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

गुरुिार, हिनाांक १० मार्च, २०२२ / फाल्गुन १९, १९४३ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) गहृ मांत्री 

 

याांरे् प्रभारी विभाग 

(२) महसूल मांत्री 
(३) पशुसांिधचन, िगु्धव्यिसाय विकास, क्रीडा ि युिक कल्याण 

मांत्री 
(४) कृवि, माजी सनैनकाांरे् कल्याण मांत्री 
(५) रोजगार हमी, फलोत्पािन मांत्री 
(६) िस्त्त्रोद्योग, मत्स्त्यव्यिसाय, बांिरे मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ३६ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २७ [ १ ते २७ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या -  ६ [ २८ ते ३३ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३ [ ३४ त े३६ ] 
  

एकूण - ३६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि वििय 
१ ३८२५५ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील सांगमनेर (जज.अहमिनगर) तालुक्यातील 

आांबी िमुाला येथील तलाठी कायाचलय बांि 
असल्याबाबत 
 

२ ३७८४९ श्री.सुनील राणे, श्री.मांगेश कुडाळकर,  
श्रीमती याममनी यशिांत जाधि 

मुांबई उपनगर, जजल्हाधधकारी कायाचलयातील 
भूमी अमभलेख विभागाकडून तपासणी केली 
असता काही नकाश े सांशयास्त्पि 
असल्याबाबत 
 

३ ४०८३६ श्री.सांजय केळकर, श्री.मांगलप्रभात लोढा, 
श्री.राहूल कुल, श्री.जयकुमार गोरे, 
श्री.अमभमन्यु पिार, श्री.बबनराि मशांिे 

राज्यात गोपीनाथ मुांड े शतेकरी अपघात 
विमा योजनेद्िारे प्रस्त्ताि प्रलांबबत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि वििय 
४ ३८४९६ श्री.मभमराि तापकीर कोथरूड (जज.पुणे) रामबाग कॉलनी मधील 

“केशर” आणण “अरुणाली” बाांधकाम 
प्रकल्पात गौण खननजारे् अिैध उत्खनन 
होत असल्याबाबत 

५ ४०६२८ श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.श्रीननिास िनगा, 
श्री.सांजय केळकर 

पालघर जजल््यात पशुपालन करणाऱ्या 
शेतकऱ्याांच्या जनािराांरे् (गुराांरे्) अज्ञात 
व्यक्तीांनी अपहरण केल्याबाबत 

६ ३७७२४ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, श्रीमती 
मननिा र्ौधरी, श्री.महेश बालिी, श्री.अममत 
साटम, डॉ.भारती लव्हेकर 

प्रधानमांत्री आिास योजनेंतगचत मुद्ाांक शुल्क 
ि नोंिणी फी सोबत स्त्थाननक सांस्त्था कर 
(LBT) रद्द करण्याबाबत 

७ ३९०३० श्रीमती मननिा र्ौधरी, श्री.अममत साटम, 
श्री.पराग शाह, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.मोहन मते, श्रीमती मांिा म्हात्र,े श्री.िौलत 
िरोडा, श्री.सुननल प्रभू 

िाहतूक पोमलसाांकडून परराज्यातील अिजड 
िाहन र्ालकाांकडून अिधै िसूली होत 
असल्याबाबत 

८ ४००४३ श्री.बळिांत िानखड,े श्री.अममन पटेल अमरािती जजल्हयातील पशुधनाच्या 
तपासणीसाठी केममकल ि औिध नसल्याने 
सिच तपासण्या बांि असल्याबाबत 

९ ३९६४३ श्रीमती मोननका राजळे, श्री.मांगेश र्व्हाण, 
श्री.जयकुमार रािल, श्री.विनोि ननकोले, 
श्री.नरेंद् भोंडकेर, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.पराग शाह, 
अॅड.आमशि शेलार, श्री.र्ांद्काांत (िािा) 
पाटील, श्री.गणपत गायकिाड, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.कुमार आयलानी 

राज्यातील सहा हजार ग्रामपांर्ायतीमध्ये 
स्त्ियांर्मलत हिामान कें द् उभारण् याबाबत 

१० ३८४८७ श्री.सुननल प्रभू मुांबई शहर ि उपनगरातील गहृननमाचण 
सांस्त्थेमधील रहहिाशी कुटुांबाांना सिननका 
हस्त्ताांतरण रेडीरेकनरच्या िराने ग्रा्य 
धरण्याबाबत 

११ ३९७४५ श्री.हहतेंद् ठाकूर, श्री.क्षितीज ठाकूर, 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.िौलत िरोडा, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.मांगलप्रभात लोढा, 
श्री.विनोि ननकोले, श्री.श्रीननिास िनगा 

मुांबई-बडोिा एक्सपे्रस िेच्या भरािासाठी 
पालघरमधील टेकड्या भूईसपाट करण्यारे् 
काम सुरु असल्याबाबत 

