
 अताराांकि प्रश्नोत्तराांची दसुरी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधिेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  
मुांबई महानगर पररक्षेत्रातील मुख्य महामागाथिर लािण्यात आलेल्या 

हदशा दशथि फलिाांचा उपयोग ननयमबाह्यपणे जाहहरातीसाठी  
िरण्यात येत असल्याबाबत 

  
(१)  ४३९७२ (०१-११-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.जगन्नार् शशांदे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगर पररक्षेत्रातातील मयु य महामागार र ला यायात ेलेयया 
दिशािशरक फलकाींचा उपयोग ननयमबाह्यररत्या जादहरातीसाठी करयायात येत 
असययाचे ननिशरनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, सिर जादहरातीींमध्ये बझ सोययशुन, ग्लोबल ेऊ्डोअर अशा 
कीं पन्याींची ना े ललहून सींपकर  क्रमाींक िेयायात येत असनू उक्त कीं पन्याींनी 
सींबींधित यींत्रातणेची पर ानगी घे नू ननव िा प्रक्रक्रया राबव ली नसययाचे ही 
ननिशरनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय,  
(३) असययास, उपरोक्त प्रकरणी एम.एम.ेर.डी.ए., मनपा तसेच सा रजननक 
बाींिकाम व भागामिील अधिकाऱयाींनी सींबींधिताींव रुध्ि कोणतीही कायर ाही 
केली नसययाचे ननिशरनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
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(४) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत 
काय ेढळून ेले   त्यानषुींगाने सींबींधित कीं पन्याीं र गनु्हे िाखल करुन 
िोषी अधिकाऱयाीं र कोणती कार ाई केली  ा करयायात येत ेहे, 
(५) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-११-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे ेहे. 

मुींबई महानगर प्रिेश व कास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील अींिेरी 
कुलार रोड जींक्शन त े िदहसर िरम्यानच्या महामागार रील दिशािशरक 
फलकाींच्या मागील बाजूस  ेळो ेळी अनधिकृत जादहराती ेढळून येत 
असतात. सिर अनधिकृत जादहराती प्राधिकरणामाफर त ननषकालसत करयायाचा 
कायरक्रम घेऊन काढयायात येतात. तसेच भव षयात अशा अनधिकृत जादहराती 
दिशािशरक फलकाीं र ला यायापासनू प्रनतबींि करयायासाठी स्थाननक पोलीस 
व भागासम ेत कार ाई करयायाचे मुींबई महानगर प्रिेश व कास 
प्राधिकरणाच्या स्तरा र ननयोजजत ेहे.  
(२) बझ सोययशुन ग्लोबल ेऊ्डोअर अशा कीं पन्याची जादहराती ेढळून 
ेलेयया नाहीत. 
(३), (४)   (५) मुींबई महानगर प्रिेश व कास प्राधिकरणामाफर त कक्ष 
अधिक्षक पर ाना बहृन्मुींबई महानगरपाललका, मुींबई,  ररषठ पोलीस ननरीक्षक 
  स्थाननक  ररषठ पोलीस ननरीक्षक याींना अनधिकृतपणे जादहरात ला णाऱया 
सींस्थे र कायर ाही करयायाबाबत सचूना िेयायात ेयया ेहेत. तसेच 
भव षयात अशा अनधिकृत जादहराती दिशािशरक फलकाीं र ला यायापासनू 
प्रनतबींि करयायासाठी स्थाननक पोलीस व भागाला कार ाई करणेबाबत मुींबई 
महानगर प्रिेश व कास प्राधिकरणामाफर त कळव यायात येत ेहे. 

___________ 
  
 
 
 
 



व .प. २ (3) 

मांत्रालयाच्या मुख्यद्िारा समोरील विधानभिन येरे् जाणाऱ् या 
रहदारीच्या मागाथिर अनधधिृतररत्या िाहने पाकििं ग  

िेल्या जात असल्याबाबत 
 

(२) ४३९८० (२५-१०-२०१८). श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
ॲड.रामहरी रुपनिर, आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.िजाहत 
शमर्ाथ, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.अमरनार् राजूरिर : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींत्रातालयाच्या मयु यद् ारा समोरील व िानभ न येथे जाणाऱ या रहिारीच्या 
मागार र तसेच मा.मींत्राती महोियाींच्या बींगययाच्या बाजूस असलेयया मोकळया 
जागे र िररोज ज ळपास १०० त े१५०  ाहने अनधिकृतररत्या पाक्रकिं ग केयया 
जात असययाचे ननिशरनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, सिर  ाहनाींचे  ाहनचालक ग्ाग्ाने एकत्रात बसनू जुगार 
खेळणे, अस् च्छता पसरव णे, मदहलाींनापाहून अश्लील बोलणे   लश ीगाळ 
करणे अशा प्रकारची अशोभणीय  तरन कररत असययासींिभारत मा.व रोिी 
पक्षनेता, व िानपररषि याींनी तसेच नागररकाींनी  ररषठ पोलीस ननरीक्षक, 
मरीन लाईन, पोलीस ठाणे याींना दिनाींक ३० ऑगस््, २०१८ रोजी  ा 
त्यासमुारास लेखी नन ेिन दिले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, सिरहू अनधिकृतपणे पाक्रकिं ग होत असलेयया  ाहनाींची 
कोणत्याही प्रकारे तपासणी होत नसययामळेु  ाहनाींमिून स्फो्के  ा 
व ध् ींसक सादहत्य ेणयायात येऊन स्फो् केययास ज ळपासच्या शासकीय 
इमारतीींना गींभीर स् रुपाचा िोका ननमारण होऊन अपघात होयायाची शक्यता 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असययास, प्रश्नोक्त भाग १ त े ३ बाबत शासनाने चौकशी केली ेहे 
काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाल े  त्यानषुींगाने कोणती कार ाई केली  ा 
करयायात येत ेहे, 
(५) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-११-२०१८) : (१) सिर दठकाणी  ाहने पाकर  करयायात 
होत होती हे खरे ेहे. परींत ुसिर जागा दह नो पाक्रकर ग झोन घोवषत केलेली 
नाही तसेच व लशष्  ाहनाींसाठी राखी  ठे लेली नसययाने सिर दठकाणी 
पाक्रकर ग करयायात ेलेली  ाहने अनधिकृतपणे पाकर  केली ेहेत असे म्हणता 
येणार नाही. 
(२) हे खरे ेहे. 

मा.व रोिीपक्ष नेता, व िानपररषि याींनी ४ सप् े्ंबर २०१८ रोजी 
 ररषठ पोलीस ननरीक्षक, मररन ड्राईव्ह, पोलीस ठाणे याींना लेखी नन ेिन दिले 
ेहे. 
(३) सिर रस्ता ेम रहिारीचा रस्ता असययाने त्या र व शषे सरुक्षा 
तपासणी यींत्रातणा ठे यायात ेलेली नाही. परींत ुएकिया  ाहनाबाबत सींशयीत 
असययाचा सींिेश लमळाययास  ाहतकू व भागाचे पोलीस अींमलिार नमिु 
दठकाणी तात्काळ पोहचून  ाहनाचे ननरीक्षण करतात   त्याींना नमिु 
 ाहनामध्ये काही स्फो्कासारखे पिाथर असयायाचा सींशय  ा्ययास त े
तात्काळ मयु य ननयींत्रातण कक्षास सींिेश िे नू स्थाननक पोलीस ठायायाच्या 
पोललसाींस   बॉम्ब नाशक पथकास नमिू दठकाणी पाचारण करुन सींशनयत 
पिाथारच ेननषकासन केले जात.े त्यामळेु सिर दठकाणी होणारे अपघात ठाळले 
जा  ूशकतात. तसेच मींत्रातालयास व शषे सरुक्षा यींत्रातणा परुव यायात ेली असनू 
मींत्रातालयाच्या शासकीय इमारतीच्या ेज ु बाजूस तनैात असलेले पोलीस 
अींमलिार सरुक्षेची काळजी घेत असतात. 
(४) उपरोक्त नमिू अजारतील तक्रारीची िखल  ररषठ पोलीस ननरीक्षक, मररन 
ड्राईव्ह पोलीस ठाणे नी स् त: घेतली असनू व िान भ न पथ येथे समक्ष 
जाऊन पाहणी केली तसेच व िान भ नालगतच्या रस्त्या र कोणतहेी अ िै 
 ाहने उभे राहु नये म्हणनू १)  ररषठयाीं पोलीस ननरीक्षक, कुलाबा  ाहतकू 
व भाग, मुींबई याींना दिनाींक २/१०/२०१८ अन् ये पत्रात िेऊन व िान भ न मागर 
येथे अनधिकृतपणे पाक्रकिं ग केलेयया  ाहनाीं र कायिेशीर कारा ाई 
करयायाबाबत कळव यायात ेले ेहे. २)  ररषठ पोलीस ननरीक्षक, 
बॉम्बशोिक पथक, काळाचौक, मुींबई याींना दिनाींक २०/०९/२०१८ अन् ये पत्रात 
िेऊन व िानभ न पररसराची घातपात व रोिी तपासणी पथकाकडुन 
ननयलमतपणे तपासणी करयायाबाबत कळव यायात ेले ेहे. व्य स्थापक 
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याींच्याकडुन सिर दठकाणची पाक्रकिं ग व्य जस्थत करुन घेयायात येईल तसेच 
त्यादठकाणी अनधिकृतपणे  ाहने लाग ू नये म्हणून त्यादठकाणी २ सरुक्षा 
रक्षकाींची नेमणूक करयायात येईल असे साींधगतले ेहे, ३) लशवप ींग कॉपोरेशन 
ऑफ इींडडया याींना दिनाींक २०/०९/२०१८ अन् ये पत्रात िेयायात ेले असनू 
त्याींच्याकडुन सरुक्षा रक्षकाींची नेमणकू करुन पाक्रकिं ग व्य जस्थत करुन याची 
िक्षता घेयायात येईल असे लशवप ींग कॉपोरेशन ऑफ इींडडया याींच्याकडुन 
कळव यायात ेल ेेहे, ४) व िान भ न मागार र कोणतहेी अनधिकृत कृत्य 
होऊ नये याकरीता मररन ड्राईव्ह पोलीस ठायायाचे बी् माशरयस, गस्ती रील 
मोबाईल  ाहने   मींत्रातालय येथे बींिोबस्तास असलेले अधिकारी अींमलिार याींना 
सिर दठकाणी  ारीं ार भे्  िेऊन मा.व रोिीपक्ष नेत,े व िानपररषि याींच्या 
तक्रारीच्या अनषुींगाने योग्य ती खबरिारी घेयायाच्या सचूना िेयायात ेयया 
ेहेत   त्याप्रमाणे गस्त चाल ूकरयायात ेली ेहे. 
(५) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
  
शासनाच्या आयटी विभागाने ननमाथण िेलेल्या महापरीक्षा पोटथलद्िारे 

घेण्यात आलेल्या पररक्षेमध्ये मासिॉपी र्ाल्याबाबत 
  
(३) ४३९८९ (३०-१०-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.जगन्नार् शशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.अननल 
भोसल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील व व ि शासकीय व भागाींमध्ये पिभरती करयायासाठी 
शासनाच्या ेय्ी व भागाने ननमारण केलयेया महापरीक्षा पो र्लद् ारे घेयायात 
ेलेयया नगरपररषि प्रशासन   लेखा ननिाररण स ेा याींच्या ऑनलाईन 
पररक्षेमध्ये मासकॉपी झाययामळेु ननिारररत दि शी होणारा पेपर रद्द करुन 
पनु्हा इतर दि शी पेपर घेयायात ेययाची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये  ा 
त्यािरम्यान ननिशरनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असययास, शासनाच्या ेय्ी व भागाने महापरीक्षा पो र्लची ननलमरती 
केली असनू या पो र्लद् ारे परीक्षा घेयायाच ेकाम यएुस्ी ग्लोबल कीं पनी ह्या 
गरैव्य हार प्रकरणी कार ाई करयायात ेलयेया खाजगी कीं पनीला िेयायात 
ेले असनू सींबींधित कीं पनीने शासनाकडून िेयायात ेलेली कोणतीही 
ननयमा ली न पाळता कामकाज केले असययाची तक्रार लोकप्रनतननिीींनी माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये  ा त्यािरम्यान केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत 
काय ेढळून ेले   तद्नसुार पररक्षेमध्ये मासकॉपी करु िेणाऱया सींबींधित 
िोषी कीं पनी, परीक्षा ननरीक्षक, परीक्षा कें द्र चालक   ेय्ी अधिकारी 
याींच्या र कोणती कार ाई केली  ा करयायात येत ेहे तसेच सिर स र 
परीक्षा प ूीप्रमाणेच महाराषर लोकसे ा ेयोगामाफर तच राबव यायाबाबत 
कोणता ननणरय घेतला  ा घेयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. महापरीक्षा पो र्लद् ारे 
घेयायात ेलयेया नगरपररषि प्रशासन   लखेा ननिाररण से ा ऑनलाईन 
पररक्षेमध्ये ताींत्रत्रातक त्रबघाड झाययामळेु पेपर अन्य दि शी घेयायात ेली. 
(२) हे अींशत: खरे ेहे. 
(३) महापरीक्षा पो र्लव्िारे घेयायात येणाऱया पररक्षाींबाबत पररक्षाथींच्या तक्रारी 
प्राप्त झालेयया ेहेत. तसेच यासींिभारत लोकप्रनतननिीींकडून पत्रात प्राप्त झाल े
असनू सिर पत्रातामध्ये उपजस्थत केलेयया मदु्याींच्या अनषुगाींने महापररक्षेच्या 
कायरपध्ितीचे व श्लेक्षण करून प्राप्त सचूनाींच्या अनषुींगाने कायर ाहीचा 
तपलशल ार अह ाल तयार करयायात येत ेहे. तसेच महापरीक्षा पो र्लच े
ताींत्रत्रातक परीक्षण त्रातयस्थ सींस्थेमाफर त करयायात येत ेहे. अह ाल प्राप्त 
झाययानींतर त्यामिील ननषकषारनसुार पढुील कायर ाही करयायात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
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अांधेरी (पश्श्चम) “म्हाडा” िॉलनीजिळील शसध्दार्थनगर  
येर्ील कफरते शौचालय गायब र्ाल्याबाबत 

  
(४) ४३९९१ (०१-११-२०१८). अॅड.अननल परब : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींिेरी (पजश्चम) येथील चार बींगला “म्हाडा” कॉलनीज ळील तब्बल ७०० 
त े ७५० कु्ुींबाींच े  ास्तव्य असलेयया लसध्िाथरनगरमध्ये स् च्छ भारत 
अलभयानाींतगरत महापाललकेने उपलब्ि करुन दिलेले क्रफरत ेशौचालय अ घ्या 
ेठ दि सातच  स्तीबाहेरुन गायब झाययाचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये  ा 
त्यािरम्यान ननिशरनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, उपरोक्त क्रफरत े शौचालय के ळ स् च्छ भारत मोदहमेच्या 
स ेक्षणासाठी ेलेयया कें द्रीय पथकाला िाखव यायासाठी उभारयायात ेले 
होत,े हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, महापाललकेने सन २०१६ मध्ये स् च्छ भारत अलभयानाींतगरत 
उक्त दठकाणी सा रजननक शौचालय बाींियायाचा ननणरय घेतला असनू उपनगर 
जजयहाधिकारी कायारलयाकडून अद्याप ना-हरकत प्रमाणपत्रात लमळू न शकययाने 
सा रजननक शौचालयाचे बाींिकाम प्रलींत्रबत असययाचे ननिशरनास ेले ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(४) असययास, उक्त अलभयानाींतगरत काही दठकाणी शौचालये बाींियायात ेली 
असनू िेखभाल   िरुुस्ती अभा ी सिर शौचालयाची िरु स्था झालेली ेहे, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(५) असययास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, त्यात काय 
ेढळून ेले   तद्नसुार शासनस्तरा र कोणती कायर ाही करयायात ेली 
 ा येत ेहे, 
(६) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-११-२०१८) : (१)   (२) हे खरे नाही. 

अींिेरी (पजश्चम) येथ ेचार बींगला म्हाडा कॉलनीज ळील लसध्िाथरनगर 
येथील नागरीक शौचासाठी उघड्या र जात असययाबाबतची तक्रार बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेस प्राप्त झाली होती. 
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सिर तक्रारीनींतर तथेील नागरीकाींना महानगरपाललकेमाफर त क्रफरत े
शौचालय उपलब्ि करून िेयायात ेले होत.े परींत,ु स्थाननक नागरीकाींच्या 
व रोिामळेु सिर शौचालय तथेून हल नू त्याऐ जी तथेे पो्ेबल शौचालय 
उपलब्ि करून िेयायात ेल ेेहे. 
(३) सिर जागा ही म्हाडा प्राधिकरणाच्या मालकीची असनू त े काींिळ न 
सींरक्षक्षत क्षेत्रात ेहे. त्यादठकाणी तात्परुत्या स् रूपात झोपड्या अजस्तत् ात 
असनू सिर दठकाणी उपजजयहाधिकारी (अनतक्रमन ननमुरलन) याींच्यामाफर त 
 ेळो ेळी ननषकाषनाची कायर ाही करयायात येत.े त्यामळेु तथेे शौचालयाचे 
पक्क्या स् रूपाच े बाींिकाम करणे सींयकु्त नसययाने त्याऐ जी तथेे क्रफरत े
अथ ा पो्ेबल शौचालय उपलब्ि करून िेयायात ेले ेहे. 
(४) हे ही खरे नाही. 

मुींबई महानगरपाललका क्षते्रातात सध्या ७५,४६२ शौचकुपे उपलब्ि असनू 
ती  ापरात ेहेत. तर २२,७७४ शौचकुपाींच ेबाींिकाम प्रगतीपथा र ेहे. 

तसेच, स् च्छ भारत अलभयानाींतगरत महानगरपाललकेमाफर त के/पजश्चम 
(अींिेरी पजश्चम) व भागात सन २०१५-२०१६ पासनू ेरसीसी स् रूपाची १४२ 
शौचकुपे बाींियायात ेली असनू १३९ शौचकुपाींच े काम प्रगतीपथा र ेहे. 
सिर शौचालयाींची िेखभाल स्थाननक सींस्थाींमाफर त (सीबीओ) करयायात येत 
ेहे. 
(५)   (६) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
 

मॅहरिोत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रिेशशत विद्यार्थयािंना  
शशष्ट्यितृ्तीची रक्िम शमळण्याबाबत 

 

(५) ४३९९८ (२९-१०-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े श्री.जगन्नार् शशांदे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१८-२०१९ या शकै्षणणक  षारतील म्दरकोत्तर अयायासक्रमाच े
प्र ेलशत व द्यार्थयािंना महाडीबी्ीने नेमलेयया सॉफ्् ेअर कीं पनीच्या 
अकायरक्षमतमेळेु लशषय तृ्तीची रक्कम माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये  ा 
त्यािरम्यानपयिंत लमळालेली नाही, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असययास, सन २०१७-२०१८   २०१८-२०१९ या  षािंच्या लशषय तृ्तीच्या 
अनिुानाची रक्कम व तरीत करयायास झालेयया व लींबाची कारणे काय ेहेत 
  त्यास कोण जबाबिार ेहे, 
(३) असययास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत 
काय ेढळून ेले   सन २०१८-२०१९   सन २०१७-२०१८ या  षािंचे थक्रकत 
अनिुान व द्यार्थयािंना िेयायाबाबत तसेच सींबींधित अकायरक्षम सॉफ्् अेर 
कीं पनीव रुध्ि कोणती कायर ाही केली  ा करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१५-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. महाडीबी्ी ही 
राज्यव्यापी सींगणकीय प्रणाली सप् े्ंबर, २०१८ अखेर कायारजन् त (GO live) 
झाली ेहे.  
(२) सन २०१७-१८ या शकै्षणणक  षारत ताींत्रत्रातक अडचणीमळेु प्रणाली 
कायारजन् त होऊ शकली नाही. व द्यार्थयािंना लशषय तृ्तीची रक्कम ऑफलाईन 
पध्ितीने सींबींधित व भागाींकडून अिा करयायात ेली ेहे. तसेच, शकै्षणणक 
 षर २०१८-१९ करीता महाडीबी्ी प्रणाली कायारजन् त झालेली ेहे. 
(३) प्रश्न उद् भ त नाही. 

