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

मंगळिार, ददनांक ०३ मार्च, २०२० / फाल्गुन १३, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांर्ी सूर्ी 

  

(१) मुख् यमं्ी 

 

यांर् ेप्रभारी विभाग 
(२) सािचजननक बांधकाम (सािचजननक उपक्रम िगळून) मं्ी 
(३) गहृननमाचण मं्ी 
(४) नगर विकास, सािचजननक बांधकाम (सािचजननक उपक्रम) मं्ी 

  

प्रश्नांर्ी एकूण संख्या - ६४ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ४१ [ ०१ ते ४१ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - १५ [ ४२ ते ५६ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ०८ [ ५७ ते ६४ ] 
  

एकूण - ६४ 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
१ ५३९ श्री.गणेश नाईक तुभे ते खारघर या भुयारी मागाचच्या कामाबाबत 
२ ८५८ श्री.संजय पोतनीस, श्री.प्रकाश फातपेकर, 

श्री.प्रताप सरनाईक, श्री.सुननल राऊत 
मंुबईतील पायाभूत सुविधा शुल्कापोटी जमा 
होणाऱ्या रक्कमेबाबत 

३ ३७९७ श्रीमती विद्या ठाकूर ससद्धार्चनगर गोरेगाि (पश्श्र्म) येर्ील प्ार्ाळ 
पुनविचकास प्रकल्पाबाबत 

४ १३३८ श्रीमती माधुरी समसाळ खडकिासला (श्ज.पुणे) येर्ील रसत्यांर्ी कामे 
संर्गतीने सुरु असल्याने होणारी िाहतकु कोंडी 

५ ६१४ श्री.अतुल भातखळकर कांददिली पूिच (मंुबई), आकुली रोड येर्ील 
महानगरपासलकेच्या प्रसूनतगहृाच्या दरुुसतीबाबत 

६ १४८७ श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील, श्री.गणेश 
नाईक, श्री.गणपत गायकिाड 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपासलका (श्ज.ठाणे) 
क्षे्ातील २७ गािाकंररता सितं् नगरपररषद 
गठीत करण्याबाबत 

७ १०४३ श्री.राजेंद्र पाटणी, श्रीमती माधुरी समसाळ, 
श्री.समीर कुणािार 

निी मंुबई महानगरपासलकेतील मालमत्ता कर 
विभागाने गत र्ार िषाांपासून मालमत्ता 
करननधाचरण बदं केले असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
८ ३१४ अॅड.आसशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 

श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.असमत साटम, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशातं ठाकूर, 
श्री.संजय केळकर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.ककसन कर्ोरे, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ंद्रकांत (दादा) 
पाटील, श्री.सशरीष र्ौधरी, श्री.असमन पटेल, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.सजंय जगताप, 
श्री.कालीदास कोळंबकर, श्री.सुनील राणे, 
श्री.समहीर कोटेर्ा, श्री.योगेश सागर, 
श्रीमती मदंा म्हा्,े श्री.मंगलप्रभात लोढा 
श्री.अब ूआजमी, श्री.रईस शखे 

गोिंडी (मंुबई) येर्ील शताब्दी रुग्णालयातील 
रक् तपेढीरे् महानगरपासलकेसोबतरे् कं्ाट 
संपुष्ट् टात आले असतानाही रक् तपेढी सुरु 
असल्याबाबत 

९ १७१९ श्री.मंगेश कुडाळकर दक्षक्षण मंुबईतील मांडिी विभाग ’बी’ प्रभाग 
येर्ील समत्तल एसलगंट या पुनविचकास 
प्रकल्पाबाबत 

१० ११३२ श्री.बटंी भांगडडया, श्री.देिेंद्र फडणिीस र्ंद्रपूर श्जल््यातील नेरी-गांगलिाडी, ककटाळी-
मोटेगाि ि पळसगाि-तोरगाि या रसत्यांच्या 
हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडले अतंगचत सुरु 
असलेल्या बाधंकामाबाबत 

११ २७० श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.महेश बालदी, 
अॅड.आसशष शेलार, श्री.असमत साटम, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी 

निी मंुबई ससडको हद्दीतील तळोजा (ता.पनिेल, 
श्ज.रायगड) येर्ील नागरी िसाहत तसेर् 
औद्योधगक िसाहतीमध्ये ननयसमत ि सुरळीत 
पाणीपुरिठा होण्याबाबत 

