
महाराष्ट्र विधानसभा 
दसुरे अधधिेशन, २०२० 
-------------------------- 

मंगळिार, ददनांक २५ फेब्रुिारी, २०२० / फाल्गुन शु. २, १९४१ ( शके ) रोजीच्या 
तारांककत प्रश्नोत्तरांच्या यादीत समाविष्ट्ट करण्यात आलेल्या प्रश्नांची सूची 

  

(१) मखु् यमं् ी 

 

यांचे प्रभारी विभाग 
(२) सािवजननक बांधकाम (सािवजननक उपक्रम िगळून) मं् ी 
(३) गहृननमावण मं् ी 
(४) नगर विकास, सािवजननक बांधकाम (सािवजननक उपक्रम) 

मं् ी 
  

प्रश्नांची एकूण संख्या - ७१ 
  

पदहल्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ५१ [ ०१ ते ५१ ] 
  

दसुऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - १६ [ ५२ ते ६७ ] 
  

नतसऱ्या फेरीतील प्रश्नांची संख्या - ०४ [ ६८ ते ७१ ] 
  

एकूण - ७१ 
-------------------- 

  

प्रश्नांचा तपशील 
  

पदहली फेरी 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
१ २७३९ श्री.श्रीननिास िनगा, श्री.मंगेश कुडाळकर, 

श्री.ककशोर जोरगेिार 
मंुबईतील माहीम ि उपनगरातील मढ, भाटी, मढ 
धोनीपाग आणण पालघर जजल््यातील बदंरांचा 
विकास आणण जेट्ींच्या कामाबंाबत 

२ ९२ श्री.विकास ठाकरे, श्री.अममन पटेल, 
श्री.सुभाष धोटे, श्री.दहरामण खोसकर, 
श्री.पथृ् िीराज चहहाण, श्रीमती सुलभा 
खोडके, श्री.मनोहर चंदिकापूरे, श्री.विकास 
कंुभारे 

भांडिेाडी (जज.नागपूर) येथे कचऱ्यािर पनुप्रवककया 
करणाऱ्या हंजर बायोटेक कंपनीकडून झालेला 
गैरहयिहार 

३ ४२४१ श्री.प्रकाश सुिे झोपडपट्ी पुनिवसन प्राधधकरणाच्या इमारतीतील 
रदहिाशांकररता नेमलेल्या सममतीच्या 
अहिालाबाबत 

४ १६६२ श्री.पथृ् िीराज चहहाण, श्री.अममन पटेल, 
श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.फारूक शाह 

मंुबई-नागपूर (समदृ्धी) महामागावसाठी जममन 
खरेदीत झालेला गैरहयिहार 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
५ ५१ श्री.मंगेश कुडाळकर, श्री.ज्ञानराज चौगुले, 

श्री.श्रीननिास िनगा, श्री.दौलत दरोडा, 
श्री.ककशोर जोरगेिार 

राज्यातील रसत्याचंी सुधारणा करण्यासाठी 
हायब्रब्रड अ ॅन्ययुईटीच्या नहया मडडलेबाबत 

६ १४३६ डड.बालाजी ककणीकर, श्री.मंगेश कुडाळकर, 
श्री.महेश चौघुले 

सािवजननक बांधकाम विभागातील मंुबई शहर 
विभागाचे कायवकारी अमभयंता यांची चौकशी 
करण्याची केलेली मागणी 

७ ८८९ श्री.महेंि दळिी अमलबाग (जज.रायगड) येथील रेिस-करंजा 
पुलाच्या प्रलंब्रबत प्रसतािाबाबत 

८ २२९४ श्री.शांताराम मोरे, श्री.विश्िनाथ भोईर, 
श्री.मंगेश कुडाळकर, श्रीमती याममनी 
यशितं जाधि, श्री.महेंि थोरिे 