सन २०१८-१९ या शकै्षणणक  षारकरीता महाडीबी्ी प्रणाली कायारजन् त 
ेहे. २०१७-१८ या शकै्षणणक  षारत व द्यार्थयािंना ऑफलाईन पध्ितीने 
लशषय तृ्त्याींचे  ा्प सींबींधित व भागाींकडून करयायात ेले ेहे. ज्या कीं पनीने 
मागील  षी सिर प्रणाली व कलसत केली होती त्या कीं पनीकडून उच्चाधिकार 
सलमतीच्या (HPC) मान्यतनेे त्याचे कामकाज काढून घेयायात ेले ेहे. 
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
 

चेंबूर, मुांबई येर्ील माहुल गाि पररसरातील भारत पेरोशलयमच्या 
शुध्दीिरण प्रिल्पात स्फोट र्ाल्याबाबत 

 

(६) ४४००३ (३०-१०-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े श्री.जगन्नार् शशांदे : सन्माननीय िामगार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चेंबरू, मुींबई येथील माहुल गा  पररसरातील भारत पेरोललयमच्या 
शधु्िीकरण प्रकयपात दिनाींक ८ ऑगस््, २०१८ रोजी  ा त्यासमुारास प्रचींड 
स्फो् झाययाचे ननिशरनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, सिर स्फो्ाची उच्चस्तरीय चौकशी करयायाबाबतची मागणी 
स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, सिर स्फो्ात क्रकती जीव त   व त्तहानी झाली असनू 
अपघातग्रस्ताींना कें द्र  ा राज्य शासनाने कोणत्या स् रुपाची मित केली  ा 
करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२०-११-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे ेहे. 

मुींबईतील चेंबरू येथे बीपीसीएलच्या हायड्रोकाबरन प्लाीं्मध्ये दिनाींक 
०८/०८/२०१८ रोजी इफ्ययुी्ं  कुलरमिील िाबयकु्त अनतज् ालाग्रही  ायचुी 
गळती झाययाने सिर  ाय ु  ाता रणात लमसळला   त्याचा स्फो् होऊन 
ेग लागयायाची घ्ना घडली. 
(२) हे खरे नाही. 

सिर घ्नेची चौकशी औद्योधगक सरुक्षा   ेरोग्य 
सींचालनालयामाफर त करयायात ेली असनू सिर घ्नेमध्ये कारखान्यातील 
काम करणाऱ या कामगाराींच्या ेरोग्याला िोका पोहच  ू नये याकरीता 
कारखान्यातील सयींत्रात ेसजुस्थतीत न ठे ययामळेु कारखाने अधिननयम,१९४८ च े
कलम ७A(२)(a) चा भींग ेढळून ेययाने सिर भींगाबाबत कारखान्याच े
भोग ्ािार याींचेव रुध्ि मा.मयु य न्यायिींडाधिकारी, िािर, मुींबई याींचे 
न्यायालयात ख्ला क्र.२९०२९१४/ २०१८ दिनाींक ३१/१०/२०१८ रोजी िाखल 
करयायात ेला ेहे. 
(३) सिर स्फो्ामध्ये एकूण ४१ कामगार जखमी झाले होत.े यातील जखमी 
कामगाराीं र कारखान्याच्या प्रथमोपचार कें द्रात उपचार करयायात ेले   
त्यापकैी १९ कामगाराींना त्याच दि शी घरी सोडयायात ेले. उ रररत २२ 
कामगाराींना खाजगी ि ाखान्यात िाखल करुन उपचारानींतर घरी सोडयायात 
ेले. यापकैी ३७ कामगार कामा र रुजू झाले ेहेत   चार कामगाराीं र घरी 
उपचार सरुु ेहेत. सिर कामगाराींच्या उपचाराचा खचर कारखाने 
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व्य स्थापनाने केलेला ेहे. सिर घ्नेत कोणासही अपींगत्  ेलेले नाही  ा 
कोणीही मतृ पा लेले नाही. 

सिर स्फो्ात क्रकती व त्तहानी झाली याबाबत व्य स्थापनेकडून 
पडताळणी सरुु ेहे. 
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
 
 
 

राज्यातील माध्यशमि शाळाांना १००% िेतन अनुदान शमळणेबाबत 
 

 

(७) ४४०२१ (०१-११-२०१८). श्री.िवपल पाटील : हदनाांि २० जुल,ै २०१८ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि १ मधील प्रश्न क्रमाांि ४०६०४ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ९१५ माध्यलमक शाळाींना माहे माचर, २००८ पासनू  ेतन 
अनिुान जाहीर केल,े मात्रात या शाळाींना १००%  ेतन अनिुान लमळालेले नाही, 
हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायर ाही केली 
 ा करयायात येत ेहे, 
(३) असययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(१९-११-२०१८) : (१) नाही. सिर शाळाींना १०० ्क्के  ेतन 
अनिुान िेयायात येत असनू शासन ननणरय, दिनाींक २१ ऑगस््, २०१८ नसुार 
उपरोक्त १०० ्क्के अनिुाननत शाळाींचा खचर अनन ायर लेखालशषारत बिल 
करयायात ेला ेहे.  
(२)   (३) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
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आधार िाडथ नसणाऱ् या विद्यार्थयािंची सांख्या समाविष्ट्ट िरुन  
शाळाांची सांचमान्यता नव्याने िरण्याबाबत 

 
(८) ४४०२४ (०१-११-२०१८). श्री.िवपल पाटील, श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शाळाींतील सींचमान्यता, शालेय योजना ेणण इतर शालेय कामकाजासाठी 
ेिार सक्ती करयायात येत असनू मा.स ोच्च न्यायालयाने ेिार सक्ती 
सींिभारत दिलेयया ननणरयानींतर शासनाने काय कायर ाही केली ेहे, 
(२) असययास, शालेय लशक्षण व भागाने पदहली त ेबारा ीच्या व द्यार्थयािंना 
ेिार काडर नोंिणीची सक्ती केली असतानाही राज्यातील बहुताींश 
व द्यार्थयािंची अियाप ेिार काडरच काढलेली नसययाचे माहे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये  ा त्यािरम्यान ननिशरनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(३) असययास, राज्यातील १ को्ी ८ लाख ७३ हजार व द्यार्थयािंचे ेिार 
क्रमाींक अियाप अपडे्  झाले नसनू स ारधिक व द्याथी मुींबई-ठायायातील 
असययाचे ननिशरनास ेल ेेहे, तसेच उक्त व द्याथी ेिार नोंिणीपासनू 
 ींधचत राहयायाची कारणे काय ेहेत, 
(४) असययास, ेिार काडर नसणाऱ या व द्यार्थयािंची सींय या समाव ष् करुन 
सन २०१७-२०१८ ेणण २०१८-२०१९ ची सींचमान्यता नव्याने करयायाबाबत 
तसेच याप ूी केलेली सींचमान्यता मागे घेयायाबाबत कोणती कायर ाही केली  ा 
करयायात येत ेहे, 
(५) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ?  
 
श्री.विनोद तािड े (१९-११-२०१८) : (१) सींचमान्यतसेाठी ेिार सक्ती 
करयायात ेली नव्हती. इतर योजनाींसाठी १०० ्क्के व द्यार्थयािंचे ेिारकाडर 
काढयायाबाबत सचूना दिलेयया होत्या. स ोच्च न्यायालयाच्या ननणरयानींतर 
 यैजक्तक लाभाच्या योजनाींसाठी ेिारकाडर े श्यक ेहे. 
(२) अींशत: खरे ेहे.  
(३) मुींबई शहर-२,१९,४३७, मुींबई उपनगर-३,८३,८२७, ठाणे-७,२७,८५९ 
व द्यार्थयािंचे ेिारकाडर पो र्ल र नोंिव लेले नाही. 
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व द्याथी ेिार नोंिणीपासनू  ींधचत राहयायाची कारणे. 
१) पालकाींनी व द्यार्थयािंचे काढलेले ेिारकाडर शाळेस उपलब्ि करुन 

न िेणे. 
२) लहान  योग्ातील असययाने ेिार काडर काढलेल ेनसणे. 
३) व द्यार्थयािंच्या दठकाणाच्या पररसरात ेिार कें द्राची उपलब्िता  
  नसणे. 

(४) शाळेतील ेिार काडर असलेले   नसलेले अशा स रच व द्यार्थयािंची 
सींय या सींच मान्यतसेाठी घेयायात ेलेली ेहे. त्यामळेु सन २०१७-१८   
२०१८-१९ ची सींच मान्यता नव्याने करयायाचा प्रश्न उद् भ त नाही. 
(५) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
 

राधेिृष्ट्ण पािथ  हौशसांग सोसायटी, वपसिली (ता.िल्याण, श्ज.ठाणे) 
येर्ील नागररिाांिडून अिैध िर िसूल िेल्याबाबत 

 

(९) ४४०२६ (०१-११-२०१८). श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
ॲड.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.सभुाष 
र्ाांबड, श्री.अमरनार् राजूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४३७१० ला हदनाांि ११ 
जुल,ै २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रािेकृषण पाकर  हौलस ींग सोसाय्ी, वपस ली (ता.कययाण, जज.ठाणे) या 
सोसाय्ीकरीता महाराषर ेद्योधगक व कास महामींडळाकडून पाणी घेऊन 
महापाललकेमाफर त परु ठा केला जातो, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, उक्त सोसाय्ीने महानगरपाललकेस नळजोडणीसाठी केव्हा 
प्रस्ता  सािर केला   उक्त प्रस्ता ास कोणत्या काला िीत मान्यता िेयायात 
ेली असनू क्रकती इींचाची नळजोडणी िेयायात ेली ेहे, 
(३) असययास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायर ाही 
केली  ा करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
 



व .प. २ (14) 

श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-११-२०१८) : (१)  कययाण-डोंत्रब ली महानगरपाललकेत 
दिनाींक १ जून, २०१५ पासनू २७ गा ाींचा समा शे करयायात ेलेला ेहे. 

२७ गा ाींकरीता महाराषर औद्योधगक व कास महामींडळामाफर त 
पाणीपरु ठा उपलब्ि करून घेऊन महानगरपाललकेमाफर त व तरीत करयायात 
येतो. 

रािेकृषण पाकर  हौलस ींग सोसाय्ी ही २७ गा ामिील वपस ली 
व भागातील सोसाय्ी असनू सिर सोसाय्ीस महाराषर औद्योधगक व कास 
महामींडळाकडून स् तींत्रात नळजोडणीद् ारे पाणीपरु ठा केला जातो. 

या पाणी परु ठ्याचे बील सिर सोसाय्ीकडून महाराषर औद्योधगक 
व कास महामींडळाकड ेभरयायात येत,े ही  स्तजुस्थती ेहे. 
(२) रािेकृषण पाकर  हौलस ींग सोसाय्ीस महाराषर औद्योधगक व कास 
महामींडळामाफर त स् तींत्रात नळजोडणीद् ारे पाणीपरु ठा केला जात असययाने 
सिर सोसाय्ीने न ीन नळजोडणीकरीता महानगरपाललकेकड े प्रस्ता  सािर 
केला नसययाचे महानगरपाललकेने कळव ले ेहे. 
(३)   (४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
 

दोडामागथ (श्ज.शसांधदुगुथ) येर्ील नतलारी धरणािर बाांधलेल्या  
चौक्या विनािापर पडून असल्याबाबत 

 

(१०) ४४०५३ (०३-११-२०१८). श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, अॅड.हुस्नबानू 
खशलफे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, ॲड.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.अमरनार् 
राजूरिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय 
:- 
(१) िोडामागर (जज.लस ींिुिगुर) येथील नतलारी िरणा र बाींिलेयया सरुक्षा चौक्या 
अजूनही व ना ापर पडून असययाचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये  ा 
त्यािरम्यान ननिशरनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, काल ा व भागाने िरणा र िेखरेख ठे यायासाठी गरज 
नसतानाही सरुक्षारक्षक याींना रहायायासाठी लाखो रुपये खचर करुन चौक्या 
उभारयया ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सींबींधित िोषीीं र कोणती कार ाई केली  ा करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ?  
  
श्री.धगरीष महाजन (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

नतलारी प्रकयपाच्या सरुक्षा व्य स्थेसाठी सद्य:जस्थतीत चौकीिार 
याींची ननयकु्ती करणेत ेलेली ेहे. सिर चौक्याींचा  ापर हा प्रकयपा र 
िेखरेख करयायासाठी केला जातो.  
(२) नाही. 

नतलारी िरण स्थळ हे शासनाने ननिेलशत केलेयया ममरस्थळाींमध्ये 
समाव ष् असययाने त्याची िेखरेख होणे े श्यक ेहे. तसेच 
पा साळयातील िक्षतचे्या दृष्ीने िरणाीं र चौकीिार असणे अत्या श्यक ेहे. 
(३) प्रश्न उद् भ त नाही. 
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
 

राज्यात विविध शासिीय योजनेमध्ये िां त्राटी पध्दतीने िाम िरणाऱ् या 
िमथचाऱ् याांना सेिेत िायम िरण्याबाबत 

 

(११) ४४०५४ (३०-१०-२०१८). श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद 
ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२२७८ ला हदनाांि ४ जुल,ै २०१८ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात शासनामाफर त व व ि शासकीय योजनेची अींमलबजा णी 
करयायाकरीता स रत्रात कीं त्राता्ी कमरचाऱयाींची ननयकु्ती केली जात,े हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असययास, शासन व व ि शासकीय योजनाीं र को्य िीचा ननिी खचर 
करीत असताना कीं त्राता्ी कमरचाऱयाींना अपऱुया सवु िा   कमी  ेतनात 
राबव यायात येत असययामळेु उक्त कमरचारी चाींगली सींिी ेययास नोकरी 
सोडून जात असययाने शासकीय योजनेच्या अींमलबजा णी र त्याचा पररणाम 
होऊन ननिीचा अपव्यय होत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत 
काय ेढळून ेले   त्यानसुार कोणती उपाययोजना केली  ा करयायात येत 
ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१६-११-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे ेहे. 

राज्य शासनाच्या काही मींत्रातालयीन प्रशासकीय व भागाींमाफर त 
राबव यायात येत असलेयया योजनाींच्या अींमलबजा णीकरीता काही प्रमाणात 
कीं त्राता्ी तत् ा रील कमरचाऱयाींची ननयकु्ती केली जात.े 
(२), (३)   (४) राज्य शासनाच्या व व ि प्रशासकीय व भागाींतगरत क्रकती 
कीं त्राता्ी कमरचारी कायररत ेहेत, याचा व चार करुन राज्यातील कीं त्राता्ी 
पििारकाींना ननयलमत से ेत सामा नू घेयायाबाबतच्या प्रकरणाबद्दल पररपणूर 
अयायास करुन अह ाल सािर करयायासाठी मा.मींत्राती, कौशयय व कास   
उद्योजकता याींच्या अध्यक्षतखेाली मींत्रत्रातमींडळ उपसलमती गठीत करयायात 
ेली ेहे. 

राज्यातील कीं त्राता्ी पििारकाींना ननयलमत से ेत सामा नू 
घेयायाबाबतच्या प्रस्ता ाबाबतची सींपणूर कागिपत्रात/े मादहती, सिर कीं त्राता्ी 
पििारक ज्या प्रशासकीय व भागाींतगरत कायररत ेहेत, त्या व भागाींच्या 
व भागप्रमखुाींकडून या सलमतीस उपलब्ि करुन द्या याची ेहे. 

राज्य शासनाच्या व व ि कययाणकारी योजनाींच्या 
अींमलबजा णीसाठी कायररत असलेयया कीं त्राता्ी तत् ा रील कमरचाऱयाींचा 
तपशील, तसेच हे कमरचारी से ा सोडून जात असययास, त्याचा योजनाींच्या 
अींमलबजा णी र व परीत पररणाम होऊन ननिीचा अपव्यय होत ेहे क्रकीं  ा 
कस,े याबाबत तपासणी करुन ही बाब मा.मींत्राती, कौशयय व कास   
उद्योजकता याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत करयायात ेलेयया मींत्रत्रातमींडळ 
उपसलमतीच्या व चाराथर ठे यायाबाबत राज्य शासनाच्या कौशयय व कास   
उद्योजकता व भागास सचूना िेयायात ेयया ेहेत. 

___________ 
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राज्यातील लहान-मोठ्या शहरातील ित्तलखान्यात ननमाथण होणाऱ् या 
साांडपाण्यािर प्रकक्रया िरण्यासाठी स्ितांत्र यांत्रणा उभारण्याबाबत 

  
(१२) ४४०७३ (०१-११-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील लहान-मोठ्या शहरात िहा क्रकीं  ा त्यापेक्षा कमी जना राींची 
कत्तल करयायासाठी स्थाननक स् राज्य सींस्थाींमाफर त उभारयायात ेलेयया 
कत्तलखान्यात ननमारण होणाऱ या साींडपायाया र प्रक्रक्रया करयायासाठी स् तींत्रात 
यींत्रातणा उभारयायात या ी, असे ननिेश नगरव कास व भागाने महानगरपाललका, 
नगरपाललका ेणण नगरपींचायतीींना माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये  ा 
त्यािरम्यान दिले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, सिर ननिेशानसुार राज्यातील सींबींधित महानगरपाललका, 
नगरपाललका ेणण नगरपींचायतीींनी पाहणी करुन कोणती उपाययोजना केली, 
तसेच ननिेशाचे पालन न करणाऱ याीं र कोणती कार ाई केली  ा करयायात 
येत ेहे   त्याबाबतची सद्यःजस्थती काय ेहे, 
(३) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) जजयहा पातळी र जजयहाधिकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली कत्तलखान्याींची 
तपासणीकरीता गठीत करयायात ेलयेया सलमतीला उक्त मागरिशरक 
सचूनाींनसुार राज्यातील सींबींधित महानगरपाललका, नगरपाललका ेणण 
नगरपींचायतीींची पाहणी करुन अह ाल सािर करयायाबाबत ननिेश िेयायात 
ेले ेहेत. 
(३) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
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बोरीिली (मुांबई) येर्ील मुांबई महानगरपाशलिेच्या मनोरांजनासाठी 
आरक्षक्षत असलेल्या भूखांडािर ब्रम्हक्षत्रीय समाज रस्टने  

अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 
  
(१३) ४४१०३ (०१-११-२०१८). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोरी ली (मुींबई) येथील शाींती ेश्रम, कयपना चा ला मागर, बेस्् 
ेगाराच्या पाठीमागील महानगरपाललकेच्या मनोरींजनासाठी ेरक्षक्षत 
असलेयया शहर भमूापन क्र. १५०५ या भखूींडा र ब्रम्हक्षत्रातीय समाज रस््न े
मुींबई महानगरपाललकेच्या सींबींधित अधिकाऱयाींशी सींगनमत करून पाच 
गाळयाींचे पक्के लसमें्चे अनधिकृत बाींिकाम केले असययाचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ च्या अींनतम सप्ताहात ननिशरनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, सिर अनधिकृत बाींिकामाची शासनाने चौकशी केली ेहे, 
चौकशीत काय ेढळून ेले ेहे   त्यानसुार अनधिकृत बाींिकाम 
ननषकालसत करून शासकीय भखूींडाचे सींरक्षण करयायाबाबत शासनाकडून 
कोणती कायर ाही केली  ा करयायात येत ेहे तसेच उक्त अनधिकृत 
बाींिकामास सींरक्षण िेणाऱया सींबींधित अधिकाऱयाीं र कोणती कार ाई 
प्रस्ताव त करयायात ेली  ा येत ेहे, 
(३) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-११-२०१८) : (१) उद्यानासाठी राखी  असलेयया 
भखूींडा रील बाींिकामाबाबत अशा ेशयाची दिनाींक २४/०४/२०१८ रोजीची 
तक्रार बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस प्राप्त झाली होती ही  स्तजुस्थती ेहे. 

सिर तक्रारीच्या अनषुींगाने बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफर त सिर 
दठकाणी दिनाींक १७/०७/२०१८ रोजी स्थळपाहणी करयायात ेली असता, 
ब्रम्हक्षत्रातीय समाज रस््ने व ्ाींचे पक्के बाींिकाम करुन त्या र लसमें्चे पत्रात े
असलेले ४ खोयया तसेच, व ्ाींच्या खाींबाीं र लसमें् पत्रात े ्ाकलेले एक 
बाींिकाम अशा प्रकारचे अनधिकृत बाींिकाम ेढळून ेले. 
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(२)   (३) सिर अनधिकृत बाींिकामिारकास महानगरपाललकेमाफर त दिनाींक 
१७/०७/२०१८ रोजी मुींबई महानगरपाललका अधिननयम १८८८ च्या कलम ३५१ 
अन् ये तसेच, महाराषर प्रािेलशक   नगररचना अधिननयम १९६६ च्या कलम 
५५ अन् ये नो्ीसा बजा यायात ेयया ेहेत. 

