
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

सोमिार, हदनाांक ०५ मार्च, २०१८ / फाल्गुन १४, १९३९ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) आहदिासी विकास मांत्री 

 

याांरे् प्रभारी विभाग 

(२) उद्योग, खननकमच मांत्री 
(३) ऊजाच, निीन ि निीकरणीय ऊजाच, राज्य उत्पादन शुल्क मांत्री  
(४) सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री 
(५) सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ६४ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३९ [ १ ते ३९ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १७ [ ४० ते ५६ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ८ [ ५७ ते ६४ ] 
  

एकूण - ६४ 
-------------------- 
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पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
१ ३८९२९ श्री.हररससांग राठोड, श्री.धनांजय मुांड,े 

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश र्व्हाण, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.सुननल तटकरे, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.प्रकाश गजसभये, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सतेज 
ऊफच  बांटी पाटील 
 

धनगर समाजास आरक्षण देण्याबाबत 

२ ३७९०८ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील 

नायगाि (ता.ससन्नर, जज.नासशक) येथील 
गोदा युननयन कृषक सेिा सहकारी 
सांस्त्थेस पीक कजाचरे् िाटप करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
३ ३८२९६ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 

ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील 
आणी (जज.यितमाळ) कृषी उत्पन्न बाजार 
ससमतीस बाजार ि देखरेख शुल्क अदा 
करण्याबाबत 
 

४ ३७७०४ श्री.प्रकाश गजसभये, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खसलफे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररससांग 
राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील, श्री.मोहनराि कदम 
 

राज्यातील कृषी पांप सौर ऊजेने 
जोडण्याबाबत 

५ ३७९३८ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.सनतश र्व्हाण, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.प्रकाश गजसभये, श्रीमती जस्त्मता िा , 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्त्नबान ू खसलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.हररससांग राठोड, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील 
 

महाडीबीटी पोटचल या सांकेतस्त्थळािरील 
त्रटुीांमुळे विद्याथी सशष्ट्यितृ्तीपासून िांधर्त 
राहहल्याबाबत 

६ ३७७२१ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे तारापूर (जज.पाल र) औद्योधगक क्षेत्रातील 
जमीन विक्रीत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
 

७ ३८८८४ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हुस्त्नबानू खसलफे, श्री.हररससांग 
राठोड, श्री.विक्रम काळे, श्री.दत्तात्रय 
सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.अपिूच हहरे, 
प्रा.अननल सोले 
 

कुटुांबातील एका व्यक्तीला हदलेल्या जात 
प्रमाणापत्रािरुन त्याच्या रक्ताच्या 
नात्यातील व्यक्तीांना जात प्रमाणपत्र 
देण्याबाबत 

८ ३८१६३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले राज्यातील गटसधर्िाांच्या असहकार 
आांदोलनाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
९ ३९१३५ श्री.र्ांद्रकाांत र िुांशी, श्री.सतेज ऊफच  बांटी 

पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्रीमती हुस्त्नबानू खसलफे, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.हररससांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष 
झाांबड, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मोहनराि 
कदम, श्रीमती जस्त्मता िा , श्री.आनांद 
ठाकूर, श्री.विक्रम काळे, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.समतेश भाांगडडया, श्री.प्रविण 
दरेकर 

राज्यात िीज ननसमचतीसाठी लागणाऱ्या 
कोळशार्ा योग्य पुरिठा न करणाऱ्या 
कां पन्याांिर कारिाई करण्याबाबत 

१० ३९१८४ श्री.रामराि िडकुते हहांगोली येथील शतेकऱ्याांना विक्री केलेल्या 
मालार्ी थकीत रक्कम अदा करण्याबाबत 

११ ३७९२१ अॅड.अननल परब, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील 

महाड (जज.रायगड) औद्योधगक 
िसाहतीमध्ये रासायननक साांडपाणी िाहून 
नेणारी पाईपलाईन फुटून शेतकऱ्याांरे् 
नुकसान होत असल्याबाबत 

