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

गुरुिार, ददनाांक ०५ मार्च, २०२० / फाल्गुन १५, 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 सहाय्य मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ४३ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३८ [ ०१ ते ३८ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०५ [ ३९ ते ४३ ] 
  

एकूण - ४३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
१ १५०८ श्री.सुननल राऊत, श्री.सुननल प्रभू राज्यात महावितरण कां पनीने मे.रोलेक्स 

आणण मे.फ्लॅश कां पनीमाफच त खरेदी केलेले 
िीज ममटर सदोष असल्याबाबत 

२ २०६६ श्री.विनोद ननकोले, श्री.राजेश पाटील, 
श्री.दहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षितीज ठाकूर 

मौजे सरािली (ता.डहाण,ू जज.पालघर) येथे 
आददिासी विकास सांकुल उभारण्याबाबत 

३ ५७५० डॉ.अशोक उईके राळेगाांि (जज.यितमाळ) येथील मदहला 
ग्राममण सहकारी पत सांस्था मयाचददतच्या 
खातेदाराांना रक्कम परत ममळण्याबाबत 

४ ४९७४ श्री.बाबासाहेब पाटील सोलापूर जजल््यातील राष्ट्रीय बालकामगार 
प्रकल्पाच्या कामकाजात झालेला 
गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
५ ५३०२ श्री.सांजय रायमुलकर सारांगिाडी साठिण तलाि (ता.जानेफळ, 

जज.बलुढाणा) ननममचतीकररता भुसांपादन 
करण्यात आलेल्या शेतकऱ्याांना मोबदला 
ममळण्याबाबत 

६ २६३ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आमशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्रीमती देियानी फराांदे, 
अॅड.पराग अळिणी 

महाराष्ट्र राज्य खननकमच महामांडळाने 
ननकष बदलून मजीतील कां पन्याांना कां त्राट 
ददल्याबाबत 

७ ४१४५ श्री.नामदेि ससाने उमरखेड (जज.यितमाळ) येथील िन 
पररिेत्र अधधकाऱ्याांनी ििृारोपण योजनेत 
केलेली अननयममतता 

८ १७८५ श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) पाटील बाजार सममत्याांच्या आिारात सोयाबीनच्या 
खरेदीत व्यापाऱ्याांनी घट धरल्याबाबत 

९ ४५१४ श्री.राहूल कुल दौंड (जज.पुणे) तालुक्यातील अनेक 
कां पन्याांमध्ये कामगार कायद्यारे् उल्लांघन 
होत असल्याबाबत 

१० ५८९९ श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) पिार कळिण (जज.नामशक) तालुक्यातील िीज 
वितरणासांबांधीच्या तक्रारीांबाबत 

११ ६५५४ श्री.अब ूआजमी, श्री.रईस शखे पालघर जजल््यातील तत्कालीन प्रकल्प 
अधधकाऱ्याने केलेला गैरव्यिहार 

१२ ४०४१ श्री.राम सातपतेु खामगाि (ता.बाशी, जज.सोलापूर) 
तालुक्यातील शेतकऱ्याांना एफआरपीर्ी ि 
थकीत भाड्यार्ी रक्कम ममळण्याबाबत 

१३ ६३८६ श्री.हररष वपांपळे अकोला जजल््यातील रोपिनाच्या कामात 
झालेला गैरव्यिहार 

१४ ५३३४ श्री.विकास ठाकरे, श्री.अममन पटेल, 
श्री.सुभाष धोटे, श्री.अममत झनक, श्री.सुरेश 
िरपुडकर, श्री.दहरामण खोसकर, श्री.सांग्राम 
थोपटे, कुमारी प्रणणती मशांदे, श्री.लहू कानड े

अमरािती जजल््यातील जनता सहकारी 
बँक मयाचददत येथील सांर्ालकाांनी केलेला 
गैरव्यिहार 

१५ ५४०० श्री.अमभमन्यु पिार टेंबी (ता.औसा, जज.लातूर) येथे सौर ऊजाच 
प्रकल्प सुरु करण्याबाबत 

१६ ४५४० श्री.भास्कर जाधि, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
अॅड.माणणकराि कोकाटे, श्री.शेखर ननकम, 
श्रीमती याममनी यशिांत जाधि 

मौजे नाणार (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) 
येथील ररफायनरी प्रकल्प उभारणीबाबत 

१७ ३५२८ श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापुर जजल््यात गुळार्ा दर ननजश्र्त 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
१८ २७४ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.महेश बालदी, 

