
महाराष्ट्र विधानसभा 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

मंगळिार, दिनांक २८ डिसेंबर, २०२१ / पौष ७, १९४३ ( शके ) रोजीच्या 
िारांककि प्रश्नोत्िरांच्या यािीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नांची सूची 

  

(१) मुख् यमं्ी 

 

यांचे प्रभारी विभाग 

(२) सािवजतनक बाधंकाम (सािवजतनक  
उपक्रम िगळून) मं्ी 

(३) गहृतनमावण मं्ी 
(४) नगर विकास, सािवजतनक बाधंकाम  

(सािवजतनक उपक्रम) मं्ी 
  

प्रश्नांची एकूण संख्या - ७५ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - ५२ [ १ िे ५२ ] 
  

िसुऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - १९ [ ५३ ि े७१ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची संख्या - ४ [ ७२ ि े७५ ] 
  

एकूण - ७५ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
१ ३२५२० श्री.दिपक चव्हाण, श्री.अतनल पाटील, 

श्री.यशििं माने, श्री.बबनराि शशिें, 
श्री.िौलि िरोिा, श्रीमिी सुमन पाटील, 
श्री.दिलीप मोदहिे-पाटील, श्री.संग्राम 
जगिाप, श्रीमिी सरोज आदहरे, श्री.अशोक 
पिार, श्री.बाबासाहेब पाटील, श्री.सुतनल 
भुसारा, श्री.सुतनल दटगंरे, श्री.चेिन िुपे, 
श्री.शेखर तनकम, श्री.मनोहर चंदिकापूरे 

राज्याच्या शासकीय नोकर भरिीसिंभावि 
सामाजजक ि समािंर आरक्षण ि अन्य 
बाबीकंररिा नेमण्याि आलेल्या सशमिीच्या 
अहिालाबाबि 

२ ३३४६९ श्री.संजय रायमुलकर नागपूर-मंुबई समदृ्धी महामागावच्या 
कामामुळे बुलढाणा जजल््यािील रसत्याची 
झालेली िरुिसथा 

३ ३४०१० श्री.बळििं िानखि,े श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अशमि झनक, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.सुरेश िरपुिकर, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, 

अमराििी जजल्हयािील जजल्हा पररषिेच्या 
अंिगवि असलेले रसिे िरुुसि करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
श्रीमिी सुलभा खोिके, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.संजय जगिाप, 
श्री.संग्राम थोपटे 

४ ३४८८४ श्री.संजय गायकिाि खामगाि-जालना येथील रसत्याच्या 
चौपिरीकरणाचे काम पुणव करण्याबाबि 

५ ३३८८० श्री.सुतनल दटगंरे ििगािशेरी (जज.पुणे) येथील लक्ष्मी नगर ि 
कामराज नगर भागािील भुयारी गटाराचे 
काम पुणव करण्याबाबि 

६ ३३३६८ श्रीमिी मेघना साकोरे बोिीकर तनिळी (िा.जजिंूर, जज.परभणी) येथे 
िनविभागाने ४५ हेक् टरिर ७२ हजार 
झािांची लागिि केल्याचे िाखिनू 
गैरव्यिहार केल् याबाबि 

७ ३३५१५ श्री.ककसन कथोरे, श्री.गणपि गायकिाि, 
श्री.कुमार आयलानी, श्री.प्रशािं ठाकूर 

कुळगाि-बिलापूर (जज.ठाणे) नगरपररषि 
हद्दीिील प्रभाग क्र.४१ ि ४२ मधील 
रसत्यांच्या कामांमध्ये झालेला गैरव्यिहार 

८ ३२४९५ श्री.मंगेश कुिाळकर, श्री.संिोष बांगर, 
श्री.सुतनल राऊि, िॉ.बालाजी ककणीकर, 
श्री.अजय चौधरी, श्री.िेिेंि फिणिीस, 
श्री.चिंकािं (िािा) पाटील, श्री.सुधीर 
मुनगंटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.राम किम, श्री.राजेश पिार 

झोपिपट्टी पनुिवसन योजनेि झोपिपट्टीच्या 
पदहल्या मजल्यािरील झोपिपट्टीधारकांना 
मोफि घरे िेणेबाबि 