१२ ३७८४७ श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.विजयकुमार 
िेशमुख, श्रीमती याममनी यशिांत जाधि 

बोईसर (जज.पालघर) येथील २२ ििीय 
मुलगी ि नोयडा (ननहे) येथे गेलेला ३१ 
ििीय मुलगा बेपत्ता असल्याबाबत 

१३ ४०९८५ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.नानाभाऊ पटोले, 
श्री.अममन पटेल, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.हहरामण खोसकर 
 

राज्यात अांमली पिाथाचच्या यािीत 
“एमडीएमए” र्ा समािेश झाल्याबाबत 



3 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि वििय 
१४ ३८४४१ श्री.र्ांद्काांत (िािा) पाटील, श्रीमती माधुरी 

ममसाळ, श्री.राजेंद् पाटणी, श्री.योगेश सागर, 
श्री.अतुल भातखळकर 

मुांबई महानगरपामलकेच्या कमचर्ाऱ् याांनी 
बनािट िस्त्तऐिजाच्या आधारे एर्डीएफसी 
बँकेर्ी फसिणकू केल्याबाबत 

१५ ३८५३५ श्री.ममहीर कोटेर्ा, श्री.लक्ष्मण जगताप, 
डॉ.भारती लव्हेकर 

मुांबईत शासकीय भूखांडािरील गहृननमाचण 
सांस्त्थाांना अकृविक कर (एनए) भरण्याच्या 
नोटीसाबाबत 

१६ ४०५७३ श्री.सांजय गायकिाड, श्री.र्ांद्काांत (िािा) 
पाटील, श्रीमती माधुरी ममसाळ, श्री.सधर्न 
कल्याणशटे्टी, श्री.मसध्िाथच मशरोळे, 
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेकर, श्री.सांजय 
सािकारे, श्री.लक्ष्मण जगताप, श्री.रणधीर 
सािरकर, डॉ.अशोक उईके, श्री.राजेंद् पाटणी, 
श्री.सुननल काांबळे, श्री.राजु (बाबा) 
जयिांतराि आिळे, अॅड.राहुल हढकले, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.अममत साटम, 
श्री.सुनील राणे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.योगेश सागर, 
अॅड.आमशि शेलार, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.प्रकाश फातपेकर 

राज्यातील मशिक पात्रता परीिेमध्ये 
(टीईटी) ि टाटा सल्लागार सेिा (टीसीएस) 
अधधकाऱ्याांनी केलेला गैरव्यिहार 

१७ ३९७२१ श्री.मांगेश र्व्हाण भटक्या विमुक्त समाजातील भूमीहीन 
झालेल्या शतेकरी कुटुांबातील व्यक्तीांना 
शेतजमीन विकत घेण्यासाठी परिानगी 
ममळण्याबाबत 

१८ ३९१३७ श्री.सांजयमामा मशांिे, श्री.बबनराि मशांिे, 
श्री.मांगेश र्व्हाण 

राज्यातील िधू उत्पािकाांना रास्त्त भाि 
ममळण्याबाबत 

१९ ४०७२५ डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.अबू आजमी, श्री.रईस 
शेख 

मशिाजी नगर, गोिांडी (जजल्हा मुांबई 
उपनगर) येथील एका २० ििाचच्या तरुणीिर 
र्ार जणाांनी सामूहहक बलात्कार केल्याबाबत 

२० ३८६४३ श्री.प्रमोि (राजू) रतन पाटील, श्री.लक्ष्मण 
पिार, डॉ.सांिीप धुिे, श्री.कालीिास 
कोळांबकर, श्री.ककसन कथोरे, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.कुमार आयलानी, श्री.कृष्ट्णा 
गजबे, श्री.अमभमन्यु पिार, श्री.राहूल कुल, 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील, श्री.जयकुमार 
गोरे, श्री.मांगेश र्व्हाण 

राज्यातील लाखो शतेकरी पांतप्रधान ककसान 
सन्मान योजनेपासून िांधर्त असल्याबाबत 

२१ ३८४६४ श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.सुननल प्रभू कल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) 
महानगरपामलकेच्या महसुली रक्कमेरे् 
आधथचक नुकसान करुन गैरव्यिहार 
केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि वििय 
२२ ३९८२१ श्री.नानाभाऊ पटोले नागपूर जजल््यातील पाणांि रस्त्त्यार्ा 

विकास ननधी रखडल्याबाबत 
 

२३ ३७६६१ श्री.िेिेंद् फडणिीस, श्री.र्ांद्काांत (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्री.रवि राणा, 
श्री.अममत साटम, श्रीमती मननिा र्ौधरी, 
श्रीमती मांिा म्हात्र े

नागपूर येथे िहशतिािी सांघटनेकडून सांघ 
कायाचलयार्ी रेकी केल् याबाबत 

२४ ४००२४ श्री.सांतोि िानिे, श्री.अतुल सािे औरांगाबाि जजल््यात अिधैररत्या िाळू 
उपसा ि गौणखननजारे् उत्खनन सुरु 
असल्याने लाखो रुपयाांरे् नकुसान 
झाल्याबाबत 

