
महाराष्ट्र विधानपररषद 
 

तिसरे अधधिेशन, २०१८ 
-------------------------- 

 

गुरुिार, ददनाांक २९ नोव्हेंबर, २०१८ / अग्रहायण ८, 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 - ६३ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३५ [ १ िे ३५ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २२ [ ३६ िे ५७ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ६ [ ५८ िे ६३ ] 
  

एकूण - ६३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१ ४४१५२ श्री.विजय ऊफम  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 

गाणार, श्रीमिी जस्त्मिा िाघ, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अतनकेि 
िटकरे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे 

मागासिगीय विद्यार्थयाांच्या शशष्ट्यितृ्िी 
योजनेि  उत्पन्न मयामदा िाढविण्याबाबि  

२ ४४९४६ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे औरांगाबाद जजल््यािील िसतिगहृाि 
सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबि  

३ ४४२१७ अॅड.हुस्त्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सुभाष 
झाांबड 

जयगड (िा.जज.रत्नाधगरी) येथील 
जेएसडब्लू कां पनीच्या  कुशलांग टॉिरच्या 
खाऱ्या पाण्यामुळे उपकरणे ना दरुुस्त्ि 
होि असल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४ ४५२०० डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े श्री.दत्िात्रय सािांि 

राज्यािील आश्रमशाळेि स्त्िच्छिा 
(साफसफाई) कममचारी ि रात्री 
सुरक्षारक्षक हे मानधनािर काम 
करण्यास ियार नसल्याबाबि  

५ ४४९९२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे 

परभणी जजल््यािील ऊजाम विकासाची 
कामे प्रलांबबि रादहल्याबाबि  

६ ४४००४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहि शमझाम, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.जनादमन 
चाांदरूकर, श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खशलफे, श्री.अमररशभाई 
पटेल, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.नरेंद्र दराड,े 
श्री.विलास पोिनीस, श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.रामराि िडकुिे, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅड.अतनल परब, श्री.बाळाराम पाटील 
 

धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबि  

७ ४३९८८ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास 

नागपूर जजल््यािील मागासिगीय 
विद्यार्थयाांना  शशष्ट्यितृ्िीचे िाटप 
करण्याबाबि  
 

८ ४४८०५ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.अतनकेि िटकरे, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.विजय ऊफम  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रमेश पाटील 
 

िलासरी (िा.डहाण,ू जज.पालघर) येथील 
शासकीय तनिासी  िसतिगहृाि 
विद्यार्थयाांना प्रिेश शमळण्याबाबि 

९ ४४१९९ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे महावििरण कां पनीने घरगुिी आणण 
िाणणजज्यक जस्त्थर  आकाराि िीन िेळा 
िाढ केल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१० ४४७९१ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर, अॅड.अतनल परब, श्रीमिी 
विद्या चव्हाण, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

मागासिगीय िसतिगहृािील  भोजन 
पुरिठादाराांचे पैसे थककि असल्याबाबि  

११ ४४२९८ डॉ.िजाहि शमझाम, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुस्त्नबानू खशलफे, डॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

अनदुातनि िसतिगहृािील कममचाऱ् याांना 
िेिनशे्रणी लागू करून सोयी सुविधाांमध्ये 
िाढ करण्याबाबि  

१२ ४५०५६ श्री.प्रकाश गजशभये नागपूर जजल््यािील रमाई आिास 
योजना ि शबरी योजनेंिगमि घरकुलाांची 
कामे प्रलांबबि असल्याबाबि    

१३ ४५०८६ श्री.रविांद्र फाटक, अॅड.अतनल परब, 
श्री.बाळाराम पाटील 

पालघर जजल््याि विद्यिुिाहक िारािील 
दोषाांमुळे नागररकाांचे ि जनािराांचे मतृ्य ू
झाल्याबाबि  

१४ ४४९२३ श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेकर, 
अॅड.हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगिाप, श्री.चांद्रकाांि रघुिांशी, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

नाफेडने काांदा खरेदी करुनही काांद्याांच्या 
बाजारभािाि घसरण सुरु असल्याबाबि  

१५ ४३९९७ 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 शशांदे, श्री.रामराि िडकुिे, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खशलफे, श्री.जनादमन 
चाांदरूकर, आककम .अनांि गाडगीळ, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.हररशसांग 
राठोड, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े डॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.चांद्रकाांि रघुिांशी, श्री.जयांि पाटील 

