
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पाचवी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  
भूिां प पुनवसथन प्रिल् पातील िां राटा ी िषनष्ट्   अिभयांत् याांना सेवा षनवतृ् ती 
ववषयि लाभािशवाय सेवा जेष्ट्  ता व ततर अनुषांधकि लाभाााात 

 

(१) २६५ (२३-०१-२०१५). श्री.सषतश चव्हाण : सन्माननीय भिूां प पनुवथसन 
मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात ककंीं प पनुवसनसन रकलक पातील कीं राटा्ी कषनष   भिकयीं् याींना 
सेवसाषनवस्ृ ती षवसकयक लाकािावसाय सेवसा षषे  ता वस ततर भनकुींिगक लाक 
घेण् यासा श ाासन षवसचारानीन े े काय, 
(२) भस यास, उक् त रकलकरीी स ानकुतंीपवंसनक षवसचार कूनन ाासन षनीनय 
घेीार े े काय, 
(३) भस यास, ् याचे  वसरुपप काय, 
(४) नस यास, षवसलींबाची कारीे काय ? 
 
श्री.सांभाजी पा ील-षनलांकेिर (३०-११-२०१८) : (१) ना ी.  
(२) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 
(३) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 
(४) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
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पुसद तालुक्यातील माळप ार भाकातील ववजेच े 
भारषनयमन िमी िरण्याााात 

  
(२) ३३४ (२३-०१-२०१५). श्री.ख्वाजा ाेक, श्री.हेमांत  िले : सन्माननीय ऊजाथ 
मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पसुद तालकु्यातील माळप ार कागातील तरापरं नरीाच्या षवसळील 
ातेकऱयाींनी रकल्येकी ५ लक्ष रुपपये खचन करुपन ातेापयतं पाईपलाईन ्ाकली 
परींत ुकारषनयमामळेु ातेकऱयाींना ातेीसा श पाीी उपलब्न  ोत ना ी,  े खरे 
े े काय, 
(२) भसयास, ातेकऱयाींच ेनकुसान  ोत भसताना कारषनयमन कमी करुपन 
ातेकऱयाींना परेुश्या रकलमाीात पाीी िमळण्यासा श ाासनाने चौकाी करुपन 
कोीती उपाययोषना केली वसा करण्यात येत े े, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर ाावनिुळे (२२-०१-२०१९) : (१) खरे ना ी, ाासन षनीनय वस वसीष 
षनयामक ेयोगाच्या षनयमानसुार पसुद तालकु्यास ीत सींपींन म ाराषरात 
कृकीपींपाना ददवससा ८ तास वस राराटी १० तास चक्राकार पध्दतीने षवसषचेी 
उपलब्नता देण्यात येत े े. तसेच ततर वसाद न्याींवसर षवसतरी वस वसाणीज्य 
 ानीच्या ग्ानसुार सींपींन म ाराषरात कारषनयमनाच्य प्रपराटकानसुार 
कारषनयमन करण्यात येत.े 
(२) रकलश्न उद्् ावसत ना ी. 
(३) रकलश्न उद्् ावसत ना ी. 

___________ 
  

िारांजा तालुक्यातील (जज.वािशम) महाकाव, लोहकाव, िासारखेड, 
मोरळ, काव ाण कावाांना स्वतांराट वीज पुरव ा िरण्याााात 

  
(३) १९३६ (२३-०१-२०१५). श्री.हररिस ांक रा ोड, प्रा.जोकेन्द्द्र िवाड,े श्री.अशोि 
ऊर्थ  भाई जकताप : सन्माननीय ऊजाथ मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 



षवस.प. ५ (3) 

(१) कारींषा तालकु्यातील (जष.वसािाम) म ागावस, लो गावस, कासारखेड, मोरळ, 
गावस ाी फिडर षोडले नसनं या गावसाींना वसीष परुवस ा भे.षी. (पींप) फिडर 
वसरुपन केया षात भसयामळेु गावसातील षनतलेा कारषनयमनचा राटास स न 
करावसा लागत भसयाच े मा े नोव् ेंबर, २०१४ मध्ये वसा ्यादरम्यान 
षनदाननास ेले े े,  े खरे े े काय 
(२) भसयास, ेषपयतं या गावसात वसतींराट वसीष परुवस ा करण्याबाबत 
ाासनाने काय कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत े े, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर ाावनिुळे (२२-०१-२०१९) : (१)  ोय. सीं.वस.स.ु षवसकाग वसािाम 
भींतगनत कारींषा उपषवसकागामनील म ागाींवस वस लो गाींवस बााी्ाकळी 
उपषवसकागामनील भींतगनत कासारखेड, मोरळ या गावसाींचा वसीष परुवस ा ३३ 
के.व् ी. उपकें द्र काकडिावसीी येथुन षनघीाऱया ११ के.व् ी. काषळेश्वसर फिडर 
वसरुपन करण्यात येतो. सद्य:जथतीत सदर गावसाींना कृकी पींप (Ag Feeder) 
रकलमाीे कारषनयमन करण्यात येत े े. 
(२) कारींषा उपषवसकागातील म ागाींवस वस लो गाींवस  ी गावस गावस ाी फिडर-२ 
योषनेंतगनत समाषवसष् करण्यात ेलेली  ोती. सदर कामाचे कीं राटा् ददले  ोत.े 
परींत ुकीं राटा्ाच्या रकमेची तरतदं सींपयामळेु पढुील काम करता ेले ना ी. 
सद्य:जथतीत गावस ाी षवसलगीकरीाकरीता ददन दयाल उपाध्याय ग्राम 
ज्योती योषनेंतगनत सदर ं गावसाींचा समावेसा करण्यात ेला े े. 
(३) रकलश्न उद्् ावसत ना ी. 

___________ 
  

मुांाईतील ववलेपाले (प) येर्ील पवनहांस पासून त ेअांाोली  
नाक्यापयतं उड्डाणपूल ााांधण्याााात 

 
(४) १२९३९ (०२-०५-२०११). डॉ.सधुीर ताांाे, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जकताप : 
सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींनेरी (मुींबई) पजश्चमेस भसलेया एस.व् ी. रोडवसर मोठ्या रकलमाीात 
वसाढत भसलेया वसा तकुीची कोंडी सोडषवसण्यासा श एस.व् ी. रोड पवसन ींस 
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 ेिलपॅड पासनं त े भींबोली नाक्यापयतं कायखळ्यारकलमाीे एक उड्डाीपलं 
बाींनण्या श मा.थाषनक लोकरकलषतषननी याींनी सींबींिनताींकड े वसारींवसार मागीी 
करुपन ी भद्याप याबाबत कोीीच कायनवसा ी झाली नसयाचे मा े षानेवसारी, 
२०११ मध्ये वसा ्यादरम्यान ेढळंन ेले े े,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, सदर ं द काीी कायखळ्यारकलमाीेच उड्डाीपलं बाींनण्याबाबत 
तसेच उड्डाीपलुाची वसारींवसार  ोत भसलेया मागीीकड े दलुनक्ष करीाऱया 
सींबींिनत भिनकारी याींचेवसर कारवसाई करण्याबाबत ाासनाने कोीती कायनवसा ी 
केली वसा करण्यात येत े े, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
 
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (११-१२-२०१८) : (१) वस (२) ब ृन्मुींबई म ानगरपािलकेकड 
उपलब्न भसलेया भिकलेखानसुार सदर उड्डाीपलुाबाबतची कागदपराट े
ेढळंन ेली ना ीत. 

तथाषप, सदर उड्डाीपलुासींबींनी म ानगरपािलकेमािन त थळपा ीी 
करण्यात ेली भसनं, सदर उड्डाीपलुाच्या ेरींकथानी मेरो मागन 
रकलताषवसत े े. तसेच एस.व् ी. रोड वस बिीवसाला मागन षींक्ान येथील 
उड्डाीपलु वस एस.व् ी. रोड षयरकलकाा मागन षींक्ान येथील मेरो मागन 
कायानजन्वसत झाला भसयामळेु सदर उड्डाीपलुाचे बाींनकाम करीे 
ताींत्रराटकदृष्या ाक्या  ोत नसयाच े ब ृन्मुींबई म ानगरपािलकेमािन त 
कळषवसण्यात ेले े े. 
(३) रकलश्न उद्् ावसत ना ी. 

___________ 
 

नािशि व औरांकााादसह अनेि शहराच ेवविास आराखड ेप्रहदर्थ 
िाळापासून शासनाच्या मांजूरीच्या प्रषतक्षेत असल्याााात 

 

(५) २७८३७ (२४-०४-२०१२). श्री.अषनल भोसल,े श्री.हेमांत  िल े: सन्माननीय 
मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नािाक औरींगाबादस  भनेक ा राचे षवसकास ेराखड ेरकलददघन काळापासनं 
ाासनाच्या मींषंरीच्या रकलषतक्षेत भसयाचे मा े डडसेंबर, २०११ मध्ये वसा 
्यादरम्यान षनदाननास ेले,  े खरे े े काय, 
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(२) भसयास, ा र षवसकास ेराखड े मींषंर नसयामळेु भनेक ा राींमध्ये 
मनमानीपीे षवसकास योषना राबषवसया षात े ेत,  े  ी खरे े े काय, 
(३) भसयास, रकलददघन काळापासनं रकललींत्रबत भसलेले षवसकास ेराखड े
मींषंरीबाबत ाासनाने कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत े े, 
(४) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
 

श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२०-१२-२०१८) : (१) सन २०११ पासनं नािाकस  भनेक 
ा राींच्या षवसकास ेराखड्याींना ाासनाने मींषंरी ददलेली े े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) म ाराषर रकलादेिाक षनयोषन वस नगर रचना भिनषनयम, १९६६ मध्ये 
सनुारीा भींमलात ेीलेया भसनं षनयोषन रकलािनकरीाकडंन षवसकास 
ेराखड े ाासनास मींषंरीसा श सादर झालेनींतर ाासनाने मींषंर करीेसा श 
कालमयानदा षनजश्चत केलेली े े. सदर तरतदुीरकलमाीे षवसकास ेराखड ेषवसद त 
कालमयानदेत मींषंर करीेची कायनवसा ी केली षात े े. 
(४) रकलश्न उद्् ावसत ना ी. 

___________ 
 

मुांाईसह राज्यात परवडणारी र्रे ााांधण्यािरीता शासनाने  
प्रस्ताववत िेलेले भूखांड ववतरीत िरण्यात आल्याााात 

 

(६) २८१३४ (१४-०४-२०१७). श्री.सजुजतिसांह  ािूर, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.षनरांजन डावखरे : सन्माननीय कहृषनमाथण मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईस  राज्यात सन २०२२ पयतं ११ लाख परवसडीारी घरे 
बाींनण्याकरीता ाासनाने रकलताषवसत केलेले कखंींड  े भगोदर षवसतरीत करण्यात 
ेयाचा रकलकार ददनाींक १९ षानेवसारी, २०१७ रोषी वसा ्यासमुारास षनदाननास 
ेला,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, रकलताषवसत केलेले कखंींड रकल्यक्षात ताब्यात नसयाने कोकी 
ग ृषनमानी मींडळाने षारी केलेली ३,६१२ को्ी रुपपयाींची षनषवसदा म् ाडाने रद्द 
केली,  े  ी खरे े े काय,  
(३) भसयास, सदर रकलकरीाची ाासनाने चौकाी केली े े काय, यामध्ये 
ेनीच षवसतरीत केलेले कखंींड परवसडीारी घरे बाींनण्याकरीता उपलब्न 
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भसयाचे कागदोपराटी दाखवसीाऱ या सींबींिनत भिनकारी-कमनचारी याींचेषवसूनध्द 
कोीती कारवसाई केली वसा करण्यात येत े े,  
(४) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (२८-०९-२०१८) : (१), (२) वस (३) रकलनानमींराटी ेवसास 
योषनेबाबत कोकी मींडळामािन त सादर केलेया एकंी १५ ग ृषनमानी 
रकलतावसापकैी १४ रकलतावसाींना कें द्रीय मान्यता वस सषनयींराटी सिमतीने का ी 
भ्ीवसर मान्यता ददली  ोती. या १४ पकैी ११ षिमनीींवसरील ेरक्षी बदलास 
नगरषवसकास षवसकागाने त्वसत: मान्यता ददली  ोती. या ११ षिमनी म् ाडास 
लवसकरच  ताींतरीत  ोतील या गदृ तकावसर सदर ं षिमनीची ेगाऊ मोषीी 
सींचालक, कमंी भिकलेख याींच्या मान्यतनेे  ाती घेण्यात ेली.   

सदर ं ११ द काीच े ग ृषनमानी रकलकप  ाती घेण्याकरीता        
ददनाींक २४/१०/२०१६ रोषी म् ाडाच्या सींकेतथळावसर षनषवसदा रकलिसध्द करण्यात 
ेया. सदर षनषवसदेस ेक्षेप नोंदषवसयामळेु ददनाींक २९/१०/२०१६ रोषी सदर 
षनषवसदाींना थिगती देण्यात ेली. या रकलकरीी ाासनाने उपजथत केलेया 
मदु्याींच्या भनकुींगाने म् ाडाने सादर केलेया भ वसालानींतर षनषवसदेस ददलेली 
थिगती ददनाींक ०३/०१/२०१७ रोषी उ षवसण्यात ेली. 

उपरोक्त ११ षिमनीींपकैी ९ षिमनीींवसरील ेरक्षी बदलाची सचंना 
नगरषवसकास षवसकागाकडंन भिनसिंचत करण्यात ेली. बोळीींष येथील २ 
षिमनीींच्या ेरक्षी बदलाची सचंना भद्यापपयतं भिनसिंचत करण्यात 
ेलेली ना ी. षनळष े येथील षिमनीसा श एमएमेरडीए ची मागीी 
भसयामळेु तसेच वसावेस वस केळवसली या २ षिमनीींबाबत राज्यतरीय मान्यता 
वस सषनयींराटी सिमतीकडंन Ratification न िमळायामळेु या ५ षिमनी 
वसगळंन उवसन् रत ६ षिमनीच्या सनुा्रत षनषवसदा ददनाींक ०८/०१/२०१७ रोषी 
रकलिसध्द करण्यात ेया. 

ाासनाच्या षनदेाानसुार जष ािनकारी  ाीे याींनी ्याींच्या ददनाींक 
११/०१/२०१७ रोषीच्या ेदेाान्वसये कींडाली, गो ेघर, खोीी, िारढोी वस बारावस े
येथील षिमनीचा म् ाडास ेगाऊ ताबा ददलेला े े. 
(४) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
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सांत सेवालाल महाराज याांच ेजयांती षनिमत्त  
राज्यात सुट्टी जाहीर िरण्याााात 

  
(७) २८२६१ (१४-०४-२०१७). श्री.हररिस ांक रा ोड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१६६८३ ला हदनाांि २३ माचथ, २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींपींन बींषारा समाषाच ेेराध्यदैवसत सींत सेवसालाल म ाराष याींची षयींती 
राज्यात १४ िेब्रवुसारी रोषी साषरी केली षात ेराज्यातील बींषारा समाषाच्या 
सामाजषक सींघ्नाचे या ददवसाी सावसनषषनक सटु्टी षा ीर करा भाा ेायाच े
षनवेसदन रकलाप्त झाले े े काय, 
(२) भसयास, ाषेारील ेींध्ररकलदेा वस कनान्क या राज्यात सींत सेवसालाल 
म ाराष याींच्या षयींती षनिम्त सटु्टी भसनं ी म ाराषरात सटु्टी षा ीर न 
करण्याची कारीे काय े ेत, 
(३) या बाबतीत ाासनाच ेनोरी काय े े ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०८-०५-२०१७) : (१)  ोय. 
(२) वस (३) ाासनाच े ाासकीय सटु्टया देण्याबाबतचे सवसनसानारी नोरी 
षवसचारात घेता सद्य:जथतीत ज्या सी/रकलसींगाषनिम्त सावसनषषनक सटु्टया 
षा ीर केया ्याव्यषत्रक्त भन्य सी/रकलसींगाषनिम्त सटु्टी देीे फकीं वसा 
्यामध्ये बदल करीे रकलाासकीयदृष्या व्यवस ायन ना ी. ्यामळेु सींत सेवसालाल 
म ाराष याींच्याबद्दल ाासनास भ्यींत ेदर भसनं देखील ्याींच े
षयींतीषनिम्त सावसनषषनक सटु्टी देता येीे ाक्य ना ी. 

___________ 
 

माजी मुख्यमांराटी स्व.वसांतराव नाईि याांच ेजन्द्मशताब्दी  
वषाथतील िामे पूणथ िरण्याााात 

 

(८) ३०९०२ (११-०८-२०१७). श्री.हररिस ांक रा ोड : हदनाांि २० जुल,ै २०१६ रोजी 
सभाकहृाच्या प लावर  ेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि ३३१८ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) माषी मखु्यमींराटी वस.वससींतरावस नाईक याींनी राज्यात षवसषवसन कयाीकारी 
योषना राबषवसया ्याींचे योगदान पा ता ाासनाने ददनाींक १ षुल,ै २०१२ त े
ददनाींक ३० षंन, २०१३  े वसकन षन्माताब्दी वसकन म् ींन साषरा करण्याच े
 रषवसले  ोत,े  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, उक्त षन्माताब्दी वसकन साषरे करण्यासा श सन २०१३-१४ 
मध्ये १०० को्ी रुपपये मींषरं करण्यात ेले  ोत,े  े  ी खरे े े काय, 
(३) भसयास, उपरोक्त षन्माताब्दी वसकानसींदकानत सामान्य रकलाासन 
षवसकागाने ददनाींक २ नोव् ेंबर, २०१२ भन्वसये योषना ेणी काम े रकलताषवसत 
केले भसताना यामनील बरीचाी कामे भपींनच भसयाचे ी षनदाननास ेले 
े े,  े खरे े े काय,  
(४) भसयास, उक्त षन्माताब्दी वसकानषनिम्त रकलताषवसत केलेया सींपींन 
कामाचा िेर ेढावसा ाासन घेीार े े काय वस रकललींत्रबत राद लेया बाबी पींन 
करण्यात येीार े ेत काय, 
(५) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०८-०१-२०१९) : (१) वस (२)  ोय. 
(३), (४) वस (५) ददनाींक ०२/११/२०१२ च्या ाासन षनीनयान्वसये वस.वससींतरावस 
नाईक याींच्या षन्माताब्दी वसकानत रकलताषवसत कायनक्रमाची रुपपरेका 
 रषवसण्यासा श मा.मखु्यमींराटी याींच्या भध्यक्षतखेाली सिमतीची थापना 
करण्यात ेली  ोती. सिमतीने भींषतम केलेया ेिथनक बाबीींाी षनगडीत 
एकंी १५ कामाींपकैी ८ कामे पींन झाली े ेत. बाींनकामााी षनगडीत उवसन् रत 
कामाींचा ाासनतरावसर ेढावसा घेण्यात येत े े. 

