
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सहावी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
 

सुशशक्षित बेरोजगार सहिारी सांस्रे्ने त्याांच्या प्रलांबबत मागणयाांबाबत 
 

(१) २१०६ (२८-०१-२०१५). प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य सशुिक्षित बेरोजगार सहकारी सींस्था जजल्हा फेडरेिन 
राज्यस्तरीय कृती सशमतीने तयाींच्या प्रलींबबत मागणयाींबाबत िासनास ननवेदन 
ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १० लि रुपयापयतंच्या ववना ननववदा कामे देणयाचे िासनाने 
मान्य केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासन आपल्या ननणणयाची अींमलबजावणी करणार 
आहे काय, 
(४) असल्यास, त ेकेव्हापयतं करणार आहे ? 
 

श्री.जयिुमार रावल (३१-०१-२०१९) : (१) महाराषर राज्य सशुिक्षित बेरोजगार 
सहकारी सींस्था जजल्हा फेडरेिन राज्यस्तरीय कृती सशमतीचे ननवेदन 
िासनास प्राप्त झाले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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येऊर (जज.ठाणे) येर्ील गोल्डन स्वॉन िां री क्लब  
बेिायदेशीरररत्या सुरू असल्याबाबत 

 

(२) १०१८० (३०-०७-२०१५). श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरांजन डावखरे : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येऊर, (जज.ठाणे) येथील गोल्डन स्वॉन कीं री क्लबच्या परवान्याींची मदुत 
माहे फेब्रवुारी, २०१४ मध्ये सींपली असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये 
वा तयादरम्यान ननदिणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गोल्डन स्वॉन कीं री क्लब ने परवाना नतुनीकरणासाठी वेळेत 
प्रस्ताव सादर केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, परवाना नतुनीकरण झालेला नसतानाच तयाींनी 
बेकायदेिीरररतया क्लब सरुु ठेवला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या दठकाणी अवधैपणे छो्ेछो्े कॉ्ेज बाींधणयात आले असनू 
पाणयाचाही अवधैपणे वापर सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, परवाना नतुनीकरण करुन न घेता अवधैपणे सवण गोष्ी सरुु 
असल् याने स्थाननकाींमध्ये ंचींतचे े वातावरण पसरले असनू कायदा व 
सवु्यवस्था बबघडू िकत ेअिी स्थाननकाींची धारणा झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(६) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे वा करणयात येत 
आहे, 
(७) असल्यास, चौकिीनींतर सींबींं धताींवर कोणती कारवाई केली वा करणयात 
येत आहे ? 
 
श्री.देवेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) गोल्डन स्वान कीं री क्लब येथील सवण बाींधकामे अंधकृत असनू तयासाठी 
अंधकृत ्ॅक्स अदा केले जात आहे. तसेच महानगरपाशलकेने पाणयाच े
अंधकृत कनेक्िन ददलेले नसनू ्ँकद्वारे व बोअरवेलच्या पाणयाचा वापर 
केला जात आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
(६) व (७) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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राज्यात रस् ता अपतातातील ग्णाणाांना धषधोपचाराची 
 सुववधा उपलब्ध होणेबाबत 

  
(३) १३५४५ (२२-१२-२०१५). श्रीमती ववद्या चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मागील वर्षी रस् ता अपघातातील मतृाींच् या सीं येत १५ ्क् के वाढ 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी िासनामाफण त चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकिीत काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, अपघात स् थळी लवकरात लवकर षर्षधोपचार शमळणे तसेच 
लोकाींमध्ये जनजागतृी होणयाबाबत िासनाने कोणती प्रभावी उपाययोजना 
केली वा कायणवाही केली वा करण यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) राज्यातील रस्तयाींवर सन २०१३ त े
२०१५ या कालावधीमध्ये झालेले अपघात व मतृाींची साींजयकी मादहती 
दिणववणारा तक्ता खालीलप्रमाणे :- 

वषथ अपतात सांख्या मतृाांची सांख्या 
२०१३ ११,३३६ १३,०२९ 
२०१४ ११,५२८ १२,८०३ 
२०१५ १२,००९ १३,२१२ 

वरील तक्तयानसुार राज्यातील अपघातातील मतृाींच्या प्रमाणात सन 
२०१४ च्या तलुनेत सन २०१५ मध्ये ३ ्क्के वाढ झाल्याचे ददसनू येत.े 
(२) व (३) होय. 

महामागण तसेच रस्तयावर अपघात झाल्यास स्थाननक पोलीस ठाणे 
तसेच महामागण पोशलसाींकडून अपघातग्रस्ताींना तातकाळ मदतकायण परुववणयात 
येत.े तसेच अपघाताबाबत स्थाननक पोलीस ठाणयास तातकाळ गनु्हा 
नोंदववणयात येऊन आवश्यक त ेसहकायण करणयात येत.े 
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 सदर अपघाताींच्या कारणाींचा ववचार केला असता खालीलप्रमाणे बाबी 
आढळल्या आहेत. 
मानवी घ्क : ७० त े७५ ्क्के 
नसैंगणक घ्क : ७ त े९ ्क्के 
इतर घ्क : १३ त े१६ ्क्के 

(४) महामागण तसेच रस्तयावर अपघात झाल्यास स्थाननक पोलीस ठाणे तसेच 
महामागण पोशलसाींकडून अपघातग्रस्ताींना तातकाळ मदतकायण परुववणयात येत े
तसेच वदै्यकीय मदतीकरीता नजजकच्या िासकीय/खाजगी रुग्णालयात 
उपचाराकरीता दाखल केल े जात.े अपघातग्रस्त वाहने के्रनच्या सहाय्याने 
बाजूला करुन वाहतकु सरुळीत केली जात.े तसेच अपघाताबाबत गनु्हा 
नोंदवनू योग्य त ेसहकायण करणयात येत.े 

लोकाींमध्ये जनजागतृी होणयाकरीता िासनातफे दरवर्षी सींपणूण राज्यात 
“रस्ता सरुिा अशभयान” राबववले जात.े पोलीस ववभाग, आरोग्य ववभाग, 
बाींधकाम ववभाग, िालेय शििण ववभाग याींचसेह जनप्रबोधनाकरीता ववववध 
कायणक्रम आयोजजत करणयात येतात. कें द्र िासनाच्या रस्त े सरुिा 
अशभयानासींबींधीच्या अंधसचूनेस स्थाननक वतृतपत्र े व प्रसारमाध्यमे 
याींचेमाफण त जनजागतृी केली जात.े 

