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ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी
(१)

आहििासी विकास मांत्री

(२)

उद्योग ि खननकमच मांत्री

(३)

उजाच, निीन ि निीकरणीय उजाच,

(४)
(५)

याांर्े प्रभारी विभाग

राज्य उत्पािन शुल्क मांत्री

सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री
सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री
प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या – ४७
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३८ [ ०१ ते ३८ ]
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ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ७ [ ३९ ते ४५ ]
नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०२ [ ४६ ि ४७ ]
एकूण - ४७
--------------------

प्रश्नाांर्ा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

१०८५९८

सिस्त्याांर्े नाांि
श्री.सुभाष उफच पांडितशेठ पाटील

विषय
अललबाग
निगाि

(जज.रायगि)

ग्रामपांर्ायत

तालुक्यातील

हद्दीतील

निेिर

महावितरण

कांपनीच्या एल.टी.िायर जीणच झाल्याबाबत
२

११३४००

श्री.सिानांि र्व्हाण

धर्पळूण

(जज.रत्नाधगरी)

अांगणिाडयाांर्ा

िीजपुरिठा

कांपनीने खांडित केल्याबाबत
३

११२४८२

श्री.जयकुमार गोरे , श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.भारत सातारा
भालके, श्री.अलमन पटे ल, श्री.अस्त्लम शेख,
श्री.नसीम खान, श्री.बाळासाहे ब थोरात,
श्री.िी.पी.सािांत, िॉ.सांतोष टारफे

जजल्हयातील

ग्राहकाांना

तालक्
ु यातील

महावितरण

महावितरण

कांपनीकिून र्ुकीर्ी िीज िे यके िे ण्यात येत
असल्याबाबत

2
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४

१०९५८८

सिस्त्याांर्े नाांि
श्री.विकास कांु भारे

विषय
मांगरुळपीर

(जज.िालशम)

तालुक्यातील

मांगरुळपीर ि शेलब
ु ाजार कृषी उत्पन्न बाजार
सलमतीने कमी भािाने सोयाबीन विकल्याने
शेतकऱ्याांना

लागल्याबाबत
५

१०९९७५

िॉ.सांतोष टारफे, श्रीमती ननमचला गावित,

श्री.अस्त्लम शेख, श्री.अलमन पटे ल, प्रा.िषाच
गायकिाि

६

७

८

१११६२३

११२५५६

११३१८६

श्री.लशिाजीराि नाईक

िरोती

अनि
ु ानापासून

(ता.िहाण,ू

िांधर्त

रहािे

जज.पालघर)

येथील

िसनतगह
ृ ात एका विद्यार्थयाचर्ा झालेला मत्ृ यू

साांगली जजल्हयातील सस्त्लामपरू , िाळिा ि
लशराळा

तालुक्यात

शेतीपांपासाठप

सवु िधाांर्ी उभारणी करण्याबाबत

श्री.योगेश (बापू) घोलप, श्री.राजाभाऊ (पराग) हरसुल

(ता.त्र्यब
ां केश्िर,

पायाभत
ू

जज.नालशक)

येथील

िाजे

आहििासी मुलाांच्या शासकीय िसतीगह
ृ ातील

श्री.एकनाथराि खिसे

केंद्र शासनाच्या श्यामाप्रसाि मुखजी राष्ट्रीय

गैरसोयीांबाबत

रुरबन अलभयानाांतगचत मुक्ताईनगर तालुक्यास
ननधी उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत

९

१०

११

१२

११२१८८

११००५९

११२७४८

१०९८५५

श्री.राजेश क्षीरसागर, श्री.सत्यजीत पाटीलसरुिकर, श्री.प्रकाश आबबटकर
िॉ.राहूल पाटील

अॅि.सांजय धोटे , श्री.सुरेश धानोरकर

श्री.मनोहर भोईर

१३

११०१६२

श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर

१४

११२९५२

श्री.िसांतराि र्व्हाण

कोल्हापूर जजल््यातील बॉक्साईट उत्खननाने
राधानगरी अभयारण्यार्े अजस्त्तत्ि धोक्यात
आल्याबाबत
परभणी

गािाांतील

(जज.परभणी)
पात्र

तालुक्यातील

लाभार्थयाांना

रमाई

आिास

ि

ग्रामीण

योजनेंतगचत घरकुल लमळण्याबाबत
र्ांद्रपूर

जजल्हयातील

१३१

शहरी

भागातील आहििासी घरकूल योजनेंतगचत 388
घरकुलाांर्े लक्ष्य कमी केल्याबाबत
िािरपािा

(ता.उरण,

जज.रायगि)

