
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

गुरुिार, ददनाांक २२ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण १, १९४० (शके) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) आददिासी विकास मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उद्योग, खतनकमम मांत्री 
(३) ऊजाम, निीन ि निीकरणीय ऊजाम, राज्य उत्पादन शुल्क 

मांत्री 
(४) सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री 
(५) सहकार, पणन ि िस्त्त्रोद्योग मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ६७ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३९ [ १ िे ३९ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २० [ ४० िे ५९ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ८ [ ६० िे ६७ ] 
  

एकूण - ६७ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१ ४४१११ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास 

नागपूर विभागािील िसतिगहृािील ररक्ि 
पदे भरण्याबाबि 

२ ४३९९९ श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िजाहि ममर्ाम, श्री.जनादमन चाांदरूकर, 
अॅड.हुस्त्नबानू खमलफे, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगिाप, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.जगन्नाथ मशांदे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.रामराि िडकुिे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफम  भाई धगरकर 
 

मराठा समाजास आरक्षण देण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
३ ४४५७१ आककम .अनांि गाडगीळ जैिापूर अणऊुजाम प्रकल्प (जज.रत्नाधगरी) 

कायमस्त्िरुपी बांद करण्याबाबि 

४ ४५२०३ डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुस्त्नबानू खमलफे, डॉ.िजाहि ममर्ाम, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े 
श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.रामदास 
आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि 
गाणार 

राज्याि आश्रमशाळा चालविण्याि 
येणाऱ् या सांस्त्थाांच्या ामारिीचे भाड े
पूिीप्रमाणे सुरु ठेिण्याबाबि 

५ ४४१४५ श्री.विजय ऊफम  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्रीमिी जस्त्मिा िाघ, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.अतनल परब, श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीकाांि 
देशपाांड,े श्री.विक्रम काळे, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्री.हेमांि टकले, अॅड.राहुल 
नािेकर, श्री.विलास पोिनीस, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.सतिश चव्हाण, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.रामराि िडकुिे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.अतनल 
भोसले 

राज्यािील जाि पडिाळणी सममत्याांची 
अध्यक्षपदे ररक्ि असल्याबाबि 

६ ४४०१५ श्री.कवपल पाटील सेकां डरी स्त्कूल्स एम्प्लॉईज को-ऑप. 
के्रडडट सोसायटी मल.,मुांबई मधील 
गैरव्यिहार, अतनयममििा ि बेकायदेशीर 
भरिीच्या चौकशीबाबि 

७ ४४७८८ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर 

ग्रामोद्िार विद्याप्रसारक मशक्षण सांस्त्था, 
उखळी (िा.दहांगणा, जज.नागपूर) सांस्त्थेची 
मान्यिा रद्द करणेबाबि 

८ ४४०१३ श्री.प्रकाश गजमभये, श्री.चांद्रकाांि रघुिांशी, 
श्री.हररमसांग राठोड, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.जगन्नाथ मशांदे 

राज्यािील िूर ि हरभरा खरेदीची रक्कम 
शेिकऱ् याांना अदा करण्याबाबि 

९ ४५४०८ श्री.रविांद्र फाटक, अॅड.अतनल परब, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण 

सूयममाळ आश्रमशाळेच्या (िा.मोखाडा, 
जज.पालघर) ामारिीचे बाांधकाम तनकृष्ट्ट 
दजामचे र्ाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१० ४४३८३ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 

श्री.नागोराि गाणार 
दहेगाांि (जज.िधाम) येथील शेिीपांपाना ि 
घरगुिी विद्युि उपकरणाना योग्यररत्या 
िीज पुरिठा करण्याबाबि 
 

११ ४४२५५ डॉ.िजाहि ममर्ाम, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुस्त्नबानू खमलफे, डॉ.सुधीर िाांबे, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास 
 

पुसद िालुक्याि (जज.यििमाळ) मुलीांचे 
ि मुलाांचे िसतिगहृ बाांधण्याबाबि 

१२ ४४०५५ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.सिेज ऊफम  बांटी 
पाटील 
 

राज्याचे औद्योधगक धोरण जाहीर 
करण्याबाबि 

१३ ४४०३३ श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सतिश चव्हाण, श्रीमिी विद्या 
चव्हाण, श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.रामराि िडकुिे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.प्रकाश गजमभये 
 

राज्याि कमी दराि शेिीमालाची खरेदी 
करणाऱ्या व्यापाऱ्याांिर कारिाई 
करण्याबाबि 

१४ ४५०६६ श्री.जयांि पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.जगन्नाथ मशांदे, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.रविांद्र फाटक 
 

राज्यािील ग्रामीण भागाि राहणाऱ्या 
आददिासीांना शासनाकडून खािटी कजम 
ममळि नसल्याबाबि 

