
महाराष्ट्र विधानसभा 
पहहल ेअधधिेशन, २०२२ 
-------------------------- 

मंगळिार, हिनांक ०८ मार्च, २०२२ / फाल्गुन १७, १९४३ ( 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 - ४३ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - २९ [ १ ते २९ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ११ [ ३० त े४० ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ३ [ ४१ त े४३ ] 
  

एकूण - ४३ 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 

  
पहहली फेरी 

  

अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
१ ३९९२८ श्री.हिलीप लांड े मंुबईतील कुलाच (पश्श्र्म) येथील वप्रममअर 

कंपनीच्या जागेिर कोहहनूर मसटी प्रकल्पात 
झालेला गैरव्यिहार 

२ ४०९१७ श्रीमती मिंा म्हा्,े श्री.सुनील राणे,  
श्रीमती माधुरी ममसाळ 

गारगांि ि परळी (ता.िाडा, श्ज.पालघर) 
विभागातील विविध विकास कामांमध् ये 
झालेला गैरव्यिहार 

३ ३९४३६ श्री.नानाभाऊ पटोले नागपूर येथील पार्पािली उड्डाण पूलार्ी 
झालेली िरूिसथा 

४ ४१६५५ श्री.राहूल कुल, श्री.जयकुमार गोरे राज्यातील इतर मागासिगच ि विमुक्त जाती ि 
भटक्या जमाती प्रिगाचर्ा अनुशेष भरण्याबाबत 

५ ३८६३३ श्री.प्रमोि (राजू) रतन पाटील कल्याण-डोंबबिली (श्ज.ठाणे) महापामलकेच्या 
आरक्षित भूखडंािर भूमाकफयानंी अनधधकृत 
इमारती ि र्ाळी उभारल्याबाबत 



2 

अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
६ ३८७३४ डॉ.भारती लव्हेकर मंुबईतील िसोिा अंधेरी (पश्श्र्म) येथे    

मोठया प्रमाणात कािंळिनार्ी तोड होत 
असल्याबाबत 

७ ३९७४० श्री.हहतेंद्र ठाकूर, श्री.क्षितीज ठाकूर, 
श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.सुधीर 
मुनगंटीिार, श्री.शातंाराम मोरे, श्री.िौलत 
िरोडा, श्री.विनोि ननकोले, श्री.सुननल प्रभू 

पालघर-ठाणे या श्जल्हयानंा जोडणाऱ्या 
मभिंडी-िाडा-मनोर या राज्य महामागाचर्ी 
झालेली िरुिसथा 

८ ४१३५१ डॉ.अशोक उईके यितमाळ (श्ज.यितमाळ) गहृननमाचण ि 
िे्विकास म्हाडा अतंगचत मध्यम उत्पन्न 
गटाच्या घरारे् बाधंकाम ननकृष्ट्ट िजाचरे् ि 
अपुणाचिसथेत असल्याबाबत 

९ ३८४९८ श्रीमती माधुरी ममसाळ, श्री.सुनील राणे मंुबईतील काहंििली (पूिच) येथील िामूनगर 
खिानीमध् ये अनधधकृत मोबाईल टॉिर 
उभारल्याबाबत 

१० ३९००२ श्री.राजेश रघनुाथ पाटील, श्री.क्षितीज 
ठाकूर, श्री.हहतेंद्र ठाकूर 

सुधागड (श्ज.रायगड) तालुक्यातील सरसिती 
निीिरील पूल अत्यंत धोकािायक श्सथतीत 
असल्याबाबत 

११ ३९८८४ श्री.भरतशठे गोगािले बािळेगाि (ता.महाड, श्ज.रायगड) येथील 
िोन्ही पुल कोसळल्याने रसत्यारं्ी झालेली 
िरुिसथा 

१२ ४०२१८ श्री.मंगेश र्व्हाण, श्रीमती मननषा र्ौधरी, 
श्री.जयकुमार रािल, श्री.योगेश सागर, 
श्री.नरेंद्र भोंडकेर, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.अममत साटम, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.कुमार आयलानी 

राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील ररक्त 
पिाबंाबत 

१३ ३८३८८ श्री.सुननल प्रभू मंुबईतील कांहििली (पश्श्र्म) येथील हंसा 
हेरीटेज इमारतीला लागलेल्या आगीर्ी 
र्ौकशी करण्याबाबत 

१४ ४०३५४ श्री.रणधीर सािरकर अकोला श्जल्हयातील रसते िरुुसतीच्या कामात 
झालेल्या अननयममततेबाबत  

१५ ३७८८५ श्री.विकास ठाकरे नागपूर शहरात मे.ऑरेन्ज मसटी िॉटर 
कंपनीने कं्ाट करारामध्ये अननयममतता 
केल्याबाबत 