१२ १५५१ श्री.अननल बाबर सांगली श्जल््यातील कमळापूर ते रामापूर या 
दोन गािानंा जोडणाऱ्या येरळा नदीिरील 
पूलार्ी दरुुसती करण्याबाबत 

१३ १२१२ श्री.फारूक शाह कल्याण – डोंबबिली महानगरपासलकेच्या 
(श्ज.ठाणे) शास्ीनगर रुग्णालयार्ी आरोग्यसेिा 
बंद पडत आल्याबाबत 

१४ ५८६ श्री.सुननल प्रभू मंुबई, ठाणेसह राज्यात ‘नागरी जमीन कमाल 
धारणा’ कायद्यातंगचत दबुचल घटकांसाठी 
उपलब्ध होणाऱ्या सदननका विकासकांच्या 
ताब्यात असल्याबाबत 

१५ ५४१ श्री.संजय सािकारे भुसािळ शहरातील अमतृ असभयान योजनेला 
अद्यापही ताबं्क ि प्रशासकीय मान्यता 
समळाली नसल्याबाबत 

१६ ५३४८ श्री.विकास ठाकरे, श्री.असमन पटेल, 
श्री.सुभाष धोटे, श्री.असमत झनक, श्री.सुरेश 
िरपुडकर, श्री.दहरामण खोसकर, श्री.संग्राम 
र्ोपटे, श्री.लहू कानड े

महाराष्ट्र राज्य मागच पररिहन महामडंळाच्या 
बसेसिर ि बससर्ानकांमध्ये करण्यात येणाऱ्या 
जादहरातीबंाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
१७ २७३४ श्री.कालीदास कोळंबकर, श्री.सुनील राणे निी मंुबईतील पामबीर् मागाचिरील एनआरआय 

कॉम्प्लेक्स नजीकच्या भूखडंािरील नतिरांच्या 
झाडांर्ी झालेली तोड 

१८ ३३८६ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, अॅड.राहुल 
नािेकर 

मंुबई महानगरपासलकेर्ा बब्रमसटोिडॅ प्रकल्प 
रखडल्याबाबत 

१९ ४६९६ श्री.संजय रायमुलकर नागपूर-मंुबई समधृ्दी महामागाचलगत मेहकर 
(श्ज.बुलढाणा) तालुक्यातील शेतकऱ् यांच्या 
शेतात पाणी सशरुन शेतवपकांरे् नकुसान होत 
असल्याबाबत 

२० ८७३ श्री.ददलीप लांड े मंुबई महानगरपासलकेच्या जल ि 
मलनन:ससारण विभागार्ी कर तसेर् जलमापके 
भाड्यापोटीर्ी विविध प्राधधकरणांकड े असलेली 
र्कबाकी 

२१ ५३६ श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.प्रशातं बंब, 
श्री.ददलीप लांड,े श्री.संजय पोतनीस, 
श्री.सुननल राऊत, श्री.अब ूआजमी, श्री.रईस 
शेख, श्री.असमत साटम 

पश्श्र्म उपनगरातील (मंुबई) भगिती 
रुग्णालयारे् काम अपूणाचिसरे्त असल्याबाबत 

२२ २३२ श्री.महेश र्ौघुले सभिंडी-ननजामपूर महानगरपासलकेस (श्ज.ठाणे) 
डश्म्पंग ग्राउंडसाठी जागा उपलब्ध करून 
देण्याबाबत 

२३ १५८४ श्रीमती यासमनी यशितं जाधि असलबाग ते मांडिा (श्ज.रायगड) दरम्यान 
असलेल्या अनधधकृत बगंल्यािर कारिाई 
करण्याबाबत 

२४ १८ श्री.सभमराि तापकीर नऱ्हे (श्ज.पुणे) ग्रामपरं्ायत हद्दीतील गायरान 
जसमनीिर अनधधकृत बाधंकामे होत 
असल्याबाबत 

२५ १९३ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ंद्रकांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगंटीिार, अॅड.आसशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.राम कदम, 
श्री.संजय केळकर, श्रीमती मननषा र्ौधरी, 
श्रीमती मदंा म्हा् े