___________ 
  

िल्याण शहरातील अांमलीपदार्ांची ववक्री रोखण्याााात 

(९) ३१३६२ (११-०८-२०१७). श्री.जकन्द्नार् िशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमती 
ववद्या चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) कयाी ा राच्या पराटीपलुाषवसळील वसतीतील एका घरात भींमलीपदाथाचंी 
षवसक्री  ोत भसयाची माद ती डोंत्रबवसलीतील दगेुा चव् ाी, षवसााल पवसार 
ेणी वसकैवस राीे या सामाजषक कायनक्यांना िमळायावसर ्याींनी सदर ं 
द काीी ाषनवसार ददनाींक ३ षंन च्या मध्यराराटी षाऊन ेरोपी पकडण्याचा 
रकलय्न केला  ोता,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, ्याींच्या या नाडसी कृ्याची माद ती ेरोपीला  ोताच ्याने 
पळ काढला माराट, ्याद काीी भींमलीपदाथन घेण्यासा श ेलेया 
म ाषवसद्यालयीन षवसद्यार्थयानला पकडंन ्याींनी पोिलसाींच्या ताब्यात ददले  ोत,े 
 े  ी खरे े े काय, 
(३) भसयास, नाग्रकाींच्या वसदनळीने गषबषलेया कयाी थानकापासनं 
षवसळच्या भींतरावसरील या भींमली पदाथांचे द काी चालषवसीारा वस पळंन 
गेलेया ेरोपीचा ाोन घेण्यासा श पोिलसाींनी कोीती कारवसाई केली वसा 
करण्यात येत े े, 
(४) भसयास, सदर ं भींमलीपदाथन षवसकीाऱ या  तकाींकडंन या तीन तरुपी 
सामाजषक कायनक्यांना षीवसे मारण्याच्या नमक्या ददया षात भसताना या 
कायनक्यांच्या रक्षीासा श ाासनाने वस थाषनक पोिलसाींनी कोीती कायनवसा ी 
केली वसा करण्यात येत े े, 
(५) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
 
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१०-१२-२०१८) : (१), (२) वस (३) ददनाींक ३/०६/२०१७ रोषी 
भिकजषत भषनल गावसड,े वसय १८  ा राराटी २०.३० वसा. चे समुारास षोाी 
 ायकुल र्याचे लगत िसगारे् मध्ये गदन षपत भसताना ्याचे सोबत 
सा ील षवसचारे, दानन करमरकर, रकलीवस षवसचारे भसे  ोत.े ्यावसेळी श्री.वसकैवस 
षवसलास राीे वसय २३, रा. खींबाळपाडा वस ततर याींनी ्याींना पकडले वस ्याींना 
डोंत्रबवसली पोलीस  ाीे येथ ेघेवसनु गेले. ्याींनी ज्याींचे कडंन गदन षवसकत घेतले 
्याींचा कचोरेगावस, पराटीपलु येथे ाोन घेण्यात ेला.  
 तथाषप, सदर द काीी का ीएक भक्षेपा न िमळुन ेले ना ी.  
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(४) श्री वसकैवस राीे याींना एक साराट पोलीस भींमलदार सींरक्षीाकरीता द्यावसा 
भसा सपोे डोंत्रबवसली षवसकाग, डोंत्रबवसली श्री.वसाडकेर याींनी तोंडी ेदेा 
केयाने ्याींना ददनाींक ११/०६/२०१७ पासनं ०१ साराट पोलीस भींमलदार 
ददवससा सींरक्षीाथन नेमलेला  ोता. 
(५) षवसलींब झालेला ना ी.  

___________ 
 

रेरा अधधषनयमाांतकथत ााांधिाम व्यावसाषयिाांनी  
प्रिल्पाांची नोंदणी िरणेााात 

  
(१०) ३२६६९ (११-०८-२०१७). प्रा.जोकेन्द्द्र िवाड,े डॉ.(श्रीमती) नीलम कोऱ्हे : 
सन्माननीय कहृषनमाथण मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाींनकाम व्यवससायात पारदानकता ेीण्यासा श राज्य ाासनाने सरुुप 
केलेया ्रयल त्े् रेयुयलेु्री ॉथि्र्ी (रेरा) कड े बाींनकाम 
व्यावससाषयकाींनी मद नाकरात िक्त १२ रकलकप वस ९०० एषीं् नोंदीीकृत झाले 
भसयाची बाब मा े षंन, २०१७ मध्ये वसा ्यादरम्यान षनदाननास ेली 
े े,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, भन्य बाींनकाम व्यावससाषयकाींनी ेपया रकलकपाींची रेरा 
भिनषनयमाींतगनत नोंदीी न करण्यामागील कारीे काय े ेत, 
(३) भसयास, उक्त बाींनकाम व्यावससाषयक कनीपयतं ेपया रकलकपाींची 
नोंदीी रेरा भिनषनयमाींतगनत नोंदीी करीे भपेक्षक्षत े े, 
(४) भसयास, षे बाींनकाम व्यावससाषयक नोंदीी करीार ना ीत 
्याींच्याषवसरुपध्द ाासनाने कोीती कारवसाई केली वसा करण्यात येत े े, 
(५) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (२०-१२-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 
(३) षसे षसे नवसीन रकलकप येतील तसे तसे सदर रकलकपाींना नोंदीी करीे 
ेवसश्यक भसेल. रकलकप नोंदीीची रकलफक्रया  ी एक षनयिमतची रकलफक्रया े े. 
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(४) थावसर सींपदा (षवसषनयमन वस षवसकास) भिनषनयम, २०१६ मनील कलम 
५९ मनील तरतदुीींनसुार नोंदीी न केलेया रकलकपाींषवसरुपध्द कारवसाईची तरतदं 
े े. ्यानसुार कारवसाई करण्यात येत.े 
(५) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
 

िल्याण-डोंबावली महानकरपािलिा क्षेराटातील अनधधिृत ााांधिामाााात 
  

(११) ३३५०८ (११-०८-२०१७). अॅड.अषनल परा : सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कयाी-डोंत्रबवसली म ानगरपािलका क्षेराटातील भनिनकृत बाींनकामाबाबत 
षनयकु्त भयुयार सिमतीचा भ वसाल नगरषवसकास षवसकागाकड ेसन २००९ मध्ये 
सादर करण्यात ेला े े,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, सदर ं भ वसाल ाासनास रकलाप्त झाला े े काय, सदर ं 
भ वसालाचे वसरुपप काय े े वस उक्त भ वसाल तयार करण्याकरीता फकती खचन 
करण्यात ेला े े, 
(३) भसयास, सदर ं भ वसाल सकाग ृाच्या प्लावसर  ेवसण्यात ेला े े 
काय, 
(४) भसयास, उक्त भ वसालात दोकी ेढळंन ेलेया व्यक्तीवसर कोीती 
कारवसाई केली वसा करण्यात येत े े, 
(५) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
 

श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०३-१२-२०१८) : (१)  ोय. 
(२) सदर भ वसाल ददनाींक २४/८/२००९ च्या पराटाने ाासनास रकलाप्त झाला 
 ोता.परींत ु मींराटालयात ददनाींक २१/६/२०१२ रोषी लागलेया ेकजमक 
ेगीमध्ये सदर भ वसाल नष् झायाने परत सदर भ वसालाची रकलत 
मागषवसण्यात ेली भसता ती ददनाींक ३०/५/२०१५ च्या पराटाने ाासनास रकलाप्त 
झाली े े. 

सदर भ वसालात कयाी-डोंत्रबवसली म ानगरपािलका क्षरेाटातील 
भनिनकृत बाींनकामासा श षबाबदार भसीाऱ या सींबींिनत व्यजक्त/भिनकारी 
याींची नाींवेस नमदु केली े ेत. 
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(३) मा.भयुयार सिमती मा.उच्च न्यायालयाच्या ेदेाानसुार ग शत केली 
भसयाने सदर भ वसाल सकाग ृाचे प्लावसर  ेवसण्यात ेला ना ी. 
(४) सिमतीने सदर भ वसालात सचुषवसयानसुार भनिनकृत बाींनकामाबाबत 
षबाबदार सींबींिनत त्रबडसन/ डवे् लपसन/ किन्रॅक््सन/ लम लिडनस/ ेफकन ्ेक््/ 
तींजषषनभसन याींना नो्ीस देऊन पढुील ेवसश् यक कायनवसा ी करण्याबाबत 
ेयकु्त, कयाी-डोंत्रबवसली म ानगरपािलका याींना कळषवसण्यात ेले े े. 

तसेच, कयाी-डोंत्रबवसली म ानगरपािलकेच्या ेथापनाींवसरील 
सींबींिनत भिनकारी/नगरसेवसक, नगर रचना षवसकागातील सींबींिनत भिनकारी, 
ेयकु्त/रकलाासक/जष ािनकारी/वसन भिनकारी याींचे बाबतीत षनयमानसुार 
कारवसाई करीेस ाासनाच्या सींबींिनत षवसकागास कळषवसण्यात ेले े े. 
(५) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
  

महाराष्ट्रात र्ुसखोरी िेलेल्या रोहहांगयाांनी महहला  
पोिलसाांवर अत्याचार िेल्याााात 

  
(१२) ३४७७१ (०४-०१-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत  िल,े श्री.किरण 
पावसिर, अॅड.षनरांजन डावखरे, श्री.आनांद  ािूर, अॅड.राहुल नावेिर, 
श्री.अषनल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील ेझाद मदैान येथ े ददनाींक ११ ऑग्, २०१२ रोषी वसा 
्यासमुारास रझा भकादमीने काढलेया पवंसनषनयोजषत मोचानमध्ये देाात वस 
म ाराषरात घसुखोरी केलेया रोद ींयुयाींनी मद ला पोिलसाींवसर भ्याचार करुपन 
भमर षवसान मारकाची तोडिोड करीाऱ याींवसर कारवसाई फकीं वसा मालम्तचेी 
नकुसान करपाई केली नसयाचे मा े सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वसा ्यादरम्यान 
षनदाननास ेल,े  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, राज्याच्या षवसषवसन कागात म्यानमार वस बाींयु लादेाातनं रोद ींयुया 
भषतरेक्याींची घसुखोरी  ोत भसयाने राज्य ाासनाने षवसकयाचे गाींकीयन षाींन 
कोीती उपाययोषना केली वसा करण्यात येत े े, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२७-१२-२०१८) : (१) ददनाींक ११/८/२०१२ रोषी ेझाद 
मदैान येथील षनदाननादरम्यान झालेया दींगलीत द ींसक षमावसाने पोिलसाींची 
वसा ने, रकलसार माध्यमाींची वसा ने तसेच बे्च्या बसेसची मोडतोड करुपन 
षाळपोळ केली ेणी ततर सावसनषषनक मालम्तचेे नकुसान केले. या द ींसक 
षमावसाने षमावसबींदीच्या ेदेााचे उलींघन करुपन सरकारी कामात भडथळा 
केला तसेच कतनव्यावसरील पोिलसाींवसर  ला केला वस ्याींना षीवसे मारण्याचा 
रकलय्न केला, कतनव्यावसरील मद ला पोलीस भमींलदाराींचा षवसनयकींग केला, 
पोिलसाींच्या  ातामनील भजयुनाराट ेखेचंन घेतली म् ींन ेझाद मदैान पोलीस 
 ाीे येथे ग.ुनो.क्र. १३३/२०१२, कलम १०९, ११७, १४३, १४४, १४५, १४७, 
१४९, १५१, १५२, १५३, ३३२, ३३३, ३४१, ३५३, ४३५, ३०७, ३२४, ३२६, ३०२, 
३५४, ३९५, ४३१, ४४०, ५०५(१)(२), १२०(ब) कादींषवस स  कलम ३,४,२५,२७ 
कारतीय  ्यार कायदा स  कलम-३,४ सावसनषषनक मालम्तलेा नकुसान 
करण्यास रकलषतबींनतचेा कायदा स  कलम ३७(भ)(१), १३५ मुींबई पोलीस कायद 
स  कलम ७, फक्रिमनल भमेंडमें् ॉक््, भन्वसये ददनाींक ११/८/२०१२ रोषी 
गनु् ा नोंदषवसण्यात ेला भसनं सदर गनु््याचा पढुील तपास गनु् े ााखेकड े
वसगन करण्यात ेला. गनु् े ााखेने गनु् ा नोंद क्र. ८१/२०१२ भन्वसये नोंदवसनं 
गनु् े रकलक्ीकरी ााखा, कक्ष-१, मुींबई याींनी पढुील तपास केला. 

दींगलीत समुारे ४००० ेरोपीींचा गनु््यात स काग भसयाच े
तपासातनं षनषपन्न झाले. भद्यापपयतं भ्क करण्यात ेलेया ६४ 
ेरोपीींपकैी ५९ ेरोपीींषवसरुपध्द दोकारोपपराट सादर करण्यात ेले े े पाच 
ेरोपीींना मकु्त करण्यात ेले े े. सदर ख्ला मा.सराट न्यायालयाकड ेवसगन 
करण्यात ेला े े. माराट ख्यामध्ये भद्याप चाषन फे्रम झालेला ना ी. 
द ींसक षमावसाने सरकारी, खाषगी वस सावसनषषनक मालम्तचेे एकंी २७४ लक्ष 
रुपपयाींचे नकुसान केयाच े तपासात ेढळले े े. सदर मालम्तचे्या 
नकुसानीच्या वससलंीकरीता जष ािनकारी, मुींबई ा र याींना कळषवसले े े. 
(२) राज्याच्या षवसषवसन कागात म्यानमार वस बाींयु लादेाातनं ेलेले रोद ींगे 
वसातव्य करीार ना ीत याची दक्षता घेण्याबाबत पोलीस  ाण्याींना सचंना 
देण्यात ेलेया े ेत.  
(३) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
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मुांाईतील र्ा िोपर येर्ील साईिसध्दी तमारत दरु्थ नेााात 
  
(१३) ३५३७२ (०४-०१-२०१८). अॅड.हुस्नाान ू खिलरे्, श्री.शरद रणवपसे, 
ॲड.रामहरी रुपनवर, श्री.ख्वाजा ाेक, श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत  िल,े 
श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.आनांद  ािूर, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.षनरांजन डावखरे, श्री.अषनल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील घा्कोपर येथे निसगं  ोम बींद करुपन बार सरुुप करण्यासा श 
तळमषयावसरील षपलर तोडयाने साईिसध्दी  ी चार मषली तमारत ददनाींक 
२५ षुल,ै २०१७ रोषी वसा ्यासमुारास कोसळली,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, या दघुन् नेत १७ षी म्ृय ंपावसले तर १४ षी गींकीर षखमी 
झाल,े  े  ी खरे े े काय, 
(३) भसयास, उक्त दघुन् नेची ाासनाने चौकाी केली े े काय, ्यात काय 
ेढळंन ेले वस तद्नसुार यास षबाबदार भसीाऱया दोकीींवसर कोीती कारवसाई 
केली वसा करण्यात येत े े, 
(४) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१०-१२-२०१८) : (१) वस (२) ददनाींक २५ षुल,ै २०१७ रोषी 
घा्कोपर येथील साईिसध्दी तमारत कोसळंन झालेया दघुन् नेत १७ 
व्यक्तीींचा म्ृय ंझाला भसनं, १३ व्यक्ती वस बचावसकायानत मुींबई भजयुनामन 
दलाचे २ षवसान षखमी झाले  ोत े ी वसतजुथती े े. 
 तथाषप, सदर द काीी निसगं  ोम बींद करुपन तथेे दसुरे निसगं  ोम 
सरुुप करण्यात येीार  ोत ेभसे ब ृन्मुींबई म ानगरपािलकेमािन त कळषवसण्यात 
ेले े े.  
(३) वस (४) सदर रकलकरीी ब ृन्मुींबई म ानगरपािलकेचे भषत्रक्त ेयकु्त (पवंसन 
उपनगरे), उप ेयकु्त (सनुार) वस सींचालक (भिकयाींत्रराटकी सेवसा वस रकलकप) 
याींच्या चौकाी सिमतीमािन त चौकाी रकलफक्रया पींन करुपन ्याबाबतचा भ वसाल    
ददनाींक २२/०८/२०१७ रोषी ेयकु्त, ब ृन्मुींबई म ानगरपािलका याींना सादर 
करण्यात ेला े े.  
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 सदर भ वसालातील चौकाी सिमतीने केलेया िािाराीींच्या भनकुींगाने 
रकलमखु भिनकारी (चौकाी) याींचेमािन त चौकाी पींन करण्यात ेली भसनं, ५ 
वसदै्यकीय ेरोयुय भिनकारी, २ कायनकारी भिकयींता, ५ स ायक भिकयींता, ५ 
दयु्यम भिकयींता, १० कषनष  भिकयींता, १ षवसकाग षनरीक्षक (करषननानरी वस 
सींकलन), १ उप भिनक्षक, १ त्कालीन भिनक्षक वस ११ षलमापक पयनवसके्षक 
याींचेषवसरुपध्द खा्याींतगनत सींक्षक्षप्त चौकाी करण्याचे ेदेा भषत्रक्त ेयकु्त 
(पवंसन उपनगरे) याींनी ददनाींक २८/०५/२०१८ रोषी पा्रत केले े ेत. 
्यानकुींगाने पढुील कायनवसा ी सरुुप े े. 

