
महाराष्ट्र विधानपररषद 
चौथे अधधिेशन, २०१७ 
-------------------------- 

शुक्रिार, ददनाांक १५ डिसेंबर, २०१७ / अग्रहायण २४, १९३९ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) आददिासी विकास मांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) उद्योग, खननकमम मांत्री 
(३) ऊजाम, निीन ि निीकरणीय ऊजाम, राज्य उत्पादन शलु्क 

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

  

 

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ९० 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ४३ [ १ ते ४३ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - ३४ [ ४४ ते ७७ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या - १३ [ ७८ ते ९० ] 
  

एकूण - ९० 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१ ३५२०९ िॉ.अपिूम दहरे नाशशक येथील िीज िादहन्या भशुमगत 

करण्याबाबत 
 

२ ३५२२३ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

नागपरू, िधाम ि बलुढाणा जजल््यातील 
को-ऑपरेदटव्ह बँकेतील खातदेाराांना 
ठेिीांची रक्कम परत करण्याबाबत 
 

३ ३५७७६ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर 
 

मुांबई जेट एअरिेज को. ऑप. के्रिीट 
सोसायटी शल. मधील गरैव्यिहाराबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४ ३४९५४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 

श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ू खशलफे, 
श्री.हररशस ांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.जनादमन चाांदरूकर, 
िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनुनल 
तटकरे, श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.अमरशसांह 
पांडित, श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल 
नािेकर, श्री.अननल भोसल,े श्री.प्रकाश 
गजशभये, िॉ.अपिूम दहरे, श्रीमती जस्त्मता 
िाघ 
 

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत 

५ ३५४०० श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी 
 

औरांगाबाद शहरातील आददिासी 
विभागाच्या िसनतगहृातील 
विद्यार्थयाांच्या गरैसायीांबाबत 

६ ३४९०९ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सतजे ऊफम  बांटी 
पाटील 
 

विदभम, पजश्चम महाराष्ट्र ि 
मराठिाड्यातील विशषेत: बीि 
जजल््यात कृषी पांप िीज जोिण्या 
प्रलांबबत असल्याबाबत 

७ ३४८३८ श्री.जयिांतराि जाधि, िॉ.अपिूम दहरे नाशशक येथील कृषी टशममनल माकेट 
विकशसत करण्याबाबत 
 

८ ३५८७० िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
आककम .अनांत गािगीळ 
 

राज्यातील ददव्याांगाांच्या शाळाांमधील 
ररक्त पदे भरण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
९ ३५४८० श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सांजय दत्त, 

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुामणी 
 

धनगर समाजास आरक्षण देण्याबाबत 

१० ३४७५० िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे मळुा-प्रिरा िीज सहकारी सांस्त्थेने 
(ता.श्रीरामपरू, जज.अहमदनगर) 
दषु्ट्काळग्रस्त्ताांसाठीच्या रक्कमेचा 
गरैिापर केल्याबाबत 
 

११ ३४८६० श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.सनतश चव्हाण, िॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सनुनल तटकरे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुामणी, श्री.गोवपककशन बाजोरीया, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम 
पाटील, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक 
ऊफम  भाई जगताप, आककम .अनांत 
गािगीळ, श्रीमती जस्त्मता िाघ, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, 
अॅि.जयदेि गायकिाि, श्री.रामराि 
ििकुत,े श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ू
खशलफे 
 

राज्यातील जात पिताळणीच्या 
कामाांसाठी अध्यक्षाांच्या ननयकु्त्या 
करण्याबाबत 

१२ ३५९७२ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्त्नबान ू खशलफे, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.हररशस ांग राठोि, 
अॅि.ननरांजन िािखरे, िॉ.अपिूम दहरे, 
श्री.कवपल पाटील, श्री.रवि ांद्र फाटक, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.जयांत पाटील, 
िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.बाळाराम पाटील, आककम .अनांत 

