

राज्यातील आहििासी आश्रमशाळाांर्ी 
सीसीटीव्ही खरेिीप्रककया प्रलांबबत 
असल्याबाबत 

६ ११५८१७ अॅड.यशोमती ठाकूर िाढोणा (ता.नतिसा, जज.अमरािती) ि 
कनकेश्िर मांहिर (ता.मोशी, जज.अमरािती) 
येथे िीज पुरिठा करण्याकरीता ननधी 
मांजुर करण्याबाबत 
 

७ ११४२५९ श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.सुरेश लाड, श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड, श्री.िैभि वपर्ड 

मौजे राईपाडा ते भालतपाडा (जज.पालघर) 
रस्त्त्यािरील गांजलेल्या विजेच्या खाांबार्ी 
िरुुस्त्ती करण्याबाबत 
 

८ ११३९७८ श्री.सुरेश धानोरकर र्ांद्रपूर जजल््यात २७७२ कृषीपांप जोडण्या 
प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

९ ११३५०५ श्री.डी.पी.सािांत, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अममन पटेल 

नाांिेड जजल््यातील ननराधार महहला ि 
पुरुष लाभार्थयाांना हातारे् ठसे उमटत 
नसल्याने शासनाच्या अनुिानापासून िांधर्त 
रहािे लागल्याबाबत 
 

१० ११५५१७ कुमारी प्रणणती मशांिे राज्याच्या निीन िस्त्त्रोद्योग धोरणानसुार 
इांहटगे्रटेड टेक्सटाईल्स पाकच साठी ननधीर्ी 
तरतूि करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
११ ११३९८३ श्री.ननतेश राणे धर्पी (ता.िेंगुलाच, जज.मसांधुिगुच) येथील 

विमानतळ सुरु करण्यास होत असलेला 
विलांब 

१२ १११७८३ श्री.र्ांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-
सरुडकर 

कोल्हापूर जजल्हयातील ग्राहकाांना मागणी 
करुनिेखील विजेर्ी मीटसच ममळत 
नसल्याबाबत 

१३ ११२२०९ श्री.सुननल मशांिे लातूर इांडस्त्रीज इस्त्टेट कॉ. ऑप. 
सोसायटीच्या सांर्ालकाांनी केलेल्या 
गैरव्यिहार प्रकरणी र्ौकशी सममती 
नेमण्यात आल्याबाबत 

१४ ११०८७४ श्री.सुननल केिार, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्त्लम शखे, डॉ.सांतोष 
टारफे, श्री.डी.पी.सािांत 

णझांगाबाई टाकळी (जज.नागपूर) येथील 
शक्ती िाहहनी पतसांस्त्थेत झालेला 
गैरव्यिहार 

१५ ११११३६ श्री.भारत भालके पांढरपूर ि मांगळिेढा (जज.सोलापूर) 
तालुक्यातील प्राथममक शाळेत मशकणाऱ् या 
मागासिगीय विद्याथींनीांना सावित्रीबाई 
फुले मशष्ट्यितृ्ती ममळण्याबाबत 

१६ १०५०३५ श्री.मनोहर भोईर पनिेल (जज.रायगड) महानगरपामलका 
येथील तळोजा एमआयडीसीमधील पाणी 
पुरिठा करणाऱ् या पाण्याच्या टाकीर्ी 
झालेली िरुािस्त्था 

१७ ११५७२८ डॉ.अशोक उईके िडगाांि (जज.यितमाळ) येथील आहििासी 
मुलाांरे् िसतीगहृातील असुविधाांबाबत 

१८ ११३४४९ श्री.हषचिधचन सपकाळ, श्री.बाळासाहेब थोरात िनग्राम हनितखेड (ता.मोताळा, 
जज.बलुडाणा) गािातील शेतकरी कृवष 
पांपाच् या विज जोडणीपासून िांधर्त 
असल् याबाबत 

१९ ११५४७३ श्री.डी.एस.अहहरे मशरपूर (जज.धुळे) या तालुक्यात अिधै िारु 
साठा पकडण्यात आल्याबाबत 

२० १०४८९२ श्री.सांजय सािकारे मौजे गाांधीनगर ि सागरशते (ता.तलासरी, 
जज.पालघर) येथील जममनीतनू गेलेल्या 
विद्युत लाईनर्ी नकुसान भरपाई जममन 
मालकाांना ममळाली नसल्याबाबत 

