महाराष्ट्र विधानपररषद
पहहले अधधिेशन, २०१७
-------------------------मंगळिार, हदनांक ०७ मार्च, २०१७ / फाल्गन
ु १६, १९३८ ( शके ) रोजीच्या
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांर्ी सर्
ू ी
(१) आहदिासी विकास मंत्री
(२) उद्योग ि खननकमच मंत्री
(३) ऊजाच, निीन ि निीकरणीय ऊजाच,

यांर्े प्रभारी विभाग

राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री

(४) सामाजजक न्याय आणण विशेष सहाय्य मंत्री
(५) सहकार, पणन आणण िस्त्त्रोद्योग मंत्री
प्रश्नांर्ी एकूण संख्या - ७०
पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ३८ [ १ ते ३८ ]
दस
ु ऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - २३ [ ३९ ते ६१ ]
नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ९ [ ६२ ते ७० ]
एकूण - ७०
--------------------

प्रश्नांर्ा तपशील
पहहली फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
१

२

२९१२५

२८५८७

सदस्त्यांर्े नांि
श्री.सुभाष झांबड

श्री.जगन्नाथ शशंदे

विषय
औरं गाबाद येथे महावितरण कंपनीने
िेगिेगळे शल्
ु क आकारून ग्राहकांर्ी
फसिणक
ू केल्याबाबत

गडधर्रोली जजल्हयातील ठक्कर बाप्पा
योजनेंतगचत प्रस्त्तावित कामांस होत
असलेल्या विलंबाबाबत

३

२९३००

श्री.रविंद्र फाटक, श्री.जयंत पाटील

महाराष्ट्र राज्य िीज वितरण कंपनीच्या

प्रकाशगड कायाचलयातील महाव्यिस्त्थापक
यांनी केलेल्या गैरव्यिहाराबाबत

४

२६७३४

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे

ग्रामीण भागातील िीजेर्ी समस्त्या
सोडविण्यासाठी राज्यात सौर ऊजाच प्रकल्प
उभारण्याबाबत
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५

२६८३८

सदस्त्यांर्े नांि

विषय

श्री.हे मंत टकले, श्री.धनंजय मुंड,े

हहंगेिाडी (जज.बीड) येथील शसंदफणा

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले,

िसनतगह
ृ ातील शशक्षक मुलींर्ा लैधगक छळ

अॅड.ननरं जन डािखरे , श्री.ककरण पािसकर,
अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.सुननल तटकरे ,

प्राथशमक मल
ु ींच्या आश्रमशाळे च्या
करीत असल्याबाबत

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश र्व्हाण,

श्री.अमरशसंह पंडडत, श्री.अब्दल्
ु लाखान

दरु ाचणी, श्री.जयिंतराि जाधि, श्रीमती
विद्या र्व्हाण, श्री.अमररशभाई पटे ल
६

२८६००

श्री.अमररशभाई पटे ल

आहदिासी विकास विभागातील ररक्त पदे
भरण्यासाठी बनािट संकेतस्त्थळािरुन
जाहहरात प्रशसध्द करुन बेरोजगारांर्ी

७

२८९२१

श्री.आनंद ठाकूर, श्री.हे मत
ं टकले

८

२८७९९

श्री.शमतेश भांगडडया, प्रा.अननल सोले

फसिणक
ू केल्याबाबत

डहाणू तालक्
ु यात हं गामी िसनतगह
ु
ृ सरू
करण्याबाबत

सोनेगाि (बाई) (ता.दे िळी, जज.िधाच)
गािातील शेतामध्ये बेकायदे शीरपणे

विद्युत खांबार्ी उभारणी करताना एका
बाल कामगारार्ा मत्ृ यू झाल्याबाबत
९

२८९४६

अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनंद ठाकूर,

१०

२६९२१

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनंजय मुंड,े श्री.सुननल बेस्त्ट उपक्रमाने िसुल केलेल्या अनतररक्त

श्री.हे मंत टकले

तटकरे , श्री.हे मत
ं टकले, श्री.ककरण
पािसकर, श्री.जयिंतराि जाधि,

श्री.अमरशसंह पंडडत, अॅड.ननरं जन डािखरे ,

नांदेड जजल्हा मध्यिती सहकारी बँकेत
झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत

पररिहन तूट करार्ी रक्कम ग्राहकांना
परत दे ण्याबाबत

श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.अननल भोसले
११

२७४२०

डॉ.अपि
ू च हहरे

हदल्ली-मुंबई

इंडजस्त्रयल

कॉरीडॉरच्या

विद्यमान टप्प्यातुन नाशशकला िगळण्यात
आल्याबाबत

१२

१३

२८७०४

२६८६०

श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास, प्रा.अननल सोले,
श्री.पररणय फुके, प्रा.जोगेन्द्र किाडे

विदभाचतील विविध संस्त्थार्ालकांनी
विद्यार्थयाांर्े कागदोपत्री बोगस प्रिेश
दाखिन
ू शशष्ट्यित्ृ तीमध्ये गैरव्यिहार
केल्याबाबत

श्री.सतेज ऊफच बंटी पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पीक कजाचिरील
दोन महहन्यांच्या व्याज माफीर्ी
श्री.सनु नल तटकरे , श्री.हे मत
ं टकले,
श्री.ककरण पािसकर, श्री.अशोक ऊफच भाई
जगताप

मा.पंतप्रधानांनी केलेली घोषणा
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१४

१५

१६

२६९४४

२८५००

२६९५९

सदस्त्यांर्े नांि
श्री.नारायण राणे, श्री.जगन्नाथ शशंदे,
श्री.हे मंत टकले

श्री.रामहरी रुपनिर

श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनंजय मुंड,े
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.हे मंत टकले,

विषय

डोलिली (ता.खालापूर, जज.रायगड) येथील
शासकीय आहदिासी आश्रमशाळे तील
विद्याथीनीच्या मत्ृ यूर्ी र्ौकशी
करण्याबाबत

अमरािती जजल्हयात महाराष्ट्र राज्य िीज
वितरण कंपनी मयाच. मध्ये आय.टी.आय.

(तारतंत्री) प्रशशक्षणाथी विद्यार्थयाांना िाढीि
विद्यािेतन दे ण्याबाबत
राज्यातील सहकारी पतसंस्त्थांच्या

कारभारािर ननयंत्रण ठे िण्यासाठी पतसंस्त्था

श्री.जयिंतराि जाधि, श्री.अमरशसंह पंडडत, ननयामक मंडळ स्त्थापन करण्याबाबत
अॅड.ननरं जन डािखरे , श्रीमती विद्या

र्व्हाण, श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदे ि

गायकिाड, श्री.सुननल तटकरे , श्री.रामराि

िडकुते, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल नािेकर,
श्री.जगन्नाथ शशंदे, श्री.अब्दल्
ु लाखान
१७

२६७२२

दरु ाचणी, श्री.सनतश र्व्हाण

श्री.धनंजय मुंड,े अॅड.ननरं जन डािखरे

णझराड (ता.अशलबाग, जज.रायगड) येथे
शशतपेयांच्या दक
ु ानात अिैध मद्य

विकणाऱ्यांिर कारिाई करण्याबाबत
१८

२८०८८

श्री.जयंत पाटील

१९

२६८८५

श्री.दत्तात्रय सािंत, श्री.श्रीकांत दे शपांडे

२०

२६९७४

आककच.अनंत गाडगीळ

अशलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील
आरसीएफ थळ कंपनीतील प्रदवु षत
सांडपाणी खोल समद्र
ु ात िाहून नेणारी
पाइचपलाइचन िर आल्याने निगाि बंदर ि

कोकण ककनारपट्टीस ननमाचण झालेला धोका
अक्कलकोट (जज.सोलापूर) तालुक्यातील
िीज जोडणीर्ी रक्कम भरलेल्या
शेतकऱ्यांना िीज जोडणी दे ण्याबाबत
फुरसुंगी (जज.पुणे) येथील सासिड

