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

सोमिार, हिनाांक २१ मार्च, २०२२ / फाल्गुन ३०, 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 - २७ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २३ [ १ ते २३ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ४ [ २४ ते २७ ] 
  

एकूण - २७ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१ ४१४१३ श्री.सुधीर मुनगांटीिार अनिुाननत मागासिगीय िसनतगहृातील 

अांशकामलन पििीधर अधधक्षकाांना शासन 
सेिेत सामािून घेण्याबाबत 

२ ४१९५७ श्री.लक्ष्मण जगताप मागसिगीय विद्याथी मॅहरकेत्तर 
मशष्ट्यितृ्ती योजनेपासून िांधर्त 
असल्याबाबत 

३ ४३५६६ श्री.अमभमन्यु पिार, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील, श्री.राहूल कुल 

औसा ि ननलांगा (जज.लातूर) तालुक्यातील 
महावितरण उपकेद्ाांर्ी क्षमता िाढ 
करण्याबाबत 

४ ४३८४० श्री.नामिेि ससाने पाांढरकिडा आहििासी विकास प्रकल्प 
कायाचलयातील कमचर्ाऱ्याांनी लार् 
माधगतल्याबाबत 

५ ४२४८१ श्री.मांगेश र्व्हाण राज्यातील प्रत्येक जजल््याच्या हठकाणी 
िसनतगहेृ बांि असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
६ ४२२३७ श्री.सुनील राणे उरण, पनिेल, पेण (जज.रायगड) 

तालुक्यातील महामुांबई सेझ कां पनीने 
शेतकऱ्याांकडून प्रकल्पाकरीता सांपाहित 
केलेल्या जममनी शतेकऱ्याांना परत 
करण्याबाबत 

७ ४११६१ श्री.िौलत िरोडा, श्री.विनोि ननकोले, 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.कालीिास 
कोळांबकर 

शहापूर ( जज.ठाणे ) तालुक्यातील आहििासी 
पाांडयासाठी मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध 
करण्याबाबत 

८ ४०५८८ श्री.रत्नाकर गुटे्ट गांगाखेड (जज.परभणी) तालुक्यातील 
पुनिचमसत गाांिामध्ये विविध विकासयोजना 
राबविण्याबाबत 

९ ४३५४६ श्री.प्रताप सरनाईक ममरा-भाईंिर महानगरपामलका (जज.ठाणे) 
हहितील रे्ना गािात उपकें द्ार्ी ननममचती 
करण्याबाबत 

१० ३७६८८ श्री.िेिेंद् फडणिीस, श्री.र्ांद्काांत (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्री.रवि राणा 

बीड जजल््यात तूर खरेिी कें द् सुरु 
करण्याबाबत 

११ ४२५८७ श्री.मशरीष र्ौधरी यािल (जज.जळगाि) येथील आहििासी 
विद्याथी मध्यिती स्ियांपाकगहृ 
योजनेपासून िांधर्त असल्याबाबत 

१२ ३९५०४ डॉ.सांिीप धिेु उपविभागीय अधधकारी (जज.नागपूर) याांनी 
बनािट जात प्रमाणपत्र सािर करुन 
पिोन्नती ममळविल्याबाबत 

१३ ४३४८९ श्री.विनोि ननकोले िाडा (जज.पालघर) येथील कृपा मसांध ू
इलेक्रॉननक्स या एजन्सीने बनािट मीटर 
रीडर ओळखपत्र तयार करुन केलेला 
गैरव्यिहार 

१४ ४३८८२ श्री.सुभाष धोटे र्ांद्पूर जजल््यातील थमचल पॉिर स्टेशन 
मध्ये प्रकल्पग्रस्ताांच्या नािाने बनािट 
कागिपत्र े तयार करुन नोकरी 
ममळविल्याबाबत 

१५ ४१७४१ श्री.जयकुमार रािल, श्री.र्ांद्काांत (िािा) 
पाटील 

गोंहिया जजल््यातील विद्यार्थयाांच्या प्रलांबबत 
समस्याांबाबत 

१६ ४०८४६ अॅड.आकाश फुां डकर मौजे अटाळी (ता.खामगाांि, जज.बुलढाणा) 
येथील अटाळी उपकें द्ा अांतगचत असणाऱ्या 
बोरी आडगाि गािठाण कफडरच्या 
विभाजनाबाबत 

१७ ४००११ श्री.सांतोष िानिे गोंहिया जजल््यात उद्योजकाांनी जममनी 
अधधग्रहहत करुनही अद्यावप उद्योग सुरु 
केले नसल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
१८ ३९७०५ श्री.सुननल प्रभू टाटा सामाजजक विज्ञान सांस्थेमाफच त रोखनू 

ठेिलेली पििी प्रमाणपत्र विद्यार्थयाांना अिा 
करण्याबाबत 

१९ ४३६४१ डॉ.तानाजी सािांत भूम ि िाशी (जज.उस्मानाबाि) 
तालुक्यासाठी नविन २२० के.व्ही कें द् मांजूर 
करण्याबाबत 

२० ४३४८४ श्री.राजेश एकड े मलकापूर (जज.बुलडाणा) महसूल 
विभागाांतगचत येणाऱ्या तालुक्यातील 
कास्तकाराांना कृषी पांपाकररता िीज जोडणी 
िेण्याबाबत 

२१ ४२१२६ श्री.अशोक पिार, श्री.रे्तन तपेु मशरुर (जज.पुणे) तालुक्यातील औद्योधगक 
क्षेत्रामधील कां पन्याांकडून सामाजजक िानयत्ि 
(CSR Fund) ननधीर्ा नाविण्यपुणच 
योजनाांकरीता िापर करण्याबाबत  

२२ ४३५९६ श्री.सममर मेघे राज्यात शाहु, फुले आांबडकेर ननिासी शाळा 
योजनेंतगचत अनुसूधर्त जातीच्या 
आश्रमशाळाांना अनिुान िेण्याबाबत 

२३ ४३२८१ श्री.मोहन मते राज्यात महावितरणाच्या िीजसांर् माांडणीिर 
विजेर्ा धक्का लागून नागररकाांर्ा झालेला 
मतृ्य ु

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२४ ४३७०३ श्री.सुनील राणे वििभच ि मराठिाड्यातील मोबाइल टॉिसच 

कां पन्याांकडून घेण्यात येणारा विद्युत शुल्क 
महावितरण कां पनीने माफ करण्यार्ा 
घेतलेला ननणचय 

२५ ३७६९१ श्री.िेिेंद् फडणिीस, श्री.र्ांद्काांत (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्री.रवि राणा 

छोट्या गहृननमाचण सांस्थािर लािण्यात 
येणाऱ्या ननिडणकू खर्ाचला स्थधगती 
िेण्याबाबत 

२६ ४१११३ डॉ.सांिीप धिेु पाांढरकिडा (जज.यितमाळ) येथे पांडडत 
िीनियाल उपाध्याय स्ियांम योजनेंतगचत 
शैक्षणणक सत्र २०२०-२१ मधील रक्कम 
विद्यार्थयाांच्या बकँ खात्यात जमा न 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांरे् नाांि विषय 
२७ ४३६०३ श्री.सममर मेघे हहांगणा (जज.नागपूर) तालुक्यातील कोल्हापूर 

बांधारे ि साठिणकू बांधारे बाांधकाम 
प्रस्तािाांना मांजूरी ममळण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :          राजेन्द् भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : १६ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


