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

गुरुिार, हिनाांक २४ मार्च, २०२२ / र्तै्र ३, १९४४ ( 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 - ४० 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३० [ १ ते ३० ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या -  ७ [ ३१ ते ३७ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३ [ ३८ त े४० ] 
  

एकूण - ४० 
-------------------- 

 प्रश्नाांर्ा तपशील 
 
 

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि वििय 
१ ३९३५४ श्री.िौलत िरोडा आमगाांि (ता.िाडा जज.पालघर) येथील जममनिाराने 

इनाम म्हणनू ममळालेली जागा शासनार्ी पूिच 
परिानगी न घेता विकल्याबाबत 

२ ३८५१४ श्री.सुननल प्रभू गोळेगाांि (ता.जामोि, जज.जळगाांि) येथे िाळू 
माकफयाांनी एका व्यक्तीस जजिे मारण्यार्ा केलेला 
प्रयत्न 

३ ४२८२५ डॉ.िेिराि होळी श्री ित्त विशाल मजूर सहकारी सांस्त्थेत (ता.आरमोरी, 
जज.गडधर्रोली) झालेला अपहार 

४ ४३१२८ श्री.अमभमन्यु पिार, 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील 

औसा ि ननलांगा (जज.लातूर) तालुक्यातील महात्मा 
गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगचत 
फळबाग लागिड प्रस्त्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

५ ३८९७० श्रीमती माधुरी ममसाळ, श्री.मसध्िाथच 
मशरोळे, श्री.सुननल काांबळे, श्री.लक्ष्मण 
जगताप 

पुणे शहरात फायनान्स कां पन्याांरे् िसूलीिार 
नागररकाांना धमकावित असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि वििय 
६ ४३९०९ श्री.िािाराि केरे् िधचपुर (ता.आष्ट्टी, जज.िधाच) येथील रोजगार हमी 

फळबाग लागिड योजनेंतगचत अधधकाऱ्याांनी केलेला 
गैरप्रकार 

७ ४२७४४ श्री.समाधान अिताड े सोलापूर जजल््यात सात-बारा ि फेरफार सांकल्पना 
नोंिी प्रलांबबत असल्याबाबत 

८ ४०९०४ श्री.राजन साळिी राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील पांर्ायत 
सममतीच्या पशुसांिधचन विभागातील विविध पिे 
ररक्त असल्याबाबत 

९ ४३१३८ श्रीमती नममता मुांिडा बीड येथे जजल्हा िाविचक योजनेंतगचत कीटक 
सांगोपनगहृारे् बाांधकाम केलेल्या लाभार्थयाांना 
अनिुान िेण्याबाबत 

१० ३९५३६ श्रीमती मांजुळा गािीत धुळे जजल््यातील एकाजत्मक फलोत्पािन 
योजनेंतगचत शेडनेट-हरीतगहृ लाभाथी ननिडीमध्ये 
अननयममतता होत असल्याबाबत 

११ ३९८२० श्री.अननल बाबर मौजे धर्कुड े (ता.िाळिा, जज.साांगली) येथील 
शेतकऱ् याांच्या ानलासन सातबारा ऱताऱ् यािर 
भोगिटा िगच १ ि २ अशा नोंिी झाल्यामुळे 
शेतकऱ्याांर्ी मुित कजच नामांजूर होत असल्याबाबत 

१२ ४१५७२ श्री.योगेश सागर मुांबससह राज्यात अांमली पिाथाचर्ी मोठ्या प्रमाणात 
तस्त्करी होत असल्याबाबत 

१३ ३८४३७ श्री.मभमराि तापकीर िाखारी (ता.िौंड, जज.पुणे) येथे शासनाच्या 
जममनीिर बोगस खातेिाराांर्ी नािे लािून झालेल्या 
गैरव्यिहाराबाबत 

१४ ४२५९७ श्री.मशरीि र्ौधरी जळगाांि जजल््यासह खान्िेशातील पशुधनासाठी 
लसीकरण मोहहम राबविण्याबाबत 

१५ ४३९०७ श्री.बालाजी कल्याणकर, श्री.अननल 
पाटील 

मे.पांर्गांगा सीड्स कां पनी प्रा.मल.औरांगाबाि येथे कृवि 
विकास अधधकारी याांनी केलेल्या तपासणीत बनािट 
बबयाणाांर्ा अिैध साठा आढळून आल्याबाबत 

१६ ४३७११ श्रीमती श्िेता महाले मालेगाि (जज.िामशम) येथील अांजनकर ज्िेलसचरे् 
सांर्ालक ि सहकाऱ्यािर अज्ञाताांनी केलेला गोळीबार 

१७ ४३४७७ श्री.नानाभाऊ पटोले यितमाळ येथील बाबाजी िाते महहला सहकारी 
बँकेत मोठ्या प्रमाणात अननयममतता असल्याबाबत 
 

१८ ४४१२६ श्री.राम किम यशिांत कॉलनी (जज.अहमिनगर) येथे एका 
वििाहहतेर्ा सांशयास्त्पि मतृ्य ुझाल्याबाबत 
 

१९ ३८७३६ डॉ.भारती लव्हेकर अांधेरी (मुांबस) येथील िसोिा खाडीत गाळ सार्ल्याने 
मच्छीमाराांच्या बोटीांरे् नकुसान झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि वििय 
२० ४०८४३ श्री.जजतेश अांतापूरकर िेगलूर (जज.नाांिेड) येथील नगर पररिि हद्दीतील ि 