राषरीय आरोग्य अशभयानाच्या आपातकालीन वदै्यकीय सेवा 
प्रकल्पाींतगणत राज्यभरात एकूण ९३७ रुग्णवादहका अहोरात्र ततवावर कायणरत 
आहेत. तयापकैी ७०४ रुग्णवादहका बेशसक लाईफ सपो ण् (BLS) असनू २३३ 
रुग्णवादहका ॲडव्हान्स लाईफ सपो ण् (ALS) स्वरुपाच्या आहेत. आपतकालीन 
पररजस्थतीत रुग्ण/सींबींं धत नातवेाईक याींना १०८ या ्ोल फ्री क्रमाींकावर 
सींपकण  केल्यास रुग्णवादहका प्रतयि घ्नास्थळी येत.े सदर रुग्णवादहकाींमध्ये 
अतयाधुननक उपचारयींत्र े तसेच प्रशिक्षित डॉक््र व प्रशिक्षित वाहनचालक 
तनैात असतात. सदर सेवा ही पणूणपणे मोफत असनू सदर प्रकल्प कायाणजन्वत 
झाल्यापासनू म्हणजे माहे फेब्रवुारी, २०१४ त ेसप् े्ंबर, २०१६ पयतं राज्यातील 
एकूण ११,१६,०१३ गरजू रुग्णाींनी याचा लाभ घेतला आहे. यापकैी १,४२,२१७ 
अपघातग्रस्त रुग्णाींना सदर सेवा परुववणयात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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नागपूर शहर पोलीस भरतीत आरक्षित पदाांना डावल्याबाबत 
  
(४) १८३०७ (२९-०४-२०१६). श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू िहर पोलीस भरतीत आरक्षित पदाींना डावलणयात आल्याच ेमाहे 
फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, तयात काय 
ननदिणनास आले व तद्नसुार सदर पोलीस भरतीत आरक्षित पदाींचा समावेि 
करणेबाबत कोणती कायणवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (२९-०६-२०१८) : (१) व (२) नागपरू िहर पोलीस दलाची 
पोलीस शिपाई पदाींची २०१३ च्या प्रमाणणत बब ींदनुामावली नसुार व तयानींतर 
सन २०१४ च्या पोलीस भरतीत ननवड झालेल्या कमणचाऱयाींच्या समावेि 
केल्यानींतर बब ींदनुामावली वेळेत प्रमाणणत न झाल्याने तसेच पदोन्नती 
झालेले, बदलीवर गेलेल,े मतृय ूपावलेले स्वेच्छासेवाननवतृत झालेले तसेच माहे 
डडसेंबर-२०१६ पयतं ननयत वयोमानानसुार सेवाननवतृत होणाऱया कमणचाऱयाचा 
ववचार करुन पणूण महाराषरामध्ये एकाच ददविी जादहरात देणयात आल्याने 
फक्त खुल्या प्रवगाणत अनिुरे्ष ननघत असल्याने तयाप्रमाणे खलु्या प्रवगाणसाठी 
भरतीची जादहरात देणयात आली होती. सदरची बब ींदनुामावली प्रमाणणत 
झाल्यानींतर मागासवगीयाींचा अनिुरे्ष ननघाल्याने सधुारीत जादहरात प्रकाशित 
करुन सन २०१६ ची पोलीस भरती घेणयात आली आहे. तयानसुार पोलीस 
शिपाई पदासाठी सन २०१६ च्या पोलीस भरतीमध्ये मागासवगीय पदे 
भरणयाची कायणवाही करणयात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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सोयगाव (ता.शसल्लोड, जज.धरांगाबाद) येरे् पोलीस पाटील भरती 
प्रकियेत महहला उमेदवाराांना पररिेपासून वांधचत ठेवणयात आल्याबाबत 
  
(५) २०७७७ (२३-०८-२०१६). श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, 
ॲड.रामहरी ग्पनवर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सोयगाव (ता.शसल्लोड, जज.षरींगाबाद) येथे पोलीस पा्ील भरती प्रक्रक्रयेत 
िासन ननयम बाजूला ठेवनू ५० हून अंधक मदहला उमेदवाराींना परीिेपासनू 
वींं चत ठेवणयात आल्याचे माहे माचण, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिणनास 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील प्रकरणाची चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद् नसुार सदरील प्रकरणातील दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली 
वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) या सींबींधात शसल्लोड उपववभाग (जज.षरींगाबाद) मध्ये एकूण १२५ पोलीस 
पा्ील ररक्त पदाची भरती प्रक्रक्रया राबववणयात आली आहे. तथावप, ५० हून 
अंधक मदहला उमेदवाराींना पररिेपासनू वींं चत ठेवल्याबाबतची बाब 
ननदिणनास आलेली नाही. परींत,ु शसल्लोड तालकु्यातील २ मदहलाींनी परीिेस 
बस ू न ददल्याबाबत तक्रार अजण सादर केले होत.े तयापकैी एक मदहला 
अींगणवाडी सेववका असल्यामळेु व दसुऱया मदहलेकड े आरक्षित जागेसाठी 
जातीचे प्रमाणपत्र अजाणसोबत जोडले नव्हत े तयामळेु या मदहला उमेदवाराींच े
पोलीस पा्ील पदासाठीचे अजण अपात्र ठरववणयात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मौजे डोंगरखडाथ (ता.जज.यवतमाळ) येर्ील आरोणाय उपिें द्रातील 
वैद्यिीय अधधिारी/िमथचारी मुख्यालयी राहत नसल्याबाबत 

  
(६) २०८९२ (१९-०८-२०१६). श्री.ख्वाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.अननल भोसल,े श्री.किरण पावसिर, श्री.रामराव वडिुत े: सन्माननीय 
सावथजननि आरोणा य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) मौजे डोंगरखडाण (ता.जज.यवतमाळ) येथे असलले्या आरोग्य उपकें द्रातील 
वदै्यकीय अंधकारी/कमणचारी मुयालयी राहत नसल्याने रुग्णाींना पणूण 
िमतनेे आरोग्य सवुवधा शमळत नसल्याचे माहे मे, २०१६ च्या पदहल्या 
सप्ताहात ननदिणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व आरोग्य उपकें द्रात उपजस्थत न राहणाऱया वदै्यकीय 
अंधकारी / कमणचारी याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करणयात येतआहे, 
(३) असल्यास, रुग्णाींना पणूण िमतनेे आरोग्य सेवा शमळावी म्हणून िासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करणयात येत आहे,  
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२८-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी केलेल्या चौकिीत मौज े डोंगरखडाण या आरोग्य 
पथकातील वदै्यकीय अंधकारी हे मुयालयी मकु्कामी राहत नाही व 
कमणचारी मकु्कामी राहतात असे आढळून आले. 
 वदै्यकीय अंधकारी याींना मुयालयी राहून आरोग्य सेवा देणयाबाबत 
ताकीद देणयात आली आहे व कमणचाऱयाींना देखील मुयालयी राहून आरोग्य 
सेवा देणयाबाबत सचूना देणयात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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अांधेरी वसोवा (मुांबई) पररसरातील ववहहरीत उतरलेल्या  
दोन िामगाराांचा गुदमग्न मतृ्यू झाल्याबाबत 

  
(७) २१०५६ (२४-०८-२०१६). श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पावसिर, श्री.रामराव 
वडिुत,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्वाजा बेग : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अींधेरी-वसोवा (मुींबई) पररसरात नळ दरुूस्तीसाठी ववदहरीत उतरलेल्या 
दोन कामगाराींचा गदुमरुन मतृय ूझाल्याची घ्ना ददनाींक ११ मे, २०१६ रोजी 
वा तयासमुारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, तयात काय 
ननदिणनास आल,े तद् नसुार कोणती कायणवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) सदर घ्ना ददनाींक १० मे, २०१६ 
रोजी घडलेली आहे. 
(२) ददनाींक १० मे, २०१६ रोजी १५.३० चे समुारस ज्यबुली अपा ण्में्, यारी 
रोड, अींधेरी (प), मुींबई येथील ररींगवेलच्या (छो्ी ववहीर) साफसफाईचे काम 
करणयास ववदहरीत उतरलेल्या दोन कामगाराींचा गदुमरुन मतृय ूझालेला आहे. 

