
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

सोमिार, दिनाांक ३१ जुलै, २०१७ / श्रािण ९, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) आदििासी विकास मांत्री  

 

याांचे प्रभारी 
विभाग 

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

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

  

                          प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ५३ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३८ [ ०१ िे ३८ ] 
  

िुसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या  - १३ [ ३९ िे ५१ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ०२ [ ५२ ि ५३ ] 
  

एकूण - ५३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
१ ९२२३० श्री.उिेससांग पाडिी राज्यािील आदििासी विकास विभागाच् या 

आश्रमशाळेिील िगम-३ ि ४ या 
िगमिारीिील कममचा-याांना सेिेि कायम 
करण्याबाबि 
 

२ ८७३८१ श्री.हसन मशु्रीफ कोल्हापरू जजल््यािील ससध्िनेली आणण 
पररसरािील अतिररक्ि भारतनयमन रद्द 
करण्याबाबि 
 

३ ८६०८९ श्री.मनोहर भोईर, श्री.प्रकाश फािपेकर, 
डॉ.सांजय रायमलुकर, श्रीमिी सीमािाई 
दहरे, श्री.सभुाष साबणे, श्री.जयप्रकाश 
मुांिडा, श्री.चांद्रकाांि सोनािणे, श्री.शरििािा 

आदििासी विकास महामांडळाच्या बकेँिील 
खात्याि रु.१० कोटीचा झालेला गरैव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
सोनािणे, श्री.सरिार िाराससांह, श्री.अशोक 
पाटील, श्री.अजय चौधरी, श्री.िकुाराम 
कािे, डॉ.बालाजी ककणीकर 
 

४ ९२३९३ डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सभुाष भोईर, 
श्री.अशोक पाटील 

मौजे धचखलोली (िा.अांबरनाथ, जज.ठाणे) 
येथे शासकीय तनिासी आश्रमशाळा 
उभारण्याबाबि 
 

५ ८५०४८ श्री.असमि विलासराि िेशमखु, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील 

पिन ऊजामतनसममिी के्षत्रास शासनाने 
अपेक्षक्षि चालना न दिल्याबाबि 
 

६ ९०३१३ श्री.रमेश लटके अांधेरी (पिूम) येथील मरोळ औद्योधगक 
िसाहिीमधील भखूांडाचा सललाि न करिा 
िे वििररि केल्याबाबि 
 

७ ९०२०६ श्री.नसीम खान मुांबई जजल्हा मध्यििी सहकारी बकेँच्या 
सांचालक मांडळाने तनयमबा्य पध्ििीने 
कजम मांजरू केल्याबाबि 
 

८ ८८७९० श्री.शांभरूाज िेसाई पाटण (जज.सािारा) येथील औद्योधगक के्षत्र 
नव्याने कायामजन्िि करण्याबाबि 
 

९ ८९८०२ श्री.विजय काळे, श्री.सभुाष भोईर, 
श्री.सांिीपानराि भमुरे, श्री.चरण िाघमारे, 
श्री.उन्मेश पाटील, श्री.विकास कुां भारे, 
श्री.सांजय सािकारे, श्री.सधुाकर िेशमखु, 
श्री.रणधीर सािरकर, श्री.अस्त्लम शेख, 
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.सतुनल केिार, 
श्री.अमर काळे, श्री.राज परुोदहि, डॉ.सांिोष 
टारफे 
 

राज्यािील सशक्षण सशष्ट्यितृ्िी िाटपामध्ये 
झालेल्या गरैव्यिहाराबाबि 

१० ८८३०७ श्री.राजेश क्षीरसागर कोल्हापरू येथील मागासिगीय िस्त्िी 
सधुारणाांसाठी प्राप्ि तनधीचा िापर न 
केल्याबाबि 
 

११ ८८२१७ श्री.सभुाष उफम  पांडडिशेठ पाटील, 
श्री.धयैमशील पाटील 

रायगड जजल््यािील सौर उजेिरील 
पायलट प्रोजेक्टबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
१२ ९०८०५ श्री.सतुनल सशांिे, श्री.सिानांि चव्हाण, 

अॅड.भीमराि धोंडे 
कोयना (िा.पाटण, जज.सािारा) ि 
कोळकेिाडी (िा.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी) 
प्रकल्पग्रस्त्िाांना महातनसममिी कां पनीि 
सामािनू घेण्याबाबि 
 

