
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

शुक्रिार, हदनाांक ०५ मार्च, २०२१ / फाल्गुन १४, १९४२ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) मखु्यमांत्री 

 

याांर्े प्रभारी विभाग 

(२) उद्योग, खननकमच, मराठी भाषा मांत्री 
(३) कामगार, राज्य उत्पादन शलु्क मांत्री 
(४) ऊजाच मांत्री 
(५) इतर मागास बहुजन कल्याण, खार जममनी विकास, 

आपत्ती व्यिस्थापन, मदत ि पनुिचसन मांत्री 
(६) आहदिासी विकास मांत्री 
(७) सहकार, पणन मांत्री 
(८) सामाजजक न्याय ि विशषे सहाय्य मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ६८ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३६ [ १ ते ३६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २३ [ ३७ ते ५९ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ९ [ ६० ते ६८ ] 
  

एकूण - ६८ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१ ७२५३ श्री.प्रशाांत पररर्ारक, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

माण ि मभमा नदीला (जज.सोलापरू) 
आलेल् या महापरूाम ेु नदीकाठच्या 
गाांिातील शतेकऱ्याांर् े नकुसान 
झाल्याबाबत  

२ ७०९८ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.सरेुश धस, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 

ठाणे-बेलापरू औद्योधगक िसाहतीत 
अपघात होत असल्याबाबत  

३ ७२८९ श्री.रमेश कराड लातरू जजल््यातील ननराधार योजनेच्या 
लाभार्थयाांना  अनदुान अदा 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
४ ७४९३ श्री.रणजजतमसांह मोहहत-ेपाटील, 

श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.सदामशि खोत, श्री.महादेि जानकर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विनायकराि 
मेटे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपस,े डॉ.सधुीर ताांबे, 
डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.रवि ांद्र फाटक, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.जयांत 
आसगािकर, श्री.विक्रम का े, 
श्री.ननलय नाईक, श्री.शमशकाांत मश ांदे, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.अमोल 
ममटकरी, श्री.सांजय दौंड 
 

राज्यात अनतिषृ्ट्टीम ेु नकुसानग्रस्त 
झालेल्या शतेकऱ्याांना  नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत  

५ ६५४४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत ममझाच, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगािकर 
 

धनगर समाजाच्या विकासासाठी 
कराियाच्या उपाययोजनाांबाबत  

६ ७३८४ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.जयांत 
आसगािकर, श्री.अमभजजत िांजारी, 
श्री.विक्रम का े, श्री.बा ाराम पाटील, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रशाांत पररर्ारक, श्री.प्रविण दरेकर, 
 

हदव्याांग शा ा/कमचशा ेतील 
कमचर्ाऱ्याांना सातिा िेतन  आयोग 
लाग ूकरण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.रणजजत 
पाटील, डॉ.पररणय फुके, श्री.ननलय 
नाईक, श्री.प्रिीण दटके 
 

७ ६४०१ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.सदामशि खोत, श्री.महादेि जानकर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, श्री.विनायकराि मेटे 
 

मागाठाणे विधानसभा क्षते्रातील िन 
जममनीिरील पाडयाांमध्ये राहणाऱ्या 
रहहिाश्याांना मलूभतू नागरी सेिा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

८ ७१०५ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर राज्यातील महाराष्ट्र लोकसेिा आयोग 
करण्याऱ्या मागासिगीय विद्यार्थयाांर् े
थकीत विद्यािेतन अदा करण्याबाबत 
 

९ ७४७७ श्री.अरुण लाड शतेीसाठी िापरण्यात येणाऱ्या िीज 
दरात िाढ झाल्याबाबत  
 

१० ६५८२ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपर्ांद 
पड कर, श्री.महादेि जानकर 

कजचमाफीच्या यादीत नाि न 
आल्याम ेु शतेकऱ्याांने  आत्महत्या 
केल्याबाबत  
 

११ ७३९५ डॉ.पररणय फुके, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटकर, श्री.धगरीशर्ांद्र 
व्यास, श्री.अमोल ममटकरी, 
श्री.शमशकाांत मश ांदे, श्री.विक्रम का े, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.सांजय दौंड 
 

विदभाचतील अांनतम पसैेिारी घोवषत 
करण्यात आलेल्या जजल्हयाांना 
शासनाच्या विविध योजनाांर्ा लाभ 
मम णेबाबत  

१२ ६७९२ श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.जयांत आसगािकर, श्री.राजेश राठोड 
 

अनदुाननत शासकीय आश्रमशा ाांर् े
पररपोषण ि िेतनेतर  अनदुान 
प्रलांबबत असल्याबाबत  

१३ ६४९६ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रशाांत पररर्ारक, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.अमभजजत िांजारी 
 

परुग्रस्ताांना नकुसान भरपाई 
मम णेबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
१४ ६८५३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 

