
महाराष्ट्र विधानपररषद 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
-------------------------- 

बुधिार, ददनाांक ०४ मार्च, २०२० / फाल्गुन १४, १९४१ (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 - ८० 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३९ [ १ ते ३९ ] 
दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - २४ [ ४० ते ६३ ] 

 ितसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १७ [ ६४ ते ८० ] 
  

एकूण - ८० 
-------------------- 

 प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

१ १५८ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण 

मे.ओमकार ररअलटसच ि डवे्हलपसच 
प्रा.लल. विकासकाने गरैव्यिहार 
केल्याबाबत  

२ ७३८ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अिनल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े श्रीमती 
स्समता िाघ, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.रामिनिास लसांह 

लभडिेाडा शाूा (स्ज.पणेु) राष्ट्रीय 
समारक म्हणून घोवषत करण्याबाबत  

३ ५५९ अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके 

ठाणे येथे एसआरए योजनेंतगचत ३०० 
र्ौ. फुटाांच्या सदिनकेस मांजूरी 
लमूण्याबाबत 

४ ८०७ डॉ.पररणय फुके मुांबई महापाललकेच्या शाूाांमध्ये 
व्हच्युचअल क्लास रूमर्े कां ्ाट 
व्हॅल्यएुब एज्यटुेंमेंट प्रायव्हेट लललमटेड 
कां पनीला िनविदा न मागविता देण्यात 
आल्याबाबत  
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

५ १४६ श्री.सितश र्व्हाण, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.वि्रमम काूे, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

औरांगाबाद शहरातील शकै्षणणक 
सांसथाना मालमत्ता कर व्यािसाियक 
कराच्या दराप्रमाणे लािण्यात 
आल्याबाबत  

६ १२३६ श्री.बाूाराम पाटील, डॉ.(श्रीमती) 
मिनषा कायांदे 

निी मुांबई्, पनिेल ि परण येथील 
बाांधकामे िनयलमत करण्याबाबत  

७ १२०२ प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, आककच .अनांत गाडगीू, 
श्री.रामदास कदम, अॅड.िनरांजन 
डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.विनायकराि मेटे, श्री.जयांत पाटील, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े श्री.आनांद 
ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.िनलय नाईक 

म्हाडाच्या पनुविचकास योजनाांमध्ये 
सहभागी असलेल्या विकासकाांकड े
कोटयिधीर्ी थकबाकी असल्याबाबत  

८ ५३ श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सितश र्व्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.वि्रमम 
काूे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
अॅड.हुसनबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े आककच .अनांत 
गाडगीू, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.दत्ता्य सािांत, 
श्री.बाूाराम पाटील, श्री.श्रीकाांत 
देशपाांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, 
श्री.अिनल भोसल े

मुांबई येथील अरबी समदु्रात छ्पती 
लशिाजी महाराजाांर् े समारक 
पभारण्याच्या कामात गरैव्यिहार 
र्ाल्याबाबत  

९ ११११ डॉ.(श्रीमती) मिनषा कायांदे, 
श्री.ससु्जतलसांह ठाकूर, श्री.विनायकराि 
मेटे, श्री.सदालशि खोत, श्री.नागोराि 
गाणार 
 

कें द्र शासनाच्या फासटटॅग टोलिसलुी 
योजनेत अनेक ्टुी आढूून 
आल्याबाबत  
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

१० ४७८ अॅड.हुसनबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
डॉ.िजाहत लमर्ाच 

मुांबईतील नायर रुग्णालयात िनिासी 
डॉक्टराांसह सरुक्षारक्षकािर हल्ला 
करण्यात आल्याबाबत  

११ ८०५ श्री.अांबादास दानिे मुांबई-नागपरू महामागाचर्ी दरुिसथा 
र्ाल्याबाबत  

१२ ३१ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेकर ठाणे महापाललकेच्या ‘बीएसयपूी’ 
योजनेतील इमारतीमधील घराांर्ा ताबा 
बनािट लाभाथाांनी घेतल्याबाबत  

