
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

मंगळिार, हदनांक ०९ मार्च, २०२१ / फाल्गुन १८, १९४२ (शके) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांर्ी सूर्ी 

  

(१) गहृ मतं्री 

 

यांर्े प्रभारी विभाग 

(२) महसलू मतं्री 
(३) पशसुिंधचन, दगु्धव्यिसाय विकास, क्रीडा ि यिुक कल्याण मतं्री 
(४) कृषी, माजी सनैनकांर्े कल्याण मतं्री 
(५) रोजगार हमी, फलोत्पादन मतं्री 
(६) िस्त्त्रोद्योग, मत्स्त्यव्यिसाय, बदंरे मतं्री 

  

प्रश्नांर्ी एकूण संख्या - ५४ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ३० [ १ ते ३० ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - १९ [ ३१ ते ४९ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ५ [ ५० ते ५४ ] 
  

एकूण - ५४ 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
१ ६८२३ अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार 

िसई (जज.पालघर) तालकु्यात 
गुतंिणूकदारांर्ी आधथचक फसिणूक 
झाल्याबाबत  

२ ६५७२ श्री.गोवपर्ंद पडळकर, श्री.सदाशशि खोत पेठ (ता.िाळिा, जज.सांगली) येथे कृषी 
अन्नततं्रज्ञान महाविद्यालय सरुु 
करण्याबाबत  

३ ६६३४ श्री.अबंादास दानिे तत्कालीन तहशसलदार, औरंगाबाद 
याांनी शासनार्ा महसलू 
बडुविल्याबाबत  

४ ६९११ श्री.रविदं्र फाटक डहाणू ि पालघर (जज.पालघर) 
तालकु्यातील सयूाच नदीपात्रातनू 
अिधैररत्या िाळू उत्खनन सरुु 
असल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
५ ७०६४ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरंजन 

डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरेुश धस, 
श्री.धगरीशर्दं्र व्यास, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 
 

राज्यात मासेमारी बदंी कालािधीत 
कोळी बांधिांना नकुसान भरपाई 
देण्याबाबत  

६ ७५०२ श्री.प्रिीण दटके नागपरू शहरातील शासकीय जशमनींर् े
भाड ेससं्त्थांनी थकविल्याबाबत  
 

७ ६९२४ श्री.रामदास आबंटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास 

आिी (जज.िधाच) तालकु्यातील 
शतेकऱ्यांना शसरं्न विहहर योजनेर्े 
अनदुान देण्याबाबत  
 

८ ७४२७ श्री.राजेश राठोड, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.िजाहत 
शमझाच, डॉ.सधुीर तांबे, श्री.अशभजजत 
िजंारी, श्री.जयतं आसगािकर 
 

बजंारा समाजाच्या तांडयांना (बजंारा 
िस्त्ती) महसलूी दजाच देण्याबाबत  

९ ७४३६ श्री.अरुण लाड पलसू (जज.सांगली) तालकु्यातील 
शतेकऱ्यांर् े हठबक शसरं्नार्े अनदुान 
प्रलबंबत असल्याबाबत  
 

१० ६८५४ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.अमोल शमटकरी, श्री.विक्रम 
काळे 

ररलायन्स जजयो कंपनीकडून दंडात्मक 
रकमेर्ी िसलूी करण्याबाबत  

११ ७४३९ श्री.रणजजतशसहं मोहहत-ेपाटील अमरािती ि नागपरू कृषी 
विभागातील आहदिासी उमेदिारारं्ी 
ररक्त पदे भरण्याबाबत  
 

१२ ६४३१ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें हणे (ता.दापोली, जज.रत्नाधगरी) येथ े
जेट्टीर्ी सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  
 

१३ ६४३६ श्री.प्रसाद लाड घोटगे (ता.दोडामागच, जज.शसधंुदगुच) 
गािात अिधैररत्या िाळू उत्खनन 
करणाऱ्या िाळू माकफयांिर कारिाई 
करण्याबाबत  
 



3 

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
१४ ६९४२ श्री.सरेुश धस वपपंरी-धर्रं्िड (जज.पणेु) आकुडी 

येथील औद्योधगक क्षेत्रात शते जमीन 
खरेदी विक्रीत फसिणूक झाल्याबाबत  

१५ ६४६५ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.अमोल 
शमटकरी, श्री.शशशकांत शशदें, श्री.सजंय 
दौंड, श्री.अरुणकाका जगताप, डॉ.सधुीर 
तांबे 

राज्यातील विशषे सहायक सरकारी 
अशभयोक्तारं्े थकीत मानधन 
देण्याबाबत  

१६ ७२०५ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकांत शशदें, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.अरुणकाका जगताप, श्री.अननकेत 
तटकरे, श्री.सजंय दौंड 