सिर नो्ीशीींच्या उत्तरािाखल बाींिकामिारकाने बाींिकामाींच्या 
अजस्तत् ाची कागिपत्रात े बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस सािर केली. सिर 
कागिपत्राताींची पडताळणी केययानींतर, सिर अनधिकृत बाींिकामे काढून 
्ाकयायासाठी सींबींधित बाींिकामिारकास दिनाींक १९/१०/२०१८ रोजी ेिेश 
बजा यायात ेले. 

सिर ेिेशाव रुध्ि बाींिकामिारकाने शहर दि ाणी न्यायालय, 
दिींडोशी येथे एल.सी. सु्  क्रमाींक ३२०४/२०१८   ३२४१/२०१८ अन् ये िा ा 
िाखल केला असनू, मा.न्यायालयाने सिर प्रकरणी दिनाींक ३०/१०/२०१८ रोजी 
स्थधगती ेिेश दिले ेहेत. 

सिर प्रकरणी मा.न्यायालयाच्या ेिेशानसुार बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफर त पढुील कायर ाही करयायात येणार ेहे. 

___________ 
 

मौजे नायगाि (ता.खांडाळा, श्ज.सातारा) येरे् ग्रामसधचिालय ि 
सावित्रीसषृ्ट्टी प्रिल्प उभारण्याबाबत 

 

(१४) ४४१०८ (०३-११-२०१८). श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.शरद रणवपस,े ॲड.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
आकिथ .अनांत गाडगीळ, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.मोहनराि िदम, श्री.सभुाष र्ाांबड, 
श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.चांद्रिाांत 
रघिुांशी : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
(१) मौजे नायगा  (ता.खींडाळा, जज.सातारा) हे ज्ञानज्योती साव त्रातीबाई फुले 
याींचे जन्मगा  असनू नायगा  येथे ग्रामसधच ालय   साव त्रातीसषृ्ी प्रकयप 
उभारयायाबाबतच े नन ेिन दिनाींक ७ फेब्र ुारी, २०१८ रोजी  ा त्यासमुारास 
मा.ग्रामव कास मींत्राती याींना सरपींच, नायगा  याींनी दिले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
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(२) असययास, ग्रामसधच ालय   साव त्राती सषृ्ीींतगरत जै  व व िता पाकर  
(Bio Diversity Park), महात्म्याींचे चररत्रात िशरन, जी न प्रसींग, स्मतृी 
उद्यान, होलाग्राफीक ऑडो्ोररयम बाींियायासाठी शासनाने कोणती कायर ाही 
केली  ा करयायात येत ेहे, 
(३) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-११-२०१८) : (१) हे खरे ेहे.  
(२) मौजे नायगा  (ता.खींडाळा, जज.सातारा) येथे मा.बाळासाहेब ठाकरे स्मतृी 
मातोश्री ग्रामपींचायत बाींिणी योजनेमिून ग्रामपींचायत इमारत बाींियायासाठी 
ननिीच्या उपलब्ितनेसुार शासन मान्यता िेयायात येईल. 

साव त्राती सषृ्ीींतगरत जै  व व िता पाकर  (Bio Diversity Park), 
महात्म्याींचे चररत्रात िशरन, जी न प्रसींग, स्मतृी उद्यान, होलाग्राफीक 
ऑडो्ोररयम बाींियायाचा प्रस्ता  जजयहा पररषि, सातारा याींचेकडून 
जजयहाधिकारी, सातारा याींचेकड े दिनाींक १५/११/२०१८ रोजी सािर करयायात 
ेला ेहे. 
(३) प्रश्न उद् भ त नाही.  

___________ 
 

महाराष्ट्रातील शतेिऱ् याांच्या पीि विम्याची रक्िम पश्श्चम बांगालमधील 
राज्य सहिारी बँिेच्या खात्यात िळती िरण्यात आल्याबाबत 

 

(१५) ४४११३ (२६-१०-२०१८). श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.धनांजय मुांड े: 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रिानमींत्राती पीक व मा योजनेंतगरत गत षी पीक व मा काढलयेया अकोला 
जजयह्यातील अको् तालकु्यासह अन्य दठकाणच्या शतेकऱ याींची पीक व म्याची 
रक्कम पजश्चम बींगालमिील स््े् को-ऑपरेद्व्ह बँकेच्या लोहापरू शाखेच्या 
खात्यात  ळती करयायात ेययाच े माहे ऑगस््, २०१८ च्या िसुऱ या 
ेठ ड्यात ननिशरनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, याप्रकरणी अकोला जजयहा ननयोजन सलमतीच्या दिनाींक १६ 
ऑगस््, २०१८ रोजी  ा त्यासमुारास झालेयया बठैकीत सींबींधित शतेकऱ याींनी 
तक्रार केली असता अकोला जजयहा ननयोजन सलमती अध्यक्ष तथा 
मा.पालकमींत्राती श्री.रणजीत पा्ील याींनी याप्रकरणी चौकशी करयायात येणार 
असययाचे ेश् ालसत केले होत,े हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) असययास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत 
काय ेढळून ेले   तद्नसूार अकोला जजयह्यातील शतेकऱ याींच्या पीक 
व म्याची रक्कम पजश्चम बींगाल मिील लोहापरू शाखेत जमा झाययाबाबत   
शतेकऱ याींना न् याय लमळयायासाठी कोणती उपाययोजना केली  ा करयायात येत 
ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची करणे काय ेहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) : (१)   (२) हे खरे नाही.  
(३) प्रिानमींत्राती पीक व मा योजना खरीप हींगाम २०१७ मध्ये अकोला 
जजयह्यामध्ये न्शनल इन् शरुन्स कीं पनीमाफर त राबव यायात ेलेली ेहे. खरीप 
हींगाम २०१७ मध्ये अकोला जजयह्यामध्ये १.५७ लाख शतेकऱयाींनी रुपये 
९६.८६ को्ी इतका व मा हप्ता भरुन १.३१ लाख हेक््र व मा क्षते्रात सींरक्षक्षत 
केले. न्शनल इन् शरुन्स कीं पनीमाफर त प्राप्त झालेयया अींतरीम अह ालानसुार 
१.२४ लाख पात्रात शतेकऱयाींना रुपये १२०.४१ को्ी इतकी नकुसान भरपाई 
मींजूर करयायात ेलेली असनू, शतेकऱयाींच्या बँक खात्या र नकुसान भरपाई 
जमा करयायाची कायर ाही सरुु ेहे.  
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
 

मौजे नायगाि (ता.खांडाळा, श्ज.सातारा) हे ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले 
याांच ेजन्मगाि असून या गािाचा “ब” िगथ पयथटन  

स्र्ळामध्ये समािेश िरण्याबाबत 
 

(१६) ४४११५ (०३-११-२०१८). श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, ॲड.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.जनादथन चाांदरूिर, आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.सभुाष र्ाांबड, श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : सन्माननीय पयथटन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे नायगा  (ता.खींडाळा, जज.सातारा) हे ज्ञानज्योती साव त्रातीबाई फुले 
याींचे जन्मगा  असनू या गा ाचा “ब”  गर पयर् न स्थळामध्ये समा ेश 
करयायात ेला नाही, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असययास, “क”  गर पयर् न स्थळाचा समा ेश “ब”  गर पयर् न स्थळात 
करणेसाठी जजयहाधिकारी, सातारा   सिस्य सधच , जजयहा ननयोजन सलमती, 
सातारा याींनी दिनाींक २८ माचर, २०१६ रोजी प्रिान सधच , पयर् न   
साींस्कृनतक कायर व भाग याींचेकड ेसािर केलेला प्रस्ता  प्रलींत्रबत ेहे, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उपरोक्त “क”  गर पयर् न स्थळाचा समा ेश “ब”  गर पयर् न 
स्थळात करयायाच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायर ाही केली  ा करयायात येत 
ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल (२०-११-२०१८) : (१) होय. 
(२)   (३) पयर् न   साींस्कृनतक कायर व भाग, शासन ननणरय, दिनाींक 
१६/०१/२०१२ मिील तरतिूीनसुार जजयहाधिकारी, सातारा याींनी दिनाींक 
२८/०३/२०१६ च्या पत्रातान् ये सािर केलयेया प्रस्ता ामध्ये ज्ञानज्योती 
साव त्रातीबाई फुले याींचे जन्मगाीं  नायगाीं  या “क”  गर पयर् न स्थळाचा “ब” 
 गर पयर् नस्थळात समा शे करयायाची व नींती केली होती. तथावप, शासन 
ननणरय, दिनाींक १६/०१/२०१२ अन् ये “ब”  गर पयर् नस्थळे घोवषत 
करयायासाठी ननकष ननजश्चत करयायात ेलेले नव्हत.े 

पयर् न   साींस्कृनतक कायर व भाग, शासन ननणरय, दिनाींक 
२५/०४/२०१७ अन् ये राज्यातील “ब”  गर पयर् नस्थळे घोवषत करयायासाठी 
ननकष ननजश्चत करयायात ेले ेहेत. सिर शासन ननणरयातील ननकषाींनसुार 
ज्ञानज्योती साव त्रातीबाई फुले याींचे जन्मगाीं  नायगाीं  या स्थळास “ब”  गर 
पयर् नस्थळाचा िजार िेयायाबाबतचा सिुाररत प्रस्ता  जजयहाधिकारी, सातारा 
याींच्याकडून मागव यायात ेलेला ेहे. जजयहाधिकारी, सातारा याींच्याकडून 
प्रस्ता  प्राप्त झाययानींतर शासन ननणरय, दिनाींक २५/०४/२०१७ मिील 
ननकषाींनसुार सिर स्थळास “ब”  गर पयर् नस्थळाचा िजार िेयायाबाबत तपासनू 
उधचत कायर ाही करयायात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
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मुांबईतील खाजगी शाळाांना अनुदान देण्याबाबत 
  
(१७) ४४१२५ (०१-११-२०१८). श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
ॲड.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील ६३ खाजगी शाळा मागील अनेक  षारपासनू अनिुानाच्या 
प्रनतक्षेत असनू ेधथरक पररजस्थतीचे कारण पढेु करुन लशक्षण व भाग अनिुान 
िेयायास व लींब करीत असययाचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये  ा त्यािरम्यान 
ननिशरनास ेल,े हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, मुींबईतील ६३ प्राथलमक शाळाींनी मुींबई मनपाच्या मान्यतसेह 
अनिुानासाठी अजर केला पींरत ूमागील काही  षारत या र ननणरय घेयायात ेल े
नसययाने लशक्षक   लशक्षकेतर कमरचाऱ याींना कमी  ेतनात काम करा े लागत 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर शाळाींना 
अनिुान िेयायाबाबत कोणती कायर ाही केली  ा करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-११-२०१८) : (१) मुींबईतील मान्यताप्राप्त 
व नाअनिुाननत ६३ शाळाींना शासन क्रकीं  ा बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकडून 
अनिुान लमळत नसययाबाबतचे  तृ्त दिनाींक २२/१२/२०१७ रोजीच्या महाराषर 
्ाईम्स या  तृ्तपत्रातात प्रलसध्ि झाले होत ेही  स्तजुस्थती ेहे. 
(२)   (३) बहृन्मुींबई महानगरपाललका क्षेत्रातातील खाजगी प्राथलमक शाळाींना 
लाग ूअसलेयया अनिुान सहाय्य सींदहतनेसुार, प्रथम मान्यता दिलेयया पात्रात 
शाळाींना अनिुान सहाय्य मींजूर करयायात येत.े 

बहृन्मुींबई महानगरपाललका क्षते्रातातील सन २००१ पयिंतच्या खाजगी 
प्राथलमक शाळाींना राज्य शासनाकडून ५०%   बहृन्मुींबई महानगरपाललकेकडून 
५०% अनिुान िेयायात येत.े 

तथावप, सन २००१-०२ या शकै्षणणक  षारपासनू बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेने त्याींच्या क्षेत्रातात मान्यता दिलयेया खाजगी प्राथलमक शाळाींच े
अनिुान यापढुील काला िीत राज्य शासनाच्या अनिुानासाठी ग्राह्य िरले 
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जाणार नसययाबाबत शालये लशक्षण व भागाने दिनाींक १३/०१/२००४ रोजी 
महानगरपाललकेस कळव ले ेहे. 

सन २००१ त े२००४ पयिंतच्या खाजगी प्राथलमक शाळाींना शासनाच्या 
५०% अनिुानासाठी ग्राह्य िरयायासाठी दिनाींक ०३/१२/२०१६ रोजीच्या 
पत्रातान् ये शालेय लशक्षण व भागास व नींती करयायात ेली होती. तथावप, 
दिनाींक १३/०१/२००४ रोजीच्या पत्रातामिील ननणरयात कायम असययाच ेशालेय 
लशक्षण व भागाने महानगरपाललकेस कळव ले ेहे.  
 या अनषुींगाने दिनाींक १३ जाने ारी, २००४ नींतर व नाअनिुाननत 
तत् ा र प्रथम मान्यता दिलेयया खाजगी प्राथलमक शाळाींना अनिुान मींजूर 
करता येत नसययाचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफर त सींबींधित शाळा 
व्य स्थापनाींस कळव यायात ेले ेहे. 
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
  

शाळा ि िगथ तुिड्या याांना अनुदानाच्या प्रचशलत  
धोरणानुसार िाढीि टप्पा देणेबाबत 

 

(१८) ४४१४२ (०१-११-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दिनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ च्या शासन ेिेशाने १६२८ शाळा   
२४५२  गर तकुड्या याींना दिनाींक १५ नोव्हेंबर, २०११ च्या शासन ेिेशातील 
्प्पा रद्द करून सरसक् २० ्क्के अनिुान िेयायात ेले परींत ुसिर शाळा 
   गर तकुड्या याींना प्रचललत ननयमानसुार अनिुान ्प्पा लमळणेबाबत 
शासनाकड े ारीं ार मागणी करयायात येत ेहे   प्रसींगी ेींिोलने   उपोषणे 
करयायात ेलेली ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, राज्यामध्ये अनिुाननत शाळे र व नाअनिुाननत ५९७३ 
तकुड्याीं र ९ हजार लशक्षक व द्यािानाचे कायर करीत असनू व नाअनिुाननत 
शाळाींना दिलयेया २० ्क्के अनिुानाप्रमाणे राज्यातील ५९७३ तकुड्याीं रील ९ 
हजार लशक्षकाींना ्प्प्या-्प्प्याने अनिुान िेया याबाबत शासनाने कायर ाही केली 



व .प. २ (25) 

ेहे काय, सिर तकुड्याीं रील लशक्षकाींना केव्हापयिंत अनिुान िेयायात येणार 
ेहे, 
(३) तसेच सोलापरू जजयह्यातील खाजगी प्राथलमक शाळाींच े माहे ऑगस््, 
२०१८ चे  ेतन अींशतः अनिुाननतच्या मान्यता न घेतययाने थकव यायात ेले 
असनू सिर  ेतन थकव ययाने या लशक्षकाींना अनेक ेधथरक   मानलसक 
त्रातासाला सामोरे जा े लागत ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असययास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दिनाींक १९ सप् े्ंबर, 
२०१६ च्या शासन ेिेशाने  ेतन घेत असलेयया शाळेतील कमरचाऱयाींना 
प्रचललत ननयमानसुार  ेतन लमळणेबाबत तसेच तकुड्याीं र से ा िेणाऱ या 
लशक्षकाींना अनिुान िेयायाबाबत कोणती कायर ाही केली  ा करयायात येत ेहे, 
(५) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े (१९-११-२०१८) : (१) शासन ननणरय, दिनाींक १९ सप् े्ंबर, 
२०१६ अन् ये प्राथलमक   माध्यलमक शाळाींना द्या याच्या अनिुान सतू्रातामध्ये 
सिुारणा करुन शासनाच्या पढुील ेिेशापयिंत, सरसक् २० ्क्के प्रमाणे 
अनिुान सतू्रात व दहत करयायात ेले ेहे. 
(२)  गर/तकुड्याींच्या मयूयाींकनाबाबत योग्य ती कायर ाही करयायात येत ेहे. 
(३)   (४) सोलापरू जजयह्यातील खाजगी प्राथलमक २० ्क्के अनिुान पात्रात 
लशक्षकाींचे  ेतन अनिुाननत मान्यता सािर न केययाने ऑगस््, २०१८ पासनू 
स्थधगत करयायात ेल े होत.े तथावप, अनिुाननत मान्यता सािर करयायाच े
हमीपत्रात घेऊन ऑगस््, २०१८ त े ऑक््ोबर, २०१८ पयिंतची  ेतन िेयके 
कोषागारात सािर करयायात ेली ेहेत. 
(५) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
  

विदभाथत स्क्रब टायफस या आजाराने रूगणाांचा मतृ्यू र्ाल्याबाबत 
 

(१९) ४४१७३ (०३-११-२०१८). डॉ.िजाहत शमर्ाथ, श्री.शरद रणवपस,े 
अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, ॲड.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशस ांग 
राठोड, श्री.अमरनार् राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.रामदास 
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आांबटिर, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.जयांत 
पाटील : सन्माननीय सािथजननि आरोग य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात व शषेत: व िभारत मोठ्या प्रमाणात स्क्रब ्ायफस   डेंग्य ूया 
ेजाराने मोठ्या प्रमाणात थैमान घातले असनू स्क्रब ्ायफसच े८० रुग्णाींची 
तर डगे्यचू्या ६९ रुग्णाींची मेडीकल   मेयोमध्ये नोंि झाली असनू एकूण १४ 
जणाींचा मतृ्य ू झाययाचे दिनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी  ा त्यासमुारास 
ननिशरनास ेल,े हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, स्क्रब ्ायफस ेजारा र पररणामकारक औषिोपचार 
करयायास शासनास अपयश ेले असनू व िभारतील नागपरूसह  िार, 
गडधचरोली, अमरा ती जजयह्यातही रूग्ण ेढळून ेले असनू य तमाळ 
जजयह्यात डेंग्य ू ेणण स्क्रब ्ायफस या ेजाराचे ५७ रुग्ण पॉणझद्व्ह 
असययाचे   सींपणूर जजयह्यात या ेजाराच्या रुग्णाींमध्ये  ाढ होत ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत 
काय ेढळून ेले, चौकशीच्या अनषुींगाने डेंग्य,ू स्क्रब ्ायफस ेजाराींच्या 
रुग्णाींची होत असलेली  ाढ थाींबव यायाबाबत   या ेजाराला 
पररणामकारकररत्या ेळा घालयायाचदेृष्ीन े कोणती कायर ाही केली  ा 
करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (२२-११-२०१८) : (१)  हे अींशत: खरे ेहे. 

दिनाींक ०१/०१/२०१८ त े सप् े्ंबर, २०१८ पयिंत डेंग्यनेू १८   स्क्रब 
्ायफसने २१ जणाींचा मतृ्य ूझाला ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 

स्क्रब ्ायफस ेजारा रील डॉक्सीसायक्लीन या गणुकारी औषिाचा 
परेुसा साठा सा रजननक ेरोग्य सींस्थामध्ये उपलब्ि ेहे   स र रुग्णाींना 
औषिोपचार दिले जात ेहे. 
(३) चौकशी करयायाचा प्रश्न उद् भ त नाही. तथावप, ेढा ा घेऊन 
पररणामकारक ेळा घालयायाकरीता पढुील उपाययोजना करयायात येत ेहे. 
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 ननयलमत साथरोग स ेक्षण. 
 क्रक्कशास्त्रातीय स ेक्षण ेणण एकाजत्मक क्रक्क व्य स्थापन. 
 डेंग्य ू  स्क्रब ्ायफस ननिानाची ेणण उपचाराची सवु िा परुव णे. 
 प्रभा ी ननयींत्रातणासाठी राषरीय रोग ननयींत्रातण सींस्था, न ी दियली या 

सींस् थेच्या तज्ञाींचे मागरिशरन. 
 सरकारी   खाजगी डॉक््राींचे प्रलशक्षण. 
  ररषठ अधिकाऱयाींच्या क्षेत्रत्रातय भे्ी   मागरिशरन. 
 व व ि माध्यमातनू जनतलेा ेरोग्य लशक्षण िेणे. 