तळोजा कारागहृातील (ता.पनिेल, जज.रायगड) 
शासकीय िसाहतीच्या इमारतीचे छत कोसळून 
झालेला अपघात 

९ ५५७ श्रीमती सुलभा खोडके, श्री.विकास ठाकरे, 
श्री.अममन पटेल, श्री.सुभाष धोटे, 
श्री.दहरामण खोसकर 

अमरािती शहराला जोडणा-या अमरािती-बडनेरा 
या मुख्य मागावची दरुिसथा झाल्याबाबत 

१० १४९५ श्री.सुननल राऊत नादेंड जजल््यातील नायगािं-वपपंळगांि-होटाळा-
मुगांि रसता दरुुसतीचे काम अनतशय ननकृष्ट्ट 
दजावचे झाले असल्याबाबत 

११ ४२१८ श्री.धचमणराि पाटील एरंडोल तालुक्यातील (जज.जळगांि) कढोली 
हद्दीतील धोबी नाला ते रिजंापयतंच्या रसत्याच्या 
कामाबाबत 

१२ १० श्री.देिेंि फडणिीस, श्री.चिंकातं (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगंटीिार, अॅड.आमशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.अतुल भातखळकर, कॅ प्टन आर. 
सेल्िन, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्री.कालीदास कोळंबकर, अॅड.पराग 
अळिणी, श्री.राम कदम, श्री.ममहीर कोटेचा, 
अॅड.राहुल नािेकर, श्री.राहूल कुल, 
श्री.अममत साटम, श्री.प्रशातं ठाकूर, 
श्री.संजय केळकर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.योगेश सागर, 
श्री.राजेंि पाटणी, श्रीमती मंदा म्हा् े

मंुबईतील आरे कारशेडसंदभावतील सममतीचा 
अहिाल जाहीर करण्याबाबत 

१३ ४३१ श्री.मोहन मते, अॅड.राहुल नािेकर, श्रीमती 
याममनी यशितं जाधि 

नागपाडा (मंुबई) येथील बगदादी कंपाऊंडमधील 
चायना इमारतीला लागलेली आग 

१४ ६६ श्री.मभमराि तापकीर, श्री.चेतन तुपे पुणे महानगरपामलकेच्या विविध प्रभागातंील ओला 
कचरा जजरिनू त्यापासून िीजननममवती करणाऱ्या 
प्रकल्पाचंी दरुिसथा झाल्याबाबत 

१५ २२३५ श्री.राजेश एकड े मलकापूर ते धरणगाि (जज.बुलढाणा) या 
रसत्याची झालेली दरुिसथा 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
१६ २७७५ श्री.सुधीर मुनगंटीिार चंिपूर महानगरपामलका येथे कायवरत असलेल्या 

सफाई कामगारांच्या मागण्यांची पूतवता 
करण्याबाबत 

१७ ३९२९ श्री.लक्ष्मण जगताप वपपंरी धचचंिड (जज.पुणे) करीता मोशी येथे निीन 
न्ययायालयाच्या इमारतीच्या बांधकामास ननधी 
उपलब्ध होणेबाबत 

१८ ३४५२ श्री.प्रकाश आब्रबटकर कोल्हापूर महानगरपामलकेच्या थेट पाईपलाईन 
पाणीपुरिठा योजनेबाबत 

१९ १८७ अॅड.आमशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अममत साटम, 
कॅ प्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशातं ठाकूर, 
श्री.संजय केळकर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.देिेंि फडणिीस, श्री.चिंकातं (दादा) 
पाटील, श्री.मशरीष चौधरी, श्रीमती मदंा 
म्हा् े

घोडबदंर रोड (ठाणे) येथील ओिळा मोघरपाडा 
मेरो कारशेडचा सह हे करताना शतेक-यानंा 
विश् िासात न घेतल् याबाबत 

२० ३३४१ श्री.नामेदि ससाने उमरखेड तालुक्यातील (जज. यितमाळ) उमरखेड-
नतिडी-टाकळी राजापूर या रसत्यांची दरुिसथा 
झाली असल्याबाबत 