रस्त्त्यािरील मंतरिाडी (उरुळी दे िार्ी) ते

कात्रज या बाहयिळण मागाचिरील िीजेर्े
खांब ि रोहहत्र हटविण्याबाबत
२१

२८१३२

श्री.रामराि िडकुते

हहंगोली जजल््यातील पैनगंगा नदीिरील

बंधाऱ्यांच्या पाण्यार्ा उपसा करण्यासाठी
िीज जोडणी दे ण्याबाबत

२२

२६८६३

श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.र्ंद्रकांत रघुिंशी,

२३

२८८९३

श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अब्दल्
ु लाखान

श्री.पररणय फुके

नागपूर जजल्हयातील सुमारे ५० हजारांपेक्षा
अधधक लाभार्थयाांना ननराधार योजनेर्ा
लाभ शमळण्याबाबत
राज्यात आहदिासी विकास विभागाच्या

आश्रमशाळे तील अधधक्षक ि गह
ृ पालांर्ी
मुंड,े प्रा.अननल सोले, श्री.आनंदराि पाटील (पुरुष ि महहलांर्ी) ररक्त पदे भरण्याबाबत
दरु ाचणी, श्री.अमरशसंह पंडडत, श्री.धनंजय
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२४

२७३१५

२५

२८२९९

२६

२६७८३

२७

२८४०८

सदस्त्यांर्े नांि
अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.धनंजय मुंड,े
अॅड.ननरं जन डािखरे , श्री.नरें द्र पाटील,
श्री.अननल भोसले, डॉ.अपि
ू च हहरे

विषय
राज्यात कांदा वपकाला भाि दे ण्याबाबत

श्री.हररशसंग राठोड

आहदिासी आश्रमशाळे तील विद्यार्थयाांना

प्रा.अननल सोले

शालेय शशक्षण विभागाप्रमाणे अपंग

अॅड.अननल परब

विनाविलंब स्त्िेटरर्ी रक्कम दे ण्याबाबत

शाळांमधील शारररीक शशक्षक ि ननदे शक
यांना िेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत

राज्यात दे शी-विदे शी मद्य ि मद्याकाचच्या
अिैध तस्त्करीला प्रनतबंध करण्यासाठी
जीपीएस “रॅ क अण्
ॅ ड रे स” प्रकल्प
राबविण्याबाबत

२८

२९०८०

श्री.सजु जतशसंह ठाकूर

मौजे पाथरुड (ता.भम
ू , जज.उस्त्मानाबाद)
येथे दशलतिस्त्ती सध
ु ार योजनेत
गैरव्यिहार झाल्याबाबत

२९

२७१७६

श्री.जयिंतराि जाधि

धुळगाि (ता.येिला, जज.नाशशक) येथे
यशिंतराि र्व्हाण मुक्त िसाहत

योजनेसाठी जमीन उपलब्ध करुन
दे णेबाबत
३०

२८४६३

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनु नल तटकरे ,

राज्यात प्रत्येक जजल्हयात यि
ु ा िसनतगह
ृ

३१

२६७६३

श्री.संजय दत्त, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी,

धनगर समाजाला आरक्षण दे ण्यासंदभाचतील

श्री.हे मंत टकले, श्री.ककरण पािसकर
श्री.धनंजय मुंड,े श्री.सनतश र्व्हाण,

सुरु करण्याबाबत

टाटा इजन्स्त्टट्यट
ु ऑफ सोशल सायन्सेस,

श्री.अमररशभाई पटे ल, अॅड.ननरं जन डािखरे , मुंबई (टीस) च्या अहिालाबाबत
श्री.शरद रणवपसे, श्री.नारायण राणे
३२

३३

२८४८४

२७६४९

श्री.कवपल पाटील

श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हे मंत टकले,
श्री.धनंजय मुंड,े श्री.नरें द्र पाटील,
अॅड.ननरं जन डािखरे , अॅड.जयदे ि

गायकिाड, श्री.जयिंतराि जाधि,

श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.रामहरी रुपनिर
३४

२८०२८

प्रा.जोगेन्द्र किाडे, श्री.ख्िाजा बेग,
श्री.हे मंत टकले, श्री.आनंद ठाकूर

सामाजजक न्याय विभागांतगचत असणाऱ्या
विशेष शाळा ि कमचशाळा यांच्या
अनद
ु ानाबाबत

सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार सशमती
मधील व्यापारी शेतकऱ्यांकडून खरे दी

