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

मंगळिार, हिनांक ०२ मार्च, २०२१ / माघ ४, 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 - ४७ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ३६ [ १ ते ३६ ] 
  

 िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या -  ०९ [ ३७ त े४५ ] 
  

 नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ०२ [ ४६ ते ४७ ] 
  

एकूण - ४७ 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
१ २०९८१ श्री.र्दं्रकातं (िािा) पाटील, श्रीमती माधुरी 

ममसाळ, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.सुनील राणे 

बेसट उपक्रमार्ी विकासकाकंड ेअसलेली 
थकबाकी िसूल करण्याबाबत 

२ २३०५२ श्री.मिन येरािार महागांि ते फुलसािंगी (जज.यितमाळ) 
रसत्यारे् काम ननकृष्ट्ट िजाचरे् झाल्याबाबत 

३ २३१५८ डॉ.संिीप धिेु आणी (जज.यितमाळ) नगरपररषिेमध्ये 
मान्सूनपूिच कामात झालेला गैरव्यिहार 

४ २१४२२ श्री.मोहन मते नागपूर शहरातील भूखडंधारकांरे् भूखडं 
ननयममतीकरणासाठीरे् अनेक अजच नागपूर 
सुधार प्रन्यासकड ेप्रलबंबत असल्याबाबत 

५ २२५०५ श्री.अममन पटेल िडाळा (मंुबई) येथील सकं्रमण मशबबरात 
रहहिाशांना येत असलेल्या अडर्णींबाबत 

६ २२२८९ डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.अममत साटम मभडिेाडा (पुणे) येथील मुलींच्या पहहल्या 
ऐनतहामसक शाळेर्ी िरुिसथा झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
७ २३७७७ श्री.रविदं्र िायकर जोगेश्िरी (मंुबई) येथील पािर्ारी पलुाच्या 

कामाबाबत 
८ २०४१८ श्री.मंगेश कुडाळकर, श्री.रमेश कोरगािंकर, 

श्री.अजय र्ौधरी, श्री.िैभि नाईक 
मंुबईतल्या म्हाडाच्या ५६ िसाहतीमधील 
रहहिाशांना म्हाडाने २० िषाचपासूनरे् थकीत 
िाढीि सेिा शुल्क भरण्याच्या पाठविलेल्या 
नोटीसाबंाबत 

९ २२८५८ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
अॅड.आमशष शलेार, श्री.पराग शाह, श्री.राम 
सातपुते 

मंुबईतील २८ हजार सफाई कामगारांसाठी 
मालकी तत्िािर उभारण्यात येणाऱ्या 
घरांबाबत 

१० २०६०७ श्री.सिा सरिणकर माहीम (मंुबई) येथील म्हाडाने सपंाहित 
केलेल्या इमारती ि र्ाळींच्या 
पुनविचकासाबाबत 

११ २१३२५ श्री.प्रकाश फातपेकर मौजे र्ेंबूर (मंुबई) येथील न.भू.क्र. १२६/१ 
आणण १२६/२ हे भूखडं ईई २.१          
(महाविद्यालय) आणण आरओएस १०४ 
(कक्रडांगण) कररता आरक्षित असलेल्या 
भूखडंांबाबत 

१२ २१५६२ श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुभाष धोटे, श्री.अममन 
पटेल, श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.सुरेश 
िरपुडकर, श्री.रािसाहेब अतंापूरकर, 
श्री.कुणाल पाटील, श्री.हहरामण खोसकर, 
श्रीमती प्रनतभा धानोरकर, श्री.अममत झनक 

नागपूर येथे कर्रा िाहतुक करणाऱ्या 
एजन्सीने कर्ऱ्यामध्ये माती ममसळून 
केलेला गैरव्यिहार 

१३ २२११३ श्रीमती गीता जनै ममरा भाईंिर (जज.ठाणे) महानगरपामलकेच्या 
पररिहन सममतीसभेमध्ये मंजूर करण्यात 
आलेला ठराि क्र. १९ विखडंीत करण्याबाबत 

१४ २१५८० श्री.हिलीप लांड े र्ांहििली (मंुबई) कुलाच वप्रममअर कंपनीच्या 
जागेिर एर्.डी.एल या कंपनीतफे सुरु 
असलेले रुग् णालयारे् काम तातडीने पूणच 
करण्याबाबत 

१५ २३७९८ श्री.गणपत गायकिाड, श्री.ककसन कथोरे अंबरनाथ (जज.ठाणे) तालुक्यातील श्रीमलंग 
गडािर जाण्यासाठी सुरू असलेले 
फ्यनुनक्युलर रॉलीरे् काम अत्यतं सथं 
गतीने होत असल्याबाबत 