२१ १३७५ श्री.सुहास (आण्णा) हदारकानाथ कादें मनमाड शहराकररता मंजूर असलेली 
कायमसिरूपी करंजिन धरण शाश्ित उद् ाि 
पाणी पुरिठा जलयोजना मंजरू झाल्याबाबत 

२२ १५९३ श्रीमती याममनी यशितं जाधि मंुबईतील माझगािं,ताडिाडी येथील 
बी.आय.टी.चाळींच्या पुनविवकासाबाबत 

२३ १४८ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.महेश बालदी, 
अॅड.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम, 
श्रीमती मननषा चौधरी 

कळंबोली (ता.पनिेल, जज.रायगड) मसडको 
हद्दीतील िसाहतीमधील जीणव झालेल्या 
जलिादहनीतून होणारा दवुषत पाणी पुरिठा 

२४ १०४ डड.राहूल पाटील, श्रीमती मेघना साकोरे 
बोडीकर 

परभणी शहरास जोडणा-या चारही प्रमुख 
रसत्याचंी दरुिस था झाल्याबाबत 

२५ ४३७२ श्री.अशोक पिार, श्री.अण् णा बनसोड े पुणे महामेरोचे विसतारीकरण मशरुर तालुक्यातील 
मशक्रापुर पयतं करण्यास मंजरूी ममळण्याबाबत 

२६ ३१८१ श्री.चिंकातं ननबंा पाटील जळगाि येथील कायवकारी अमभयतंा सािवजननक 
बांधकाम उत्तर विभाग याचंी बनािट सिाक्षरी 
करुन शासनाची केलेली फसिणकू 

२७ ८७९ श्री.प्रकाश (दादा) संुदरराि सोळंके िडिणी नगरपंचायत (जज.बीड) यांनी बदंीसत 
नालीच्या कामात केलेला गैरहयिहार 

२८ १८७० श्री.पराग शाह मंुबईतील विदयाविहार पुिव-पजश्चम उड्डाणपुलाचे 
काम प्रलंब्रबत असल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
२९ ११२८ श्री.भासकर जाधि मौजे अंजनिेल भोईिाडी (ता.गुहागर, 

जज.रत्नाधगरी) येथील लोकिसतीचे समुिाच्या 
लाटांमुळे होत असलेले नकुसान 
 

३० २८ श्रीमती देियानी फरादें नामशक महानगरपामलका सिे नंबर २३२ ि 
७३३/२ब/१ या जागेच्या टीडीआर वितरणात 
झालेल्या गैरहयिहाराबाबत 
 

३१ १२८८ श्रीमती माधुरी ममसाळ, श्री.चेतन तुपे पुणे महानगरपामलकेच्या क्रीडा संकुलाचं्या 
ठेकेदारांकड े थकीत असलेली थकबाकी िसूल 
करणेबाबत 
 

३२ ९२४ श्री.संतोष बांगर दहगंोली ते औढंा (जज.दहगंोली) या रसत्याचे काम 
अत्यतं ननकृष्ट्ट दजावचे होत असल्याबाबत 
 

३३ ४०४९ श्री.राम सातपतेु हुन्यनूर-पाटखळ (जज.सोलापरु) या रसत्याची 
दरुिसथा झाल्याबाबत 
 

३४ ७४८ श्री.बाबासाहेब पाटील अहमदपूर (जज.लातूर) शहरातील ग्रामीण 
रुग्णालय पररसरातील रामा केअर सेंटर 
इमारतीच्या ननकृष्ट्ट दजावच्या बांधकामाबाबत 
 

३५ ३४४४ श्री.ममहीर कोटेचा, श्री.प्रताप सरनाईक बहृन्यमंुबई महानगरपामलका क्षे्ातील ि ममरा-
भाईंदर महानगरपामलका क्षे् ातील नागरीकांच्या 
िाहनांना टोलमधनू िगळण्याबाबत 
 

