
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
-------------------------- 

सोमिार, ददनाांक ०२ मार्च, २०२० / फाल्गुन १२, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) गहृ मांत्री 

 

याांर् ेप्रभारी विभाग 

(२) महसूल मांत्री 
(३) पशुसांिधचन, दगु्धव्यिसाय विकास, क्रीडा ि युिक 

कल्याण मांत्री 
(४) कृवि, माजी सैननकाांर् ेकल्याण मांत्री 
(५) रोजगार हमी, फलोत्पादन मांत्री 
(६) िस्त्त्रोद्योग, मत्स्त्यव्यिसाय, बांदरे मांत्री 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ६४ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ४६ [ ०१ ते ४६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १३ [ ४७ ते ५९ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ०५ [ ६० ते ६४ ] 
  

एकूण - ६४ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि वििय 
१ १९६ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) 

पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आशशि 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, 
श्री.अशभमन्यु पिार, श्री.राणाजगजीतशसांह 
पाटील, श्री.अतुल भातेळकर 

परभणी येथील िसांतराि नाईक मराठिाडा कृवि 
विद्यापीठाने भेसळयुक्त बबयाण्याांर्ा पुरिठा 
केल्याबाबत 

२ ६४० श्री.अशमत साटम, श्री.प्रशाांत ठाकूर, कॅप्टन 
आर. सेल्िन, अॅड.आशशि शेलार, श्रीमती 
मननिा र्ौधरी, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.अतुल भातेळकर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.प्रमोद (राजू) 

मुांबईतील विक्रोळी ते मुलुांड या भागातील 
शमठागराच्या जागेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि वििय 
रतन पाटील, श्री.कुमार आयलानी, 
श्री.सांजय सािकारे, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.विश्िनाथ भोईर, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील, श्री.सुननल 
राऊत, श्री.सांजय पोतनीस, श्रीमती याशमनी 
यशिांत जाधि 

३ ५३१८ श्री.नामदेि ससाने, श्री.बालाजी कल्याणकर भोसा (ता.महागाि, जज.यितमाळ) येथे ददलीप 
बबल्डकॉन कां पनी गौण ेननजारे् ननयमबाहय 
उत्ेनन करत असल्याबाबत 

४ ४१८ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.महेश बालदी, 
अॅड.आशशि शेलार, श्री.अशमत साटम, 
श्रीमती मननिा र्ौधरी 

मौजे डडस्त् कळ (ता.ेटाि, जज.सातारा) येथील 
गटाांच्या नोंदी भूमी अशभलेेात करण्याबाबत 

५ ९५० श्री.सुननल प्रभू, श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील मुांबई, ठाणे ि निी मुांबईतील कामगार मांडळ 
व्यिस्त्थापनाने माथाडी कामगाराांच्या ननधीर्ा 
केलेला अपहार 

६ ३६९९ श्री.राहूल कुल, श्री.शभमराि तापकीर, 
श्री.सुननल प्रभू 

राज्यातील विविध तरुां गातील कैदी सांसगचजन्य 
आजाराांनी ग्रस्त्त असल्याबाबत 

७ ३४५५ श्री.प्रकाश आबबटकर कोल्हापूर येथे पोलीस आयकु्तालयार्ी ननशमचती 
करण्याबाबत 

८ ४३० श्री.महेश र्ौघुले मौजे कुकसे, बोरीिली, जाांभूळपाडा ि भोईरगाि 
(ता.शभिांडी, जज.ठाणे) येथे िन जशमनीिर 
अनतक्रमण केल्याबाबत 

९ ३९५४ श्री.सांतोि दानिे जालना (जज.जालना) तालुक्यातील शेतकऱ्याांना 
‘मागेल त्याला शतेतळे’ योजनेंतगचत अनदुान 
देण्याबाबत 

१० ५९९६ श्री.सांग्राम थोपटे, श्री.अशमन पटेल, कुमारी 
प्रणणती शशांदे, श्री.सांजय जगताप, श्रीमती 
सुलभा ेोडके, श्री.बळिांत िानेड,े 
श्री.दहरामण ेोसकर, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.सुरेश िरपुडकर, श्री.राहूल कुल 

