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

मंगळिार, हिनांक २२ मार्च, २०२२ / र्तै्र १, १९४४ ( शके ) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यािीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांर्ी सूर्ी 

  

(१) मुख् यमंत्री 

 

यांरे् प्रभारी विभाग 

(२) सािचजननक बाधंकाम (सािचजननक उपक्रम 
िगळून) मंत्री 

(३) गहृननमाचण मंत्री 
(४) नगर विकास, सािचजननक बाधंकाम (सािचजननक 

उपक्रम) मंत्री 
  

प्रश्नांर्ी एकूण संख्या - ४४ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ३२ [ १ ते ३२ ] 
  

िसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ९ [ ३३ ते ४१ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांर्ी संख्या - ३ [ ४२ त े४४ ] 
  

एकूण - ४४ 
-------------------- 

  

प्रश्नांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
१ ४३७९८ डॉ.विनय विलासराि कोरे (सािकर) महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगामाफच त घेतलेल्या गट “क” 

सेिा मुख्य परीक्षेच्या भरती प्रकक्रयेला हिलेली 
सथधगती 

२ ४१९५६ श्री.धधरज िेशमुख लातूर जजल््यात तहससल कायाचलयातंगचत असलेली  
सेतू सुविधा कें द्र बिं असल्याबाबत 

३ ४३५७७ श्री.भासकर जाधि खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील खाडीपट्टा 
भागातील गािांना जोडणारा पूल ि जोडरसत्यार्ी 
झालेली िरुिसथा 

४ ३९८९६ श्री.विक्रमससहं साितं जत (जज.सांगली) शहरातील रसत्यारे् काम ननकृष्ट्ट 
िजाचरे् केल्याबाबत 

५ ३९६४५ श्री.सुननल प्रभू मंुबईतील निीन बांधकाम केलेल्या इमारतीरे् सिच 
िेय कर विकासकाकडून िसूल करण्याबाबत 

६ ४३६९६ श्री.प्रकाश आबबटकर राज्यातील संयुक्त िन व्यिसथापन ससमत्यांमाफच त 
करण्यात आलेल्या कामकाजामंध्ये मोठ्या प्रमाणात 
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 



2 

अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
७ ३८०६० श्रीमती यासमनी यशितं जाधि अंबाजोगाई (जज.बीड) येथे सािचजननक बांधकाम 

विभागातील कायचकारी असभयतंा यानंा शसत्र िाखिून 
ननवििा ि िेयके मान्य केल्याबाबत 

८ ४३४५४ श्रीमती नसमता मंुिडा अंबाजोगाई (जज.बीड) येथील नगरपररषिेिर प्रशासक 
नेमण्याबाबत 

९ ४३९३३ श्री.श्रीननिास िनगा पालघरमधील ससडकोच्या जसमनीिरील लाखो 
रुपयांच्या गित कापणीच्या गैरव्यिहाराबाबत 

१० ४३५६० डॉ.तानाजी सािंत उसमानाबाि येथील राष्ट्रीय महामागच क्र.५२ पासून   
विमानतळाकड ेजाणाऱ्या रसत्यार्ी झालेली िरूिसथा 

११ ४०७९४ श्री.कुमार आयलानी, श्री.गणपत गायकिाड, 
श्री.ककसन कथोरे 

उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील र्ांिीबाई कॉलेजसमोर 
असलेला पािर्ारी पूल बाधंण्याबाबत 

१२ ३९६२९ श्री.अजय र्ौधरी सशिडी (मंुबई) येथील महानगरपासलका भूखडंािरील  
अनधधकृत बांधकाम ननष्ट्काससत करण्याबाबत 

१३ ४२८१२ श्री.मोहन मते िक्षक्षण नागपूर येथील जम्बदू्िीप नाल्याच्या 
बांधकामाला ननधी उपलब्ध करून िेण्याबाबत 

१४ ४३१२२ श्री.समाधान अिताड े कंुभारी (जज.सोलापूर) येथील महािेि महंिर 
पररसरातील उत्तमराि पाटील जैिविविधता 
उद्यानात लागलेल्या आगीबाबत 

१५ ४०३३४ श्रीमती सरोज आहहरे नासशक महानगरपासलकेने प्रिषुणकारी बीएस-४ 
मॉडलेच्या बसेस सुरु केल्याबाबत 

१६ ४३६११ श्री.ससमर मेघे िाडी-खडगांि (ता.हहगंणा, जज.नागपूर) या रसत्याच्या 
बांधकामारे् रसता संरेखन झाले नसल्याबाबत. 

