
महाराष्ट्र विधानपररषद 
तिसरे अधधिेशन, २०२१ 
-------------------------- 

बुधिार, ददनाांक २२ डिसेंबर, २०२१ / पौष १, १९४३ (शके) रोजीच्या 
िाराांककि प्रश्नोत्िराांच्या यादीि समाविष्ट्ट करण्याि आलेल्या प्रश्नाांची सूची 

  

(१) मखु् यमा्ं ी 

 

याांचे प्रभारी विभाग (२) सािवजतनक बाांधकाम (सािवजतनक उपक्रम िगळून) मा्ं ी 
(३) गहृतनमावण मा्ं ी 
(४) नगरविकास, सािवजतनक बाांधकाम (सािवजतनक उपक्रम) मा्ं ी 

  

प्रश्नाांची एकूण सांख्या - ६७ 
  

पदहल्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - ३५ [ १ िे ३५ ] 
  

दसुऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १९ [ ३६ िे ५४ ] 
  

तिसऱ्या फेरीिील प्रश्नाांची सांख्या - १३ [ ५५ िे ६७ ] 
  

एकूण - ६७ 
-------------------- 

  

प्रश्नाांचा िपशील 
  

पदहली फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१ १०९९६ श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, 

श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.राजेश राठोि, 
िॉ.िजाहि ममर्ाव, िॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.अमभजजि िांजारी, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.जयांि आसगािकर, 
श्री.विलास पोिनीस 

मुांबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधधकरणाच्या घराांच्या सोििीमध्ये पा् 
ठरलेल्या विजेत्या धगरणी कामगाराांना 
घराचा िाबा ममळण्याबाबि  

२ १०२९१ श्री.अमोल ममटकरी, श्री.शमशकाांि मश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.सांजय दौंि 

अकोला (जज.अकोला) येथील 
विमानिळाच्या धािपट्टीच्या 
विसिारीकरणाचे काम प्रलांबबि 
असल्याबाबि  

३ १०७५८ श्री.रमेशदादा पाटील निी मुांबईिील िलाि काांदळिन म्हणून 
घोवषि केल्याने मजच्िमाराांिर 
उपासमारीची िेळ आल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४ ११०८५ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफव  भाई 

धगरकर, िॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळकर, 
श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.चांदभूाई पटेल 
 

आरोग्य विभागाच्या ‘गट-क’ ि ‘गट-ि’ 
पदाच्या रद्द केलले्या परीक्षा प्रकरणाची 
चौकशी करण्याबाबि  

५ १०९७० श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगिाप, िॉ.िजाहि ममर्ाव, िॉ.सधुीर 
िाांबे, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
श्री.अमभजजि िांजारी, श्री.जयांि 
आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम, 
श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, िॉ.पररणय 
फुके, श्री.सरेुश धस, श्री.प्रसाद लाि 
 

राज्याि विमकु्ि जािी ि भटक्या 
जमािी आणण विशषे मागास प्रिगाविील 
अधधकारी ि कमवचारी याांना 
पदोन्नन्निीमधील आरक्षण कायम 
ठेिण्याबाबि  

६ ११२५३ श्री.प्रिीण दटके, िॉ.पररणय फुके, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.नागोराि गाणार 

नागपरू मेरो सटेशनकरििा तनयकु्ि 
केलेल्या ग्रेट िॉल ि महामेरो या 
कां पन्नयाांच्या कारभाराची चौकशी 
करण्याबाबि  
 

७ १०४५४ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे कल्याण-िोंबबिली महानगरपामलकेि 
(जज.ठाणे) बाांधकामाांना मांजूरी देिाना 
र्ालेल्या गरैव्यिहाराबाबि  
 

८ १०४२५ श्री.विलास पोिनीस नामशक महानगरपामलकेिील कोट्यिधी 
रुपयाांच्या टीिीआर गरैव्यिहाराप्रकरणी 
कारिाई करण्याबाबि  
 

९ १०४३६ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामतनिास मसांह, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.प्रशाांि पररचारक 
 

मुांबईिील िाांदे्र (पिूव) येथील शासकीय 
िसाहिीच्या पनुविवकासाबाबि  

१० १०८२५ श्री.जयांि पाटील राज्यािील पलुाांचे सरक्चरल ऑडिट 
करण्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
११ १०५३६ श्री.सदामशि खोि, श्री.गोवपचांद पिळकर, 

