
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
-------------------------- 

बुधिार, हदनाांक ०९ मार्च, २०२२ / फाल्गुन १८, १९४३ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) मुख् यमां्ी 

 

याांरे् प्रभारी विभाग 
(२) सािचजिनक बाांधकाम (सािचजिनक पप्रमम िगूून) मां्ी 
(३) गहृिनमाचण मां्ी 
(४) नगरविकास, सािचजिनक बाांधकाम (सािचजिनक पप्रमम) मा्ं ी 

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ४४ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २१ [ १ ते २१ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १५ [ २२ ते ३६ ] 
  

ितसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ८ [ ३७ ते ४४ ] 
  

एकूण - ४४ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
१ ११८२० श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 

दरेकर, अॅड.िनरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील 

मुांबईतील पोयसर नदीच्या पनुरुज्जीिन 
प्रकल्पार्े काम प्रलांबबत असल्याबाबत  

२ १२७५२ श्री.सरेुश धस, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.गोवपर्ांद पडूकर, डॉ.रणजजत 
पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.सदाशशि खोत, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रसाद लाड, श्री.िनलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.िनरांजन डािखरे 

मराठा समाजाच्या आरक्षण तसेर् इतर 
मागण्या मान्य करण्याबाबत  

३ १२१६५ श्री.जयांत पाटील रायगड जजल््यातील महाड-भोर 
मागाचिरील सावि्ी नदीिरील पलुार्ी 
देखभाल ि दरुुसती करण्याबाबत  
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
४ १२०८१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.वि्रमम 

काूे, श्री.विप्लि बाजोररया 
परभणी जजल््यातील राष्ट्रीय 
महामागाचर्े काम िनकृष्ट्ट दजाचर् े
झाल्याबाबत  

५ १२७२३ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.िनरांजन 
डािखरे, डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.गोवपर्ांद पडूकर, श्री.िनलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील 

मलबार हहल (मुांबई) पररसरातील 
ओशशयन-३६० या इमारतीच्या 
बाांधकामात अिनयशमतता झाल्याबाबत  

६ १२०८७ श्री.प्रसाद लाड, श्री.विलास पोतनीस, 
श्री.सिुनल शशांदे 

साांताकूझ-र्ेंबरू (मुांबई) मागाचच्या 
विसतारार् ेकाम पणूच करण्याबाबत  

७ ११७८८ डॉ.(श्रीमती) मिनषा कायांदे परू (मुांबई) येथील हाजी कासम र्ाू 
ि इसलाम शमल कां पाऊां डमधील 
पनुविचकास प्रकल्पात एफएसआयर्ा 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत  

८ १२३३७ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

र्ांद्रपरू जजल््यात िाघाच्या हल्ल्यात 
मतृ्य ूझालेल्या नागरर काांच्या कुटुांबबयाांना 
मदत देण्याबाबत  

९ १२६२० श्री.प्रिीण दटके, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विनायकराि मेटे 

राज्यात विशषेत: नागपरू 
महानगरपाशलकेतील सफाई 
कमचर्ाऱ्याांच्या िारसाांना शासन सेिेत 
सामािनू घेणेबाबत  

१० १२५७८ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशभजजत िांजारी, 
डॉ.िजाहत शमझाच, श्री.वि्रमम काूे, 
श्री.बाूाराम पाटील, श्री.राजेश राठोड, 
श्री.विलास पोतनीस, श्री.ककशोर दराड े

राज्यातील अनकुां पा तत्िािरील िारसाांना 
लाभ देण्याकरीता  नगरपाशलका 
आसथापना खर्ाचर्ी अट  शशधथल 
करण्याबाबत  

११ १२५६५ श्री.अमोल शमटकरी हहिरखेड (ता.तले्हारा, जज.अकोला) येथ े
नगरपांर्ायत सथापन करण्याबाबत  

१२ १२४९० अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील 

ठाणे शहरातील गनु््याांना आूा 
घालण्यासाठी अत्याधिुनक सीसीटीव्ही 
कॅमेरे बसविण्याबाबत  

