
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

शुक्रिार, ददनाांक २४ डिसेंबर, २०२१ / पौष ३, १९४३ (शके) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) गहृ मांत्री  

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) महसलू मांत्री 
(३) पशसुांिधधन, दगु्धव्यिसाय विकास, क्रीिा ि यिुक कल्याण मांत्री 
(४) कृषी, माजी सतैनकाांचे कल्याण मांत्री  
(५) रोजगार हमी, फलोत्पादन मांत्री 
(६) िस्त्त्रोद्योग, मत्स्त्यव्यिसाय, बांदरे मांत्री 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ७३ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३५ [ १ िे ३५ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - २३ [ ३६ िे ५८ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १५ [ ५९ िे ७३ ] 
  

एकूण - ७३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१ १०७९८ श्री.रवि ांद्र फाटक पणेु-बिोदा महामागाधकरीिा दटटिाळा 

(जज.ठाणे) पररसरािील  बाधधि होणाऱ्या 
चाळकऱ्याांना मोबदला देण्याबाबि  

२ १०९५० श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफध  भाई धगरकर, िॉ.पररणय 
फुके, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि 

राज्यािील मत्स्त्यव्यिसायाला 
“मत्स्त्यशिेीचा” दजाध देण्याबाबि  

३ ११२२५ श्री.प्रशाांि पररचारक सोलापरू जजल््यािील शिेकऱ्याांना 
प्रधानमांत्री पीक विमा योजनेचा लाभ 
देण्याबाबि 

४ १०३१२ श्री.गोवपचांद पिळकर, श्री.सदाशशि खोि आटपािी (जज.साांगली) पोलीस 
स्त्टेशनच्या सहायक पोलीस 
तनरीक्षकाच्या गरैकारभाराबाबि  



2 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
५ १०३८९ श्री.सदाशशि खोि, श्री.गोवपचांद पिळकर, 

श्री.अरुण लाि, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.अमोल शमटकरी, श्री.अरुणकाका 
जगिाप, श्री.सांजय दौंि, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.विजय ऊफध  भाई धगरकर, 
िॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.चांदभूाई पटेल 
 

राज्यािील दधू उत्पादक शिेकऱ्याांच्या 
दधुाला ककमान  आधारभिू ककांमि  
देण्याबाबि  

६ १०५१७ िॉ.िजाहि शमर्ाध, श्री.राजेश राठोि, 
िॉ.सधुीर िाांबे 

यििमाळ जजल््यािील शेंबाळवप ांपरी 
नजीकच्या  पाणांद रस्त्त्याची दरुिस्त्था 
र्ाल्याबाबि  
 

७ ११२४७ िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके 
 

भांिारा जजल््यािील नदीपात्रािनू होणारे 
अिधै िाळू  उत्खनन ि िाहिकू 
रोखण्याबाबि  

८ १०९८१ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोक ऊफध  भाई 
जगिाप, िॉ.िजाहि शमर्ाध, िॉ.सधुीर 
िाांबे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.जयांि 
आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम 
 

बलुढाणा जजल््याि विमकु्ि जािी ि 
भटक्या जमािी आणण अनसुधूचि जािी 
ि जमािीांचे बोगस जाि प्रमाणपत्र 
देण्याि येि असल्याबाबि  

९ १०४५१ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे बोरीिली येथील समाजसेविकेचा 
राजकीय पक्षाच्या कायधकत्याधने 
विनयभांग केल्याबाबि 
 

१० १०२९८ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सांजय दौंि 

अकोला, अमराििी ि बलुढाणा 
जजल््याि नानाजी देशमखु कृषी 
सांजीिनी योजना राबविण्याबाबि 
 

११ १०७८८ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफध  भाई 
धगरकर, श्री.रवि ांद्र फाटक 

ओएनजीसी कां पनीच्या सिेक्षणामळेु 
पालघर ि ठाणे जजल््यािील बाधधि 
होणाऱ्या मच्छीमार कोळी बाांधिाांना 
नकुसान भरपाई देण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
१२ १०४७७ श्री.विजय ऊफध  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 

दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.प्रशाांि पररचारक 
 

मुांबईिील भाऊच्या धक्क्यािरुन 
बोटीांद्िारे अिधै पदाथाांची िाहिकू होि 
असल्याबाबि 

१३ ११०९० श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफध  भाई 
धगरकर, िॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळकर, 
श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.चांदभूाई पटेल 
 

बीि जजल््याि अनसुधूचि जािी आणण 
जमािीच्या  नागररकाांिर होि असलेल्या 
अत्याचाराांबाबि  

१४ १०७०३ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाधणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.शशशकाांि शश ांदे, िॉ.(श्रीमिी) 
मतनषा कायांदे, श्री.महादेि जानकर 
 
 

समधृ्दी महामागाधच्या कामाि गौण 
खतनजाचे अिधै उत्खनन  करणाऱ्या 
कां पनीिर कारिाई करण्याबाबि  

१५ ११०७५ श्री.जयांि पाटील, श्री.प्रसाद लाि करांजा (िा.उरण, जज.रायगि) 
मत्स्त्यव्यिसाय विकास  बांदर 
कायाधजविि करण्याबाबि 
 

१६ १०८८२ श्री.सरेुश धस बीि जजल््यािील आददिासीांच्या 
जशमनीांचे  बेकायदेशीर हस्त्िाांिरण 
थाांबविण्याबाबि  
 

१७ १११७७ अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाि, 
श्री.नागोराि गाणार 

दहरानांदानी बबल्िसध याांनी ठाणे येथील 
शासकीय  ओहोळ जागेिर अतिक्रमण 
केल्याबाबि  
 

१८ १०६१० श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद शहराि मदहला सरुक्षक्षििचे्या 
दृष्ट्टीने उपाययोजना करण्याबाबि  
 

१९ १०४६३ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाधणी 
 

राज्यािील कृषी विद्यापीठाांिील ररक्ि 
पदे भरण्याबाबि  

२० १०५२४ श्री.विलास पोिनीस मुांबई शहर ि उपनगरािील 
कोळीिाडयाांना ‘आद्य-गािठाणा’ चा 
विशषे दजाध देण्याबाबि 
 

२१ १११६० श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपाटील, श्री.अरुण 
लाि, श्री.शशशकाांि शश ांदे, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.अमोल शमटकरी, 
श्री.अरुणकाका जगिाप, श्री.सांजय दौंि, 
श्री.अतनकेि िटकरे 
 

राज्य शासनाच्या िकुिबेांदीसांदभाधिील 
निीन पररपत्रकामळेु शिेकऱ्याांना जमीन 
खरेदी-विक्रीचे व्यिहार करण्याि 
अिचणी येि असल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
२२ ११२९६ श्री.प्रिीण दटके, िॉ.पररणय फुके, 

श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास 

आांबटकर 

दहांगणघाट (जज.िधाध) िालकु्यािील 
िाळूमाकफयाांिर  कारिाई करण्याबाबि  

२३ ११३७३ श्री.शशशकाांि शश ांदे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमोल शमटकरी, श्री.अरुण लाि 
 

कोरेगाि (जज.सािारा) िालकुा कृषी 
कायाधलयाकरीिा पयाधयी  इमारि 
उपलब्ध करुन देण्याबाबि  

२४ १०९३० श्री.रामदास आांबटकर बाळापरू (जज.अकोला) िालकु्याि मनरेगा 
अांिगधि केलेल्या रस्त्त्याांच्या कामाि 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबि  

२५ ११०५८ श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.अशोक ऊफध  
भाई जगिाप, श्री.राजशे राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, िॉ.िजाहि 
शमर्ाध, श्री.जयांि आसगािकर, 
श्री.मोहनराि कदम, िॉ.सधुीर िाांबे 

पारशशिणी (जज.नागपरू) येथे पेंच 
नदीपात्रािनू अिधै  िाळू उपसा होि 
असल्याबाबि  

२६ १०५७१ श्री.अरुण लाि, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमोल शमटकरी, 
श्री.अरुणकाका जगिाप, श्री.सांजय दौंि 