३६ २६०६ श्री.भरतशठे गोगािले, श्री.महेंि दळिी ब्रबरिाडी आणण िरंध (ता.महाड, जज.रायगड) 
येथील अनेक गािांना जोडणा-या पुलाची दरुिसथा 
झाली असल्याबाबत 
 

३७ ३८१९ श्री.अममत झनक, श्री.अममन पटेल, 
श्री.मोहनराि हंबड े

मालेगांि (जज.िामशम) तालुक्यातील मालेगािं ते 
डाहहा या रसत्याची दरुुसती करण्याबाबत 
 

३८ ८५२ श्री.संजय पोतनीस, श्री.ददलीप लांड,े 
श्री.सुननल राऊत, श्री.प्रकाश फातपेकर, 
श्री.महेंि दळिी, श्री.अशोक पिार, 
श्री.ननलेश लंके, श्री.सुननल शेळके, 
श्री.सुननल दटगंरे, श्री.बाळासाहेब आजबे, 
श्री.संददप क्षक्षरसागर, श्री.यशिंत माने, 
श्री.राजू कारेमोरे, श्री.नरेंि भोंडकेर, 
श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्री.दहतेंि ठाकूर, 
श्री.चिंकातं ननबंा पाटील, अॅड.माणणकराि 
कोकाटे, श्री.प्रकाश आब्रबटकर, श्री.प्रताप 
सरनाईक, श्री.भारत भालके, श्री.अतुल 

महापररक्षा पोटवलमध्ये ्टूी असल्याबाबत 



5 

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
बेनके, श्री.ददपक चहहाण, श्री.शेखर ननकम, 
श्री.संजय गायकिाड, श्री.चिंकातं ऊफव  
राजुभैय्या रमाकातं निघरे, श्री.अननल 
बाबर, श्री.देिेंि भुयार, श्री.बबनराि मशदें, 
श्रीमती सुमन पाटील, श्री.सुननल भुसारा, 
श्री.लक्ष्मण जगताप, श्री.ककशोर पाटील 

३९ १०९७ श्री.चेतन तपेु पुणे महानगरपामलकेला जलसंपदा विभागाने दंड 
आकारल्याबाबत 
 

४० १९७८ श्री.रविशेठ पाटील, श्री.भासकर जाधि, 
श्री.राजन साळिी, श्री.कालीदास कोळंबकर, 
श्री.सुनील राणे 

मंुबई-गोिा राष्ट्रीय महामागावच्या चौपदरीकरणाचे 
काम अपूणाविसथेत असल्याबाबत 

४१ ५२५ श्री.सुननल प्रभू मंुबईतील मालाड (पिूव), कुरारगाि येथील 
मशिरंजन सहकारी गहृननमावण संसथेच्या एसआरए 
प्रकल्पात मुळ झोपडीधारकांना डािलण्यात 
आल्याबाबत 
 

४२ २६५९ श्री.मदन येरािार पुसद (जज.यितमाळ) विभागातील रसत्याची कामे 
ननकृष्ट्ट दजावची करण्यात आल्याबाबत 
 

४३ ८६८ श्री.ददलीप लांड े चांददिली (मंुबई उपनगर) साकीनाका खरैाणी रोड 
येथील पुलाच्या बाधंकामाबाबत 
 

४४ २५९१ श्री.बळितं िानखड,े श्री.अममन पटेल, 
श्रीमती सुलभा खोडके, कुमारी प्रणणती 
मशदें, श्री.रािसाहेब अतंापूरकर, श्री.संग्राम 
थोपटे, श्री.कुणाल पाटील, श्री.मोहनराि 
हंबड,े श्री.दहरामण खोसकर, श्री.संजय 
जगताप 