१३ १०५२ श्री.विनायकराि मेटे बीड स्जल््यातील बब ांदसुरा नदीिर पलू 
कम बांधारा बाांधण्याबाबत  

१४ १०६२ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, अॅड.हुसनबान ू
खललफे, डॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े श्री.गोवपककशन 
बाजोरीया 

राज्यात अनेक सिराज्य सांसथा क्षे् ात 
पभारण्यात आलेली घरकुले विनािापर 
असल्याबाबत  

१५ ४५२ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.िनरांजन 
डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.िनलय 
नाईक, श्री.नागोराि गाणार 

निी मुांबईतील प्रकल्पग्रसत कोूी 
समाज ि शतेकऱ्याांच्या जलमनी 
सांपाददत करताना ददलेल्या 
आश्िासनाांर्ी पतूचता करणेबाबत  

१६ १९६ श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.हुसनबान ूखललफे 

महानगरपाललका क्षे्ातील श्िानाांर् े
िनबबचजीकरण अत्यांत सांथगतीने सरुु 
असल्याबाबत  

१७ ७४० श्री.रवि ांद्र फाटक, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.शरद 
रणवपसे, डॉ.िजाहत लमर्ाच, 
श्री.मोहनराि कदम, डॉ.सधुीर ताांबे, 
अॅड.हुसनबान ू खललफे, प्रा.जोगेन्द्द्र 

मुांबई-गोिा राष्ट्रीय महामागाचर् े
र्ौपदरीकरण करुन अपघातार्े प्रमाण 
रोखण्याबाबत  



4 

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

किाड,े श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.वि्रमम काूे, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.सितश र्व्हाण, 
श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाूाराम 
पाटील, श्री.श्रीकाांत देशपाांड,े श्री.कवपल 
पाटील, श्री.महादेि जानकर 

१८ ३८४ श्री.विलास पोतनीस मालिण (स्ज.लस ांधुदगुच) नगरपररषदेतील 
कां ्ाटी अलभयांत्याांना िनयलमत 
करण्याबाबत  

१९ ९९५ डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, अॅड.हुसनबान ू खललफे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, प्रा.जोगेन्द्द्र 
किाड,े श्री.बाूाराम पाटील, श्री.वि्रमम 
काूे, श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.मोहनराि 
कदम, डॉ.िजाहत लमर्ाच 

राज्यातील नगरपररषदाांना िलैशष्ट्टयपणूच 
योजनाांसाठी अनदुान देण्याबाबत  

२० ८७२ श्री.जयांत पाटील मौजे बोली कोूीिाडा (ता.मरुुड, 
स्ज.रायगड) येथील समदु्रालगत 
पररसरात धुपप्रितबांधक बांधारा 
बाांधण्याबाबत  

२१ ६२९ आककच .अनांत गाडगीू, श्री.रामहरी 
रुपनिर, अॅड.हुसनबान ू खललफे, 
डॉ.िजाहत लमर्ाच, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड े

मुांबई प्रिेशव्दारािरील टोल िसलूी बांद 
करण्याबाबत  

२२ ३९४ श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, प्रा.अिनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, अॅड.िनरांजन 
डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.विनायकराि मेटे, श्री.अरुणभाऊ 
अडसड 

राज्यात शासकीय सेिेतील जातीर्े दाि े
अिधै ठरलेल्या अधधकारी कमचर्ाऱ्याांना 
सेिेतनु दरू करण्याबाबत  

२३ ८३९ श्री.प्रविण दरेकर ददांडोशी (गोरेगाांि पिूच) येथील 
खडकपाडा येथे म्हाडाच्या जागेिर 
अनधधकृत बाांधकामे पभारण्यात 
आल्याबाबत  
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