भोर, िेल्हे ि दौंड (जज.पुणे) या तालुक्याांतील 
कक्रडा सांकुलाबाबत 

११ ४८७७ अॅड.राहुल नािेकर तारापूर ेाडीतील काांद्ळिनार्ी कत्तल करन 
अनधधकृत बाांधकामे करण्यात येत 
असल्याबाबत 

१२ ३८३२ श्री.बळिांत िानेड,े श्री.अशमन पटेल, 
श्री.सुरेश िरपुडकर, कुमारी प्रणणती शशांदे, 
श्री.अशमत झनक, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुभाि धोटे, श्रीमती 
प्रनतभा धानोरकर, श्री.विक्रमशसांह सािांत, 
श्री.लहू कानड े

दयाचपूर ि र्ाांदरू रेल्िे (जज.अमरािती) 
तालुक्यातील शेतकऱ्याांच्या शेतवपकाांरे् झालेले 
नुकसान 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि वििय 
१३ १५०६ श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालाजी अकोला शहरातनू एकार् आठिड्यात आठ 

नागररक बेपत्ता झाल्याबाबत 
१४ २००८ श्री.बबनराि शशांदे सोलापूर जजल््यातील अदहल्यादेिी शसांर्न 

विहीर योजनेच्या प्रलांबबत कामाांबाबत 
१५ ३३६६ श्री.प्रकाश फातपेकर, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

अॅड.पराग अळिणी, अॅड.आशशि शेलार 
कुलाच (मुांबई) स्त्थानकातनू लोकमान्य दटळक 
टशमचनसकड े जाणाऱ्या मदहलेिर बलात्कार 
केल्याबाबत 

१६ ७६६ श्री.बाबासाहेब पाटील िाढेगाांि (ता.साांगोला, जज.सोलापूर) येथे 
फळबाग योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

१७ ४७२१ श्री.शेेर ननकम रत्नाधगरी जजल्हयात हातपाटी िाळू परिाने न 
ददल्याबाबत 

१८ ५०८ श्री.सांजय सािकारे, श्री.सुधीर मुनगांटीिार र्ांद्रपूर येथील बाशलकेरे् अपहरण करन 
हररयाणा राज्यात विक्री केल्याबाबत 

१९ ५२७४ श्री.अशोक पिार, श्री.ददलीप मोदहते-पाटील, 
श्री.सुननल शेळके, श्री.ननलेश लांके 

पुणे जजल््यातील शभमा ि इांद्रायणी नदीमध्ये 
िाळू उपसा करन ेेड तालुक्यातील गािाांमधुन 
मुरमारे् उत्ेनन केल्याबबात 

२० ११०० श्री.सुहास (आण्णा) व्दारकानाथ काांदे नाांदगाि (जज.नाशशक) तालुक्यामध्ये पशुधन 
विकास अधधकाऱ्याांर्ी ननयुक्ती करण्यासह 
पशुधनारे् नकुसान झालेल्या शेतकऱ्याांना 
आधथचक मदत देण्याबाबत 

२१ ५००९ श्री.सांजयमामा शशांदे रामिाडी (विठ्ठलिाडी), कामोणे (ता.करमाळा, 
जज.सोलापूर) या गािातील रदहिाशी शासकीय 
योजनाांपासून िांधर्त असल्याबाबत 

२२ २१३७ श्री.शाांताराम मोरे, डॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.महेश र्ौघुले 

शभिांडी (जज.ठाणे) येथील अनधधकृत 
उत्ेननाबाबत 

२३ ३२४२ अॅड.माणणकराि कोकाटे, श्री.शेेर ननकम मौ.धुमका (ता.जज.िाशशम) जलशसांर्न 
प्रकल्पासाठी सांपाददत केलेल्या जशमनीर्ा 
मोबदला देण्याबाबत 

२४ १९६७ डॉ.राहूल पाटील परभणी जजल््यातील सह दयु्यम ननबांधकाांना 
ई-म्यटेुशन पध्दतीने नोंदणी करण्याच्या 
ददलेल्या आदेशाबाबत 

