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

बुधिार, ददनाांक ११ मार्च, २०२० / फाल्गुन २१, 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 - ५९ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - ३० [ १ ते ३० ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १९ [ ३१ ते ४९ ] 
  

ितसऱ्या फेरीतील प्रश्नाांर्ी सांख्या - १० [ ५० ते ५९ ] 
  

एकूण - ५९ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांर्ा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

१ १२०४ प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.नागोराि गाणार शासकीय सेिेतनू िनितृ्त झालेल्या 
अधधकारी ि कमचर्ाऱ् याांर्ी कां ्ाटी 
पध्दतीने पनुिनचयकु्तत्या होत 
असल्याबाबत  

२ ४५९ श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.िनरांजन 
डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.नागोराि 
गाणार 

मुांबई रान्द्स हाबचर प्रकल्पग्रसताांना 
नकुसान भरपाई ममूणेबाबत  

३ १७६ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण 

कफ परेड (मुांबई) येथील जाधिजी 
मेन्द्शन इमारतीच्या पनुविचकास 
प्रकल्पाच्या कामात अिनयममतता 
झाल्याबाबत  

४ १०४ श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपामलका 
क्षे्ातील २७ गािाांर्ी सिता्ं  
नगरपररषद सथापन करण्याबाबत  
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

५ १३४ श्री.विलास पोतनीस ददहसर (मुांबई) येथे आगरी कोूी 
भिन बाांधण्याबाबत  
 

६ १०८५ 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.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
अॅड.हुसनबान ू खमलफे, आककच .अनांत 
गाडगीू, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत 
ममझाच, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 
 

मुांबईतील माहुल तसेर् अांबापाडामधील 
प्रकल्पबाधधताांर्े पनुिचसन इतर 
दठकाणी करण्याबाबत  

७ ३१८ श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुसनबानू खमलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककच .अनांत गाडगीू, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत ममझाच 
 

परुांदर (जज.पणेु) येथे आांतरराष्ट्रीय 
विमानतू बाांधण्याबाबत  

८ ५०८ अॅड.हुसनबान ू खमलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड,े डॉ.िजाहत ममझाच 
 

अांबानी फाऊां डशेनकडून दांडात्मक 
रकमेर्ी िसलूी करण्याबाबत  

९ ७७८ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद-जालना महामागाचर्ी दरुुसती 
करण्याबाबत  
 

१० १४४ श्री.सितश र्व्हाण, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.वि्रमम काूे, श्री.अमरनाथ राजूरकर 

औरांगाबाद महानगरपामलकेच्या शाूाांना 
िगच खोल्या नसल्याबाबत 
 

११ ८०२ श्री.रवि ांर फाटक ठाणे त ेमलुुांड दरम्यान निे विसतारीत 
सथानक पभारण्याबाबत  
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

१२ ७०५ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
अॅड.हुसनबान ू खमलफे, आककच .अनांत 
गाडगीू, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत 
ममझाच, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
अॅड.िनरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रसाद लाड 
 

मुांबईतील बोरीिली ि काांददिली येथील 
महानगरपामलकेर्े रुग्णालय सिच सोयी 
सवुिधाांनी अद्ययाित करण्याबाबत  

१३ ९९ श्री.प्रसाद लाड मुांबईतील ५०० र्ौ. फुटाांपयतंच्या 
घराांना आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता 
कराबाबत  
 

१४ १०७७ श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, अॅड.हुसनबान ू
खमलफे, डॉ.िजाहत ममझाच, 
श्री.मोहनराि कदम, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण 
पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, श्रीमती 
विद्या र्व्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाचणी, श्री.वि्रमम काूे, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.अरुणकाका जगताप, श्री.सांजय 
दौंड 
 

कल्याण-डोंबबिली महापामलकेत नव्याने 
समाविष्ट्ट केलले्या गािाांमधील 
ग्रामपांर्ायत कमचर्ाऱ्याांना कायम सेिेत 
सामािनू घेण्याबाबत  

१५ १०१६ डॉ.सधुीर ताांबे राज्यात आददिासी भागातील 
माध्यममक ि पच्र् माध्यममक 
विभागातील कमचर्ाऱ्याांना प्रोत्साहन 
भत्ता ममूणेबाबत  
 

१६ ६०९ श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.रामिनिास मसांह, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्रीमती जसमता िाघ, 
श्री.सदामशि खोत, श्री.महादेि जानकर, 
श्री.रामदास कदम, श्री.िनलय नाईक, 
श्री.विनायकराि मेटे 
 