२४ ३७७ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुसनबान ू खललफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
आककच .अनांत गाडगीू, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.अिनल 
भोसल े

पणेु-मुांबई हायपरलपू प्रकल्पाबाबत  

२५ १०२८ श्री.रामदास कदम, श्री.महादेि जानकर मुांबई महानगरपाललका क्षे्ात 
बेकायदेशीरररत्या िकृ्ष तोड करण्यात 
आल्याबाबत  

२६ ६८२ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सितश 
र्व्हाण, श्री.हेमांत टकले, श्री.वि्रमम 
काूे 

मराठिाडा विभागातील परभणी येथील 
मोबाईल कां पन्द्याकडून कर िसलुी 
करण्याबाबत  

२७ ८३३ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर मुांबई येथील िाांदे्र-िरूी सी-लल ांकिर 
अत्याधुिनक रुग्णिादहका ि रामा सेंटर 
पपलब्ध करणेबाबत  

२८ ९२१ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला-गायगाि (स्ज.अकोला) 
रसत्यािरील पड्डाण पलुार्े काम 
अपणूाचिसथेत असल्याबाबत  

२९ ६५६ श्री.प्रशाांत पररर्ारक, प्रा.अिनल सोले, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार 

मांगूिेढा (स्ज.सोलापरू) येथील 
पपविभागीय पोलीस अधधकारी 
कायाचलयार्े बाांधकाम अपणूाचिसथेत 
असल् याबाबत  

३० ११४० श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप निी मुांबई येथील पाम बबर् मागाचिरील 
इमारतीर्े भोगिटा प्रमाणप् 
महानगरपाललकेने नाकारल्याबाबत  

३१ २४८ श्री.वि्रमम काूे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सितश र्व्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, 
श्री.दत्ता्य सािांत, श्री.बाूाराम 
पाटील, श्री.श्रीकाांत देशपाांड े
 

निी मुांबई येथील आांतरराष्ट्रीय 
विमानतू पभारणीर्े काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत  
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३२ ११०५ श्री.प्रविण पोटे-पाटील, श्री.सदालशि 
खोत, श्री.वि्रमम काूे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.सितश र्व्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.अरुणभाऊ अडसड 
 

राज्यात मखु्यत: अमरािती ि 
अहमदनगर येथील रसत्यार्े कामात 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  

३३ ११६८ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्रीमती विद्या 
र्व्हाण, श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद 
ठाकूर, अॅड.हुसनबानू खललफे, 
डॉ.रणस्जत पाटील, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.हररलस ांग राठोड 

मुांबईत फेरीिाल्याांना पयाचयी जागा 
देण्याबाबत  

३४ १७ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठाकूर, अॅड.हुसनबान ूखललफे 

अांधेरी-विलेपाले (मुांबई) येथे सब-िे 
ऐिजी पलू बाांधण्याबाबत  

३५ १६५४ श्री.विप्लि बाजोररया दहांगोली शहरामध्ये भलूमगत गटार 
योजनेर्े काम प्रलांबबत असल्याबाबत  

३६ १९३८ श्री.महादेि जानकर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
अॅड.हुसनबान ू खललफे, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.िजाहत लमर्ाच, डॉ.सुधीर ताांबे, 
प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.आनांदराि पाटील, 
आककच .अनांत गाडगीू 

मुांबईतील बीडीडी र्ाूीांच्या 
पनुविचकासाच्या कामाबाबत  

३७ २०३९ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण 

पेल्हार धरणातील जलशदु्धीकरण 
कें द्रामधील या्ं  े देखभाल दरुुसतीअभािी 
बांद असल्याबाबत  

३८ २१२० श्री.प्रकाश गजलभये नागपरू शहरात खाजगी रॅव्हल्स बसला 
बांदी घालण्याच्या प्रसतािास मांजूरी 
ददल्याबाबत  

