
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहल ेअधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

बुधिार, हिनाांक १० मार्च, २०२१ / माघ १२, १९४२ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) मुख्यमांत्री 

 

याांरे् प्रभारी विभाग 

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

व्यिस्थापन, मित ि पुनिचसन मांत्री 
(६) आहििासी विकास मांत्री 
(७) सहकार, पणन मांत्री 
(८) सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री 

   

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ३२ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २६ [ १ ते २६ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ५ [ २७ ते ३१ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १ [ ३२ ] 
  

एकूण - ३२ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
   

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ २४११४ श्री.अमभमन्य ुपिार माांजरा, ननम्न तेरणा ि तािरजा (ता.औसा, 

जज.लातूर) या प्रकल्पाांच्या पाणीपुरिठा 
योजना सौर ऊजेिर राबविण्याबाबत 

२ २२४९२ श्री.सिा सरिणकर, श्री.हिपक र्व्हाण, 
श्री.अननल पाटील, श्री.धमचरािबाबा आत्राम, 
श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) पिार, श्री.सुननल 
भुसारा, श्री.िौलत िरोडा, श्री.हिलीप 
मोहहते-पाटील, श्री.अशोक पिार, श्री.रे्तन 
तुपे, श्री.बाळासाहेब आजबे, श्री.बबनराि 
मशांिे, श्री.यशिांत माने, श्री.शेखर ननकम, 
श्री.राजेश नरमसांगराि पाटील, श्रीमती सुमन 
पाटील, श्री.रोहहत पिार, श्री.प्रताप सरनाईक 
 

राज्यात उद्योग उभारणीसाठी पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३ २५०६२ श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील घाटघर (जज.अहमिनगर) येथील उिांर्न 

प्रकल्पाकररता सांपाहित केलेल्या जममनीर्ा 
मोबिला शेतकऱ्याांना ममळण्याबाबत 

४ २५५३५ श्री.सुभाष िेशमुख ननांबोणी (ता.मांगळिेढा, जज.सोलापूर) येथील 
महावितरण कां पनीच्या सौर ऊजाच उपकें द्राला 
आग लागून झालेले नकुसान 

५ २२०८२ श्रीमती श्िेता महाले धर्खली (जज.बुलढाणा) येथे अनुराधा नागरी 
सहकारी बँकेने शासकीय ननधीर्ा केलेला 
अपहार 

६ २४२६३ श्री.समीर कुणािार हहांगणघाट ि समुद्रपूर (जज.िधाच) 
तालुक्यातील शेतकरी कृषी पांप योजनेपासून 
िांधर्त असल्याबाबत 

७ २३७८९ अॅड.शहाजीबाप ूपाटील िाांदे्र (मुांबई) येथील जात प्रमाणपत्र 
पडताळणी सममती कायाचलयातील उपायकु्त 
ि सांशोधन अधधकारी याांनी केलेल्या 
गैरकारभाराबाबत 

८ २०९३० श्री.मभमराि तापकीर, श्रीमती मुक्ता हटळक पुणे शहरात अिधै मद्य ननममचती, विक्री ि 
िाहतूक होत असल्याबाबत 

९ २२८८० श्री.सांतोष िानिे भोकरिन (जज.जालना) तालुक्यात अिैध 
िकृ्ष तोड होत असल्याबाबत 

१० २३०४८ श्री.िैभि नाईक, डॉ.बालाजी ककणीकर फणसपाडा आणण ढेंगणमाळ (ता.शहापूर, 
जज.ठाणे) येथील आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्याांना 
नुकसान भरपाई ममळण्याबाबत 

११ २४१८३ श्री.धमचरािबाबा आत्राम, श्री.मांगेश र्व्हाण, 
श्री.गणपत गायकिाड 

आहििासी विकास विभागाने ननवििा न 
काढता राज्यातील सहकारी सांस्था ि 
कां पन्याांना ननधी वितरीत केल्याबाबत 

१२ २२३९५ श्री.मांगेश र्व्हाण, श्री.गणपत गायकिाड जळगाि जजल््यातील पतसांस्थाबाबत 
ठेिीिाराांनी सहकार आयुक्त, पुणे याांच्याकड े
केलेल्या तक्रारी 

१३ २४६४४ श्री.िौलत िरोडा गोठेघर (ता.शहापूर, जज.ठाणे) येथील 
आहििासी आश्रमशाळेतील 
मुख्याध्यापकाांच्या मनमानी कारभारार्ी 
र्ौकशी करणेबाबत 
 

१४ २१००० श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्री.राजेंद्र पाटणी, 
श्रीमती माधुरी ममसाळ, श्री.सुनील राणे, 
श्री.योगेश सागर 
 
 

उमरेड - पिनी - कराांडला (जज.भांडारा) 
अभयारण्यात िाघाांरे् होत असलेले मतृ्य ु
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१५ २४६४० श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

