
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी 
 

मिाराष्ट्र विधानपररषद 
 

ततसरे (हििाळी) अधधिेशन, २०१८ 
--------------------------------------------- 

 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
 

--------------------------------------------- 

 
राज्यात धार्मिि िासतूांच्या बाांधिामािरीता गिृ विभागाच ेना-िरित 

प्रमाणपत्र अतनिायि िरण्यात आल्याबाबत 
 
(१) ४१२८७ (१९-०६-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्िे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मींदिर, मशीि, चचच, बौध्िविहारासह अन्य धार्मचक िास्त ू
उभाराियाची असल्यास गहृ विभागाचे ना-हरकत िाखला अननिायच असनू सिर 
िाखल्यार्शिाय महानगरपार्लका, नगरपार्लकासह ग्रामपींचायतीना कोणत्याही 
धार्मचक िास्तूींच्या बाींधकामास परिानगी िेऊ नये अस ेआिेश माहे मे, २०१८ 
मध्ये िा त्यािरम्यान गहृ विभागाने काढले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर आिेशाची अींमलबजािणी केव्हापासनू करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२८-०६-२०१८) : (१) ि (२) होय. 
  धार्मचक स्थळाींच्या अनधधकृत बाींधकामाींना आळा घालण्यासाठी गहृ 
विभाग शासन पररपत्रक क्र. र्स्ीएम २०००/प्र.क्र.२४/विशा-१ब, दिनाींक 
०७/०६/२००० अन्िये पररपत्रक ननगचर्मत करण्यात आल ेहोत.े 
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  त्यानींतर दिनाींक ०७/०६/२००० च्या शासन पररपत्रका अन्िये दिलले्या 
ननिेशाींत सधुारणा करुन गहृ विभाग शासन पररपत्रक क्र. र्स्ीएम 
१००९/प्र.क्र.६०१/विशा-१ब, दिनाींक २३/११/२००९ अन्िये सधुाररत पररपत्रक 
ननगचर्मत केल ेआहे. 
  तद्नींतर, दिनाींक २३/११/२००९ अन्िये ननगचर्मत केलेल्या शासन 
पररपत्रकातील ननिेशाींमध्ये ककरकोळ सधुारणा करुन गहृ विभाग शासन 
पररपत्रक क्र. र्स्ीएम १००९/प्र.क्र.६०१/विशा-१ब,दिनाींक ०७/०५/२०१८ अन्िये 
सधुाररत पररपत्रक ननगचर्मत केल ेआहे. 
  अनधधकृत धार्मचक स्थळाींच्या बाींधकामाींना आळा घालण्यासाठी दिनाींक 
०७/०६/२००० अन्िये ननगचर्मत केलेल्या शासन पररपत्रकानसुार अींमलबजािणी 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

पुणे शिरातील मिापार्लिेच्या रुग्णालयामध्ये पुरेस े 
िैद्यिीय अधधिारी उपलब्ध नसल्याबाबत 

 
(२) ४१३०६ (१८-०६-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्िे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरातील महापार्लकेच्या रुग्णालयामध्ये परेुसे िदै्यकीय अधधकारी 
उपलब्ध नसल्याने प्रशासनाने तज्ञ िदै्यकीय अधधकाऱयाींची ननिड केली मात्र 
महापार्लकेच्या मदहला ि बालकल्याण सर्मतीने हा विषय अद्यापही मान्य न 
केल्याने ही ननयकु्त होऊ शकली नसल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशचनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रुग्णालयामधील िदै्यकीय अधधकाऱयाींच्या ननयकु्तीचा 
प्रस्ताि महापार्लकेच्या मदहला ि बालकल्याण सर्मतीने मान्य न करण्याची 
कारणे काय आहे, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्यानसुार िदै्यकीय अधधकारी ननयकु्ती करण्यासींिभाचत कोणती 
कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (०५-०७-२०१८) : (१), (२) ि (३)  
• पणेु महानगरपार्लका प्रशासनाकडील आरोग्य अधधकारी ि िदै्यकीय 

अधधकारी अशी ११ पिे नामननिेशनाने भरण्याचे महानगरपार्लकेकडून 
प्रस्तावित आहे. 

• याबाबत जादहरात प्रर्सध्ि केल्यानींतर कागिपत्राींची छाननी ि मलुाखती 
अींती पात्र ७ पिाींची ननिड्यािी ि अनतररक्त ननिड यािीस 
मान्यतबेाबतचा प्रस्ताि पणेु महानगरपार्लकेच्या मदहला ि 
बालकल्याण सर्मतीमार्च त मखु्य सभेच्या मान्यतसेाठी सािर करण्यात 
आला होता. 

• सिर प्रस्तािास मदहला ि बालकल्याण सर्मतीची मान्यता र्मळाली 
नाही ही िस्तसु्स्थती आहे.  

• ननयर्मत विहीत प्रकक्रयेव्िारे ननिड झालेल्या उमेििाराींना त्िरीत 
ननयकु्ती आिेश िेण्याबाबत पणेु महानगरपार्लकेस सचूना िेण्यात 
आल्या आहेत.  

(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
 
पुणे शिरात डोंगरमाथा ि अनेि भूभागािर बायो डायव्िर्सिटीझोन म्िणजे 
विविध जैि िनसपती विभागाांच ेआरक्षण लागू िरण्यात आल्याबाबत 

 
(३) ४१३११ (१८-०६-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्िे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरात डोंगरमाथा ि अनेक भभूागािर बायो डायव्हर्सच् ीझोन म्हणज े
विविध जैि िनस्पती विभागाींचे आरक्षण लाग ू करण्यात आल्याबाबत 
लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १५ मे, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री याींना 
लेखी ननिेिन दिल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननिेिनातील शासनाने बाबीनसुार रे्रविचार करुन कोणता 
ननणचय घेतला िा घेण्यात येत आहे ि त्याींचे स्िरूप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (०२-०७-२०१८) : (१), (२) ि (३) पणेु मनपाच्या क्षते्रामध्ये 
प्रस्तावित र्शिसषृ्ी सींिभाचत मा.मखु्यमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली दिनाींक 
०६/०२/२०१८ रोजी पणेु मनपा कडील पिाधधकारी ि आमिार याींच्या समिेत 
बठैक झालेली होती. या बठैकीमध्ये पणेु शहरातील बीडीपी क्षेत्रात विकासािर 
कोणत्या स्िरूपाच े ननबधं असािेत याबाबत मा.पालकमींत्री, पणेु याींच े
अध्यक्षतखेाली सिच आमिार ि सिच पक्षनेत्याींच्या बठैकीत चचाच करून प्रस्ताि 
पाठिािा असा ननणचय झाला आहे. त्यानसुार दिनाींक ०४/०५/२०१८ रोजी 
मा.पालकमींत्री, पणेु याींचे अध्यक्षतखेाली मा.खासिार, मा.आमिार ि पक्षनेत ेि 
पिाधधकारी, पणेु मनपा याींचे समिेत बठैक झालेली असनू या बठैकीमध्ये 
बीडीपी आरक्षणाकरीता जमीन क्षेत्राच्या ८% इतक्या प्रमाणात ् ीडीआर अनजु्ञेय 
करण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आलले े आहे. सिर प्रस्ताि त्याबरोबर 
लोकप्रनतननधी याींनी दिललेी ननिेिन ेजोडून पणेु महानगरपार्लकेने शासनाकड े
दिनाींक ०१/०६/२०१८ अन्िये प्रस्ताि सािर केलेला आहे. सिर प्रस्तािाबाबत 
शासनस्तरािर ननणचय घेण्याची प्रकक्रया कायचिाहीमध्ये आहे.  
 

___________ 
 
मुांबई मिानगरपार्लिेच्या वििास आराखड्यामध्ये वििासिाांना जादा 

चटई क्षेत्र (एफएसआय) देिून गैरव्यििार िेल्याबाबत 
 
(४) ४१३४२ (२१-०६-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्िे, श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफि  भाई जगताप, श्री.जनादिन चाांदरूिर, 
श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.िुसनबान ूखर्लफे, श्री.िररर्स ांग 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े आकिि .अनांत 
गाडगीळ, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपार्लकेच्या सन २०१४-२०३४ या कालािधीकरीता मींजूर 
केलेल्या विकास आराखड्यामध्ये विकासकाींना परिडणाऱ या घराींसाठी जािा च्ई 
क्षेत्र (एर्एसआय) दिल्यामळेु समुारे ५० हजार को्ी रुपयाींचा गरैव्यिहार 
झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशचनास आल ेआहे तसेच 
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माहे मे, २०१८ च्या नतसऱ या आठिड्याच्या उक्त प्रकरणी मा.लोकायकु्ताींनी 
लाचलचुपत प्रनतबींधक विभागाला चौकशीच ेआिेश दिलले ेआहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर आराखड्यानसुार ३० ्क्के जमीन परिडणाऱ या घराींसाठी, 
३० ्क्के जमीन मोकळया जागाींसाठी आणण ३० ्क्के जमीन विकासकाींसाठी 
दिली जाणार असल्याने २ ततृीयाींश जमीन विकासकाींना गरैमागाचने उपलब्ध 
करुन िेण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी मुींबईच्या “हमारा शहर मुींबई अर्भयान” तसेच 
“र्स्ीझन र्सस्व्हक सोल्यएुशन र्ाऊीं डशेन” याींनी नगरविकास विकास 
विभागाकड ेतक्रारी केल्या असनू सिर विकास आराखड्याप्रमाणे विकास झाला 
तर मुींबईत टॅ्रर्ीक जॅम, प्रिषुण िाढून नागररकाींच ेआरोग्य धोक्यात येण्याचा 
तसेच समदु्राच्या पाण्याची पातळी िाढिनु मुींबईला धोका उत्पन्न होण्याची 
शक्यता ननमाचण झाली असल्यामळेु “कन्झरिेशन अ ॅक्शन ट्रस््” याींनी 
शासनाकड ेतक्रार केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर तक्रारीच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे तसेच उक्त विकास आराखड्याचा पनुविचचार करािा अशी 
जनमानसातनू मागणी होत असल्यामळेु मागणीच्या अनषुींगाने आराखड्याचा 
पनुविचचार करण्याबाबत कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०९-०७-२०१८) : (१) अशी बाब नाही. शासन अधधसचूना 
दिनाींक ०८/०५/२०१८ द्िारे बहृन्मुींबई विकास योजना-२०३४ सह विकास ननयींत्रण 
ननयमािलीस शासनाने मींजूर दिली असनू सिर अधधसचूनेस दिनाींक 
२२/०६/२०१८ ि दिनाींक २९/०६/२०१८ रोजी शधु्िीपत्रके काढण्यात आली आहेत. 
त्यानसुार मींजूर विकास योजना सह विकास ननयींत्रण ननयमािली दिनाींक 
०१/०९/२०१८ पासनू अींमलात येणार आहे. सिरहू प्रश्नात उपस्स्थत केलेल्या 
मिुयाच्या अनषुींगाने मा.लोकआयकु्त कायाचलयाकडून प्राप्त मादहतीनसुार 
बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या अधधकाऱयाींनी ५० हजार को्ी रुपयाींच्या च्ई  
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क्षेत्राचा घो्ाळा केल्याबाबत श्री.प्रमोि मझुुमिार याींनी दिनाींक २८/०९/२०१६ रोजी 
लोकआयकु्त कायाचलयाकड ेतक्रार िाखल केली असनू मा.लोकआयकु्त याींचेसमोर 
प्राथर्मक चौकशी सरुु असल्याचे मा.लोकआयकु्त कायाचलयाने कळविले आहे. 
(२) अशी बाब नाही. बहृन्मुींबई विकास योजना-२०३४ सह विकास ननयींत्रण 
ननयमािलीस शासनाने मींजूरी दिली असनू विकास ननयींत्रण ि प्रोत्साहन 
ननयमािलीच्या विननयम ३३(८) अन्िये विशषे विकास क्षते्रातील र्क्त ४१ त े४३ 
्क्के जमीन ही विकासकास विकासाकरीता उपलब्ध होईल. परिडणारे 
गहृननमाचण याींचेकरीता ३० ्क्के जमीन तसेच मोकळ्या जागेची १५ ्क्के ि 
इतर सवुिधाकरीता भखूींडाच ेएकूण क्षेत्रर्ळानसुार १२ ककीं िा १४ ्क्के जमीन 
म्हणजेच ५७ त े ५९ ्क्के जमीन तसेच यार्शिाय रस्त्याचा भागही 
महानगरपार्लकेस हस्ताींतरीत करािा लागेल. सिर बिल हा सारभतू स्िरुपाचा 
असल्यामळेु मींजूर विकास ननयींत्रण ि प्रोत्साहन ननयमािलीच्या मींजूरीमधून 
िगळलेल्या भागामध्ये आहे. त्यािर शासनाने दिनाींक ०८/०५/२०१८ रोजीच े
सचूनेन्िये प्रस्तावित सारभतू रे्रबिलािर हरकती / सचूना मागविण्यात आल्या 
असनू रे्रबिलाची िधैाननक कायचिाही पणूच होऊन शासनाची मींजूरी 
र्मळाल्यानींतर सिर तरतिू अींमलात येणार आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रारुप विकास योजनेसींिभाचत महानगरपार्लकास्तरािर प्राप्त 
हरकती/ सचूना, ननयोजन सर्मतीच ेअर्भप्राय, त्यािरील ननयोजन प्राधधकरणाच े
अर्भप्राय, शासनस्तरािर प्राप्त हरकती/ सचूना याींचा सिकंष विचार करुन 
शासनाने दिनाींक ०८/०५/२०१८ रोजीच े अधधसचूनेद्िारे प्रारुप विकास 
योजना-२०३४ ला मींजूरी दिली आहे. 

___________ 
 

नागपूर शिरात मािे एवप्रल, २०१८ महिन्द्यात ित्या झाल्याबाबत 
 
(५) ४१३४९ (२१-०६-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्िे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरात माहे एवप्रलमध्ये अकरा दििसात तब्बल ८ हत्या झाली 
असनू नींिनिन पररसरातील पथैर नगरमध्ये दिनाींक २६ एवप्रल, २०१८ रोजी 
तडीपार गुींड राहुल पािस्करची भोसकून हत्या, दिनाींक ३० एवप्रल, २०१८ रोजी 
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गरुुिेिनगर मधील पींचशील पेट्रोलपींपािर िरोडा ् ाकून िरोडखेोराींनी नरू खान या 
सरुक्षा रक्षकाची केलेली हत्या, दिनाींक १ मे, २०१८ रोजी रामनगर मध्ये कनाच्क 
सींघासमोर रज्जू यािि या ३३ िषीय इसमाची रे्रीिाला आणण त्याच्या 
सहकाऱ याींने पशैाच्या िािातनू डोक्यािर सत्तरूनेिार करुन भरदििसा केलेली 
हत्या, दिनाींक ४ मे, २०१८ ला एमआयडीसी पररसरात आयसी चौकात श्रीकाींत 
गहेु या २२ िषीय गनु्हेगाराची ्ोळी यधु्िातनू हत्या, दिनाींक ५ मे, २०१८ रोजी 
गौडखोरी गािात स्जल्हा पररसर शाळेत नींि ूभोसल ेया २२ िषीय तरुणाची 
अज्ञात मारेकरीकडून तीक्ष्ण हत्याराने िार करुन हत्या आणण दिनाींक ६ मे, २०१८ 
रोजी िबेुनगर पररसरातील एका बागेत पशैाच्या िािातनू अमोल धगरधारी 
भेंडारकरची हत्या झाल्याचे ननिशचनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू शहरात कायिा ि सवु्यिस्थचेा गींभीर प्रश्न ननमाचण 
झाला असनू उक्त शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात िाढलले्या गनु्हयाींबाबत शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आल ेि तद्नषुींगाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१०-०७-२०१८) : (१) राहूल पािसकर खुन प्रकरणी 
नींिनिन पोलीस स््ेशन, नागपरू येथे ४ आरोपीविरूद्ध ग.ुर.नीं. ३०२/२०१८ भािींवि 
कलम ३०२, १२० ब,३४ आरडब्ल्य ु४, २५ भाहका १३५ मपुोका अन्िये गनु्हा नोंि 
करून ३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
 सरुक्षा रक्षक नरू खान खून प्रकरणी नींिनिन पोलीस स््ेशन, नागपरू 
येथे ८ आरोपीविरूद्ध ग.ुर.नीं. ३११/२०१८ भािींवि कलम ३९६, २०१ अन्िये गनु्हा 
नोंि करून सिच ८ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
 राजेश ऊर्च  रज्जु यािि खून प्रकरणी अींबाझरी पोलीस स््ेशन, नागपरू 
येथे २ आरोपीविरूद्ध ग.ुर.नीं. ८६/२०१८ भािींवि कलम ३०२, ३४ अन्िये गनु्हा नोंि 
करून िोन्ही आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 

श्रीकाींत रमेश गहेु खून प्रकरणी एमआयडीसी पोलीस स््ेशन, नागपरू 
येथे ८ आरोपीींविरूद्ध ग.ुर.नीं. १९०/२०१८ भािींवि कलम ३०२, ३४ अन्िये गनु्हा 
नोंि करून सिच ८ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
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 नींि ूभोसल ेखून प्रकरणी कळमेश्िर पोलीस स््ेशन, नागपरू (ग्रामीण) 
येथे ८ आरोपीींविरूद्ध ग.ुर.नीं. ३५४/२०१८ भािींवि कलम ३०२, २०१, १२०(ब) सह 
कलम ४/२५ आमच ॲक्् अन्िये गनु्हा िाखल करून सिच ८ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली असनू आहे. 

