
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहल ेअधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

मंगळिार, हिनांक ०९ मार्च, २०२१ / फाल्गुन १८, १९४२ (शके) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांर्ी सूर्ी 

  

(१) मुख् यमं्ी 

 

यांरे् प्रभारी विभाग 

(२) सािचजननक बाधंकाम (सािचजननक उपक्रम िगळून) मं्ी 
(३) गहृननमाचण मं्ी 
(४) नगर विकास, सािचजननक बाधंकाम (सािचजननक उपक्रम) मं्ी 

  

प्रश्नांर्ी एकूण संख्या - ७० 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ४९ [ १ ते ४९ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - १६ [ ५० ते ६५ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ०५ [ ६६ ते ७० ] 
  

एकूण - ७० 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
१ २३५२१ श्री.बाबासाहेब पाटील उजळंब ( ता.र्ाकुर,जज. लातरु) ते रोहहणा 

या जजल्हामागाचिर अपघातारें् प्रमाण 
िाढल्याबाबत 

२ २४६४७ श्री.िौलत िरोडा आटगाि ते िाडा या मागाचिरील अघई 
येथील रसत्याच्या संरक्षक भभतंी तुटल्यामुळे 
जुन्या- जीणच पुलारे् लोखडंी कठड ेतटुले 
असल्याबाबत 

३ २४०४० श्री.प्रिीप जसै िाल औरंगाबाि (जज.औरंगाबाि) 
महानगरपाभलकेने बकेँरे् कजच फेडून िेखील 
तारण ठेिलेल्या मालमत्ता बकेँच्यार् 
ताब्यात असल्याबाबत 

४ २१६७२ श्री.झीशान भसहिकी, श्री.अभमन पटेल मंुबईतील िांदे्र (पूिच) येथील गोळीबार येथे 
भशिाभलक या विकासकाच्या माध्यमातनु 
राबविण्यात येणाऱ्या झोपडपट्टी पुनिचसन 
प्रकल्पाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
५ २३८१९ श्री.सुधीर मुनगंटीिार राज्यातील मंुबई, पुणे, भमरा-भाईंिर, 

जळगाि शहर या महानगरपाभलकेमाफच त 
अद्यापही पथ विके्रत्यानंा “पथ विक्री 
प्रमाणप्” िेण्यात आलेले नसल्याबाबत 

६ २२१६० श्री.अजय र्ौधरी, श्री.र्दं्रकातं (िािा) पाटील, 
श्रीमती माधुरी भमसाळ, श्री.राजेंद्र पाटणी, 
श्री.पराग शाह, अॅड.राहुल हढकले, श्री.सुननल 
प्रभू, श्री.सिा सरिणकर, श्री.सुनील राणे, 
श्री. राहूल कुल, श्री. जयकुमार गोरे 

म्हाडाच्या 56 िसाहती आणण 104 
अभभन्यास 50 िषाचपेक्षा अधधक जनु्या 
असल्याने त्यांच्या पनुविचकासाच्या 
धोरणाबाबत 

७ २३२४५ डॉ.िेिराि होळी गडधर्रोली जजल््यात पतंप्रधान आिास 
योजनेंतगचत ‘सिाांसाठी घरे’ या योजनेर्ी 
अंमलबजािणी होत नसल्याबाबत 

८ २३२२० श्री.सुनील राणे मंुबईतील भमठी निीर्ा विकास करुन 
पयचटन सथळ करण्याबाबत 

९ २४७२७ श्री.सभमर मेघे हहगंणा (जज.नागपूर) येथील समधृ्िी 
महामागच ननमाचण कायाचत सबंधंधत क्षे्ातील 
रसत्यारं्ी िरुिसथा होऊन शतेवपकांरे् 
नुकसान झाल्याबाबत 

१० २५३३६ श्रीमती लताबाई सोनिणे जळगाि जजल््यातील तापी निीिर पुलारे् 
बांधकाम करणेबाबत 

११ २०४९९ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आभशष शलेार, श्री.महेश बालिी, 
श्री.अभमत साटम 

कळंबोली (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील 
िसाहतीतील जलिाहहन्या जीणच झाल्या 
असल्याबाबत 

१२ २१५७६ श्री.योगेश सागर औरंगाबाि शहारारे् नामातंर करून ते 
संभाजीनगर करण्याबाबत 

१३ २२१३० श्री.गोिधचन मांगीलाल शमाच (ऊफच ) लालाजी अकोला (जज.अकोला) शहरात विविध 
कंपन्यानंी अनधधकृतपणे मोबाईल टॉिर 
उभारले असल्याबाबत 

