महाराष्ट्र विधानसभा
चौथे अधधिेशन, २०१७
--------------------------

बध
ु िार, दिनाांक २० डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २९, १९३९ ( शके ) रोजीच्या
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सच
ू ी

(१)

आदििासी विकास मांत्री

(२)

उद्योग ि खननकमम मांत्री

(३)

उजाम, निीन ि निीकरणीय उजाम,

(४)
(५)

याांचे प्रभारी विभाग

राज्य उत्पािन शुल्क मांत्री

सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री
सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री
प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ६१
पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ४७ [ ०१ ते ४७ ]
िस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ११ [ ४८ ते ५८ ]
नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ०३ [ ५९ ते ६१ ]
एकूण - ६१
--------------------

प्रश्नाांचा तपशील
पदहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

९६३८३

सिस्त्याांचे नाांि
श्री.अस्त्लम शेख

विषय
नाशिांत

शेतमालाचे

उत्पािन

करणाऱ्या

शेतकऱ्याांना योग्य बाजारभाि ममळण्याकररता
गठीत केलेल्या सममतीच्या अहिालाबाबत

२

९७६१७

श्री.सुरेश लाि, श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.िैभि

कजमत

३

९९४७७

श्री.कुणाल पाटील, श्री.िी.एस.अदहरे , श्रीमती

धुळे जजल््यातील कापिणे उपकेंद्राांतगमत असलेले

वपचि, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.योगेश सागर
ननममला गावित, प्रा.िषाम गायकिाि,

अॅि.यशोमती ठाकूर, श्री.िी.पी.सािांत,

ि

पेण

(जज.रायगि)

तालक्
ु यातील

आदििासी आश्रमशाळाांच्या समस्त्याांबाबत

रोदहत्र बांि करण्याच्या घेतलेल्या ननणमयाबाबत

श्री.अस्त्लम शेख, श्री.नसीम खान
४

९७४००

िॉ.मममलांि माने

जालना

जजल्हयातील

नाफेि

विक्रीमध्ये झालेला गैरप्रकार

केंद्रािर

तुर

2
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५

१०२६८०

सिस्त्याांचे नाांि
िॉ.राहूल पाटील

विषय
परभणी जजल्हा पररषिे च्या समाज कल्याण
विभागाला िमलत िस्त्ती सध
ु ार योजनेंतगमत मांजरू
झालेला ननधी वितररत न झाल्याबाबत

६

९५३९१

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय ििेट्टीिार, महाननमममती, महावितरण ि महापारे षण या
श्री.नसीम खान, श्री.अममत विलासराि िे शमुख, तीनही िीज कांपन्याांच्या कजामसाठी शासनाने हमी
श्री.अममन पटे ल, श्री.त्र्यब
ां कराि मभसे, श्री.सुननल िे ण्याबाबत
केिार, श्री.अस्त्लम शेख, श्री.हषमिधमन सपकाळ,
िॉ.सांतोष टारफे

७

१०२९५५

श्री.अब्िल
ु ेष
ु सत्तार, अॅि.यशोमती ठाकूर, श्रीमती वििभम ि मराठिाड्यातील कृषी पांपाचा अनश
ननममला गावित, श्री.कुणाल पाटील,

श्री.िी.पी.सािांत, प्रा.िषाम गायकिाि, श्री.अममन

िरू करण्याबाबत

पटे ल, श्री.अस्त्लम शेख, श्री.आमसफ शेख,
श्री.नसीम खान
८

९

९६९६८

१०३३४४

श्री.अननल बाबर, श्रीमती तप्ृ ती सािांत,
श्री.शाांताराम मोरे , िॉ.राहूल पाटील,
श्री.बसिराज पाटील, श्री.सांग्राम थोपटे
श्री.बाळासाहे ब थोरात

राज्यातील कृषी पांप िीज िे यकाांची थकबाकी
िाढल्याने

शेतक-याांची

करण्यात येत असल्याबाबत
शासकीय

१०

९५९५७

श्रीमती सीमाताई दहरे

११

९९१०३

श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अतल
ु भातखळकर, नानीिली

९६६३१

जोिणी

खांडित

अहमिनगर येथील सामाजजक न्याय विभागाच्या
मागण्याांबाबत

१२

िीज

िसतीगह
ृ ातील

विद्यार्थयाांच्या

नामशक जजल््यातील मसन्नर व्यापारी सहकारी
पतसांस्त्थेमध्ये झालेला गैरव्यिहार
(ता.िहाण,ू