केलेल्या कांद्यािर दोन टक्के उर्ल घेत
असल्याबाबत

यितमाळ जजल््यातील सि
ु णच महोत्सिी
िषाचत आहदिासी शशष्ट्यित्ृ तीसाठी पात्र
असलेल्या विद्यार्थयाांना शशष्ट्यित्ृ तीर्ी
रक्कम शमळण्याबाबत

३५

२९२२२

श्री.जनादच न र्ांदरू कर

मुंबई विद्यापीठात र्ार िसनतगह
ृ े
उभारण्याबाबत
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३६

३७

२७८४५

२७३१६

सदस्त्यांर्े नांि
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनंजय मुंड,े
श्री.सनतश र्व्हाण

विषय
परभणी जजल्हा दे खरे ख संघातील
गैरप्रकारार्ी जबाबदारी ननजश्र्त
करणेबाबत

श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्त

सामाजजक न्याय विभागाच्या माध्यमातन
ू
दे ण्यात आलेल्या मॅहरकोत्तर शशष्ट्यित्ृ ती
शुल्कातील कोटयिधी रुपयांच्या
गैरव्यिहाराबाबत

३८

२९४४३

श्री.अमरनाथ राजूरकर

बामणी (ता.हदगांि, जज.नांदेड) येथील
शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याबाबत

दस
ु री फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
३९

२९१६३

सदस्त्यांर्े नांि
श्री.सुभाष झांबड

विषय
औरं गाबाद शहरात महावितरणार्ी तीन
हजार रोहीत्र (रान्सफॉमचर) धोकादायक
अिस्त्थेत असल्याबाबत

४०

२६९०३

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे

राज्यातील साखर कारखान्यांनी कजाचर्ी

रक्कम थकविल्याने राज्य सहकारी बॅंकेने
सदर कारखाने विक्रीस काढल्याबाबत

४१

२६८४५

श्री.हे मंत टकले, श्री.धनंजय मुंड,े

ठाणे येथील आश्रमशाळांतील विद्यार्थयाांसाठी

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले,

खरे दीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत

अॅड.ननरं जन डािखरे , श्री.ककरण पािसकर,
श्री.जयिंतराि जाधि, श्री.अमरशसंह पंडडत,

खरे दी करण्यात आलेल्या सामग्री

श्रीमती विद्या र्व्हाण, अॅड.जयदे ि

गायकिाड, श्री.रामराि िडकुते, श्री.नारायण
राणे, श्री.सनु नल तटकरे , श्री.आनंद ठाकूर,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सनतश

र्व्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.शरद रणवपसे
४२

४३

४४

२८९२२

२८८०३

२७४२२

श्री.आनंद ठाकूर, श्री.हे मत
ं टकले,

पाळा (ता.खामगाि, जज.बुलडाणा)

श्री.सुननल तटकरे

सुरक्षेसाठी महहला अधधक्षकांर्ी पदे भरणे

श्री.सुभाष झांबड, श्री.जगन्नाथ शशंदे,

श्री.शमतेश भांगडडया, प्रा.अननल सोले

डॉ.अपि
ू च हहरे

आश्रमशाळांमधील विद्यार्थयींच्या

ि सीसीहटव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत
नागपरू ातील िीज ग्राहकांना

एस.एन.डी.एल. कंपनीने नविन विद्यत
ु
मीटरर्ा पुरिठा करण्याबाबत

राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातन
ू

संस्त्थांना थेट कजच पुरिठा करण्याच्या

ननणचयार्ी अंमलबजािणी करण्याबाबत
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४५

२८७०८

सदस्त्यांर्े नांि

विषय

श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास, प्रा.अननल सोले,

राज्यातील अनुसूधर्त जाती/निबौध्द

अॅड.ननरं जन डािखरे , श्री.सनतश र्व्हाण,

दे ण्याबाबत

श्री.धनंजय मंड
ु ,े श्री.अमरशसंह पंडडत,

विद्यार्थयाांना मॅरीकोत्तर शशष्ट्यित्ृ ती

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, अॅड.जयदे ि
गायकिाड, श्री.कवपल पाटील
४६

