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

मंगळिार, हिनांक १५ मार्च, २०२२ / फाल्गुन २४, १९४३ ( शके ) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांर्ी सूर्ी 

  

(१) मुख्यमंत्री 

 

यांरे् प्रभारी विभाग 
(२) सािचजननक बाधंकाम (सािचजननक उपक्रम िगळून) मंत्री 
(३) गहृननमाचण मंत्री 
(४) नगर विकास, सािचजननक बाधंकाम (सािचजननक उपक्रम) मंत्री 

  

प्रश्नांर्ी एकूण संख्या - ३६ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - २९ [ १ ते २९ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ६ [ ३० ते ३५ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - १ [ ३६ ] 
  

एकूण - ३६ 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
१ ३८३७१ श्रीमती सरोज आहहरे राजमाता जजजाऊ रुग्णालयातील (निी मंुबई) 

िैद्यकीय अधधकाऱ्यांच्या ननष्ट्काळजीपणाबाबत 
२ ४२३०८ श्री.रमेश लटके अंधेरी (पूिच) मंुबई येथील हबटाऊन सोलाररस 

या व्यािसानयक इमारतीतील क्षेत्रफळारे् 
विकासकाने उल्लंघन केल्याबाबत 

३ ४३३६७ श्री.भासकर जाधि मंुबई-गोिा राष्ट्रीय महामागाचिरील 
(जज.रत्नाधगरी) परशुराम घाटातील रसता 
र्ौपिरीकरणाच्या कामाबाबत 

४ ३७६८५ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्दं्रकातं (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगंटीिार, श्री.राधाकृष्ट्ण 
विखे-पाटील, श्री.राम किम, श्री.रवि राणा, 
श्री.मंगलप्रभात लोढा, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.कुमार आयलानी, 
श्री.ममहीर कोटेर्ा, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.प्रशातं ठाकूर, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.अतुल भातखळकर 

मंुबईतील िरळी येथील कोसटल रोडच्या 
खांबामधील अंतर २०० मीटर करण्याबाबत 
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अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
५ ३९९९२ श्री.संतोष िानिे अमरािती महानगरपामलकेतील िैयजततक 

शौर्ालय योजनेत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
६ ३९९८४ श्री.सुननल राऊत मौजे ननळजे (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील 

विकासकाने भाड े तत्त्िािरील घरे प्रकल्पात 
केलेला गैरव्यिहार 

७ ३७९१५ श्री.अममत साटम, कॅप्टन आर. सेल्िन, 
श्री.जयकुमार रािल, श्रीमती मंिा म्हात्र े

मंुबई महानगरपामलकेकडून घनकर्रा 
व्यिसथापन विभागातील मोटर लोडर 
कामगारारं्ी पिे कपात करण्यात येत 
असल्याबाबत 

८ ४११४९ श्री.नामिेि ससाने, श्री.लक्ष्मण जगताप राज्यातील प्रशासनात अनुसूधर्त जाती, 
जमाती, विमुतत जाती, भटतया जमाती ि 
विशषे मागास प्रिगाचच्या ररतत ररतत 
असल्याबाबत 

९ ३८३२१ श्री.मोहन मते नागपूर जजल््यातील जगनाड े र्ौक जसथत 
रान्सपोटच प्लाझािरील जागेत केलेल्या 
अनधधकृत बांधकामांबाबत 

१० ३९२६२ श्री.ककसन कथोरे, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.कुमार आयलानी 

बिलापूर पूिच-पजश्र्म (जज.ठाणे) जोडणाऱ्या 
रेल्िे पुलािर ननकृष्ट्ट िजाचरे् डांबरीकरण 
केल्याबाबत 

११ ४२८४३ श्री.मुफती मोहम्मि इसमाईल अब्िलु 
खामलक 

मालेगांि (जज.नामशक) शहरातील उडडाणपुलारे् 
काम संथगतीने सुरु असल्याबाबत 

१२ ४२७२७ श्री.समाधान अिताड े अतकलकोट (जज.सोलापूर) येथील मुद्रा 
सनमसटीसमोरील रसत्यािरील ड्रनेेजरे् काम 
पूणच करण्याबाबत 

