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

सोमिार, हिनाांक ०८ मार्च, २०२१ / फाल्गुन १७, १९४२ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) अन् न,नागरी पुरिठा ि ग्राहक सांरक्षण मांत्री 

 

याांरे् प्रभारी विभाग 

(२) अन् न ि औषध प्रशासन मांत्री 
(३) अल्पसांखयाांक विकास आणण औकाफ, कौशल्य विकास, 

रोजगार ि उद्योजकता मांत्री 
(४) शालेय शशक्षण मांत्री 
(५) उच् र् ि तांत्रशशक्षण मांत्री 
(६) पाणीपुरिठा ि स् िच् छता मांत्री 
(७) पररिहन, सांसिीय काये मांत्री 
(८) पयचटन, पयाचिरण ि िातािरणीय बिल, राजशशष्ट्टार्ार मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांखया - ५९ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - ४३ [ १ ते ४३ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - १४ [ ४४ ते ५७ ] 
  

ततसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांखया - २ [ ५८ ते ५९ ] 
  

एकूण - ५९ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
   

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ २३४१४ श्री.तान्हाजी मुटकुळे, श्री.सांतोष बाांगर, 

श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.उियशसांग राजपतु, 
श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील, श्री.ककशोर 
जोरगेिार 

मराठिाड्यातील पाण्यार्ी समस्या 
कायमस्िरुपी सोडविण्यासाठी “मराठिाडा 
िॉटर ग्रीड” प्रकल्प पूणच करण्याबाबत 
 

२ २१२२६ श्रीमती मांजुळा गािीत राज्यात शशधापत्रत्रका वितरणाकररता 
विशषे मोहहम राबविण्याबाबत 

३ २३८३५ श्री.धमचरािबाबा आत्राम अहेरी, आलापल्ली ि शसरोंर्ा (ता.अहेरी, 
जज.गडधर्रोली) बसस्थानकारे् काम 
तनधीअभािी प्रलांत्रबत असल्याबाबत 

४ २४३४० श्री.रणधीर सािरकर मौ.अकोली जहागीर (ता.अकोट, 
जज.अकोला) येथील रास्तभाि िकुानातनू 
अिैध धान्यसाठा जप्त केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
५ २०४३८ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.अशमत साटम, 

श्री.योगेश सागर, श्रीमती मतनषा र्ौधरी, 
श्री.सांतोष िानिे, अॅड.शहाजीबाप ू पाटील, 
श्री.रोहहत पिार 

मुांबईतील िाय ुप्रिषुण कमी करण्याबाबत 

६ २३१५० श्री.सुरेश िरपुडकर परभणी येथील पररिहन महामांडळाच्या 
विभागीय कायाचलयाांतगचत येणाऱ्या 
आगारातील प्रलांत्रबत कामाांबाबत 

७ २३२४२ डॉ.िेिराि होळी मुखयमांत्री ग्रामीण पेयजल कायचक्रम 
अांतगचत कुरुड ि १६ 
गािे(र्ामोशी,जज.गडधर्रोली) प्रािेशशक 
पाणी पुरिठा योजनेच्या कामात झालेला 
गैरव्यिहार 

८ २०७७७ श्री.सांजय पोतनीस, श्री.योगेश सागर, 
श्री.शमहीर कोटेर्ा, श्री.पराग शाह, अॅड.पराग 
अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, अॅड.आशशष 
शेलार, श्री.राम सातपतेु, श्री.सुतनल प्रभू 

मुांबई विद्यापीठाच्या कशलना येथील 
शशक्षण सांकुलातील अनेक नव्या इमारती 
तनिासी िाखला नसल्यामुळे विनािापर 
पडून असल्याबाबत 

९ २३१०६ डॉ.तुषार राठोड मुक्रमाबाि (ता.मुखेड, जज.नाांिेड) येथे 
काळया बाजारात धान्य विक्री 
करणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत 

१० २४९६५ श्री.ककशोर पाटील पार्ोरा (जज.जळगाांि) येथील शाळाांमध्ये 
बेकायिेशीरररत्या पि भरती करणाऱ्या 
सांस्थाांिर कारिाई करण्याबाबत 

११ २०४३२ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आशशष शलेार, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.महेश बालिी, श्री.अशमत साटम, श्रीमती 
मतनषा र्ौधरी 