१३ ९२३२२ श्री.बाबरुाि पाचणे महाराष्ट्र औद्योधगक विकास 
महामांडळ,चाकण टप्पा क्र.२ मधील िासलूी 
ि भाांबोली येथील तनिासी ि व्यािसातयक 
भखूांडामध्ये झालेल्या गरैव्यिहाराबाबि 
 

१४ ८८६११ श्री.राज ुिोडसाम, श्री.सधुाकर कोहळे, 
श्री.राहुल बोंदे्र 

गडधचरोली जजल््याि धचरिायी रोजगार 
योजनेि गरैव्यिहार झाल्याबाबि 
 

१५ ८४९७३ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आसशष शेलार, श्री.अिलु भािखळकर, 
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.असमि साटम 

जाांसभिली (िा.पनिेल, जज.रायगड) या 
ग्रामपांचायि के्षत्राि मलुभिू सवुिधा 
परुविण्याबाबि 
 

१६ ८८९३४ प्रा.िषाम गायकिाड, श्री.भाऊसाहेब काांबळे, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील 

बटुीबोरी औद्योधगक िसाहिीिनू िब्बल 
१६४० कोटी रुपयाांच्या प्रकल्पाांनी घेिलेली 
माघार 
 

१७ ९१५१५ श्री.चांद्रकाांि सोनािणे चोपडा िालकु्याि (जज.जळगाांि) शासककय 
िसिीगृह ि तनिासी शाळा मांजरू 
करण्याबाबि 
 

१८ ९०८३४ श्री.सरेुश हाळिणकर कोल्हापरु जजल््यािील इचलकरांजी येथे 
सहकार न्यायालय सरुू करणेबाबि 
 

१९ ८८८९७ प्रा.विरेंद्र जगिाप धामणांगाि रेल्िे (जज.अमराििी) येथील 
िसतिगृहाांचा प्रस्त्िाि प्रलांबबि असल्याबाबि 
 

२० ८६३३१ श्री.अजय चौधरी, श्रीमिी िपृ्िी सािांि, 
डॉ.राहूल पाटील, श्री.सतुनल प्रभ ू

राज्यािील कृषीपांपाच्या मीटरचे ररडीांग न 
घेिाच खासगी एजन्सी गरैव्यिहार करीि 
असल्याबाबि 
 

२१ ८९१०८ कुमारी प्रणणिी सशांिे राज्याि मलुीांसाठी ५० िसिीगृहे 
उभारण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
२२ ८८६०५ श्री.सशिाजीराि नाईक सशराळा िालकु्यािील (जज. साांगली) 

िडिळे, ऐळापरू या दठकाणी विद्यिु 
उपकें दे्र उभारण्याबाबि 
 

२३ ९११२४ श्री.प्रिापराि पाटील धचखलीकर औराि (शहा) (िा.तनलांगा जज.लािरू) येथील 
चांद्रसागर बहुउििेशीय सेिाभािी सांस्त्थेस 
शाळा हस्त्िाांिरणाि झालेल्या 
गरैव्यिहाराची चौकशी करण्याबाबि 
 

२४ ९०००५ श्री.सभुाष भोईर बारिी धरण (जज. ठाणे) या प्रकल्पािील 
बाधधिाांना शासनाच्या नोकऱ्याांमध्ये 
सामािनू न घेिल्याबाबि 
 

२५ ८६८९४ डॉ.सांिोष टारफे, श्री.िानाजी मटुकुले दहांगोली जजल्हा पररषि कृवष विभागाि 
राबविण्याि येणारे सौर उजाम प्रकल्प 
प्रलांबबि असल्याबाबि 
 

२६ ९१९८८ श्री.ककशोर पाटील मौजे कौठोली (िा.भडगाांि, जज. जळगाांि) 
येथील १३२ केव्ही उपकें द्राच्या कामाबाबि 
 

२७ ८५१३९ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडेट्टीिार, श्री.अमर काळे, श्री.हषमिधमन 
सपकाळ, श्री.सतुनल केिार, श्री.असमि 
विलासराि िेशमखु, श्री.अब् िलु सत्िार, 
डॉ.सांिोष टारफे, श्री.असमन पटेल, 
अॅड.आसशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.नरेंद्र पिार, श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.सांजय 
केळकर, श्री.प्रशाांि बांब 
 

