
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
-------------------------- 

सोमिार, हदनाांक १४ मार्च, २०२२ / फाल्गुन २३, १९४३ (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 - ५६ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २८ [ ०१ ते २८ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १८ [ २९ ते ४६ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १० [ ४७ ते ५६ ] 
  

एकूण - ५६ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
१ १२०६६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 

काळे 
पाथरी (जज.परभणी) येथील गुांडाांिर 
कारिाई करणेबाबत  

२ १२१७८ श्री.जयांत पाटील कोकणातील विशषेत: समदु्राच्या िाढत्या 
जल प्रदषुणामळेु मत्स्त्य उत्पादनात घट 
झाल्याबाबत  

३ १२७१० श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.राजहांस शसांह 

ठाणे ि निी मुांबई मध्ये अिजड 
िाहनर्ालकाांकडून “प्रोटेक्शन मनी” जमा 
करण्यात येत असल्याबाबत  

४ १२११३ श्री.रमेशदादा पाटील कोकणातील कोळीिाडयाांर् े सीमाांकन 
करुन त्याांना “आद्य-गािठाण” र्ा 
विशषे दजाच देण्याबाबत  



2 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
५ १२४६३ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.ननलय नाईक, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.रमेश कराड, श्री.प्रिीण दटके 

मौजे बारव्हा (ता.लाखाांदरू, जज.भांडारा) 
पररसरातील अिधै रेती र्ोरी 
रोखण्याबाबत  

६ १२१४१ श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.महादेि 
जानकर, श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे, 
श्री.रवि ांद्र फाटक, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.सदाशशि खोत, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.राजहांस शसांह 

शशक्षक पात्रता पररक्षेच्या (टीईटी) 
ननकालामध्ये गरैप्रकार करणाऱ्या 
दोषीांिर कारिाई करण्याबाबत  

७ १२३५३ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.महादेि जानकर, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील, 
श्री.विनायकराि मेटे 

राज्यातील विशषेत: हहांगोली, बीड ि 
परभणी जजल््यातील नकुसानग्रस्त्त 
शतेकऱ्याांना पीक विम्यार्ी रक्कम 
शमळण्याबाबत  

८ १२४१२ श्री.रवि ांद्र फाटक मौजे अनाचळा (ता.िसई, जज.पालघर) 
येथील मजच्िमाराांकरीता राखीि 
असलेल्या जागेिरील अनतक्रमणे 
हटविण्याबाबत  

९ १२१६४ श्री.सरेुश धस आहदिासी समाजाच्या व्यक्तीच्या 
आधथचक फसिणुक प्रकरणी दोषीांिर 
कारिाई करणेबाबत  

१० ११८२१ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील 

निीन मासेमारी कायद्यातील जार्क 
अटी रद्द करण्याबाबत  

११ ११८६२ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल््यातील अिधै धांदे 
रोखण्याकरीता उपाययोजना 
करण्याबाबत  

१२ ११८४९ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर साांगली जजल््यातील गनु्हेगारीर्े प्रमाण 
ि अिधै धांदे रोखण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
१३ ११८८९ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस रायगड जजल््यातील मोरा (ता.उरण) ि 

रेिस (ता.अशलबाग) या धक्क्याांलगतर्ा 
गाळ उपसा करण्याबाबत  

१४ १२००७ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे मुांबईतील आरे िसाहतीतील अनतक्रमणे 
हटविण्याबाबत  

१५ १२४९८ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.नागोराि गाणार 

राज्यातील विशषेत: पालघर 
जजल््यातील मजच्िमाराांना डडझेलर्ा 
ननयशमत परतािा शमळण्याबाबत  

१६ १२८५३ श्री.शशशकाांत शश ांदे, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील 

राज्यातील पोलीस पाटीलाांर्ी ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

१७ १२६६४ डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत शमझाच, 
श्री.अशभजजत िांजारी 

राज्यातील आत्मननभचर ि स्त्टडड अप 
इांडडया योजनाांतगचत कजच मांजूर 
होण्याबाबत  

१८ ११८३२ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे शमरा-भाईंदर (जज.ठाणे) 

महानगरपाशलकेच्या अनतक्रमणविरोधी 
पथकािर फेरीिाल्याांनी हल्ला 
केल्याबाबत  

१९ ११७५४ श्री.गोवपर्ांद पडळकर आळांदी-पांढरपरू पालखी 
महामागाचसाठीच्या भसुांपादनाकरीता 
शतेकऱ्याांना शमळालेल्या नकुसान 
भरपाईच्या रकमेत गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत  