अमोल भेंडारकर खून प्रकरणी हुडकेश्िर पोलीस स््ेशन, नागपरू येथे 
एका आरोपीविरूद्ध ग.ुर.नीं. २९१/२०१८ भािींवि कलम ३०२ अन्िये गनु्हा नोंि 
करून आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. उपरोक्त ६ गनु्हे तपासािर आहेत. 
(२) नागपरू शहर पोलीस आयकु्तालयाींतगचत पोलीस ठाणे कायचक्षेत्रात जानेिारी त े
मे, २०१८ आणण जानेिारी त ेमे, २०१७ चा गनु्हे साींस्ख्यकी तक्ता खालीलप्रमाणे 
आहे. सिर आकडिेारीचे अिलोकन केले असता गनु्हयाींमध्ये लक्षणीय घ् 
दिसनू येत.े यािरुन नागपरू शहरात कायिा ि सवु्यस्थचेा गींभीर प्रश्न ननमाचण 
झाला आहे हे खरे नाही. 
 
अ.क्र. गनु्हे र्शषच जानेिारी त े मे 

२०१७ अखेर 
जानेिारी त ेमे 
२०१८ अखेर 

घ्/िाढ 

िाखल  उघड िाखल  उघड 
१. खून ३८ ३५ ३१ ३० -७ 
२. खूनाचा प्रयत्न ४५ ४३ २० १९ -२५ 
३. चेन स्नॅधचींग ३६ ६ १६ ३ -२० 
४. जबरी चोरी १०७ ६५ ७१ ४५ -३६ 
५. घरर्ोडी ४४८ ९९ ३७० ९१ -७८ 
६. एकूण चोरी १३६९ ३४२ १०८५ २९२ -२८४ 
७. िाहन चोरी ७१० १६६ ५९५ १३५ -११५ 
८. इतर चोरी ६५९ १७६ ४९० १५७ -१६९ 
९. खींडणी ३१ ३१ १५ १५ -१६ 
१०. विश्िासघात २७ २६ १९ १६ -८ 
११. पळिनू नेणे २१८ १६३ २१४ १६० -४ 
१२. बलात्कार  ६८ ६७ ६८ ६७ ० 
१३. विनयभींग १६९ १६३ १५८ १५१ -११ 
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१४. वििाहीत स्त्रीयाींचे छळ १०२ १०२ ५६ ५६ -४६ 
१५. भाग १ त े ५ 

सिराखालील एकूण 
गनु्हे 

४०८२ २३१० ३६०८ २१८५ -४७४ 
 

    
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 
पुणे शिरातील जनिाडी पोलीस सटेशनमध्ये मुलाला मारिाण झाल्याने  

िडडलाांचा मतृ्यू झाल्याबाबत 
 
(६) ४१३५४ (०८-०६-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्िे, अॅड.अतनल परब : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरातील जनिाडी पोलीस स््ेशनमध्ये श्री.अमोल मेंगड ेयास एका 
प्रकरणात दिनाींक ६ मे, २०१८ रोजी पोर्लसाींनी चौकशीसाठी बोलाविल्यानींतर 
त्याला पट्टय्ाने मारहाण करण्यात आल्याचा धक्का सहन न झाल्याने सिर 
मलुाच े िडडल श्री.मोरेश्िर काळूराम मेंगड े (िय िष े ६१) रा.गोपाळकृषण 
मींदिराजिळ, गोखलेनगर याींचा मतृ्य ूझाल्याची घ्ना माहे मे, २०१८ मध्ये िा 
त्यािरम्यान घडल्याचे ननिशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.मेंगड े याींच्या मतृ्यपू्रकरणी पोर्लसाींिर कारिाई 
करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार जबाबिार असणाऱ या पोलीस उपननरीक्षकाींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१०-०७-२०१८) : (१) अमोल मेंगड ेयास एका मारहाणीच्या 
प्रकरणात चौकशीसाठी दिनाींक ०६/०५/२०१८ रोजी चतशु्रुींगी पोलीस स््ेशन येथ े
बोलािले असताना आणण त्याची चौकशी चाल ूअसताना अमोल मेंगड ेयाच ेिडील 
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श्री.मोरेश्िर मेंगड े तथेे आल.े तथावप, अमोल मेंगड े याची चौकशी चाल ू
असल्यामळेु त्याींना तथेून बाहेर जाण्यास साींधगतल.े श्री.मोरेश्िर मेंगड ेपोलीस 
स््ेशनमधून बाहेर गेले असताना त ेचक्कर येऊन खाली पडल ेनींतर त्याींना 
उपचारासाठी रूग्णालयात नेल ेआणण त्याींच्या उपचार चाल ूअसताना त्याींचा मतृ्य ू
झाला सिर मतृ्य ू िदै्यकीय अधधकारी याींच े अींनतम अहिालानसुार 
ह्रियविकारामळेु झाल्याचे नमिू केले आहे. सिर प्रकरणी चतशु्रुींगी पोलीस 
स््ेशन, पणेु येथे अकस्मात मयत रस्जस््र नीं. ९९/२०१८ सी.आर.पी.सी. १७४ 
प्रमाणे अकस्मात मयत िाखल करण्यात आल.े  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सिर प्रकरणी मा.लोकप्रनतननधीच्या ननिेिनाच्या अनषुींगाने सहायक पोलीस 
आयकु्त, चतशु्रुींगी विभाग, पणेु शहर याींचेकडून चौकशी करण्यात आली असनू 
सिर चौकशीमध्ये अमोल मेंगड ेयास पोलीस उपननरीक्षकाने कोणतीही मारहाण 
केली नसल्याचे दिसनू आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

राज्यात सिि र्शक्षा अर्भयानाांतगित देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण 
आिारातील अन्द्नधान्द्याच्या बारदानात गैरव्यििार झाल्याबाबत 

 
(७) ४१३९६ (१५-०६-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम 
पाटील : सन्माननीय शालये र्शक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) राज्यात सिच र्शक्षा अर्भयानाींतगचत सिच व्यस्थापनाच्या शाळेतील इयत्ता १ 
ली त े८ िी पयतंच्या मलुाींना मोर्त शालेय पोषण आहार दिला जात असनू 
सिर शालेय पोषण आहारापो्ी र्मळणाऱ या ताींिळू बारिानाचा सन २०१२ पासनू 
दहशोब र्मळण्यासाठी र्शक्षण सींचालक याींनी दिनाींक २० एवप्रल, २०१८ रोजी पत्र 
ननगचर्मत केल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळाींमधील मलुामलुीींना सकस आहार र्मळािा याकरीता पोषण 
आहारात मलुामलुीींना णखचडी र्शजिनू िेण्याकरीता त्या शाळातील व्यिस्थापक 
का्ेकोरपणे िेखरेख करीत असनू केिळ र्शक्षक ि र्शक्षकेतर कमचचाऱयाींना त्रास 
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िेण्याकरीता सन २०११-१२ पासनु िापरण्यात आलेल्या अन्नधान्याच्या ररकाम्या 
बारिानाचा दहशोब माधगतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील ६ त े७ िषाचपिुी िापरण्यात आलले्या बारिानाचा दहशोब 
जुळत नसल्यामळेु र्शक्षक ि र्शक्षकेतर कमचचाऱयाींना िोषी ठरविण्यात आल्याने 
कमचचाऱयाींमध्ये शासनाच्या धोरणाविषयी सींभ्रम ननमाचण झाला असनू सिर 
पररपत्रक रद्द करण्याबाबत विविध र्शक्षक सींघ्ना याींच्याकडून मागणी करण्यात 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(०६-०७-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) शालेय पोषण आहार 
योजनेंतगचत धान्याची ररकामी बारिाणे, तलेाचे डब ेइ. सादहत्य मोठ्या प्रमाणात 
र्शल्लक राहत असल्याने सिर सादहत्याचे ननलेखन करुन यामधून जमा होणारा 
ननधी शासनास जमा करण्याचे ननिेश माहे डडसेंबर, २०१२ मध्ये िेण्यात आल े
होत.े भारताचे ननयींत्रक ि महालेखापररक्षक याींच्या सन २०१६ च्या अहिालामध्ये 
या आिेशाची अींमलबजािणी न केल्याने शासनाचे आधथचक नकुसान झाल्याबाबत 
मदु्या उपस्स्थत केला आहे. त्यामळेु याबाबतची मादहती लोकलेखा सर्मतीस 
सािर कराियाची असल्याने दिनाींक २०/०४/२०१८ च्या पत्रान्िये मादहती सािर 
करण्याचे ननिेश सिच स्जल्हयाींना दिलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 
मालाड, मुांबई येथील र्शिसेनेच ेमाजी उप शाखाप्रमुख श्री.सधचन सािांत 

याांची ित्या िरण्यात आल्याबाबत 
 
(८) ४१४५२ (२१-०६-२०१८). अॅड.अतनल परब : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईमधील मालाड येथील र्शिसेनेचे माजी उप शाखाप्रमखु श्री.सधचन सािींत 
(िय िष े४६) याींची रात्री भररस्त्यात गोळीबार करुन हत्या करण्यात आल्याचे 
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दिनाींक २२ एवप्रल, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास ननिशचनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन हत्येस कारणीभतू 
असणाऱया मारेकऱ याींना अ्क करण्याबाबत तसेच त्याींच्याविरुध्ि गनु्हा 
नोंिविण्याबाबत कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०६-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) सिर प्रकरणी कुरार पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र. २४९/२०१८ कलम ३०२, ३०७, 
१२० (ब), ३४ भा.िीं.वि. सह कलम ३, २५, २७ भाहका अन्िये गनु्हा िाखल 
करण्यात आला आहे. सिर गनु्हयात एकूण ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
असनू गनु्हा तपासािर आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
 

पांतप्रधान आिास योजनेशी सुसांगत झोपडीधारिाांना घरे देण्यासाठी  
गठीत िेलेल्या सर्मतीच्या अििालाबाबत 

 

(९) ४१४६६ (२१-०६-२०१८). अॅड.अतनल परब, श्री.रवि ांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३७९८६ ला हदनाांि ७ माचि, २०१८ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाित 
सन्माननीय गिृतनमािण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींतप्रधान आिास योजनेशी ससुींगत झोपडीधारकाींना घरे िेण्यासाठी दिनाींक 
९ जानेिारी, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास उच्चस्तरीय सर्मती स्थापन केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर सर्मतीला अहिाल सािर करण्यासाठी तीन मदहन्याची 
मिुत िेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर सर्मतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
अहिालातील र्शर्ारशीचे स्िरुप काय आहे ि त्यानषुींगाने कोणती कायचिाही केली 
िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत तसेच ककती कालािधीत अहिाल 
प्राप्त होण्याचे अपेक्षक्षत आहे ? 



वि.प. १ (13) 

श्री.प्रिाश मिेता (०२-०७-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे. 
  झोपडपट्टीधारकाींना अधधक आकारमानाची घरे िेण्याच्या अनषुींगाने 
त्याचा मींजूर तथा चाल ू झोपडपट्टी पनुिचसन योजनाींिर होणारा पररणाम 
अ्यासण्यासाठी दिनाींक १०/०१/२०१८ च्या शासन ननणचयान्िये मखु्य कायचकारी 
अधधकारी, झोपडपट्टी पनुिचसन प्राधधकरण, मुींबई याींच्या अध्यक्षतखेाली सर्मती 
गठीत करण्यात आली आहे 
(२), (३) ि (४) होय, हे खरे आहे. सिर सर्मतीस विश्लेषणात्मक अहिाल 
(Impact Analysis) सािर करण्यासाठी मिुतिाढ िेण्यात आली असनू सिर 
सर्मतीच्या ४ बठैका सींपन्न झाल्या आहेत. विश्लेषणात्मक अहिाल (Impact 
Analysis) तयार करण्याचे काम अींनतम ्प्प्यात आल े असल्याचे मखु्य 
कायचकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पनुिचसन प्राधधकरण याींनी कळविले आहे.  
  सिर सर्मतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झाल्यानींतर पढुील कायचिाही 
करण्यात येईल. 

___________ 
 

अिमदनगर जजल््यातील माळीिाडा येथील श्री.िैलास रामभाऊ धगरिले 
याांचा पोलीस मारिाणीत मतृ्य ूझाल्याबाबत 

 
(१०) ४१४९२ (१९-०६-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सततश चव्िाण, श्री.किरण 
पािसिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अहमिनगर स्जल्हयातील माळीिाडा येथील श्री.कैलास रामभाऊ धगरिले 
याींचा पोलीस मारहाणीत माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्याप मतृ्य ूझाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिोच्च न्यायालयाने कोठडी मतृ्यबूाबत दिलेल्या मागचिशचक 
सचूनाींप्रमाणे स्जल्हा िींडाधधकारी याींच्यामार्च त उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात 
आली आहे काय तसेच राषट्रीय मानिी हक्क आयोग ि राज्य मानिी हक्क 
आयोगाकड ेयासींिभाचतील अहिाल पाठविण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, प्राथर्मक चौकशीतील ननषकषच काय आहेत, ननषकषाचनसुार 
सींबींधधत पोलीस अधधकारी ि कमचचारी याींच्याविरुध्ि कोणती कारिाई करण्यात 
आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (०२-०७-२०१८) : (१) मयत कैलास धगरिले हा कोतिाली 
पोस््े ग.ुर.क्र. ३७/१८ महाराषट्र िारुबींिी क्र. ६५ (ई) मध्ये न्यायालयीन कोठडीत 
असताना त्याींना दिनाींक १५/०४/२०१८ रोजी सकाळी ९.०० िा. चे समुारास छातीत 
िखुत असल्याने ि रक्तिाबाचा त्रास होऊ लागल्याने त्याींना प्रथम र्सव्हील 
हॉस्स्प्ल, अहमिनगर येथे औषधोपचार कामी िाखल केल े होत.े तथेील 
डॉक््राींनी प्राथर्मक उपचार केल ेि पेशी्ं ला तात्काळ ससनु हॉस्स्प्ल, पणेु येथ े
िाखल करण्याबाबत कळविल.े त्यािरुन त्यास त्याचे नातिेाईकाींसह ॲम्ब्यलुन्स 
मधुन ससनु हॉस्स्प्ल येथ ेिाखल केल.े तथेे त्याच्याींिर उपचार सरुु असताना 
त्याींचे दिनाींक १६/०४/२०१८ रोजी २०.५० िा. ननधन झाल.े 
  सिर घ्नेचा तपास राज्य गनु्हे अन्िेषण विभाग याींच्यामार्च त 
करण्यात येत असनू मयत धगरिले याींचा पोलीस मारहाणीत मतृ्य ूझाला हे 
अद्यापयतंच्या तपासात ननषपन्न झाल ेनाही. 
(२) मयत कैलास धगरिले याींचे न्यायालयीन कोठडी मतृ्यबूाबतचा अहिाल 
राषट्रीय मानि अधधकार आयोग, निी दिल्ली ि राज्य मानिी हक्क आयोग, 
महाराषट्र राज्य, मुींबई ि मा.स्जल्हािींडाधधकारी, अहमिनगर याींना पोलीस 
अधीक्षक, अहमिनगर याींचकेडून दिनाींक १७/०४/२०१८ रोजी सािर करण्यात 
आला आहे. 
(३) ि (४) सिर घ्नेचा तपास राज्य गनु्हे अन्िेषण विभाग याींच्यामार्च त 
करण्यात येत आहे. 