राज्यातील शतेकऱ्याांना सांपणूम कजममाफी 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
गािगीळ, श्री.प्रकाश गजशभये, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरशसांह पांडित, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.सनुनल तटकरे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सभुाष 
झाांबि, श्री.जनादमन चाांदरूकर, 
िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे 
 

१३ ३५२१३ श्री.कवपल पाटील सामाजजक न्याय विभागाच्या विशषे 
शाळा ि कममशाळाांच्या गरैसोईंबाबत 
 

१४ ३४९५७ श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.धनांजय मुांि े िोंबबिली (जज.ठाणे) येथील औद्योधगक 
िसाहतीतील भखूांिाच्या गरैव्यिहाराबाबत 
 

१५ ३५८८७ श्रीमती हुस्त्नबान ू खशलफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
आककम .अनांत गािगीळ 
 

रत्नाधगरी जजल्हयात महावितरणकिून 
ग्राहकाांना निीन िीज मीटर उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 

१६ ३५२६६ श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.ननरांजन 
िािखरे 
 

पणेु येथील किेनगर येथे िसनतगहृ 
सरुु करण्याबाबत 

१७ ३४९६८ अॅि.जयदेि गायकिाि, श्री.सनुनल 
तटकरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्नाथ 
शशांदे, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनतश 
चव्हाण, अॅि.ननरांजन िािखरे, श्री.हेमांत 
टकल,े श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल 
नािेकर, श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि 
गाणार, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, आककम .अनांत गािगीळ, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 

राज्यातील मागासिगीय विद्यार्थयाांना 
देण्यात आलेल्या मॅरीकोत्तर 
शशष्ट्यितृ्तीच्या गरैव्यिहाराची पनु्हा 
चौकशी करण् याबाबत 



5 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ू खशलफे, 
श्री.हररशस ांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र किाि,े 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.जनादमन चाांदरूकर, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.अननल भोसल,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.रामराि ििकुत,े श्री.जयांत 
पाटील 
 

१८ ३५८९६ आककम .अनांत गािगीळ राज्यात महावितरण आणण 
महाननशममतीमधील अधधकाऱ्याांिर 
कारिाई करण्याबाबत 
 

१९ ३६००६ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, िॉ.सधुीर ताांबे, 
िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.विजय ऊफम  भाई धगरकर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.रवि ांद्र 
फाटक, श्री.सभुाष झाांबि, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.हररशस ांग राठोि 
 

मुांबई कृषी उत्पन्न बाजार सशमतीमध्ये 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत 

२० ३४९६१ श्री.सांजय दत्त, श्री.तानाजी सािांत राज्यात उद्योग गुांतिणकूीमध्ये घट 
झाल्याबाबत 
 

२१ ३५६८६ श्री.जयांत पाटील राज्यातील अनसुधूचत जाती ि 
जमातीचे जातीच े दाखल े
काढण्यासाठीची अट शशधथल 
करण्याबाबत 

२२ ३५६२० श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम काळे, 
िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांि े
 

पांढरपरू येथे महाराष्ट्र औद्योधगक 
विकास महामांिळाची स्त्थापना 
करणेबाबत 

२३ ३५५५० श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास 

नागपरू ि िधाम जजल््यातील 
शशष्ट्यितृ्ती गरैव्यिहारातील दोष ींिर 
कारिाई करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
२४ ३५३३१ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल,े 

अॅि.राहुल नािेकर, श्री.ख्िाजा बेग 
िहाणू, पालघर, तलासरी ि िसई 
(जज.पालघर) तालकु्यातील विद्याथी-
विद्याथीनी िसनतगहृापासनू िांधचत 
असल्याबाबत 
 

२५ ३४८२१ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर 

दत्तरामपरू (ता.आणी, जज.यितमाळ) 
येथील शतेकऱ्याांना सोयाबीन अनदुान 
योजनेचा लाभ देण्याबाबत 
 

२६ ३५३८४ श्री.धगरीशचांद्र व्यास नागपरू जजल्हा मध्यिती सहकारी 
बॅकेतील गरैव्यिहाराबाबत 
 