राज्याच्या िूरडाळ िाटपाि गैरव्यिहार 
झाल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१६ ४४३३८ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अतनल सोले, 

श्री.नागोराि गाणार 
राज्य अपांग वित्ि विकास 
महामांडळाकडून कजम िाटप बांद 
झाल्याबाबि   

१७ ४४५८७ आककम .अनांि गाडगीळ, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खशलफे, श्री.जनादमन 
चाांदरूकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

महावििरण कां पनीला िीज चोरी ि िीज 
गळिीमुळे  आधथमक नुकसान 
झाल्याबाबि  

१८ ४५०७८ श्री.जयांि पाटील, श्री.जगन्नाथ शशांदे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांि टकले 

शेिकऱ्याांच्या कृषीपांपाच्या िीज देयकाि 
दरुुस्त्िी करण्याबाबि  

१९ ४४४९५ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.हेमांि टकले, 
श्री.अतनकेि िटकरे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.विक्रम काळे, श्रीमिी विद्या चव्हाण, 
श्री.रामराि िडकुिे, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
डॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे 

शासकीय प्राधधकरणाांची िीज देयके 
प्रलांबबि असल्याबाबि  

२० ४५१५१ डॉ.पररणय फुके िुमसर (जज.भांडारा) येथील शसिेज पाणी 
उपचार सयांत्र  (एसटीपी) चे बाांधकामाि 
सदोष असल् याबाबि  

२१ ४५०६७ श्री.अतनल भोसले, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफम  भाई 
धगरकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.हेमांि 
टकले, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्रीमिी विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे, श्री.रामराि िडकुिे 

नामाांककि इांग्रजी शमडीयम शाळेमध्ये 
आददिासी विद्यार्थयाांना  शैक्षणणक ि 
अन्य सोयी सुविधा शमळण्याबाबि  

२२ ४५१६० श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.हेमांि टकले 

राज्यािील कृषीपांपाांच्या विद्युि जोडण्या 
प्रलांबबि असल्याबाबि  

२३ ४४५४३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सुभाष झाांबड 

राज्य औद्योधगक क्षेत्र िीज, पाणी ि 
अत्यािश्यक  सुविधेअभािी प्रलांबबि 
असल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
२४ ४४७३१ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार एनईएमएल पोटमल बांद असल्याने 

ऑनलाईन नोंदणी  करण्याि न 
आल्याबाबि  

२५ ४४४६५ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलफे, 
श्री.जनादमन चाांदरूकर, श्री.चांद्रकाांि 
रघुिांशी, डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, आककम .अनांि 
गाडगीळ, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े अॅड.तनरांजन 
डािखरे 

राज्याि विजेच्या शसांगल फेज मीटरची 
कमिरिा असल्याबाबि  

२६ ४४८६० श्री.हररशसांग राठोड दारव्हा ि घाटांजी (जज.यििमाळ) 
िालुक्याि  कापूस विक्री कें द्र सुरु 
करण्याबाबि  

२७ ४४१६९ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
आककम .अनांि गाडगीळ, श्री.जनादमन 
चाांदरूकर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.चांद्रकाांि रघुिांशी, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

राज्यािील गणेश मूिीकाराांना सोयी 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबि  

२८ ४५६१६ श्री.रामराि िडकुिे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे 

दहांगोली जजल््याि शेिकऱ्याांना 
कजममाफीचे प्रमाणपत्र  देऊनही कजममाफी 
शमळाली नसल्याबाबि  

२९ ४५६५९ श्री.रमेश पाटील जव्हार (जज.पालघर) येथे ििुीची लागिड 
ि रेशीमचे जास्त्ि उत्पन्नाचे  आशमष 
दाखिनू िटुपुांजी मजूरी ददल्याबाबि  

३० ४५९४१ अॅड.तनरांजन डािखरे गाांधी रोड (िा.उल्हासनगर, जज.ठाणे) 
येथील शासकीय प्रौढ,  मूकबधीर 
प्रशशक्षण कें द्राची दरुुस्त्िी करण्याबाबि  

३१ ४६१०७ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.विजय ऊफम  भाई धगरकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेकर 

विक्रमगड (जज.पालघर) येथील आददिासी 
विकास प्रकल्पामधील ठक्करबाप्पािस्त्िी 
सुधारणा योजनेि गैरव्यिहार 
झाल्याबाबि   
 



6    

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
३२ ४६२६८ श्री.सुजजिशसांह ठाकूर मराठिाड्यािील शिेकऱ् याांना िीज जोडणी  