नासशक जजल्हा बकेँने हजारो शेिकऱ्याांची 
खािी गोठविल्याबाबि 

२८ ८८२५३ श्री.आससफ शेख मालेगाांि (िा.जज.नासशक) येथे होि 
असलेले भारतनयमन 
 

२९ ८७५९४ श्रीमिी सांध् यािेिी िेसाई-कुपेकर गडदहांग्लज िालकु्याि (जज.कोल्हापरू) कृवष 
पांपाच्या जोडण्या प्रलांबबि असल्याबाबि 
 

३० ८४८४१ श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सतुनल केिार, श्री.अस्त्लम शेख, 
श्री.अमर काळे, डॉ.सांिोष टारफे, 
अॅड.आसशष शेलार, श्री.प्रशाांि ठाकूर, 

सामाजजक न्याय विभागाच्या तनिासी 
शाळा, िसिीगृहे आणण रमाई आिास 
योजनेि सादहत्य खरेिीि झालेला 
गरैव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
श्री.सांजय केळकर, श्री.नरेंद्र पिार, 
श्री.सांजय पोिनीस, श्री.अजय चौधरी, 
श्री.असमन पटेल, श्रीमिी तनममला गाविि, 
डॉ.सांजय रायमलुकर, डॉ.समसलांि माने, 
श्री.नसीम खान, श्री.अिलु भािखळकर, 
श्री.असमि साटम, डॉ.सजुजि समणचेकर, 
श्री.विजय रहाांगडाले, श्री.सांजय सािकारे 
 

३१ ८९०२८ श्री.भाऊसाहेब काांबळे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील 

मराठिाड्यािील मोसांबीचे िर तनम्मम्मयाने 
घटल्याने शेिकऱ्याांचे झालेले नकुसान 
 

३२ ८७८३१ डॉ.सांजय रायमलुकर, श्री.नारायण पाटील, 
श्री.हषमिधमन सपकाळ 

बलुढाणा ि सोलापरू जजल्हयाि कृवष पांप 
िीज जोडणीचे प्रस्त्िाि प्रलांबबि 
असल्याबाबि 
 

३३ ८५३२० श्री.सांिीप नाईक, श्री.जयांि पाटील, 
श्री.शसशकाांि सशांिे, श्री.जजिेंद्र आव्हाड, 
श्री.पाांडुरांग बरोरा, श्री.िभैि वपचड, 
श्री.ककसन कथोरे 

घणसोलीगाि, िळिली गाि, गोठिली 
गाि, राबडा गाि या पररसराि स्त्ििांत्र 
उपकें द्र उभारण्याबाबि 

३४ ९०७५१ श्री.उन्मेश पाटील धळेु जजल्हयािील १०८ िसतिगृहाांना िोन 
िषामपासनू अनिुान समळाले नसल्याबाबि 
 

३५ ८९१३० श्री.सतुनल प्रभ ू घोरपडिाडी (िा.राहुरी, जज.अहमिनगर) 
येथील आत्महत्या केलेल्या शेिकरी 
कुटुांबास अधथमक मिि िेण्याबाबि 
 

३६ ८५०९८ श्री.हषमिधमन सपकाळ धचखली (जज.बलुडाणा) येथील नाफेडच्या 
िरू खरेिी कें द्रािील िरूीचे पािसाि 
सभजल् याने झालेले नकुसान 
 

३७ ८७५२४ श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील कराड िालकु्यािील (जज.सािारा) 
महावििरणाच्या प्रलांबबि कामाांना तनधी 
उपलब्ध करणेबाबि 
 

३८ ९१४१२ श्री.राहुल बोंदे्र, श्री.हररष वपांपळे मांगरूळपीर (जज.िासशम) येथील िखार 
महामांडळाि अपहार झाल्याबाबि 
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िुसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
३९ ८८८०९ श्री.शांभरूाज िेसाई पाटण (जज.सािारा) या डोंगरी िालकु्यािील 

प्रलांबबि विद्यिु विकासाच्या कामाांना 
तनधी उपलब्ध करून िेणेबाबि 
 

४० ८८६२४ श्री.राज ुिोडसाम यििमाळ जजल््याि आणी, नेर ि 
पाांढरकिडा येथे मांजरू झालेले औद्योधगक 
के्षत्र त्िरीि कायमरि करण्याबाबि 
 

४१ ९२२८१ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आसशष शेलार, श्रीमिी मतनषा चौधरी, 
श्री.असमि साटम 
 