१७ ३८६४० श्री.प्रमोि (राजू) रतन पाटील कल्याण-सशळफाटा-रांजनोली (जज.ठाणे) या रसत्यारे् 
काम ननकृष्ट्ट िजाचरे् केल्याबाबत 

१८ ३९८९४ श्री.कालीिास कोळंबकर मंुब्रा (जज.ठाणे) येथील महानगरपासलकेच्या  
हद्दीतील खान कंपाऊंड मधील अनधधकृत बांधकामे 
ननष्ट्काससत करण्याबाबत 

१९ ४३५१० श्री.मिन येरािार, श्री.नामिेि ससाने यितमाळ शहरातील उद्यानारं्ी िेखभाल ि िरुुसती 
करण्याकड ेनगरपासलका िलुचक्ष करीत असल्याबाबत 

२० ४०९६० श्री.मंगलप्रभात लोढा मंुबईतील मालाड मालिणी येथील बुद्ध विहारार्ा 
भाग ननष्ट्कससत न करता नालीरे् बाधंकाम 
करण्याबाबत 

२१ ३९०७७ श्री.कुणाल पाटील धुळे जजल््यातील लसळंग-सडगाि-अजनाळे या 
रसत्याच्या िरुुसतीबाबत 

२२ ४३६७१ श्री.विश्िनाथ भोईर मोहने (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील उल्हास निीिर 
निीन पूल बांधण्याबाबत 

२३ ४०७३४ श्री.सुनील राणे बीड जजल्हा ननयोजन ससमतीने िनविभागातील 
विविध विकास कामांमध्ये केलेला गैरव्यिहार 
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अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
२४ ४२४०४ श्री.रविदं्र िायकर मंुबईतील जोगेश्िरी येथील आरे िसाहतीमधील 

आहििासी पाडयारें् उपजजविकेच्या साधनांसह 
पुनिचसन करण्याबाबत 

२५ ४०६७४ श्री.लक्ष्मण जगताप वपपंरी धर्रं्िड (जज.पुणे) महानगरपासलकेतील पेठ 
क्रमांक ३२ िाल्हेकरिाडी येथील ििाखाना ि 
व्यायाम शाळेर्ी इमारत बांधण्याबाबत 

२६ ३९१६४ श्री.राणाजगजीतससहं पाटील मौजे तेर, (ता.जज.उसमानाबाि) येथील पुलार्ी उंर्ी 
िाढविण्याबाबत 

२७ ४३४८३ श्री.राजन साळिी राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील सागरी 
महामागाचिरील िांड-ेअणसुरे पलुार्ी झालेली िरुिसथा 

२८ ३९९९० श्री.संतोष िानिे गंगापूर (जज.औरंगाबाि) येथील नगरपासलकेच्या 
पथहिव्यारं्ा विद्यतु पुरिठा खडंीत केल्याबाबत 

२९ ४४००५ श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्दं्रकातं (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगंटीिार, अॅड.आसशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम 
किम, श्री.रवि राणा, श्री.असभमन्यु पिार 

ठाणे महानगरपासलकेमधील समाटच ससटी योजनेमध्ये 
झालेला गैरव्यिहार 

३० ४३५२४ श्री.िौलत िरोडा िाडा (जज.ठाणे) येथील विविध शासकीय 
कायाचलयाच्या इमारतींर्ी झालेली िरुिसथा 