२१ ११५९०३ श्री.सांतोष िानिे जालना जजल््यात गत ७ ते ८ िषाांपासून 
शहरातील पथहििे बांि असल्याबाबत 

२२ १०४८०० श्री.सुननल प्रभू सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानातील पात्र 
झोपडीधारकाांना अिाजिी िराने िीज 
आकारणी केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
२३ १०६१९० डॉ.मममलांि माने, अॅड.यशोमती ठाकूर, 

श्री.अमर काळे, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.भारत भालके, प्रा.(श्रीमती) मेधा 
कुलकणी, डॉ.अशोक उईके, श्री.विजय औटी 

रामपुर (ता.घाटांजी, जज.यितमाळ) येथील 
ननिासी आश्रमशाळेतील विद्याथीनीने 
शाळेतील िगच खोलीत आत्महत्या 
केल्याबाबत 

२४ ११३४०९ श्री.भास्त्कर जाधि लोटे (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील 
औियोधगक िसाहतीतील सी.ई.टी.पी. 
विस्त्तारीकरण कामार्ा िजाच ननकृष्ट्ट 
असल्याबाबत 

२५ १०५६४८ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.अममत 
विलासराि िेशमुख, श्री.त्र्यांबकराि मभसे, 
प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.सुननल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्त्लम शेख, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.भारत भालके, श्रीमती 
ननमचला गावित, श्री.डी.एस.अहहरे, 
अॅड.यशोमती ठाकूर, प्रा.विरेंद्र जगताप, 
श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अममन पटेल, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.बाळासाहेब थोरात 

मोहगाि (जज.नामशक) येथे ररडीांग न 
घेतार् िीज िेयके आकारण्यात 
आल्याबाबत 

२६ १०७८१० श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.तकुाराम काते, 
श्री.सुननल राऊत, श्री.विजय औटी, 
डॉ.शमशकाांत खेडकेर, श्री.सुननल मशांिे, 
अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.सांतोष िानिे, 
श्री.प्रताप सरनाईक 

मुांबईतील खार जजमखाना भागात राज्य 
उत्पािन शुल्क विभागाच्या अधधकाऱ् याांनी 
िोन कोटी रुपयाांर्ा बनािट वििेशी 
मद्यसाठा जप्त केल्याबाबत 

२७ ११५४६३ श्री.अममत घोडा पालघरमधील आहििासी जनतेकररता जात 
पडताळणीसाठी कायाचलय सुरु करण्याबाबत 

२८ १०४८८६ श्री.मभमराि तापकीर पुणे जजल््यातील सामाजजक न्याय ि 
आहििासी विकास विभागामाफच त िेण्यात 
येणाऱ्या मशष्ट्यितृ्तीमध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

२९ १०६२९३ श्री.ककसन कथोरे, श्री.सांिीप नाईक, 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.बळीराम मसरसकार 

कुळगाि बिलापूर (जज.ठाणे) शहरातील 
सुमारे १५ हजार विद्यतु मीटर सिोष 
असल्याबाबत 

३० ११३५३२ श्री.रामर्ांद्र अिसरे फोटच (मुांबई) येथील बँक ऑफ इांडीया 
स्त्टाफ को.ऑ.के्रडीट सोसायटी मल. 
पतसांस्त्थेत झालेला गैरव्यिहार 

३१ १०६१२६ श्री.राजन साळिी, श्रीमती तपृ्ती सािांत राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील रोहहत्र 
गांजलेल्या जस्त्थतीत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
३२ ११५६१२ अॅड.सांजय धोटे बल्लारपुर ि राजुरा (जज.र्ांद्रपुर) 

तालुक्यातील सास्त्ती ि गोिरी कोळसा 
खाणीतील स्त्फोटाांमुळे घराांरे् होत असलेले 
नुकसान 

३३ ११५८१४ श्री.सांजजिरेड्डी बोिकुरिार िणी (जज.यितमाळ) येथील मुगोंली ि 
कोगाांि खाणीांमुळे होणारे प्रिषुण 

३४ १०८७३२ श्री.सुधाकर िेशमुख हहांगणा (जज.नागपूर) तालुक्यातील 
धगट्टीच्या खाणीतील धुरामुळे नागररकाांरे् 
आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत 

  

िसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
३५ १०६५७७ प्रा.विरेंद्र जगताप र्ाांिरु रेल्िे ,धामणगाि रेल्िे ि नाांिगाि 

खांडशे्िर (जज.अमरािती) तालुक्यातील 
अनाच्छाहित रोहहत्राांमुळे अधधकारी/कमचर्ारी 
ि शेतकऱ् याांच्या जजविताला धोका 
असल्याबाबत 

३६ ११३५१६ श्री.डी.पी.सािांत, श्री.विजय िडटे्टीिार, 
श्री.अममन पटेल 

सुिणच महोत्सिी मशष्ट्यितृ्ती योजनेंतगचत 
आहििासी विद्यार्थयाांच्या खात्यात 
मशष्ट्यितृ्तीर्ी रक्कम जमा करण्याबाबत 

३७ ११५२५३ श्री.सुननल मशांिे, श्री.सांतोष िानिे, 
अॅड.भीमराि धोंड े

मुांबईतील धोबी कल्याण औद्योधगक 
विकास को- ऑप. सोसायटी या सांस्त्थेच्या 
पिाधधकाऱ्याांनी केलेला गैरव्यिहार 

३८ ११५७३० डॉ.अशोक उईके आहििासी प्रकल्प कायाचलय, पाांढरकिडा ि 
पुसि (जज.यितमाळ) या विभागार्ा 
विकास ननधी अखधर्चत असल्याबाबत 

३९ १०५३९४ श्री.सुननल प्रभू, श्री.अजजत पिार, श्री.हिलीप 
िळसे-पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्री.जयांत 
पाटील, श्री.प्रकाश फातपेकर, डॉ.सांजय 
रायमुलकर, श्री.सिा सरिणकर, श्री.सुननल 
राऊत, डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.प्रताप 
सरनाईक, श्री.सुरेश धानोरकर, श्री.सुननल 
मशांिे, अॅड.भीमराि धोंड,े श्री.सांतोष िानिे, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडटे्टीिार, श्री.नसीम खान, श्री.त्र्यांबकराि 
मभसे, प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.सुननल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.अस्त्लम शेख, 
श्री.हषचिधचन सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, 

कोकण विभागाच्या विभागीय अधधकारी 
याांनी भूखांडारे् ननयमबाहय िाटप करून 
गैरव्यिहार केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.भारत भालके, 
श्री.शमशकाांत मशांिे, श्री.पाांडुरांग बरोरा, 
श्री.िैभि वपर्ड, श्री.राणाजगजीतमसांह 
पाटील, श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्री.राहुल 
जगताप, श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.जयप्रकाश 
मुांिडा 

४० १०९०१४ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील अांबजूा मसमेंट कां पनीने उपरिाही 
(जज.र्ांद्रपूर) येथे सांपाहित केलेल्या 
जममनीर्ा मोबिला प्रकल्पग्रस्त्ताांना न 
हिल्याबाबत 

४१ ११५८०८ श्री.अममत घोडा एकाजत्मक आहििासी विकास प्रकल्प, 
डहाण ू माफच त (जज.पालघर) मशक्षणासाठी 
पार्गणीत पाठविलेल्या विद्याथीनीर्ा 
झालेला मतृ्य ू

४२ १०४९२७ श्री.मभमराि तापकीर पुणे येथील डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर 
सांशोधन ि प्रमशक्षण कें द्र (बाटी) या 
सांस्त्थेत लॅपटॉपच्या खरेिीमध्ये झालेल्या 
गैरव्यिहाराबाबत 

४३ १०९२९६ श्री.सुधाकर िेशमुख राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार सममतीच्या 
गोिाम मालकाांना गोिामाच्या भाड्यार्ी 
थकबाकी ममळण्याबाबत 

  

नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
४४ १०४९३४ श्री.मभमराि तापकीर, श्री.योगेश हटळेकर पुणे शहरातील कात्रज भागात महहलेर्ा 

विजेच्या तारेर्ा धक्का लागून मतृ्य ू
झाल्याबाबत 

४५ ११०२३८ श्री.सुधाकर िेशमुख नागपूर जजल्हयातील समाजकल्याण 
विभागामध्ये समाज कल्याण अधधकारी 
पि ररक्त असल्याने ननधी अखधर्चत 
राहहल्याबाबत 

  
  

विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : २१ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