___________ 
 
जजल्िा पररषद माढा या शाळेतील र्शक्षिाांच ेिेतन अदा िरण्याबाबत 

 
(११) ४१५७२ (१४-०६-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय र्शक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सोलापरू स्जल्हा पररषिेमार्च त सरुु असणारी स्जल्हा पररषि माढा ही एकमेि 
माध्यर्मक शाळा असनू सिर शाळेतील र्शक्षकाींचे िेतन हे स्जल्हा पररषिेच्या 
विशषे र्ीं डातनू केल ेजात,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, र्शक्षकाींच्या िेतनासाठी शालाथच ितेन प्रणाली सरुु झाल्यानींतर 
सिर माध्यर्मक शाळेचे िेतन शालाथच िेतन प्रणालीमार्च त काढले जात 
नसल्याने माहे ऑक््ोबर, २०१७ पासनू या शाळेतील र्शक्षकाींना विविध आधथचक 
समस्याींना सामोरे जाि ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर शाळेतील 
र्शक्षकाींचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ पासनूचे िेतन ऑर्लाईन पद्धतीने अिा 
करण्याबाबत कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(३०-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे.  
(३) स्जल्हा पररषि माढा या शाळेतील र्शक्षकाींचे सप् े्ंबर, २०१७ पासनू त ेजुल,ै 
२०१८ पयतंच ेिेतन अिा करण्याबाबत दिनाींक २२/०५/२०१८ च्या पत्रान्िये आिेश 
िेण्यात आले असनू िेतन अिा करण्याची कायचिाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
 

माध्यर्मि शाळेतील र्शक्षिाांच ेिररष्ट्ठ ि तनिडशे्रणीच े 
प्रर्शक्षण सुरु िरण्याबाबत 

 
(१२) ४१५७३ (१९-०६-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७७७३ ला हदनाांि ९ माचि, २०१८ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाित सन्माननीय शालये र्शक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये ज्या शासकीय कमचचाऱयाींना पिोन्नतीच ेमागच बींि आहे त्याींना 
शासनाची आश्िार्सत प्रगती योजना अस्स्तत्िात असणे या धोरणानसुार १२ 
िषाचनींतर िेतनिाढ, िररषठ िेतनशे्रणी, २४ िषाचनींतर ननिडशे्रणी ननिडक 
कमचचाऱयाींना र्मळणे अस े असतानाही खाजगी व्यिस्थापनातील र्शक्षकेतर 
कमचचाऱयाींना सिर योजना लाग ूनसणे हा त्याींच्यािर अन्याय होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, माध्यर्मक शाळेतील र्शक्षकाींना १२ िषाचनींतर िेण्यात येणारी 
िररषठशे्रणी ि २४ िषाचनींतरची ननिडशे्रणी सेिाींतगचत प्रर्शक्षण करण्याच्या अ्ीिर 
िेण्यात येत ेपरींत ुसेिा पणूच झालेल्या माध्यर्मक र्शक्षकाींच्या िररषठ ि ननिड 
िेतनशे्रणीच्या प्रर्शक्षणाचे आयोजन मागील २ त े ३ िषांपासनू शासनाकडून 
करण्यात आल ेनसल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशचनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच ननिडशे्रणी प्रर्शक्षण आयोस्जत न केल्यामळेु र्शक्षकाींना आधथचक 
नकुसान ि मानर्सक त्रास होत असनू काही र्शक्षक २४ िषाचची सेिा करुनही 
ननिडशे्रणी न र्मळता सेिाननितृ्त झाल ेआहेत, अशा र्शक्षकाींना शासन १०० 
रुपयाच्या स््ॅम्प पेपरिर प्रर्शक्षण करणाऱ या अ्ीस अधीन राहून ननिडशे्रणी 
िेणार आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने िररषठशे्रणी/ननिडशे्रणी सेिाींतगचत प्रर्शक्षण िेण्याबाबत 
मखु्याध्यापक सींघाच्या प्रनतननधीींनी र्शक्षण सींचालक, पणेु ि उपसींचालक, 
र्शक्षण विभाग, मुींबई ि पणेु याींच्याकड ेमाहे मे, २०१८ मध्ये ननिेिन िेऊन 
प्रर्शक्षण सरुु करण्याची मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िररषठशे्रणी/ननिडशे्रणी 
सेिाींतगचत प्रर्शक्षण िेण्याबाबत तसेच खाजगी व्यिस्थापनातील र्शक्षकेतर 
कमचचाऱयाींना १२ िषाचनींतर िेतनिाढ ि २४ िषाचनींतर ननिडशे्रणी िेण्याबाबत 
कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(०७-०७-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे.  
  खाजगी व्यिस्थापनातील र्शक्षकेतर कमचचाऱयाींना िररषठ िेतनशे्रणी 
िेण्याबाबतची कालबध्ि पिोन्नती योजना लाग ूआहे. सेिाींतगचत आश्िार्सत 
प्रगती योजना लाग ूकरण्यासाठी शासन स्तरािर कायचिाही सरुु आहे.  
(२) हे खरे नाही.  
  र्क्त सन २०१७-१८ मध्ये प्रर्शक्षण झालेले नाही.  
(३) हे खरे नाही.  
(४) हे खरे नाही.  
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(५) मादहती तींत्रज्ञानाचा िापर करुन निीन प्रर्शक्षण घ्कसींच तयार करुन या 
िषाचपासनू प्रर्शक्षण आयोस्जत करण्यात येत आहे.  
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
 

___________ 
 
मिाराष्ट्र िनािटि सीमा लगत भागातील गािाांमध्ये मराठी माध्यमाांच्या 

शाळा सथापन िरण्याबाबत 
 
(१३) ४१५७७ (१९-०६-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय र्शक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात साींगली, कोल्हापरू ि सोलापरू या स्जल्हयाींना कनाच्क सीमा भाग 
असनू या सीमािती भागातील जत तालकु्यातील मोरबगी, हल्ली, नतकुीं डी, 
गगुलिाड, बाळागाि या गािाींमध्ये तसेच अनेक गािाींमध्ये मराठी माध्यमाची 
शाळा नसल्याच ेननिशचनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर गािाींमध्ये मराठी माध्यमाची शाळा नसल्याने कन्नड 
माध्यमातनू या गािातील मलुाींच े र्शक्षण दिल ेजात असनू सिर सीमािती 
भागातील मराठी माध्यमाच्या शाळा स्थापन करण्याबाबत शासनाकड ेस्थाननक 
नागररक ि लोकप्रनतननधी याींच्याकडून मागणी केली जात आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त सीमािती भागात 
मराठी माध्यमाच्या शाळा स्थापन करण्याबाबत कोणती कायचिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(०७-०७-२०१८) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
(३) ि (४) र्समािती भागात मराठी माध्यमाच्या शाळा सरुु करण्याची बाब 
तपासण्यात येत आहे. 

___________ 
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मुांबईतील बारा उपनगरीय रुग्णालयातील आयसीयू विभागाच े
खाजगीिरण िरण्यात आल्याबाबत 

 
(१४) ४१५८८ (०८-०६-२०१८). श्री.किरण पािसिर, श्री.िेमांत टिल,े अॅड.रािुल 
नािेिर, श्रीमती विद्या चव्िाण, श्री.विजय ऊफि  भाई धगरिर, श्री.रामतनिास 
र्सांि, श्रीमती जसमता िाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील महानगरपार्लका रुग्णालयातील डॉक््राींच्या अपऱुया सींख्येिर 
उपाय म्हणून बारा उपनगरीय रुग्णालयातील अनतिक्षता विभाग खाजगी 
सींस्थाना कीं त्रा्ी पद्धतीने िेण्याचा ननणचय महापार्लकेने घेतला असल्याच ेमाहे 
एवप्रल, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशचनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रुग्णालयात डॉक््र र्मळत नसल्याने खाजगीकरण 
करण्यात आल ेअसनू सिर ररक्त पिे िहा मदहन्यात भरण्यात येणार असल्याचे 
ननिशचनास आल े असनू उक्त पिे भरण्यात आल्यानींतर खाजगीकरणाबाबत 
महानगरपर्लकेचे ध्येयधोरणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, खाजगीकरणामळेु उपचाराचा खचच िाढणार असनू त्याचा भार 
गरीब ि गरजू रुग्णाींिर पडणार असल्यामळेु डॉक््राींची ररक्त पिे भरून गरीब 
ि गरजू रुग्णाींना मार्क िरात उपचार उपलब्ध करून िेण्यासाठी शासनाने 
महापार्लकेला ननिेश दिले आहेत काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०६-०७-२०१८) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या १२ 
रुग्णालयाींमध्ये अनतिक्षता विभागातील र्क्त विशषेज्ञ (Intensivists) 
डॉक््राींच्या सेिा बाहयस्त्रोतीकरणाद्िारे उपलब्ध करुन िेण्याचा ननणचय 
महानगरपार्लकेमार्च त घेण्यात आला आहे. 
(२) उपनगरीय रुग्णालयाींच्या अनतिक्षता विभागातील ननिासी िदै्यकीय 
अधधकाऱयाींची पिे सोडून जाण्याचे प्रमाण जास्त आहे. रुग्णाींना सातत्यपिूच उच्च 
िजाचची सेिा िेणे शक्य व्हािे याकरीता बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्च त 
बाहयस्त्रोतीकरणाद्िारे विशषेज्ञ (Intensivists) डॉक््राींच्या सेिा िोन िषाचच्या 
कालािधीकरीता उपलब्ध करुन िेण्यासाठी ननवििा काढण्यात आली आहे. 
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सिर कीं त्रा् कालािधी पणूच झाल्यािर अनतिक्षता विभागातील ननिासी 
िदै्यकीय अधधकाऱयाींची पिे प्रचर्लत पध्ितीने बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्च त 
भरण्यात येणार आहेत. 
(३) ि (४) अनतिक्षता विभागात िाखल रुग्णाींना सपुर स्पेशार्ल्ी विभागाच्या 
सेिाींकरीता आकारण्यात येणारे िर हे महानगरपार्लकेच्या प्रचर्लत िराप्रमाणे 
कायम असनू त्यामध्ये कोणतीही िाढ करण्यात आललेी नाही. 
 

___________ 
 
मुांबई मिानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाने (एमएमआरडीए) पायाभूत 

सुविधा प्रिल्पासाठी नेमलेल्या सल्लागारािर शुल्िापोटी  
िरण्यात आलेला खचि िाया गेल्याबाबत 

 
(१५) ४१५९० (०८-०६-२०१८). श्री.किरण पािसिर, श्री.िेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.रािुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्िाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.सततश चव्िाण, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगर प्रिेश विकास प्राधधकरणाने (एमएमआरडीए) कल्याण, 
उल्हासनगर, बिलापरू, अींबरनाथ येथील पायाभतू सवुिधा प्रकल्पासाठी 
नेमलेल्या सल्लागारािर शलु्कापो्ी करण्यात आलेला ४ को्ी १५ लाख रुपयाींचा 
खचच िाया गले्याचा ननषकषच भारताचे ननयींत्रक ि महालेखा पररक्षकाींनी (कॅग) 
आपल्या अहिालात काढला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सल्लागाराची ननयकु्ती कोणत्यात प्रकल्पाच्या कामासाठी 
करण्यात आली असनू सिर सल्लागाराच्या ननयकु्तीसाठी कोणत्या अ्ी ि शथी 
ननस्श्चत करण्यात आल्या होत्या, तसेच उक्त प्रकल्पाच्या कामास 
एमएमआरडीएच्या ननयोजन विभागाची सींमती घेण्यात आली होती काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (०३-०७-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) विस्तारीत पायाभतू 
सवुिधा प्रकल्प अींतगचत कल्याण शहर िळण रस्ता बाींधणे, राज्यमागच ४० िरील 
र्शरगाि र्ा्ा त ेराषट्रीय महामागच क्र. ३ पडघा त ेद््िाळा राषट्रीय महामागच क्र. 
२२२ त ेकल्याण कजचत राज्यमागच ३५ िरील बिलापरू पयतं चौपिरी रस्त्याच े
बाींधकाम ि भसूींपािन करणे, ्क्का कॉलनी - पळस्प ेर्ा्ा आणण कळींबोली त े
खाींिा कॉलनी, खोपोली शहर िळण रस्ता, रेिस कारींजा रस्त्यािर रेिस खाडीिर 
पलुाच ेबाींधकाम, र्भिींडी िळण रस्त्याचे बाींधकाम, नेरळ त ेिस्तरुी रस्त्याची 
सधुारणा, िस्तरुी माथेरान या पथमागाचचे सशुोर्भकरण करणे अशा कामाकरीता 
ननवििापिूच काम ेि भसूींपािन करण्याबाबत प्रकल्प व्यिस्थापन करण्यासाठी 
मुींबई महानगर प्रिेश विकास प्राधधकरणाच्या कायचकारी सर्मतीने दिनाींक      
२८ जानेिारी, २०१३ रोजीच्या २३७ व्या बठैकीत सल्लागार ननयकु्तीस मींजूरी 
दिली होती. तसेच, प्राधधकरणाच्या दिनाींक २७/०६/२०१४ च्या १३४ व्या 
बठैकीमध्ये उक्त प्रकल्पाच्या बाींधकामास मींजुरी िेण्यात आली आहे. 
  दिनाींक १३/०४/२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये मुींबई महानगर प्रिेश विकास 
प्राधधकरणाने सािर केलेल्या उत्तराच्या अनषुींगाने सल्लागाराच्या शलु्कापो्ी 
रुपये ४.१५ को्ी िाया गेल्याच्या ननषकषाचबाबतचा मदु्दा ननरीक्षण अहिालातनू 
लोकलेखा सर्मतीपढुील चचेच्या अधधन राहून मा.प्रधान महालेखाकार याींनी 
ननकाली काढलेला आहे. 
 

___________ 
 
मुांबर्ितील दहिसर येथील आनांदनगर मधील मिानगरपार्लिा रूग्णालयात 

सोयी-सुविधाांचा अभाि असल्याबाबत 
 
(१६) ४१६३६ (१८-०६-२०१८). श्री.प्रसाद लाड, अॅड.रािुल नािेिर, श्री.िेमांत टिल,े 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रविण दरेिर : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबइचतील िदहसर येथील आनींिनगर मधील महानगरपार्लका रूग्णालयात 
सोयी-सवुिधाींचा अभाि असल्याने रूग्णाींना अनेक अडचणीींचा सामना करािा 
लागत असनू सिर रुग्णालयात र्लफ्् बींि असणे, पायऱ या तु् लेल्या असणे 
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तसेच सरुक्षा रक्षकही नसल्याची बाब दिनाींक ११ एवप्रल, २०१८ रोजी िा 
त्यासमुारास ननिशचनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने रुग्णालयाची पहाणी िा चौकशी केली 
आहे काय, चौकशीचे ननषकषच काय आहेत ि सिर रुग्णालयात रुग्णाींना सिच 
सोयीसवुिधा तात्काळ उपलब्ध होण्यासाठी कोणती कायचिाही िा उपाययोजना 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०६-०७-२०१८) : (१), (२) ि (३) आनींिनगर, िदहसर (पिूच), 
मुींबई येथे बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेचे रुग्णालय नसनू इमारतीच्या पदहल्या 
मजल्यािर महानगरपार्लकेचा ििाखाना ि आरोग्य कें द्र कायचरत आहे. 

सिर ििाखाना ि आरोग्य कें द्रामार्च त स्थाननक नागररकाींना प्राथर्मक 
आरोग्य सेिा परुविण्यात येतात. 

इमारतीमध्ये र्लफ्् कायचरत असनू इमारतीच्या पायऱया ससु्स्थतीत 
असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेने कळविल ेआहे. 

 

___________ 
 

सोलापूर जजल््यात िनािटि राज्यातून गुटखा विक्री  
िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

 
(१७) ४१६९५ (२०-०६-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय अन्द्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बालाजीनगर (ता.मींगळिेढा, स्ज.सोलापरू) हद्दीत कनाच्कातनू येणाऱ या 
ओमनी िाहनातनू २ लाख ५ हजार ६२० रुपयाींचा गु् खा दिनाींक १४ एवप्रल, 
२०१८ रोजी िा त्यासमुारास पकडण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यात गु् खा बींिी असतानाही कनाच् क भागातनू राज्यातील 
सीमालगतच्या स्जल्हयातनू अिधैररत्या गु् ख्याची तस्करी करून सोलापरू 
स्जल्हयात गु् खा विक्रीसाठी आणला जात असल्याने राज्यात गु् खा विक्री केली 
जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल,े तद्नसुार राज्यात गु् खा विक्री होत असल्याने या व्यसनाने 
तरुण वपढी कॅन्सरसारख्या आजाराला बळी पडत असल्याने या वपढीला 
िाचविण्यासाठी अिधै गु् खा ननर्मचती ि तस्करी करणाऱ याींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.धगरीश बापट (०७-०७-२०१८) : (१) बालाजीनगर (ता.मींगळिेढा, स्ज.सोलापरू) 
हद्दीत कनाच्कातनू येणाऱ या ओमनी िाहनातनू २ लाख ५ हजार ६२० रुपयाींचा 
प्रनतबींधधत अन्न पिाथच पानमसाला ि सगुींधधत तींबाखुचा साठा दिनाींक १४ 
एवप्रल, २०१८ रोजी पकडण्यात आला आहे. सिर साठ्यामध्ये गु् ख्याचा समािेश 
नाही. 
(२) राज्यात छुप्या ि चोरट्या पध्ितीने इतर राज्यातनू गु् खा आणून त्याची 
विक्री केल्याची प्रकरणे अन्न ि औषध प्रशासनाच्या ननिशचनास आली आहेत. 
(३) उपरोक्त प्रकरणी प्रनतबींधधत अन्न पिाथाचच्या िाहतकुीसाठी िापरण्यात 
आलेले ओमनी िाहन जप्त करण्यात आल े आहे. जप्त साठ्यातनु ०८ 
अनौपचारीक नमनेु विश्लेषणासाठी घेण्यात आल ेआहेत. सिर नमनु्याींच ेअहिाल 
अद्याप प्रलींबबत आहेत 
 अन्न ि औषध प्रशासनाने सींपणूच राज्यात सन २०१७-१८ मध्ये ४६३५ 
अन्न आस्थापनाींची तपासणी करुन १३९६ पेढयाींिर प्रनतबींधधत अन्न 
पिाथाचबाबत कारिाई करुन एकूण रुपये ३९,८४,००,७६५/- ककीं मतीचा साठा जप्त 
करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
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मुांबई शिर तसेच उपनगरात पािसाळयात सखल भागात जमा  
िोणाऱ् या पाण्याचा तनचरा िरण्यासाठी पांप लािण्याच्या 

 िामािरीता िां त्राटदाराला देण्यात आल्याबाबत 
 

(१८) ४१८७३ (२१-०६-२०१८). अॅड.िुसनबान ू खर्लफे, श्री.रामिरी रुपनिर : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहर तसेच उपनगरात पािसाळयात सखल भागात जमा होणाऱ या 
पाण्याचा ननचरा करण्यासाठी दठकदठकाणी पींप लािण्याच्या कामाकरीता मुींबई 
महानगरपार्लकेने ननयकु्त केलेल्या कीं त्रा्िाराला रुपये ५५ को्ी िेण्यात 
आल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशचनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गत पािसाळयात सिरहू पींपाकरीता रुपये २३ को्ी खचच केले 
असनू सन २०१७ मध्ये पींपाची सींख्या कमी केली असतानाही रुपये ५५ को्ी 
कीं त्रा्िाराने आकारल्याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती 
काय आढळून आल ेि त्यानसुार कोणती कायचिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१४-०७-२०१८) : (१) मुींबई शहर तसेच उपनगरात 
पािसाळ्यात सखल भागात जमा होणाऱया पाण्याचा ननचरा करण्यासाठी २७९ 
दठकाणी पींप, सन २०१८ ि २०१९ या िोन िषाचसाठी भाडतेत्िािर लािण्याच्या 
कामाकरीता बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेने एकूण रुपये ५४.०८ को्ीच्या कीं त्रा्ाच े
कायाचिेश माहे एवप्रल, २०१८ दिलेले आहे. 
(२) सन २०१६ ि २०१७ या िोन िषाचसाठी २७२ दठकाणी पींप लािण्याकरीता रुपये 
२८.८५ को्ी एिढया खचाचच ेकीं त्रा् िेण्यात आल ेहोत.े 