जज.पालघर)

आश्रमशाळे तील

येथील

अॅि.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम

शासकीय

श्री.सुधाकर िे शमुख

धारणी (जज.अमरािती) एकाजत्मक आदििासी

विद्यार्थयामला केलेली मारहाण

अधधक्षकाने

विकास प्रकल्पाांतगमत येणाऱ्या आश्रमशाळाांना
अनि
ु ान िे ण्याबाबत

१३

९६२७६

श्री.चांद्रकाांत सोनिणे

१४

९६१५६

श्रीमती दिवपका चव्हाण, िॉ.सतीश

धुळे

१५

९९७८०

श्री.बळीराम मसरसकार

अकोला जजल्हयातील िखार महामांिळाच्या धान्य

(अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.हसन मश्र
ु ीफ

चोपिा

(जज.जळगाांि)

येथील

विद्यार्थयाांनी काढलेल्या मोचामबाबत
जजल्हयातील

ममळण्याबाबत
गोिामामध्ये
गैरव्यिहार

िसनतगह
ृ ाांना

धान्य

साठ्याचा

आदििासी
अनि
ु ान

झालेला

१६

१०२५७८

श्री.उन्मेश पाटील

मेहुणबारे (ता.चाळीसगाि, जज.जळगाि) येथे १३२

१७

१०२१४६

श्री.चरण िाघमारे , श्री.विजय रहाांगिाले,

भांिारा ि गोंदिया जजल््यातील भूविकास बँकेच्या

श्री.कृष्ट्णा गजबे

समाविष्ट्ट करण्याबाबत

श्री.राजेश काशीिार, श्री.रामचांद्र अिसरे ,

के.व्ही. उपकेंद्र उभारण्याबाबत
थकबाकीिार

शेतकऱ्याांना

कजममाफी

योजनेत

3
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१८

९८४०७

सिस्त्याांचे नाांि
श्री.सुभाष उफम पांडितशेठ पाटील

१९

९८२०३

श्री.नरें द्र महे ता

२०

९८६५३

िॉ.शमशकाांत खेिक
े र

२१

९५४०८

श्री.जयांत पाटील, श्री.अजजत पिार, श्री.िैभि

विषय
उरण

(जज.रायगि)

येथील

ग्रामपांचायतीकिे

औद्योधगक िसाहतीची प्रलांबबत असलेली पाणी
पट्टी िसूल करण्याबाबत

बरु
ु िपािा ि सातिीपािा (ता.िसई, जज.पालघर)
या गािाांना जोिणारा पूल बाांधण्याबाबत
टाकरखेि

भाधगले

(ता.िे उळगाांिराजा,

जज.बल
ु ढाणा) येथील शेतकऱ्याचा विजेच्या तारे ला
स्त्पशम होऊन मत्ृ यू झाल्याबाबत
राज्यातील

शेतकऱ्याांच्या

शेतमालाला

वपचि, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, श्री.शमशकाांत मशांिे, व्यापाऱ्याांकिून हमीभाि ममळत नसल्याबाबत
श्री.ककसन कथोरे , श्रीमती दिवपका चव्हाण,

श्री.पाांिुरां ग बरोरा, श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील,
प्रा.विरें द्र जगताप, श्री.हषमिधमन सपकाळ,
अॅि.यशोमती ठाकूर, श्री.सांिीप नाईक,

श्री.मकरां ि जाधि-पाटील, श्रीमती सांध्यािे िी
िे साई-कुपेकर, श्री.अममन पटे ल, श्री.अस्त्लम

शेख, श्री.विजय ििेट्टीिार, श्री.दिपक चव्हाण,

श्री.िसांतराि चव्हाण, श्री.िी.पी.सािांत, श्रीमती
अममता चव्हाण, श्रीमती ननममला गावित,

श्री.कुणाल पाटील, श्री.िी.एस.अदहरे , श्री.नसीम
खान, िॉ.सांजय रायमल
ु कर, श्री.योगेश (बापू)
घोलप, श्री.अममत झनक, श्री.अतल
ु

भातखळकर, श्री.अननल बाबर, अॅि.भीमराि
धोंिे, श्री.राहुल बोंद्रे , िॉ.आमशष िे शमुख,
िॉ.राहूल पाटील, श्री.राजेश टोपे, िॉ.सतीश
(अण्णासाहे ब) पाटील, श्री.भारत भालके,

