
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
-------------------------- 

सोमिार, ददनाांक ०२ मार्च, २०२० / फाल्गुन १२, १९४१ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) उद्योग, खननकमच, मराठी भाषा मांत्री 

 

याांरे् प्रभारी विभाग 

(२) कामगार, राज्य उत्पादन शलु्क मांत्री 
(३) ऊजाच मांत्री 
(४) बहुजन कल्याण, खार जममनी विकास,  

आपत्ती व्यिस्थापन, मदत ि पनुिचसन मांत्री 
(५) िने, भकूां प पनुिचसन मांत्री 
(६) आददिासी विकास मांत्री 
(७) सहकार, पणन मांत्री 
(८) सामाजजक न्याय ि विशषे सहाय्य मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ६३ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३१ [ १ ते ३१ ] 
 दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २० [ ३२ ते ५१ ] 

 नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १२ [ ५२ ते ६३ ] 
  

एकूण - ६३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 

१ ४४६ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.ननलय 
नाईक, श्री.नागोराि गाणार 

श्री.पी.व्ही. हरदास सममतीच्या 
अहिालार्ी सकारात्मकरीत्या 
अांमलबजािणी करणेबाबत  

२ ५४३ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, अॅड.हुस्नबानू 
खमलफे, डॉ.िजाहत ममर्ाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, प्रा.जोगेन्र किाड,े डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, आककच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.विक्रम काळे 

राज्यात अनसुधूर्त जमातीच्या 
आरक्षणाला धक्का न लािता  धनगर 
समाजाला आरक्षण देण्याबाबत  
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३ ३५९ श्री.धगरीशर्ांर व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.आनांद 
ठाकूर, श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्र 
किाड,े आककच .अनांत गाडगीळ, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.िजाहत 
ममर्ाच, श्री.अननल भोसल े

समाजकल्याण विभागाकड े
विद्यार्थयाांच्या मशष्ट्यितृ्तीर्े  अजच 
प्रलांबबत असल्याबाबत  

४ ५४१ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके 

राज्यातील िीज ननयामक आयोगार्ा 
प्रस्तावित  मसदुा ग्राहकामभमखू 
नसल्याबाबत  

५ ६ श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.विक्रम काळे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अरुणकाका जगताप, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.प्रकाश 
गजमभये, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक 
ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू 
खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्र किाड,े आककच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत ममर्ाच, श्री.अननल भोसले 

मराठी भाषा विद्यापीठार्ी राज्यात 
स्थापना करण्याबाबत  

६ ७८१ श्री.अांबादास दानिे, श्री.विप्लि 
बाजोररया, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.िजाहत ममर्ाच, डॉ.सधुीर 

शतेकऱ्याांर्ी आधथचक लटू बॅंकेर् े
अधधकारी ि दलालामाफच त  होत 
असल्याबाबत  
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ताांबे, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, प्रा.जोगेन्र 
किाड,े श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर 

७ ८४७ डॉ.पररणय फुके, श्री.रामदास आांबटकर, 
प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.सदामशि खोत, श्री.प्रकाश गजमभये, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्रीमती जस्मता िाघ, 
श्री.गोवपककशन बाजोरीया, श्री.महादेि 
जानकर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक 
ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू 
खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्र किाड,े आककच .अनांत 
गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत ममर्ाच, श्री.धगरीशर्ांर व्यास, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.ननलय नाईक, श्री.विनायकराि मेटे, 
श्री.सजुजतमसांह ठाकूर, श्री.अरुणभाऊ 
अडसड 

अिकाळी पाऊस ि गारपीठमळेु वपकाांर् े
नकुसान र्ाल्याबाबत  

८ १५९ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण 

कां बाटा एव्हीएशन प्रा.मल. कां पनीतील 
कमचर्ाऱ्याांबाबत  

९ ७२२ श्री.नागोराि गाणार राज्यात विविध अभ्यासक्रमाच्या 
महाविद्यालयाांमध्ये विद्यार्थयाांच्या 
मशष्ट्यितृ्तीमध्ये गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत 

१० ९९० डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्र 
किाड,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.मोहनराि 
कदम, डॉ.िजाहत ममर्ाच 
 