९ ३४१५१ श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, श्री.दहिेंि ठाकूर, 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील 

मंुबईिील चेंबूरच्या िाशीनाका पररसरािील 
िोंगरािरील झोपिपट्टीिर भाभा 
अणसंुशोधन कें िाची (बीएआरसी) संरक्षक 
शभिं कोसळल्याबाबि 

१० ३५१०७ श्री.तनिेश राणे, श्री.संजय सािकारे महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगामाफव ि 
पिभरिीसाठीच्या परीक्षेची जादहराि िब्बल 
िोन िषावनिंर प्रशसद्ध करण्याि आल् याबाबि 

११ ३५६७३ अॅि.आकाश फंुिकर बुलढाणा जजल््यािील खामगाि-िे.साकशाव 
राष्ट्रीय महामागव ५४८ सी पालखी मागावचे 
काम तनकृष्ट्ट िजावचे करण्याि आल्याबाबि 

१२ ३२४५८ श्री.सुतनल प्रभू मंुबईिील म्हािाच्या पनुविवकसीि 
इमारिीमध्ये सबंधंधि म्हािा अधधकारी 
आणण िलाल यांच्या संगनमिाने झालेला 
गैरव्यिहार 

१३ ३२८३६ श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.प्रशांि ठाकूर, 
अॅि.राहुल नािेकर, श्री.पराग शाह, 
श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.सुनील राणे, 
श्रीमिी माधुरी शमसाळ 

मंुबई महानगर पाशलकेिील मेससव हायिे 
कन् स रक् शन कंपनीचे कं्ाट रद्द करुन 
िंिात्मक कारिाई करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
१४ ३२७९६ श्री.प्रकाश आबबटकर राज्यािील िन विभागाि सथापत्य 

विभागाशी तनगिीि असणारी कामे 
सािवजतनक बांधकाम विभागामाफव ि 
करण्याबाबि 

१५ ३२४४७ श्री.प्रशािं ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.महेश बालिी, श्री.अशमि साटम,  
श्रीमिी मतनषा चौधरी 

पनिेल (जज.रायगि) िालुक्यािील शसिको 
हद्दीिील गॄहप्रकल्प िसेच नव्याने तनमावण 
होणाऱ् या गहृप्रकल्पांना पाणी पुरिठा 
होण्याबाबि 

१६ ३५१७५ श्री.संदिप क्षक्षरसागर बीि नगरपाशलकेने प्रधान मं्ी आिास 
योजनेिील घरकुल िाटपाि केलेला 
गैरव्यिहार 

१७ ३४०२८ श्री.रणधीर सािरकर अकोला शहरािनू िाहणाऱ्या मोणाव ि 
वििपुा निींच्या पूर तनयं्ण रेषेअिंगवि 
बेकायिेशीर ले-आऊट ि बाधंकामांना 
परिानगी दिल्याबाबि 

१८ ३३१११ श्रीमिी याशमनी यशििं जाधि काळबािेिी (मंुबई) येथील भागाि इमारि 
कोसळून झालेल्या िघुवटनेबाबि 

१९ ३३४०५ श्री.अशोक पिार, श्रीमिी प्रतिभा धानोरकर, 
श्री.अशमन पटेल, श्री.सुरेश िरपुिकर, 
श्री.मोहनराि हंबि,े श्री.अशमि झनक, 
श्री.मनोहर चदंिकापूरे 

राज्याि गेल्या ६ मदहन्याि २२ िाघांचे 
झालेले मतृ्य ु

२० ३२६४७ श्री.शभमराि िापकीर पुणे महानगरपाशलका हद्दीिील 
अनधधकृिपणे विकशसि झालेल्या 
गंुठेिारीिील घराबंाबि 

२१ ३४८९८ श्रीमिी नशमिा मंुििा बीि जजल््यािील अंबाजोगाई नगरपररषि 
सभागहृासाठी लागणाऱ्या खचुी खरेिीि 
झालेला गैरव्यिहार 