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

साई (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील 
आमशचया लॉजजजस्टक सव्हीसेस मल. 
कां पनीतील कामगाराांच्या विविध 
मागण्याांबाबत 

१९ २१७२ श्री.ननतेश राणे आददिासी विकास महामांडळाकडून 
आददिासी अल्पभूधारक शेतकरी आणण 
शेतमजुराांना देण्यात येणारे खािटी कजच 
माफ करण्याबाबत 

२० ४२१७ श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील कौडगाि (जज.उस्मानाबाद) येथे महाराष्ट्र 
औद्योधगक विकास महामांडळ िेत्रात 
ताांबत्रक िस्त्रोद्योग औद्योधगक कें द्र 
उभारण्याबाबत 

२१ ४३८५ श्री.अशोक पिार, श्री.लक्ष्मण जगताप राज्यातील सामाजजक न्याय ि विशषे 
सहाय विभागाांतगचत असलेल्या १६५ 
आश्रमशाळाांरे् तपासणीअभािी अनदुान 
प्रलांबबत असल्याबाबत 

२२ ५८७५ अॅड.आमशष जयस्िाल नगरधन (ता.रामटेक, जज.नागपूर) येथील 
सूयचलक्ष्मी कॉटन ममल्स च्या कामगाराांना 
नुकसान भरपाई ममळण्याबाबत 

२३ १३०६ श्री.टेकर्ांद सािरकर, श्री.मोहन मते, 
श्री.समीर कुणािार 

िधाच जजल्हयात अिधैररत्या होत असलेली 
दारुविक्री 

२४ ४७८४ श्री.सममर मेघे नागपूर जजल््यातील बटुीबोरी औद्योधगक 
िसाहतीतील कामगाराांच्या समस्याांबाबत 

२५ १६७३ श्री.पथृ् िीराज र्व्हाण औसा (जज.लातूर) येथील भेलसाठी 
आरक्षित जमीन पतांजली उद्योग समुहास 
ददल्याबाबत 

२६ ९८३ श्री.सुननल प्रभू बोरीिली (मुांबई) येथील सांजय गाांधी 
राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील 
झोपडीधारकाांरे् पनुिचसन करण्याबाबत 

२७ ७११ श्री.िैभि नाईक, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.अननल बाबर, श्री.रोदहत पिार, 
श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.मांगेश 
कुडाळकर, डॉ.राहूल पाटील, श्रीमती श्िेता 
महाले, श्री.र्ांद्रकाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील, 
श्री.राहूल कुल, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच ) 
लालाजी, श्री.रमेश नानासाहेब बोरनारे 
(सर), श्री.समीर कुणािार, श्री.र्ांद्रकाांत 
(दादा) पाटील, श्री.ज्ञानराज र्ौगुले, 

राज्यातील दोन लाखाांिरील कजच आणण 
ननयममत कजचफेड करणाऱ्या 
शेतकऱ्याांकररता ननणचय घेण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
श्री.विजयकुमार देशमुख, श्री.अशोक पिार, 
श्री.ददलीप मोदहते-पाटील, श्री.सुननल 
शेळके, श्री.ननलेश लांके, श्री.प्रताप अडसड, 
श्री.प्रकाश भारसाकळे, श्री.महेंद्र थोरिे, 
श्री.बळिांत िानखड,े श्री.अममन पटेल, 
श्री.सुरेश िरपुडकर, कुमारी प्रणणती मशांदे, 
श्री.अममत झनक, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.विकास ठाकरे, श्रीमती प्रनतभा 
धानोरकर, श्री.सुभाष धोटे, श्री.विक्रममसांह 
सािांत, श्री.लहू कानड े

२८ ९०२ श्री.महेंद्र दळिी, श्री.भरतशेठ गोगािले, 
श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.महेश बालदी, 
अॅड.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी 

खारेपाटीतील शहापूर-धेरांड (ता.अमलबाग, 
जज.रायगड) येथील सांपादीत जममनीिर 
प्रकल्प उभारण्याबाबत 

२९ २१३० श्री.तानाजी मुटकुले, श्रीमती मननषा 
र्ौधरी, श्री.अममत साटम 

राज्यातील ४४ सांस्थामधील मलवपक िगच 
प्रमशिण कें द्र बांद असल्याबाबत 

३० ४८१० श्रीमती नममता मुांदडा मशरूर कासार (जजल्हा बीड) तालुक्यातील 
विद्याथ्याांच्या िसतीगहृात पोषक आहार 
पुरविण्याबाबत 

