
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

शुक्रिार, दिनाांक २४ डिसेंबर, २०२१ / पौष ३, १९४३ ( शके ) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) उद्योग, खतनकमम, मराठी भाषा मांत्री 

 

याांच ेप्रभारी विभाग 

(२) ऊजाम मांत्री 
(३) इिर मागास बहुजन कल्याण, खार जममनी विकास, आपत्िी 

व्यिस्थापन, मिि ि पुनिमसन मांत्री 
(४) आदििासी विकास मांत्री 
(५) सहकार, पणन मांत्री 
(६) सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ४० 
  

पदहल्या रेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३२ [ १ िे ३२ ] 
  

िसुऱ्या रेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ७ [ ३३ िे ३९ ] 
  

तिसऱ्या रेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १ [ ४० ] 
  

एकूण - ४० 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
   

पदहली रेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांच ेनाांि विषय 
१ ३३७९७ श्रीमिी प्रतिभा धानोरकर, श्री.अममन पटेल, 

श्री.सुरेश िरपुिकर, श्री.मोहनराि हांबिे, 
श्री.अममि झनक 

घुग्घुस (जज.चांद्रपूर) येथील ए.सी.सी मसमेंट 
कां पनीने रॉयल्टी न भरिा उत्खनन 
केल्याबाबि 

२ ३२५४८ श्री.कुणाल पाटील, श्रीमिी प्रतिभा धानोरकर, 
श्री.अममन पटेल, श्री.सुरेश िरपुिकर, 
श्री.मोहनराि हांबिे, श्री.अममि झनक, 
श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.मसध्िाथम मशरोळे 

राज्यािील शेिकऱ्याांच्या आत्महत्या 
रोखण्याबाबि 

३ ३३००२ श्री.प्रकाश आबबटकर, श्री.सममर मेघे, 
श्री.कृष्ट्णा गजबे, िॉ.सांिीप धुिे, श्री.मोहनराि 
हांबिे, श्री.अममन पटेल, श्री.अममि झनक, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुरेश िरपुिकर, श्रीमिी 
सुलभा खोिके, श्रीमिी प्रतिभा धानोरकर, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.दहरामण खोसकर, 
श्री.अशोक पिार, श्री.दिलीप मोदहिे-पाटील, 
श्री.चेिन िुपे, श्री.सुतनल दटांगरे, श्री.सुतनल 

महात्मा ज्योतिबा रुले कजम मारी 
योजनेंिगमि तनयममि कजम परिरेि 
करणाऱ्या शेिकऱ्याांना सानुग्रह अनुिान 
िेण्याबाबाि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांच ेनाांि विषय 
शेळके, श्रीमिी नममिा मुांििा, िॉ.िेिराि 
होळी 

४ ३३५७६ श्री.िान्हाजी मुटकुळे सेनगाि (जज.दहांगोली) िालुक्याि शेिकऱ्याांना 
पीक कजम िेण्यासाठी बॅंकेकिून जाणीिपुिमक 
िलुमक्ष होि असल्याबाबि 

५ ३५५७६ श्रीमिी नममिा मुांििा बीि जजल््यािील गािाांचा प्रधानमांत्री कुसुम 
सौर पांप योजनेि समािेश करण्याबाबि 

६ ३३९५४ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.नानाभाऊ पटोले, 
श्री.सुरेश िरपुिकर, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, 
श्री.अममन पटेल, श्री.सांजय जगिाप, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.दहरामण खोसकर, 
श्रीमिी सुलभा खोिके, श्री.अममि झनक, 
श्री.विकास ठाकरे, श्रीमिी प्रतिभा धानोरकर, 
श्री.मोहनराि हांबिे 

