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

बुधिार, हिनाांक ०३ मार्च, २०२१ / माघ ५, १९४२ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) मुख्यमंत्री 

 

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 ि पनुिचसन मांत्री 
(६) आहििासी विकास मांत्री 
(७) सहकार, पणन मांत्री 
(८) सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री 

  

 
प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ४६ 

  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३६ [ १ ते ३६ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ६ [ ३७ ते ४२ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ४ [ ४३ ते ४६ ] 
  

एकूण - ४६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
   

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ २२२६३ श्रीमती सरोज आहहरे नामशक जजल््यात ननमाचण करण्यात आलेली 

सौर ऊजाच िीज वितरण कां पनीने विकत 
घेिनू इतर राज्याांना विक्री करण्याबाबत 

२ २१८०९ श्री.रमेश कोरगाांिकर, श्री.अजय र्ौधरी, 
श्री.िैभि नाईक, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.सांतोष बाांगर, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.सुननल राऊत, श्री.ककशोर जोरगेिार 

राज्यात ३३ कोटी िकृ्ष लागिडीसाठी 
राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहीमेबाबत 

३ २३३४४ श्री.सुननल प्रभू डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर समता प्रनतष्ट्ठान 
(जज.नागपूर) या सांस्थेच्या विविध 
कामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
४ २१०६८ श्री.सुधीर मुनगांटीिार, डॉ.िेिराि होळी भांडारा जजल््यातील गोसीखिुच धरणारे् 

िरिाजे उघडल् याने नकुसान झालेल्या 
पुरग्रस् ताांना नकुसान भरपाई िेण्याबाबत 

५ २१५५५ श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुभाष धोटे, श्री.अममन 
पटेल, श्रीमती सुलभा खोडके 

मे.साई िधाच पॉिर जनरेशन मल.( ता.िरोरा, 
जज. र्ांद्रपूर) या प्रकल्पाच्या विक्रीमध्ये 
झालेला गैरव्यिहार 

६ २१५२६ श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालाजी बाशीटाकळी (जज.अकोला) िन पररक्षेत्रातील 
परांडा रोप िनात ५० कोटी िकृ्ष लागिडीत 
झालेला गैरव्यिहार 

७ २३९८० डॉ.तुषार राठोड, श्री.रािसाहेब अांतापूरकर कां धार (जज.नाांिेड) तालुक्यातील जांगलात 
अिैध िकृ्षतोड होत असल्याबाबत 

८ २०९७९ श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्री.राजेंद्र पाटणी, 
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेकर, श्रीमती माधुरी 
ममसाळ, श्रीमती प्रनतभा धानोरकर 

र्ांद्रपूर-मूल (जज.र्ांद्रपूर) हा भ्रमणमागच 
िन्यप्राण्याांसाठी धोकािायक ठरत 
असल्याबाबत 

९ २०७५७ श्री.सांजय पोतनीस, श्री.रमेश कोरगाांिकर, 
श्री.पराग शाह, श्री.अजय र्ौधरी, श्री.िैभि 
नाईक, अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. 
सेल्िन, अॅड.आमशष शेलार, श्री.राम सातपतेु, 
श्री.सांतोष बाांगर, श्री.मांगेश कुडाळकर, 
श्री.ममहीर कोटेर्ा, श्री.लहू कानड,े श्री.सुननल 
प्रभू, श्री.मभमराि तापकीर, श्री.राहूल कुल, 
श्री.ककशोर जोरगेिार, श्री.पथृ् िीराज र्व्हाण 

राज्यातील गहृननमाचण सांस्थाांर्ी मानीि 
अमभहस्ताांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) प्रकरणे 
प्रलांबबत असल्याबाबत 

१० २२५९० कुमारी प्रणणती मशांिे सोलापूर शहरात रमाबाई घरकूल 
योजनेमध्ये स्िसुरक्षक्षत झोपडपट्टीर्ी अट रद्द 
करुन अनुिानार्ी रक्कम िाढविण्याबाबत 

११ २३७७५ श्री.रविांद्र िायकर जोगेश्िरी-गोरेगाांि (मुांबई) येथील आरे 
िसाहतीमधील आहििासी पाड ेविकासापासुन 
िांधर्त असल्याबाबत 

१२ २३६२८ श्री.नामिेि ससाने उमरखेड (जज.यितमाळ) तालुक्यातील 
शेतकरी सहकारी जजननांग अ ॅण् ड पे्रमसांग 
सोसायटी येथे कापूस खरेिी कें द्र सुरु 
करण्याबाबत 

