
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१८ 
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सोमिार, हदनाांक १२ मार्च, २०१८ / फाल्गुन २१, 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 - ६५ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३१ [ १ ते ३१ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २१ [ ३२ ते ५२ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १३ [ ५३ ते ६५ ] 
  

एकूण - ६५ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
१ ३९०१५ श्री.हेमांत टकले, अॅड.जयदेि गायकिाड, 

श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्त्नबानू खललफे, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सुधीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.मोहनराि कदम, आककच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.जगन्नाथ लशांदे, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.विक्रम काळे, 

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.रामराि िडकुते, श्री.अननल भोसले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, प्रा.डॉ.तानाजी 
सािांत, डॉ.अपूिच हहरे, प्रा.अननल सोले, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.प्रकाश गजलभये 

२ ३८२८३ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती 
हुस्त्नबानू खललफे, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सतेज ऊफच  
बांटी पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, आककच .अनांत 
गाडगीळ, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, डॉ.अपूिच हहरे, प्रा.अननल सोले 

राज्यातील कजचबाजारी शेतकऱ् याांच्या 
कजचमाफीसांदभाचतील मागण्या पूणच 
करण्याबाबत 

३ ३७७२८ डॉ.अपिूच हहरे, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील 

नालशक जजल््यात कृषी पांप जोडण्या 
प्रलांबबत असल्याबाबत 

४ ३८२३० अॅड.जयदेि गायकिाड पुणे जजल््यातील रमाई आिास योजनेर्ी 
कामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

५ ३८०९८ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर 

राज्यात “मेक इन महाराष्ट्र” अांतगचत 
निीन उद्योग उभारणीबाबत 

६ ३९०७४ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

राज् यातील अपांग कला विषय ि कला 
लशक्षकाांच् या प्रलांबबत प्रश् नाांबाबत 

७ ३८३९९ श्री.रामहरी रुपनिर, आककच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि 
पाटील, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.र्ांद्रकाांत रघुिांशी, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोड, 
श्री.मोहनराि कदम 

साांगोला (जज.सोलापूर) तालुक्यात 
महावितरण आपल्या दारी या योजनेंतगचत 
देण्यात येणाऱ्या िीज जोडण्या प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
८ ३९१६७ श्री.रामराि िडकुते जयपूर (ता.सेनगाि, जज.हहांगोली) येथील 

समाजकल्याण विभागातील अधधकाऱ्याांनी 
गैरव्यिहार केल्याबाबत 
 

९ ३८८९८ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 
 

मौजे आमनी खदुच (ता.महागाांि, 
जज.यितमाळ) येथील शतेकऱ्याांर्ी जमीन 
परत देण्याबाबत 

१० ३८६४३ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेकर 

शासकीय िसनतगहृाांमधील विद्यार्थयाांसाठी 
राबविण्यात आलेल्या सांगणक प्रलशक्षण 
योजनेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

११ ३८३१७ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररलसांग राठोड, आककच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.विक्रम काळे, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.सुननल तटकरे, श्री.जगन्नाथ 
लशांदे, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि 
कदम, अॅड.जयदेि गायकिाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ख्िाजा बेग 
 

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील 
प्रस्त्तावित ररफायनरी पेरोकेलमकल्स 
प्रकल्प रद्द करणेबाबत 

१२ ३७७४५ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.विक्रम काळे 
 

राज्यातील आधथचक विकास महामांडळाांना 
ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

१३ ३७९६२ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, 
डॉ.अपिूच हहरे 
 

नालशक येथे कृषी टलमचनल माकेट 
उभारण्याबाबत 

१४ ३७६९० श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

 

राज्यातील सांजय गाांधी ननराधार ि 
श्रािणबाळ पेन्शन योजनाांच्या रकमेत 
िाढ करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
१५ ३७९२७ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 

श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.सनतश र्व्हाण, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.दत्तात्रय 
सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.जयांत पाटील 

कृषी पांपधारक शतेकऱ् याांना एर्.पी. नसुार 
िीज देयक आकारणी करण्याबाबत 

१६ ३८४४२ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.र्ांद्रकाांत 
रघुिांशी, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर 