___________ 
  
राज्यात ववववध ह िाणी ाेिायदेशीर कोमाांस ववक्री होत असल्याााात 
  
(१४) ३५३८८ (०४-०१-२०१८). श्री.सभुाष झाांाड : सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गोमाींस षवसक्रीस सींपींन बींदी भसताना ी षवसषवसन द काीी 
गोमाींसाची बेकायदेाीर षवसक्री  ोत भसयाचे पोिलसाींनी ्ाकलेया छाप्यातनं 
षनदाननास ेले े े, तसेच गोरक्षकाींकडंन मोठ्या रकलमाीात  याींच्या 
रकलकारात ी वसाढ झाली े े,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, राज्य ाासनाने रकल्येक जष्यामध्ये गोरक्षकाींना रकलषतबींन 
घालण्यासा श षवसकागीय सक्षम वस्रष  पोलीस भिनकाऱ याींची नेमींक करण्याच े
ेदेा मा.सवसोच्च न्यायालयाने ाासनाला ददयाचे मा े सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये 
वसा ्यादरम्यान षनदाननास ेल,े  े  ी खरे े े काय, 
(३) भसयास, उपरोक्त रकलकार रोखण्यासा श ाासनाने कोीती कायनवसा ी केली 
वसा करण्यात येत े े, 
(४) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२७-११-२०१८) : (१) ब ृन्मुींबई ेयकु्तालयाच्या 
कायनक्षेराटात सन २०१७ मध्ये गोमाींसाची षवसक्री  ोत भसयाबाबत ३ गनु् े नोंद 
करण्यात ेले े ेत. तसेच गोमाींसाची भवसदै्य वसा तकं केयाबाबत तीन 
गनु् े दाखल करण्यात ेले े ेत. 
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 ब ृन्मुींबई वसगळंन राज्यात गोमाींसाची षवसक्री करण्याबाबत सन २०१७ 
मध्ये २८७ गनु् े वस षानेवसारी, २०१८ पयतं २३ गनु् ें दाखल करण्यात ेले 
े ेत. गोरक्षकाींकडंन करण्यात ेलेया  याबाबत सन २०१७ मध्ये ३ 
घ्ना घडलेया े ेत. षानेवसारी, २०१८ पयतं भाी कोीती ी घ्ना घडलेली 
ना ी. 
(२)  ोय,  े खरे े े. 
(३) गोरक्षक क्ाींच्या द ींसाचारास ेळा घालण्यासा श ेयकु्त कायानलयाींतगनत 
पोलीस उप ेयकु्त, षवसाके ााखा याींची वस जष ा पोलीस दलात उप पोलीस 
भनीक्षक, ग ृ याींची समन्वसये भिनकारी म् ींन नेमींक करण्याबाबत 
कळषवसण्यात ेले े े. 
(४) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
  

मेरो वन प्रिल्प उभारताना झालेल्या िरारानुसार होमकाडथ  
प्रिशक्षण िें द्र व प्रशासिीय तमारत ााांधण्याााात 

  
(१५) ३५६८५ (०४-०१-२०१८). श्री.रवव ांद्र र्ा ि, प्रा.जोकेन्द्द्र िवाड े: ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३४२५६ ला हदनाांि ९ ऑकस् , २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाथत सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेरो वसन रकलकप उकारताना ग ृ षवसकागाची २४  ेक््र षमीन काज ी्ंग 
याडनसा श वसापरीाऱया ्रलायन्सच्या मुींबई मेरो वसन रकलायवेस् िलिम्ेडने 
काड्यापो्ी द्यावसयाचे रुपपये ३१ को्ी ६८ लक्ष ४५  षार थकषवसले भसयाच े
मा े सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वसा ्यादरम्यान षनदाननास ेले े े,  े खरे े े 
काय, 
(२) भसयास,  ोमगाडनची षमीन देतवेेसळी झालेया करारानसुार  ोमगाडन 
रकलिाक्षी कें द्र वस रकलाासकीय तमारत बाींनलेली ना ी,  े  ी खरे े े काय, 
(३) भसयास, उक्त रकलकरीी ाासनाचे ेिथनक नकुसान  ोत भसयाने 
सींबींिनत दोकीींवसर कोीती कारवसाई केली वसा करण्यात येत े े, 
(४) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२८-११-२०१८) : (१) वस (२)  ोय.  
(३) वस (४) सदर षिमनीच्या काड्यापो्ी रुपपये ३१,८९,७२,४२१/- एवसढी रक्कम 
ददनाींक ३१ षुल,ै २०१७ भखेर करण्यास मुींबई म ानगर रकलदेा षवसकास 
रकलािनकरीाने मुींबई मेरो वसन रकला. िल. कीं पनीला कळषवसले भसनं सदर 
रक्कमेपकैी ३,९७,९८,०००/- ततके काड े देय भसलेया रकमेमनंन मुींबई 
म ानगर रकलदेा षवसकास रकलािनकरीाने वसषा/वसळत ेकेले े े. 

तथाषप, मुींबई मेरो वसन रकला.िल. कीं पनीने ्यास ेक्षेप घेतला भसनं, 
ददनाींक २६ एषरकलल, २०१० रोषी रकलािनकरीासमवेसत झालेया करारनाम्यानसुार 
मळं कालावसनीसा शच म् ीषेच सदर षमीन वसापराच्या १८ मद न्याींच्या 
कालावसनीची रक्कम रुपपये ५,०६,७८,४३७/- को्ी करण्याची किंमका मुींबई मेरो 
वसन रकला. िल. कीं पनीने घेतली. 

्यानकुींगाने मुींबई मेरो वसन रकला. िल. कीं पनी ेणी मुींबई म ानगर 
रकलदेा षवसकास रकलािनकरी याींच्यामध्ये देय रक्कम वस ततर भनकुींिगक 
मदु्याींबाबत लवसादासमोर सनुावसीी सरुुप े े. मुींबई मेरो वसन रकला.िल. याींना 
कराराचे पालन वस देय रक्कम भदा करण्याबाबत वसारींवसार षनदेा देऊन ी 
रकलषतसाद िमळत नसयामळेु ्याींचेवसर कायदेाीर कारवसाई वस सदर रक्कम 
वससलं करण्यासींदकानत मुींबई म ानगर रकलदेा षवसकास रकलािनकरीाच्या तरावसर 
कायनवसा ी सरुुप े े. 

___________ 
 

भारषनयमनमुक्त वीज परुवठ्यासा ी वसूल िरण्यात  
आलेली रक्िम ग्राहिाांना परत िरण्याााात 

 

(१६) ३५८३१ (०३-०१-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर, श्री.धकरीशचांद्र व्यास, श्री.ववजय 
ऊर्थ  भाई धकरिर, श्री.नाकोराव काणार : सन्माननीय ऊजाथ मांराटी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कारषनयमनमकु्त वसीष परुवस ा करण्यासा श म ाषवसतरी कीं पनीने 
वससलं केलेले रुपपये ३,८०० को्ी परत करण्याची मागीी ग्रा काींनी मा े 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वसा ्यादरम्यान म ाषवसतरी कीं पनीकड े केली े े,  े 
खरे े े काय, 
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(२) भसयास, उपरोक्त मागीीसींदकानत ाासनाने कोीता षनीनय घेतला े े 
काय, ्याचे वसूनप काय े े, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ?  
 

श्री.चांद्रशखेर ाावनिुळे (२२-०१-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. सदर षवसकयाबाबत 
कोीता ी पराटव्यवस ार मा े सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वसा ्यादरम्यान म ाषवसतरी 
कीं पनीकड ेरकलाप्त झालेला ना ी. 
(२) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 
(३) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
 

मुांाईतील हायमास्  हदवे ाांद असल्याााात 
 

(१७) ३७०७९ (०४-०१-२०१८). श्री.नाकोराव काणार, प्रा.अषनल सोले, श्री.प्रववण 
दरेिर, डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील वसा तकं बे्  ेणी म ्वसाच्या नाक्याींवसर नगरसेवसकाींच्या 
षननीतनं  ायमा् ददवेस बसषवसण्यात ेले माराट या ददव्याींची षनयिमत 
देखकाल  ोत नसयाने ९० ्क्के ददवसे बींद भसयाच ेमा े ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वसा ्यादरम्यान षनदाननास ेले े े,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, उक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी केली े े काय, ्यात काय 
ेढळंन ेले वस तद्नसुार कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत े े, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
 

श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१०-१२-२०१८) : (१), (२) वस (३) ब ृन्मुींबई 
म ानगरपािलका क्षेराटातील वसा तकं बे् ेणी म ्वसाच्या नाक्याींवसर 
म ानगरपािलकेमािन त पवंसन उपनगरमध्ये ११७, पजश्चम उपनगरमध्ये २१६ वस 
ा री कागात ५९  ायमा् ददवसे बसषवसण्यात ेले े ेत. 

पवंसन ेणी पजश्चम उपनगरातील सवसन  ायमा् ददवेस व्यवसजथत सरुुप 
भसनं, म ानगरपािलकेमािन त ्याींची देखकाल वसेळोवेसळी करण्यात येत.े 

पवंसन ेणी पजश्चम उपनगरातील सवसन  ायमा् ददवेस पढुील रकलचलन वस 
प्ररक्षीासा श मे.एम.एस.ई.डी.एल. ेणी मे.्रलायन्स एनषी याींना 
 ताींतरीत करावसयाची कायनवसा ी सरुुप े े. 
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ा र कागातील ५९  ायमा् ददव्याींपकैी ५१ ददवसे रकलचलन वस 
प्ररक्षीासा श बे् उपक्रमाकड े ताींतरीत करण्यात ेले भसनं, सदर ददवसे 
ेषिमतीस चाल ंे ेत. 
 उवसन् रत ८ ददव्याींपकैी ५  ायमा् ददवस े नायर ेणी षी्ीबी 
रुपयुीालयातील प्रसरात भसयाने ्याींच े रकलचलन वस प्ररक्षी सदर 
रुपयुीालयातील कमनचाऱयाींकडंन केले षात े वस ेषिमतीस सदर ददवेस चाल ं
े ेत. 

मदुनला ्ँक येथ े मेरो रकलकपाचे काम सरुुप भसयामळेु तथेील ३ 
 ायमा् ददवस ेबींद  ेवसण्यात ेले े ेत. 

___________ 
 

मुांाई महापािलिेच्या िचरामुक्ती प्रकक्रयेााात 
 

(१८) ३७६०० (०४-०१-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई म ापािलकेच्या ेदेाानींतर भनेक सोसाय्या ेणी रुपयुीालयाींनी 
कचरामकु्ती रकलफक्रया राबषवसली े े,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, म ापािलकेने सकुा कचरा वसगीकरी करीे बींननकारक केलेले 
भसताना ी काींददवसलीतील म ापािलकेच्या डि.बाबासा ेब ेींबेडकर सवसनसानारी 
रुपयुीालयात कचरा वसगीकरीाच्या ४ खोया गत दोन वसकानपासनं बींद भवसथेत 
भसयाच ेमा े नोव् ेंबर, २०१७ मध्ये वसा ्यादरम्यान षनदाननास ेले े े, 
 े  ी खरे े े काय, 
(३) भसयास, रुपयुीालयातील सकुा ेणी षषैवसक कचरा मोठ्या रकलमाीात 
षमा  ोत भसयाने रुपयुीाींना तसेच ्याींच्या नातवेसाईकाींना दगुनंीचा राटास 
स न करावसा लागत े े,  े  ी खरे े े काय, 
(४) भसयास, उपरोक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी केली े े काय, ्यात 
काय ेढळंन ेले वस तद्नसुार कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत 
े े, 
(५) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१०-१२-२०१८) : (१)  े खरे े े. 
(२) काींददवसली (पजश्चम) येथील डि. बाबासा ेब ेींबेडकर म ानगरपािलका 
सवसनसानारी रुपयुीालय येथ े म ानगरपािलकेमािन त वसगीकरी भनरुुपप कचरा 
गोळा करण्याकरीता वसापर  ोत भसलेया चार खोयाींची सािसिाई 
षनयिमतपीे केली षात.े 

कचऱयाची दगुनंी पसरुप नये वस कचऱयाचा दरुुपपयोग  ोऊ नये 
याकरीता सदर खोयाींना लोखींडी सरकता दरवसाषा बसषवसण्यात ेला भसनं, 
कचरा गाडी ेयावसर दरवसाषा उघडंन कचरा ददला षातो वस नींतर दरवसाषा 
बींद केला षातो. 
(३) रुपयुीालयातील सकुा ेणी षैषवसक कचऱयाची ्रतसर षवस ेवसा् लावसण्यात 
येत भसयाचे ब ृन्मुींबई म ानगरपािलकेमािन त कळषवसण्यात ेले े े. 
(४) वस (५) रकलश्न उद् कवसत ना ी.  

___________ 
 

राज्य पररवहन महामांडळाच्या नािशि शहरातील  
ाससेवेच्या रे्ऱ्या सुरू िरण्याााात  

(१९) ३७९१२ (०५-०४-२०१८). श्री.धनांजय मुांड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८८१ 
ला हदनाांि १२ डडसेंार, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
पररवहन मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य प्रवस न म ामींडळाने तो्ा  ोत भसयाचे कारीाने नािाक 
ा रात िस्ी बस सेवसा चालषवसण्यास नकार ददला भसनं षवसषवसन मागानवसरील 
िेऱया बींद करण्यात ेलेया े ेत,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, राज्य प्रवस न म ामींडळाऐवसषी नािाक म ानगरपािलकेने 
िस्ी बस सेवसा चालषवसण्यास सींमती दानषवसली भसनं िस्ी बस सेवेससींदकानत 
फक्रिसल सींथेने म ापािलकेला रकलारुपप भ वसाल सादर केला भसनं 
म ानगरपािलका रकलाासनाकडंन िस्ी बस सेवेससींदकानत भींषतम षनीनय घेण्याची 
कायनवसा ी सरुुप े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) भसयास, पीपीपी त्वसावसर िस्ी बस सेवसा चालषवसण्याची म ापािलकेची 
तयारी भसनं िस्ी बस ताब्यात घेण्यासींदकानतील फक्रिसलकडील भींषतम 
भ वसाल म ापािलकेस रकलाप्त झाला े े काय, 
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(४) भसयास, नािाक म ानगरातील िस्ी बस सवेसेसींदकानत म ामींडळ वस 
म ानगरपािलकातरावसर भींषतमतः कोीता षनीनय घेण्यात ेला, 
(५) भसयास, उपरोक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी करुपन नािाक ा रातील 
ाालेय षवसद्याथी, कामगार, सवसनसामान्य नागरीक, रकलवसाााींची ा र बस 
सेवेसभकावसी गरैसोय  ोवस ं नये वस ा र बस सेवेसच्या सवसन िेऱया पवुसनवसत 
षनयोषनारकलमाीेच सरुुप  ेवसण्याबाबत कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत 
े े, 
(६) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
 
श्री.हदवािर रावत े(२७-११-२०१८) : (१) नािाक ा र बस वसा तकुीमळेु राज्य 
प्रवस न म ामींडळाच्या तो्यात ददवससेंददवसस वसाढ  ोत भसयामळेु तो्यात 
चालीारी ा र बस वसा तकं ददनाींक ०१/०२/२०१७ रोषी पासनं बींद करण्यात 
येईल भसे राज्य प्रवस न म ामींडळाद्वसारे नािाक म ानगरपािलकेस 
कळषवसण्यात ेलेले े े. तथाषप, नािाक म ानगरपािलकेने ा र बस सेवसा 
सरुुप करेपयतं राज्य प्रवस न म ामींडळाद्वसारा ददनाींक १५/०६/२०१७ पासनं 
नािाक ा र वसा तकंीची १० षनयत,े १६० िेऱया, २०१५ फक.मी. चालषवसण्यात 
येत भसनं, कगरं त ेम ा्मानगर भाी िेरी सरुुप करण्यात ेली े े.  
(२), (३), (४) वस (५) नािाक ा रात बससेवसा चालषवसण्याची षबाबदारी  ी 
म ानगरपािलकेची भसयामळेु, नािाक म ानगर पािलकेमािन त ा र बससेवसा 
चालषवसीेकामी फिषीबीली्ी ्डी करीेकरीता म ानगरपािलका  रावस ददनाींक 
२०/०७/२०१७ भन्वसये मे.फक्रसील या सींथचेी सलागार म् ींन नेमींक 
करीेत ेलेली े े. 
 फक्रसील सींथेने रकलारुपप भ वसाल सादर केलेला भसनं, सदर 
भ वसालानसुार नािाक ा र बससेवसा म ानगरपािलकेमािन त पी.पी.पी. त्वसावसर 
चालषवसीेकरीता म ासकेची मींषंरी देण्यात ेली े े. 
(६) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
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यवतमाळ जजल््यातील सेवाजेष्ट्  तलाठ्याांना पदोन्द्नती देण्याााात 

  
(२०) ३८२८८ (०५-०४-२०१८). श्री.ख्वाजा ाेक, श्री.हेमांत  िल,े श्री.आनांद 
 ािूर, अॅड.राहुल नावेिर : सन्माननीय महसलू मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यवसतमाळ जष्यात ददनाींक ४ षंन, १९९८ पवंसी तलाठ्याींना मींडळ 
भिनकारी या पदावसर षनयकु्ती ददनाींकानसुार भसलेया सेवसाषेष तनेसुार 
पदोन्नती देण्यात येत  ोती, तसेच, ग्रामषवसकास वस षलसींनारी षवसकागाचे पराट 
क्र. सेवसाषे-२००८/रकल.क्र.३९/ेथा, ददनाींक २१ िेब्रवुसारी, २०११ भन्वसये षवसनी वस 
न्याय रकलवेसाो्तर परीक्षा षवसद त सींनीत वस कालावसनीत उ्तीीन झाले ना ी 
तरी ी ्या कमनचाऱ याींची सेवसाषेष ता भबािनत राखण्यात ेया े ेत, 
्यानसुार यवसतमाळ जष्यातील ददनाींक ४ षंन, १९९८ पवंसी षनयकु्त 
झालेया वस सेवेसत २० वसक ेवस ्यापेक्षा भिनक सेवसाषषे  तलाठ्याींना पदोन्नती 
देण्यात ेलेली ना ी,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, म ाराषर नागरी सेवसा (सेवसेच्या सवसनसानारी ाती) षनयम, 
१९८१ मनील षनयम ४ भन्वसये षनयम िािथल करण्याचे भिनकार ाासनाला 
भसताना सधु्दा यवसतमाळ जष्यातील ददनाींक ४ षनं, १९९८ पवंसी षनयकु्त 
झालेया वस सेवेसत २० वसकन वस ्यापेक्षा भिनक सेवसाषेष  तलाठ्याींना 
पदोन्नतीपासनं वसींिचत  ेवसले भसनं ददनाींक ४ षंन, १९९८ चे राषपराट षनयम 
५ (१) नसुार ४ षंन, १९९८ नींतर षनयकु्त झालेया तलाठ्याींना म सलं 
भ नता परीक्षा ९ वसकन वस ३ सींनीमध्ये उ्तीीन करीे ेवसश्यक भसताना सधु्दा 
४ षंन, १९९८ नींतर षनयकु्त झालेया तलाठ्याींना ९ वसकानपवंसीच (सन २००८ च े
पवंसीच) सेवसाषेष ता वस पदोन्नती देण्यात ेली,  े  ी खरे े े काय, 
(३) भसयास, यवसतमाळ जष्यात कायनरत भसीाऱया सेवसाषषे  तलाठ्याींना 
मींडळ भिनकारी पदावसर पदोन्नती िमळण्यासींदकानत थाषनक लोकरकलषतषननीींनी 
ददनाींक ३० ऑग्, २०१६ रोषी मा.राज्यमींराटी (म सलं) याींच ेसमवेसत ब ैक 
घेण्यात ेली,  े  ी खरे े े काय, 
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(४) भसयास, उपरोक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी कूनन ददनाींक ४ षंन, 
१९९८ पवंसी षनयकु्त झालेया वस सेवेसत २० वसकन वस ्यापेक्षा भिनक सेवसाषेष  
तलाठ्याींना पदोन्नती देण्याबाबत कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत 
े े, 
(५) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पा ील (२७-११-२०१८) : (१) वस (२) म ाराषर म सलं भ नता 
परीक्षा षनयम, १९९८ भमलात येण्यापवंसी यवसतमाळ जष्यातील तलाठ्याींना 
्याींच्या षनयकु्ती ददनाींकानसुार भसलेया सेवसा षेष तनेसुार पदोन्नती देण्यात 
येत  ोती. 

