
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१७ 

-------------------------- 
गुरुिार, ददनाांक २७ जुलै, २०१७ / श्रािण ५, 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 शुल्क मांत्री 
(४) सामाजजक न्याय आणण विशेष सहाय्य मांत्री 
(५) सहकार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग मांत्री 

 

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ७८ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३९ [ १ िे ३९ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २२ [ ४० िे ६१ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १७ [ ६२ िे ७८ ] 
  

एकूण - ७८ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१ ३१७४० श्री.सुतनल िटकरे, अॅड.जयदेि गायकिाड, 

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टकले, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.रविांद्र फाटक, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह 
पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, अडॅ.तनरांजन 
डािखरे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्रीमिी हुस्त्नबानू खसलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.रामराि िडकुिे, श्री.पररणय फुके, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

राज्यािील आददिासी विकास विभागाि 
झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 

२ ३१२४७ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.समिेश भाांगडडया, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी 

नागपूर विभागािील विद्याथी 
मॅदरकोत्िर सशष्ट्यितृ्िीपासून िांधचि 
असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
३ ३२५६० श्री.बाळाराम पाटील राज्याि पायलट प्रोजेक्टच्या 

माध्यमािनू ग्रीन एनजी तनमामण 
करण्याबाबि 

४ ३२९२७ प्रा.जोगेन्द्र किाड े चाांडोली िसेच खेड ि मािळ (जज.पुणे) 
िालुक्याि िीज उपकरणे पडून 
असल्याबाबि 

५ ३२६७९ अॅड.राहुल नािेकर एकाजत्मक आददिासी विकास 
प्रकल्पाांिगमि असणाऱ्या शाळाांची ररक्ि 
पदे भरण्याबाबि 

६ ३३४६६ श्री.समिेश भाांगडडया िधाम कृषी उत्पन्न बाझार ससमिीमध्ये 
पािसामुळे िूरीचे नुकसान झाल्याबाबि 

७ ३२१६९ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.कवपल पाटील 

िसतिगहृाांसाठी तनयसमि गहृपाल ि 
सुरक्षा रक्षकाांच्या तनयुक्त्या करणेबाबि 

८ ३०९५४ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल िटकरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
अॅड.तनरांजन डािखरे 

लासलगाि बाजार ससमिी (िा.तनफाड, 
जज.नासशक) खरेदी कें द्र पूिमिि सुरु 
करण्याबाबि 

९ ३२७३६ श्री.जगन्नाथ सशांदे खडी (िा.शहापूर, जज.ठाणे) येथे विजेचे 
खाांब बदलून िीज पुरिठा सुरळीि 
करणेबाबि 

१० ३२५०५ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील महाड (जज.रायगड) औद्योधगक 
िसाहिीिील टेमघर येथील भांगार 
गोदामाला लागलेल्या आगीबाबि 

११ ३२३५१ श्री.अतनल भोसले डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर सांशोधन ि 
प्रसशक्षण सांस्त्थेि (बाटी) लॅपटॉप खरेदीि 
गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

१२ ३३०३२ डॉ.सुधीर िाांबे, डॉ.अपूिम दहरे राज्याि लघू ि मध्यम उद्योग बांद 
झाल्याबाबि 
 

१३ ३०९०४ श्री.सिेज ऊफम  बांटी पाटील, आककम .अनांि 
गाडगीळ, श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण 
पािसकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.रामराि िडकुिे, 
श्री.प्रकाश गजसभये, डॉ.(श्रीमिी) नीलम 
गोऱ्हे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

महाराष्ट्र राज्य विद्यिु तनयामक 
आयोगाने केलेल्या िीज दरिाढीबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१४ ३२२२७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि, प्रा.जोगेन्द्र 

किाड े
मुांबई जजल्हा मध्यििी सहकारी बँकेच्या 
सांचालक मांडळाने केलेल्या 
गैरव्यिहाराबाबि 

