महाराष्ट्र विधानपररषद
तिसरे अधधिेशन, २०१७
-------------------------गरु
ु िार, ददनाांक ०३ ऑगस्ट, २०१७ / श्रािण १२, १९३९ ( शके ) रोजीच्या

िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सच
ू ी
(१)

आददिासी विकास मांत्री

(३)

ऊजाम, निीन ि निीकरणीय ऊजाम,

(२)

(४)
(५)

उद्योग ि खतनकमम मांत्री

याांचे प्रभारी विभाग

राज्य उत्पादन शल्
ु क मांत्री

सामाजजक न्याय आणण विशेष सहाय्य मांत्री
सहकार, पणन आणण िस्त्रोद्योग मांत्री

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ५५
पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३३ [ १ िे ३३ ]
दस
ु ऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १५ [ ३४ िे ४८ ]
तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ७ [ ४९ िे ५५ ]
एकूण - ५५
--------------------

प्रश्नाांचा िपशील

पदहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१

३१३४१

सदस्याांचे नाांि
अॅड.तनरां जन डािखरे

विषय
राज्यािील िसतिगह
ृ ाि भारिरत्न

डॉ.बाबासाहे ब आांबेडकर स्िाधार योजना
राबविण्याबाबि

२

३१५८८

श्री.विजय ऊफम भाई धगरकर

मागमिाम्हाणे (िा.धचपळूण, जज.रत्नाधगरी)
येथील प्रस्िाविि एमआयडीसी रद्द
करणेबाबि

३

३२३०२

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि

चांद्रपूर, कोराडी आणण परळी येथील

विद्युि प्रकल्पाांसाठी िाढीि तनधीच्या
उपलब्धिेबाबि

४

३१६११

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांिराि जाधि,
श्री.सतु नल िटकरे , श्री.हे मि
ां टकले,

श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.सतिश चव्हाण,
अॅड.तनरां जन डािखरे

कोराडी, नागपूर येथील तनकामी िीज सांच
विक्रीि गैरव्यिहार झाल्याबाबि

2

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५

३२३३०

सदस्याांचे नाांि
श्री.आनांद ठाकूर

विषय
राज्य पररिहन महामांडळाच्या स्टे ट

रान्सपेाटम को.ऑ.बँकेच्या बढिी परीक्षेि
गैरव्यिहार झाल्याबाबि

६

३३८७८

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ामणी

परभणी येथील राष्ट्रीय ि राज्य

महामागामलगिचे मद्य विक्री परिाने
दे णाऱ्या अधधकाऱ्याांविरुध्द कारिाई
करणेबाबि

७

३३४०२

श्री.पररणय फुके

जजल्हा मध्यििी सहकारी बँकाांनी

८

३२८५२

श्री.रविांद्र फाटक

ठाणे शहरािील विशेष लेखापररक्षक ि

गैरव्यिहार केल्याबाबि

अप्पर उपलेखा पररक्षक िगम-१ ही
कायामलये धोकादायक इमारिीि
असल्याबाबि

९

३३२७९

श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे

आददिासी आश्रमशाळाांमधील अधधक्षक ि

१०

३४०६२

श्री.जनादम न चाांदरू कर

बबलोशी (िा.िाडा, जज.पालघर) येथे

गह
ृ पालाांची ररक्ि पदे भरणेबाबि

महावििरणचे िररष्ट्ठ िांत्रज्ञ याांना मारहाण
केल्याबाबि

११

३२२०४

श्री.कवपल पाटील, श्री.नागोराि गाणार,

अपांगाांच्या विशेष ि कममशाळाांमधील ररक्ि

१२

३२१३९

अॅड.जयदे ि गायकिाड

गोंददया येथील आश्रमशाळे िील

प्रा.अतनल सोले

पदे भरुन अनुदान दे ण्याबाबि

विद्यार्थयाांना झालेल्या सांसगम रोगािर
उपचार करण्याबाबि

१३

३१२५७

श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.अमरससांह पांडडि,
श्री.धनांजय मुांडे

कल्याण कृषी बाजार ससमिी विक्रेत्याांकडून
अनामि रकमेची मागणी कररि
असल्याबाबि

१४

३२०१९

डॉ.अपि
ू म दहरे

राज्याि विशेषि: नासशक येथे फळे -

१५

३४२२८

श्रीमिी जस्मिा िाघ

चोपडा (जज.जळगाांि) येथे दे शी ि विदे शी

१६

३०९०८

श्री.सिेज ऊफम बांटी पाटील

गगनबािडा (जज.कोल्हापूर) िालुक्यािील

१७

३२८३४

श्री.रामहरी रुपनिर

राज्यािील शेिकऱ्याांचे थकीि िीज बील

१८

३३३३६

श्री.विनायकराि मेटे

बीड जजल्हा मध्यििी सहकारी बँकेने

भाजीपाला विक्री केंद्र सरु
ु करणेबाबि
बनािट मद्यसाठा जप्ि केल्याबाबि

सेिा सांस्थाांनी केलेल्या गैरव्यिहाराबाबि
माफ करण्याबाबि

शेिकऱ्याांना पीक विम्याची रक्कम
दे ण्याबाबि
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
१९