(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 
___________ 

  
िसई-विरार येर् ैवििासिाांनी नैसधगथि नाले बुजिून बेिायदा िेलेले 

बाांधिाम तसेच अपूणथ नालेसफाईमुळे पुरसदृष्ट्य  
श्स्र्ती ननमाथण र्ाल्याबाबत 

  
(२०) ४४१७९ (०१-११-२०१८). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  सई-व रार येथील काही भाग माहे जुल,ै २०१८ मध्ये पा सामळेु सींपणूर 
जलमय हो नू ३० तास उक्त भागातील  ीज बींि करयायात ेययाच े
ननिशरनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास,  सई-व रार येथे व कासकाींनी भरा  ्ाकून नसैधगरक नाले 
बजु नू बेकायिा केलेले बाींिकाम तसेच अपणूर नालेसफाई इत्यािी गोष्ी 
सिर परुास कारणीभतू ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणी िोषी व कासकाीं र तसेच नालेसफाई  ेळेत न 
करणाऱयाीं र कोणती कार ाई केली  ा करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-११-२०१८) : (१) होय. 
(२)   (३)  सई व रार शहर महानगरपाललकेच्या क्षेत्रातात उक्त परुपररजस्थती 
अनत षृ्ीमळेु झाली असययाचे तसेच नसैधगरक नाययाींच्या पात्रातामध्ये 



व .प. २ (28) 

अनधिकृत बाींिकामे ेढळुन ेले नसययाचे   नाले सफाईची कामे  ेळीच 
केययाचे  सई व रार शहर महानगरपाललकेने कळव ले ेहे. 
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
 

िोर्रुड (श्ज.पुणे) भेलिेनगर येरे् विद्यार्ीनीच्या हॉस्टेलमध्ये तरुणीच े
मोबाईलिरुन धचत्रीिरण िरण्यात आल्याबाबत 

 

(२१) ४४१८० (३०-१०-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोथरुड (जज.पणेु) भेलकेनगर येथे व द्याथीनीच्या हॉस््ेलमध्ये तरुणीच े
मोबाईल रुन धचत्रातीकरण करताना शरि िरेकर (रा.लशक्रापरू) या तरुणाला 
दिनाींक ३१ ऑगस््, २०१८ रोजी  ा त्यासमुारास पकडयायात ेययाची घ्ना 
ननिशरनास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, उक्त प्रकरणी लोकप्रनतननिीनी मा.मयु यमींत्राती याींना दिनाींक १ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोजी या सींिभारत लखेी नन ेिन दिल ेेहे, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असययास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय 
ेढळून ेले   त्यानसुार स्थाननक पोलीस स्थानकात कोणत्या कलमान् ये 
गनु्हा िाखल करयायात ेला असनू ेतापयिंत कोणती कार ाई केली  ा 
करयायात येत ेहे   त्याबाबतची सद्यःजस्थती काय ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री.देिेंद्र फडणिीस (२०-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) लोकप्रनतननिी याींचे नन ेिन प्राप्त झाययाचे ेढळून येत नाही. 
(३) सिर घडलेयया घ्नेबाबत क्रफयारिी वपडीत तरूणीने दिलेयया तक्रारीीं रून 
कोथरूड पोलीस स््ेशन येथे ग.ुर.नीं. २४०/२०१८ भा.िीं.व . कलम ३५४ (क) 
प्रमाणे गनु्हा िाखल करयायात ये नू सिर गनु्ह्यातील ेरोपीस अ्क 
करयायात ेली. िाखल गनु्ह्यातील ेरोपीव रूध्ि सबळ परुा ा प्राप्त करून 
सिर गनु्ह्याच े िोषारोपपत्रात मा.न्यायालयात पाठव यायाची तजव ज ठे ली 
ेहे. सद्य:जस्थतीत सिर गनु्हा पोलीस तपासा र चाल ूेहे. 
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
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नागपूर येर्ील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुगणालय  
मध्ये सोयी-सुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  
(२२) ४४१८४ (०३-११-२०१८). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१२४९ 
ला हदनाांि ५ जुल,ै २०१८ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील शासकीय  दै्यकीय महाव द्यालय   रुग्णालय येथ े
क्न्सर सारय या ििुरर ेजारा र उपचार करयायाकरीता अद्या त सोयी-सवु िा 
उपलब्ि नसययाने मागील तीन  षारत क्रकमान ३५० बाल रूग्ण मतृ्यमूखुी 
पडल,े हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, सन २०१२ मध्ये त्यादठकाणी शासनाने क्न्सर इजन्स्् ट्ययु्  
सरुू करयायाची घोषणा केली असनू त्या र कोणतीच कायर ाही झालेली नाही, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उक्त दठकाणी रक्ताच्या क्न्सरकरीता १५० रूग्णाींपकैी के ळ 
३ ्क्के रूग्णाीं रच उपचार केले जात असनू बाकी रूग्ण उपचाराव ना परत 
जात ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच् या अनषुींगाने 
क्न्सर सारय या ििुरर ेजारा र उपचार करयायासाठी कोणती उपाययोजना 
केली  ा करयायात येत ेहे, 
(५) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (२०-११-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे ेहे. 

सिर सींस्थेमध्ये मागील तीन  षारत एकूण ३०३ बाल ककर  रुग्णाीं र 
उपचार करयायात ेले ेहेत. यापकैी १५३ रुग्णाीं र उपचार सरुु ेहेत   
२१ रुग्णाींनी अिर ् उपचार घेतले ेहेत. उ रररत १२९ रुग्णाींचा मतृ्य ूझाला 
ेहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) उक्त सींस्थेमध्ये मागील तीन  षारच्या काला िीत ११३ रक्ताच्या 
ककर रोग रुग्णाीं र उपचार करयायात ेलेले ेहेत. 



व .प. २ (30) 

(४) शासकीय  दै्यकीय महाव द्यालय   रुग्णालय, नागपरू येथे ककर रोग 
उपचाराच्या अत्यािुननक सोयी सवु िा ननमारण करयायाव षयीचा स रकष 
प्रस्ता  शासनस्तरा र व चारािीन ेहे. याबाबत सिर सींस्थेत ककर रोग 
उपचाराच्या अनषुींगाने रुपये २५ को्ी रुपयाींची यींत्रातसामगु्री खरेिी करयायास 
प्रशासकीय मान्यता प्रिान केलेली ेहे. 
(५) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
  

निी मुांबईतील गािठाणे िगळता सिथ जागाांची  
मालिी शसडिोिड ेअसल्याबाबत 

  
(२३) ४४१८७ (०१-११-२०१८). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) न ी मुींबईतील गा ठाणे  गळता स र भागाींना ललजचा िजार िे नू मालकी 
हक्क लसडकोकड े दिययामळेु प्रत्येक काम करताींना लसडकोच े ना-हरकत 
प्रमाणपत्रात घ्या े लागत असययाचे ननिशरनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, न ी मुींबईतील शहराची ननलमरती जरी लसडकोने केली असली 
तरी शहर ननयोजनाचे काम न ी मुींबई महानगरपाललकेमाफर त होत असनू 
सध्या िोन प्राधिकरण अजस्तत् ात असययाकारणास्त  रदह ाशाींना कुठययाही 
कामाच्या पर ानगीकरीता िोन्ही प्राधिकरणाची पर ानगी घ्या ी लागत 
असययामळेु नागररकाींना फार मोठ्या गरैसाईचा सामना करा ा लागत 
असययाचेही ननिशरनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायर ाही केली 
 ा करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-११-२०१८) : (१), (२)   (३) होय, हे खरे ेहे. 

महाराषर प्रािेलशक ेणण नगर ननयोजन अधिननयमाच्या कलम ११८ 
अन् ये न ी मुींबई प्रकयपासाठीच्या अधिसधूचत क्षते्रातातील व कलसत जलमनीींचा 
भाडपेट्टय्ा र व ननयोग करयायाचे अधिकार लसडको महामींडळाला ेहेत. तसेच, 
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न ी मुींबई महानगरपाललकेच्या व कास ननयींत्रातण ननयमा लीमिील ननयम 
क्र/०६/३.१७ अन् ये जलमनीच्या व कासास पर ानगी िेयायाप ूी लसडकोचे ना-
हरकत प्रमाणपत्रात घेणे बींिनकारक ेहे. 

तथावप, न ी मुींबई प्रकयपासाठी सींपादित करयायात ेलेयया   
भाडपेट्टयाने  ा्प करयायात ेलेयया जलमनी मालकी तत् ा र 
भाडपेट्टािारकास  ा्प करता येणे शक्य नाही. सबब, भाडपेट्टयाने  ा्प 
केलेयया अशा जलमनीींचा भाडपेट्टा काला िी  ाढ नू क्रि होयड बेसीस 
स् रुपामध्ये करयायाच्या अनषुींगाने लसडको महामींडळाने प्रस्ता  शासनास 
सािर केला असनू सिर प्रस्ता  व चारािीन ेहे. 
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
  

िारण मोरणा शशक्षण सांस्रे्ची (श्ज.साांगली) परिानगी  
रद्द िरून अनुदान बांद िरण्याबाबत 

  
(२४) ४४२१० (०२-११-२०१८). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय विमकु्त जाती, 
भटक्या जमाती, इतर मागासिगथ ि विशषे मागास प्रिगथ िल्याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ारण मोरणा लशक्षण सींस्थेतील (जज.साींगली) ेश्रमशाळेत ८ अयप यीन 
मलुीीं र सींचालकाींनी बलात्कार   लौंधगक शोषण केययाची घ्ना घडली ेहे, 
हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, या प्रकरणात सींस्थेच े सींचालक श्री.अरव ींि प ार   मदहला 
कमरचारी मननषा काींबळे याींना अ्क करयायात ेली ेहे, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असययास, या अयप यीन मलुीबाबत शासन सींरक्षण िेणार काय तसेच 
अयप यीन मलुी या गनु्हयाच्या साक्षीिार असययाने सींचालकाींकडून त्याींना 
िमकी लमळणे अथ ा त्रातास िेयायासारख ेप्रकार होणार असययाने त्याींचे उ ररीत 
लशक्षण याींची जबाबिारी शासन घेणार ेहे काय, 
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(४) असययास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत 
काय ेढळून ेले तसेच या सींस्थेच्या माध्यमातनु असे अनेक मलुीच े
ेयषुय उध् स्त होत असययाने या सींस्थचेी मान्यता तात्काळ रद्द करून 
अनिुान ही बींि करयायाबाबत कोणती कायर ाही केली  ा करयायात येत ेहे, 
(५) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे (१९-११-२०१८) : (१)   (२) होय. 
(३), (४)   (५) होय, शासनस्तरा रुन सिर ेश्रमशाळे र प्रशासक नेमयायात 
ेलेला ेहे. सिरहू सींस्थेंतगरत चालव यायात येणाऱया व जाभज प्र गारच्या 
ेश्रमशाळाींची मान्यता रद्द करुन त्यातील व द्यार्थयािंना ज ळच्या शाळेत 
सामा नू घेयायाबाबतची कायर ाही करयायात येत ेहे. 

___________ 
 

हणे (ता.दापोली, श्ज.रत्नाधगरी) बांदरातील मश्च्िमाराांना  
डडर्ले भािामध्ये सुट देण्याबाबत 

 
(२५) ४४२२३ (३१-१०-२०१८). अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.सभुाष र्ाांबड, ॲड.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय मत्स्यवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हणे (ता.िापोली, जज.रत्नाधगरी) बींिरातील मजच्छमाराींनी डडझेल 
िर ाढीव रोिात ेींिोलनात सहभागी होऊन ेपला बींिमिील सहभाग 
नोंिव ला असययाचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये  ा त् यािरम्यान ननिशरनास 
ेल,े हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये उक्त पररसरात खराब 
 ाता रणामळेु मजच्छमाराींची किी जयगड खाडीतनू ेींजले खाडीत, तर किी 
ेींजले खाडीतनू दिघी खाडीत तर पनु्हा दिघी खाडीतनू िाभोळ खाडीत अशी 
मासेमारीव ना िा पळ होत असनू प्रत्येक मजच्छमाराींना क्रकमान चार त ेपाच 
दि साच्या मासेमारीकरीता रुपये १ त े१.५ लाखाींच ेभरलेले डडझेल  ाया जात 
ेहे, त्यामळेु मजच्छमाराींनी डडझेलच्या भा ामध्ये सु्  लमळयायाबाबत 
शासनाकड ेमागणी केली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
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(३) असययास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मजच्छमाराींना 
डडझेलच्या भा ामध्ये सु्  िेयायाबाबत कोणती कायर ाही केली  ा करयायात 
येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री.महादेि जानिर (१३-११-२०१८) : (१) नाही. 
(२) डडझेलच्या भा ामध्ये सु्  लमळयायाबाबत मच्छीमार सहकारी सींस्था क्रकीं  ा 
मच्छीमार याींचेकडून नन ेिन प्राप्त नाही 
(३) प्रश्न उद् भ त नाही.  
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
  

लिासा प्रिल्प विविध िारणाांनी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  
(२६) ४४२२९ (०१-११-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहुचधचरत ल ासा प्रकयप व व ि कारणाींनी प्रलींत्रबत असययाने 
दि ाळखोरीत   नािारी सींदहतचे्या (ेयबीसी) नव न ननयमानसुार 
प्ल््िारकाींना त्याींचे पसेै परत करयायात येणार ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, सिर प्रक्रक्रया क्रकती काला िीत पणूर होणार ेहे तसेच 
ेयबीसीच्या नव न ननयमाींतगरत ल ासा ररअल कीं पनी असययाने या 
िेणीमध्ये ग्राहकाींचा दहस्सा असणार ेहे काय, 
(३) तसेच सिर प्रकयपातील क्रकती प्ल््िारकाींना   ग्राहकाींना ेतापयिंत पसै े
िेयायात ेले असनू कीं पनीने पनुबािंिणीचा ेराखडा तयार करुन त्यास व त्त 
सहाय् य िेयायात ेले ेहे काय   त्याबाबतची सद्यःजस्थती काय ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२०-११-२०१८) : (१) ल ासा कीं पनीने सा रजननकपणे 
 तरमानपत्रातात जादहरात िेऊन ज्या कोणाचे पसैे कीं पनी िेणे लागत ेहे 
अशाींना त्याींचे िा े िाखल करयायाचे े ाहन केले होत.े या िाव्याीं र नािारी 
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  दि ाळखोरी कायिा अथारत ेयबीसी, २०१६ नसुार योग्य ती कायर ाही 
केली जाईल   त्याींना िनको (के्रडी्सर) समजयायात येईल. सोड णूक 
योजनेनसुार िनकोंना पसेै िेयायाची तरतिू असेल. यात फ्ल््िारकाींचाही 
समा ेश असेल. 

स र परता े नािारी   दि ाळखोरी सींदहतेंतगरत असलेले ननयम   
व ननयम याींना अधिन राहून करयायात येतील असे कीं पनीने कळव लेले ेहे. 
(२) नािारी   दि ाळखोरी (ेयबीसी) कायद्यान् ये या सींपणूर कायर ाहीला 
सरुु ात केलेयया दि सापासनू १८० दि साींची मिुत ेहे. ल ासा प्रकरणातील 
कायर ाहीला दिनाींक ३०/०८/२०१८ पासनू सरुु ात झाली ेहे. अथारत हा १८० 
दि साींचा काला िी कायर ाही पणूर करयायाकरीता लमळतो. म्हणजे हा 
कायरकाल फेब्र ुारी, २०१९ पयिंत असेल. तथावप, कलम्ी ऑफ के्रडड्सर (बँकेची 
सलमती) यात फ्ल््िारकाींचाही समा ेश असेल. या सलमतीच्या सींमतीने हा 
कायरकाल ९० दि साींनी म्हणज े म,े २०१९ पयिंत  ाढ ता येईल. या 
काला िीत न ीन गुींत णकूिार न लमळाययास कीं पनी दि ाळखोरीत ननघत.े 
फ्ल््िारकाींना न ीन गुींत णूकिाराींबरोबर झालेला करार क्रकीं  ा दि ाळखोरीतील 
ननयम   तरतिू यानसुार त्याींचा दहस्सा लमळतो. 
(३) नािारी   दि ाळखोरी (ेयबीसी) कायद्याींतगरत कायर ाही सरुु झालेली 
असययाने कोणत्याही ग्राहकाला पसैे परत लमळालेले नाहीत. 

नािारी   दि ाळखोरी कायद्याींतगरत प्रक्रक्रया सरुु होयायाप ूी म्हणज े
३०/०८/२०१८ च्या प ूी ल ासा कीं पनीने बँकाना पनुबािंिणीचे काही पयारय 
सािर केले होत.े पण बँकाींनी त ेजस् कारले नाहीत. 
(४) सोड णूक योजना तयार करयायाचे काम सध्या सरुु असनू त ेनािारी   
दि ाळखोरी सींदहतते नमिू केलेयया काला िीप्रमाणे ेहे. 

___________ 
  
जयगड (ता.श्ज.रत्नाधगरी) येर्ील ऐनतहाशसि िऱ् हाटेश्िर मांहदरािड े

जाणारा पाांरपाररि मागथ श्जांदल िां पनीने बांद िेल्याबाबत 

(२७) ४४२३२ (०२-११-२०१८). अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, 
ॲड.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.सभुाष र्ाांबड, 
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डॉ.िजाहत शमर्ाथ, श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जयगड (ता.जज.रत्नाधगरी) येथील ऐनतहालसक कऱ हा्ेश् र मींदिराकड े
जाणारा पाींरपाररक मागर जजींिल कीं पनीने बींि केययामळेु ग्रामस्थाींची गरैसोय 
होत असययाचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये  ा त्यािरम्यान ननिशरनास ेल े
ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, नाींदि ड ेयेथील सींिखोल, भींडार ाडी, कुणबी ाडी, ेींब ुाडी या 
 ाड्यातील दिींड्या ज्या पाखाडीने मींदिराकड े जातात ती पाखाडी जजींिल 
कीं पनीने सन २०१० मध्ये बींि करणार नसययाचे हमीपत्रात िेऊनही तसेच 
सिरहू प्रकरणी न्यायप्रव ष् असनूही कीं पनीने पाखाडी बींि केली ेहे, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायर ाही केली 
 ा करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) : (१), (२), (३),   (४) शासन ननणरय 
ग्रामव कास   जलसींिारण क्रमाींक : जजपर २९०९/प्र.क्र.२९९/पींरा-८, दिनाींक 
१२/०१/२०१० नसुार मौज ेकुणबी ाडी, ता.जज.रत्नाधगरी येथील श्री कऱहा्ेश् र 
मींदिराकड े जाणारा ग्रामीण मागर क्र.२६ हा रस्ता कायमस् रुपी बींि करुन 
जेएसडब्यय ू जयगड पो र् लल. या कीं पनीला कायमस् रुपी हस्ताींतरण 
करयायाबाबत   पयारयी रस्ता  ापरयायाबाबत ननणरय घेयायात ेलेला ेहे. 
त्यानसुार कऱहा्ेश् र मींदिराकड े जाणाऱया रस्त्याची जागा कीं पनीकड े
हस्ताींतरीत केली असनू त्या बिययात कीं पनीने उपलब्ि करुन दिलेला पयारयी 
पक्का रस्ता जजयहा पररषि, रत्नाधगरी याींच्याकड े  गर केलेला ेहे. सिर 
पयारयी रस्त्या र पथ दि ,े पिपथ, नागररकाींसाठी दि सरात्रात मोफत  ाहनसे ा 
या सवु िा कीं पनीने उपलब्ि करुन दिलेयया ेहेत.  

कीं पनीने पयारयी रस्ता उपलब्ि करुन दिलेला असययामळेु मौज े
कुणबी ाडी सव्हे क्र. ३३, ३६   ३७ या लमळकती लगत त्रबननींबरी सडक 
म्हणून अजस्तत् ात असलेले एकूण क्षेत्रात ०/१६/० हे.ेर.तसेच मौजे कुणबी ाडी 
सव्हे क्र. ३०/१३, ३१/११   ३२/१२ एकूण क्षेत्रात ०/८४/० हे.ेर. प ूीच्या 
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रस्त्याखालील (पाखाडी) क्षेत्राताची मागणी कीं पनीने केययानसुार शासनाच्या 
महसलू    न व भागाचा अनकु्रमे दिनाींक १३/०६/२०१४   दिनाींक 
१८/०३/२०१६ च्या शासन ज्ञापनास अनसुरुन जजयहाधिकारी, रत्नाधगरी याींचे 
अनकु्रमे दिनाींक १२/०६/२०१५   दिनाींक ३०/०४/२०१६ च्या ेिेशान् ये 
कब्जेहक्काची रक्कम  सलू करुन उक्त जमीन कीं पनीस मींजूर करयायात 
ेली.  