१३ ४१३५० श्री.अब ूआजमी, श्री.रईस शेख मंुबईतील िांदे्र (पुिच) कलानगर जंतशन येथील 
उड्डाणपुलाच्या आराखडा ि बांधकामामध्ये 
झालेला गैरव्यिहार 

१४ ३९६२३ अॅड.राहुल हढकले नामशक महानगरपामलकेमाफच त अमतृ 
योजनेंतगचत पाणी पुरिठा आराखड्यास 
तातडीने मंजूरी िेण्याबाबत 

१५ ३८४८८ श्री.मभमराि तापकीर कात्रज (जजल्हा पुणे) येथील राजीि गांधी 
प्राणणसंग्रहालयातील पेशिेकालीन तलािातील 
पाणी प्रिवुषत झाल्याबाबत 

१६ ३७९५० श्री.संजय पोतनीस मंुबईतील कमलना येथील मैत्री गहृननमाचण 
सहकारी संसथेच्या इमारतीतील अिैध बांधकाम 
ननष्ट्कामसत करण्याबाबत 

१७ ४०२३० श्री.माधिराि पिार, श्री.मोहनराि हंबड,े 
श्री.अममन पटेल 

हिगांि (जज.नांिेड) तालुतयातील राष्ट्रीय 
राजमागाचरे् काम ननकृष्ट्ट िजाचरे् केल्याबाबत 
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अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
१८ ४१४४७ श्री.संजय रायमुलकर जानेफळ (जज.बुलढाणा) येथील बायपास 

मागाचर्ी िरुिसथा झाल्याबाबत 
१९ ४२२०६ श्री.संजजिरेड्डी बोिकुरिार, डॉ.अशोक उईके राळेगांि (जज.यितमाळ) नगरपंर्ायत येथे 

पुरविण्यात आलेले पाणी ममटर ननकृष्ट्ट िजाचरे् 
असल्याबाबत 

२० ३८४९१ श्री.ममहीर कोटेर्ा मुलंुड (पजश्र्म) मंुबई येथील प्रसुतीगहृात 
गभचिती महहलेर्ा झालेला मतृ्य ू

२१ ४२९६९ श्री.विजयकुमार िेशमुख सोलापूर महानगरपामलका प्रशासनाने शहरातील 
कुपनमलका िरुुसती प्रसताि जुन्यार् 
मततेिाराला हिल्याबाबत 

२२ ४२३९७ श्री.रविदं्र िायकर जोगेश्िरी (मंुबई) रेल्िे फाटकाजिळील 
पािर्ारी पूलारे् काम पुणच करण्याबाबत 

२३ ३९१०१ श्री.विकास ठाकरे मंुबईतील मे.ओम ॲडव्हटायणझगं ि मे.राकेश 
ॲडव्हरटायणझगं प्रा. मल, जाहहरातिार संसथािर 
गुन्हे िाखल करण्याबाबत 

२४ ३८४०४ श्री.सुननल प्रभू मंुबईतील सँण्डहसटच रोड येथील हँकॉक पुलाच्या 
रंुिीकरण विकास कामामुळे बाधीत होणाऱ्या 
कुटंुबारे् पुनिचसन करण्याबाबत 

२५ ३९९२७ श्री.हिलीप लांड े मंुबईतील र्ांहििली येथील िरड कोसळून 
बाधधत झालेल्या झोपडपट्टीधारकांरे् पुनिचसन 
करण्याबाबत 

२६ ३८४६८ श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.सुनील राणे मंुबईतील मालाड (पजश्र्म) येथील नैसधगचक 
नाल्यािर बेकायिेशीरररत्या सुरु असलेल्या 
बाररे् बांधकाम ननष्ट्कामसत करण्याबाबत 

२७ ४२०४१ श्री.राधाकृषण् विखे-पाटील र्ंद्रपूर ि गडधर्रोली या जजल््यांमध्ये िन 
विभागातील आहििासी समाजािर होत 
असलेल्या अत्यार्ाराबाबत. 

