
महाराष्ट्र विधानपररषद 

दुसरे अवधिेशन, २०२२ 
-------------------------- 

मंगळिार, वदनांक २३ ऑगस्ट, २०२२ / भाद्रपद १, १९४४ (शके) रोजीच्या 

तारांवकत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांची सचूी 

(१) मुख्यमंत्री  

 

यांचे प्रभारी विभाग 

(२) उप मुख्यमंत्री 

(३) महसलू, पशुसिंधधन, दुग्ध व्यिसाय विकास मंत्री 

(४) मत्सस्यव्यिसाय मंत्री 

(५) िस्त्रोद्योग मंत्री 

(६) क्रीडा ि युिक कल्याण मंत्री 

(७) बंदरे मंत्री 

(८) रोजगार हमी योजना, फलोत्सपादन मंत्री 

(९) कृषी मंत्री 

 
  

  

प्रश्नांची एकूण सखं्या - ७० 
  

पवहल्या फेरीतील प्रश्नांची सखं्या - ३५ [ १ ते ३५ ] 

दुसऱ्या फेरीतील प्रश्नांची सखं्या - २२ [ ३६ ते ५७ ] 

वतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांची सखं्या - १३ [ ५८ ते ७० ] 

  

एकूण - ७० 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा तपशील 

  

पवहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 

१ १४२६४ श्री.अमोल वमटकरी, श्री.शवशकांत 

वशंदे, श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश 

चव्हाण 

अकोला येथील पशुधन विकास 

मंडळाचे मुख्यालय नागपूर येथे  

हलविण्यात आल्यासदंभाधत  

२ १३७७३ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चंद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.विजय ऊफध  भाई 

वगरकर, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रिीण दटके, अॅड.वनरंजन 

डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय 

फुके 

निी मंुबईतील परप्रांतीयांकडून 

विनापरिाना मच्छीविक्री करण्यात 

येत असल्याबाबत  
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३ १४२१७ श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश चव्हाण, 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.कवपल 

पाटील 

राज्यातील तालुका क्रीडा 

अवधकाऱ्यांची ररक्त पदे भरण्याबाबत   

४ १४१११ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अवभवजत 

िंजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 

तांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाध, श्री.जयतं 

आसगािकर, डॉ.प्रज्ञा साति, 

श्री.मोहनराि कदम 

जररकोट (ता.धमाधबाद, वज.नांदेड) येथे 

िाळूची अिैधररत्सया िाहतूक 

करणाऱ्या  रकने घराची पडर्ड 

केल्याबाबत   

५ १४१३८ श्री.राजेश राठोड, डॉ.िजाहत वमर्ाध बुलढाणा वजल्यात विमुक्त जाती ि 

भटक्या जमाती आवण अनुसवूचत 

जाती ि जमातीचे बोगस जात 

प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याबाबत  

६ १४०२८ श्री.रामदास आंबटकर, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.चंद्रशेखर बािनकुळे, 

श्री.प्रिीण दटके 

िावशम वजल्यातील शेतकरी ि बचत 

गटांकरीता वनती आयोगाने मंजूर 

केलेल्या वनधीबाबत   

७ १३७११ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशंदे पुणे-मंुबई दु्रतगती मागाधिर लेनच्या 

वशस्तीचे उल्लघंन करणाऱ्या अिजड  

िाहनांना आळा घालण्याबाबत   

८ १४४७७ श्री.रमेश कराड, श्री.नागोराि गाणार लातूर वजल्यातील शेतकरी सन 

२०२० च्या खरीप हंगामाच्या 

विम्यापासनू  िंवचत असलेबाबत  

९ १४३६१ श्री.प्रिीण दटके, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 

अॅड.वनरंजन डािखरे 

नागपूर वजल्यामध्ये िाळूचे अिैध 

उत्सखनन होत असल्याबाबत   

१० १४३६७ श्री.अवभवजत िंजारी, श्री.राजहंस 

वसहं, श्री.अवनकेत तटकरे, 

डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायंदे, 

श्री.अमोल वमटकरी, श्री.शवशकांत 

वशंदे, श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश 

चव्हाण 

 

राज्यात सायबर गुन्हयांसाठी स्ितंत्र 

कायदा करण्याबाबत  



3 

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 

११ १३९४६ श्री.विजय ऊफध  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरंजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश 

कराड, श्री.चंद्रशेखर बािनकुळे, 

श्री.प्रिीण दटके, श्री.प्रविण दरेकर, 

डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, 

श्री.गोवपचंद पडळकर, श्री.वनलय 

नाईक, श्री.राजहंस वसहं, श्री.चंदूभाई 

पटेल, श्री.विलास पोतनीस, 

श्री.सवुनल वशंदे 

तारकली (ता.मालिण, वज.वसधुंदुगध) 

