महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१८
-------------------------सोमिार, हदनाांक १९ मार्च, २०१८ / फाल्गन
ु २८, १९३९ (शके) रोजीच्या

ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सर्
ू ी
(१)

आहदिासी विकास मांत्री

(३)

ऊजाच, निीन ि निीकरणीय ऊजाच,

(२)

(४)
(५)

उद्योग, खननकमच मांत्री

याांर्े प्रभारी विभाग

राज्य उत्पादन शल्
ु क मांत्री

सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री
सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ३०
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २० [ १ ते २० ]
दस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ७ [ २१ ते २७ ]
नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३ [ २८ ते ३० ]
एकूण - ३०
--------------------

प्रश्नाांर्ा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

३७७३५

सदस्त्याांर्े नाांि

विषय

डॉ.अपि
ू च हहरे , प्रा.अननल सोले, श्री.धनांजय िसनतगह
ु ान सरु
ु
ृ ाांर्े बांद पररपोषण अनद
मुांड,े

टकले,

श्री.जयिांतराि

श्री.अमरससांह

जाधि,

पांडडत,

श्री.हे मत
ां करुन रक्कमेत िाढ करण्याबाबत

श्री.सनतश

र्व्हाण, डॉ.सध
ु ीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त,

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच भाई
जगताप,

श्रीमती

हुस्त्नबानू खसलफे,
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
श्री.सुभाष

झाांबड,

श्री.विक्रम

काळे ,

श्री.श्रीकाांत

दे शपाांड,े

श्री.आनांद

ठाकूर,

श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील,
अॅड.राहुल

नािेकर,

श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.हररससांग

राठोड,

श्री.ककरण पािसकर, श्री.जगन्नाथ सशांदे,
श्री.मोहनराि कदम, श्री.जनादच न र्ाांदरू कर

2
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२

३८७३२

सदस्त्याांर्े नाांि
श्री.सनतश

श्री.अमरससांह

र्व्हाण,

पांडडत,

दरु ाचणी

विषय

श्री.विक्रम

काळे , राज्यातील

३८२३७

अॅड.जयदे ि गायकिाड

४

३९०९४

प्रा.जोगेन्द्र किाडे, श्री.ककरण पािसकर, रत्नाधगरी
टकले,

श्री.आनांद

राज्यात

सामाजजक

न्याय

प्रकरणे

विभागाच्या

साहहत्य खरे दीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत
श्री.नरें द्र

ठाकूर,

पडताळणीर्ी

श्री.अब्दल्
ु लाखान प्रलांबबत असल्याबाबत

३

श्री.हे मांत

जात

अॅड.राहुल

ि

पाटील, महाराष्ट्र

ससांधद
ु ग
ु च

जजल््यातील

औद्योधगक

विकास

नािेकर, महामांडळाच्या भूखड
ां ाांर्े ननयमबा्यररत्या

श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े िाटप केल्याबाबत
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडत,
श्री.सनतश र्व्हाण, अॅड.ननरां जन डािखरे
५

६

३८४६६

३७९५९

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े परभणी
श्री.अमरससांह पांडडत
श्री.जयिांतराि
श्री.अमरससांह

डॉ.अपि
ू च हहरे

श्री.रामराि िडकुते

८

३७९३७

श्री.धनांजय
श्री.हे मांत

मुांड,े

टकले,

बँकेतील

करण्याबाबत

पांडडत,

३९१७८

मध्यिती

महसल
ू ी अधधकारी ि सांबांधधताांर्ी र्ौकशी

जाधि,

७

जजल्हा

श्री.धनांजय

श्री.नरें द्र

मुांड,े इगतपुरी (जज.नासशक) ऐिजी काांबळगाांि

पाटील, (जज.पालघर)

येथे

क्रीडा

उभारण्यात येणार असल्याबाबत
हहांगोली

जजल््यातील

रे शीम

प्रबोधधनी

उत्पादक

शेतकऱ्याांर्े नक
ु सान होत असल्याबाबत
श्री.जयिांतराि
श्री.अमरससांह

जाधि, गोंहदया ग्रामीण उपविभागात कृषी पांप
पांडडत, िीज

जोडणी

श्री.सनतश र्व्हाण, अॅड.ननरां जन डािखरे , झाल्याबाबत

योजनेंतगचत

गैरव्यिहार

श्री.समतेश भाांगडडया, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास,
श्री.पररणय फुके
९

३८६७९

श्री.जयांत पाटील

रानिडी (ता.पोलादपूर, जज.रायगड) येथील
सावित्री

धरणाच्या

बुडीत

रस्त्त्यार्ी दरु
ु स्त्ती करण्याबाबत
१०

३९२५४

श्री.हररससांग राठोड

क्षेत्रातील

पाांढरकिडा (जज.यितमाळ) तालुक्याांतगचत
आहदिासी विकास प्रकल्पाच्या कायापालट
योजनेमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत

११

३९५४२

श्री.शरद

श्री.अशोक

रणवपसे,
ऊफच

श्री.सांजय
भाई

दत्त, राज्यातील िीज

जगताप, निीन

िीज

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, असल्याबाबत
श्रीमती

हुस्त्नबानू खसलफे, श्री.हररससांग
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष

प्रकल्प बांद

प्रकल्प

सुरु

असताना

करणार
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सदस्त्याांर्े नाांि
झाांबड,
ताांबे,

श्री.जनादच न

श्री.सतेज

विषय

र्ाांदरू कर,

ऊफच

डॉ.सुधीर

बांटी

पाटील,

श्री.मोहनराि कदम, श्री.जगन्नाथ सशांदे,

श्री.हे मांत टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयांत
पाटील
१२

१३

३९६४५

४०१७८

श्री.जगन्नाथ सशांदे, अॅड.ननरां जन डािखरे , बदलापूर,

अांबरनाथ

(जज.ठाणे)

येथील

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांत टकले

सदोष िीज मीटरमुळे ग्राहकाांच्या िीज

श्री.ककरण पािसकर

मुांबई जेट एअरिेज एम्प्लॉईज को.ऑप

दे यकात िाढ होत असल्याबाबत
क्रेडडट

सोसायटी

सल.

सांस्त्थेच्या

येथील

बी.डी.डी.

गैरव्यिहारार्ी र्ौकशी करण्याबाबत
१४

४०४६९

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.शरद

रणवपसे, मुांबईतील

िरळी

श्री.अशोक ऊफच भाई जगताप, श्री.रामहरी र्ाळीतील िसनतगह
ृ ाांच्या दरु िस्त्थेबाबत
रुपनिर, श्री.हे मत
ां टकले, श्री.विक्रम काळे ,
श्री.रामराि

िडकुते,

श्री.सुननल

तटकरे ,

श्री.आनांद

ठाकूर,

श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ककरण पािसकर,
श्री.नरें द्र

अॅड.जयदे ि

पाटील,

गायकिाड,

र्व्हाण, श्री.ख्िाजा बेग
१५

४०७५७

श्रीमती

विद्या

श्री.हे मांत टकले, श्री.विक्रम काळे , श्री.नरें द्र धर्पळूण (जज.रत्नाधगरी) येथील सेिाभािी
पाटील,

श्री.ककरण

ठाकूर,

अॅड.राहुल

विद्या

र्व्हाण,

पािसकर,
नािेकर,

श्री.आनांद ब्राम्पहण

नागरी

सहकारी

श्री.सनु नल अपहार झाल्याबाबत

पत

सांस्त्थेत

तटकरे , अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्रीमती
श्री.ख्िाजा

बेग,

श्री.रामराि िडकुते, अॅड.ननरां जन डािखरे ,
श्री.जगन्नाथ सशांदे
१६

४०८९२

श्री.मोहनराि

कदम,

१७

४०९०२

श्री.अमरनाथ राजूरकर

श्री.अमरनाथ राजूरकर

श्री.सांजय

दत्त, साांगली

जजल््यातील

शेतकरी

कजचमाफीपासन
ू िांधर्त असल्याबाबत

मुखेड (जज.नाांदेड) कृषी उत्पन्न बाजार
ससमतीच्या

सांर्ालक

मांडळाने

ननयमबा्यररत्या भूखड
ां ार्े नुतनीकरण ि
हस्त्ताांतर केल्याबाबत
१८

४०९४७

श्री.प्रकाश गजसभये

साखर कारखानदार ऊसाला भाि दे ण्यास
टाळाटाळ करीत असल्याबाबत
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१९