१५ ३२३०८ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर 

िारापूर (जज.पालघर) औद्योधगक 
िसाहिीिील घनकचरा उचलण्याबाबि 

१६ ३३७०९ श्री.सुजजिससांह ठाकूर कळांब (जज.उस्त्मानाबाद) िालुक्यािील 
सांजय गाांधी तनराधार योजनेची प्रकरणे 
प्रलांबबि असल्याबाबि 

१७ ३२२८७ श्री.कवपल पाटील राज्यािील अपांग शाळेिील कां त्राटी 
सशक्षक आणण सशक्षकेिर कममचाऱ्याांना 
सेिेि कायम करण्याबाबि 

१८ ३२९२४ श्री.प्रकाश गजसभये माणगाि (जज.रायगड) येथे भारिरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडकराांचे स्त्मारक 
उभारण्याबाबि 

१९ ३०९१६ श्री.नारायण राणे, श्री.आनांदराि पाटील एकलहरे (जज.नासशक) येथील औजष्ट्णक 
िीज प्रकल्पास विलांब होि असल्याबाबि 

२० ३२४०१ श्री.विक्रम काळे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि 
टकले, श्री.बाळाराम पाटील 

सामाजजक न्याय विभागामाफम ि देण्याि 
येणाऱ्या सशष्ट्यितृ्िीि झालेल्या 
गैरव्यिहाबाबि 

२१ ३१९७० डॉ.अपिूम दहरे, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.विनायकराि मेटे, श्री.सिेज ऊफम  बांटी 
पाटील, श्री.आनांदराि पाटील 

राज्यािील शेिकऱ्याांच्या कृषीपांप िीज 
जोडण्या प्रलांबबि असल्याबाबि 

२२ ३१६०० श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

विक्रमगड (जज.ठाणे) येथे आांबेडकर 
भिन उभारण्याबाबि 

२३ ३३२९८ श्री.पररणय फुके भांडारा येथे िीज पुरिठा सुरळीि 
करिाना मदहला कममचारी जखमी 
झाल्याबाबि 

२४ ३०८८४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.सिेज ऊफम  बांटी 
पाटील, आककम .अनांि गाडगीळ, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल 
सोले, श्री.िानाजी सािांि, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, श्रीमिी 
हुस्त्नबानू खसलफे, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जयांि 
पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.अतनल 
भोसले, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

राज्यािील आश्रमशाळाांिील विद्यार्थयाांचे 
मतृ्य ूरोखण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
२५ ३३७४८ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीकाांि देशपाांड े समाजकल्याण विभागामाफम ि ददल्या 

जाणाऱ्या सशष्ट्यितृ्िीमध्ये िाढ 
करणेबाबि 
 

२६ ३२४१५ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.समिेश भाांगडडया, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टकले, श्रीमिी 
हुस्त्नबानू खसलफे, अॅड.राहुल नािेकर 

राज्यािील सामाजजक न्याय 
विभागामाफम ि देण्याि येणाऱ्या सादहत्य 
खरेदीमध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबि 

२७ ३१३०६ श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 

गेिराई (जज.बीड) िालुक्यािील 
उपकें द्राची दरुुस्त्िी ि प्रलांबबि कामाांबाबि 
 

२८ ३१२९७ आककम .अनांि गाडगीळ, डॉ.(श्रीमिी) नीलम 
गोऱ्हे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह 
पांडडि, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, अडॅ.राहुल नािेकर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.प्रकाश गजसभये, 
श्री.रामराि िडकुिे, श्री.िानाजी सािांि, 
श्री.सुभाष झाांबड, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.हररससांग राठोड, 
डॉ.सुधीर िाांबे 

राज्यािील नाफेडने खरेदी कें दे्र बांद 
केल्यामुळे शेिकऱ्याांची िूर पडून 
असल्याबाबि 

२९ ३२४१४ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सिेज ऊफम  बांटी 
पाटील 

राज्याि उद्योगाांना चालना 
समळण्यासाठी गुांििणकू करणाऱ्या 
बिटीश कां पन्याांना सहकायम करण्याबाबि 
 