३१ ४०५१७ श्री.सभमराि तापकीर नािेंड ससटी गहृप्रकल्प पररसरातील (जज.पुणे) येथील 
ररिम गेट सव्हे नं.७६/१ मध्ये विकासकाने 
बेकायिेशीरररत्या केलेली िकृ्षतोड 

३२ ४३६६७ श्री.राजू कारेमोरे भंडारा जजल्हयातील महामागाचच्या कामात झालेली 
अननयसमतता 

  

िसुरी फेरी 
  

अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
३३ ३९६५१ श्री.सुननल प्रभू गहृप्रकल्पातील िबुचल घटकासंाठी राखीि असलेली 

घरे ननयमबा्य विक्री करुन ठाणे येथील 
विकासकाने केलेला आधथचक गैरव्यिहार  

३४ ३८६४१ श्री.प्रमोि (राजू) रतन पाटील ठाणे महापासलका क्षेत्रात मंुबई महानगर प्रिेश 
विकास प्राधधकरणाने भाडतेत्िािरील उभारण्यात 
आलेल्या सिननकेच्या िाटपात केलेला गैरव्यिहार 

३५ ४३३६९ श्री.कालीिास कोळंबकर कणकिली (जज.ससधंिुगुच) येथे कलमठ-तरंिळे-भरणी 
या मुख्य रस त् यार्ी झालेली िरुिसथा 

३६ ४३५१६ श्री.मिन येरािार, श्री.नामिेि ससाने यितमाळ जजल्हयातील हायब्रीड अॅन्युईटी अतंगचत 
होत असलेल्या रसत्यांच्या कामाबाबत 
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अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
३७ ४११५६ श्री.मंगलप्रभात लोढा, डॉ.भारती लव्हेकर मंुबई ि उपनगरातील रात्रशाळांच्या समसयांबाबत 
३८ ४१९८७ श्री.सुनील राणे, श्री.अतुल भातखळकर, 

श्री.विनोि ननकोले 
मंुबईतील बांधकाम व्यािसानयकानंी ग्राहकांरे् मुद्रांक 
शुल्क न भरता केलेली फसिणकू 

३९ ४२४१७ श्री.रविदं्र िायकर जोगेश्िरी पजश्र्म (मंुबई) द्रतुगती महामागच येथील 
उड्डाणपुलाच्या मोकळया जागेत उद्यान 
बांधण्याबाबत 

४० ४२४५१ श्री.राणाजगजीतससहं पाटील उसमानाबाि नगरपररषिेतील रसत्यार्ी कामे 
करण्याबाबत 

४१ ४४०१० श्री.िेिेंद्र फडणिीस, श्री.र्दं्रकातं (िािा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगंटीिार, अॅड.आसशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, श्री.राम 
किम, श्री.रवि राणा, श्री.असभमन्यु पिार 

महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाकडून जाहीर करण्यात 
आलेल्या कृषी सेिा मुख्य परीक्षेच्या निीन 
अभ्यासक्रमार्ा फेरविर्ार करण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ.क्र. प्रश्न क्रमाकं सिसयारें् नांि विषय 
४२ ४११५७ श्री.मंगलप्रभात लोढा, श्री.कालीिास 

कोळंबकर 
कुलाच (पजश्र्म) मंुबई येथील महानगरपासलकेर्ी 
शौर्ालये जमीनिोसत करुन अनधधकृत बांधकाम 
केल्याबाबत 

४३ ४२४३८ श्री.रविदं्र िायकर जोगेश्िरी (मंुबई) येथील इसमाईल युसुफ 
महाविद्यालयात सी.सी.हट.व्ही. कॅमेरे बसविताना 
शासकीय ननधीर्ा िरुूपयोग केल्याबाबत 

४४ ४२४५३ श्री.राणाजगजीतससहं पाटील उसमानाबाि शहरातील कर्ऱ्यारे् बायोमायननगं 
करण्याच्या कामात झालेली अननयसमतता 

  

  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 
मंुबई.   प्रधान सधर्ि, 
हिनाकं : २१ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 
___________________________________________________________________________ 

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


