
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

मंगळिार, ददनांक १० जुलै, २०१८ / आषाढ १९, १९४० (शके) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांची सूची 

  

(१) आददिासी विकास मंत्री 

 

यांचे प्रभारी विभाग 
(२) उद्योग, खननकमम मंत्री 
(३) ऊजाम, निीन ि निीकरणीय ऊजाम, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री 
(४) सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मंत्री 
(५) सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मंत्री 

  

प्रश्नांची एकूण संख्या - ६४ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ३८ [ १ ते ३८ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - १८ [ ३९ ते ५६ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ८ [ ५७ ते ६४ ] 
  

एकूण - ६४ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
१ ४१३७८ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमंत टकले, 

श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण 
 

मंुबई जेट एअरिेज एम्प्लॉईज को. ऑप 
के्रडडट सोसायटी लल. या संस्त्थेच्या 
गैरव्यिहाराची चौकशी करणेबाबत 

२ ४१३०१ श्री.हेमंत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.धनजंय मंुड,े श्री.अमरलसहं पडंडत, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.जयतं पाटील, श्री.अमररशभाई 
पटेल, श्री.संजय दत्त, श्रीमती हुस्त्नबान ू
खललफे 
 

छत्रपती लशिाजी महाराज कृषी सन्मान 
कजममाफी योजना सुरु करण्यात 
आल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
३ ४१२२३ श्री.धनजंय मंुड,े श्री.सुननल तटकरे, 

श्री.सनतश चव्हाण 
 

सन २०१६ च्या खरीप हंगामामध्ये 
तुरीच्या मुबलक उत्पादनाबाबत 

४ ४२४८५ श्री.प्रकाश गजलभये कृषी पंप िीज जोडणीच्या कामासाठी 
काढलेल्या ननविदा भरण्यास एकही 
कंत्राटदार तयार नसल्याबाबत 
 

५ ४१८८२ श्री.आनदं ठाकूर, श्री.हररलसगं राठोड, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरलसहं पडंडत, अॅड.जयदेि 
गायकिाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमंत 
टकले, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.धनजंय मंुड,े श्री.सुननल 
तटकरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.रामराि िडकुते, 
श्री.अरुणकाका जगताप, श्रीमती हुस्त्नबान ू
खललफे 
 

राज्यातील आददिासी िसनतगहृातील 
विदयार्थयाांच्या भोजनाचे अनदुान बँक 
त्यांच्या खात्यािर जमा करण्यास विरोध 
होत असल्याबाबत 

६ ४१७४८ श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, श्रीमती 
हुस्त्नबानू खललफे, श्री.हररलसगं राठोड, 
डॉ.सुधीर तांबे, श्री.सुभाष झाबंड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत 

७ ४१२७५ श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण राज्यातील मराठी माध्यमाच्या सिम 
शाळानंा ननिासी दराने िीज पुरिठा 
करणेबाबत 
 

८ ४१८०६ श्री.अमरलसहं पंडडत, श्री.धनंजय मंुड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सुननल तटकरे 
 

राज्यातील साखर उद्योग ि ऊस 
उत्पादक शतेकरी अडचणीत 
सापडल्याबाबत 

९ ४१९५४ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.संजय दत्त, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सुभाष झाबंड, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, 
श्री.आनदंराि पाटील 
 

सोलापूर येथील कजमिाटपाबाबत बकँ 
शेतकऱ् यांपासून दरू राहत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
१० ४१२९९ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे राज्याच्या आददिासी विकास विभागाने 

प्रलंबबत िनहक्क दािे ि अवपले ननकाली 
काढण्यासाठी ’’िनलमत्र मोदहम’’ 
राबविण्याबाबत 
 

११ ४२२०१ आककम .अनतं गाडगीळ, श्री.सतेज ऊफम  
बंटी पाटील 

तूर ि हरभरा खरेदीसाठी गोदामे ताब्यात 
घेण्याबाबत 
 

१२ ४१३२५ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचंद्र व्यास 

नागपूर (मननष नगर) येथील सामाजजक 
न्याय ि विशषे सहाय्य विभागाच्या 
िसनतगहृात विद्यार्थयाांला मारहाण 
झाल्याबाबत 
 

