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

बुधिार, हदनाांक २३ मार्च, २०२२ / र्तै्र २, १९४४ (शके) रोजीच्या 
ताराांककत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांर्ी सूर्ी 

  

(१) मखु् यमांत्री 

 

याांर्े प्रभारी विभाग (२) सािचजननक बाांधकाम (सािचजननक उपक्रम िगळून) मांत्री 
(३) गहृननमाचण मांत्री 
(४) नगरविकास, सािचजननक बाांधकाम (सािचजननक उपक्रम) मांत्री 

  
प्रश्नाांर्ी एकूण सांख्या - ४३ 

  
पहहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २२ [ १ ते २२ ] 

  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १३ [ २३ ते ३५ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ८ [ ३६ ते ४३ ] 
  

एकूण - ४३ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पहहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
१ १२२५६ श्री.जयांत पाटील कुलाच (मुांबई) येथील कृष्ट्णलाल मारिाह 

मागाचिरील पलुार् े काम पणूच 
करण्याबाबत  

२ १२४५६ श्री.रवि ांद्र फाटक मौजे भांडाली (जज.ठाणे) येथील डांज्पांग 
ग्राऊां ड सरुु करण्याबाबत  

३ ११९०५ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.प्रसाद लाड बहृनमुांबई महानगरपाशलकेर् ेक्रीडा भिन 
सरुु करण्याबाबत  

४ १२६५१ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे महाराष्ट्र सथािर सांपदा ननयामक 
प्राधधकरणाकड े नोंदणी  झालेल्या 
गहृप्रकल्पाांना मदुतिाढ देण्याबाबत  

५ १२४५५ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद महानगरपाशलकेच्या शाळाांर् े
थकीत अनदुान देण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
६ १२५४६ श्री.प्रिीण दटके, श्री.नागोराि गाणार नागपरू महानगरपाशलकेच्या 

करासांदभाचतील पररपत्रकार्ी ि  शासन 
ननणचयार्ी अांमलबजािणी करण्याबाबत  

७ ११८७९ श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.विक्रम काळे 

औरांगाबाद येथील क्राांती र्ौक उड्डाण 
पलुार्ी दरुुसती करण्याबाबत  

८ १२२४६ श्री.सरेुश धस राज्यातील नगरपाशलकेतील रर्ना 
सहायक ि सहायक नगर रर्नाकार 
याांच्या मदुतपिूच बदल्या रद्द 
करणेबाबत  

९ १२३०१ श्री.विप्लि बाजोररया शशिणी (जज.अकोला) विमानतळाच्या 
धािपट्टीर्े  विसतारीकरण करण्याबाबत  

१० १२८७७ श्री.सांजय दौंड बीड ि जळगाि जजल्हयाांना जोडणाऱ्या 
अांबाजोगाई-धगता-जळगाि रस्याच्या 
बाांधकामाबाबत  

११ १२०२० श्री.अरुण लाड पणेु-बांगळूर महामागाचर् े रुां दीकरण 
करण्याबाबत  

१२ १२०७७ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे 

पाथरी (जज.परभणी) येथे श्री साईबाबा 
तीथचक्षते्र विकास आराखड्यास मांजूरी 
देऊन ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत  

१३ ११७५१ श्री.गोवपर्ांद पडळकर, श्री.सदाशशि खोत सळेुिाडी (जज.सोलापरू) येथील िन 
विभागाकड े हसताांतररत केलेली जमीन 
ग्रामपांर्ायतीच्या नािे करण्याबाबत  

१४ १२९१४ श्री.प्रसाद लाड बाणकोट (ता.मांडणगड, जज.र्नाधगरी) 
खाडीिरील बाणकोट-बागमाांडला  पलुार् े
बाांधकाम प्रलांबबत असल्याबाबत  

१५ १२९६० श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेश कराड, श्री.रमेशदादा 
पाटील, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.राजहांस 
शस ांह 
 

बहृन मुांबई महानगरपाशलकेकडून 
घनकर्रा व्यिसथापन विभागातील 
मोटर लोडर कामगाराांर्ी पदे कपात 
करण्यात आल्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
१६ १३०६५ श्री.अशभजजत िांजारी नागपरू महानगरपाशलका क्षेत्रातील 

रस्याांच्या कामाांच्या  ननधीर्ा गरैिापर 
रोखण्याबाबत  

१७ १३१५४ श्री.विक्रम काळे, श्री.शशशकाांत शश ांदे, 
श्री.सनतश र्व्हाण, श्री.अमोल शमटकरी, 
श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे 

मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागाांच्या 
र्ौपदरीकरणार्े  काम जलदगतीने पणूच 
करण्याबाबत  

१८ १३१७० श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे नागपरू जजल््यात प्रधानमांत्री आिास 
योजनेंतगचत लाभार्थयाांना घरकुलार्ा 
हफ्ता अदा करण्याबाबत  

१९ १३२४८ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके 

ठाणे महानगरपाशलकेच्या आरक्षक्षत 
भखूांडािरील  अनधधकृत बाांधकामे 
ननष्ट्काशसत करण्याबाबत  

२० १३३०६ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे बेसट उपक्रमातील ‘सहाय्यक प्रशासकीय 
अधधकारी’ पद  पदोननतीने 
भरण्याबाबत  

२१ १३३६८ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.प्रसाद लाड, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, डॉ.पररणय फुके, श्री.सदाशशि 
खोत, श्री.ननलय नाईक, डॉ.रणजजत 
पाटील, श्री.सरेुश धस, श्री.गोवपर्ांद 
पडळकर, श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा 
पाटील 