समुद्रवकनाऱ्यािर पयधटकांच्या 

सरुके्षच्यादृष्टीने उपाययोजना 

करण्याबाबत  

१२ १४५१० श्री.कवपल पाटील रायगड वजल्यातील कातकरी 

समाजाच्या दळी जवमनीचे मोजमाप 

करून  िैयवक्तक नािे सातबारा उतारे 

देण्याबाबत  

१३ १४५६९ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅड.वनरंजन डािखरे, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.चंद्रशेखर बािनकुळे 

िडेगाि रेतीघाट (ता.वज.भंडारा) 

येथील अिैध रेती उत्सखनन, चोरी ि 

िाहतूक रोखण्याबाबत  

१४ १४१४७ डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायदें राज्यातील धुळे, जालना, नांदेड ि 

औरंगाबाद या वजल्यांमधून 

तलिारीचा साठा  जप्त करण्यात 

आल्याबाबत  

१५ १४२७३ श्री.गोवपचंद पडळकर पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण 

यांच्यािर कायाधलयीन बदली 

आदेशामध्ये मवहलेचा अिमान 

केल्याप्रकरणी कारिाई करण्याबाबत  

१६ १३८८१ श्री.सवतश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.अमोल वमटकरी, श्री.अमरनाथ 

राजूरकर, श्री.अब्दुल्लाखान दुराधणी 

उस्मानाबाद वजल्यातील इनामी 

जवमनी बेकायदेशीरररत्सया हस्तांतररत / 

अकृषक करुन शासनाचा महसलू 

बुडविल्याबाबत  
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१७ १३९७७ श्री.नागोराि गाणार, श्री.चंद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.विजय ऊफध  भाई वगरकर, श्री.रमेश 

कराड, श्री.गोवपचंद पडळकर, 

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण 

दरेकर, डॉ.पररणय फुके 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी 

स्िािलंबन आवण वबरसा मंुडा वसचंन 

योजनेचा  कोट्यिधी रूपयांचा वनधी 

अखवचधत असल्याबाबत  

१८ १४५१९ श्री.प्रसाद लाड िाडा पोलीस ठाणे (वज.पालघर) 

येथील अवधकारी ि कमधचारी 

यांच्याकररता वनिासस्थाने 

बांधण्याबाबत  

१९ १३६५७ श्री.सवुनल वशंदे, श्री.विलास पोतनीस मंुबईमध्ये िेळेचे उल्लंघन करुन 

बांधकाम करणाऱ् या विकासकांिर 

कारिाई करण्याबाबत  

२० १४२३८ डॉ.रणवजत पाटील राज्यात वनभधया योजनेंतगधत वनधी 

अखवचधत रावहल्याबाबत  

२१ १४२०३ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.राजेश राठोड, 

डॉ.िजाहत वमर्ाध 

राज्यातील मवच्छमारांचे योग्य 

िगीकरण न केल्यामुळे मवच्छमारांचे  

आवथधक नुकसान होत असल्याबाबत  

२२ १३८६५ श्री.अब्दुल्लाखान दुराधणी, श्री.सवतश 

चव्हाण 

परभणी वजल्यातील भूमीअवभलेख 

कायाधलयामध्ये शेतजमीन मोजणीचे  

अजध प्रलवंबत असल्याबाबत  

२३ १३८२२ अॅड.वनरंजन डािखरे, श्री.प्रविण 

दरेकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.नागोराि 

गाणार 

वभिंडी ि अंबरनाथ (वज.ठाणे) 

तालुक्यात मृत व्यक्तींच्या 

िारसाऐिजी बनािट िारसदार उभे 

करून कोट्यिधींची भरपाई हडप 

केल्याबाबत  

२४ १४३१४ श्री.रणवजतवसहं मोवहते-पाटील राज्य शासनाने शेतीच्या तुकडेबंदी 

कायद्यात आणलेल्या वशवथलतेबाबत  

२५ १४४०१ डॉ.सधुीर तांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाध, 

श्री.जयंत आसगािकर, श्री.अवभवजत 

िंजारी, श्री.राजेश राठोड, श्री.विक्रम 

राज्य शासनाच्या कृषी विभागाच्या 

अखवचधत वनधीबाबत   
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काळे, श्री.बाळाराम पाटील, 

श्री.वकशोर दराडे 

२६ १३८९१ श्री.चंद्रशेखर बािनकुळे नागपुर येथील एस.बी.एल. 

