
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
-------------------------- 

सोमिार, हिनाांक ०७ मार्च, २०२२ / फाल्गुन १६, १९४३ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) उद्योग, खननकमच, मराठी भाषा मांत्री 

 

याांरे् प्रभारी विभाग 

(२) ऊजाच मांत्री 
(३) इतर मागास बहुजन कल्याण, खार जममनी विकास, 

आपत्ती व्यिस्थापन, मित ि पनुिचसन मांत्री 
(४) आहििासी विकास मांत्री 
(५) सहकार, पणन मांत्री 
(६) सामाजजक न्याय ि विशेष सहाय्य मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ४२ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३२ [ १ ते ३२ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ९ [ ३३ ते ४१ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १ [ ४२ ] 
  

एकूण - ४२ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ ३८१८६ श्री.सांतोष बाांगर िेिसरी (ता.उमरखेड, जज.यितमाळ) येथे 

पैनगांगा निीला आलेल्या परुामुळे बाधीत 
झालेल्याांरे् पनुिचसन करण्याबाबत 

२ ३८२९३ श्री.सांजयमामा मशांिे, श्री.बबनराि मशांिे कोळगाि (ता.करमाळा,जज.सोलापूर) येथील 
धरणािर बसविण्यात आलेले रान्सफॉमचर 
बांि असल्याबाबत 

३ ४०१६६ श्री.मांगलप्रभात लोढा औरांगपूर (ता.कारांजा, जज.िामशम) येथे 
मुख्यमांत्री कृषीपांप योजनेंतगचत बसविण्यात 
आलेले सौरपांप नािरुुस्त असल्याबाबत 

४ ४००१५ श्री.कृष्ट्णा गजबे, डॉ.िेिराि होळी गडधर्रोली जजल््यात डीमाांड भरलेल्या 
शेतकऱ्याांच्या कृषीपांपाांना िीज जोडणी 
िेण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
५ ४०१९४ श्री.मशरीषकुमार नाईक निापूर (जज.नांिरुबार) येथे 132 के.व्ही 

अनतउच्र्िाब उपकें द्रास मांजुरी िेऊन 
कायाचजन्ित करण्याबाबत 

६ ३९९३९ श्री.र्ांद्रकाांत ऊफच  राजुभैय्या रमाकाांत निघरे मौजे अांजनिाडी, मौ.कामठा ि मौ.वपांपरी 
(ता. औढा-नागनाथ, जज. हहांगोली) या 
पुनिचमसत गािाांना मुलभूत सोयी-सुविधा 
उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 

७ ३९३३२ श्री.विनोि अग्रिाल, श्री.विजय रहाांगडाले, 
श्री.टेकर्ांि सािरकर, श्री.मोहन मते, 
श्री.माधिराि पिार, श्री.रणधीर सािरकर, 
डॉ.अशोक उईके, श्री.राजेंद्र पाटणी, 
डॉ.डॉ.विनय विलासराि कोरे (सािकर), 
डॉ.िेिराि होळी, श्री.राजु (बाबा) जयिांतराि 
आिळे, अॅड.राहुल हढकले, श्री.िेिेंद्र 
फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, 
श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.राम किम, श्री.रवि राणा, 
श्री.राहूल कुल, श्री.सुननल राऊत, श्री.अशोक 
पिार, श्री.हिलीप मोहहते-पाटील, श्री.रे्तन 
तुपे, श्रीमती मोननका राजळे, श्री.सुनील 
राणे, श्री.योगेश सागर, श्री.हिपक र्व्हाण, 
श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे, श्री.कालीिास 
कोळांबकर, श्री.मशरीष र्ौधरी, श्री.सांतोष 
बाांगर, श्री.सुरेश िरपुडकर, श्रीमती नममता 
मुांिडा, श्री.प्रकाश आबबटकर 

राज्यातील शतेकऱ्याांना कजचमाफी ममळाली 
नसल्याबाबत 

८ ३७६५३ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम किम, 
श्री.रवि राणा, श्री.लहू कानड,े श्री.मांगेश 
कुडाळकर, श्री.अममत साटम, श्री.कुणाल 
पाटील, श्री.भास्कर जाधि, श्रीमती याममनी 
यशिांत जाधि, अॅड.आमशष जयस्िाल, 
श्री.बाबासाहेब पाटील, श्री.मनोहर 
र्ांहद्रकापूरे, श्री.धमचरािबाबा आत्राम, 
श्री.मोहन मते, श्री.र्ांद्रकाांत ऊफच  राजभैुय्या 
रमाकाांत निघरे, श्री.राजन साळिी, 
श्री.अननल पाटील, श्री.हिपक र्व्हाण, 
श्री.यशिांत माने, श्री.शेखर ननकम, श्रीमती 
सुमन पाटील, श्री.ननलेश लांके, श्री.सममर 