१२ ३७९९९ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप 

बारिी (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) 
धरणग्रस्त्ताांच्या प्रलांबबत मागण् याांबाबत 

१३ ३८४८३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत 

परभणी जजल््यातील सहाय्यक ननबांधक 
याांच्याविरूध्द कायचिाही करण्याबाबत 

१४ ३८८३९ श्रीमती विद्या र्व्हाण समाजकल्याण विभागाच्या पुणे शहर ि 
जजल्हयातील ५ िसनतगहृातील 
विद्यार्थयाचरे् जेिण ठेकेदाराने बांद 
केल्याबाबत 

१५ ३८६९३ श्री.जयांत पाटील िडिली-िािे या गािादरम्यानच्या उल्हास 
नदीिरील पुलार्ी दरुिस्त्था झाल्याबाबत 

१६ ३७७९१ श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे 

कोल्हापूर जजल्हयात अनुशेष भरतीमध्ये 
मुकबधीर व्यजक्तर्ी ननयुक्ती 
करण् याबाबत 

१७ ३८०१९ श्री.जगन्नाथ सशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर 

डोंबबिली औद्योधगक पररसरातील पाणी 
र्ोरी रोखण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
१८ ३८३११ श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 

श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण 
 

सहकारी सांस्त्थेच्या दफ्तर हस्त्ताांतर 
करण्यास झालेला विलांब 

१९ ३८०४९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.समतेश भाांगडडया 

सामाजजक न्याय विभागाच्या “अ” 
शे्रणीतील शाळा ि कमचशाळाांना अनदुान 
देण्याबाबत 
 

२० ३७६७२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्त्नबान ू खसलफे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.हररससांग राठोड, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि 
कदम, आककच .अनांत गाडगीळ, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड े
 

अनुसूधर्त जातीच्या सहकारी सांस्त्थाांना 
मांजूर करण्यात आलेल्या अथचसहाय्य 
योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

२१ ३८२०७ अॅड.जयदेि गायकिाड परभणी ि हहांगोली जजल्हयात मॅहरकोत्तर 
सशष्ट्यितृ्तीत झालेला गैरव्यिहार 
 

२२ ३८०२५ श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 
 

राज्यातील रेशीम शतेी आणण व्यापार 
िाढीबाबत 

२३ ३८९९४ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.बाळाराम पाटील पाल र जजल््यातील आश्रमशाळाांच्या 
इमारतीांर्ी बाांधकामे प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
 

२४ ३८२५२ श्री.प्रसाद लाड अपांगत्िारे् खोटे दाखले सादर करुन 
शासकीय ि ननमशासकीय सेिेत 
ननयुक्त्या केल्याबाबत 
 

२५ ३८३५२ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास अमरािती आहदिासी विकास ि सशक्षण 
विभागाांतगचत राबविण्यात येत असलेल्या 
प्रसशक्षण सशबबरातील गैरसोईबाबत 
 

२६ ३८५८० श्री.मोहनराि कदम, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्त्नबानू खसलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 
 

साांगली येथील समाजकल्याण विभागाला 
प्राप्त ननधी अखधर्चत राहहल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
२७ ३८६०१ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.शरद रणवपसे 
राज्यातील आहदिासी विकास विभागात 
झालेल्या गैरव्यिहारातील दोषीांिर कारिाई 
करण्याबाबत 
 

२८ ३८०४७ श्रीमती हुस्त्नबानू खसलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.हररससांग राठोड, श्री.सुभाष झाांबड, 
डॉ.सुधीर ताांबे, आककच .अनांत गाडगीळ, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील, श्री.मोहनराि कदम 
 