२० ११८७७ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.विक्रम काळे, श्री.अांबादास 
दानिे 

जजल्हा क्रीडा अधधकारी, औरांगाबाद याांनी 
व्यायाम शाळा साहहत्य खरेदीमध्ये 
गरैव्यिहार केल्याबाबत  

२१ १२२३७ श्री.राजहांस शसांह, श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे राज्यातील सनदी अधधकाऱ्याांच्या 
पदोन्नतीर् े बोगस आदेश ननगचशमत 
केल्याबाबत  

२२ १२२७९ श्री.महादेि जानकर बहुळ (ता.खेड, जज.पणेु) गािाच्या 
हद्दीत अांमली पदाथच जप्त केल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
२३ ११९६९ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 

श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड 

वप ांपळगाि (ता.बाळापरू, जज.अकोला,) 
येथे अिधैररत्या िाळू उत्खनन ि विक्री 
सरुु असल्याबाबतत  

२४ १२९०२ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद जजल््यातील ि शहरालगतर् े
डोंगर पोखरुन त्याहठकाणी अनधधकृत 
इमारती उभारल्याबाबत  

२५ १२९०७ श्री.प्रसाद लाड राज्यातील शतेकऱ्याांना सकू्ष्म शसांर्नार् े
प्रलांबबत अनदुान शमळण् याबाबत  

२६ १३०९२ श्री.अशभजजत िांजारी कोतिेाडा, सोंडपेार शशिार (ता.हहांगणा, 
जज.नागपरू) येथील नकुसानग्रस्त्त कापसू 
उत्पादक शतेकऱ्याांना मदत 
शमळण्याबाबत  

२७ १३१७६ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे राज्य राखीि पोलीस दलाच्या भरती 
पररक्षेत गरैप्रकार झाल्याबाबत  

२८ १३३२९ श्री.रमेश कराड, श्री.गोवपर्ांद पडळकर जोगेश्िरी (प.), मुांबई येथील सदननका 
खरेदीमध्ये आधथचक फसिणूक 
झाल्याबाबत  

  

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
२९ १२२७४ श्री.जयांत पाटील, श्री.सदाशशि खोत, 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.ककशोर दराड े
मांडल अधधकारी, कुां भारिळण (ता.परुांदर, 
जज.पणेु) याांनी बेकायदेशीर फेरफार नोंदी 
केल्याबाबत  

३० १२७१४ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे 

मेससच गेमककां ग इांडडया प्रायव्हेट शल. 
कां पनीच्या बेकायदेशीर ऑनलाईन बेटीांग 
ि गॅम्बलीांगच्या व्यिसायाप्रकरणी 
कारिाई करणेबाबत 

३१ १२६५५ श्री.रमेशदादा पाटील अरबी समदु्रात जलपरी या भारतीय 
बोटीांिर झालेल् या गोळीबारात मतृ् यमूखुी 
पडलेल्या मजच्िमाराांच्या कुटुांबबयाांना 
आधथचक मदत देणेबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
३२ १३४१६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेश कराड, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.महादेि 
जानकर 

राज्यातील जैि उते्तजकाांच्या उत्पादनाांर्ी 
नोंदणी प्रकक्रया पारदशचक होण्यासाठी 
उपाययोजना करण्याबाबत  

३३ १२५७३ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमझाच, 
श्री.अशभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड 

राज्यातील दहशतिादविरोधी पथकातील 
अधधकारी ि कमचर्ाऱ्याांर्ी ररक्त पदे 
भरण्याबाबत  

३४ १२३५५ श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशभजजत िांजारी, डॉ.िजाहत शमझाच, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.राजेश राठोड 

राज्यातील रस्त्त ेअपघात रोखण्याकरीता 
उपाययोजना करण्याबाबत  

३५ ११८६३ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल््यातील सीसीटीव्ही कॅमेरे 
कायाचजन्ित करण्याबाबत  

३६ ११७७२ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर जत (जज.साांगली) पोलीस स्त्टेशन येथ े
गनु्हा दाखल असलेल्या मुांबई पोलीस 
दलातील कमचर्ाऱ्याविरुध्द कारिाई 
करण्याबाबत  

३७ १३२९२ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस पेण–खोपोली मागाचिरील स्त्टेट बडक ऑफ 
इांडडयाच्या एटीएम  मशीनमधून लाखो 
रुपयाांर्ी र्ोरी झाल्याबाबत  

३८ १३३९९ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे औरांगाबाद जजल््यातील शतेकऱ्याांर्ी 
अधधक परतािा गुांतिणुकीमध्ये आधथचक 
फसिणूक झाल्याबाबत  

