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

बुधिार, हदनाांक १६ मार्च, २०२२ / फाल्गुन २५, १९४३ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) मखु् यमा्ं ी 

 

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

  

प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ४२ 
  

पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २६ [ १ ते २६ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ११ [ २७ ते ३७ ] 
  

ितसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ५ [ ३८ ते ४२ ] 
  

एकूण - ४२ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
 

  

पहहली फेरी 
  

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
१ १२४८८ श्री.अभभजजत िांजारी नागपरू येथील मानेिाडा विभागात     

ई-लायब्ररी सरुु करण्याबाबत 

२ १२८५१ श्री.शभशकाांत भश ांदे निी मुांबई येथील बेलापरू ककल्ल्याच्या 
सशुोभभकरणाांतगचत बरुूजार्े काम 
िनकृष्ट्ट दजाचर्े झाल्याबाबत 

३ १२२५२ श्री.जयांत पाटील रायगड जजल््यातील प्रकल्पग्रसताांना 
१२.५ टक्के योजनेंतगचत भसडकोर्ा भखूांड 
भमूण्याबाबत 

४ १२०८९ श्री.प्रसाद लाड, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि 
गाणार, अॅड.िनरांजन डािखरे, 
श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.राजहांस भस ांह, 
श्री.रमेश कराड, श्री.रामदास आांबटकर, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण दटके, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.सिुनल भशांदे 
 
 

बहृनमुांबई महानगरपाभलकेतील सफाई 
कामगाराांच्या िसाहतीांर्ा आश्रय 
योजनेंतगचत पनुविचकास करण्याबाबत 
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
५ ११९६५ श्री.अमोल भमटकरी, श्री.शभशकाांत भश ांदे, 

श्री.वि्रमम काूे, श्री.सितश र्व्हाण, 
श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड 

अकोला-अकोट (जज.अकोला) 
महामागाचच्या दरुुसतीर्े काम 
जलदगतीने करण्याबाबत 
 

६ १२३०९ श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपर्ांद पडूकर 

कल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) 
महानगरपाभलकेच्या आरक्षित भखूांडािर 
अनधधकृत इमारतीांर् े बाांधकाम 
केल्याबाबत 
 

७ १२३२३ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 
गाणार 

र्ांद्रपरू जजल््यातील ताडोबा-अांधारी 
व्याघ्र प्रकल्पातील बाधधताांना मलूभतू 
सोयी सवुिधा पपलब्ध करून देण्याबाबत 
 

८ १२४७२ डॉ.पररणय फुके, अॅड.िनरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.सरेुश धस, श्री.गोवपर्ांद पडूकर, 
श्री.िनलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.राजहांस भसांह 
 

बहृन मुांबई महानगरपाभलकेतील 
नालेसफाईच्या कामामध्ये झालले्या 
गरैव्यिहारार्ी र्ौकशी करण्याबाबत 

९ ११९०४ श्री.सिुनल भशांदे मुांबई इमारत दरुूसती ि पनुरचर्ना 
मांडूाच्या मदु्राांक शलु्क माफ 
करण्याच्या िनणचयाबाबत 
 

१० १२६१७ श्री.प्रिीण दटके, श्री.नागोराि गाणार नागपरू सधुार प्रनयास बरखासत 
करण्याबाबत 
 

११ १२२३० श्री.राजहांस भसांह बहृन मुांबई महानगरपाभलका िे् ातील 
रसतयाांर्ी दरुुसती करण्याबाबत 
 

१२ ११७८६ डॉ.(श्रीमती) मिनषा कायांदे मुांबई शहर आणण पपनगरातील समदु्र 
ककनाऱ्याांसह नदी आणण खाडयाांजिूील 
काांदूिनाांर् ेसांरिण करण्याबाबत 
 

१३ १२४३२ श्री.प्रविण पोटे-पाटील धर्खलदरा (जज.अमरािती) येथील 
सकायिॉकच्या कामाकरीता िनधी 
पपलब्ध करुन देण्याबाबत 
 

१४ ११७६९ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.िनरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.विलास पोतनीस, श्री.सिुनल 
भशांदे, डॉ.पररणय फुके 

बहृन मुांबई महानगरपाभलकेच्या इांग्रजी 
शाूाांमध्ये नोकरीसाठी िनिड झालेल्या 
भशिकाांना िनयकु्ती भमूण्याबाबत 
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
१५ १२७२५ 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 

ठाकुर जव्हलेज, काांहदिली (पिूच) येथ े
िाहनतू पभारण्याबाबत 

१६ १२७९८ श्री.रमेशदादा पाटील राज्यात अधधसांख्य पदािर िगच केलेल्या 
अधधकारी / कमचर्ाऱ्याांना सेिाविषयक 
लाभ भमूण्याबाबत 

१७ १२३१४ श्री.विप्लि बाजोररया भशिणी (जज.अकोला), खामगाांि 
(जज.बलुढाणा) ि अमरािती येथे म्हाडा 
अांतगचत सदिनका बाांधल्याबाबत 

१८ १२०७६ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.वि्रमम 
काूे 

जालना – परभणी - हहांगोली - नाांदेड या 
र्ौपदरी समधृ्दी महामागाचकरीता 
भसूांपादन केलेल्या बाधधत शतेकऱ्याांना 
िाढीि मोबदला देण्याबाबत 

१९ १२९५० श्री.महादेि जानकर का्ज (जज.पणेु) येथील राजीि गाांधी 
प्राणणसांग्रहालयातनू पिाांर्ी ि र्ांदनाच्या 
झाडाांर्ी र्ोरी झाल्याबाबत 

२० १२९८३ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.राजहांस भसांह 

मेूघाट (जज.अमरािती) व्याघ्र 
प्रकल्पाांतगचत गगुामल िनयजीि 
विभागात बकेायदेशीर कोट्यिधी 
रुपयाांर्ी काम ेकेल्याबाबत 