राज्यात अिकाळी पाऊस ि गारपीटीमुळे 
बाधधत झालेल्याांना आधथचक मित 
िेण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
मेघे, श्रीमती मोननका राजळे, श्री.रे्तन 
तुपे, श्री.अननल बाबर, श्री.विक्रममसांह 
सािांत, श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेकर, 
श्री.कृष्ट्णा गजबे, श्री.मांगेश र्व्हाण, 
डॉ.अशोक उईके, श्री.राजेंद्र पाटणी, 
श्री.योगेश सागर, श्री.प्रकाश भारसाकळे, 
श्री.जयकुमार रािल, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्रीमती माधुरी ममसाळ, 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील, श्री.सांतोष 
बाांगर, श्रीमती श्िेता महाले, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.गणपत गायकिाड, श्री.कुमार 
आयलानी, डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.विनोि 
ननकोले, अॅड.आमशष शेलार, कॅप्टन आर. 
सेल्िन, श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे, 
श्री.बळिांत िानखड,े श्री.नानाभाऊ पटोले, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.सुभाष धोटे, 
श्री.जजतेश अांतापूरकर, श्री.माधिराि पिार, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.अममन पटेल, 
श्री.सुरेश िरपुडकर, श्री.हहरामण खोसकर, 
श्री.सांजजिरेड्डी बोिकुरिार, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.मशरीष र्ौधरी, डॉ.िेिराि 
होळी, श्रीमती मांिा म्हात्र,े श्री.नरेंद्र 
भोंडकेर, श्री.समाधान अिताड,े श्री.प्रताप 
सरनाईक, श्री.िािाराि केरे्, डॉ.तानाजी 
सािांत, श्री.मोहनराि हांबड,े श्री.जयकुमार 
गोरे, श्री.राहूल कुल, श्री.अमभमन्यु पिार 

९ ४०७७९ श्री.सुननल काांबळे पुणे जजल््यातील हिव्याांगाांच्या शाळेतील  
मशक्षकेतर कमचर्ाऱ्याांरे् िोन महहन्याांरे् 
िेतन  थकीत असल्याबाबत 

१० ३८९१३ श्री.मुफती मोहम्मि इस्माईल अब्िलु 
खामलक, श्री.श्रीननिास िनगा, श्री.मोहन 
मते, श्री.मांगेश र्व्हाण, श्री.सुधीर 
मुनगांटीिार, श्री.सुननल काांबळे, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.ककसन कथोरे, श्री.कुमार 
आयलानी, श्री.जयकुमार रािल, श्री.िौलत 
िरोडा, श्रीमती माधुरी ममसाळ, 
श्री.मशरीषकुमार नाईक, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.नरेंद्र भोंडकेर, श्री.सांजय 
केळकर, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील 

राज्यात सांजय गाांधी हिव्याांग योजनेरे् 
अनिुान लाभार्थयाांच्या खात्यािर जमा झाले 
नसल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
११ ३९१८० डॉ.सांिीप धिेु, श्री.राजेश एकड,े 

श्री.मानमसांग नाईक, अॅड.आकाश फुां डकर, 
श्री.मनोहर र्ांहद्रकापूरे, श्रीमती प्रनतभा 
धानोरकर 

राज्यात कृषी ग्राहकाांना रात्रीर् िीज पुरिठा 
होत असल्याबाबत 

१२ ३८७०१ श्री.सुभाष धोटे राज्यातील आहििासी उपयोजना क्षेत्रातील 
शाळाांमधील कमचर्ाऱ्याांना ननयममत िेतन 
ममळण्याबाबत 

१३ ४०६०९ श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.श्रीननिास िनगा, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील 

पालघर जजल््यात आहििासी विभागाांतगचत 
येणाऱ्या अनिुाननत िसनतगहृाांमधील 
कमचर्ाऱ्याांरे् थकीत मानधन िेण्याबाबत 