उक्त ेिेशानींतर श्री.प्रथमेश कृषणा लशरिनकर   इतर रा. नाींिी ड े
याींनी दि ाणी न्यायाधिश ( ररषठ स्तर), रत्नाधगरी याींच्या न्यायालयात 
पाखाडी रस्ता बींि न करयायाबाबत िा ा िाखल केला असनू दिनाींक 
२१/०७/२०१७ च्या अींतररम ेिेशान् ये ततुारततुर मनाईचा िा ा 
मा.न्यायालयाने फे्ाळला असनू सिर प्रकरण न्यायप्रव ष् ेहे. 

कीं पनीने नागररकाींना पयारयी रस्ता उपलब्ि करुन दिययामळेु, 
शासनाने पाखाडी रस्त्याची जमीन कीं पनीस कब्जेहक्काने हस्ताींतरीत केययाने 
तसेच दि ाणी न्यायाधिश ( ररषठ स्तर), रत्नाधगरी याींनी ततुारततुर मनाईचा 
िा ा फे्ाळययामळेु   कीं पनीने नो्रीसमोर केलेले हमीपत्रात शासनाकडून 
कब्जेहक्काने जमीन प्रिान करयायाप ूीचे असययाने कीं पनीने पाखाडी रस्ता 
बींि केययाचे दिसनू येत.े 

___________ 
 

भानगाांि (ता.श्रीगोंदे, श्ज.अहमदनगर) येरे् आहदिासी  
महहलेला मारहाण िेल्याबाबत 

 

(२८) ४४२३६ (३०-१०-२०१८). श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.अननल भोसल े: 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भानगाीं  (ता.श्रीगोंिे, जज.अहमिनगर) येथे दिनाींक १२ सप् े्ंबर, २०१८ 
रोजी एका ेदि ासी मदहलेला व  स्त्रात करुन मारहाण करयायात ेययाच े
ननिशरनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, सिर मदहला श्रीगोंिा पोलीस ठाणे येथे तक्रार िाखल 
करयायास गेली असता पोललसाींनी तक्रार िाखल करुन घेतली नाही, हे ही खरे 
ेहे काय, 
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(३) असययास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत 
काय ेढळून ेले   त्यानषुींगाने कोणती कार ाई केली  ा करयायात येत 
ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-११-२०१८) : (१)   (२) होय, हे खरे ेहे. 
(३) क्रफयारिीने दिलेयया तक्रारी रून श्रीगोंिा पोलीस स््ेशन, जज.अहमिनगर 
येथे ग.ुर.नीं. ४६०/२०१८ भा.िीं.व .का. कलम १४७, १४८, १४९, ३५४, ३२४, 
३२३, ५०४, ५०६, ५०९, ३४, अनसुधूचत जाती जमाती कायिा कलम 
३(१)(W)(i), ३(१)(W)(२), ३(२)(v)(a), ३(१)(e) अींतगरत शतेमालक 
ेरोपीताींव रूध्ि गनु्हा िाखल करयायात ेलेला ेहे. मा.न्यायालयाने ेरोपी 
क्र. १ त े५ याींचा अ्कप ुर जामीन मींजूर केलेला ेहे. सिर गनु्हा पोलीस 
तपासा र ेहे.  

क्रफयारिी मदहलेची क्रफयारि नाकारून पो.नन.बाजीरा  पो ार याींनी 
केलेयया कसरुीबाबत त्याींची िेय  ेतन ाढ ३  षारकरीता स्थधगत करणबाबत 
पोलीस अधिक्षक कायारलयाकडून व शषे पोलीस महाननरीक्षक, नालशक पररक्षेत्रात, 
नालशक याींना लशफारस करयायात ेलेली ेहे. 
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
 

राज्यातील अांगणिाड्या बांद होण्याच्या मागाथिर असल्याबाबत 
 

(२९) ४४२३९ (०३-११-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.विक्रम िाळे, प्रा.डॉ.तानाजी 
सािांत : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) “बजे्  ाढ ा अींगण ाडी  ाच ा” या प्रमखु मागणीसह अींगण ाडी 
कमरचारी कृती सलमतीने दिनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१८ रोजीपासनू मुींबईतील 
ेझाि मिैाना र राज्यव्यापी ेींिोलनाची हाक दिली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, शासनाने दिनाींक १६ जुल,ै २०१८ रोजी ननगरलमत केलेयया 
शासन ननणरयामळेु राज्यातील समुारे २७ हजाराींहून अधिक अींगण ाड्या बींि 
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होयायाच्या मागार र असनू त्याचा पररणाम सींबींधित व भागातील लहान 
मलुाींसह स्तनिा माताीं र होणार ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, या ननणरयानसुार राज्यातील ज्या अींगण ाड्याींमध्ये ३ त े ६ 
 योग्ातील २५ हून कमी मलेु ेहेत त्या बींि करुन शजेारील अींगण ाडी 
कें द्रात समायोजन करयायाच्या िोरणाव रुध्ि उस्मानाबाि जजयहा पररषिेच्या 
कायारलयासमोर अींगण ाडी सेव काींनी मोचार काढून िरणे ेींिोलनही केले 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असययास, ग्रामीण भागामध्ये िोन अींगण ाड्याींमध्ये बराच क्रक.मी. अींतर 
असययामळेु शासनाच्या या ननणरयामळेु पोषण ेहारासह स रच योजनाींचा 
लाभ मलुाींना लमळणार नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(५) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून अींगण ाडी कमरचाऱयाींच्या 
मागयायाींबाबत ननणरय घेयायास व लींब होयायाची स रसािारण कारणे काय 
ेहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-११-२०१८) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) हे खरे नाही. शासनस्तरा रुन अींगण ाड्या बींि करयायाबाबतचा कोणताही 
ननणरय झालेला नाही. 

तसेच मदहला   बालव कास व भागाच े शासन ननणरय क्र.एबाव -
२०१८/प्र.क्र.२०२/का-६, दिनाींक ०८/१०/२०१८ अन् ये ननती ेयोगाचे 
महत् ाकाींक्षी जजयहे (नींिरुबार, गडधचरोली, उस्मानाबाि इ.) यामध्ये अींगण ाडी 
सेव का/मितनीस/लमनी अींगण ाडी सेव का याींची ररक्त पिे दिनाींक ०१ 
नोव्हेंबर २०१८ पासनू भरयायास शासनाने मींजुरी दिलेली ेहे. त्यानसुार 
उस्मानाबाि जजयहायाींतगरत अींगण ाडी सवे का, मितनीस   लमतनी 
अींगण ाडी सेव का याींची भरती प्रक्रक्रया सरुु करयायात ेलेली ेहे. पररणामी 
कोणतहेी लाभाथी लाभापासनू  ींधचत होणार नाहीत. 
(३) होय, हे खरे ेहे. 
(४)   (५) हे खरे नाही. शासनस्तरा रुन अींगण ाड्या बींि करयायाबाबतचा 
कोणताही ननणरय झालेला नाही, त्यामळेु पोषण ेहारासह स र योजनाींचा 
लाभ मलुाींना ननयलमत लमळणार ेहे. 

___________ 
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नागपूर सुधार प्रन्यासच्या लॉश्जश्स्टि र्ोनबाबत 
 

(३०) ४४२४६ (०१-११-२०१८). श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू सिुार प्रन्यासने लॉजजजस््क झोन जाहीर केले असनू गोंडखैरी, 
पेंढरी, धच ींचभ ुनसोबत अमरा ती रोडकरीता समुारे ७०० त े ८०० को्ी 
रूपयाींची योजना तयार करुन नागररकाींकडून सचूना   ेक्षेप नोंि नू झोनच े
चार तकुड े करुनही सिर योजनेच्या कामात कोणतीही प्रगती नसययामळेु 
नागपरू सिुार प्रन्यासच्या लॉजजजस््क झोन बद्दलच्या कायरपध्िती र 
स रसामान्याींमध्ये तसेच स्थाननक गुींत णूकिाराींमध्ये शींका ननमारण झाली 
असययाचे ननिशरनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, सिर लॉजजजस््क हबला पायाभतू सोयी उपलब्ि करून िेणे 
तसेच कॉन्कोर   इतर खाजगी कीं पन्याींना रेय े ेणण रोडव्िारे माल  ाहतकू 
करयायासाठी लागणारी सािने   इतर सोयी उपलब्ि करुन िेयायाची 
े श्यकता असनू शासनाच्या उिालसनतमेळेु सिर योजनेच्या कामाींची गती 
मींिा ली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत 
काय ेढळून ेले   त्यानसुार कोणती कायर ाही केली  ा करयायात ेली 
 ा येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 

श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-११-२०१८) : (१) नागपरू सिुार प्रन्यासने मौजा 
गोंडखैरी-धच ींचभ ुन-पेंढरी मिील २०.३० चौ.क्रक.मी. जागे र जनता सहयोग 
तत् ा र  ाणणज्य प्रयोजनाकरीता (लॉजजजस््क) सिुार योजना राबव यायास 
मींजूरी दिली ेहे   त्यानुषींगाने सिर योजनेत समाव ष् जागाींचे ननरीक्षण, 
सव्हेक्षण मोजमापे ले ल घेणे, ेखणी करणे   सव्हेक्षणाकरीता अन्य कामे 
करयायाकरीता नागपरू सिुार प्रन्यास, अधिननयम, १९३६ च ेकलम ५४   २५ 
अन् ये दिनाींक २०/०१/२०१६ रोजी प्रलसध्ि करयायात ेली होती. 

शासन ननणरय क्र.ना.स.ुप्र.२०१६/प्र.क्र.१३४/नव -२६, दिनाींक 
०९/०२/२०१७ अन् ये शासनाने नागपरू सिुार प्रन्यास अधिननयम, १९३६ च्या 
कलम १२१ मिील तरतिुीनसुार नागपरू सिुार प्रन्यास, नागपरू ही स् ायत्त 
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सींस्था नागपरू महानगर प्रिेश क्षेत्रातासाठी बरखास्त करयायात ेलेली ेहे. या 
क्षेत्रातासाठी नागपरू महानगर प्रिेश व कास प्राधिकरण हे ननयोजन प्राधिकरण 
असययाने उक्त प्रस्ताव त सिुार योजना नागपरू सिुार प्रन्यास 
अधिननयमाींतगरत पढेु चाल ू ठे ययास कायिेलशर अडचणी उपजस्थत होयायाची 
शक्यता असययाने नागपरू महानगर प्रिेश व कास प्राधिकरण सभेने ठरा  
क्र. ४/०१, दिनाींक ०७/०६/२०१७ अन् ये ्प्प्या ्प्प्याने नगर रचना योजना 
राबव णेचा ननणरय घेतला. 

नागपरू महानगर प्रिेश व कास प्राधिकरणाने दिनाींक १९/०१/२०१८ 
रोजी महाराषर प्रािेलशक ननयेाजन   नगररचना अधिननयम, १९६६ च ेकलम 
६०(२) अन् ये मौजा गोंडखरैी तह. कळमेश् र   मौजा पेंढरी तह. दहींगणा क्षेत्रात 
३७१.४१ हे.ेर. (भाग-२)   मौजा गोंडखैरी तह. कळमेश् र दहींगणा क्षेत्रात 
४०६.४५ हे.ेर. (भाग-३) या िोन योजना प्रलसध्ि केयया ेहेत. 

प्रत्यक्षात मौजा गोंडखैरी धचींचभ ुन पेंढरी येथ े अींिाजे क्षेत्रात २०.३० 
चौ.क्रक.मी. जागे र एकूण ६ ्प्या ्प्प्याने योजना राबव णे ननयेाजनाच्या   
उक्त क्षेत्रातात से ा सवु िा परुव यायाचे दृष्ीने योग्य राहणार नाही. याकरीता 
सींपणूर नतन्ही गा ाींच े क्षेत्राताचा एकत्रत्राततपणे व चार करुन नागपरू महानगर 
क्षेत्रातातील प्राधिकरणाला नगर रचना योजनेच्या माध्यमातनू प्राप्त होणाऱया 
ज ळपास ४० ्क्के जलमनीचा  ापर योजनेतील मोकळी जागा, सा रजननक 
सोई सवु िा, पर डणारी घरे, निी सीं िरन, रस्त ेनन ासी    ाणणज्य इत्यािी 
उपयोगासाठी करयायाचे प्रस्ताव त ेहे. त्यामळेु पायाभतु सवु िा जसे 
साींडपाणी  ाहुन नेणाऱया नायया, रस्त्याचे जाळे, एस.्ी.पी. इत्यािी बाबीीं र 
व चार करुन सलग एकत्रत्रातत ेराखडा तयार करयायाच्या दृष्ीने कायरकारी 
सलमती समोर प्रस्ता  मींजुरीकरीता सािर करयायाची कायर ाही नागपरू 
महानगर प्रिेश व कास प्राधिरणाकडुन सरुु ेहे.  
(२) नाही. शासनाचे उद्योग, ऊजार   कामगार व भागाकडील शासन ननणरय 
दिनाींक १४/०२/२०१८ रोजीचा एकाजत्मक लॉजजजस््क पाकर  (Integrated 
Logistic Parks) िोरणाचा व चार करुन नागपरू महानगर प्रिेश व कास 
प्राधिकरणाचा नगर रचना योजनेच्या माध्यमातनु लॉजजजस््क पाकर  
राबव यायाचा मानस ेहे. त्यानसुार नगर रचना योजना तयार करयायाचे काम 
नागपरू महानगर प्रिेश व कास प्राधिकरणाकडून चाल ूेहे. 
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(३) प्रश्न उद् भ त नाही. 
(४) नाही. 

___________ 
 

राज्यातील विनाअनुदाननत शाळा ि िगथ तुिड्या  
याांच ेमुल्याांिन िरण्याबाबत 

 

(३१) ४४२५८ (०१-११-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१७०० ला हदनाांि ९ जुल,ै 
२०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात खाजगी व्य स्थापनाच्या शाळा    गर तकुड्या अनिुाना र 
ेणयायासाठी व दहत काला िी पणूर झाययानींतर दिनाींक १५ नोव्हेंबर, २०११ 
च्या शासन ेिेशाने मयुयाींकन केले जात असनू राज्यात सन २०१२ मध्ये 
अनिुाननत शाळाींमध्ये व द्याथी सींय या  ाढीमळेु समुारे ५९७२  गर तकुड्याींना 
व नाअनिुाननत तत् ा र मान्यता िेयायात ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, शालेय लशक्षण व भागाच्या दिनाींक ३० मे, २०१८ च्या शासन 
ेिेशाने न ीन शाळा    गर तकुड्या अनिुाना र ेणयायासाठी   मयुयाींकन 
करयायासाठी व त्त व भागाची पर ानगी घेयायाची अ् घालयायात ेली, हे ही 
खरे ेहे काय, 
(३) असययास, सिर शाळा    गर तकुड्या याींना मयुयाींकन करयायासाठी 
ननिीची गरज नसताना, व त्त व भाग पर ानगी िेत नसययाने सन २०१२ 
ला लमळालेयया  गर तकुड्या याींचे मयुयाींकन करयायात ेले नसययाने सिर 
 गर तकुड्याींचे मयुयाींकन करयायाबाबत व व ि सींघ्ना   लोकप्रनतननिी 
याींच्याकडून मागणी केली जात ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असययास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर शासन 
ेिेशातील अ् रद्द करून सन २०१२ ला लमळालेयया  गर तकुड्याींचे 
मयुयाींकन करयायाबाबत कोणती कायर ाही केली  ा करयायात येत ेहे, 
(५) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१९-११-२०१८) : (१) मयुयाींकनाबाबत शासन ननणरय, दिनाींक 
१५ नोव्हेंबर, २०११   दिनाींक १६ जुल,ै २०१३ अन् ये ननकष व दहत केले 
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ेहेत. तसेच सन २०१२ मध्ये ५९७२ तकुड्याींना व नाअनिुाननत तत् ा र 
मान्यता िेयायात ेली ेहे. 
(२) नाही. मयुयाींकनानसुार अनिुानासाठी पात्रात ठरलेयया शाळाींना अनिुानास 
पात्रात घोवषत करयायासाठी व त्त व भागाची मान्यता घेणे े श्यक राहील. 
(३) याबाबत व व ि सींघ्ना   लोकप्रनतधिनी याींचेकडून नन ेिने प्राप्त झाली 
ेहेत. 
(४)  गर/तकुड्याींच्या मयुयाींकनाबाबत योग्य ती कायर ाही करयायात येत ेहे. 
(५) प्रश्न उद् भ त नाही.  

___________ 
गडधचरोली श्जल्ह्यात ‘मार्ी िन्या भागयश्री’ योजनेच्या  

लाभार्थयािंना अनुदानाची रक्िम शमळण्याबाबत 
  
(३२) ४४२८५ (०३-११-२०१८). श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय महहला ि बालवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली जजयह्यात ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेच्या लाभासाठी २ 
हजार ३७८ े ेिन पत्रात प्राप्त झाली असता त्यापकैी २४१ लाभार्थयािंना पात्रात 
ठरव यायात ेले असनू त्याींना अद्याप अनिुानाची रक्कम लमळाली नसययाच े
दिनाींक १७/९/२०१८ रोजी  ा त्यासमुारास ननिशरनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर योजनेची रक्कम 
लाभार्थयािंना लमळयायाबाबत कोणती कायर ाही केली  ा करयायात येत ेहे, 
(३) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-११-२०१८) : (१)    (२) गडधचराली जजयह्याला सन 
२०१७-१८ मध्ये रुपये १३२.७५ लक्ष रुपये प्राप्त झाले होत.े 

जुनी माझी कन्या भाग्यश्री योजनाींतगरत प्राप्त झालयेया अजािंपकैी 
दिनाींक ०१/०८/२०१७ च्या शासन ननणरयातील ननकषानसुार ४१७ लाभाथी पात्रात 
ठरले. त्यापकैी १९६ लाभाथींना योजनेचा लाभ मींजूर करयायासाठी बँक ऑफ 
महाराषर, गडधचरोली याींच्याकड ेप्रस्ता  सािर करयायात ेले होते त्यापकैी 
ेजपयिंत १३३ लाभाथींच ेमिुतठे  प्रमाणपत्रात प्राप्त झाले असनू लाभाथींना 
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 ा्प करयायात ेलेले ेहेत. उ ररीत लाभाथींना मिुतठे  प्रमाणपत्रात िेयायाची 
कायर ाही सरुु ेहे. 
(३) माझी कन्या भाग्यश्री योजनेचा मिुत ठे ीव्िारे िेयायात येणारा लाभ बँक 
ऑफ महाराषर माफर त िेयायात येत ेहे. लाभ िेयायासाठी लाभाथींचे बँक 
ऑफ महाराषर मध्ये खात े असणे अनन ायर ेहे. परींत ु खात े उघडयायास 
लाभाथींकडून व लींब होत असययामळेु मिुत ठे ीचा लाभ िेयायात उशीर होत 
ेहे. 

___________ 
  

रत्नाधगरी-रायगड या श्जल्ह्याांना जोडणाऱ्या आांबेत-म्हाप्रळ  
पुलाची दरुिस्र्ा र्ाल्याबाबत 

  
(३३) ४४३३५ (३१-१०-२०१८). अॅड.हुस्नबान ूखशलफे : सन्माननीय सािथजननि 
बाांधिाम (सािथजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) रत्नाधगरी-रायगड या जजयह्याींना जोडणाऱया ेींबेत-म्हाप्रळ खाडी रील 
पलु िोकािायक   कमकु त झाययाने नव्याने पलु उभारणी करयायाची 
मागणी लोकप्रनतननिी   स्थाननक नागरीक मागील २  षारपासनू सातत्याने 
मा.मयु यमींत्राती, मा.सा रजननक बाींिकाम मींत्राती   सधच , सा रजननक बाींिकाम 
व भाग याींच्याकड ेलेखी नन ेिनाद् ारे केली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, सिरहू पलुाला िोका ननमारण झाला असययाचे सा रजननक 
बाींिकाम व भाग, महाड याींनी पलुाच्या िोन्ही बाजूला फलक ला ले असनूही 
या खाडीतनू रात्रातीच्या ेळी अ िैररत्या  ाळू उत्खनन सरुु असययाने पलुाचा 
िोका  ाढून िघुर् ना होयायाची शक्यता ननमारण झाययाची बाब 
लोकप्रनतननिीींनी मा.मयु यमींत्रयाींकड े सािर केलेयया नन ेिनात व्यक्त केले 
ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिरहू पलुाची 
पनुबािंिणी करयायाबाबत कोणती कायर ाही केली  ा करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (०६-११-२०१८) : (१) हे खरे ेहे. 
(२) सिर पलुाखालनू बाजरची  ाहतकू होत असययाने, बाजर पलुाच्या काँक्री् 
वपअरला िडकून नकुसान होऊ नये म्हणून गाळयाच्या िोन्ही बाजूच्या 
वपयसरला रबरी फें डसर बसव यायाचे काम प्रगती पथा र ेहे.  
(३)   (४) मागणीकृत पलुाच्या पनुबािंिणीचे काम ननकष, मींजूरी   ननिी 
उपलब्ितचे्या अिीन राहून हाती घेयायाचे ननयोजन राहील. 