मुांबईतील झोपडीधारकाांना सांरक्षण 
देण्याबाबत  
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

१७ ४२९ श्री.िनलय नाईक, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.िनरांजन डािखरे, 
डॉ.पररणय फुके, प्रा.जोगेन्द्र किाड े

राज्यात जात िधैता प्रमाणप् सादर 
न करणाऱ्या शासकीय कमचर्ाऱ्याांना 
अधधसांख्य पदािर िगच करण्याबाबत  

१८ ६९१ श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.सितश 
र्व्हाण, श्री.हेमांत टकल,े श्री.वि्रमम 
काूे 

पाथरी (जज.परभणी) येथे जजल्हा ि स् 
न्द्यायालय सथापन करणेबाबत  

१९ ९४४ श्री.गोवपककशन बाजोरीया, श्री.प्रविण 
पोटे-पाटील 

धर्खलदरा (जज.अमरािती) पयचटन 
सथूाच्या विकासासाठी िनधी पपलब्ध 
करुन देण्याबाबत  

२० ६०४ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुसनबानू खमलफे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत ममझाच, डॉ.सधुीर 
ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 

मुांबईतील कुां भारिाडी पररसरात लक्ष्मी 
बबजल्डांग ि बाजूच्या इतर इमारती 
धोकादायक झाल्याबाबत  

२१ १४३७ अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, डॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रसाद लाड 

ठाणे शहरातील जुन्द्या इमारतीांिर 
कायमसिरूपी िदेरशडे पभारण्याबाबत  

२२ १५१० श्री.वि्रमम काूे, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.प्रसाद लाड 

श्री सांत साईबाबा याांच्या 
जन्द्मसथूािरुन िाद िनमाचण 
झाल्याबाबत  

२३ १५३६ डॉ.(श्रीमती) मिनषा कायांदे मुांबईतील महापामलकेच्या 
अांगणिाडीतील सेविकाांना मामसक िेतन 
ममूत नसल्याबाबत  

२४ १८२२ श्री.जयांत पाटील राज्यात नागररकाांना आधारकाडच िेूेत 
ममूण्याबाबत  

२५ २२६९ श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, अॅड.हुसनबान ू खमलफे, 
आककच .अनांत गाडगीू, डॉ.सधुीर ताांबे, 
डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.मोहनराि कदम 

माझगाांि (मुांबई) येथील तुू शीदास 
गोपालजी रॅ्ररटेबल आणण ढकलेश्िर 
मांददर रसटच्या विश्िसताांनी गरैव्यिहार 
केल्याबाबत  
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अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

२६ २३१८ श्री.आनांद ठाकूर मौजे नायगाि (ता.िसई, जज.पालघर) 
येथील अनधधकृत बाांधकाम िनष्ट्कामसत 
करण्याबाबत  

२७ २३३६ श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.िनरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.प्रसाद लाड 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपामलका 
क्षे्ातील शालेय पोषण आहार िनविदा 
प्रक्रमयेत गरैव्यिहार झाल्याबाबत  

२८ २३७० डॉ.पररणय फुके कोल्हापरू महानगरपामलका हद्दीतील 
जिाहरनगर येथील अनधधकृत 
बाांधकामे िनष्ट्कामसत करण्याबाबत  

२९ २३९४ श्री.सजुजतमसांह ठाकूर िाांरे येथील ककल्ल्याच्या 
सशुोमभकरणाच्या कामात गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत  

३० २४९५ श्री.रामिनिास मसांह पिई (मुांबई) येथील दहरानांदानी 
भागातील गॅलेररया मॉल मधील 
अनधधकृत अित्रममणाबाबत  

  
दसुरी फेरी 

 

  

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

३१ ४६० श्री.रमेशदादा पाटील, अॅड.िनरांजन 
डािखरे, श्री.प्रसाद लाड, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.जयांत पाटील 

अमलबाग ि मरुुड (जज.रायगड) 
तालकु्तयातील धूपप्रितबांधक बांधारे 
नादरुुसत असल्याबाबत  

३२ १४१९ श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्री.आनांद ठाकूर, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, श्री.महादेि 
जानकर, श्री.विनायकराि मेटे, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
अॅड.हुसनबान ू खमलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े आककच .अनांत 
गाडगीू, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
डॉ.िजाहत ममझाच 