१४ २१२३० श्री.अब ूआजमी मंुबईत ४० टक्के भूभागािर अनधधकृत 
झोपडपट्टी असल्याबाबत 

१५ २१३१२ श्री.हिलीप लांड े र्ांहििली (मंुबई) क्षे्ातील भमठी निी 
बाधधत झोपडीधारकांरे् पनुिचसन 
करण्याबाबत 

१६ २५३०९ श्री.र्दं्रकातं जाधि, श्री.अभमन पटेल, 
श्री.ऋतुराज पाटील, श्री.सुरेश िरपुडकर, 
श्री.संजय जगताप 

कोल्हापूर (जज.कोल्हापूर) शहरात अपुरा ि 
कमी िाबाने पाणीपुरिठा होत असल्याबाबत 

१७ २२१२२ श्रीमती गीता जनै भमरा-भाईंिर (जज.ठाणे) 
महानगरपाभलकेकररता सूयाच प्रािेभशक 
पाणीपुरिठा योजनेतनू पाणीपुरिठा 
करणेबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
१८ २०६४८ श्री.कुणाल पाटील धुळे जजल््यातनू जाणाऱ्या सुरत-नागपूर 

राष्ट्रीय महामागच क्र. ६ या रसत्यार्ी 
िरुिसथा झाली असल्याबाबत 

१९ २०७३५ श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्रीमती माधुरी भमसाळ, श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे 

भसध्िाथचनगर, िांदे्र पिूच(मंुबई) पररसरातील 
जय शीिसाई झोपडपट्टी पनुविचकास 
प्रकल्पाबाबत 

२० २३७५८ श्री.कुमार आयलानी उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहरातील रसत्यारं्ी 
कामे करण्याच्या प्रसतािास मान्यता 
भमळण्याबाबत 

२१ २०३८६ श्री.लक्ष्मण जगताप वपपंरी-धर्रं्िड निनगर विकास 
प्राधधकरणाच्या ताब्यातील मोकळे भूखडं 
महानगरपाभलकेमध्ये समाविष्ट्ट करणेबाबत 

२२ २५५१७ श्री.रत्नाकर गुटे्ट िांदे्र (पूिच) मंुबई येथील एमआयजी क्लब 
व्यिसथापन ि म्हाडा यारें्मध्ये करारार्ा 
भंग झाल्यामुळे संबधंधत जमीन शासनाच्या 
ताब्यात घेण्याबाबत 

२३ २१९३४ श्री.पराग शाह, अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन 
आर. सेल्िन, अॅड.आभशष शलेार, श्री.राम 
सातपुते 

मंुबई महानगरपाभलकेच्या जलाशयांमाफच त 
मोठ्या प्रमाणात अशुद्ध पाणीपुरिठा होत 
असल्याबाबत 

२४ २३७८८ अॅड.शहाजीबापू पाटील सांगोला (जज.सोलापूर)- इंिापरू (जज.पुणे) या 
रसत्यार्ी िरुिसथा झाली असल्याबाबत 

२५ २०७५९ श्री.संजय पोतनीस मंुबईतील िांदे्र (प.) येथील भललािती 
रूग्णालयाच्या अननयभमत कारभाराबाबत 

२६ २०५२२ अॅड.आभशष शलेार, श्री.प्रशातं ठाकूर, 
श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.कालीिास कोळंबकर, 
श्री.संजय केळकर, श्री.प्रमोि (राजू) रतन 
पाटील, श्रीमती माधुरी भमसाळ, कॅप्टन आर. 
सेल्िन, अॅड.पराग अळिणी, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.र्दं्रकातं (िािा) पाटील 

कजचत (जज. रायगड) शहरातील कोतिाल 
व्यायाम महंिराच्या जागेिर नव्याने होत 
असलेल्या अनधधकृत बाधंकामाबाबत 

२७ २४००८ श्री.सुननल हटगंरे पुणे महानगरपाभलकेतनू सेिाननितृ्त 
झालेल्या िररष्ट्ठ अधधकाऱ्यांर्ी बनािट 
सिाक्षरी करून ठेकेिाराला िेयके अिा 
करण्यात आल्याबाबत 