येथील

विद्यार्थयाचर्ा विद्युत िाहहनीर्ा धक्का लागन
ू
झालेला मत्ृ यू

हहांगोली जजल््यातील मागास क्षेत्र अनि
ु ान
योजनेतील गैरव्यिहाराबाबत

धमाचबाि (ता.जज.नाांिेि) येथील िॉ.बाबासाहे ब
आांबेिकर

शासकीय

िसतीगहृ ातील

विद्यार्थयाांना ननकृष्ट्ट िजाचर्ा आहार ि िवु षत
१५

११३२००

श्री.बाबुराि पार्णे

पाणी पुरविण्यात येत असल्याबाबत

पुणे जजल््यात घरकुल योजनाांसाठप गायरान

अथिा शासकीय जागेत घरकुले बाांधण्यास
परिानगी िे ण्याबाबत
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सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

१६

११२२०७

श्री.बबनराि लशांिे

सोलापूर जजल््यातील शेतकऱ्याांना बँकाांकिून

१७

१०८४३३

श्री.अननल बाबर, श्री.गणपतराि िे शमुख

साांगली जजल््यातील टें भू लसांर्न योजना सौर

१८

१०७२२९

श्रीमती सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, श्री.जयांत
पाटील, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्रीमती सम
ु न
पाटील

१९

११०८६४

श्री.सुननल केिार, श्री.अस्त्लम शेख, श्री.अमर
काळे , िॉ.सांतोष टारफे, श्री.िी.पी.सािांत

कजचपरु िठा होत नसल्याबाबत

उजेिर सरु
ु करण्याच्या प्रस्त्तािाबाबत

कोल्हापूर जजल्हयातील शेतीसाठप हििसा 10
तास िीजपरु िठा सरु
ु करण्याबाबत

मौजे साांगिी (ता.पाथिी, जज.अहमिनगर) येथे
विना परिाना ि बेकायिे शीरपणे मद्याकाचर्ी
(जस्त्परीट)

पकिल्याबाबत
२०

११३६६२

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, लातूर
श्री.जयांत पाटील, श्री.शलशकाांत लशांिे,
श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.िैभि वपर्ि,

श्री.राणाजगजीतलसांह पाटील, श्रीमती हिवपका

२१

१०६९१३

र्व्हाण, श्री.राहुल जगताप, श्री.ित्तात्रय
भरणे, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.प्रिीप नाईक
िॉ.शलशकाांत खेिक
े र

येथील

विविध

२३

१०७१७७

१०६३२६

श्री.िैभि वपर्ि, श्री.अजजत पिार, श्री.राहुल
जगताप, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.ित्तात्रय
भरणे, श्री.पाांिुरां ग बरोरा

िसनतगह
ृ ातील

लसांिखेिराजा
सहकारी

(जज.बुलढाणा)

खरे िी-विक्री

राज्यातील

आहििासी

विद्यार्थयाांना

परसोिा,

लमळाले

तालक्
ु यातील

सांस्त्थेमध्ये

झालेला

िसनतगह
ृ े

भाियाच्या

बेलमांिळी

(ता.र्ाांिरू

समारतीत कायचरत असल्याबाबत
कांु भ,

टँ कर

अनि
ु ान

नसल्याबाबत

श्री.ओमप्रकाश ऊफच बच्र्ू किू, श्री.विनायकराि धर्ांर्
जाधि-पाटील, श्री.लशरीषिािा र्ौधरी

करणारा

साहहत्यासाठपर्े

गैरव्यिहार
२२

िाहतक
ू

बाजार, जज.अमरािती) या गािाांना जोिणाऱ्या
पुलाच्या

करणेबाबत

बाांधकामाकररता

ननधी

उपलब्ध

२४

१०९१८६

श्री.र्रण िाघमारे

तम
ु सर (जज.भांिारा) नगर पररषि येथे रमाई

२५

१११४०४

प्रा.िषाच गायकिाि, श्री.सांजय केळकर,
अॅि.आलशष शेलार, श्री.ककसन कथोरे ,

आहििासीबहुल भागातील जलमनी बबगर
आहििासीांकिे हस्त्ताांतरीत करताना ग्रामसभेर्ी

श्री.मनोहर भोईर

आिास योजनेंतगचत झालेला गैरव्यिहार

परिानगी घेणे बांधनकारक करण्याबाबत

२६

१११५५१

श्री.अलमत झनक, श्री.विजय औटी

राज्यात िललतिस्त्ती सध
ु ार योजनेंतगचत मांजूर

२७

१०८७९८

श्री.अमर काळे , श्री.शरििािा सोनािणे,

यितमाळ जजननांग ॲण्ि प्रेलसांग फॅक्टरी या

श्री.सरिार तारालसांह

कामामध्ये झालेला गैरव्यिहार

सांस्त्थेिर असलेले कजच िसल
करण्याकररता
ु
राबविलेल्या

करण्याबाबत

ननवििा

प्रकक्रयेसि
ां भाचत

र्ौकशी

4
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
२८

११२५८९

सिस्त्याांर्े नाांि
श्री.तानाजी मट
ु कुले

विषय
हहांगोली

जजल््यातील

शुभमांगल

अबचन

को.ऑप.सोसायटी या बॅंकेने नागररकाांच्या ठे िी
परत न करता राज्यातील सिच शाखा बांि
केल्याबाबत