रत्नाधगरी श्जल््यातील संगमेश्िर-देिरुख-
साखरपा या राज्यमागाचर्ी झालेली दरूिसर्ा 

२६ २८७३ श्री.संतोष बांगर नादेंड ते दहगंोली महामागच क्रमांक १६१ िरील 
डोंगरकडा ते िारंगा या रसत्यारे् काम ननकृष्ट्ट 
दजाचरे् झाल्याबाबत 

२७ १८८५ श्री.पराग शाह, श्री.सुननल राऊत, श्री.सुनील 
राणे, श्री.असमत साटम 

मंुबईतील एसआरए अतंगचत पा् 
झोपडपट्टीधारकांना समळणा-या सदननकांरे् 
क्षे्फळ िाढविण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
२८ १०५५ श्री.बळितं िानखड े दयाचपूर (श्ज.अमरािती) शहरातील र्दं्रभागा 

नदीिरील पुलारे् बांधकाम अपूणच असल्याबाबत 
२९ ३०४१ श्री.सुनील राणे, श्री.पराग शाह, 

श्री.मंगलप्रभात लोढा 
निी मंुबई महानगरपासलकेतील इलेश्क्रक 
बसेसर्ा प्रसताि रद्द करण्याबाबत 

३० ५९७६ श्री.ददलीप मोदहते-पाटील पुणे-नासशक महामागाचिरील िाहतुकीच्या 
समसयांबाबत 

३१ ५३५६ श्री.नारायण कुरे् बदनापूर (श्ज.जालना) तालुक्यातील देिगाि-
कुसळी-माळेगाि रसत्यारे् काम न करताही 
कं्ाटदारारे् बबल काढल्याबाबत 

३२ १०२० श्री.ककसन कर्ोरे, अॅड.आसशष शेलार, 
श्री.कुमार आयलानी 

बाशी नगरपररषद (श्ज.सोलापूर) हद्दीमध्ये 
नगरोत्र्ान योजनेच्या दसुऱ्या टप्प्यातील रसते 
विकासासाठीर्ी कामे विना ननविदा ददल्याबाबत 

३३ २०४८ श्री.रविशेठ पाटील मंुबई-पुणे एक्सपे्रस महामागच ते मंुबई गोिा 
महामागाचला जोडणारा खोपोली ते िाकण 
(श्ज.रायगड) या रसत्याच्या दरुूसतीच्या 
कामाबाबत 

३४ ५८८ श्री.मोहन मते मौजा ददघोरी सेनापती नगर (नागपूर) येर्ील 
ददघोरी घाटा लगतच्या नाल्यािरील पलू जीणच 
झाल्याबाबत 

३५ ३६७३ श्री.संग्राम जगताप अहमदनगर शहरालगतच्या सोलापूर-पुणे-
मनमाड बा्यिळण रसत्याबाबत 

३६ २०१५ श्री.भासकर जाधि मौजे कापसाळ (ता.धर्पळूण, श्ज.रत्नाधगरी) 
येर्ील तीन िाड्यांना जोडणाऱ्या पुलासाठी 
ननधी उपलब्ध करून देण्याबाबत 

३७ ४७६५ श्री.शांताराम मोरे, श्री.विश्िनार् भोईर कल्याण (श्ज.ठाणे) न्यायालयाच्या इमारतीर्ी 
झालेली दरुिसर्ा 

३८ २२३९ श्री.राजेश एकड े राष्ट्रीय महामागच क्रमांक सहा ते िाकोडी फाटा 
तसेर् मलकापूर ते नांदरुा (ता.मलकापूर, 
श्ज.बलुढाणा) या महामागाचिरील रसत्यांर्ी 
दरुुसती करण्याबाबत 

३९ ३८२० श्री.असमत झनक, श्री.असमन पटेल,   
श्रीमती सुलभा खोडके 

मालेगांि (श्ज.िासशम) शहरातील प्रसतावित 
पाणीपुरिठा योजनेला मंजूरी समळण्याबाबत 

४० ७६४ श्री.बाबासाहेब पाटील, श्री.राम सातपतेु पंढरपूर (िाखरी) (श्ज.सोलापरु) ते म्हसिड या 
रसत्यांच्या कामात ननकृष्ट्ट दजाचरे् सादहत्य 
िापरुन केलेला गैरव्यिहार 