३९ २२४० श्री.ससु्जतलसांह ठाकूर  पसमानाबाद स्जल््यात लोकशाहीर 
अण्णाभाऊ साठे दललत िसती सधुार 
योजनेंतगचत गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  
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दसुरी फेरी 
  
 

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

४० १७४ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.रामिनिास 
लसांह, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
डॉ.(श्रीमती) मिनषा कायांदे, श्री.रामदास 
कदम, श्री.सितश र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.वि्रमम 
काूे, श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, 
श्री.अरुणकाका जगताप, श्री.महादेि 
जानकर 
 

मुांबईतील कारखाने/गोदामे ि 
िसत्याांकररता अस्ग्न 
सरुक्षक्षततचे्यादृष्ट्टीने पपाययोजना 
करण्याबाबत  

४१ ७३५ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अिनल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
श्री.ससु्जतलसांह ठाकूर 
 

नागपरू शहरातील महानगरपाललकेच्या 
शाूा बांद असल्याबाबत  

४२ ५४० अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके 

कल्याण-डोंबबिलीतील अनधधकृत 
बाांधकामाांना परिानगी देण्यात 
आल्याबाबत  
 

४३ ११२५ डॉ.पररणय फुके लशतल इसटेट, मुांबई येथे जुन्द्या 
र्ाूीांच्या पनुविचकास योजनेत 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबत  
 

४४ १२७१ श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.वि्रमम 
काूे, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.िनरांजन 
डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाड 
 

लभिांडी (स्ज.ठाणे) येथील आददिासी 
कुटुांबबयाांना न्द्याय लमूणेबाबत  

४५ १०४६ डॉ.(श्रीमती) मिनषा कायांदे, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.रामिनिास लसांह 

लोकमान्द्य दटूक रुग्णालय शीि, मुांबई 
येथे ‘मेरो ब्लड बँक’ ि हृदयरोग 
शस्क्रमया विभाग कायाचस्न्द्ित 
करण्याबाबत  
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४६ ४८७ अॅड.हुसनबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
डॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.हररलस ांग राठोड 

मुांबई ि ठाणे येथील धोकादायक 
इमारतीांर्ा पनुविचकास करण्याबाबत  

४७ ३० श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेकर सांगमेश्िर-देिरुख-साखरपा 
(स्ज.रत्नाधगरी) राज्य मागाचर्ी दरुुसती 
करण्याबाबत  

४८ १०४७ श्री.विनायकराि मेटे बीड नगरपररषदेच्या मखु्याधधकाऱ्याांनी 
गरैव्यिहार केल्याबाबत  

४९ २१६९ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
अॅड.हुसनबान ू खललफे, डॉ.िजाहत 
लमर्ाच, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
प्रा.जोगेन्द्द्र किाड े

मौजे केम त े टेंभणुी (ता.करमाूा) 
दरम्यान असलेल्या रसत्यार्ी दरुिसथा 
र्ाल्याबाबत  

५० १९१ श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.जयांत पाटील 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेच्या 
३९ लार्खोर अधधकारी ि कमचर्ाऱ् याांिर 
कारिाई करण्याबाबत  

५१ १०१७ श्री.रवि ांद्र फाटक अांबरनाथ (स्ज.ठाणे) येथील प्रार्ीन 
लशिमांददर पररसरात गाडचन आणण 
मत्सयालय बाांधण्याबाबत  

५२ २२९३ श्री.विलास पोतनीस पणेु-मुांबई एक्सपे्रस-िे िरील बोरघाट त े
खालापरू या रसत्यािर “रॉमाकेअर 
सेंटर” र्ी सवुिधा पपलब्ध करण्याबाबत  

५३ ८७३ श्री.जयांत पाटील रायगड स्जल््यातील शासकीय 
िसाहतीांर्ी दरुिसथा र्ाल्याबाबत  