१४ ३७९५३ श्री.सांजय पोतनीस, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.विश्िनाथ भोईर, श्री.ककशोर जोरगेिार, 
श्री.सांजय गायकिाड, श्री.सांजय रायमुलकर, 
श्री.र्ांद्रकाांत (भाऊ) ननांबाजी पाटील, 
श्री.प्रताप सरनाईक 

राज्यातील बांि असलेले उद्योग पुन्हा सुरु 
करण्याबाबत 

१५ ३७९२० श्री.अममत साटम, श्री.मनोहर र्ांहद्रकापूरे, 
श्री.सांजय सािकारे, श्री.रे्तन तुपे, 
श्री.अशोक पिार, श्री.विनोि ननकोले, 
श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम किम, 
श्री.रवि राणा, श्री.जयकुमार रािल, 
अॅड.आमशष शेलार, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.मोहन मते 

मालेगाांि (जज.नामशक) तालुक्यात 
अनतिषृ्ट्टीच्या नकुसान भरपाईर्ी रक्कम 
िाटप करताना झालेला गैरव्यिहार 

१६ ३८२०३ श्री.धमचरािबाबा आत्राम पेरममली (ता.अहेरी, जज.गडधर्रोली) येथील 
आधारभूत धान खरेिी योजनेअांतगचत सुरु 
करण्यात आलेले कें द्र बांि असल्याबाबत 

१७ ४०९८४ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.नानाभाऊ पटोले, 
श्री.अममन पटेल, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.हहरामण खोसकर, श्री.तान्हाजी मुटकुळे, 
श्री.राजेश एकड,े श्री.बळिांत िानखड े

राज्यात आांतरजातीय वििाह योजनेरे् 
अनिुान प्रलांबबत असल्याबाबत 

१८ ३८२६८ श्री.सुननल प्रभू न्यु माांडिे (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील 
धरण प्रकल्पासाठी बागायती जमीन 
हिलेल्या शेतकऱ्याांरे् पुनिचसन अद्यापपयांत 
झाले नसल्याबाबत 

१९ ४०२४९ श्री.महेंद्र िळिी रायगड जजल्हा सहकारी बँकेमाफच त 
शेतकऱ्याांना कजचमाफी िेताांना बोगस 
शेतकरी खातेिार िाखिून कजच माफी 
हिल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२० ३९४३३ श्री.नानाभाऊ पटोले राज्यातील हिव्याांग विद्यार्थयाांना पररपोषण 

भत्ता िेण्याबाबत 
२१ ३९३१७ श्री.सममर मेघे, श्री.सधर्न कल्याणशटे्टी, 

श्री.सांजय सािकारे, श्री.सांभाजी पाटील-
ननलांगेकर, श्री.ककशोर जोरगेिार, 
श्री.नामिेि ससाने, श्री.पराग शाह, कॅप्टन 
आर. सेल्िन, श्री.सुननल काांबळे, 
अॅड.आमशष शेलार, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम किम, 
श्री.रवि राणा, श्री.लहू कानड,े श्री.रोहहत 
पिार, श्री.रे्तन तुपे, श्री.सांतोष िानिे, 
श्री.सुननल राऊत, श्रीमती मोननका राजळे, 
श्री.मांगेश र्व्हाण, श्री.हिपक र्व्हाण, 
श्री.योगेश सागर, श्री.लक्ष्मण जगताप, 
श्री.गणपत गायकिाड, डॉ.भारती लव्हेकर, 
श्री.मसध्िाथच मशरोळे, श्रीमती लताबाई 
सोनिणे, श्री.िैभि नाईक 

डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर प्रमशक्षण ि 
सांशोधन सांस्था (बाटी) व्िारे कां त्राटी 
भरतीत झालेला गैरव्यिहार 

२२ ३७७८७ श्री.लहू कानड,े श्री.मांगेश कुडाळकर, श्रीमती 
याममनी यशिांत जाधि 

निी मुांबई येथे अफगाणणस्तान ि इराण 
या िेशातील व्यापारी अिैध व्यापार करत 
असल्याबाबत 

२३ ३७७२० श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.महेश बालिी, 
श्री.अममत साटम, डॉ.भारती लव्हेकर 

महाड (जज.रायगड) येथे औद्योधगक 
िसाहतीतील साांडपाणी िाहुन नेण्यार्ी 
िाहहनी नािरुुस्त असल्याबाबत 

