महाराष्ट्र विधानसभा
पहहले अधधिेशन, २०१८
-------------------------गरु
ु िार, हिनाांक १५ मार्च, २०१८ / फाल्गन
ु २४, १९३९ ( शके ) रोजीच्या

ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सर्
ू ी
(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 - ४१
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३७ [ ०१ ते ३७ ]
िस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०४ [ ३८ ते ४१ ]
एकूण - ४१
--------------------

प्रश्नाांर्ा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

११३२९१

सिस्त्याांर्े नाांि
श्री.विजय

श्री.हषचिधचन

अॅड.यशोमती

िडेट्टीिार,

सपकाळ,

श्री.डी.पी.सािांत
२

११४९०४

ठाकूर,

विषय

श्री.सनु नल

श्री.अस्त्लम
श्री.अमर

केिार, िरोरा

शहरात

(जज.र्ांद्रपरू )

शेख, ननयमबाह्यररत्या तीन रोहहत्रे बसविल्याबाबत

काळे ,

श्री.हषचिधचन सपकाळ

औरां गाबाि उपविभागातील गांगापूर ि पैठण या
भागात

कृषीपांपाच्या

झालेला गैरव्यिहार
३

१०८१९५

११४४८०

विद्युतीकरणाच्या

कामात

श्री.अमर काळे , डॉ.राहूल पाटील, श्री.सरिार परभणी ि हहांगोली जजल्हयातील महाविद्यालयाांनी
ताराससांह, श्री.शरििािा सोनािणे, श्री.सनु नल केंद्र सरकारच्या मॅरीकोत्तर सशष्ट्यित्ृ ती योजनेंतगचत
केिार, श्री.असमत झनक, श्री.विजय औटी

४

महावितरण कांपनीने

केलेला गैरव्यिहार

श्री.शसशकाांत सशांिे, श्री.जयांत पाटील, श्री.सांतोष धर्पळूण
िानिे,

श्री.नारायण

कुर्े,

टोपे,

श्री.जयित्त

श्री.सशिाजीराि ब्राम्हण

कर्डचले, श्री.अजजत पिार, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, गैरव्यिहार
श्री.राजेश

क्षीरसागर,

(जज.रत्नाधगरी)

नागरी

सहकारी

तालुक्यातील

पतसांस्त्थेत

सेिाभािी
झालेला

2
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सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.राहुल जगताप, श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरां ग
बरोरा, श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.सरु े श लाड,
श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्री.हिपक र्व्हाण,
श्री.हनुमत
ां
पाटील,

डोळस,

श्रीमती

सुमन

श्री.राणाजगजीतससांह
पाटील,

श्री.प्रिीप

नाईक, श्रीमती हिवपका र्व्हाण, डॉ.सतीश
(अण्णासाहे ब)

पाटील,

श्रीमती

सांध्यािे िी

िे साई-कुपेकर, श्री.हसन मश्र
ु ीफ, श्री.शामराि
ऊफच
५

१०८५७२

बाळासाहे ब

पाटील,

श्री.राहुल
श्री.पांकज भज
ु बळ, श्री.विजय भाांबळे

मोटे ,

श्री.सुभाष उफच पांर्डतशेठ पाटील

असलबाग

(जज.रायगड)

तालुक्यातील

आहििासी

ठाकूर जमातीांच्या गाि ि िाड्या-िस्त्त्याांर्ा अद्याप
विकास न झाल्याबाबत

६

७

११४०८३

११५०२२

श्री.सुरेश लाड, श्री.धैयश
च ील पाटील, श्री.सुभाष िडिली

ते

िािे

(ता.कजचत,

जज.रायगड)

या

उफच पांर्डतशेठ पाटील

गािािरम्यानच्या उल्हास निीिरील पुलार्ी िरु
ु स्त्ती

श्री.एकनाथराि खडसे

मुक्ताईनगर

करण्याबाबत

(जज.जळगाांि)