राज्यािील शिेकऱ्याांना खिाांकरीिा 
सबशसिी देण्याबाबि  

२७ ११०४३ श्री.जयांि आसगािकर, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अशोक ऊफध  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, िॉ.िजाहि शमर्ाध, 
श्री.राजेश राठोि, श्री.अशभजजि िांजारी 

शासकीय/विद्यापीठ क्रीिा स्त्पधेिील 
जखमी खळेािूांना मोफि औषधोपचार 
शमळण्याबाबि  

२८ १०३५५ श्री.विनायकराि मेटे नाशशक जजल्हाधधकारी कायाधलयामधील 
मदु्राांक विके्रत्यािर  गवुहा दाखल 
करण्याबाबि  

२९ ११००३ श्री.अशोक ऊफध  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.राजेश राठोि, 
िॉ.िजाहि शमर्ाध, िॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.जयांि आसगािकर 

मुांबईिील प्रिासी मदहलाांच्या सरुक्षेकरीिा 
उपाययोजना करण्याबाबि  

३० १०९६१ िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशोक ऊफध  भाई 
जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
िॉ.िजाहि शमर्ाध, श्री.राजेश राठोि, 

राज्याि सायबर गवु्याांचे िपास 
प्रलांबबि असल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
श्री.जयांि आसगािकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.मोहनराि कदम 
 

३१ १०६५३ श्री.महादेि जानकर कल्याण (जज.ठाणे) येथे खाजगी 
शशकिणी घेणाऱ्या शशक्षकाने  मलुीिर 
लैंधगक अत्याचार केल्याबाबि  

३२ ११२८१ श्री.अमरनाथ राजूरकर उमरी (जज.नाांदेि) ग्रामीण रुग्णालयािील 
िदै्यकीय  अधीक्षकास मारहाण 
र्ाल्याबाबि  

३३ १०७१४ श्री.प्रसाद लाि अनाधळा (िा.िसई, जज.पालघर) येथील 
मजच्छमाराांच्या राखीि  जागेिरील 
अतिक्रमण हटविण्याबाबि  

३४ ११५१८ श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.सांजय दौंि 

राज्यािील पशधुनास लम्पी रोगाचा 
होणारा प्रादुधभाि  रोखण्यासाठी 
उपाययोजना करण्याबाबि  

३५ ११६३६ श्री.नागोराि गाणार, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेशदादा पाटील 

राज्य पोलीस दलािील पोलीस नाईक, 
सहायक पोलीस नाईक ि सहायक 
पोलीस तनरीक्षक पदे रद्द करण्याबाबि  

  

दसुरी फेरी 
 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
३६ १०७९४ श्री.रवि ांद्र फाटक िहाणू (जज.पालघर) येथील दापचारी दधू 

प्रकल्पास  तनधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबि  

३७ १०९५८ श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफध  भाई धगरकर, िॉ.पररणय 
फुके, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि 

बोरीिली (मुांबई) येथील भगििी 
शिविच्छेदन गहृाची क्षमिा 
िाढविण्याबाबि  

३८ १११५४ श्री.प्रशाांि पररचारक सोलापरू जजल््यािील शसांचन विदहरीच्या 
प्रस्त्िािाांना मांजूरी शमळण्याबाबि 

 

३९ १०३०३ श्री.गोवपचांद पिळकर, श्री.सदाशशि खोि राज्याि विशषेि: यििमाळ जजल््याच्या 
कृषी विभागािील विविध सांिगाधिील 
ररक्ि पदे भरण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४० ११२४९ िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रिीण 
दटके 

साकोली (जज.भांिारा) येथील िहशसल 
कायाधलय निीन प्रशासकीय इमारिीि 
सरुु करणेबाबि  

४१ १०९६३ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोक ऊफध  भाई 
जगिाप, िॉ.िजाहि शमर्ाध, श्री.अशभजजि 
िांजारी, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.जयांि आसगािकर 

जालना जजल््यािील उपविभागीय 
अधधकारी कायाधलयािनू बनािट जाि 
प्रमाणपत्र प्रदान करण्याि आल्याबाबि 