२४ ३९८८१ श्री.लक्ष्मण जगताप, श्री.सुननल प्रभू डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याांर्ी र्ररत्र 
साधने प्रकाशन करण्याबाबत 

२५ ४०३४० श्री.श्रीननिास िनगा, श्री.लहू कानड,े 
श्री.मांगेश कुडाळकर, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.जयकुमार रािल, श्रीमती याममनी 
यशिांत जाधि 

आसे (ता.मोखाडा, जज.पालघर) येथील 
महात्मा ज्योतीबा फुले प्राथममक ि 
माध्यममक आश्रम शाळेतील अधधक्षकाने 
अल्पियीन मुलीर्ा केलेला विनयभांग 

२६ ३८९७९ श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.क्षक्षतीज 
ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.विनोि ननकोले 

राज्यातील शासकीय आश्रमशाळाांमध्ये 
तात्पुरत्या स्िरुपात नेमण्यात आलेल्या 
कक्रडा मशक्षकाांना प्रलांबबत िेतन ि 
मुितिाढ िेण्याबाबत 

२७ ४१३७९ श्री.सांजजिरेड्डी बोिकुरिार, डॉ.अशोक उईके गडधर्रोली येथे आहििासी विद्यार्थयाांना 
एम.एस.सी.आय.टी रे् प्रमशक्षण िेताना 
बोगस प्रमशक्षणाथी िाखिून केलेला अपहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२८ ३८१८७ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.मनोहर 

र्ांहद्रकापूरे, श्री.सांजयमामा मशांिे, श्रीमती 
सरोज आहहरे, श्री.अननल पाटील, श्री.हिपक 
र्व्हाण, श्री.यशिांत माने, श्री.शेखर ननकम, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.ननलेश लांके, 
श्रीमती मोननका राजळे, श्री.सांतोष िानिे, 
श्री.रणधीर सािरकर, श्री.मसध्िाथच मशरोळे, 
श्री.सुभाष िेशमुख, श्री.राहूल कुल, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.रे्तन तुपे, श्री.मांगेश 
र्व्हाण, डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.मशरीष 
र्ौधरी 

राज्यातील शतेकऱ्याांच्या आत्महत्या 
रोखण्याबाबत 

२९ ३७७९६ श्री.सुनील राणे, श्री.ममहीर कोटेर्ा, 
श्री.सांजय सािकारे, श्री.सांभाजी पाटील-
ननलांगेकर, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.कुमार आयलानी, 
श्री.सुननल काांबळे, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्री.प्रशाांत 
ठाकूर, कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.रे्तन तुपे, 
श्रीमती मोननका राजळे, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.योगेश 
सागर, श्री.राम किम 

घाटकोपर (मुांबई) येथे उभारण्यात येणाऱ्या 
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे याांच्या 
स्मारकाच्या बाांधकामाबाबत 

३० ३७७६९ श्री.प्रकाश (िािा) सुांिरराि सोळांके बिनापूर (जज.जालना) तालुक्यातील     
श्री मशिाजी मशक्षण प्रसारक मांडळ िैराग 
सांर्मलत मनतमांि ननिासी विद्यालयातील 
कमचर्ाऱ्याांरे् इतर सांस्थेत समायोजन 
करण्याबाबत 

३१ ३८३५० अॅड.आमशष जयस्िाल रामटेक (जज. नागपरू) येथील 
बाजारसममतीला धान खरेिीर्ा सेस 
ममळण्याबाबत 

३२ ३८३६७ श्रीमती सरोज आहहरे, श्री.मोहन मते, 
श्री.धमचरािबाबा आत्राम, श्री.िौलत िरोडा 

राज्यातील आहििासी विद्यार्थयाांसाठी 
शासकीय िसतीगहेृ उभारण्याबाबत 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३३ ३७६५४ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 

पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम किम, 
श्री.रवि राणा, श्री.लहू कानड,े श्री.मांगेश 

