
 

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

सोमिार, हदनाांक ०७ मार्च, २०२२ / फाल्गुन १६, 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 - ५८ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३० [ ०१ ते ३० ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १८ [ ३१ ते ४८ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १० [ ४९ ते ५८ ] 
  

एकूण - ५८ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
१ ११९१८ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल््यातील देिस्त्थान जममनीच्या 

खरेदी-विक्री गरैव्यिहार प्रकरणी दोषीांिर 
कारिाई करण्याबाबत 

२ ११७५६ श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.सदामशि खोत पणेु जजल्हा पोलीस आस्त्थापना मांडळार् े
अध्यक्ष तथा पणेु ग्रामीणर्े पोलीस 
अधीक्षक याांर्ेिर बदली आदेशातील 
अपमानास्त्पद उल्लेख प्रकरणी कारिाई 
करण्याबाबत 

३ १२५३७ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत ममर्ाच, 
श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड, 
डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे 

कळमनरुी (जज.हहांगाली) तालकु्यात 
नानाजी देशमखु कृषी सांजीिनी 
योजनेच्या अनदुानामध्ये गरैव्यिहार 
करणाऱ्या दोषीांिर कारिाई करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
४ ११८८५ श्री.सनुनल मशांदे महाराष्ट्र पोलीस कुटुांब आरोग्य 

योजनेमध्ये म्यकुरमायकोमसससह इतर 
आजाराांर्ा समािेश करण्याबाबत 

५ १२४६२ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.ननलय नाईक, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.रमेश कराड, श्री.प्रिीण दटके 

मोहाडी (जज.भांडारा) तालकु्यातील 
नकुसानग्रस्त्त शतेकऱ्याांना आधथचक मदत 
देण्याबाबत 

६ ११८३० डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.सनुनल 
मशांदे, श्री.विलास पोतनीस 

राज्य शासकीय सेिेत बनािट क्रीडा 
प्रमाणपत्राच्या आधारे उमेदिाराांर्ी 
केलेली ननयकु्ती रद्द करण्याबाबत 

७ १२०३९ श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.ननलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील 

मुांबई उपनगरातील भमूी अमभलेख 
कायाचलयाच्या अधधनस्त्त असलेल्या 
बहुताांश नकाशाांमध्ये फेरफार करण्यात 
आल्याबाबत 

८ १२२९९ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

देिळी ि हहांगणघाट (जज.िधाच) 
तालकु्यातील शतेकऱ्याांर्े मस ांर्न 
विहहरीांर्े अनदुान प्रलांबबत असल्याबाबत 

९ १२५९८ श्री.रमेशदादा पाटील मुांबई, ठाणे ि पालघर जजल््यातील 
मजच्िमाराांच्या घराच्या जागेर्ा सातबारा 
नािािर करण्याबाबत 

१० ११७७४ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर कनिाड (ता.मशरोळ, जज.कोल्हापरू) येथ े
अिधै माती उत्खनन करणाऱ्याांिर 
कारिाई करण्याबाबत 

११ १२७५५ श्री.अमभजजत िांजारी नरखेड (जज.नागपरू) तालकु्यातील सांत्रा 
उत्पादकाांकरीता सांत्रा प्रकल्पाच्या 
उभारणीसह शीतगहेृ ि गोदामाांर्ी 
सवुिधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

१२ १२१४३ श्री.सरेुश धस मशराळ (ता.आष्ट्टी, जज.बीड) येथे       
श्री रामर्ांद्र देिस्त्थान न्यासार्ी असलेली 
जमीन पदाधधकाऱ्याने हस्त्तगत 
केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
१३ १२२८५ श्री.जयांत पाटील, श्री.सदामशि खोत, 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.ककशोर दराड े
मॉन्टे कालो कां पनीने समदृ्धी 
महामागाचच्या जालना जजल््यातील 
कामामध्ये मरुुमार् े अिधै उत्खनन 
केल्याबाबत 

१४ ११८०१ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.विक्रम काळे 

परभणी जजल्हा अधीक्षक कृषी अधधकारी 
कायाचलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

१५ १२४४० श्री.रवि ांद्र फाटक पालघर जजल््याच्या मासेमारी क्षेत्रामध्ये 
परराज्यातील मजच्िमाराांना मासेमारी 
करण्यास बांदी घालण्याबाबत 

१६ ११९६८ श्री.अमोल ममटकरी, श्री.शमशकाांत मश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सनतश र्व्हाण, 
श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड 

मलकापरू (ता.अकोट, जज.अकोला) 
येथील बायोडडर्ेलर्ा साठा स्त्थाननक 
गनु्हे शाखेने जप्त केल्याबाबत 

१७ १२५१८ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील 

राज्यात कोरोना विषाणूच्या प्रादभुाचिामळेु 
क्रीडा क्षेत्राकरीता लािण्यात आलेले 
ननबधं मशधथल करण्याबाबत 

