
महाराष्ट्र विधानसभा 

विसरे अवधिेशन, २०२२ 

-------------------------- 

बुधिार, विनाांक २४ ऑगस्ट, २०२२ / भाद्रपि २, १९४४ ( शके ) रोजीच्या 

िाराांवकि प्रश्नोत्तराांच्या यािीि समाविष्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सचूी 
  

 

(१) 

(२) 

(३) 

(४) 

(५) 

(६) 

(७) 

 

मुख्यमांत्री 

उप मुख्यमांत्री 

आवििासी विकास मांत्री 

खवनकमम मांत्री 

उद्योग मांत्री 

मराठी भाषा मांत्री 

सहकार, इिर मागास बहुजन कल्याण मांत्री  

 याांचे प्रभारी विभाग 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ३० 
 

पवहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २२ [ १ िे २२ ] 
 

िुसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ७ [ २३ िे २९ ] 
 

विसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १ [ ३० ] 
 

एकूण - ३० 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 

  

पवहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

१ ४४८९० श्री.सनुील राणे वचपळूण (वज.रत्नावगरी) िावशष्ठी निीला 

आलेल्या महापूरामध्ये नकुसान झालेल्या 

नुकसानग्रस्िाांना भरपाई िेण्याबाबि 

२ ४८७२८ श्री.राणाजगजीिवसांह पाटील मौजे सकनेिाडी वशिाराि 

(िा.वज.उस्मानाबाि) िीज कां पनीने 

केलेल्या वनकृष्ट िजामच्या कामाबाबि 

३ ४४७८५ श्री.कुणाल पाटील राज्यािील आवििासी वजल्यािील बालक 

आवण मािा याांचे आरोग्य सरुविि 

ठेिण्यासाठी निसांजीिनी योजना सरुु 

करण्याबाबि 

४ ४५८६४ श्री.अवभमन्यु पिार, श्री.राणाजगजीिवसांह 

पाटील, अॅड.राहूल कुल 

लािूर वजल्हयािील शेिी पांपाना अखांडीि 

िीज पुरिठा करण्याबाबि 

५ ४५३८० अॅड.आवशष शेलार, श्री.राजेंद्र पाटणी, 

श्री.राम किम, श्री.अवभमन्य ुपिार, श्रीमिी 

सीमा महेश वहरे (सीमािाई), श्री.अवमि 

साटम, श्री.सभुाष िेशमुख, डॉ.सांिीप धुिे, 

अॅड.राहूल कुल, श्री.रवि राणा 

डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर सांशोधन ि 

प्रवशिण सांस्थेने (पुणे) सरुु केलेल्या विशेष 

अनुिान योजनेबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

६ ४८६७२ श्री.गोिधमन माांगीलाल शमाम (ऊफम ) 

लालाजी 

राज्याि िीज कां पनीच्या व्यिस्थापनाने 

आरोग्य िीमा मध्यस्थीसाठी वनिड 

केलेल्या कां पनीची वनयुक्ती रद्द 

करण्याबाबि 

७ ४६४८७ श्री.पराग शाह, अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन 

आर. सेल्िन, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.वमहीर कोटेचा 

िीज यांत्रणेिील िोष अथिा वबघाड 

शोधण्यासाठी महावििरणाची अवस्ित्िाि 

असलेली ‘स्काडा’ प्रणाली अद्ययािि 

करण्याबाबि 

८ ४८६१५ श्री.मुफिी मोहम्मि इस्माईल अब्िुल 

खावलक 

सोमनाथनगर (िा.त्र्यांबकेश्वर, वज. नावशक) 