___________ 
 

विदभाथतील शसांचन प्रिल्पाांबाबत 
 

(३४) ४४३८९ (०३-११-२०१८). श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) व िभारतील लसींचन प्रकयपाींचा अह ाल िोन ेठ ड्यात सािर करयायाच े
ेिेश मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या नागपरू खींडपीठाने व िभर लस ींचन व कास 
महामींडळाला दिययाचे दिनाींक ६/९/२०१८ रोजी  ा त्यासमुारास ननिशरनास 
ेल,े हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, जलसींपिा व भागासाठी ४ हजार २३३ को्ी रुपयाींच्या ननिीची 
तरतिू केली असनू सिर ननिीमिून व िभारतील क्रकती जजयह्यात लसींचनाच े
प्रकयप हाती घेयायात ेल े   त्यासाठी क्रकती ननिी खचर करयायात ेला 
ेहे, 
(३) असययास, ेणखी क्रकती लस ींचन प्रकयपाींची कामे प्रस्ताव त ेहेत   
त्या र क्रकती खचर अपके्षक्षत ेहे,  
(४) असययास, गोसीखुिर राषरीय प्रकयप माहे जून, २०१७ मध्ये पणूर होणार 
असययाचे व िभर लस ींचन मींडळाने नमिू केले असतानाही सिर प्रकयप पणूर न 
होयायाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (२०-११-२०१८) : (१) होय. 

मा.उच्च न्यायालय, मुींबई, नागपरू खींडपीठ याींनी PIL १२/२०१६ 
(जनमींच) या न्यायालयीन प्रकरणी महामींडळाींगरतच्या बाींिकामािीन प्रकयपाींची 
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जून २०१८ अखेरची प्रकयप ननहाय सद्य:जस्थती (Status Report) सािर 
करणे बाबत ननिेश दिनाींक ०६/०९/२०१८ रोजीच्या सनुा णीत दिले ेहेत. या 
अनषुींगाने महामींडळाींतगरत बाींिकामािीन प्रकयपाींची जून, २०१८ अखरेची 
प्रकयप ननहाय सद्य:जस्थती (Status Report) प्रनतज्ञापत्राताद् ारे (Affidavit) 
दिनाींक २६/०९/२०१८ रोजी मा.उच्च न्यायालय मुींबई, खींडपीठ नागपरू येथ े
िाखल करयायात ेली ेहे. 
(२) सन २०१८-१९ करीता व िभारतील प्रकयपाींकरीता रुपये २८२६.०४ को्ी 
इतकी तरतिू केली ेहे. तसेच महामींडळाकड ेसन २०१७-१८ अखेर लशयलक 
रुपये १४७२.६० को्ी व चारात घेता सन २०१८-१९ करीता एकूण रुपये 
४२९८.६४ को्ी ननिी २०७ प्रकयपाींकरीता उपलब्ि ेहे. माहे ऑक््ोबर, 
२०१८ अखेर उपलब्ि ननिी पकैी रुपये १८६०.८४ को्ी इतका खचर झाला 
ेहे.   
(३) व िभारत ३१४ बाींिकामािीन लसींचन प्रकयप असनू, पकैी जून, २०१८ 
अखेर १२६ प्रकयप पणूर (क्रकरकोळ खचर लशयलक) झाललेे ेहेत   १० प्रकयप 
ज ळपास पणूर झाले ेहेत. ७ प्रकयपाींचा प्रिानमींत्राती कृषी लस ींचाई योजना   
६९ प्रकयपाींचा कें द्र शासन अथरसहाजय्यत व शषे प्केज मध्ये (बळीराजा 
जलसींजी नी योजना) समा ेश ेहे. उ रररत १२२ प्रकयपाींपकैी ६० प्रकयप 
प्रगतीपथा र असनू २ प्रकयपास नकुतीच प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली 
ेहे. १४ प्रकयप  नजमीन अडचणीमळेु प्रलींत्रबत ेहेत. १३ प्रकयप 
 नजमीन मान्यत े अभा ी, ७ प्रकयप इतर अडचणीमळेु रद्द करयायात 
प्रस्ताव त ेहेत   ६ प्रकयप जलसींिारण व भागास हस्ताींतरीत करयायात 
ेलेली ेहेत. बाींिकामािीन प्रकयपाींची माचर २०१८ अखेरची उ ररीत क्रकींमत 
रुपये ५२७३३.८९ को्ी ेहे. 
(४) गोसीखुिर प्रकयपाची कामे खालील महत् ाच्या कारणाींमळेु पणूर होऊ 
शकली नाहीत. 

१) सन २०१२ पयिंत प्रकयपाचा खचर मींजूर स.ुप्र.मा पेक्षा जास्त 
झाययामळेु पढुील स.ुप्र.मा.नसययाने  ाढी  खचर करणे शक्य 
नव्हत.े  

२) प्रकयपबाींधिताींकडून पनु रसनाकरीता होत असलयेया व रोिामळेु 
प्रकयपात े श्यक जलसाठा ननमारण करता ेला नाही. 
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३) मागील पाच  षारत सन २०१७-१८ मध्ये कें द्र शासनाकडून कें दद्रय 
अथरसहाय्य प्राप्त झाल ेेहे. 

४) भसूींपािनामिील अडचणीमळेु अपेक्षक्षत गतीने कामे होऊ शकली 
नाही. 

५) चाल ूकामाच्या ननव िा अिर ् जस्थतीत अींनतम केययाने उ रररत 
कामासाठी नव्याने ननव िा मागव णे े श्यक झाले. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपाशलिेच्या शाळाांमध्ये शासनाच्या परिानगी शशिाय 
इयत्ता ९ िी ि १० िीच ेिगथ सुरु िरण्यात आल्याबाबत 

  
(३५) ४४४०२ (०१-११-२०१८). श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या शाळाींमध्ये शासनाच्या पर ानगी लश ाय 
इयत्ता ९  ी   १०  ीचे  गर सरुु करयायात ेले ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, शासनाच्या ननयमानसुार १ क्रक.मी.च्या अींतरा र न ीन 
माध्यलमक शाळेस पर ानगी िेता येत नसताना मनपाने शासनाच्या पर ानगी 
लश ाय भावषक माध्यमाच्या पाच शाळा ेणण एल  ॉडर, एम  ॉडर, ेणण एस 
 ॉडर मध्ये इयत्ता ९  ी   १०  ीच े गर सरुु केले ेहेत, हे ही खरे ेहे 
काय, 
(३) असययास, उक्त पररसरातील खाजगी माध्यलमक शाळा व द्यार्थयािं 
अभा ी बींि झायया ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असययास, सींबींधित अनधिकृत शाळाीं र शासनाने चौकशी करुन काय 
कार ाई केली  ा करयायात येत ेहे, 
(५) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

शालेय लशक्षण व भागाच्या दिनाींक ११ जून, २००९ रोजीच्या शासन 
ननणरयानसुार, माध्यलमक शाळेचे  गर स् त:च्या उत्पन्नातनू   शासना र 
कोणतहेी ेधथरक िानयत्  न येता स्थाननक स् राज्य सींस्था सरुु करु इजच्छत 
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असतील तर इयत्ता ८  ी त े १२  ी चे  गर सरुु करयायास यापढेु शासन 
स्तरा रुन राज्य शासना र कोणताही ेधथरक भार येणार नाही या अ्ीच्या 
अिीन राहून पर ानगी िेयायात येत.े 

सिर शासन ननणरयानसुार, सन २०१५-१६ या शकै्षणणक  षारमध्ये 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या इींग्रजी माध्यमाच्या मुींबई पजब्लक स्कूल मिून 
इयत्ता ९  ी चे  गर सरुु करयायास, तसेच सिर शाळा माध्यलमक शाळा 
म्हणून सरुु करयायास लशक्षण उपसींचालक, मुींबई व भाग याींनी कायर ाही 
करयायाचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस कळव ले ेहे. 

त्यानसुार सन २०१५-१६ त े २०१८-१९ पयिंत एकूण ४८ शाळाींमिून 
नसैधगरक  ाढीने इयत्ता ९  ी   इयत्ता १०  ी च े गर सरुु ेहेत. 
(२)   (३) शालेय व्य स्थापन सलमती, पालक,   लोकप्रनतननिी याींच्याकडून 
सातत्याने होणारी मागणी, भौनतक सवु िाींसह शाळाींमिील उपलब्ि  गरखोयया 
ेणण शाळेच्या पररसरात उपलब्ि नसणारी महानगरपाललकेची सींबींधित 
माध्यमाची माध्यलमक शाळा क्रकीं  ा स्थाननक ननकड या बाबी व चारात घेऊन 
व द्यार्थयािंचे शकै्षणणक नकुसान होऊ नये याकरीता पररजस्थतीनरुुप सन 
२००८-०९ त े सन २०१८-१९ या काला िीत न ीन माध्यलमक शाळा (मुींबई 
पजब्लक स्कूलसह) सरुु करयायात ेययाचे महानगरपाललकेमाफर त कळव यायात 
ेले ेहे. 
(४)   (५) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
  

िुरगाि-तारापूर (ता.श्ज.पालघर) सागरी  
महामागाथची दरुिस्र्ा र्ाल्याबाबत 

  
(३६) ४४४०८ (३१-१०-२०१८). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािथजननि 
बाांधिाम (सािथजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कुरगा -तारापरू (ता.जज.पालघर) सागरी महामागारच्या िरुुस्तीचे काम 
नागझरी भागात असलेयया जजजाऊ बाींिकाम कीं पनीला िेयायात ेले असनू 
सिर महामागारच्या िरुुस्तीच्या कामाकरीता शासनाने रुपये २ को्ी ६६ लाख 
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खचर करुन डाींबरीकरण करयायात ेलयेया महामागारची पदहययाच पा सात 
िरु स्था झाययाचे ननिशरनास ेले, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ननकृष् िजारचे काम करणारे ठेकेिार   सिरहू कामाकड े िलुरक्ष 
करणाऱया अधिकारी/कमरचारी याींच्या र कोणती कार ाई केली  ा करयायात 
येत ेहे, 
(३) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१२-११-२०१८) : (१)  हे खरे नाही. 

पालघर तालकु्यातील झाई बोडी रे स रेड्डी सातड ेरस्ता प्ररामा क्र. ४ 
 रील क्रक.मी. ३६/४२० त े ४३/७०० लाींबीतील नतुनीकरणाचे काम एवप्रल-मे 
मदहन्यात पणूर करयायात ेले असनू क्रक.मी. ४२/१०० त े४२/७५० लाींबीमिील 
रस्त्याचा डाींबरी पषृठभाग काही दठकाणी अींशत: खराब झालेला होता. अींशत: 
खराब झालेला सिर रस्त्याचा भाग ठेकेिारामाफर त प ूर त करयायात ेला 
असनू सद्य:जस्थतीत सिर रस्ता सजुस्थतीत ेहे. 
(२)   (३) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
  

शसांधदुगुथ श्जल्ह्यातील घाट रस्त्याांच्या सुरक्षक्षततेच्यादृष्ट्टीने 
 उपाययोजना िरण्याबाबत 

  
(३७) ४४४०९ (३१-१०-२०१८). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािथजननि 
बाांधिाम (सािथजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) लस ींििुगुर जजयह्यात रामघा् (ता.िोडामागर), ेींबोलीघा्, केसरी-फणस ड े
रस्ता (ता.सा ींत ाडी), फोंडाघा् (ता.कणक ली) तर करूळ   गगनबा डा 
घा् (ता. भै  ाडी) असे घा्मागर असनू िर षी पा साळयात सिरहू 
घा्ामध्ये िरड कोसळून  ाहतकू कोंडी होत असनू तसेच अपघात िेखील 
झाले असनू िरडी कोसळणे ेणण अपघात होयायाच्या प्रकारात सतत  ाढ 
होत असययाने घा्रस्त े ेणण सरुक्षक्षतता याींचा व चार होयायाची तसेच 
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त्यासाठी तज्ञ मींडळीकडून घा्रस्त्याींचा सव्हे करुन सरुक्षक्षततसेाठी बाींिकाम 
व भाग उपाययोजना करीत नसययाचे ननिशरनास ेले ेहे, हे खरे ेहे 
काय, 
(२) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिरहू घा् रस्ता 
सरुक्षक्षततबेाबत कोणती कायर ाही केली  ा करयायात येत ेहे, 
(३) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) : (१)   (२) हे खरे नाही. 

प्रश्नािीन लसींििुगुर जजयह्यातील कणक ली तालकु्यातील करुळ घा्, 
भईुबा डा घा्, फोंडा घा् हे तीनही घा् िेखभाल िरुुस्तीसाठी सा.बाीं.व भाग, 
कुडाळ, म.ुकणक ली तसेच ेींबोली घा् सा.बाीं.व भाग, सा ींत ाडी याींचे 
अखत्यारीत ेहेत. 

सिर स र घा्ातील रस्त े सरुक्षक्षततबेाबत या लाींबीमध्ये सींरक्षक 
लभींती, क््रश ब्रीअर तसेच ेींबोली घा्ात लोखींडी जाळी बसव णे इ. कामे 
करयायात ेली ेहेत. सद्य:जस्थतीत सिरच ेघा् रस्त े ाहतकुीस सजुस्थतीत 
ेहेत. केसरी फणस ड ेरस्त्या रील क्रक.मी. ९/४०० त े१९/४०० या लाींबीतील 
घा् रस्त्यासाठी भसूींपािनाबाबतची कायर ाही प्रगतीत ेहे. 

तसेच प्रश्नाींक्रकत रामघा् (नतलारी घा्) हा िेखभाल   िरुुस्तीसाठी 
अधिक्षक अलभयींता, सा.बाीं.मींडळ, कोयहापरू याींच्या अखत्यारीत ेहे. सिर 
घा्ाच्या सींरक्षक लभींतीच ेकाम मींजूर असनू माहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये सिर 
काम सरुु करयायात येणार ेहे. 
(३) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
  

तळाशील सीसाईड (ता.मालिण, श्ज.शसांधदुगुथ) येर्ील समुद्र  
धपूप्रनतबांधि बांधाऱ्याच ेिाम िरण्याबाबत  

(३८) ४४४१२ (३१-१०-२०१८). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सािथजननि 
बाांधिाम (सािथजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) सन २०१७-१८ च्या अथरसींकयपात ४७११, परूननयींत्रातण प्रकयपा रील 
भाींड ली खचर अींतगरत तळाशील सीसाईड (ता.माल ण, जज.लस ींििुगुर) येथील 
समदु्र िूपप्रनतबींिक बींिाऱयाच्या रुपये १ को्ी ८० लाख रुपयाींच्या अींिाजजत 
खचारस मींजुरी िेऊन रुपये ९ लाखाची ेधथरक तरतिू करयायात ेलेली 
असतानाही समदु्र िूपप्रनतबींिक बींिाऱयाच्या प्रकयपाचे काम सरुु झाले 
नसययाचे ननिशरनास ेल,े हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन समदु्र िूपप्रनतबींिक 
बींिाऱयाच्या प्रकयपाचे काम सरुु करयायाबाबत कोणती कायर ाही केली  ा 
करयायात येत ेहे, 
(३) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१६-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे ेहे. 
(२) सिर कामास पयार रण व भगाची मींजूरी लमळयायासाठी सयलागाराची 
ननयकु्ती करयायात ेली असनू सिर कामाींना मींजूरी लमळयायासाठीचा अह ाल 
तयार करयायाची कायर ाही सरुु ेहे. सिर कामाींच े का्छेि लमळयायासाठी 
कें द्रीय जल   व द्यतु सींशोिन सींस्था (CWPRS), पणेु याींना कळव यायात 
ेले ेहे. पयार रण व भागाची पर ानगी लमळताच ननिीच्या उपलब्ितनेसुार 
काम हाती घेऊन पणूर करयायात येईल.  
(३) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
 

चेंबुर येर्ील माहूल गाि पररसरात एम.एम.आर.डी.ए. िडून  
बाांधलेल्या सदननिा दलालाांनी परस्पर वििल्याबाबत 

 

(३९) ४४४६८ (०१-११-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.जगन्नार् शशांदे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) चेंबरु येथील माहूल गा  पररसरात एम.एम.ेर.डी.ए. कडून शहरातील 
प्रकयप बाधितासाठी बाींिलेयया सिननकाींपकैी समुारे तीनश े सिननका 
महानगरपाललकेच्या एम पजश्चम व भागातील अधिकाऱयाींना हाताशी िरुन 
िलालाींनी परस्पर व कययाची बाब ननिशरनास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
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(२) असययास, माहूलगा  येथे बाींियायात ेलेयया प्रकयप बाधिताींच्या 
इमारतीस मलूभतू सवु िा नसययाने रदह ाशी या इमारतीमध्ये सिननका 
घेयायास तयार होत नाहीत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत 
काय ेढळून ेले   त्यानसुार िोषी अधिकारी   िलालाींव रुध्ि कोणती 
कार ाई केली  ा करयायात येत ेहे, तसेच सिर दठकाणी स र प्रकारच्या 
मलूभतू सवु िा क्रकती दि सात परुव यायात येणार ेहेत, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ?  
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-११-२०१८) : (१) ३०० सिननकाींची परस्पर व क्री 
करयायात ेली ही बाब खरी नसययाचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेने कळव ले 
ेहे. 

तथावप, “पाललकेच्या घराींची परस्पर व क्री” अशा ेशयाची बातमी 
दिनाींक २४/०१/२०१८ रोजीच्या  तृ्तपत्रातात प्रलसध्ि झाली होती. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या व व ि प्रकयपाने बाधित   िोकािायक 
इमारतीींमिील कु्ुींबाींच्या पनु रसनाकरीता माहूल येथील सिननकाींच े व तरण 
करयायात येत.े 

महानगरपाललकेने व तरीत केलेयया समुारे १०,००० सिननकाींपकैी 
५६१० सिननकाींमध्ये प्रत्यक्ष रदह ाशी  ास्तव्य करीत ेहेत. 

सद्य:जस्थतीत या इमारतीींतील रदह ाशाींना महानगरपाललकेमाफर त 
खालील से ा   सवु िा परुव यायात येत ेहेत :- 

• २४ तास पाणीपरु ठा करयायात येतो. 
• ररलायन्स एनजीतफे २४ तास  ीज परु ठा करयायात येतो. 
• क्रक्क ननयींत्रातण व भागामाफर त ननयलमतपणे िमु्र फ ारणी केली 
जात.े 
• इमारतीींच्या पररसरातील कचरा महानगरपाललकेमाफर त नेमयायात 
ेलेयया सींस्थेमाफर त ननयलमतपणे उचलयायात येतो. 

• सा रजननक ेरोग्य कें द्र   ि ाखाना सरुु करयायात ेला असनू २ 
 दै्यकीय अधिकारी ननयकु्त करयायात ेले ेहेत. तसेच, सिर 
पररसरात े श्यकतनेसुार ेरोग्य लशत्रबराचे ेयोजन केले जात.े 
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• महानगरपाललकेच्या ेरोग्य व भागामाफर त ननयलमतपणे ेरोग्य 
स ेक्षण करयायात येत असनू, सिर स ेक्षणात तापाचे रुग्ण 
ेढळययास त्याींच्या र  ेळो ेळी उपचार केले जातात. 

• सिर इमारतीींमध्ये सिननका  ा्प केययानींतर े श्यकतनेसुार 
क्रकरकोळ िरुुस्तीची कामे  ेळो ेळी करयायात येतात. 