तालुक्यातील

कुकी-

परु नाड येथे १३२ के.व्ही.ए. उपकेंद्र कायाचजन्ित
करण्याबाबत

८

११०७५३

श्री.विजय भाांबळे

परभणी जजल्ह्यातील जजल्हा पररषि शाळाांमध्ये

९

१०७९४९

श्री.सुधाकर िे शमुख

नागपूर जजल्हयातील सांत र्ोखामेळा िसतीगह
ृ ाच्या

१०

११५१२१

श्री.रमेश लटके

विनाखांर्डत विद्यत
ु पुरिठा होण्याबाबत

निीन इमारतीर्े काम प्रलांबबत असल्याबाबत

अांधेरी पि
ू च येथील मरोळ औियोधगक िसाहतीतील

झोपडपट्टी पन
ु िचसन योजनेतील झोपड्याांर्ी पात्रता
बनािट कागिपत्राांन्िये ननजश्र्त केल्याबाबत

११

११११८०

श्री.त्र्यांबकराि सभसे

लातरू जजल्ह्यात िीनियाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती

योजनेंतगचत ससांगल फेज रोहहत्रार्ी कामे अपूणच
असल्याबाबत

१२

११३४६८

श्री.अतुल सािे

१३

११४८४७

अॅड.यशोमती

औरां गाबाि जजल्हा सहकारी बँकेर्ी कजे शासनाने
ननलेखखत केल्याबाबत
ठाकूर,

प्रा.विरें द्र

जगताप, राज्यातील

श्री.अमर काळे , श्री.असमत झनक, श्री.हषचिधचन सशष्ट्यित्ृ तीर्ी

मागासिगीय

रक्कम

सपकाळ, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.असमन पटे ल, अखधर्चत राहहल्याबाबत
श्री.अस्त्लम

शेख,

श्री.बाळासाहे ब थोरात
१४

११४४६७

श्री.जयांत पाटील

श्री.भारत

विद्यार्थयाांच्या

समाजकल्याण

विभागाकडे

भालके,

इस्त्लामपूर (ता.िाळिा, जज.साांगली) येथे सामाजजक
न्याय

विभागार्े

मागासिगीय

िसनतगह
ु करण्याबाबत
ृ सरु

मल
ु े

ि

मल
ु ीांर्े
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१५

११३५३१

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.रामर्ांद्र अिसरे

मौजा गडेगाि (ता.लाखनी, जज.भांडारा) येथील िसलत
िगच

सहकारी

सांस्त्थेतील

सभासिाांना

सांपाहित

केलेल्या जसमनीर्ा मोबिला न समळाल्याबाबत
१६

१०८८९४

श्री.र्ांद्रिीप

नरके,

१७

११००५५

डॉ.राहूल पाटील

१८

१०९४५३

श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.जयकुमार गोरे , श्री.भारत शबरी आहििासी घरकुल योजनेंतगचत घरकुलाांर्ी

सरुडकर

भालके,
(पराग)

श्री.विजय

श्री.सत्यजीत

पाटील- राज्यातील बँकाांनी साखरे च्या मल्
ू याांकन िरात १२०
रुपयाांर्ी घट केल्याबाबत

परभणी जजल्ह्यातील रे शीम उद्योजक शेतकऱ्याांना
कीटक सांगोपनगह
ु ानार्ी रक्कम िे ण्याबाबत
ृ अनि