सरुिेची परेुिी उपकरणे न परुववता दोन कामगाराींच्या मतृयसू 
कारणीभतू झाल्याबाबत सींबींं धत ठेकेदाराींववरुध्द वसोवा पोलीस ठाणे येथे 
ग.ुर.क्र.१७०/२०१६, भादींवव कलम ३०४ (अ) अन्वये गनु्हा नोंद करणयात आला 
असनू आरोपीस तयाच ददविी अ्क करणयात आली होती. आरोपीींना 
मा.न्यायालयाने जामीनावर मकु्त केले असनू गनु््याचा पढुील तपास सरुु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबईतील शाळा पररसरातील वाहतुि िोंडीसांदभाथत ववद्यार्थयाांसाठी 
“रॅकफि िॉशसांग वॉडथन” मोहहम राबववणयाबाबत 

  
(८) २३५२२ (०४-०१-२०१७). श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, श्रीमती 
ववद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िाळा पररसरातील वाहतकुीची कोंडी सोडववणेबाबत ववद्यार्थयांसाठी 
“रॅक्रफक क्राशस ींग वाडणन” मोदहम माहे सप् े्ंबर, २०१६ पासनू राबववणयात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मोदहमेमध्ये िासकीय व खाजगी िाळाींचाही समाविे 
करणयात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मोदहम प्रभावीपणे राबववणेबाबत तसेच सदर मोदहमेत 
भाग घेणाऱयाींचे नकुसान होव ूनये म्हणून िासनाने कोणती कायणवाही केली 
वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. सदर मोदहमेमध्ये िासकीय व खाजगी िाळाींचाही समावेि करणयात 
आलेला आहे. 
(३) “रॉक्रफक क्रॉशस ींग वाडणन” या सींकल्पनेनसुार खाजगी, िासकीय अनदुाननत 
व ववनाअनदुाननत िाळाींमधील ववद्यार्थयांना रस्ता सरुक्षिततबेाबत मादहती 
देऊन जनजागतृी करणयात येत.े सदर जनजागतृी कायणक्रमात िाळेतील 
शििक, कायाणलयीन कमणचारी, पालक याींचा सहभाग व सहकायण असावे 
याकरीता “रॉक्रफक क्रॉशस ींग वाडणन” या सींकल्पनेचा उदय झाला आहे. 

नेमणयात आलेले “रॉक्रफक क्रॉशस ींग वाडणन” हे िाळेच्या पररसरात 
िाळा भरताना व सु् ताना ववद्यार्थयांना रस्ता ओलाींडणयास मदत करतात. 
तसेच िाळेतील शििक, कायाणलयीन कमणचारी, पालक हे ही मदत करीत 
असतात. यावेळी िाळेच्या आजूबाजूच्या पररसर वाहनमकु्त करुन तया 
दठकाणी िाळेच्या बसेस उ्या करणयात प्राधान्य देऊन ववद्यार्थयांस रस्ता 
ओलाींडणयास मदत केली जात.े 
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यासींदभाणत िाळेच े मुयाध्यापक, शििक, रस्ता सरुिा दलाच े
कमणचारी याींच्या नावाींची यादी, िाळेच े दरूध्वनी क्रमाींक, वयैजक्तक मोबाईल 
क्रमाींक, ई-मेल इ. बाबतची मादहती वाहतकु ववभागामध्ये सींग्रदहत करणयाच े
काम चाल ूआहे. 

िाळेत मलुाींच्या पी.्ी. च्या तासात तसेच िाळा भरावयाच्या आधी 
व सु् ल्यानींतर रस्ता सरुिेच े प्रशििण ववद्यार्थयांना देणयात येत.े वावर्षणक 
कायणक्रमाची आखणी वर्षाणच्या सरुुवातीलाच करुन ििैणणक वर्षण सरुु व्हायच्या 
आत िाळेला कायणक्रमाचे वळेापत्रक/अींदाजे तारखा कळववणयात येत असतात. 
िाळा तयाप्रमाणे िाळेच्या वेळापत्रकामध्ये वाहतकु शििण ववभागातनू प्राप्त 
कायणक्रमानसुार िाळा आपल्या वावर्षणक कायणक्रमाचे व पररिाींचे 
ननयोजन/आयोजन करीत असतात. सदर अ्यासक्रमामळेु ववद्यार्थयांच्या 
शििणावर कोणताही पररणाम होत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ जजल्हा पररषदेच्या आरोणाय ववभागातील  
ररक्त पदे भरणयाबाबत 

  
(९) २४७०० (०४-०१-२०१६). श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, 
ॲड.रामहरी ग्पनवर, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय 
सावथजननि आरोणा य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) यवतमाळ जजल्हा पररर्षदेच्या आरोग्य ववभागात गत दोन वर्षाणपासनू 
अनेक पदे ररक्त असनू जजल्हा आरोग्य अंधकारी माहे जून, २०१६ पासनू 
रजेवर असल्याने प्रभारी अंधकारी काम पहात आहेत तसेच साथरोग 
अंधकारी नसल्याने या पदाचा भार एका वदै्यकीय अंधकाऱयावर 
सोपववणयात आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिणनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पदे ररक्त असल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर आरोग्य ववभागातील ररक्त पदाींचा आढावा घेऊन पदे 
भरणयाबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१५-०३-२०१८) : (१) हे अींित: खरे आहे, 

यवतमाळ जजल्हा पररर्षदेच्या आरोग्य ववभागात महाराषर वदै्यकीय व 
आरोग्य सेवेमध्ये १२९ पदे मींजूर असनू तयापकैी १०४ पदे भरलेली असनू २५ 
पदे ररक्त आहेत. यवतमाळ जजल्हा पररर्षद येथे कायणरत असलेले जजल्हा 
आरोग्य अंधकारी हे खाजगी कारणास्तव ददनाींक २२/७/२०१६ त े ददनाींक 
४/१०/२०१६ या कालावधीत रजेवर होत.े तयाींचा अनतररक्त कायणभार सदर 
कालावधीत सहायक सींचालक, आरोग्य सेवा (कुषठरोग) यवतमाळ याींचकेड े
सोपववणयात आला होता.तसेच साथरोग वदै्यकीय अंधकारी याींची बदली 
झाल्याने तयाचे जागी दसुरा वदै्यकीय अंधकारी देणयात आला आहे.  
(२) प्राथशमक आरोग्य कें द्रातील ररक्त असलेल्या पदावर पयाणयी व्यवस्था 
म्हणून इतर वदै्यकीय अंधकाऱयाकड ेअनतररक्त कायणभार देऊन आरोग्य सेवा 
परुववणयात येत आहे. तयामळेु रुग्णाींची गरैसोय होत नाही.  
(३) महाराषर वदै्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे रुपये ६६००) मधील 
ररक्त पदे भरणयाची कायणवाही सरुु असनू, जजल्हा आरोग्य अंधकारी 
सींवगाणतील पदे भरणयासाठी महाराषर लोकसेवा आयोगाने तयाबाबतची 
जादहरात प्रशसध्द केली आहे. महाराषर वदै्यकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ 
(ग्रेड पे रुपये ५४००) या सींवगाणतील वदै्यकीय अंधकाऱ याींची ररक्त पदे 
भरणयासाठी िासन ननणणय, ददनाींक २६/१०/२०१६ अन्वये जजल्हास्तरावर 
जजल्हांधकारी याींच्या अध्यितखेाली गठीत केलेल्या सशमतीमाफण त ननयशमत 
वदै्यकीय अंधकाऱयाची पदे मलुाखतीव्दारे भरणयास परवानगी देणयात आली 
असनू, तयानसुार पदे भरणयाची कायणवाही सरुु आहे. तसेच ग्-क व ड 
सींवगाणसाठी लेखीपरीिा घेणयात आल्या असनू ररक्त पदे भरणयाबाबतची 
कायणवाही सरुु आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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राज्यात वायु िायदा, १९८१ अांतगथत पयाथवरणाशी ननगडीत 
 सवाथत जास्त गुन्हे दाखल झाल्याबाबत 