३० ३१०२० श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.हेमांि टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमिी हुस्त्नबानू खसलफे, 
श्री.अमररशभाई पटेल 

राज्यािील शिेकऱ्याच्या काांद्याला 
अनदुान ि योग्य भाि समळण्याबाबि 

३१ ३२११९ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टकले, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ककरण 
पािसकर, श्रीमिी विद्या चव्हाण 
 

राज्याि अपांग व्यक्िी अधधतनयमाची 
अांमलबजािणी होि नसल्याबाबि 



5 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
३२ ३१४९१ श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 

श्री.हेमांि टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडकुिे, 
श्री.प्रकाश गजसभये, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.हररससांग राठोड, श्री.सुतनल िटकरे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि 

राज्याि शिेीसाठी १२ िास िीज पुरिठा 
देण्याबाबि 

३३ ३१३०३ श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफम  भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्रीमिी हुस्त्नबानू खसलफे, अडॅ.जयदेि 
गायकिाड, श्री.कवपल पाटील, डॉ.सुधीर िाांबे, 
अॅड.अतनल परब, श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि 
टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.आनांद ठाकूर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, 
श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी 

राज्यािील शिेक-याांच्या कजममाफी ि 
इिर मागण्याबाबि 

३४ ३१३४० अॅड.तनरांजन डािखरे राज्याि जाि प्रमाणपत्र ि जाि 
पडिाळणी प्रमाणपत्र देण्याची 
कायमपध्दिी सुलभ करण्याबाबि 

३५ ३०८९४ श्री.हररससांग राठोड, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, श्री.विक्रम काळे 

राज्याि नक्षलग्रस्त्ि भागाि बेकायदेशीर 
भारतनयमन होि असल्याबाबि 

३६ ३२८२७ श्री.प्रविण दरेकर शहापूर (जज.ठाणे) िालुक्यािील 
औद्योधगक िसाहिीमध्ये अजग्नशमन 
दलाची स्त्थापना करण्याबाबि 

३७ ३१०११ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांि टकले, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांिराि जाधि 

राज्यािील आददिासी बहुल गािाांमध्ये 
मूलभूि नागरी सुविधा उपलब्ध 
करण्याबाबि 

३८ ३२३१३ श्रीमिी हुस्त्नबानू खसलफे मद्यप्राशन कायद्याची प्रत्यक्ष 
अांमलबजािणी होि नसल्याबाबि 

३९ ३०९४६ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड े

महाराष्ट्र (जज.नासशक) िालुक्यािील 
रस्त्त्याांची कामे महाराष्ट्र खतनज विकास 
तनधीमधनू करण्याबाबि 
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दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४० ३२१४८ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 

श्री.नागोराि गाणार, डॉ.(श्रीमिी) नीलम 
गोऱ्हे 

राज्यािील सािकाराकडील शिेकऱ् याांच्या 
गहाण जसमनी परि करण्याबाबि 

४१ ३२१७० श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी 

महावििरण आपल्यादारी या योजनेनुसार 
औरांगाबाद पररमांडळािील प्रलांबबि 
शेिकऱ्याांना िीज जोडण्या देण्याबाबि 

४२ ३१२०० श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 
िटकरे, श्री.हेमांि टकले, श्री.ककरण 
पािसकर, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.प्रकाश गजसभये, श्री.सुजजिससांह ठाकूर, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.आनांदराि पाटील 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबि 

४३ ३२५०७ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील घाटेमाल धनगरिाडी (िा.सुधागड, 
जज.रायगड) येथे विद्युि पुरिठा 
करण्याबाबि 

४४ ३२३५३ श्री.अतनल भोसले निी पेठ (जज.पुणे) येथील िसतिगहृािील 
धनगर समाजाच्या विद्यार्थयाांिर अन्याय 
होि असल्याबाबि 