 

४२ ११५५७ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे िळुजापरू (जज.उस्त्मानाबाद) येथील 
िळुजाभिानी देिीच्या खजजवयामधून 
परुािन मौल्यिान िस्त्िूांची चोरी 
र्ाल्याबाबि  

४३ १०२८७ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सांजय दौंि, 
श्री.अरुण लाि, श्री.अतनकेि िटकरे, 
श्री.अरुणकाका जगिाप 

राज्यािील पोलीस पाटील याांची ररक्ि 
पदे भरण्याबाबि  

४४ १०७५७ श्री.रमेशदादा पाटील विराथन खुदध, सफाळे (िा.जज.पालघर) 
येथील आददिासी मदहलेला जशमनीचा 
िाबा शमळिनू देण्याबाबि  

४५ १०६८० श्री.अब्दलु्लाखान दरुाधणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.शशशकाांि शश ांदे 

राज्य शासकीय सेिेि बनािट क्रीिा 
प्रमाणपत्राच्या आधारे केलेली तनयकु्िी 
रद्द करुन पात्र उमेदिाराांची तनयकु्िी 
करण्याबाबि  

४६ १०८३५ श्री.जयांि पाटील, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफध  भाई धगरकर 

राज्यािील मजच्छमाराांना डिर्ेल 
परिाव्याची  थककि रक्कम 
शमळण्याबाबि  

४७ १०६७६ श्री.सरेुश धस आष्ट्टी (जज.बीि) पांचायि सशमिीस 
सादर केलले्या शस ांचन विदहरीच्या 
प्रस्त्िािािरील स्त्थधगिी उठविण्याबाबि 

४८ १११९० अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाि, 
श्री.नागोराि गाणार 

रत्नाधगरी येथील क्रीिा सांकुलाची कामे 
पणूध करण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
४९ ११०८० श्री.अांबादास दानिे मौजे करोिी (जज.औरांगाबाद) येथे क्रीिा 

विद्यापीठ स्त्थापन करण्याबाबि 

५० १०५६२ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाधणी 

औरांगाबाद विभागीय क्रीिा सांकुलािील 
खेळाांिूच्या समस्त्याांबाबि  

५१ १०५२५ श्री.विलास पोिनीस लखनऊहून मुांबईकि े येणाऱ्या पषु्ट्पक 
एक्सप्रेसमध्ये  मदहलेिर अत्याचार 
र्ाल्याबाबि  

५२ १११७१ श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपाटील सोलापरू शहरािील पोलीस ठाण्याांमधील 
विविध गवु्याांि दोषी असलेल्या फरार 
आरोपीांना पकिण्याबाबि 

५३ ११३७६ श्री.शशशकाांि शश ांदे खटाि ि कोरेगाांि (जज.सािारा) 
िालकु्यािील अिधै धांद्याांिर कारिाई 
करण्याबाबि 

५४ १०५४७ श्री.विनायकराि मेटे बीि पांचायि सशमिी (िा.जज.बीि) मध्ये 
मनरेगा योजनेच्या कामाि गरैव्यिहार 
करणाऱ्या दोषीांिर कारिाई करण्याबाबि  

५५ ११६०४ श्री.अशोक ऊफध  भाई जगिाप मुांबईिील िाढि े गवुहेगारीचे प्रमाण 
रोखण्याकरीिा  उपाययोजना 
करण्याबाबि  

५६ १०६५९ श्री.महादेि जानकर, श्री.प्रसाद लाि पणेु रेल्िे स्त्थानकािरुन मलुीचे अपहरण 
करुन अत्याचार र्ाल्याबाबि  

५७ १०७२२ श्री.प्रसाद लाि, श्री.तनलय नाईक, 
िॉ.पररणय फुके 

जव्हार (जज.पालघर) नगरपररषदेच्या 
विविध विकासकामाांच्या अांदाजपत्रकाला 
बनािट िाांबत्रक मांजूरी घेिल्याबाबि  

५८ ११५४६ श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.सांजय दौंि, श्री.अमोल शमटकरी 

