
महाराष्ट्र विधानसभा 

विसरे अवधिेशन, २०२२ 

-------------------------- 

मंगळिार, विनांक २३ ऑगस्ट, २०२२ / भाद्रपि १, १९४४ ( शके ) रोजीच्या 

िारांवकि प्रश्नोत्तरांच्या यािीि समाविष्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नांची सचूी 

 
  

(१) मुख्यमंत्री 

 

यांचे प्रभारी विभाग 
(२) उप मुख्यमंत्री 

(३) िने मंत्री 

(४) सािवजवनक बांधकाम (सािवजवनक उपक्रम िगळून) मंत्री 

  

प्रश्नांची एकूण सखं्या - ५७ 
  

पवहल्या फेरीिील प्रश्नांची सखं्या - ३६ [ १ िे ३६ ] 
  

िुसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची सखं्या - १५ [ ३७ िे ५१ ] 
  

विसऱ्या फेरीिील प्रश्नांची सखं्या - ६ [ ५२ िे ५७ ] 
  

एकूण - ५७ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा िपशील 

  

पवहली फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 

१ ४४५६२ श्री.सनुील राणे, श्री.लहू कानडे, श्रीमिी 

गीिा जैन, श्री.रमेश कोरगांिकर, श्री.मंगेश 

कुडाळकर, श्री.अजय चौधरी 

राज्यािील विकासकांनी िेळेि पूणव न 

केलेल्या गृहप्रकल्पांची महारेराने जाहीर 

केलेल्या सधुाररि यािीबाबि   

२ ४५७६३ श्री.सभुाष िेशमुख कंठेहळ्ळी (िा.अक्कलकोट, वज.सोलापूर) 

वशिारािील िनके्षत्रािून बेकायिेशीर मरुुम 

उपसा केल्याबाबि 

३ ४४८२१ श्रीमिी नवमिा मुंिडा अंबाजोगाई (वज.बीड) येथील नगरपररषि 

हद्दीिील नाली बांधकामाि मुख्यावधकारी 

ि नगराध्यक्ष यांनी सगंनमिाने केलेला 

गैरव्यिहार 

४ ४५४७७ श्री.योगेशिािा किम वशरसोली (िा.िापोली, वज. रत्नावगरी) 

येथील पुल िाहिुकीसाठी धोकािायक 

झाल्याबाबि 

५ ४६०३० श्री.कालीिास कोळंबकर, श्री.प्रमोि (राजू) 

रिन पाटील 

डोंवबिली (वज. ठाणे) येवथल खोणी आवण 

वशरढोण गािाि म्हाडाच्या अत्यल्प उत्पन्न 

गटासाठी बांधण्याि आलेल्या सिवनकांचा 

िाबा वमळण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 

६ ४७८४७ श्री.श्रीवनिास िनगा मुंबई-िडोिरा एक्स्पे्रसिेचे काम करणाऱ् या 

कंपनीने रस्त्याचे काम करिाना नैसवगवक 

नाले बंि केल्याबाबि 

७ ४७६०० श्री.सिंोष िानिे भोकरिन (वज.जालना) शहरािील 

नागररकांना शुद्ध पाणीपरुिठा करण्याबाबि 

८ ४८८९९ श्री.राम सािपुिे माळवशरस (वज.सोलापूर) िालुक्यािील 

सािारा-लािूर महामागावच्या अपूणव 

कामामुळे अपघािांचे प्रमाण 

िाढल्याबाबि 

९ ४७२८८ श्री.बळिंि िानखडे, श्रीमिी सलुभा 

खोडके, श्री.सरेुश िरपडुकर, श्रीमिी 

प्रविभा धानोरकर, श्री.अवमन पटेल, 

श्री.कुणाल पाटील, श्री.वहरामण खोसकर, 

श्री.नानाभाऊ पटोले, श्री.अवमि झनक, 

श्री.सगं्राम थोपटे, श्री.वजिेश अंिापरूकर, 

श्री.सिंोष िानिे, श्री.विकास ठाकरे, 

श्री.सजंय जगिाप, श्रीमिी माधुरी वमसाळ, 

श्री.राजन साळिी, श्री.सरेुश (राजूमामा) 