सद्या म ाराषर नागरी सेवसा (षेष तचे ेषवसषनयमन) षनयमावसली १९८२, 
षवसकागीय दयु्यम सेवसा परीक्षा षनयम, १९९७ वस म ाराषर म सलं परीक्षा 
भ नता षनयम, १९९८ मनील तरतदंीनसुार तलाठ्याींच्या षेष ता सचंी तयार 
करण्यात येतात. या षनयमातील तरतदंीनसुार पाराट भसीाऱया यवसतमाळ 
जष्यातील तलाठ्याींना षनयमानसुार पदोन्नती देण्यात ेलेली े े. 

ग्रामषवसकास वस षलसींनारी षवसकागाच े पराट क्र.सेवसाषे-
२००८/रकल.क्र.३९/ेथा, मींराटालय, मुींबई ददनाींक २१ िेब्रवुसारी, २०११ मनील 
सचंना ्या षवसकागााी सींबींिनत बाब े े. म सलं षवसकागााी ्याचा सींबींन 
नसयाने ्यानसुार पदोन्नती देण्याचा रकलश्न उद् कवसत ना ी. 
(३) वस (४) यवसतमाळ जष्यात कायनरत भसीाऱया तलाठ्याींना मींडळ 
भिनकारी पदावसर पदोन्नती िमळण्यासींदकानत थाषनक लोकरकलषतषननीनी 
ददनाींक ०३ ऑग्, २०१६ रोषी मा.राज्यमींराटी (म सलं) याींच ेसमवेसत ब ैक 
घेण्यात ेली  ोती. सदर ब ैकीच्या भनकुींगाने जष ािनकारी, यवसतमाळ 
याींनी ददनाींक ०३/०८/२०१७ च्या पराटान्वसये ाासनास भ वसाल सादर केला भसनं 
षनयमाींनसुार पाराट तलाठ्याींना पदोन्नती देण्यात येत भसयाचे भिकरकलाय 
रकलाप्त झाले े े. ्यामळेु यारकलकरीी चौकाी करण्याचा रकलश्न उद् कवसत ना ी. 
(५) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
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मुांाई शहरातील कच्चीवरील उपाहारकहृाांााात 
 

(११) ३९६०६ (०६-०४-२०१८). श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.ख्वाजा ाेक, 
श्री.रामराव वडिुत,े अॅड.षनरांजन डावखरे, श्री.हेमांत  िले, श्री.ववक्रम िाळे, 
श्री.किरण पावसिर, श्री.आनांद  ािूर, अॅड.राहुल नावेिर : सन्माननीय 
मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ा रात गच्चीवसरील उपा ारग ृाींना मान्यता देण्याबाबतचे नोरी 
म ापािलकेने जवसकारयानींतर मुींबई ा र वस उपनगरात फकती  ि्ेल 
ेथापनाींनी उपा ारग ृ सरुुप करण्यास परवसानगी मािगतली  ोती ्यापकैी 
फकती ेथापनाींना परवसानगी देण्यात ेली े े, 
(२) भसयास, गच्चीवसरील उपा ारग ृाींना परवसानगी कोी्या भ्ी वस ाथीवसर 
देण्यात ेली े े, 
(३) भसयास, सदर  ि्ेल ेथापनाींनी गच्चीवसरील उपा ारग ेृ रकल्यक्षात 
सरुुप केली े ेत काय, 
(४) भसयास, भ्ी वस ातींची भींमलबषावसीी सींबींिनत  ि्ेल ेथापनाकडंन 
का्ेकोरपीे केली षात ेफकीं वसा ना ी याची प ाीी करण्यासा श कोीती यींराटीा 
षनमानी करण्यात ेली े े, 
(५) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
 

श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१०-१२-२०१८) : (१) मुींबई ा रात गच्चीवसरील 
उपा ारग ृाींना मान्यता देण्याबाबतच े नोरी म ानगरपािलकेने 
जवसकारयानींतर मुींबई वस उपनगरात १६  ि्ेल ेथापनाींकडंन भषन रकलाप्त 
झाले भसनं, ्यापकैी ४  ि्ेल ेथापनाींना भषत्रक्त सेवसा कक्षासा श 
परवसानगी देण्यात ेली े े.  
(२) गच्चीवसरील उपा ारग ृाींना खालील भ्ी वस ातींवसर परवसानगी देण्यात 
ेली े े :- 

• कोगवस्ा रकलमाीपराट भसलेया मींषंर तमारतीमनील खुया 
गच्ची/भींात: खुली गच्ची/सामाषयक खुली गच्ची (ेश्रय क्षरेाटाचा 
काग सोडंन) वसर खानपान परुषवसण्याकरीता परवसानगीसा श ्रतसर 
रकलतावस सींबींिनत षवसकागाच्या वसदै्यकीय ेरोयुय भिनकारी 
याींच्याकड ेसादर करावसा. 
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• वसद वसा्दाराींना कोीता ी उपद्रवस  ोऊ नये याकरीता खु या 
गच् चीवसर/पिके् गच् चीवसर/सामाषयक गच् चीवसर (ेश्रय क्षरेाटाचा काग 
सोडंन) भन् नपदाथन सेवसा परुषवसण् याच् या रकल तावसासा श केवसळ 
व् यवससाषयक वसाणीज् य तमारत/खानपान वस रा ण् याची सोय 
भसीाऱ या षनवसासी  ि्ेलाींचाच षवसचार करण् यात यावसा. 

• गच्चीवसर एल.पी.षी. गॅस फकीं वसा ततर ज् वसलनिाल सानन वसापरुपन 
खाद्यपदाथन/िाषवसता वस बनषवसता येीार ना ीत. िक् त 
तींडक्ान/मायक्रोवसेव्  ेणी तलेक् रीक नव् नचा वसापर करण् याची 
परवसानगी देण्यात येईल.  

• भन् नपदाथन सेवसा परुषवसण्याकरीता वसापरावसयाचे गच्चीक्षेराट कोी्या ी 
ता् परु् या/कायम वसरुपपी ेवसरीाने ेच्छादलेले नसावेस. सदर 
खु या गच् चीवसर पावससाळी छत/छराटी/ताडपराटी याींचे ेवसरी 
उकारण् यास परवसानगी देण् यात येीार ना ी. गच् चीसा श वस 
ेवसरीासा श कोीती ी सानने उकारता येीार ना ीत वस गच्चीचा 
वसापर सदासवसनकाळ मोकळया ेकाााखाली भसावसा. 

• गच्चीच्या सदर वसापरामळेु ाषेारील तमारतीींना राटास  ोीार ना ी 
फकीं वसा ् याींची तक्रार येीार ना ी याची दक्षता घ् यावसी. भाा 
रकलकारचा राटास  ोत भस यास, देण्यात ेलेली परवसानगी रद्द 
करण् यात येईल. 

• भन् नपदाथन परुषवसण्याची वेसळ  ी पोलीस कायदा ेणी 
म ानगरपािलका दकुाने ेणी ेथापना कायदा यातील 
तरतदुीींनसुार भसेल.  

• गच्चीवसरील षवसद्यतु ददवेस/रोकीाई ेणी ध्वसनीची तीव्रता  ी सन 
१९८६ च्या पयानवसरी सरुक्षा कायद्याच् या सींबींिनत तरतदुीच् या 
भनीन भसावसी. 

• भषनदारास ब ृन्मुींबई म ानगरपािलका वस ् याींचे भिनकारी याींस 
कोीता ी नोका, तोडिोड, सरुक्षक्षतता, मालम्ता, षीवसीत ानी 
तसेच न्यायालयीन लढाई वसगरेै पासनं कोीत ेी नकुसान  ोीार 
ना ी भसे  मीपराट दतऐवसष (Indemnity Bond) सादर करावेस 
लागेल. 
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• दघुन् ना फकीं वसा भपघात ्ाळण्याकरीता परवसानानारकाने योयुय ती 
सरुक्षक्षतता वस दक्षतसेींदकानत उपाययोषना योषाव्यात ेणी भाा 
कोी् या ी दघुन् नेस फकीं वसा भपघातास परवसानानारक वसतः 
षबाबदार रा ील. 

• गच् चीवसर खाद्यसेवेसच् या वसापरासा श परवसाना ददले या तमारतीच् या 
गच् चीच् या फकनाऱयापासनं १० मी. पयतं कोीती ी रद वसासी 
तमारत भस ंनये.  

• षर गच् चीवसर त्रक्षक िकींतीची उींची १.५ मी. पेक्षा कमी भसेल तर 
ती षा तीत षा त उींची १.५ मी. पयतं षाळी फकीं वसा उघडता 
येीाऱया काचेच् या तावसदानाने भन् वसयेच वसाढवसता येईल.  

• परवसानानारकाने ग्रा काींना परुषवसण्यात येीारे खाद्यपदाथन खाण्यास 
योयुय भसयाबाबतची दक्षता घ्यावसी. तसेच सदर भन्न 
ेषुबाषंच्या झाडावसरुपन पडीारी पाने, पक्षाींची षवसष  ा, नंळ मााी 
यामळेु दषंकत  ोीार ना ी याबाबत दक्षता घ्यावसी. 

• खु या गच् चीस खाद्य परुवस ा करण् याची परवसानगी देण् यापवंसी मखु् य 
भजयुनामन भिनकारी याींचकेडंन ना- रकत रकलमाीपराट रकलाप् त करीे 
भषनवसायन े े वस ् याींनी सचुषवसले या सरुक्षक्षततचे् या बाबीींबद्दलच् या 
भ्ीींची पतंनता केली भस याची खाराटी परवसानगी देण् यापवंसी करीे. 

(३) सदर २  ि्ेल ेथापनाींनी गच्चीवसरील उपा ारग ेृ रकल्यक्षात सरुुप केली 
े ेत. 
(४) सदर भ्ी वस ातींच्या भींमलबषावसीीसा श म ानगरपािलकेमािन त षवसकाग 
पातळीवसर िायर कम्प्लायन्स सेलची थापना करण्यात ेली भसनं, 
्याभींतगनत ेरोयुय वस वसच्छतचे्यादृष्ीकोनातनं म ानगरपािलकेच्या ेरोयुय 
षवसकागातील कमनचारी वस भजयुनरकलषतबींनक उपाययोषनाींच्या 
भींमलबषावसीी/पतुनतबेाबत भजयुनामन दलातील भिनकारी तसेच तमारतीच्या 
भनिनकृत बाींनकामाबाबतची पा ीी म ानगरपािलकेच्या तमारत वस कारखाने 
षवसकागामािन त करण्यात येत.े 
(५) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
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मांकळवेढा (जज.सोलापूर) येर्ील िोळी समाजाच्या माकण्याााात 
  
(२२) ४०७०५ (०३-०४-२०१८). प्रा.डॉ.तानाजी सावांत : सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींगळवेसढा (जष.सोलापरं) येथील कोळी समाषाने ेपया प्रवसारास  
ददनाींक १ षानेवसारी, २०१८ रोषी वसा ्यासमुारास त िसल वस रकलाींत कायानलयावसर 
षवसषवसन मागण्याींसा श मोचान काढंन षनवेसदन ददले े े,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, मींगळवसेढयातील कोळी समाषाने ददलेया षनवेसदनातील 
मागण्याच्या पतुनतसेींदकानत ाासनाने कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत 
े े, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.ववष्ट् ण ु सवरा (१०-१०-२०१८) : (१), (२) वस (३) मींगळवेसढा तालकु्यातील 
कोळी समाषाने मोचान काढंन उपषवसकागीय भिनकारी कायानलय, मींगळवसेढा 
याींच्याकड े ददनाींक ०१/०१/२०१८ रोषी षनवेसदन ददल े े े  े खरे े े. 
षनवेसदनातील षातीच्या दाखयाच्या मागीीच्या भनकुींगाने सेत ंकायानलयामध्ये 
भनसुिंचत षमातीच्या दाखयाबाबत भषनदार याींच्याकडंन ेवसश्यक ्या 
कागदपराटाींस  भषन दाखल केयानींतर सींबींिनताींचे कायदेाीर परुावेस तपासनं वस 
रकलकरीाींची ा ाषनाा कूनन मागीी केलेया भनसुिंचत षमातीच्या 
दाखयाींबाबत योयुय तो षनीनय घेण्यात येईल भस े उपषवसकागीय भिनकारी 
कायानलय मींगळवेसढा याींच्याकडंन ददनाींक ०७/०२/२०१८ रोषी ेददवसासी कोळी 
समाष कृती सींघ्ना, मींगळवसेढा याींना कळषवसण्यात ेले े े.  

___________ 
  

राज्यातील वैद्यकिय महाववद्यालयातील िसिलसेल  
र्ॉलेिसिमया  ेस् ीांक मशीन्द्स ाांद असल्याााात 

  
(२३) ४०८७६ (०४-०४-२०१८). श्री.ख्वाजा ाेक : सन्माननीय वदै्यिीय िशक्षण 
मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील वसदै्यफकय म ाषवसद्यालयातील िसकलसले थिलिेसिमया ्े्ीींग 
माीनद्वसारे रुपयुीाींची चाचीी केली षात,े  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, सदर चाचीीकरीता बायोरेड कीं पनीची ्े्ीींग माीन BMRK 
मािन त सन २००७-०८ मध्ये बसषवसण्यात ेया  ो्या,  े  ी खरे े े काय, 
(३) भसयास, सदर यींराटाची १० वसकन देखकाल वस री-एषन्् परुवसण्याची 
षबाबदारी माीन परुवस ादार याींची भसनं सन २०१४ पासनं ्या ्े्ीींग 
माीन बींद े ेत,  े  ी खरे े े काय, 
(४) भसयास, उपरोक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी करुपन सदर माीन सरुुप 
करण् याबाबत कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत े े, 
(५) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.धकरीष महाजन (२०-११-२०१८) : (१)  े खरे े े. 
(२)  े खरे े े. 
(३)  े भींात: खरे े े. 
 सदर माीनवसर का ी सींथमेध्ये सन २०१५ वस २०१६ पयतं चाचण्या 
करण्यात ेया  ो्या. 
(४) थिलिेसिमया िसकलसले रुपयुीाींची तपासीी खालील यींराटाद्वसारे करण्यात 
येत े े :- 

१. िुली ॉ्ोमॅ्ीक तलेक्रोिोरेिसस. 
२. सोलबुीली्ी ्े्. 
३. ने्िि ्े्. 
४. िसकलीींग ्े्. 
५. पी.एस.तपासीी. 
६. रे्ीककाऊन्् तपासीी. 
७. षेल ॉरकले्स. 
८. ३ पा न्  ेमॅ्ोलिषी डडिन्ाीयल ब्लड सेल काऊीं ्र. 

(५) रकलश़् उद् कवसत ना ी. 
___________ 

  
 



षवस.प. ५ (29) 

जलपुती िसांचन ववहहरी धडि िायथक्रमाांतकथत लाभार्थयांना देण्यात 
आलेल्या िृषी वीजपांप पुरवठ्याची माहहती िमळणेााात 

 
(२४) ४०९२३ (१३-०५-२०१३). श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय ऊजाथ मांराटी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाींदरं रेवेस, नामीगावस रेवसे वस नाींदगावस खींडशे्वसराचा उपषवसकागासा श 
षलपतुी िस ींचन षवस ीरी नडक कायनक्रमाींतगनत लाकार्थयांना देण्यात ेलेया 
कृकी वसीषपींप परुवस ा कनेक्ानची सषवसतर माद ती िमळण्याकरीता 
मा.थाषनक लोकरकलषतषननी याींनी कायनकारी भिनकारी, म ाराषर राज्य षवसद्यतु 
षवसतरी कीं पनी, भमरावसती याींना ददनाींक ४ षंन, २०१२ रोषी वसा ्यादरम्यान 
लेखी षनवसेदन े े,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, सदर षनवेसदनानसुार सषवसतर माद ती उपलब्न करुपन 
देण्याबाबत ाासनाने कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत े े, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
 
श्री.चांद्रशखेर ाावनिुळे (२२-०१-२०१९) : (१)  ोय,  े खरे े े. 
(२) सदर षनवेसदनानसुार मा.लोकरकलषतषननी याींना भमरावसती ग्रामीी षवसकागीय 
कायानलयाचे पराट क्र. EE/Amt/R/६३८६ ददनाींक १२/१०/२०१२ नसुार 
कळषवसण्यात ेले भसनं, ्याींना कृकीपींप वसीष षोडीी सींबींनी सषवसतर 
माद ती ददली े े. 
(३) रकलश्न उद्् ावसत ना ी. 