  
(१०) २५१२० (०४-०१-२०१७). श्री.अननल भोसल,े श्री.ख्वाजा बेग : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वाय ुकायदा, १९८१ अींतगणत पयाणवरणािी ननगडीत सवाणत जास्त 
गनु्हे दाखल झाले आहेत अिी मादहती नॅिनल क्राईम रेकॉडण ब्यरुोतफे 
नकुतचे जाहीर करणयात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाणत चौकिी करणयात आली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायणवाही करणयात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (१६-०१-२०१९) : (१) व (२) नॅिनल क्राईम ब्यरुोतफे 
प्रकाशित केलले्या क्राईम इन इींडडया २०१६ या अहवालात हवा (प्रदरू्षण 
प्रनतबींध व ननयींत्रण) अंधननयम १९८१ या शिर्षाणखाली महाराषर सवाणंधक २१ 
गनु्हे दाखल झाल्याची नोंद आहे. सदर गनु्हे हे मुींबई िहर (९), अहमदनगर 
(७), यवतमाळ (१), अमरावती िहर (४) याप्रमाणे नमदू आहे. 

प्रतयिात उपरोक्त सवण गनु्हे हे हवा (प्रदरू्षण प्रनतबींध व ननयींत्रण) 
अंधननयम १९८१ या सदराखाली नसनू ध्वनी प्रदरू्षण (ननयमन व ननयींत्रण) 
कायद्याखालील आहेत. परींत ुएन.सी.आर.बी. तफे मादहती सींकशलत करणयात 
येणाऱया आज्ञावलीमध्ये ध्वनी प्रदरू्षण (ननयमन व ननयींत्रण) कायदा असा 
पयाणय नसल्याने गनु््याींची नोंद हवा (प्रदरू्षण प्रनतबींध व ननयींत्रण) अंधननयम 
१९८१ खाली करणयात आली आहे. सबब, प्रतयिात हवा (प्रदरू्षण प्रनतबींध व 
ननयींत्रण) अंधननयम १९८१ अींतगणत राज्यात एकही गनु्हा दाखल नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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मनतमांद बालगहेृ प्रशशक्षित तज्ञ नसल्याने महहला व बालवविास 
ववभागािडून सामाजजि न्याय ववभागािड ेहस्ताांतररत िेल्याबाबत 

  
(११) २९०९० (१७-०४-२०१७). डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाल न्याय (काळजी व सींरिण) अंधननयम, २००० अन्वये मनतमींद 
बालगहेृ मदहला व बालववकास ववभागाच्या ननयींत्रणाखाली येत होती, परींत ु
प्रशिक्षित तज्ञ नसल्याने ही जबाबदारी सामाजजक न्याय ववभागाकड े ददनाींक 
३० मे, २०१२ रोजी हस्ताींतरीत करणयात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मलुाींच्या पनुवणसनासाठी प्रतयेक जजल््यात पाच जणाींची 
बाल कल्याण सशमती असनू ठाणे, रायगड व मुींबईतील जजल््यातील 
सशमतीवरील काही पदे ररक्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अपींग व्यक्ती अंधननयम, १९९५ मधील तरतदूीींप्रमाणे शििण 
व प्रशििणाची सवुवधा उपलब्ध करुन देणयाच े ननदेि मा.उच्च न्यायालयाने 
ददलेले असनूही मनतमींद मलुाींचे पनुवणसनाची जबाबदारी सींबींं धत दोन्ही 
ववभागाने न स्वीकारणयाची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने दोर्षी अंधकारी व कमणचाऱयाींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली आहे वा करणयात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (२८-०१-२०१९) : (१) ददनाींक ३० मे, २०१२ रोजीच्या 
िासन ननणणयान्वये मदहला व बालववकास ववभागाच्या ननयींत्रणाखाली मनतमींद 
मलुाींसाठीची बालगहेृ सामाजजक न्याय ववभागाला हस्ताींतरीत करणयात 
आलेली आहेत. 
(२) बाल न्याय (काळजी व सींरिण) अंधननयम २०१५ अींतगणत काळजी व 
सींरिणाची गरज असलेल्या मलुाींच्या पनुवणसनाच्या अनरु्षींगाने ननणणय 
घेणयासाठी जजल्हास्तरावर बाल कल्याण सशमतीची स्थापना करणे आवश्यक 
आहे. ठाणे, रायगड व मुींबई जजल््यातील बाल कल्याण सशमतीमधील ररक्त 
पदाचा कायणभार इतर जजल््यातील बाल कल्याण सशमती सदस्याींकड ेदेणयात 
आला असल्याने सशमतीचे काम सरुळीत चालेल याची दिता घेतली आहे. 
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(३) मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननदेिाप्रमाणे अपींग व्यक्ती (समान सींधी 
हक्काींच े सींरिण आणण सींपणूण सहभाग) अंधननयम १९९५ मधील 
तरतदूीप्रमाणे मनतमींद बालगहृातील प्रवेशिताींना शििण व प्रशििण सवुवधा 
उपलब्ध करून देणयाकरीता १४ अनदुाननत मनतमींद बालगहृाींकरीता एकूण ३९३ 
कमणचारी पदे (प्रशििीत शििक/ननदेिक/शििकेतर) ददनाींक २२/०६/२०१५ च्या 
िासन ननणणयान्वये मींजूर करणयात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

मौजे मालाड (ता.बोरीवली) येर्ील जशमनीवरील श्री शसध्दीववनायि 
रायपाडा सह. गहृननमाथण सांस्र्ा (ननयो) याांच े 