२५ ५३२१ श्री.नारायण कुरे् साष्ट्टवपांपळगाि (ता.अांबड,जज.जालना) येथे 
अिैध िाळू उपसा केल्याबाबत 

२६ ७९१ श्री.कालीदास कोळांबकर, श्री.राजन साळिी लाांजा (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील दधु 
उत्पादक शतेकऱ् याांना देय असलेली रक्कम 
देण्याबाबत 

२७ २७४६ श्री.मदन येरािार आणी (जज.यितमाळ) तालुक्यात रोजगार हमी 
योजनेच्या कामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि वििय 
२८ ६०५३ डॉ.भारती लव्हेकर िाांदे्र (मुांबई) येथे िेश्या व्यिसायासाठी निजात 

बाशलकेर्ी विक्री केल्याबाबत 
२९ ४५० अॅड.आशशि शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 

श्रीमती मननिा र्ौधरी, श्री.अशमत साटम, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.अतुल भातेळकर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुननल प्रभू, डॉ.राहूल पाटील, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सांतोि दानिे, 
श्रीमती मुक्ता दटळक, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्री.ददलीप लाांड,े श्री.सुननल राऊत, 
श्री.शाांताराम मोरे, श्री.सधर्न कल्याणशटे्टी, 
श्री.िैभि नाईक, श्री.मोहनराि हांबड,े 
श्री.अशमन पटेल, श्रीमती माधुरी शमसाळ, 
श्री.र्ांद्रकाांत ननांबा पाटील, श्री.राहूल कुल, 
श्री.रािसाहेब अांतापूरकर, श्री.सदा 
सरिणकर, श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.रे्तन 
तुपे, श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे, श्रीमती 
सुलभा ेोडके, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.सुभाि धोटे, श्री.दहरामण ेोसकर, 
श्री.लहू कानड,े श्री.सांग्राम थोपटे, 
श्री.मांगलप्रभात लोढा, श्री.शभमराि तापकीर, 
श्री.योगेश सागर, श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-
पाटील, श्री.रणधीर सािरकर, श्री.अशमत 
झनक, श्री.सुरेश िरपुडकर, श्री.विक्रमशसांह 
सािांत, कुमारी प्रणणती शशांदे, श्री.ककशोर 
जोरगेिार, श्रीमती मांदा म्हात्र,े श्री.महेंद्र 
थोरिे, श्री.प्रदीप जसै्त् िाल 

राज्यात सायबर गुन््याांमध्ये झालेली िाढ 

३० ५५८८ श्री.ददपक र्व्हाण नाशशक जजल्हयातील शतेकऱ्याांनी शतेतळे 
बाांधण्यास असमथचतता दशचविल्याबाबत 

३१ ५४५५ श्री.मोहन मते मुांबईतील देहविक्रय रॅकेटना कायमस्त्िरूपी 
आळा घालण्याबाबत 

३२ ५१०२ श्री.रमेश लटके मुांबईतील अांधेरी (पूिच) मरोळ येथील झोपडपट्टी 
पुनिचसन योजनेच्या इमारतीमधील सदनीकाांर्ा 
ताबा अज्ञात व्यक्तीांनी घेतल्याबाबत 

३३ १६२३ श्रीमती याशमनी यशिांत जाधि, अॅड.पराग 
अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, अॅड.आशशि 
शेलार, श्री.अतुल भातेळकर, श्री.अशमन 

मुांबई शहरातील बोगस डॉक्टराांिर कारिाई 
करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि वििय 
पटेल, श्रीमती सुलभा ेोडके, श्री.विकास 
ठाकरे, श्री.दहरामण ेोसकर, श्री.पथृ् िीराज 
र्व्हाण, श्री.विक्रमशसांह सािांत, श्री.सांजय 
जगताप, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) पाटील, 
श्री.अब ूआजमी, श्री.रईस शेे , श्री.योगेश 
सागर 

३४ ३०२१ श्री.राजेश एकड,े श्रीमती श्िेता महाले बुलढाणा जजल््यातुन मागील दोन ििाचत एक 
हजार मुली बेपत्ता झाल्याबाबत 

३५ १५१८ श्री.अननल बाबर साांगली जजल््यातील द्राक्ष ि डाळीांब बागाांिर 
शेडनेट उभारण्याकररता अनदुान शमळण्याबाबत 

