
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
-------------------------- 

गुरुिार, ददनाांक १२ मार्च, २०२० / फाल्गुन २२, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

 

(१) उद्योग, खननकमच, मराठी भाषा मांत्री 

 

याांर् ेप्रभारी विभाग 

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

व्यिस्थापन, मदत ि पुनिचसन मांत्री 
(५) िने, भूकां प पुनिचसन मांत्री 
(६) आददिासी विकास मांत्री 
(७) सहकार, पणन मांत्री 
(८) सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय य मांत्री 

 
  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ३० 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २८ [ ०१ ते २८ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०२ [ २९ ते ३० ] 
  

एकूण - ३० 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
१ २३५ श्री.महेश र्ौघुले लोनाड (ता.मभिांडी, जज.ठाणे) येथे िकृ्ष तोड करुन 

अनधधकृत बाांधकाम केल्याबाबत 
२ १६१२ श्री.सुननल राऊत, श्री.सदा सरिणकर इर्लकां रजी (जज.कोल्हापूर) येथील मशिम सहकारी 

बँकेत झालेला गैरव्यिहार 
३ १७६० श्री.अमभमन्यु पिार मौजे कारला ि कुमठा (ता.औसा, जज.लातुर) या 

भूकां पग्रस्त गािाांरे् पनुिचसन करण्याबाबत 
४ ५९४५ श्री.सुधीर मुनगांटीिार कोसांबी ररठ (ता.पोंभुणाच, जज.र्ांद्रपूर) येथील 

सांपादीत शतेजममनीांर्ा मोबदला शतेकऱ्याांना 
देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
५ ४१६ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.महेश बालदी, 

अॅड.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी 

मौजे र्ाळ (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील 
तळोजा पाणी पुरिठा योजनेसाठी सांपादीत 
केलेल्या जममनीांर्ा मोबदला शतेकऱ् याांना 
देण्याबाबत 

६ ३५३६ श्री.कृष्ट्णा गजबे मसरोंर्ा (जज.गडधर्रोली) येथे शतेमाल विक्रीसाठी 
आधारभूत खरेदी कें द्र सुरु करण्याबाबत 

७ २६६५ श्री.नामदेि ससाने फुलसािांगी (जज.यितमाळ) येथील दमलत 
िस्त्याांर्ी विकास कामे ननकृष्ट्ट दजाचर्ी करण्यात 
आल्याबाबत 

८ ७५५० श्रीमती मेघना साकोरे बोडीकर जजांतूर (जज.परभणी) तालुक्यात मशक्षणासाठी 
येणाऱ्या आददिासी समाजातील विद्यार्थयाांकरीता 
स्ितांत्र िसतीगहृ उभारण्याबाबत 

९ ९ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आमशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील,       
श्रीमती देियानी फराांदे, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.राम कदम, श्री.अमभमन्य ु
पिार, श्री.जयकुमार रािल, अॅड.पराग 
अळिणी, श्रीमती मननषा र्ौधरी, 
श्री.अममत साटम, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.महेश बालदी, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील, श्री.फारूक 
शाह, श्री.अननल बाबर, श्रीमती याममनी 
यशिांत जाधि, श्री.सांतोष दानिे,     
श्रीमती श्िेता महाले, श्री.सममर मेघे, 
श्री.मोहन मते, श्री.सुनील राणे, श्रीमती 
माधुरी ममसाळ, श्री.कुमार आयलानी, 
श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.योगेश सागर, 
श्री.सांतोष बाांगर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.नारायण कुरे्, श्री.गणपत गायकिाड, 
डॉ.अशोक उईके, श्री.अममत झनक, 
श्री.अममन पटेल, श्री.मोहनराि हांबड,े 
श्री.देिेंद्र भुयार, श्री.सांजय सािकारे, 
श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.प्रताप अडसड, 
श्री.सुभाष देशमुख 

राज्यात विदभच, मराठिाडा ि मध्य महाराष्ट्रातील 
अनेक भागात िादळी पाऊस, गारपीट ि 
अिकाळी पािसाने शतेकऱ्याांरे् झालेले नकुसान 

१० २२६८ श्री.राजेश एकड े नाांदरुा (जज.बुलढाणा) येथे ३३ के.व्ही. विद्यतु 
उपकें द्रार्ी शे्रणी िधधचत करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
११ ६९५४ कुमारी प्रणणती मशांदे सोलापूर जजल््यातील धर्ांर्ोळी औद्योधगक 

िसाहत माळढोक पक्षी अभयारण्याच्या क्षेत्रातून 
िगळण्याबाबत 

१२ ५९४० श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.प्रशाांत बांब,         
श्रीमती याममनी यशिांत जाधि, श्री.लहू 
कानड,े श्री.योगेश सागर, श्री.अममत साटम, 
डॉ.बालाजी ककणीकर 

िरळी (मुांबई) येथील भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब 
आांबेडकर िसतीगहृात सोई-सुविधा पुरविण्याबाबत 

१३ ३३९८ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील कोल्हापूर जजल््यातील बोगस मागासिगीय 
औद्योधगक सांस्थाांबाबत 