१६ ३८०२० श्री.भासकर जाधि रत्नाधगरी, रायगड ि मसधंिुगुच श्जल्हयातंून 
जाणाऱ् या सागरी महामागाचच्या प्रारूप 
आराखड्यास कें द्र शासनार्ी मंजुरी 
ममळणेबाबत 
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अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
१७ ३८२६६ श्री.ममहीर कोटेर्ा, श्री.अबू आजमी, श्री.रईस 

शेख, डॉ.भारती लव्हेकर 
मंुबईतील रसते बांधणीच्या गैरव्यिहारार्ी 
र्ौकशी करण्याबाबत 

१८ ३८७६१ श्री.लक्ष्मण पिार राज्यात अनुकंपा ननयकु्ती प्रकक्रया 
राबविण्याबाबत 

१९ ३७६७९ श्री.लहू कानड,े श्री.मंगेश कुडाळकर, 
श्री.रे्तन तपेु 

रोहा (श्ज.रायगड) नगरपररषिेत नगरोत्थान 
योजनेतनू केलेल्या कामात कोट्यिधी 
रुपयांर्ा केलेला गैरव्यिहार 

२० ३८४१५ श्री.मभमराि तापकीर का्ज (श्ज.पुणे) येथील राजीि गांधी प्राणी 
संग्रहालय ि िन्यप्राणी सशंोधन कें द्रातील 
सुरिा व्यिसथेबाबत 

२१ ३७८०८ श्री.सुनील राणे, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.कुमार आयलानी, 
श्री.पराग शाह, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्रीमती मिंा म्हा्,े अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.र्दं्रकातं (िािा) पाटील, श्री.प्रशांत ठाकूर 

मंुबई कांहििली (पिूच) येथे विनानोंिणी सुरु 
असलेल्या खाजगी रुग्णालयाबंाबत 

२२ ३७६६४ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्दं्रकातं (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगंटीिार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम किम, 
श्री.रवि राणा, श्री.समीर कुणािार, 
श्री.सुनील राणे, श्री.ममहीर कोटेर्ा,  
श्रीमती मननषा र्ौधरी, श्री.संजय सािकारे, 
श्री.गणपत गायकिाड, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.कुमार आयलानी, श्री.अममत साटम, 
श्री.पराग शाह, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्रीमती मिंा म्हा्,े श्री.योगेश सागर, 
श्री.जयकुमार रािल, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.प्रशातं ठाकूर, अॅड.पराग अळिणी 

मंुबई महानगरपामलका सफाई कामगार     
िसाहतीच्या पुनविचकास योजनेत झालेला 
गैरव्यिहार 

२३ ३९२४८ श्री.ककसन कथोरे, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.कुमार आयलानी 

ठाणे महानगरपामलकेच्या पाणी पुरिठा 
विभागाने ग्राहकांना जासत रकमेर्ी िेयके 
पाठविल्याबाबत 

२४ ३८६८९ श्री.सुभाष धोटे नागभीड (श्ज.र्दं्रपूर) नगर पररषिेच्या 
अश्ग्नशमन िाहन खरेिीत झालेला 
गैरव्यिहार 

२५ ३८४८१ श्री.र्दं्रकातं (िािा) पाटील, श्रीमती माधुरी 
ममसाळ, श्री.राजेंद्र पाटणी, अडॅ.राहुल 
हिकले, श्री.सुरेश (राजूमामा) भोळे, 
श्री.योगेश सागर 

आनिंिल्ली (श्ज. नामशक) येथील सव्हे नबंर 
६५ मध्ये खाजगी विकासकाकडून सुरू 
असलेले ननयमबाहय बांधकाम 
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अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
२६ ३९३८५ श्री.राजेश एकड े नगरपररषि नािंरुा (श्ज.बुलिाणा) अतंगचत 

हद्दिाि झालेल्या भागाच्या विकासासाठी ननधी 
उपलब्ध होण्याबाबत 

२७ ३७८९३ श्री.अममत साटम, श्री.मंगलप्रभात लोिा, 
श्री.मसध्िाथच मशरोळे, श्री.अबू आजमी, 
श्री.रोहहत पिार, श्री.अममन पटेल, श्रीमती 
मननषा र्ौधरी, श्री.रईस शेख, श्री.िेिेंद्र 
फडणिीस, श्री.र्दं्रकांत (िािा) पाटील, 
श्री.सुधीर मुनगंटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्री.रवि राणा, 
अॅड.आमशष शलेार, श्री.अमभमन्यु पिार, 
श्री.कालीिास कोळंबकर, श्रीमती मिंा 
म्हा्,े श्री.प्रकाश फातपेकर, श्री.कुणाल 
पाटील 

मंुबई शहरातील सिच इमारतीरे् फायर ऑडडट 
ि इलेक्रीक ऑडडट करण्याबाबत 

२८ ३८३६३ श्रीमती सरोज आहहरे वपपंरी-धर्रं्िड (श्ज.पुणे) महापामलका 
प्रशासनास बनािट कागिप् ेि बोगस बँक 
गॅरंटी सािर करुन फसिणकू केल्याबाबत 