१३ ४१३९९ श्री.दत्तात्रय साितं, श्री.श्रीकांत देशपांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील 

अनुसूधचत जातीच्या मुला-मुलींच्या 
आश्रमशाळेतील कममचाऱ् यांच्या िेतनशे्रणी 
त्रटुी पूतमतेबाबत 
 

१४ ४१५१० श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरलसहं पंडडत 
 

आश्रमशाळांना अनदुान देणेबाबत 

१५ ४१२९४ श्री.रविदं्र फाटक तळोजा एमआयडीसीतील १२३ कारखाने 
बंद असल्याबाबत 
 

१६ ४२३११ डॉ.सुधीर तांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.संजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्रीमती 
हुस्त्नबानू खललफे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.दत्तात्रय साितं 
 

राज्यातील ददव्यांगांच्या शाळांमध्ये 
लशक्षक ि लशक्षकेतर कममचाऱ् यांची पदे 
ररक्त असल्याबाबत 

१७ ४१८७७ श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.संजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादमन 
चांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफम  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सुधीर ताबें, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.दत्तात्रय साितं, श्री.बाळाराम पाटील 
 

साखर कारखान्यांिर शेतकऱ् यांची 
थकबाकी असल्याबाबत 

१८ ४२३०१ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचंद्र व्यास, 
श्री.प्रविण दरेकर 

नागपूर कोराडी महाननलममती, महापारेषण 
ि महावितरण कंपनीतील सेिेतील िीज 
कममचारी संघटनानंी ददलेला आंदोलनाचा 
इशारा 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
१९ ४१७४४ श्री.संजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.जनादमन 
चांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्रीमती हुस्त्नबान ू
खललफे, आककम .अनंत गाडगीळ, 
श्री.हररलसगं राठोड, श्री.सुभाष झाबंड, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.चदं्रकातं रघुिशंी 
 

राज्यात उद्योगांसाठी पोषक िातािरण 
ननमामण करण्याबाबत 

२० ४१३८८ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.अमरलसहं पडंडत, श्री.आनंद ठाकूर, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ 
लशदें, श्री.संजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.जनादमन चादंरूकर 
 

निी मंुबईतील खरैणे एम.आय.डी.सी. 
तील सहा कंपन्याना आग लागल्याबाबत 

२१ ४२०३१ अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.हेमंत टकले, श्री.धनजंय मंुड,े 
श्री.अमरलसहं पंडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनदं ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग 
 

राज्यात िाड्या, िस्त्त्या ि पाड्यांचे 
विद्युतीकरण करण्याबाबत 

२२ ४२२७५ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचदं्र व्यास बोररिली, मंुबई येथील संजय गाधंी 
उद्यानातील आददिासी पाड ेतसेच गोराई 
पाडा येथे िीज पुरिठा खडंीत 
असल्याबाबत 
 

२३ ४२२६४ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाटील यितमाळ येथील ददव्यांगाच्या 
मागण्याबाबत 
 

२४ ४१९४२ अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.आनदं ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील 
 

महाराष्ट्रात िीज उत्पादन कंपनीकडून 
भारननयमनात िाढ होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
२५ ४१४५४ श्री.सुननल तटकरे, श्री.हेमंत टकले, 

श्री.धनजंय मंुड,े श्री.अमरलसहं पडंडत, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.अरुणकाका जगताप, श्री.रविदं्र 
फाटक 
 

महाड (जज.रायगड) औद्योधगक क्षेत्रातील 
वप्रव्ही ऑरगॅननक युननट २ ि देिा ड्रील 
या कंपन्यानंा लागलेल्या आगीबाबत 

२६ ४१९९९ श्री.जनादमन चांदरूकर, श्री.संजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