ककमान िेतनाच्या िरात कामगार विभागाच्या दिनाींक ०५ ऑगस््, 
२०१७ च्या ननणचयानसुार झालेली िाढ गहृीत धरुन बाजार भािानसुार अींिाजपत्रक 
तयार करण्यात आल.े 

सिर कामाची िेयके अद्यापपयतं अिा करण्यात आली नसल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्च त कळविण्यात आल ेआहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील अिरािी पासून सुरु िोणारे किमान िौशल्याधाररत 
अभ्यासक्रम रद्द िरण्याबाबत 

 
(१९) ४२०१४ (१४-०६-२०१८). श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िौशल्य वििास ि 
उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अकरािी पासनू सरुु होणारे ककमान कौशल्याधाररत अ्यासक्रम 
येत्या शकै्षणणक िषाचपासनू बींि करण्यात येणार असल्याचे माहे मे, २०१८ च्या 
िसुऱ या सप्ताहात ननिशचनास आल ेअसनू सिर अ्यासक्रम बींि करण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेतद्नसुार अ्यासक्रम बींि करु नये याबाबत कोणती कायचिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (३०-०६-२०१८) : (१) उच्च माध्यर्मक व्यिसाय 
अ्यासक्रम (ककमान कौशल्यािर आधाररत अ्यासक्रम) बींि करण्यात आलेले 
नाहीत. 
(२) ि (३) उच्च माध्यर्मक व्यिसाय (एचएससी व्होकेशनल) अ्यासकम पणूच 
करणाऱ या विद्यार्थयाचना राषट्रीय व्यिसाय प्रमाणपत्र (NTC) ककीं िा राषट्रीय 
व्यिसाय प्रर्शक्षण पररषिेच ेप्रमाणपत्र (NCVT) र्मळत नाहीत. त्यामळेु उच्च 
माध्यर्मक व्यिसाय (एचएससी व्होकेशनल) अ्यासक्रम पणूच करणाऱ या 
विद्यार्थयाचना उच्च माध्यर्मक बरोबर राषट्रीय व्यिसाय प्रमाणपत्र (NTC) ककीं िा 
राषट्रीय व्यिसाय प्रर्शक्षण पररषिेच े प्रमाणपत्र (NCVT) िेता याि े या 
दृस्ष्कोनातनू सिर अ्यासक्रमाच े उन्नतीकरण करुन त्याींचे औद्योधगक 
प्रर्शक्षण सींस्था (ITI) ककीं िा व्यिसाय प्रर्शक्षण सींस्था (VTI) मध्ये रुपाींतरण 
करणेचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
 

___________ 
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राज्यात मध्यिती िारागिृात र्शक्षा भोगणाऱ्या िैद्याांची 
 सुनािणी िोत नसल्याबाबत 

 
(२०) ४२०३६ (०८-०६-२०१८). डॉ.पररणय फुिे, श्री.िेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.रािुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सततश चव्िाण, श्रीमती विद्या चव्िाण, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.शरद रणवपसे, अॅड.िुसनबानू 
खर्लफे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील येरिडा (पणेु) मुींबई, नार्शक, नागपरू, औरींगाबाि ि अमरािती 
येथील मध्यिती कारागहृात र्शक्षा भोगत असलेल्या कैियापकैी ७३ ्क्के 
कैद्याच्या जार्मनािर सनुािणी होत नसल्याने गत अनेक िषाचपासनू त ेतरुुीं गात 
णखतपत पडल ेअसल्याचे अर्लकडचे केलेल्या पहाणीत ननिशचनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यापकैी बहुतके कैिी हे ककरकोळ स्िरुपाच्या गनु्हयात सींशनयत 
असनू त्याींना न्यायालयात हजर करण्यासाठी पोर्लसाींकड े परेुसे मनषुयबळ 
उपलब्ध नसनू सण, राषट्रीय कायचक्रमासाठी बींिोबस्त आणण अनतमहत्िाच्या 
व्यक्तीींच्या सरुक्षेसाठी उपलब्ध पोलीस िलातनू पोलीस दिल ेजात असल्याने 
विदहत केलेल्या तारखेच्या दििशी कैद्याींना न्यायालयात नेणे शक्य होत नसनू 
कच्चा कैद्याींची जार्मनािर सनुािणी खेरीज तरुुीं गातनू सु् का होत नसल्याने 
त्याची मानर्सक कुचींबणा होत असल्याचे आढळून आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेि तद्नषुींगाने कोणती कायचिाही करण्यात आली िा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०३-०७-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) येरिडा (पणेु), मुींबई, नार्शक, नागपरू, औरींगाबाि ि अमरािती या 
कारागहृाींत मागणीप्रमाणे १०० ्क्के पोलीस पथकाचा परुिठा पोलीस 
मखु्यालयाकडून होत नाही, ही िस्तसु्स्थती आहे. परींत,ु न्यायालयात हजर 
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राहण्याची आिश्यकता नसलेल्या जास्तीत जास्त बींद्याींना स्व्हडडओ 
कॉन्र्रस्न्सींग (व्ही.सी.) द्िारे मा.न्यायालयात हजर करण्यात महाराषट्र राज्याचा 
िेशात प्रथम क्रमाींक आहे. तसेच जामीनािर सनुािणीसाठी न्यायालयात बींद्याींना 
प्रत्यक्ष हजर करणे आिश्यक नाही. 
(३) मा.उच्च न्यायालय, जनदहत याधचका क्र.४६/२०१५ ि १६७/२०१५ सह 
९/२०१७ मध्ये दिनाींक ०१/०३/२०१७ च्या आिेशानसुार राज्यातील कारागहृात 
क्षमतपेेक्षा जास्त बींिी असल्याने कायद्यात्मक तरतिूी ि मा.सिोच्च 
न्यायालयाचे या सींिभाचतील विविध न्यायालयीन ननिाड्याींच्या अनषुींगाने 
अ्यास करुन न्यायाधीन बींद्याींची सींख्या कमी करण्याच्या दृष्ीने उपाययोजना 
सचुविण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयाचे सेिाननितृ्त न्यायाधीश डॉ. एस. 
राधाकृषणन याींच्या अध्यक्षतखेाली शासन ननणचय दिनाींक ०६/०६/२०१७ अन्िये 
सर्मती गदठत केली आहे. सिर सर्मतीने नकुताच अहिाल गहृ विभागास सािर 
केला असनू, त्याची तपासणी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 
मुांबई मिानगरपार्लिेच्या चेंबूर येथील हदिालीबेन मोिनलाल मेिता (मााँ) 

रुग्णालयात डॉक्टर ि िमिचाऱ् याांची पदे ररक्त असून र्तर  
पायाभूत सुविधाांचा अभाि असल्याबाबत 

 
(२१) ४२०९३ (०८-०६-२०१८). श्री.विजय ऊफि  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामतनिास र्सांि, श्रीमती जसमता िाघ, श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईमधील चेंबरू येथील दििालीबेन मोहनलाल मेहता (मााँ) रुग्णालयात 
डॉक््र ि कमचचाऱयाींची ररक्त पिे, अपरुी यींत्रसामगु्री आणण पायाभतू सवुिधाींची 
कमतरता असल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत असल्याचे दिनाींक १४ एवप्रल, २०१८ 
रोजी िा त्यासमुारास ननिशचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर रुग्णालयातील क्ष-ककरण विभाग बींि असनू एमआरआय 
मशीन आणण र्स्ी स्कॅन लॅब नसल्याने रुग्णाींना खाजगी रुग्णालयात जाि े
लागत आहे तसेच रुग्णालयात बरीच औषधे उपलब्ध नसल्यामळेु डॉक््राींनी 
र्लहून दिलले्या औषधाींपकैी काही औषधे बाहेरून घ्यािी लागत असल्याचेही 
ननिशचनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पररसरात मुींबई महानगरपार्लकेचे मााँ हे एकमेि शासकीय 
रुग्णालय असल्यामळेु सिर रुग्णालयात चेंबरु, गोंिडी तसेच आसपासच े
नागररक उपचारासाठी येत असल्याने अनेकिा येथील गिी ि मोठ्या राींगा पाहून 
रुग्ण खाजगी रुग्णालयाींमध्ये जात असल्याने त्याींना आधथचक भिंुड सहन करािे 
लागत असल्याचेही ननिशचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, सिर रुग्णालयातील कमचचाऱयाची ररक्त पिे भरून अद्याित 
सोयी सवुिधा परुविण्याबाबत शासनाने कोणती कायचिाही िा उपाययोजना केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१२-०७-२०१८) : (१) दििालीबेन मोहनलाल मेहता (मााँ) या 
बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या ७४ रुग्णशय्येच्या रुग्णालयात खालील रुग्णसेिा 
उपलब्ध आहेत :- 

• २४ तास बाहय / आींतररुग्ण सेिा 
• िदै्यकीय धचककत्सा 
• शल्य धचककत्सा 
• स्त्रीरोग ि बालरोग धचककत्सा 
• कान, नाक, घसा ि नेत्र विभाग 
• त्िचारोग धचककत्सा 
• क्षयरोग विभाग 
• हृिय स्पींिन आलखे सवुिधा 
• क्ष-ककरण विभाग, प्रयोगशाळा 
• २४ तास रुग्णिादहका 

  त्यामळेु अपरुी यींत्रसामगु्री आणण पायाभतू सवुिधाींच्या कमतरतमेळेु 
रुग्णाींची गरैसोय होत नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेने कळविल ेआहे. 
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(२) सिर रुग्णालयामध्ये क्ष-ककरण विभाग कायचरत आहे. रुग्णाींना सी.्ी.स्कॅन, 
एम.आर.आय. या सवुिधाींची आिश्यकता भासल्यास त्याींना राजािाडी रुग्णालय 
ि पींडीत मिनमोहन मालिीय रुग्णालय या रुग्णालयाींकड े चाचणीींकरीता 
पाठविण्यात येत.े 

महानगरपार्लकेच्या अनसुचूीिरील सिच औषधे मााँ रुग्णालयात परेुशा 
प्रमाणात उपलब्ध आहेत. 
(३) मााँ रुग्णालयातील आपात्कालीन विभाग २४ तास कायचरत असनू िदै्यकीय, 
शल्यधचककत्सा, बालरोग, त्िचारोड ि क्षयरोग बाहयरुग्ण विभाग सकाळी ८ त े
िपुारी १२ तसेच कान, नाक, घसा, स्त्रीरोग ि मधुमेह बाहयरुग्ण विभाग िपुारी 
१ त े३ या िेळेत सरुु असल्यामळेु गिीचे ननयोजन योग्यररत्या होत असल्याचे 
बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेने कळविले आहे. 
(४) रुग्णालयाच्या आस्थापनेिर १७५ डॉक््रस ्ि कमचचारी असनू ररक्त असलेली 
३२ पिे भरण्याची कायचिाही बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेकडून करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
 
मुांबई उपनगरातील मानखदुि, भाांडूप ि घाटिोपर येथील झोपडपट्टीत 

शौचालय िोसळून अपघात झाल्याबाबत 
 
(२२) ४२०९९ (०८-०६-२०१८). श्री.विजय ऊफि  भाई धगरिर, श्री.रामतनिास र्सांि, 
श्रीमती जसमता िाघ, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.िेमांत टिले, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.रािुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सततश चव्िाण, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बगे, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील भाींडूप वप ींपळेश्िर कॉलनीमधील साई सिन चाळीतील सािचजननक 
शौचालय खचल्याने िोघाींचा मतृ्य ू झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा 
त्यािरम्यान ननिशचनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
 



वि.प. १ (29) 

(२) असल्यास, म्हाडा ि मुींबई महापार्लकेमार्च त सन १९८० पासनू बाींधलले्या 
शौचालयाींपकैी ८० हजार शौचालये िेखभाल ि िरुुस्तीच्या अभािामळेु तसेच 
िाढत्या लोकसींख्येमळेु जीणच होऊन धोकािायक झाली असल्याचे ननिशचनास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर जीणच झालेल्या शौचालयाचे लेखापरीक्षण करून धोकािायक 
आढळलेल्या शौचालयाींची स्िच्छ भारत अर्भयानाींतगचत िरुुस्ती ककीं िा सिर 
शौचालय नविन बाींधण्याबाबत शासनाने कोणती कायचिाही ककीं िा उपाययोजना 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०६-०७-२०१८) : (१) साई सिन चाळ, वप ींपळेश्िर कॉलनी, 
भाींडूप येथील खाजगी शौचालय दिनाींक २८/०४/२०१८ रोजी कोसळल्याने िोन 
व्यक्तीींचा मतृ्य ूझाला ही िस्तसु्स्थती आहे. 
(२) ि (३) म्हाडामार्च त बाींधण्यात आलेल्या सािचजननक शौचालयाींच्या अनषुींगाने 
खालीलप्रमाणे सचूना िेण्यात आल्या आहेत 

• ससु्स्थतीत असलेल्या शौचालयाींची सींयकु्त पाहणी करुन सिर शौचालये 
महानगरपार्लकेकड ेहस्ताींतरीत करण्यात यािीत. 

• सिर शौचालयाींमध्ये पाणी ि िीज परुिठा बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेने 
उपलब्ध करुन द्यािा ि सिर शौचालयाींची िेखभाल स्ियींसेिी सींस्था 
(सी.बी.ओ.) मार्च त करुन घेण्यात यािी. 

• िरुुस्तीची आिश्यकता असणारी शौचालये म्हाडा प्रशासनाने स्िननधीतनू 
िरुुस्त करुन महानगरपार्लकेकड े हस्ताींतरीत करािीत. तद्नींतर 
महानगरपार्लकेने सिर शौचालयाींची िेखभाल स्ियींसेिी सींस्था 
(सी.बी.ओ.) मार्च त करुन घेण्यात यािी. 
बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेकडून बाींधण्यात आलले्या शौचालयाींच्या 

िरुुस्तीसाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येत आहेत :- 
• महानगरपार्लकेच्या विभाग कायाचलयाींमार्च त परररक्षण ि िरुुस्ती 

करण्यात येत.े 
• जीणच झालेल्या शौचालयाींची िेळोिेळी पनुबांधणी करण्यात येत.े 
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• सन २०१७-१८ पासनू शौचालयाींच्या सींरचनात्मक परररक्षणासाठी विभाग 
कायाचलयाींना ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात येत आहे. 

• बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्च त १६,७०३ शौचकुपाींची पनुबांधणी ि 
६,०७१ शौचकुपाींची नव्याने बाींधणी करण्यासाठी ननवििा प्रकक्रयेची 
कायचिाही सरुु आहे. 

(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
___________ 

 
मुांबर्ि पार्लिेच्या विविध विभागाांना लागणाऱ्या िसतूांची खरेदी 

बाजारभािापेक्षा जासत दराने िरण्यात आल्याबाबत 
 
(२३) ४२१८५ (०८-०६-२०१८). आकिि .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.सभुाष झाांबड, अॅड.िुसनबान ूखर्लफे, श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफि  भाई जगताप, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबइच पार्लकेच्या विविध विभागाींना लागणारे र्लक, लाकडाचे लहान 
डायनन ींग ्ेबल, हात असलेल्या आणण नसलेल्या प्लास्स््कच्या खचुाच, ्ेबल, 
विद्यार्थयाचकरीता लखेनासाठी र्ळी असलेली खचुी, पाित्राणे-बू्  ठेिण्याची 
र्डताळे इत्यािी खरेिी करण्याचा ननणचय पार्लकेने घेतला आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, सिर िस्तूींच्या खरेिीसाठी पार्लकेच्या मध्यिती खरेिी खात्याने 
अींिास्जत केलेले िर हे बाजारभािापेक्षा िपु्प् असल्याची बाब दिनाींक ४ एवप्रल, 
२०१८ रोजी िा त्यासमुारास ननिशचनास आली असनूही सिर िस्तूींची खरेिी कीं त्रा् 
मध्यिती खात्याने सींबींधधत कीं त्रा्िाराींना िेण्याचा ननणचय घेतला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार सींबींधधतािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (१६-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) अशा आशयाचे ितृ्त दिनाींक ०६/०४/२०१८ रोजीच्या ितृ्तपत्रामध्ये 
प्रर्सध्ि झाले होत.े याबाबतची िस्तसु्स्थत पढुीलप्रमाणे :-  

बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमार्च त ब्लॅक बोडच, नो्ीस बोडच, प्लास्स््क 
चेअसच इत्यािी १० बाबीींसाठी ई-ननवििा प्रकक्रयेद्िारे दिनाींक २८/०८/२०१७ रोजी 
ननवििा मागविण्यात आली. 

