
महाराष्ट्र विधानपररषद 

दुसरे अवधिेशन, २०२२ 
-------------------------- 

बुधिार, वदनाांक २४ ऑगस्ट, २०२२ / भाद्रपद २, १९४४ (शके) रोजीच्या 

ताराांवकत प्रश्नोत्तराांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नाांची सचूी 

 

(१) मुख् यमां्ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग 
(२) उप मुख्यमां्ी 

(३) िने मां्ी 

(४) सािवजवनक बाांधकाम (सािवजवनक उपक्रम िगळून) मां्ी 

 
  

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ४९ 

  

पवहल्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या  - २४ [ १ ते २४ ] 

 दुसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या  - १६ [ २५ ते ४० ] 

वतसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांची सांख्या  - ९ [ ४१ ते ४९ ] 
     

एकूण  -  ४९  
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा तपशील 

  

पवहली फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

१ १४६५२ श्री.शवशकाांत वशांदे मौजे तासगाि (मुळीकिाडी) 

(ता.वज.सातारा) येथील साकि पूल 

बाांधकामाची चौकशी करणेबाबत 

२ १३७६२ श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी, श्री.सवतश 

चव्हाण 

पाथरी (वज.परभणी) येथील श्री 

साईबाबा तीथवके्ष् विकास 

आराखड्यास मांजूरी देऊन वनधी 

उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

३ १३७७८ श्री.गोवपचांद पडळकर कोल्हापूर िनपररके्ष्ातील 

िन्यजीिाांच्या सरुवक्षततेच्या दृष्टीने 

उपाययोजना करण्याबाबत 
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४ १४१४२ श्री.राजेश राठोड, डॉ.िजाहत वमर्ाव, 

डॉ.प्रज्ञा साति, श्री.अवभवजत 

िांजारी, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.जयांत 

आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम 

राज्यात कुटुांब न्यायालयाांची सांख्या 

िाढविण्याबाबत 

५ १४०३६ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, 

श्री.प्रिीण दटके 

कारांजा (वज.िधाव) नगरपांचायतीच्या 

िाढीि पाणीपुरिठा योजनेच्या 

प्रस्तािास मांजुरी देण्याबाबत 

६ १४६४२ श्री.रमेशदादा पाटील वशिडी कोळीिाडा (मुांबई) येथील 

र्ोपडपट्टी पुनविवकास योजना 

(एसआरए) रद्द करण्याबाबत 

७ १४४८९ श्री.अमोल वमटकरी, श्री.शवशकाांत 

वशांदे, श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश 

चव्हाण 

अकोला शहरातील कचऱ्याची 

विल्हेिाट लािण्याबाबत 

८ १३९३० श्री.विजय ऊफव  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.रमेश कराड 

मुांबईतील महत्िाच्या मागाांिर 

सािवजवनक शौचालयाांची उभारणी 

करण्याबाबत 

९ १४२०९ श्री.विक्रम काळे, श्री.सवतश चव्हाण, 

श्री.बाळाराम पाटील, श्री.कवपल 

पाटील 

पैठण-औरांगाबाद रस्त्याचे काम पूणव 

करण्याबाबत 

१० १३८०७ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण 

दरेकर, डॉ.पररणय फुके, श्री.नागोराि 

गाणार 

रत्नावगरी शहराला पाणीपुरिठा 

करणाऱ्या पानिल धरणाच्या 

दुरुस्तीसाठी वनधी उपलब्ध करुन 

देण्याबाबत 

११ १४५७८ श्री.अवभवजत िांजारी नागपूर येथे शेतीसाठी राखीि 

असलेल्या जवमनीिर ले-आऊट 

टाकून गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

१२ १३७३६ श्री.सवुनल वशांदे, श्री.विलास 

पोतनीस 

लोअर परळ (मुांबई) येथील गांधिव 

दशवन इमारतीतील कामे प्रलांवबत 

ठेिणाऱ्या विकासकािर कारिाई 

करण्याबाबत 
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१३ १४३२६ श्री.कवपल पाटील, श्री.विलास 

पोतनीस, श्री.सवुनल वशांदे 

शासकीय अवधकारी/ कमवचारी/ 

वशक्षक याांना सांगणक अहवता 

प्रमाणप् सादर करण्यास मुदतिाढ 

देण्याबाबत 

१४ १३८९३ श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे ‘महाराष्ट्र जनुक कोष’ प्रकल्प 

