
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

गुरुिार, ददनाांक १० ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १९, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) आददिासी विकास मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उद्योग ि खतनकमम मांत्री 
(३) ऊजाम, निीन ि निीकरणीय ऊजाम,  

राज्य उत्पादन शलु्क मांत्री 
(४) सामाजजक न्याय आणण विशषे सहाय्य मांत्री 
(५) सहकार, पणन आणण िस्त्रोद्योग मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - २८ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १७ [ १ िे १७ ] 
 दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ७ [ १८ िे २४ ] 
तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ४ [ २५ िे २८ ] 

  

एकूण - २८ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१ ३४३५२ श्रीमिी हुस्नबानू खललफे कोकणािील आांबा उत्पादक शेिकऱ् याांना 

बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणेबाबि 
२ ३२४९६ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील आददिासी 

मुलीांचे िसतिगहृ बांद करण्याि 
आल्याबाबि 

३ ३४०३४ श्री.पररणय फुके नागपूर जजल््यािील विद्यार्थ्यींनी 
सावित्रीबाई फुले लशष्ट्यितृ्िी योजनेपासून 
िांधचि असल्याबाबि 

४ ३११९० अॅड.तनरांजन डािखरे महाराष्ट्र औद्योधगक विकास 
महामांडळािील अस्थायी कममचाऱ्याांना 
कायम करण्याबाबि 

५ ३१४९९ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.अमरलसांह पांडडि, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.सतिश चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.विनायकराि मेटे 

राष्ट्रीय महामागामिरील मद्य विक्रीमुळे 
अपघािाि िाढ होि असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
६ ३३१७४ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले महाड (जज.रायगड) येथील डॉ. बाबासाहेब 

आांबेडकर स्मारकािील सभागहृाांचा गोडािनू 
म्हणनू िापर होि असल्याबाबि 
 

७ ३२१२२ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे बुटीबोरी (जज.नागपूर) औद्योधगक 
िसाहिीिील प्रकल्पाांनी माघार 
घेिल्याबाबि 
 

८ ३३२४९ श्री.विनायकराि मेटे बीड येथील मतिमांद शाळेिील मदहला 
कममचाऱ् याच्या थकीि िेिनाबाबि 
 

९ ३१०५७ श्री.नारायण राणे रायगड जजल््याि ददल्ली-मुांबई कॉररडोर 
प्रकल्पासाठी सक्िीने भूसांपादन करीि 
असल्याबाबि 
 

१० ३४२७० प्रा.जोगेन्र किाड े िणाम (िा.जजांिूर, जज.परभणी) येथील 
शेिकऱ्याांना अनदुानाचे िाटप करण्याबाबि 
 

११ ३४३७४ श्री.हेमांि टकले गांगाखेड शुगर ॲन्ड एनजी लल. 
(जज.परभणी) कारखान्याांच्या सांचालकाांनी 
गैरव्यिहार केल्याबाबि 
 

१२ ३३७४० श्री.रामहरी रुपनिर नरडाणा (िा.लशांदखेडा, जज.धळेु) येथील 
शेिकऱ् याांना जलमनीचा मोबदला देण्याबाबि 
 

१३ ३०९२८ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.हेमांि टकले, श्री.नरेंर पाटील 

ठाणे येथील आददिासी िसतिगहृाांसाठी 
तनधी उपलब्ध करुन देण्याबाबि 

१४ ३४५१३ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप बदलापूर (पुिम) (जज.ठाणे) येथील 
महावििरण कायामलयाच्या गैरकारभाराबाबि 
 

१५ ३४४२० श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

औरांगाबाद जजल्हयाि सांजय गाांधी तनराधार 
योजनेच्या कामाि झालेला गैरव्यिहार 
 

१६ ३११२१ श्री.सिेज ऊफम  बांटी पाटील सांजय गाांधी तनराधार योजनेच्या 
अनदुानाच्या रकमेि िाढ करण्याबाबि 
 

१७ ३२०२० डॉ.अपिूम दहरे नालशक कृवष उत्पन्न बाजार सलमिीचे 
विभाजन करून निीन बाजार सलमत्याांची 
तनलममिी करणेबाबि 
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दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
१८ ३२४७९ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील ररलायन्स कां पनीच्या ब्लास्टीांगमुळे 

(जज.रायगड) मालमत्िेचे नकुसान 
झाल्याबाबि 

१९ ३३३२९ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल््याि खाजगी अपांग सांस्थाांमध्ये 
तनयमबा्यररत्या कममचाऱ् याांच्या तनयुक्त्या 
केल्याबाबि 

२० ३११३४ श्री.नारायण राणे शेिकऱ्याांचा सािबारा कोरा नसल्याने 
बँकाांकडून कजम उपलब्ध होि नसल्याबाबि 

२१ ३३२०६ प्रा.जोगेन्र किाड े नागपूर येथील कां पन्याांनी निोदय अबमन 
को-ऑप बकेँची केलेली फसिणकू 

२२ ३३९६२ श्री.रामहरी रुपनिर ठाणे जजल््यािील सहकारी गहृतनमामण 
सांस्थाांिर कारिाई करण्याबाबि 

२३ ३४४२५ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

औरांगाबाद जजल्हयाि दललि िस्िी सुधार 
योजनाांच्या विकास कामाांबाबि 

२४ ३२०२२ डॉ.अपिूम दहरे नालशक येथे कृषी टलममनल माकेट 
उभारण्याबाबि 

  
तिसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 
२५ ३२९५४ श्री.जयांि पाटील महाराष्ट्र औद्योधगक विकास महामांडळ 

(जज.साांगली) येथे भूखांडधारकाांना मुलभूि 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबि 

२६ ३३३४१ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल््यािील गटसधचिाांच्या भविष्ट्य 
तनिामह तनधीची रक्कम उपतनबांधक 
याांच्याकड ेप्रलांबबि असल्याबाबि 

२७ ३१२७३ श्री.नारायण राणे गडधचरोली जजल््यािील बाांब ूदटांबर यतुनट 
प्रकल्पास विलांब होि असल्याबाबि 

२८ ३२०२३ डॉ.अपिूम दहरे नालशक ि अहमदनगर विभागािील 
अविकलसि भूखांड िाब्याि घेण्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   उत्िमलसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 
ददनाांक : ९ ऑगस्ट, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