४०९५७

सदस्त्याांर्े नाांि

विषय

श्री.रविांद्र फाटक, श्री.आनांद ठाकूर

पार्गणी येथील ब्लसु मांगडेल स्त्कूल अण्
ॅ ड
कॉलेजमध्ये

सशकणाऱ्या

विद्याथीनीर्ा

मत्ृ यू झाल्याबाबत
२०

४०९८३

श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर

आहदिासी

विकास

महामांडळाकडे

सशल्लक असल्याबाबत

ननधी

दस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
२१

३७७३७

सदस्त्याांर्े नाांि

विषय

डॉ.अपि
ू च हहरे , प्रा.अननल सोले

राज्यात
कमी

शेतकऱ्याांकडून

दराने

शेतमाल

हमी

खरे दी

भािापेक्षा

करणाऱ्या

व्यापाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत
२२

३९०९६

प्रा.जोगेन्द्र
श्री.शरद

श्री.अशोक

किाडे,

श्री.धनांजय

रणवपसे,

श्री.सांजय

ऊफच

भाई

मुांड,े महावितरणने

िीज

ग्राहकाांकडून

िसूल

दत्त, केलेली अनतररक्त रक्कम व्याजासह परत

जगताप, दे ण्याबाबत

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,

श्रीमती हुस्त्नबानू खसलफे, डॉ.सध
ु ीर ताांबे,
श्री.जनादच न र्ाांदरू कर, श्री.सतेज ऊफच बांटी
पाटील,

श्री.मोहनराि

कदम,

श्री.सुभाष

अॅड.राहुल

नािेकर,

गाणार,

प्रा.अननल

झाांबड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मांत टकले,
श्री.आनांद

ठाकूर,

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.धगरीशर्ांद्र
व्यास,
सोले,

दरे कर
२३

२४

३९३८६

३९२२७

श्री.नागोराि

श्री.समतेश

श्री.जयिांतराि

श्री.नरें द्र पाटील
श्री.धनांजय
श्री.सुननल

भाांगडडया,

जाधि,

मुांड,े

श्री.प्रविण

श्री.धनांजय

मुांड,े येिला

ि

नाांदगाि

(जज.नासशक)

येथे

नासशक ि कळिण प्रकल्पार्े उपकायाचलय
स्त्थापन करण्याबाबत

श्री.जयिांतराि

तटकरे ,

श्री.हे मांत

जाधि, विक्रोळी

(पूि)च

येथील

मे.गोल्ड

कॉईन

टकले, फॅसमली बार ॲण्ड रे स्त्टॅ ारां टर्ा परिाना रद्द

अॅड.ननरां जन डािखरे , श्री.ककरण पािसकर, करणेबाबत
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.अमरससांह पांडडत
२५

४०४७०

श्री.सांजय

दत्त,

श्री.शरद

रणवपसे, राज्यात

िस्त्त्रोद्योग

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच भाई अांमलबजािणी करण्याबाबत
जगताप, श्री.हे मांत टकले, श्री.विक्रम काळे ,
श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.ककरण

पािसकर,

धोरणार्ी
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सदस्त्याांर्े नाांि

विषय

अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.आनांद ठाकूर,
अॅड.राहुल
श्रीमती

डािखरे ,

नािेकर,

विद्या

श्री.सनु नल

र्व्हाण,

श्री.ख्िाजा

बेग,

सशांदे, श्री.रामराि िडकुते
२६

४०८९७

श्री.मोहनराि

कदम,

२७

४०९०३

श्री.अमरनाथ राजूरकर

श्री.शरद रणवपसे

तटकरे ,

अॅड.ननरां जन

श्री.जगन्नाथ

श्री.सांजय

दत्त, साांगली जजल््यातील शेतकऱ्याांना ररडीांग
न घेता िीज दे यके हदल्याबाबत

एकांबी ताांडा (ता.औसा, जज.लातूर) येथील
अल्पभूधारक शेतकऱ्याला अिास्त्ति िीज
दे यक दे णाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
२८

३९३३०

सदस्त्याांर्े नाांि

विषय

डॉ.अपि
ू च हहरे

राज्यातील

कमचर्ाऱ्याांना

अनद
ु ाननत

िसनतगह
ृ ातील

मानधनाऐिजी

लागू करण्याबाबत
२९

३९३२५

श्री.धनांजय

मुांड,े

श्री.सनु नल

श्री.जयिांतराि

तटकरे ,

श्री.हे मांत

जाधि, केळिद (ता.धर्खली, जज.बुलढाणा) येथील
टकले, िीज परु िठा खांडीत केल्यामळ
ु े शेतकऱ्याांर्े

श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.ननरां जन डािखरे
३०

४०८९८

श्री.मोहनराि

कदम,

श्री.शरद रणवपसे

श्री.सांजय

िेतनश्रेणी

नुकसान झाल्याबाबत

दत्त, राज्यातील सहकारी पाणीपरु िठा सांस्त्था ि
शेती पांपाच्या िीज दे यकार्ी रक्कम कमी
करण्याबाबत

विधान भिन :

डॉ.अनांत कळसे

मुांबई.

प्रधान सधर्ि,

हदनाांक : १६ मार्च, २०१८

महाराष्ट्र विधानपररषद

_______________________________________________________________________

मुद्रणपर्
ू व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे .
मद्र
ु ण: शासकीय मध्यर्ती मद्र
ु णालय, मंब
ु ई.