रायगड जजल््याि खािटी कजम योजना बांि 
केल्याबाबि 

४२ ८८९४९ प्रा.िषाम गायकिाड, श्री.भाऊसाहेब काांबळे, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील 

गाडगे नगर, अमराििी येथील 
िसिीगृहािील मलुीचा झालेला मतृ्य ू
 

४३ ९१५१९ श्री.चांद्रकाांि सोनािणे चोपडा (जज. जळगाि) औद्योधगक विकास 
कें द्राकररिा जमीनीचा प्रस्त्िाि शासनाकडे 
प्रलांबबि असल्याबाबि 
 

४४ ९०९३५ श्री.सरेुश हाळिणकर कोल्हापरु जजल््यािील आप्पासाहेब नलिडे 
गडदहांग्लज साखर कारखान्यािील 
कममचाऱ्याांची थककि रक्कम िेण्याबाबि 
 

४५ ८८९३३ प्रा.विरेंद्र जगिाप, श्री.असमन पटेल, 
श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.नसीम खान, 
श्रीमिी तनममला गाविि, डॉ.सांिोष टारफे, 
प्रा.िषाम गायकिाड 
 

तनांभोरा बोडखा (िा.धामणगाांि रेल्िे, 
जज.अमराििी) येथे अिधै िारु विक्री होि 
असल्याबाबि 

४६ ९२१४२ श्री.सशिाजीराि नाईक सशराळा (जज. साांगली) िालकु् याि महाराष्ट् र 
राज् य विद्यिु मांडळाच् या िलुमक्षामळेु 
विद्यिु िाराांना स्त् पशम होिनू होि असलेले 
अपघाि 
 

४७ ८५१४६ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.विजय 
िडेट्टीिार, श्री.असमन पटेल, श्री.सतुनल 
केिार, श्री.अमर काळे, श्री.हषमिधमन 
सपकाळ, श्री.असमि विलासराि िेशमखु, 
श्री.अब् िलु सत्िार, डॉ.सांिोष टारफे, 
श्री.राहुल बोंदे्र 

राज्याि कृषी पांपासाठी परुविण्याि येणाऱ्या 
विजेच्या िेळेि बिल करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
४८ ८४८७६ श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.सतुनल केिार, 

श्री.अस्त्लम शेख, श्री.अमर काळे, डॉ.सांिोष 
टारफे, श्री.असमन पटेल, श्री.शरििािा 
सोनािणे, श्री.सरिार िाराससांह 
 

सोलापरू जजल््यािील नसस िंग 
महाविद्यालयाांनी सशष्ट्यितृ्िी रकमेचा 
केलेला अपहार 

४९ ९२४७५ श्री.उन्मेश पाटील बोरखेडे (िा.चाळीसगाांि, जज.जळगाि) येथे 
बाजार ओट्याच्या कामाि गरैव्यिहार 
झाल्याबाबि 
 

५० ८९१४४ श्री.सतुनल प्रभ ू
 
 
 

कें द्र सरकारने तनयमाि बिल केल्यामळेु 
राज्यािील ३०० हून अधधक सौरऊजाम 
प्रकल्प अनिुानापासनू िांधचि रादहल्याबाबि 

५१ ८६५९५ श्री.हषमिधमन सपकाळ मोिाळा (जज. बलुडाणा) येथील ११० 
शेिक-याांिरील कजामची परिफेड न केल्याने 
मालमत् िा जप् िीच्या केसेस रद्द करणेबाबि 
 

  
तिसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांचे नाांि विषय 
५२ ९०९५८ प्रा.िषाम गायकिाड, श्री.हररष वपांपळे, 

श्री.राहुल मोटे, श्री.उन्मेश पाटील, 
श्री.शामराि ऊफम  बाळासाहेब पाटील 

शासनाने शेिक-याांना माफक िराि िीज 
परुविण्यासाठी सौर कृषी योजना 
राबविण्याचा तनणमय घेिला असल्याबाबि 
 

५३ ८५१४७ श्री.विजय िडेट्टीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सतुनल केिार, श्री.अमर काळे, 
श्री.अस्त्लम शेख, डॉ.सांिोष टारफे 

नागपरू जजल््याि पिसांस्त्थामधील 
ठेिीिाराांचे १२० कोटी रूपये परि 
समळण्याबाबि 
 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांि कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि 
दिनाांक : २८ जलु,ै २०१७   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मदु्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मदु्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मदु्रणालय, मुंबई. 