कंपनीमधील हजारो टन बारूद, 

वडटोनेटसधची  सरुक्षा धोक्यात 

असल्याबाबत  

२७ १४६१७ श्री.जयंत आसगािकर, डॉ.सधुीर 

तांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाध, श्री.राजेश 

राठोड, श्री.अवभवजत िजंारी 

शासकीय क्रीडा स्पधेमधील जखमी 

खेळाडूनंा औषधोपचार वमळणेबाबत  

२८ १४५८९ श्री.अवनकेत तटकरे, श्री.अमोल 

वमटकरी, श्री.शवशकांत वशंदे, 

श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश चव्हाण 

मत्सस्यव्यिसायास कृषी दजाध 

देण्याबाबत  

२९ १४०३९ श्री.राजहंस वसहं नांदेड येथील विकासक तथा 

बांधकाम व्यािसावयकाची 

खंडणीसाठी र्ालेल्या हत्सयेबाबत  

३० १३९५५ श्री.जयंत पाटील रायगड वजल्यातील नुकसानग्रस्त 

शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेतून  

जाहीर र्ालेली मदत वमळाली 

नसल्याबाबत  

३१ १४५३७ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफध  

भाई वगरकर, श्री.चंद्रशेखर बािनकुळे, 

डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.रणवजत पाटील, 

श्री.प्रिीण दटके, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.गोवपचंद पडळकर, श्री.वनलय 

नाईक, अॅड.वनरंजन डािखरे, 

श्री.राजहंस वसहं, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.चंदूभाई पटेल 

िांदे्र (पविम) येथील शासकीय भूखंड 

विकासकाला विक्री केल्याबाबत  

३२ १४७७१ श्री.अंबादास दानिे औरंगाबाद शहर पररसरात नशेच्या 

गोळया विकणाऱ्या वडलरसह माल  

गुन्हे शाखेच्या पथकाने 

पकडल्याबाबत  



6 

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 

३३ १४८०१ श्री.अरुण लाड राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा 

योजनेचे पैसे देण्यास  ररलायन्स 

जनरल इनं्शुरन्स कंपनीने नकार 

वदल्याबाबत  

३४ १४८४८ श्री.चंदूभाई पटेल जळगाि वजल्यातील तालुक्यांमध्ये 

अिैध गािठी कट्टयाची विक्री होत 

असल्याबाबत  

३५ १४८८७ श्री.शवशकांत वशंदे कोरेगांि (वज.सातारा) तालुक्यातील 

पोलीस यंत्रणा आरोपींना पाठीशी  

घालत असल्याने कायदा ि 

सवु्यिस्था वबघडल्याबाबत  
  

दुसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 

३६ १४२६५ श्री.अमोल वमटकरी, श्री.शवशकांत 

वशंदे, श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश 

चव्हाण 

अकोट (वज.अकोला) तालुक्यात 

स्टोन क्रशरधारकांकडून  वनयमांचे 

उल्लंघन होत असल्याबाबत  

३७ १३७९२ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चंद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.विजय ऊफध  भाई 

वगरकर, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रिीण दटके, अॅड.वनरंजन 

डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय 

फुके 

राज्यातील मच्छीमारांना 

चक्रीिादळामुळे र्ालेल्या 

नुकसानाची भरपाई वमळण्याबाबत  

३८ १४७०६ श्री.विक्रम काळे, डॉ.सधुीर तांबे मंुबई पोलीस दलातील गुन्हे अन्िेषण 

विभागासह अन्य विभागातील 

सेिावनिृत्त अवधकारी/कमधचाऱ्यांना 

शासकीय देणी वमळाली 

नसल्याबाबत  

३९ १४१०३ श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अवभवजत 

िंजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 

तांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाध, श्री.जयतं 

आसगािकर, डॉ.प्रज्ञा साति, 

श्री.मोहनराि कदम 
 

मुखेड (वज.नांदेड) शहर ि तालुक्यात 

कायदा ि सवु्यिस्था अबावधत 

ठेिण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 

४० १४०३५ श्री.रामदास आंबटकर, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.चंद्रशेखर बािनकुळे, 