अमरािती जजल््यात हायब्रीड अन्ययुईटी तत्िािर 
दहा मागावचे रंुदीकरण करण्याकरीता आिश्यक 
ननधी देण्याबाबत 

४५ ६०२ श्री.अतुल भातखळकर कांददिली (पिूव) मागाठाणे येथील मदहिंा 
कंपनीतून जाणाऱ्या प्रसतावित असलेल्या डीपी 
रसत्याबाबत 

४६ १४०७ श्री.संजय गायकिाड राहेरी बिुकु (जज.बुलढाणा) येथील इंग्रजकालीन 
पूल िाहतकूीकररता धोकादायक झाल्याबाबत 

४७ २१६७ श्री.संतोष दानिे भोकरदन (ता.भोकरदन, जज.जालना) शहरातनू 
जालना शहराकड े जाणाऱ्या रसत्यासाठी जमीन 
संपादीत करण्यासाठी आलेला ननधी विनािापर 
पडून असल्याबाबत 

४८ १३५८ श्री.संजय रायमुलकर औरंगाबाद ते नागपूर या राज्य महामागाविरील 
सुलतानपूर ते अजंनी या मागाविर खड्ड े
पडल्यामुळे अपघातांचे प्रमाण िाढल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
४९ २३१ श्री.महेश चौघुले ठाणे जजल््यातील िजे्रश्िरी, अकलोली ि 

गणेशपुरी येथील एमएमआरडीए माफव त करण्यात 
येत असलेल्या रसत्यांचे काम ननकृष्ट्ट दजावचे होत 
असल्याबाबत 

५० ६६२ श्री.अममत साटम, श्री.प्रशातं ठाकूर, कॅ प्टन 
आर. सेल्िन, अॅड.आमशष शेलार, श्रीमती 
मननषा चौधरी, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.ककसन कथोरे, श्री.कुमार आयलानी, 
श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील, श्री.अतुल 
भातखळकर, श्री.अशोक पिार, श्री.देिेंि 
फडणिीस, श्री.चिंकांत (दादा) पाटील, 
श्री.सुधीर मुनगंटीिार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-
पाटील, श्री.महेश (दादा) ककसन लांडगे, 
श्री.संजय केळकर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.सुननल कांबळे, श्री.राहूल कुल 

पुणे येथील क्रातंीज्योती सावि्ीबाई फुले आणण 
महात्मा ज्योतीराि फुले यानंी सुरु केलेली 
मभडिेाडा शाळा मोडकळीस आल्याबाबत 

५१ १७१५ श्री.चिंकातं (दादा) पाटील, श्री.अजय 
चौधरी, श्री.अबू आजमी, श्री.रईस शेख, 
श्री.सुनील राणे, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.सुननल प्रभू, श्रीमती माधुरी ममसाळ, 
श्री.मंगलप्रभात लोढा 

दक्षक्षण मंुबईतील १४ हजार उपकरप्राप्त 
इमारतींच्या पनुविवकासाबाबत 

  
दसुरी फेरी 

 
  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
५२ १४५० डड.बालाजी ककणीकर, श्री.प्रताप सरनाईक, 

श्री.सुननल प्रभू, श्री.संजय पोतनीस, 
श्री.प्रकाश फातपेकर, अॅड.पराग अळिणी, 
कॅ प्टन आर. सेल्िन, अॅड.आमशष शेलार, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.अजय चौधरी, 
श्री.दहतेंि ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज ठाकूर, श्रीमती 
माधुरी ममसाळ, श्री.मशरीष चौधरी, 
श्री.संजय सािकारे, श्री.ककशोर पाटील 

म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारत पुनविवकास 
योजनेतील ४४ खासगी विकासकाकंड े १६७ कोटी 
रुपयांची थकबाकी असल्याबाबत 