ननवििा प्रकक्रयेचे अींिाजपत्रक हे महानगरपार्लकेच्या अस्स्तत्िात 
असलेल्या िर पररपत्रकाप्रमाणे ननस्श्चत केल े जातात. यानसुार सिरील १० 
बाबीींपकैी प्लास्स््क चेअर विथ आम्सच ि स््ूडी्ं  चेअरसच विथ राईद्ींग पॅड या 
िोन बाबीींकरीता विद्यमान िर पररपत्रक उपलब्ध असल्याने त्या बाबीींचे 
िरपररपत्रकातील िर जस ेच्या तसे अींिास्जत िराींसाठी विचारात घेतलेल ेआहेत. 

ब्लॅक बोडच, नो्ीस बोडच ि डायनन ींग चेअसच या तीन बाबीींच ेिर विद्यमान 
िर पत्रकामध्ये नमिू नसल्याने, तथावप हया बाबीींचे िर सन २०१४ त े२०१६ च्या 
िर पररपत्रकामध्ये उपलब्ध असल्याकारणाने त्याकरीता सिर बाबीींच्या िरािर 
प्रनतिषी १०% िाढ गदृहत धरुन त्याींची सरासरी काढून अींिास्जत िर ननस्श्चत 
करण्यात आल.े  

डायननग ् ेबल स्मॉल िडुन, प्लास्स््क चेअर वििाऊ् आम्सच, प्लास्स््क 
स््ुल ि आईस बॉक्स या चार बाबीींचे िर विद्यमान तसेच मागील िर 
पररपत्रकात उपलब्ध नसल्याने त्या बाबीींकरीता बाजार सव्हेक्षण करून अींिास्जत 
िर ननस्श्चत करण्यात आल ेआहेत. 

श ूरॅक या बाबीींसाठी यापिूी माहे मे, २०१७ मध्ये मागविण्यात आलले्या 
तथावप, जीएस्ी शलु्क ननधाचरीत झाल े नसल्याने रद्द झालेल्या ननवििेतील 
लघतु्तम प्राप्त िर अींिास्जत िरासाठी विचारात घेतलेल ेआहेत. 

सिर िस्तूींची खरेिी ही बाजारभािापेक्षा िपु्प् िराने असल्याची बाब 
िस्तसु्स्थतीत अनसुरुन नसनू प्रत्यक्षात िस्तचु ेननवििेत प्राप्त िर हे ननवििा 
अींिास्जत िरापके्षा कमी आहे, ज्या िस्तुींच ेननवििा प्राप्त िर अींिास्जत िरापेक्षा 
जास्त आहेत त ेिा्ाघा्ी अींती कमी करण्यात आल ेआहेत. तसेच आईस बॉक्स 
या बाबीींचे िर अींिास्जत िरापेक्षा जास्त असल्याने सिर बाब ननवििेतनू 
िगळण्यात आली आहे.  
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सिर प्रकरणी मध्यिती खरेिी खात्यामार्च त ई-ननवििा प्रकक्रयेद्िारे 
लघतु्तम िेकार असणाऱया परुिठािाराींशी िा्ाघा्ीअींती प्राप्त झालेल्या िरास 
स्थायी सर्मतीची दिनाींक ०७/०४/२०१८ रोजी मान्यता प्राप्त झाली आहे. तद्नींतर 
दिनाींक ०९/०५/२०१८ रोजी िर पररपत्रक ननगचर्मत करण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

खाजगी अनुदातनत शाळाांना गणणत भाषा शैक्षणणि  
साहित्य पेटी ि र्तर साहित्य देण्याबाबत 

 

(२४) ४२३७१ (१४-०६-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : सन्माननीय शालये र्शक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) शासनातरे् अनेक प्रकारचे टे्रनन ींग अनिुाननत शाळाींमधून िेण्यात येत ेपरींत ु
त्यासाठी लागणारे गणणत भाषा शकै्षणणक पे्ी ि इतर सादहत्य िेण्यात येत 
नसनू स्जल्हा पररषिेतील शाळाींना सिरहू सादहत्य िेण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू विभागाच्या र्शक्षक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १६ मे, 
२०१८ रोजी शासनास ननिेिन पाठिनू उक्त प्रकरणी िखल घेण्याची विनींती केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन खाजगी अनिुाननत 
शाळाींना सधु्िा गणणत भाषा शकै्षणणक पे्ी ि इतर सादहत्य मींजूर करण्याबाबत 
कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(२९-०६-२०१८) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सिच र्शक्षा अर्भयान अींतगचत अध्ययन समधृ्िी कायचक्रमाकरीता मींजूर 
असणारी तरतिू ही शासकीय ि स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींच्या शाळाींमधील 
विद्यार्थयांकरीता विननयोगात आणणे अननिायच आहे. त्यामळेु गणणत भाषा 
शकै्षणणक पे्ी ि इतर सादहत्य सिच र्शक्षा अर्भयान अींतगचत खाजगी अनिुाननत 
शाळाींना उपलब्ध करुन िेणे शक्य नाही. 

___________ 
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मिात्मा फुले मागासिगीय उच्च प्राथर्मि शाळा, गुलशननगर (नागपूर)  
शाळेची चौिशी िरण्याबाबत 

 
(२५) ४२३७३ (१४-०६-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, डॉ.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८११४ ला हदनाांि २३ माचि, 
२०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाित सन्माननीय शालेय र्शक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महात्मा रु्ले मागासिगीय उच्च प्राथर्मक शाळा, गलुशननगर (नागपरू) या 
शाळेतील खो्ी प्सींख्या, ननयमबाहय मान्यता, स्थलाींतरास दिलेले सींरक्षण 
मा.उच्च न्यायालयात केलेले शपथपत्र इत्यािी बाबीींची चौकशी करून 
त्याबाबतचा अहिाल सािर करण्यात आला आहे काय, 
(२) तसेच शासनाने केलले्या अपहाराविरूध्ि कारिाई करण्याचे आिेश 
िेण्याबाबत वििभच माध्यर्मक र्शक्षक सींघाने दिनाींक ८ डडसेंबर, २०१७ रोजी ि 
दिनाींक १६ मे, २०१८ रोजी िा त्यासमुारास नागपरू स्जल्हयाचे मा.पालकमींत्री 
याींना ननिेिन िेिनू चौकशीची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर शाळेच्या स्थलाींतराच्या आिेशाींची सत्यता पडताळणी करून 
र्मळणेबाबत र्शक्षण उपसींचालक, नागपरू याींच्याकडून कायचिाही पणूच होिनू 
त्याबाबतचा अींनतम ननणचय झाला आहे काय, असल्यास ननणचयाचे स्िरुप ि 
त्याचा थोडक्यात तपर्शल काय आहे,  
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर प्रकरणी 
गरैव्यिहार करणाऱया सींबींधधताींविरुध्ि कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(३०-०६-२०१८) : (१) अद्याप शासनास अहिाल प्राप्त झालेला 
नाही. 
(२) या बाबतचे ननिेिन प्राप्त झाले आहे. 
(३) सिर प्रकरणी अींनतम ननणचय झालेला नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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मोिेगाि (ता.नाांदगाि, जज.नार्शि) येथील शाळेतील मुख्याध्यापिाने 
शाळाबा्य िामामुळे आत्मित्या िेल्याबाबत 

 
(२६) ४२३७४ (१५-०६-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्रीमती विद्या चव्िाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय शालेय र्शक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोहेगाि (ता.नाींिगाि, स्ज.नार्शक) येथील शाळेतील कायचरत मखु्याध्यापक 
श्री.मकुुीं ि मनोहरिास शोभाित याींनी शाळाबाहय कामामळेु मानर्सक सींतलुन 
बबघडल्याने दिनाींक २६ एवप्रल, २०१८ रोजी आत्महत्या केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.शोभाित हे सध्या चाींििड तालकु्यातील मेसनखेड (खुिच) 
येथील स्जल्हा पररषि शाळेत शे्रणी पात्र मखु्याध्यापक म्हणुन ननयकु्त 
झाल्यानींतर सरल प्रणालीच्या कामाींचा त्रास सहन न झाल्यामळेु मानर्सक 
त्रासाखाली येऊन त् याींनी आत्महत्या केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणाबाबत नागपरू विभागाच्या र्शक्षक लोकप्रनतननधीींनी 
शासनास दिनाींक १६ मे, २०१८ रोजी ननिेिन पाठिनू या प्रकरणाची चौकशी 
करण्याची तसेच र्शक्षकाींना शाळाबाहय कामातनु ररक्त करण्याची मागणी केली, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(०२-०७-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) ि (५) याबाबत केलेल्या चौकशीत श्री.शोभाित याींनी प्रशासकीय तणािामळेु 
आत्महत्या केलेली नसल्याचे आढळून आल.े  
 

___________ 
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बाल िक्ि अर्भयान ि क्राय या सियांसेिी सांसथेने िेलेल्या सिेक्षणातील 
शाळाांना पायाभूत सुविधा ि र्शक्षि उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 
(२७) ४२३८४ (१९-०६-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८२७६ ला हदनाांि २० माचि, २०१७ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाित सन्माननीय शालेय र्शक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ८ स्जल्हयातील १२२ स्जल्हा पररषिेच्या शाळाींचे सिेक्षण क्रायच्या 
बाल हक्क अर्भयानाने केल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सिेक्षणातनू क्रायने तयार केलेल्या अहिालानसुार राज्यात 
अद्याप १३ ्क्के शाळाींच्या इमारती कमजोर आणण मलुाींसाठी धोकािायक 
असनू ५७ ्क्के शाळाींमध्ये पणूचिेळ मखु्याध्यापक नसल्याची तसेच २९ ्क्के 
शाळाींना सींरक्षण र्भींत नसल्याची, ६९ शाळाींमध्ये शौचालय असल ेतरी सर्ाई 
कमचचारी नसल्याच,े ३४ ्क्के शाळाींमध्ये खेळाचे मिैान नसल्याचे, ६३ ्क्के 
शाळाींमध्ये वपण्याच ेशदु्ध पाणी नसल्याच ेननिशचनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील शासकीय ि अनिुाननत शाळाींमध्ये शासनाच्या १० 
ननिेशकाींची प्रभािी अींमलबजािणी होत नसल्याने शासकीय शाळाींमध्ये मलेु 
कमी िाखिनू शाळा बींि केल्या जात असल्याचे दिसनू येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(०६-०७-२०१८) : (१) क्राय (CRY) ि बालहक्क अर्भयान याींनी 
८ स्जल्हयातील १२२ शाळाींच ेसिेक्षण केल ेआहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
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िें द्र शासनाच्या तनधी अभािी राज्यातील शासिीय शाळाांच्या सोयी 
सुविधाांिर पररणाम िोत असल्याबाबत 

 
(२८) ४२३८५ (१९-०६-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : सन्माननीय शालये र्शक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) शासनाच्या महाराष ट्र राज्य प्राथर्मक र्शक्षण पररषिेने सिच र्शक्षा 
अर्भयानासाठी सन २०१६-१७ मध्ये रुपये २२९६ को्ी ३३ लाख आणण २०१७-१८ 
मध्ये २४५५ को्ी ४० लाख रुपयाींची मागणी कें द्र शासनाकड ेकेली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, िरीलप्रमाणे केलेल्या मागणीनसुार कें द्र शासनाने या ननधीत 
कपात करुन सन २०१६-१७ मध्ये केिळ रुपये ६०८ को्ी ३३ लाख आणण सन 
२०१७-१८ मध्ये र्क्त रुपये ४६१ को्ी १ लाख एिढी अत्यल्प रक्कम राज्य 
शासनास दिली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाने सिच र्शक्षा अर्भयानाच्या ननधीमध्ये केलेल्या 
कपातीमळेु राज्यातील शासकीय शाळाींच्या सोयी सवुिधाींिर पररणाम होण्याची 
शक्यता आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(२९-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
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माध्यर्मि शाळेतील र्शक्षण सेिि ि र्शक्षिाांच्या िैयजक्ति 
 मान्द्यता प्रदान िरण्याबाबत 

 
(२९) ४२३८७ (१४-०६-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : सन्माननीय शालये र्शक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) ग्राम िशचन विद्यालय खडसींगी (ता.धचमरू, स्ज.चींद्रपरू) या शाळेतील       
अ) श्री.सींजय सयूचभान धगरड े(खुला प्रिगच), ब) श्री.गजानन शार्लकजी मडािी 
(अनसुधूचत प्रिगच) या र्शक्षण सेिकाींच्या ननयकु्तीस उपसधचि, शालेय र्शक्षण 
विभाग याींनी दिनाींक ३१ जानेिारी, २०१७ रोजीच्या पत्रानसुार आपल्या 
अधधकारात ियैस्क्तक मान्यता प्रिान केली ि आिेशाची प्रत र्शक्षणाधधकारी 
(माध्य.) स्ज.प. चींद्रपरू याींना पाठविली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपसधचिाींनी दिलेली मान्यता र्शक्षणाधधकारी (माध्य.), स्ज.प. 
चींद्रपरू याींनी दिनाींक १० एवप्रल, २०१७ च्या पत्र क्र. ६७८ नसुार नाकारली परींत ु
पनु्हा अिर सधचि, शालेय र्शक्षण विभाग याींनी िरील शाळेतील र्शक्षकाींच्या 
ियैस्क्तक मान्यता प्रिान करण्याची कायचिाही करण्यात यािी अस े आिेश 
दिनाींक ०४ डडसेंबर, २०१७ रोजीच्या पत्रानसुार र्शक्षणाधधकारी (माध्य.), स्ज.प. 
चींद्रपरू याींना दिल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माध्यर्मक शाळेतील र्शक्षण सेिक ि र्शक्षकाींच्या ियैस्क्तक 
मान्यता िेण्याचे अधधकार हे उपसधचिाींना आहेत की र्शक्षणाधधकाऱ याींना याबाबत 
ननमाचण झालेला गोंधळ याबाबत स्पष ् खुलासा करून शासन तसे पररपत्रक 
ननगचर्मत करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायचिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(२८-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) ि (४) विविध न्यायालयीन प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाींनी दिलेल्या 
ननणचयाच्या अनषुींधगक ियैस्क्तक मान्यता िेताना र्शक्षणाधधकारी याींनी 
तपासाियाच्या बाबीींबाबत शासनाने िेळोिेळी शासन ननणचय ननगचर्मत केल े
आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 
पुणे येथील िात्रज-िोंढिा या रसत्याांच ेभूसांपादन झालेले नसताना १७८ 

िोटीची तनविदा प्रकक्रयेला मिापार्लिेने मान्द्यता हदल्याबाबत 
 
(३०) ४२४३३ (२८-०६-२०१८). श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येथील कात्रज-कोंढिा या रस्त्याच्या भसूींपािनाची प्रकक्रया पणूच झाललेी 
नसतानाही १७८ को्ीची ननवििा प्रकक्रयेला महापार्लकेने मान्यता दिली 
असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशचनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेि तद्नसुार सिर रस्त्याच्या ननवििेस मान्यता िेणाऱया पार्लका 
अधधकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०४-०७-२०१८) : (१), (२) ि (३) कात्रज कोंढिा रस्त्यासाठी 
रुपये २१५.४३ को्ी प्रकल्प खचाचच्या िायीत्िास मान्यता िेण्यात आल्यानींतर 
पणेु महानगरपार्लकामार्च त दिनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी जादहरात िेऊन 
ननवििा मागविण्यात आल्या होत्या. तथावप, सिर ननवििा प्रकक्रया रद्द करण्यात 
आली आहे. 

त्यानींतर पणेु महानगरपार्लकेमार्च त या कामासाठी दिनाींक २० जून, 
२०१८ रोजी पनु्हा जादहरात िेऊन ननवििा मागविण्यात आल्या आहेत. 

या रस्त्यासाठी आिश्यक असणाऱया जागेपकैी समुारे ४०% ्क्के जागा 
पणेु महानगरपार्लकेच्या ताब्यात आहे. 
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उिचररत जागचेा ताबा र्मळण्याकरीता महानगरपार्लकेमार्च त प्रयत्न सरुु 
आहेत. 

तथावप, प्रस्ततु प्रकरणी चौकशी करण्याबाबत महानगरपार्लकेला सचूना 
िेण्यात आल्या आहे. 

___________ 
 
पुणे मिानगरपार्लिेच्या रुग्णालयात अत्याधतुनि सुविधा उपलब्ध िरुन 

तज्ञ डॉक्टराांच्या तनिडीच्या प्रसतािास मांजुरी न र्मळाल्याबाबत 
 
(३१) ४२४४१ (२८-०६-२०१८). श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु महापार्लकेच्या रुग्णालयात अत्याधुननक सवुिधा उपलब्ध करुन 
िेणाऱया तज्ञ डॉक््राींच्या ननिडीच्या प्रस्तािास गत पाच मदहन्याींपासनू मींजुरी 
र्मळाली नसल्याची बाब माहे मे, २०१८ च्या िसुऱया सप्ताहात ननिशचनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल े ि तद्नसुार सिर प्रस्तािास मींजुरी र्मळण्याबाबत कोणती 
कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०५-०७-२०१८) : (१) ि (२) पणेु महानगरपार्लका 
प्रशासनाकडील आरोग्य अधधकारी ि िदै्यकीय अधधकारी अशी ११ पिे 
नामननिेशनाने भरण्याच ेमहानगरपार्लकेकडून प्रस्तावित आहे. 