बहृनमुांबई महानगरपाशलकेच्या मढ, 
मािे, मालिणी ि राथोडी या भागातील 
अनधधकृत बाांधकामे ननष्ट्काशसत 
करण्याबाबत  

२२ १३५३० डॉ.पररणय फुके जव्हार (जज.पालघर) नगरपररषदेच्या 
विकास  कामाांमध्ये गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत  

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
२३ १२२०८ श्री.जयांत पाटील राज्यात विशषेत: रायगड जजल््यातील 

जांगलाांना लागणाऱ्या िणव्याांमळेु 
िनसांपदेर्े नकुसान होत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
२४ १२४०४ श्री.रवि ांद्र फाटक मीरा-भाईंदर शहरातील कर्रा 

उर्लण्यासाठी भांगारात काढलेल्या 
गाड्याांर्ा िापर होत असल्याबाबत  

२५ १३२९७ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस मुांबईतील र्ाळीांमध्ये शौर्ालय 
बाांधण्यासाठी र्ाळ मालकाच्या  ना-
हरकत प्रमाणपत्रार्ी अट शशधथल 
करण्याबाबत  

२६ १२८८५ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे, श्री.महादेि 
जानकर, श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास 
पोतनीस 

ताडदेि (मुांबई) येथील गिाशलया टँक 
जिळच्या कमला  इमारतीला आग 
लागनू दघुचटना झाल्याबाबत  

२७ १२९०४ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद शहरात नारेगाि ि इतर दोन 
हठकाणी  कर्रा प्रकक्रयाविना पडून 
असल्याबाबत  

२८ १२८२० श्री.विप्लि बाजोररया हहांगोली जजल््यातील औांढा नागनाथ 
मांहदर ि  जलेश्िर मांहदराच्या विकास 
आराखड्याबाबत  

२९ १२०७९ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सनतश 
र्व्हाण, श्री.विक्रम काळे 

परभणी जजल््यातील रसत े ि पलुाांच्या 
दरुुसतीच्या  कामाांसाठी ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत  

३० १२९३३ श्री.प्रसाद लाड अांधेरी (मुांबई) येथील मोगरा नाल्यार् े
रुां दीकरण करण्याबाबत  

३१ १३४२६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.रामदास 
आांबटकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेश कराड, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.महादेि जानकर 

शमहान (जज.नागपरू) प्रकल्पार्े काम 
पणूच क्षमतनेे सरुु करण्याबाबत  

३२ १३०७३ श्री.अशभजजत िांजारी राज्यात विशषेत: ताडोबा (जज.नागपरू) 
अभयारण्यातील िन कमचर्ाऱ्याांना 
सिसांरक्षणासाठी सामगु्री परुविण्याबाबत  

३३ १३१८१ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे नागपरू महानगरपाशलका क्षेत्रातील 
आरक्षक्षत जागेिरील  अनतक्रमणे 
हटविण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
३४ १३४०५ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे मुांबई (प.) उपनगरातील र्ारकोप ि 

गोराई येथे असलेल्या र्ाळीांर्ा आणण 
्हाडा िसाहतीांर्ा समहू पनुविचकास 
करण्याबाबत  

३५ १३३७० श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.गोवपर्ांद पडळकर, डॉ.रणजजत 
पाटील, श्री.ननलय नाईक, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे 

यितमाळ शहरातील गेडामनगर 
पररसरातील अनतक्रमणे हटविण्याबाबत  

  
नतसरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
३६ १३१८७ श्री.जयांत पाटील डोंगरी त ेराजपरूी (ता.मरुुड, जज.रायगड) 

या रस्यािरील  सांरक्षक कठडा ि शभ ांत 
बाांधण्याबाबत  

३७ १३३८९ श्री.सनुनल शशांदे सेिाननितृ्त ि हदिांगत पोलीस 
कमचर्ाऱ्याांच्या िारसाांना बी.डी.डी. 
र्ाळीांच्या पनुविचकास प्रकल्पाांतगचत 
ननिाससथाने देण्याबाबत  

३८ १३३३६ डॉ.(श्रीमती) मननषा कायांदे ठाणे सथानक पररसरात सकायिॉकिरील 
पथहदिे बांद असल्याबाबत  

३९ १२८३७ श्री.विप्लि बाजोररया  राज्यात कोरोना सांसगाचमळेु 
महानगरपाशलका, नगरपाशलका ि 
नगरपांर्ायती मधील मृ् य ू झालेल्या 
कमचर्ाऱ्याांच्या  कुटुांबबयाांना/ िारसाांना 
आधथचक मदत देण्याबाबत  

४० १२९२४ श्री.प्रसाद लाड ्हाडाच्या मुांबई इमारत दरुुसती आणण 
पनुरचर्ना मांडळाच्या सांक्रमण पनुरचधर्त 
गाळे विभागातील अधधकाऱ्याांच्या 
ननयकु्तीबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 
४१ १३०७७ श्री.अशभजजत िांजारी कामठी (जज.नागपरू) शहराला दवूषत 

पाण्यार्ा परुिठा होत असल्याबाबत  

४२ १३१८५ श्री.र्ांद्रशखेर बािनकुळे नागपरू शहरातील अनधधकृत ले-आऊट 
मधील भखूांड ननयशमत करणेबाबत  

४३ १३५३९ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सनुनल शशांदे बहृनमुांबई महानगरपाशलकेच्या कूपर 
रुग्णालयातील  कॅथलॅब कायाचजनित 
करण्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेनद्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधर्ि, 
हदनाांक : २२ मार्च, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