तालुक्यातील जममनीरे् भोगिटिार िगच-२ रे् 
भोगिटिार िगच-१ करण्याबाबत 

२१ ४३०८० श्री.परृ्थ िीराज र्व्हाण पजश्र्म वििभाचतील महाराष्ट्र कृिी ऱद्योग विकास 
महामांडळाच्या योजनाांमध्ये अपहार झाल्याबाबत 

२२ ३७७८२ श्री.लहू कानड े आनांििाडी (ता.र्ाकूर, जज.लातूर) येथील मशिारातील 
र्ांिनार्ी लाकड ेजप्त केल्याबाबत 

२३ ४१५०० श्री.सुनील राणे मांडणगड, धर्पळूण, गुहागर ि सांगमेश्िर 
(जज.रत्नाधगरी) येथील निी पात्रातनू बेकायिा िाळू 
ऱपसा होत असल्याबाबत 

२४ ४१३२० श्री.समीर कुणािार समुद्रपुर ि हहांगणघाट (जज.िधाच) येथे सोयाबीन 
वपकाांरे् नकुसान झाल्याबाबत 

२५ ३७६८९ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत 
(िािा) पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम 
किम, श्री.रवि राणा 

अर्लपूर (जज.अमरािती) येथे रोजगार हमी 
योजनेंतगचत लाखो रुपयाांर्ा झालेला गैरव्यिहार 

२६ ३८३१० अॅड.आमशि जयस्त्िाल रामटेक ि मौिा (जज.नागपूर) येथे र्ुरडा ि 
फुलकीडीांच्या प्रािभुाचिामुळे ममरर्ी वपकाांरे् नुकसान 
झाल्याबाबत 

२७ ४०३४३ श्रीमती मेघना साकोरे बोडीकर सेलू (जज.परभणी) येथील पोलीस िसाहतीांच्या 
ननिासस्त्थानार्ी िरुिस्त्था झाल्याबाबत 

२८ ४३७२२ श्री.प्रकाश फातपेकर, डॉ.भारती 
लव्हेकर, श्री.योगेश सागर 

मुांबसतील गोिांडी ि बाांगूरनगर तसेर् धसस 
(ता.मुरबाड, जज.ठाणे) येथील बोगस डॉक्टराांबाबत 

२९ ४३६९५ श्री.श्रीननिास िनगा कोटबी (ता.डहाण,ू जज.पालघर) येथे अिैध माती ि 
मुरुमारे् ऱत्खनन आणण िाहतूक केल्याबाबत 

३० ४०३७३ श्री.रणधीर सािरकर, श्री.प्रकाश 
भारसाकळे 

बाळापुर ि अकोट (जज.अकोला) येथे अिैध रेती 
ऱत्खनन करणाऱ्या िाळू माकफयाांनी लाखो रुपयाांर्ा 
महसूल बुडविल्याबाबत 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि वििय 
३१ ४३७३६ श्रीमती माधुरी ममसाळ, श्री.सुननल 

हटांगरे 
पुणे जजल््यातील िारजे मशिणे हद्दीत मुठा निीपात्रात 
मोठ्या प्रमाणात अिैध िाळू ऱपसा होत 
असल्याबाबत 

३२ ४३१४६ श्रीमती नममता मुांिडा, श्री.बाळासाहेब 
आजबे 

बीड जजल््यातील िक्फ बोडाचच्या जममनी परस्त्पर 
नािािर करुन झालेला गैरव्यिहार 

३३ ४२९७८ श्री.मशरीि र्ौधरी आडगाि (ता.र्ाळीसगाि, जज.जळगाांि) येथे बकेँतील 
बी.सी. कोडधारकाने नागररकाांर्ी केलेली फसिणकू 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि वििय 
३४ ४३७०१ डॉ.भारती लव्हेकर अटँॉप हहल (मुांबस) येथे मराठी िध-ूिर सूर्क 

सांकेतस्त्थळािरुन एका महहलेर्ी लाखो रुपयाांर्ी 
केलेली फसिणकू 

३५ ४३७०८ श्री.सुनील राणे, श्री.कालीिास 
कोळांबकर, श्री.राम किम 

मुांबस पोलीस िलातील कें द्रािर लेखी पररक्षेमध्ये 
गैरप्रकार झाल्याबाबत 

३६ ४४११७ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत 
(िािा) पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
अॅड.आमशि शलेार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्री.रवि 
राणा, श्री.अमभमन्यु पिार 

नागपूर भूमी अमभलेख कायाचलयातील जमीन 
मोजणीर्ी प्रलांबबत प्रकरणे तातडीने ननकाली 
काढण्याबाबत 

३७ ४०३४४ श्रीमती मेघना साकोरे बोडीकर सेलू (जज.परभणी) येथील लघ ु पशुिदै्यकीय 
ििाखान्यार्ी इमारत मोडकळीस आल्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि वििय 
३८ ४३१०३ डॉ.भारती लव्हेकर मुांबसतील ितुचफा रस्त्त्याांच्या मोकळ्या जागेत ऱभ्या 

असलेल्या जनुाट ि बेिारस िाहनाांबाबत 
३९ ४४०२० श्री.सुनील राणे राज्यात बनािट क्रीडा प्रमाणपत्र ममळिून अनेकाांनी 

शासकीय नोकऱ्या ममळविल्याबाबत 
४० ४४११९ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 

पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, 
अॅड.आमशि शलेार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्री.रवि 
राणा, श्री.अमभमन्यु पिार 

िेहलोळी (ता.शहापुर, जज.ठाणे) येथे बडच फ्लूमुळे 
कोंबड्या मतृ्यूमुखी पडल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मुांबस.   प्रधान सधर्ि 
हिनाांक : २३ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