१६ २२१२७ श्री.संग्राम थोपटे मौजे हररशर्दं्री (ता. भोर, जज.पुणे) येथील 6 
पिरी रसत्यारे् काम अत्यंत संथगतीने होत 
असल्याबाबत 

१७ २३६८५ श्री.सधर्न कल्याणशेट्टी अक्कलकोट (जज.सोलापूर) नगरपामलकेकडून 
मुलभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यात येत 
नसल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
१८ २०४११ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.अममत साटम, 

श्री.मंगेश र्व्हाण, श्री.िेिेंद्र फडणिीस, 
श्री.र्दं्रकातं (िािा) पाटील, अॅड.आमशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.सुभाष 
िेशमुख, श्री.राम किम, श्री.अमभमन्यु पिार, 
श्री.सुधीर मुनगंटीिार, श्री.योगेश सागर, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, अॅड.पराग अळिणी, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, श्री.पराग शाह, श्री.राम 
सातपुते, श्री.गणपत गायकिाड, श्री.राहूल 
कुल, श्री.जयकुमार गोरे, अॅड.राहुल नािेकर 

आरे कॉलनी (मंुबई) येथे ननयोजजत असलेले 
मेरो कारशेड काजंूरमागच येथे सथलातंररत 
करण्यात आल्याबाबत 

१९ २०३८४ अॅड.आमशष जयसिाल नागपूर महानगर प्रिेश विकास प्राधधकरण 
(एनएमआरडीए) अतंगचत घरकुलांरे् 
बांधकाम प्रलंबबत असल्याबाबत 

२० २३६६७ श्री.संजय रायमुलकर मेहकर (जज.बुलढाणा) तालुक्यामधील 
समधृ्िी महामागाचच्या कामामुळे 
रसत्यालगतच्या शतेकऱ्यांच्या शेतवपकारें् 
नुकसान होत असल्याबाबत 

२१ २०७५८ श्री.संजय पोतनीस, श्रीमती मेघना साकोरे 
बोडीकर, श्री.अबू आजमी, श्री.जयकुमार 
रािल, श्री.संतोष िानिे, श्री.अतलु 
भातखळकर, श्री.कालीिास कोळंबकर, 
श्री.संजय केळकर, श्री.राजेश पिार, 
श्री.र्दं्रकातं (िािा) पाटील, श्री.राजेंद्र पाटणी, 
डॉ.भारती लव्हेकर, श्री.रे्तन तुपे, श्री.टेकर्िं 
सािरकर, श्रीमती याममनी यशितं जाधि, 
श्री.िेिेंद्र फडणिीस, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम किम, 
श्री.अमभमन्यु पिार 

मंुबईसह ठाणे मधील बहुतांश रुग्णालये 
अजग्नसुरिेविना असल्याबाबत 

२२ २४०४३ श्री.प्रिीप जसै िाल औरंगाबाि (जज.औरंगाबाि) 
महानगरपामलकेरे् भूखडं खाजगी व्यक्तीनंी 
ताब्यात घेतल्याबाबत 

२३ २०८६४ श्रीमती याममनी यशिंत जाधि, श्री.र्ंद्रकातं 
(िािा) पाटील, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.झीशान 
मसहिकी, श्री.अममन पटेल, श्रीमती मननषा 
र्ौधरी, श्री.िैभि नाईक, श्री.सुनील राणे, 
श्री.िेिेंद्र फडणिीस, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.सुभाष 
िेशमुख, श्री.राम किम, श्री.अमभमन्यु पिार, 
श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.अबू आजमी, 

मंुबईतील बीडीडी र्ाळींच्या पनुविचकासाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
श्री.पराग शाह, श्री.लहू कानड,े श्री.अजय 
र्ौधरी, श्री.मोहन मते, श्रीमती माधुरी 
ममसाळ, श्री.सिा सरिणकर, श्री.गणपत 
गायकिाड, अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. 
सेल्िन, श्री.राम सातपुते, अॅड.राहुल नािेकर 

२४ २२७६८ श्री.ककसन कथोरे, श्री.गणपत गायकिाड, 
अॅड.आमशष शलेार, श्री.कुमार आयलानी 

उल्हासनगर महानगरपामलकेतील (जज.ठाणे) 
नगरर्ना विभागारे् अमभयतंा यांच्यािर 
कारिाई करण्याबाबत 