५४ ८५४ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.प्रसाद लाड रत्नाधगरी स्जल््यातील मरुुमिाडा-
पांधरामाड-पाांढरा समदु्र त े लमऱ् या येथ े
टेरापॉड ि ग्रोयनर्ा धूपप्रितबांधक 
बांधारा बाांधण्याबाबत  
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५५ ३९५ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुसनबान ू खललफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
आककच .अनांत गाडगीू, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत लमर्ाच 

राज्यात “सिाांसाठी घरे” या 
अलभयानाांतगचत सरुु करण्यात आलेल्या 
प्रधानमा्ं ी आिास योजनेबाबत  

५६ ९७१ श्री.रामदास कदम, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि 
गाणार, श्रीमती स्समता िाघ, 
श्री.रामिनिास लसांह, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर 

काांददिली (मुांबई) येथील काांदूिनात 
डबेिज ि कर्ऱ्यार् े साम्राज्य 
पसरल्याबाबत  

५७ ९३४ श्री.गोवपककशन बाजोरीया, डॉ.रणस्जत 
पाटील 

अकोला शहरातील जठारपेठ भागाला 
रेल्िे गेटिरुन न्द्य ु तापडडया नगराला 
जोडणाऱ् या पड्डाण पलुार्े काम प्रलांबबत 
असल्याबाबत  

५८ १५९८ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप मार्गाांि, मुांबई येथील हँकॉक पलुार्ी 
पनुबाांधणी करण्याबाबत  

५९ ११८१ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, अॅड.हुसनबान ू खललफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे 

मुांबईत आग लागण्याच्या घटना 
घडल्याबाबत  

६० १२२ श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े श्री.ख्िाजा 
बेग, अॅड.हुसनबान ू खललफे, श्री.विलास 
पोतनीस, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.रामिनिास लसांह, 
श्रीमती स्समता िाघ, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रमेशदादा पाटील 

मुांबईतील र्ोपडपट्टी पनुिचसन प्रकल्प 
प्रलांबबत असल्याबाबत  

६१ १६६९ श्री.विप्लि बाजोररया वप ांगूी त े ताडकूस (ता.परभणी) 
रसत्याांच्या रुां दीकरणाच्या कामाकरीता 
िकृ्षतोड करण्यात आल्याबाबत  
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६२ २१५१ श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण 

िसई-विरार महानगरपाललकेर्े लाखो 
रुपयाांर्े सादहत्य विनािापर 
असल्याबाबत  

६३ २१२४ श्री.प्रकाश गजलभये डॉ.बाबासाहेब आांबेडकर जन्द्मशताब्दी 
समारकाच्या बाांधकामाबाबत  

  
ितसरी फेरी 

  

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

६४ १८०६ श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अिनल सोले, 
श्री.धगरीशर्ांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, श्री.रमेशदादा पाटील, 
डॉ.पररणय फुके, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड े

नागपरू महानगरपाललकेतील 
सेिािनितृ्त कमचर्ारी तसेर् लशक्षक ि 
लशक्षकेतर कमचर्ाऱ्याांच्या विविध 
थकबाकीबाबत  

६५ ५५५ अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, डॉ.पररणय फुके, श्री.हेमांत 
टकल,े श्री.ककरण पािसकर, श्री.सितश 
र्व्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.वि्रमम काूे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.अरुणकाका जगताप, श्री.प्रकाश 
गजलभये, अॅड.हुसनबान ू खललफे, 
श्री.अिनल भोसल े

राज्यात शासकीय नोकर भरतीकरीता 
राबविण्यात आलले्या महापोटचल 
आज्ञािली प्रक्रमयेमध्ये अनेक ्टुी 
असल्याबाबत  

६६ २२३५ डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाड अांजनिेल-रानिी-शृांगारतूी-आांबलोली 
(ता.गहुागर, स्ज.रत्नाधगरी) राज्य 
मागाचर्ी ि पलूार्ी दरुिसथा 
र्ाल्याबाबत  