• सन २०१८-१९ या ेधथरक  षारत सिर इमारतीींच्या स िंकष 
िरुुस्तीींतगरत स्थापत्य   व द्यतु कामाींकरीता 
महानगरपाललकेमाफर त रुपये ३५ को्ीींची तरतिू करयायात ेली 
असनू, िरुुस्तीचे काम सरुु करयायात ेले ेहे. 

(३) सिर प्रकरणी प्राप्त तक्रारीींच्या अनषुींगाने बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेमाफर त तपासणी मोदहमेंतगरत तपासणी केली असता, १८ 
घसुखोराींनी प्रत्यक्ष घसुखोरी केययाचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या 
ननिशरनास ेले ेहे. 

सिर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफर त खालीलप्रमाणे कार ाई 
करयायात ेली ेहे:- 

• घसुखोरी केलेयया १८ सिननका ररक्त करुन ताब्यात घेयायात 
ेयया ेहेत. 

• बना ् कागिपत्राताींच्या ेिारे घसुखोरी केलेयया इसमाींव रुध्ि 
ेर.सी.एफ. पोलीस ठाणे येथे दिनाींक १३/११/२०१७, २७/११/२०१७ 
  २१/१२/२०१७ रोजी तक्रारी िाखल करयायात ेयया असनू सिर 
प्रकरणी पोलीस तपास सरुु ेहे. 

(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 
___________ 

  
समतानगर, िाांहदिली येर्ील म्हाडाच्या मालिीचा भुखांड मे.एस.डी. 

िॉपोरेशने तारण ठेिून िजथ बँिेिडून घेतल्याबाबत 
  
(४०) ४४४७४ (३०-१०-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.जगन्नार् शशांदे : सन्माननीय गहृननमाथण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
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(१) समतानगर, काींदि ली येथील ५३ एकरचा म्हाडाच्या मालकीचा भखुींड मे. 
एस.डी. कापोरेशन या व कासकाने तारण ठे नू एक हजार को्ीचे कजर 
बँकेकडून घेतययाबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.मयु यमींत्राती तसेच अप्पर 
मयु य सधच , गहृननमारण याींच्यामाफर त चौकशी करयायाबाबत पत्रातव्य हार करुन 
सिर बाब ननिशरनास ेणनू दिली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, सिर व कासकाने एकत्रत्रातत पनुव रकासास फक्त ४७ 
सोसायट्ययाींची सींमती असताना बना ् कागिपत्राताींच्या ेिारे ८० 
सोसायट्ययाींची सींमती िशर नू शासनाची   रदह ाश्याींची फस णूक करुन 
म्हाडाच्या जलमनी र ननयमबाह्यपणे बाींिलेयया इमारती मिील सिननकाींची 
व क्री करुन कोट्यय िीचा नफा कमव ला ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत 
काय ेढळून ेले   त्यानसुार सिर प्रकयप व कासकाकडून काढून घे नू 
त्यास स्थधगती िेयायाबाबत कोणती कार ाई केली  ा करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (१९-११-२०१८) : (१) मा.श्री.िनींजय मुींड,े व रोिीपक्ष नेता, 
व िानपररषि याींचे या सींिभारतील दिनाींक ०६/०९/२०१८ रोजीचे पत्रात शासनास 
प्राप्त झाले ेहे.  
(२) सिर प्रकयपाचे व कासक मे.एस.डी. कॉपोरेशन याींच्या पनुननररीक्षण 
अजारच्या अनषुींगाने सहकारी सींस्था अधिननयम, १९६० चे कलम क्र.१५४ 
अन् ये तत्कालीन मा.मींत्राती सहकार, महाराषर शासन याींनी दिनाींक 
१२/११/२०१३ रोजी ४७ ऐ जी एकूण ६३ सींस्थाींची अजरिार मे. एस. डी. 
कॉपोरेशन याींच्या नेमणकूीस सींमती असययाची  स्तजुस्थती कायम करयायात 
येत ेहे, असे ेिेश पारीत केलेले ेहेत. त्यानसुार म्हाडाने समतानगर 
यनुनयनमाफर त सरुु असलेयया पनुव रकासास ना-हरकत प्रमाणपत्रात िेयायाची 
कायर ाही करयायात ेययाचे म्हाडाने कळव लेले ेहे. सिर प्रकयपात समुारे 
१३६८ पनु रसन सिननका   ३५० व क्री सिननकाींच े बाींिकाम पणूर झालेले 
ेहे.  

समतानगर यनुनयनकडून म्हाडास प्राप्त अह ालानसुार व क्री च्ईक्षेत्रात 
ननिेशाींका र व कासकाच े हक्क असनू सिर व कास हक्क सींबींधित 
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व कासकाने HDFC बँकेकड ेगहाण ठे ले असनू म्हाडाच्या मालकीचा भखुींड 
गहाण ठे यायात ेला नाही.  
(३) सिर प्रकयपाच्या अनषुींगाने डडसेंबर, २०१७ च्या दह ाळी अधि ेशनात 
लक्ष ेिी सचूना क्र. ४००  रील चचेच्या अनषुींगाने मा.राज्यमींत्राती (गहृननमारण) 
याींनी दिलेयया ेश् ासनानसुार सिर प्रकरण मा.अपर मयु य सधच , 
गहृननमारण व भाग याींच्या अध्यक्षतखेाली लशखर तक्रार नन ारण सलमतीकड े
सोपव ले होत.े मात्रात सिर सलमतीच्या कायरकक्षेबाबत सेंरल बँक ऑफ इींडडयाने 
मदु्दा उपजस्थत केययाने त्या सलमतीने सिर प्रकरण मा.अपर मयु य सधच , 
गहृननमारण याींच्या अध्यक्षतखेालील उच्चस्तरीय सलमती / म्हाडा याींच्याकड े
चौकशी करीता सोपव ले. सधच , उच्चस्तरीय सलमती, म्हाडा याींच्याकडून 
दिनाींक ०१/११/२०१८ रोजीच्या पत्रातान् ये अह ाल शासनास पाठव यायात ेला 
असनू सिर अह ाल शासनास दिनाींक १३/११/२०१८ रोजी प्राप्त झाला ेहे. 
सिर अह ालानसुार, उच्चस्तरीय सलमती / म्हाडा याींनी याप्रकरणी सनुा णी 
घेऊन दिनाींक १४/०९/२०१८ रोजी ेिेश पाररत केले ेहेत   त्यामध्ये 
अींनतमत: खालीलप्रमाणे ननषकषर काढले ेहेत :- “This committee does 
not find any infirmity in the permission granted by MHADA for 
integrated redevelopment of entire Samta Nagar Layout 
including Economic Weaker Section (EWS), Lower Income 
group (LIG), Middle Income group (MIG), Higher Income group 
(HIG) and open spaces, various reservations and etc. dully 
sanctioned by State Govt.” 
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
 

नागपूर महानगरपाशलिेच्या शाळाांमधील विद्यार्थयािंमध्ये  
तांबाख ूि तांबाखजून्य पदार्ािंच ेव्यसन िाढल्याबाबत 

 

(४१) ४४४७८ (०१-११-२०१८). श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय िींत महाव द्यालय   रूग्णालयाच्या पथकाने नागपरू 
महानगरपाललकेच्या २४ शाळाींमिील २१०५ व द्यार्थयािंची मखु तपासणी केली 
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असता ७०२ व द्यार्थयािंना म्हणजे ३३.३४ ्क्के व द्यार्थयािंमध्ये तींबाखू   
तींबाखूजन्य पिाथािंचे व्यसन  ाढले असययाचे ननिशरनास ेले ेहे, हे खरे 
ेहे काय, 
(२) असययास, नागपरू महानगरपाललकेच्या शाळेच्या ज ळील पररसरात 
पानठेल,े तींबाखू   तींबाखजून्य पिाथर सरारस व कले जात असययामळेु त े
अयप यीन व द्यार्थयािंना सहज उपलब्ि होत असनू मोठ्याींच्या व्यसनाकड े
ेकवषरत झालेले अबोि मन, जादहरातीींचा प्रभा  ेणण एकिा च  घेयायाचा 
मोह ेिीीं कारणाींमळेु तींबाखू   तींबाखूजन्य पिाथािंच्या ेहारी जाऊन 
पररणामी मखुाचा ककर रोग होयायाचे प्रमाण  ाढययाचेही ननिशरनास ेले ेहे, 
हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कार ाई 
केली  ा करयायात येत ेहे   त्याचे स् रुप काय ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-११-२०१८) : (१)  सन २०१६-२०१७   २०१७-२०१८ 
मध्ये शासकीय िींत महाव द्यालय   रुग्णालयाच्या पथकाने नागपरू 
महानगरपाललकेच्या शाळाींमिील २१०५ व द्यार्थयािंची िींत तपासणी केली 
असता रोग ननिान झालेयया व द्यार्थयािंची सींय या खालीलप्रमाणे ेहे.:- 

रोगननदान विद्यार्ी सांख्या रोगननदान विद्यार्ी सांख्या 
िाताींना क्रकड ८०३ तींबाख,ू गु् खा से न ७०२ 

दहरड्याींचे ेजार ६६९ मखूप ूर ककर रोग १८ 
िाताींना मार ११५ फ्लोरोसीरा ५८ 
मौणखक स ई ८०   

(२), (३)   (४) शासन ननणरय, उच्च   तींत्रात लशक्षण व भाग, दिनाींक 
०७/०३/२०१५ नसुार शकै्षणणक सींस्थाींच्या १०० याडर पररसरात तींबाखू   
तींबाखूजन्य पिाथािंच्या व क्रीस बींिी असनू, त्यानसुार महानगरपाललकाींच्या 
शाळाींच्या पररसरात े श्यकती कायर ाही नागपरू महानगरपाललकेकडून 
करयायात येत ेहे. 
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अशा बाबीपासनू परा तृ्त करयायासाठी शासनाकडून व व ि 
जादहरातीद् ारे, शाळाींद् ारा व व ि उपक्रम राबव णे, व व ि तज्ञ 
मागरिशरकाकडून व्यसनाच ेहोणारे िषुपररणाम या र मागरिशरन करणे.  ेळो ेळी 
मयु य   िींत ेरोग्यासींिभारत शाळाींमध्ये लशबीरे ेयोजजत करणे, यासींिभारत 
योग्य त े दै्यकीय उपचार करणे इ. बाबी केयया जात ेहेत. 

यासाठी महापाललकेने ेतापयिंत सप् े्ंबर, २०१७ त े सप् े्ंबर, २०१८ 
अखेर २४ लशबीराींचे ेयोजन केले ेहे. 

महानगरपाललकास्तरा र याबाबत  ेळो ेळी प्रनतबींिात्मक   
उपचारात्मक कायर ाही करयायात येत असययाचे ेयकु्त, नागपरू मनपा 
याींच्या अह ालात नमिू करयायात ेलेले ेहे. 

___________ 
  

महाविद्यालयातून िाहन परिाना िाटप िरण्याबाबत 
  
(४२) ४४४९० (३१-१०-२०१८). श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत 
तटिरे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रािेलशक, उपप्रािेलशक   इतर व भागामाफर त  ाहन 
चालव यायाचा लशका  ूेणण कायमस् रुपी पर ाना लमळ यायासाठी चालकाींची 
मोठ्या प्रमाणा र होणारी गिी ्ाळयायासाठी तसेच राज्य परर हन 
महामींडळातनू  ाहन पर ाना लमळ नू िेयायाच्या ना ाखाली िलाल 
नागरीकाींकडून हजारो रुपये उकळत असययाने नागररकाींना कमीत कमी 
त्रातासात पर ाना लमळा ा यासाठी महाव द्यालयाींतनू  ाहन पर ाना िेयायाची 
घोषणा मा.परर हन मींत्राती याींनी माहे जाने ारी, २०१७ मध्ये  ा त्यािरम्यान 
केली होती, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, महाव द्यालयीन व द्यार्थयािंना रस्ता सरुक्षेची मादहती व्हा ी, 
यासाठी महाव द्यालयातनू लशक  ूपर ाना िेयायाची घोषणा करयायात ये नूही 
त्याची अींमलबजा णी झाली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, मुींबई ेणण नालशकमिील महाव द्यालयातनू  ाहन पर ाना 
 ा्पाचा राबव यायात ेलेला पथिशी प्रकयप यशस् ी झाययानींतर या 
योजनेची सींपणूर राज्यात अींमलबजा णी करयायाच े तत्कालीन परर हन 
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ेयकु्त, प्रव ण गेडाम याींनी ननजश्चत केले असनूही त्या र कोणतीही 
कायर ाही झाली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(४) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने महाव द्यालयातनू  ाहन पर ाना  ा्पाबाबत कोणती कायर ाही 
केली  ा करयायात येत ेहे, 
(५) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े(१७-११-२०१८) : (१) हे खरे ेहे.  
(२) हे खरे नाही. 

महाव द्यालयामध्ये लशकाऊ अनजु्ञप्ती सींगणकीय चाचणी 
घेयायाकरीता परर हन ेयकु्त कायारलयातफे ननणरय घे नू दिनाींक 
२०/०७/२०१७   त्यानींतर पनु्हा दिनाींक ०२/०८/२०१८ रोजी स र परर हन 
कायारलयाींना त्यानसुार कायरननिेश िेयायात ेलेले ेहे. त्याचप्रमाणे 
राज्यातील स र व द्यापीठाींचे कुलगरुु याींना महाव द्यालयामध्ये लशकाऊ 
अनजु्ञप्तीची लशत्रबरे ेयोजजत करयायाबाबत स र महाव द्यालयाींना ननिेश 
िेयायाबाबत व नींती करयायात ेलेली ेहे. 

महाव द्यालयाींमध्ये व द्याथािंसाठी लशकाऊ अनजु्ञप्तीची लशत्रबरे 
ेयोजजत करयायाबाबत सींबींधित महाव द्याींलयाकडून मागणी ेययास 
सींबींधित महाव द्यालयाींमध्ये त्याप्रमाणे लशत्रबरे ेयोजजत करयायात येतात. या 
योजनेंतगरत अशा प्रकारची एकूण ३२ लशत्रबरे ेयोजजत करयायात ेलेली 
ेहे. 
(३) हे खरे नाही. 

अशा पध्ितीच े क्म्प ेयोजजत करयायाबाबत मुींबई, कययाण, 
नालशक, नागपरू यासारय या शहरातील महाव द्यालयाकडून मागणी प्राप्त 
झाययानसुार लशत्रबराींचे ेयोजन करयायात ेलेले ेहे. 
(४)   (५) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
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तेलांगी जातीला िें द्राच्या इतर मागासिगीय प्रिगाथच्या  
यादीत समाविष्ट्ट िरणेबाबत 

  
(४३) ४४४९४ (०२-११-२०१८). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय विमकु्त 
जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगथ ि विशषे मागास प्रिगथ िल्याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तलेींगी जातीला कें द्राच्या इतर मागास गीय प्र गारच्या यािीत समाव ष् 
करणेबाबतच्या प्रस्ता  शासनाच्या व चारािीन ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, तलेींगी या जातीला कें द्राच्या इतर मागास गीय (ओबीसी) 
प्र गारतील यािीत समा ेश न केययामळेु त्याींच्या र मोठा अन्याय होत असनू 
कें द्र शासनाच्या अनेक योजना   स लतीपासनू  ींधचत रहा े लागत ेहे, हे 
ही खरे ेहे काय,  
(३) असययास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत 
काय ेढळून ेले तसेच सिर प्रस्ता ा र केव्हापयिंत अींमलबजा णी होणार 
ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
 
प्रा. राम शश ांदे (१४-११-२०१८) : (१), (२), (३)   (४) याबाबत राज्य 
मागास गर ेयोगाकडून अह ाल मागव यायात ेला ेहे, राज्य मागास गर 
ेयोगाकडून अह ाल प्राप्त झायया र अह ाला र योग्य ती कायर ाही 
करयायात येईल. 

___________ 
  
मुांबईतील परळ विभागातील िॉलेज ऑफ कफश्जशशयन आणण सजथन  

या महाविद्यालयातील बनािट डॉक्टराबाबत 
  
(४४) ४४५१४ (०३-११-२०१८). श्री.विजय ऊफथ  भाई धगरिर, श्रीमती श्स्मता 
िाघ, श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२२७७ 
ला हदनाांि १९ जुल,ै २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील परळ व भागातील कॉलेज ऑफ क्रफजजलशयन ेणण सजरन 
महाव द्यालयातनू पिव्यतु्तर पिव का उत्तीणर असययाची खो्ी प्रमाणपत्रात े
सािर करून ५८ डॉक््राींनी नोंिणी केययाची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये 
 ा त्यािरम्यान ननिशरनास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, याबाबत महाराषर  दै्यकीय पररषिेने सींबींधित पोलीस 
ठायायात तक्रार िेऊनही त्याींच्या र कोणत्याही प्रकारचे गनु्हे िाखल केले 
नसययाची बाब ननिशनारस ेली ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने खो्ी प्रमाणपत्रात ेसािर करून नोंिणी करणाऱया बना ् डॉक््राीं र 
कोणती कार ाई केली  ा करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (१९-११-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे ेहे. 

सिर प्रकरणी ५७ डॉक््राींनी खो्ी प्रमाणपत्रात े सािर केययाची बाब 
ननिशरनास ेली ेहे. 
(२) दिनाींक १९/१०/२०१८ रोजी ेग्रीपाडा पोलीस ठायायात ५७ डॉक््र   डॉ. 
स्नेहल न्याती याींच्या र गनु्हा क्र. २५३/२०१८ अन् ये गनु्हा िाखल करयायात 
ेला ेहे. 
(३) सिर प्रकरणी महाराषर  दै्यकीय पररषिे तफे केलेयया चौकशीच्या 
अनषुींगाने ५७ नोंिणीकृत  दै्यकीय व्य सानयकाींपकैी ५० (पन्नास) नोंिणीकृत 
 दै्यकीय व्य सानयकाींची ना े १ (एक)  षारकरीता   ७ (सात) नोंिणीकृत 
 दै्यकीय व्य सानयकाींच े ना  ५ (पाच)  षारकरीता पररषिेच्या 
नोंिणीपसु्तकातनू काढून ्ाकयायात ेली ेहेत. तसेच, त्याींना  दै्यकीय 
व्य साय करयायास पररषिेकडून मज्जा  करयायाचे ेिेश ननगरलमत 
करयायाबाबतची कायर ाही पररषिेच्यास्तरा र सरुु ेहे. तसेच डॉ. स्नेहल 
ज्ञाती याींचे ना  पररषिेच्या नोंिणीपसु्तकातनू कायमस् रुपी काढून ्ाकयायात 
ेले. 
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
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मुांबईतील बेस्ट िमथचाऱ्याांच्या ननिासस्र्ानाांची दरुिस्र्ा र्ाल्याबाबत 
  
(४५) ४४५२४ (०१-११-२०१८). श्री.विजय ऊफथ  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्रीमती श्स्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील बेस्् कमरचाऱयाींच्या नन ासस्थानाींकड े प्रशासनाच े िलुरक्ष 
झाययाने त्याींची िरु स्था हो नू त ेिोकािायक ठरू लागययामळेु कमरचाऱयाींना 
जी  मठुीत घेऊन रहा े लागत असययाचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये  ा 
त्यािरम्यान ननिशरनास ेले ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, बेस्् उपक्रम तोट्ययात असययाने का्कसरीच्या उपाययोजना 
राबव यायात येत असययामळेु उक्त  साहतीींमिील इमारतीींच्या िरुुस्तीला 
व लींब होत असययाच े ननिशरनास ेले ेहे, तसेच सिर कमरचारी 
 साहतीमिील रस्त े   पिपथाींची ही िरु स्था झाली असययाच े ननिशरनास 
ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत 
काय ेढळून ेले   त्यानषुींगाने कमरचाऱयाींची नन ासस्थाने िरुुस्त 
करयायाबाबत कोणती कायर ाही केली  ा करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ?  
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-११-२०१८) : (१) बेस्् कामगाराींच्या घर िरुुस्तीचे १० 
को्ी कागिा रच अशा ेशयाची बातमी दिनाींक २५/१०/२०१८ रोजीच्या 
सामना या  तृ्तपत्रातात प्रलसध्ि झाली होती ही  स्तजुस्थती ेहे. 
(२)   (३) बहृन्मुींबई महानगरपाललका हद्दीतील स र ३०  षािंहून अधिक जुन्या 
इमारतीींचे सींरचनात्मक पररक्षण त्रातयस्थ सींस्थेकडून करुन घेणे   त्यानसुार 
े श्यक त्या िरुुस्त्या करुन सिर सींस्थेमाफर त इमारतीचे “स्रक्चरल 
स्््त्रबली्ी सद र्क्रफके्” महानगरपाललकेस सािर करणे बींिनकारक करयायात 
ेले ेहे. 