राज्यािील शिेकरी “पोकरा” योजनेच्या  
लाभापासनू िांधचि रादहल्याबाबि  

  

तिसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
५९ १०८०१ श्री.रवि ांद्र फाटक राज्यािील पोलीस आणण त्याांच्या 

कुटुांबबयाांना  आजाराांिर मोफि उपचार 
शमळण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
६० १०३०९ श्री.गोवपचांद पिळकर, श्री.सदाशशि खोि खानदेशाि पपई वपकाच्या विमा सांरक्षण  

कालािधीि बदल करण्याबाबि  
 

६१ ११२६४ िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके 

लाखनी, पिनी ि लाखाांदरू (जज.भांिारा) 
िालकु्याांिील शिेकऱ्याांच्या वपकाांना 
ििुििुा ककिीचा प्रादभुाधि र्ाल्याने 
नकुसान भरपाई शमळण्याबाबि  
 

६२ १०९८३ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोक ऊफध  भाई 
जगिाप, िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.अशभजजि िांजारी, श्री.जयांि 
आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम 
 

चांद्रपरू जजल््यािील मनरेगाच्या कामाि 
अतनयशमििा र्ाल्याबाबि  

६३ १०३२३ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांि शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सांजय दौंि, 
श्री.अरुण लाि, श्री.अरुणकाका जगिाप, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफध  भाई 
धगरकर, िॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळकर, 
श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.चांदभूाई पटेल, श्री.सदाशशि 
खोि 
 

पांिप्रधान शिेकरी सवमान तनधी योजना 
ि ई-पीक पाहणी या योजनाांचे थककि ि 
तनयशमि हप्ि ेशमळण्याबाबि  

६४ १०७८० श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफध  भाई 
धगरकर 
 

नेरुळ (निी मुांबई) येथील मलुीिर 
लैंधगक अत्याचार र्ाल्याबाबि  

६५ १०६९० श्री.अब्दलु्लाखान दरुाधणी, श्री.विक्रम 
काळे, श्री.शशशकाांि शश ांदे 

परभणी शहरािील औद्योधगक 
भागासाठी निीन  पोलीस ठाण्याची 
तनशमधिी करण्याबाबि  
 

६६ ११६६४ अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेकर रत्नाधगरी जजल््याच्या सागरी भागाच्या 
सरुक्षक्षििचे्या  दृष्ट्टीने उपाययोजना 
करण्याबाबि  
 

६७ ११५७५ श्री.अांबादास दानिे जालना जजल््याि सीडस पाकध  या 
प्रकल्पाच्या उभारणीबाबि  
 

६८ १०४६१ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाधणी 

जळकोट (जज.लािरू) िालकु्याि 
पशउुपचार कें द्रािील ररक्ि पदे 
भरण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांचे नाांि विषय 
६९ १०५२७ श्री.विलास पोिनीस कल्याण-िोंबबिली (जज.ठाणे) येथे अांमली 

पदाथाांची  विक्री सरुु असल्याबाबि 

७० ११२३३ श्री.रणजजिशसांह मोदहि-ेपाटील पणेु पोलीस आयकु्िालयाच्या पोलीस 
भरिीच्या लेखी परीक्षेि  िमी (बोगस) 
विद्याथी बसविल्याबाबि  

७१ ११३५९ श्री.शशशकाांि शश ांदे कोरेगाि पोलीस ठाणे (जज.सािारा) येथ े
िक्रारदारास  पोशलसाांनी मारहाण 
केल्याबाबि 

७२ ११४२१ श्री.विनायकराि मेटे औरांगाबाद विभागािील जजल्हा 
स्त्िरािरील मांिल अधधकारी  सांिगाधची 
सेिाजेष्ट्ठिा यादी प्रशसध्द करण्याबाबि 

७३ १०७२४ श्री.प्रसाद लाि रत्नाधगरी पोलीस िसाहि इमारिीची 
पनुबाांधणी करण्याबाबि 

  
विधान भिन :   श्री.राजेवद्र भागिि 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : २३ डिसेंबर, २०२१   महाराष्ट्र विधानपररषद 

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

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 
 