श्री.महेश बालिी, श्री.अममत साटम 
पनिेल (जज.रायगड) शहरी भागातील िीज 
पुरिठा करणाऱ्या िीज िाहहन्याांरे् भूमीगत 
िाहन्याांमध्ये रुपाांतर करण्याबाबत 

१६ २४१३५ श्री.सुननल काांबळे आश्रमशाळेतील मशक्षकाांना रद्द केलेला 
प्रोत्साहन भत्ता पूिचित सुरु करुन िेळेिर 
िेतन िेण्याबाबत 

१७ २०७४४ श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.प्रमोि (राज)ू रतन पाटील 

उांबाली टेकडीिरील (ता.कल्याण, जज.ठाणे) 
शासकीय भूखांडािर भुमाकफयाांनी अनतक्रमण 
केल्याबाबत 

१८ २१३०४ श्री.सुधीर मुनगांटीिार आलापल्ली ि मसरोंर्ा (जज.गडधर्रोली) िन 
विभागात सागिानार्ी होत असलेली अिैध 
िाहतूक 

१९ २४१६८ श्री.भास्कर जाधि रत्नाधगरी जजल्हयातील लोटे औियोधगक 
िसाहतीतील मशिामलक इांटरनॅशनल 
कां पनीमध्ये झालेली िाय ूगळती 

२० २२६८५ श्री.प्रमोि (राज)ू रतन पाटील, श्री.अममन 
पटेल 

राज्यातील आहििासी कुटुांबे शासनाच्या 
विविध योजनाांच्या माध्यमाांतनू ममळणाऱ्या 
अनिुानापासून िांधर्त असल्याबाबत 

२१ २४८३८ श्री.मोहनराि हांबड े नाांिेड जजल्हा पररषिेतील समाजकल्याण 
ननरीक्षकाांनी िसतीगहृ कमचर्ाऱ्याांच्या 
िेतनात केलेला अपहार 

२२ २२६४५ श्री.सुभाष धोटे सामाजजक न्याय विभागातील कमचर्ाऱ्याांच्या 
पिोन्नतीबाबत 

२३ २१९८५ श्री.मिन येरािार पाांढरकिडा (जज.यितमाळ) येथील 
एकाजत्मक आहििासी विकास प्रकल्प 
कायाचलयाने खरेिी केलेली थे्रशर यांत्र े
लाभार्थयाांना िाटप न केल्याबाबत 

२४ २५५४३ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, अॅड.आमशष शेलार, श्री.राधाकृषण् 
विखे-पाटील, श्री.सुभाष िेशमुख, श्री.राम 
किम, श्री.अमभमन्य ुपिार 

राज्यातील साखर कारखान्याांकडून ऊसार्ी 
प्रलांबबत रक्कम िसूल करुन शेतकऱ्याांना 
िेय असलेली रक्कम िेळेत अिा करणेबाबत 

२५ २१९७१ श्री.योगेश सागर भाांडुप (मुांबई) िीज ननममचती पररमांडळा 
अांतगचत होत असलेल्या िीजर्ोरीला आळा 
घालण्याबाबत 

२६ २०५९७ श्री.हिपक र्व्हाण सातारा जजल््यात अनतिषृ्ट्टीमुळे 
नुकसानग्रस्त झालेल्याांना आधथचक मित 
िेण्याबाबत 

  
 



4 

 
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२७ २०९६४ श्री.मभमराि तापकीर खडकिासला (ता.हिेली, जज.पुणे) येथे 

अनतिषृ्ट्टीमुळे खरीप वपकाांरे् झालेले 
नुकसान 

२८ २१०२९ श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्री.राजेंद्र पाटणी, 
श्रीमती माधुरी ममसाळ, श्री.सुनील राणे, 
श्री.योगेश सागर 

रायगड जजल््यातील समुद्रककनाऱ्याच्या 
सुरक्षेसाठी टेहळणी मनोरे िरुुस्ती ि सुरक्षा 
रक्षकाांर्ी नेमणकु करण्याबाबत 

२९ २५२४० श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.महेश बालिी, श्री.अममत साटम 

िढाि-बोझे (ता.पेण, जज.रायगड) खारेपाटात 
समुद्राच्या खाऱ्यापाण्याने शेती नापीक 
झाल्याबाबत 

३० २१८२९ श्री.सुधीर मुनगांटीिार मौजे विहीरगाांि ि मुती (जज.र्ांद्रपूर) 
प्रस्तावित ग्रीनकफल्ड विमानतळासाठी 
िनजममनी हस्ताांतरण करण्याच्या 
प्रस्तािाबाबत 

३१ २३०२२ श्री.मिन येरािार साखरा िनितूचळातील हटटिी (ता.घाटांजी, 
जज.यितमाळ) येथे सागिानाच्या झाडाांर्ी 
झालेली र्ोरी 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३२ २०९७० श्री.मभमराि तापकीर हिेली (जज.पुणे) तालुक्यात सांयुक्त िन 

व्यिस्थापन सममतीच्या कामाांमध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

  

  
विधान भिन :   श्री. राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि, 
हिनाांक : ९ मार्च, २०२१   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


