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अ. 
क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 

१ ४७३६४ श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िजाहत समर्ाम 

यितमाळ जजल्हा मध्यिती सहकारी 
बँकेची नोकर भरती  खुल्या सांिगामतनू 
केल्याबाबत  

२ ४७९७३ श्री.चांद्रकाांत रघिुांशी, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.विक्रम काळे 

राज्यातील काांदा उत्पादक शतेकऱ्याांना  
कमी बाजारभाि समळत असल्याबाबत  

३ ४६९३९ अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र फाटक, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे 

जात पडताळणी ससमतीच्या अध्यक्षा ि 
सदस्त्याांना  लाच प्रकरणी ननलांबबत 
करण्याबाबत  

४ ४७७०८ श्री.ककशोर दराड,े श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक 

राज्यातील शतेकऱ् याांना सांपणूम कजममाफ  
समळणेबाबत  
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ऊफम  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुस्त्नबान ूखसलफे, डॉ.िजाहत समर्ाम, 
श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण 

५ ४७३११ आककम .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सतजे ऊफम  बांटी 
पाटील, श्री.आनांदराि पाटील 

राज्यातील ददव्याांगाच्या प्रलांबबत 
धोरणाबाबत  

६ ४६७४६ डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.हेमांत 
टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.विक्रम काळे, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.रामराि िडकुत,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.अननल 
भोसले, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक 
ऊफम  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू
खसलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, आककम .अनांत 
गाडगीळ, डॉ.िजाहत समर्ाम, श्री.हररसस ांग 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.मोहनराि कदम, अॅड.अननल परब, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.रवि ांद्र 
फाटक, श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अननल 
सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.सतजे ऊफम  बांटी पाटील, श्री.प्रकाश 
गजसभये, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.चांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.नरेंद्र दराड,े 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील 
 

राज्यात िीज दरिाढ करण्याचा ननणमय 
शासनाने घेतल्याबाबत  

७ ४७७२३ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े अपांग शाळेतील कममचाऱ् याांना सातिा 
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श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील 
 

िेतन आयोग लाग ूकरण्याबाबत  

८ ४७६५५ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.ककरण पािसकर 
 

असभयाांबत्रक  महाविद्यालयातील 
विद्यार्थयाांचे शलु्क  समाजकल्याण 
विभागाकडून िेळेत समळण्याबाबत  

९ ४७१४४ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे पांढरपरू शहरातील ननिासी मकूबधधर 
शाळेतील अल्पियीन  मलुीिर 
अत्याचार र्ाल्याबाबत  
 

१० ४७६५० डॉ.िजाहत समर्ाम, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ूखसलफे, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.हररसस ांग राठोड 
 

 यितमाळ जजल््याला सांजय गाांधी 
ननराधार योजनेंतगमत  अनदुान 
समळण्याबाबत  

११ ४७०३७ श्री.कवपल पाटील सेंकडरी स्त्कूल्स एम्प्लॉईज के्रडडट 
सोसायटी, मुांबई मधील  गरैव्यिहार, 
अननयसमतता ि बेकायदेशीर 
भरतीबाबत  
 

१२ ४६५२८ श्री.हेमांत टकल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि िडकुत,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुामणी, श्री.अननल भोसल े
 

राज्यातील सिम बाजार ससमतीमधील 
तरू खरेदी बांद असल्याबाबत  

१३ ४६५९१ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ककरण पािसकर 
 

आददिासी विकास विभागाकडून 
फननमचर खरेदी  ननविदेमध्ये 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  
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१४ ४७९५० श्री.प्रकाश गजसभये, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अननकेत 
तटकरे, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.रामराि 
िडकुत,े श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे याांच े
आांतरराष्ट्रीय दजामचे  स्त्मारक 
उभारण्याबाबत  

१५ ४६९६६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे 

परभणी जजल््यातील ऊजाम विकासाची 
कामे प्रलांबबत असल्याबाबत  

१६ ४६७१७ श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुस्त्नबान ूखसलफे, डॉ.िजाहत समर्ाम, 
श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रवि ांद्र फाटक, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.प्रविण दरेकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, आककम .अनांत 
गाडगीळ, श्री.जयांत पाटील 

आददिासी विकास प्रकल्पाांतगमत जव्हार 
(जज.पालघर) येथील  योजनाांमध्ये 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

१७ ४६६९५ श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्तात्रय सािांत 

राज्यातील मराठी, उदूम ि 
दहांदीमाध्यमाच्या शाळाांना  ननिासी 
दराने िीज परुिठा करणेबाबत 

१८ ४७६२५ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील राज्यातील शतेकऱ्याांच्या कृषीपांपाांना 
उच्चदाब िीज जोडणी  देणारी योजना 
राबविण्याबाबत  