पनिेल (जज.रायगड) बस आगाराच्या 
नुतनीकरणाबाबत 

१२ २३७९७ श्री.गणपत गायकिाड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.नरेंद्र भोंडकेर 

राज्यातील खाजगी इांग्रजी माध्यमाच्या 
प्लुेगु्रप आणण नसचरीरे् अततररक्त शुल्क 
घेत असल्याबाबत 

१३ २०५६३ अॅड.आशशष शेलार, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्रीमती मेघना 
साकोरे बोडीकर, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.लक्ष्मण जगताप, श्री.जयकुमार रािल, 
श्री.पराग शाह, श्री.मांगेश र्व्हाण, 
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेकर, श्री.सांतोष 
िानिे, अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. 
सेल्िन, श्री.राम सातपुते, श्री.सुतनल काांबळे, 
श्री.शाांताराम मोरे, श्री.उियशसांग राजपतु, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.गणपत गायकिाड, 

कोरोना महामारीच्या काळात मतृ 
पािलेल्या एसटी कमचर्ा-याांना आधथचक 
मित िेण्यासाठी घातलेली अट िरू 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्रीमती माधुरी शमसाळ, अॅड.राहुल 
हिकले, श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.राजेश 
पिार, श्री.नरेंद्र भोंडकेर, श्री.सांजय सािकारे, 
डॉ.सांजय कुटे, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.टेकर्ांि सािरकर, श्री.रमेश कोरगाांिकर, 
श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे 

१४ २४५६५ श्री.रोहहत पिार राज्यातील ई-कर्ऱ्यारे् व्यिस्थापन 
करण्याबाबत 

१५ २२५११ श्री.िैभि नाईक, श्री.अशमन पटेल, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.लहू कानड,े 
श्री.कुमार आयलानी, श्री.योगेश सागर, 
श्री.प्रताप सरनाईक 

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील िालधूनी 
निीरे् प्रिषुण रोखण्याबाबत 

१६ २२६७५ श्री.प्रमोि (राजू) रतन पाटील राज्यातील स्िायत्त तसेर् शासकीय 
अशभयाांत्रत्रकी कॉलेजिर तनयामक मांडळार्ी 
तनयुक्ती करण्याबाबत 

१७ २१५२८ श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालाजी अकोला जजल््यातील शासकीय धान्य 
गोिामाांमध्ये ज्िारीरे् झालेले नुकसान 

१८ २२४६७ श्री.सिा सरिणकर, श्री.मांगेश र्व्हाण राज्यात सिच शाळाांमध्ये मराठी भाषा 
विषय अतनिायच करण्याबाबत 

१९ २१९८२ श्रीमती नशमता मुांिडा अांबाजोगाई (जज.बीड) येथील स् िस् त धान् य 
िकुानिाराांकडून तनयमापेक्षा कमी धान् य 
िेणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत 

२० २४२१४ श्री.भास्कर जाधि रत्नाधगरी जजल्हा पयचटन जजल्हा म्हणनू 
घोवषत करणेबाबत 

२१ २२१५६ श्री.राम सातपतेु, श्री.लक्ष्मण जगताप राज्यात शशक्षण विभागातील प्रशासकीय 
अधधकारी याांनी सांगनमत करून बनािट 
कागिपत्राांच्या आधारे शशक्षक भरती 
केल्याबाबत 

२२ २२५०१ श्री.अशमन पटेल क्षेपणभूमीिर जाळण्यात येणाऱ्या 
कर्ऱ्यामुळे िाय ू प्रिषूणात िाि होत 
असल्याबाबत 

२३ २१६२४ श्री.नरेंद्र भोंडकेर न्यु सुभेिार ले-आऊट, एर्.बी.टी. 
(जज.नागपूर) येथील कला ि िाणणज्य 
महाविद्यालयातील प्राध्यापकाांच्या 
तनयुक्तीबाबत 

२४ २११३१ श्री.सुधीर मुनगांटीिार गोंडिाना विद्यापीठाच् या पिव् या 
अनाधधकृत असल् याबाबत. 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२५ २४४३९ श्री.भरतशठे गोगािले िाशी खारेपाट (ता.पेण, जज.रायगड) 

