
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहल ेअधधिेशन, २०२१ 
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शुक्रिार, हिनाांक ०५ मार्च, २०२१ / फाल्गुन १४, १९४२ ( 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) कृषी, माजी सैननकाांरे् कल्याण मांत्री 
(५) रोजगार हमी, फलोत्पािन मांत्री 
(६) िस्त्त्रोद्योग, मत्स्त्यव्यिसाय, बांिरे मांत्री 

  

  प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ४८ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या – ३६ [ १ ते ३६ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १० [ ३७ ते ४६ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २ [ ४७ ते ४८ ] 
  

एकूण - ४८ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
१ २११८३ श्री.अब ूआजमी वप ांपरी धर्ांर्िड (जज.पणेु) पोलीस 

आयुक्तालयाच्या अांमली पिार्च विरोधी 
पर्काने मेफेड्रोन ड्रग्स जप्त केल्याबाबत 

२ २३९५७ श्री.कैलास घाडगे पाटील, 
श्री.राणाजगजीतससांह पाटील, श्री.ज्ञानराज 
र्ौगुले 

उस्त्मानाबाि जजल्हयातील नकुसानग्रस्त्त 
शेतकऱ् याांना पीक विम्यार्ी नुकसान 
भरपाई समळण्याबाबत 

३ २२५४८ डॉ.भारती लव्हेकर िाांदे्र-पजश्र्म (मुांबई) ज्ञानेश्िरनगर येरे् 
सात निजात बालकाांर्ी विक्री केल्याबाबत 
 

४ २४६०० श्री.श्रीननिास िनगा आांबोली (ता.डहाण,ूजज.पालघर) येर्ील 
सांपाहित केलेल्या जसमनीर्ा मोबिला 
आहििासी शतेकऱ्याांना समळण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
५ २३६५९ श्री.सांजय रायमुलकर बुलढाणा जजल््यात अनतिषृ्ट्टीमुळे नुकसान 

झालेल्या शतेकऱ् याांना पीक विम्यार्ी 
रक्कम अिा करण्याबाबत 

६ २३३३६ श्री.सुननल प्रभू माझगाांि (मुांबई) येर्ील गहृननमाचण 
सांस्त्रे्स शासनाच्या ताब्यातील भूखांड 
पुनविचकासाकररता हस्त्ताांतररत करण्याबाबत 

७ २११४४ श्री.सांतोष बाांगर मौजे डोंगरकडा (ता.कळमनुरी, जज.हहांगोली) 
येर्ील केळी उत्पािक शतेकऱ् याांना फळवपक 
विमा योजनेर्ा लाभ िेण्याबाबत 

८ २२२७९ श्रीमती सरोज आहहरे नासशक ि पुणे येरे् बनािट नोटा र्लनात 
आणणाऱ्या टोळीस पोसलसाांनी अटक 
केल्याबाबत 

९ २०५८६ अॅड.आसशष जयस्त्िाल पिनी (ता.रामटेक, जज.नागपूर) येर्ील 
पशुिदै्यकीय ििाखाना शे्रणी-१ मध्ये 
रूपाांतररत करण्याबाबत 

१० २२०८५ श्रीमती श्िेता महाले सूतधगरणी प्रकल्प आराखड्यार्ी आधर्चक 
मयाचिा िाढविण्याबाबत 
 

११ २३०७० डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.िैभि नाईक पारोळा (जज.जळगाांि) येरे् तरुणीरे् 
अपहरण करुन सामूहहक अत्यार्ार 
केल्याबाबत 

१२ २१०९४ श्री.राजन साळिी, श्री.बळिांत िानखड े राज्यातील शेतकरी समत्राांना र्ककत 
मानधन अिा करण्याबाबत 