श्री.जयांि आसगािकर, श्री.मोहनराि 
कदम, श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, िॉ.िजाहि 
ममर्ाव, श्री.राजेश राठोि, श्री.अमभजजि 
िांजारी, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफव  
भाई धगरकर, िॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश 
धस, श्री.प्रसाद लाि, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.चांदभूाई पटेल 

राज्य मागासिगव आयोग सथापन 
करण्याबाबि  

१२ ११०४९ श्री.अमभजजि िांजारी, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगिाप, श्री.राजशे राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, िॉ.िजाहि 
ममर्ाव, श्री.जयांि आसगािकर 

नागपरू येथील समाटव मसटी 
प्रकल्पग्रसिाांना घरे ि जममनीचा 
मोबदला देण्याबाबि  

१३ १०७७८ श्री.अतनकेि िटकरे मुांबई ि े मस ांधुदगुव या दरम्यानच्या 
ग्रीनकफल्ि महामागव प्रकल्पाच्या 
बाांधकामाबाबि  

१४ १०६०३ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद शहराभोििीच्या कचरा 
कें द्रािनू तनघणाऱ्या दवूषि पाण्यामळेु 
(मलचि) शिेीचे नकुसान होि 
असल्याबाबि  

१५ १०३४० श्री.विक्रम काळे, िॉ.सुधीर िाांबे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांि 
आसगािकर 

लािरू (जज.लािरू) शहरास उजणी 
जलाशयािनू पाणीपरुिठा करण्याबाबि  

१६ १०७३८ श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळकर, 
श्री.सदामशि खोि 

ठाणे व मुांबई शहराि फेरीिाला धोरणाांची 
अांमलबजािणी करण्याबाबि  

१७ १०५०८ िॉ.िजाहि ममर्ाव, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगिाप, श्री.जयांि आसगािकर, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, िॉ.सधुीर िाांबे 

र्री (जज.यििमाळ) िालकु्यामध्ये 
एम.पी.बबरला मसमेंट प्रकल्प अिधैररत्या 
उभारला जाि असल्याबाबि  

१८ १०८१७ श्री.रवि ांद्र फाटक ठाणे जजल्हािील मरुबाि, शहापरू ि 
अांबरनाथ िालकु्याि िन विभागाच्या 
हद्दीि आग लागनू िनसांपत्िी नष्ट्ट 
र्ाल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
१९ १०८७० श्री.रामदास आांबटकर, श्री.नागोराि 

गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रिीण 
दटके 
 

गिधचरोली जजल््यािील देिदा जिळील 
ददना नदीिर पलु बाांधण्याबाबि  

२० ११२४४ श्री.रणजजिमसांह मोदहि-ेपाटील सािारा-लािरू राष्ट्रीय महामागावच्या 
प्रलांबबि असलेल्या कामाबाबि  
 

२१ ११२६३ िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके 
 

नरखेि (जज.नागपरू) िनक्षे्  पररसरािील 
िन्नय प्राण्याचे सांरक्षण करण्याबाबि  

२२ ११३१९ श्री.बाळाराम पाटील पनिेल महनगरपामलकेच्या पाच कां ्ाटी 
सॅनेटरी इन्नसपेक्टरने गरैव्यिहार 
केल्याबाबि  
 

२३ ११३६२ श्री.शमशकाांि मश ांदे कोरेगाांि (जज.सािारा)  
नगरपांचायिीअांिगवि विकासकामाांमध्ये 
गरैव्यिहार र्ाल्याबाबि  
 

२४ १११८४ अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.प्रविण दरेकर, 
िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रसाद लाि, 
श्री.नागोराि गाणार 
 

उल्हासनगर (जज.ठाणे) महानगरपामलका 
क्षे्ािील धोकादायक आणण अनधधकृि 
इमारिीांबाबि  

२५ १११४४ श्री.कवपल पाटील मुांबई महानगरपामलकेच्या अनदुातनि 
प्राथममक शाळाांमधील मशक्षकाांच्या 
प्रश्नाांबाबि  
 