मुांबईतील जुन्द्या पनुरचधर्त इमारतीांर्ा 
पनुविचकास करण्याबाबत  



6 

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

३३ १११ श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.आनांद ठाकूर 
 

मभिांडी-कल्याण-मशू टप्पा ्रम. २ च्या 
कामास मांजुरी ममूण्याबाबत  

३४ १३२९ श्री.विलास पोतनीस, श्री.हेमांत टकले, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.आनांद ठाकूर, 
श्रीमती विद्या र्व्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाचणी, श्री.वि्रमम 
काूे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अरुणकाका 
जगताप, श्री.सांजय दौंड 

सिगीय मशिसेनाप्रमखु बाूासाहेब 
ठाकरे याांर्े समारक पभारण्याबाबत  

३५ १४६१ श्री.हेमांत टकल,े श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.ख्िाजा बेग 

विरार पजश्र्म (जज.पालघर) येथील 
विरार-बोूीांज म्हाडा िसाहतीला 
पाणीपरुिठा करण्याबाबत  

३६ १६१० श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुसनबानू खमलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककच .अनांत गाडगीू, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत ममझाच 

राज्यातील महानगरपामलका ि 
नगरपामलका क्षे् ाांमधील कर्ऱ्यार्ी 
विल्हेिाट लािण्याबाबत  

३७ ५०३ अॅड.हुसनबान ू खमलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोक ऊफच  
भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड,े डॉ.िजाहत ममझाच 

निी मुांबईत भखूांडार्ा गरैव्यिहार 
झाल्याबाबत  

३८ ७५८ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद शहरातील गुांठेिारीतील 
मालमत्तरे्े महसलू अमभलेखानसुार 
पीआर काडचिर नोंद घेण्याबाबत  

३९ १०१९ श्री.रवि ांर फाटक, श्री.रामिनिास मसांह, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.सजुजतमसांह ठाकूर 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपामलका 
हद्दीतील मोबाईल टॉिर कां पन्द्याकड े
महापामलकेर्ी थकबाकी असल्याबाबत  

४० ८७९ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.सदामशि खोत, 
श्री.रामदास आांबटकर, प्रा.अिनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.महादेि 
जानकर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोक 

मुांबईतील आरे मेरो कारशडे सथधगती 
अहिालाबाबत  
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ऊफच  भाई जगताप, अॅड.हुसनबान ू
खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककच .अनांत गाडगीू, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत ममझाच, श्री.िनलय 
नाईक, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरकर, 
श्री.रामिनिास मसांह, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्रीमती जसमता िाघ, डॉ.पररणय 
फुके 
 

४१ ६७० श्री.प्रसाद लाड, श्री.विलास पोतनीस, 
श्री.विनायकराि मेटे 

बहृन्द्मुांबई महानगरपामलकेच्या 
अमभयांत्याांनी बांदरामध्ये लागणाऱ्या 
बोटीांना अधधक पाणी देिनू गरैव्यिहार 
केल्याबाबत  
 

४२ ९६० श्री.गोवपककशन बाजोरीया, डॉ.रणजजत 
पाटील 

अकोला शहरामध्ये ररलायन्द्स, जजयो, 
सटरलाईट टेक या खाजगी दरूसांर्ार 
कां पनीने अनधधकृतररत्या रसत्याांर् े
खोदकाम केल्याबाबत  
 

४३ ६०५ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, श्री.शरद 
रणवपसे, अॅड.हुसनबान ू खमलफे, 
श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.िजाहत ममझाच, डॉ.सधुीर 
ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर 
 

मुांबई ि पणेु येथील गहृ प्रकल्प 
प्रलांबबत असल्याबाबत  

४४ २३१५ अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
डॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाड, 
श्री.हररमस ांग राठोड, श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, 
श्री.ककरण पािसकर, श्री.हेमांत टकल,े 
श्रीमती विद्या र्व्हाण 
 

कल्याण-डोंबबिली महापामलकेर्े ओपन 
लँड टॅक्तस विकासकाने थकविल्याबाबत  

४५ १५२७ डॉ.(श्रीमती) मिनषा कायांदे िरूी, दहल रोडिरील लालबहादरू 
शास्ी पद्यानाच्या पररसरातील काही 
भागािर बेकायदेशीरररत्या कब्जा 
करण्यात आल्याबाबत  
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४६ २५०० श्री.जयांत पाटील, श्री.बाूाराम पाटील मौजे फुरसुांगी (ता.हिेली, जज.पणेु) 
येथील रसत्यार्े मसमट ट काँ्रमीटीकरण 
करण्याबाबत  