२८ २२६२५ श्री.संग्राम थोपटे, श्री.अभमन पटेल, श्री.सुरेश 
िरपुडकर, श्रीमती सुलभा खोडके, श्रीमती 
प्रनतभा धानोरकर 

पुणे येथील र्क्राकार मागाचसाठी (ररगंरोड) 
भूसंपािन प्रकक्रया कालमयाचिेत ि िेगाने 
राबविण्याबाबत 

२९ २४१६४ श्री.भासकर जाधि गुहागर (जज. रत्नाधगरी) नगरपंर्ायत क्षे्ात 
१४ व्या वित्त आयोग योजनेंतगचतर्ी कामे 
बनािट प्रमाणप् सािर करून मंजूर 
केल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
३० २०५३८ श्री.अभमत साटम, श्रीमती मननषा र्ौधरी, 

अॅड.राहुल नािेकर 
मंुबई महानगरपाभलकेने कोविड-१९ कररता 
काढलेल्या आरोग्य सामग्री खरेिी 
ननवििेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

३१ २१४८७ श्री.रमेश कोरगांिकर, श्री.िैभि नाईक, 
श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.विनोि 
ननकोले, श्री.लहू कानड,े श्री.ककशोर जोरगेिार 

मंुबईतील िांदे्र-िसोिा आणण िसोिा-विरार 
या सागरी सेतू प्रकल्पाच्या कामाबंाबत 

३२ २४२७१ श्री.समीर कुणािार हहगंणघाट (जज.िधाच) नगरपररषिेअतंगचत 
िना निीिरील बंधाऱ्यास मंजरुी िेण्याबाबत 

३३ २१५६४ श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुभाष धोटे, श्री.अभमन 
पटेल, श्रीमती सुलभा खोडके 

नागपूर महानगरपाभलकेअतंगचत पथहििे 
बिलण्याच्या कं्ाटामध्ये झालेल्या 
गैरव्यिहाराबाबत 

३४ २१७११ श्री.भमहीर कोटेर्ा मुलंुड पिूच (मंुबई) येथील न्य ूपीएमजीपी 
िसाहतीच्या पनुविचकास प्रकल्पाबाबत 

३५ २५५३७ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्दं्रकातं (िािा) 
पाटील, अॅड.आभशष शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.सुभाष िेशमुख, श्री.राम 
किम, श्री.अभभमन्य ुपिार 

भसडकोच्या महागहृननमाचण योजनेअतंगचत 
घणसोली, खारघर, द्रोणाधगरी, कळंबोली ि 
तळोजा या पररसरातील घरारं्ा ताबा 
लाभार्थयाांना हिला नसल्याबाबत 

३६ २५३९० श्री.धर्मणराि पाटील, श्री.रत्नाकर गुटे्ट उपअभभयतंा सािचजननक बांधकाम उप 
विभाग क्र. १ कजचत (जज. रायगड) यांच्या 
गैरकारभाराबाबत 

३७ २४८४४ श्री.संजय जगताप, श्री.अभमन पटेल, 
श्री.सुरेश िरपुडकर, श्रीमती सुलभा खोडके, 
श्री.विक्रमभसहं साितं, श्री.र्ंद्रकातं जाधि, 
श्री.लहू कानड े

पुणे महानगरपाभलकेच्या “जायका” 
प्रकल्पाबाबत 

३८ २५५३२ श्री.सुभाष िेशमुख पुणे-सोलापूर महामागाचिरील इंिापूर-िरकुटे 
बुद्रकु (जज.पुणे) ि साड-ेशेलगांि 
(ता.करमाळा, जज.सोलापूर ) या रसत्यारं्ी 
झालेली िरुिसथा 

३९ २२६४७ श्री.सुभाष धोटे र्ंद्रपूर ि यितमाळ जजल््यातील 
कोरपना-िनोजा -िणी ि 
गडर्ांिरू-िनोजा-िणी या मागाांर्ी िरुिसथा 
झाल्याबाबत 

४० २३३२८ श्री.सुननल प्रभू मंुबईतील ४४३ अनतधोकािायक 
इमारतींमधील कुटंुबानंा संक्रमण भशबबरात 
सथलातंररत करण्याबाबत 

४१ २४३३५ श्री.रणधीर सािरकर अकोला जजल््यातील तेल्हारा-गांधीग्राम 
रसत्याच्या िरुुसतीच्या कामाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
४२ २३७८२ श्री.रविदं्र िायकर मौजे मजास, न.भू.क्र. १६०, जोगेश्िरी 