४१ १६७६ श्री.पथृ् िीराज र्व्हाण, श्री.असमन पटेल, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.विकास ठाकरे 

ताडदेि (मंुबई) येर्ील एम.पी.समल कंपाऊंड 
मधील झोपडपट्टी पनुविचकासाच्या प्रकल्पातील 
गैरव्यिहाराबाबत 
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दसुरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
४२ ३ श्री.गणेश नाईक, श्रीमती यासमनी यशितं 

जाधि, श्री.मंगेश कुडाळकर, श्रीमती मंदा 
म्हा् े

निी मंुबई शहरातील विविध गािठाणामध्ये 
भूसमपू्ानंी गरजेपोटी बाधंलेली घरे ननयसमत 
करण्याच्या ननणचयाबाबत 

४३ ६२८ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.र्ंद्रकातं ननबंा 
पाटील, श्री.र्दं्रकांत (दादा) पाटील, 
अॅड.आसशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.असमत साटम, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशातं ठाकूर, 
श्री.संजय केळकर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.देिेंद्र फडणिीस 

महाराष्ट्रातील महानगरपासलका ि नगरपासलका 
तसेर् शासकीय प्राधधकरण यांच्या अतंगचत 
येणाऱ्या बाधंकामांना एकसमान बांधकाम 
ननयमािली करण्याबाबत 

४४ ११३४ श्री.बटंी भांगडडया र्ंद्रपूर श्जल््याच्या िधाच नदीिरील बेलोरा 
पुलाच्या दरुुसतीसाठी िापरण्यात येणारे सादहत्य 
र्ोरी झाल्याबाबत 

४५ ३३८७ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील उरण (श्ज.रायगड) पररसरातील सेझ बाधधतांरे् 
१३० कोटी रुपये ससडकोने िाटप न केल्याबाबत 

४६ ४७०२ श्री.संजय रायमुलकर शेगाि ते पढंरपूर या पालखी महामागाचच्या 
कामार्ी मुदत संपनूही अद्यापही या 
महामागाचरे् काम पूणच झाले नसल्याबाबत 

४७ ८७४ श्री.ददलीप लांड े र्ांददिली (मंुबई) येरे् अद्ययाित रुग्णालय 
बांधण्याबाबत 

४८ २३३ श्री.महेश र्ौघुले सभिंडी - ननजामपूर (श्ज.ठाणे) 
महानगरपासलकेच्या हद्दीतील मनोरमा इमारत 
पडून दोन व्यक्तीरं्ा झालेला मतृ्य ू

४९ २१ श्री.सभमराि तापकीर पुणे येर्ील पोतदार सकूल ते निले पूल पयांत 
आंबेगाि हद्दीतील िडगाि ते का्ज र्ौक 
सश्व्हचस रसत्याच्या कामात गैरव्यिहार 
झाल्याबाबत 

५० २६२ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ंद्रकांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगंटीिार, अॅड.आसशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.अतुल भातखळकर, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.राम कदम, श्री.संजय केळकर, श्रीमती 
मननषा र्ौधरी, श्रीमती मंदा म्हा्,े 
श्री.समहीर कोटेर्ा 

केईएम रुग्णालयात (मंुबई) ईसीजी यं् 
बबघाडामुळे बालकार्ा झालेला मतृ्य ू

५१ १०२२ श्री.ककसन कर्ोरे, अॅड.आसशष शेलार, 
श्री.कुमार आयलानी 

अंबरनार् नगरपररषद हद्दीतील (श्ज.ठाणे) 
भुयारी गटार योजनेरे् काम ननकृष्ट्ट दजाचरे् 
झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
५२ २८४८ श्री.भासकर जाधि गुहागर नगरपरं्ायतीतील (श्ज.रत्नाधगरी) १४ 

व्या वित्त आयोग योजनेतील कामे ही 
नगरपरं्ायतीच्या मालकीच्या जसमनीमध्ये 
नसल्याबाबत 

५३ २२४० श्री.राजेश एकड े नादंरुा ते मोताळा रसत्यािरील मौजे शेंबा ि 
खरैा (श्ज.बुलढाणा) येर्ील पलुार्ी उंर्ी ि रंुदी 
िाढविणे ि रसत्यार्ी दरुुसती करण्याबाबत 