इरादापत्र (एलओआय) रद्द िरणयाबाबत 
  
(१२) २९८१८ (१४-०४-२०१७). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय गहृननमाथण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे. मालाड (ता.बोरीवली) न.भ.ूक्रीं . ७३७ या जशमनीवरील 
श्री.शसध्दीववनायक रायपाडा सह. गहृननमाणण सींस्था (ननयो) याींचे इरादापत्र 
(एलओआय) रद्द करणयाबाबत लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ६ फेब्रवुारी, २०१७ 
रोजीच्या पत्रान्वये मा.मुयमींत्री व मा.गहृननमाणण मींत्री महोदयाींकड े मागणी 
केली होती, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, तद्नसुार 
या प्रकरणात दोर्षी असलले्यावर कोणती कारवाई केली वा करणयात येत 
आहे. 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (०१-०२-२०१९) : (१) व (२) होय 
 याबाबत मा.श्री.आनींद राजेंद्र ठाकूर, ववधानपररर्षद सदस्य याींनी 
ददनाींक ०६/०२/२०१७ च्या पत्रान्वये मुय कायणकारी अंधकारी, झोपडपट्टी 
पनुवणसन प्रांधकरण व उपाध्यि, महाराषर गहृननमाणण व िते्रववकास 
प्रांधकरण याींच्याकड ेतक्रार केली होती. सदर तक्रारीच्या अनरु्षींगाने झोपडपट्टी 
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पनुवणसन प्रांधकरणाकडून चौकिी करणयात आली. झोपडपट्टी पनुवणसन 
प्रांधकरणाच ेसहकार अंधकारी शे्रणी-२ याींच्या उपजस्थतीत सींस्थेच्या ददनाींक 
०४/०७/२०१२ रोजी झालेल्या सवणसाधारण सभेत मींजूर पररशिष्-२ मधील पात्र 
सभासदाींमधून सींस्थेच्या मुय व इतर प्रवतणकाींची नेमणूक करणयात आली 
आहे, असा झोपडपट्टी पनुवणसन प्रांधकरणाचा अहवाल आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

यवतमाळ जजल््यात पीि िापणी पहाणीचा अहवाल  
चिुीच्या पध्दतीने िेल्याबाबत 

  
(१३) ३०५०५ (१५-०४-२०१७). श्री.ख्वाजा बेग, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय मदत व पनुवथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात वविरे्षत: यवतमाळ जजल््यात पीक आणेवारी काढणयासाठी गाव 
पातळीवर महसलू मींडळ अंधकाऱयाींच्या अध्यितखेाली आणेवारी 
काढणयासाठी असलले्या सशमतीत तलाठी, सरपींच व पोलीस पा्लाींचा 
समावेि असनू अंधकारी प्रतयि ितेीची पाहणी करुन आणेवारीचा अहवाल 
काढत नसल्याच े माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिणनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सन २०१५-२०१६ या वर्षाणत जजल््यात २९ हजार हेक््र ज्वारीची 
पेरणी झाली असता अनेक भागात ज्वारीचे उतपन्न एक क्रकलो दाखववले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार बब्र्ीिकालीन आणेवारी पध्दत बींद करून 
अद्यावत पीक आणेवारी काढणेबाबत कोणती कायणवाही केली वा करणयात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (२२-०१-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

लोहा (जज.नाांदेड) तालुक्यात चांदन चोरीच्या तटना वाढल्याबाबत 
  
(१४) ३०६९७ (१४-०४-२०१७). श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोहा (जज.नाींदेड) तालकु्यात स्थाननक पोलीस प्रिासनाच्या सींगनमताने 
चींदन चोराींचे प्रमाण वाढले असल्याने सदरील बाबीवर ितेकऱ याींत ती  
सींतापाची ला् ननमाणण झाल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोशलसाींची चोराींना कसल्याच प्रकारची शभती नसल्याची बाब 
समोर येवनू ितेकऱ याींना मात्र तयाींच्या ितेात असलले्या चींदनाींच्या झाडाींना 
जपावे लागत असल्याची बाब ही ननदिणनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायणवाही केली 
वा करणयात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (२८-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 

नाींदेड जजल््यातील पोलीस स््ेिन लोहा अींतगणत ददनाींक २३/०१/२०१७ 
रोजी चींदनाचे झाड तोडून चोरुन घेवनू जात असताना आरोपीताींना पकडून 
तयाींचे ववरुध्द पोलीस स््ेिन लोहा जजल्हा नाींदेड येथे गरुक्र. १५/२०१७ कलम 
३७९ भादींवव प्रमाणे गनु्हा दाखल करणयात आला आहे. सदर आरोपीींने 
चोरलेले चींदनाचे लाकड े रुपये १४,९००/- इतक्या क्रकींमतीचा माल हस्तगत 
करणयात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 सदर प्रकरणामळेु जजल््यातील ितेकऱयाींना कोणतीही शभती ननमाणण 
झालेली नाही. 
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(३) गनु्हातील आरोपीताींना मदु्देमाल अ्क करणयात आले आहे. सदर 
गनु््यात करणयात आलेल्या एकीं दरीत तपासाचे ननषकर्षाणनसुार आरोपीववरुध्द 
मा.न्यायालयात दोर्षारोप पत्र दाखल करणयात आल ेआहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

मालवण (जज.शसांधदुगुथ) तहशसल िायाथलय पररसरात असलेल्या 
जनरेटरची देखभाल/ दगु्स्ती िरणयाबाबत 

  
(१५) ३३२१४ (०५-०८-२०१७). प्रा.जोगेन्द्र िवाड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालवण (जज.शस ींधदुगुण) तहशसल कायाणलय पररसरात वीज परुवठा बींद 
झाल्यानींतर उपयोगी पडणारा जनरे्र देखभाल, दरुुस्तीअभावी गेली आठ-नऊ 
वर्षाणपासनू बींद असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिणनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनरु्षींगाने सदर जनरे्र सजुस्थतीत ठेवणयाबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१८) : (१) सदर जनरे्र फक्त MSWAN 
प्रकल्पाींकरीता स्थावपत करणयात आला होता.सदर जनरे्र MSWAN प्रकल्प 
लावणाऱया सींस्थेने न वापरल्यामळेु बींद होता. 
(२) जजल्हा सेत ू सोसाय्ीमाफण त जनरे्र सजुस्थतीत ठेवणयाची कायणवाही 
करणयात येत आहे. 
(३) प्रश्नच उद् भवत नाही. 