१३ २१९६५ श्रीमती नममता मुांिडा बीड जजल् हयातील कापूस हमीभाि खरेिी 
कें दे्र सुरु करण्याबाबत 

१४ २४१३० श्री.सुननल काांबळे राज्यात जजल्हा पररषिेच्या हिव्याांग 
कल्याणकारी योजनेच्या भत्त्यात कपात 
केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१५ २४१५४ श्री.मशरीष र्ौधरी रािेर ि मुक्ताईनगर (जज.जळगाांि) 

तालुक्यात मुख्यमांत्री सौर कृषीपांप योजना 
राबविण्याबाबत 

१६ २०३९३ अॅड.आमशष शेलार, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.राजेंद्र पाटणी, 
श्रीमती माधुरी ममसाळ, श्री.गोिधचन 
माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालाजी, श्री.सांजय 
केळकर, श्री.लक्ष्मण जगताप, श्री.जयकुमार 
रािल, श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेकर, 
अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.पराग शाह, श्री.राम सातपुते, श्री.सधर्न 
कल्याणशटे्टी, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्री.सांतोष िानिे, 
अॅड.राहुल हढकले, श्री.सुनील राणे, श्री.बांटी 
भाांगडडया, श्रीमती मांिा म्हात्र,े डॉ.सांजय कुटे, 
डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.मांगेश र्व्हाण, 
श्री.योगेश सागर 

राज्यातील समाजकायच महाविद्यालयाांतील 
मशक्षक-मशक्षकेत्तर कमचर्ाऱ् याांरे् िेतन 
प्रलांबबत असल्याबाबत 

१७ २२१३१ श्रीमती गीता जनै ममरा भाईंिर (जज.ठाणे) महागरपामलकेला 
महाराष्ट्र औद्योधगक विकास 
महामांडळाकडून पाणीपुरिठा करण्याबाबत 

१८ २०४८१ श्री.राजेश एकड े बुलढाणा जजल््यामध्ये प्रत्यक्षात िकृ्षारोपण 
न करता फक्त कागिोपत्रीर् िशचिनु केलेला 
गैरव्यिहार 

१९ २३९७३ श्री.कृष्ट्णा गजबे कुरखेडा ि कोरर्ी (जज.गडधर्रोली) 
तालुक्यात नविन 132 केव्ही उपकें द्र सुरु 
करण्याबाबत 

२० २१४२९ श्री.मोहन मते िधाच जजल््यातील समाजकल्याण 
कायाचलयाच्या मशष्ट्यितृ्ती खात्यातनू भारत 
सरकारच्या मेहरकोत्तर मशष्ट्यितृ्तीर्ी 
रक्कम परस्पर काढण्यात आल्याबाबत 

२१ २०४१० श्री.अतुल भातखळकर, श्री.अब ू आजमी, 
श्री.मांगेश र्व्हाण 

राज्यात आहििासी प्रकल्पाांमध्ये कौशल्य 
विकास कायचक्रमाांतगचत योजना राबविताना 
झालेला अपहार 

२२ २१२२२ श्रीमती मांजुळा गािीत धुळे जजल््यात ठक्कर बाप्पा योजनेंतगचत 
मांजूर झालेल्या कामाांबाबत 

२३ २१५१४ श्री.लक्ष्मण जगताप भोसरी (जज.पुणे) येथील महाराष्ट्र 
औद्योधगक विकास महामांडळाच्या औषधी 
िकृ्ष उद्यानाच्या जागेर्ी विक्री रद्द 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२४ २३८१८ अॅड.शहाजीबापू पाटील साांगोला (जज.सोलापूर) तालुक्यात नव्याने 

अत्याधनुनक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळ िसाहत स्थापन करण्याबाबत 

२५ २३१५५ श्री.सुरेश िरपुडकर पालम (जज.परभणी) शहरासह ग्रामीण 
भागात गांगाखेड येथनू िीज पुरिठा 
करणाऱ्या िीज तारा जीणच झाल्याबाबत 

२६ २१६५१ श्री.नरेंद्र भोंडकेर, श्री.मांगेश र्व्हाण, 
श्री.गणपत गायकिाड 

राज्यात अपांगाच्या विशषे ननिासी/अननिासी 
शाळाांना १०० टक्के अनिुान तत्िािर 
मान्यता ममळण्याबाबत 