२२ ३३२६८ श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.सुनील राणे मंुबईिील रसिे कायमसिरुपी खड्िमुेक्ि 
करण्याबाबि 

२३ ३२४७४ श्री.प्रमोि (राजू) रिन पाटील ठाणे महापाशलकेच्या दििा प्रभागािील 
विविध कामाबंाबि कारिाई केली 
नसल्याबाबि 

२४ ३३८६४ श्री.चिंकािं (िािा) पाटील, श्रीमिी श्िेिा 
महाले 

मंुबई-अहमिाबाि राष्ट्रीय महामागाविर 
अजननशमन यं्णा उभारण्याबाबि 

२५ ३३३१४ श्री.चिंकािं (भाऊ) तनबंाजी पाटील मुक्िाईनगर (जजल्हा जळगांि) येथील 
संभाजीनगर-इंिौर राष्ट्रीय महामागव रसिा 
कॉकक्रटीकरणाच्या तनकृष्ट्ट कामाची चौकशी 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
२६ ३४३९० श्री.विकास ठाकरे नागपूर शहरािील अमिृ योजनेंिगवि 

पाणीपुरिठ्याच्या चकुीच्या िीपीआरमुळे 
अधधकचा आधथवक भुिंि बसल्याबाबि 

२७ ३३४८१ श्री.मंगलप्रभाि लोढा मंुबईिील िाळकेश्िर येथील ऐतिहाशसक 
बाणगंगा िलािािील हजारो मासे मतृ्यूमुखी 
पिल्याबाबि 

२८ ३३३०४ श्री.संजय सािकारे भुसािळ शहरािील पथदििे २४ िास सुरु 
असल्याने िीजेचा होि असलेला अपव्यय 

२९ ३२६६३ श्री.कुणाल पाटील बािधन (जज.पुणे) पररसरािील बबग 
बासकेटच्या गोिामाला आग लागून 
कोट्यिधी रुपयांचे झालेले नकुसान 

३० ३४०१५ श्री.संभाजी पाटील-तनलंगेकर महाराष्ट्र सुिणव जयिंी नगरोत्थान 
महाअशभयान (राज्यसिर) योजने अिंगवि 
तनलंगा नगर पररषिेस रसिे विकास 
कामासाठीच्या तनधी मंजूरीबाबि 

३१ ३३२४६ श्री.योगेशिािा किम मंिणगि-िापोली (जज.रत्नधगरी) िालुक्यानंा 
जोिणाऱ् या केळशी पुलाचे बाधंकाम प्रलबंबि 
असल्याबाबि 

३२ ३४५९१ श्री.अब ूआजमी िुळींजगाि, नालासोपारा (िा.िसई, 
जज.पालघर) येथील आदििासी यांची 
फसिणकू करून अनधधकृि इमारि 
बांधल्याबाबि 

३३ ३४१०८ श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, 
श्री.दहिेंि ठाकूर 

पालघर जजल््यािील जव्हार नगरपररषिेने 
शहरािील विकासकामांमध्ये केलेला 
गैरव्यिहार 

३४ ३५२५६ श्री.राजेंि पाटणी िाशशम जजल््यािील कारंजा-येििा-इंझा 
मागे नेरकि े जाणाऱ् या रसत्याची झालेली 
िरुिसथा 

३५ ३५०३८ श्री.भासकर जाधि जयगि (जज.रत्नाधगरी) येथील 
जे.एस.िब्ल्य ूकंपनीच्या बे्रकिॉटर िॉलमुळे 
समुि ककनाऱ्याजिळील लोकिसिीमध्ये 
लाटाचें पाणी शशरल्याबाबि 

३६ ३५३११ श्री.धचमणराि पाटील एरंिोल–म्हसािि (िा.एरंिोल, जज.जळगािं) 
रसत्याचे ि रसत्यािरील मोऱ्यांचे काम 
तनकृष्ट्ट िजावचे असल्याबाबि 

३७ ३३६२९ श्री.राजेश पिार नायगाि (जज.नािेंि) येथील के.टी. 
कंन्सरक्शन कंपनीची तनवििा रद्द 
करण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
३८ ३५३०६ श्री.िेिेंि फिणिीस, श्री.चिंकािं (िािा) 