२२

९७७४९

२३

१०२६६९

श्री.नारायण पाटील, श्री.नारायण कुचे, श्री.राहूल
कुल, श्री.सांग्राम थोपटे , श्री.शरििािा सोनािणे
श्री.राहुल जगताप

अहमिनगर जजल््यातील शेतकऱ्याांच्या विद्यत
ु

श्री.नारायण पाटील

करमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील गािाांना

परु िठ्या सांिभामत असलेल्या समस्त्याांबाबत

िमलत िस्त्ती सध
ु ार योजनेंतगमत ननधी उपलब्ध
करुन िे ण्याबाबत

२४

१०३०७१

अॅि.यशोमती ठाकूर

िधाम जजल््यातील मशष्ट्यित्ृ ती िाटपात झालेल्या

२५

९८६५८

श्रीमती सांगीता ठोंबरे

केज, अांबाजोगाई ि बीि (जज.बीि) येथील

गैरव्यिहाराबाबत

ग्रामीण भागातील अनेक िीज रोदहत्रे नािरु
ु स्त्त
असल्याबाबत

4
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
२६

२७

२८

१०१७८६

९९४१२

१०२१२५

सिस्त्याांचे नाांि
श्री.अममत झनक

श्री.त्र्यांबकराि मभसे

येथील

प्रशासकीय

कायामलयाांिर

लािण्यात आलेल्या पिनचक्याांच्या िे खभाल ि
िरु
ु स्त्तीबाबत

लातरू जजल््यातील “महावितरण आपल्या िारी”

योजनेंतगमत शेतीपांपाच्या विद्यत
ु पुरिठ्यासाठी

श्री.सुननल मशांिे, श्री.सांतोष िानिे, अॅि.भीमराि राज्यात िीज कांपन्याांतील कांत्राटी कममचाऱ्याांना
धोंिे

रोजांिारी पद्धत अथिा सम काम-सम िाम पद्धत
खेि (जज.पुणे) कृषी उत्पन्न बाजार सममतीमध्ये

१००४८५

श्री.सुरेश गोरे

३०

९६२०५

श्री.मनोहर भोईर, श्री.धैयश
म ील पाटील,

१०१००८

िामशम

पायाभूत सुविधा िे णेबाबत

२९

३१

विषय

श्री.सभ
ु ाष उफम पांडितशेठ पाटील
श्री.प्रकाश आबबटकर

लागू करण्याबाबत

झालेला गैरव्यिहार

कजमत-नेरळ (ता.कजमत, जज.रायगि) मागामिर

िीज िाहक तार बाजल
ू ा करताना तरुणाचा
झालेला मत्ृ यु

मौजे भेंिििे (ता.भि
ु रगि, जज.कोल्हापरू ) येथील
उपकायमकारी अमभयांता ि कायमकारी अमभयांता
याांनी केलेली अननयममतता

३२

३३

९५९८०

९६८४०

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे, श्री.िी.एस.अदहरे ,
श्री.योगेश (बाप)ू घोलप
प्रा.विरें द्र जगताप

नामशक

ि

धळ
ु े

९९०९५

श्री.बाबरु ाि पाचणे

आदििासी

आश्रमशाळाांमध्ये विद्यार्थयाांच्या होत असलेल्या
मत्ृ यब
ूां ाबत

मांगरुळ चव्हाळा (ता.नाांिगाि, जज.अमरािती)
येथील

िगमखोल्याांच्या

गैरकारभाराबाबत
३४

जजल््यातील

बाांधकामात

झालेल्या

थेऊर (ता.हिेली, जज.पण
ु े) येथील उरूळी काांचन
विभागातील गािाांमध्ये िीजपुरिठा खांिीत होत
असल्याबाबत

३५

३६

१००८१३

९८३७६

श्री.मांगेश कुिाळकर, िॉ.भारती लव्हे कर

श्री.िी.एस.अदहरे , श्रीमती ननममला गावित,
िॉ.राहूल आहे र

कळिा (जज.ठाणे) येथील िाघोबानगर भागात
विद्युत

िादहन्याांना

स्त्पशम

झाल्याने

अल्पियीन मुलीांचा झालेला मत्ृ यू

िोन

नामशक शहरातील आदििासी िसतीगह
ृ ात भोजन
ठे केिाराांना िे यक अिा न केल्याने विद्यार्थयाांना
उपाशी ठे िल्याबाबत