(मंुबई) येथील इंहिरा नगर सहकारी 
झोपडपट्टी पनुिचसन प्रकल्प प्रलंबबत 
असल्याबाबत 

४३ २५०६१ श्री.कृष्ट्णा गजबे कोरर्ी (जज.गडधर्रोली) तालुक्यातील 
कोरर्ी ते मयालघाट रसत्यार् े
बांधकाम करणेबाबत 
 

४४ २३८१० श्री.गणपत गायकिाड कल्याण (पिूच) येथे ओव्हरबिज ककंिा सॅटीस 
प्रकल्प राबविणेबाबत 

४५ २५१४७ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील अहमिनगर (जज.अहमिनगर) शहरातील 
रसत्यारं्ी िरुिसथा झाल्याबाबत 

४६ २३८८१ श्रीमती प्रनतभा धानोरकर, श्री.सुभाष धोटे र्ंद्रपूर शहर (जज.र्ंद्रपूर) 
महानगरपाभलकेतील पाणीपूरिठा 
विभागाकडून िरुुसतीच्या नािाखाली 
कोट्यिधी रुपये खर्च करण्यात येत 
असल्याबाबत 

४७ २०६२७ श्री.हिपक र्व्हाण, श्री.अननल पाटील, 
श्री.धमचरािबाबा आ्ाम, 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 भशिें, श्री.यशितं माने, श्री.शेखर 
ननकम, श्री.राजेश नरभसगंराि पाटील, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.सिा सरिणकर 

राज्यातील प्रार्ीन मंहिरारे् जतन ि संिधचन 
करण्यार्ा शासनाने घेतलेला ननणचय 

४८ २४८९१ श्री.र्दं्रकातं ऊफच  राजुभैय्या रमाकातं निघरे परभणी, हहगंोली, बसमत येथे सािचजननक 
बांधकाम विभागामाफच त सुरु असलेल्या 
हायबिड ॲन्युईटी अतंगचतच्या विकास 
प्रकल्पाबंाबत 

४९ २४३६७ श्री.संतोष बांगर मंुबईतील हटळकनगर (र्ेंबूर) येथील 
महालक्ष्मी पॅलेस को.ऑप.हौ.सोसायटी या 
संसथेच्या विकासक ि माजी अध्यक्षानंी 
अटी ि शतीर्ा भंग केल्याबाबत 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
५० २५१०३ श्री.बाबासाहेब पाटील लातूर जजल््यातील अहमिपूर-लातूर हा 

रसता राष्ट्रीय महामागच प्राधधकरणाकड ेिगच 
करण्यात आल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
५१ २४६५२ श्री.िौलत िरोडा भभिंडी-िाडा-मनोर या महामागाचला 

जोडणा-या कुडूस-कंर्ाड रसत्याच्या 
िरुुसतीच्या कामात झालेला गैरव्यिहार 

५२ २४०४९ श्री.प्रिीप जसै िाल औरंगाबाि (जज.औरंगाबाि) शहरातील 
िाहतूक कोंडीर्ा प्रश्न सोडविण्याबाबत 

५३ २४७७७ श्री.सभमर मेघे हहगंणा ि नागपूर (ग्रामीण) (जज.नागपूर) 
तालुक्यातील सुमारे 4000 पेक्षा जासत 
कुटंुबबयानंा घरकुलार्ा लाभ भमळाला 
नसल्याबाबत 

५४ २०५७३ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
अॅड.आभशष शलेार, श्री.महेश बालिी, 
श्री.अभमत साटम 

धर्रं्िली-गोहे (ता.खालापूर,जज.रायगड) 
येथील पलुािर अनेक खड्ड ेपडल्यामुळे पलु 
िाहतुकीसाठी धोकािायक झाला 
असल्याबाबत 

५५ २०७४३ श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.प्रमोि (राजू) 
रतन पाटील, श्री.भरतशेठ गोगािले, 
श्री.अभमत साटम, श्री.संजय केळकर 

बागमांडला (ता. श्रीिधचन, जज.रायगड) आणण 
बाणकोट (ता.मंडणगड, जज.रत्नाधगरी) या 
िरम्यानच्या खाडीिरील सागरी सेतूच्या 
प्रलंबबत कामाबाबत 