याबाबत जादहरात प्रर्सध्ि केल्यानींतर कागिपत्राींची छाननी ि मलुाखती 
अींती पात्र ७ पिाींची ननिड्यािी ि अनतररक्त ननिड यािीस मान्यतबेाबतचा 
प्रस्ताि पणेु महानगरपार्लकेच्या मदहला ि बाल कल्याण सर्मतीमार्च त मखु्य 
सभेच्या मान्यतसेाठी सािर करण्यात आला होता. 

सिर प्रस्तािास मदहला ि बालकल्याण सर्मतीची मान्यता र्मळाली 
नाही ही िस्तसु्स्थती आहे.  
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ननयर्मत विहीत प्रकक्रयेव्िारे ननिड झालेल्या उमेििाराींना त्िरीत 
ननयकु्ती आिेश िेण्याबाबत पणेु महानगरपार्लकेस सचूना िेण्यात आल्या 
आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

पुण्यातील िोरेगाांि पािि मधील र्समेंट रसता खोदाईच ेिाम 
तनयमबा्यररत्या खाजगी मोबाईल िां पनीद्िारे  

िरण्यात येत असल्याबाबत 
 
(३२) ४२४४६ (२१-०६-२०१८). श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणु्यातील कोरेगाींि पाकच मधील लेन क्र. ७ येथ ेखाजगी मोबाईल कीं पनीने 
र्समें् रस्ता ऑस्प््कल र्ायबर केबलसाठी खोिण्याचे काम ननयमबाहयररत्या 
केल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१८ च्या नतसऱया सप्ताहात ननिशचनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेि तद्नसूार ननयमबाहयररत्या काम करणाऱया सींबींधधत कीं पनी 
तसेच ठेकेिाराींिर कारिाई करुन खोिाईमळेु झालेले नकुसान तसेच िींड िसलू 
करण्याबाबत ि या पिपथाची पनु्हा िरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायचिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१२-०७-२०१८) : (१) ि (२) पणु्यातील कोरेगाींि पाकच मधील 
लेन क्र. ७ येथे खाजगी मोबाईल कीं पनीस ऑप््ीकल र्ायबर केबल ् ाकण्यासाठी 
विदहत शलु्क घेऊन महानगरपार्लकेने माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये परिानगी 
दिली होती. 
 सिर खोिाई माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये करण्यात आली. 
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 ऑप््ीकल केबल डक्् ्ाकण्याचे काम पणूच झाल ेनींतर सिर रस्ता ि 
पिपथ पिूचित करण्यात आल्याचे पणेु महानगरपार्लकेने कळविले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबई येथील सी.सी.टी.व्िी.फुटेज असपष्ट्ट असल्यामुळे तपासात  
अडथळा तनमािण िोत असल्याबाबत 

 
(३३) ४२४६१ (२१-०६-२०१८). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई येथील डॉ.दिपाली लहाम्े याींचा दिनाींक ३० माचच, २०१८ रोजी िा 
त्यासमुारास कारच्या धडकेत जखमी होऊन उपचारा िरम्यान मतृ्य ूझाला असनू 
घ्नास्थळािरील सी.सी.्ी.व्ही. रु््ेज अस्पष् असल्यामळेु तपासात अडथळा 
ननमाचण झाला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई येथील अनेक सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेऱयाींमधून ससु्पष् रु््ेज 
उपलब्ध होत नसल्यामळेु अनेक गनु्हयाींच्या तपासात अडचणी ननमाचण होत 
असनू सी.सी.्ी.व्ही. ननवििेतील अ्ी ि शतीप्रमाणे ताींबत्रक बाबीींची ि ताींबत्रक 
मनषुयबळाची पतूचता सींबींधधत कीं त्रा्िाराने अद्याप केललेी नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त अननयर्मततबेाबत कीं त्रा्िारािर जबाबिारी ननस्श्चत करुन 
िींडात्मक कारिाई करण्याबाबत तसेच करारातील अन्य तरतिुी पणूच करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबास कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१०-०७-२०१८) : (१) बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या 
कायचक्षेत्रातील मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाणे हद्दीत दिनाींक २४/०३/२०१८ रोजी 
एन.एस. रोड, कैिल्यधाम येथील र्सग्नल झेब्रा क्रॉर्स ींग (उत्तर िादहनी), मुींबई 
या दठकाणी डॉ. दिपाली बधुाजी लहाम्े या पािचारी मदहला रस्ता ओलाींडत 
असताना आरोपी मदहला र्शखा अींकुर झिेरी दहने नतच्या ताब्यातील होंडा र्स्ी 
कार, ही भरधाि िेगाने, हयगयीने ि ननषकाळजीपणे चालिनु डॉ. दिपाली 
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लहाम्े याींना जोरिार धडक िेिनु तीच्या डोक्यास गींभीर िखुापत करुन तीला 
कोणतीही िदै्यकीय मित न िेता तसेच पोर्लसाींना मादहती न िेता 
घ्नास्थळािरुन पळुन जात असताना प्रत्यक्षिशी कर्याचिी श्री.यझडी अस्पी 
ड्रायव्हर याींनी सिर मो्ार कारचा पाठलाग करुन आरोपी मदहलेस मर्तलाल 
बाथर्सग्नलजिळ पकडल.े त्यानसुार कर्याचिी याींच्या तक्रारीिरुन सींबींधधत मरीन 
ड्राईव्ह पोलीस ठाणे येथे ग.ुनों.क्र. ६७/२०१८ कलम- २७९, ३३८ भाींिवि सह कलम 
– १३४ (अ)(ब) मो्ार िाहन कायिा अन्िये दिनाींक २४/०३/२०१८ रोजी गनु्हा नोंि 
करण्यात आला. या अपघातात जखमी डॉ.दिपाली बधुाजी लहाम्े याींचा दिनाींक 
३०/०३/२०१८ रोजी उपचारा िरम्यान मतृ्य ूझाल्याने गनु्हच्या कलमामध्ये कलम 
३०४ (अ) भाींिवि या कलमाची िाढ करण्यात आलेली आहे. 
 नमिु गनु्हयातील आरोपी मदहला ही अपघातग्रस्त घ्नास्थळािरुन 
पळुन जात असताींना प्रत्यक्षिशी कर्याचिी याींनी तीच्या मो्ार कारचा पाठलाग 
करुन आरोपी मदहलेस पकडल ेअसल्याने सिरचा गनु्हा तात्काळ उघडकीस 
आला आहे. 
(२) शासनाने एल. ॲण्ड ्ी. कीं पनीमार्च त मुींबई शहरामध्ये बसविलेल्या 
सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेराींच्या ताींबत्रक बाबीींची ि िेखभाल, ताींबत्रक मनषुयबळाची 
पतुचता योग्य प्रकारे करण्यात येत आहे. तसेच बसविण्यात आलले्या 
सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेऱयाींमळेु बहृन्मुींबईतील पोलीस ठाण्याींच्या हद्दीतील बऱयाच 
प्रमाणात गनु्हाींचा तपास उघडकीस होण्यास मित झालेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 
पुणे शिरात बीआरटी प्रिल्पात योग्य तनयोजन नसल्यामुळे प्रिाशाांच्या 

सुरक्षक्षततेचा प्रश्न तनमािण झाल्याबाबत 
 
(३४) ४२५९८ (२१-०६-२०१८). श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरात गत िहा िषांपासनू सरुू असलेल्या बीआर्ी प्रकल्पात योग्य 
ननयोजन नसल्यामळेु मागांमध्ये िाहतकू कोंडी,अपघात ि प्रिाशाींच्या 



वि.प. १ (43) 

सरुक्षक्षततचेा प्रश्न ननमाचण झाला असल्याची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये िा 
त्यािरम्यान ननिशचनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेि तद्नसुार पणेु शहरातील बीआर्ी प्रकल्पातील त्रु् ी िरू करून 
ननयोजनबद्धपणे हा प्रकल्प कायाचस्न्ित करण्यासाठी कोणती कायचिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१२-०७-२०१८) : (१) ि (२) 

• पणेु शहरातील बीआर्ी प्रकल्पाबाबत माहे, २०१८ मध्ये ितृ्तपत्रात 
बातम्या प्रर्सध्ि झाल्या होत्या हे खरे आहे. 

• तथावप, महानगरपार्लकेमार्च त हा प्रकल्प ननयोजनबध्िररत्या 
कायाचस्न्ित असल्याचे महानगरपार्लकेने कळविल ेआहे.  

• बीआर्ीच्या पथिशी प्रकल्पातील अनभुि, त्रु् ी याचा आढािा घेऊन 
नविन बीआर्ी मागाचची रचना ि बाींधणी महानगरपार्लकेच्या मान्यतनेे 
करण्यात येत आहे. 

• अस्तीत्िातील बीआर्ी मागाचच्या िेखभाल िरुूस्तीसाठी सधु्िा कालबध्ि 
उपाययोजना करण्यात येत आहे.  

• बीआर्ी मागाचिरील सरुक्षक्षतचे्या दृष्ीन ेिाहतकू िाडचन, रोड साईनेजेस, 
मागीकाींच े सलुभीकरण, र्स ींक्रोनाईज र्सग्नल व्यिस्था अस े उपाय 
करण्यात येत आहेत.  

• तसेच रोड सेर््ी ऑडी् अहिालानसुार आिश्यक असणारी काम े
बीआर्ी मागाचिर करण्यात येतात अस े महानगरपार्लकेने कळविले 
आहे. 

(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
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पुणे शिरातील चोरीच्या घटनेत िाढ झाल्याबाबत 
 
(३५) ४२६०२ (२१-०६-२०१८). श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरात जुना कात्रज घा् भागात रात्रीचा प्रिास करताना श्री.दिलीप 
र्शिराम भोसल ेि त्याींची पत्नी याींना चोरट्याींनी अडिनू शस्त्राचा धाक िाखिनू 
त्याींच्याकडील साड ेसात तोळे सोने ि रोकड चोरून नेल्याची बाब माहे मे, २०१८ 
च्या िसुऱया आठिड्यात ननिशचनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेि तद्नसुार सिर चोऱया रोखण्यासाठी कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१०-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर प्रकरणी कर्याचिीचे तक्रारीिरून ५ अनोळखी आरोपीविरूद्ध भारती 
विद्यापीठ पोलीस स््ेशन, पणेु शहर येथे ग.ुर.नीं. २३९/२०१८ भािींवि कलम ३९५ 
प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला असनू गनु्हा तपासािर आहे. 
तसेच चोऱया रोखण्यासाठी खालीलप्रमाणे कारिाई करण्यात आली आहे :- 

१. कात्रज जुना घा् िरम्यान र्भलारेिाडी ि माींगडिेाडी ग्रामपींचायत 
याींच्याशी पत्रव्यिहार करून सीसी्ीव्ही बसविण्यात आल ेआहे. 

२. रोडिर लाई् बसविण्यासींिभाचत सािचजननक बाींधकाम विभाग पणेु 
याींच्याशी ही पत्र व्यिहार करण्यात आला आहे. 

३. कात्रज घा्ात िेळोिेळी अचानकपणे नाकाबींिी लािण्यात येत आहे. 
४. तपास पथकातील कमचचारी ि अधधकारी याींची साध्या िेषात पेट्रोलीींग 

नेमण्यात आली आहे. 
५. कोंबब ींग ऑपरेशन राबविण्यात येत आहेत. 
६. रात्रगस्ती िरम्यान रात्रौ १०.०० िा त े पहा्े ०५.०० पयचत पोलीस 

कमचचारी याींना कात्रज जुना ि निीन बोगद्यापयचत रात्र गस्तीसाठी 
नेमण्यात आल ेआहे. 
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७. पोलीस ठाणेकडील पी्र, िन, ि २ मोबाईल द्िारे रात्रौ १०.०० िा त े
पहा्े ०५.०० िाजेपयतं विशषे पेट्रोलीींग नेमण्यात आले आहे. 

(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
___________ 

 
राज्यात शतेिरी सांपामध्ये सिभागी झालेल्या आांदोलि शतेिऱ्याांिर 

दाखल िरण्यात आलेले गुन्द्िे मागे घेण्याबाबत 
 
(३६) ४२७२० (२१-०६-२०१८). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ठाणे, अमरािती, सातारा, सोलापरू, धुळे, औरींगाबाि, बीड, 
उस्मानाबाि, नाींिेड, अमरािती, अकोला, नार्शक, लातरू, नागपरू, पणेु, नार्शक, 
अहमिनगर, औरींगाबाि, गोंदिया, जळगाींि, बलुढाणा या ग्रामीण ि शहरी 
कायचक्षेत्रात माहे जून, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान झालेल्या शतेकरी सींपामध्ये 
आींिोलक शतेकऱयाींिर पोर्लसाींकडून गनु्हे िाखल करण्यात आले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शतेकऱयाींिर आींिोलनासाठी िाखल केलेले सिच गनु्हे मागे 
घेण्यात यािेत अशा प्रकारची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १४ मे, 
२०१८ रोजी िा त्यासमुारास शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर मागणीचा शासनाने विचार करुन शतेकऱयाींिरील गनु्हे मागे 
घेण्याबाबतचा ननणचय घेतला आहे काय, उक्त ननणचयाच्या अनषुींगाने कोणती 
कायचिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१०-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
 राज्यातील सातारा, सोलापरू ग्रामीण, औरींगाबाि शहर, बीड, 
उस्मानाबाि, नाींिेड, अमरािती शहर, अमरािती ग्रामीण, अकोला, नार्शक शहर, 
नार्शक ग्रामीण, लातरू, नागपरू ग्रामीण, पणेु शहर, पणेु ग्रामीण, जळगाि ि 
बलुढाणा या दठकाणी शतेकरी सींपातील आींिोलक शतेकऱयाींिर गनु्हे िाखल 
करण्यात आल ेआहेत. 
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(२) अशा शतेकऱयाींिरील आींिोलनासाठी िाखल केलेले गनु्हे मागे घेण्यात याि,े 
अशा स्िरुपाचे ननिेिन शासनास प्राप्त झाल ेआहे. 
(३) लोकप्रनतननधीकडून शासनाकड े प्राप्त झालेल्या ननिेिनाींिर अहिाल 
मागविण्यात आल ेआहेत. सिर अहिाल प्राप्त झाल्यािर त्यािर विधध ि न्याय 
विभागाचे अर्भप्राय घेऊन पढुील कायचिाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
 

राज्यात नविन र्शक्षि तनयुक्ती िरील बांदीबाबत 
 
(३७) ४२७२७ (१९-०६-२०१८). प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय उच् च ि तांत्र र्शक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात नविन र्शक्षक ननयकु्तीिरील बींिीविरुद्ध गोंदिया र्शक्षण सींस्थेने 
मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीठात रर् याधचका िाखल केली असनू 
यािर मा.उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला नो्ीस िेिनू उत्तर सािर 
करण्याचा आिेश दिल्याच े माहे एवप्रल, २०१८ च्या िसुऱया आठिड्यात 
ननिशचनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्शक्षकाींची पिे, विद्याथी सींख्या यजुीसीच्या ननयमानसुार ठरत 
असनू िजेिार ि गणुित्तापणूच र्शक्षण िेणे शासनाचे कतचव्य असल्याने 
िेतनािरील खचच कमी करण्याचे र्शक्षणाला लाग ूहोत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नविन र्शक्षक 
ननयकु्तीसाठी कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(०९-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) वित्त विभागाच्या प्रचर्लत धोरणानसुार पिाींच्या आढाव्यास अींनतम 
मींजूरी र्मळेपयतं पि भरती करता येणार नाही. अशासकीय अनिुाननत 
महाविद्यालयातील र्शक्षण ि र्शक्षकेतर पिाींच्या आढाव्यासह ररक्त असलेली 
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पिे भरण्यास मान्यता िेण्याबाबतचा प्रस्ताि वित्त विभागास सािर करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

िल्याण (जज.ठाणे) येथे सिापदरी दगुािडी पुल उभारण्याच्या 
 प्रलांबबत िामाबाबत 

 
(३८) ४२७७४ (२१-०६-२०१८). श्री.जगन्द्नाथ र्शांदे : हदनाांि २० जुल,ै २०१८ रोजी 
सभागिृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि १ मधील प्रश्न क्रमाांि ३९६५२ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाित 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण (स्ज.ठाणे) येथील िगुाचडी पलू िाहतकुीच्यादृष्ीने ि िाढत्या िाहन 
सींख्येमळेु अपरुा पडू लागल्याने त्याच्याच शजेारी एमएमआरडीएमार्च त निीन 
सहापिरी पलू उभारण्याच ेकामास माहे मे, २०१४ मध्ये िा त्यािरम्यान मींजुरी 
र्मळून एमएमआरडीएने सिर काम दिनाींक १० माचच, २०१८ रोजीपयचत पणूच 
करण्याच ेननस्श्चत करुनही उक्त कामास सरुुिात झाललेी नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आजर्मतीस ४ िषांचा कालािधी उल्ून गेल्यानींतरही सिर 
पलुाच े१० ्क्के काम ही पणूच झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू निीन िगुाचडी पलुाच े काम प्रलींबबत असल्याची 
सिचसाधारण कारणे काय, उक्त काम शीघ्रगतीने हाती घेऊन पणूच 
करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०६-०७-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) कल्याण (स्ज.ठाणे) 
येथील िगुाचडी पलूाच्या शजेारी निीन सहापिरी पलुाच्या बाींधकामास दिनाींक ११ 
माचच, २०१६ रोजीच्या कायाचिेशाद्िारे मुींबई महानगर प्रिेश विकास 
प्राधधकरणामार्च त सरुुिात करण्यात आलेली आहे. आजर्मतीस २०% काम मुींबई 
महानगर प्रिेश विकास प्राधधकरणामार्च त पणूच करण्यात आललेे आहे. तथावप, 
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महाराषट्र मेरी ्ाईम बोडाचच्या दिनाींक ०९/०५/२०१७ रोजीच्या सधुारीत ना-हरकत 
प्रमाणपत्रानसुार नौकािहन गाळयाींची लाींबी िाढिािी लागल्यामळेु प्रस्तावित 
पलूाच्या सींरचनेमध्ये बिल करािा लागला ि पलुाचे नकाश ेनव्याने मींजूर करािे 
लागल.े पयाचयाने काम पणूचत्िास अनतररक्त कालािधी लागणे अपके्षक्षत आहे. 
 