४७

४८

२७५९०

२८६२३

२७११४

श्री.नारायण राणे, श्री.हे मत
ं टकले,

राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना

श्री.जगन्नाथ शशंदे, श्री.विनायकराि मेटे

खरे दी केंद्रािरील त्रास दे णाऱ्या अधधकारी ि

श्री.अमरनाथ राजरू कर, श्री.सनु नल तटकरे ,

श्री.रामहरी रुपनिर

श्री.ककरण पािसकर, श्री.धनंजय मुंड,े

अॅड.ननरं जन डािखरे , श्री.हे मंत टकले,
श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले,

अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्रीमती विद्या
र्व्हाण, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामराि

ककमान आधारभत
ू ककं मत दे णे तसेर्
कमचर्ाऱ्यांिर कारिाई करण्याबाबत

बीबीदारुफळ ि रानमसले (ता.उत्तर

सोलापूर, जज.सोलापूर) येथील िीज उपकेंद्र
ननयशमत सरु
ु करण्याबाबत

राज्यातील िसनतगह
ृ ात प्रिेश न

शमळालेल्या विद्यार्थयाांसाठी भारतरत्न

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर स्त्िाधार योजना
राबविण्याबाबत

िडकुते, श्री.सुननल तटकरे , श्री.ख्िाजा बेग,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.सनतश

र्व्हाण, श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.तानाजी
सािंत, श्री.रामहरी रुपनिर
४९

२६७८२

श्री.धनंजय मुंड,े श्री.अमरशसंह पंडडत,
अॅड.ननरं जन डािखरे

५०

२८०९१

श्री.जयंत पाटील, श्री.रविंद्र फाटक

५१

२६८८९

श्री.दत्तात्रय सािंत, श्री.श्रीकांत दे शपांडे

५२

२६९७५

आककच.अनंत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनिर

शासनाने जागनतक व्यापार केंद्राकरीता
वितरण केलेल्या जशमनीच्या झालेल्या
दरु
ु पयोगाबाबत

शभिंडी (जज.ठाणे) येथे जप्त करण्यात

आलेल्या क्लोरल हायड्रेटच्या साठ्याबाबत

राज्यातील अपंग विद्यार्थयाांना शशष्ट्यित्ृ ती
दे णे ि शशष्ट्यित्ृ तीच्या ननधीत िाढ
करण्याबाबत

पुणे जजल्हयात साखरे च्या उत्पादनातील
संभाव्य घट आणण िायदे बाजारातील

सट्टे बाजांर्ी सकक्रयता याबाबत कायचिाही
करण्याबाबत
५३

२६८६५

श्री.प्रकाश गजशभये, श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास,
प्रा.अननल सोले

विदभाचतील राष्ट्रीयकृत बँका ५० पैश्यांपेक्षा
कमी असलेल्या कजाचर्ी िसल
ु ी करीत
असल्याबाबत
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५४

५५

२७४९४

२८३०४

सदस्त्यांर्े नांि

विषय

अॅड.जयदे ि गायकिाड, श्री.धनंजय मुंड,े

पुणे जजल््यातील फुलिडे (ता.आंबेगाि),

श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले

(ता.जन्
ु नर) येथील आश्रमशाळे त गैरप्रकार

अॅड.ननरं जन डािखरे , श्री.ककरण पािसकर,

श्री.हररशसंग राठोड, श्री.कवपल पाटील,
श्री.पररणय फुके

िडेश्िर (ता.मािळ) ि कोळे िाडी
सुरु असल्याबाबत

आहदिासी विकास विभागांतगचत

र्ालविण्यात येणाऱ्या शासकीय आणण

अनद
ु ाननत आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थयाांना
मुलभूत सोईसुविधा उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत

५६

२६७९८

प्रा.अननल सोले

एम.आय.डी.सी. बट
ु ीबोरी (जज.नागपूर)

पररसरातील अधधगह
ृ ीत केलेल्या जशमनीिर
उद्योग सरु
ु न करणाऱ्या कारखान्यांिर
कारिाई करण्याबाबत

५७

५८

२९१६५

२७४१४

शसरसाि (ता.परं डा, जज.उस्त्मानाबाद) येथील

श्री.सुजजतशसंह ठाकूर

श्री अॅग्रो कापपोररेशन या कंपनीने विक्री

श्री.जयिंतराि जाधि, श्री.कवपल पाटील,
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरशसंह पंडडत,

