
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहल ेअधधिेशन, २०२२ 
-------------------------- 

सोमिार, हदनाांक २१ मार्च, २०२२ / फाल्गुन ३०, 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 - ४८ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २४ [ १ ते २४ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १६ [ २५ त े४० ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ८ [ ४१ त े४८ ] 
  

एकूण - ४८ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
१ ११९७८ श्री.अमोल ममटकरी, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अरुण लाड, 
श्री.सांजय दौंड, श्री.शमशकाांत मश ांदे 

कृषी उद्योग महामांडळात 
शतेकऱ्याांसाठीच्या अिजारे खरेदीत 
गरैव्यिहार करणाऱ्या दोषीांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

२ १२७०८ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.सदामशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे 

राज्यातील महसलू अधधकाऱ्याांच्या 
पदोन्नतीर् े बनािट आदेश ननगचममत 
केल्याबाबत 

 

३ १२४२२ श्री.रवि ांद्र फाटक अांबरनाथ, बदलापरू आणण उल्हासनगर 
शहराांमध्ये अांमली पदाथाचर्ी विक्री आणण 
सेिन होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
४ १२३५२ श्री.जयांत पाटील, श्री.शमशकाांत मश ांदे, 

श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर 
नोंदणी महाननरीक्षक ि मदु्राांक ननयांत्रक, 
पणेु याांच्या तकुडबेांदीसांदभाचतील 
पररपत्रकामळेु जमीन खरेदी-विक्री 
व्यिहारात अडर्णी येत असल्याबाबत 

५ १२४५४ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.रणजजत पाटील 

नागभीड (जज.र्ांद्रपरू) तालकु्यातील 
शतेकऱ्याांना शतेतळयाांर् े अनदुान 
ममळण् याबाबत 

६ ११८८४ श्री.सनुनल मशांदे, श्री.विलास पोतनीस राज्यातील दधू उत्पादक शतेकऱ्याांच्या 
दधूाला ककमान आधारभतू ककांमत 
(एफआरपी) लाग ूकरण्याबाबत 

७ १२६१३ श्री.महादेि जानकर, श्री.अांबादास दानिे सातारा (जज.औरांगाबाद) येथे महसलू 
विभागाच्या कमचर्ाऱ्याने आत्महत्त्या 
केल्याबाबत 

८ ११८३६ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे मुांबईतील नामाांककत टायर कां पनीच्या 
नािाने बनािट सांकेतस्त्थळ तयार करुन 
गुांतिणूकदाराांर्ी फसिणकू केल्याबाबत 

९ ११८०९ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.विक्रम काळे 

मौज े पानशेंद्रा (जज.जालना) येथे सीड 
पाकच  उभारण्याबाबत 

१० ११८५० श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.रामदास आांबटकर, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेश कराड, श्री.रमेशदादा पाटील, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.सदामशि खोत, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर 

मुांबईतील महहला अत्यार्ाराांच्या 
गनु्हयाांतील दोषीांिर कारिाई करून 
महहला सरुक्षक्षततचे्या दृष्ट्टीन े
उपाययोजना करण्याबाबत 

 

११ १२०७३ श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रसाद लाड मौज ेखानािळे (ता.पनिेल, जज.रायगड) 
गट ग्रामपांर्ायतीच्या हद्दीतील शासकीय 
भखूांड गरैप्रकारे ममळविल्याबाबत 

१२ ११७७६ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर राज्यातील शासकीय कायाचलयातील 
लार्खोरीच्या प्रकरणातील दोषी 
अधधकाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
१३ १२८२१ श्री.रमेशदादा पाटील ननफाड (जज.नामशक) तालकु्यातील 

शतेकऱ् याांना गाळपेरा जमीन भाडतेत् िािर 
कसण् यासाठी देण्याबाबत 

१४ १२१९८ श्री.प्रसाद लाड, श्री.जयांत पाटील विरार-अमलबाग बहुउद्देशीय माधगचका 
प्रकल्पाच्या भसूांपादनाच्या मोजणीस 
शतेकऱ्याांर्ा विरोध असल्याबाबत 

१५ १२७६५ श्री.सजुजतमसांह ठाकूर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.रामदास आांबटकर 

राज्यातील ग्रामपांर्ायतीमध्ये स्त्ियांर्मलत 
हिामान कें दे्र बसविण्याबाबत 

१६ १२२४९ श्री.रामराि पाटील ई-नकाशा कायचक्रमाांतगचत राज्यातील 
भमूापन नकाशाांर् ेकाम पणूच करण्याबाबत  