१८ १२७६८ श्री.सजुजतमसांह ठाकूर राज्यात विभागननहाय पोलीस प्रमशक्षण 
कें दे्र स्त्थापन करण्याबाबत 

१९ १२०८२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.विक्रम 
काळे 

सेल ू (जज.परभणी) तालकु्यातील स्त्टोन 
क्रशर धारकाांनी अिधै उत्खनन 
केल्याबाबत 

२० १२२२३ श्री.राजहांस मसांह माथेरान (जज.रायगड) येथील अनेक 
बिटीशकालीन बांगले ि जागाांच्या खरेदी-
विक्रीमध्ये गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत 

२१ १२४५८ श्री.अमरनाथ राजूरकर जानापरुी (ता.लोहा, जज.नाांदेड) गािात 
विहीरीर्े बाांधकाम अन्य हठकाणी 
केल्याबाबत 

२२ १२३८३ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे राज्याच्या पोलीस महासांर्ालक या 
पदािरील ननयकु्तीबाबत 

२३ १२०२६ श्री.महादेि जानकर खेड (जज.पणेु) तालकु्यातील शतेकऱ्याांना 
रब्बी वपकाांच्या नकुसानीर्ी भरपाई 
ममळण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
२४ १२१९२ श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.ककशोर दराड े
राज्यात तालकुा पातळीिर क्रीडा सांकुल 
उभारण्याबाबत 

२५ १२३०७ श्री.प्रविण पोटे-पाटील अमरािती शहरात नागररकाांच्या 
सरुक्षक्षततकेरीता सीसीटीव्ही कॅमेरे 
बसविण्याबाबत 

२६ ११८२९ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील 

मौजे िेळणेश्िर (बौध्दिाडी) (ता.गहुागर, 
जज.रत्नाधगरी) येथे सांरक्षक मभांत 
बाांधण्याबाबत 

२७ १२८८२ श्री.रणजजतमसांह मोहहत-ेपाटील सोलापरू जजल््यातील अिधै िाळू उपसा 
रोखण्याबाबत 

२८ १२८११ श्री.सांजय दौंड बीड जजल््यातील शतेकऱ्याांना ततुी 
लागिडीसाठी ममळणाऱ्या अनदुानात िाढ 
करण्याबाबत 

२९ १२८९७ श्री.अांबादास दानिे करोडी (जज.औरांगाबाद) येथील राष्ट्रीय 
महामागाचच्या भसुांपादनाकररता 
शतेकऱ्याांना अनतररक्त मोबदला 
हदल्याबाबत 

३० १३२८० श्री.अरुण लाड ममरज ि किठेमहाकाांळ (जज.साांगली) 
येथील जजल्हा पशिुदै्यकीय 
धर्ककत्सालयात अद्ययाित सवुिधा 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

  

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
३१ ११९१७ श्री.विनायकराि मेटे बीड जजल््यामध्ये अिधै िाळू विक्री 

होत असल्याबाबत 

३२ ११७५५ श्री.गोवपर्ांद पडळकर कोथरुड (जज.पणेु) येथील रामबाग 
कॉलनी, पौड रोड येथे गौण खननजार् े
अिधै उत्खनन होत असल्याबाबत 

३३ १२५२३ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत ममर्ाच, 
श्री.अमभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड 

कळमनरुी (जज.हहांगोली) तालकु्यात 
महात्मा गाांधी रोजगार हमी योजनेंतगचत 
केलेल्या कामाांर्ी र्ौकशी करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
३४ ११७८० डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.महादेि 

जानकर 
मजुस्त्लम महहलाांर् ेआक्षेपाहच िायाधर्त्र ेि 
मजकूर समाजमाध्यमाांिर प्रमसध्द 
केल्याप्रकरणी कारिाई करण्याबाबत 

३५ १२००६ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल मशांदे, 
श्री.विप्लि बाजोररया 

राज्यातील कृषी विद्यापीठाांतील मशक्षक 
ि मशक्षकेत्तर कमचर्ाऱ्याांर्ी ररक्त पदे 
भरण्याबाबत 

३६ १२३७३ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके 

गोंहदया जजल््यातील मनरेगा योजनेत 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत 

३७ १२५६० श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईक 

मौ.विराथन खुदच (ता.जज.पालघर) येथील 
आहदिासी महहलेच्या जममनीिर 
अनतक्रमण करुन अनधधकृत बाांधकाम 
केल्याबाबत 

३८ ११८५४ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर साांगली जजल््यात लार्खोरीत दोषी 
आढळलेल्या अधधकारी/कमचर्ारी याांर्ेिर 
कारिाई करण्याबाबत 

३९ १३०६७ श्री.अमभजजत िांजारी, डॉ.पररणय फुके नरखेड ि काटोल (जज.नागपरू) 
तालकु्यात सांत्री ि मोंसबीच्या मगृ ि 
आांबबया बहराच्या नकुसानीर्ी भरपाई 
ममळणेबाबत 