३४३३१

सदस्याांचे नाांि
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हे मांि टकले,

विषय
आददिासी आश्रमशाळाांमधील

श्री.सुतनल िटकरे , श्रीमिी विद्या चव्हाण, विद्यार्थयाांच्या गैरसोईबाबि
प्रा.जोगेन्द्र किाडे

२०

३२६३४

श्रीमिी हुस्नबानू खसलफे, श्री.अशोक ऊफम
भाई जगिाप, श्री.सांजय दत्ि, श्री.रामहरी
रुपनिर

२१

३०९६७

मुांबईिील काांददिली येथील जसमनीचा
गैरिापर होि असल्याबाबि

डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे , श्री.धनांजय मुांड,े राज्याि शेिकऱ्याांकडून हमी भािापेक्षा
श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.सतु नल िटकरे ,
श्री.हे मांि टकले, श्री.अमरससांह पांडडि,

कमी दराने शेिमाल खरे दी करणाऱ्या
व्यापाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबि

श्री.सतिश चव्हाण, अॅड.तनरां जन डािखरे
२२

३१५२३

श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण

पािसकर, अॅड.तनरां जन डािखरे , अॅड.राहुल
नािेकर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हे मांि टकले,

राज्यािील विशेषि: कोल्हापरू जजल्हा

बँकाांमध्ये चलन िुटिडा होि असल्याबाबि

श्रीमिी हुस्नबानू खसलफे, श्री.सुतनल
िटकरे , श्री.नरें द्र पाटील, श्री.रामराि

िडकुिे, श्री.सांजय दत्ि, श्री.शरद रणवपसे,
श्री.रामहरी रुपनिर
२३

३१५३४

प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार,

२४

३०९५२

श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, विखरणी (िा.येिला, जज.नासशक) येथील

२५

३३१९८

श्री.समिेश भाांगडडया

राज्यािील ददव्यागाांना रोजगार उपलब्ध
करुन दे ण्याबाबि

श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरें द्र पाटील

विद्युि उपकेंद्राि अक्षय प्रकाश योजना

श्री.प्रविण दरे कर

मुांबईिील काांददिली (पि
ू )म येथील जानप
ु ाडा

सुरु करणेबाबि

ि पाांडे कांपाऊड रस्त्यािर सौर ददिे
लािण्याबाबि

२६

३१०५३

श्री.नारायण राणे

दापचरी (जज.पालघर) प्रकल्पाची जागा

महाराष्ट्र औद्योधगक विकास महामांडळास
हस्िाांिरीि करण्याबाबि

२७

३३५७३

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मांि टकले, श्री.ककरण मुरुड (जज.रायगड) िालुक्यािील िीज
पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल

नािेकर, श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा

िादहन्याांची कामे प्रलांबबि असल्याबाबि

बेग, श्री.जयांि पाटील
२८

३१५४३

श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांजय मांड
ु ,े

श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जयिांिराि जाधि,
श्री.सुतनल िटकरे , श्री.नरें द्र पाटील

कोड असलेल्या मदहलाांना तनराधाराांच्या

धिीिर िेिन अनुदान मांजूर करणेबाबि
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदस्याांचे नाांि

विषय

२९

३०८९८

श्री.हररससांग राठोड

विद्युि खाांबािर दरु
ु स्िी करिाना मत्ृ यू

३०

३४२५७

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

पालघर ि ठाणे जजल््याि ररलायन्स

होि असल्याबाबि

कांपनीकडून टाकण्याि आलेल्या गॅस

िादहनीमळ
ु े शेिकऱ्याांचे नक
ु सान होि
असल्याबाबि
३१

३२४६६

श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील

रायगड जजल््यािील प्रकल्पग्रस्िाांच्या

३२

३३१६९

श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले

राज्यािील उद्योग समह
ू विकास योजना

३३

३११०२

श्री.आनांदराि पाटील

घोलपिाडी (िा.कराड, जज.सािारा) येथील

समस्याांबाबि

पूणम करण्याबाबि

िीज पुरिठा पूिि
म ि करण्याबाबि

दस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
३४

३४१९३

सदस्याांचे नाांि
श्री.आनांद ठाकूर

विषय
आददिासी विकास महामांडळाकडे आददिासीां
लाभार्थयींना वििरीि करण्याचा तनधी पडून
असल्याबाबि

३५

३३८४३

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ामणी

परभणी जजल्हयािील शेिकऱ्याांना िूरीच्या

३६

३३६३८

श्री.पररणय फुके

स्कॉलरशीप ि फ्री-शीपसाठी अजम

दे यकाांची थकीि रक्कम अदा करण्याबाबि
करण्यासाठी असलेले सांकेिस्थळ बांद
असल्याबाबि