१५ ४४६२१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.विजय ऊफम  भाई 
धगरकर, श्री.रामदास आांबटकर 
 

नागरी सहकारी बँक असोमसएशनने 
नॉलेज हब उभारण्याचा तनणमय 
घेिल्याबाबि 

१६ ४४१९६ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे राज्यािील मागासिगीय िसतिगहृाांचे 
अनदुान पनु्हा सुरु करण्याचा तनणमय 
घेिल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१७ ४४६६५ श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े 

अॅड.अतनल परब, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.विजय ऊफम  
भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.रमेश 
पाटील, श्री.रविांद्र फाटक, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

महावििरण, महापारेषण आणण 
महातनमममिी कां पन्याांमधील कां त्राटी 
कामगार िटुपुांज्या िेिनािर काम करीि 
असल्याबाबि 

१८ ४४९४७ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे सांजय गाांधी तनराधार योजनेचे लाभाथी 
लाभापासून िांधचि असल्याबाबि 

१९ ४५०११ श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे 

परभणी जजल््यािील शेिकऱ्याांच्या 
थकीि अनदुानाबाबि 

२० ४३९६८ अॅड.अतनल परब जाि पडिाळणी सममिीच्या अध्यक्ष ि 
सदस्त्याांना लाचप्रकरणी तनलांबबि 
करण्याबाबि 

२१ ४३९६३ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.जनादमन चाांदरूकर, डॉ.सुधीर िाांबे, 
आककम .अनांि गाडगीळ, श्री.चांद्रकाांि 
रघुिांशी, श्री.हररमसांग राठोड, श्री.सुभाष 
र्ाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.मोहनराि कदम, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

राज्याि महावििरणाचे नविन िीज 
प्रकल्प उभारण्याबाबि 

२२ ४४५२३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादमन चाांदरूकर, डॉ.सुधीर 
िाांबे, आककम .अनांि गाडगीळ, श्री.चांद्रकाांि 
रघुिांशी, श्री.हररमसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड े

राज्यािील विकास सोसायटयाांच्या 
कारभाराबाबि 

२३ ४४२५९ श्री.दत्िात्रय सािांि, श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे 

मागासिगीय मुलाांना जाि प्रमाणपत्र 
ममळण्यासाठी सन १९६० पिूीचा पुरािा 
सादर करण्याची अट रद्द करण्याबाबि 

२४ ४४७१७ प्रा.जोगेन्द्र किाड े यििमाळ अबमन को-ऑप. बँकेि कजम 
िाटपाि गैरव्यिहार केल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
२५ ४४४९६ श्री.गोवपककशन बाजोरीया, श्री.हररमसांग 

राठोड 
यििमाळ जजल््याि खररपािील 
शेिकऱ्याांना कजम िाटप न केल्याबाबि 

२६ ४५४४९ श्री.सिेज ऊफम  बांटी पाटील पाणीपुरिठा सांस्त्थाांच्या िीज देयकाि 
प्रतियुतनट िीज दराि िाढ र्ाल्याबाबि 

२७ ४४६९० श्री.सुभाष र्ाांबड, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककम .अनांि गाडगीळ, श्री.आनांदराि 
पाटील, डॉ.िजाहि ममर्ाम, अॅड.हुस्त्नबान ू
खमलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.हररमसांग राठोड, श्री.जनादमन चाांदरूकर 

औरांगाबाद जजल््यािील औद्योधगक 
िसाहिीिील छोटे-मोठे उद्योग बांद 
असल्याबाबि 

२८ ४४७५६ अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.जगन्नाथ मशांदे 

मसांधदुगुम जजल््याि साित्याने िीज 
पुरिठा खांडीि होि असल्याबाबि 

२९ ४४३३६ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.हररमसांग 
राठोड, डॉ.िजाहि ममर्ाम, अॅड.हुस्त्नबान ू
खमलफे, श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, 
आककम .अनांि गाडगीळ, श्री.चांद्रकाांि 
रघुिांशी 

राज्य िीज तनमममिी कां पनीकडून प्रकल्प 
सुरु नसल्याबाबि 

३० ४५४२३ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल्हा कृषी उत्पन्न बाजार 
सममिीने खरेदी केलेल्या िरूीची रक्कम 
शेिकऱ्याांना अदा करण्याबाबि 

३१ ४४०५९ श्री.हररमसांग राठोड गोिारी समाजाला आरक्षण ममळणेबाबि 

३२ ४४९०२ श्री.जनादमन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, 
अॅड.हुस्त्नबानू खमलफे 