ऑनलाईन सेिाांमधील ताांबत्रक अडर्णीमुळे 
विदयार्थयाांना लशष्ट्यितृ्ती ि लशक्षण शुल्क 
लमळण्यास विलांब होत असल्याबाबत 

१७ ३७७१४ श्री.हररलसांग राठोड, श्रीमती जस्त्मता िाघ, 
श्री.लमतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार 

राज्यातील आहदिासी शासकीय 
आश्रमशाळाांसाठीच्या सीसीटीव्ही खरेदी 
प्रकक्रयेस विलांब होत असल्याबाबत 

१८ ३९१४१ श्री.र्ांद्रकाांत रघुिांशी राज्यातील कुपोषण रोखण्यासाठी 
जनजागतृी करण्याबाबत 

१९ ३८६७१ श्री.जयांत पाटील उरण (जज.रायगड) तालुक्यातील 
सीएसआर ननधी पररसरातील विकास 
कामाांसाठी िापरण्याबाबत 

२० ३८८६४ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.श्रीकाांत 
देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.विक्रम काळे 

राज्यातील आश्रमशाळा ि िसनतगहृाांना 
सहाव्या िेतन आयोगाप्रमाणे ननधी 
देण्याबाबत 

२१ ३८१२४ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अमरलसांह 
पांडडत, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग 

निी मुांबईतील ए.पी.एम.सी. माकेट 
आिारातील मुख्य रस्त्त्यार्ी दरुिस्त्था 
झाल्याबाबत 

२२ ३८५८९ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

रामपूर (ता.घाटांजी, जज.यितमाळ) येथील 
आश्रमशाळेतील विद्याथीनीने आत्महत्या 
केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
२३ ३८९८६ श्री.रविांद्र फाटक, श्री.बाळाराम पाटील तलासरी (जज.पालघर) येथील औद्योधगक 

िसाहतीमध्ये सोयी-सुविधाांर्ा अभाि 
असल्याबाबत 
 

२४ ३८५१७ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकले, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर 
 

लातूर आणण नाांदेड जजल््यातील 
िसनतगहृातील गैरसोईबाबत 

२५ ३८८८७ श्री.आनांदराि पाटील राज्यातील शेतकऱ्याांकडून थकीत िीज 
देयकाांिर दांड आकारण्यात येत 
असल्याबाबत 
 

२६ ३८१३५ श्री.गोवपककशन बाजोरीया, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्त्नबान ू
खललफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

अकोट (जज.अकोला) येथील शेतकऱ्याांना 
अटल सौर कृषी पांप योजनेर्ा लाभ 
लमळण्याबाबत 

२७ ३९२९० श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुस्त्नबान ू
खललफे, श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, 
डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन डािखरे 
 

राज्यात औद्योधगक गुांतिणकू क्षेत्रात घट 
होत असल्याबाबत 

२८ ३९८३८ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे महाराष्ट्र औद्योधगक महामांडळातील 
विभागीय अजननशमन अधधकारी याांच्या 
प्रलशक्षणासाठी झालेल्या खर्ाचबाबत 
 

२९ ३९९४० प्रा.डॉ.तानाजी सािांत साखरेर्ा दर ठरविण्याकरीता दहेुरी ककां मत 
धोरण स्त्िीकारण्याबाबत 
 

३० ४०६३८ श्री.प्रविण दरेकर महाड (जज.रायगड) तालुक्यात 
सैननकाांसाठी असलेल्या कॅन्टीनमध्ये 
ललकर िाहतकु ि वितरण परिाना सुरु 
करण्याबाबत 
 

३१ ४०८१२ श्री.पररणय फुके महाराष्ट्र राज्य सहकारी बकँ लल., मुांबई 
ि सोनी (ता.लमरज, जज.साांगली) शतेकरी 
सहकारी कारखाना लल., याांनी केलेल्या 
गैरव्यिहाराबाबत 
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दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
३२ ४०५०९ श्री.हेमांत टकले, श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र 