१३ २१३९० श्री.योगेश सागर, श्री.हिपक र्व्हाण, 
श्री.अननल पाटील, श्री.धमचरािबाबा आत्राम, 
श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) पिार, श्री.सुननल 
भुसारा, श्री.िौलत िरोडा, श्री.हिलीप 
मोहहते-पाटील, श्री.अशोक पिार, श्री.रे्तन 
तुपे, श्री.बाळासाहेब आजबे, श्री.बबनराि 
सशांिे, श्री.यशिांत माने, श्री.शखेर ननकम, 
श्री.राजेश नरससांगराि पाटील, श्रीमती 
सुमन पाटील, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.रमेश कोरगाांिकर, श्री.सुननल राऊत, 
श्री.ककशोर जोरगेिार 

मुांबईच्या डबेिाल्याांर्ी झालेली फसिणकू 

१४ २०५९९ श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील 

राज्यातील िधु उत्पािक शेतकऱ्याांरे् 
कोरोना टाळेबांिी कालािधीमध्ये झालेले 
नुकसान 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
१५ २४०४२ श्री.प्रिीप जसै्त् िाल मौजे नतसगाांि (जज.औरांगाबाि) येर्ील 

खिानधारकाांनी गौण खननजाांरे् अिधै 
उत्खनन केल्याबाबत 

१६ २११८९ श्री.हिलीप मोहहते-पाटील, श्री.अबू आजमी खेड (जज.पुणे) तालुक्यामध्ये मुरूमारे् 
बेकायिेशीरररत्या उत्खनन होत 
असल्याबाबत 

१७ २२५७६ श्री.िैभि नाईक, श्री.सुनील राणे, श्री.मांगेश 
कुडाळकर, श्री.सुननल राऊत 

यशस्त्िीनी महहला ब्रिगेडच्या अध्यक्षा रेखा 
जरे याांच्या हत्येबाबत 

१८ २४३९३ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, अॅड.आसशष शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.सुभाष िेशमुख, श्री.राम 
किम, श्री.प्रमोि (राजू) रतन पाटील 

मुांिा (जज.ठाणे) खाडी पररसरात 
बेकायिेशीरररत्या होत असलेला िाळू उपसा  

१९ २३७५२ श्री.सांजय गायकिाड मौजे राहू (ता.िौंड, जज.पुणे) येर्ील 
भूधारकाकडून अनजजचत उत्पन्नार्ी िसूली 
करण्याबाबत 

२० २४५६९ श्री.रोहहत पिार, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.लक्ष्मण जगताप 

केळी वपकाला फळ वपकार्ा िजाच 
िेण्याबाबत 

२१ २४५२७ श्री.बबनराि सशांिे, श्री.सुभाष िेशमुख सोलापूर ि उस्त्मानाबाि जजल््यातील 
शेतकऱ्याांना हठबक ससांर्न योजनेरे् 
अनिुान समळण्याबाबत 

२२ २१८२२ श्री.सुरेश िरपुडकर, श्री.असमन पटेल, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.र्ांद्रकाांत जाधि, श्री.सांजय जगताप, 
श्री.सांग्राम र्ोपटे, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.हहरामण खोसकर, श्रीमती प्रनतभा 
धानोरकर, श्री.राहूल कुल 

ग्रामीण भागात मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी 
व्यिसाय ि ग्रामीण पररितचन प्रकल्प 
राबविण्याबाबत 

२३ २१२०२ श्री.सुधीर मुनगांटीिार मुल (जज. र्ांद्रपूर) येरे् शासकीय कृषी 
महाविद्यालयाच् या इमारत बाांधकामासाठी 
ि िेतनासाठी अनिुान समळण्याबाबत 

२४ २०८७१ श्री.मनोहर र्ांहद्रकापूरे गोंहिया जजल्हयातील रेती घाटाांिर 
अिैधररत्या िाळू उपसा होत असल्याबाबत 

२५ २०५२६ अॅड.आसशष शलेार, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्रीमती यासमनी 
यशिांत जाधि, श्री.सांजय केळकर, श्रीमती 
गीता जनै, डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.िेिेंद्र 
फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.सुभाष 
िेशमुख, श्री.राम किम, श्री.असभमन्यु 

