
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

सोमिार, हदनाांक २६ मार्च, २०१८ / र्तै्र ५, १९४० (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) आहदिासी विकास मांत्री 

 

याांरे् प्रभारी विभाग 
(२) उद्योग, खननकमच मांत्री 
(३) ऊजाच, निीन ि निीकरणीय ऊजाच, राज्य उत्पादन शुल्क मांत्री 
(४) सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री 
(५) सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - १५ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १३ [ १ ते १३ ] 
दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २ [ १४ ते १५ ] 

  

एकूण - १५ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
१ ३७९३१ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.पररणय फुके साखर कारखान्याकडून ऊसाच्या िजन 

काटा सांदभाचत स्त्थापन केलेल्या भरारी 
पथकाांर्ा अहिाल प्रलांबित असल्यािाित 
 

२ ३८९३७ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.ख्िाजा िेग, अॅड.ननरांजन डािखरे 
 

पालघर जजल््यातील निीन प्रस्त्तावित 
प्रकल्पाांसाठद आहदिासीांर्ा विरोध 
असल्यािाित 

३ ३८०४२ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड े
 

नाशशक जजल््यातील उच्र्दाि िाहहनीरे् 
सिलीकरण करण्यािाित 

४ ३८२७३ श्री.ख्िाजा िेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्रीमती विद्या र्व्हाण 
 

यितमाळ जजल््यात तूर विक्री कें द्र सुरु 
करण्यािाित 

५ ३७७५८ श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि 
 

सामाजजक न्याय विभागातील कां त्राटी 
सांगणक ऑपरेटराांना शासकीय सेिेत 
कायम करणेिाित 

६ ३९३३१ डॉ.अपिूच हहरे, प्रा.अननल सोले अनुसूधर्त जाती प्रिगाचतील लाभार्थयाांच्या 
शशष्ट्यितृ्तीमध्ये िाढ करण्यािाित 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
७ ३९५६५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्त्निान ू
खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सुधीर 
ताांिे, श्री.सुभाष झाांिड, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.सतेज ऊफच  िांटी पाटील, श्री.मोहनराि 
कदम 
 

राज्यात महहला उद्योजकाांसाठद विशेष 
धोरण रािविण्यािाित 

८ ३९५९१ प्रा.जोगेन्द्र किाड े राज्यात विद्युत प्रकल्पातनू ननघणाऱ्या 
राखेर्ा उपयोग रस्त्ते ननशमचतीकररता 
करण्यािाित 
 

९ ३९९९७ श्री.शमतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

िरोरा (जज.र्ांद्रपूर) शहरात आग लागून 
नुकसान झाल्यािाित 

१० ४०४६० श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप 
 

धुळे जजल््यातील शेतकऱ्याने 
भूसांपादनातील गैरकारभारामुळे आत्महत्या 
केल्यािाित 

११ ४०४९५ श्री.धनांजय मुांड,े डॉ.सुधीर ताांिे कोल्हापूर जजल््यातील शेतकऱ्याांना 
कजचमाफी देण्यािाित 
 

१२ ४०९९३ श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.सुननल 
तटकरे, श्री.ख्िाजा िेग, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.ननरांजन 
डािखरे 
 

इांदापूर (जज.पुणे) तालुक्यात गॅस ि 
पेरोशलयमजन्य पदाथच आढळल्यािाित 

१३ ४१०७२ श्री.सुभाष झाांिड राज्यातील आत्महत्याग्रस्त्त शेतकऱ्याांच्या 
मुलाांना आश्रमशाळेत प्रिेश देण्यािाित 
 

दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
१४ 
 

३९३६८ डॉ.अपिूच हहरे राज्यातील मुलीांच्या िसनतगहृाांिर महहला 
गहृपाल ि सुरक्षारक्षकाांर्ी ननयुक्ती 
करण्यािाित 

१५ ४०८८० श्री.धनांजय मुांड े आहदिासी आश्रमशाळेतील सुरक्षारक्षकाांच्या 
मानधनात िाढ करण्यािाित 

 

विधान भिन :   डॉ.अनांत कळसे 
मुांिई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : २३ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या सगंणक यतं्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 


