
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
-------------------------- 

गुरुिार, हदनाांक २४ मार्च, २०२२ / र्तै्र ३, १९४४ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) उद्योग, खननकमच, मराठी भाषा मांत्री 

 

याांर्े प्रभारी विभाग 

(२) ऊजाच मांत्री 
(३) इतर मागास बहुजन कल्याण, खार जममनी विकास, 

आपत्ती व्यिस्थापन, मदत ि पनुिचसन मांत्री 
(४) आहदिासी विकास मांत्री 
(५) सहकार, पणन मांत्री 
(६) सामाजजक न्याय ि विशषे सहाय्य मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - २२ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १२ [ १ ते १२ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ५ [ १३ ते १७ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ५ [ १८ ते २२ ] 
  

एकूण - २२ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१ १२८८३ श्री.शमशकाांत मश ांदे, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमोल ममटकरी 
निी मुांबई येथील मुांबई कृषी उत्पन्न 
बाजार सममतीच्या मखु्यालय इमारतीर्ी 
दरुिस्था झाल्याबाबत   

२ १२२१० श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील रायगड जजल््यातील शतेजममनी विविध 
औद्योधगक प्रकल्पाांकररता सांपाहदत 
करण्यात येत असल्याबाबत  

३ १२४३४ श्री.रवि ांद्र फाटक ठाणे जजल््यातील प्रलांबबत िनहक्क दाि े
ननकाली काढण्याबाबत  

४ ११९५८ श्री.सनुनल मशांदे रायगड जजल््यातील सािचजननक 
मालमत्ता ि िास्तुांर्ी तौक्त े
र्क्रीिादळामळेु झालेल्या नकुसानीर्ी 
भरपाई ममळण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
५ १२०५८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे, 

श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे 
महावितरण कां पनीिरील आधथचक भार 
कमी करण्याच्यादृष्ट्टीने उपाययोजना 
करण्याबाबत  

६ ११७७५ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर मसुळगाि (ता.मसन्नर, जज.नामशक) 
येथील प्रकल्पग्रस्त शतेकऱ्याांना 
औद्योधगक ि िाणणज्य भखूांड 
ममळण्याबाबत  

७ १२७२८ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.सदामशि खोत, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, डॉ.पररणय 
फुके, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे 

राज्यातील साखर कारखान्याांनी ऊसार्े 
विनापरिाना गाळप केल्याबाबत  

८ १२९३१ श्री.प्रसाद लाड राज्यातील हदव्याांग शाळाांमधील    
मशक्षक ि मशक्षकेतर कमचर्ाऱ्याांर् े
ननयममत िेतन अदा        
करण्याबाबत  

९ १३४१२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेश कराड, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.महादेि जानकर 

िालसािांगी (ता.भोकरदन, जज.जालना) 
येथील शतेकऱ्यांच््य कृषीपांपयचय िीज 
परुवठय खांडीत केल््यबयबत  

१० १३०५० श्री.अमभजजत िांजारी नागपरू महानगरपामलकय कमचर्ारी 
सहकारी बँकेकड े सांगणक कजाचसाठी 
बनािट फमचर् े कोटेशन सादर 
केल्याबाबत  

११ १३१२५ श्री.अांबादास दानिे महात्मा ज्योतीबा फुले सांशोधन ि 
प्रमशक्षण (महाज्योती) सांस्थरे्ी विभागीय 
कायाचलये सरुु करण्याबाबत   

१२ १३१६४ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे सामाजजक न्याय विभागाकडून इतर 
मागास बहुजन कल्याण विभागाकड ेपदे 
िगच करण्याबाबत 
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दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१३ १३२१७ श्री.जयांत पाटील खोपणे (ता.उरण, जज.रायगड) येथील 

प्रकल्पग्रस्ताांच्या मागण्या मांजूर 
करण्याबाबत 

१४ १३५२४ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे िेस्ट ग्रील्ड सोल्यशुन ि ऊजाच इांफ्राटेक 
ॲण्ड पॉिर प्रोजेक्ट प्रा. मल. या 
कां पन्याांच्या गरैव्यिहार ि वित्तीय 
अननयममततबेाबत  

१५ १२९८१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर 

राज्यातील विशषेत: नामशक 
जजल््यातील लाभार्थयाांना सांजय गाांधी 
हदव्याांग योजनेर्े अनदुान ममळत 
नसल्याबाबत   

१६ १३०८७ श्री.अमभजजत िांजारी नागपरू जजल््यातील समाजकल्याण 
विभागाच्या हदव्याांग शाळेतील 
विद्यार्थयाांना पररपोषण भत्ता वितररत 
करण्याबाबत 

१७ १३१७२ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे राज्यातील औजष्ट्णक िीज ननममचती 
कें द्रामध्ये एफ.जी.डी. सांयांत्र उभारणीच्या 
प्रकक्रयेत अननयममतता झाल्याबाबत  

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१८ १३५६६ श्री.जयांत पाटील रायगड जजल््यातील विटभट्टी 

व्यिसायार्े अिकाळी पािसामळेु 
नकुसान झाल्याबाबत  
 

१९ १३३२१ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे राज्यातील हदव्याांगाांच्या अनदुाननत 
विशषे शाळा/ कायचशाळेच्या 
िसनतगहृातील अधीक्षक/ गहृपाल याांच्या 
िेतनाबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
२० १३४१९ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेश कराड, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.महादेि जानकर 

महावितरणकडून विविध प्राधधकरणाांर्ी 
थकीत देणी असल्याबाबत  

२१ १३०९० श्री.अमभजजत िांजारी कोराडी ि खापरखेडा (जज.नागपरू) िीज 
कें द्रामळेु पररसरातील गािाांना दवूषत 
पाणीपरुिठा होत असल्याबाबत  

२२ १३१७३ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे औजष्ट्णक विद्यतु कें द्रातनू ननघणाऱ्या 
राखेसांदभाचत  उपाययोजना करण्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : २३ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 

_______________________________________________________________________ 
मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