र्व्हाण, श्री.अमोल ममटकरी, श्री.विक्रम 
का े 

परभणी येथील कायचकारी अमभयांता, 
महाराष्ट्र िीज वितरण कां पनी 
याांच्याविरूध्द कारिाई करणेबाबत  
 

१५ ६७४५ श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.महादेि जानकर, 
श्री.रामननिास मसांह 

जव्हार (जज.पालघर) तालकु्यातील 
आहदिासी पाडयात िीज परुिठा होत 
नसल्याबाबत  
 

१६ ६९८६ श्री.जयांत पाटील भमूमगत विद्यतु प्रणाली प्रकल्पाांतगचत 
रायगड जजल््यातील  गािाांर्ा समािशे 
करण्याबाबत  
 

१७ ६७१९ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगािकर, डॉ.सधुीर ताांबे 
 

सारखणी (ता.ककनिट, जज.नाांदेड) 
येथील महावितरण कां पनीच्या सहाय्यक 
अमभयांत्यानी गरैव्यिहार केल्याबाबत  

१८ ७१३६ श्री.बा ाराम पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, श्री.राजेश राठोड, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.जयांत 
आसगािकर, श्री.अमभजजत िांजारी, 
श्री.विक्रम का े 
 

राज्यातील आहदिासी उपयोजना 
क्षेत्रातील शा ेतील कमचर्ाऱ्याांना 
सातव्या िेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन 
भत्ता मम णेबाबत  

१९ ६६३९ श्री.विलास पोतनीस राज्यातील जनु्या िीज ननममचती सांर्ाांना 
अपारांपररक  ऊजाच ननममचतीमध्ये 
परािनत चत करण्याबाबत  
 

२० ६६३५ श्री.अांबादास दानिे आडगाि सरक (जज.औरांगाबाद) येथील 
शतेकऱ्यार्ा  विजेच्या धक्क्याने मतृ्य ू
झाल्याबाबत  
 

२१ ६६४९ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत 
ममझाच, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.अमभजजत िांजारी 
 

राज्यात शतेीसाठी हदिसा उच्र्दाबाने 
िीज परुिठा करण्याबाबत  

२२ ६९८३ डॉ.िजाहत ममझाच मांगरू पीर (जज.िामशम) तालकु्यातील 
ननराधाराांना मानधन देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
२३ ६८९८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला महावितरण मांड ातील ननविदा 

प्रकक्रयेत  अननयममतता झाल्याबाबत  
 

२४ ७३८८ श्री.सरेुश धस नायगाि (ता.पाटोदा, जज.बीड) येथील 
मयरू अभयारण्य क्षेत्रातील 
जललररसीडडया (उां दीरमारी) झाड े नष्ट्ट 
करण्याबाबत  
 

२५ ७१२२ डॉ.रणजजत पाटील पाांढरकिडा (जज.यितमा ) प्रकल्पातील 
शासकीय आश्रमशा ेतील मशक्षकाांच्या 
िेतनिाढी रोखल्याबाबत  
 

२६ ६८१५ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील 

मौजे टेण (जज.पालघर) येथील 
जैिविविधता उद्यानामध्ये  काम 
करणाऱ् या मजुराांर्े िेतन अदा न 
केल्याबाबत  
 

२७ ७१४२ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके 

राज्यातील समाजकायच 
महाविद्यालयातील मशक्षक ि 
मशक्षकेतर कमचर्ाऱ्याांच्या मागण्याबाबत 
  

२८ ६९४४ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 

राज्यातील महावितरण ि खाजगी 
कां पनीच्या  िीज दरात तफाित 
असल्याबाबत  
 

२९ ७४५२ श्री.शमशकाांत मश ांदे, श्री.विक्रम का े, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.अमोल 
ममटकरी, श्री.सांजय दौंड 
 

राष्ट्रीय कुटुांब अथचसहाय्य योजनेंतगचत 
लाभार्थयाांना  आधथचक मदत देण्याबाबत  

३० ७१३० श्री.विप्लि बाजोररया परभणी जजल््यातील रब् बी हांगामासाठी 
पीक कजच िाटप करण्याबाबत  
 

३१ ७५१२ श्री.गोवपर्ांद पड कर, श्री.सदामशि खोत सोना ा (ता.सांग्रामपरू, जज.बलुढाणा) 
येथील शतेकऱ्याांना  कजचमाफीर्ा लाभ 
देण्याबाबत  
 

३२ ७५३७ श्री.रामननिास मसांह माथाडी कामगाराांच्या कायदेशीर 
हक्काांर्े सांरक्षण करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
३३ ७६३६ श्री.महादेि जानकर, श्री.प्रसाद लाड, 