१९ ४६८२२ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.ख्िाजा बेग 

गाांधे्र-ठाकरेपाडा (ता.िाडा, जज.पालघर) 
रस्त्त्याच्या  कामामध्ये गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  

२० ४७५८० श्री.श्रीकाांत देशपाांड े आश्रमशाळाांमधील प्राथसमक सशक्षकाांकड े
तत्सम पदाांचा  प्रभार न 
सोपविण्याबाबत  
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२१ ४७४१८ श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.विक्रम काळे, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.प्रविण दरेकर 
 

आददिासी विभागाने राज्यातील 
आश्रमशाळा बांद केल्याबाबत  

२२ ४६८११ श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू
खसलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.रामदास 
आांबटकर 
 

साखर कारखान्याांना एफआरपीचे पसैे 
समळण् याबाबत  

२३ ४६६२९ श्री.जयांत पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर 

जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड आणण िाडा 
तालकु्यातील (जज.पालघर) 
आश्रमशाळामध्ये पोषण आहाराचा 
परुिठा होत नसल्याबाबत  
 

२४ ४७५५७ श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार 
 

नागपरू येथे बीअर शॉपीच्या आत 
अिधैररत्या बबअर वपण्याचा  गोरखधांदा 
सरुू असल्याबाबत  

२५ ४६९८५ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी 
 

औरांगाबाद धचखलठाणा औद्योधगक 
पररसरातील मादहती तांत्रज्ञान इमारतीच े
भाड ेकमी करणेबाबत  

२६ ४७४७६ श्री.अननल भोसल े पणेु महावितरण प्रादेसशक 
कायामलयातील अधधकारी ि  
कममचाऱ् याांच्या बदली आदेशात 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  
 

२७ ४६६७२ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर 

पाांढरकिडा ि पसुद (जज.यितमाळ) 
येथील आददिासी  योजना ननधीअभािी 
अपणूामिस्त्थेत असल्याबाबत   
 

२८ ४७३४५ श्री.रवि ांद्र फाटक सयुममाळ आश्रमशाळेच्या (ता.मोखाडा, 
जज.पालघर)  इमारतीच े बाांधकाम 
ननकृष्ट्ट दजामचे र्ाल्याबाबत  
 

२९ ४७९९३ श्री.सभुाष र्ाांबड भगिती भिुन को-ऑप. हौसस ांग 
सोसायटी सलसमटेड, मुांबई सांस्त्थेिर  
प्राधधकृत अधधकाऱ्याांची नेमणूक 
करण्याबाबत  
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३० ४७०२९ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्त्नबान ू
खसलफे, डॉ.िजाहत समर्ाम, श्री.हररसस ांग 
राठोड 

राज्यात एमएससी नससांग 
अभ्यासक्रमात प्रिेश घेतलेल्या  
मागासिगीय विद्यार्थयाांना सशष्ट्यितृ्ती 
समळणेबाबत  

३१ ४७२८१ श्री.वि्लि बाजोररया, श्री.गोवपककशन 
बाजोरीया 

परभणी जजल््यातील शतेकऱ् याांना िीज 
जोडणी समळणेबाबत  

३२ ४७२२४ श्री.गोवपककशन बाजोरीया राज्यातील जजल्हा जात प्रमाणपत्र 
पडताळणी  ससमत्याांना अध्यक्ष 
नसल्याबाबत  

३३ ४७१९१ श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू
खसलफे, श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.हररसस ांग राठोड 

बीड येथे मातांग समाजातील तरुणाने 
जलसमाधी घेतल्याबाबत  

३४ ४७८१९ श्री.विनायकराि मेटे शतेकऱ् याांना विद्यतु मांडळाकडून 
विद्यतु जोडणी ि  सोलारपांप देण्यात 
येत असल्याबाबत  

३५ ४७२४९ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, 
श्री.हररसस ांग राठोड 

कृष्ट्णूर (जज.नाांदेड) औद्योधगक 
िसाहतीला पाणीपरुिठा  करणाऱ्या 
पाईपलाईनला गळती लागल्याबाबत  

३६ ४७०४६ श्री.विलास पोतनीस राज्यात मलुीांसाठी मांजरू केलेली 
िसनतगहृ कायामजन्ित करण्याबाबत 

३७ ४७१०८ श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी 

दहांगोली जजल््यातील शतेकऱ्याांना 
कजममाफ  समळण्याबाबत  

३८ ४६७६४ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुस्त्नबान ूखसलफे, डॉ.िजाहत समर्ाम, 

राज्यात गोिारी समाजाला अनसुधूचत 
जमातीचे लाभ देण्याबाबत  
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श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.आनांदराि पाटील 