___________ 
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राज्यातील अनार् मुलाांच्या सांगोपनासाठी स्र्ापन िरणयात आलेल्या 
सेवाभावी सांस्र्ाांना आधर्थि मदत शमळणयाबाबत 

  
(१६) ३३८५८ (१०-०८-२०१७). श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
(१) राज्यातील अनाथ मलुाींच्या सींगोपनासाठी काही सेवाभावी सींस्था स्थापन 
करणयात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्थाींकडून राज्यातील अनाथ मलुाींच्या सींगोपनाची 
सींपणूण जबाबदारी स्वीकारणयात येत े तथावप, िासनाकडून सदर सींस्थाींना 
कोणतीही आंथणक मदत ददली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर सींस्थाना 
आंथणक मदत देणयासाठी कोणती कायणवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२८-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) िासन मान्यताप्राप्त सेवाभावी सींस्थाींच्या बालगहृामध्ये 
ननयमानसुार दाखल प्रवेशिताींच्या सरासरी उपजस्थतीनसुार िासन ननणणय क्र. 
सींकीणण-२०११/ प्र.क्र.४१८/का-८, ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१३ नसुार सवणसाधारण 
बालगहृाींना १२१५/- तर वविरे्ष बालगहृाींना १३०५/- एवढे दरमहा दरडोई 
सहाय्यक अनदुान देणयात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील बालिाांना देणयात येणाऱ्या तरपोच आहार योजनेवर 
(टी.एच.आर.) जीएसटी लागू िेल्याबाबत 

  
(१७) ३४६५८ (२९-११-२०१७). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील बालकाींना देणयात येणाऱया घरपोच आहार योजनेवरही 
(्ी.एच.आर.) कें द्र िासनाच्या जीएस्ी लाग ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या करामळेु घरपोच आहार योजनेच्या वावर्षणक खचाणत समुारे 
२५ को्ी रुपयाींची वाढ होत असनू या करवाढीबाबत राज्य िासनाकडून 
वेळीच कें द्र िासनाला करमाफीची ववनींती न केल्यामळेु ही करवाढ लाग ूझाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर करवाढ रद्द होणयासाठी कें द्र िासनाकड ेआतापयतं क्रकती 
वेळा (पत्राव्दारे) राज्य िासनाने पाठपरुावा केला व या पाठपरुाव्यातनू काय 
ननषपन्न झाल,े 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२५-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) घरपोच आहार योजनेसाठी ५% जी.एस.्ी. लाग ूअसनू सदर जी.एस.्ी. 
चा बोजा हा िासनावर पडणार नसनू ्ीएचआर परुवठाधारक सींस्थाींमाफण त 
जी.एस.्ी. भरला जाणार आहे. तयामळेु जी.एस.्ी. माफ करणयाबाबत कें द्र 
िासनाकड ेकुठलाही पत्रव्यवहार करणयात आलेला नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
मुांबई आांतरराष्ट्रीय ववमानतळाच्या टशमथनस १ ब येरे् सुग् असलेल्या 

िामाचा राडारोडा तलावात टािणयात येत असल्याबाबत 
  
(१८) ३४६६० (१३-११-२०१७). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळाच्या ्शमणनस १ ब येथे सरुु असलेल्या 
कामाचा राडारोडा तया दठकाणाहून जवळ असलेल्या तलावात ्ाकणयात येत 
असल्याची तक्रार स्थाननकाींनी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकड े ददनाींक २५ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा तयासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शसमें् व वव्ाींच्या कचऱयामळेु या छोट्या तलावाचे अजस्ततव 
सींपषु्ात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबतची नेमकी वस्तजुस्थती काय आहे व िासनाकडून 
तयाबाबत कोणती कायणवाही करणयात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

सोलापूर जजल््यातील तीर्थिेत्र पांढरपूर येरे् गावाांमध्ये  
सुववधा ननमाथण िरणयाबाबत 

 

(१९) ३५५०१ (०२-०१-२०१८). ॲड.रामहरी ग्पनवर, श्री.शरद रणवपस,े 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) सोलापरू जजल््यातील तीथणिते्र पींढरपरू येथे वर्षणभरात ४ मोठ्या यात्रा 
भरतात या सोहळयाला ददवसेंददवस वाढणारी गदी लिात घेवनू िासनाने 
पींढरपरू १० क्रक.मी. अींतरावरील गावाींमध्ये सवुवधा ननमाणण करणयासाठी 
प्रांधकरणाची स्थापना केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तया माध्यमातनू ववकास आराखडा तयार करणयात आला 
असनू तयाची अींमलबजावणी झाल्यास तयासाठी आरिणानसुार अनेकाींच्या 
ितेजशमनी, महतवाच्या जागा सींपाददत केल्या जाणार आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, बांधत होणाऱ या ितेकऱ याींनी या ववकास आराखायाला ववरोध 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करणयात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देवेंद्र फडणवीस (२२-०१-२०१९) : (१) होय. िासनाने ददनाींक २४/०८/२००९ 
रोजीच्या अंधसचूनेन्वये पींढरपरू नगर पररर्षद व पींढरपरू नगर पररर्षदेच्या 
हद्दीपासनू १० क्रक.मी. अींतरामधील िते्राकरीता पींढरपरू ववकास प्रांधकरणाची 
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स्थापना केली आहे. तसेच ददनाींक २५/०८/२०१० रोजीच्या अंधसचूनेद्वारे 
उक्त प्रांधकरणास महाराषर प्रादेशिक ननयोजन व नगर रचना अंधननयम 
१९६६ चे कलम ४० (१बी) अन्वये वविरे्ष ननयोजन प्रांधकरणाचा दजाण देणयात 
आलेला आहे. 
 (२) पींढरपरू ववकास प्रांधकरणाचे हद्दीमध्ये एकूण ४१ गाींवाचा समावेि 
असनू तयाींचे एकूण िते्र समुारे ६३०.९६ चौरस क्रक.मी. आहे. सदरहू िते्राच्या 
प्रारुप ववकास योजनेमध्ये स्थाननक रदहवािाींच्या सोयी सवुवधाींकरीता तसेच 
वारकऱ याींसाठी पालखी तळ, पाक्रकंग व इतर अनरु्षींगीक वापराकरीता आरिणे 
प्रस्ताववत केलेली असनू गरजेप्रमाणे भववषयात या जशमनी ्प्या्प्याने 
सींपाददत केल्या जातील. 
(३) सदर प्रारुप ववकास आराखडा प्रशसध्द केल्यानींतर या अनरु्षींगाने काही 
सचूना व हरकती सदस्य संचव, पींढरपरू ववकास प्रांधकरण तथा 
जजल्हांधकारी, सोलापरू याींना प्राप्त झाल्या आहेत.  
(४) सदर प्रशसध्द प्रारुप ववकास येाजनेसींदभाणत ववदहत मदुतीत प्राप्त 
झालेल्या सचूना/हरकती सींदभाणत हरकतदाराींना सनुावणी देऊन तयाींचा अहवाल 
प्रांधकरणाच्या सभेला सादर करणयासाठी महाराषर प्रादेशिक ननयोजन व 
नगर रचना अंधननयम १९६६ चे कलम २८ (२) अन्वये ननयोजन सशमती 
गदठत करणेबाबत कायणवाही सरुु आहे व सदर ननयोजन सशमती 
सचूना/हरकतदाराींना सनुावणी देऊन तयाींचा अहवाल प्रांधकरणाच्या सभेने 
सचुववलेले फेरबदल दिणवनू सदर प्रारुप ववकास योजना कलम ३० अन्वये 
िासनास मींजूरीसाठी सादर होईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मुांबईतील महाराष्ट्र गहृननमाथण व िेत्रवविास  
प्राधधिरणात गैरप्रिार होत असल्याबाबत 

 