राज्याि भाजीपाल्याच े िर तनयांत्रणाि 
आणण्याबाबि 

७ ३२४५० श्री.सुतनल प्रभू, श्री.सांजय पोिनीस, श्री.मांगेश 
कुिाळकर, श्री.लहू कानिे, श्रीमिी याममनी 
यशिांि जाधि, श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.अममन 
पटेल, श्री.सुरेश िरपुिकर, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.नानाभाऊ पटोले, िॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.सममर मेघे, श्री.अजय चौधरी, श्री.गोिधमन 
माांगीलाल शमाम (ऊरम ) लालाजी, श्री.रईस 
शेख, श्री.अतनल बाबर, श्री.समाधान अििािे, 
श्री.राहूल कुल, श्री.जयकुमार गोरे, श्री.अिुल 
बेनके, श्री.िेिेंद्र रिणिीस, श्री.चांद्रकाांि 
(िािा) पाटील, श्री.सुभाष िेशमखु 

राज्यािील महातनमममिीच्या औजष्ट्णक 
प्रकल्पाांना कोळशाचा तनयममि पुरिठा 
करण्याबाबि 

८ ३६००४ श्री.मनोहर चांदद्रकापूरे, श्री.दिपक चव्हाण, 
श्री.अतनल पाटील, श्री.यशिांि माने, 
श्री.बबनराि मशांिे, श्री.िौलि िरोिा, श्रीमिी 
सुमन पाटील, श्री.दिलीप मोदहि-ेपाटील, 
श्री.सांग्राम जगिाप, श्रीमिी सरोज आदहरे, 
श्री.अशोक पिार, श्री.बाबासाहेब पाटील, 
श्री.सुतनल भुसारा, श्री.सुतनल शेळके, 
श्री.सुतनल दटांगरे, श्री.चिेन िुपे, श्री.शेखर 
तनकम, श्री.मांगेश चव्हाण 

भारिरत्न िॉ.बाबासाहेब आांबेिकर स्िाधार 
योजनेंिगमि पात्र विद्याथी लाभापासून िांधचि 
असल्याबाबि 

९ ३३५६४ श्री.रणधीर सािरकर, श्री.सुधीर मुनगांटीिार महात् मा ज् योिीबा रुले कजम मुक् िी योजनेचा 
लाभ शेिकऱ्याांना ममळण्याबाबि 

१० ३२५३६ श्री.प्रमोि (राजू) रिन पाटील िोंबबिली एम.आय.िी.सी. अांिगमि असलेल्या 
उद्योगाांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबि 

११ ३४९५८ श्री.गोिधमन माांगीलाल शमाम (ऊरम ) लालाजी आदििासी विभागाि झालेला खाऊ घोटाळा 
 



3 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांच ेनाांि विषय 
१२ ३४८५४ श्री.सांजय गायकिाि बुलढाणा जजल््यािील आदििासी कुटुांब 

खािटी योजनेपासून िांधचि असल्याबाबि 
१३ ३३३८९ श्रीमिी मेघना साकोरे बोिीकर, श्री.चांद्रकाांि 

(िािा) पाटील, श्रीमिी माधुरी ममसाळ, 
श्रीमिी श्िेिा महाले, श्री.राजेंद्र पाटणी, 
श्री.सुतनल काांबळे, िॉ.सांिीप धुिे, िॉ.अशोक 
उईके, श्री.सममर मेघे, श्रीमिी मतनषा चौधरी, 
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेकर 

राज्याि आदििासी बाांधिाांना खािटी 
योजनेंिगमि कां त्राटिाराने तनकृष्ट्ट िजामच्या 
धान्याचा पुरिठा केल्याबाबि 

१४ ३२७३० श्री.सांिोष बाांगर, श्री.अबू आजमी, श्री.बळिांि 
िानखिे, श्री.अममन पटेल, श्री.अममि झनक, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुरेश िरपुिकर, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्रीमिी सुलभा खोिके, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.दहरामण खोसकर, 
श्री.सांजय जगिाप, श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.लहू 
कानिे 

राज्याि सन २०१८-१९ पासून लाभाथ्याांना 
आांिरजातिय वििाहाच े अनुिान ममळाले 
नसल्याबाबि 

१५ ३४१३३ श्री.दहिेंद्र ठाकूर, श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, श्री.राजेश 
रघुनाथ पाटील, श्री.विनोि तनकोले 

िळीये (िा.महाि, जज.रायगि) गािािर िरि 
कोसळून झालेली िघुमटना 

१६ ३५८१० िॉ.राहूल आहेर नामशक जजल््यािील शेिकऱ्याांना पीककजम 
िाटप झाले नसल्याबाबि 