राज्यातील आश्रमशाळाांमध्ये पणूचिेळ 
कला ि  क्र ीडा मशक्षक भरणेबाबत  
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११ ६१९ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, 
डॉ.िजाहत ममर्ाच, प्रा.जोगेन्र किाड,े 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर 

राज्यातील कारखाने बांद पडल्यामळेु 
कामगार बेरोजगार र्ाल्याबाबत  

१२ ११७८ श्री.विनायकराि मेटे, श्री.सदामशि खोत बीड जजल््यातील शासकीय कापसू 
खरेदी कें रातील अननयममततबेाबत  

१३ ५०९ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशर्ांर व्यास, डॉ.पररणय फुके 

देिरी (जज.गोंददया) आददिासी 
प्रकल्पाांतगचत राबविल्या जाणाऱ् या 
योजनेत गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

१४ ६८ श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.आनांद ठाकूर, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अरुणकाका जगताप, अॅड.हुस्नबानू 
खमलफे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.धगरीशर्ांर व्यास, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.पररणय फुके, 
प्रा.जोगेन्र किाड,े श्री.अननल भोसल े

महापरू ि परुार्ा इशारा देणारी यांत्रणा 
प्रस्थावपत करण्याबाबत  

१५ २६८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सदामशि खोत, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्र 
किाड,े आककच .अनांत गाडगीळ, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.िजाहत 
ममर्ाच, प्रा.अननल सोल,े श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रामदास आांबटकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड 

बेस्ट, अदानी ि टाटा समहुाकडून 
पारेषण शलु्क िाढीच्या प्रस्तािाबाबत  

१६ ७४१ श्री.रवि ांर फाटक मस ांधुदगुच जजल््यातील धर्पी विमानतळ 
सरुु करण्याबाबत  
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१७ ११०७ प्रा.जोगेन्र किाड े अांजनगाि सजुी (जज.अमरािती) येथील 
बाजार सममतीसाठी आरक्षक्षत जमीन 
विकासकाला देण्यात येत असल्याबाबत  

१८ ४११ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.िजाहत 
ममर्ाच, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, डॉ.सधुीर 
ताांबे, आककच .अनांत गाडगीळ, प्रा.जोगेन्र 
किाड,े श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.रामदास 
कदम 

राज्यात कजचबाजारीपणाला कां टाळून 
शतेकऱ्याांनी केलले्या आत्महत्या   

१९ ८८६ श्री.सरेुश धस जात पडताळणी सममत्या आधथचक 
दांडार्ी रक्कम  शासकीय नतजोरीतनू 
भरत असल्याबाबत  

२० २८२ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.ककरण पािसकर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, अॅड.हुस्नबानू 
खमलफे, डॉ.पररणय फुके 

पालघर जजल््यात नसैधगचक 
आपत्तीमळेु बाधधत र्ालेल्या  
नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याांना मदत 
देण्याबाबत  

२१ ३१३ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे मुांबईतील सहकारी सांस्थाांनी 
लेखापररक्षण पणूच केले नसल्याबाबत  

२२ ३५३ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर 

यितमाळमध्ये रमाई आिास 
योजनेंतगचत घरकुलार्ी  कामे स्थधगत 
केल्याबाबत  

२३ ११२६ डॉ.रणजजत पाटील पाांढरकिडा प्रकल्पातील शासकीय 
आश्रमशाळेतील  मशक्षकाांच्या 
िेतनिाढीबाबत  

२४ ६७८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.हेमांत टकल,े श्री.विक्रम 
काळे 

दद परभणी वपपल्स को-ऑप. बँकेच्या 
मालमत्ता विक्रीत  गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  

२५ ३९७ श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

पिूच विदभाचतील शतेकऱ् याांच्या वपकाांच्या 
नकुसानीबाबत  

२६ १५७८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया विदभाचतील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील 
गािाांर्े  तथा पेढी प्रकल्पाच्या 
पनुिचसनाबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 

२७ १५९९ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्नबानू खमलफे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत ममर्ाच, डॉ.सधुीर 
ताांबे, प्रा.जोगेन्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

साांगली ि कोल्हापरू जजल््यात 
अनतिषृ्ट्टीबाधधत  परूग्रस्ताांना मदत 
देण्याबाबत  

२८ १७८० श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामननिास मसांह, श्रीमती 
जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांर व्यास, डॉ.पररणय फुके, 
प्रा.जोगेन्र किाड,े श्री.सजुजतमसांह ठाकूर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद लाड 

