
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
-------------------------- 

गुरुिार, ददनाांक १२ मार्च, २०२० / फाल्गुन २२, १९४१ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) गहृ मांत्री 

 

याांर्े प्रभारी विभाग 

(२) महसलू मांत्री 
(३) पशसुांिधचन, दगु्धव्यिसाय विकास, क्रीडा ि यिुक कल्याण मांत्री 
(४) कृषी, माजी सनैनकाांर्े कल्याण मांत्री 
(५) रोजगार हमी, फलोत्पादन मांत्री 
(६) िस्त्त्रोद्योग, मत्स्त्यव्यिसाय, बांदरे मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ४६ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २७ [ १ ते २७ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १२ [ २८ ते ३९ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ७ [ ४० ते ४६ ] 
  

एकूण - ४६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

१ १०१ श्री.विलास पोतनीस, श्री.रमेशदादा 
पाटील, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.नागोराि गाणार 
 

मुांबई शहर ि उपनगरातील 
कोळीिाडयाांर्े ससमाांकन करण्याबाबत  

२ १२४२ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

िसांतराि नाईक मराठिाडा कृषी 
विद्यापीठ, परभणी येथील ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  
 

३ ११९६ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार मौजे नतसगाि (ता.खुलताबाद, 
जज.औरांगाबाद) येथील शासकीय 
गायरान जसमनीांिर अिधैररत्या 
उत्खनन होत असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

४ ६४९ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.सदासशि 
खोत, डॉ.पररणय फुके, श्री.रामदास 
कदम, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.िजाहत 
समर्ाच, श्री.रामननिास ससांह, 
श्री.सजुजतससांह ठाकूर, श्री.जगन्द्नाथ 
सशांदे, श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.विनायकराि मटेे, श्री.प्रकाश 
गजसभये 

राज्यात सायबर गनु्द्हयाांिर ननयांत्रण 
समळविण्याबाबत  

५ १०७५ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, अॅड.हुस्त्नबान ू
खसलफे, डॉ.िजाहत समर्ाच, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

राज्यातील कारागहृात कैद्याांना 
प्रनतबांधधत िस्त्तूांर्ा परुिठा करण्यात 
येत असल्याबाबत  

६ ७६१ श्री.अांबादास दानिे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.हेमांत 
टकल,े श्री.विक्रम काळे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, अॅड.हुस्त्नबान ूखसलफे 

मराठिाडयात ननकृष्ट्ट दजाचच्या 
ननविष्ट्ठाांर्ा परुिठा करणाऱ्या 
कां पन्द्याांिर कारिाई करण्याबाबत  

७ ६२ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.जयांत पाटील 

बोईसर (ता.जज.पालघर) मधील खाजगी 
वित्तीय सांस्त्था ि बाांधकाम 
व्यािसानयकाांनी ग्राहकाांर्ी फसिणूक 
केल्याबाबत  

८ १७७ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण 

काांजूरमागच त ेमलुुांड येथील समठागरार्ी 
जमीन गहृप्रकल्पासाठी विकससत 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

९ १०९२ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे आरे येथील िनसांपत्ती आणण 
आददिासीांच्या शतेजसमनीिर ड्रबे्रिज 
टाकण्यात आल्याबाबत  

१० ९१२ श्री.जयांत पाटील माांडिा त े भाऊर्ा धक्का अशी रो रो 
बोट सेिा सरुु करण्याबाबत  

११ ८२३ डॉ.पररणय फुके मोहाडी (जज.भांडारा) तालकु्यातील अिधै 
मरुुम खोदकाम रोखण्याबाबत  

१२ २२१ डॉ.िजाहत समर्ाच, श्री.शरद रणवपस,े 
अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
आककच .अनांत गाडगीळ 

यितमाळ जजल्हयात पाणांद रस्त्ता 
योजनेमध्ये गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

१३ ७७४ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.ख्िाजा बेग 

मौजे मोरी ि पोमण (ता.िसई, 
जज.पालघर) येथील अनधधकृत बाांधकामे 
ननष्ट्काससत करण्याबाबत  