१७ ३२४३९ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.महेश बालिी, श्री.अममि साटम, श्रीमिी 
मतनषा चौधरी 

पनिेल (जज.रायगि) येथील कनामळा नागरी 
सहकारी बँकेि झालेला गैरव्यिहार 

१८ ३२६२९ श्री.अममि साटम, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.नानाभाऊ पटोले, श्री.सुरेश िरपुिकर, 
श्रीमिी प्रतिभा धानोरकर, श्रीमिी सुलभा 
खोिके, श्री.अममन पटेल 

नागपूर येथील कोरािी िीज कें द्राला 
लागणाऱ्या िॉश कोलमध्ये भेसळ 
केल्याबाबि 

१९ ३३३४९ श्री.लक्ष्मण पिार गेिराई (जज.बीि) िालुक्यािील सांजय गाांधी 
श्रािण बाळ िसेच कुटूांब अथमसहाय्य 
योजनेअांिगमि लाभाथी लाभापासून िांधचि 
असल्याबाबि 

२० ३४००४ श्री.बळिांि िानखिे, श्री.अममन पटेल, 
श्री.अममि झनक, श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुरेश 
िरपुिकर, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण 

येििा (िा.ियामपूर, जज.अमराििी) येथील 
शेिकऱ्याांच्या शेिाि पुराच े पाणी गेल्याने 
झालेल्या नुकसानीची भरपाई िेण्याबाबि 

२१ ३५२४७ श्री.नानाभाऊ पटोले भांिारा ि गोंदिया जजल्हयािील शेिकऱ्याांच्या 
कृवष पांपाना िीज जोिण्यासाठी तनधी िेण्याबाबि 

२२ ३२९५५ श्री.लहू कानिे, श्री.राजेश रघुनाथ पाटील, 
श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, श्री.दहिेंद्र ठाकूर, श्री.विनोि 
तनकोले, श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुरेश िरपुिकर, 
श्रीमिी प्रतिभा धानोरकर, श्रीमिी सुलभा 
खोिके, श्री.अममन पटेल, श्री.सुतनल प्रभ,ू 
श्री.अिुल बेनके 

मागासिगीय विद्याथ्याांना मशष्ट्यितृ्िी 
ममळण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांच ेनाांि विषय 
२३ ३२६०३ श्री.मोहनराि हांबिे, श्री.अममन पटेल, 

श्री.अममि झनक, श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुरेश 
िरपुिकर, श्रीमिी सुलभा खोिके, श्रीमिी 
प्रतिभा धानोरकर, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.सांग्राम थोपटे 

नाांिेि जजल्हा पररषिेच्या समाजकल्याण 
विभागाि झालेला गैरव्यिहार 

२४ ३३२३० श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.रोदहि पिार, 
श्री.अममन पटेल, श्री.मांगेश चव्हाण 

राज्याि टोमॅटोला हमीभाि ममळण्याबाबि 

२५ ३४२९४ श्री.सममर मेघे नागपूर आदििासी विकास विभाग 
प्रकल्पाांिगमि अनुिातनि आश्रम शाळेिील 
मशक्षकाच ेथकीि िेिन अिा करण्याबाबि 

२६ ३३५३७ श्री.ककसन कथोरे, श्री.गणपि गायकिाि, 
श्री.कुमार आयलानी, श्री.प्रशाांि ठाकूर, 
श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.नानाभाऊ पटोले, 
श्री.सुरेश िरपुिकर, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, 
श्री.अममन पटेल, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्रीमिी सुलभा खोिके, 
श्री.अममि झनक, श्री.विकास ठाकरे, श्रीमिी 
प्रतिभा धानोरकर, श्री.मोहनराि हांबिे, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.िेिेंद्र रिणिीस, 
श्री.चांद्रकाांि (िािा) पाटील, श्री.सुधीर 
मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राम किम, श्री.राजेश पिार, श्री.राहूल 
कुल, श्री.जयकुमार गोरे, श्री.लहू कानिे, 
श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील 