पेण अबमन बकँ घोटाळ्यािील बोगस कजम 
घेणाऱ् याांिर कारिाई करण्याबाबि 

३३ ४५१६२ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

िणी (जज.यििमाळ) िालुक्यािील 
शेिकऱ्याांच्या मागण्याांबाबि 

३४ ४५३१३ श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, 
श्री.बाळाराम पाटील 

सामाजजक न्याय विभागािील िसतिगहृ 
अधीक्षकाांना िररष्ट्ठ िेिनशे्रणी 
ममळणेबाबि 

३५ ४५५६७ श्री.रामराि िडकुिे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे 

करिाडी (िा.कळमनुरी, जज.दहांगोली) या 
आददिासी गािाि रस्त्िे, िीज, पाणी, 
आरोग्य ात्यादी सुविधा नसल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
३६ ४५६६९ श्री.रमेश पाटील राज्याि पदिी ि पदव्यतु्िर मशक्षण 

घेणाऱ् या मागासिगीय विद्याथ्याया्च्या 
मशष्ट्यितृ्िीमध्ये िाढ करण्याबाबि 

३७ ४५८५६ प्रा.डॉ.िानाजी सािांि पराांडा (जज.उस्त्मानाबाद) िालुक्यािील 
खाजगी हॉटेल मालकाांनी िीज चोरी 
केल्याबाबि 

३८ ४६०६३ श्री.नरेंद्र दराड,े श्री.विलास पोिनीस अनुसूधचि जािी-जमािीच्या विद्याथ्याया्ची 
मशष्ट्यितृ्िी, मशक्षण शुल्क ि परीक्षा फी 
बँक खात्याि जमा करण्याबाबि 

३९ ४६२२९ श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.धनांजय मुांड े राज्यािील कुणबी समाजाच्या प्रलांबबि 
मागण्याांबाबि 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४० ४४२२२ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर 

अण्णाभाऊ साठे विकास महामांडळामाफम ि 
चालविल्या जाणाऱ् या योजना बांद 
असल्याबाबि 

४१ ४३९६१ श्री.शरद रणवपसे राज्यािील ग्राहकाांना अतिररक्ि िीज न 
िापरिाही भुद्ड पडल्याबाबि 

४२ ४४५८६ आककम .अनांि गाडगीळ, अॅड.अतनल परब, 
श्री.बाळाराम पाटील 

आददिासी विभागाच्या िसतिगहृािील 
मेस (खानािळ) बांद करण्याचा तनणमय 
शासनाने घेिल्याबाबि 

४३ ४५२२४ डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िजाहि ममर्ाम, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, 
अॅड.हुस्त्नबानू खमलफे 

विद्याथ्याया्च्या सांख्येनसुार अपांग 
शाळेमध्ये िाढीि पदे भरण्याबाबि 

४४ ४४१६७ श्री.प्रकाश गजमभये, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगिाप, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुस्त्नबानू खमलफे, आककम .अनांि 
गाडगीळ, श्री.मोहनराि कदम, श्री.सुभाष 
र्ाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.जनादमन चाांदरूकर 

सोलापूर ि विदभामिील जजल््याि कृषी 
पांपाची िीज जोडणी प्रलांबबि 
असल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४५ ४४४४८ डॉ.िजाहि ममर्ाम, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्त्नबानू खमलफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररमसांग राठोड, 
श्री.मोहनराि कदम, डॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 
 

शेिीसाठी बारा िास विद्युि पुरिठा 
करण्याबाबि 

४६ ४४४८४ श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे 
 

सामाजजक न्याय मांत्रयाांच्या स्त्िीय 
सहाय्यकास मारहाण र्ाल्याबाबि 

४७ ४४६७५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफम  भाई 
धगरकर, श्री.रामदास आांबटकर, श्री.प्रविण 
दरेकर 
 

राज्य सहकारी सांघाच्या कममचाऱ् याांचे 
िेिन ि मशक्षण तनधी पूिमिि चालू 
करण्याबाबि 

४८ ४४००१ अॅड.अतनल परब, श्री.नरेंद्र दराड,े श्री.रमेश 
पाटील 

जाि िैधिा पडिाळणी सममिीकडून 
विद्याथ्याया्ना जाि िैधिा प्रमाणपत्र 
देण्यास विलांब होि असल्याबाबि 
 

४९ ४४०३४ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, 
श्री.सुभाष र्ाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.सुधीर िाांबे, आककम .अनांि गाडगीळ, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.जनादमन 
चाांदरूकर, श्री.हररमसांग राठोड 
 

सफाळे (िा.जज.पालघर) येथील 
महावििरण विद्यिु कां पनीच्या 
अधधकाऱ्याांनी गैरव्यिहार केल्याबाबि 