श्री.सांजय

िाजे,

सािकारे ,

श्री.राजाभाऊ कामे प्रलांबबत असल्याबाबत

श्री.राधाकृष्ट्ण

िडेट्टीिार,

विखे-पाटील,

श्री.नसीम

खान,

श्री.असमत विलासराि िे शमख
ु , श्री.त्र्यांबकराि

सभसे, प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.सनु नल केिार,

श्री.अमर काळे , श्री.अस्त्लम शेख, श्री.हषचिधचन

सपकाळ, डॉ.सांतोष टारफे, श्री.प्रतापराि पाटील
धर्खलीकर
१९

११४७८०

श्री.असमन पटे ल, श्री.अस्त्लम शेख

साांगली

जजल्हा

ननयोजन

ससमतीच्या

विकास

आराखड्यातील समाजकल्याण विभागातील ननधी
अखधर्चत राहहल्याबाबत

२०

१०९०४०

अॅड.भीमराि धोंडे, श्री.सनु नल सशांिे, श्री.सांतोष बीड जजल्ह्यातील जीणच झालेल्या विद्यत
ु तारा ि

२१

११४३१२

श्रीमती हिवपका र्व्हाण, श्री.ित्तात्रय भरणे, मांब
ु ईतील

िानिे

खाांब बिलण्यार्े काम तातडीने करण्याबाबत

श्री.शसशकाांत
श्री.हिपक

सशांिे,

श्रीमती

कुर्े,

श्री.सशिाजीराि

कर्डचले,

श्री.जजतेंद्र

आव्हाड,

र्व्हाण,

श्री.नारायण

सुमन

श्री.सांतोष

श्री.अजजत

पिार,

श्री.हिलीप

श्री.राजेश

टोपे,

श्री.जयित्त

श्री.जयांत

पाटील,

िानिे, िरु िस्त्था

िळसे-पाटील,
क्षीरसागर,

श्री.हनुमत
ां

डोळस,

श्री.राणाजगजीतससांह पाटील, श्री.प्रिीप नाईक,
डॉ.सतीश

सांध्यािे िी

(अण्णासाहे ब)

िे साई-कुपेकर,

पाटील,

श्री.हसन

श्रीमती

मुश्रीफ,

श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील, श्री.राहुल
मोटे , श्री.पांकज भुजबळ, श्री.विजय भाांबळे ,
श्री.कालीिास

कोळां बकर,

अॅड.भीमराि धोंडे

श्री.सनु नल

येथील

बी.डी.डी.र्ाळीतील

पाटील, इमारतीतील मागासिगीयाांच्या िसनतगह
ृ ाांर्ी झालेली

श्री.राहुल जगताप, श्री.िैभि वपर्ड, श्री.पाांडुरां ग
बरोरा, श्री.सुरेश लाड, श्री.मकरां ि जाधिपाटील,

िरळी

सशांिे,
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२२

१०६२६५

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.सनु नल केिार, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, राज्यातील ५५ लाख शेतीपांपाांना अिास्त्ति िीज
श्री.विजय

िडेट्टीिार,

श्री.हषचिधचन

श्री.अमर

सपकाळ,

काळे , िे यके पाठिन
ू शेतकऱ्याांर्ी आधथचक फसिणक
ू होत

ठाकूर, असल्याबाबत

अॅड.यशोमती

डॉ.सांतोष टारफे, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.अजजत
पिार,

श्री.हिलीप

िळसे-पाटील,

श्री.जयांत

पाटील, श्री.जजतेंद्र आव्हाड, श्रीमती हिवपका
र्व्हाण, श्री.ित्तात्रय भरणे, श्री.पाांडुरां ग बरोरा,

श्री.आससफ शेख, श्री.असमन पटे ल, प्रा.विरें द्र
जगताप, प्रा.िषाच गायकिाड, श्री.राहुल बोंद्रे ,
श्री.कुणाल पाटील, श्रीमती ननमचला गावित,
श्री.शसशकाांत सशांिे, श्री.राजेश टोपे, श्री.विकास
कांु भारे ,

श्री.असमत

श्री.सत्यजीत
झनक,

पाटील-सरुडकर,

श्री.र्ांद्रिीप

नरके,

श्री.शामराि ऊफच बाळासाहे ब पाटील, श्री.हिपक
र्व्हाण, श्री.कालीिास कोळां बकर, श्री.अस्त्लम