२१ १३०३४ श्री.वि्रमम काूे, श्री.शभशकाांत भश ांदे, 
श्री.सितश र्व्हाण, श्री.अमोल भमटकरी 

महाराष्ट्र लोकसेिा आयोगाच्या 
परीिेतनू िनिड झालेल्या महहला खेूाडू 
पमेदिाराांना िनयकु्ती देण्याबाबत 

२२ १३१६५ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुूे नागपरू महानगर प्रादेभशक विकास 
प्राधधकरण िे्ामध्ये अनधधकृत 
बाांधकाम करणाऱ्याांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

२३ १३२२९ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत भमझाच, 
श्री.अभभजजत िांजारी, श्री.राजेश राठोड 

कूमनरुी (जज.हहांगोली) नगरपररषदेर् े
ततकालीन मखु्याधधकारी याांच्या 
गरैकारभारार्ी र्ौकशी करण्याबाबत 
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
२४ १३२४४ अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 

श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके 
ठाणे शहरातील छाबय्या विहांग गाडचन 
गहृसांकुलातील अनधधकृत बाांधकामाांर् े
गनुहा िमापन शलु्क माफ केल्याबाबत 

२५ १३३२३ डॉ.िजाहत भमझाच पसुद-हदग्रस (जज.यितमाू) महामागाचर् े
काम िनकृष्ट्ट दजाचर्े केल्याबाबत 

२६ १३४०६ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सिुनल भशांदे मरुबाड (जज.ठाणे) तालकु्यातील सांगम 
पलुार्ी दरुिसथा झाल्याबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
२७ १३०४९ श्री.अभभजजत िांजारी नागपरू येथील जजल्हा ि स् 

नयायालयाच्या निीन इमारतीर् े
बाांधकाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

२८ १२२५१ श्री.जयांत पाटील लोणेरे, माणगाि, तूा, श्रीिधचन ि 
म्हसूा (जज.रायगड) या शहराांमध्ये 
अजननशमन या्ं णा कायाचजनित 
करण्याबाबत 

२९ १२०९३ श्री.प्रसाद लाड रोहा (जज.रायगड) नगरपररषदेत 
नगरोतथान योजनेतील कामाांमध्ये 
गरैव्यिहार झाल्याबाबत 

३० ११९७४ श्री.अमोल भमटकरी, श्री.वि्रमम काूे, 
श्री.सितश र्व्हाण, श्री.अरुण लाड 

अकोला-हैद्राबाद महामागाचच्या 
बाांधकामाांतगचत साांडपाण्यार्ा िनर्रा 
होण्यास पपाययोजना करण्याबाबत 

३१ १२३८६ श्री.रवि ांद्र फाटक जुना पालघर त े िजली पाडा 
(ता.जज.पालघर) पररसरातील 
जलिाहहनीांच्या कामामध्ये गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत 

३२ १२७५१ डॉ.पररणय फुके, श्री.अमोल भमटकरी, 
श्री.शभशकाांत भश ांदे, श्री.वि्रमम काूे, 
श्री.सितश र्व्हाण, श्री.सांजय दौंड, 
श्री.अरुण लाड 

राज्यात िन विभागाांतगचत रोजांदारी 
ततिािर कायचरत िनमजरूाांना शासन 
सेिेत कायम करण्याबाबत 
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
३३ १३३८७ श्री.सिुनल भशांदे, श्री.विलास पोतनीस भशिडी (मुांबई) येथील बीडीडी र्ाूीर्ा 

पनुवि चकास करण्याबाबत 

३४ १२६४० डॉ.(श्रीमती) मिनषा कायांदे राज्यात अिधैररतया ििृतोड करणाऱ्या 
दोषीांिर कारिाई करण्याबाबत 

३५ ११७९७ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.िनरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील 

काांहदिली (पिूच)(मुांबई) येथील अनधधकृत 
खाजगी रुनणालयाांिर कारिाई 
करण्याबाबत 

३६ १२९९६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर 

हहांगणा (जज.नागपरू) िनपररिे्ाांतगचत 
अांबाझरी पपिन िे्ात िणिा लागनू 
जैिविविधतरे्ी हानी झाल्याबाबत 

३७ १३२४५ अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके 

धोबीघाट, ठाणे (प.ू) येथील रहहिाशाांच्या 
पनुविचकासाबाबत 

  
ितसरी फेरी 

 
  

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
३८ १२२२१ श्री.जयांत पाटील बीड जजल्हा िनयोजन सभमतीमाफच त िन 

विभागातील विकासकामाांसाठी हदलेल्या 
िनधीर्ा गरैव्यिहार झाल्याबाबत 

३९ १२०९४ श्री.प्रसाद लाड मुांबईतील दहहसर नदीपा् सिच्छ 
करण्याबाबत 

४० १२२९८ श्री.रवि ांद्र फाटक िसई-विरार (जज.पालघर) 
महानगरपाभलकेत आरोनय कमचर्ारी 
परुविण्याच्या कामात गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत 

४१ ११८२४ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, अॅड.िनरांजन डािखरे, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.सिुनल भशांदे, श्री.विलास 
पोतनीस 

 

मुांबई शहर ि पपनगरातील विहहरीांतील 
पाणी र्ोरी करणाऱ्या दोषीांिर कारिाई 
करण्याबाबत 
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
४२ १३००० श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 

अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर, श्री.राजहांस भसांह 

राज्यातील कल्याण-डोंबबिली 
महानगरपाभलका िे्ासह सिच 
महानगरपाभलका िे् ात फेरीिाला धोरण 
राबविण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेनद्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : १५ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 

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

मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