४५ ३२३१८ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.रामहरी रुपनिर 

’अब्दलु कलाम अमिृ आहार’ योजना 
तनधी अभािी बांद झाल्याबाबि 

४६ ३०९१७ श्री.नारायण राणे राज्याि शासकीय गोदामाांची सांख्या 
िाढविण्याबाबि 

४७ ३२४०४ श्री.विक्रम काळे औरांगाबाद येथील कायामलयािील जाि 
पडिाळणीची मूळ कागदपत्र े गहाळ 
झाल्याबाबि 

४८ ३१९७१ डॉ.अपिूम दहरे, अॅड.राहुल नािेकर महावििरण, महातनसममिी ि महापारेषण 
मधील कां त्राटी कममचाऱ्याांना सेिेि तनयसमि 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४९ ३१७१० श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल 

िटकरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, अॅड.राहुल नािेकर 

मुांबईिील िडाळा (पिूम) येथे हायटेन्शन 
िायरचा स्त्फोट झाल्याबाबि 

५० ३३३०३ श्री.पररणय फुके, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.जगन्नाथ सशांदे 

मुांडीपार ि दहरडामाली (जज.गोंददया) येथील 
शेिकऱ्याांना जसमनी सांपादनाकरीिा नोटीस 
देण्याि आल्याबाबि 

५१ ३०८८९ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.हररससांग राठोड, श्री.पररणय फुके, 
श्री.सुभाष झाांबड 

राज्याि आददिासी यिुक ि यिुिीांना 
“आचारी प्रसशक्षण” देणाऱ्या यशिांि मानि 
विकास प्रसशक्षण बहुउद्देसशय सांस्त्थेने 
गैरव्यहार केल्याबाबि 

५२ ३२४६३ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्ि, 
डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे, डॉ.अपिूम दहरे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररससांग राठोड 

राज्याि सािकाराांकडून शेिकरी ि 
व्यापाऱ्याांची फसिणकू होि असल्याबाबि 

५३ ३२४३८ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुजजिससांह ठाकूर राज्यािील नुकसानग्रस्त्ि शेिकऱ्याांना 
आधथमक मदि देण्याबाबि 

५४ ३१०२५ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरससांह पांडडि, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.अमररशभाई पटेल, डॉ.(श्रीमिी) नीलम 
गोऱ्हे 

राज्यािील परळी िजैनाथ िसेच इिर 
औजष्ट्णक विद्यिु कें द्रािील बांद सांच सुरु 
करण्याबाबि 

५५ ३१६५८ श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांि टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर 

पेण-खालापूर-खोपोली मागामिरील आजजिले 
ऑक्टा गारमेंट कां पनीस लागलेल्या 
आगीबाबि 

५६ ३१३४२ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.सांजय दत्ि, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.रामराि िडकुिे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.शरद रणवपसे 

धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबि 

५७ ३०८९५ श्री.हररससांग राठोड, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे 

यििमाळ जजल््यािील सािकारग्रस्त्ि 
शेिकऱ्याांची प्रकरणे तनकाली काढणेबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
५८ ३२९२० श्री.प्रविण दरेकर राज्यािील आददिासीांचा सिाांगीण विकास 

करण्याबाबि 
५९ ३०९३७ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 

पािसकर, श्री.हेमांि टकले, अडॅ.तनरांजन 
डािखरे, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र 
पाटील 

पालघर जजल््याि ‘जापनीझ झोन’ तनमामण 
करण्यास स्त्थातनकाांचा विरोध असल्याबाबि 

६० ३२४३७ श्रीमिी हुस्त्नबानू खसलफे, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्ि 

रत्नाधगरी जजल््यािील िसतिगहृाांचे 
अनदुान प्रलांबबि असल्याबाबि 

६१ ३०९४९ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड े

मुलुांड (पूिम) येथील जयदहांद कॉलनी 
सहकारी गहृतनमामण सांस्त्थेच्या 
बेकायदेसशरररत्या पनुविमकासाबाबि 

  
तिसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
६२ ३२२३४ प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 

श्री.नागोराि गाणार 
बोंडगाांि देिी (जज.गोंददया) पररसरािील 
िीज पुरिठा बांद असल्याबाबि 
 