५४ ४६८१ श्री.असमत झनक, श्री.असमन पटेल, श्रीमती 
सुलभा खोडके, श्री.मोहनराि हंबड,े 
श्री.सुरेश िरपुडकर, श्री.दहरामण खोसकर, 
श्री.विकास ठाकरे 

मीरारोड (श्ज.ठाणे) येर्ील कनकीया भागातील 
सेव्हन इलेव्हन क्लबरे् बाधंकाम ननष्ट्काससत 
करुन सीआरझेडर्ी ि ना विकास क्षे्ार्ी जागा 
मोकळी करण्याबाबत 

५५ ७६९ श्री.बाबासाहेब पाटील अहमदपूर (श्ज.लातूर) शहराला पाणीपुरिठा 
करण्याबाबत 

५६ १६८० श्री.पथृ् िीराज र्व्हाण, श्री.असमन पटेल भांडूप (मंुबई) येर्ील महानगरपासलकेतफे 
उभारण्यात येणाऱ्या मश्ल्टसपेशासलटी 
रुग्णालयाबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
५७ ८७६ श्री.ददलीप लांड े कुलाच-अंधेरी (मंुबई उपनगर) येर्ील ७० फुट 

रसत्याच्या रंुदीकरणाबाबत 
५८ ४२३ श्री.महेश र्ौघुले कल्याण - डोंबबिली (श्ज.ठाणे) 

महानगरपासलकेसाठीच्या मंजरू विकास ननयं्ण 
ननयमािलीच्या ॲपेंडडक्स - डब्ल्यु मधील 
तरतूदींरे् उल्लंघन झाले असल्याबाबत 

५९ १०८ श्री.सभमराि तापकीर पुणे येर्ील हायब्रीड ॲन्युइटी मॉडले (एर्एएम) 
योजनेतील ससहंगड-पानशेत रसत्याच्या 
कामामध्ये गैरप्रकार सुरु असल्याबाबत 

६० ३०२ श्री.देिेंद्र फडणिीस, श्री.र्ंद्रकांत (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगंटीिार, अॅड.आसशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राणाजगजीतससहं पाटील, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.संजय केळकर, अॅड.पराग 
अळिणी 

रत्नाधगरी श्जल््यातील मुरुगिाडा-पंधरामाड-
पांढरा समुद्र ते सम-या या भागात टेरापॉड ि 
ग्रोयनर्ा धूप प्रनतबंधक बंधारा बांधण्याबाबत 

६१ १०२४ श्री.ककसन कर्ोरे, अॅड.आसशष शेलार, 
श्री.कुमार आयलानी, श्री.गणपत गायकिाड 

कल्याण डोंबबिली (श्ज.ठाणे) 
महानगरपासलकेमध्ये समाविष्ट्ट केलेल्या २७ 
गािांमध्ये पाणी टंर्ाई असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयारें् नांि विषय 
६२ २०२८ श्री.भासकर जाधि मौजे िेळणेश्िर, साखरी आगर, कोंडकारूळ, 

बुधल, अंजनिेल, तिसाळ (ता.गुहागर, 
श्ज.रत्नाधगरी) आदी गािातं लाटांच्या पाण्याने 
होत असलेले नकुसान 

६३ ४६८२ श्री.असमत झनक, श्री.असमन पटेल, श्रीमती 
सुलभा खोडके, श्री.मोहनराि हंबड,े 
श्री.सुरेश िरपुडकर, श्री.दहरामण खोसकर, 
श्री.विकास ठाकरे 

मौजे घोडबदंर (श्ज.ठाणे) येरे् सेव्हन इलेव्हन 
कन्सरक्शन कंपनीच्या माध्यमातून उभारण्यात 
येत असलेला अपना घर प्रकल्प 

६४ ७७६ श्री.बाबासाहेब पाटील लातूर शहरातील व्यापारी ि उद्योजकांनी 
कोट्यिधी रुपयारं्ा महानगरपासलकेर्ा कर 
र्कविल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   राजेंद्र भागित 
मंुबई.   सधर्ि (कायचभार), 
ददनाकं : २ मार्च, २०२०   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