यानसुार बेस्् उपक्रमाच्या ३०  षािंहून अधिक ेयमुारनाच्या इमारती 
तसेच अधिक िोकािायक इमारतीींचे त्रातयस्थ सींस्थेकडून सींरचनात्मक पररक्षण 
करुन घेयायासाठी ननव िा प्रक्रक्रया राब नू २ ्प्प्याींत स्रक्चरल ऑडड्सरची 
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नेमणूक अनकु्रमे दिनाींक २३/०१/२०१७   दिनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी 
करयायात ेली ेहे. 

पदहयया ्प्प्यातील १६० इमारतीींचे सींरचनात्मक पररक्षण अह ाल 
बेस्् उपक्रमास प्राप्त झाले असनू, त्यानसुार साींताकु्रझ कमरचारी  साहतीतील 
तीन   मानखुिर येथील िोन अनतिोकािायक इमारती अनकु्रमे दिनाींक 
३०/०८/२०१८   दिनाींक २४/१०/२०१८ रोजी ननषकालसत करयायात ेयया 
असययाचे बसे्् उपक्रमामाफर त कळव यायात ेले ेहे. 

पदहयया ्प्प्यातील १६० इमारतीींच्या िरुुस्तीचा सींरचनात्मक 
पररक्षकाने सािर केलेला अींिाजजत खचर रुपये ११३ को्ी इतका ेहे. 

तसेच, िसुऱया ्प्प्याींतगरत सींरचनात्मक पररक्षकाची नेमणूक 
करयायाबाबतची कायर ाही प्रगतीपथा र असनू, त्याबाबतचा अह ाल प्राप्त 
झाययानींतर इमारत िरुुस्ती खचारचा अींिाज घेयायात येणार ेहे. 

बेस्् उपक्रमाची ेधथरक जस्थती लक्षात घेता, बेस्् उपक्रमाच्या 
कामगार  साहती   इतर इमारतीींच्या िरुुस्तीची कामे एकिम हाती घेणे 
शक्य होणार नाही. त्यामळेु काही कमरचारी  साहतीतील रस्त े  पिपथाींची 
िरु स्था झाली असली तरी स र कामगार  साहती   इतर इमारतीींच्या 
िरुुस्तीला अग्रक्रम िेऊन त्यानषुींगाने उपाययोजना करयायात येत असययाचे 
बेस्् प्रशासनामाफर त कळव यायात ेले ेहे. 

बेस्् उपक्रमाच्या कामगार  साहतीींच्या िरुुस्तीकरीता बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेच्या सन २०१८-१९ च्या अथरसींकयपात रुपये १० को्ी इतक्या 
ननिीची तरतिू करयायात ेली ेहे. 
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपाशलिेच्या आरोगय विभागात प्रयोगशाळा तांत्रज्ञ ि 
औषध ननमाथता अशी पदे ररक्त असल्याबाबत 

  
(४६) ४४५३६ (०१-११-२०१८). श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या अथरसींकयपात ेरोग्य व भागासाठी भरमसाठ 
तरतिू करुनही प्रयोगशाळा तींत्रातज्ञ   औषि ननमारता अशी एकूण २३४ पिे 
ररक्त असययाची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या नतसऱया सप्ताहात ननिशरनास 
ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, प्रयोगशाळा तींत्रातज्ञ ेणण औषि ननमारता ही िोन्ही ररक्त पिे 
त् ररत भरयायासाठी मा.मयु यमींत्राती याींनी महानगरपाललका ेयकु्त याींना पत्रात 
ललहून सींबींधिताींना ेिेश िेयायाची मागणी केली होती, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायर ाही केली 
 ा करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-११-२०१८) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या 
कायरकारी ेरोग्य अधिकारी, प्रमखु  दै्यकीय अधिक्षक   खात े प्रमखु 
(माध्यलमक ेरोग्य से ा) याींच्या अखत्यारीतील प्रयोगशाळा तींत्रातज्ञ   औषि 
ननमारता अशी एकूण १६८ पिे ररक्त असययाच े महानगरपाललकेमाफर त 
कळव यायात ेले ेहे. 
(२) याबाबतचे पत्रात बहृन्मुींबई महानगरपाललकेस प्राप्त झाले नसययाचे 
महानगरपाललकेने कळव ले ेहे. 
(३)   (४) सिर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफर त खालीलप्रमाणे 
कायर ाही करयायात ेली/येत ेहे:- 

• सिर १६८ ररक्त पिाींपकैी प्रयोगशाळा तींत्रातज्ञ याींची ९९ पिे ररक्त 
असनू, त्याबाबतच्या त्रातु् ीींची पतूरता करुन सिर पिे भरयायाची 
कायर ाही सरुु ेहे. 

• औषि ननमारता या सीं गारच्या ररक्त ६९ पिाींची पडताळणी अींनतम 
्प्प्या र असनू, सिर पिे त् ररत भरयायाची कायर ाही सरुु ेहे. 

___________ 
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राज्यातील बढती मधील आरक्षणाच्या सांदभाथत  

धोरणात्मि ननणथय घेण्याबाबत 
  
(४७) ४४५८८ (०२-११-२०१८). आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.हररशस ांग राठोड : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत जमाती प्र गारतील अधिकारी   
कमरचाऱ याींच्या रोखयायात ेलेयया पिोन्नती सींिभारत कें द्र शासनाने दिनाींक 
१५ जून, २०१८ रोजी पिोन्नतीतील प्रक्रक्रयसे दिलेली स्थधगती 
उठव ययाबाबतच े ेिेश ननगरलमत करुनही शासन सिरील बढतीमिील 
ेरक्षण िेयायास व लींब करीत असययाची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये  ा 
त्यािरम्यान ननिशरनास ेली ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, बढती मिील ेरक्षणाच्या सींिभारत मा.स ोच्च न्यायालयाच्या 
दिनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१८ रोजीच्या ननकालात राज्य शासनाींना बढती मिील 
ेरक्षण िेयायाची तरतिू ेहे तसेच मागासलेपणा ेणण योग्य प्रनतननधित्  
नसेल तर ेरक्षण िेता येईल असेही ननकालात नमिू केले असनू बढती 
मिील ेरक्षणाबाबत शासनाचे िोरण काय ेहे, 
(३) असययास, मागास गीय अधिकारी/कमरचारी याींची रोखयायात ेलेली 
पिोन्नती तात्काळ सरुु करयायाबाबत शासनाने कोणती कायर ाही केली  ा 
करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-११-२०१८) : (१) नाही. मा.स ोच्च न्यायालयाने व शषे 
अनमुती याधचका क्र.३०६२१/२०११   क्र.३१२८८/२०१७  र अनकु्रमे दिनाींक 
१७/०५/२०१८   दिनाींक ५/०६/२०१८ रोजी दिलयेया अींतररम ेिेशास 
अनसुरून, कें द्र शासनाने दिनाींक १५/०६/२०१८ च्या कायारलयीन ज्ञापनाद् ारे 
मा.स ोच्च न्यायालयाच्या सिर अींतररम ेिेशानसुार े श्यक ती कायर ाही 
करयायाचा सयला स र राज्य शासनाींना दिला ेहे. तथावप, याबाबत 
महाधि क्ता, महाराषर राज्य याींनी मा.स ोच्च न्यायालयाने मा.उच्च 
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न्यायालय, मुींबई याींच्या दिनाींक ४/०८/२०१७ ेिेशास स्थधगती दिली 
नसययामळेु मा.उच्च न्यायालयाचे ेिेश शासना र बींिनकारक ेहे. कें द्र 
शासनाच्या दिनाींक १५/०६/२०१८ ज्ञापनान् ये मा.उच्च न्यायालयाच्या ेिेशाच े
उयलींघन करून पिोन्न्तीमध्ये ेरक्षण िेयायाचा अधिकार राज्य शासनास 
प्राप्त होत नाही, असा कायिेलशर सयला दिला ेहे. त्यामळेु कें द्र शासनाच्या 
दिनाींक १५/०६/२०१८ च्या ज्ञापनानसुार राज्यात पिोन्नतीमध्ये ेरक्षण सरुू 
करता ेलेले नाही. 
(२), (३)   (४) एम.नागराज प्रकरणी मा.स ोच्च न्यायालयाने दिनाींक 
१९/१०/२००६ रोजी दिलेयया ननणरयाचा फेरव चार करयायाची े श्यकता नाही, 
असा ननणरय मा.स ोच्च न्यायालयाने दिनाींक २६/०९/२०१८ रोजी दिला ेहे. 
तसेच अनसुधूचत जाती   अनसुधूचत जमाती याींना पिोन्नतीमध्ये ेरक्षण 
िेयायासाठी त्याींचे मागासलेपण लसध्ि करयायाची े श्यकता नाही, असे 
ननकालात नमिू केले ेहे. तथावप, मा.स ोच्च न्यायालयाने दिनाींक 
२६/०९/२०१८ च्या ननणरयान् ये मा.उच्च न्यायालय,मुींबई याींच े दिनाींक 
४/०८/२०१७ चे ेिेश रद्द केले नाहीत अथ ा त्यास स्थधगतीही दिलेली नाही. 

राज्य शासनाने मा..उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या दिनाींक ४/०८/२०१७ 
च्या ेिेशाव रूध्ि मा.स ोच्च न्यायालयात िाखल केलेली व शषे अनमुती 
याधचका क्र.२८३०६/२०१७ अद्याप प्रलींत्रबत ेहे. त्या र मा.स ोच्च 
न्यायालयाचा अींनतम ननणरय झाययानींतर बढतीतील ेरक्षणाबाबत 
शासनामाफर त योग्य तो ननणरय घेयायात येईल. 

___________ 
  

मुांबईतील पाशलिा रुगणालयाांत अपुऱ् या सुविधाांमुळे  
रुगणाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  
(४८) ४४५९१ (०१-११-२०१८). आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.अमररशभाई पटेल, 
श्री.शरद रणवपस,े ॲड.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरात झपा्याने  ाढणारी लोकसींय या   बाहेरुन येणाऱ या रुग्णाींचा 
 ाढता भार तसेच अपऱु या सोईसवु िाींमळेु मुींबई महानगरपाललका रुग्णालयात 
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महत् ाच्या चाचयाया, शस्त्रातक्रक्रयेसाठी तीन-तीन मदहने प्रनतक्षा करा ी लागत 
असनू  ेळेत उपचार न झाययाने रुग्ण िगा त असययाच्या घ्नेत  ाढ होत 
ेहेत, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, मुींबई महानगरपाललका हद्दीत ३ प्रमखु रुग्णालये, १६ 
उपनगरीय रुग्णालये, प्रसतुीगहेृ, ेरोग्य कें दे्र असनू मुींबई महानगरपाललका 
अथरसींकयपात तब्बल तीन हजार को्ी रुपयाींची तरतिू करुनही पाललका 
रुग्णालयात सवु िाींचा अभा  असययाच े माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये  ा 
त्यािरम्यान ननिशरनास ेले ेहे, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत 
काय ेढळून ेले   त्यानसुार शासनस्तरा रुन महानगरपाललका 
रुग्णालयामध्ये गरीब रुग्णाींची होत असलेली गरैसोय िरु करयायाकरीता 
कोणती कायर ाही केली  ा करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या ४ प्रमखु रुग्णालये, १६ उपनगरीय 
रुग्णालये   २८ प्रसतुीगहृाींमध्ये माहे जाने ारी, २०१७ त ेऑक््ोंबर, २०१८ या 
काला िीत एकूण ३,४९,७९४ शस्त्रातक्रक्रया करयायात ेयया ेहेत. 

ननयोजजत शस्त्रातक्रक्रयाींसाठी रुग्णाीं र त्याींच्या ेजाराच्या गींभीरतनेसुार 
२ त े६ ेठ ड्याींच्या काला िीमध्ये शस्त्रातक्रक्रया करयायात येत ेही  स्तजुस्थती 
ेहे. तथावप, अपघातग्रस्त   गींभीर रुग्णाींना प्रथम प्रािान्य िेऊन शस्त्रातक्रक्रया 
करयायात येतात. 
(२)   (३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या ेरोग्य व भागासाठी 
महानगरपाललकेच्या सन २०१८-१९ च्या अथरसींकयपात रुपये ३६०२ को्ी 
इतक्या रकमेची तरतिू करयायात ेली ेहे. 

बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या व व ि रुग्णालयाींमध्ये खालीलप्रमाणे 
सवु िा उपलब्ि ेहेत :- 

• एम.ेर.ेय., सी्ी स्क्न, प्् स्क्न, सोनोग्राफी, डायलललसस 
व भाग, डी.एस.ए. चाचणी. 

• पक्षघाताच्या रुग्णाींसाठी २४X७ उपचार कें द्र. 
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• प्रमखु रुग्णालयातील तज्ञ डॉक््राींकडून ्ेललमेडीलसन व भागामाफर त 
मुींबई, मुींबई बाहेरील डॉक््राींना सयला िेणे. 

• अ य  प्रत्यारोणाबाबतच्या ननयमनाचे कामकाजासाठी रो्ा 
(ROTTO) व भाग. 

• व व ि प्रकारच्या रक्ताच्या   इतर चाचयायाबाबतच्या सोयी-
सवु िा. 

• नायर िींत रुग्णालयामाफर त िींतरोगा रील व शषे   अनतव शषे 
उपचार   सवु िा. 

(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 
___________ 

  
िजथत (श्ज.रायगड) तालुक्यातील आहदिासी  

लोिाांच्या मागण्या पूणथ िरण्याबाबत 
  
(४९) ४४६१६ (३१-१०-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कजरत (जज.रायगड) तालकु्यातील ेदि ासी लोकाींनी स् स्त िान्य 
िोरणाच्या व रोिात कजरत तहलसल कायारलया र माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या 
नतसऱ या ेठ ड्यात मोचार काढला होता, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, स् स्त िान्य  ा्पात होणारा असमतोल, ेिार काडर लल ींक 
करयायाची सक्ती, अींत्योिय रेशनकाडर रद्द केययाने होणारी उपासमार तसेच 
स् स्त िान्य िकुानात साखर   ५ लल्र रॉकेल िेयायात या े, अींत्योिय 
योजनेच्या लाभार्थयािंना ३५ क्रकलो िान्य िेयायात या े ेिी महत् ाच्या 
मागयाया मोचकेराींनी केयया ेहेत, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कजरत तालकु्यातील 
ेदि ासी लोकाींच्या मागयाया पणूर करयायाबाबत कोणती कायर ाही केली  ा 
करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्री.धगरीश बापट (१९-११-२०१८) : (१) जागतृ कष्करी सींघ्ना, रायगड याींनी 
दिनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी तहलसलिार कजरत याींच्याकड ेमागयायाबाबतच े
नन ेिन दिले ेहे. 
(२) हे खरे ेहे. 
(३) राषरीय अन्न सरुक्षा योजनेंतगरत अींत्योिय योजनेच्या लाभार्थयािंना 
प्रनतमाह प्रनत लशिापत्रत्रातका ३५ क्रकलो अन्निान्य तर प्रािान्य कु्ुींब 
लाभार्थयािंना प्रनत माह प्रनत व्यक्ती ५ क्रकलो अन्निान्य व तरीत करयायात 
येत.े तसेच त्रबगर ग्सजोडणी लशिापत्रत्रातकािारकाींना क्रकमान २ त ेकमाल ४ 
लल्र केरोलसन व तरीत करयायात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 

___________ 
 

मौजे डोंगरिडा (ता.िळमनुरी, श्ज.हहांगोली) येर्ील ग्रामपांचायत 
िायाथलयातील िमथचाऱ्याांनी गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

 
(५०) ४६२३१ (०३-११-२०१८). प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.सभुाष र्ाांबड : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे डोंगरकडा (ता.कळमनरुी, जज.दहींगोली) येथील ग्रामपींचायत 
कायारलयातील कमरचाऱयाींनी प्रपत्रात नमनुा क्र. ८ मध्ये खाडाखोड करुन माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये  ा त्यािरम्यान समुारे १५० घरे स् त:च्या ना ा र 
करुन गरैव्य हार केला ेहे, हे खरे ेहे काय, 
(२) असययास, यासींिभारत व िीमींडळाच्या िोन्ही सभागहृात सन २०१५ पासनू 
सतत ेश् ासने िे नूही सींबींधित िोषीीं र कार ाई तसेच लाभार्थयािंना घरे 
िेयायाबाबत कायर ाही झालेली नाही, हे ही खरे ेहे काय, 
(३) असययास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या गरैव्य हारातील 
िोषीीं र कार ाई करुन मळू लाभार्थयािंना घरे िेयायाबाबत कोणती कायर ाही 
केली  ा करयायात येत ेहे, 
(४) नसययास, व लींबाची कारणे काय ेहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-११-२०१८) : (१) होय. हे अींशत: खरे ेहे. 
 मौजे डोंगरकडा ग्रामपींचायत कायारलयातील सन १९९३-९४ च्या नमनुा 
नीं. ८ मध्ये खाडाखोड झाययाचे अलभलेय या रुन ेढळून ेले ेहे. मयु य 
कायरकारी अधिकारी, जजयहा पररषि, दहींगोली याींच्या दिनाींक १२/०३/२००३ च्या 
ेिेशान् ये सिरच्या चकुीच्या नोंिीची िरुुस्ती करयायात ेली ेहे. सन 
२००२-०३ च्या करेकारणी नोंि हीमध्ये नोंि असलेयया १२९ मालमत्ता 
िारकाींची नाीं े सन २००६-०७ मध्ये फेर ेकारणी करयायात ेलेयया 
नोंि हीमध्ये ेढळून ेलेली नाही.  
(२) हे खरे नाही. चौकशी करुन सींबींधिताीं र कार ाई करयायात ेलेली ेहे. 
(३) सिर प्रकरणात चौकशी करुन पढुीलप्रमाणे कायर ाही करयायात ेलेली 
ेहे 

अ) तत्कालीन ग्रामसे क श्री.ेर.एल. ेड े याींना दिनाींक 
१६/०५/२००२ च्या ेिेशान् ये   तत्कालीन ग्रामसे क श्री.बी.जी. 
पोपलाईत याींना दिनाींक २६/१०/२०१६ च्या ेिेशान् ये   
श्री.त्रब.ेर. भोसले याींना दिनाींक १५/११/२०१६ च्या ेिेशान् ये 
ननलींत्रबत करयायात ेले. व भागीय चौकशीअींती श्री.पोपलाईत 
याींची एक  ावषरक  ेतन ाढ   श्री.भोसले याींच्या िोन  ावषरक 
 ेतन  ाढी बींि करयायाबाबतची लशक्षा बजा यायात ेली ेहे. 
तसेच तत्कालीन ग्रामव कास अधिकारी श्री.ए.एन.रा ळे 
याींचेव रुध्ि व भागीय चौकशीची कायर ाही प्रस्ताव त करयायात 
ेली ेहे. 

ब) श्री.ना.ना. सारींगे सरपींच याींचेव रुध्ि महाराषर ग्रामपींचायत 
अधिननयमाच्या कलम ३९(१) नसुार प्रस्ताव त करयायात ेलेयया 
कायर ाहीबाबत अपर ेयकु्त, औरींगाबाि याींनी दिनाींक 
२९/०९/२०१८ च्या ननणरयान् ये सींबींधित सरपींच याींचेव रुध्ि 
कायर ाही करयायाची े श्यकता नाही असा ननणरय दिला ेहे.  
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क) ग्रामपींचायत डोंगरकडा याींना भमूी अलभलेख कायारलयाकडून स र 
ले-ेऊ्, नगर भमूापन नकाश े   ेखी  पत्रत्रातका या 
अलभलेय याच्या ेिारे फेर ेकारणी करुन घराची मालकी 
ननजश्चत करुन अद्यया त नमनुा नीं. ८ करयायाबाबत ननिेश 
िेयायात ेले ेहेत.  

(४) प्रश्न उद् भ त नाही. 
  

___________ 
  
  
विधान भिन :   श्जतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (िायथभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपू र स र प्रक्रक्रया महाराषर व िानमींडळ सधच ालयाच्या सींगणक यींत्रातणे र करयायात ेली ेहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्य ती मुद्रणालय, मुींबई. 