६७ १४५५ श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.सितश र्व्हाण, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.वि्रमम 
काूे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.जगन्द्नाथ 
लशांदे, श्री.अरुणकाका जगताप, 
अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रसाद लाड 

ठाणे महानगरपाललकेने राबविलेल्या 
“मोहल्ला स्क्लिनक” योजनेबाबत  



11 

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

६८ १५३५ डॉ.(श्रीमती) मिनषा कायांदे, 
श्री.ससु्जतलसांह ठाकूर 

मुांबईतील महापाललकेच्या प्रमखु 
रुग्णालयामध्ये अनेक औषधाांर्ा 
तटुिडा असल्याबाबत  

६९ ४९६ अॅड.हुसनबान ू खललफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
डॉ.िजाहत लमर्ाच 
 

राज्यातील मुांबई ि इतर शहरातील 
प्रमखु टोलनाक्यािर िाहतकुीर्ी कोंडी 
होत असल्याबाबत  

७० ६५ श्री.प्रसाद लाड साटिलीफाटा त े को्िेाडी, नािलादेिी 
मांददर (ता.लाांजा, स्ज.रत्नाधगरी) या 
रसत्याच्या कामाबाबत  
 

७१ २१७७ श्री.विनायकराि मेटे मे.आददत्य अॅडव्हटायणर्ांगने मीरा-
भाईंदर महानगरपाललकेर्ी कोट्यिधीर्ी 
रक्कम थकविल्याबाबत  
 

७२ ११० श्री.जगन्द्नाथ लशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल े

मा.अग्यार सलमतीच्या अहिालातील 
लशफारशीनसुार कल्याण-डोंबबिली 
महानगरपाललकेतील       अधधकारी/ 
कमचर्ाऱ्याांिर कारिाई करण्याबाबत  
 

७३ ७८० श्री.रवि ांद्र फाटक मुांबई-नालशक महामागाचर्ी तात्काू 
दरुुसती करणेबाबत  
 

७४ ८५६ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.जयांत पाटील, 
अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.प्रसाद लाड 

बबरिाडी शहर (ता.महाड, स्ज.रायगड) 
येथील म्हाप्रू-पांढरपरू-खरिली पलुार्ी 
दरुिसथा र्ाल्याबाबत  
 

७५ १५९४ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुसनबान ू खललफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े 
आककच .अनांत गाडगीू, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत लमर्ाच, श्री.विलास 
पोतनीस 
 
 

महाराष्ट्र-कनाचटक सीमा प्रश्न प्रलांबबत 
असल्याबाबत  
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७६ ९७४ श्री.रामदास कदम कुलाबा (मुांबई) येथील हॉटेल ताज 
पॅलेसने मुांबई महानगरपाललकेर् े शलु्क 
थकविल्याबाबत  

७७ ९३६ श्री.गोवपककशन बाजोरीया बाूापरू ि मिुत चजापरू (स्ज.अकोला) 
शहराांमध्ये बाांधलेली घरकुले 
लाभार्थयाांना देण्याबाबत  

७८ १६१९ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुसनबान ू खललफे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत लमर्ाच, डॉ.सधुीर 
ताांबे, प्रा.जोगेन्द्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

अस्जांठा लेणी (स्ज.औरांगाबाद) येथील 
रसत्याांच्या दरुिसथेमुू े पयचटकाांच्या 
सांख्येत घट र्ाल्याबाबत  

७९ १६७३ श्री.विप्लि बाजोररया परभणी शहरातील रसत्याांिरील एलईडी 
पथददिे बांद असल्याबाबत  

८० २१५२ श्री.आनांद ठाकूर िसई-विरार महानगरपाललकाक्षे् ात 
बेकायदा माांस वि्रमी सरुु असल्याबाबत  

  

 
विधान भिन :   श्री.राजेंद्र भागित 
मुांबई.   सधर्ि (कायचभार), 
ददनाांक : ३ मार्च, २०२०   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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

 