पाटील, श्री.सुधीर मुनगंटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्री.राजेश पिार 

गट 'क' ि 'ि' िगाविील शासकीय पिे 
भरण्यासाठी महा आयटीकिून पॅनेलिर 
नेमण्याि आलेल्या कंपन्यांची भरिी 
परिानगी रद्द करणेबाबि 

३९ ३४३१८ श्री.सशमर मेघे नागपूर शहरािील अजनी लोहपुल जजणव 
जसथिीि असल्याने िाहिुकीसाठी 
धोकािायक असल्याबाबि 

४० ३४५०७ श्री.िौलि िरोिा शहापूर (जज.ठाणे) िालुक्यािील कळभोंि े
गाि मागाविरील रसत्यांची झालेली िरुिसथा 

४१ ३५५८७ िॉ.संिीप धिेु राज्य शासनाने जािीचा िािा अिैध 
ठरलेल्या अधधसखं्य पिािरील अधधकारी ि 
कमवचाऱ्यांना दिलेल्या संरक्षणाबाबि 

४२ ३५०१५ श्री.सुभाष िेशमुख फिाटेिािी (िा.िक्षक्षण सोलापूर, 
जज.सोलापूर) येथील एनटीपीसीच्या 
माध्यमािनू बाधंण्याि आलेल्या रेल्िे 
उड्िाणपूलाच्या िरुिसथेबाबि 

४३ ३२५०९ श्री.अशमि साटम, श्रीमिी मतनषा चौधरी, 
श्री.प्रशािं ठाकूर, अॅि.राहुल नािेकर, 
श्री.चिंकािं (िािा) पाटील, श्री.पराग शाह, 
श्री.सुनील राणे, श्री.सुतनल प्रभू 

मंुबईिील िािें-कुलाव संकुलास जोिणाऱ् या 
सांिाकु्रझ-चेंबूर शलकं रोिचा एमटीएनएल 
जंक् शन येथील गिवर कोसळून झालेल्या 
िघुवटनेबाबि 

४४ ३४९७० श्री.सुहास (आण्णा) व्िारकानाथ कािें नािंगाि (जज.नाशशक) िालुक्यािील 
जािेगािापासून बोलठाणकि े जाणाऱ् या 
खरोळी निीिरील पूल िाहून गेल्याबाबि 

४५ ३४१२९ श्री.दहिेंि ठाकूर, श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील 

मंुबई शहराि झालेल्या अतििषृ्ट्टीमुळे 
विक्रोळीिील सूयव नगर येथील पंचशील 
चाळीिील सहा घरािंर िरि 
कोसळल्याबाबि 

४६ ३४५६४ श्रीमिी माधुरी शमसाळ, श्रीमिी श्िेिा महाले मंुबई-सािारा राष्ट्रीय महामागव क्र.४ च्या 
पुणे-सािारा विभागाि िाहनाकंिून 
करण्याि येि असलेल्या टोल िसुलीबाबि 

४७ ३४६३३ श्री.संजय केळकर राज्याि भटक्या ि विमुक्ि जमािी यांना 
नोकरीि पिोन्निीमध्ये आरक्षण 
िेण्याबाबि 

४८ ३२४९१ श्री.चिंकािं ऊफव  राजुभैय्या रमाकािं निघरे दहगंोली जजल््यािील सािवजतनक बाधंकाम 
विभागाअिंगवि झालेल्या कामांबाबि 

४९ ३४८८७ श्री.रईस शेख ठाणे जजल््यािील शभिंिी तनजामपूर शहर 
महानगरपाशलकेने मे.टोरंट पॉिर शलशमटेि 
कंपनीस आकारलेल्या कर आणण 
थकबाकीबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
५० ३३९४१ श्री.ककशोर पाटील, श्री.चंिकािं (भाऊ) 

तनबंाजी पाटील, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.प्रिाप सरनाईक 