राज्यातील शतेकऱ् यांना व्यापाऱ् याकंडून 
शेतमालाला हमी भािापेक्षा कमी दर 
देण्यात येत असल्याबाबत 

२७ ४२०५४ श्री.जयंत पाटील रायगड जजल््यातील शेतकऱ्यांच्या 
कृषीपंपाना िीज जोडणी लमळण्याबाबत 
 

२८ ४१५२८ श्रीमती विद्या चव्हाण राज्यात आददिासी आश्रमशाळेत 
विद्यार्थयाांसोबत िाढते अत्याचार ि 
मतृ्यबूाबत 
 

२९ ४१६७९ श्री.जगन्नाथ लशदें, श्री.धनंजय मंुड े बोहोनोली ि काकोळे (ता.अबंरनाथ, 
जज.ठाणे) येथील िालधनुी नदीच्या 
पात्रातील अनधधकृत बांधकाम ननष्ट्कालसत 
करण्याबाबत 
 

३० ४२६३६ श्री.विनायकराि मेटे परळी औजष्ट्णक विद्यतु कें द्रातील बंद 
पडणाऱ्या विद्यतु ननलममतीबाबत 
 

३१ ४२६१४ श्री.चदं्रकातं रघुिशंी राज्यात आददिासी विकास प्रकल्पातंगमत 
शासकीय िसनतगहृातील विदयार्थयामना 
दरिषी प्रिेश प्रकक्रया पूणम करािी लागत 
असल्याबाबत 
 

३२ ४१४४३ श्री.हररलसगं राठोड पुसद तालुक्यात (जज.यितमाळ) 
नाफेडमाफम त तूर खरेदी कें द्र बंद करण्यात 
आल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
३३ ४२१३४ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.संजय दत्त, 

श्री.सुभाष झाबंड, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर 

राज्यातील अनेक शेतकऱ् यांच्या 
जलमनीिर उभारण्यात आलेल्या विद्यतु 
टॉिरचा योग्य मोबदला लमळण्याबाबत 
 

३४ ४२६६६ प्रा.डॉ.तानाजी साितं सोलापूर जजल््यात शेतकऱ्याचंी लूट 
करणाऱ्यािंर कारिाई करण्याबाबत 
 

३५ ४२१४९ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािंत खाजगी व्यिस्त्थापनाच्या शाळांना स्त्िस्त्त 
दरात िीज उपलब्ध करून देणेबाबत 
 

३६ ४२७१९ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जगन्नाथ लशदें िसई (जज.पालघर) येथील विजेचे खांब ि 
विद्युत िादहन्या बदलण्याबाबत 
 

३७ ४३०६३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचंद्र व्यास 

अकोला औद्योधगक िसाहती मधील 
ऑईल आणण केलमकलशी सबंधीत 
उद्योगास पाणीपुरिठा करण्याबाबत 
 

३८ ४३७३५ श्री.अननल भोसले पुणे येथील कागद, काच, पत्रा सफाई 
करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना लशष्ट्यितृ्ती 
देण्याबाबत 
 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
३९ ४१६५६ श्री.हेमंत टकले, श्री.सुननल तटकरे, 

श्री.धनजंय मंुड,े श्री.अमरलसहं पडंडत, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िडकुते, श्री.ख्िाजा 
बेग, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.संजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सुभाष झांबड, श्री.जनादमन चादंरूकर, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.अननल 
भोसले, श्री.आनदंराि पाटील, श्रीमती 
हुस्त्नबान ूखललफे, आककम .अनतं गाडगीळ, 
श्री.हररलसगं राठोड, श्री.चंद्रकांत रघिुंशी, 

राज्य शासनाने गतिषी खरेदी केलेली 
तूर गोदामात पडून असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचंद्र व्यास, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रकाश गजलभये, 
श्री.जयंत पाटील 
 