लातूर येथील सोयाबीन खरेदी कें द्रािर 
शेतकऱ्याांर्ी फसिणकू झाल्याबाबत 

२९ ३८४४१ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे 

राज्यातील बबयर बार आणण दारु विक्री 
कें द्राना महापरुुष, गडककल्ले ि महहलाांर्ी 
नाांिे देण्यास प्रनतबांध करण्याबाबत 
 

३० ३८५२० श्री.अमरनाथ राजूरकर नाांदेड जजल्हयातील शेतकऱ्याांना कृषीपांप 
िीज जोडण्या देण्याबाबत 
 

३१ ३८०६५ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला जजल््यातील शतेकऱ्याांरे् कजच 
माफ करण्याबाबत 
 

३२ ३९२८९ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.जगन्नाथ सशांदे 
 

मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील विद्यतु 
पोल आणण ताराांच्या दरुुस्त्तीबाबत 

३३ ३९५६६ श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत 
टकले, श्री.ककरण पािसकर, श्री.अननल 
भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप 
 

मॅरीकोत्तर सशष्ट्यितृ्तीच्या रक्कमेत 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

३४ ३९९१४ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत सोलापूर जजल्हयातील कजचमाफीसाठी पात्र 
शेतकऱ् याांना रक्कम अदा करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
३५ ४००५० श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 

प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 
मुांबई कृषी उत्पन्न बाजार ससमतीतील 
पार्ही बाजारपेठाांमध्ये सोयीसुविधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
 

३६ ४०१३९ श्री.आनांदराि पाटील सातारा जजल्हयातील कोयना प्रकल्पग्रस्त्त 
यिुकाांना िीज महाननसमचती कां पनीमध्ये 
नोकरी देण्याबाबत 
 

३७ ४०१५६ श्री.सुजजतससांह ठाकूर, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.जयांत पाटील 

डोंगरे, धर्खलडोंगरे ि बोळीांज (ता.िसई, 
जज.पाल र) येथील विद्युत उपकें द्र 
बाांधकामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

३८ ४०२०७ श्रीमती जस्त्मता िा , श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

राज्यातील मराठा तरुणाांना बबनव्याजी 
कजच उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
 

३९ ४०२२४ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.अमरससांह 
पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटकरे 
 

पार्गणी येथील शॉलम इांजग्लश 
स्त्कूलमध्ये आहदिासी विद्याथाांर्ा मतृ्य ू
झाल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
४० ३७७१७ श्री.हररससांग राठोड यितमाळ येथील सहकारी जजननांग 

पे्रससांगर्ी जागा ननम्या ककां मतीत 
विकल्याबाबत 
 

४१ ३८२८७ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील 

राज्यातील “ड” िगाचतील नगरपररषदा ि 
नगरपांर्ायतीांना आम आदमी विमा 
योजना लागू करणेबाबत 
 

४२ ३७६७६ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.सनतश र्व्हाण 

मुांबई शहर ि उपनगर तसेर् समरा भाईंदर 
पररसरातील िीज ग्राहकाांकडून 
ननयमबा्यररत्या िसुली केल्याबाबत 
 
 



7 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
४३ ३८८६२ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 

रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हुस्त्नबानू खसलफे, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररससांग राठोड, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय 
सािांत, श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यातील आश्रमशाळा सांस्त्थाच्या 
इमारतीांना ननयसमत भाड ेदेण्याबाबत 

४४ ३९९०२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबानू खसलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररससांग राठोड, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि 
कदम 

सामाजजक न्याय विभागाच्या 
िसनतगहृाांमधील भोजन पुरिठ्यारे् काम 
ननविदा न काढतार् देण्यात आल्याबाबत 

४५ ३९१३७ श्री.र्ांद्रकाांत र ुिांशी नासशक जजल्हा मध्यिती सहकारी 
बँकेकडून ठेिीदाराांर्ी अडिणकू होत 
असल्याबाबत 

४६ ३८८८९ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.विक्रम काळे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडकुते 