१३ १२०५० श्री.विलास पोतनीस, श्री.सिुनल शशांदे मुांबईतील सािचजिनक शौर्ालयाांत 
साांडपाणी शधु्दीकरण प्रक्रमयेद्िारे पाणी 
पपलब्ध करुन देण्याबाबत  



3 

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
१४ १२४७१ डॉ.पररणय फुके, अॅड.िनरांजन डािखरे, 

श्री.नागोराि गाणार 
जूगाि जजल््यातील राष्ट्रीय 
महामागाचच्या र्ौपदरीकरणार् े काम 
प्रलांबबत असल्याबाबत  

१५ ११७५३ श्री.गोवपर्ांद पडूकर, श्री.सदाशशि खोत आढेगाि पाटी त ेगार अकोले (ता.माढा 
जज.सोलापरू) येथील रसत्यार्े काम 
िनकृष्ट्ट दजाचर्े झाल्याबाबत  

१६ १२३७९ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुूे, डॉ.पररणय फुके नागपरू महानगरपाशलका क्षे् ातील जुना 
भांडारा रसत्याांच्या रुां दीकरणाकरीता िनधी 
पपलब्ध करुन देण्याबाबत  

१७ १२६२७ श्री.प्रविण पोटे-पाटील, डॉ.पररणय फुके अमरािती शहरात मत्सयपालन कें द्र 
(कफश हब) िनशमचतीस विलांब होत 
असल्याबाबत  

१८ १२२६५ श्री.विप्लि बाजोररया परभणी जजल््यातील रसत्याांच्या 
दपुदरीकरणार् े काम अपणूच 
असल्याबाबत  

१९ ११८६४ श्री.विनायकराि मेटे साांता्ुरमज (प.ू), मुांबई येथील 
झोपडपट्टीधारकाांर् े पनुिचसन 
करण्याबाबत  

२० १२९५१ श्री.महादेि जानकर तूेगाि दाभाड े(जज.पणेु) येथील इांद्रपरुी 
कॉलनी मधील नागररकाांना मलूभतू 
सोयी-सवुिधा देण्याबाबत  

२१ १३१२९ श्री.राजहांस शसांह मुांबईतील रुग्णालयाांकड े
अजग्नसरुक्षेबाबतर्े ना-हरकत प्रमाणप् 
नसल्याबाबत  

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
२२ ११७९१ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 

दरेकर, अॅड.िनरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील 

बहृन्मुांबई महानगरपाशलकेच्या िदै्यकीय 
ि दांत महाविद्यालयातील अध्यापक/ 
अधधष्ट्ठाता ि सांर्ालक याांच्या 
सेिािनितृ्तीर्ी ियोमयाचदा िाढविणेबाबत 
 



4 

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
२३ १२२४१ श्री.जयांत पाटील कल्याण (जज.ठाणे) येथील रक 

टशमचनल्स आणण  पाककिं ग प्लाझासाठी 
हदलेल्या भखूांडार्ा भाडकेरार  बनािट 
कागदप्ाांव्दारे िाढविल्याबाबत  

२४ १२७२१ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद 
लाड, श्री.रमेशदादा पाटील, डॉ.पररणय 
फुके, श्री.सरेुश धस, श्री.गोवपर्ांद 
पडूकर, श्री.िनलय नाईक, श्री.प्रिीण 
दटके 
 

कुूगाि-बदलापरू नगरपररषदेत 
(जज.ठाणे) दशलत िसती विकास कामात 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत  

२५ १२०८६ श्री.प्रसाद लाड खैरे (ता.जव्हार, जज.पालघर) गािातील 
रसत्याांच्या कामात गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत  

२६ ११७८२ डॉ.(श्रीमती) मिनषा कायांदे मुांबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधधकरणाने शमठागाराांच्या जशमनीांर्ा 
बहृत आराखडा तयार करण्यासाठी 
सल्लागारार्ी नेमणूक करण्याबाबत   

२७ १२५४२ श्री.प्रिीण दटके, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.अशभजजत िांजारी 

