
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

मंगळिार, ददनांक १७ जुलै, २०१८ / आषाढ २६, १९४० (शके) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांची सूची 

  

(१) आददिासी विकास मंत्री 

 

यांचे प्रभारी विभाग 
(२) उद्योग, खननकमम मंत्री 
(३) ऊजाम, निीन ि निीकरणीय ऊजाम, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री 
(४) सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मंत्री 
(५) सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मंत्री 

  

प्रश्नांची एकूण संख्या - ४९ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - २८ [ १ ते २८ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - १३ [ २९ ते ४१ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ८ [ ४२ ते ४९ ] 
  

एकूण - ४९ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
१ ४१९४६ श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.शरद 

रणवपसे, श्री.संजय दत्त, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.जनादमन 
चांदरूकर, श्री.हररलसगं राठोड, डॉ.सुधीर 
तांबे, श्री.सुभाष झांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, आककम .अनतं गाडगीळ, 
श्री.सतेज ऊफम  बटंी पाटील, प्रा.जोगेन्र 
किाड,े श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमंत 
टकले, श्री.नरेंर पाटील, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.धनजंय मंुड,े 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.अमरलसहं पंडडत, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ लशदें, 
श्री.रामराि िडकुते 
 

नाणार (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथे 
उभारण्यात येणाऱ् या तेलशुध्दीकरण ि 
पेरोकेलमकल्स प्रकल्पाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
२ ४२५०४ डॉ.सुधीर तांबे, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.संजय दत्त, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील 
 

राज्यातील आददिासी आश्रमशाळेतील 
िेळापत्रकात बदल करण्याबाबत 

३ ४२०३७ अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनंजय मंुड,े 
श्री.अमरलसहं पंडडत, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.प्रकाश गजलभये 
 

राज्यातील अनुसूधचत जाती, जमातीच्या 
विद्यार्थयाांना लशष्ट्यितृ्तीची रक्कम अदा 
करण्याबाबत 

४ ४२१७३ प्रा.जोगेन्र किाड,े श्री.हररलसगं राठोड, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्री.आनंद ठाकूर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जगन्नाथ लशदें, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचंर व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.अमरलसहं पडंडत, श्री.अननल भोसले, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.संजय दत्त, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
आककम .अनतं गाडगीळ, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाबंड, 
श्री.जनादमन चादंरूकर, श्री.चंरकातं 
रघुिंशी, श्री.जयतं पाटील 
 

”कृषी समधृ्दी” समन्ियीत कृषी विकास 
प्रकल्पात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

५ ४१३४४ श्री.रविरं फाटक बारिी (ता.मुरबाड,जज.ठाणे) 
धरणग्रस्त्तांच्या पुनिमसनामध्ये गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

६ ४२२४९ आककम .अनतं गाडगीळ राज्यातील शतेकऱ् यांची कृषी पंप ि 
पाणीपुरिठा योजनेची थकबाकी माफ 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
७ ४१६४७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्त, 

श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्री.जनादमन 
चांदरूकर, श्री.हररलसगं राठोड, डॉ.सुधीर 
तांबे, श्री.सुभाष झांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्र किाड े
 

अनुसूधचत जाती ि जमाती अत्याचार 
प्रनतबधंक कायद्यासदंभामत (ॲरॉलसटी) 
मा.सिोच्च न्यायालयाने ददलेल्या 
ननणमयाबाबत 

८ ४१२३२ श्री.धनजंय मंुड,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरलसहं पडंडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.संजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.जनादमन 
चांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.डॉ.तानाजी सािंत, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.हेमंत टकले, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.आनदं ठाकूर, श्री.अननल भोसले, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ 
लशदें, अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.ख्िाजा 
बेग 
 

मराठा समाजास आरक्षण देण्याबाबत 

९ ४१६२५ श्री.अमरलसहं पंडडत, श्री.धनंजय मंुड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सुननल तटकरे 
 

बीड जजल्हा मध्यिती सहकारी बकेँतील 
आधथमक गैरव्यिहाराची चौकशी 
करण्याबाबत 

१० ४१९०३ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.हेमंत टकले, श्री.धनजंय मंुड,े 
श्री.अमरलसहं पंडडत, श्री.नरेंर पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.प्रविण दरेकर 
 

शहापूर (जज.ठाणे) येथील आददिासी 
विकास प्रकल्पाच्या आश्रमशाळांना 
शासकीय इमारती नसल्याबाबत 

११ ४१५११ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरलसहं पंडडत 
 

राज्यातील शतेकऱ् यांच्या कृषी पपंाची 
िीज जोडणी प्रलबंबत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
१२ ४१७५० श्री.संजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.जनादमन 
चांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.अननल 
परब 
 

िीज व्यिसाय विक्री सबंंधी ररलायन्स, 
अदाणी या दोन्ही कंपन्यामंध्ये करार 
झाल्याबाबत 