१४ ९६९ श्री.रामदास कदम खेड, दापोली ि मांडणगड 
(जज.रत्नाधगरी) तालकु्यातील अिधै 
िाळू उत्खनन रोखण्याबाबत  

१५ ६०७ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत समर्ाच, डॉ.सधुीर 
ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

सशिाजी पाकच , मादहम (मुांबई) येथे िधृ्द 
दामप्तत्यार्े लटुारुां नी दाधगने 
लटुल्याबाबत  

१६ ५९८ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामननिास ससांह, श्रीमती 
जस्त्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.सदासशि खोत, 
श्री.महादेि जानकर 

राज्यातील गड ककल्ले ि ननसगचर्य 
स्त्थळाांच्या दठकाणी सरुक्षा व्यिस्त्था 
परुविण्याबाबत  

१७ १८३ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े श्री.ख्िाजा 
बेग, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, श्री.आनांद 
ठाकूर 
 

मरोळ, दादर, घाटकोपर पोलीस 
िसाहतीतील सदननका भाडतेत्िािर 
ननयसमत करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

१८ १३४९ श्री.जगन्द्नाथ सशांदे शहापरू (जज.ठाणे) तालकु्यातील 
नागररकाांना रोजगार हमी योजनेंतगचत 
कामे देण्याबाबत  
 

१९ १६४३ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत समर्ाच, श्री.विजय 
ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामननिास ससांह, श्रीमती जस्त्मता 
िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील 
 

मुांबई शहरात थायी माांगरू माशार्ी 
विक्री रोखण्याबाबत  

२० १६७० श्री.विप्तलि बाजोररया जजांतरू (जज.परभणी) तालकु्यातील अिधै 
गौण खननज उत्खनन रोखण्याबाबत  
 

२१ १९९६ श्री.प्रविण दरेकर तळेखोल (ता.दोडामागच, जज.सस ांधुदगुच) 
पररसरातील अिधै दगड उत्खनन बांद 
करण्याबाबत  
 

२२ १९७५ श्री.विनायकराि मेटे गेिराई ि माजलगाि (जज.बीड) 
तालकु्यातील अिधै िाळू उत्खनन 
रोखण्याबाबत  
 

२३ २४१७ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.प्रविण दरेकर 
 

रत्नाधगरी जजल्हयातील स्त्पीड बोटीांर्ी 
दरुुस्त्ती करण्याबाबत  

२४ २४४५ श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े
 

राज्यात मासे उत्पन्द्न बाजार ससमती 
स्त्थापन करण्याबाबत  

२५ २५४३ श्री.रवि ांर फाटक ठाणे जजल्हयातील दगडखाणी बांद 
असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

२६ २५५२ श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अरुणकाका जगताप 

कृषी समत्राांनी शतेकऱ्याांना ि कृषी 
सहाय्यकाांना मादहती ि प्रकाशन 
पसु्त्तक देण्यार्े बांद केल्याबाबत  

२७ २५८४ श्री.अरुणभाऊ अडसड, डॉ.(श्रीमती) 
मननषा कायांदे 

दहांगणघाट (जज.िधाच) येथील प्राध्यापक 
तरुणीला जजिांत जाळल्याच्या 
घटनेबाबत  

  
दसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

२८ १३६६ श्री.विलास पोतनीस अजनी (जज.नागपरू) येथील खाजगी 
कोधर्ांग क्लासमधील विद्याथींनीिर 
अत्यार्ार र्ाल्याबाबत  

२९ ६२२ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, 
डॉ.िजाहत समर्ाच, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

राज्यात लार्खोरीत सशक्षा र्ालेले 
शासकीय अधधकारी/कमचर्ारी कामािर 
असल्याबाबत  

३० २३३१ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद शहरात गुांगीच्या गोळयाांना 
प्रनतबांध करण्याबाबत  

३१ २७ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेकर स्त्िातांत्र्यिीर सािरकर याांच्या 
पसु्त्तकािर बांदी घालण्याबाबत  