(२०) ३५६७७ (०४-०१-२०१८). श्री.ववजय ऊफथ  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.रामननवास शसांह, श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित प्रश्न िमाांि ३२६७७ ला 
हदनाांि २६ जुल,ै २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाराषर गहृननमाणण व िेत्रववकास प्रांधकरणामधनू (म्हाडा) चालणाऱया 
एका रॅके्ने आमदार कोट्यातनू कमी क्रकींमतीत फ्लॅ् देणयाच्या बहाणयाने 
समुारे २ को्ी ४० लाखाींची फसवणकू केल्याच ेननदिणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी साकीनाका पोलीस ठाणयात एका मतृ व्यक्तीसह 
सात जणाींववरोधात फसवणुकीचा गनु्हा दाखल करणयात आला असल्याच े
ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, फ्लॅ् ववतरीत करणयासाठी थे् म्हाडाच्या कायाणलयातील 
म्हाडाचे लोगो असलेल्या कागदपत्राींवर हे व्यवहार करणयात आल्याच े
ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून दोर्षीींवर कारवाई करून 
अिा प्रकारे कमी क्रकींमतीत फ्लॅ् देणयाच्या नावाने फसवणूक करणाऱया 
्ोळीींवर आळा घालणयासाठी कोणती कायणवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) आरोपीींनी म्हाडाची 
घरे शमळवनु देणयाचे आशमर्ष दाखवनू बनाव् व खो्े लायसन्स, पावती 
अलॉ्में् पत्र व कागदपत्राींच्या प्रती देवनू एकूण रुपये २,३९,९०,०००/- (दोन 
को्ी एकोणचाळीस लाख नव्वद हजार रुपये) फसवणूक केली असल्याच े
ननषपन्न झाले आहे.  

सदर प्रकरणी साकीनाका पोलीस ठाणे येथ ेददनाींक २/१०/२०१७ रोजी 
ग.ुर.क्र. ५५०/१७ कलम ४२०, ४१९, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२०(ब) ३४ 
भा.दीं.वव. अन्वये एकूण ८ आरोपीींववरुध्द गनु्हा नोंद करणयात आला आहे. 
सदर गनु्हयातील मुय आरोपी मतृ असनू तीन आरोपीींना अ्क करणयात 
आली आहे. सदरचा गनु्हा तपासांधन आहे.  

सदर प्रकरणी म्हाडा अंधकारी/कमणचाऱयाींचा सहभाग असल्याच े
तपासात ननषपन्न झाले नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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महानगरपाशलिाांच्या विृ प्राधधिरणाांची परवानगी तेणयाची  
गरज नसल्याचा िायदा प्रस्ताववत िेल्याबाबत 

 

(२१) ३५९६३ (०४-०१-२०१८). अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासकीय प्रांधकरणाींच्या भखूींडावरील विृ तोडणयासाठी िासनाला 
महानगरपाशलकाींच्या विृ प्रांधकरणाींची परवानगी घेणयाची गरज नसल्याचा 
कायदा करणयाचे प्रस्ताववत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्ताववत कायद्याला सवणच स्तरातनू ववरोध होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्ताववत कायद्याचा ननणणय रद्द करणयाबाबत िासनाने 
कोणती कायणवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

लोिमान्यनगर बस डपेोत (जज.ठाणे) अवैधररत्या  
वाहन पाकिां ग िरीत असल्याबाबत 

 

(२२) ३६६४४ (०३-०१-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोकमान्यनगर बस डपेो (जज.ठाणे) येथे अवधैररतया पाक्रकंग केले जात 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिणनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनरु्षींगाने अवधै पाक्रकंग करणाऱयावर कोणती कारवाई केली वा 
करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
तथावप, ठाणे महानगरपाशलकेने अवधै पाक्रकंगबाबत खालीलप्रमाणे 

कायणवाही केली आहे:- 
 ठाणे महानगरपाशलकेमाफण त अवधै पाक्रकंग करणाऱया खाजगी 

वाहनाींवर जॅमर लावनु ददनाींक २७/१०/२०१७ रोजी कारवाई करणयात 
आली आहे. 

 सद्य:जस्थतीत लोकमान्य ्शमणनसमध्ये अवधैररतया पाक्रकंग केले जात 
नाही. 

 तसेच सदर दठकाणी अवधै पाक्रकंग होऊ नये यासाठी ठाणे 
महानगरपाशलकेच्या पररवहन सेवेच्यावतीने नतन्ही पाळीत सरुिा 
रिकाींची नेमणूक करणयात आली आहे.  

(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
___________ 

  
िल्याण (जज.ठाणे) शहरातून वाहणाऱ् या वालधनुी नदीच्या सांवधथनाबाबत 
  
(२३) ३७६६७ (०६-०४-२०१८). श्री.जगन्नार् शशांदे, अॅड.ननरांजन डावखरे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पावसिर, श्री.सनतश चव्हाण : 
हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१७ रोजी सभागहृाच्या पटलावर ठेवणयात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी िमाांि २ मधील प्रश्न िमाांि २८१२८ ला 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका, आयकु्त याींच्याकडून वालधुनी नदी 
सींरिण व सींवधणनासाठी ददनाींक १७ मे, २०१७ रोजी वा तयासमुारास रुपये 
९९७.१३ को्ीींच्या खचाणसींबींधीचा अहवाल िासनास प्राप्त झाल्यानींतर 
िासनाकडून याप्रकरणी कोणतीही कायणवाही केली नसल्याचे ननदिणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्राप्त झालेल्या अहवालाच्या अनरु्षींगाने कें द्र 
िासनाचा ननधी लवकरात लवकर शमळवणयासाठी िासन कें द्र िासनाकड े
क्रकती कालावधीत प्रस्ताव सादर करणार आहे, 
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(३) असल्यास, अींबरनाथ तालकु्यातील उल्हास नदी आणण वालधुनी नदीतील 
जलप्रदरू्षण सींपवनू नदी पनुजजणववत करणयासाठी वालधुनी नदी प्रांधकरण 
स्थापन करणयात आल ेअसल्याचे तसेच तयासाठी ६५० को्ी रुपयाींचा प्रस्ताव 
जजल्हांधकारी, ठाणे याींचमेाफण त ददनाींक ३ ऑगस््, २०११ रोजी वा 
तयासमुारास िासनाकड े सादर करणयात आला असल्याचे ननदिणनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायणवाही केली 
वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) जुल,ै २००५ च्या 
अनतवषृ्ीनींतर नाशिकच्या मेरी सींस् थेने वालधुनी नदीचे सवेिण करून अल्प 
व दीघणकालीन उपाययोजनेबाबतचा अहवाल सन २००७ मध्ये मुींबई महानगर 
प्रदेि ववकास प्रांधकरणास सादर केला होता. 

तद्नींतर सींबींं धत महानगरपाशलका, नगरपररर्षदा याींचमेध्ये समन्वय 
साधून वालधुनी नदीचा ववकास करणयासाठी जजल्हांधकारी, ठाणे याींच े
अध्यितखेाली सन २००८ मध्ये समन्वय सशमती स्थापन करणयात आली. 

सदर समन्वय सशमतीने तयाींचा प्रकल्प अहवाल सन २०११ मध्ये 
नवी-१२, नगरववकास याींना सादर केला. मींत्रालयास ददनाींक २१/०६/२०१२ रोजी 
लागलेल्या आगीत सदर कायाणसनाचा सींपणूण अशभलेख जळून नष् झाला आहे. 