१३ ४२५११ श्री.धगरीशचंर व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, अॅड.अननल परब, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.आनदंराि 
पाटील, श्री.संजय दत्त, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ू
खललफे, श्री.सुभाष झांबड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम, प्रा.जोगेन्र 
किाड,े श्री.जनादमन चादंरूकर 
 

आददिासी योजनांमधील गैरव्यिहाराची 
चौकशी करणेबाबत 

१४ ४२६४५ श्री.प्रकाश गजलभये पूिम विदभामतील सहकारी संस्त्था बदं 
होण्याच्या मागामिर असणेबाबत 
 

१५ ४२४९७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचंर व्यास 

बुटीबोरी (जज.नागपूर)  औद्योधगक 
क्षेत्रातील कारखान्यानंा सोयी सुविधा 
देण्याबाबत 
 

१६ ४१६५४ श्री.हेमंत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्री.अमरलसहं पडंडत, 
श्री.नरेंर पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.जनादमन चांदरूकर, श्री.संजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.रामहरी रुपनिर 
 

कापूस लागिडीखालील क्षेत्रात सूतधगरण्या 
उभारण्याबाबत 

१७ ४२०७८ श्री.जयंत पाटील अकोले शहरातील मॉडमन हायस्त्कूल 
समोरील दारूचे दकुाने ननष्ट्कालसत 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
१८ ४२४३२ श्री.अननल भोसले पुणे महावितरण कंपनाने जुन्या दराने 

ग्राहकाकंडून िीज देयक आकारल्याबाबत 
 

१९ ४२४२८ श्री.सतेज ऊफम  बटंी पाटील, श्री.संजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगताप 

राज्यातील फौंड्री उद्योगाला उभारी 
देण्यासाठी िाहनांच्या स्त्कॅ्रवपगं धोरणाची 
अंमलबजािणी करणेबाबत 
 

२० ४१५६३ श्री.हररलसगं राठोड राज्यात ककमान आधारभूत ककंमत 
योजनेंतगमत शतेीमाल खरेदी करण्याबाबत 
 

२१ ४२६३९ श्री.आनदंराि पाटील राज्यातील आई-िडील ि ज्येष्ट्ठ नागररक 
यानंा चररताथम ि कल्याणकारी योजनेचा 
लाभ देण्याबाबत 
 

२२ ४२६८८ प्रा.डॉ.तानाजी साितं बाशी (जज.सोलापूर) बाजारसलमती 
कममचाऱ्यांच्या मागण्याबंाबत 
 

२३ ४२३४६ श्री.बाळाराम पाटील अनामळा (जज.पालघर) येथील गरीब 
ददव्यांग योजनांपासून िंधचत 
असल्याबाबत 
 

२४ ४२७६९ श्री.नरेंर पाटील, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.अमरलसहं पडंडत, श्री.अननल भोसले, 
श्री.आनदं ठाकूर, श्री.संजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.जनादमन चांदरूकर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.नागोराि गाणार 
 

नधचकेता एज्युकेशन ि चॅरीटेबल रस्त्ट, 
पाचगणी (ता.महाबळेश्िर, जज.सातारा) 
यानंी अनदुानात गैरव्यिहार केल्याबाबत 

२५ ४३०७८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया महावितरण कंपनीने िीज ग्राहकांचा 
विद्युत पुरिठा खडंीत केल्याबाबत 
 

२६ ४३७६६ श्री.जगन्नाथ लशदें, श्री.अमरलसहं पडंडत, 
श्री.हेमंत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, श्री.ख्िाजा 
बेग 
 

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या संपूणम 
कजममाफीसह विविध मागण्या मान्य 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
२७ ४३७९८ श्री.रामहरी रुपनिर सहाय्यक ननबधंक, अंबरनाथ यांनी 

उत्कषम सहकारी गहृननमामण संस्त्थेिर 
कारिाई केल्याबाबत 
 

२८ ४३८२५ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.संजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे 

सफाळे (ता.जज.पालघर) येथील 
महावितरणात झालेल्या गैरव्यिहाराची 
चौकशी करण्याबाबत 
 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
२९ ४२४६६ श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.शरद 

रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.संजय दत्त, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.सुभाष झांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्र किाड े
 

शेतकऱ्यांच्या कजममाफीसाठी जादहर 
केलेल्या योजनेत शासकीय अधधकाऱ्यांनी 
कजममाफीचे अजम केल्याबाबत 
 

३० ४२२९९ प्रा.जोगेन्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचंर व्यास, 
श्री.प्रविण दरेकर 
 

राज्यातील प्रनतक्षा यादीिरील कृषी 
पंपानंा उच्चदाब िीज वितरण प्रणालीतनू 
(एचव्हीडीएस) िीज जोडणी देण्याबाबत 

३१ ४३८३५ श्री.रविरं फाटक कळिा येथील महापारेषणच्या 
सबस्त्टेशनमध्ये लागलेल्या आगीमुळे िीज 
पुरिठा खडंडत झाल्याबाबत 
 