२७ ३५१७० श्री.रवि ांद्र फाटक राज्यात विशषेत: रायगि, रत्नाधगरी 
तसेच ठाणे जजल््यातील आददिासी 
आश्रमशाळाांच्या दरुिस्त्थेबाबत 
 

२८ ३५५७१ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर 

गोकुां दा ि ककनिट (जज.नाांदेि) शहरात 
ननयशमत िीज परुिठा करण्याबाबत 
 

२९ ३५८३७ प्रा.जोगेन्द्र किाि े नाशशक कृषी उत्पन्न बाजार 
सशमतीमध्ये झालले्या गरैव्यिहाराबाबत 
 

३० ३५८९२ श्री.पररणय फुके मेंददपरू, शभिापरू ि बरबसपरूा 
(जज.गोंददया) येथ े अदानी पॉिर 
कां पनीमळेु होत असलेल्या प्रदषुणाबाबत 
 

३१ ३४८६७ श्री.हररशस ांग राठोि, श्री.जनादमन 
चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.चांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, आककम .अनांत 
गािगीळ 
 

नागपरू आददिासी विभागाच्या पांिीत 
ददनदयाल उपाध्याय योजनेस 
विद्यार्थयाांचा विरोध असल्याबाबत 

३२ ३५४९३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ू
खशलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सतजे 
ऊफम  बांटी पाटील, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 
 

माळीनगर (ता.माळशसरस, जज.सोलापरू) 
येथील िीज ग्राहकाांची गरैसोय होत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
३३ ३५५९० श्री.गोवपककशन बाजोरीया राज्यातील खाजगी िीज कां पन्याकिून 

महागिया दरात िीज खरेदी करत 
असल्याबाबत 
 

३४ ३५२७१ श्री.सभुाष झाांबि मराठिािा ि उत्तर महाराष्ट्रातील 
इन्रास्त्रक्चर िवे्हलपमेंटची काम े
ननकृष्ट्ट दजामची झाल्याबाबत 
 

३५ ३४९८० श्रीमती विद्या चव्हाण राज्यातील विशषेत: गिधचरोली 
जजल््यातील झाड्या ि झाडिया 
जमातीचा अनसुधूचत जमातीच्या 
सचुीमध्ये समािेश करण्याबाबत 
 

३६ ३५६९५ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त 

मुांबई ि राज्यातील इतर शहरात िीज 
चोरी करणाऱ् याांिर कारिाई करण्याबाबत 
 

३७ ३६२२४ श्री.रामननिास शसांह मुांबईतील साांताकू्रझमधील प्रगती 
को.ऑप सोसायटी शल. सांस्त्थेच्या 
नािात अनधधकृतररत्या बदल 
केल्याबाबत 
 

३८ ३६२५० श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयिांतराि 
जाधि, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अननल भोसल,े 
श्रीमती विद्या चव्हाण 
 

ननफाि-रानिि (जज.नाशशक) येथील 
कममिीर काकासाहेब िाघ सहकारी 
साखर कारखान्यातील कममचाऱ्याांच े
िेतन प्रलांबबत असल्याबाबत 

३९ ३६५३३ श्री.तानाजी सािांत मौजे बािी (जज.उस्त्मानाबाद) येथील 
शतेकऱ्याने कजममाफीचे प्रमाणपत्र परत 
केल्याबाबत 
 

४० ३६५७६ श्री.प्रविण दरेकर शासकीय पररिहन सेिा कममचाऱ् याांच्या 
पत सांस्त्थेत गरैव्यिहार झालेल्याबाबत 
 

४१ ३६८२५ श्रीमती जस्त्मता िाघ यािल (जज.जळगाांि) येथील ननविदा 
बेकायदेशीरररत्या बाहेरील जजल्हयातील 
सांस्त्थेला ददल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४२ ३६८५८ श्री.जनादमन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.सांजय दत्त, आककम .अनांत गािगीळ, 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्त्नबान ूखशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररशस ांग राठोि, श्री.सतजे ऊफम  बांटी 
पाटील 
 