३७

१००४०१

श्री.जगिीश मळ
ु ीक, श्रीमती माधुरी ममसाळ,

राज्यातील उत्पािन शल्
ु क विभागातील विविध

३८

१००४७७

श्री.योगेश (बाप)ू घोलप

नामशक

३९

१०१२८७

श्री.अननल किम

वपांपळगाि (ब) (ता.ननफाि, जज.नामशक) येथील

प्रा.(श्रीमती) मेधा कुलकणी

सांिगामतील पिे ररक्त असल्याबाबत
जजल््यातील

अपांग

विद्यार्थयाांच्या

मशष्ट्यित्ृ त्तीची रक्कम वितररत न झाल्याबाबत

कृषी उत्पन्न बाजार सममतीत टोमॅटो वपकासाठी
अनधधकृतपणे तोलाई घेतल्याबाबत

5
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४०

१०२५८९

सिस्त्याांचे नाांि

विषय

श्री.शरििािा सोनािणे

मौजे

खानापूर

(ता.जुन्नर,

जज.पुणे)

येथे

महापारे षण कांपनीने घेतलेल्या जागेिर िीज
प्रकल्प उभारणीचे काम प्रलांबबत असल्याबाबत

४१

९६९२३

िॉ.सांतोष टारफे, श्री.अममन पटे ल, श्री.अस्त्लम
शेख, श्री.कुणाल पाटील, श्रीमती ननममला

गावित, श्री.विजय ििेट्टीिार, श्री.जयप्रकाश
४२

१००४८२

मुांििा

श्री.भारत भालके

जिळाबाजार (जज.दहांगोली) पररसरातील सोयाबीन
उत्पािकाांना अनि
ु ान न ममळाल्याबाबत

भोसे

(ता.मांगळिेढा,

शेतकऱ्याांची

करण्याबाबत

बेकायिे शीर

जज.सोलापूर)
िीज

४३

९५०९०

श्री.हषमिधमन सपकाळ

४४

१००२५०

श्री.चांद्रिीप नरके, श्री.सत्यजीत पाटील-सरुिकर, कोल्हापूर जजल््यातील शेतकरी

४६

४७

९७३८७

१०१०५४

१०१८०६

रद्द

बुलढाणा शहरातील इांदिरा नगर या रदहिाशी
िस्त्तीतील िे शी िारूचे िक
ु ान हटविण्याबाबत

श्री.हसन मुश्रीफ, श्री.जजतेंद्र आव्हाि, िॉ.सुजजत िे शमुख
ममणचेकर

४५

िे यके

येथील

श्रीमती सांध्यािे िी िे साई-कुपेकर, श्री.जजतेंद्र
आव्हाि

व्याज

योजनेतील

व्याज

परताव्यापासन
ू िांधचत असल्याबाबत
गिदहांग्लज

ग्रामस्त्थाांनी

मागण्याांबाबत

श्री.सांतोष िानिे, श्री.नारायण कुचे

सिलत

िॉ.पांजाबराि

शेतकऱ्याांच्या

(जज.कोल्हापूर)

िीज

तालक्
ु यातील

वितरणासांिभामत

नािािर

हजारो

एकर

केलेल्या
जममनी

िशमिन
व्यापाऱ्याांनी शासनाची खरे िी केंद्रािर
ू
केलेली फसिणक
ू

श्री.जयकुमार गोरे , श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, नागपूर येथे आदििासी विद्यार्थयाांनी विविध
श्री.विजय ििेट्टीिार, प्रा.विरें द्र जगताप, श्रीमती मागण्याांसाठी काढलेल्या मोचामबाबत
ननममला गावित, श्री.नसीम खान, अॅि.यशोमती
ठाकूर, श्री.अस्त्लम शेख, श्री.अममन पटे ल,

श्री.अमर काळे , िॉ.सांतोष टारफे, श्री.सुननल

केिार, प्रा.िषाम गायकिाि, श्री.भारत भालके

िस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
४८

९५४१५

सिस्त्याांचे नाांि

विषय

श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.विजय ििेट्टीिार, राज्यातील आश्रमशाळाांतील विद्यार्थयाांचे मत्ृ यू
श्री.नसीम खान, श्री.अममत विलासराि िे शमुख, रोखण्यासांिभामत उपाययोजना करण्याबाबत
श्री.अममन पटे ल, श्री.त्र्यब
ां कराि मभसे, श्री.सुननल
केिार, श्री.अस्त्लम शेख, श्री.हषमिधमन सपकाळ,
िॉ.सांतोष टारफे, श्री.सुधाकर िे शमुख,
अॅि.िारीस पठाण
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४९