महावििरण कां पनीने बांद केल्याबाबि  

३३ ४६२९६ श्री.सुभाष झाांबड औरांगाबाद जजल््याि कणमबधीर ददव्याांग 
यडुीआयडी  क्रमाांकाच्या प्रतिक्षिे 
असल्याबाबि  

३४ ४६३८९ श्री.विलास पोिनीस तनिासी आश्रमशाळा ि िसतिगहृाच्या 
अनदुानाि िाढ करण्याबाबि  

३५ ४६४१५ श्री.जनादमन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुस्त्नबानू खशलफे, डॉ.सुधीर िाांबे, 
आककम .अनांि गाडगीळ, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

राज्यािील परीट (धोबी) समाजाला 
आरक्षण शमळण्याबाबि  

 
दसुरी फेरी 

 
 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
३६ ४४५२२ श्री.विजय ऊफम  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 

गाणार, श्रीमिी जस्त्मिा िाघ, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांि टकले, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.चांद्रकाांि रघुिांशी 

राज्यािील ददव्याांग विद्याथी ि 
कममचाऱ्याांना  शमळणाऱ् या सोई 
सुविधेबाबि  

३७ ४४९५८ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी 

राज्यािील कें द्रीय आश्रमशाळाांना अनदुान 
देण्याबाबि  

३८ ४४१७७ अॅड.हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
आककम .अनांि गाडगीळ, श्री.सुभाष झाांबड, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.जनादमन 
चाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.प्रकाश 
गजशभये, श्री.हेमांि टकले, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.आनांद ठाकूर, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.चांद्रकाांि रघिुांशी, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफम  भाई 

महावििरणने िीज दरिाढीचा तनणमय 
घेिल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
धगरकर, श्री.रामदास आांबटकर, 
डॉ.िजाहि शमझाम, श्री.ककरण पािसकर, 
अॅड.राहुल नािेकर 

३९ ४५२१४ डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खशलफे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहि 
शमझाम, श्री.विक्रम काळे, श्री.दत्िात्रय 
सािांि, श्री.श्रीकाांि देशपाांड े

अपांग शाळेिील शशक्षकेिर कममचाऱ्याांना 
२४ िषामनांिरची  िररष्ट्ठ िेिनशे्रणी लागू 
करण्याबाबि  

४० ४४९९६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.विप्लि बाजोररया 

रमाई घरकुल योजनेंिगमि (जज.परभणी) 
दाररद्रय रेषेखालील लाभार्थयाांना घरकुल 
देण्याची तनिड प्रकक्रया अपूणम 
असल्याबाबि  

४१ ४४०२७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्त्नबानू खशलफे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहि शमझाम, श्री.अशोक 
ऊफम  भाई जगिाप 

िस्त्त्रोद्योग महामांडळाच्या कोटयिधी 
रुपयाांच्या  जशमनी विकण्याच्या 
प्रस्त्िािाबाबि  

४२ ४३९९५ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.प्रकाश गजशभये 

िधृ्दाश्रमास शमळणारे अनुदान बांद 
झाल्याबाबि  

४३ ४४२८९ डॉ.(श्रीमिी) नीलम गोऱ्हे मलेशशया आणण अजेदटनामधून आयाि 
केलेल्या खाद्यिेलाला  आयाि शुल्क 
माफीिून िगळण्याबाबि  

४४ ४५८३० डॉ.िजाहि शमझाम, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खशलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सुभाष 
झाांबड 

काळी पररसर (िा.पुसद, जज.यििमाळ) 
येथील वपकाांचे नुकसान होि 
असल्याबाबि  

४५ ४५०५९ श्री.प्रकाश गजशभये अमराििी जजल््याि मुग खरेदी झाली 
नसल्याने शिेकऱ् याांना  कमी भाि शमळि 
असल्याबाबि  

४६ ४६३३० श्री.रविांद्र फाटक एकाजत्मक आददिासी विकास 
प्रकल्पाांिगमि डहाण ू  (जज.पालघर) येथे 
गैरव्यिहार झाल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४७ ४६४०९ श्रीमिी विद्या चव्हाण राज्यािील महाविद्यालयाांना कें द्र 

शासनाद्िारे  देण्याि येणाऱ् या 
शशष्ट्यितृ्िीबाबि  

४८ ४४५९० आककम .अनांि गाडगीळ मेक इन इांडडयाच्या कायमक्रमादरम्यान 
लागलेल्या आगीस जबाबदार आयोजक 
आणण कां त्राटदारािर कारिाई करण्याबाबि  