___________ 
 

मौजे एििशव (ता.माळिशरस, जज.सोलापूर) येरे् षनरा  
नदीवर ाांधारा ााांधनू पाणी ांचाई दरू िरण्याााात 

  
(२५) ४१२११ (०४-०४-२०१८). ॲड.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय जलसांधारण 
मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौषे एकिावस (ता.माळिारस, जष.सोलापरं) येथ े षनरा नदी भसताना ी 
येथे वस प्रसरातील गावसाींत उन् ाळयात पाीी ी्ंचाई षनमानी  ोऊन षपण्याच्या 
पाण्याची वस षनावसराींच्या पाण्याची गरैसोय  ोत े े,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, षनरा नदीचे वसा ंन षाीारे पाीी भडवसण्यासा श बींनारा 
बाींनयास नदीपाराट मो े भसयाने षलसा ा  ोऊन प्रसरातील षवस ीरीतील 
पाण्याची पातळी वसाढंन बींनारा झायाने प्रसरातील गावसाींस  तींदापरं वस 
माळिारस तालकु्यातील ातेकऱ याींना ी याचा िायदा  ोईल,  े  ी खरे े े 
काय, 
(३) भसयास, सदर नदीवसर बींनारा व् ावसा यासा श मा.लोकरकलषतषननीनी 
वसारींवसार मागीी केलेली भसनं ी रकलवसा ी षवसकागाकड ेमींषंरीसा श रकललींत्रबत े े, 
 े खरे े े काय, 
(४) भसयास, उपरोक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी करुपन षनरा नदीवसर बींनारा 
बाींनण्यासा श कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत े े, 
(५) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
प्रा. राम िश ांदे (०५-१२-२०१८) : (१) वस (२)  ोय,  े खरे े े.  
(३) ना ी. 
(४) रकलततु रकलकरीी बींनारा  ोीेबाबत मा.लोकरकलषतषननीनी मागीी केलेली 
े े. ्यानकुींगाने कामाच े सवेसक्षी सूुन भसनं, लवसकरात लवसकर रकलतावस 
सादर करीेबाबत कायनवसा ी करण्यात येत े े.  
(५) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
  

मा ुांका, मुांाई येर्ील लेार िॅम्प रस्त्यावर  
अनधधिृत पाकिंक ह ववण्याााात 

  
(२६) ४१७८३ (०२-०८-२०१८). श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जकताप, श्री.शरद रणवपसे, 
ॲड.रामहरी रुपनवर, अॅड.हुस्नाान ू खिलरे्, श्री.आनांदराव पा ील : 
सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मा्ुींगा, मुींबई येथील लेबर कॅम्प र्यावसर भनिनकृत पाफकंग भसयाने 
येथील रद वसाााींच्या भनेक समयाींना समोरे षावेस लागत भसनं भनिनकृत 
पाफकंगमळेु सदर द काीचा रता भषताय षनमळुता झायाने रकलवसाााींना 
षाण्या-येण्यास भडचीी  ोत भसयाचे मा े एषरकलल, २०१८ मध्ये वसा 
्यादरम्यान षनदाननास ेले,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, उक्त र्यावसरील भनिनकृत पाफकंग  ्षवसण्याबाबत तक्रारी 
करुपन ी वसा तकं षवसकाग दलुनक्ष करीत े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) भसयास, उक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी करुपन भनिनकृत पाफकंग 
 ्षवसण्याबाबत कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत े े, 
(४) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२८-१२-२०१८) : (१)  े खरे े े. 
(२) ना ी. 
(३) मा्ुींगा लेबर कँप प्रसरातील मदर तरेेसा मागन, डि.बाबासा ेब ेींबेडकर 
रोड वस म की वसाजमकी रोड  े रत े भरुपीं द भसनं ेषंबाषंस झोपडपट्टीने 
व्यापलेले े ेत. मा्ुींगा लेबर कँप प्रसरातील नागरीकाींना ्याींची वसा ने 
पाकन  करण्याकरीता पाफकंगची सषुवसना उपलब्न नसयाने ्याींची वसा ने नमदं 
र्याींवसर एका बाषसं पाकन  केली षातात. ्यामळेु र्याींची रुपीं दी ेीखी 
कमी  ोऊन वसा तकुीस भडची षनमानी  ोत.े 

माद म वसा तकं षवसकागामािन त मा े एषरकलल, २०१८ मध्ये ४५६ मो्ार 
वसा नाींवसर कारवसाई करण्यात ेलेली े े. तर मा े षानेवसारी, २०१८ त ेमा े 
ऑक््ोबर, २०१८ या कालावसनीत भनिनकृतपीे पाकन  केलेया एकंी ४,८८१ 
वसा नाींवसर मो्ार वसा न कायद्यान्वसये कारवसाई करण्यात ेलेली े े. तसेच 
यापढेु ी र्याींवसर भनिनकृतपीे पाकन  केलेली वसा ने ेढळयास ्या 
वसा नाींवसर कारवसाई करण्याच्या सचंना देण्याींत ेलेया े ेत. 
(४) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
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िल्याण (जज. ाणे) शहरातील भ ाळे तलावाच्या जाकेवरील आरक्षणे 
ववखांडीत िरण्यास शासनािडून ववलांा होत असल्याााात 

 

(२७) ४१७८९ (०२-०८-२०१८). श्री.जकन्द्नार् िशांदे, श्री.धनांजय मुांड े: 
सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कयाी (जष. ाीे) ा रात म ाराषर रकलादेिाक नगररचना भिनषनयम 
१०६६ चे कलम ३१(१) भन्वसये ददनाींक ३ सप् े्ंबर, २००५ रोषी ाासनाने का ी 
काग (E.P.) वसगळंन कागा: सेक््र १ च्या मींषंर केलेया षवसकास योषनेत 
भजत्वसातील क्ाळे तलावसाच्या षागेवसर ेरक्षी क्र. ८५ वसा तकं षनयींराटी 
कक्ष (कागा:), ेरक्षी क्र. ८६ छो्े रक वसा नतळ, ेरक्षी क्र. ८७ बगीचा 
वस ेरक्षी क्र. ८८ रकलाथिमक ााळा (कागा:) त्यादी ेरक्षीे रकलताषवसत 
करण्यात ेली े ेत,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, उपरोक्त रकलकरीी रकलाूनप षवसकास ेराखडा तयार करताना 
सवसोच्च न्यायालयाच े षनदेा वस पयानवसरीासींदकानतील षनयमाींचे उलींघन 
झायाने कयाी डोंत्रबवसली म ानगरपिलका सवसनसानारी सका क्र. ६ ददनाींक 
१ सप् े्ंबर, २००८ षवसकय क्र. २३ वस  रावस क्र. ४२ वस  रावस क्र. ८७ सका क्र. 
१२ षवसकय क्र. १५ ददनाींक २३ िेब्रवुसारी, २०१० नसुार सदर ं ेरक्षीे षवसखींडीत 
करण्याबाबत कयाी-डोंत्रबवसली मनपाने रकलनान सिचवस, नगरषवसकास षवसकाग 
याींना ददनाींक ८ षंन, २०१० रोषी वस ्यानींतर सषवसतर रकलतावस सादर केलेला 
े े,  े  ी खरे े े काय, 
(३) भसयास, मा.सवसोच्च न्यायालयाने ददलेया षनदेाानसुार पयानवसरी 
सींतलुनासा श षलराटोराट बषुषवसण्यास रकलषतबींन भसयाने ाासनाने कयाी 
ा रातील नसैिगनक षलराटोताींचे सींवसननन करण्यासा श सदर ं  रावस षवसखींडीत 
करण्याची कारवसाई ेषिमतीस केलेली ना ी,  े  ी खरे े े काय, 
(४) भसयास, याबाबत ाासनाने चौकाी केली े े काय, चौकाीत काय 
ेढळंन ेले वस ्यानसुार कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत े े, 
(५) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
 

श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०६-११-२०१८) : (१)  ोय. 
(२) वस (३) कयाी-डोंत्रबवसली ा राच्या सेक््र-१ ची षवसकास योषना ाासनाने 
ददनाींक ०३/०९/२००५ रोषीच्या भिनसचंनेन्वसये मींषंर केली े े. सदरच्या 
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मींषंर षवसकास योषनेनसुार मौषे कयाी येथील दगुानडी फकयाषवसळील 
क्ाळे तलावसावसर े.क्र.८५-वसा तकं षनयींराटी कक्ष (कागा:), े.क्र.८६-िमनी 
रक पाफकंग, े.क्र.८७-बिगचा वस े.क्र.८८-रकलाथिमक ााळा (कागा:)  ी 
ेरक्षीे े ेत. क्ाळे तलावसावसरील मींषंर षवसकास योषनेतील रकलताषवसत 
ेरक्षीे षवसखींडीत करुपन सदर तलावसाचे साुोिककरी  े षवसा रलाल ने रुप 
राषरीय नागरी पनुरुप्थान भिकयानभींतगनत रकलाप्त  ोीाऱ या षननीतनं करण्यात 
यावस,े भसा  रावस क्र.४२, ददनाींक ५/९/२००८ म ानगरपािलकेने पा्रत केला 
े े. ्यारकलमाीे कयाी-डोंत्रबवसली ा राच्या सके््र-१ च्या मींषंर षवसकास 
योषनेनसुार मौष ेकयाी येथील दगुानडी फकयाषवसळील क्ाळे तलावसावसरील 
े.क्र.८५-वसा तकं षनयींराटी कक्ष (कागा:), े.क्र.८६-छो्े रक वसा नतळ, 
े.क्र.८७-बगीचा, े.क्र.८८-रकलाथिमक ााळा (कागा:)  ी ेरक्षीे 
वसगळण्याच्या म ाराषर रकलादेिाक वस नगर रचना भिनषनयम, १९६६ चे कलम 
३७ चा रकलतावस ाासनाच्या मान्यतकेरीता ददनाींक ८/६/२०१० च्या पराटान्वसये 
सादर केला  ोता. सदरचा िेरबदल रकलतावस ाासनाने कलम ३७ चे पो्कलम 
(२) भन्वसये ददनाींक ०२/०८/२०१८ रोषीच्या भिनसचंनेन्वसये मींषंर केला े े.  
(४) वस (५) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
 

पालर्र जजल्हा पररषदेत िशपाई पदाांची ाेिायदा  
भरती िेल्याप्रिरणी चौिशी िरण्याााात 

 
(२८) ४१८६१ (०१-०८-२०१८). श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.धनांजय मुांड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८५८७ ला हदनाांि २३ माचथ, २०१८ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय शालये िशक्षण मांराटी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जष ा प्रकदेत तसेच राज्यकरात भपींग एकाज्मक िाक्षी 
योषनेंतगनत ेिथनक गरैव्यवस ार कूनन रकल्येकी उमेदवसाराकडंन रुपपये १५ त े१७ 
लाख घेवसनं पालघर जष्यात ८० िापायाींची बोगस करती करण्यात ेली 
भसनं षवसळपास ५०० त े६०० को्ी रुपपयाींचा भ्रष्ाचार झाला,  े खरे े े 
काय, 
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(२) भसयास, उक्त रकलकरीाची चौकाी करण्यासा श ददनाींक २३ माचन, २०१८ 
रोषी षवसनान प्रकदेच्या सकाग ृात मा.ाालेय िाक्षी मींराटी याींनी भथनसींकप 
भिनवसेान सींपताच एसेय्ी (षवसाके चौकाी पथक) नेमण्याचे षा ीर केल े
 ोत,े  े  ी खरे े े काय, 
(३) भसयास, सदर पालघर जष ा प्रकदेतील सींबींिनत भिनकारी तसेच 
मींराटालयातील भिनकृत वस भनिनकृतपीे स कायन करीाऱ याींवसर एसेय्ी 
भींतगनत रकलाासकीय वसा दींडा्मक कारवसाई करण्याबाबत समथनन सींथेने 
ददनाींक ६ एषरकलल, २०१८ रोषी ाासनाकड ेलेखी षनवेसदनाद्वसारे मागीी केलेली 
े े,  े  ी खरे े े काय, 
(४) भसयास, उपरोक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी कूनन पालघर जष ा 
प्रकदेत िापाई पदाींची बकेायदा करती केयारकलकरीी गरैव्यवस ाराची चौकाी 
करण्याबाबत कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत े े, 
(५) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
 

श्री.ववनोद तावड े (०६-१२-२०१८) : (१), (२), (३) वस (४) सदर रकलकरीाची 
सखोल चौकाी करण्यासा श ाासन षनीनय, ाालेय िाक्षी वस क्रीडा षवसकाग, 
क्र. एस्ीएफ़-१०१८/रकल.क्र.७६/द्एन्ी-५, ददनाींक २१ मे, २०१८ भन्वसये षवसाके 
चौकाी पथकाची थापना करण्यात ेलेली े े.  
(५) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
 

राज् यातील व् यवसाय अ् यासक्रमातील (एचएससी, व् होिेशन) िशक्षि व 
ववद्यार्थ यांच् या न्द् याय माकण् या प्रलांबात असल् याााात 

 

(२९) ४१९७५ (०२-०८-२०१८). प्रा.अषनल सोल,े श्री.नाकोराव काणार, 
श्री.धकरीशचांद्र व्यास : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९०६९ ला हदनाांि ७ माचथ, 
२०१८ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय िौशल्य वविास व 
उद्योजिता मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील व् यवससाय भ् यासक्रमातील (एचएससी, व्  ोकेान) िाक्षक वस 
षवसद्यार्थ यांच् या न् याय मागण् या गत भनेक वसकानपासनं रकललींत्रबत भस याने 
सींघ्नेच् यावसतीने नागपरं येथे सन २०१७ च्या द वसाळी भिनवसेानात नरीे 
ेींदोलन करण् यात ेले  ोत,े  े खरे े े काय, 
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(२) भस यास, उक् त सींघ्नेच् या रकललींत्रबत मागण् याींच् या भनकुींगाने ाासनाने 
कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत े े, 
(३) नस यास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.सांभाजी पा ील-षनलांकेिर (२६-११-२०१८) : (१)  ोय,  े खरे े े. 
(२) वस (३) म ाराषर राज्य कषनष  म ाषवसद्यालयीन व्यवससाय िाक्षी 
कमनचारी म ासींघ ेणी व् ोकेानल तन््क््सन द्चसन भसोिसएान (षवस्ा 
सींघ्ना) याींच्या मागण्याींच्या भनकुींगाने ददनाींक १८/१२/२०१७ रोषी नागपरं 
येथे मा.मींराटी, कौाय षवसकास वस उद्योषकता याींचे भध्यक्षतखेाली ब ैक 
झाली. सदर ब ैकीमध्ये सदर सींघ्नेच्या मागण्याबाबत तपासनं कायनवसा ी 
करण्याचे षनदेा देण्यात ेलेले े ेत. 

___________ 
  

राज्य पररवहन मांडळाच ेर्ाांाे असलेल्या हॉ ेल चालिाांिडून  
योगय अल्पोपहार हदला जात नसल्याााात 

  
(३०) ४२०९१ (०२-०८-२०१८). श्री.ववजय ऊर्थ  भाई धकरिर, श्री.नाकोराव 
काणार, श्रीमती जस्मता वार्, श्री.रामषनवास िसांह, प्रा.अषनल सोले, 
श्री.धकरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रववण दरेिर : हदनाांि २२ डडसेंार, २०१७ रोजी 
सभाकहृाच्या प लावर  ेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ८ मधील प्रश्न क्रमाांि ३१८१९ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय पररवहन मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य प्रवस न म ामींडळाचे रकलवसासी षतकी् दाखवसनं म ामागानलगत 
भसलेया उपा ारग ृात रुपपये ३० मध्ये नाश्ता िमळण्याची योषना राज्य 
प्रवस न म ामींडळामािन त सरुुप करण्यात ेली भसनं सदर योषनेत 
म ामागानवसरील  ि्ेल मालकाींकडंन रकलवसाााींना रुपपये ३० मध्ये िक्त भनान कप 
च ा ेणी नावसापरुता नाश्ता िमळत भसयाचे षनदाननास ेले े े,  े खरे 
े े काय, 
(२) भसयास,  ि्ेल मालकाींवसर म ामींडळाचे षनयींराटी नसयामळेु पसेै 
देऊन ी रकलवसाााींना योयुय भपोप ार िमळत ना ी,  े  ी खरे े े काय, 
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(३) भसयास, उपरोक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी केली े े काय, 
चौकाीच्या भनकुींगाने रकलवसाााींची िसवसीकं करीाऱया  ि्ेल मालकाींवसर कोीती 
कारवसाई केली वसा करण्यात येत े े, 
(४) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.हदवािर रावत े (२७-११-२०१८) : (१), (२) वस (३) राज्य प्रवस न 
रकलवसाााींकरीता रुपपये ३०/- मध्ये च ा वस नाश््याची सोय यामध्ये दोन नग 
ब्ा्ेवसड,े दोन नग मेदवंसड,े उपमा, िारा, पो े यापकैी एक याचा समावसेा 
भसनं, राज्य प्रवस न म ामींडळाने नेमनं ददलेया भिनकृत  ि्ेल थाींब्यावसर 
उपलब्न केली े े. 
 यासींबींनी रकलवसाााींकडंन तक्रार रकलाप्त झायास, सदर तक्रारीमध्ये 
चौकाीभींती तर्थय ेढळयास म ामींडळामािन त  ि्ेल थाींबा ता्काळ बींद 
करण्याबाबतच्या सचंना रकलसारीत करण्यात ेलेया े ेत. ्यारकलमाीे मुींबई-
पीेु मागानवसरील  ि्ेल ‘िुडमिल’, पीेु-कोर-म ाड मागानवसरील  ि्ेल ‘ेयकुा’ 
तसेच पीेु-नािाक मागानवसरील  ि्ेल ‘तींद्ररकलथ’ याींनी रकलवसाााींना रुपपये ३०/- 
मध्ये च ा भिनक भपोप ार देण्याच्या भ्ीचे उलींघन केयामळेु राज्य 
प्रवस न म ामींडळाद्वसारे ्याींचा थाींबा ता्काळ रद्द करण्यात ेला े े. 
(४) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
  
राज्यातील पोलीस  ाण्यातील िो डीत मतृ्यू तसचे कैरप्रिाराांना आळा 

र्ालण्यािरीता सीसी ीव्ही ासववण्याााात 
  
(३१) ४२२३७ (०२-०८-२०१८). श्री.ख्वाजा ाेक, श्री.हेमांत  िल,े श्री.आनांद 
 ािूर, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पावसिर, श्री.ववक्रम 
िाळे, श्री.सषतश चव्हाण, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.जकन्द्नार् िशांदे, 
श्री.रामराव वडिुत े: सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील पोलीस  ाण्यात  ोीाऱ या को डीतील म्ृय ं तसेच ततर 
गरैरकलकाराींना ेळा घालण्यासा श मुींबई पा ोपा  राज्यातील १,१०० पोलीस 
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 ाण्यात सीसी्ीव् ी बसषवसण्याचा षनीनय ाासनाने मा े माचन, २०१८ मध्ये वसा 
्यादरम्यान घेतला े े,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, ाासनाला याकरीता फकती खचन येीार े े तसेच ददनाींक ३१ 
मे, २०१८ भखेर पयतं फकती पोलीस ्ेानमध्ये सीसी्ीव् ी कॅमेरे 
बसषवसण्यात ेले े ेत, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (११-१२-२०१८) : (१)  ोय. 
(२) ददनाींक २६/०३/२०१८ च्या ाासन षनीनयान्वसये राज्यातील ११०० पोलीस 
 ाण्याींमध्ये सीसी्ीव् ी कॅमेरे बसषवसण्यासा श येीाऱया रुपपये ७२.६० को्ी 
एवसढ्या खचानस रकलाासकीय मान्यता देण्यात ेली े े. राज्यातील ११०० 
पोलीस  ाण्याींमध्ये सीसी्ीव् ी कॅमेरे बसषवसण्याबाबत कायनवसा ी माद ती वस 
तींराटज्ञान षवसकागाच्या भींतगनत भसलेया म ाराषर माद ती तींराटज्ञान 
म ामींडळाकडंन करण्यात येत े े. 
(३) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
  