राज्य मागासिगच आयोगाला कमचर्ारी िगच 
तसेर् ननधी उपलब्ध करून िेण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
कुडाळकर, श्रीमती याममनी यशिांत जाधि, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.राणाजगजीतमसांह 
पाटील, श्री.रमेश नानासाहेब बोरनारे (सर), 
श्री.सांतोष बाांगर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्री.कुमार आयलानी, 
श्री.अननल बाबर, श्री.नानाभाऊ पटोले, 
श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे, श्री.ककशोर 
जोरगेिार, श्री.मशरीषकुमार नाईक, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.मांगलप्रभात लोढा, 
श्री.विनोि ननकोले, श्री.योगेश सागर, 
श्री.जयकुमार रािल, डॉ.िेिराि होळी, 
श्रीमती लताबाई सोनिणे, श्री.िैभि नाईक 

३४ ३८७१४ श्री.सुभाष धोटे, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.हहरामण खोसकर 

धर्मूर (जज.र्ांद्रपूर) येथील उपप्रािेमशक 
आहििासी कायाचलयात धान्य खरेिीत 
झालेला गैरव्यिहार 

३५ ३८३०८ श्री.सुननल प्रभू िहहिली (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथील 
विविध कायचकारी सोसायटीच्या कायचकारी 
सममतीने केलेला गैरव्यिहार 

३६ ३९८३७ श्री.नानाभाऊ पटोले राज्यातील अनुसूधर्त जमातीच्या 
विियार्थयाांसाठी इांग्रजी माध्यमाांच्या 
शाळाांमधील मशक्षणार्ी योजना पिुचित सुरु 
करण्याबाबत 

३७ ३९८५१ श्री.लक्ष्मण जगताप, श्री.जयकुमार रािल, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्री.विनोि ननकोले, अॅड.आमशष 
शेलार, श्री.ककसन कथोरे, श्री.मशरीष र्ौधरी 

राज्यातील अनुसूधर्त जमातीच्या जात 
प्रमाणपत्र पडताळणीरे् अजच सममतीकड े
प्रलांबबत असल्याबाबत 

३८ ४१५५३ श्री.श्रीननिास िनगा, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
श्री.सांजय केळकर 

पालघर जजल््यात आहििासी विकास 
महामांडळाकडून शेतकऱ्याांना भात खरेिी 
कररता मुितिाढ िेण्याबाबत 

३९ ३८९८१ श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.क्षक्षतीज 
ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर 

तारापूर (जज.पालघर) औद्योधगक 
िसाहतीमधील मिैानासाठी राखीि 
ठेिलेल्या जागेरे् औद्योधगक भूखांडात 
रुपाांतर केल्याबाबत 

४० ३८२६२ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील अहमिनगर येथील जजल्हा पररषि 
समाजकल्याण विभागाच्या िसनतगहृाांमधील 
विद्यार्थयाांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
४१ ३७८२९ श्री.सुनील राणे, श्री.नानाभाऊ पटोले, 

श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्रीमती माधुरी ममसाळ, डॉ.बालाजी 
ककणीकर, श्री.सांजय सािकारे, श्री.सांभाजी 
पाटील-ननलांगेकर, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.कुमार आयलानी, 
श्रीमती मांिा म्हात्र,े श्री.राहूल कुल, 
श्री.जयकुमार गोरे, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, कॅप्टन आर. 
सेल्िन, श्री.लहू कानड,े श्री.राजन साळिी, 
श्रीमती मोननका राजळे, श्री.मसध्िाथच 
मशरोळे, श्री.रोहहत पिार, श्री.लक्ष्मण 
जगताप, श्री.मशरीष र्ौधरी, श्री.योगेश 
सागर, श्री.अतुल भातखळकर 

अनुसूधर्त जातीच्या महाविद्यालयीन 
विद्यार्थयाांच्या मशष्ट्यितृ्तीबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
४२ ३७६५५ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 

पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम किम, 
श्री.रवि राणा, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.नामिेि ससाने, डॉ.तानाजी सािांत, 
श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.राजेश पिार, 
श्री.सांतोष िानिे, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.सुहास (आण्णा) व्िारकानाथ काांिे, 
अॅड.आकाश फुां डकर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्री.कुमार आयलानी, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.अननल बाबर, 
श्री.माधिराि पिार, श्री.प्रकाश भारसाकळे, 
श्री.सांजजिरेड्डी बोिकुरिार, डॉ.अशोक 
उईके, श्री.रईस शेख, श्री.समाधान अिताड,े 
श्री.प्रकाश आबबटकर 

राज्यात शेतकऱ्याांच्या कृषीपांपाांर्ी िीज 
जोडणी खांडीत केल्याबाबत 

  
विधान भिन :          राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : ५ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 
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