भोळे 

राज्यािील जंगल पररसरािील िणिा 

लागण्याच्या घटना वनयंत्रणाि 

आणण्याकरीिा उपाययोजना करण्याबाबि 

१० ४५३१४ श्री.अबू आजमी, श्री.अवमन पटेल, 

श्री.सरेुश िरपडुकर, श्रीमिी सलुभा 

खोडके, श्री.कुणाल पाटील, श्री.अवमि 

झनक 

अंधेरी (मुंबई) येथील पीएमजीपी 

िसाहिीिील वप्रयिवशवनी सोसायटीचा 

पुनविवकास करण्याबाबि 

११ ४४८०९ श्री.लक्ष्मण जगिाप, श्री.सवुनल वटंगरे पुणे महानगरपावलकेिील कंत्राटी सरुक्षा 

रक्षकांना कामगार कायद्ांिगवि असलेले 

लाभ ि प्रलंवबि िेिन अिा करण्याबाबि 

१२ ४४८३१ श्री.प्रशांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

श्री.महेश बालिी, अॅड.आवशष शेलार, 

श्रीमिी मवनषा चौधरी, श्री.अवमि साटम 

खांिा कॉलनी (िा.पनिेल, वज.रायगड) 

येथील रेल्िे ओव्हरविजची झालेली 

िूरिस्था 

१३ ४५२३१ कॅप्टन आर. सेल्िन, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.पराग शाह, अॅड.पराग अळिणी, 

श्री.अवमि साटम, श्री.प्रशांि ठाकूर, श्रीमिी 

मवनषा चौधरी 

मुंबईिील म्हाडाच्या एकल इमारिींचा 

पुनविवकास प्रकल्प प्रलंवबि असल्याबाबि 

१४ ४८२५५ श्री.सहुास (आण्णा) व्िारकानाथ कांिे नांिगाि-मालेगाि (वज.नावशक) येथील 

हायिीड अ ॅन्युईटी योजनेिून करण्याि 

आलेल्या रस्त्याची िुरिस्था झाल्याबाबि 

१५ ४५५५६ डॉ.राहूल पाटील महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाने अवभयंिा 

पिासाठी वनिड केलेल्या पररक्षाथथनंा 

वनयुक्ती िेण्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 

१६ ४५१७४ श्री.विपक चव्हाण, श्री.सवुनल प्रभू निी मुंबई महानगरपावलकेने विद्ार्थयाांच्या 

बँक खात्याि मोबाईल ररचाजव 

करण्यासाठी जमा केलेली रक्कम 

विनािापर पडून असल्याबाबि 

१७ ४६६८५ श्री.िौलि िरोडा मौजे खररिली (िा.िाडा, वज. पालघर) येथे 

खाणीचे उत्खनन करिाना िृक्षिोड 

करण्याि येि असल्याबाबि 

१८ ४४५३९ श्री.अवमि साटम, श्री.सुभाष िेशमुख, 

श्री.वनिेश राणे, श्री.प्रशांि ठाकूर, अॅड.पराग 

अळिणी, श्रीमिी मवनषा चौधरी, 

अॅड.आवशष शेलार, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

श्री.पराग शाह, श्री.राजेंद्र पाटणी, श्री.राम 

किम, श्री.अवभमन्य ु पिार, श्रीमिी सीमा 

महेश वहरे (सीमािाई), डॉ.सिंीप धुिे, 

अॅड.राहूल कुल, श्री.रवि राणा 

मुंबई महानगरपावलकेच्या रुगणांलयामधील 

उभारण्याि येणाऱ्या टनेल लाँड्री प्रकल्पाि 

झालेला गैरव्यिहार 

१९ ४६१३७ श्री.सवमर मेघे वपपलधरा (वज. नागपूर) गािा जिळील  

पुल कोसळून एका मजुराचा झालेला मृत्यू 

 