राज्य मागासिगम आयोगास इम्पीररकल िाटा 
गोळा करण्याच्या कामासाठी तनधी 
ममळण्याबाबि 

२७ ३३९१२ श्री.मोहन मिे नागपूर विभागािील शेिकऱ्याांना महात्मा 
ज्योिीबा रुले शेिकरी कजममकु्िी योजनेचा 
लाभ ममळण्याबाबि 

२८ ३५८१७ श्री.सिा सरिणकर राज्याि उद्योग िाढीसाठी आराखिा ियार 
करण्याबाबि 

२९ ३५१४६ श्री.सुधीर मुनगांटीिार आदििासी विकास विभागाअंतगगत िात्पुरत्या 
स्िरुपाि तनयुक् िी िेण् याि आलेल् या कला, 
कक्रिा, सांगणक मशक्षकाांना पुिमिि कामािर 
घेण् याबाबि 

३० ३३२७८ श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.मशरीषकुमार 
नाईक, श्री.मोहन मिे, श्रीमिी प्रतिभा 
धानोरकर, श्री.अममन पटेल, श्री.सुरेश 
िरपुिकर, श्री.मोहनराि हांबिे, श्री.अममि 
झनक, श्री.मांगेश चव्हाण 

िहाणू (जज. पालघर) िालुक्याांि सांजय गाांधी 
तनराधार, इांदिरा गाांधी अपांग योजना ि अन्य 
योजनेच्या लाभाथ्याांना मानधन िेण्याबाबि 

३१ ३४५७४ श्री.िेिेंद्र भुयार िरुि (जज. अमराििी) िालुक्यािील सन 
१९९१ च्या पुरामध्ये बाधधि झालेल्या गािाांच े
पुनिमसन करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांच ेनाांि विषय 
३२ ३२७०९ श्री.मभमराि िापकीर, श्री.राजेश पिार, 

श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुरेश िरपुिकर, श्रीमिी 
प्रतिभा धानोरकर, श्रीमिी सुलभा खोिके, 
श्री.अममन पटेल, श्री.राहूल कुल, 
श्री.जयकुमार गोरे 

महाराष्ट्र राज्य िीज वििरण ि इिर िोन 
िीज कां पन्याांिील ररक्ि पिे भरण्याबाबि 

  
िसुरी रेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
३३ ३३९६६ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.अममन पटेल, 

श्री.सुरेश िरपुिकर, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.नानाभाऊ पटोले, श्री.राहूल कुल, 
श्री.जयकुमार गोरे 

राज्याि छिािरील सौर उजेला प्रोत्साहन 
िेण्याबाबि 

३४ ३२४५३ श्री.सुतनल प्रभू, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण ऊस उत्पािक शिेकऱ्याांना हमी भािाची 
रक्कम विदहि मुििीि िेण्याबाबि 

३५ ३४१९९ श्री.रणधीर सािरकर अकोला जजल््याि कापूस खरेिी कें द्र सुरू 
करण्याबाबि 

३६ ३२६१५ श्री.प्रमोि (राजू) रिन पाटील मे.टोरांट पॉिर कां पनीकिून िीज ग्राहकाांिर 
अन्याय होि असल्याबाबि 

३७ ३२५२६ श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.महेश बालिी, श्री.अममि साटम, श्रीमिी 
मतनषा चौधरी, श्री.राणाजगजीिमसांह 
पाटील, श्री.विक्रममसांह सािांि 

राज्यािील धनगर समाजाच्या 
विकासासाठी विविध योजना 
राबविण्याबाबि 

३८ ३४०४१ श्री.बळिांि िानखि,े श्री.अममन पटेल, 
श्री.अममि झनक, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.सुरेश िरपुिकर, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, 
श्रीमिी सुलभा खोिके, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.सांजय जगिाप, 
श्री.सांग्राम थोपटे 

अमराििी जजल््यािील शेिकऱ्याांच्या कृवष 
पांपाांना िीज जोिण्या िेण्याबाबि 

३९ ३५३२९ श्री.नानाभाऊ पटोले, श्री.सुरेश िरपुिकर, 
श्रीमिी सुलभा खोिके, श्रीमिी प्रतिभा 
धानोरकर, श्री.अममन पटेल 