श्री.गोवपर्ांद पड कर, श्री.सदामशि 
खोत, श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.अशोक 
ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
डॉ.िजाहत ममझाच, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.जयांत 
आसगािकर, श्री.राजेश राठोड 

परदेशी मशष्ट्यितृ्ती योजनेंतगचत 
विद्याथी मशष्ट्यितृ्तीपासनू  िांधर्त 
असल्याबाबत  

३४ ७८१० डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे बल्याणी (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील 
िन विभागाच्या  जममनीिर अनतक्रमण 
केल्याबाबत  

३५ ७८३९ श्री.विनायकराि मेटे राज्यातील शतेकऱ्याांना पीक कजच 
मम ण्याबाबत  

३६ ७८४७ श्री.सांजय दौंड, श्री.विक्रम का े, 
श्री.शमशकाांत मश ांदे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणकाका 
जगताप, श्री.अननकेत तटकरे, 
श्री.अमोल ममटकरी 

अपारांपाररक स्त्रोतातनू िीज ननममचती 
धोरण राबविण्याबाबत  

  

दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
३७ ७२५१ श्री.प्रशाांत पररर्ारक पांढरपरू (जज.सोलापरू) तालकु् यात 

अनतिषृ्ट् टी ि महापरूार् े  पांर्नामे 
करुनही मदत न मम ाल्याबाबत  

३८ ७१४५ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.सरेुश धस, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 

श्री.पी.व्ही.हरदास सममतीच्या 
अहिालार्ी अांमलबजािणी करण्याबाबत  

३९ ७४८६ श्री.रणजजतमसांह मोहहत-ेपाटील सािकाराांच्या ताब्यात असलेल्या 
शतेकऱ्याांच्या जममनी सोडविण्याबाबत  

४० ६४७३ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, श्री.अमभजजत 
िांजारी, श्री.जयांत आसगािकर, 
श्री.विनायकराि मेटे 

कें द्रीय कृषी कायद्यार्ी राज्यात 
अांमलबजािणीस स्थधगती देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
४१ ७३४९ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 

श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.जयांत 
आसगािकर, श्री.अमभजजत िांजारी, 
श्री.विक्रम का े, श्री.बा ाराम पाटील 

शतेकऱ्याांना निीन कनेक्शन, पोल ि 
रान्सफामचर देण्यासांदभाचत  जाहीर 
केलेल्या निीन धोरणाांबाबत  

४२ ६४०४ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.महादेि जानकर, श्री.सदामशि खोत, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.विनायकराि मटेे, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.गोवपर्ांद पड कर 

प सखेडा वप ांप े (ता.भोकरदन, 
जज.जालना) गािात विजेर्ा शॉक 
लागनू मतृ्य ूझालेल्याांना आधथचक मदत 
देण्याबाबत  

४३ ७०३३ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रशाांत 
पररर्ारक, श्री.विक्रम का े, श्री.शमशकाांत 
मश ांदे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अरुणकाका 
जगताप, श्री.अननकेत तटकरे, श्री.अमोल 
ममटकरी, श्री.सांजय दौंड 

मुांबईतील िीज िाहहन्याांर्ी क्षमता 
िाढविण्याबाबत  

४४ ७८६० श्री.अरुण लाड राज्यात महावितरण मांड ामध्ये 
सहाय्यक अमभयांत्याांर्ी  अनेक पदे 
ररक्त असल्याबाबत  

४५ ६५१२ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पड कर, 
श्री.महादेि जानकर, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
कायांदे 

राज्यातील आहदिासी कुटुांबबयाांना 
खािटी अनदुान  योजनेंतगचत मदत 
मम ण्याबाबत  

४६ ७३३१ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

र्ुल्हाड (मसहोरा) (ता.तमुसर, 
जज.भांडारा) येथे सांजय गाांधी ननराधार 
अनदुान सममती स्थापन करण्याबाबत  

४७ ६७७० श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.जयांत आसगािकर, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.प्रिीण दटके 
 

रघजुीनगर (जज.नागपरू) येथील 
कामगार कल्याण मांड च्या  जलतरण 
तलािार्ी दरुिस्था झाल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
४८ ७९३० श्री.रवि ांद्र फाटक ठाणे शहरातील िाग े इस्टेट 

औद्योधगक क्षेत्रात पाणीपरुिठा सरु ीत 
करण्याबाबत  
 

४९ ६९९३ श्री.जयांत पाटील िरसोली-विद्यानगर (ता.अमलबाग, 
जज.रायगड) येथील मकूबधीर 
विद्यालयार्ी इमारत जीणच 
झाल्याबाबत  
 

५० ६७२८ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.जयांत आसगािकर, डॉ.सुधीर ताांबे 
 