४० १२२१४ श्री.जयांत पाटील रोहा (जज.रायगड) तालकु्यातील न्हािे 
गट ग्रामपांर्ायत हद्दीतील जममनीच्या 
गरैव्यिहाराबाबत 

४१ ११९३२ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.विक्रम काळे 

धर्खलठाणा (जज.औरांगाबाद) येथील 
जजल्हा क्रीडा सांकुल उभारणीर्े काम 
प्रलांबबत असल्याबाबत 

४२ १२२९६ श्री.रवि ांद्र फाटक ठाणे जजल््यात बाल गनु्हेगारीर् े
प्रमाणात िाढ र्ाल्याबाबत 

४३ १२८७४ श्री.अमोल ममटकरी अकोट (जज.अकोला) येथे ग्रामीण 
पोलीस स्त्टेशन ि पोमलसाांच्या 
ननिासासाठी निीन इमारती 
बाांधण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
४४ १२०७८ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 

र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे 
दैठणा (ता.जज.परभणी) येथील 
जममनीांच्या गरैव्यिहाराबाबत 

४५ १२२२५ श्री.राजहांस मसांह नागपरू-मुांबई समधृ्दी महामागाचच्या 
कामात गौण खननजार्े अिधै उत्खनन 
करणाऱ्या कां त्राटदाराांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

४६ १२३९५ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे, डॉ.पररणय फुके काटोल (जज.नागपरू) शहरात क्रीडा 
सांकुलाकररता ननधी ि जागा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत 

४७ १२६४६ श्री.रणजजतमसांह मोहहत-ेपाटील सोलापरू जजल््यातील महात्मा गाांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतगचतर्ी काम े जलदगतीने 
करण्याबाबत 

४८ १२८७९ श्री.सांजय दौंड अांबाजोगाई (जज.बीड) येथील कृषी तांत्र 
विद्यालय ि िसनतगहृाकरीता निीन 
इमारत बाांधण्याबाबत 

  

नतसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
४९ ११७५७ श्री.गोवपर्ांद पडळकर मस ांदखेड राजा ि देऊळगाि 

(जज.बलुढाणा) तालकु्यात रेतीर्े अिधै 
उत्खनन करणाऱ्या दोषीांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

५० १२३३३ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.सजुजतमसांह ठाकूर, 
डॉ.िजाहत ममर्ाच, श्री.अमभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड 

राज्यातील महहला अत्यार्ाराच्या 
िाढत्या  घटना रोखण्याबाबत 

५१ १२५९२ श्री.रमेशदादा पाटील कोकणातील मजच्िमार बाांधिाांना ककसान 
के्रडीट काडच योजनेर्ा लाभ देण्याबाबत 

५२ ११७७३ श्री.सदामशि खोत, श्री.गोवपर्ांद पडळकर नामशक जजल््यातील शतेकऱ्याांना द्राक्ष 
वपकाच्या सांरक्षणाकररताच्या प्लाजस्त्टक 
आच्िादनासाठी अनदुान देण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांर्े नाांि विषय 
५३ १२२१८ श्री.जयांत पाटील कजचत (जज.रायगड) तालकु्यातील 

शतेकऱ्याांना कृषी विभागाकडून ननकृष्ट्ट 
दजाचच्या बबयाण्यार् ेिाटप केल्याबाबत 

५४ ११८०५ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.विक्रम काळे 

लातरू कृषी विभागात कृषी सेिक पदािर 
ननिड र्ालेल्या उमेदिाराांना ननयकु्त्या 
ममळणेबाबत 

५५ १२३७२ श्री.रवि ांद्र फाटक ठाणे िाहतकू आयकु्तालयाच्या 
कायचक्षेत्रातील िाहतकू व्यिस्त्थेर् े
ननयमन करण्याबाबत 

५६ १२२३५ श्री.राजहांस मस ांह, श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे, 
श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.ननलय नाईक, 
अॅड.ननरांजन डािखरे 

नागपरू शहरातील महत्िाच्या 
हठकाणाांच्या सरुक्षक्षततचे्यादृष्ट्टीन े
उपाययोजना करण्याबाबत 

५७ १२६७४ श्री.रणजजतमसांह मोहहत-ेपाटील, श्री.प्रसाद 
लाड 

ठाणे जजल््यातील तसेर् उत्तर 
महाराष्ट्रातील शतेकऱ्याांना पांतप्रधान 
ककसान सन्मान योजनेर्ा लाभ 
ममळण्याबाबत 

५८ १३२२० श्री.सांजय दौंड अांबाजोगाई (जज.बीड) येथील योगेश्िरी 
देिस्त्थानच्या जमीन विक्री प्रकरणाबाबत 

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : ५ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 

_______________________________________________________________________ 
मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमडंळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