३९ १३२४१ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके 

महाड (जज.रायगड) तालकु्यातील 
मातीच्या अिधै उत्खननािर बांदी 
घालण्याबाबत  

४० १२६३७ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय 
ऊफच  भाई धगरकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.ननलय नाईक, श्री.रामदास आांबटकर 
 

मुांबई ि निी मुांबई पररसरात अांमली 
पदाथाांर्ी खरेदी-विक्री करणाऱ्या दोषीांिर 
कारिाई करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
४१ ११८११ श्री.गोवपर्ांद पडळकर देऊळगािराजा (जज.बलुढाणा) 

तालकु्यातील खडकपणूाच नदीपात्रातनू 
अिधै रेती उपसा सरुू असल्याबाबत  

४२ १२२३८ श्री.राजहांस शसांह बीड जजल््यातील िक्फ बोडाचच्या जमीन 
गरैव्यिहार प्रकरणी दोषीांिर कारिाई 
करण्याबाबत  

४३ १२२८२ श्री.महादेि जानकर बारामती (जज.पणेु) येथ े अिधैररत्या 
गटुखा साठिणूक ि विक्री होत 
असल्याबाबत  

४४ १३२११ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड 

अकोला येथील मुांडगाांिकर ज्िेलसच याांनी 
गुांतिणुकदाराांर्ी आधथचक फसिणूक 
केल्याबाबत  

४५ १२९०६ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद येथील क्रीडा प्रबोधधनीत 
खेळाडूांना सोयी-सवुिधा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत  

४६ १२९११ श्री.प्रसाद लाड मालिणी (मुांबई) पोलीस स्त् टेशनमध्ये 
एकार् व्यक्तीिर एकार् गनु््यात 
दोनदा दखलपात्र गनु््यार्ी नोंद 
केल्याबाबत  

  
नतसरी फेरी 

 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
४७ १२२१६ श्री.जयांत पाटील पेण (जज.रायगड) तालकु्यातील पोलीस 

िसाहत इमारतीर्ी दरुुस्त्ती करण्याबाबत  

४८ १२७१३ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील 

मौजे शश ांपोली (ता.बोरीिली) येथील 
मुांबई सबबचन डडस्त्रीक्ट जव्हलेज 
इांडस्त्रीज असोशसएशन (कोरा कें द्र) याांनी 
शतचभांग केल्याबाबत 

४९ १२८०६ श्री.रमेशदादा पाटील मुांबई ि पालघर जजल््यातील बाधधत 
मजच्िमाराांना सजेस्त्मक सिेक्षणामळेु 
झालेल्या नकुसानार्ी भरपाई 
शमळण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
५० ११९८२ श्री.विनायकराि मेटे राज्यातील जमीन/सदननकाांच्या खरेदी-

विक्रीमध्ये मदु्राांक शलु्क कमी आकारले 
जात असल्याबाबत  

५१ ११७७८ श्री.सदाशशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर राज्यातील विविध सांस्त्थाांमध्ये दजाचदार 
क्रीडा सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

५२ १२८८६ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे गोिांडी (मुांबई) येथील शशिाजी 
नगरमध्ये तरुणीिर लैंधगक अत्यार्ार 
झाल्याबाबत  

५३ १२२३३ श्री.राजहांस शसांह, श्री.सनुनल शशांदे कुलाबा (मुांबई) येथील राज्य उत्पादन 
शलु्क विभागातील दयु्यम ननरीक्षक 
याांनी आत्महत्या केल्याबाबत  

५४ १२२८८ श्री.महादेि जानकर पणेु जजल््यातील हहांजिडी, माण, 
मारांजी, नेरे दत्त्तिाडी, जाांबे तसेर् 
ताथिड े ि थेरगाांि ग्रामपांर्ायतीांच्या 
हद्दीमध्ये गौणखननजर्े अिधै उत्खनन 
सरुु असल्याबाबत  

५५ १३२१४ श्री.अांबादास दानिे जालना जजल््यामध्ये गारगोटी 
(रांगीबेरांगी) दगडाांर्े अिधै उत्खनन 
तसेर् तस्त्करी होत असल्याबाबत  

५६ १२९१२ श्री.प्रसाद लाड र्ाांहदिलीतील पजश्मना ररयाशलटीच्या 
सांर्ालकाांनी मे.एकता हाऊशसांग प्रा.शल. 
कां पनीर्ी आधथचक फसिणूक केल्याबाबत  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : ११ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