विक्रमगड (जज.पालघर) तालकु्यातील 
रोजगार हमी योजनेंतगचत शसरं्न 
विहहरींर्े प्रस्त्ताि प्रलबंबत 
असल्याबाबत  

१७ ६४७४ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर तांबे, श्री.राजशे 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, श्री.जयतं 
आसगािकर 

अनसुधूर्त जाती, जमाती अत्यार्ार 
प्रनतबधं कायदा अन्िये दाखल 
गनु्हयाांवर कारवाई करण्याबाबत  

१८ ६७२० श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.अशभजजत िजंारी, श्री.जयतं 
आसगािकर, डॉ.सधुीर तांबे 

येिदा (ता.दयाचपरू, जज.अमरािती) येथ े
पाणंद रस्त्त ेबांधण्याबाबत  

१९ ७२८३ श्री.विनायकराि मेटे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमोल 
शमटकरी, श्री.विक्रम काळे 

राज्यातील बोगस उमेदिारारं् े
ननयकु्ती पत्र रद्द करुन पात्र 
उमेदिारांर्ी ननयकु्ती करण्याबाबत  

२० ७३०९ डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.राजेश राठोड, डॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप 

यितमाळ जजल््यात प्रधानमतं्री 
शतेकरी सन्मान योजनेत गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत  

२१ ६६६६ श्री.महादेि जानकर, डॉ.(श्रीमती) मननषा 
कायदें, श्री.रामननिास शसहं 

मुबंई येथील डीसी डडझाईन्स प्रायव्हेट 
शलशमटेड कंपनीने िाहन खरेदीत 
गरैव्यिहार केल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
२२ ७१०९ डॉ.रणजजत पाटील राज्यातील पोलीस भरती प्रकक्रया 

प्रभािीपणे राबविण्याबाबत  

२३ ६३७० श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड, 
अॅड.ननरंजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.महादेि जानकर, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विनायकराि 
मेटे, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर 

राज्यातील सहकारी सतू धगरण्यांच्या 
प्रकल्प आराखडयाबाबत  

२४ ६५०५ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपर्ंद पडळकर तळुसिड े (ता.राजापरू, जज.रत्नाधगरी) 
तलाठी सजाला कायमस्त्िरुपी तलाठी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

२५ ७४६९ श्री.शशशकांत शशदें, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.अमोल शमटकरी, 
श्री.सजंय दौंड 

मुबंई महानगरपाशलकेत नोकरीच े
आशमष दाखिनू आधथचक फसिणकू 
केल्याबाबत  

२६ ७५७२ श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकांत शशदें, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.अरुणकाका जगताप, 
श्री.अननकेत तटकरे, श्री.अमोल शमटकरी, 
श्री.सजंय दौंड 

मुबंईतील डब्बेिाल्यांर्ी फसिणूक 
झाल्याबाबत  

२७ ७८६८ डॉ.पररणय फुके, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार 

िधाच (जज.िधाच) शहरात अनधधकृत 
सदननकांर्ी उभारणी करण्यात 
आल्याबाबत  

२८ ८०५७ श्री.जयतं पाटील राज्यात विशषेत: पाटोदा (जज.बीड) 
तालकु्यातील शतेकऱ्यांर्ी कांदा 
बबयाणे खरेदी ि विक्रीमध्ये फसिणूक 
झाल्याबाबत  

२९ ८१३८ श्री.नागोराि गाणार राज्यात पोलीस गहृकजच (डडजीलोन) 
योजना राबविण्याबाबत  

३० ८१७७ श्री.विलास पोतनीस अनाचळा (ता.िसई, जज.पालघर) समदु्र 
ककनाऱ्यािरील जटे्टीर्े बांधकाम पणूच 
करण्याबाबत  

  



5 

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
३१ ६८३८ अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश कराड, 
श्री.ननलय नाईक 
 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी दधू उत्पादक 
सघं (महानदं) च्या दधू सकंलन आणण 
विक्रीमध्ये घट झाल्याबाबत  

३२ ६६०४ श्री.गोवपर्ंद पडळकर, श्री.सदाशशि खोत, 
श्री.प्रसाद लाड 

सांगली जजल््यातील शतेकऱ्यांना 
शतेतळ्यार्े प्रलबंबत अनदुान 
देण्याबाबत  
 

३३ ६६३३ श्री.अबंादास दानिे, श्री.रामननिास शसहं, 
श्री.महादेि जानकर 

औरंगाबाद शहरात ऑनलाईन कजच 
घेणाऱ्यांर्ी वपळिणूक होत 
असल्याबाबत  
 

३४ ६९७१ श्री.रविदं्र फाटक आबंोली (ता.डहाणू, जज.पालघर) येथील 
शतेकऱ्यांना भसूपंादनार्ा मोबदला 
देण्याबाबत  
 

३५ ७०५६ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरंजन 
डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.नागोराि गाणार, श्री.सरेुश धस, 
श्री.धगरीशर्दं्र व्यास, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रशांत 
पररर्ारक, डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें 
 