नागपूर येथे जजल्हा जाि पििाळणी 
सममिीकि े अनेक प्रकरणे प्रलांबबि 
असल्याबाबि 

  
तिसरी रेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
४० ३२४५४ श्री.सुतनल प्रभू, श्री.दिपक चव्हाण, 

श्री.मांगेश कुिाळकर, श्री.सांिोष बाांगर, 
श्री.सांजय पोिनीस, श्री.मोहनराि हांबि,े 
श्री.अममन पटेल, श्री.अममि झनक, 

राज्याि नैसधगमक आपत्िीमुळे नकुसान 
झालेल्या शेिकऱ्याांना नुकसान भरपाई 
िेण्याबाबि 



6 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुरेश िरपुिकर, 
श्री.प्रशाांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.अममि साटम, श्री.महेश बालिी, श्रीमिी 
मतनषा चौधरी, श्री.प्रमोि (राजू) रिन 
पाटील, श्री.लहू कानि,े श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.बाबासाहेब पाटील, श्रीमिी याममनी 
यशिांि जाधि, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
श्री.अशोक पिार, श्री.दिलीप मोदहिे-पाटील, 
श्री.चेिन िपेु, श्री.सुतनल दटांगरे, श्री.सांजय 
रायमुलकर, श्री.िान्हाजी मुटकुळे, श्रीमिी 
गीिा जनै, श्री.राजेश पिार, श्रीमिी मेघना 
साकोरे बोिीकर, श्री.दहरामण खोसकर, 
श्रीमिी प्रतिभा धानोरकर, श्री.सांग्राम 
थोपटे, श्री.सुतनल राऊि, श्री.चांद्रकाांि 
(िािा) पाटील, श्री.ककशोर पाटील, 
िॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.प्रकाश रािपेकर, 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.क्षक्षिीज 
ठाकूर, श्री.दहिेंद्र ठाकूर, श्री.प्रकाश (िािा) 
सुांिरराि सोळांके, श्री.प्रकाश सुिे, श्री.ममहीर 
कोटेचा, श्री.विश्िनाथ भोईर, श्री.अजय 
चौधरी, श्री.िेिेंद्र रिणिीस, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्रीमिी श्िेिा 
महाले, श्री.चांद्रकाांि (भाऊ) तनांबाजी पाटील, 
श्री.विनोि तनकोले, श्री.सुहास (आण्णा) 
व्िारकानाथ काांिे, श्री.मोहन मिे, 
श्री.दिलीपराि बनकर, श्री.भास्कर जाधि, 
श्री.गोिधमन माांगीलाल शमाम (ऊरम ) 
लालाजी, श्री.सिा सरिणकर, श्री.सुभाष 
िेशमुख, श्री.नानाभाऊ पटोले, श्री.सांजय 
जगिाप, श्री.विक्रममसांह सािांि, श्री.ऋिुराज 
पाटील, श्रीमिी सुलभा खोिके, श्री.रोदहि 
पिार, श्री.प्रिाप अिसि, श्री.राहूल कुल, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.ककशोर जोरगेिार, 
श्री.िेिेंद्र भुयार, श्री.मांगेश चव्हाण, 
श्री.कैलास घािगे पाटील, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.गणपि गायकिाि, श्री.कुमार आयलानी, 
श्री.राणाजगजीिमसांह पाटील, श्री.बळिांि 
िानखि,े श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.सममर 
मेघे, श्री.सांजय सािकारे, श्री.राजेंद्र पाटणी, 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 
श्री.बबनराि मशांिे, िॉ.िेिराि होळी, 
श्री.राजन साळिी, श्री.मशरीषकुमार नाईक, 
कुमारी प्रणणिी मशांिे, श्री.सांजयमामा मशांिे, 
श्री.धचमणराि पाटील, श्री.राजेश एकि,े 
श्री.िािाराि केचे, श्री.सांजय गायकिाि, 
श्री.सधचन कल्याणशेट्टी, िॉ.राहूल पाटील 

  

  
विधान भिन :          राजेन्द्र भागिि 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
दिनाांक : २३ डिसेंबर, २०२१   महाराष्ट्र विधानसभा 
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