३९ ४७८२४ अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद 
रणवपसे 
 

रत्नाधगरी जजल््यात कृषी विकास 
योजनेंतगमत  शतेी पांप जोडणी 
देण्याबाबत  

४० ४६७२८ श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नाथ सशांदे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल े

िीज ननयामक आयोगाने 
ध्िननधचत्रफ ती  नष्ट्ट करण्याचा ननणमय 
घेतल्याबाबत  

४१ ४७०७२ श्री.जनादमन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, 
आककम .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हररसस ांग राठोड, 
श्री.मोहनराि कदम, डॉ.सधुीर ताांबे 

मुांबई उपनगरातील ननयसमत ि कां त्राटी 
िीज  कामगाराांच्या मागण्याांबाबत  

४२ ४७९१७ अॅड.ननरांजन डािखरे शासन इलेजक्रक िाहनाांना प्राधान्य देत 
असल्याबाबत  

४३ ४८५५५ प्रा.अननल सोले गडधचरोली कृषी उत्पन बाजार 
ससमतीच्या सभापती याांनी  गरैव्यिहार 
केल्याबाबत  

४४ ४८६३८ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.प्रविण दरेकर 

निी मुांबई येथे स्त् ितांत्र विद्यतु परुिठा 
सबस्त् टेशन उभारण् याबाबत  

४५ ४८७९४ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

िरळी येथील शासक य पररिहन सेिा 
कममचारी सहकारी  पतसांस्त्थेत 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

४६ ४८९२७ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर डहाणू (जज.पालघर) येथील शासक य 
आददिासी िसनतगहृातील  कां त्राटी 
सफाई कममचारी ि सरुक्षा रक्षकाांच े
िेतन देण्याबाबत  
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४७ ४७३७० श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िजाहत समर्ाम, श्रीमती जस्त्मता िाघ 

कृषी उत्पन्न बाजार ससमतीमधील 
कममचाऱ्याांना  सेिेत कायम 
करण्याबाबत  

४८ ४८७२१ श्री.चांद्रकाांत रघिुांशी, श्री.शरद रणवपस े साक्र  तालकु्यातील (जज.धळेु) उमदेिार 
नोकरीपासनू  िांधचत असल्याबाबत  

४९ ४६८५२ अॅड.अननल परब, श्री.रवि ांद्र फाटक सफाळे (जज.पालघर) येथ े ग्राहकाांना 
जादा िीज देयके आकारल्याबाबत  

५० ४७३१६ आककम .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील 

राज्यातील विनाअनदुाननत मातोश्री 
िधृ्दाश्रमाांना अनदुान देण्याबाबत  

५१ ४६५९२ श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ककरण पािसकर 

शासनाच्या Gem पोटमलिर फननमचर 
िस्त्तुांसाठी विसशष्ट्ट ठेकेदाराांना र्ूकत े
माप देण्यात आल्याबाबत   

५२ ४८७४५ श्री.प्रकाश गजसभये राज्याबाहेर उच्च सशक्षण घेणाऱ् या 
अनसुधूचत जाती ि जमातीच्या 
विद्यार्थयाांना देण्यात येणारी फ्र सशप 
बांद केल्याबाबत  

५३ ४६८४६ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेकर 

पालघर जजल््यात स्त्थाननक 
नागररकाांना िीज दरात सिलत 
देण्याबाबत  
 

५४ ४७६८५ श्री.श्रीकाांत देशपाांड े अमरािती विभागातील आददिासी 
आश्रमशाळाांची  िेतन देयके अदा 
करण्याबाबत  
 

५५ ४६८३३ श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू
खसलफे, श्री.शरद रणवपस े

साांगोला नगरपररषद (जज.सोलापरू) 
येथील  सोलार प्रकल्प बांद 
असल्याबाबत  
 

५६ ४८९९६ श्री.जयांत पाटील ढेकू (ता.खालापरू, जज.रायगड) 
औद्योधगक पट्टयामधील  कारखान्याांनी 
महसलू थककत ठेिल्याबाबत  
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५७ ४७३६२ श्री.अननल भोसल े साखर कारखान्याांनी ननधामररत केलेल्या 
दरापेक्षा कमी दरात  जादा साखरेची 
विक्र  केल्याबाबत  

५८ ४७३४१ श्री.रवि ांद्र फाटक विक्रमगड, जज.पालघर येथील 
आददिासी विकास प्रकल्पामधील 
ठक्करबा्पा िस्त्ती सधुारणा योजनेत 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

५९ ४७९२९ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगताप, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आककम .अनांत गाडगीळ, 
श्री.जनादमन चाांदरूकर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम 

सातारा जजल्हयातील उद्योगधांदे 
अडचणी आल्याबाबत   

६० ४७२८९ श्री.वि्लि बाजोररया, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.अशोक ऊफम  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.हररसस ांग 
राठोड 