कायाववन्ित करणेबाबत 

१५ १४०१६ श्री.सरेुश धस महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 

महामांडळाने वनयुक्त केलेल्या कां पन्या 

ि कां ्ाटदाराांकडे कोट्यिधीची 

रक्कम प्रलांवबत असल्याबाबत 

१६ १४२४० डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे मौजे कनावळा (ता.पनिेल, 

वज.रायगड) अभयारण्य पररसरात 

अिैध िृक्षतोड करणाऱ्याांिर कारिाई 

करण्याबाबत 

१७ १४५७४ श्री.वनलय नाईक पुसद-वदग्रस (वज.यितमाळ) रस्त्याांचे 

काम पूणव करण्याबाबत 

१८ १४०६१ श्री.राजहांस वसांह बृहन्मुांबई महानगरपावलकेच्या 

इलेवक्रक बस खरेदीच्या वनविदा 

प्रवक्रयेत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

१९ १३९६३ श्री.जयांत पाटील रायगड वजल्यातील सिव प्रशासकीय 

कायावलये एकाच वठकाणी 

आणण्याबाबत 

२० १३६५१ श्री.प्रसाद लाड िसई-विरार महानगरपावलकेतून २९ 

गािे िगळण्याबाबत 

२१ १४५४२ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफव  

भाई वगरकर, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, डॉ.पररणय फुके, 

श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाड, 

डॉ.रणवजत पाटील, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचांद 

पडळकर, श्री.वनलय नाईक, 

भगिती रुग्णालय, बोररिली येथे 

अद्ययाित सवुिधा उपलब्ध करुन 

देण्याबाबत 
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अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.राजहांस 

वसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.चांदूभाई पटेल 

२२ १४८३७ श्री.विलास पोतनीस, श्री.सवुनल 

वशांदे 

बृहन्मुांबई महानगरपावलकेची आवण 

रवहिाशयाांची फसिणूक करणाऱ्या 

विकासकािर कारिाई करण्याबाबत 

२३ १४८४७ श्री.चांदूभाई पटेल भुसािळ नगरपररषदेतील 

मुख्यावधकाऱ्याांनी गैरव्यिहार 

केल्याबाबत 

२४ १४९७६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.प्रिीण दटके 

ठाणे वजल्यात तसेच मुांबई महानगर 

पररसरात वगरणी कामगाराांसाठी घरे 

उपलब्ध करुन देण्याबाबत 

  

दुसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

२५ १३८३९ श्री.अब्दुल्लाखान दुरावणी, श्री.सवतश 

चव्हाण 

िाटूर फाटा (वज.जालना) ते चारठाणा 

(वज.परभणी) या रस्त्याच्या कामाांच्या 

वनविदा प्रकरणाची चौकशी 

करण्याबाबत 

२६ १४२७४ श्री.राजेश राठोड दवक्षण मुांबईतील िाहनतळामधील 

बेकायदेशीर पावकां ग शुल्क िसलूी 

बांद करण्याबाबत 

२७ १४८३२ श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे 

आष्टी (शहीद) (वज.िधाव) येथील 

सामावजक िनीकरण विभागाच्या 

रोपिाटीकेतील मनरेगा कामाांमध्ये 

गैरप्रकार र्ाल्याबाबत 

२८ १३७९६ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.चांद्रशेखर 

बािनकुळे, श्री.विजय ऊफव  भाई 

वगरकर, श्री.नागोराि गाणार, 

श्री.प्रिीण दटके, अॅड.वनरांजन 

डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, डॉ.पररणय 

फुके 

निी मुांबईतील वसडको आवण 

एमआयडीसीच्या मोकळ्या भूखांडािर 

बेकायदेशीरररत्या नसवरी (रोपिाटीका) 

व्यिसाय सरुु असल्याबाबत 
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२९ १४४१४ श्री.अमोल वमटकरी, श्री.विक्रम 

काळे, श्री.सवतश चव्हाण 

बाशीटाकळी (वज.अकोला) शहराची 

पाणी टांचाई दूर करण्याबाबत 

३० १३९३८ श्री.विजय ऊफव  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश 

कराड, श्री.राजहांस वसांह 

बृहन्मुांबई महानगरपावलकेच्या 

रुग्णालयाांमधील टनेल लााँण् रीच्या 

कां ्ाटात गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

३१ १४७१४ श्री.विक्रम काळे, डॉ.सधुीर ताांबे निी मुांबई महानगरपावलका शाळेच्या 

मुख्याध्यापकाांनी विद्यार्थयाांच्या बाँक 

खात्यात वनधी वितररत केला 

नसल्याबाबत 

३२ १३८२७ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण 

दरेकर, डॉ.पररणय फुके 

ठाणे महानगरपावलकेने स्माटव वसटी 

योजनेंतगवतचा प्रकल्प कायाववन्ित 

होण्यापूिीच ठेकेदाराला देयक अदा 

केल्याबाबत 

३३ १४९५७ श्री.अवभवजत िांजारी नागपूर महानगरपावलकेतील स्टेशनरी 

खरेदीत र्ालेल्या गैरव्यिहाराची 

चौकशी करण्याबाबत 

३४ १४५१५ श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे यितमाळ शहरातील अमृत 