विभागातील नऊ गािाांर्ा पाणीपुरिठा बांि 
असल्याबाबत 

२६ २०६०२ श्री.हिपक र्व्हाण सातारा जजल्हयातील जजल्हा पुरिठा 
विभागाच्या तपासणीत आिळून आलेल्या 
गैरप्रकाराबाबत 

२७ २१०२८ श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्री.राजेंद्र पाटणी, 
श्रीमती माधुरी शमसाळ, श्री.गोिधचन 
माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालाजी, 
श्री.जयकुमार रािल, श्री.सधर्न कल्याणशटे्टी 

आहििासी ि अनुसूधर्त जाती-जमाती, 
भटक्या जाती विमुक्त जमातीतील पहहली 
ते र्ौथीतील मुलीांना तनिाचह भत्ता 
शमळाल्या नसल्याबाबत. 

२८ २३७७० श्री.अजय र्ौधरी, श्री.िैभि नाईक, श्री.रमेश 
कोरगाांिकर 

शसांधिुगुच जजल््यात शासकीय डी. फामचसी 
ि बी.फामचसी महाविद्यालय सुरु 
करण्याबाबत 

२९ २२३१६ श्री.विकास ठाकरे, श्री.अशमन पटेल, श्रीमती 
सुलभा खोडके, श्री.सुरेश िरपुडकर, 
श्री.रािसाहेब अांतापूरकर, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.हहरामण खोसकर, श्रीमती प्रततभा 
धानोरकर, श्री.अशमत झनक 

मॉडले कॉलेज गोंडिाना विद्यापीठ 
(गडधर्रोली) येथे हस्ताांतरीत 
करण्याबाबत. 

३० २११४८ श्री.अब ूआजमी मुांबईतील मानखिुच – मांडाळा येथील 
खाडीलगत टाकाऊ तेलार्ा साठा करून 
त्यार्ी विक्री करणाऱ्याांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

३१ २४०३७ श्री.प्रिीप जसै् िाल औरांगाबाि जजल््यात आरटीओने जप्त 
केलेल्या िाहनाांना िायपु्रिषुण प्रमाणपत्र 
हिल्याबाबत 

३२ २०६६९ श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.जयकुमार 
रािल, श्री.राजेश रघुनाथ पाटील, श्री.क्षक्षतीज 
ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.सांतोष िानिे, 
श्री.सधर्न कल्याणशेट्टी, श्री.रािसाहेब 
अांतापूरकर, श्रीमती मेघना साकोरे बोडीकर, 
श्री.मांगेश र्व्हाण, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.समीर कुणािार, श्री.महेश बालिी, 
श्री.अशमत साटम, अॅड.राहुल हिकले, 
श्री.राजेश पिार, श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.टेकर्ांि सािरकर, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्री.विनोि तनकोले, श्रीमती माधुरी 
शमसाळ, श्री.गणपत गायकिाड, श्रीमती मांिा 
म्हात्र,े श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे 
 

महाराष्ट्र राज्य मागच पररिहन महामांडळात 
आयुमाचन पूणच झालेल्या बस गाडयाांर्ा 
िापर होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३३ २२६७२ श्री.शशरीष र्ौधरी, श्री.मांगेश र्व्हाण, 

श्री.गणपत गायकिाड 
जळगाांि जजल््यात मका खरेिी 
थाांबविल्यामुळे शतेकऱ्याांरे् झालेले 
नुकसान 

३४ २०८११ श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि, श्रीमती 
मेघना साकोरे बोडीकर, श्री.शशरीषकुमार 
नाईक, श्री.शशरीष र्ौधरी, श्री.प्रमोि (राजू) 
रतन पाटील, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील 

राज्यात कें द्र शासनाने सुरु केलेल्या 
“जलजीिन शमशन” योजनेर्ा जल 
आराखडा तयार करुन अांमलबजािणी 
करण्याबाबत 

३५ २३४५१ श्री.लहू कानड,े श्री.अतनल बाबर, श्री.राहूल 
कुल, श्री.प्रकाश आत्रबटकर 

राज्यातील अनिुातनत,विनाअनिुातनत 
शशक्षक ि शशक्षकेत्तर कमचर्ा-याांच्या 
जुन्या तनितृ्ती िेतन योजनेच्या 
अांमलबजािणीकरीता गहठत करण्यात 
आलेल्या सशमतीबाबत 