श्री.प्रिीण दटके 

िधाध वजल्यातील बेरोजगार युिक-

युितींची इटंरनेवशया प्रा.वल.  कंपनीने 

फसिणूक केल्याबाबत  

४१ १४६४८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रविण 

दरेकर, श्री.विजय ऊफध  भाई वगरकर, 

श्री.चंद्रशेखर बािनकुळे, डॉ.पररणय 

फुके, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, 

डॉ.रणवजत पाटील, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.वनलय 

नाईक, अॅड.वनरंजन डािखरे, 

श्री.राजहंस वसहं, श्री.रमेशदादा 

पाटील 

राज्य पोलीस तक्रार वनिारण 

न्यायावधकरणातील ररक्त पदे 

भरण्याबाबत  

४२ १४४८४ श्री.रमेश कराड, श्री.नागोराि गाणार वभिंडी (वज.ठाणे) तालुक्यातील 

मंुबई-बडोदरा महामागाधकरीता 

केलेल्या  जमीन सपंादनात 

गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत  

४३ १४४९२ श्री.अवभवजत िंजारी नागपूर येथील भूमापन 

कायाधलयामध्ये ऑनलाईन 

प्रवक्रयेतील तांवत्रक  अडचणीमुळे 

फेरफार प्रकरणे प्रलंवबत 

असल्याबाबत  

४४ १३९४१ श्री.विजय ऊफध  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरंजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश 

कराड 

कणकिली (वज.वसधुंदुगध) येथील 

रोजगार हमी योजनेकरीता मंजूर ररक्त 

पदे भरण्याबाबत  

४५ १४४६१ श्री.कवपल पाटील राज्यातील पेपर फुटीच्या घटना 

टाळण्यासाठी निीन कायदा 

करण्याबाबत  

४६ १४५७७ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅड.वनरंजन डािखरे, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.प्रिीण दटके 

भंडारा क्रीडा सकुंलातील जलतरण 

तलािाची देखभाल ि दुरुस्ती 

करण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 

४७ १४०७९ डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायदें पुण्यातील रुबी रुग्णालयातील 

वकडनी प्रत्सयारोपण प्रकरणाबाबत  
 

४८ १३७०१ श्री.गोवपचंद पडळकर राज्यातील क्रीडा प्रबोवधनींमधील 

प्रवशक्षकांची ररक्त पदे भरण्याबाबत  
 

४९ १४७३९ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.चंद्रशेखर बािनकुळे, अॅड.वनरंजन 

डािखरे, श्री.रामदास आंबटकर, 

श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय फुके 

कोंढाळी (वज.नागपूर) येथील अनाथ 

आश्रमाच्या सचंालकािर 

बाळविक्रीचा  गुन्हा दाखल 

करणेबाबत  
 

५० १३६४८ श्री.प्रसाद लाड पालघर वजल्यातील महात्समा गांधी 

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 

योजनेंतगधत केलेल्या कामांच्या 

मजुरीची रक्कम कें द्र शासनाकडे 

थकीत असल्याबाबत  
 

५१ १३६५८ श्री.सवुनल वशंदे, श्री.विलास पोतनीस आथधर रोड मध्यिती कारागृहात 

कैद्यािर लैंवगक अत्सयाचार 

केल्याबाबत  
 

५२ १४३७७ डॉ.रणवजत पाटील मौजे अंतरिली (ता.नेिासा, 

वज.अहमदनगर) येथील अल्पियीन 

मुलीचे  अपहरणाचा गुन्हा दाखल 

करणेबाबत  
 

५३ १४९०८ डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.राजेश राठोड, 

श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अवभवजत 

िंजारी, डॉ.िजाहत वमर्ाध 

आखाडा बाळापूर (वज.वहंगोली) येथे 

अिैध िाळू िाहतूक होत 

असल्याबाबत  
 

५४ १३७६० श्री.अब्दुल्लाखान दुराधणी, श्री.सवतश 

चव्हाण, श्री.विक्रम काळे 

परभणी वजल्यातील नुकसानग्रस्त 

शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ 

देणेबाबत  
 

५५ १३९०६ श्री.चंद्रशेखर बािनकुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील 

मातीचे पररक्षण करुन हेल्थ काडध  

उपलब्ध करून देणेबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 

५६ १४०४४ श्री.राजहंस वसहं एसटी सपंकरी कमधचाऱ्यांनी राष्ट्रीय 

पक्षाच्या अध्यक्षांच्या 

वनिासस्थानािर  हल्ला केल्याबाबत  

५७ १३९५६ श्री.जयंत पाटील अवलबाग (वज.रायगड) येथे मासळी 

व्यिसाय सकुंल उभारण्याचे काम  

वनधी अभािी प्रलवंबत असल्याबाबत  

  

वतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सदस्यांचे नांि विषय 

५८ १४३७४ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चंद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.विजय ऊफध  भाई 