राज्यात खाद्यान्द् नामध्ये भेसळ िरणाऱ् याांवर िारवाई िरण्याााात 

  
(३२) ४२३६४ (०१-०८-२०१८). डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय अन्द्न व औषध 
प्रशासन मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात खाद्यान्नातील केसळीमळेु नागरीकाींचे ेरोयुय नोक्यात ेयाचे 
मा े माचन, २०१८ मध्ये वसा ्यादरम्यान षनदाननास ेले भसनं सीासदुीच्या 
काळात वस लयुन समारींकाच्या वसेळेस खाद्यान्नामध्ये केसळीच े रकलमाी 
सवसानिनक भसनं ्यात बेकरी, उप ारग ृ वस रे्ोरन््मध्ये िमळीारे खाद्यान्न 
 े दयु्यम दषानचे भसत,े  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, खाद्यान्नात तले, ग ं, ताींदळं, साखर, डाळ, रवसा, बेसन, 
िम ाई वस बेकरीत तयार  ोीाऱया पदाथांची षवसक्री करीारे  ोक व्यापारी त े
फकरकोळ षवसके्रत े केसळ करीत भसयाबाबतच्या तक्रारी नाग्रकाींनी ग्रा क 
सींरक्षी षवसकागाकड ेकेया े ेत,  े  ी खरे े े काय, 
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(३) भसयास, खाद्यान्नामध्ये  ोत भसलेया केसळीकड े भन्न नान्य वस 
औकन रकलाासन भिनकाऱयाींचे दलुनक्ष  ोत भसयामळेु नागरीकाींना भनेक 
षीवसघेण् या ेषाराींना सामोरे षावसे लागत े े,  े  ी खरे े े काय, 
(४) भसयास, उपरोक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी करुपन खाद्यान्नामध्ये 
केसळ करीाऱ या  ोक व्यापाऱयाींपासनं त े फकरकोळ षवसके्र्याींवसर भन्न, नागरी 
परुवस ा वस ग्रा क सींरक्षी षवसकागाने कोीती कारवसाई केली वसा करण्यात येत 
े े, 
(५) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.धकरीश ााप  (१६-०१-२०१९) : (१), (२) वस (३)  े खरे ना ी. 
(४) भन्न वस औकन रकलाासनाकड ेरकलाप्त तक्रारीच्या भनकुींगाने तसेच षनयिमत 
वस षवसाके मोद मा ेखंन भन्न ेथापनाींची तपासीी केली षात े वस 
खाद्यान्नामध्ये केसळ करीाऱयाींवसर भन्न सरुक्षा वस मानदे कायद्याींतगनत 
कारवसाई करण्यात येत.े 
(५) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
  

राज्यात पदवीधर व दहेुरी पदवीधर तरुण िमी अहथता असलेल्या  
पोलीस दलात नोिऱ् या िरीत असल्याााात 

  
(३३) ४२५०८ (०२-०८-२०१८). डॉ.सधुीर ताांाे, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जकताप : 
सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात बेरोषगारीचा ेलेख उींचावसत भसनं पदवसीनर वस द ेुरी पदवसीनर 
तरुपी कमी भ नता भसलेया पोलीस दलात नोकऱ या करीत भसयाचे मा े 
एषरकलल, २०१८ मध्ये वसा ्यादरम्यान षनदाननास ेल,े  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, उक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी करुपन तरुपीाींना ्याींच्या 
योयुयतचे्या नोकऱ या देण्याबाबत तसेच राज्यातील बेरोषगारी षनमुनलनासा श 
कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत े े, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१५-१२-२०१८) : (१) पोलीस िापाई पदासा श फकमान 
ाकै्षणीक भ नता १२ उ्तीीन भाी े े. तथाषप, पदवसीनर वस द ेुरी पदवसीनर 
उमेदवसाराींना ेवसेदन भषन करण्यास रकलषतबींन घालता येत ना ी. 
(२) वस (३) बेरोषगार उमेदवसाराींसा श ग्रींथालय सदृा भ्यािसका षनमानी 
करीे, बेरोषगार उमेदवसाराींना ता्काळ नोकऱया उपलब्न करण्यासा श रोषगार 
मेळावेस ेयोजषत करीे, बेरोषगाराींच्या सेवसा स कारी सींथा थापन करीे, 
ेददवसासी उमेदवसाराींसा श कौाय षवसकास, रोषगार वस उद्योषकता माद ती वस 
मागनदानन कें द्र, रकलो्सा न कायनक्रम, म ाराषर राज्यात व्यवससाय मागनदानन वस 
समपुदेान कें द्र थापन करीे, रकलमोद म ाषन कौाय वस उद्योषकता 
षवसकास भिकयान तसेच वसयींरोषगारासा श भण्ीासा ेब पा्ील ेिथनक 
मागास षवसकास म ामींडळ, मुींबई याींच्याकडंन वसयैजक्तक कषन व्याष परतावसा 
योषना, ग् कषन व्याष परतावसा योषना वस ग् रकलकप कषन योषना या 
योषना राबषवसण्यात येतात. 

___________ 
  

िल्याण (जज. ाणे) येर्ील प्राधधिृत िशधावा प दिुानाचा  
परवाना परस्पर अन्द्य व्यक्तीिड ेवकथ िेल्याााात 

  
(३४) ४२७२३ (०१-०८-२०१८). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय अन्द् न व नाकरी 
परुव ा आणण ग्राहि सांरक्षण मांराटी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कयाी (जष. ाीे) येथील मो म्मद भली चौकात ३८ ि २४ या 
क्रमाींकाच्या कपुतराय नागरदास षेसानी याींच्या नावेस भसलेला रकलािनकृत 
िानावसा्प दकुानाचा परवसाना परवसानानारकाच्या म्ृयनंींतर परपर भन्य 
व्यक्तीींच्या नावसे वसगन करण्यात ेयाचे सन २०१८ मध्ये षनदाननास ेल,े  े 
खरे े े काय, 
(२) भसयास, उक्त दकुानाचे रकलािनकारपराट मतृ व्यक्तीच्या वसारसाींच्या नावसे 
न करता भन्य व्यक्तीच्या नावसे करण्याच्या बेकायदेाीर कायनवसा ीबाबतची 
चौकाी षवसकागाने केली े े काय, 
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(३) भसयास, उपरोक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी करुपन दकुानाचे 
रकलािनकारपराट मतृ व्यक्तीींच्या वसारसाींच्या नावेस करण्याबाबत कायनवसा ी करुपन 
दोकी भिनकाऱयाींषवसरुपध्द कोीती कारवसाई केली वसा करण्यात येत े े, 
(४) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
 
श्री.धकरीश ााप  (३०-०८-२०१८) : (१) वस (२)  े खरे ना ी. 

उपषनयींराटक िानावसा्प ि प्रमींडळ कायानलयाने दकुान क्रमाींक ३८ ि 
२४ च्या रकलािनकारपराटात ्याींच्या ददनाींक ३०/०८/२००३ च्या ेदेाान्वसये 
श्री.सकरलाल षगषीवसन वस श्री.कोगीलाल सकरलाल याींच्या षनननानींतर ्याींची 
रकलािनकारपराटातील नावसे कमी करुपन ्याींचे वसारस या ना्याने श्री.नरेंद्र 
कोगीलाल वस श्री.भाोक कोगीलाल याींच्या नावसे रकलािनकारपराट करण्याची 
कायनवसा ी करण्यात ेली े े. सदर रकलािनकारपराट ददनाींक ३१/१२/२०१९ पयतं 
वसनै े े. 
(३) वस (४) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
 

रक्त पेढयाांवर िारवाई िरण्याााात 
 
(३५) ४२९१९ (०१-०८-२०१८). अॅड.अषनल परा : सन्माननीय अन्द्न व औषध 
प्रशासन मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)मुींबईतील ५५ ्क्के रक्त पेढ्याींची मागील का ी मद न्याींमध्ये भन्न वस 
औकन रकलाासनाने तपासीी केली े े,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, उक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी केली े े काय, चौकाीत 
काय ेढळंन ेले वस ्यानकुींगाने फकती रक्त पेढ्याींवसर कोीती कारवसाई केली 
वसा करण्यात येत े े, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
 

श्री.धकरीश ााप  (२८-११-२०१८) : (१) भन्न वस औकन रकलाासनामािन त मुींबई 
कायनक्षेराटातील ददनाींक ०१/०१/२०१८ त ेददनाींक ३१/०५/२०१८ पयतं एकंी ७६% 
रक्तपेढ्याींची तपासीी करण्यात ेली े े. 
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(२) उक्त कालावसनीत रक्तपेढ्याींच्या केलेया तपासीीमध्ये ३२ पेढ्याींचे दोक 
गींकीर वसरुपपाचे नसयाने सदर दोकाचे षनराकारी करण्याबाबत सींबींिनत 
पेढ्याींना कळषवसण्यात ेले  ोत.े ्यानकुींगाने सींबींिनत पेढ्याींनी दोकाच े
षनराकरी केले े े. 

ददनाींक ०१/०१/२०१८ पवंसी तपासीी करण्यात ेलेया २ रक्तपेढ्याींच े
परवसाने षनलींत्रबत करण्यात ेले े ेत. 
(३) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
 

राज्यातील नद्या पुनजीवन प्रिल्पामध्ये काांधारी पुनजीवन 
प्रिल्पाांतकथत िसमें  ाांधारे ााांधण्यासा ी सांयुक्त  

ाै ि आयोजजत िरण्याााात 
  
(३६) ४३३३१ (०१-०८-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय जलसांधारण मांराटी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील नद्या पनुषीवसन रकलकपामध्ये गाींनारी पनुषीवसन रकलकपाींतगनत 
िसमें् बींनारे बाींनण्यासा श सींयकु्त ब ैक ेयोजषत करण्याबाबत 
लोकरकलषतषननीींनी ददनाींक १६ माचन, २०१८ रोषी वसा ् यासमुारास लेखी षनवेसदन 
ददले  ोत,े  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, सदर षनवेसदनानसुार ाासनाने यासींदकानत ब ैक ेयोजषत 
केली ना ी,  े  ी खरे े े काय, 
(३) भसयास, उक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी केली े े काय, चौकाीच् या 
भनकुींगाने कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत े े, 
(४) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
प्रा. राम िश ांदे (२०-११-२०१८) : (१) वस (२) भींात: खरे े े.  
(३) वस (४) ाासन पराट ददनाींक १०/८/२०१७ भन्वसये नदी पनुषीवसन 
कायनक्रमाींतगनत म ाड तालकु्यातील गाींनारी नदीवसर ११ िसमें् बींनारे 
कामाींसा श रुपपये २५०.०० लक्ष षननी मींषंरीस त्वसत: मान्यता देण्यात ेली 
े े. ्यानसुार जष ा षलसींनारी भिनकारी,  ाीे याींचेमािन त सवेसक्षी वस 
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भन्वेसकीाचे काम पींन करण्यात ेले े े. ाासनाच्या रकलचिलत मापदींडात 
बसत भसलेया ११ पकैी ६ िसमें् बींनाऱयाींना ताींत्रराटक मान्यता रकलदान 
करण्यात ेली े े. 

___________ 
  

जजल्हा मध्यवती सहिारी ाँिानी शासनाची िोणतीही  
मान्द्यता न रे्ता नोिरभरती िेल्याााात 

  
(३७) ४३४२९ (०१-०८-२०१८). श्री.आनांदराव पा ील : सन्माननीय सहिार मांराटी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवसन जष ा मध्यवसती स कारी बँकामध्ये नोकरीकरतीची 
रकलफक्रया करताना राज्य ाासनाची मान्यता घेऊनच नोकरकरती करण्यात येत 
 ोती, परींत ु सन २०१६ नींतर जष ा मध्यवसती स कारी बँकानी ाासनाची 
कोीती ी मान्यता न घेता नोकरकरती करण्यात ेयाचा गींकीर रकलकार मा े 
माचन, २०१८ मध्ये वसा ्यादरम्यान षनदाननास ेला े े,  े खरे े े काय, 
(२) भस यास, जष ा मध्यवसती स कारी बँकामध्ये नोकरकरती करतवेेसळी 
ाासनाची मान्यता न घेता नोकर करती करण्यास षबाबदार भसीाऱ या 
सींबींिनत दोकीींवसर ाासनाने कोीती कारवसाई केली वसा करण्यात येत े े, 
(३) भसयास, उपरोक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी केली े े काय, चौकाीत 
काय ेढळंन ेले वस ्यानसुार कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत 
े े, 
(४) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (२०-१२-२०१८) : (१) भींातः खरे े े, 

नािाक जष ा मध्यवसती स कारी बँकेस नोकरकरतीस परवसानगी 
ददलेली ना ी. तरी ी बँकेने ४०० कमनचाऱयाींची ता्परु्या कालावसनीकरीता 
नोकरकरती केलेली े े.  
(२) वस (३) सदर रकलकरीी षवसकागीय स षनबींनक, स कारी सींथा, नािाक 
याींच्याकड ेरकलाप्त तक्रारीच्या भनकुींगाने चौकाी करुपन सदर कमनचाऱयाींना कमी 
करण्याचे षनदेा ददलेले े े. सदर कमनचाऱयाींनी या रकलकरीी मे. कामगार 
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न्यायालय, नािाक येथे भषन दाखल केला भसनं ्याींचे भषानवसर मे. कामगार 
न्यायलयाने ददनाींक ११/०८/२०१६ रोषी षैसे थे प्रजथती  ेवसण्याचे षनदेा 
ददलेले े े. सदर कमनचाऱयाींना मे. न्यायालयाच्या ेदेाानसुार कमी 
करण्यात ेलेले ना ी. तरी सदर रकलकरी न्यायरकलषवसष् े े. 
(४) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
 

औरांकाााद येर्ील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व रुगणालयात 
(र्ा ी) वैद्यिीय तपासणीसा ी आणलेले आरोपी पळून केल्याााात 

 
(३८) ४३६५९ (०२-०८-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येथील ाासकीय वसदै्यकीय म ाषवसद्यालय वस रुपयुीालयात 
(घा्ी) वसदै्यकीय तपासीीकरीता ेीलेया २ ेरोपीींनी तीन पोिलसाींना 
चकवसा देऊन ददनाींक २२ एषरकलल, २०१८ रोषी वसा ्यासमुारास पळंन गेयाच े
षनदाननास ेले े े,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, उक्त द काीी ेरोपी पळंन षाण्याची घ्ना १५ ददवससात 
दोन वसेळा घडयाने याबाबत ाासनाने चौकाी केली े े काय, चौकाीमध्ये 
काय ेढळंन ेले वस ्यानसुार पळंन गेलेया कैद्याना पकडण्याच्यादृष्ीने 
तापयतं कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत े े, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२२-११-२०१८) : (१)  ोय,  े खरे े े. 

सदर ेरोपी ददनाींक २२ एषरकलल,२०१८ रोषी पळंन गेले नसनं ददनाींक 
२३ एषरकलल,२०१८ रोषी पळंन गेले े ेत. 
(२) ददनाींक २३/०४/२०१८ रोषी औरींगाबाद येथील घा्ी रुपयुीालयातनं पलायन 
केलेया दोन बींदयापकैी न्यायानीन बींदी भक्षय ाामरावस े वसले यास ्याच 
ददवसाी ददनाींक २३/०४/२०१८ रोषी भ्क करुपन काराग ृात दाखल केले े े. 
तसेच दसुरा िाक्षाबींदी नामे सोन ंददलीप वसाघमारे  ा भद्यापपयतं काराग ृात 
दाखल झालेला ना ी. सदर पलायनाबाबत बेगमपरुा पोलीस ्ेान औरींगाबाद 
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येथे ग.ुर.नीं. ७१/२०१८ कलम २२४, ३०७, ३५३, ३३३ स  ३४ का.दीं.षवस. भन्वसये 
ददनाींक २३/०४/२०१८ रोषी गनु् ा दाखल केला े े. तसेच, ददनाींक 
०४/०५/२०१८ रोषी औरींगाबाद येथील ाासकीय रुपयुीालयातनं पलायन केलेला 
न्यायानीन बींदी नामे वसा ेद ाखे मोसीन ऊिन  भसद यास बेगमपरुा पोलीस 
्ेान, औरींगाबाद याींनी ग.ुर.नीं. ७८/२०१८ कलम २२४ का.दीं.षवस. भन्वसये 
भ्क करुपन ददनाींक १२/०६/२०१८ रोषी काराग ृात दाखल केले े े. 