४० ४२४५९ श्री.धनजंय मंुड,े श्री.सुननल तटकरे, 
अॅड.अननल परब, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.जयंत पाटील, डॉ.सुधीर तांबे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.संजय दत्त, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगताप, श्रीमती हुस्त्नबान ूखललफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.दत्तात्रय साितं, 
श्री.धगरीशचंद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.जनादमन 
चांदरूकर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमंत टकले, श्री.आनदं ठाकूर, श्रीमती 
जस्त्मता िाघ 
 

औरंगाबाद येथील महावितरणने जादाचे 
विद्युत देयक ददल्यामुळे श्री.जगन्नाथ 
शेळके यानंी आत्महत्या केल्याबाबत 

४१ ४३२९७ श्री.प्रकाश गजलभये गोंडिाना संग्रहालय तथा प्रलशक्षण उपकें द्र 
उभारण्याबाबत 
 

४२ ४१८९२ श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.हेमंत टकले, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जगन्नाथ लशदें 
 

पालघर जजल्ह यातील विमान ननलममती 
प्रकल्पाबाबत 

४३ ४१७४२ श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्रीमती हुस्त्नबान ू
खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररलसगं 
राठोड, श्री.सुभाष झाबंड, श्री.जनादमन 
चांदरूकर, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

राज्यातील मराठा, कुणबी समाजासह 
बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी 
नेमण्यात आलेल्या सारथी सलमतीच्या 
लशफारशीबंाबत 

४४ ४१९५८ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.संजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सुभाष झांबड, श्रीमती हुस्त्नबान ू
खललफे, श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.आनदंराि पाटील 
 

 

राज्यातील दललत समाजातील विविध 
घटकानंा कजम ि अनुदान देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
४५ ४१२३७ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे राज्यातील विविध शहरातील औद्योधगक 

िसाहतीमधील भूखडं बळकाविल् याबाबत 
 

४६ ४१२२८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचंद्र व्यास 

नागपूर जजल्हापररषदेच्या समाजकल्याण 
विभागाकडील ननधी विनािापर पडून 
असल्याबाबत 
 

४७ ४१२८५ श्री.रविदं्र फाटक, अॅड.अननल परब लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास 
महामंडळात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

४८ ४२२९२ डॉ.सुधीर ताबें, श्री.संजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.जनादमन चादंरूकर, श्री.हररलसगं राठोड, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.आनदं ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.रामराि िडकुते, श्री.धनंजय मंुड,े 
श्री.सुननल तटकरे, श्री.अमरलसहं पंडडत, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅड.जयदेि गायकिाड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.जगन्नाथ लशदें, 
श्री.अरुणकाका जगताप 
 

राज्यभरातील कें द्रातनू खरेदी केलेल्या 
तुरीची प्रलंबबत देयक अदा करण्याबाबत 

४९ ४१८७९ श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, श्री.संजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.अननल परब, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.आनंदराि पाटील, 
श्री.जनादमन चादंरूकर, श्री.हररलसगं राठोड, 
आककम .अनतं गाडगीळ, श्री.सुभाष झाबंड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचंद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफम  भाई धगरकर 
 

राज्यातील औदयोधगक विकास क्षेत्रातील 
भूखडं औदयोधगक विकास महामंडळाने 
परत घेतल्याबाबत 

५० ४१७४७ श्री.संजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.जनादमन 
चांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.अननल 
परब, श्री.सतेज ऊफम  बटंी पाटील, 
श्री.आनदंराि पाटील, श्रीमती हुस्त्नबान ू

राज्यातील जेष्ट्ठ नागररकांच्या धोरणाचंी 
अमंलबजािणी करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
खललफे, श्री.हररलसगं राठोड, श्री.सुभाष 
झांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े श्री.मोहनराि कदम, श्री.रविदं्र 
फाटक, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.जगन्नाथ 
लशदें, श्री.धनजंय मंुड,े श्री.सुननल तटकरे, 
श्री.अमरलसहं पंडडत 
 