राज्यातील मच्छीमाराांना डडझेल कोटा 
पूिीप्रमाणे उपलब्ध करुन डडझेल परतािा 
र्कबाकीर्ी रक्कम अिा करण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
पिार, कॅप्टन आर. सेल्िन, अॅड.पराग 
अळिणी, श्री.सधर्न कल्याणशेट्टी, 
श्री.भरतशठे गोगािले, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.समीर कुणािार, श्री.महेश 
बालिी, श्री.असमत साटम, श्रीमती मननषा 
र्ौधरी, श्री.गणपत गायकिाड, श्रीमती 
माधुरी समसाळ, श्री.सुननल प्रभू, 
श्री.श्रीननिास िनगा, श्रीमती मांिा म्हात्र,े 
श्री.बांटी भाांगडडया 

२६ २२२३८ श्री.मोहन मते राज्यातील मध्यिती कारागहृाांमध्ये 
क्षमतेहून अधधक कैिी असल्याबाबत 

२७ २०८९६ श्री.सुननल राऊत, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्रीमती माधुरी समसाळ, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.बाबासाहेब 
पाटील, श्रीमती यासमनी यशिांत जाधि, 
श्री.सिा सरिणकर, श्री.सधर्न कल्याणशेट्टी 

मुांबई येर्ील डी.सी.डडझाइन्स प्रा.सल. 
कां पनीने कोट्यिधी रुपयाांर्ा केलेला 
गैरव्यिहार 

२८ २३४०८ डॉ.तुषार राठोड लोहा (जज.नाांिेड) येरे् आय.पी.एल. 
कां पनीच्या बनािट पोटॅश रासायननक 
खताांच्या बॅगा विक्री केल्याबाबत 

२९ २३६०७ अॅड.आकाश फुां डकर मौजे सुसगाि (ता.मुळशी, जज.पुणे) येर्ील 
जसमनीच्या विकासाकररता मुद्राांक शुल्क 
कमी आकारल्याबाबत 

३० २०९०३ श्री.सभमराि तापकीर पुणे-पानशते रोड (ता.हिेली, जज.पुणे) 
येर्ील मौजे कुडजे गािाच्या हद्दीमध्ये 
अनधधकृत बाांधकामे करण्यात येत 
असल्याबाबत 

३१ २१९९२ श्री.रवि राणा मौजे परसोडा, मासोि (ता.जज.अमरािती) 
येर्ील र्ौरससया स्त्टोन क्रशरने गौण 
खननजाांरे् उत्खनन केल्याबाबत 

३२ २१०४४ श्रीमती यासमनी यशिांत जाधि कल्याण (जज.ठाणे) येर्ील एटीएम 
मल्टीरेड सजव्हचसेस कां पनीने ठेिीिाराांर्ी 
केलेली फसिणकू 

३३ २०४९० श्री.मांगेश कुडाळकर, श्री.सांजय पोतनीस, 
श्री.सुननल भुसारा, श्रीमती यासमनी यशिांत 
जाधि, श्री.मनोहर र्ांहद्रकापरेू, श्री.अबू 
आजमी, श्री.रमेश कोरगाांिकर, श्री.गोिधचन 
माांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालाजी, श्री.समहीर 
कोटेर्ा, श्री.सांजय केळकर, श्री.िैभि 