४९ ४५०७९ श्री.जयांि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगिाप, श्री.सुभाष झाांबड, अॅड.हुस्त्नबान ू
खशलफे, डॉ.िजाहि शमझाम, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.हेमांि टकले 

आददिासी विकास विभागािील ररक्ि पदे 
भरण्याबाबि  

५० ४४१२१ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगिाप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुस्त्नबानू खशलफे, आककम .अनांि 
गाडगीळ, श्री.जनादमन चाांदरूकर, डॉ.सुधीर 
िाांबे, श्री.मोहनराि कदम, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.विजय ऊफम  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार 

जोगेश्िरी पूिम येथील महात्मा ज्योतिबा 
फुले अांध-अपांग मुलाांच्या िसतिगहृाच्या 
समस्त्याांबाबि  

५१ ४५९०२ श्री.ख्िाजा बेग यििमाळ जजल््यािील शेिकरी 
कजममाफीपासून िांधचि रादहल्याबाबि  

५२ ४४७३५ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार अहमदनगर येथील मे.शशिाांजली 
एांटरप्राईजेस सहकारी  सांस्त्थेने फसिणकू 
केल्याबाबि  

५३ ४५७०६ श्री.हररशसांग राठोड यििमाळ जजल््यािील िीज वििरणच्या 
गैरकारभारामुळे  कृषीपांपधारक शेिकरी 
त्रस्त्ि असल्याबाबि  

५४ ४५७८६ श्री.रामराि िडकुिे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे 

दहांगोली जजल््याि दशलि िस्त्त्याांची 
तनिड प्रकक्रया पूणम नसल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
५५ ४६२९८ श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर धचकलठाणा पररसरािील (जज.औरांगाबाद) 

प्रोझोन मॉलमध्ये  िीज चोरी 
केल्याबाबि  
 

५६ ४६३९१ श्री.विलास पोिनीस आददिासी समाजाने मोच्याममध्ये केलेल्या 
विविध मागण्याांबाबि  
 

५७ ४६४४५ श्री.जनादमन चाांदरूकर सोलापूर जजल््यािील कापड धगरण्या बांद 
होि असल्याबाबि  
 

   
तिसरी फेरी 

 

 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
५८ ४४२३७ अॅड.हुस्त्नबान ू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सुभाष 
झाांबड, डॉ.िजाहि शमझाम, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररशसांग राठोड 
 

कोकणािील हापूस आांबा बागायिदाराांना 
मुांबईिील तनयामिदाराांिरच अिलांबनू 
राहािे लागि असल्याबाबि  

५९ ४५२१९ डॉ.सुधीर िाांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगिाप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुस्त्नबानू खशलफे, डॉ.िजाहि शमझाम, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.श्रीकाांि देशपाांड,े 
श्री.दत्िात्रय सािांि 
 

तनिासी अपांग शाळाांचा पररपोषण खचम 
तनयशमि शमळि नसल्याबाबि  

६० ४४०३५ प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास 

नागपूर एकाजत्मक आददिासी विकास 
प्रकल्प कायामलयाांिगमि  विविध योजनेि 
अपहार झाल्याबाबि  
 

६१ ४४६३४ आककम .अनांि गाडगीळ, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगिाप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खशलफे, श्री.जनादमन 
चाांदरूकर, श्री.मोहनराि कदम, श्री.सुभाष 
झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.हररशसांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.विप्लि बाजोररया, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.विजय ऊफम  भाई धगरकर, 

छत्रपिी शशिाजी महाराज शेिकरी 
सन्मान योजनेिून  कजममाफीचे शासन 
तनणमय प्रशसध्द केल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुामणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतिश 
चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, श्री.सिेज ऊफम  
बांटी पाटील 

६२ ४५८०३ श्री.जयांि पाटील आददिासी विद्यार्थयाांसाठी असलेल्या 
सुिणम महोत्सिी शशष्ट्यितृ्िीबाबि  

६३ ४४७८१ प्रा.जोगेन्द्र किाड े नागपूर शहरािील मानकापूर येथील 
विद्युि  पुरिठा खांडीि झाल्याबाबि  

    
विधान भिन :   डॉ. अनांि कळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : २८ नोव्हेंबर, २०१८   महाराष्ट्र विधानपररषद 

_______________________________________________________________________ 
मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 
 