पोलीस ्ेान बेगमपरुा ग.ुर.नीं. ७१/२०१८ मनील घ्नतेील ेरोपीस 
पळंन षाण्यास षबाबदार भसलेया दोन पोलीस  वसालदार/पोलीस िापाई 
याींना कारीे दाखवसा नो्ीस देण्यात ेली भसनं पढुील कायनवसा ी रकलताषवसत 
े े. तसेच पोलीस ्ेान बेगमपरुा ग.ुर.नीं. ७८/१८ मनील घ्नेतील ेरोपी 
पळंन षाण्यास षबाबदार भसलेले दोन पोलीस  वसालदार/पोलीस िापाई याींना 
्याींचे कसरुीबाबत देय वसाषकनक वेसतनवसाढ पढुील वेसतनावसर प्रीाम न  ोता 
एक वसक ेथिगत करण्याची िाक्षा देण्यात ेली े े. 
(३) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
  
कडधचरोली जजल्हा मध्यवती सहिारी ाँिेच्या जाहहरातीमध्ये अनुसूधचत 

जाती व जमाती यािरीता पदाांची नोंद नसल्याााात 
  
(३९) ४३७६७ (०१-०८-२०१८). प्रा.जोकेन्द्द्र िवाड े: सन्माननीय सहिार मांराटी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडिचरोली जष ा मध्यवसती स कारी बँकेत ददनाींक ५ िेब्रवुसारी, २०१८ 
रोषी िलषपक ५२ वस ज्यषुनयर िलषपक ६ या पदासा श देण्यात ेलेया 
षाद रातीमध्ये भनसुिंचत षाती वस षमाती याकरीता पदाींची नोंद नसयाच े
मा े म,े २०१८ मध्ये वसा ्यादरम्यान षनदाननास ेले े े,  े खरे े े 
काय, 
(२) भसयास, भनसुिंचत षाती वस षमातीींचा भनाुके करण्याबाबत जष ा 
मध्यवसती स कारी बँकाना ेदेा देण्याबाबत कोीती कायनवसा ी केली वसा 
करण्यात येत े े, 
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(३) भसयास, उपरोक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी केली े े काय, चौकाीत 
काय ेढळंन ेले वस ्यानसुार कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत 
े े, 
(४) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (१९-१२-२०१८) : (१)  ोय. 
(२) वस (३) बँकेस ददनाींक ३०/०५/२०१६ पयतं ेरक्षी भिनषनयम लाग ं ोता. 
्यानसुार ददनाींक ३१/०३/२०१६ भखेर सदर बँकेत ज्यषुनभर ऑिीसर सींवसगानत 
६ वस िलषपक सींवसगानत ६ भाी भनाुकेाची एकंी १२ पदे करीे ेवसश्यक  ोत े
परींत ु बँकेने सवसन पदे खुया रकलवसगानतनं करयाने सदर रकलकरीी जष ा 
मध्यवसती स कारी बँकेकडंन खुलासा मागषवसण्यात ेला भसनं मखु्य 
कायनकारी भिनकारी याींना यारकलकरीी षवसकागीय स षनबींनक, स कारी सींथा, 
नागपरं येथे समक्ष सनुावसीीस बोलावसनं ्याींचे लेखी म् ीीे दाखल कूनन 
घेतलेले े े. ज्यषुनभर ऑिीसर वस िलपीकाींची भनकु्रमे ०६ वस ०१ ्रक्त पदे 
भनाुके मो ीमेंतगनत ्वसरीत करण्याकरीता बँकेस षनदेिात केलेले े े. 
्यासोबतच यारकलकारे भींात: भनाुके करयानींतर ्रक्त राद लेली िलषपक 
सींवसगानतील ०५ भनाुकेाची पदे पदोन्नती, सेवसाषनवस्ृती त्यादी कारीामळेु 
्रक्त झायानींतर ता्काळ करीा करण्याची षबाबदारी सींचालक मींडळ वस 
मखु्य कायनकारी भिनकारी याींची रा ील वस भनाुकेाची सवसन पदे करयाखेरीष 
ततर कोीती ी नोकरकरती रकलफक्रया करुप नये भसे ी बँकेस षनदेाीत केलेले 
े े. ज्यषुनभर ऑिीसरची ०६ पदे करण्याकरीता ददनाींक ०२/०६/२०१८ रोषी 
केलेली नोकरकरती रकलफक्रया ्वसरीत थाींबषवसण्यात यावसी, भसे बँकेस कळषवसण्यात 
ेलेले े े.  
(४) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
 

मुांाईतील साांताकु्रझ (पूवथ) येरे् राहणाऱ् या श्री.तेजस दाुे या तरुणाचा 
सहाव्या मजल्यावरील र्राांच्या णखडिीमधनू पडून मतृ्यू झाल्याााात 

 

(३०) ४४०९० (०५-१२-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम कोऱ्हे : सन्माननीय 
मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील साींताकु्रझ (पवंसन) येथे रा ीाऱ या श्री.तषेस दबेु या ३२ वसकीय 
तरुपीाचा एका िमराटाच्या स ाव्या मषयावसरील घराींच्या णखडकीमनंन पडंन 
म्ृय ंझायाच ेषनदाननास ेले े े,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, उपरोक्त रकलकरीी थाषनक पोलीस थानकाींत गनु् ा दाखल 
करुपन तपास करण्यात ेला े े काय, तपासात काय षनषपन्न झाल ेे े 
वस ्यानसुार ाासनाने कोीती कारवसाई केली वसा करण्यात येत े े, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२८-१२-२०१८) : (१)  ोय,  े खरे े े, 
(२) सदर रकलकरीी वसाकोला पोलीस  ाीे, मुींबई येथे भपम्ृय ंरकलकरी नोंद क्र. 
८८/२०१८ कलम १७४ िौषदारी रकलफक्रया सींद ता भन्वसये गनु् ा दाखल करण्यात 
ेला भसनं, सदरचा म्ृय ं  ा भपघाती, दारुपच्या नाते पडंन झायाच े
षनषपन्न झाले े े. 
(३) रकलश्न उद् कवसत ना ी.  

___________ 
 

वीज षनिमथती प्रिल्पामध्ये िोळशाच्या अपूऱ् या  
साठ्यामुळे भारषनयमन होत असल्याााात 

 

(४१) ४४४३४ (०५-१२-२०१८). श्री.रामदास आांा िर, प्रा.अषनल सोले, 
श्री.नाकोराव काणार, श्री.धकरीशचांद्र व्यास, श्री.ववलास पोतनीस, डॉ.(श्रीमती) 
मषनषा िायांदे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१९४२ ला हदनाांि १० जुल,ै २०१८ 
रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय ऊजाथ मांराटी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील म ाषनिमनतीच्या वसीष षनिमनती रकलकपामध्ये कोळााच्या 
भपऱं या साठ्यामळेु कारषनयमनाची सावस् षनमानी झायाचे ददनाींक १९ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोषी वसा ्यासमुारास षनदाननास ेले,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, सदर कारषनयमन रोखण्यासा श वसीष कें द्राला योयुय कोळााचा 
परुवस ा  ोण्यासींबनी ाासनाने कोीती उपाययोषना केली वसा करण्यात येत 
े े, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ?  
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श्री.चांद्रशखेर ाावनिुळे (२२-०१-२०१९) : (१) औजषीक षवसद्यतु कें द्राींना 
षनयिमत कोळसा परुवसठ्यासा श, म ाषनिमनतीने कें द्र ाासनाच्या भख्यारीतील 
कोल तींडडया िल. या कीं पनीच्या उपकीं पन्या WCL, MCL, SECL, ेणी 
िसींगारेनी कोल कीं पनी (SCCL) याींच्यााी दीघनकालीन तींनन परुवस ा करार 
केलेले े ेत. कोळसा परुवस ा षनयोषनासा श म ाषनिमनतीकडंन कोळसा 
कीं पन्याींना रकल्येक पढुील मद न्यासा श ेगाऊ कोळसा मागीी पराट (Order 
booking programme) ददले षात.े 

मािसक कोळसा मागीी पराटानसुार (Monthly order booking 
programme) कोळसा कीं पन्याींकडंन परेुसा कोळसा परुवस ा न झायामळेु 
कोळसा सा ा खालावसत े े. कें द्रीय षवसद्यतु रकलािनकरी (CEA), नवसी ददली 
याींच्या षनदेाानसुार म ाषनिमनतीकड े २२ ददवसस परेुल ततका कोळसासा ा 
भपेक्षक्षत े े. परींत ु म ाषनिमनतीकड े ददनाींक १९/०९/२०१८ रोषी २९८६५० 
मे.्न (२.५ ददवसस) परेुल ततकाच कोळसा सा ा उपलब्न  ोता. 

कें द्र ाासनाच्या भख्यारीतील कोळसा कीं पन्या वस रेवसेष याींनी 
सकारा्मक दृष्ीकोन  ेवसनं कोळसा रेक्सची सींख्या वसाढवसनं ददयास कोळसा 
परुवसठ्यात ेीखी सनुारीा  ोीे भपेक्षक्षत े े. 
(२) म ाषनिमनती कीं पनीने कोळसा सा ा वसाढषवसण्यासा श केलेया   
उपाययोषना :-  

कोळााचा भपरुा सा ा ेणी परुवस ा याबाबत कोल तींडडया िल. 
कोळसा कीं पन्या वस कें द्रीय षवसद्यतु रकलािनकरी (CEA) सोबत म ाषनिमनती 
कीं पनीने सात्याने पराटव्यवस ार वस पा परुावसा करीत े े. 

कोळसा कीं पन्याींकडंन  ोीारा भपरुा कोळसा परुवस ा वस कोळसा 
साठ्यात वेसगाने  ोीारी घ् यामळेु म ाषनिमनतीने सन २०१८-१९ मध्ये कि् 
प्लसच्या दराने डब्य.ंसी.एल. च्या खाीीतनं १५ लक्ष मे.्न वस 
एस.सी.सी.एल. च्या खाीीतनं १५ लक्ष मे.्न कोळसा घेण्यासा श सामींषय 
करार केले े ेत.  

कें द्रीय षवसद्यतु रकलािनकरी (CEA) याींनी कोळसा परुवसठ्यात वसाढ 
 ोण्यासा श, षवसद्यतु कें द्रापासनं ६० फक.मी. भींतराींच्या ेतील भसलेया 
कोळसाखाीीमनंन कोळााची र्याने वसा तकं करुपन कोळसा परुवस ा 
करण्याची भनमुती ददली. म ाषनिमनतीने ेषतागायत डब्य.ंसी.एल. च्या 
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कोळसा खाीीींमनंन दररोष भींदाष े २३२९३ मे.्न एवसढा कोळसा रता 
वसा तकुीने ेीण्यासा श कीं राटा्े ददली े ेत वस ्यानसुार कोळसा वसा तनं 
करुपन औजषीक षवसद्यतु कें द्राींना कोळसा परुवस ा करण्याचे काम सरुुप केले 
े े.  

ददनाींक ०७ ऑक््ोबर, २०१७ रोषी मा.मखु्यमींराटी म ाराषर ाासन 
याींच्या भिनप्याखाली कें द्रीय षवसद्यतु रकलािनकरी (CEA), कोल तींडडया िल. 
डब्य.ंसी.एल. वस रेवेस रकलषतषननी याींच े सोबत ेढावसा ब ैक घेतली. तसेच 
ऑक््ोबर, २०१८ ेणी नोव् ेंबर, २०१८ मध्ये डब्य.ंसी.एल. च्या 
भिनकाऱयाींसोबत षवसषवसन ब ैका घेतया सदर ब ैकीनींतर म ाषनिमनतीस 
कोळसा कीं पन्याींकडंन सरासरी २४-२५ रेक्स रकलाप्त  ोत े ेत. 
(३) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
 

मुांाईतील अांधेरी येर्ील सी.डी.ार्ीवाला शाळेच ेउपमुख्याध्यापि याांनी  
शाळेच्या तमारतीवरून उडी मारून आत्महत्या िेल्याााात 

 

(४२) ४४६७९ (०५-१२-२०१८). श्री.नाकोराव काणार, प्रा.अषनल सोले, 
श्री.धकरीशचांद्र व्यास, श्री.ववजय ऊर्थ  भाई धकरिर, श्री.रामदास आांा िर : 
सन्माननीय मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई, भींनेरी येथील सी.डी.बिीवसाला ााळेचे उपमखु्याध्यापक याींनी 
ााळेच्या तमारतीवसूनन उडी माूनन े्म ्या केयाचे मा े ऑग्, २०१८ 
च्या षतसऱ या े वसड्यात षनदाननास ेल ेे े,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, षवसद्याथीषरकलय िाक्षक म् ींन गत २० वसक े ्याींची नळख 
भसताना ी े्म ्या करण्याची कारीे काय े ेत, याबाबत ाासनाने 
चौकाी केली े े काय, चौकाीत काय ेढळंन ेले वस ्यानसुार कोीती 
कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत े े, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२९-१२-२०१८) : (१)  ोय,  े खरे े े. ददनाींक 
१०/०८/२०१८ रोषी मुींबई भींनेरी येथील सी.डी. बिीवसाला ााळेचे िाक्षक याींनी 
ााळेच्या तमारतीवसूनन उडी माूनन े्म ्या केली े े.  
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(२) सदर रकलकरीी मयताच्या प्नीने ददलेया षबाबावसरुपन मयत यास मागील 
१५ वसकानपासन ं उच्च रक्तदाब वस मनुमे  या ेषाराने राटत  ोत.े तसेच 
्याींचेवसर २५ लाखाचे कषन  ोत.े ्यामळेु ्याींनी मानिसक तीावसाखाली 
े्म ्या केली भसनं, सदर रकलकरीी ्याींचा कोीावसर ी सींाय फकीं वसा तक्रार 
नसयाचे साींिगतले े े. तसेच वसदै्यफकय भिनकारी याींनी ददलेया 
भ वसालानसुार मयताच े म्ृयचंे कारी SHOCK DUE TO 
CRANIOCEREBRAL INJURY (UNNATURAL) भसे े े. सदर 
रकलकरीी दा.नौ.नगर पोलीस  ाीे, मुींबई येथे ता्काळ भपम्ृय ं नोंद 
क्र.६१/२०१८ कलम १७४ सीेरपीसी भन्वसये नोंद घेण्यात ेली े े.  
(३) रकलश्न उद् कवसत ना ी.  

___________ 
  

नाकपूर शहरातील झोपडपट्टीवासीयाांना मालिीपटे्ट  
िमळण्यास अडर्ळा षनमाथण झाल्याााात 

  
(४३) ४५३५५ (३०-१०-२०१८). श्री.प्रिाश कजिभये : सन्माननीय कहृषनमाथण 
मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरं ा रातील नझुलच्या षिमनीवसरील झोपडपट्टयाींची षमीन 
‘‘झोपडपट्टी पनुवसनसन रकलािनकरी‘‘ (एसेरए) कड े  ताींत्रत करण्याचे 
प्रपराटक ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१७ रोषी काढण्यात ेले भसयामळेु उक्त 
षिमनीवसरील झोपडपट्टीवसासीयाींना मालकीपटे्ट िमळण्यात भडथळा षनमानी झाल े
भसनं ्याींच्यात रकलचींड भसींतोक षनमानी झायाच े षनदाननास ेले े े,  े 
खरे े े काय, 
(२) भसयास, सदर प्रपराटकामळेु नझलुच्या गौतमनगर, रा ंलनगर, 
सरवसतीनगर वस भींगलुीमाल किलनी या चार झोपडपट्टयाींमनील मालकीपटे्ट 
देण्याच्या सरुुप झालेया रकलफक्रयेवसर सींक् नढवसले े े तसेच झोपडपट्टी 
पनुवसनसन रकलािनकरीाला मालकीपटे्ट षवसतरीाचा भिनकार नसनं िक्त पनुवसनसन 
करण्याचा भिनकार े े,  े  ी खरे े े काय, 
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(३) भसयास, उक्त रकलकरीी ाासनाने चौकाी केली े े काय, चौकाीत 
काय ेढळंन ेले वस ्यानसुार कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात येत 
े े, 
(४) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (२०-११-२०१८) : (१) जष ािनकारी, नागपरं याींनी ददनाींक 
२६/१२/२०१७ वस ददनाींक १४/०६/२०१८ भन्वसये नागपरं ा रातील नझंलच्या 
षागेवसर वससलेया भींगलुीमाल किलनी, गौतम नगर, रा ंल नगर वस सरवसती 
नगर त्यादी षिमनी झोपडपट्टी पनुवसनसन रकलािनकरी, नागपरं याींचेकड े
 ताींतरीत करण्याचे ेदेा ददल ेे ेत. तथाषप, भद्याप षिमनीचा ताबा 
रकलािनकरीास देण्यात ेला ना ी. सदर झोपडपट्टयाींबाबत सध्या कु ली ी 
पनुवसनसन योषना रकलताषवसत नसयाने वस तथेील नागरीकाींची मालकीने 
पट्टयाींची मागीी भसयाने या षिमनीबाबतच्या पटे्ट वसा्पाची कायनवसा ी 
जष ािनकारी कायानलयाकडंनच करण्याबाबत रकलािनकरीाने जष ािनकारी, 
नागपरं याींना ददनाींक १७/११/२०१८ भन्वसये षवसनींती केली े े. 
(२) वस (३) झोपडपट्टी पनुवसनसन रकलािनकरी, नागपरं याींचेमािन त नागपरं 
ा रातील घोषकत झोपडपट्टीमध्ये पनुवसनसन योषना राबषवसली षात.े नागपरं 
ा रातील झोपडपट्टीमध्ये पटे्ट वसा्पाची कायनवसा ी रकलािनकरीामािन त करण्यात 
येत ना ी. 
(४) रकलश्न उद् कवसत ना ी.  

___________ 
ववलेपाले, मुांाई येर्ील हदक्षक्षत रोड वर जजऊषतया (जीववपुबराटिा) पुजा 

िररत असताना ववहहरीत पडून मतृ्यू झाल्याााात 
  
(४४) ४६०११ (०५-१२-२०१८). श्री.रामषनवास िसांह : सन्माननीय मखु्यमांराटी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) षवसलेपाले, मुींबई येथील ददक्षक्षत रोड वसर जषऊषतया (षीषवसपतु्रराटका) पषुा 
क्रत भसलेया दोन मद ला वस एक ल ान मलुगा षवसद रीत पडंन म्ृय ं
झायाची घ्ना मा े ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वसा ्यादरम्यान घडली े े,  े 
खरे े े काय, 
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(२) भसयास, सदर घ्नचेी ाासनाने चौकाी केली े े काय, ्यात काय 
ेढळंन ेले वस तद्नसुार ाासनतरावसर काय कायनवसा ी केली वसा करण्यात 
येत े े, 
(३) नसयास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२८-१२-२०१८) : (१)  े खरे े े. 

सदर दघुन् ना ददनाींक ०२/१०/२०१८ रोषी घडली भसनं यामध्ये एक 
मद ला वस दोन मलुी याींचा म्ृय ंझाला े े. 
(२) ददनाींक ०२/१०/२०१८ रोषी सायींकाळी १६.०० च ेसमुारास षवसलेपाले येथील 
रुपईया बींगला प्रसरातील षवसद रीवसर पारींपा्रक पध्दतीने षुतीया माँ या 
देवसीची पषुा करण्यासा श ल ान मलुाींस  मद ला षमया  ो्या. ्यातील १२ 
त े १५ मद ला वस मलेु षवसद रीवसर भसलेया लॅबवसर पषुेसा श थाींबलेले 
भसताना ्याींच्या वसषनामळेु सदर मद ला लॅबस  षवसद रीत कोसळया.  