५० ४४७४८ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार आसेगाांि देिी (जज.यििमाळ) येथील 
पाणीपुरिठा योजनेचा िीज परुिठा खांडीि 
केल्याबाबि 
 

५१ ४५१५७ श्री.गोवपककशन बाजोरीया, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

कृषीपांपाच्या नव्या जोडणीसाठी होणाऱ् या 
खचामबाबि 

५२ ४५९२६ अॅड.तनरांजन डािखरे लोटे औद्योधगक िसाहिीिील केन 
केममकल्स या रासायतनक कां पनीि 
(िा.खेड, जज.रत्नाधगरी) आग लागल्याने 
नुकसान र्ाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
५३ ४४३४१ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू
खमलफे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.सुभाष र्ाांबड, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगिाप, श्री.चांद्रकाांि रघिुांशी 
 

शासकीय िसतिगहृािील विद्याथ्यायामना 
लागू करण्याि आलेला डीबीटीचा तनणमय 
मागे घेण्याबाबि 

५४ ४५४२४ श्री.विनायकराि मेटे सावित्रीबाई मदन हॉस्त्टेल, अहमदनगर 
येथील गैरव्यिस्त्थेबाबि 
 

५५ ४५२६६ श्री.जनादमन चाांदरूकर कशेळे (िा.कजमि, जज.रायगड) पररसराि 
िीजपुरिठा िारांिार खांडीि होि 
असल्याबाबि 
 

५६ ४५३२२ श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि, 
श्री.बाळाराम पाटील 

अनदुातनि आश्रमशाळाांमधील 
विद्याथ्याया्साठी देण्याि येणारे परररक्षण 
अनदुान िाढविणेबाबि 
 

५७ ४५५९८ श्री.रामराि िडकुिे दहांगोली खरेदी-विक्री सांघाने 
शेिकऱ्याांकडून खरेदी केलेल्या 
शेिमालाची रक्कम अदा करण्याबाबि 
 

५८ ४५६७१ श्री.रमेश पाटील, श्री.विलास पोिनीस िरसई (िा.पेण, जज.रायगड) आददिासी 
आश्रमशाळेिील विद्याथ्यायान्ा विषबाधा 
र्ाल्याबाबि 
 

५९ ४५८६४ प्रा.डॉ.िानाजी सािांि उस्त्मानाबाद जजल््याि खरीप पीक कजम 
िाटप न केल्याबाबि 
 

  
तिसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
६० ४३९८२ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास 
 

राज्याि मुलीांसाठी असलेल्या मांजूर 
िसतिगहृाांना पद मान्यिा देण्याबाबि 

६१ ४३९९४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, श्री.जनादमन 
चाांदरूकर, अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, 
डॉ.िजाहि ममर्ाम 
 

राज्यािील सहा िाईन उद्योजकाांकड े
असलेली थकीि कराची रक्कम माफ 
करण्याि आल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
६२ ४५२३५ डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.िजाहि ममर्ाम, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े 
श्री.दत्िात्रय सािांि, आककम .अनांि 
गाडगीळ, श्री.रमेश पाटील, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.हेमांि टकले, श्री.जगन्नाथ 
मशांदे 

मागासिगीय समाजािील भूममहीन कुटुांब 
लाभापासून िांधचि असल्याबाबि 

६३ ४५३५७ श्री.प्रकाश गजमभये आददिासी भागाि काम करणाऱ् या 
शासकीय कममचाऱ् याांना ‘‘आददिासी भत्िा’’ 
ममळण्याबाबि 

६४ ४४०६८ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खमलफे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.जनादमन चाांदरूकर, 
आककम .अनांि गाडगीळ, श्री.सुभाष र्ाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

बोईसर-धचल्हार (जज.पालघर) रस्त्त् यािर 
सूयाम नदीिरील पुलाची दरुिस्त्था 
र्ाल्याबाबि 

६५ ४५९३० अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.रमेश पाटील पेण (जज.रायगड) िालुक्यािील 
शेिकऱ्याांना जममनीचा मोबदला 
देण्याबाबि 

६६ ४५६०६ श्री.रामराि िडकुिे दहांगोली जजल््याि खरीप हांगामािील 
पीक कजम िाटप न केल्याबाबि 

६७ ४५६६६ श्री.रमेश पाटील महादेि कोळी समाजािील नागररकाांना 
जािीचे दाखले ि जाि िैधिा प्रमाणपत्र 
देण् याबाबि 

   
 
विधान भिन :   डॉ.अनांि कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : २० नोव्हेंबर, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणवर्र कर्या  लल  लहव  
मुद्रण: शासकीय मध्यर् ी मुद्रणालय, मुंबई  