येथील वजल्हापररषिेच्या शाळेिील 

विद्यार्थयाांना िेण्याि आलेल्या 

वशष्ट्यितृ्तीमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

९ ४७७९० श्री.राजेश एकडे बुलडाणा वजल्यािील पाचिी िे 

िहािीच्या विद्यार्थयाांना सावित्रीबाई फुले 

वशष्ट्यितृ्ती िेण्याबाबि 

१० ४६९५६ अॅड.आकाश फुां डकर श्री सांि वशरोमणी गोरोबा काका मािीकला 

बोडाम चे सांचालक मांडळ घोवषि करुन 

कामकाज सरुु करण्याबाबि 

११ ४६७२८ अॅड.राहुल विकले पेठ रोड (िा.वज. नावशक) येथे आवििासी 

मुलींच्या बहुमजली िसिीगृहाचे बाांधकाम 

वनकृष्ट िजामचे केल्याबाबि 

१२ ४५३९८ श्री.कैलास घाडगे पाटील कळांब पररसरािील ( वज.उस्मानाबाि) िीज 

पुरिठा सरुळीि करण्याबाबि 

१३ ४८३८७ श्री.मोहन मिे राज्याि वनिासी शाळाांना कोरोना काळाि 

विलेल्या अनिुानाच्या वनधीमध्ये झालेला 

गैरव्यिहार 

१४ ४८३२५ डॉ.अशोक उईके कळांब (वज.यििमाळ) पररसरामध्ये कोठा, 

आष्टी ि वहिरा पररसराि अिकाळी 

पािसामुळे नुकसान झालेल्या शेिकऱ्याांना 

भरपाई िेण्याबाबि 

१५ ४६२६९ श्री.राजेश रघुनाथ पाटील, श्री.वििीज 

ठाकूर, श्री.वहिेंद्र ठाकूर, श्री.विनोि वनकोले 

जव्हार (वज.पालघर) िालुक्यािील बोराळे 

येथील १३२ केव्ही विद्युि उपकें द्राचे काम 

पुणम करण्याबाबि 

१६ ४६५६१ श्री.प्रिाप अडसड अमराििी वजल्यािील छत्रपिी वशिाजी 

महाराज कजममाफी योजनेस पात्र 

असलेल्या शेिक-याांना कजममाफी 

िेण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

१७ ४४५४८ श्री.अवमि साटम, श्री.सुभाष िेशमुख, 

श्री.वनिेश राणे, श्री.प्रशाांि ठाकूर, अॅड.पराग 

अळिणी, श्रीमिी मवनषा चौधरी, 

श्री.सनुील राणे, श्रीमिी यावमनी यशिांि 

जाधि, श्री.सांजय केळकर, श्री.योगेश सागर 

सावहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे 

विकास महामांडळाला िेण्याि आलेल्या 

वनधीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबि 

१८ ४६७८७ श्रीमिी शे्विा महाले वचखली (वज.बुलिाणा) शहरािील वनिासी 

इमारिीिरून गेलेल्या धोकािायक विद्युि 

िावहन्याांबाबि 

१९ ४७०७० श्री.सांग्राम थोपटे भोर, िेल्हा ि मळुशी (वज.पुणे) 

िालुक्यािील आवििासी कोळी महािेि 

समाजाच्या जाि पडिाळणीच्या 

समस्याांबाबि 

२० ४७८५६ श्री.श्रीवनिास िनगा बोईसर-वचल्हार (वज.पालघर) 

महामागामलगि गटाराांची केलेली कामे 

वनकृष्ट िजामची झाल्याबाबि 

२१ ४८८९७ श्री.राम सािपुिे अांबड सािपूर ि वसन्नर (वज.नावशक) येथे 

औद्योवगक िेत्रामध्ये बनािट उद्योजक 

िाखिून भाविक गु्रप नावशक याांनी 

बेकायिेशीररीत्या भुखांड खरेिी 

केल्याबाबि 

२२ ४७३१६ श्री.िान्हाजी मुटकुळे वहांगोली वजल्यािील शेिकऱ्याांना िीज 

जोडणी िेण्याबाबि 

  

िुसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

२३ ४४८९४ श्री.सनुील राणे, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.राम किम, 

श्री.अवभमन्यु पिार, श्रीमिी सीमा महेश 

वहरे (सीमािाई), श्री.अवमि साटम, 

श्री.सभुाष िेशमुख, डॉ.सांिीप धिेु, 

अॅड.राहूल कुल, श्री.रवि राणा 

महात्मा ज्योविबा फुले सांशोधन ि 

प्रवशिण सांस्थेने नेट सेट प्रवशिण िेण्याऱ्या 

वशकिणी सांस्थाांसाठी कािलेल्या 

वनवििेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

२४ ४४६६४ अॅड.आवशष शेलार, श्री.राजेंद्र पाटणी, 

श्री.राम किम, श्री.अवभमन्य ुपिार, श्रीमिी 

सीमा महेश वहरे (सीमािाई), श्री.अवमि 

साटम, श्री.सभुाष िेशमुख, डॉ.सांिीप धुिे, 

अॅड.राहूल कुल, श्री.रवि राणा, अॅड.पराग 

अळिणी 

राज्याि आवििासी कुटुांब खािटी 

योजनेंिगमि वमळणाऱ्या वकराणा वकटपासनू 

िांवचि असल्याबाबि 

२५ ४८६१७ श्री.मुफिी मोहम्मि इस्माईल अब्िुल 

खावलक 

पेठ िालुक्यािील (वज.नावशक) 

कहाांडोळपाडा पैकी िेिळाचापाडा येथे 

रस्त्याांची झालेली िुरिस्था 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

२६ ४६९८२ अॅड.आकाश फुां डकर मौजे अटाळी (िा.खामगाांि, वज.बुलिाणा) 

येथील अटाळी उपकें द्रा अांिगमि असणाऱ्या 

बोरी आडगाि गािठाण वफडरचे विभाजन 

करण्याबाबि 

२७ ४७७१२ श्री.राजेश रघुनाथ पाटील, श्री.वििीज 

ठाकूर, श्री.वहिेंद्र ठाकूर, श्री.विनोि वनकोले 

खाांबाळे (िा.वभिांडी, वज.ठाणे) पररसरािील 

वशरगाि येथील िीटभट्टी िरील आवििासी 

मजूराांच्या झोपड याांना लागलेली आग 

२८ ४४७६६ श्री.अवमि साटम, श्री.सुभाष िेशमुख, 

श्री.वनिेश राणे, श्री.प्रशाांि ठाकूर, अॅड.पराग 

अळिणी, श्रीमिी मवनषा चौधरी 

िसई (वज.पालघर) विभागािील 

महावििरण कां पनीच्या अवधकाऱ्याांनी 

केलेला गैरव्यिहार 

२९ ४७३८२ श्री.िान्हाजी मुटकुळे वहांगोली वजल्यािील सहकारी सांस्थाांना 

भाडेित्िािर विलेल्या शासकीय जवमनीचा 

वि परभणी वजल्हा मध्यििी सहकारी बँकेने 

परस्पर वललाि केल्याबाबि 

  

विसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्याांचे नाांि विषय 

३० ४८६११ श्री.राजेश रघुनाथ पाटील, श्री.वििीज 

ठाकूर, श्री.वहिेंद्र ठाकूर 

शासकीय आवििासी माध्यवमक आश्रम 

शाळा खुटल (िा.वज. पालघर) येथे 

आवििासी विद्यार्थयाांकरीिा उच्च 

माध्यवमक िगम सरुु करण्याबाबि 

  

  

विधान भिन :         राजेन्द्र भागिि 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

विनाांक : २३ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 

_______________________________________________________________________ 

मदु्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र क्रर्धानमंडळ सक्रिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणरे्र 

मदु्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मदु्रणालय, मुंबई. 