शेख, श्री.भारत भालके, श्री.बाळासाहे ब थोरात,
श्री.नसीम

खान,

श्री.अब्िल
ु

सत्तार,

विलासराि

िे शमुख,

श्री.बसिराज पाटील, डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब)
पाटील,

श्री.असमत

श्री.त्र्यांबकराि
२३

१०९२३७

सभसे,

श्री.सांग्राम

श्री.अननल बाबर, डॉ.सुजजत समणर्ेकर
श्री.सुननल प्रभू

थोपटे ,

पनिेल नगरपासलकेने राखीि ठे िलेल्या भूखड
ां ािर
खाजगी

गह
ृ

प्रकल्पाकररता

अनधधकृत

विद्यत
ु

सबस्त्टे शन उभारण्यात आल्याबाबत
२४

१०६३६३

श्री.विजय औटी

अहमिनगर

जजल्ह्यात

२५

११४५१२

डॉ.सांतोष टारफे

सेलसुरा (ता.जज.हहांगोली) येथील िसलत िस्त्तीमध्ये

२६

११३४२५

श्री.बाबुराि पार्णे

सशरूर

अिैध िारु विक्री

विविध

हठकाणी

होणारी

निीन रोहहत्र बसविण्याबाबत
(जज.पुणे)

तालक्
ु यातील

कोरे गाि

सभमा,

सशक्रापूर, सशरूर येथील महावितरण कायाचलयाांतगचत
िीज पुरिठा सरु
ु करण्याबाबत

२७

११४९००

श्री.सुरेश गोरे

२८

११३२७१

श्री.सशरीषिािा

र्ाकण

(ता.खेड,

जज.पुणे)

येथील

औद्योधगक

येथील

आहििासी

क्षेत्रामध्ये कामगाराांसाठी सोई-सवु िधा परु विण्याबाबत
र्ौधरी,

श्री.ओमप्रकाश

बच्र्ू कडू, श्री.र्ांद्रकाांत सोनिणे

ऊफच अमळनेर

(जज.जळगाांि)

समाजासाठी साांस्त्कृनतक सभागह
ृ ाच्या बाांधकामास
मांजरू ी समळणेबाबत

5
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
२९

१०६४६७

सिस्त्याांर्े नाांि
श्री.प्रशाांत

अॅड.आसशष

ठाकूर,

शेलार,

विषय

श्री.समीर

श्री.असमत

कुणािार, मौजे धेरांड ि शहापरू (ता.असलबाग, जज.रायगड)
साटम, गािातील टाटा पॉिर कांपनीने िीज प्रकल्पाकररता

श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मननषा र्ौधरी, सांपाहित

करण्याबाबत

श्री.सांतोष िानिे
३०

११३७५३

प्रा.विरें द्र

केलेल्या

जगताप,

अॅड.यशोमती

ठाकूर, इतर

जसमनी

मागासिगीय

प्रकल्पग्रस्त्ताांना

आखण

अनुसूधर्त

परत

जातीच्या

प्रा.िषाच गायकिाड, श्रीमती ननमचला गावित, विद्यार्थयाांना िे ण्यात येणाऱ्या सशष्ट्यित्ृ तीर्े िाटप
श्री.असमन पटे ल, श्री.अस्त्लम शेख, श्री.हषचिधचन केले नसल्याबाबत
सपकाळ, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.जयकुमार गोरे ,
श्री.सांग्राम

३१

११३०२६

३२

११५२९३

थोपटे ,

श्री.भारत

श्री.बाळासाहे ब थोरात, श्री.राहूल कुल

भालके,

श्री.सुरेश धानोरकर

र्ांद्रपूर

जजल्ह्यातील

प्रकल्पग्रस्त्त

श्री.अननल किम

सोनगाि (ता.ननफाड, जज.नासशक) येथील विद्यत
ु

मोबिला िे ण्याबाबत
रोहहत्राच्या

शॉटच सककचटमळ
ु े

शेतकऱ्याांच्या

नुकसान झाल्याबाबत
३३

१११८६६

शेतकऱ्याांना

श्री.विनायकराि जाधि-पाटील, श्री.ओमप्रकाश खांडाळी ि गुगिळ (ता.अहमिपूर, जज.लातूर) येथे
ऊफच बच्र्ू कडू, श्री.मोहन फड

३३

के.व्ही.