माहूर (जज.नाांदेड) येथील जांगल 
पररसरात अिधै  िकृ्षतोड सरुु 
असल्याबाबत  

५१ ६८०४ श्री.विलास पोतनीस शासकीय सेिेतील हदव्याांग कमचर्ाऱ्याांना 
बढतीमध्ये  आरक्षण देण्याबाबत  
 

५२ ६६५२ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत 
ममझाच, श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.अमभजजत िांजारी 
 

राज्यात कें द्र शासनाच्या नव्या 
कामगार कायद्याला विरोध होत 
असल्याबाबत  

५३ ७३१६ डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.राजेश राठोड, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप 

राज्यातील विमकु्त जाती, भटक्या 
जमाती ि इतर प्रिगाचच्या 
विद्यार्थयाांसाठी असलले्या 
आश्रमशा ाांच्या मागण्याांबाबत  
 

५४ ६९१९ श्री.गोवपककशन बाजोरीया बामशचटाक ी (जज.अकोला) तालकु्यात 
शासकीय अनदुानाच्या  ननधीर्ा 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत  
 

५५ ६९०० श्री.सरेुश धस पणेु येथील आयकु्त, आहदिासी 
सांशोधन ि प्रमशक्षण सांस्थेत दोषी 
अधधकाऱ्याांना सेिेत कायचरत ठेिण्यात 
आल्याबाबत  
 

५६ ६८१६ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील 

राज्यातील ओबीसी प्रिगाचतील 
घटकाांच्या विकासासाठी  तरतदू केलेला 
ननधी मम णेबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
५७ ६९५२ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.दषु्ट्यांत 
र्तिेुदी, श्री.रमेश कराड 

विदभाचत नावपकीम ेु शतेकऱ् याांनी 
आत्महत्या केल्याबाबत  

५८ ७१६१ श्री.विप्लि बाजोररया गोरेगाि (ता.सेनगाांि, जज.हहांगोली) येथ े
िारांिार विद्यतु परुिठा  खांडीत होत 
असल् याबाबत  

५९ ७५१३ श्री.गोवपर्ांद पड कर, श्री.सदामशि खोत डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर सामाजजक 
न्याय भिन (जज.बीड) येथील 
फननचर्रर्ी ननविदा न काढतार् कमी 
भािात विक्री केल्याबाबत  

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
६० ७२८२ श्री.प्रशाांत पररर्ारक, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास 
सोलापरू जजल््यातील छािण्याांर्ी देयके 
प्रलांबबत असल्याबाबत  

६१ ७७८६ श्री.रमेशदादा पाटील महाराष्ट्र औद्योधगक विकास 
महामांड ाच्या लगत  आांतरराष्ट्रीय 
दजाचर्ी लेक मसटी उभारण्याबाबत  

६२ ६५६० श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत ममझाच, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगािकर 

मुांबई येथे मराठी भाषा भिन 
उभारण्याबाबत  

६३ ७३९६ डॉ.पररणय फुके, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सदामशि खोत, 
श्री.महादेि जानकर, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.विनायकराि मेटे 

पांर्ताराांकीत हॉटेल्सर् े िीज दर कमी 
केल्याबाबत  

६४ ६९९७ श्री.जयांत पाटील, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.िजाहत 

अनसुधूर्त जमातीच्या इांग्रजी 
माध्यमाच्या नामाांककत ननिासी 
शा ाांमध्ये अनदुानार्े लेखापररक्षण 
झालेले नसल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांर्े नाांि विषय 
ममझाच, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमभजजत 
िांजारी, श्री.जयांत आसगािकर, 
श्री.गोवपर्ांद पड कर, श्री.सदामशि खोत 

६५ ६७३४ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.जयांत 
आसगािकर, डॉ.सधुीर ताांबे 

कुां टूर (ता.नायगाांि, जज.नाांदेड) येथील 
कापसू  खरेदी करण्यार्ी मयाचदा 
िाढविण्याबाबत  

६६ ६६५३ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत 
ममझाच, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.अमभजजत िांजारी, 
श्री.महादेि जानकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत  

६७ ६९७७ श्री.गोवपककशन बाजोरीया, श्री.अमोल 
ममटकरी, श्री.शमशकाांत मश ांदे, श्री.विक्रम 
का े, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.सांजय दौंड, श्री.दषु्ट्यांत र्तिेुदी, 
श्री.नरेंद्र दराड े

िकृ्ष लागिडीच् या ननधीमध् ये 
अननयममतता झाल् याबाबत  

६८ ७१७७ श्री.विप्लि बाजोररया औांढा नागनाथ (जज.हहांगोली) तालकु् यात 
सागिान ि इतर  िकृ्षतोड केल्याबाबत  

  

  

विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि, 
हदनाांक : ४ मार्च, २०२१   महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________________________ 

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

 