अवभयानाांतगवतच्या पाणीपुरिठा 

योजनेचे काम पूणव करण्याबाबत 

३५ १४४५१ श्री.सरेुश धस वसडकोसाठी जमीन हस्ताांतरण 

करताना िाटप र्ालेल्या सिव 

भूखांडाांची चौकशी करणेबाबत 

३६ १४१६१ डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे मुांबईतील इमारतींमध्ये अवग्नसरुक्षा 

उपायाांची अांमलबजािणी न 

करणाऱ्या इमारतींिर कारिाई 

करण्याबाबत 

३७ १४०६२ श्री.राजहांस वसांह बृहन्मुांबई महानगरपावलकेच्या 

रस्त्याांिरील िाहतूक सवुिधा अांतगवत 

वदशा फलकाच्या वनविदा प्रवक्रयेत 

गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
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३८ १४२६९ श्री.प्रसाद लाड मुांबईतील भटक्या श्वानाांपासनू 

नागररकाांच्या सरुके्षसांदभावत 

उपाययोजना करण्याबाबत 

३९ १४८४४ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफव  

भाई वगरकर, श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे, 

डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाड, 

डॉ.रणवजत पाटील, श्री.प्रिीण दटके, 

श्री.नागोराि गाणार, श्री.गोवपचांद 

पडळकर, श्री.वनलय नाईक, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.राजहांस 

वसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, 

श्री.चांदूभाई पटेल 

यितमाळ शहरातील गेडामनगर 

पररसरातील अवतक्रमणे 

हटविण्याबाबत 

४० १४८५१ श्री.चांदूभाई पटेल पालघर वजल्यातील रस्त्याांच्या 

कामाांमध्ये गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

  

वतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

४१ १४२७२ श्री.राजेश राठोड मुांबईत पािसाळयापूिी नालेसफाई 

करण्याबाबत 

४२ १४९३२ श्री.अमोल वमटकरी अकोला वजल्यातील व्याळा ते 

बाळापूर दरम्यानच्या राष्ट्रीय 

महामागावतील मुख्य रस्ता 

शेतकऱ्याांसाठी खुला करुन 

देण्याबाबत 

४३ १३९४३ श्री.विजय ऊफव  भाई वगरकर, 

अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.रमेशदादा 

पाटील, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेश 

कराड 

बृहन् मुांबई महानगरपावलकेच्या सिव 

रुग्णालयाांतील पररचाररकाांची पदे 

भरण्याबाबत 

४४ १३८२८ अॅड.वनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण 

दरेकर, डॉ.पररणय फुके 

ठाणे महानगरपावलकेत बीएसयूपी 

योजनेंतगवत गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदस्याांचे नाांि विषय 

४५ १४८५९ श्री.चांद्रशेखर बािनकुळे नागपूर शहर ि ग्रामीण भागातील 

तलािाांची देखभाल, दुरुस्ती ि 

सौंदयीकरण करण्याबाबत 

४६ १४६५८ श्री.सरेुश धस निी मुांबई महानगरपावलकेतील 

स्िच्छ सिेक्षण २०२१ च्या कामाांमध्ये 

गैरव्यिहार र्ाल्याबाबत 

४७ १४१६७ डॉ.(श्रीमती) मवनषा कायांदे काांवदिली (पू.)(मुांबई) येथील अिैध 

िृक्षतोड करणाऱ्या दोषींिर कारिाई 

करण्याबाबत 

४८ १४०६३ श्री.राजहांस वसांह मुांबईत दरड कोसळून होणारी जीवित 

आवण वित्तहानी रोखण्याकरीता 

उपाययोजना करण्याबाबत 

४९ १४६७७ श्री.प्रसाद लाड मुांबईतील सिव विवहरींची तसेच 

भूजलाची नोंद करण्याबाबत 

  

  

विधान भिन :   राजेन्द्र भागित 

मुांबई.   प्रधान सवचि, 

वदनाांक : २३ ऑगस्ट, २०२२   महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________________________________ 

मदु्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र क्रर्धानमंडळ सक्रिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणरे्र 

मदु्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मदु्रणालय, मुंबई. 