२० ४७७०२ श्री.रणधीर सािरकर अमराििी वजल् याि प्राण्यांची अिैध 

वशकार होि असल् याबाबि 

२१ ४५५२५ श्री.सजंय केळकर ठाणे महानगरपावलका के्षत्राि बेकायिेशीर 

बांधकामे सरुु असल्याबाबि 

२२ ४५६१० श्री.रविंद्र िायकर मुंबईिील पारसी पंचायि (अंधेरी) ि जनिा 

कॉलनी (जोगेश्वरी) येथील भुयारी मागाांची 

कामे प्रलंवबि असल्याबाबि 

२३ ४५७८९ श्री.राणाजगजीिवसहं पाटील सोलापूर िे हैद्राबाि राष्ट्रीय महामागाविरील 

नळिुगव िे जळकोट िरम्यान रस्त्यािरील 

खड्डयांमुळे अपघािाचे प्रमाण 

िाढल्याबाबि 

२४ ४५५०६ श्री.अवमन पटेल, श्री.सरेुश िरपुडकर, 

श्रीमिी सलुभा खोडके, श्री.कुणाल 

पाटील, श्री.अवमि झनक 

कुरार वव्हलेज, मालाड (मुंबई) येथे सरंक्षक 

वभंि कोसळून वजिीिहानी झालेल्या 

कुटंुबाचे पुनिवसन करण्याबाबि 

२५ ४७९३५ श्री.सवुनल प्रभू राज्यािील बांधकाम विकासकांनी 

शासनाच्या अटीचे उल्लंघन केल्याबाबि 

२६ ४४६७८ श्रीमिी यावमनी यशिंि जाधि, श्री.योगेश 

सागर 

मुंबईिील धोकािायक इमारिींचा 

पुनविवकास करण्याबाबि 

२७ ४४८८४ श्री.भास्कर जाधि भोस्िे (िा. खेड, वज. रत्नावगरी) घाटािील 

िळण चौपिरीकरणानंिर धोकािायक 

झाल्याबाबि 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 

२८ ४४५९५ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

श्री.पराग शाह, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.अवमि साटम, श्री.प्रशांि ठाकूर, श्रीमिी 