२५ २४१०८ श्री.िौलत िरोडा ठाणे ि अहमिनगर जजल््याला जोडणा-या 
शहापूर-घाटघर रसत्यारे् काम प्रलंबबत 
असल्याबाबत 

२६ २१९४२ श्री.प्रमोि (राजू) रतन पाटील मुरबाड (जज.ठाणे) तालुक्यातील िगुचम 
आहििासी भागातील न्याहाडी- िाल्हीिरे 
रसत्यार्ी झालेली िरुिसथा 

२७ २०६७७ श्री.कालीिास कोळंबकर, कॅप्टन आर. 
सेल्िन, अॅड.आमशष शेलार, श्री.प्रशातं ठाकूर 

मसधंिुगुच-कोल्हापूर या िोन जजल््यानंा 
जोडणा-या भैरीर्ी पाणिं घाट रसत्यारे् 
अपूणाचिसथेत असलेले काम पणूच करणेबाबत 

२८ २३४४३ श्री.लहू कानड े नागरी कमाल जमीन धारणा कायिा रि 
झाल्यानंतर १६ हजार एकर भूखडं 
शासनाच्या ताब्यात न ममळाल्याबाबत 

२९ २१७२२ श्रीमती श्िेता महाले धर्खली (जज.बुलढाणा) नगरपररषिेच्या 
हििाढ प्रसतािास मान्यता ममळणेबाबत 

३० २०९७२ श्री.मभमराि तापकीर, श्री.रे्तन तुपे पुणे महानगरपामलका हिीत विविध प्रभागातं 
अनतिषृ्ट्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात हानी 
झाल्याबाबत 

३१ २०९४४ श्री.धमचरािबाबा आ्ाम, श्री.यशितं माने, 
श्री.बाळासाहेब आजबे, डॉ.ककरण लहामटे, 
श्री.र्दं्रकातं ऊफच  राजभैुय्या रमाकातं निघरे, 
डॉ.संिीप धिेु, श्री.गणपत गायकिाड 

अनुसूधर्त जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या 
जागांिर बनािट प्रमाणप् ेसािर करुन 
बबगर आहििासीनंी नोकऱ्या 
ममळविल्याबाबत 

३२ २०३८९ अॅड.आमशष शलेार, श्री.प्रशातं ठाकूर, 
श्री.समीर कुणािार, श्री.महेश बालिी, 
श्री.अममत साटम, श्री.सुननल राऊत, श्रीमती 
मेघना साकोरे बोडीकर, श्री.संजय केळकर, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.विकास ठाकरे, 
डॉ.बालाजी ककणीकर, श्री.सुननल काबंळे, 
श्री.संजय पोतनीस, श्री.रमेश कोरगांिकर, 
श्री.संतोष िानिे, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.बाबासाहेब पाटील, 
श्री.हिलीप लांड,े श्री.राजेश पिार, 

महाराष्ट्् लोकसेिा आयोगामाफच त सरळ 
सेिेतील मेगा भरतीसाठी बनािट कंपनीला 
कं्ाट हिल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
श्री.उियमसगं राजपतु, श्री.महेंद्र िळिी, 
श्री.बटंी भांगडडया, श्री.िेिेंद्र फडणिीस, 
श्री.र्दं्रकातं (िािा) पाटील, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.सुभाष िेशमुख, श्री.राम 
किम, श्री.अमभमन्य ुपिार, श्रीमती याममनी 
यशितं जाधि, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.मंगेश र्व्हाण, श्री.िैभि नाईक, 
श्री.संजय सािकारे, श्री.प्रताप सरनाईक, 
श्रीमती मिंा म्हा्,े श्री.ककशोर जोरगेिार, 
श्री.ककशोर पाटील, श्री.अतुल भातखळकर, 
श्री.लक्ष्मण जगताप, श्री.पराग शाह, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्री.सुननल प्रभू, 
श्री.राहूल कुल, श्री.जयकुमार गोरे, श्री.सुरेश 
(राजूमामा) भोळे, श्री.पथृ् िीराज र्व्हाण 

३३ २३८९८ श्री.विजयकुमार िेशमुख सोलापूर (जज.सोलापूर) महानगरपामलकेत 
समाटच मसटी अंतगचत कक्रमसल या सल्लागार 
कंपनीने गैरव्यिहार केल्याबाबत 

३४ २२६५८ श्री.सुभाष धोटे गोंडवपपरी (जज.र्दं्रपूर) तालुक्यातील मौजा 
रे्कबापूर, सकमूर येथील शतेकऱ्यानंा 
भूसंपािीत जममनीर्ा मोबिला ममळणेबाबत 

