
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहल ेअधधिेशन, २०२२ 
-------------------------- 

सोमिार, हिनाांक १४ मार्च, २०२२ / फाल्गुन २३, 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 - ४० 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३५ [ १ ते ३५ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ४ [ ३६ ते ३९ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १ [ ४० ] 
  

एकूण - ४० 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ ४२७३० श्री.समाधान अिताड े राज्यातील इतर मागास प्रिगाचतील 

विद्यार्थयाांसाठी िसनतगहृ बाांधण्याबाबत 
२ ४१४३५ श्री.सांजय रायमुलकर मेहकर (जज.बुलढाणा) तालुक्यातील ग्रामीण 

भागात महावितरण कां पनीने घरगुती िीज 
ग्राहकाांर्ा थकबाकी अभािी िीज पुरिठा खांडीत 
केल्याबाबत 

३ ३९५५८ अॅड.राहुल हढकले नामशक शहरात ि जजल्हयाांतगचत रुद्रा मसस्टीम 
एजन्सीकडून र्कुीरे् मीटर ररडीांग घेऊन िीज 
ग्राहकाांर्ी केलेली फसिणकू 

४ ४१५५९ श्री.योगेश सागर राज्यात सहकारी साखर कारखान्याांच्या 
विक्रीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

५ ४२८४४ श्री.मुफती मोहम्मि इस्माईल अब्िलु 
खामलक 

मालेगाांि ( जज.नामशक ) शहरातील शतेकऱ्याांना 
ननयममत िीज पुरिठा करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
६ ३८३६९ श्रीमती सरोज आहहरे, श्री.सुनील राणे मौ. गुहार ि कािळे (ता.िाडा, जज. पालघर) 

येथील आश्रमशाळाांच्या इमारतीरे् बाांधकाम 
ननकृष्ट्ट िजाचरे् केल्याबाबत 

७ ४०१५९ श्री.हिलीप मोहहते-पाटील, श्री.अशोक 
पिार 

मराठी भाषेला अमभजात भाषेर्ा िजाच 
ममळण्याबाबर्ा प्रस्ताि 

८ ४१९९१ श्री.मशरीषकुमार नाईक नांिरुबार (जज.नांिरुबार) तालुक्यातील 
शननमाांडळ, नतलाळी, िैंिाणे, िािाि या 
भागातील शेतकऱ्याांना जममनीतून िीजिाहक 
तारा ि विद्यतु पोल गेल्यामुळे नुकसान 
भरपाई िेण्याबाबत 

९ ४३३१४ श्री.िेिेंद्र भुयार मौजे धर्खल सािांगी (ता. मोशी, जज. 
अमरािती) येथील शते सव्हे क्र. ५५/२ मध्ये 
उभारलेल्या मनोऱ्यार्ा शतेकऱ्यास मोबिला 
अिा करण्याबाबत 

१० ३९३४२ श्री.विनोि अग्रिाल, श्री.विजय रहाांगडाले, 
श्री.टेकर्ांि सािरकर, श्री.मोहन मते 

बबरसी विमानतळामुळे (जज.गोंहिया) विस्थावपत 
झालेल्या कुटुांबबयाांरे् पुनिचसन करणेबाबत 

११ ३९५१७ श्री.र्ांद्रकाांत ऊफच  राजुभैय्या रमाकाांत 
निघरे 

मौजे जिळाबाजार (ता.औढा, जज.हहांगोली) कृषी 
उत्पन्न बाजार सममतीच्या िजन काट्यात होत 
असलेला गैरप्रकार 

१२ ४११६६ श्री.सांग्राम थोपटे मुळशी (जज.पुणे) तालुक्यातील कासारसाई 
प्रकल्पातील शेतक-याांच्या ७/१२ उता-यािरील 
इतर हक्कातील शेरे कमी करण्याबाबत 

१३ ४२२६४ श्रीमती मेघना साकोरे बोडीकर जजांतूर तालुक्यातील (जज.परभणी) अनुसूधर्त 
जातीच्या मुलाांच्या शासकीय ननिासी शाळेच्या 
ननकृष्ट्ट िजाचच्या बाांधकामाबाबत 