राज्यात मोठया प्रमाणात बडच फ्लूर्ा 
प्रािभुाचि िाढत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
नाईक, डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.िेिेंद्र 
फडणिीस, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, 
अॅड.आसशष शलेार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.सुभाष िेशमुख, श्री.राम किम, 
श्री.असभमन्यु पिार, श्री.फारूक शाह, 
श्री.लहू कानड,े श्री.हिलीप लाांड,े 
श्री.रािसाहेब अांतापूरकर, श्री.भरतशेठ 
गोगािले, श्री.श्रीननिास िनगा, श्री.हिपक 
र्व्हाण, श्री.अननल पाटील, श्री.धमचरािबाबा 
आत्राम, श्री.ननतीन अजुचन (ए.टी.) पिार, 
श्री.िौलत िरोडा, श्री.हिलीप मोहहते-पाटील, 
श्री.अशोक पिार, श्री.रे्तन तपेु, 
श्री.बाळासाहेब आजबे, श्री.बबनराि सशांिे, 
श्री.यशिांत माने, श्री.शेखर ननकम, 
श्री.राजेश नरससांगराि पाटील, श्रीमती 
सुमन पाटील, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.मांगेश र्व्हाण, श्री.सांतोष बाांगर, 
श्री.मोहनराि हांबड,े श्री.सिा सरिणकर, 
डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.हररष वपांपळे, 
श्री.सुननल राऊत, श्री.योगेश सागर, श्रीमती 
मुक्ता हटळक, श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर 
कुणािार, श्री.महेश बालिी, श्री.असमत 
साटम, श्री.गणपत गायकिाड, श्री.राहूल 
कुल, श्री.जयकुमार गोरे, श्री.सुननल प्रभू, 
श्री.ककशोर जोरगेिार, श्रीमती श्िेता महाले, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.श्यामसुांिर सशांिे, 
श्री.लक्ष्मण जगताप 

३४ २०९४६ श्री.धमचरािबाबा आत्राम, श्री.सांजयमामा 
सशांिे, श्री.अशोक पिार, श्री.सांहिप 
क्षक्षरसागर, श्री.रे्तन तपेु 

परभणी जजल््यातील शतेकऱ्याांना “मागेल 
त्याला शतेतळे” या योजनेरे् अनिुान 
समळण्याबाबत 

३५ २२६६२ श्री.प्रशाांत ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.महेश बालिी, श्री.असमत साटम, 
श्री.असमन पटेल 

महापे (निी मुांबई) येरे् अत्याधनुनक 
सायबर प्रयोगशाळा उभारण्याबाबत 

३६ २०४७४ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.जयकुमार रािल, 
श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) पाटील, श्री.राजेंद्र 
पाटणी, श्री.सुनील राणे 

मुांबईमध्ये मुलीांच्या अपहरणात होत 
असलेली िाढ 
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िसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
३७ २३०३९ श्रीमती सरोज आहहरे मौजे सय्यि वपांवप्र (ता.जज.नासशक) येरे् 

तालुकास्त्तरीय कक्रडा सांकुल उभारण्यासाठी 
ननधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 

३८ २०६०६ श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.अननल पाटील, 
श्री.धमचरािबाबा आत्राम, श्री.ननतीन अजुचन 
(ए.टी.) पिार, श्री.सुननल भुसारा, श्री.िौलत 
िरोडा, श्री.हिलीप मोहहते-पाटील, श्री.अशोक 
पिार, श्री.रे्तन तपेु, श्री.बाळासाहेब 
आजबे, श्री.बबनराि सशांिे, श्री.यशिांत माने, 
श्री.शेखर ननकम, श्री.राजेश नरससांगराि 
पाटील, श्रीमती सुमन पाटील 

विक्रमगड (जज.पालघर) तालुक्यामधील 
रोजगार हमी योजनेंतगचत ससांर्न विहहरीांरे् 
प्रस्त्ताि प्रलांब्रबत असल्याबाबत 

३९ २३१५३ श्री.सुरेश िरपुडकर परभणी जजल््यात भाऊसाहेब फुां डकर 
फळबाग लागिड योजनेंतगचतरे् लाभार्ी 
अनिुानापासून िांधर्त राहहले असल्याबाबत 

४० २०८७३ श्री.मनोहर र्ांहद्रकापूरे गोंहिया जजल््यातील महात्मा गाांधी 
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील 
कामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

४१ २०५६७ अॅड.आसशष शलेार, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.धमचरािबाबा आत्राम, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.योगेश सागर, 
श्री.गोिधचन माांगीलाल शमाच (ऊफच ) 
लालाजी, श्री.सांजय केळकर, श्री.पराग शाह, 
अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.राम सातपतेु, श्री.लहू कानड,े श्री.सधर्न 
कल्याणशटे्टी, अॅड.राहुल हढकले, श्री.मांगेश 
र्व्हाण, श्री.सुनील राणे, श्री.रे्तन तुपे, 
श्री.सशरीष र्ौधरी, श्री.गणपत गायकिाड 