शहापरू (जज.ठाणे) आददिासी 
प्रकल्पाांतगचत आश्रमशाळाांना  सोयी 
सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

२९ १७९८ श्री.सदामशि खोत राज्यातील अनतिषृ्ट्टीबाधधत शतेकऱ्याांना 
नकुसान भरपाई ममळण्याबाबत  

३० १९१५ श्री.महादेि जानकर, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.धगरीशर्ांर व्यास, श्री.हेमांत 
टकल,े श्री.ककरण पािसकर, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.अरुणकाका 
जगताप, श्री.ननलय नाईक 

राज्यात रांगिखैरी महाविद्यालयीन 
स्पधेर्े आयोजन करण्याबाबत  

३१ २११६ श्री.प्रकाश गजमभये नागपरू येथील ममरर्ी ि सोयाबीन 
वपकाांर्ी भाििाढ रोखण्याबाबत  

  

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 

३२ ५४८ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, अॅड.हुस्नबान ू

मालेगाि (जज.नामशक) तालकु्यात 
शतेकऱ् याांनी  आत्महत्या केल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 

खमलफे, डॉ.िजाहत ममर्ाच, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्र 
किाड े

३३ ३२९ श्री.धगरीशर्ांर व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटकर 

मौजे कोटांबा ि इटाळा (ता.सेल,ू 
जज.िधाच) येथील  रोपिनार्े नकुसान 
र्ाल्याबाबत  

३४ १४३२ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रसाद लाड 

मस ांधुदगुच जजल््यासह शतेकऱ्याांना 
कजचमाफी देण्याबाबत  

३५ १० श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.ख्िाजा बगे, श्री.अरुणकाका 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ूखमलफे 

र्ांरपरू महाऔजष्ट्णक कें राच्या िॉटर 
एटीएम  यांत्रणेत गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  

३६ ७८९ श्री.अांबादास दानिे जालना जजल््यातील शतेकरी 
अनदुानापासनू िांधर्त असल्याबाबत  

३७ २०४२ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रकाश गजमभये एसएनडीएल कां पनीने महावितरणर् े
बबल थकविल्याबाबत  

३८ ७४३ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांर व्यास, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, प्रा.जोगेन्र किाड,े श्रीमती 
जस्मता िाघ 

राज्यातील सहकारी साखर 
कारखान्याांमधील नोकर भरतीिर  बांदी 
घातल्याबाबत  

३९ ९९१ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्र 
किाड,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.मोहनराि 
कदम, डॉ.िजाहत ममर्ाच 

िदैयकीय प्रनतननधी ि औषध विक्री 
सांिधचन  कमचर्ाऱ् याांच्या मागण्याांबाबत  

४० ११७९ श्री.विनायकराि मेटे मसरमेटी िनक्षेत्र (जज.नाांदेड) येथ ेबबबटा 
मतृ अिस्थेत आढळल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 

४१ ५०० प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशर्ांर 
व्यास 

 नागपरू येथील र्ोखामेळा 
िसनतगहृातील विद्यार्थयाांना  ननकृष्ट्ट 
दजाचर्े भोजन ममळत असल्याबाबत  
 

४२ १०८ श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.आनांद ठाकूर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण 
 

िरप (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील 
िकृ्ष लागिड  योजना ननष्ट्फळ 
र्ाल्याबाबत  

४३ १३६१ श्री.विलास पोतनीस, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामननिास मसांह, श्रीमती जस्मता 
िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील 
 

राज्यात सौर ऊजेसारख्या अक्षय 
ऊजाचस्रोताांना प्रोत्साहन देण्याबाबत  

४४ ११३३ श्री.रवि ांर फाटक, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
कायांदे 

उरण (जज.रायगड) येथे काांदळिन नष्ट्ट 
करण्यात आल्याबाबत  
 

४५ ११२४ प्रा.जोगेन्र किाड,े डॉ.पररणय फुके मुांडीपार एमआयडीसी (जज.गोंददया) 
पररसरात रॅक्शन सबस्टेशन  िादहनी 
विना परिानगी उभारण्यात येत 
असल्याबाबत  
 

४६ ४६४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्र किाड,े 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत ममर्ाच 
 