२९

१०९११४

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.विजय ििेट्टीिार,

राज्यातील

िे शमुख, श्री.अस्त्लम शेख, श्री.अलमन पटे ल,

मागणीबाबत

िॉ.पतांगराि किम, श्री.अलमत विलासराि
श्री.िी.पी.सािांत, श्री.िसांतराि र्व्हाण,

आश्रमशाळाांसाठप

परररक्षण

अनि
ु ानात

असलेल्या

िाढ

करण्याच्या

श्री.अमर काळे , अॅि.यशोमती ठाकूर, प्रा.िषाच

गायकिाि, श्रीमती ननमचला गावित, श्री.सांग्राम
थोपटे , िॉ.सांतोष टारफे, श्री.भारत भालके,
श्री.अब्िल
ु सत्तार, श्री.आलसफ शेख,
३०

११११३१

श्री.कुणाल पाटील

श्री.त्र्यांबकराि लभसे

लातूर जजल््यातील शेतीपांपार्ी जळालेली िा
नािरु
ू हिली जात
ु स्त्त असलेली रोहहत्रे बिलन
नसल्याबाबत

३१

११२१३५

श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.राहूल कुल, श्री.जयकुमार भोर (जज.पुणे) येथील राजगि ज्ञानपीठ या
गोरे
सांस्त्थेमधील विद्यार्थयाांना लशष्ट्यित्ृ ती न
लमळाल्याबाबत

३२

१०५८८३

श्री.लभमराि तापकीर

र्ाकण (ता.खेि, जज.पुणे) येथील राजगुरूनगर
सहकारी

बँकेच्या

म्हाळांु गे

रोखपालाने केलेला गैरव्यिहार
३३

३४

११३४८७

११०८५८

श्री.िी.पी.सािांत, श्री.विजय ििेट्टीिार,
श्री.अलमन पटे ल

श्री.विजय ििेट्टीिार, श्री.सुननल केिार,

श्री.अमर काळे , श्री.अस्त्लम शेख, िॉ.सांतोष
टारफे, श्री.िी.पी.सािांत, श्री.अजय र्ौधरी,

अॅि.भीमराि धोंिे, श्री.सांतोष िानिे, श्री.सुननल

सांगळे

शाखेतील

नाांिेि जजल््यातील मागासिगीय िसनतगह
ृ ात
गह
ृ पालार्ी

ररक्त

पिे

राज्यातील

िीजिर

सवु िधा परु विण्याबाबत

भरुन

सतर

विद्यार्थयाांना

सिच

राज्याांच्या

तल
ु नेत जास्त्त असताना पन्
ु हा िीजिर िाढीर्ा
प्रस्त्ताि िाखल केल्याबाबत

लशांिे, श्री.योगेश सागर
३५

११०४८३

श्री.भारत भालके

पांढरपूर (जज.सोलापूर) तालक्
ु यात महावितरण
कांपनीने

वपण्याच्या

िीज

झाल्याबाबत
३६

१०५४००

श्री.सुननल प्रभ,ू श्री.अलमत विलासराि िे शमुख, राज्यात

पुरिठा

पाण्यार्ी

कोळसा

श्री.नसीम खान, श्री.अस्त्लम शेख, प्रा.िषाच

गायकिाि, अॅि.यशोमती ठाकूर, श्री.विजय

टां र्ाई

टां र्ाईमळ
ु े

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, िॉ.पतांगराि किम, औजष्ट्णक िीज प्रकल्पाांबाबत
श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.अलमन पटे ल,

खांिीत

बांि

केल्यामुळे

ननमाचण

पिलेल्या

5
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

ििेट्टीिार, श्री.अमर काळे , श्री.कालीिास

कोळां बकर, िॉ.सांतोष टारफे, श्री.त्र्यांबकराि

लभसे, श्री.सांिीपानराि भुमरे , श्री.मांगलप्रभात

लोढा, श्री.सुननल केिार, श्री.हषचिधचन सपकाळ,
श्री.िी.पी.सािांत, श्री.कुणाल पाटील, श्री.सांग्राम
थोपटे , श्री.भारत भालके, श्री.अब्िल
ु सत्तार,