पेण (जज.रायगड) येरे् तीन िषीय 
बासलकेिर बलात्कार करुन नतर्ी हत्या 
केल्याबाबत 

४२ २२२४९ श्री.मोहन मते, श्री.प्रमोि (राजू) रतन 
पाटील, श्री.सांजय पोतनीस, श्री.हिलीप 
लाांड,े श्री.रािसाहेब अांतापूरकर, श्री.भरतशेठ 
गोगािले, श्री.अब ूआजमी, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.कुणाल पाटील, श्री.उियससांग 
राजपतु, श्री.शाांताराम मोरे, श्री.मांगेश 
र्व्हाण, श्री.रमेश कोरगाांिकर, श्री.प्रताप 
सरनाईक, श्री.सुनील राणे, श्री.सांजय 
केळकर, श्री.सुननल राऊत 
 

माांजरी (जज.पुणे) येर्ील सीरम 
इजन्स्त्टट्यटुच्या इमारतीला लागलेल्या 
आगीबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
४३ २०९१४ श्री.सुननल राऊत, श्री.प्रकाश फातपेकर, 

श्री.बाबासाहेब पाटील, श्रीमती यासमनी 
यशिांत जाधि, श्री.प्रताप सरनाईक 

नागपाडा ि मालिणी (मुांबई) येरे् 
पोसलसाांनी छापा टाकून गुटखा जप्त 
केल्याबाबत 

४४ २३६४९ डॉ.तुषार राठोड उस्त्मानाबाि जजल््यात महाबीज कां पनीने 
भेसळयकु्त ब्रबयाणाांरे् िाटप केल्याबाबत 

४५ २१०१४ श्री.सभमराि तापकीर हिेली (जज.पुणे) तालुक्यात कृषी 
विभागाच्या कामाांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

४६ २०५९६ श्री.अतुल भातखळकर एक्सपॅट प्रोजेक्ट्स ॲण्ड डवे्हलपमेंट 
प्रा.सल. या कां पनीने गुांतिणकूिाराांर्ी केलेली 
आधर्चक फसिणकू 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सिस्त्याांरे् नाांि विषय 
४७ २०६२४ श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.अननल पाटील, 

श्री.धमचरािबाबा आत्राम, श्री.ननतीन अजुचन 
(ए.टी.) पिार, श्री.सुननल भुसारा, श्री.िौलत 
िरोडा, श्री.हिलीप मोहहते-पाटील, श्री.अशोक 
पिार, श्री.रे्तन तपेु, श्री.बाळासाहेब 
आजबे, श्री.बबनराि सशांिे, श्री.यशिांत माने, 
श्री.शेखर ननकम, श्री.राजेश नरससांगराि 
पाटील, श्रीमती सुमन पाटील, श्री.सुननल 
प्रभू 

डहाण ू(जज. पालघर) तालुक्यात उभारण्यात 
येणारे िाढिण बांिर रद्द करण्याबाबत 

४८ २०५७० अॅड.आसशष शलेार, श्री.प्रशाांत ठाकूर, 
श्री.कालीिास कोळांबकर, श्री.प्रमोि (राजू) 
रतन पाटील, श्री.मांगेश र्व्हाण, कॅप्टन 
आर. सेल्िन, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.सधर्न कल्याणशेट्टी, श्री.नरेंद्र भोंडकेर, 
श्रीमती माधुरी समसाळ, श्री.र्ांद्रकाांत (िािा) 
पाटील, श्री.गणपत गायकिाड, श्री.बांटी 
भाांगडडया 

साांगली जजल््यातील लाभार्ी शेतकऱ्याांना 
राष्ट्रीय फलोत्पािन कायचक्रमाांतगचत प्रलांब्रबत 
अनिुान समळण्याबाबत 

  
 
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि, 
हिनाांक : ४ मार्च, २०२१   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