१४ ४०४ श्री.मांगेश कुडाळकर कुरुां दिाड (जजल्हा कोल्हापूर) येथील एस.के.पाटील 
सहकारी बँकेत झालेला गैरव्यिहार 

१५ ४७८० श्री.कुमार आयलानी, श्री.गणेश नाईक उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथे र्मचकार समाजासाठी 
सांत रोदहदास भिन बाांधण्याबाबाबत 

१६ २०६२ श्री.रविशेठ पाटील रायगड जजल््यात ११ केव्ही विद्यतु रोदहत्र 
प्रणालीद्िारे िीज पुरविण्याबाबत 

१७ ८५४ श्री.सांजय पोतनीस, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.महेंद्र दळिी, श्रीमती श्िेता महाले, 
श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.र्ांद्रकाांत (भाऊ) 
ननांबाजी पाटील, श्री.देिेंद्र फडणिीस, 
श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) पाटील, श्री.सुधीर 
मुनगांटीिार, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे - पाटील, 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील,        
श्रीमती देियानी फराांदे, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.िैभि नाईक, श्री.सांतोष 
बाांगर, डॉ.राहूल पाटील, डॉ.बालाजी 
ककणीकर, श्री.विश्िनाथ भोईर, श्री.मोहन 
मते, श्री.रमेश नानासाहेब बोरनारे (सर), 
श्री.विजयकुमार देशमुख, श्री.सांजय 
गायकिाड, श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) 
पिार, श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.ज्ञानराज 
र्ौगुले, श्री.शाांताराम मोरे, श्री.सदा 
सरिणकर, श्रीमती याममनी यशिांत जाधि, 
श्री.ककशोर जोरगेिार, अॅड.शहाजीबापू 
पाटील, श्री.ककशोर पाटील 

महात्मा जोनतराि फुले कजचमाफी योजनेंतगचत 
दोन लाख रुपयाांपयांतरे् अल्प मुदतीरे् पीककजच 
माफ करण्याबाबत 

१८ ६८४० श्री.रमेश कोरगाांिकर ब्रम्हनाळ (ता.पलूस, जज.साांगली) येथे बोट उलटून 
१६ जणाांर्ा झालेला मतृ्य ू

१९ १०६ डॉ.राहूल पाटील परभणी जजल््यातील शेतकऱ्याांना रब्बी 
हांगामासाठी पीक कजच उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
२० ३२६२ अॅड.माणणकराि कोकाटे, श्री.मनोहर 

र्ांदद्रकापूरे 
नागपूर विभागातील िनमजुराांरे् थकीत िेतन 
अदा करण्याबाबत 

२१ २१४७ श्री.ज्ञानराज र्ौगुले लातूर ि उस्मानाबाद जजल््यातील भूांकपग्रस्त 
गाांिातील बाधधताांच्या मागण्याांबाबत 

२२ २५ श्री.मभमराि तापकीर पुणे जजल््यातील मसांहगड ककल्ल्याांच्या 
पायिाटाांिरील उच्र् दाबाच्या विद्यतु 
िादहन्याांच्या लोखांडी खाांबाांरे् मजबतुीकरण 
करण्याबाबत 

२३ ७४८२ डॉ.अशोक उईके पाांढरकिडा (जज.यितमाळ) येथील कें द्रीय विशेष 
सहाय य योजनेंतगचत झालेला गैरव्यिहार 

२४ ४२५७ श्री.सुहास (आण्णा) व्दारकानाथ काांदे नामशक जजल््यातील शतेकऱ्याांरे् िनहक्क 
कायद्यानुसार िनपटे्ट नािािर करण्याबाबत 

२५ ३९८५ श्री.सांतोष दानिे, श्री.नारायण कुरे् टेंभुणी शहर (ता.जाफराबाद, जज.जालना) येथील 
िीज पुरिठा सुरळीत करण्याबाबत 

२६ ६४६१ श्री.नरेंद्र भोंडकेर पुसद िनपररक्षेत्र अांतगचत (जज.यितमाळ) 
िाघजाळी येथे महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार हमी योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

२७ ६८२८ श्री.बालाजी कल्याणकर एकाजत्मक आददिासी प्रकल्प ककनिट (जज.नाांदेड) 
अांतगचत आददिासी िसनतगहृाांकररता पुस्तके 
पुरिठयामध्ये झालेला गैरव्यिहार 

२८ ७४८५ श्री.देिेंद्र भुयार आददिासी विभागातील िसतीगहृाकररता खरेदी 
केलेल्या फननचर्र खरेदीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

  

दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
२९ २०५३ श्री.रविशेठ पाटील पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील शेतकऱ्याांना 

शेतीर्ी बाांधणी ि दरुुस्तीकरीता ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 

३० १९४७ डॉ.राहूल पाटील कमलापूर (ता.पूणाच, जज.परभणी) येथील पारधी 
िस्तीमध्ये ठक्करबाप्पा िस्ती सुधार योजनेतून 
िीज पुरिठा करण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि (कायचभार), 
ददनाांक : ११ मार्च, २०२०   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