श्री.आलसफ शेख, प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.राहुल
बोंद्रे , श्री.अलमत झनक, श्री.भाऊसाहे ब काांबळे ,
श्रीमती ननमचला गावित, िॉ.सांजय रायमल
ु कर,
श्री.अननल बाबर, अॅि.आलशष शेलार,

अॅि.पराग अळिणी, कॅप्टन आर.तलमल

सेल्िन, श्री.सांजय केळकर, श्री.प्रशाांत ठाकूर,
श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर, श्री.अजय
र्ौधरी, श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सरिार

तारालसांह, श्री.अलमत साटम, श्री.विजय काळे ,
श्री.जयकुमार गोरे , श्री.बाळासाहे ब मुरकुटे ,

श्री.समीर कुणािार, श्रीमती मननषा र्ौधरी,
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.सांतोष िानिे,
श्री.बळीराम लसरसकार
३७

१११५९२

श्री.सुरेश हाळिणकर

हुपरी (जज.कोल्हापूर) येथील पांर्ताराांकीत
औद्योधगक िसाहतीतील लसल्व्हर झोनमधील
भूखि
ां ास बेकायिे शीरररत्या बाांधकाम परिाना
हिल्याबाबत

३८

१०६५१७

श्री.छगन भज
ु बळ

मनमाि (जज.नालशक) येथील अनतउच्र् िाब
उपकेंद्रार्ी

(जज.नालशक)

क्षमतािाढ
येथे

उभारणेबाबत

करुन

ि

अनतउच्र्िाब

पाटोिा
उपकेंद्र

िस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
३९

११०१९५

सिस्त्याांर्े नाांि
िॉ.सांतोष टारफे

विषय
हहांगोली जजल्हयात एकाजत्मक िीज विकास ि
हिनियाल
योजनेर्ी

उपाध्याय

अांमलबजािणी

नागरी

असल्याबाबत
४०

१११६२८

श्री.लशिाजीराि नाईक

सांथ

ग्रामज्योती

गतीने

सुरू

लशराळा ग्रोथ सेंटर (जज.साांगली) येथील ईब्लॉकमध्ये

उद्योगाकररता मांजूर असलेल्या

प्लॉटधारकाांना
िे ण्याबाबत

मुलभत
ु

सोयी-सुविधा

6
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४१

११०२०९

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर

हहमायतनगर
आहििासी

(जज.नाांिेि)
मल
ु ाांच्या

येथील

शासकीय

िसतीगह
ृ ातील

विद्यार्थयाांसाठपर्ा ननधी प्रलांबबत असल्याबाबत
४२

११३४२८

श्री.बाबरु ाि पार्णे

कासारी (ता.लशरूर, जज.पण
ु े) गािच्या हद्दीतील

४३

११०८६५

श्री.सनु नल केिार, श्री.अस्त्लम शेख, श्री.अमर

सािनेर

४४

काळे , िॉ.सांतोष टारफे, श्री.िी.पी.सािांत

११३६६८

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे

सात विद्यत
ु रोहहत्रे र्ोरीला गेल्याबाबत
(जज.नागपरू )

येथील

कृषी

उत्पन्न

बाजार सलमतीच्या लायसन्सधारकाांर्ी थकीत
बाजार फी लमळण्याबाबत
राज्यात

१८

िीज

प्रकल्प

बांि

अिस्त्थेत

असताना महाननलमचतीने निीन िीज प्रकल्प
उभारण्यार्ा ननणचय घेतल्याबाबत

४५

१०६९७४

िॉ.शलशकाांत खेिक
े र, िॉ.सांजय रायमुलकर

र्ोरपाांग्रा
येथील

ि

गोिधचन

उघडया

नगर

िीज

(जज.बुलढाणा)

िाहहन्या

पेटयाांर्ी िरु
ु स्त्ती करण्याबाबत

ि

फ्यज
ू

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४६

११०६०६

सिस्त्याांर्े नाांि
िॉ.सांतोष टारफे

विषय
हहांगोली (जज.हहांगोली) तालुक्यातील सोयाबीन

अनि
ु ान िाटपात कृषी उत्पन्न बाजार सलमती
आणण

अनि
ु ान

सलमतीने

केलेल्या

नाांिेि

जजल्हयातील

औद्योधगक

क्षेत्रातील

गैरव्यिहाराबाबत
४७

११०२१९

श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर

भूखि
ां िाटपाविना पिून असल्याबाबत

विधान भिन :

िॉ. अनांत कळसे

मुांबई.

प्रधान सधर्ि,

हिनाांक : ७ मार्च, २०१८

महाराष्ट्र विधानसभा
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