महाराष्ट्र औद्योधगक विकास 
महामांडळार्े भखूांड अमेररकेच्या 
“िॉलमाटच” कां पनीला देण्यार्ा ननणचय 
घेण्यात आल्याबाबत  

४७ २३२७ श्री.आनांद ठाकूर र्ांरपरू जजल््यातील आददिासीांच्या 
पारांपररक िस्त्याांमध्ये  नागरी सवुिधा 
उपलब्ध करून देण्याबाबत  
 

४८ २०६४ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे शहापरू (जज.ठाणे) येथील इांडो िेस्टनच 
रेवप्ररेशन एजन्सीने ददलेल्या 

जादहरातीबाबत  
 

४९ ३७८ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर 

अर्लपरू (जज.अमरािती) तालकु्यात 
छत्रपती मशिाजी महाराज शतेकरी 
सन्मान योजनेंतगचत पीक कजच िाटपात 
अननयममतता र्ाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 

५० १५८१ श्री.गोवपककशन बाजोरीया रामटेक मशिारात (ता.मनूत चजापरू, 
जज.अकोला) विद्यतु पोल पडल्याबाबत  

५१ २०४५ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर पालघर जजल््यातील शासकीय 
आश्रमशाळेतील सांगणक  मशक्षकाांिर 
अन्याय र्ाल् याबाबत  

  

नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 

५२ १०५८ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, अॅड.हुस्नबान ू
खमलफे, डॉ.िजाहत ममर्ाच, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्र किाड े

कोयना, धोम, कन्हेर ि नागेिाडी 
(जज.सातारा) धरणाांच्या ननममचतीसाठी 
जममनी ददलले्या शतेकऱ् याांना योजनेर्ा 
लाभ ममळणेबाबत  

५३ ३९१ श्री.धगरीशर्ांर व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार 

नागपरू येथील ५५० आरा मशीन विना 
परिाना असल्याबाबत  

५४ १२७२ श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्र किाड,े 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत ममर्ाच 
 

रुममत केमममसांथ (ता.मशरपरू, जज.धुळे) 
या रासायननक कां पनीत र्ालेल्या 
स्फोटात जजवितहानी र्ाल्याबाबत  

५५ ८१३ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद मधील बहुमजली 
इमारतीांमध्ये बसविल े  जाणारे 
उद्िाहक (मलट)ट) बाबत  

५६ २०४३ डॉ.पररणय फुके भांडारा शहरासह ग्रामीण भागातील 
विद्यतु रोदहत्राांर्ी देखभाल दरुुस्ती 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 

५७ ९९७ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्र 
किाड,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.मोहनराि 
कदम, डॉ.िजाहत ममर्ाच 

राज्यात आश्रमशाळा र्ालविण्यात 
येणाऱ् या सांस्थाांच्या  इमारतीर्े भाड े
पिूीप्रमाणे सरुु ठेिण्याबाबत  

५८ १९९४ श्री.विनायकराि मेटे मौजे लव्हुरी (ता.केज, जज.बीड) येथील 
कुां भारमाळ रान्सफामचर बसविण्यास 
विलांब होत असल्याबाबत   

५९ ५६५ प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर 

अनसुधूर्त जातीतील यिुकाांना 
विद्यािेतन ममळण्याबाबत  

६० २११३ श्री.रवि ांर फाटक, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
कायांदे, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 

शासकीय आददिासी आश्रमशाळाांमध्ये 
विद्यार्थयाांर्ी  गरैसोय होत 
असल्याबाबत  

६१ १५४१ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्र किाड,े 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत ममर्ाच 

महाराष्ट्र िीज ननयामक आयोगाने 
आखलेल्या धोरणामळेु  िीज 
ननममचतीिर पररणाम होत असल्याबाबत  

६२ ३७९ श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर 

अमरािती विभागातील शतेकऱ्याांना 
जाहीर केलेल्या सिलतीबाबत  

६३ १५८२ श्री.गोवपककशन बाजोरीया बाळापरू, पातरू, तले्हारा ि मालेगाांि 
(जज.अकोला) तालकु्यातील शतेकऱ्याांना 
र्ुकारे ममळाले नसल्याबाबत  

  
विधान भिन :   श्री.राजेंर भागित 
मुांबई.   सधर्ि (कायचभार), 
ददनाांक : २८ फेब्रिुारी, २०२०   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 