२७ २२७७६ श्री.ककसन कथोरे, श्री.गणपत गायकिाड, 
अॅड.आमशष शलेार, श्री.कुमार आयलानी 

शहापूर (जज.ठाणे) िन विभागाने सन 
२०१९-२० मध्ये केलेल्या विविध कामाांमध्ये 
झालेला गैरव्यिहार 

२८ २४१२० श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, अॅड.आमशष शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.सुभाष िेशमुख, श्री.राम 
किम, श्री.अमभमन्य ुपिार 

राज्यातील अनुसूधर्त जातीच्या 
विद्याथ्याांना परिेशी मशक्षणासाठी 
मशष्ट्यितृ्तीर्ा लाभ ममळणेबाबत 

२९ २१९६७ श्री.प्रमोि (राजू) रतन पाटील डोंबबिली (जज.ठाणे) महाराष्ट्र औद्योधगक 
विकास महामांडळामाफच त पुरविण्यात 
येणाऱ्या पाणी पुरिठ्याबाबत 

३० २०९४७ श्री.धमचरािबाबा आत्राम, श्री.सुननल भुसारा, 
श्री.र्ांद्रकाांत ऊफच  राजुभैय्या रमाकाांत निघरे 

आहििासी विकास विभागामाफच त कायापालट 
योजनेंतगचत गाद्या खरेिीमध्ये झालेला 
गैरव्यिहार 

३१ २०९६९ श्री.मभमराि तापकीर, श्री.सधर्न 
कल्याणशटे्टी 

पुणे ि सोलापूर जजल््यात भेसळयकु्त 
ताडीर्ी विक्री होत असल्याबाबत 

३२ २०८७७ श्री.मनोहर र्ांहद्रकापूरे सोमिाडा बोरगाांि (ता.लाखनी, जज.भांडारा) 
मागाचिरील शासकीय जागेिरील सागिान 
िकृ्षाांर्ी अिधै तोड होत असल्याबाबत 

३३ २४१०६ श्री.अमभमन्यु पिार औसा (जज.लातूर) तालुक्यात पाणीपुरिठा 
योजनेसाठी स्ितांत्र रोहहत्र बसविण्याबाबत 

३४ २०५५७ श्री.हिपक र्व्हाण सातारा जजल्हयातील रमाई आिास 
योजनेंतगचत पात्र लाभाथ्याांना अनिुान 
िेण्याबाबत 

३५ २३९२४ श्री.राजेश पिार नायगाि (जज.नाांिेड) येथे कृषी पांपाना 
केबलव्िारे िीज पुरिठा करण्याबाबत 

३६ २०४३१ श्री.प्रशाांत ठाकूर,श्री.समीर कुणािार, अॅड.आमशष 
शेलार, श्री.अतुल भातखळकर, श्री.महेश 
बालिी, श्री.अममत साटम, श्रीमती मननषा 
र्ौधरी, श्री.अननल पाटील, श्री.मांगेश कुडाळकर, 

श्री.सुननल राऊत, श्री.ककशोर जोरगेिार 

नागोठणे (जज.रायगड) येथील प्रकल्पबाधीत 
शेतकऱ्याांना नोकऱ्या तसेर् नावपक झालेल्या 
शेतीर्ा मोबिला िेण्याबाबत 
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िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३७ २१२३८ श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.जयकुमार रािल महाराष्ट्र राज्य विद्यतु महावितरण 

कां पनीतफे पररक्षा घेऊन ननिड केलेल्या 
कननष्ट्ठ अमभयांत्याांना ननयुक्ती िेण्याबाबत 

३८ २१८७७ श्री.विकास ठाकरे, श्री.लहू कानड,े श्री.सांग्राम 
थोपटे 

राज्याच्या इतर मागास ि बहुजन कल्याण 
विभागाच्या अनिुाननत शासकीय 
आश्रमशाळाांरे् अनिुान प्रलांबबत 
असल्याबाबत 

३९ २०९८६ श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्री.राजेंद्र पाटणी, 
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेकर, श्रीमती माधुरी 
ममसाळ, श्री.समीर कुणािार 

िधाच, गडधर्रोली आणण र्ांद्रपूर जजल््याांमध्ये 
िारू बांिी असताना अिैध ि बनािट िारूर्ा 
पुरिठा होत असल्याबाबत 