१४ ४३१४२ श्री.सुभाष धोटे, श्री.नानाभाऊ पटोले, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्रीमती प्रनतभा 
धानोरकर, श्री.कुणाल पाटील, श्री.अममन 
पटेल, श्री.अममत झनक 

िणी (जज.यितमाळ) येथील बाजार सममतीच्या 
पररसरात व्यापाऱ्याकडून सोयाबीन खरेिीत 
शेतकऱ्याांर्ी फसिणकू झाल्याबाबत 

१५ ४२१४२ श्री.रमेश लटके मरोळ, अांधेरी (पूिच) येथील औद्योधगक 
क्षेत्रातील झोपडपट्टी पनुिचसन योजनेत झालेला 
गैरव्यिहार 

१६ ४३२९२ डॉ.अशोक उईके हहिरी (जज. यितमाळ) येथील शासकीय 
आहििासी आश्रमशाळेतील जनरेटर बांि 
असल्याबाबत 

१७ ४१४०४ श्री.सुधीर मुनगांटीिार र्ांद्रपूर येथील डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर 
भिनाकरीता ननधी उपलब् ध करून िेण् याबाबत. 

१८ ४११४४ श्री.नामिेि ससाने अथणी (जज.यितमाळ) येथील िीज कामासाठी 
मांजूर करण्यात आलेल्या ननधीत झालेला 
गैरव्यिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१९ ४०२९७ श्री.सांजय सािकारे, श्री.बळिांत िानखड,े 

श्री.लक्ष्मण जगताप 
राज्यात अधधछात्रितृ् तीच्या लाभापासून 
विद्याथी िांधर्त असल्याबाबत 

२० ४३३०७ श्री.राम सातपतेु जजल्हा ननबांधक सहकारी सांस्था, सोलापूर 
येथील कमचर्ाऱ्याांनी केलेला गैरव्यिहार 

२१ ४२६०० श्री.सांतोष बाांगर राज्यात महाज्योती योजनेअांतगचत विद्यार्थयाांना 
विद्यािेतन िेण्याबाबत 

२२ ३८६३८ श्री.प्रमोि (राजू) रतन पाटील, श्री.सुननल 
प्रभू 

कल्याण (जज.ठाणे) तालुक्यातील आपटी 
माांजली आणण िसर गािातनू िाहणाऱ्या उल्हास 
निीिर पुल उभारण्याबाबत 

२३ ४२०७९ श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील, डॉ.तानाजी 
सािांत 

उस्मानाबाि जजल्हयात शॉटच सकीटमुळे 
शेतकऱ्याांच्या वपकाांरे् झालेले नुकसान 

२४ ३९५०९ श्रीमती मननषा र्ौधरी पालघर जजल्हयातील फळशतेी बागायतिाराांना 
शेतीच्या िीज िरानुसार िीज िेयक 
आकारण्याबाबत 

२५ ४२९७७ श्रीमती नममता मुांिडा केज, अांबाजोगाई ि बीड (जज. बीड) 
तालुक्यातील उच्र् िाब वितरण प्रणाली 
(HVDS) योजनेअांतगचत शेतीपांपासाठी हिलेली 
रोहहत्र ेनािरुुस्त असल्याबाबत 

२६ ४३२६५ श्री.सांजजिरेड्डी बोिकुरिार, डॉ.अशोक 
उईके 

खरैगाांि िे (ता. केळापूर, जज. यितमाळ) येथील 
ठक्करबाप्पा योजनेअांतगचत मांजूर कामे ननकृष्ट्ट 
िजाचर्ी केल्याबाबत 

२७ ३९४५४ श्री.रत्नाकर गुटे्ट शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थयाांसाठी 
नाईट ड्रसे खरेिीच्या ननवििेत झालेला 
गैरव्यिहार 