२५ ४११६२ श्री.िौलत िरोडा िाडा (जज.ठाणे) येथे ग्राहकाांच्या ममटररे् 
प्रत्यि ररडड ांग न करता महावितरणार्ी 
आधथचक फसिणकू केल्याबाबत 

२६ ३९९५७ श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.सुनील राणे मुांबईतील अमर महल ते रामँ्बे भूममगत 
जल बोगद्याच्या कामात पोलीस ि 
कां त्राटिाराकडून ननयमािलीरे् उल्लांघन 
झाल्याबाबत 

२७ ३९३७१ श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील, श्री.कैलास 
घाडगे पाटील 

उस्त्मानाबाि जजल्हयात कळांब तालुक्यातील 
महसुल विभागाच् या अनागोंिी 
कारभाराबाबत 

 
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि वििय 
२८ ३८२१० श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.र्ांद्काांत 

(िािा) पाटील, श्री.अममन पटेल, श्री.सांग्राम 
थोपटे, श्री.अतुल भातखळकर, श्रीमती 
माधुरी ममसाळ, श्री.योगेश सागर, 
अॅड.आमशि शेलार, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे 

राज्यात कोरोनाच्या काळात बनािट 
कां पन्याांनी इन्स्त्टांट लोन िेण्याच्या 
नािाखाली अनेक लोकाांर्ी केलेली आधथचक 
फसिणकू 

२९ ४१३१४ श्री.सांजय केळकर पेण-िाशी-सरेभार (जज.रायगड) येथे 
अल्पियीन मुलीिर झालेला सामूहहक 
बलात्कार 

३० ४०२९० श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, श्रीमती 
मननिा र्ौधरी, श्री.महेश बालिी, श्री.अममत 
साटम 

राज्य शासनाने पसचसीन जाळ्याने 
मच्छीमारी करण्यासाठी बांिी घातल्यामुळे 
मच्छीमाराांना अनेक अडर्णीांना सामोरे जािे 
लागत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि वििय 
३१ ४११६८ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.नानाभाऊ पटोले, 

श्री.अममन पटेल, श्री.हहरामण खोसकर, 
श्रीमती सुलभा खोडके 

भोर-िेल्हे-मुळशी (जज.पुणे) येथील पाणांि 
रस्त्ते करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेंतगचत 
ननधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 
 

३२ ३८५४४ श्री.र्ांद्काांत (िािा) पाटील, श्री.सधर्न 
कल्याणशटे्टी, श्रीमती माधुरी ममसाळ, 
श्री.योगेश सागर, श्री.विजयकुमार िेशमुख, 
श्री.मसध्िाथच मशरोळे 

सोलापूर शहरात शाळा ि 
महाविद्यालयातील तरुणी ि महहलाांिर 
होणाऱ्या अत्यार्ाऱ्याांच्या प्रमाणात िाढ 
झाल्याबाबत 

३३ ३७७०२ श्री.िेिेंद् फडणिीस, श्री.र्ांद्काांत (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्री.रवि राणा, 
श्री.सुनील राणे, श्री.बबनराि मशांिे, श्री.मांगेश 
र्व्हाण, श्री.पथृ् िीराज र्व्हाण, श्री.धधरज 
िेशमुख, श्री.समाधान अिताड े

हठबक मसांर्नारे् अनिुान िीड ििाचपासून 
शेतकऱ्याांना प्रलांबबत असल्याबाबत 

 

नतसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि वििय 
३४ ४०८३२ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, श्रीमती 

मननिा र्ौधरी, श्री.महेश बालिी, श्री.अममत 
साटम, श्री.सुननल प्रभू 

रायगड जजल्हयातील मच्छीमार सांस्त्थाांना 
१०० टक्के डडझेल परतािा ममळण्याबाबत 

३५ ३८५८४ श्री.र्ांद्काांत (िािा) पाटील, श्रीमती माधुरी 
ममसाळ, श्री.योगेश सागर, अॅड.आमशि 
शेलार, कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.ककसन 
कथोरे, श्री.समाधान अिताड,े श्री.राज ु(बाबा) 
जयिांतराि आिळे, श्री.अममन पटेल 

कोरोनार्ी लस न घेताही कोविन ॲपिरुन 
प्रमाणपत्र बनिनू िेणाऱ् या व्यक्तीांना अटक 
केल्याबाबत 

३६ ४२२२७ श्री.िेिेंद् फडणिीस, श्री.र्ांद्काांत (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्री.रवि राणा, 
श्री.सुनील राणे 

पुणे शहरात अकृविक कराच्या आकारणीर्ी 
र्ुकीर्ी बबले िेण्यात आल्याबाबत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

  

विधान भिन :    राजेन्द् भागित 
मुांबई.    प्रधान सधर्ि, 
हिनाांक : ९ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