६३ ३२१८० श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे औरांगाबाद जजल्हयािील मागासिगीय 
विद्यार्थयाांना तनयसमि सशष्ट्यितृ्िी 
समळण्याबाबि 
 

६४ ३२५१० श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील ऑटोमॅक्स टेक्नॉलॉजी प्रा.सल. (िा.श्रीिधमन, 
जज.रायगड) या कपांनीने गैरव्यिहार 
केल्याबाबि 
 

६५ ३२३७७ श्री.अतनल भोसले नासशक येथील आददिासी कन्यादान 
प्रकल्पाांिगमि झालेला गैरव्यिहार 
 

६६ ३२३३१ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.पररणय फुके, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.तनरांजन 
डािखरे 
 

डहाण ू(जज.पालघर) ि भांडारा जजल््यािील 
िधृ्द, विधिा सांजय गाांधी तनराधार 
योजनाांपासून िांधचि असल्याबाबि 

६७ ३१०५० श्री.नारायण राणे, श्रीमिी हुस्त्नबानू खसलफे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्ि, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) िालुक्यािील 
प्रकल्पग्रस्त्िाांच्या पुनविमकासाबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
६८ ३२४१० श्री.विक्रम काळे शांभू महादेि शुगर अँड अलाईड 

(जज.उस्त्मानाबाद) साखर कारखान्याने 
शेिकऱ्याांना मोबदला देण्याबाबि 
 

६९ ३१९७२ डॉ.अपिूम दहरे विदभम-मराठिाड्यािील उद्योगाांना 
सिलिीच्या दराि िीज उपलब्ध करून 
देण्याबाबि 
 

७० ३३४०१ श्री.पररणय फुके, श्री.सिेज ऊफम  बांटी 
पाटील 

महाराष्ट्र राज्य िीज महापारेषण 
कां पनीिील अतिउच्चदाब विद्यिु रोहीत्र 
क्षमिा बदल ि दरुुस्त्िीच्या कामाि 
गैरव्यिहार झाल्याबाबि 
 

७१ ३१२८६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अमरससांह पांडडि, अॅड.तनरांजन डािखरे 

िाांदे्र (मुांबई) येथील महातनसममिीच् या 
कायामलयाि लघुलेखकाची पदे ररक्ि 
असल्याबाबि 
 

७२ ३२४६२ श्री.रामहरी रुपनिर मोहोळ (जज.सोलापूर) िालुक्याि 
महावििरण कां पनीकडून नागरीकाांची 
गैरसोय होि असल्याबाबि 
 

७३ ३१८७३ श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांि टकले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.रामराि िडकुिे 

राज्यािील सदोष िीज मीटर 
बदलण्याबाबि 

७४ ३०८९७ श्री.हररससांग राठोड यििमाळ जजल््याि रमाई आिास 
योजनेच्या कामास विलांब होि 
असल्याबाबि 

७५ ३३१९६ श्री.प्रविण दरेकर मुांबईिील काांददिली (पिूम) येथील नालांदा 
बुध्द विहार येथे डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर 
भिन उभारणेबाबि 

७६ ३१०१७ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
अॅड.राहुल नािेकर 

बारिी धरण िे मुरबाड (जज.ठाणे) 
दरम्यानच्या जलिादहनीचे काम प्रलांबबि 
असल्याबाबि 

७७ ३२५९७ श्रीमिी हुस्त्नबानू खसलफे, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमररशभाई पटेल 

जैिापूर (जज.रत्नाधगरी) प्रकल्पाि 
स्त्थातनकाांना रोजगार उपलब्ध करुन 
देण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
७८ ३०९५१ श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, 

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सांजय 
दत्ि, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमिी जस्त्मिा िाघ, 
श्री.सुजजिससांह ठाकूर, श्री.हररससांग राठोड, 
श्री.सुतनल िटकरे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

राज्यािील िूर खरेदी गैरव्यिहाराची 
चौकशी करण्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   उत्िमससांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 
ददनाांक : २६ जुलै, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