राज्याि अतििषृ्ट्टीमुळे रसिे ि पुलाचंी 
झालेली िरुिसथा 

५१ ३२५९० श्री.संजय पोिनीस मंुबईिील छ्पिी शशिाजी महाराज 
आंिरराष्ट्रीय विमानिळ पररसरािील ८० 
हजार झोपियांच्या पनुविवकासाबाबि 

५२ ३५६५९ अॅि.राहुल नािेकर, श्रीमिी मतनषा चौधरी, 
श्री.अशमि साटम, श्री.प्रशािं ठाकूर, 
अॅि.राहुल दढकले 

मंुबई महानगरपाशलकेने २७०० शम.मी. 
व् यासाच् या बब्रटीशकालीन जलिादहन् या 
भंगाराि काढल्याबाबि 

  
िसुरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
५३ ३३४७४ श्री.संजय रायमुलकर जानेफळ (जज.बलुढाणा) येथील बायपास 

मागावची िरुिसथा झाल्याने अपघाि 
होण्याच्या घटनांमध्ये िाढ होि 
असल्याबाबि 

५४ ३४०३९ श्री.बळििं िानखि,े श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अशमि झनक, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.सुरेश िरपुिकर, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, 
श्रीमिी सुलभा खोिके, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.संजय जगिाप, 
श्री.संग्राम थोपटे 

अंजनगाि सुजी (जज.अमराििी) येथील 
राष्ट्रीय महामागाविर प्रिासी तनिारा ि 
पथदििे उभारण्याबाबि 

५५ ३३८८३ श्री.सुतनल दटगंरे हिपसर (जज.पुणे) येथील धोकािायक 
पुलाबाबि 

५६ ३३३७२ श्रीमिी मेघना साकोरे बोिीकर परभणी जजल््याि औढंा नागनाथ या 
राज्यमागव ि झरी िे आसेगाि फाटा     
या रसत्याचे कामाबाबि चौकशी 
करण् याबाबि 

५७ ३२४९८ श्री.मंगेश कुिाळकर, श्री.सुतनल राऊि मंुबईिील आरे िसाहिीिील केल्टीपािा, 
चाफ्याचापािा, गाििेिीपािा या आदििासी 
पाड्यािील आदििासींचे पुनिवसन 
करण्याबाबि 

५८ ३४७१८ श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, श्री.दहिेंि ठाकूर, 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील 

मंुबई इमारि ि िरुुसिी मंिळाच्या जुन्या 
इमारिींच्या पुनविवकासािनू शमळालेल्या 
सितनका िाटपाि झालेला गैरव्यिहार 

५९ ३२५६० श्री.सुतनल प्रभू म्हािा मंिळाने ना हरकि प्रमाणप् 
दिलेल्या प्रकल्पानंा गिी शमळणेबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
६० ३३२३६ श्री.प्रकाश आबबटकर आजरा, चंिगि, भुिरगि (जज.कोल्हापूर) 

िालुक् यामध्ये जंगली टसकर हत्िीनंी 
शेिकऱ्यांच्या शिेीचे केलेले नकुसान 

६१ ३२५३१ श्री.प्रशािं ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.महेश बालिी, श्री.अशमि साटम,  
श्रीमिी मतनषा चौधरी, श्री.सिंोष बांगर, 
श्री.संजय पोिनीस, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.सुतनल राऊि, श्री.अजय चौधरी 

मंुबई-गोिा राष्ट्रीय महामागावचे 
चौपिरीकरणाचे काम सथंगिीने सुरू 
असल्याबाबि 

६२ ३३१८९ श्रीमिी याशमनी यशििं जाधि, श्री.प्रकाश 
फािपेकर, श्री.प्रकाश सुिे, श्री.विश्िनाथ 
भोईर, श्री.सिा सरिणकर 

महाि (जज.रायगि) येथील ऐतिहाशसक 
चििार िलािामध्ये पुराचे पाणी ि धचखल 
शशरल्याबाबि 

६३ ३२७११ श्री.शभमराि िापकीर हिेली (जज.पुणे) येथील मुठा निीचे िाढिे 
प्रिषूण रोखण्याकररिा भुयारी गटार योजना 
राबविण्याबाबि 