मोखाडा (जज.पाल र) येथील शासकीय 
िसतीगहृास सुविधा पुरविणेबाबत 

४७ ३८६६८ श्री.जयांत पाटील रायगड जजल््यात सिच तालुक्याांना ठक्कर 
बाप्पा योजनेर्ा समान ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 

४८ ३९३३९ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
श्री.जयांत पाटील 

राज्यातील सहकारी सांस्त्थाांच्या 
लेखापररक्षणात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

४९ ३९०५६ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

राज् यातील अनदुाननत आश्रम शाळाांमधील 
प्रलांबबत समस्त् याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
५० ४०५३५ अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.हेमांत टकले, 

श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.सुननल तटकरे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि 
िडकुते 

तळेगाि दाभाड े (जज.पुणे) येथे भारतरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर याांरे् स्त्मारक 
उभारण्याबाबत 

५१ ४००१५ श्री.अमरससांह पांडडत बीड जजल्हा मध्यिती सहकारी बकेँतील 
गैरव्यिहाराबाबत 

५२ ३८९८२ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.बाळाराम पाटील आहदिासी विभागाकडून राबविण्यात 
येणाऱ्या योजनाांसाठीर्ा ननधी अखधर्चत 
राहहल्याबाबत 

५३ ३९००१ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्रीमती 
हुस्त्नबानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनिर 

गुहीर (ता.िाडा, जज.पाल र) येथील 
आश्रमशाळा इमारतीच्या कामास विलांब 
करणाऱ्या ठेकेदाराांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

५४ ३८०८७ श्रीमती हुस्त्नबानू खसलफे, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, आककच .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

रत्नाधगरी औद्योधगक िसाहतीतील 
अनधधकृत कामाांबाबत 

५५ ३८५३० श्री.अमरनाथ राजूरकर कृष्ट्णरू (ता.नायगाांि, जज.नाांदेड) 
पांर्ताराांककत औद्योधगक िसाहतीत 
पाण्यार्ी गळती होत असल्याबाबत 

५६ ३८०७७ श्री.गोवपककशन बाजोरीया पारस येथील (ता.बाळापूर, जज.अकोला) 
प्रस्त्तावित िीज प्रकल्प बांद करण्यात 
आल्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
५७ ३७७१८ श्री.हररससांग राठोड मेळ ाटातील (जज.अमरािती) 

आश्रमशाळाांच्या समस्त्याांबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
५८ ३८२८२ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 

ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र पाटील 
शासकीय अथचसहाय्य योजनेतनू हदलेले 
धनादेश न िटता परत आल्याबाबत 

५९ ३८८६३ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्रीमती हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.श्रीकाांत 
देशपाांड,े श्री.विक्रम काळे, श्री.दत्तात्रय 
सािांत, श्री.बाळाराम पाटील 

ननिासी आश्रमशाळाांमध्ये सफाई कमचर्ारी 
ि सुरक्षारक्षक नेमण्याबाबत 

६० ४०११२ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप 

िाडा (जज.पाल र) तालुक्यातील  विजेच्या 
गैरसोईबाबत 

६१ ३८६६९ श्री.जयांत पाटील असलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील 
आहदिासी िाड्या िस्त्त्याांच्या 
विकासाबाबत 

६२ ३८९८४ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.बाळाराम पाटील काजळी (ता.तलासरी, जज.पाल र) येथील 
आहदिासीांना िीज उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत 

६३ ३८५३५ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.सुभाष झाांबड, श्रीमती 
हुस्त्नबानू खसलफे 

बबलोली (जज.नाांदेड) तालुक्यातील गोदािरी 
नदीिरील उपसा जलससांर्न प्रकल्प 
प्रलांबबत असल्याबाबत 

६४ ३८१३१ श्री.गोवपककशन बाजोरीया, डॉ.(श्रीमती) 
नीलम गोऱ्हे, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

विदभाचतील बांद सुतधगरण्या सुरु 
करण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : १ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या सगंणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 

 