२९ ४१४३९ श्री.संजय रायमुलकर लोणार (श्ज.बलुिाणा) येथील जगप्रमसध्ि 
खाऱ् या पाण्याच्या सरोिराकड ेजाणाऱ् या मुख्य 
रसत्यार्ी िरूिसथा झाल्याबाबत 

  
िसुरी फेरी 

  

अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
३० ३८७४३ डॉ.भारती लव्हेकर ओमशिरा (मंुबई) येथील ओमशिरा मॅटरननटी 

होम नतुनीकरणाच्या नािाखाली गोरेगाि येथे 
सथलातंरीत केल्याबाबत 

३१ ३८३९९ श्री.सुननल प्रभू मंुबईतील मालाड येथील ओमकार समुहातफे 
झोपडपट्टी पनुिचसन योजनेअंतगचत प्रलबंबत 
असलेले काम पूणच करण्याबाबत 

३२ ३७९०३ श्री.विकास ठाकरे, श्री.सममर मेघे नागपूर महानगरपामलकेमध्ये एकार् 
मालकाने विविध कंपन्यांच्या नािाने सटेशनरी 
पुरिठा करुन केलेला गैरव्यिहार 

३३ ३९३९२ श्री.भासकर जाधि धर्पळूण (श्ज.रत्नाधगरी) शहरातील िमशष्ट्ठी 
निीिरील पूलार्ी (एन् रॉन पूल) िरुुसती 
करण्याबाबत 
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अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
३४ ३७७२९ श्री.लहू कानड,े श्रीमती याममनी यशितं 

जाधि, श्री.अजय र्ौधरी 
परळ (मंुबई) येथील हाजी कासम र्ाळ ि 
इसलाम ममल कंपाऊंडच्या पुनविचकास 
प्रकल्पात झालेला गैरव्यिहार 

३५ ३८४१९ श्री.मभमराि तापकीर पुणे शहरात ई-कर्रा ि प्लाश्सटक कर्रा 
संकलनात कोट्यिधी रुपयांर्ा झालेला 
गैरव्यिहार 

३६ ३७६७१ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्दं्रकातं (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगंटीिार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम किम, 
श्री.रवि राणा, श्री.अब ूआजमी, श्री.रईस 
शेख 

मंुबईतील माहुल पंपीग सटेशनसाठी पामलका 
ि विकासक यांच्यातील भूखडं अिलाबिलीत 
झालेला गैरव्यिहार 

३७ ३८५०४ श्री.र्दं्रकातं (िािा) पाटील, श्री.मंगेश 
र्व्हाण, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.मोहन मते, 
श्री.सुरेश (राजमूामा) भोळे, श्री.गणपत 
गायकिाड, श्री.ककसन कथोरे, श्री.कुमार 
आयलानी, श्री.योगेश सागर, कॅप्टन आर. 
सेल्िन, अॅड.पराग अळिणी, श्री.पराग शाह, 
अॅड.आमशष शलेार 

मंुबई महानगरपामलकेच्या पे अॅण्ड पाककिं ग 
योजनेतील कं्ाटात झालेला गैरव्यिहार 

३८ ४०७५९ श्री.राजेश एकड े बुलिाणा श्जल्हयातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय 
महामागच आणण समदृ्धी महामागाचच्या 
कामामुळे रसत्यांर्ी झालेली िरुिसथा 

३९ ३७९११ श्री.अममत साटम, श्री.संजय सािकारे, 
श्री.बळितं िानखड,े श्री.अममन पटेल, 
श्री.र्दं्रकातं (िािा) पाटील, श्री.लक्ष्मण 
जगताप, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.योगेश 
सागर, श्री.जयकुमार रािल 

राज्यात मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतगचत गुगामल 
िन्यजीि विभागात ई-ननवििा नसताना 
कोट्यिधी रुपयांर्ी कामे केल्याबाबत 

४० ३८३६४ श्रीमती सरोज आहहरे पालघर श्जल्हयातील िसई-विरार 
महापामलकेच्या नगररर्ना विभागातील 
उपसंर्ालकानंी ननयमबाहयररत्या टीडीआर 
वितररत केल्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
४१ ३७७८६ श्री.लहू कानड े बल्लारपूर (श्ज.र्दं्रपूर) येथील िन विकास 

महामंडळ कायाचलयातील तत्कालीन विभागीय 
व्यिसथापक यानंी केलेला गैरव्यिहार 
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अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
४२ ३७६७२ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्दं्रकातं (िािा) 

पाटील, श्री.सुधीर मुनगंटीिार, 
श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम किम, 
श्री.रवि राणा 

मंुबई महानगरपामलकांच्या टॅब खरेिीत 
झालेला गैरव्यिहार 

४३ ३८३६५ श्रीमती सरोज आहहरे वपपंरी-धर्रं्िड (श्ज.पुणे) महापामलकेअतंगचत 
महहला प्रमशिण ससंथा ननिडीप्रकरणी 
झालेला कोट्यिधी रुपयांर्ा गैरव्यिहार 

  

  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मंुबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाकं : ७ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