३६ २४६०९ श्री.श्रीतनिास िनगा राष्ट्रीय हररत लिािाने (जज.पालघर) 
तारापूर येथील क्षेत्रातील १०२ कां पन्याांना 
िांड आकारल्याबाबत 

३७ २३९०२ अॅड.शहाजीबापू पाटील, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.सांतोष िानिे, डॉ.भारती लव्हेकर, 
श्री.सांजय सािकारे 

राज्यातील विद्यार्थयाांना आँनलाईन 
शशक्षण िेण्यासाठी बालभारतीरे् ॲप न 
िापरता खाजगी िाहीनीशी करार 
केल्याबाबत 

३८ २३९७९ श्री.कृष्ट्णा गजबे मौजे िडधा (ता.आरमोरी, जज.गडधर्रोली) 
येथील शासकीय धान खरेिी कें द्र बांि 
असल्याबाबत 

३९ २२५६० कुमारी प्रणणती शशांिे सोलापूर येथील शासकीय तांत्रतनकेतन 
मधील िस्त्रतनमाचण हा अभ्यासक्रम बांि 
करण्यात येत असल्याबाबत 

४० २१४८४ श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.सुभाष धोटे, श्री.सांजय 
जगताप, श्री.सांग्राम थोपटे 

राज्यातील अांशत: 
अनिुातनत,विनाअनिुातनत कमचर्ाऱ्याांना 
जुनी तनितृ्ती िेतन योजना लागू 
करण्याबाबत 

४१ २३८२६ श्री.रविांद्र िायकर मुांबई विद्यापीठाच्या साांस्कृततक कें द्रारे् 
हहांिु् ियसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आटचस 
ॲण्ड कल्र्रल कें द्र असे नामकरण 
करण्याबाबत 

४२ २४१२६ श्री.सुभाष िेशमुख, श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील 

सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाि रेल्िे 
मागाचसाठी तनधीर्ी तरतूि करण्याबाबत 

४३ २३१७४ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, अॅड.आशशष शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.सुभाष िेशमुख, श्री.राम 
किम, श्री.अशभमन्य ुपिार 

उपाहारगहृाांना औद्योधगक िराने िीज 
शुल्क आकारण्याच्या तनणचयार्ा फेरविर्ार 
करण्याबाबत 
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िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
४४ २३४३२ श्री.तान्हाजी मुटकुळे, श्रीमती सीमा महेश 

हहरे (सीमाताई) 
हहांगोली जजल्हयातील धान्यार्ा अपहार 
करणाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत 

४५ २०४४० श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती मेघना 
साकोरे बोडीकर, श्री.सांजय केळकर, 
श्री.जयकुमार रािल, श्री.पराग शाह, 
श्री.मांगेश र्व्हाण, श्री.सधर्न कल्याणशटे्टी, 
श्री.सांतोष िानिे, अॅड.राहुल हिकले, 
अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
अॅड.आशशष शेलार, श्री.राम सातपतेु, 
श्री.राजेश पिार, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.सांजय सािकारे, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्रीमती माधुरी शमसाळ, श्री.बांटी 
भाांगडडया, श्रीमती मांिा म्हात्र े

राज्यातील 30 टक्क्याांपेक्षा कमी भारमान 
असलेल्या एसटी बसच्या फेऱ् या रद्द 
करण्यारे् आिेश मागे घेण्याबाबत 

४६ २३४०६ डॉ.तुषार राठोड हिगाांि (जज.नाांिेड ) येथे गुटखा जप्त 
केल्याबाबत. 

४७ २३८०१ श्री.गणपत गायकिाड अांबरनाथ (जज.ठाणे) तालुक्यातील 
ग्रामपांर्ायतीांमधील पाणी ि िीज िेयके 
खतनज ि मुद्राांक शुल्क परतािा तनधीमधनु 
अिा करण्याबाबत 

४८ २०५६४ अॅड.आशशष शेलार, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.लक्ष्मण जगताप, 
श्री.जयकुमार रािल, श्री.पराग शाह, श्रीमती 
माधुरी शमसाळ, श्री.सांतोष िानिे, कॅप्टन 
आर. सेल्िन, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.मांगेश र्व्हाण, अॅड.राहुल हिकले, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.राम सातपतेु, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्री.राहूल कुल, 
श्री.बांटी भाांगडडया, श्रीमती मांिा म्हात्र,े 
श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे 