वगरकर, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रिीण दटके, अॅड.वनरंजन 

डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय 

फुके 

राज्यातील सिध वजल्यांतील रोजगार 

हमी योजनेंतगधत काम करणाऱ् या  

मजुरांची मजुरी प्रलंवबत 

असल्याबाबत  

५९ १४१०० श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अवभवजत 

िंजारी, श्री.राजेश राठोड, डॉ.सधुीर 

तांबे, डॉ.िजाहत वमर्ाध, श्री.जयतं 

आसगािकर, डॉ.प्रज्ञा साति, 

श्री.मोहनराि कदम 

मोहपूर (ता.वकनिट, वज.नांदेड) 

येथील पशुिैद्यकीय दिाखान्यातील 

ररक्त पदे भरण्याबाबत  

६० १४०९६ श्री.रामदास आंबटकर, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.चंद्रशेखर बािनकुळे 

विदभाधत बोगस वबयाणांची विक्री 

करणाऱ् या कृषी कें द्र चालकांिर 

कारिाई करण्याबाबत  

६१ १३६३८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल वशंदे दवक्षण मंुबईसह पूिध आवण पविम 

उपनगरात घरफोडीच्या घटनांत िाढ 

र्ाल्याबाबत  

६२ १४४८५ श्री.रमेश कराड, श्री.नागोराि गाणार िणी (वज.यितमाळ) शहरातील 

अिैध गैरव्यिहारांना सरंक्षण देणाऱ्या 

पोलीस अवधकारी ि कमधचाऱ्यांिर 

कारिाई करण्याबाबत  
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६३ १४५९३ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅड.वनरंजन डािखरे, श्री.प्रिीण 

दटके, श्री.चंद्रशेखर बािनकुळे, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश कराड, 

श्री.रमेशदादा पाटील 

कोंढा (ता.पिनी, वज.भंडारा) येथे 

पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या 

मजुरीच्या  पैशात गैरव्यिहार 

र्ाल्याबाबत  

६४ १४१७४ डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायदें मंुबईतील देिनारच्या शासकीय 

मवहला िसवतगृहाच्या सरुक्षा 

व्यिस्थेबाबत  

६५ १३७०३ श्री.गोवपचंद पडळकर, श्री.अरुण 

लाड, श्री.अमोल वमटकरी, 

श्री.शवशकांत वशंदे, श्री.विक्रम काळे, 

श्री.सवतश चव्हाण, डॉ.सधुीर तांबे 

राज्यातील वहदंकेसरी, महाराष्ट्र केसरी 

मल्लांचे मानधन प्रलंवबत 

असल्याबाबत  

६६ १४७४४ श्री.नागोराि गाणार, श्री.चंद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.विजय ऊफध  भाई 

वगरकर, अॅड.वनरंजन डािखरे, 

श्री.रामदास आंबटकर, श्री.प्रिीण 

दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.रमेश 

कराड, श्री.महादेि जानकर, 

श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय फुके 

बीड वजल्यातील नायब तहवसलदार 

मवहलेस मयत दाखिून  वतचे मृत्सय ू

प्रमाणपत्र वदल्याबाबत  

६७ १३६४९ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.विजय ऊफध  भाई वगरकर, 

श्री.चंद्रशेखर बािनकुळे, डॉ.पररणय 

फुके, श्री.सरेुश धस, डॉ.रणवजत 

पाटील, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचंद 

पडळकर, श्री.वनलय नाईक, 

अॅड.वनरंजन डािखरे, श्री.राजहंस 

वसहं, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.चंदूभाई पटेल 

मंुब्रा (वज.ठाणे) पोलीस ठाण्यातील 

अवधकारी / कमधचाऱ्यांनी 

व्यापाऱ्याच्या  घरामधून जप्त केलेल्या 

रकमेत गैरव्यिहार केल्याबाबत  

६८ १३९०८ श्री.चंद्रशेखर बािनकुळे अमरािती वजल्यातील भूदान 

चळिळीत दान वमळालेल्या 

जवमनीच्या  पटे्ट िाटपधारकांची नोंद 

नसल्याबाबत  
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६९ १४०४५ श्री.राजहंस वसहं राज्यातील गुप्तचर यंत्रणा सक्षम 

करण्याबाबत  

७० १३९६८ श्री.जयंत पाटील रायगड वजल्यासह राज्यातील 

मवच्छमार सघंाकडून वडरे्लिरील 

विक्रीकर  रद्द करण्याच्या होत 

असलेल्या मागणीबाबत  

  

  

विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 

मंुबई.   प्रधान सवचि, 

वदनांक : २२ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________________________________ 

मदु्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र क्रर्धानमंडळ सक्रिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणरे्र 

मदु्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मदु्रणालय, मुंबई. 

 