२६ १०५८५ श्री.अरुण लाि राज्याच्या शासकीय सेवाांमधील 
सामाजजक ि समाांिर आरक्षणासांदर्ाात 
नेमण्याि आलेल्या सममिीबाबि  
 
 

२७ १११६६ श्री.रामराि पाटील नाांदेि िाघाळा महानगरपामलकेच्या भखुांड 
विक्रीत झालेल्या गिैव्यिहाराबाबि  
 

२८ १०३५० श्री.विनायकराि मेटे मसिको, निी मुांबई याांच्याकिून वििररि 
र्ालेल्या भखूांिािर अतिक्रमण 
र्ाल्याबाबि  
 

२९ १०९३३ िॉ.सधुीर िाांबे, श्री.अशोक ऊफव  भाई 
जगिाप, श्री.अमरनाथ राजूरकर, 
िॉ.िजाहि ममर्ाव, श्री.राजेश राठोि, 
श्री.जयांि आसगािकर, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.मोहनराि कदम 
 

प्रधानमा्ं ी आिास योजनेिील 
लार्ार्थयाांना घिे ममळण्याबाबत  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३० १०४४३ श्री.गोवपचांद पिळकर, श्री.सदामशि खोि शासकीय सेवेतील पदोन्ननिीिील रद्द 

केलेल्या आरक्षणाबाबि  

३१ १०६७५ श्री.महादेि जानकर निी मुांबईिील मसिकोतनममवि धोकादायक 
इमारिीचा पनुविवकास करण्याबाबि  

३२ १०५६३ श्री.सतिश चव्हाण, श्री.विक्रम काळे, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुावणी 

औरांगाबाद महानगरपामलकेिील आरोग्य 
विभागासह विविध विभागािील 
कमवचाऱ् याांची ररक्ि पदे भरण्याबाबि  

३३ ११३९४ श्री.रामदास कदम मांिणगि ि खेि (जज.रत्नाधगरी) 
िालकु्यािील शासकीय विश्रामगहृ 
इमारिीची पनुबाांधणी करणेबाबि  

३४ ११३२४ श्री.अमरनाथ राजूरकर ककनिट (जज.नाांदेि) शहरािील हुिात्मा 
गोंि राजे शांकर शहा रघनुाथ शहा याांच्या 
खुल्या व्यासपीठाची दरुिसथा 
र्ाल्याबाबि  

३५ ११६११ श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी कल्याण िोंबबिली (जज.ठाणे) 
महानगरपामलकेिील सेिातनितृ्ि 
कमवचाऱ्याांना तनितृ्िीिेिन ि 
सेिाउपदानाची रक्कम ममळाली 
नसल्याबाबि  

  

दसुरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३६ १०२८४ श्री.अमोल ममटकरी, श्री.शमशकाांि मश ांदे, 

श्री.विक्रम काळे, श्री.सांजय दौंि 
अकोला महानगरपामलका प्रशासनाकिून 
थकीि मालमत्िा करािर शासिी लाग ू
केल्याबाबि  

३७ १०७६१ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय 
ऊफव  भाई धगरकर 

अधधसांख्य पदािर िगव केलेल्या सिव 
कमवचाऱ्याांना सेिेि कायम करण्याबाबि  

३८ ११०९६ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरकर, िॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळकर, 
श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.चांदभूाई पटेल 
 

बहृन्नमुांबई महानगरपामलकेने मे.सोमा 
इांटरप्रायजेस प्रा.मल.ि मे.जे.कुमार 
इन्नरासरक्चर कां पनीला कां ्ाट 
ददल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
३९ १०९६६ श्री.राजेश राठोि, श्री.अशोक ऊफव  भाई 

जगिाप, िॉ.िजाहि ममर्ाव, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, िॉ.सधुीर िाांबे, 
श्री.अमभजजि िांजारी, श्री.जयांि 
आसगािकर, श्री.मोहनराि कदम 

पारध ि े वप ांपळगाि रेणूकाई-धािि 
(िा.भोकरदन, जज.जालना) येथील 
रसत्याच्या कामाबाबि  

४० ११२९५ श्री.प्रिीण दटके, श्री.प्रविण दरेकर नागपरू महानगरपामलका प्रशासनाने 
शलु्काि शांभर टक्के िाढीचा तनणवय 
घेिल्याबाबि  