३१ १४१७ श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील डोंबबिली (जज.ठाणे) येथील सागाि 
औद्योधगक िेत्रातील प्रोबेस कां पनीच्या 
स्फोटामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या 
मालमत्ता धारकाांना भरपाई देण्याबाबत 

३२ ४७५३ श्री.अतुल बेनके आददिासी िेत्रातील वपण्याच्या पाण्याच्या 
योजनाांसाठी स्ितांत्र लेखाशीषच तयार 
करण्याबाबत 

३३ ३५३७ श्री.कृष्ट्णा गजबे कोरर्ी, (जज.गडधर्रोली) तालुक्यातील 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आददिासी विकास 
महामांडळाच्या आधारभुत धान खरेदी 
कें द्राबाबत 

३४ २३८१ श्री.योगेश सागर मुदखेड (जज.नाांदेड) येथील दयु्यम ननबांधक 
कायाचलयात बनािट र्लनाच्या आधारे 
शासनार्ी केलेली फसिणकू 

३५ ५५९३ श्री.ददपक र्व्हाण तारळे (ता.कराड, जज.सातारा) येथील विज 
वितरण कायाचलयामाफच त पुरविण्यात आलेले 
िीज मीटर सदोष आल्याबाबत 

३६ ५६११ श्री.सांजय जगताप, श्री.अममन पटेल, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.सुरेश िरपुडकर, 
कुमारी प्रणणती मशांदे 

माळमशरस (ता.पुरांदर, जज.पुणे) येथे 
िीजपुरिठा ननयममत करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
३७ १८० अॅड.आमशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 

श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.अममत साटम, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.विकास 
ठाकरे, श्री.अममन पटेल, श्री.दहरामण 
खोसकर, श्री.पथृ् िीराज र्व्हाण, श्री.सुभाष 
धोटे, श्री.सांतोष बाांगर, श्री.तानाजी मुटकुले, 
श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील, श्री.गोिधचन 
माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालाजी, श्री.मशरीष 
र्ौधरी, श्री.सुहास (आण्णा) व्दारकानाथ 
काांदे, श्री.िैभि नाईक, डॉ.बालाजी 
ककणीकर, श्री.मोहनराि हांबड,े श्री.राजेश 
एकड,े श्री.शाांताराम मोरे, श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे, श्री.विश्िनाथ भोईर, 
श्रीमती मांदा म्हात्र,े श्री.सांजय गायकिाड, 
डॉ.राहूल पाटील, श्री.सांतोष दानिे, 
श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.मांगेश कुडाळकर, कुमारी 
प्रणणती मशांदे, श्री.रोदहत पिार, श्री.राहूल 
कुल, श्री.ककशोर जोरगेिार, श्री.महेंद्र थोरिे, 
श्री.कुमार आयलानी, श्री.योगेश सागर, 
श्री.सुननल प्रभू, श्री.राजेश पिार 

राज्यात शतेकऱ्याच्या आत्महत्या 
रोखण्यासाठी कराियाच्या उपाययोजना 

३८ ३९६५ श्री.सांतोष दानिे बोरगाि (ता.जाफ्राबाद,जज.जालना) येथे मठ 
कफडर अांतगचत थ्री फेज विद्यतु पुरिठा 
सुरळीत करण्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
३९ ५७५४ डॉ.अशोक उईके बरडगाि (ता.राळेगाि, जज.यितमाळ) 

येथील मांजुर १३२ के.व्ही.सबस्टेशनच्या 
कामाबाबत 

४० ४५१९ श्री.राहूल कुल दौंड (जज.पुणे) येथील मागासिगीय मुलाांर्ी 
ननिासी शाळा खाजगी जागेत सुरु 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांरे् नाांि विषय 
४१ ५३४४ श्री.विकास ठाकरे, श्री.अममन पटेल, 

श्री.सुभाष धोटे, श्री.अममत झनक, श्री.सुरेश 
िरपुडकर, श्री.दहरामण खोसकर, श्री.सांग्राम 
थोपटे, श्री.लहू कानड े

विदभाचमध्ये महावितरण कां पनीच्या सदोष 
विद्युत मीटरमुळे होत असलेले नकुसान 

४२ ४३५५ श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापरु जजल्हयातील शतेकऱ् याांना 
प्रलांबबत िीज जोडणी त्िरीत देण्याबाबत 

४३ ४८११ श्रीमती नममता मुांदडा राज्य र्मचकार महामांडळारे् कजच माफ 
करण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि (कायचभार), 
ददनाांक : ४ मार्च, २०२०   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