५१ ४२७६४ श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.अमरलसहं पडंडत, श्री.अननल भोसले, 
श्री.आनदं ठाकूर 
 

कासाजिळच्या घोळ-धचकनपाडा (ता.डहाण,ू 
जज.पालघर) गािात िीज पुरिठा सुरु 
करण्याबाबत 

५२ ४२०८१ श्री.जयंत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील सुधागड (जज.रायगड) तालुक्यातील 
विद्युत समस्त्याबंाबत 
 

५३ ४३७५५ श्री.हररलसगं राठोड वप्रयंका ग्रामीण विकास ससं्त्था लशिणी 
(ता.घाटंजी, जज.यितमाळ) संस्त्थेच्या 
िसनतगहृाचे इमारत भाड ेथकविल्याबाबत 
 

५४ ४३४५७ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.संजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे 

बबलोली तालुक्यात (जज.नादेंड) हजारो 
ललटर रसायन लमश्रीत ताडीची विक्री होत 
असल्याबाबत 
 

५५ ४२६६९ प्रा.डॉ.तानाजी साितं बाशी (जज.सोलापूर) तालुक्यातील अडत 
बाजार हमाल संघाच्या प्रारुप यादीत 
बोगस नािे दाखल केल्याबाबत 
 

५६ ४३०६४ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचंद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेकर 

अकोला जजल््यातील दललत िस्त्ती 
विकास योजनेतील कामे पूणम 
करण्याबाबत 
 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
५७ ४१२२६ श्री.धनजंय मंुड,े श्री.सुननल तटकरे, 

श्री.अमरलसहं पडंडत, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.ककरण पािसकर 
 

राज्यात गोदामे उपलब्ध नसल्यामुळे 
हरभऱ्याची खरेदी प्रलबंबत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदस्त्याचें नांि विषय 
५८ ४३३८७ श्री.प्रकाश गजलभये राज्याबाहेर लशकणाऱ्या विद्यार्थयाांची 

फ्रीलशप रोखण्याबाबत 
 

५९ ४१९१० श्री.आनदं ठाकूर, श्री.हेमंत टकले, 
श्री.सुननल तटकरे, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.रविदं्र फाटक, श्री.जयतं पाटील 
 

मोखाडा (जज.पालघर) येथील ११ पाड्यांत 
िीज पुरिठा नसल्याबाबत 

६० ४१७४५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.संजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्रीमती 
हुस्त्नबानू खललफे, श्री.आनदंराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादमन 
चांदरूकर, श्री.हररलसगं राठोड, डॉ.सुधीर 
तांबे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सुभाष 
झांबड 
 

रत्नाधगरी येथील एच-एनजी गॅस 
प्रकल्पामुळे दाभोळ प्रकल्पातून होणाऱ् या 
बारमाही िीजननलममतीबाबत 

६१ ४१९६४ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.संजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्त्नबानू खललफे, 
श्री.आनदंराि पाटील 
 

सामाजजक न्याय विभागातंगमत कायमरत 
आधथमक विकास महामंडळांच्या 
एकबत्रकरणाबाबत 

६२ ४१३३८ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे सोयाबीन, एरंडी, सूयमफूल तादंळाचा कोंडा 
ि शेंगदाणा यापासून खाद्यतेल तयार 
झाल्यानंतर उरलेल्या पेंढच्या ननयामतीत 
घट झाल्याबाबत 
 

६३ ४१२९१ श्री.रविदं्र फाटक, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.जयंत पाटील 

सुसरिाडी (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील 
शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थयाांना 
ननकृष्ट्ट दजामचे अन्न ददले जात 
असल्याबाबत 
 

६४ ४२६७१ प्रा.डॉ.तानाजी साितं शेतकऱ् यानंा पीक कजम िाटपात सोलापूर 
जजल्हा राज्यात विसाव्या क्रमांकािर 
असल्याबाबत 

  
विधान भिन :   डॉ. अनतं कळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 
ददनाकं : ९ जुलै, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 