५३ १५९८ श्री.महेंि दळिी, अॅड.माणणकराि कोकाटे, 
श्री.चिंकातं ननबंा पाटील, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्री.दहतेंि ठाकूर, श्री.क्षक्षतीज 
ठाकूर, श्री.मनोहर चदंिकापूरे, श्री.प्रताप 
सरनाईक, श्री.भासकर जाधि, श्री.भारत 
भालके, श्री.शेखर ननकम, श्री.अननल बाबर, 

मंुबईतील अरबी समुिात उभारण्यात येणा-या 
छ्पती मशिाजी महाराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय 
समारकाच्या कामामध्ये गैरहयिहार झाल्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
श्री.सुननल राऊत, श्री.संजय गायकिाड, 
श्री.ददपक चहहाण, श्रीमती सुमन पाटील, 
श्री.देिेंि भुयार 

५४ १५०२ श्री.सुननल राऊत नंदरुबार नगरपररषदेने ननयमांचे उल्लंघन करून 
ननिीदा न मागविता मे. जयसाई कन्यसरक्शन 
कंपनीस ददलेल्या कामाबाबत  
 

५५ १३ श्री.देिेंि फडणिीस, श्री.चिंकातं (दादा) 
पाटील, श्री.सुधीर मुनगंटीिार, अॅड.आमशष 
शेलार, श्री.राधाकृष्ट् ण विखे-पाटील, 
श्री.अतुल भातखळकर, अॅड.पराग अळिणी, 
श्री.राम कदम, कॅ प्टन आर. सेल्िन, 
श्री.संजय केळकर, श्रीमती मननषा चौधरी, 
श्रीमती मदंा म्हा् े

छ्पती मशिाजी महाराज टममवनसजिळील (मंुबई) 
दहमालय पलू उभारण्याबाबत 

५६ २७८७ श्री.सुधीर मुनगंटीिार स िातरं्य य संग्राम सैननकाचं् या अिलंब्रबतांच्या 
मागण् यांची पतूवता करण् याबाबत 
 

५७ ३४९७ श्री.प्रकाश आब्रबटकर बेळगाि-गोिा या आंतरराज्य मागाविरील धामणी 
नदीिरील बंधारा िाहतूकीस धोकादायक 
असल्याबाबत 
 

५८ १८८ अॅड.आमशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अममत साटम, 
कॅ प्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशातं ठाकूर, 
श्री.संजय केळकर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.देिेंि फडणिीस, श्री.चिंकातं (दादा) 
पाटील, अॅड.राहुल नािेकर, श्री.संजय 
पोतनीस, श्री.ददलीप लांड,े श्री.सुननल 
राऊत, श्री.योगेश सागर, श्री.राधाकृष्ट् ण 
विखे-पाटील, अॅड.माणणकराि कोकाटे, 
श्री.मशरीष चौधरी 

कुलाव (मंुबई) येथील अनधधकृत गाळे ि 
गोदामावंिरोधात कारिाई करण्याबाबत 

५९ ४२५२ श्री.सुहास (आण्णा) हदारकानाथ कादें िागदडी धरणातनू मनमाड शहराला पाणी पुरिठा 
करण्याच्या कामाबाबत 
 

६० १५३ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.महेश बालदी, 
अॅड.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.मभमराि 
तापकीर, श्री.सुननल काबंळे, श्री.संग्राम 
थोपटे, श्री.अममन पटेल, कुमारी प्रणणती 
मशदें, श्री.संजय जगताप, श्रीमती सुलभा 

मंुबई-पुणे ितुगती महामागाविरील अपघाताचें 
िाढते प्रमाण रोखण्याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
खोडके, श्री.बळितं िानखड,े श्री.दहरामण 
खोसकर, श्री.विकास ठाकरे, श्री.सुरेश 
िरपुडकर 

६१ १२४२ श्री.भासकर जाधि रायगड, रत्नाधगरी ि मसधंदगुव जजल््यातनू 
जाणाऱ्या सागरी महामागावचे काम रखडल्याबाबत 