मवनषा चौधरी 

मुंबईिील शासकीय रुगणालयांिील 

रक्तपेढी विभागामध्ये रक्तवपशव्या उपलब्ध 

नसल्याबाबि 

२९ ४६२७० श्री.राजेश रघुनाथ पाटील, श्री.वक्षिीज 

ठाकूर, श्री.वहिेंद्र ठाकूर, श्री.विनोि वनकोले, 

श्री.श्रीवनिास िनगा 

पालघर वजल्हा मुख्यालयाच्या प्रशासकीय 

इमारिीच्या वनकृष्ट बांधकामाबाबि 

३० ४६२१० श्री.सिा सरिणकर प्रभािेिी (मुबंई) येथील गणेश कृपा इमारि 

धोकािायक वस्थिीि असल्याबाबि 

३१ ४८१८८ श्री.नारायण कुचे जालना-औरंगाबाि (िा.बिनापूर, 

वज.जालना) महामागाविरील रस्त्याच्या 

डांबरीकरणाचे काम प्रलंवबि 

असल्याबाबि 

३२ ४६२३८ श्री.विनोि वनकोले येऊर (वज.ठाणे) येथील आवििासी पाडे 

वपण्याच्या पाण्यापासनू िंवचि 

असल्याबाबि 

३३ ४८१२१ श्री.अवभमन्यु पिार, अॅड.राहूल कुल, 

श्री.राणाजगजीिवसहं पाटील 

िुळजापूर-लािूर राष्ट्रीय महामागव रस्त्याच्या 

कामाि गेलेल्या जलिावहनीचे काम 

प्रलंवबि असल्याबाबि 

३४ ४८१०५ श्री.सभुाष धोटे, श्री.अवमि झनक, 

श्री.राजेश एकडे, श्रीमिी प्रविभा धानोरकर, 

श्री.विकास ठाकरे 

चंद्रपूर महानगरपावलकेि वनवििा प्रवक्रयेि 

झालेला गैरव्यिहार 

३५ ४४७१३ श्री.वभमराि िापकीर पुणे वजल्याि खाजगी बांधकाम 

व्यािसावयकांकडून निी वकनारी अनवधकृि 

बांधकामे सरुु असल्याबाबि 

३६ ४८९९८ श्री.प्रकाश भारसाकळे, श्री.रणधीर 

सािरकर, श्री.हररष वपंपळे 

रामापरु ि धारूर (वज.अकोला) येथील 

शेिीचे िन्य प्राण्यांमुळे झालेले नुकसान 

  

िुसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 

३७ ४४६३० श्री.सनुील राणे मुंबई मधील अविधोकािायक इमारिीिील 

रवहिाशांना िािडीने सकं्रमण वशवबराचे 

गाळे उपलब्ध करुन िेण्याबाबि 

३८ ४७८५३ श्री.श्रीवनिास िनगा पालघर वजल्हयािील िाघोबा घाटािील 

रस्त्याचे सरंक्षक कठडयाच्या िुरुस्िीबाबि  

३९ ४८९३१ श्री.राम सािपुिे औरंगाबाि येथील पररक्षा कें द्रांिर 

म्हाडाच्या ऑनलाइन भरिी पररके्षि 

झालेला गैरप्रकार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 

४० ४८८३६ श्री.बळिंि िानखडे अमराििी वजल्याि पंिप्रधान आिास 

योजनेचे अनुिान प्रलंवबि असल्याबाबि 

४१ ४८८२४ श्री.लक्ष्मण जगिाप वपंपरी-वचंचिड (वज.पुणे) 