२८ ४१८२६ अॅड.आमशष शेलार, श्री.र्ंद्रकातं (िािा) 
पाटील, श्री.प्रशातं ठाकूर, कॅप्टन आर. 
सेल्िन, श्री.ककसन कथोरे 

भुईबािडा (ता.िैभििाडी, जज.मसधंिुगुच) येथील 
घाटमागाचच्या िरुुसतीरे् काम पुणच करण्याबाबत 

२९ ४१९९४ श्री.बळितं िानखड,े श्री.नानाभाऊ पटोले, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.सुभाष धोटे, 
श्री.जजतेश अंतापूरकर, श्री.माधिराि पिार, 
श्री.विकास ठाकरे, श्री.अममन पटेल, 
श्री.सुरेश िरपुडकर, श्री.कुणाल पाटील, 
श्री.हहरामण खोसकर 

धर्खलिरा (जज.अमरािती) पयचटन सथळाकड े
जाणाऱ्या रसत्याच्या कामात झालेला 
गैरव्यिहार 
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िसुरी फेरी 
  

अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
३० ३९३२४ श्रीमती सरोज आहहरे नामशक म्यनुनमसपल समाटच मसटी डवे्हलमेंट 

कॉरपोरेशन मलममटेडने र्ार कोटी रुपयांर्ी 
बनािट िेयके सािर करुन केलेला 
गैरव्यिहार 

३१ ४२३२३ श्री.रमेश लटके हरी नगर (मंुबई) येथील मशिाजी नगर 
जोगेश्िरी झोपडपट्टी पुनिचसन योजनेतील 
गैरव्यिहाराबाबत 

३२ ४३१६३ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्दं्रकातं (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगंटीिार, अॅड.आमशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट्ण विखे-पाटील, श्री.राम 
किम, श्री.रवि राणा, श्री.अमभमन्य ुपिार, 
श्री.जयकुमार गोरे, श्री.राहूल कुल 

राज्य शासनाच्या सेिेतील मराठी 
अधधकाऱ्यांर्ी आयएएस होण्यार्ी संधी 
गेल्याबाबत 

३३ ३८३२० श्री.मोहन मते काटोल नगरपररषिेत (जज.नागपूर) सेिेत 
नसलेल्या कमचर्ाऱ्याच्या नािािर िेतन 
काढून लाखो रुपयारे् केलेला गैरव्यिहार 

३४ ३८५१२ श्री.मभमराि तापकीर नऱ्हे (ता.हिेली, जज.पुणे) येथे 
बेकायिेशीरररत्या गौण खननजारे् उत्खनन 
सुरु असल्याबाबत 

३५ ३८४११ श्री.सुननल प्रभू म्हाडाच्या पुनरचधर्त इमारतीमधील ४५ हजार 
भाडकेरु रहहिाश्यािंर लािलेली िपु्पट 
भाडिेाढ रद्द होण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
३६ ४३१६६ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्दं्रकातं (िािा) 

पाटील, श्री.सुधीर मुनगंटीिार, अॅड.आमशष 
शेलार, श्री.राधाकृषण् विखे-पाटील, श्री.राम 
किम, श्री.रवि राणा, श्री.अमभमन्य ुपिार 

जजजामाता उद्यान ि प्राणणसंग्रहालयाच्या 
आधुननकीकरणाच्या प्रकल्पांतगचत 
अननयममतता झाल्याबाबत 

  

  
विधान भिन :    राजेन्द्र भागित 
मंुबई.     प्रधान सधर्ि, 
हिनाकं : १४ मार्च, २०२२    महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

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