६४ ३३२६९ श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.चंिकािं (िािा) 
पाटील, श्री.पराग शाह, श्री.सुनील राणे, 
श्रीमिी माधुरी शमसाळ 

मंुबईिील िािें-िसोिा सागरी मागावच्या 
कामाला गिी िेण् याबाबि 

६५ ३२५३८ श्री.प्रमोि (राजू) रिन पाटील ठाणे महानगरपाशलकेच्या दििा प्रभागािील 
नागररकांच्या वपण्याच्या पाण्याची टंचाई िरू 
करण्याबाबि 

६६ ३२७९८ श्री.कुणाल पाटील राज्यािील निींिरील असलेले जीणव पूल 
िाििीने िरुुसिी करण्याबाबि. 

६७ ३४०१६ श्री.संभाजी पाटील-तनलंगेकर तनलंगा (जज.लािुर) शहरािील रसिे  
विकास कामानंा तनधी उपलब्ध करून 
िेणेबाबि 

६८ ३४१११ श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.क्षक्षिीज ठाकूर, 
श्री.दहिेंि ठाकूर 

बोईसर (िा.जज.पालघर) येथे हायब्रीि 
ॲन्युईटी अंिगवि सुरु असलेल्या कामाच्या 
चौकशीबाबि 

६९ ३५६१० श्री.िेिेंि फिणिीस, श्री.चिंकािं (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगंटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्री.राजेश पिार 

सिवसमािेशक योजनेिील २० टक्के घराचंी 
विकासकांकिून परसपर होि असलेली 
विक्रीबाबि 

७० ३२६३१ श्री.अशमि साटम, श्री.संग्राम थोपटे, 
श्री.नानाभाऊ पटोले, श्री.सुरेश िरपुिकर, 
श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, श्री.अशमन पटेल, 
श्री.संजय जगिाप, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्रीमिी सुलभा खोिके, 
श्री.अशमि झनक, श्री.विकास ठाकरे,  
श्रीमिी प्रतिभा धानोरकर, श्री.मोहनराि 
हंबि,े श्री.सशमर मेघे, श्री.शमहीर कोटेचा, 

राज्याि िाघाच्या हल्ल्याि झालेली 
जजवििहानी 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
श्री.अजय चौधरी, श्री.राहूल कुल, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.िािाराि केचे 

७१ ३२५९२ श्री.संजय पोिनीस सािाकुं्रझ (मंुबई) येथील िाकोला शशिाजी 
नगर रसत्यािरील शमठी निीच्या 
बब्रटीशकालीन पुलाच्या पुनबाधंणीबाबि 
 

  
तिसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयाचें नांि विषय 
७२ ३३५१० श्री.संजय रायमुलकर धािगाि (िा.लोणार, जज.बलुढाणा) येथे 

मुसळधार पािसामुळे िन विभागािील शेिी 
िलाि फुटून वपकांचे झालेले नुकसान 

७३ ३४०४४ श्री.बळििं िानखि,े श्री.अशमन पटेल, 
श्री.अशमि झनक, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.सुरेश िरपुिकर, श्री.पथृ् िीराज चव्हाण, 
श्रीमिी सुलभा खोिके, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.दहरामण खोसकर, श्री.संजय जगिाप, 
श्री.संग्राम थोपटे 

अमराििी जजल्हयाि विविध विभागािील 
शलवपक ि चिुथवशे्रणीची पिे ररक्ि 
असल्याबाबि 

७४ ३३२७० श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.पराग शाह, 
श्री.सुनील राणे 

मंुबईिील िांिे (पिूव) येथे ९२ एकर जागेि 
उभ्या असलेल्या शासकीय िसाहिीच्या 
पुनविवकासाबाबि 

७५ ३४११९ श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.क्षक्षिीज 
ठाकूर, श्री.दहिेंि ठाकूर 

मंुबई मध्ये झालेल्या अतििषृ्ट्टीमुळे 
जलशुद्धीकरण कें ि जलमय झाल्यामुळे 
पाणी पुरिठा न झाल्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   राजेन्ि भागिि 
मंुबई.   प्रधान सधचि, 
दिनाकं : २७ डिसेंबर, २०२१   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