___________ 
 

र्भिांडी मिानगरपार्लिेने अांजूरफाटा ते बागे कफरदोस मशीद  
या रसत्याची दरुिसथा झाल्याबाबत 

 
(३९) ४२७७७ (१८-०६-२०१८). श्री.जगन्द्नाथ र्शांदे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) र्भिींडी महानगरपार्लकेने १४ व्या वित्त आयोग ननधीतनू सन २०१६-१७ या 
आधथचक िषाचत ८ को्ी ९१ लाख रुपये खचच करून तयार केलेला अींजूरर्ा्ा त े
बागे कर्रिोस मशीि हा ८० रु्् रुीं ि ि साडचेार कक.मी. लाींब रस्त्याची 
मिुतीपिूीच िरुिस्था झाल्याने नागररकाींच्या तक्रारीनषुींगाने तत्कालीन 
आयकु्ताींनी शासनाच्या आय.आय.्ी. सींस्थेमार्च त तपासणीसाठी ठेकेिाराच्या 
अनामत रकमेतनू आय.आय.्ी. ला रुपये १६ लाख ४० हजार भरल्याचे 
ननिशचनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आय.आय.्ी. सींस्थेमार्च त २ मदहन्याींपिूीच रस्त्याींची तपासणी 
होिनूही उक्त तपासणीचा अहिाल र्भिींडी महापार्लकेला सािर करण्यात आललेा 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपार्लकेचे काही अधधकारी आणण सींबींधधत ठेकेिार 
याींच्याकडून आय.आय.्ी.चा अहिाल गहाळ केल्याची शक्यता ितचविली जात 
असनू पार्लका आयकु्ताींनी रस्त्याच्या कामात लक्ष घालण्याची मागणी 
नागरीकाींकडून करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आय.आय.्ी. कडून सिरहू रस्त्याच्या कामाचा तपासणी अहिाल 
प्राप्त करून घेऊन सींबींधधत िोषी ठेकेिारािर कारिाई होण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (०२-०७-२०१८) : (१) होय. 
 र्भिींडी ननजामपरु शहर महानगरपार्लकेने रस्त्याच्या गणुित्तवेिषयी 
प्राप्त तक्रारीची शहननशा करण्याकरीता आय.आय.्ी., मुींबई याींना विनींती केली 
होती. 
 आय.आय.्ी., मुींबई सींस्थेच्या तपासणी र्ी करीता रुपये २१,३९,००० 
अिा करण्यात आल ेअसनू उक्त रकमचेे समायोजन ठेकेिाराच्या अनामत ि 
इसारा रकमेतनू करण्यात आल ेआहे. 
(२) ि (३) र्भिींडी-ननजामपरू शहर महानगरपार्लकेस आय.आय.्ी., मुींबई 
सींस्थेचा अहिाल दिनाींक ०७/०५/२०१८ रोजी प्राप्त झाला आहे ि सिर अहिाल 
र्भिींडी-ननजामपरु शहर महानगरपार्लकेच्या ताब्यात सरुक्षक्षत आहे.  
(४) आय.आय.्ी.,मुींबई याींच्या अहिालात सिर काम े मानकाप्रमाणे झाल े
नसल्याचे नमिु केल ेआहे. 
  उक्त अहिालाच्या अनषुींगाने र्भिींडी-ननजामपरू शहर 
महानगरपार्लकेने खालीलप्रमाणे कारिाई केली आहे :- 

• महानगरपार्लकेने सिर रस्त्याच्या कामाशी सींबींधधत पयचिेक्षण करणारे 
४ कननषठ अर्भयींता ि १ उपअर्भयींता याींना ननलींबबत केल ेआहे. 

• महानगरपार्लकेच्या आधथचक नकुसानीबाबत आय.आय.्ी. मुींबई 
याींच्याकडून मानकाींनसुार कमी केलेल्या कामाच्या रकमचेी पररगणना 
करण्यात येत आहे. त्यानुींषगाने सींबींधधत ठेकेिारािर नो्ीस बजािनू 
सिर रक्कम िसलु करण्याची कायचिाही र्भिींडी-ननजामपरु शहर 
महानगरपार्लकास्तरािर सरुू आहे.  

(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
___________ 

 
दादर (मुांबई) येथील शारदाश्रम शाळेच ेनामाांतर  

िरण्याचा तनणिय रद्द िरण् याबाबत 
 
(४०) ४२८५७ (१९-०६-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सततश चव्िाण, श्री.किरण 
पािसिर : सन्माननीय शालेय र्शक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) िािर (मुींबई) येथील शारिाश्रम शाळेचे नाि एसव्हीएम इीं्रनॅशनल स्कूल 
करुन शाळा आयसीएसई मींडळाशी सींलग्न करण्याची कायचिाही करण् यात आली 
तसेच र्शक्षण मींडळ बिलण्यास र्शक्षण विभागाकडून “ना-हरकत प्रमाणपत्र” 
िेण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालकसभेने ि मुींबई महानगरपार्लकेने शाळा प्रशासनाच्या नाि 
बिलाच्या ि शाळा आयसीएसई मींडळाशी सींलग्न करण्याच्या प्रस्तािास मान्यता 
दिलेली नसताना र्शक्षण विभागाने परस्पर ना-हरकत प्रमाणपत्र िेण्याची 
कायचिाही केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल,े तद्नसुार सींबींधधत िोषीींविरुध्ि कोणती कारिाई केली िा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(०६-०७-२०१८) : (१) सिर शाळेस आय.सी.एस.ई. मींडळाशी 
सींलग्नीत होण्याकरीता “ना-हरकत” प्रमाणपत्र िेण्यात आल ेआहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
 

मुांबईतील धारािी पुनविििास प्रिल्प प्रलांबबत असल्याबाबत 
 
(४१) ४२८७६ (१९-०६-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफि  भाई जगताप, 
श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.जनादिन चाांदरूिर : सन्माननीय 
गिृतनमािण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील धारािीच्या पनुविचकासासाठी अनेकिळेा ननवििा मागविण्यात 
आल्या असनू विकासकाींनी सिर प्रकल्पाबाबत अनास्था िशचविण्याने उक्त 
प्रकल्प प्रलींबबत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशचनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, धारािी पनुविचकास प्रकल्पाला गती र्मळण्यासाठी 
शासनस्तरािरुन कोणती कायचिाही िा उपाययोजना करण्यात आली िा येत आहे, 
त्याबाबतची सिय:स्स्थती काय आहे ि सिर प्रकल्प ककती कालािधीत पणूच 
करण्यात येणार आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.प्रिाश मिेता (३०-०६-२०१८) : (१) धारािी पनुविचकास प्रकल्पाच्या सके््र १ 
त े४ च्या सींिभाचत खरे आहे. धारािी पनुविचकास प्रकल्पाच्या सेक््र ५ मधील 
पनुिचसनाची काम ेम्हाडाच्या मुींबई मींडळामार्च त करण्यात येत आहे. 
(२) ि (३) सींपणूच धारािी पनुविचकास प्रकल्पाचा एकच विभाग करून पनुविचकास 
प्रकल्प विशषे उद्देश कीं पनी (Special Purpose Vehicle-SPV) च्या 
माध्यमातनू राबविण्यात याि,े असा सधुारीत प्रस्ताि धारािी पनुिचसन प्रकल्पाने 
माींडला असनू मखु्य सधचिाींच्या अध्यक्षतखेालील सधचि सर्मतीने त्यास तत्ित: 
मींजूरी दिलेली आहे. त्यानसुार पढुील कायचिाही धारािी पनुिचसन प्रकल्पाकडून 
करण्यात येत आहे. धारािी पनुिचसन प्रकल्पाकडून तपर्शलिार प्रस्ताि शासनास 
प्राप्त झाल्यानींतर त्यानसुार पढुील कायचिाही करण्यात येईल.  

___________ 
 

िल्याण (जज.ठाणे) येथील २७ गािाांची िेगळी नगरपार्लिा  
घोवषत िरण्याबाबत 

 
(४२) ४२८८४ (२१-०६-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफि  भाई जगताप, 
श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.जगन्द्नाथ र्शांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जनादिन चाांदरूिर : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७७७२ ला हदनाांि १४ माचि, २०१८ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाित सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) कल्याण (स्ज.ठाणे) येथील २७ गािाींची िेगळी नगरपार्लका घोवषत केल्या 
खेररज गािाींमधील नागररक कल्याण-डोंबबिली महापार्लकेला पाणी आणण 
घरपट्टी भरणार नाही अशा इशारा स्थाननक नागररकाींनी शासनाला दिल्याचे माहे 
माचच, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशचनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 



वि.प. १ (52) 

(२) असल्यास, सिर गािाींत मलुभतू सोयीसवुिधाींचाही अभाि असल्याने 
शासनाने उक्त प्रकरणाची िखल घेऊन २७ गािाींकरीता स्ितींत्र नगरपार्लका 
ननमाचण करण्याबाबत ननणचय घेऊन त्याींची अींमलबजािणी करण्यासाठी कोणती 
कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१२-०७-२०१८) : (१) आयकु्त, कल्याण-डोंबबिली 
महानगरपार्लका याींच्या दिनाींक ३१/०३/२०१८ रोजीच्या २७ गािातील पाहणी 
िौऱया िरम्यान का्ई या गािातील स्थाननक नागररकाींनी मालमत्ता कराची 
िेयके कमी करण्याबाबत तसेच सिर २७ गािाींची नगरपार्लका स्थापन 
करण्याबाबत आयकु्त, कल्याण-डोंबबिली महानगरपार्लका याींना विनींती केली, 
ही िस्तसु्स्थती आहे. 
(२) Û  २७ गािाींकरीता महाराषट्र औद्योधगक विकास महामींडळाकडून पाणी 

घेऊन महानगरपार्लकेमार्च त पाणीपरुिठा केला जातो तर िीज परुिठा 
महाराषट्र राज्य िीज कीं पनीकडून केला जातो. 

 या गािातील रस्त ेमहापार्लकेमार्च त विकर्सत करण्यात येत आहेत. 
 कें द्र शासन परुस्कृत अमतृ अर्भयानाींतगचत कल्याण-डोंबबिली 

महानगरपार्लका हद्दीमध्ये नव्याने समाविष् झालेल्या २७ गािाींसाठी 
रुपये १८०.८१ को्ी ककींमतीची पाणीपरुिठा योजना शासनाने मींजूर केली 
आहे. 

 सिर योजनेमध्ये २१ कक.मी. उध्िचिादहनी, १७ कक.मी. लाींबीची 
गरुूत्ििादहनी, २८ जलकुीं भ ि २२३ कक.मी. वितरण व्यिस्थचेा 
प्रामखु्याने समािेश आहे. 

 सिर प्रकल्पाची ननवििा अींनतम ्प्प्यामध्ये आहे. 
 उपरोक्त नमिू २७ गािाींची नगरपररषि स्थापन करण्यासाठी दिनाींक 

०७/०९/२०१५ रोजी प्रारूप अधधसचूना ननगचर्मत केलेली असनू 
त्यानषुींगाने प्राप्त हरकती ि सचूनाींिर विभागीय आयकु्त, कोकण 
विभाग याींचेस्तरािर कायचिाही सरुू आहे. 

(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
___________ 
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मुांबईतील िाांदे्र-िुलाि सांिुलातील ररलायन्द्स िां पनीच्या भूखांडािरील 
बाांधिामासांबांधी अततररक्त अधधमूल्य िसूल िरण्याबाबत 

 
(४३) ४२८८६ (२१-०६-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफि  भाई जगताप, 
श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.प्रसाद लाड, श्री.जगन्द्नाथ र्शांदे, श्री.जनादिन चाांदरूिर : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील िाींदे्र-कुलाच सींकुलातील भखूींडािरील बाींधकामासींबींधी अनतररक्त 
अधधमलू्य िसलूी ि भोगि्ा प्रमाणपत्र िेताना एमएमआरडीएने ररलायन्स 
इींडस्ट्रीला र्ायिा होईल अस े ननणचय घेतले असल्याच े भारतीय ननयींत्रक ि 
महालेखा पररक्षक (कॅग) ने आपल्या सन २०१६-१७ च्या अहिालात नमिू 
केल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशचनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, एमएमआरडीने बीकेसीच्या जी ब्लॉकमधील १० हजार १८३ चौरस 
र्म्रचा भखूींड क्र.सी. ६६ हा ८० िषाचच्या भाडतेत्िािर ररलायन्स इींडस्ट्रीला 
िेण्यात आला असनू भाड ेकरारानसुार बाींधकाम चार िषाचच्या कालािधीत पणूच न 
झाल्यामळेु विलींबाचे अनतररक्त अधधमलू्य २७३ को्ी ५६ लाख रुपये तसेच 
अनतररक्त अधधमलू्यािरील १४ ्क्के व्याजाची रक्कम ररलायन्स इींडस्ट्रीकडून 
िसलू करण्यात आली नसल्याचे ननिशचनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी जबाबिार अधधकाऱ याींिर शासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे तसेच ररलायन्स कीं पनीकडून सिर रक्कम िसलू 
करण्याबाबत कोणती कायचिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०४-०७-२०१८) : (१) भारतीय ननयींत्रक ि महालखेा पररक्षक 
(कॅग) याींनी ररलायन्स इडींस््रीला िाींदे्र-कुलाच सींकुलाच्या जी-ब्लॉकमधील, सी-६६ 
या िा्प केलेल्या िाणणज्य भखूींडािरील बाींधकाम विहीत िेळेत पणूच न 
केल्यामळेु आकाराियाचे अधधमलू्य न भरल्याबद्दल मदु्या उपस्स्थत केला आहे. 
(२), (३) ि (४) सिर अधधमलू्याचा भरणा ररलायन्स कीं पनीने न केल्यामळेु मुींबई 
महानगर प्रिेश विकास प्राधधकरणाने दिनाींक १२/०९/२०१७ रोजी ररझींप्शनची 
नो्ीस (भखूींड परत घेण्याची) नो्ीस दिलेली असनू मा.उच्च न्यायालयाच्या 
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दिनाींक १२/१२/२०१७ ि १७/०१/२०१८ रोजीच्या अींतरीम आिेशानसुार या 
मुीं.म.प्र.वि. प्राधधकरणान ेया कीं पनीच्या उिचरीत परिानग्या (जस ेकी बाींधकाम 
पणूचत्िाचा िाखला ि इमारतीतील वप्रमायसेस असाइनमें् करीता ना-हरकत 
िाखल)े उिचरीत थकबाकी अधधमलू्य िसलूीचा आग्रह न धरता, कायचिाही करािी 
अस ेआिेश दिले आहेत. त्यानषुींगाने सिर प्रकरण न्यायप्रविषठ असल्याने 
मा.न्यायालयाचे पढुील आिेशानसुार कायचिाही करण्याचे मुीं.म.प्र.वि. 
प्राधधकरणाच्या स्तरािर ननयोस्जत आहे.  