पाटील, श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सुननल तटकरे, श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.जगन्नाथ लशांदे 

विखरण (जज.धुळे) येथील औजष्ट्णक ऊजाच 
प्रकल्पासाठी भूसांपादन केलेल्या जलमनीर्ा 
मोबदला देण्याबाबत 

३३ ४०२५५ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

यितमाळ जजल््यातील हदव्याांग शासकीय 
योजनाांपासून िांधर्त असल्याबाबत 

३४ ३७७२६ डॉ.अपिूच हहरे नालशक ि अहमदनगर विभागातील 
अविकलसत भूखांड ताब्यात घेण्याबाबत 

३५ ४०५९७ अॅड.जयदेि गायकिाड महावितरण पुणे पररमांडळातील विद्यतु 
जोडणी देताना गैरव्यिहार होत 
असल्याबाबत 

३६ ३९७७२ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सतेज ऊफच  
बांटी पाटील 

ऑनलाईन अजाचतील त्रटुीांमुळे शतेकरी 
कजचमाफीपासून िांधर्त राहहल्याबाबत 

३७ ४०६२१ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप 

बेलापूर, निी मुांबई येथील विभागीय 
सहननबांधक, सहकारी सांस्त्था तसेर् ठाणे 
शहर, उप ननबांधक कायाचलयातील 
अधधकारी पदार्ा गैरिापर करत 
असल्याबाबत 

३८ ३९३९४ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सुभाष झाांबड, डॉ.सुधीर ताांबे, 

राज्यात विजेच्या धक्क्याने कामगार 
आणण नागरीकाांर्ा मतृ्यू झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सतेज ऊफच  बांटी 
पाटील, श्री.मोहनराि कदम 

३९ ३८०२३ श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील 
 

राज्यात विशेषतः मराठिाडा आणण 
विदभाचत कृषी पांपाच्या िीज जोडणीर्ी 
कामे पुणच करण्याबाबत 

४० ३९२४२ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठाकूर 

मालाड (पूिच) येथील िसांत व्हॅली रघकुुल 
को.ऑप.हौ. सोसायटीच्या 
गैरकारभाराबाबत 
 

४१ ३७८२३ श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे 
 

कोल्हापूरातील उदयोगाांना विजेच्या दरात 
सिलत देण्याबाबत 

४२ ३७९२५ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.सनतश र्व्हाण, अॅड.ननरांजन डािखरे 
 

राज्यातील उद्योग इतर राज्यात 
स्त्थलाांतरीत होत असल्याबाबत 

४३ ३७७२० श्री.हररलसांग राठोड िणी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील लसांदोला 
येथे एसीसी कां पनीर्ा गािातील प्राथलमक 
नागरी सुविधाकड े दलुचक्ष होत 
असल्याबाबत 
 

४४ ३८६९५ श्री.जयांत पाटील निेदर निगाि ि मेस्त्को पाडा 
(ता.अललबाग, जज.रायगड) येथील विद्यतु 
उपकरणे बदलण्याबाबत 
 

४५ ३८८६६ डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोक 
ऊफच  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील 
 

राष्ट्रीय कुटूांब लाभ योजनेच्या रकमेत 
िाढ करण्याबाबत 

४६ ३९४८३ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.अमरलसांह 
पांडडत, श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग 
 

कडधान्य ननयमनमुक्तीमुळे शेतकरी, 
माथाडी कामगार ि बाजार सलमत्याांरे् 
होणाऱ्या नुकसानीबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
४७ ४०५५२ श्री.रविांद्र फाटक डहाण ू (जज.पालघर) येथील अनुदाननत 

आश्रमशाळाांमधील कमचर्ाऱ् याांरे् थककत 
िेतन अदा करण्याबाबत 
 

४८ ४०६७२ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.सुभाष झाांबड, श्रीमती 
हुस्त्नबानू खललफे, डॉ.सुधीर ताांबे 
 

लोहा (जज.नाांदेड) तालुक् यातील सांजय 
गाांधी ननराधार योजनेच्या लाभार्थयाांना 
ननयलमत अनदुान देण्याबाबत 