३७

३२९९२

श्री.रविांद्र फाटक

फातिमा चौक िे कोहोजगाि (िा.अांबरनाथ,

३८

३२१४१

अॅड.जयदे ि गायकिाड

कात्रज-अांबेगाि (जज.पण
ु े) येथील

जज.ठाणे) रस्त्यािील रोदहत्र हटविण्याबाबि
िसतिगह
ृ ािील विद्यार्थयाांच्या जेिणाि
अळया सापडल्याबाबि

३९

३१०२४

श्री.जगन्नाथ सशांदे

महाराष्ट्र राज्य विद्युि महामांडळािील

४०

३१५१४

श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.ककरण

नागपूर येथील सेंरल इांडडया इन्स्टीटयुट

अॅड.तनरां जन डािखरे , अॅड.राहुल नािेकर,

विद्यार्थयामच्या सशष्ट्यित्ृ िीचा अपहार

पािसकर, श्री.हे मांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े ऑफ मास कम्युतनकेशनच्या सांचालकाांनी
श्री.जयिांिराि जाधि, श्रीमिी हुस्नबानू
खसलफे

४१

३०९९९

कांत्राटी कामगाराांच्या मागण्याांबाबि

केल्याबाबि

श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, सािपूर (जज.नासशक) औद्योधगक
श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.नरें द्र पाटील

िसाहिीमधील भख
ां िाटपाि गैरव्यिहार
ू ड
झाल्याबाबि
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदस्याांचे नाांि

विषय

४२

३२८३६

श्री.प्रविण दरे कर

काांददिली (पि
ू )म येथील झोपडपट्य
ट ाांमधील

४३

३१०५५

श्री.नारायण राणे

ससांधद
ु ग
ु म जजल््याि काजू प्रकक्रया उद्योग

४४

३१३२७

श्री.अमरससांह पांडडि, श्री.धनांजय मुांड,े

गेिराई (िा.बीड) िालक्
ु याि सांजय गाांधी ि

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.सुतनल िटकरे ,

प्रलांबबि असल्याबाबि

रदहिाश्याांना िीज पुरिठा करण्याबाबि
सरु
ु करण्याबाबि

श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जयिांिराि जाधि,

श्रािण बाळ इ. तनराधार योजनाांची प्रकरणे

श्री.विक्रम काळे
४५

३१०७५

श्री.हररससांग राठोड

बाभुळगाि (जज.यििमाळ) येथील िीज

४६

३२८२८

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

सशिणगाि (जज.नागपरू ) येथील

जोडणीची कामे अपूणम असल्याबाबि

प्रकल्पग्रिाांना रोजगार उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबि

४७

३२४६९

श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील

बाांधपाडा (िा.उरण, जज.रायगड) येथील

४८

३३७११

श्री.आनांदराि पाटील

सािारा जजल््यािील शेिकऱ्याांचे प्रलांबबि

शेिकऱ्याांना नुकसान भरपाई दे ण्याबाबि
अनद
ु ान दे ण्याबाबि

तिसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक

सदस्याांचे नाांि

विषय

४९

३३८८०

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ामणी

परभणी जजल्हा मध्यििी सहकारी बॅकेिील

५०

३३८१४

श्री.रविांद्र फाटक

कळां ब (िा.कजमि, जज.रायगड) येथील

गैरव्यिहाराबाबि

शासकीय आददिासी आश्रम शाळा बांद
करण्याचा तनणमय घेिल्याबाबि

५१

३१००१

श्री.जयिांिराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडि, नासशक जजल्हा बँकेला अतिररक्ि तनधी
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरें द्र पाटील, डॉ.अपि
ू म

उपलब्ध करुन दे ण्याबाबि

श्री.नारायण राणे, श्री.नागोराि गाणार,

परभणी िसेच राज्यािील इिर जजल्हा

दहरे
५२

३११३१

प्रा.अतनल सोले, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ामणी,
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्ि,
श्री.अमरनाथ राजूरकर

बँकाांच्या सक्षमीकरणाबाबि

6

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक
५३

३११४४

सदस्याांचे नाांि
श्री.हररससांग राठोड

विषय
अप्पर आयक्
ु ि, आददिासी विकास विभाग,
ठाणे याांचेकडून अनुदान िाटपाि
गैरव्यिहार झाल्याबाबि

५४

३३१९९

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

नागपूर जजल्हा मध्यििी सहकारी बँकेिील

५५

३२४८२

श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील

सामाजजक न्याय विभागाच्या

गैरव्यिहाराच्या चौकशीबाबि

िसतिगह
ृ ाांिील विद्यार्थयाांना तनयसमि
भोजन परु िठा होण्याबाबि

विधान भिन :

उत्िमससांग चव्हाण

मुांबई.

सधचि,

ददनाांक : २ ऑगस्ट, २०१७

महाराष्ट्र विधानपररषद
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