___________ 
 

ठाणे शिरात क्लसटर डवे्िल्पमेंट (समूि वििास योजना)  
राबविण्यात येणार असल्याबाबत 

 
(४४) ४२८८८ (२१-०६-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफि  भाई जगताप, 
श्री.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ठाणे शहरात बहुचधचचत क्लस््र डवे्हल्पमें् (समहू विकास योजना) 
राबविण्यात येणार असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशचनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाण्यात सध्या रस्ता रुीं िीकरणातील बाधधताींना परेुशा प्रमाणात 
पनुिचसनासाठी घरे उपलब्ध नसनू समहू विकास योजनेंतगचत घरे सोडािी 
लागणाऱ या नागररकाींना कोणत्या सींक्रमण र्शबबरात ठेिण्यात येणार आहे ि 
उक्त दठकाणी परेुशा सोईसवुिधा आहेत काय तसेच नागररक तथेे स्थलाींतररत 
होण्याकरीता तयार आहेत काय अशा अनेक प्रश्नाींबाबत शासनाने खुलासा करुन 
मबु्रा, कल्याण-डोंबबिली समहू विकास योजनेबाबत शासनाची भरु्मका स्पष् 
करुन योजना कायाचस्न्ित करण्याबाबत कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (०९-०७-२०१८) : (१) ठाणे शहराच्या मींजूर विकास ननयींत्रण 
ननयमािलीमध्ये नागरी पनुननचमाचण समहु विकास योजनेची ननयमािली दिनाींक 
५/७/२०१७ च्या अधधसचूनेन्िये समाविष् करण्यात आली आहे. सिर 
ननयमािलीमधील तरतिुीनसुार ठाणे महानगरपार्लकेने ठाणे महानगरपार्लका 
क्षेत्रात ४४ नागरी पनुननचमाचण समहु विकास योजनेच ेआराखड े तयार करुन 
दिनाींक ५/५/२०१८ रोजी प्रर्सध्ि केले आहेत. 
(२) नागरी पनुननचमाचण समहु विकास योजनेची अींमलबजािणी सलुभतनेे 
होण्यासाठी सिर ननयमािलीमध्ये तात्परुत ेसींक्रमण र्शबबर अनजु्ञेय करण्याची 
तरतिु करण्यात आलेली आहे. ज्यािेळेस समहु विकास योजनेचे प्रस्ताि प्राप्त 
होतील, त्यािेळी ट्रान्झी् कॅम्पच्या प्रस्तािास मींजूरी िेण्याचे अधधकार आयकु्त, 
महानगरपार्लका याींना िेण्यात आल ेआहेत. तसेच मुींबई महानगर प्रिेशातील 
बहृन्मुींबई महानगरपार्लका, निी मुींबई महानगरपार्लका ि पनिेल 
महानगरपार्लका क्षते्रामधील र्सडकोचे क्षते्र िगळून उिचररत महानगरपार्लका 
क्षेत्रासाठी एकास्त्मक विकास ननयींत्रण ननयमािली लाग ूकरण्याचा ननणचय घेिनू 
सिरची ननयमािली कलम ३७(१कक) मधील तरतिूीनसुार आम जनतकेडून 
हरकती/सचूना मागविण्याकरीता प्रर्सध्ि केली आहे. या ननयमािलीमध्ये नागरी 
पनुननचमाचण समहू विकास योजनेची ननयमािली अींतभूचत करण्याच े प्रस्तावित 
असनू, सिरची ननयमािली मींजुर झाल्यानींतर ती कल्याण-डोंबबिली 
महानगरपार्लका क्षते्रासाठी सधु्िा लाग ुहोईल.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील र्शििालीन गड-किल्याांची दरुिसथा झाल्याबाबत 
 
(४५) ४२९२२ (२१-०६-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफि  भाई जगताप, 
श्री.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय साांस िृतति िायि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात अनेक दठकाणी र्शिकालीन गड-ककल्ल्याींचे बरुुज, गपु्त मागच, 
िरिाज,े तळी, िाड,े जुन्या इमारती, पडलेल्या आणण जमीनिोस्त अिस्थेत 
झाल्याने ककल्ल्याींची सरुक्षक्षतता धोक्यात आल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये िा 
त् यािरम्यान ननिशचनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील र्शिकालीन गड-ककल्ल्याींची िरुिस्था िरु करुन 
ककल्ल ेपयच् न आणण अ्यास सहलीसाठी खुले करािी अशी मागणी ककल्ल े
बचाि सर्मतीने शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन र्शिकालीन 
गड-ककल्ल्याींची िरुिस्था िरु करण्यासाठी ननधी मींजूर करुन या ऐनतहार्सक 
िास्तचू ेबाींधकाम कुशल कारागीराींकडून करुन घेण्यासाठी कोणती कायचिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(०५-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) या विभागाने मा.मींत्री, साींस्कृनतक कायच याींच्या अध्यक्षतखेाली गड सींिधचन 
सर्मती गठीत केलेली आहे. सिर सर्मतीच्या र्शर्ारशीनसुार गड ककल्ल े
सींिधचनाची योजना हाती घेण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
 

िोले (ता.िाडा, जज.पालघर) येथील जलसिराज्य िामात 
 गैरव्यििार झाल्याबाबत 

 
(४६) ४३१२७ (२७-०६-२०१८). श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.िेमांत टिल े: 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि सिच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) कोले (ता.िाडा, स्ज.पालघर) हे गाि जलस्िराज्य प्रकल्पाींतगचत ग्रामपींचायत 
बॅच ३ मध्ये ननिडण्यात येऊन जलस्िराज्य कृती आराखडा रुपये ५८,१९,८९५/- 
मींजूर करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर योजना मींजूर झाल्यानींतर ठेकेिाराींनी जलस्िराज्य काम 
व्यिस्स्थत न केल् यामळेु ग्रामस्थाींनी लखेी तक्रार केली, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल े ि त्यानषुींगाने िोषी असलेले अधधकारी ि ठेकेिार याींच्यािर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.बबनराि लोणीिर (०४-०७-२०१८) : १) होय, हे खरे आहे. 
(२) या योजनेच्या अनषुींगाने कोने, ता.िाडा येथील सामास्जक कायचकत े
श्री.स्जतेंद्र गायकिाड याींचेकडून दिनाींक १८ एवप्रल, २०१८ रोजी तक्रार पत्र स्जल्हा 
पररषि कायाचलयास प्राप्त झाल ेआहे.  
(३) प्रस्ततु प्रकरणी ग्रामीण पाणीपरुिठा विभाग, स्जल्हा पररषि, पालघर 
याींच्यामार्च त चौकशी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

नागपूर शिरातील समाटि र्सटी प्रिल्पािर  
नागररिाांनी िरित घेतल्याबाबत 

 

(४७) ४३४६९ (१९-०६-२०१८). श्री.प्रिाश गजर्भये : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भरतिाडा, पारडी, पनुापरू ि भाींडिेाडीचा काही भाग (पिूच नागपरू) येथील 
स्मा च् र्स्ी योजनेतील एररया बेस्ड डवे्हलपमें् अींतगचत प्रस्तावित 
विकासकामाींमध्ये जिळपास २००० नागररकाींची घरे प्रभावित होणार असनू 
अींिाजे ६५० नागररकाींनी स्मा च् र्स्ी प्रकल्पािर हरकत घेतली असल्याचे 
ननिशचनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नासपु्रची डडमाींडची रक्कम भरून, आरएल काढून लोकाींनी 
आयषुयाच्या कमाईतनू बाींधलेली घरे तोडण्यात येणार असल्याने नागररकाींमध्ये 
प्रचींड प्रमाणात असींतोष ननमाचण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेि त्यानषुींगाने कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (०५-०७-२०१८) : (१) नागपरू स्मा च् र्स्ी प्रकल्पाींतगचत 
प्रस्तावित क्षेत्राधधस्ष्त विकास (एररया बेस्ड डवे्हलपमें्) या घ्काखाली 
भरतिाडा, पारडी, पनुापरू ि भाींडिेाडी येथील १७३० एकर भागासाठी प्रारूप नगर 
रचना पररयोजना (ड्राफ्् ्ाऊन प्लाींनन ींग स्कीम) तयार करण्यात आलेली आहे. 
 सिर पररयोजनेस ननयोजन प्राधधकारी म्हणून नागपरू सधुार 
प्रन्यासच्या विश्िस्त मींडळाने मींजुरी प्रिान केली आहे. 
 सिर मींजूर पररयोजनेिर नागररकाींच्या ७५९ हरकती ि सचूना प्राप्त 
झाल्या असनू महाराषट्र प्रािेर्शक ि नगर रचना अधधननयम १९६६ नसुार 
पररयोजना पनु्हा मींजुरीसाठी ननयोजन प्राधधकारी म्हणून नागपरू सधुार 
प्रन्यासच्या विश्िस्त मींडळाकड ेलिकरच सािर करण्यात येणार आहे हे खरे 
आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रारूप नगर रचना पररयोजनेिर हरकती ि सचूना प्राप्त झाल्या 
असनू त्यानसुार पररयोजना पनु्हा मींजुरीसाठी ननयोजन प्राधधकारी म्हणून 
नागपरू सधुार प्रन्यासच्या विश्िस्त मींडळाकड ेलिकरच सािर करण्यात येणार 
आहे तरी नागररकाींमध्ये कोणत्याही प्रकारचा असींतोष नाही. 
 

___________ 
 
शासनाने झोपडपट्टीिासीयाांिडून ५०० चौ. फुटाांपयतं िोणत्यािी सिरूपाचे 

शुल्ि आिारले जाणार नािी अस ेघोवषत िेल्याबाबत 
 
(४८) ४३४७५ (२१-०६-२०१८). श्री.प्रिाश गजर्भये : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाने झोपडपट्टीधारकाींना मालकीहक्काचे पटे्टिा्प करण्याच्या 
जादहर केलेल्या ननणचयानसूार ५०० चौरस रु््ाींपयतं कोणत्याही स्िरूपाचे शलु्क 
आकारल े जाणार नाही अस े घोवषत करण्यात आल े असनूही प्रत्यक्षात 
झोपडपट्टीधारकास िोन िेगिेगळया डडमाींड पाठविण्यात आल्याचे ननिशचनास 
आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भभूा्काच्या नािाने झोपडीधारकाींकडून ३० िषाचपयतं समुारे 
अडीच लाखाींहून अधधक पसै े िसलू केल ेजाणार असनू हे मालकीपटे्ट नसनू 
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लीजिरील प्रमाणपत्र असल्यामळेु लीजपो्ी प्रनत चौरस रू्् ९६९ रूपये भ-ूभा्क 
कराच्या नािाखाली आकारण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, झोपडपट्टीिासी सिर जागेिर राहायला आल ेत्यािेळी या जर्मनी 
िलुचक्षक्षत होत्या त्यामळेु विकासशलु्क आकारून िा त्यादििशीच्या जर्मनीचा 
शासकीय िर तसेच िरिषी १६ ् क्के व्याज (हा सरकारी ि न्यायालयाचा ननयम) 
आकारून जर्मनीची रस्जस्ट्री शासनाने करून दिल्यास झोपडपट्टीिासीयाींिर 
अन्याय होणार असल्याचेही ननिशचनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सध्याच्या मालकीपट्टय्ाच्या अ्ीमळेु जर्मनीची पणूच ककीं मत 
िसलू करूनही जर्मनीचा मालक स्ित:च्या मजीप्रमाणे बाींधकाम करू शकत 
नसल्यामळेु पनुिचसन होिनूही स्ित:च्या हक्काचे घर जमीन मालकास र्मळणार 
नसल्याचेही ननिशचनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेआहे ि त्यानसुार सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (११-०७-२०१८) : (१)  अींशत: खरे आहे. 
  नागपरू येथील पॅन्थर नगर झोपडपट्टीमध्ये असलेल्या एकूण ८ सके््र 
पकैी सेक््र-“ए” मध्ये दिनाींक ०१/०३/२०१७ रोजी पट्टयाींचे िा्प करण्यात आलेले 
होत.े त्यानींतर सेक््र-“बी” मधील झोपडपट्टीधारकाींना िा्प कराियाची 
मागणीपत्र ेअनािधानाने सके््र-“ए” मधील झोपडपट्टीधारकाींना िा्प करण्यात 
आल्याचे ननिशचनास आल्यानींतर, सिरची मागणीपत्र े रद्द करण्यात आलेली 
आहेत. 
(२) नागपरू सधुार प्रन्यास जमीन विननयोग ननयम १९८३ च्या ननयम ०९ मध्ये 
पटे्टधारकाींकडून भभूा्क िसलू करण्याची तरतिू असल्याने, भभूा्क कर 
आकारण्यात आला होता. 

तथावप, नागपरू सधुार प्रन्यास विश्िस्त मींडळाने दिनाींक १३/०६/२०१८ 
च्या ठरािान्िये ५०० चौ.रू्. क्षते्रापयतंच्या झोपडपट्टीिार्सयाींना भभूा्क कराची 
आकारणी करु नये असा ननणचय घेतला असनू, या ननणचयाची अींमलबजािणी 
नागपरू सधुार प्रन्यासकडून करण्यात येत आहे. 
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(३), (४), (५) ि (६) शासन ननणचय गहृननमाचण विभाग दिनाींक १०/०२/२०००२ 
नसुार आणण शासन ननणचय नगरविकास विभाग, दिनाींक २४/०८/२०१६ नसुार, 
गर्लच्छ िस्ती म्हणून घोवषत िसाहतीतील रदहिास प्रयोजनाथच असलेल्या 
धारकाींना पटे्टिा्प करताना अनसुधूचत जाती/ अनसुधूचत जमाती / इतर 
मागासिगच ि आधथचकदृषट्या िबुचल घ्क इ. प्रिगांना अधधमलू्याची आकारणी न 
करता िा्प करण्यात याि ेि उिचररत घ्काींच्या बाबतीत ५०० चौ.रू्. क्षेत्रापयतं 
अधधमलू्याची आकारणी करण्यात येऊ नये. असा ननणचय झालेला असनू, 
त्यानसुार नागपरू सधुार प्रन्यासकडून अींमलबजािणी करण्यात येत आहे. 
तसेच या शासन ननणचयानसुार झोपडपट्टीिार्स ींयाकडून पट्टयाची ककींमत िसलू 
केलेली नाही तसेच ज्या पट्टयािर इमारतीचे बाींधकाम अस्स्तत्िात आहे अशाच 
धारकाींना पटे्टिा्प करण्यात आलेले आहे. अस े नागपरू सधुार प्रन्यासच्या 
अहिालात नमिू आहे. 
 

___________ 
 

मुांबई, परळ येथील मिात्मा गाांधी मेमोरीयल रूग्णालयातील  
पररचारीिाांना शासिीय भूखांडािर घर र्मळिून देण्याच े 

आर्मष दाखिून फसिणूि िेल्याबाबत 
 
(४९) ४३७०६ (२१-०६-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई, परळ येथील महात्मा गाींधी मेमोरीयल रूग्णालयातील ३० 
पररचारीकाींना शासकीय भखूींडािर घर र्मळिनू िेण्याचे आर्मष िाखिनू ८८ 
लाखाींची र्सिणकू केल्याची बाब ननिशचनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महात्मा गाींधी मेमोरीयल रूग्णालयाच्या नसेस प्रर्शक्षण 
विभागाच्या वप्रन्सीपॉल अलका सखळ याींच्या मध्यस्थीन े पोलीस मदहलेच्या 
पतीने ही र्सिणूक केल्याचे ननिशचनास आल ेअसनू दिनाींक १८ एवप्रल, २०१८ 
रोजी िा त्यासमुारास काळाचौकी पोलीस स््ेशनमध्ये र्सिणूकीचा गनु्हा िाखल 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेि त्यानसुार कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२९-०६-२०१८) : (१), (२) ि (३) शासकीय भखूींडािर घर 
िेण्याचे आर्मष िाखिनू र्सिणूक केल्याप्रकरणी काळाचौकी पोलीस ठाणे येथ े
ग.ुर.क्र. ६०/१८ कलम ४२०, ४०६, ३४ प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला असनू 
िोन आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
सिर गनु्हयाचा तपास सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
 
राजपूरी िोळीिाडा (ता.मुरुड, जज.रायगड) येथील शासिीय जागेतील 
चौथाऱ्याच्या जागेत अनधधिृतररत्या झोपडी बाांधण्यात आल्याबाबत 

 
(५०) ४३७७६ (२१-०६-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजपरूी कोळीिाडा (ता.मरुुड, स्ज.रायगड) येथील राजपरूी मसु्स्लम 
िर्नविधी समोरील शासकीय जागेतील चौथाऱयािर श्री.हररिास पाींडुरींग 
बाणको्कर याींनी अनधधकृत झोपडी बाींधली असनू सिर झोपडीमळेु स्थाननक 
मस्च्छमार बाींधिाना मच्छीची िाहतकु तसेच मासेमारीसाठी लागणाऱया 
सादहत्याची िाहतकु करण्यास अडथळा ननमाचण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री महालक्ष्मी मस्च्छमार विविध कायचकारी सहकारी सोसाय्ी 
र्ल. राजपरूी या सींस्थेचे सींचालक तसेच बींिर विभागाचे ननररक्षक याींनी दिनाींक 
३ ऑगस््, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास सींयकु्त बठैक घेऊन सिर अनधधकृत 
झोपडी ननषकार्सत करण्याबाबत श्री.दहरिास बाणको्कर याींना सचूना िेण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर अनधधकृत झोपडी सचूना िेिनूही ह्विण्यात न आल्याने 
बींिर ननरीक्षक, महाराषट्र मेरी्ाईम बोडच, राजपरूी समहु याींनी दिनाींक १८ 
ऑगस््, २०१७ रोजी झोपडी ह्विण्याबाबत नो्ीस बजािनू िेखील अद्यापपयतं 
अनधधकृत झोपडी ननषकार्सत करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, तहर्सलिार, मरुूड (स्ज.रायगड) याींनी सिर झोपडी ननषकार्सत 
करण्याबाबत बींिर ननरीक्षक, महाराषट्र मेरर्ाईम बोडच, राजपरूी याींना दिनाींक २३ 
ऑक््ोबर, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास पत्र िेऊनही कोणतीही कारिाई करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेि त्यानसुार शासनाने सिर अनधधकृत झोपडी ननषकार्सत 
करण्याबाबत कोणती कायचिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१०-०७-२०१८) : (१), (२) ि (३) होय. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) कायचकारी िींडाधधकारी मरुुड जींस्जरा याींनी दिनाींक ०३/११/२०१७ रोजीच्या 
पत्रान्िये महालक्ष्मी मच्छीमार वि.का.स. सोसाय्ी र्ल., राजपरूी याींच्यामार्च त 
अनतक्रमण िरु करािे ि त्यासाठी आिश्यक तो पोलीस बींिोबस्त ि सहकायच 
करण्यात येईल अस ेमहालक्ष्मी मच्छीमार वि.का.स सोसाय्ी र्ल., राजपरुी 
याींना कळविले आहे. मखु्य कायचकारी अधधकारी, महाराषट्र मेरी्ाईम बोडच याींनी 
दिनाींक ०२/०५/२०१८ रोजीच्या अधचशासकीय पत्रान्िये सिरच े अनतक्रमण 
ह्विण्यासाठी कायचिाही करण्याबाबत स्जल्हाधधकारी, रायगड याींना कळविल े
आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

मिाराष्ट्र विधानपररषद. 
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूिच सिच प्रकक्रया महाराषट्र विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