४१ १०४५५ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे मुांबईिील गोरेगाांि रेल्िे सथानकाकिून 
एस.व्ही. रोिला जोिणाऱ् या 
सकायिॉकिरील अतिक्रमण 
हटविण्याबाबि  

४२ १०४२४ श्री.विलास पोिनीस जळगाि महानगरपामलकेच्या आव्हाणे 
मशिारािील घनकचरा प्रकल्पाच्या 
िीपीआर मधील ्टुीांबाबि  

४३ १०४७१ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामतनिास मसांह, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.प्रशाांि पररचारक 

मुांबईिील जलस्ोिाच े पनुवरुज्जीिन 
करण्याकरीिा उपाययोजना करणेबाबि  

४४ १०८२६ श्री.जयांि पाटील रायगि जजल््यासह िाज्यात 
अतििषृ्ट्टीमळेु पलुाांचे ि रसत्याांच े
नकुसान र्ाल्याबाबि  

४५ ११०६५ श्री.अमभजजि िांजारी, श्री.अशोक ऊफव  
भाई जगिाप, श्री.राजशे राठोि, 
श्री.अमरनाथ राजूरकर, िॉ.िजाहि 
ममर्ाव, श्री.जयांि आसगािकर, 
श्री.मोहनराि कदम, िॉ.सधुीर िाांबे 

नागपरू महानगरपामलकेिील कोरोनामळेु 
मिृ र्ालेल्या कमवचाऱ्याांच्या िारसाांना 
आधथवक मदि देण्याबाबि  

४६ १०५९९ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद शहरािील प्रमखु रसत्याांच्या 
दरुािसथेबाबि  

४७ १०७१३ श्री.प्रसाद लाि रत्नाधगरी शहरािील मरुूगिािी ि े
पांधरामाि येथील धूपप्रतिबांधक 
बांधाऱ्याच्या कामाबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
४८ १०७९६ श्री.रवि ांद्र फाटक बदलापरू (जज.ठाणे) भयुारी मागावची 

देखभाल ि दरुुसिी करण्याबाबि  

४९ ११२१४ श्री.रणजजिमसांह मोदहि-ेपाटील, 
श्री.गोवपचांद पिळकर, श्री.सदामशि खोि, 
श्री.अरुण लाि, श्री.शमशकाांि मश ांदे, 
श्री.विक्रम काळे, श्री.अमोल ममटकरी, 
श्री.अरुणकाका जगिाप, श्री.सांजय दौंि 

राज्य शासन सेिेिील पदाांच्या 
भरिीकरीिाआिश्यक असलेली 
ियोमयावदा िाढिनू देण्याबाबि  

५० ११२७२ िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रिीण दटके 

नागपरू शहरािील कचरा सांकलनाच्या 
कां ्ाटािील गरैव्यिहाराबाबि  

५१ ११३६९ श्री.शमशकाांि मश ांदे पणेु-सािारा राष्ट्रीय महामागावच्या 
सहापदरीकरणाच्या कामाची चौकशी 
होणेबाबि  

५२ १११४२ श्री.कवपल पाटील बहृन्नमुांबई महानगरपामलकेच्या अनदुातनि 
प्राथममक शाळाांना मान्नयिा देणेबाबि  

५३ १०३५७ श्री.विनायकराि मेटे बीि नगरपररषद हद्दीिील नादरुुसि 
रसत्याांच्या कामासाठी विशषे रसिा 
अनदुान योजनेंिगवि तनधी उपलब्ध 
करून देणेबाबि  

५४ १०४४७ श्री.गोवपचांद पिळकर, श्री.सदामशि खोि, 
श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरकर, िॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.तनलय नाईक, 
श्री.प्रिीण दटके, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.चांदभूाई पटेल 

म ांबईतील प्रलांबबत र्ोपिपट्टी पनुिवसन 
योजनेबाबि  

  

तिसरी फेरी 
 

  

अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५५ १०२९२ श्री.अमोल ममटकरी, श्री.शमशकाांि मश ांदे, 

श्री.विक्रम काळे, श्री.सांजय दौंि 
अकोला महानगरपामलकेच्या हद्दीिील 
अनधधकृि मोबाईल टॉिरबाबि  