३६ ४३९६ श्री.विक्रमशसांह सािांत जत (जज.साांगली) तालुक्यातील शेततळयाांरे् 
प्रस्त्ताि मांजूर करण्याबाबत 

३७ ३१४६ श्री.अशमन पटेल, श्रीमती सुलभा ेोडके, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.रािसाहेब अांतापूरकर 

मुांबई पोशलसाांना हेशलकॉप्टर उपलब् ध करन 
देण्याबाबत 

३८ ३००१ श्री.मोहनराि हांबड,े श्री.अशमन पटेल मुेेड (जज.नाांदेड) तालुक्यात राष्ट्रीय 
महामागाचच्या कामासाठी अिैध उत्ेनन होत 
असल्याबाबत 

३९ २०२० श्री.भास्त्कर जाधि गुहागर-विजापूर महामागाचच्या भूसांपादनाच्या 
मोबदल्यापासुन शेतकरी िांधर्त असल्याबाबत 

४० १८०१ श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) पाटील आणी (जज. यितमाळ) येथील श्री गणेशा 
सायबर कॅफेच्या सांर्ालकाने शेतकऱ्याांर्ी केलेली 
फसिणकू 

४१ १४२८ श्री.सांजय गायकिाड, अॅड.आकाश फुां डकर ेामगाि (जज.बुलढाणा) शहराजिळील ि शेगाि 
रोडिरील प्लॉटर्ी गैरप्रकारे विक्री करन केलेला 
गैरव्यिहार 

४२ ३६४१ डॉ.अशोक उईके यितमाळ जजल््यातील कफरते पशुिदै्यकीय 
दिाेाने सुर करण्याबाबत 

४३ २४६२ श्री.नरेंद्र भोंडकेर मौजे सालेबडी (पाांधी) (ता. जज. भांडारा) येथील 
प्रकल्पग्रस्त्ताांना घरार्ा ि प्लॉटर्ा मोबदला 
शमळण्याबाबत. 

४४ २७८५ श्री.सुधीर मुनगांटीिार मौजा िायगाि मोकासा (ता.जज.र्ांद्रपूर) येथील 
शेत शशिारातील पाणांद रस्त् त् यारे् काम पुणच 
करण् याबाबत 

४५ १३०८ श्री.टेकर्ांद सािरकर, श्री.मोहन मते मौदा (जज.नागपूर) तालुक्यातील कन्हान नदी 
पात्रातनू अिधै िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

४६ २४०६ श्री.ज्ञानराज र्ौगुले उमरगा ि लोहारा (जज.उस्त्मानाबाद) 
तालुक्याांमध्ये निीन पशुिदै्यकीय दिाेाने 
कायाचजन्ित करणेबाबत 
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दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि वििय 
४७ ३०४ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) 

पाटील, श्री.सुधीर मुनगांटीिार, अॅड.आशशि 
शेलार, श्री.अतुल भातेळकर, श्रीमती 
देियानी फराांदे 

कजचत (जज.अहमदनगर) तालुक्यातील िाळू 
माकफयाांिर मोक्का कायद्याांतगचत कारिाई 
करण्याबाबत 

४८ २६२३ श्री.सुननल प्रभू मुांबईसह कोकणातील कोळी िाड्यातील जशमनी 
मच्छीमाराांच्या नािे करण्याबाबत 

४९ ४८१ श्री.महेश र्ौघुले, श्री.योगेश सागर शभिांडी (जज.ठाणे) तालुक्यात अल्पियीन 
मुलीिर बलात्कार करून केलेली हत्या 

५० ३९७३ श्री.सांतोि दानिे जालना जजल् हयातील तरणीिर शारीररक 
अत्यार्ार करन केलेला ेनू 

५१ ७८१ श्री.बाबासाहेब पाटील पराांडा (जज.उस्त्मानाबाद) येथील तहशसलदाराांिर 
िाळू माकफयाांनी केलेला हल्ला 

५२ ४७२५ श्री.शेेर ननकम मौजे पेढे ि परशुराम (ता.धर्पळूण, 
जज.रत्नाधगरी) येथील शेतकऱ्याांना भुसांपादनार्ा 
मोबदला देण्याबाबत 