महानगरपावलकेिील स्पशव रुगणालयाि 

झालेला गैरव्यिहार 

४२ ४४९०५ श्री.प्रशांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

श्री.महेश बालिी, अॅड.आवशष शेलार, 

श्रीमिी मवनषा चौधरी, श्री.अवमि साटम 

विघी–माणगाि-पुणे महामागावच्या 

रंूिीकरण ि काँक्रीटीकरणामुळे 

शेिकऱ् यांच्या जवमनी नावपकी 

झाल्याबाबि 

४३ ४५५६१ डॉ.राहूल पाटील कोल्हा िे वझरोफाटा (वज.परभणी) या 

राष्ट्रीय महामागव क्र. ६१ या रस्त्याच्या 

प्रलंवबि कामामुळे अपघािांचे प्रमाण 

िाढल्याबाबि 

४४ ४५१९५ श्री.विपक चव्हाण, श्री.रोवहि पिार, 

श्री.कालीिास कोळंबकर 

मोखाडा ि जव्हार (वज.पालघर) िालुक्याि 

िळणिळणाच्या साधनांच्या सवुिधा 

उपलब्ध करण्याबाबि 

४५ ४४५४४ श्री.अवमि साटम, श्री.सभुाष िेशमुख, 

श्री.वनिेश राणे, श्री.प्रशांि ठाकूर, अॅड.पराग 

अळिणी, श्रीमिी मवनषा चौधरी 

मुंबई महानगरपावलकेच्या इलेवक्रक बस 

खरेिीच्या वनवििा प्रवक्रयेि झालेला 

गैरव्यिहार 

४६ ४५६५४ श्री.रविंद्र िायकर आरे िसाहि (गोरेगाि, मुबंई) येथे कें द्र 

शासनाच्या स्िच्छ भारि अवभयान 

कायवक्रमांिगवि वनकृष्ट िजावचे शौचालय 

उभारण्याि आल्याबाबि 

४७ ४८६७६ श्री.राणाजगजीिवसहं पाटील िुळजापूर (वज.उस्मानाबाि) िालुक्यािील 

सरुिगाि-सािरगाि काटी रस्त्याची 

झालेली िुरिस्था 

४८ ४७९६६ श्री.सवुनल प्रभू मुंबई महानगरपावलकेच्या अखत्याररिील 

रुगणालयाि िैद्कीय अवधकाऱ्यांची 

वनयुक्ती आवथवक सगंनमिाने केल्याबाबि 

४९ ४४५९९ अॅड.पराग अळिणी, कॅप्टन आर. सेल्िन, 

श्री.पराग शाह, अॅड.आवशष शेलार, 

श्री.अवमि साटम, श्री.प्रशांि ठाकूर, श्रीमिी 

मवनषा चौधरी, श्री.सवचन कल्याणशेट्टी, 

श्री.रणधीर सािरकर, श्री.सनुील राणे, 

श्री.सजंय सािकारे, श्री.राजेश रघुनाथ 

पाटील, श्री.वक्षिीज ठाकूर, श्री.वहिेंद्र 

ठाकूर, श्री.विनोि वनकोले, श्री.सवुनल 

कांबळे, श्री.गोिधवन मांगीलाल शमाव (ऊफव ) 

लालाजी 

राज्याि पंिप्रधान आिास योजना 

प्रभािीपणे राबविण्याबाबि 



6 

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 

५० ४८६०९ श्री.राजेश रघुनाथ पाटील, श्री.वक्षिीज 

ठाकूर, श्री.वहिेंद्र ठाकूर, श्री.विनोि वनकोले 

िाडा (वज.पालघर) िालुक्याि रस्त्याच्या 

विकास कामाि झालेला गैरव्यिहार 

५१ ४४७१७ श्री.वभमराि िापकीर पुणे महानगरपावलकेच्या शहरी गरीब 

योजनेि बोगस लाभाथथ िशविून झालेला 

गैरव्यिहार 

  

विसरी फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमांक सिस्यांचे नांि विषय 

५२ ४७८६३ श्री.श्रीवनिास िनगा िलासरी (वज.पालघर) नगर पंचायि 

हद्दीिील नैसवगवक नाल्यािरील अनवधकृि 

बांधकामाबाबि  

५३ ४७११३ श्री.प्रशांि ठाकूर, श्री.समीर कुणािार, 

श्री.महेश बालिी, श्रीमिी मवनषा चौधरी, 

श्री.अवमि साटम 

रायगड वजल्हयािील मुंबई-मुरूड 

मागाविरील कावशि, वचकणी ि विहूर पुल 

िाहिूकीस धोकािायक झाल्याबाबि 

५४ ४५५६३ डॉ.राहूल पाटील परभणी शहराि विविध कारणांमुळे होि 

असलेली िाहिूक कोंडी 

५५ ४४५४५ श्री.अवमि साटम, श्री.सभुाष िेशमुख, 

श्री.वनिेश राणे, श्री.प्रशांि ठाकूर, अॅड.पराग 

अळिणी, श्रीमिी मवनषा चौधरी 

मुंबईिील महानगरपावलकेच्या रस्त्यांिर 

िाहिुक सवुिधा अंिवगि विशा फलकाच्या 

वनवििा प्रवक्रयेि झालेला गैरव्यिहार 

५६ ४५६६४ श्री.रविंद्र िायकर मुंबईिील मेरा रेल्िे मावगवका क्रमांक ६  

प्रकल्पाि बावधि होणाऱ्या 

झोपडीधारकांचे पुनिवसन करण्याबाबि 

५७ ४४७१८ श्री.वभमराि िापकीर पुणे वजल्यािील कोथरूड-भुसारी कॉलनी 

येथील आरवक्षि जवमनीिर अनवधकृिपणे 

बांधकाम सरुु असल्याबाबि 

  

  
विधान भिन :   राजेन्द्र भागिि 

मुंबई.   प्रधान सवचि, 

विनांक : २२ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानसभा 

_______________________________________________________________________ 

मदु्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र क्रर्धानमंडळ सक्रिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणरे्र 

मदु्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मदु्रणालय, मुबंई. 