गोकुळ शशरगाि (ता.कागल, 
जज.कोल्हापरू) औद्योधगक िसाहतीला 
िीज परुिठा करण्याबाबत 

४३ ३७०३२ श्री.मोहनराि कदम, श्री.हररशस ांग राठोि, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ूखशलफे 
 

चांद्रपरू जजल््यात अिधैररत्या मद्याचा 
परुिठा होत असल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४४ ३५२०६ िॉ.अपिूम दहरे नाशशक जजल्हा मध्यिती सहकारी 

बँकेत नोकर भरतीत गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत 
 

४५ ३५३११ प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यातील िाजल्मकी समाजाच्या 
समस्त्याांबाबत 
 

४६ ३५७८४ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.रामराि ििकुत,े 
श्री.सनुनल तटकरे 
 

मुांबईतील सहकारी सांस्त्थाांच्या 
लेखापररक्षकाांिर कारिाई करण्याबाबत 

४७ ३४९३९ श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमती हुस्त्नबान ू खशलफे, 
प्रा.जोगेन्द्र किाि,े श्री.हररशस ांग राठोि, 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.जनादमन चाांदरूकर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.जयांत पाटील 
 

शतेकऱ्याांना कजममाफीसाठी ऑनलाईन 
अजम करताना येत असलेल्या 
अिचणीांबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४८ ३५३८० श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े 

श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी 
 

औरांगाबाद येथील कृषी पांप िीज 
जोिण्या प्रलांबबत असल्याबाबत 

४९ ३४९०७ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील 

नाफेि धान्य खरेदी कें द्राांकिून 
शतेकऱ्याांची अििणकू होत 
असल्याबाबत 
 

५० ३४६९७ श्री.जयिांतराि जाधि येिला (जज.नाशशक) येथे नाशशक 
प्रकल्पाचे ि नाांदगाि (जज.नाशशक) येथ े
कळिण प्रकल्पाचे उपकायामलय ननमामण 
करण्याबाबत 
 

५१ ३५८५५ िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
आककम .अनांत गािगीळ 
 

राज्यात राष्ट्रीय कुटुांब लाभ योजनेचा 
प्रसार करण्याबाबत 

५२ ३५५१० श्री.धनांजय मुांि े परळी औजष्ट्णक विद्यतु कें द्रातील िीज 
ननशममती बांद असल्याबाबत 
 

५३ ३४७१५ िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे सहकार विभाग ि बँका याांच्याकिील 
कजमदार शतेकऱ्याांच्या अजाममधील 
सांख्येत तफाित असल्याबाबत 
 

५४ ३५९७७ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्रीमती हुस्त्नबान ूखशलफे 

राज्यात महात्मा जोनतराि फुले, 
सावित्रीबाई फुले ि राजषी शाहू 
महाराज या महापरुुषाांची छायाधचत्र े
उपलब्ध होत नसल्याबाबत 
 

५५ ३४९९३ श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅि.ननरांजन िािखरे, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.रवि ांद्र फाटक 
 

िोंबबिली (जज.ठाणे) औद्योधगक 
पररसरात दगुांधी पसरल्याबाबत 

५६ ३५८७७ श्रीमती हुस्त्नबान ू खशलफे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

राज्यातील शतेकऱ्याांच्या कजममाफीची 
यादी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
५७ ३५२५३ श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, 

श्री.ककरण पािसकर, अॅि.ननरांजन 
िािखरे 
 

आकाशिाणी, हिपसर (जज.पणेु) येथील 
िसनतगहृाच्या दरुिस्त्थेबाबत 

५८ ३४९७२ अॅि.जयदेि गायकिाि नाशशक जजल्हयातील काांदा उत्पादक 
शतेकऱ्याांना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत 
 