५६ २११४६ श्री.लक्ष्मण जगताप वपपंरी-धर्रं्िड (जज.पुणे) महानगरपाभलका 
क्षे्ातील रसते ि आरक्षण विकभसत 
करण्यासाठी महानगरपाभलकेने भूसंपािन 
केलेल्या जभमनीबाबत 

५७ २५५२२ श्री.रत्नाकर गुटे्ट बहृन्मंुबई महानगरपाभलकेने िरळी, येथे 
भाडपेट्टयाने जागा हिलेल्या सपोट्चस क्लबने 
करारभंग करून महानगरपाभलकेर्ी केलेली 
फसिणकू 

५८ २११८८ श्री.संजय पोतनीस, अॅड.पराग अळिणी, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, अॅड.आभशष शेलार, 
श्री.पराग शाह 

विमानतळ प्राधधकरणाच्या अतंगचत फनल 
झोनमध्ये असलेल्या इमारतीचं्या 
पुनविचकासाबाबत 

५९ २४२२३ श्री.भासकर जाधि रत्नाधगरी, रायगड ि भसधंिुगुच जजल््यातनू 
जाणा-या सागरी महामागाचच्या प्रारूप 
आराखड्यास कें द्र शासनार्ी मंजुरी 
भमळणेबाबत 

६० २०५३३ श्री.अभमत साटम िडाळा (मंुबई) येथील भारिाहक तळािर 
बांधण्यात आलेल्या गाळयांच्या िाटपात/ 
हसतातंरणात झालेली अननयभमतता 

६१ २५५३८ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्दं्रकातं (िािा) 
पाटील, अॅड.आभशष शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.सुभाष िेशमुख, श्री.राम 
किम, श्री.अभभमन्य ुपिार 

डोंबबिली (जज.ठाणे) शहरातील गरीबार्ा 
पाडा येथे आरक्षक्षत भूखडंािर अनधधकृतपणे 
इमारतीरे् बांधकाम होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
६२ २३३३५ श्री.सुननल प्रभू मंुबईतील भशििास र्ापशी मागच येथील 

थॉिर मेन्शन पट्टा पनुविचकास प्रकल्पात 
नागरीकांर्ी झालेली फसिणकु 

६३ २४३३७ श्री.रणधीर सािरकर बुलढाणा जजल््यातील शेगाि ते पढंरपूर या 
पालखी मागाचिरील रसत्यारे् बांधकामाबाबत 

६४ २३७८५ श्री.रविदं्र िायकर जोगेश्िरी पिूच (मंुबई) पनूम नगर येथे 
पंतप्रधान घरकुल प्रकल्पातंगचत उभारण्यात 
आलेला पनुविचकास प्रकल्प प्रलंबबत 
असल्याबाबत 

६५ २५१९३ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील नगर-मनमाड रसत्यार्ी झालेली िरुिसथा 
 
 
 

नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
६६ २४०९० श्री.प्रिीप जसै िाल औरंगाबाि (जज.औरंगाबाि) शहरातील 

धर्खलठाणा विमानतळ ते महािीर र्ौक 
रसत्यारे् काम ननकृष्ट्ट िजाचरे् झाल्याबाबत 

६७ २४२०२ श्री.लक्ष्मण जगताप वपपंरी-धर्रं्िड (जज.पुणे) 
महानगरपाभलकेच्या भशक्षण विभागाच्या 
बालिाडीकररता साहहत्यार्ा परुिठा न करता 
ठेकेिाराला िेयके अिा केल्याबाबत 

६८ २५५२३ श्री.रत्नाकर गुटे्ट बहृन्मंुबई महानगरपाभलका क्षे् ातील 
अनधधकृत बांधकामे ननष्ट्काभसत 
करण्याबाबत 

६९ २४६४९ श्री.रविदं्र िायकर मंबई येथील जोगेश्िरी पजश्र्म द्रतुगती 
महामागच ि जोगेश्िरी विक्रोळी जोड रसता 
(बांदे्रकरिाडी) जंक्शन येथे भुयारी मागच 
उभारण्याबाबत 

७० २५२१९ श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील कोपरगाि-कोल्हार (जज.अहमिनगर) या 
राज्य महामागाचर्ी िरुिसथा झाल्याबाबत 

  
विधान भिन :   श्री. राजेन्द्र भागित 
मंुबई.   सधर्ि, 
हिनाकं : ८ मार्च, २०२१   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