३५ २३३११ श्री.सुननल प्रभू मंुबई शहरातील तीन िषाचहून प्रलंबबत 
असलेले ि सुरु न झालेले प्रकल्प ताब्यात 
घेऊन म्हाडातफे पनुविचकास करण्याबाबत 

३६ २०८७० श्री.मनोहर र्हंद्रकापूरे, श्री.कृष्ट्णा गजबे अजुचनी/मोरगािं (जज.गोंहिया) येथील 
कोहमारा-िेसाईगंज महामागाचर्ी अत्यंत 
िरुिसथा झाल्याबाबत 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
३७ २१३२७ श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.प्रमोि (राज)ू रतन 

पाटील 
मंुबईतील सकं्रमण मशबबरातील सिननकांच्या 
भाड्यापोटी म्हाडारे् 100 कोटी रूपये 
विकासकांनी थकविल्याबाबत 

३८ २१५६५ श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुभाष धोटे, श्री.अममन 
पटेल, श्रीमती सुलभा खोडके 

नागपूर महानगरपामलकेच्या कारखाना 
विभागामध्ये झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 

३९ २०४४७ श्री.अतुल भातखळकर, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.िेिेंद्र फडणिीस, 
श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.संतोष िानिे, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, अॅड.पराग अळिणी, 

मंुबई महानगरपामलकेकडून विना प्रकक्रया 
मलजल ि सांडपाणी समुद्रात ि नद्यांमध्ये 
सोडण्यात येत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
श्री.सधर्न कल्याणशेट्टी, श्री.संजय केळकर, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्रीमती माधुरी 
ममसाळ 

४० २४०८१ श्री.प्रिीप जसै िाल म्हैसमाळ (ता.खलुताबाि, जज.औरंगाबाि) 
घाटातील रसत्याच्या िरुूसतीरे् काम 
ननधीअभािी अपूणच असल्याबाबत 

४१ २३५५७ श्री.प्रमोि (राजू) रतन पाटील िसई-विरार (जज.पालघर) 
महानगरपामलकेकड ेपतंप्रधान आिास 
योजनेंतगचत मंजूर केलेले प्रसताि प्रलबंबत 
असल्याबाबत 

४२ २१८४८ श्रीमती श्िेता महाले, अॅड.पराग अळिणी, 
कॅप्टन आर. सेल्िन, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.पराग शाह, श्री.राम सातपतेु, श्री.अननल 
बाबर, श्री.मसध्िाथच मशरोळे 

धमाचिाय रुग्णालयाकंडून गरीब रुग्णांसाठी 
आरक्षित खाटा ठेिणे बधंनकारक 
करण्याबाबत 

४३ २१०११ श्री.मभमराि तापकीर पुणे समाटच मसटी कंपनीने शहरात केलेली 
कामे ननकृष्ट्ट िजाचर्ी असल्याबाबत 

४४ २०३९४ अॅड.आमशष शलेार, श्री.प्रशातं ठाकूर, 
श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.संजय केळकर, 
श्रीमती मननषा र्ौधरी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्रीमती माधुरी ममसाळ, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.र्ंद्रकातं (िािा) पाटील, 
श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे 

कल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) 
महानगरपामलकेच्या विकास आराखड्यामध्ये 
आरक्षित ठेिलेल्या विकास प्रकल्पाच्या 
जागेिरील अनधधकृत बाधंकामाबाबत 

४५ २३३१५ श्री.सुननल प्रभू िक्षिण मंुबई मधील डोंगरी-माझगांि 
विभागातील हँकॉक पुलार्ी उंर्ी 
िाढविल्यामुळे पररसरातील इमारती बाधीत 
झाल्याबाबत 

  

 
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
४६ २०३९५ अॅड.आमशष शलेार, श्री.प्रशातं ठाकूर, 

श्री.अतुल भातखळकर, श्री.सजंय केळकर, 
श्री.मंगेश र्व्हाण, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
अॅड.पराग अळिणी, श्री.र्दं्रकांत (िािा) 
पाटील, श्री.गणपत गायकिाड 
 

मंुबई महानगरपामलकेच्या कफ परेड येथील 
सेंरल पाकच  प्रकल्पाबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
४७ २३३१८ श्री.सुननल प्रभू धर्रं्पोकळी (मंुबई ) येथील उपकरप्राप्त 

इमारतीच्या पनुविचकासाबाबत 
  

  
विधान भिन :    राजेन्द्र भागित 
मंुबई.   सधर्ि, 
हिनाकं : १ मार्च, २०२१   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