४० २०५२१ अॅड.आमशष शेलार, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.सांजय केळकर, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.पराग शाह, 
श्री.सुनील राणे, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.अतलु भातखळकर, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्री.प्रमोि (राज)ू रतन पाटील, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.राम सातपतेु, 
श्री.सुननल प्रभू, श्रीमती माधुरी ममसाळ, 
अॅड.राहुल नािेकर 

बोरीिली (मुांबई) येथील सांजय गाांधी राष्ट्रीय 
उद्यानातील आहििासी कुटुांबबयाांच्या 
पुनिचसनाबाबत 

४१ २२६७४ श्री.प्रमोि (राजू) रतन पाटील, डॉ.सांिीप धिेु, 
श्री.विनोि ननकोले, श्री.हहतेंद्र ठाकूर, 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.राजेश रघुनाथ पाटील, 
डॉ.भारती लव्हेकर 

अनुसूधर्त जमातीच्या विद्याथ्याांना इांग्रजी 
माध्यमाच्या नामाांककत ननिासी शाळाांमध्ये 
मशक्षण घेण्यासाठी िेण्यात आलेल्या 
अनिुानारे् लेखापरीक्षण करण्याबाबत 

४२ २०४३७ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आमशष शेलार, श्री.महेश बालिी, 
श्री.अममत साटम 

पनिेल (जज.रायगड) तालुक्यातील कनाचळा 
नागरी सहकारी बँकेतील ठेिीिार ि 
खातेिाराांच्या ठेिीर्ी रक्कम तातडीने परत 
ममळण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
४३ २०९९६ श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्री.राजेंद्र पाटणी, 

श्री.योगेश सागर, श्रीमती माधुरी ममसाळ 
मौजे टेण (जज.पालघर) येथे सामाजजक 
िनीकरण विभागाच्या जैिविविधता 
उद्यानामध्ये काम करणाऱ्या मजुराांरे् िेतन 
थकीत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
४४ २०५२५ अॅड.आमशष शेलार, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 

श्री.कालीिास कोळांबकर, श्रीमती मेघना 
साकोरे बोडीकर, श्री.जयकुमार रािल, 
श्रीमती माधुरी ममसाळ, श्री.सांभाजी 
पाटील-ननलांगेकर, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.सधर्न कल्याणशटे्टी, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्री.सुननल काांबळे, श्री.राजेश पिार, 
श्री.सांतोष िानिे, श्री.अशोक पिार, 
श्री.सुननल प्रभू, श्री.राहूल कुल, श्री.ककशोर 
जोरगेिार, डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.टेकर्ांि 
सािरकर, श्रीमती मांिा म्हात्र,े श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे, श्री.पथृ् िीराज र्व्हाण 

राज्यातील स्थाननक स्िराज सांस्थाांकडील 
िीज िेयकाांच्या थकबाकीबाबत 

४५ २२६८३ श्री.प्रमोि (राजू) रतन पाटील, श्री.कालीिास 
कोळांबकर 

शहाबाज (ता.अमलबाग, जज.रायगड) 
ग्रामपांर्ायत हद्दीमधील मौजे जुई-बापजूी 
येथील काांिळिनार्ी जमीन अनधधकृतररत्या 
ताब्यात घेतल्याबाबत 

४६ २०५७२ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आमशष शलेार, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.महेश बालिी, श्री.अममत साटम, श्री.िेिेंद्र 
फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.सुभाष 
िेशमुख, श्री.राम किम, श्री.अमभमन्यु पिार, 
श्री.सांजय पोतनीस, श्री.हिलीप लाांड,े 
श्री.कुणाल पाटील, अॅड.पराग अळिणी, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.पराग शाह, श्री.राम 
सातपुते, श्री.सुननल राऊत, श्री.रणधीर 
सािरकर, श्री.सुनील राणे, श्री.अननल बाबर, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्री.रमेश कोरगाांिकर, 
श्री.विनोि अग्रिाल, श्री.विजय रहाांगडाले, 
श्री.टेकर्ांि सािरकर, श्री.प्रताप सरनाईक, 
श्री.मांगेश र्व्हाण 

राज्यातील िीज ग्राहकाांनी थकबाकी न 
भरल्यास िीज पुरिठा खांडीत करण्याच्या 
घेतलेल्या ननणचयाबाबत 

  
विधान भिन :   श्री. राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि, 
हिनाांक : २ मार्च, २०२१   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