३२ ४२१८८ आककम .अनतं गाडगीळ, श्री.संजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ू
खललफे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफम  भाई जगताप, श्री.सुभाष झाबंड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

राज्यातील लसगंल फेजचे िीज मीटर 
नादरुुस्त्त असल्याबाबत 

३३ ४३०३६ श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्रीमती 
हुस्त्नबान ू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील, आककम .अनतं 
गाडगीळ, श्री.जनादमन चादंरूकर, 
श्री.हररलसगं राठोड, श्री.सुभाष झाबंड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्र किाड े
 

जैतापूर (जज.रत्नागरी) येथील अणऊुजाम 
प्रकल्पाबाबत 



7 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
३४ ४१४८२ श्री.धनजंय मंुड,े श्री.सुननल तटकरे, 

श्री.अमरलसहं पडंडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर 
 

धचकलठाणे (जज.औरंगाबाद) येथील 
औद्योधगक िसाहतीमधील भूखडं ननविदा 
न मागविता वितररत केल्याबाबत 

३५ ४२१९६ श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.अननल भोसले, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंर पाटील 
 

महावितरणाकडून कममचाऱ्यांना सुरक्षा 
लमळण्याबाबत 

३६ ४१७५२ श्री.संजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.जनादमन 
चांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जगन्नाथ लशदें, श्री.धनंजय मंुड,े 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.अमरलसहं पंडडत, 
श्री.सनतश चव्हाण 
 

राज्यात पाककस्त्तानातून साखर आयत 
केल्याबाबत 

३७ ४३४०८ श्री.प्रकाश गजलभये 
 

साखरेिरील सेस िसुल करण् याबाबत 

३८ ४३०६९ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचंर व्यास, श्री.प्रविण दरेकर 

तोडली काचकोली, मोहघर, जांभूळिाडी, 
िडखळ देिराळिाडी, तलिाची िाडी 
गािांचे पनुिमसन करण्याबाबत 
 

३९ ४१८३५ श्री.जयंत पाटील राज्यातील महावितरणाच्या थकीत िीज 
बबलाबाबत 
 

४० ४१५६४ श्री.हररलसगं राठोड लमराजजरा (ता.पाढंरकिडा, जज.यितमाळ) 
येथील के व्ही सबस्त्टेशन पूणम 
करण्याबाबत 
 

४१ ४२६९३ प्रा.डॉ.तानाजी साितं सोलापूर जजल्हा मध्यिती सहकारी 
बँकेच्या तोटयातील शाखा बदं 
करण्याबाबत 
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नतसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
४२ ४१८५६ श्रीमती हुस्त्नबान ू खललफे, श्री.रामहरी 

रुपनिर, श्री.संजय दत्त, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगताप, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनंदराि पाटील, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष झाबंड 
 

शेतकऱ् यानंा खाजगी सािकारांनी िाटप 
केलेल्या कजामत िाढ झाल्याबाबत 

४३ ४२३४९ प्रा.जोगेन्र किाड े गव्हाणकंुड (ता.िरुड, जज.अमरािती) येथे 
सौर ऊजाम प्रकल्प सुरु करण्याबाबत 
 

४४ ४३०३८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, श्रीमती 
हुस्त्नबानू खललफे, श्री.जनादमन चांदरूकर, 
श्री.हररलसगं राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सुभाष झांबड, आककम .अनतं 
गाडगीळ, प्रा.जोगेन्र किाड े
 

सामाजजक न्याय विभागामाफम त 
लशष्ट्यितृ्तीच्या रकमेत अननयलमतता 
झाल्याबाबत 

४५ ४१७८८ श्री.धनजंय मंुड,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरलसहं पडंडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर 

ददव्यांगांच्या शाळेतील लशक्षक ि 
लशक्षकेतर कममचाऱ्यानंा िेतन अनदुान 
देण्याबाबत 
 

४६ ४३४२२ श्री.प्रकाश गजलभये केळापुर (जज.यितमाळ) तालुक्यातील 
शेतकरी खरीप हंगामापासुन िंधचत 
असल्याबाबत 
 

४७ ४३६०७ श्री.जयंत पाटील विळे भागाड (ता.माणगाि, जज.रायगड) 
औद्योधगक िसाहतीतील स्त्थाननक 
प्रकल्पग्रस्त्तािंर अन्याय होत असल्याबाबत 
 

४८ ४१९११ श्री.हररलसगं राठोड यितमाळ जजल््यात गारवपटीचे अनदुान ि 
पीक विम्याच्या रकमेमधनू बँका कजम 
िसूली करीत असल्याबाबत 
 

४९ ४२६७३ प्रा.डॉ.तानाजी साितं राज्यात अनतररक्त साखरेच्या उत्पादनात 
िाढ झाल्याबाबत  
 

 

 विधान भिन :   डॉ. अनतं कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाकं : १६ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 