१७ ११९१२ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल्हयामध्ये र्ोरी ि घरफोडीर् े
गनु्हे रोखण्याकरीता उपाययोजना 
करण्याबाबत 

१८ १२९७४ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेश कराड, श्री.रमेशदादा 
पाटील, डॉ.रणजजत पाटील 

ग्रामकट्टीपार (ता.आमगाि, जज.गोंहदया) 
येथील कबड्डी ि हॉमलबॉलसाठीच्या 
कक्रडाांगणार्े काम अपणूच असल्याबाबत 

१९ १३०३५ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.अमभजजत िांजारी, 
श्री.अमोल ममटकरी, श्री.शमशकाांत मश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड 

विदभाचतील विशषेत: अमरािती, अकोला 
ि बलुढाणा या जजल्हयामधील पानवप ांपरी 
वपकार्े उत्पादन घेणाऱ् या शतेकऱ् याांना 
अनदुान ममळण्याबाबत 

२० १३०७२ श्री.अमभजजत िांजारी पारमशिनी (जज.नागपरू) येथील 
भमूमअमभलेख कायाचलयात 
बेकायदेशीरररत्या गािठाण जममनीर् े
दस्त्त तयार होत असल्याबाबत 

२१ १३१७५ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे राज्यातील विशषेत: नागपरू जजल्हयातील 
पात्र शतेकऱ् याांना विशषे घटक योजनेर्ा 
लाभ देणेबाबत 

२२ १३२१९ श्री.सांजय दौंड अांबाजोगाई (जज.बीड) तालकु्यामध्ये 
महाबीज प्रकक्रया कें द्र उभारण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
२३ १३२२३ श्री.अांबादास दानिे भोकरदन (जज.जालना) तालकु्यातील 

नकुसानग्रस्त्त शतेकऱ् याांना पीक विमा 
रक्कम ममळण्याबाबत 

२४ १३५२८ डॉ.पररणय फुके िेिजी (ता.तलासरी, जज.पालघर) येथ े
उभारण्यात येणाऱ्या गहृसांकुलार्ी 
बेकायदा नोंदणी करण्यात आल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
२५ १२८७२ श्री.अमोल ममटकरी अकोला, अमरािती ि बलुढाणा 

जजल्हयात नानाजी देशमखु कृषी 
सांजीिनी योजना राबविण्याबाबत 

२६ १३३६७ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.सदामशि खोत, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे 

मुांबईतील आरे दगु्ध िसाहतीतील 
शासकीय जागेिर अनधधकृत बाांधकाम े
करण्यात येत असल्याबाबत 

 

२७ १२२९४ श्री.रवि ांद्र फाटक डहाणू (जज.पालघर) तालकु्यातील अिधै 
रेती उपसा ि र्ोरी रोखण्याबाबत 

२८ १३५३२ श्री.जयांत पाटील औरांगाबाद येथील मे.पांर्गांगा सीड्स 
कां पनीमध्ये बोगस बबयाणाांर्ा साठा 
आढळून आल्याबाबत 

२९ १२२६९ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

आिी (जज.िधाच) येथील अपहरण झालेल्या 
मलुा-मलुीांर्ा शोध घेिनू दोषीांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

३० १३२९० श्री.सनुनल मशांदे, श्री.विलास पोतनीस बहृन्मुांबई दधु योजनेर्ी ‘आरे दधु कें दे्र’ 
महहला बर्त गटाांना 
र्ालविण्याकरीता देण्याबाबत  

३१ १२९५७ श्री.महादेि जानकर ठाणे आणण उल्हासनगर येथील बाांधकाम 
व्यिसायातील गुांतिणूकदाराांर्ी फसिणूक 
केल्याप्रकरणी आरोपीांविरुध्द कारिाई 
करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
३२ १२८९४ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.महादेि 

जानकर, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.ननलय नाईक 
 

मोखाडा (जज.पालघर) तालकु्यातील 
दभुत्या जनािराांर्ा उपर्ाराअभािी मतृ्य ू
झाल्याबाबत 
 

३३ १३४०० श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे मुांबईतील फॉरेजन्सक लॅबमधील ररक्त पदे 
तातडीने भरण्याबाबत 
 

३४ ११८४५ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर राज्यातील भमूमअमभलेख कायाचलयामधील 
जीणच अमभलेखाांर्े जतन करण्याबाबत 
 