५३ ३४८८ डॉ.राहूल पाटील, श्री.ज्ञानराज र्ौगुले, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.बालाजी 
कल्याणकर, श्री.लहू कानड े

शांकरनगर (ता.बबलोली, जज.नाांदेड) येथील 
साईबाबा विद्यालयातील अल्पियीन मुलीिर 
झालेला लैंधगक अत्यार्ार 

५४ ८०४ श्री.कालीदास कोळांबकर बोईसर येथील ेासगी वित्तीय सांस्त्था ि 
बाांधकाम व्यािसानयकाांनी ग्राहकाांर्ी केलेली 
फसिणकू 

५५ ४७३ अॅड.आशशि शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्रीमती मननिा र्ौधरी, श्री.अशमत साटम, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.अतुल भातेळकर, श्री.सुधीर 
मुनगांटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विेे-पाटील 

राज्यातील पोलीस स्त्थानकाांत ि पोलीस 
र्ौक्याांमध्ये मदहलाांसाठी स्त्ितांत्र विश्राांती कक्ष 
नसल्याबाबत 

५६ ३१४७ श्री.अशमन पटेल, श्रीमती सुलभा ेोडके, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.रािसाहेब अांतापूरकर 

राज्यातील सुतधगरण्याांर्ी आधथचक जस्त्थती 
सुधारण्यासाठी धोरण आेण्याबाबत 

५७ २९९५ श्री.मोहनराि हांबड,े श्री.अशमन पटेल कें द्र शासनाने औिधी िनस्त्पती लागिडीसाठी 
ददलेल्या ननधीबाबत 

५८ १४३७ श्री.सांजय गायकिाड बुलढाणा जजल््यात तूर वपकािर शेंगा 
पोेरणाऱ् या अळयाांर्ा झालेला प्रादभुाचि 

५९ ४७६८ श्री.ज्ञानराज र्ौगुले मुद्राांक जजल्हाधधकारी, मुांबई याांच्या र्कुीच्या 
मुल्याांकनामुळे शासनाच्या महसुलारे् झालेले 
नुकसान 
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नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्त्याांरे् नाांि वििय 
६० २६२९ श्री.सुननल प्रभू कोलशते, ठाणे पररसरातील ददप पॅरामेडडकल 

ऑगचनायझेशन या सांस्त्थेच्या अध्यक्षाांनी 
विद्याथ्याांर्ी केलेली फसिणकू 

६१ ५१९ श्री.महेश र्ौघुले, श्री.िैभि नाईक, श्री.मांगेश 
कुडाळकर 

मालिण (जज.शसांधुदगुच) येथील सहायक मत्स्त्य 
व्यिसाय आयुक्त ि परिाना अधधकारी याांनी 
लार् घेतल्याबाबत 

६२ ५०३८ डॉ.राहूल पाटील, श्री.अशमत झनक, 
श्री.अशमन पटेल, श्रीमती सुलभा ेोडके, 
श्री.मोहनराि हांबड,े श्री.सुरेश िरपुडकर, 
श्री.दहरामण ेोसकर, श्री.विक्रमशसांह सािांत, 
श्री.विकास ठाकरे 

परभणी जजल््यातील कृिी सहाय्यकाांनी 
नानाजी देशमुे कृिी सांजीिनी प्रकल्पाांतगचत 
कामािर टाकलेला बदहष्ट्कार 

६३ ४७४ अॅड.आशशि शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्रीमती मननिा र्ौधरी, श्री.अशमत साटम, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.सांजय केळकर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (दादा) 
पाटील, श्री.अतुल भातेळकर, श्री.सुननल 
प्रभू 

महाराष्ट्रात विशेि जनसुरक्षा कायदा लागू 
करण्याबाबत 

६४ ३६४५ श्री.अशमन पटेल, श्री.रािसाहेब अांतापूरकर राज्यात दजेदार कक्रडापटू तयार करण्यासाठी 
धोरण आेण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि (कायचभार), 
ददनाांक : २८ फेब्रिुारी, २०२०   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