५६ १०७६६ श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेकर, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊफव  भाई 
धगरकर, िॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे, 
श्री.अशोक ऊफव  भाई जगिाप 

मुांबईिील मजच्िमाराांच्या विविध 
मागण्यासांदभावि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
५७ ११०९२ श्री.प्रविण दरेकर, श्री.विजय ऊफव  भाई 

धगरकर, िॉ.पररणय फुके, श्री.सरेुश धस, 
श्री.प्रसाद लाि, श्री.गोवपचांद पिळकर, 
श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रिीण दटके, 
श्री.रमेशदादा पाटील, अॅि.तनरांजन 
िािखरे, श्री.चांदभूाई पटेल 

एमएमआरिीए लॅण्ि ॲण्ि इसटेट तनविदा 
प्रकक्रयेि र्ालेल्या अतनयममििबेाबि  

५८ १०६३६ श्री.प्रिीण दटके, िॉ.पररणय फुके, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार 

नागपरू महानगरपामलकेस 

विकासकामाांकरिता अनदुान अप्राप्ि 
असल्याबाबि  

५९ १०४५७ िॉ.(श्रीमिी) मतनषा कायांदे गोरेगाि (मुांबई) येथील आरेमध्ये मोठ्या 
प्रमाणाि कचरा आणण भांगार उघड्यािर 
टाकले जाि असल्याबाबि  

६० १०४२३ श्री.विलास पोिनीस मौजे घोिबांदर (जज.ठाणे) येथील   
‘अपना घर’ प्रकल्पािील इमारिीांच्या 
अनधधकृि बाांधकामाबाबि  

६१ १०४६९ श्री.विजय ऊफव  भाई धगरकर, श्री.प्रविण 
दरेकर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामतनिास मसांह, श्री.रमेशदादा 
पाटील, श्री.प्रशाांि पररचारक 

मुांबईिील लोअर परळ येथील ना.म.जोशी 
मागाविरील बी.िी.िी.चाळ पनुवविकास 
मागील अनेक िषावपासनू प्रलांबबि 
असल्याबाबि  

६२ १०८४७ श्री.जयांि पाटील बहृन्नमुांबई महानगरपामलकेिील सथापत्य 
कां ्ाट (सीिब्ल्यसुी) कामाांिील तनविदा 
प्रकक्रयेि र्ालेल्या गरैव्यिहाराबाबि  

६३ १०६१६ श्री.अांबादास दानिे औरांगाबाद जजल््यािील बहुिाांश धमावदाय 
रुग्णालये रुग् णाांना महात्मा फुले 
जनआरोग्य योजनेिनू उपचार घेण्याचा 
आग्रह कररि असल्याबाबि  

६४ १०८१४ श्री.रवि ांद्र फाटक कौसा, मुांब्रा (जज.ठाणे) येथील प्राईम 
कक्रदटकेअर या खाजगी रुग्णालयाला 
लागलेल्या आगीबाबि  

६५ ११६१३ िॉ.पररणय फुके, श्री.प्रविण दरेकर, 
अॅि.तनरांजन िािखरे, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.तनलय नाईक, श्री.प्रिीण 
दटके, श्री.रमेशदादा पाटील 

मोहािी ि भांिारा (जज.भांिारा) 
िालकु्याांिगवि असलेल्या खिकी ि े
मभलेिािी मागावची दरुिसथा र्ाल्याबाबि  
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अ. क्र. प्रश्न क्रमाांक सदसयाांचे नाांि विषय 
६६ ११३७० श्री.शमशकाांि मश ांदे सािारा-म्हसिि (जज. सािारा) रसिा 

रुां दीकरणाच े काम अपणूव ि तनकृष्ट्ट 
दजावचे असल्याबाबि  

६७ १०४१० श्री.विनायकराि मेटे शगेाि-पांढरपरू पालखी मागावचे काम 
मागील दोन िषाांपासनू प्रलांबबि 
असल्याबाबि  

  

  
विधान भिन :   श्री.राजेन्नद्र भागिि 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 
ददनाांक : २१ डिसेंबर, २०२१   महाराष्ट्र विधानपररषद 
_______________________________________________________________________ 

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

 