१०२९५९

सिस्त्याांचे नाांि

विषय

श्री.अब्िल
ु सत्तार, श्री.अममन पटे ल, श्री.अस्त्लम गांगापूर
शेख, श्री.आमसफ शेख, श्री.नसीम खान,

श्री.िी.पी.सािांत, श्री.भारत भालके, प्रा.िषाम

(जज.औरां गाबाि)

तालक्
ु यात

कृषी

पांपासाठी िीज जोिणी दिली जात नसल्याबाबत

गायकिाि
५०

१०२३२७

श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.सांजय सािकारे ,

घारापुरी बेटािरील मोराबांिर, शेतबांिर आणण

५१

९६६४०

श्री.सुधाकर िे शमुख

नागपूर जजल्हा पररषिें तगमत अपांगाच्या (दिव्याांग)

श्री.उिे मसांग पाििी

राजबांिर या गािाांना िीज पुरिठा करण्याबाबत
अनि
ु ाननत

शाळाांना

झाल्याबाबत
५२

१०१६०४

िॉ.शमशकाांत खेिक
े र

अनि
ु ान

उपलब्ध

न

िे ऊळगाांि राजा (जज.बुलढाणा) येथील व्यापारी

कापूस खरे िीत शेतकऱ्याांची फसिणक
करत
ू
असल्याबाबत

५३

१०२२८८

श्री.त्र्यांबकराि मभसे

लातूर जजल््यातील अनुसधू चत जाती निबौद्ध

घटकाांच्या िस्त्तीच्या विकासासाठीच्या अखधचमत
ननधीबाबत

५४

५५

१०१२९८

१०२२९५

श्री.सुरेश गोरे , श्री.भाऊसाहे ब काांबळे , श्री.सांग्राम सामाजजक
थोपटे

िसनतगह
ृ ाांचे

श्री.प्रकाश आबबटकर

मशरोळ

िे ण्याबाबत

ि

न्याय

अनुिान

विभागाांतगमत
ि

राधानगरी

कममचारी

अनि
ु ाननत

मानधन

(जज.कोल्हापूर)

या

तालुक्यात शॉटम सककमटमळ
ु े झालेल्या नक
ु सानीची
भरपाई िे ण्याबाबत

५६

१०१९१५

श्री.राजाभाऊ (पराग) िाजे

सरिार सरोिर प्रकल्पाद्िारे राज्याला २७% िीज

५७

९९१००

श्री.बाबरु ाि पाचणे

भोसरी (जज.पण
ु े) येथील सांस्त्कार अबमन को-ऑप.

५८

९६५४१

न ममळाल्याबाबत
सोसायटी

श्री.हषमिधमन सपकाळ, श्री.राधाकृष्ट्ण

विखे-पाटील, श्री.विजय ििेट्टीिार, प्रा.विरें द्र
जगताप

फसिणक
ू
बुलढाणा

मध्ये

गत
ांु िणक
ू िाराांची

जजल््यात

महावितरण

झालेली

कांपनीच्या

धि-फेज ममटरचा तट
ु ििा ननमामण झाल्याबाबत

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५९

६०

१०१२९९

९९११७

सिस्त्याांचे नाांि
श्री.सुरेश गोरे

श्री.बाबुराि पाचणे

विषय
चाकण (ता.खेि, जज.पुणे) येथे महाराष्ट्र

औद्योधगक विकास महामांिळाने प्रकल्पबाधधत

शेतकऱ्याांना दिलेल्या भूखि
ां ािरील बाांधकामाबाबत
पुणे जजल््यातील लोकसेिा सहकारी बॅंकेच्या

पाषाण ि चांिननगर येथील शाखाांचे कामकाज
सरु
ु करण्याबाबत

7
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६१

९५९५१

सिस्त्याांचे नाांि
श्री.हषमिधमन सपकाळ, प्रा.विरें द्र जगताप,
श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील

विषय
बुलढाणा जजल््यातील विद्याथी ननधीअभािी
मशष्ट्यित्ृ तीपासन
ू िांधचत असल्याबाबत

विधान भिन :

िॉ. अनांत कळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

दिनाांक : १९ डिसेंबर, २०१७
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