्यावसेळी तथेे  षर भसलेया थाषनक लोकाींनी का ी मद लाींना बा ेर 
काढले वस भजयुनामन दलाची वसा ने ेयानींतर पींपाद्वसारे षवसद रीतील पाीी 
उपसनं काढले तवे् ा ्यामध्ये एक मद ला वस दोन मलुी बेाधु्द भवसथेत 
िमळंन ेयाने ्याींना ता्काळ कंपर रुपयुीालयात दाखल करण्यात ेले. 
तथेे डिक््राींनी ्याींना दाखलपवुसन मयत घोषकत केले.  

सदरची घ्ना  ी नसैिगनक भपघाताने झालेली भसनं ्यामध्ये 
कोीाचा ी  लगषीपीा फकीं वसा षनषकाळषीपीा झालेला नसयाने ्याबाबत 
दखलपाराट गनु् ा नोंद करण्यात ेलेला ना ी. सदर घ्नेबाबत षवसलेपाले 
पोलीस ्ेान येथे भपम्ृय ं नोंद क्रमाींक ५९/१८, ६०/१८ वस ६१/१८ कलम 
१७४ भन्वसये नोंद करुपन पढुील चौकाी चाल ंे े. 
(३) रकलश्न उद् कवसत ना ी. 

___________ 
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राज् यातील मरा ी माध् यमाच् या खाजकी ववनाअनुदाषनत व अनुदाषनत 
 सवथ शाळाांना षनवासी दराने वीज पुरव ा िरण् याााात 

  
(४५) ४९०६३ (२०-०६-२०१४). श्री.सषतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ववक्रम 
िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, डॉ.सधुीर ताांाे : ताराांकित प्रश् न क्रमाांि 
४५५१८ ला हदनाांि २० डडसेंार, २०१३ रोजी हदलले् या उत् तराच् या सांदभाथत : 
सन्माननीय ववत् त मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील मरा श माध् यमाच् या सवसन ााळाींना षनवसासी दराने वसीष परुवस ा 
करण् यासा श ाासन षवसचारानीन े े काय, 
(२) भस यास, उक् त रकलकरीी ाासनाने कोीता षनीनय घेतला वसा घेण् यात 
ेलेला े े, 
(३) तसेच उपरोक् त षनीनयाचे  वसरुपप काय े े, 
(४) नस यास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुकां ीवार (२२-०१-२०१९) : (१), (२) वस (३) वसीष दर  रषवसण्याचा 
भिनकार म ाराषर राज्य षवसद्यतु षनयामक ेयोगाच्या भख्या्रत येतो वस 
्यानसुार राज्यातील मरा श माध्यमाच्या सवसन ााळाींना “सावसनषषनक सेवसा” या 
वसगनवसारीनसुार वसीष त्रबलाची ेकारीी करण्यात येत.े 
(४) रकलश्न उद्् ावसत ना ी. 

___________ 
 

मौजे पाडळी (ता.जुन्द् नर, जज.पुणे) येर्ील जाकेवर  
ाेर्राांसा ी वसाहत स् र्ापन िरण् याााात 

 
(४६) ४९९९६ (०३-०७-२०१४). श्री.हेमांत  िल,े श्री.अषनल भोसल े: सन्माननीय 
मखु्यमांराटी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मौषे पाडळी (ता.षुन् नर, जष.पीेु) येथील ग् क्र. ११ क्षेराट ५  ेक् ्र ७५ 
ेर  ी षागा बेघराींच् यासा श ेरक्षक्षत करुपन ी ् या षागेवसर ाासनामािन त 
वससा त  थापन केललेी ना ी,  े खरे े े काय, 
(२) भस यास, ् याची कारीे काय े ेत, 
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(३) तसेच बेघराींचा रकलश् न कायम वसरुपपी सोडषवसीेबाबत ाासनाने कोीती 
उपाययोषना केली वसा करण् यात येत े े, 
(४) नस यास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२०-११-२०१८) : (१) वस (२)  े खरे ना ी. 

सदर षिमनीचा ताबा जष ािनकारी, पीेु याींनी ददनाींक २९/०८/२००२ 
रोषी पीेु ग ृषनमानी वस क्षरेाटषवसकास मींडळाला ददला. मळं योषना  ी षुन्नर 
नगरप्रकदेमािन  राबषवसण्यात येीार  ोती. तथाषप, नगरप्रकदेची ेिथनक 
कुवसत नसयाने सदर षमीन म् ाडाकड े  ताींतरीत करण्यात ेली. या 
योषनेबाबत ददनाींक १६/०६/२०१४ रोषी भिनकारी वस थाषनक बेघर रद वसााी 
सींथा याींच्यात झालेया ब ैकीमध्ये सदर षमीन षुन्नर नगरप्रकदेच्या 
ताब्यात ेयानींतर षनयोषन करुपन कखंींड वसा्प करण्याचे भथवसा 
नगरप्रकदेकड े उपलब् न भसलेया योषनेनसुार कायनवसा ी करण्याच े  रले. 
सदर षमीन ाासनास परत करण्यासा श मखु्यािनकारी, पीेु ग ृषनमानी वस 
क्षेराटषवसकास मींडळ याींनी तसा रकलतावस ददनाींक ११/०६/२०१४ रोषी 
जष ािनकारी, पीेु याींच्याकड ेसादर केला. 
(३) रकलनानमींराटी ेवसास योषना राबषवसण्यासा श षुन्नर नगरप्रकदेने ान्य 
कीं न्स ी्ंन्् याींची नेमींक करुपन ्यारकलमाीे घ्क क्र. १, ३ वस ४ चे सव् ेक्षी 
करुपन घ्क क्र. १ चा २४० घराींचा रकलतावस ददनाींक ५/०७/२०१८ तसेच घ्क 
क्र. ३ करीता ८१ घराींचा रकलतावस ददनाींक १२/१०/२०१८ रोषी म् ाडाकड ेसादर 
केला े े. तसेच घ्क क्र. ४ चे सवेसक्षी पींन झाले भसनं ्यानसुार 
सषवसतर रकलकप भ वसाल सादर करण्यात येईल, भसे मखु्यािनकारी, षुन्नर 
नगरप्रकद याींनी कळषवसले े े. 
(४) रकलश्न उद्् ावसत ना ी. 

___________ 
 

नाकपूर जजल् हा मध् यवती िो-ऑप.ाँिेच् या आधर्थि  
कैरव्यवहारातील रक् िमेची वसुली िरण् याााात 

 

(४७) ५०११९ (०१-०७-२०१४). श्री.नाकोराव काणार  : सन्माननीय सहिार मांराटी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरं जष  ा मध् यवसती स कारी बँकेत सन २००२ मध्ये झाले या 
ेिथनक गरैव्यवस ाराची चौकाी षवसाके भींकेक्षक श्री यावसींत बागड ेयाींनी केली, 
 े खरे े े काय, 
(२) भस यास, श्री.बागड े याींनी केले या चौकाीत १२४.६० को्ी रुपपयाींचा 
गरैव्यवस ार झा याचे षनदाननास ेल,े  े  ी खरे े े काय, 
(३) भस यास, गरैव्यवस ारची रक् कम १२ ्क् के दराने त् कालीन भध् यक्ष 
श्री.सषुनल केदार वस श्री.भाोक चौनरी याींचेकडंन वससलं करावसी भसे ेदेा 
श्री.बागड ेयाींनी ददले  ोत,े  े  ी खरे े े काय, 
(४) भस यास, या ेदेाषवसरुपध् द त् कालीन भध् यक्ष श्री.सषुनल केदार याींनी 
स कार मींत्रयाींकड ेभषपल दाखल केले े े,  े  ी खरे े े काय, 
(५) भस यास, ्या भषपलावसर कोीती ी कायनवसा ी न करता रकललींत्रबत 
 ेवसण् यात ेल,े  े  ी खरे े े काय, 
(६) भस यास, भषपल ततका रकलदीघन काळ रकललींत्रबत  ेवसण् याची कारीे कोीती 
े ेत, 
(७) भस यास,  े भषपल केव्  ापयतं षनकाली काढण् यात येीार े े ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (२८-०१-२०१९) : (१)  ोय,  े खरे े े. 
(२) श्री.बागड े याींनी केलेया चौकाीत श्री.सषुनल केदार, माषी. भध्यक्ष 
याींचेवसर रुपपये १,२६,७७,७८,०००/- श्री.भाोक चौनरी, माषी सरव्यवसथापक 
याींचेवसर रुपपये २५,४०,५२,०००/- सौ.ेााताई म ाषन माषी उपाध्यक्ष, 
श्री.ाामरावस नवसड, सौ.कुसमंताई फकींमतकर, श्री.मोरबाषी षनमष,े श्री.रमेा 
षनमषे ेणी श्री.सींतोक चोरे सवसन माषी सींचालक याींचेवसर भनकु्रमे रुपपये 
१०००/- मळं दाषय्वस षनजश्चत केलेले े े. 
(३)  ोय. 

श्री.बागड,े चौकाी भिनकारी याींनी ददनाींक २८/११/२०१३ रोषी ददलेया 
भींषतम ेदेाानसुार उपरोक्त रक्कम ्या ेदेााच्या तारखेपासनं एक 
मद न्याच्या ेत, ्यावसरील ददनाींक १३/०५/२००२ या तारखेपासनं रक्कम 
रकल्यक्षात बँकेत करीा करण्याच्या तारखेपयतं द.सा.द.ा.े १२ % व्याषास  
बँकेत नगदीने फकीं वसा क्रिड डडमाींड ्ा््द्वसारे षमा करावसी भसे षनदेा ददले 
े ेत. 
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(४)  ोय. 
श्री.सषुनल केदार याींनी ाासनाकड े या ेदेााषवसरुपध्द भपील क्रमाींक 

८९१/२०१३ दाखल केले  ोत.े 
(५) ना ी. 

सद्य:जथतीत सदर भपील क्रमाींक ८९१/२०१३ रकललींत्रबत नसनं 
ाासनाच्या ददनाींक १४/०६/२०१४ च्या ेदेाानसुार सदरील भपील भींात: 
मान्य करण्यात ेले े े. तसेच रकलषतवसादी क्र. २ रकलािनकृत भिनकारी कलम 
८८, नागपरं जष ा मध्यवसती स कारी बँक मयानददत नागपरं याींचे ददनाींक 
२८/११/२०१३ रोषीच्या ेदेा पराटातील मदु्या क्र. १, २, ५, ६ वस ७ पींनपीे 
रद्द करण्यात ेलेले े े. रकलततु रकलकरीी कलम ८८ नसुार िेर चौकाी 
करण्यासा श रकलािनकृत भिनकाऱयाींची नेमींक करावसी भसे षवसकागीय 
स षनबींनक स कारी सींथा, नागपरं याींना षनदेा देण्यात ेलेले े ेत. 
नवसषनयकु्त रकलािनकृत भिनकाऱयाींनी दोक पराटातील मदु्या क्र. १, २, ५, ६ वस ७ 
च्या भनकुींगाने चौकाी करण्याबाबत ्याींना षनदेा देण्यात ेले े ेत. 
खचानबाबत का ी ी ेदेा ना ीत. 
(६) श्री.सषुनल केदार याींनी रकलािनकृत भिनकारी याींचा भींषतम ेदेा ददनाींक 
१८/११/२०१३ च्या षवसरोनात ाासनाकड े भपील दाखल केयानींतर रकलततु 
भपील भषानची सनुावसीी ददनाींक ०६/१२/२०१३, ददनाींक २३/१२/२०१३, ददनाींक 
१५/०१/२०१४, ददनाींक २९/०१/२०१४, ेणी ददनाींक ११/०२/२०१४ रोषी घेण्यात 
ेली ्यानींतर लोकसकेच्या सावसनत्रराटक षनवसडीकं ेचारसींद तमेळेु भपीलाची 
सनुावसीी झाली ना ी. ाासनाने ददनाींक १४/०६/२०१४ रोषी ेदेा पारी करुपन 
भपील षनकाली काढले े े. 
(७) ाासनाने ददनाींक १४/०६/२०१४ रोषी भपील षनकाली काढले े े.  

___________ 
 

वैभववाडी (जज.िसांधदुकुथ) तालुक् यात वीज मी र रीडीांकच ेमनमानी िाम 
िरणाऱ् या एजन्द् सीवर िारवाई िरण् याााात 

  
(४८) ५०५५६ (२३-०६-२०१४). श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जकताप : सन्माननीय 
ऊजाथ मांराटी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वसकैवसवसाडी (जष.िस ींनुदगुन) तालकु् यात वसीष मी्र रीडीींगचे काम करीाऱ या 
एषन् सीच् या मनमानी कारकारामळेु ग्रा काींना वसीष देयकाचा ेिथनक कदंुड 
सोसावसा लागत भस याने ् याींच् यात तीव्र भसींतोक पसरला भस याचे मा े 
माचन, २०१४ मध् ये वसा ् यादरम् यान षनदाननास ेले े े,  े खरे े े काय, 
(२) भस यास, या रकलकरीी चौकाी करण् यात ेली े े काय, 
(३) भस यास, चौकाीत काय ेढळंन ेले वस ् यानसुार दोकी ेढळंन 
येीाऱ या एषन् सीवसर कोीती कारवसाई केली वसा करण् यात येत े े, 
(४) नस यास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर ाावनिुळे (२२-०१-२०१९) : (१)  ोय, एकंी २१ वसीष ग्रा काींना 
चुकीची वसीष त्रबले ेकारीे झायाचे षनदाननास ेले े े. 
(२)  ोय. 
(३) सींबींिनत कीं राटा्दाराींकडंन २१ वसीष ग्रा काींचे मी्र वसाचनाची नोंद चकुीची 
करण्यात ेली भसयामळेु, सींबींिनत ग्रा काींना चकुीच्या ेकाराची वसीष 
देयके देण्यात ेली  ोती. सदरील वसीष ग्रा काींच्या मी्र वसाचनाची चुकीची 
नोंद करीाऱया सींबींिनत दोकी कीं राटा्दाराकडंन देण्यात ेलेया कामाच्या भ्ी 
वस ातीनसुार, दींडा्मक कायनवसा ी करुपन रुपपये २,१००/- दींड वससलं करण्यात 
ेले े ेत. तसेच सदर वसरील झालेया रकलकाराची पनुरावस्ृती  ोऊ नये 
म् ींन सींबींिनत कीं राटा्दाराींस समष सधु्दा देण्यात ेली े े. तसेच सींबींिनत 
वसीष ग्रा काींच्या वसीष त्रबलाींच्या तक्रारीचे षनरसन करुपन चुकीच्या ेकारीीची 
वसीष त्रबले दरुुपती करुपन सनुारीत वसीष देयके देण्यात ेली े ेत. ्यामळेु 
वसीष ग्रा कावसर ेिथनक बोषा पडलेला ना ी. 
(४) रकलश्न उद्् ावसत ना ी. 

___________ 
  

येरवडा (पुणे) पररसरातील वीज देयिाची र्िाािी  
असणाऱ् याांना नवीन मी र हदल् याााात 

  
(४९) ५१३५९ (२०-०६-२०१४). श्री.अषनल भोसल े: सन्माननीय ऊजाथ मांराटी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पणु् यातील येरवसडा प्रसरात वसीष ग्रा काींकड ेवसीष त्रबलाची मो श रक् कम 
थकीत भसताना नवसीन मी्र घेऊन थकबाकी बडुषवसण् यात येत भस याचे मा े 
एषरकलल, २०१४ च् या षतसऱ या सप् ता ात षनदाननास ेले े े,  े खरे े े 
काय, 
(२) भस यास, उक् त रकलकरीी ाासनाने चौकाी केली े े काय, 
(३) भस यास, चौकाीचे षनष ककन काय े ेत वस तदनसुार थकबाकी भसताना 
नवसीन मी्र देण् यास षबाबदार भसीारे म ाषवसतरीाचे भिनकारी/ कमनचारी 
याींचेवसर कोीती कारवसाई केली वसा करण् यात येत े े, 
(४) नस यास, षवसलींबाची कारीे काय े ेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर ाावनिुळे (२२-०१-२०१९) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) सदर चौकाीत नषवसन वसीष षोडीीकरीता रकलाप्त झालेया चार भषानवसर 
सींबींिनताींकड े थकबाकी भसनं सधु्दा ्याींचेकड े “थकबाकी ना ी” भस े
िलद याचे ेढळंन ेले. यास षबाबदार भसीाऱया कषनष  तींराटज्ञास 
षनलींत्रबत करण्यात ेलेले भसनं ्याींचेषवसरुपध्द षवसकागीय चौकाीची कायनवसा ी 
सरुुप करण्यात येऊन ेरोपपराट बषावसण्यात ेले े े. 
(४) रकलश्न उद्् ावसत ना ी. 

___________ 
 

उस्मानाााद जजल्हा ाँिेला आधर्थि सहाय्य िरणेााात 
 

(५०) ५१७७९ (०३-०७-२०१४). श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय सहिार मांराटी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील नागपरं, बलुढाीा ेणी वसनान येथील ेिथनक भडचीीत 
सापडलेया जष ा बँकाींना ाासनाने ेिथनक मदत केली तथाषप, उमानाबाद 
जष ा बँकेला ेिथनक स ाय्य करण्यात ेले ना ी,  े खरे े े काय, 
(२) भसयास, ्याची कारीे काय े ेत, 
(३) तसेच सद्य:जथतीत भडचीीत सापडलेया उमानाबाद जष ा बँकेला 
ेिथनक स ाय्य करीेबाबत ाासनाने कोीती कायनवसा ी केली वसा करण्यात 
येत े े ? 
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श्री.सभुाष देशमखु (२८-०१-२०१९) : (१)  ोय. नागपरं, बलुढाीा ेणी वसनान 
बँकेस बँकीींग परवसाना िमळण्यासा श भथनस ाय्य करण्याबाबतचा षनीनय 
घेण्यात ेला े े. तथाषप, उमानाबाद जष ा स कारी बँकेस ेनीच 
परवसाना िमळायामळेु ेिथनक स ाय्य करण्यात ेले ना ी. 
(२) रकलश्न उद्् ावसत ना ी. 
(३) रकलश्न उद्् ावसत ना ी. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांाई.   सधचव (िायथभार), 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रीपंवसन सवसन रकलफक्रया म ाराषर षवसनानमींडळ सिचवसालयाच्या सींगीक यींराटीेवसर करण्यात ेली े े.  

मुद्री: ाासकीय मध्यवसती मुद्रीालय, मुींबई. 