५९ ३५६९२ आककम .अनांत गािगीळ शासकीय अनदुाननत कें द्रीय 
आश्रमशाळा ि एकलव्य ननिासी 
शाळाांमधील शशक्षकाांच्या ननयकु्तीबाबत 
 

६० ३६०२१ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.विक्रम काळे, िॉ.सधुीर ताांबे 

राज्यातील पदिी, िदै्यकीय ि 
औषधननमामणशास्त्त्र महाविद्यालयातील 
अनसुधूचत जाती/जमातीच्या विद्यार्थयाांना 
शशष्ट्यितृ्ती देण्याबाबत 
 

६१ ३४९३२ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, आककम .अनांत 
गािगीळ, श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादमन 
चाांदरूकर, श्री.हररशस ांग राठोि, प्रा.जोगेन्द्र 
किाि,े श्री.सभुाष झाांबि, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्रीमती हुस्त्नबान ूखशलफे 
 

कें द्र शासनाकिून देण्यात येणाऱ्या 
शशष्ट्यितृ्तीत गरैव्यिहार झाल्याबाबत 

६२ ३५७१५ श्री.जयांत पाटील रायगि जजल््यातील शतेकऱ्याांच्या 
कजममाफीचा लाभ शमळण्याबाबत 
 

६३ ३६९२८ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीकाांत देशपाांि,े 
श्री.विक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यातील ददव्याांग विद्यार्थयाांच्या 
शशष्ट्यितृ्ती ि मानधनात िाढ 
करण्याबाबत 
 

६४ ३५३२० श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.ख्िाजा बेग 

नानीिली (ता.िहाणू, जज.पालघर) 
येथील शासकीय आश्रमशाळेतील 
अधधक्षकाांनी विद्यार्थयाांला मारहाण 
केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
६५ ३४९०० श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 

श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.सतजे ऊफम  बांटी पाटील 
 

राज्यातील दबुमल घटकाांच्या सेिा 
ननितृ्ती िेतनात िाढ करण्याबाबत 

६६ ३५४२७ श्री.धगरीशचांद्र व्यास नागपरू मेिीकल रोडवरील (नागपरू) 
देशी दारूचे दकुान बांद करण्याबाबत 
 

६७ ३५२२७ श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.धनांजय मुांि,े श्री.सनुनल तटकरे, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, अॅि.ननरांजन 
िािखरे, श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, श्री.अननल 
भोसले 
 

धचखली (ता.पनिेल, जज.रायगि) 
गािातील अनदुाननत माध्यशमक ि 
उच्च माध्यशमक आश्रमशाळेची दरुुस्त्ती 
करण्याबाबत 

६८ ३५५९३ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.सांजय दत्त नाांदेि शहरास ननयशमत िीज परुिठा 
करण्याबाबत 
 

६९ ३५९०७ श्री.पररणय फुके मरुी (जज. गोंददया) येथील शासकीय 
ननिासी शाळा ि िसनतगहृात सोई 
सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
 

७० ३४८७५ श्री.हररशस ांग राठोि यितमाळ शहरात अनधधकृतपणे 
िीजेचा िापर होत असल्याबाबत 
 

७१ ३५५१२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्रीमती हुस्त्नबान ूखशलफे, श्री.सतजे ऊफम  
बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपस े

भोसे (ता.मांगळिेढा, जज.सोलापरू) 
येथील शतेकऱ्याांच्या िीज देयकाांची 
आकारण  रद्द करण्याबाबत 
 

७२ ३५५९९ श्री.गोवपककशन बाजोरीया विद्यतु क्षेत्र, अकोला येथील 
महावितरण सकम ल सांघटनेच्या 
मागण्याांबाबत 
 

७३ ३५३८५ श्री.सभुाष झाांबि, श्री.सांजय दत्त राज्यातील अनसुधूचत जातीच्या 
विद्यार्थयाांच्या शशष्ट्यितृ्तीत गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
७४ ३५१६७ श्रीमती विद्या चव्हाण आददिासीांची बनािट प्रमाणपत्र े सादर 

करणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत 
 

७५ ३६५५२ श्री.तानाजी सािांत, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक 
ऊफम  भाई जगताप 
 

सोयाबीन उत्पादक शतेकऱ्याांच्या 
मागण्याांबाबत 

७६ ३६८३६ श्रीमती जस्त्मता िाघ अमळनेर (जज.जळगाि) तालकु्यातील 
शतेकऱ्याांच्या शतेातील िीजपरुिठा 
खांडित केल्याबाबत 
 

७७ ३६८६० श्री.जनादमन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, िॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्रीमती 
हुस्त्नबान ूखशलफे 
 

राज्यातील कोरािी, चांद्रपरू ि परळी 
येथील निीन िीज सांचाांची काम े
प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

नतसरी फेरी 
  
अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
७८ ३५२०७ िॉ.अपिूम दहरे नाशशक कृषी उत्पन्न बाजार सशमतीच े

विभागीय बाजार सशमत्याांमध्ये रुपाांतर 
करणेबाबत 
 

७९ ३४९२२ श्री.अमरशसांह पांडित, श्री.धनांजय मुांि,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.नरेंद्र पाटील 

राज्यात विशषेत: बीि जजल््यात 
रेशीम उद्योग िाढीसाठी प्रोत्साहनपर 
योजना सरुु करण्याबाबत 
 

८० ३५३५४ श्री.धनांजय मुांि े भोसरी (जज.पणेु) येथील मे.िमुन्स 
इांटरवप्रनसम इांिस्त्रीयल वप्रमायससे 
को.ऑ.सोसायटी शल. कां पनीला 
ननयमबा्यररत्या परिानग्या देण्यात 
आल् याबाबत 
 

८१ ३५२६४ श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.ककरण पािसकर, अॅि.ननरांजन 
िािखरे 
 

पणेु बाजार सशमतीमध्ये सोयीसवुिधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
८२ ३४९७६ अॅि.जयदेि गायकिाि राज्यातील साखर कारखान्याांकिून 

प्रनतटन रुपये ५० इतका विकास ननधी 
िसलू करीत असल्याबाबत 
 

८३ ३४९५६ श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर 

राज्यातील उद्योगाांना िीज दरात सटु 
देणेबाबत 
 

८४ ३५३२१ श्री.आनांद ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.ख्िाजा बेग 

जव्हार (जज.पालघर) आददिासी 
आश्रमशाळाांतील आहार ि फळाांचा 
परुिठा बांद करण्यात आल्याबाबत 
 

८५ ३५६८१ श्री.रवि ांद्र फाटक बरुुिपािा (ता.िसई, जज.पालघर) येथील 
नाल्यािर पलु बाांधण्याबाबत 
 

८६ ३५९०९ श्री.पररणय फुके ननमगाांि (जज.भांिारा) येथील 
भारननयमनामळेु नागरीकाांची होत 
असलेली गरैसोय 
 

८७ ३५०३३ श्री.हररशस ांग राठोि मौजा आजांती (ता.नेर, जज.यितमाळ) 
येथील अननयशमत भारननयमनाबाबत 
 

८८ ३६७८७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष झाांबि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 
 

कस्त्तरुबा कॉलेज ऑफ कॉमसम ॲण्ि 
सायन्स कॉलेज बल्लाशा (जज.चांद्रपरू) 
महाविद्यालयातील गरैव्यिहाराबाबत 

८९ ३५७१८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला, िाशशम ि बलुढाणा 
जजल््यातील शतेकऱ्याांना कजममाफी 
देण्याबाबत 
 

९० ३६७४० श्रीमती विद्या चव्हाण इांचलकरांजी (जज.कोल्हापरु) येथील 
साधना सहकारी बॅक मयामददत बँकेच्या 
सांचालकानी केलेल्या गरैव्यिहाराबाबत 

   
विधान भिन :   िॉ. अनांत कळस े
नागपरू.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : १४ डिसेंबर, २०१७   महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________________________ 

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