मुांबई ि वपांपरी-धर्ांर्िड (पणेु) शहरातील 
शाळाांकडून कोरोना काळात अततररक्त शुल्क 
िसूली केल्याबाबत 

४९ २२६८७ श्री.प्रमोि (राजू) रतन पाटील शसांधिुगुच जजल््यातील उपप्रािेशशक 
कायाचलयात झालेला गैरव्यिहार 

५० २२१३७ श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालाजी तेल्हारा (जज.अकोला) येथील रास्त धान्य 
िकुानिारािर कारिाई न करण्यासाठी 
शलवपकाने ७५ हजार रुपयाांर्ी मागणी 
केल्याबाबत. 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
५१ २२१६३ श्री.राम सातपतेु सोलापूर जजल््यात शालेय पोषण आहार 

िाटपात झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
५२ २१६४१ श्री.नरेंद्र भोंडकेर महषी विद्यामांहिर बेला (ता.जज. भांडारा) या 

शाळेर्ी मान्यता रद्द करण्याबाबत. 
५३ २११९२ श्री.सुधीर मुनगांटीिार राज्यातील औद्योधगक प्रशशक्षण 

सांस्थाांमधील ताशसका तत्िािरील तनिेशकाांरे् 
िेतन प्रिान करण्याबाबत 

५४ २०६९५ श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.अतनल पाटील, 
श्री.धमचरािबाबा आत्राम, श्री.तनतीन अजुचन 
(ए.टी.) पिार, श्री.सुतनल भुसारा, श्री.िौलत 
िरोडा, श्री.हिलीप मोहहते-पाटील, श्री.अशोक 
पिार, श्री.रे्तन तपेु, श्री.बाळासाहेब आजबे, 
श्री.बबनराि शशांिे, श्री.यशिांत माने, श्री.शेखर 
तनकम, श्री.राजेश नरशसांगराि पाटील, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.अब ू आजमी, 
श्री.अशमन पटेल, अॅड.पराग अळिणी, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.पराग शाह, श्री.राम सातपुते, श्री.सांहिप 
क्षक्षरसागर, श्री.योगेश सागर 

ऊसतोड कामगार, िीटभट्टीमधून िगडखाण 
ि बाांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या 
स्थलाांतररत मजुराांच्या मुलाांच्या प्राथशमक 
शशक्षणार्ी व्यिस्था करण्याबाबत.. 

५५ २१२८५ श्री.अबू आजमी, श्री.राजेश रघुनाथ पाटील, 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर 

तारापूर औद्योधगक िसाहतीमधील 
सामुिातयक साांडपाणी प्रकक्रया कें द्र बांि 
करण्यारे् हिलेले आिेश 

५६ २०६७८ श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.लक्ष्मण 
जगताप, श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत 
(िािा) पाटील, अॅड.आशशष शेलार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.सुभाष 
िेशमुख, श्री.राम किम, श्री.अशभमन्यु पिार, 
श्री.सधर्न कल्याणशेट्टी, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.सांजय केळकर, श्री.नरेंद्र 
भोंडकेर, श्री.बांटी भाांगडडया, श्री.राहूल कुल, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन 

ग्राहक तक्रारीशी सांबांधीत प्रलांत्रबत प्रकरणे 
तनकाली कािणे ि ररक्त पिे भरण्याबाबत 

५७ २३१८६ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, अॅड.आशशष शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.सुभाष िेशमुख, श्री.राम 
किम, श्री.अशभमन्य ुपिार 

अपांग एकात्म शशक्षण योजना (प्राथशमक 
स्थर) अांतगचत १८३ विशषे शशक्षकाांरे् 
समायोजन करण्याबाबत 
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ततसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
५८ २३४१० डॉ.तुषार राठोड नाांिेड जजल््यात शशक्षण विभागातील ररक्त 

पिे ि पायाभूत सुविधाांबाबत. 
५९ २१२०५ श्री.सुधीर मुनगांटीिार मुल (जज. र्ांद्रपूर) येथील श्री सोमनाथ 

िेिस् थान पररसर सौंियीकरण ि विकास 
आराखडयाला मांजूरी शमळण् याबाबत 

  

  
विधान भिन :   श्री. राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि, 
हिनाांक : ५ मार्च, २०२१   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