३५ १२९१३ श्री.प्रसाद लाड करांजा (ता.उरण, जज.रायगड) येथील 
मजच्िमार बांदरार्े काम ननकॄष्ट्ट दजाांर् े
झाल ेअसल्याबाबत 
 

३६ १२७७१ श्री.रामराि पाटील मनरू (ता.उमरी, जज.नाांदेड) येथील 
सामाजजक कायचकत्याचच्या खून 
प्रकरणातील गनु्हेगारािर कारिाई 
करण्याबाबत 
 

३७ १२२९१ श्री.विनायकराि मेटे माांजरम (जज.नाांदेड) येथे गाांजार्ी 
अिधैररत्या िाहतकू प्रकरणी एनसीबीच्या 
पथकाने केलले्या कारिाईबाबत 
 

३८ १३४५४ डॉ.प्रज्ञा साति िसमत ि औांढा नागनाथ (जज.हहांगोली) 
तालकु्यातील पणूाच नदीपात्रातनू िाळूर्ा 
अिधै उपसा ि िाहतकू होत 
असल्याबाबत 
 

३९ १३०८० श्री.अमभजजत िांजारी हहांगणा (जज.नागपरू) त े िधाच 
जजल्हयापयांतच्या समधृ्दी महामागाचसाठी 
मेघा इांजजननयरीांग ऍण्ड इन्रास्त्रक्र्र मल. 
कां पनीने मरुुमार्े अिधैररत्या उत्खनन 
केल्याबाबत 
 

४० १३५०८ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे िाठोडा ग्रामपांर्ायत ि िरूड पांर्ायत 
सममती (जज.अमरािती) अांतगचत रोजगार 
हमी योजना ि भारत ननमाचण 
योजनेंतगचतच्या कामाांमध्ये 
गरैव्यिहार झाला असल्याबाबत 
 



6 

 
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
४१ १२५६६ श्री.अमोल ममटकरी डॉ.पांजाबराि देशमखु कृषी विद्यापीठ, 

अकोला येथील रोजांदार मजुराांर्ी ररक्त 
पदे सेिाज्येष्ट्ठतनेसुार भरण्याबाबत 
 

४२ १३३७३ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, डॉ.पररणय 
फुके, श्री.सरेुश धस, डॉ.रणजजत पाटील, 
श्री.ननलय नाईक, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर, 
श्री.प्रिीण दटके 
 

मत्स्त्यव्यिसायाला “मत्स्त्यशतेीर्ा” दजाच 
देऊन मजच्िमाराांच्या इतर मागण्या 
मान्य करण्याबाबत 
 

४३ १२४१७ श्री.रवि ांद्र फाटक ठाणे पोलीस आयकु्तालायाांतगचत विविध 
पोलीस ठाण्याांतील दाखल गनु्हयातील 
फरारी आरोपीांर्ा शोध घेण्याबाबत 
 

४४ १२३४४ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

आिी (जज.िधाच) तालकुा कृषी 
कायाचलयातील प्रभारी कृषी अधधकाऱ्याने 
बनािट देयकाांच्या आधारे आधथचक 
गरैव्यिहार केल्याबाबत 
 

४५ १३३८८ श्री.सनुनल मशांदे, श्री.विलास पोतनीस शहाजानपरू र्कला (ता.गेिराई, जज.बीड) 
येथील नदीपात्रातील अिधैररत्या िाळू 
उपशामळेु झालेल्या खड्यात बडूुन र्ार 
मलुाांर्ा ददैुिी मतृ्य ूझाल्याबाबत 
 

४६ १३५५२ श्री.सदामशि खोत, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, अॅड.ननरांजन डािखरे 

राज्यातील शतेकऱ्याांना िगच-२ च्या 
जममनीिर बँकेकडून कजच घेताना 
तहमसलदाराांच्या परिानगीर्ी अट मशधथल 
करण्याबाबत 
 

४७ १२९१९ श्री.प्रसाद लाड अलसरेु-भोस्त्त े (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) 
गािाांजिळील जगबडुी नदीपात्रातील 
िाळूर्ा अिधैररत्या उपसा होत 
असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
४८ १३४५७ डॉ.प्रज्ञा साति आखाडा बाळापरू (जज.हहगोंली) येथील 

पोलीस ठाण्यातील कमचर्ाऱ्याांच्या 
ननिासस्त्थानार्ी दरुिस्त्था झाल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : १६ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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