२८ ३७८६२ श्री.सुनील राणे, डॉ.भारती लव्हेकर राज्यातील हिव्याांग शाळाांमधील मशक्षक ि 
मशक्षकेत्तर कमचर्ाऱ्याांना मामसक िेतन िेळेत 
अिा करण्याबाबत 

२९ ३७६५६ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम 
किम, श्री.रवि राणा, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.हिपक र्व्हाण 

महात्मा ज्योनतबा फुले सांशोधन ि प्रमशक्षण 
सांस्थेच्या ननधीर्ा विननयोग उहिष्ट्टाांपेक्षा अन्य 
कारणासाठी केल्याबाबत 

३० ४२६१० श्री.रविांद्र िायकर जोगेश्िरी क्षेत्रातील आरे िसाहतीमध्ये मातोश्री 
िधृ्िाश्रम योजनेंतगचत िधृ्िाश्रम उभारण्याबाबत 
 

३१ ४३२७७ श्री.मोहन मते महाजनकोत ‘कॉपोरेट कम्यनुनकेशन 
सरव्यिस्थापक’ पिी ननयमबाहय नेमणकू 
करण्यात आल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३२ ४३३२२ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.सुनील राणे महाराष्ट्र राज्य िीज वितरण महामांडळाकडून 

बेकायिेशीरपणे जनसांपकच  कां पनीर्ी ननयुक्ती 
केल्याबाबत 

३३ ४१९४१ श्री.तान्हाजी मुटकुळे हहांगोली जजल् हयातील समाजकल् याण 
विभागाच् या विजाभज, इमाि ि विमाप्र 
प्रिगाचतील विद्याथी मशष्ट् यितृ् तीपासून िांधर्त 
असल्याबाबत 

३४ ४२५४५ श्री.मशरीष र्ौधरी राज्यातील साखर कारखान्याांनी शतेकऱ्याांर्ी 
एफ.आर.पी थकविल्याबाबत 

३५ ४२३०५ श्री.कृष्ट्णा गजबे ककन्हाळा, अरततोंडी, गाांधीनगर ि लाडज, (ता. 
िेसाईगांज, जज. गडधर्रोली) गाांिार्ा पुनिचसन 
आराखडा तयार करण्याबाबत 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३६ ३९३२१ श्रीमती सरोज आहहरे रुपा इन्फोटेक ॲन्ड इन्रास्रक्र्र कां पनीस 

एमआयडीसी क्षेत्रातील अनतररक्त भूखांड 
ननयमबाहयररत्या िाटप केल्याबाबत 

३७ ४११४५ श्री.नामिेि ससाने यितमाळ येथील महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
आहििासी विकास महामांडळाच्या 
उपप्रािेमशक कायाचलयात झालेला गैरव्यिहार 

३८ ३७६६२ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्री.रवि राणा, 
श्री.समीर कुणािार, श्री.राहूल कुल, श्रीमती 
श्िेता महाले, श्री.रे्तन तपेु, श्री.हिपक 
र्व्हाण, श्री.कुमार आयलानी, श्री.मोहनराि 
हांबड,े श्री.नानाभाऊ पटोले, श्री.अममन पटेल, 
श्री.हहरामण खोसकर, श्री.जजतेश अांतापूरकर, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.सांतोष िानिे, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्रीमती 
मननषा र्ौधरी, श्री.महेश बालिी, श्री.अममत 
साटम, डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.योगेश सागर, श्रीमती 
मोननका राजळे, श्री.मांगेश र्व्हाण, 
श्री.समाधान अिताड े
 
 

राज्यात कोरोना महामारीमुळे मतृ्य ू
झालेल्या नागररकाांच्या कुटुांबाला ५० हजार 
रुपयाांर्ी मित िेण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
३९ ४३२७९ श्री.मोहन मते वििभाचत सौर ऊजेला प्राधान्य िेण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
४० ३९३२३ श्रीमती सरोज आहहरे, श्री.विक्रममसांह सािांत राज्यात कें द्रिती अथचसांकल्प योजनेंतगचत 

प्राप्त झालेला ननधी समवपचत करािा 
लागल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :          राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : ११ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