नायगाि (जज.नाांदेड) तालकु्यातील 
लाभार्थयाांना शासक य  योजनेचा लाभ 
समळत नसल्याबाबत  

६१ ४७२४१ श्री.गोवपककशन बाजोरीया, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.अननकेत तटकरे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.जगन्नाथ सशांदे, श्री.ककरण 
पािसकर 

शतेी क्षेत्रातील िाढत्या अनतु्पादक 
कजाममळेु बँक ऑफ महाराष्ट्राने  कृषी 
कजम वितरणािर मयामदा घातल्याबाबत  

६२ ४७८९२ श्री.विनायकराि मेटे परभणी जजल््यातील साखर 
कारखान्याच्या सांचालक  मांडळािर 
कारिाई करण्याबाबत  

६३ ४७२५२ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.हररसस ांग राठोड 
 

 

बोधडी ि शननिार पठे (ता.ककनिट, 
जज.नाांदेड) येथ े  अिधैररत्या मद्य 
ननसममती होत असल्याबाबत  
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६४ ४७११२ श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी 

दहांगोली येथे सशष्ट्यितृ्ती योजनेची 
प्रकक्रया ऑफलाईन  पध्दतीने राबविली 
जात असल्याबाबत  
 

६५ ४६७६९ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, आककम .अनांत गाडगीळ, 
श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू
खसलफे 
 

राज्यात खाजगी बँकाांच्या सहभागातनू 
रोजगार  ननसममतीच े धोरण 
राबविण्याबाबत  

६६ ४७७९४ श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनांजय मुांड े रोहा-धाटाि औद्योधगक क्षेत्रात 
आगप्रनतबांधक, पयामिरणविषयक 
उपाययोजना करण्याबाबत  
 

६७ ४७०८७ श्री.जनादमन चाांदरूकर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्त्नबान ू
खसलफे, डॉ.िजाहत समर्ाम, श्री.हररसस ांग 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

राज्यात भाजीपाल्याांचा तटुिडा 
र्ाल्याबाबत  

६८ ४८६४८ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर 

धचचरगहाण (ता.िरूड, जज.अमरािती) 
येथील शतेकऱ्याने  सािकारी कजाममळेु 
आत्महत्या केल्याबाबत  
 

६९ ४८७९७ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.आनांद ठाकूर 

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथील 
आददिासीांना मलुभतू  सोयी सवुिधा 
समळणेबाबत  
 

७० ४८९३१ श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद 
ठाकूर 

राज्यातील शासक य आददिासी 
आश्रमशाळेतील  विद्यार्थयाांचे मतृ्यचूे 
प्रमाण िाढल्याबाबत   
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क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 

७१ ४६८६७ श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.राहुल नािेकर, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुस्त्नबान ूखसलफे, डॉ.िजाहत समर्ाम, 
श्री.हररसस ांग राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.आनांदराि पाटील 
 

मोखाडा (जज.पालघर) येथील लाभाथी 
रमाई घरकुल  योजनेपासनू िांधचत 
असल्याबाबत  

७२ ४७३५१ श्री.रवि ांद्र फाटक शहापरू (जज.ठाणे) तालकु्यातील 
आश्रमशाळाांमध्ये  सशक्षकाांची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  
 

७३ ४७९२८ श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफम  
भाई जगताप, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आककम .अनांत गाडगीळ, 
श्री.जनादमन चाांदरूकर, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम 
 

सातारा जजल््यात विजचेे भारननयमन 
होत असल्याबाबत  

७४ ४७११९ श्री.रामराि िडकुत,े श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी 

औांढा नागनाथ (जज.दहांगोली) 
महावितरण कायामलय मालमत्ता कर  
थककत असल्यामळेु बांद केल्याबाबत  
 

७५ ४६७९४ श्री.अशोक ऊफम  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्त्नबान ू
खसलफे, श्री.हररसस ांग राठोड, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफम  
भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर 
 

राज्यातील महादेि कोळी ि इतर 
अनसुधूचत जमातीांना  प्रमाणपत्र ि 
िधैता प्रमाणपत्र देण्याबाबत   

७६ ४७७९५ श्री.अननकेत तटकरे, श्री.धनांजय मुांड े श्रीिधमन ि महाड (जज.रायगड) 
विभागातील बॉक्साईडच्या अिधै 
खाणीबाबत 
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७७ ४८८०६ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार 

पेण (जज.रायगड) आददिासी विकास 
प्रकल्प कायामलयातील तत्कासलन 
प्रकल्प अधधकारी याांनी ननधीचा 
अपहार केल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (कायमभार), 
ददनाांक : २० जून, २०१९   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमडंळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