विद्यत
ु

करण्याबाबत

काम

११३९१०

डॉ.सतीश

३५

१११५१२

श्री.प्रतापराि पाटील धर्खलीकर

हहांगोली जजल्हयातील शेतकऱ्याांना सोयाबीन

३६

११२९९८

श्री.मधुकरराि र्व्हाण

उस्त्मानाबाि

११३९९०

(अण्णासाहे ब)

उपकेंद्रार्े

३४

३७

ऊसार्े

श्री.एकनाथराि खडसे

पण
ू च

पाटील, जळगाि जजल्हयात ९५०० कृषीपांप िीज जोडण्या
पैसे भरुन प्रलांबबत असल्याबाबत

अनि
ु ानार्ी रक्कम समळण्याबाबत
जजल्हयातील

तुळजापूर

विभागातील

मराठिाडा-वििभच पॅकेज अांतगचत मांजूर करण्यात
आलेली कामे पूणच करण्याबाबत

डॉ.सुजजत समणर्ेकर

कोल्हापूर

जजल्हयातील

उपयोजनाांसाठीर्े
राहहल्याबाबत

कोट्यिधी

अनुसधू र्त
रुपये

जाती

अखधर्चत

िस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
३८

१०८२८७

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.अमर काळे , श्री.विजय काळे , श्री.शरििािा माांजरी, पुणे येथील शासकीय आहििासी मुलाांच्या
सोनािणे,
केिार

श्री.सरिार

ताराससांह,

श्री.सुननल िसतीगह
ृ ातील

विद्यार्थयाांनी

त्याांच्या

विविध

मागण्याांकरीता बेमि
ु त उपोषण सरु
ु केल्याबाबत
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३९

१०८६३९

सिस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.सुधाकर िे शमुख

राज्यातील

िसतीगह
ृ ाांमध्ये

बसविण्याबाबत
४०

११४८५७

अॅड.यशोमती
पाटील,

ठाकूर,

प्रा.विरें द्र

आहििासीच्या

पाणी

शध्
ु िीकरण

आश्रमशाळा,

यांत्र

(आरओ)

श्री.राधाकृष्ट्ण

जगताप,

विखे- माहूर (जज.नाांिेड) येथील शासकीय ननिासी
श्री.हषचिधचन शाळे तील विद्याथीनीांना अल्पोपहारातन
विषबाधा
ू

सपकाळ, श्री.असमत झनक, श्री.राहुल बोंद्रे , झाल्याबाबत
श्री.अमर
काळे ,
श्री.बाळासाहे ब
थोरात,
श्री.कुणाल पाटील, श्री.डी.पी.सािांत, श्री.भारत
भालके, श्री.असमन पटे ल, श्री.अस्त्लम शेख,
प्रा.िषाच गायकिाड, श्रीमती ननमचला गावित
४१

११४०४६

श्री.सरु े श धानोरकर

गडधर्रोली येथे आधारभत
ू धान खरे िी योजनेंतगचत
ननकृष्ट्ट

िजाचर्ी

असल्याबाबत

विधान भिन :

बारिाने

पुरविण्यात

डॉ. अनांत कळसे

मुांबई.

प्रधान सधर्ि,

हिनाांक : १४ मार्च, २०१८

महाराष्ट्र विधानसभा

_______________________________________________________________________
मद्र
ु णपर्
ू व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मद्र
ु णालय, मुंबई.

येत