६२ ३१ श्रीमती देियानी फरादें नामशक महानगरपामलका अंतगवत सिे क्रमांक 
९९२, ९९३ ि ९९४ या दठकाणी रसत्यासाठी 
भूसंपादन करताना झालेल्या गैरहयिहाराबाबत 

६३ ९२७ श्री.संतोष बांगर कल्याण-डोंब्रबिली महानगरपामलका हद्दीतील 
(जज.ठाणे) मोबाईल टडिर कंपन्ययाकंड े
महानगरपामलकेची मालमत्ता कराची थकबाकी 
असल्याबाबत 

६४ ४०५० श्री.राम सातपतेु करमाळा ते िीट (जज.सोलापूर) या रसत्याची 
झालेली दरूिसथा 

६५ ७४९ श्री.बाबासाहेब पाटील लातूर-ननटर-औराद-शहाजनी मागावच्या संथ 
कामामुळे िाढलेले अपघाताचे प्रमाण 

६६ ६०७ श्री.अतुल भातखळकर, श्री.प्रकाश 
फातपेकर, श्रीमती याममनी यशिंत जाधि, 
अॅड.माणणकराि कोकाटे, कॅ प्टन आर. 
सेल्िन, अॅड.पराग अळिणी, अॅड.आमशष 
शेलार, अॅड.राहुल नािेकर 

मंुबई शहरातील माहूल प्रकल्पग्रसतानंी हक्काची 
घरे ममळण्याबाबत केलेली मागणी 

६७ २९३७ श्री.संजय गायकिाड बुलढाणा शहरामध्ये हनितखेड फाटा ते ब्र्शरण 
चौकापयतं उड्डाणपूल बांधण्याबाबत 

  
नतसरी फेरी 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
६८ १५२६ श्री.सुननल राऊत निी मंुबई येथील एपीएमसी माकेटमधील 

हयापाऱ् यानंा मसडकोने सिलतीच्या दरात ददलेल्या 
भूखडंाच्या गैरहयिहाराबाबत 

६९ ३१३ अॅड.आमशष शेलार, अॅड.पराग अळिणी, 
श्रीमती मननषा चौधरी, श्री.अममत साटम, 
कॅ प्टन आर. सेल्िन, श्री.प्रशातं ठाकूर, 
श्री.संजय केळकर, श्री.महेश बालदी, 
श्री.अतुल भातखळकर, श्री.ककसन कथोरे, 
श्री.देिेंि फडणिीस, श्री.चिंकातं (दादा) 
पाटील, श्री.प्रमोद (राजू) रतन पाटील, 
श्री.पराग शाह, श्री.कालीदास कोळंबकर, 
श्रीमती माधुरी ममसाळ 

मंुबईतील सायन उड्डाणपुलाच् या दरुुस तीचे 
रखडलेले काम िेळेत पुणव करण् याबाबत 
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाकं सदसयाचें नांि विषय 
७० १५४ श्री.प्रशातं ठाकूर, श्री.महेश बालदी, 

अॅड.आमशष शेलार, श्री.अममत साटम, 
श्रीमती मननषा चौधरी 

पनिेल (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथे प्रशासकीय 
इमारत उभारण्याबाबत 

७१ १३४२ श्री.भासकर जाधि खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील आंजणी रेल्िे 
सटेशन ते खाडीपट्यातील ११ गािानंा जोडणारा 
खाडीपूल उभारण्याबाबत 

  

  
विधान भिन :   श्री. राजेंि भागित 
मंुबई.   सधचि (कायवभार), 
ददनाकं : २४ फेब्रिुारी, २०२०   महाराष्ट्र विधानसभा 
_______________________________________________________________________ 

मुद्रणपरू्व सर्व प्रक्रिया महाराष्ट्र वर्धानमंडळ सचिर्ालयाच्या संगणक यंत्रणेर्र 
मुद्रण: शासकीय मध्यर्र्ती मुद्रणालय, मंुबई. 