राज्याच्या सागरी हद्दीत बाहेरील 
राज्यातील बोटींना मासेमारीिर बदंी 
आणण्याबाबत  

३६ ६९४१ श्री.रामदास आबंटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.धगरीशर्ंद्र व्यास 

र्ंद्रपरू जजल््यातील शतेकऱ्यांना 
प्रधानमतं्री पीक विमा योजनेर्ा लाभ 
देण्याबाबत  
 

३७ ६८६६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.अमोल शमटकरी, श्री.विक्रम 
काळे 

मराठिाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी 
येथील प्रकल्पग्रस्त्तांच्या भरती प्रकक्रयेत 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत  
 

३८ ७४८१ श्री.रणजजतशसहं मोहहत-ेपाटील सोलापरू जजल््यातील िाळू शललाि 
प्रकक्रया पणूच करण्याबाबत  
 

३९ ६५२८ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायदें शभिडंी (जज.ठाणे) तालकु्यातील 
गनु्हेगारांिर कारिाई करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
४० ७९९७ श्री.प्रसाद लाड मुबंईतील पोलीस अधधकारी/कमचर्ारी 

यांना सेिाननिजृत्तिेतन ि इतर लाभ 
शमळण्याबाबत  

४१ ६४२२ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, डॉ.रणजजत 
पाटील 

फॉरेजन्सक सायन्स पदिी घेतलेल्या 
विद्यार्थयाांना रोजगार उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

४२ ७६९० श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकांत शशदें, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.सजंय दौंड 

मौ.कायरी (ता.जव्हार, जज.पालघर) 
येथील रोजगार हमी योजनेिरील मतृ 
मजुरांच्या कुटंुबबयास आधथचक मदत 
देण्याबाबत  

४३ ७७३८ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर तांबे, श्री.राजेश 
राठोड, श्री.मोहनराि कदम, श्री.अशभजजत 
िजंारी 

राज्यातील जजल्हे ि तालकु्यांर्ी 
फेररर्ना करण्याबाबत  

४४ ६७३० श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.जयतं आसगािकर, डॉ.सुधीर तांबे 

धमाचबाद (जज.नांदेड) तालकु्यातील 
शतेकऱ्यांना पीक विम्यार्ी मदत 
देण्याबाबत  

४५ ७३९० श्री.विनायकराि मेटे उमरगा (जज.उस्त्मानाबाद) तालकु्यातील 
शतेकऱ्यांर्ी फसिणकू झाल्याबाबत 

४६ ७३२० डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.राजेश राठोड, डॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप 

यितमाळ जजल््यातील रेती घाटांर् े
शललाि सरुु करण्याबाबत  

४७ ७६३७ श्री.महादेि जानकर, श्री.रामननिास शसहं, 
श्री.विलास पोतनीस 

गोिा मकु्ती सगं्राम आदंोलनातील 
स्त्िाततं्र्य सनैनकांना भखूंड देण्याबाबत  

४८ ६६२० श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपर्ंद पडळकर मत्स्त्यव्यिसाय विभागातील प्रभारी 
सहाय्यक आयकु्तांना सेिेत मदुत िाढ 
हदल्याबाबत  

४९ ८१४६ श्री.नागोराि गाणार खामगाि (जज.बलुढाणा) शहरातील 
शासकीय भखूंडार्ा ननयमबा्य िापर 
होत असल्याबाबत  
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नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्त्यांर्े नांि विषय 
५० ७९७६ अॅड.ननरंजन डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, 

डॉ.पररणय फुके 
मौजे तासपाडा (ता.शहापरू, जज.ठाणे) 
येथील आहदिासींच्या जशमनीिरील 
अनधधकृत बांधकामे ननष्ट्काशसत 
करण्याबाबत  

५१ ६५६९ श्री.गोवपर्ंद पडळकर, श्री.सदाशशि खोत राज्यातील जमीन मोजणीर्ी प्रकरणे 
ननकाली काढण्याबाबत  

५२ ७४४३ श्री.रणजजतशसहं मोहहत-ेपाटील राज्यातील दगु्ध व्यिसायातील 
कारभारािर ननयतं्रण ठेिण्याबाबत  

५३ ७९९८ श्री.प्रसाद लाड खडी (ता.शहापरू, जज.ठाणे) येथे स्त्िततं्र 
पोलीस ठाणे ननमाचण करण्याबाबत  

५४ ७३१९ डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.राजेश राठोड, डॉ.सुधीर तांबे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप 

यितमाळ जजल््यातील भशूम अशभलखे 
कायाचलयातील गरैकारभाराबाबत  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुबंई.   सधर्ि, 
हदनांक : ८ मार्च, २०२१   महाराष्ट्र विधानपररषद 
___________________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 

 