श्री.अब्दल्
ु ,े
ु लाखान दरु ाचणी, श्री.धनंजय मंड
प्रा.अननल सोले
५९

२६७६८

श्री.संजय दत्त, श्री.अमररशभाई पटे ल

६०

२८०२९

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

६१

२७३२९

श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनंदराि पाटील,

केलेली ककटकनाशके भेसळयक्
ु त
असल्याबाबत

राज्यातील मागासिगीय मुलींच्या

िसनतगह
ृ ांिर कायमस्त्िरुपी गहृ पालांर्ी
ननयक्
ु ती करण्याबाबत

राज्यातील महाराष्ट्र औद्योधगक विकास
महामंडळामधील बंद उद्योगांच्या
जशमनींर्ी तपशशलिार माहहती
शमळण्याबाबत
िडद (जज.िधाच) येथील शेतकऱ्याच्या
विहहरीिरील पंपाला िीज जोडणी शमळत
नसल्याबाबत

राज्यात जात प्रमाणपत्र ि जात पडताळणी

आककच.अनंत गाडगीळ, श्री.अशोक ऊफच भाई प्रमाणपत्र दे ण्यार्ी कायचपध्दती सुलभ
जगताप

करण्याबाबत

नतसरी फेरी
अ. क्र. प्रश्न क्रमांक
६२

६३

२८९२४

२८९६८

सदस्त्यांर्े नांि
श्री.आनंद ठाकूर, श्री.हे मत
ं टकले

श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास, प्रा.अननल सोले

विषय
साखरे (ता.विकमगड, जज.पालघर) येथील
आश्रमशाळे तील विद्याथीनीर्ा

ननष्ट्काळजीपणामळ
ु े मत्ृ यू झाल्याबाबत
नागपूर येथील आहदिासी शासकीय

िसनतगह
ृ ातील विद्यार्थयाांना माशसक ननिाचह
भत्ता दे ण्याबाबत
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६४

२८०९४

सदस्त्यांर्े नांि
श्री.जयंत पाटील

विषय
होनाड (ता.खालापूर, जज.रायगड) येथील
ज्योती स्त्टील कारखान्यास स्त्थाननकांनी
केलेला विरोध

६५

२८२१९

आककच.अनंत गाडगीळ

६६

२७८८८

श्री.प्रकाश गजशभये

६७

२७०३३

प्रा.अननल सोले

राज्यातील बबगरशेती नागरी पतसंस्त्थांनी

कजचिाटप करतांना उपविधीमधील तरतुदींर्े
पालन केले नसल्याबाबत

राज्यातील महावितरणाच्या तीन

विभागातील मत
ृ कमचर्ाऱ्यांच्या कुटुंबबयांस
आधथचक मदत दे ण्याबाबत
राज्यातील महाननशमचती, महावितरण ि
महापारे षण कंपनीतील सेिाननित्ृ त

कमचर्ाऱ्यांच्या प्रलंबबत समस्त्यांबाबत
६८

६९

२९४३४

२८०६०

श्री.सुजजतशसंह ठाकूर

प्रा.जोगेन्द्र किाडे

मौजे तेरणानगर ढोकी (ता.जज.उस्त्मानाबाद)
िसाहतीतील बंद केलेला विद्युत पुरिठा
सुरु करण्याबाबत

अंध व्यक्तीला स्त्िािलंबी बनविण्यासाठी

तसेर् त्यांच्या पुनिचसनासाठी आखण्यात
आलेल्या योजनांर्ी अंमलबजािणी
होण्याबाबत

७०

२७३३८

श्री.शरद रणवपसे

जैतापूर (जज.रत्नाधगरी) येथील अणऊ
ु जाच
प्रकल्पाच्या सद्यजस्त्थतीबाबत

विधान भिन :

उत्तमशसंग र्व्हाण

मुंबई.

सधर्ि,

हदनांक : ६ मार्च, २०१७

महाराष्ट्र विधानपररषद

_______________________________________________________________________

मद्र
ु णपूर्व सर्व प्रकिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणि यंत्रणेर्र िरण्यात आली आहे.
मुद्रण: शासिीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुंबई.