३२ ११०३ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.रवि ांर 
फाटक 

िसई (जज.ठाणे) येथील सागरी 
सरुक्षचे्यादृष्ट्टीने उपाययोजना 
करण्याबाबत  

३३ १८१६ श्री.जयांत पाटील रायगड जजल्हयातील घरफोडीच्या 
घटनाांना आळा घालण्याबाबत  

३४ २१३९ डॉ.पररणय फुके गोंददया जजल्हयामधील पश ु तस्त्करी 
रोखण्याबाबत  

३५ २३२५ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.जयांत पाटील जव्हार ि मोखाडा (जज.पालघर) 
तालकु्यातील आददिासी कुटुांबाांना 
रोजगार हमी योजनेंतगचत काम े
देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 

३६ १६०४ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत समर्ाच, डॉ.सधुीर 
ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.जयांत पाटील 

राज्यात क्रीडा सांकुलाांना ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत  

३७ १८६६ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.जयांत पाटील तळा (जज.रायगड) पोलीस ठाण्याकरीता 
स्त्ितांत्र प्रशासकीय इमारत 
उभारण्याबाबत  

३८ १९८५ श्री.विनायकराि मेटे ठाणे येथील गॅ्रबीयल को.ऑप.हौ. 
सोसायटीने बेकायदेशीरररत्या नळ 
जोडणी तोडल्याबाबत  

३९ २५८८ श्री.अरुणभाऊ अडसड धामणगाि रेल्ि े (जज.अमरािती) 
तालकु्यातील पोलीस कमचर्ाऱ्याांसाठी 
ननिासस्त्थान बाांधण्याबाबत  

  
 नतसरी फेरी 
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४० ६२७ आककच .अनांत गाडगीळ, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, डॉ.सधुीर ताांबे, 
डॉ.िजाहत समर्ाच, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.अमरनाथ राजूरकर 

राज्यात रस्त्त े अपघात रोखण्याकरीता 
उपाययोजना करण्याबाबत  

४१ २४७८ श्री.अांबादास दानिे फुलांिी (जज.औरांगाबाद) तालकु्यातील 
नकुसानग्रस्त्त शतेकऱ्याांना पीक 
वि्यार्ी मदत देण्याबाबत  

४२ १११८ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.सदासशि 
खोत, श्री.रवि ांर फाटक, श्री.महादेि 
जानकर, श्री.ननलय नाईक, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.रणजजत पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, डॉ.पररणय फुके, श्री.विजय 

राज्यातील पोसलसाांच्या िास्त्तव्यासाठी 
विशषे गहृननमाचण धोरण 
राबविण्याबाबत  
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ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामननिास ससांह, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्रीमती जस्त्मता िाघ, प्रा.अननल 
सोले, श्री.धगरीशर्ांर व्यास, श्री.रामदास 
आांबटकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
श्री.विनायकराि मेटे 

४३ २३४९ डॉ.पररणय फुके मालिण (जज.सस ांधुदगुच) तालकु्यातील 
समळकतीिर बाधधताांर्ी िारस नोंद 
घेण्याबाबत  

४४ १६८८ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुस्त्नबान ू खसलफे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत समर्ाच, डॉ.सधुीर 
ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.प्रविण दरेकर 

मुांबई ि निी मुांबईत येथे माथाडी 
कामगाराांसाठी घरे बाांधण्याबाबत  

४५ २२३२ श्री.प्रविण दरेकर देिगड (जज.सस ांधदुगुच) तालकु्यातील 
पोलीस कमचर्ाऱ्याांसाठी ननिासस्त्थान 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

४६ २०२२ श्री.विनायकराि मेटे धारुर (जज.बीड) येथे पशिुदै्यकीय 
दिाखाना इमारत बाांधकामासाठी ननधी 
समळण्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेंर भागित 
मुांबई.   सधर्ि (कायचभार), 
ददनाांक : ११ मार्च, २०२०   महाराष्ट्र विधानपररषद 

_______________________________________________________________________ 
मुद्रणपूर्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 
 