४९ ३८१०७ श्री.गोवपककशन बाजोरीया मुांबईतील शासकीय मध्यिती मुद्रणालयाने 
महाराष्ट्र प्राणी सांरक्षण कायद्यात दरुुस्त्ती 
न करता प्रकालशत केल्याबाबत 
 

५० ३९८५३ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे मुांबईतील खार जजमखाना येथे 
कोटयिधीर्ा बनािट मद्यसाठा जप्त 
केल्याबाबत 
 

५१ ४०६९४ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत सोलापूर जजल््यात मीटररे् र्ुकीरे् ररडीांग 
घेणाऱ्याांिर फौजदारी कारिाई करण्याबाबत 
 

५२ ४०६४४ श्री.प्रविण दरेकर राज्यातील मजूर सहकारी सांघाच्या 
समस्त्याांबाबत 
 

  

नतसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
५३ ४०२६० श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकले, श्री.आनांद 

ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 
िणी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील 
शेतकऱ्याांर्ी गत िषाचतील तूर विक्रीर्ी 
रक्कम थकीत असल्याबाबत 

५४ ३९३३४ डॉ.अपिूच हहरे नालशक औद्योधगक भिनातील 
(एम.आय.डी.सी.) थककत कर ि दांड 
िसुलीर्ी नस्त्ती गहाळ झाल्याबाबत 

५५ ४०८३० श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

सोलापूर जजल््यात टोमॅटोस कमी भाि 
लमळाल्याने शेतकऱ्याांरे् नकुसान 
झाल्याबाबत 

५६ ३९३९९ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.ननरांजन 

उजनी (जज.सोलापूर) धरणािर तरांगता 
सौर ऊजाच प्रकल्प उभारण्यात येत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि विषय 
डािखरे, श्री.सुननल तटकरे, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि 
िडकुते, श्री.जगन्नाथ लशांदे 
 

५७ ३९३७९ श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील 

काांद्यािरील ककमान ननयाचत मुल्य कमी 
करण्याबाबत 
 

५८ ३७८७१ श्री.सतेज ऊफच  बांटी पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.शरद रणवपसे 

राधानगरी (जज.कोल्हापूर) धरणािरील 
िीज प्रकल्प बांद करण्याच्या ननणचयाबाबत 

५९ ३७९३४ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.हेमांत टकले, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र 
पाटील 
 

िरोती (ता.डहाण,ू जज.पालघर) येथील 
आहदिासी िसनतगहृातील विद्यार्थयाचर्ा 
मतृ्य ूझाल्याबाबत 

६० ३९२३२ श्री.हररलसांग राठोड यितमाळ जजल््यातील सोयाबीन उत्पादक 
शेतकऱ्याांना अनदुानार्ी रक्कम 
देण्याबाबत 
 

६१ ३९९८३ श्री.जयांत पाटील राज्यात विशषेतर रायगड जजल््यातील 
विद्याथी लशष्ट्यितृ्तीपासून िांधर्त 
असल्याबाबत 
 

६२ ४०७२६ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्त्नबानू खललफे, डॉ.सुधीर ताांबे 
 

धमाचबाद (जज.नाांदेड) तालुका कृषी उत्पन्न 
बाजार सलमतीतील व्यापाऱ्याांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

६३ ४०२३३ श्री.गोवपककशन बाजोरीया विदभाचतील महाविद्यालयातील निीन 
अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थयाांना लशष्ट्यितृ्ती 
लमळत नसल्याबाबत 
 

६४ ४०७०१ प्रा.डॉ.तानाजी सािांत सोलापूर बाजार सलमतीच्या आिारातील 
सुरक्षा ठेकेदाराांिर कारिाई करण्याबाबत 
 

६५ ४०७८१ श्री.प्रविण दरेकर बेस्त्ट उपक्रमाच्या विद्यतु विभागाच्या 
दक्षता पथकाने अ ॅन् टॉप हहल येथे धाड 
टाकून िीज र्ोरी पकडल्याबाबत 
 

 

विधान भिन र   डॉ. अनांत कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक र ९ मार्च, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