४७ २३२१ श्री.आनांद ठाकूर साखरे (ता.वि्रममगड, जज.पालघर) 
येथील शासकीय गोदामार्ी दरुिसथा 
झाल्याबबत  

४८ २३४० श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, अॅड.िनरांजन 
डािखरे, डॉ.पररणय फुके, प्रा.जोगेन्द्र 
किाड े

मुांबईत झोपडपट्टी विकास प्राधधकरण 
(एस.आर.ए.) योजनट तगचत ममूणाऱ्या 
सदिनकाांर् ेक्षे् फूात िाढ करण्याबाबत  

४९ २३९६ श्री.सजुजतमसांह ठाकूर मलबार कां बाला दहल, मुांबई येथील 
इमारतीांच्या पनुविचकास प्रकल्पाबाबत  

  
ितसरी फेरी 

 
  

अ. ्रम. प्रश्न ्रममाांक सदसयाांर्े नाांि विषय 

५० १३३५ श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, श्री.ककरण पािसकर, 
श्री.हेमांत टकल,े श्री.आनांद ठाकूर 

कल्याण-डोंबबिली महानगरपामलकेच्या 
रुजक्तमणीबाई आणण शास्ीनगर 
रुग्णालयार् े शासनाकड े हसताांतरण 
करून घेण्याबाबत  

५१ १६११ श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोक ऊफच  भाई 
जगताप, अॅड.हुसनबान ू खमलफे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादचन 
र्ाांदरूकर, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
आककच .अनांत गाडगीू, श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, डॉ.िजाहत ममझाच 

ऐराली (निी मुांबई) येथे पभारण्यात 
येणाऱ्या भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब 
आांबेडकर समारकाबाबत  

५२ ४८४ अॅड.हुसनबान ू खमलफे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े 
डॉ.िजाहत ममझाच 

मुांबई-नागपरू समधृ्दी महामागाचच्या 
कां ्ाटदार कां पनीकडून मरुुमार्ी र्ोरी 
करण्यात आल्याबाबत  
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५३ १७०८ श्री.रवि ांर फाटक पालघर प्रोजेक्तटस मलममटेड 
कां पनीमाफच त तयार करण्यात आलेल्या 
रसत्यार्ी दरुिसथा झाल्याबाबत  

५४ ८९२ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.जनादचन र्ाांदरूकर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप, 
अॅड.हुसनबान ू खमलफे, आककच .अनांत 
गाडगीू, डॉ.सधुीर ताांबे, डॉ.िजाहत 
ममझाच, प्रा.जोगेन्द्र किाड,े श्री.अमरनाथ 
राजूरकर, श्री.रामिनिास मसांह 

परू (मुांबई) येथील केईएम 
रुग्णालयात ईसीजी या्ं  तसेर् 
मध्यिती िातानकूुमलत या्ं णा बांद 
असल्याबाबत  

५५ १२८७ श्री.प्रसाद लाड, श्री.प्रविण दरेकर निी मुांबईतील पामबीर् मागाचिरील 
ितिराांच्या झाडाांर्ी कत्तल केल्याबाबत  

५६ ११४८ श्री.गोवपककशन बाजोरीया अकोला महानगरपामलका सिच्छता 
सिेक्षणाच्या अन्ुरममाांकात राज्यात 
शिेटून ितसऱ् या ्रममाांकािर 
असल्याबाबत  

५७ ११४२ श्री.अशोक ऊफच  भाई जगताप कल्याण (जज.ठाणे) येथील शास्ीनगर 
रुग्णालयाच्या आरोग्य सेिेर्ा दजाच 
खालािल्याबाबत  

५८ २३१६ अॅड.िनरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.प्रसाद लाड, डॉ.पररणय फुके 

मलुुांड पिूच येथील म्हाडाच्या सां्रममण 
मशबबरातील घराांर्ा ताबा बाांग्लादेशी 
नागररकाांना भाडतेत्िािर ददल्याबाबत  

५९ २३४१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफच  
भाई धगरकर, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅड.िनरांजन डािखरे, डॉ.पररणय फुके, 
प्रा.जोगेन्द्र किाड े

अमलबाग मल्टीमॉडल कॉररडोर आणण 
ननैा या दोन्द्ही प्रकल्पाांर्ी ठरलेल्या 
मदु्यानसुार अांमलबजािणी 
करण्याबाबत  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजट र भागित 
मुांबई.   सधर्ि (कायचभार), 
ददनाांक : ६ मार्च, २०२०   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 
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