नागपरू महानगरपाशलकेर्ी विकासकामे 
िनधीअभािी प्रलांबबत असल्याबाबत  

२८ १२८७५ श्री.अमोल शमटकरी, श्री.वि्रमम काूे, 
श्री.सितश र्व्हाण, श्री.अरुण लाड 

अकोला महानगरपाशलकेच्या खुल्या 
जागा व्यािसाियकाांनी हसतगत 
केल्याबाबत  

२९ १२५१४ अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके, 
डॉ.रणजजत पाटील 

हनमुान कोूीिाडा (ता.परण, 
जज.रायगड) गािार् े पनुिचसन 
करण्याबाबत  

३० १३३०८ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सिुनल शशांदे कोल्हापरू त े शस ांधुदगुच दरम्यानच्या 
गगनबािडा घाट रसत्यार्ी दरुिसथा 
झाल्याबाबत  

३१ १२४७६ डॉ.पररणय फुके, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.िनरांजन 
डािखरे, श्री.सरेुश धस, श्री.गोवपर्ांद 
पडूकर, श्री.िनलय नाईक, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेशदादा पाटील 

बहृन् मुांबई महानगरपाशलकेतील 
रसत्याांच्या कामात गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत  
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
३२ ११८९४ श्री.गोवपर्ांद पडूकर अमरािती जजल््यातील सािचजिनक 

बाांधकाम विभागार्े मखु्य अशभयांता 
याांच्या गरैकारभारार्ी र्ौकशी 
करण्याबाबत  

३३ १२३९२ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुूे नागपरू येथील समाटच शसटी प्रकल्पार् े
काम पणूच करुन प्रकल्पग्रसताांर्े पनुिचसन 
करण्याबाबत  

३४ १२२८० श्री.विप्लि बाजोररया परभणी जजल््यातील रसत्यार्े ि पलुार् े
रां दीकरण आणण मजबतूीकरणार्े काम 
पणूच करण्याबाबत  

३५ १२९६८ श्री.महादेि जानकर पाईट त े शशरोली (ता.खेड, जज.पणेु) या 
रसत्यार्ी दरुिसथा झाल्याबाबत  

३६ १३१३२ श्री.राजहांस शसांह बहृन्मुांबई महानगरपाशलकेने मे.कन्सेप्ट 
कम्यिुनकेशन या जाहहरात कां पनीर्ी 
विनािनविदा िनिड केल्याबाबत  

  
ितसरी फेरी 

 
  

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
३७ ११८२२ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 

दरेकर, अॅड.िनरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील 

मुांबई महानगर मेरो प्रकल्पार्े काम 
पणूच करण्याबाबबत  

३८ १२२४४ श्री.जयांत पाटील पणेु-सातारा राष्ट्रीय महामागाचिरील टोल 
िसलुीबाबत  

३९ १२७२४ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.िनरांजन 
डािखरे, डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.गोवपर्ांद पडूकर, श्री.िनलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील 

ठाकूर जव्हलेज, काांहदिली (पिूच) येथ े
अजग्नश् मन कें द्र पभारण्याबाबत  

४० १२९१० श्री.प्रसाद लाड कल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलकेने २७ 
गािाांच्या मालमत्ता करात िाढ 
केल्याबाबत  
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
४१ १२८६९ श्री.अमोल शमटकरी राज्यात अनसुधूर्त जमातीर्े जात 

प्रमाणप् अिधै ठरलेल्या अधधकारी/ 
कमचर्ारी याांर्ी पदे ररक्त करुन 
पदभरती करणेबाबत  

४२ १३२४३ अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके 

कूिा (जज.ठाणे) येथील पलुार्े काम 
प्रलांबबत असल्याबाबत  

४३ ११८९८ श्री.गोवपर्ांद पडूकर कोल्हापरू महानगरपाशलकेतील घरफूा 
गरैव्यिहारातील  दोषीांिर कारिाई 
करण्याबाबत  

४४ १३१३३ श्री.राजहांस शसांह बहृन्मुांबई महानगरपाशलका प्रशासनाने 
शाूाांच्या केलेल्या कामाांर्े ऑडडट 
करण्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : ८ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 

_______________________________________________________________________ 
मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