वालधुनी नदीच्या सींवधणनाकरीता करणयात आलेल्या प्रकल्प 
अहवालाचा तपिील पढुीलप्रमाणे असल्याचे कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाशलकेने तयाींच्या पत्रात नमदू केले आहे. 

अ.ि. मनपा/नगरपररषद प्रिल्पाची किांमत 
(िोटी) २००८-०९ 
च्या दरसचूीनसुार 

प्रिल्पाची किांमत 
(िोटी) २०१५-१६ 
च्या दरसचूीनसुार 

१ कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाशलका िते्र 

१९३.७५ 
 

३७७.८१ 
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२ 
 

उल्हासनगर 
महानगरपाशलका िते्र 

२०४.८५ 
 

३९९.४६ 

३ अींबरनाथ नगरपररर्षद 
िेत्र 

११२.७५ 
 

२१९.८६ 

 एिूण ५११.३५ ९९७.१३ 
ददनाींक २२/०६/२०१५ रोजीच्या िासन पररपत्रकान्वये वालधुनी नदी 

सींदभाणतील सींदभण तया तया स्थाननक नागरी सींस्थेने हाताळणयाचे ननदेि ददले 
आहेत. 

वालधुनी नदी सींवधणनाबाबत कें द्र िासनाकड ेननधीसाठी प्रस्ताव सादर 
करणयात आलेला नाही, ही वस्तजुस्थती आहे.  
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मेतवाडी (जोगेश्वरी) येर्ील पोलीस उपननरीििावर लाच 
स्वीिारल्याप्रिरणी िारवाई िरणेबाबत 

 

(२४) ३७९४२ (०६-०४-२०१८). अॅड.अननल परब : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मेघवाडी (जोगेश्वरी) येथील पोलीस उपननरीिक सींददप बढे 
यास लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाच्या अंधकाऱ याींनी ददनाींक ७ जानेवारी, 
२०१८ रोजी वा तयासमुारास १० हजार रुपयाींची लाच स्वीकारताना अ्क केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तद्नसुार सींबींं धताववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करणयात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) होय. 

मुींबईतील मेघवाडी (जोगेश्वरी) येथील पोलीस ठाणयातील सींददप 
राणुजी बढे याींनी क्रफयाणदी अन्सार मोहम्मद याींचेववरुध्द दाखल गनु्हा नोंद 
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क्र. ३२५/२०१७ कलम – ३२६ भादींवव या गनु्हयात कलम – ३०७ भादींवव या 
कलमाची वाढ करुन कठोर कारवाई न करणयाकरीता ३०,०००/- लाचचेी 
मागणी करुन सापळा कारवाई दरम्यान रुपये १०,०००/- लाचेची रक्कम 
जस्वकारली म्हणुन आरोपी लोकसेवक पोलीस उपननरीिक सींददप राणजुी बढे 
याींचेववरूध्द ददनाींक ०७/०१/२०१८ रोजी ग.ुर.क्र. ०१/१८५ कलम-७,१३ (१)(ड) 
सह १३(२) भ्रष्ाचार प्रनतबींधक अंधननयम, १९८८ अन्वये गनु्हा नोंद करुन 
नमदु गनु्हयात अ्क करणयात आलेली असनू सदर गनु्हयाींचा पढुील तपास 
चाल ूआहे. 

___________ 
  

राज्यातील सफाई िामगार तर्ा मेहत्तर वाजल्मिी 
 समाजाच्या प्रलांबबत मागणयाांबाबत 

  
(२५) ३८११९ (०६-०४-२०१८). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सफाई कामगार तथा मेहततर वाजल्मकी समाजाच्या प्रलींबबत 
मागणयाींसींदभाणत अणखल भारतीय सफाई मजदरू सींघ्नेने तसेच 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मुयमींत्री, मा.नगरववकास राज्यमींत्री, मुय संचव, 
प्रधान संचव, नगरववकास ववभाग तसेच आयकु्त, नगरपाशलका प्रिासन 
याींना सन २०१६ व सन २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान साततयाने ननवेदन े
देऊनही तयाबाबत कोणतीही कायणवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने जळगाव महापाशलकेच्या ५२३ सफाई कामगाराींच्या 
जागा व्यपगत केलेल्या आहेत तयाचप्रमाणे राज्यातील नगरपाशलका, 
महानगरपाशलका मधील सफाई कामगाराींच्या व्यपगत झालेल्या जागा 
तातकाळ पनुजजणववत करुन मींजूर झालेल्या जागा भरतीबाबत िासनस्तरावर 
ननणणय घेणयात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, सफाई कामगार तथा मेहतर वाजल्मकी समाजाच्या प्रलींबबत 
सोडववणयाच्यादृष्ीने िासनस्तरावर कोणती कायणवाही केली वा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) प्रदेिाध्यि, महाराषर 
मजुस्लम मेहततर सफाई कमणचारी सींघ्ना, लातरू याींचे ननवेदन प्राप्त झाले 
आहे. जळगाींव महानगरपाशलकेच्या ५२३ सफाई कामगाराींची पदे पनुजजणववत 
करणयाच्या प्रस्ताव िासनाने ददनाींक १५/११/२००७ रोजी अमान्य केला आहे. 
तसेच इतर मनपा बाबत पदे पनुजजणववत करणयाचा कोणताही प्रस्ताव झाला 
नसल्याचे उपलब्ध अशभलेखावरुन ददसनू येत.े 

सफाई कामगाराींच्या मागणयाींबाबत िासनस्तरावर सफाई 
कामगाराींच्या सींघ्नेच्या प्रनतननधीसमवेत वारींवार बठैका घेणयात येवनू, 
सफाई कामगाराींचे प्रश्न सकारातमकदृष्या सोडववणयाचे प्रयतन करणयात येत 
असतात. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

आणी (जज.यवतमाळ) नगरपररषदेच्या नवीन इमारत बाांधिामाबाबत 
 

(२६) ३८२९५ (०६-०४-२०१८). श्री.ख्वाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर : हदनाांि २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी सभागहृाच्या 
पटलावर ठेवणयात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी िमाांि ३ मधील 
प्रश्न िमाांि २९४८९ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आणी (जज.यवतमाळ) नगरपररर्षद ही “ड” वगण दजाणची नगरपररर्षद आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नगरपररर्षदेचे आंथणक उतपन्न ही फारच कमी आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आणी नगरपररर्षदेचे कायाणलय जुन्या इमारतीमध्ये व अपऱुया 
जागेत असल्याने नवीन इमारत बाींधकामाकरीता स्थाननक लोकप्रनतननधीने 
िासनाच्या ववतत ववभागाकड े ननधीची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायणवाही केली 
वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) आणी नगरपररर्षदेची सन २०११ च्या 
जनगणनेनसुार लोकसींया ३१,५९७ इतकी असनू सदर नगरपररर्षद “क” वगण 
दजाणची आहे. 
(२) सदर नगरपररर्षदेचे स्वत:चे वावर्षणक आंथणक उतपन्न साधारणपणे १ को्ी 
१० लाख इतके आहे.  
(३) व (४) नगरपररर्षदेच े कायाणलय सध्या ततकालीन ग्रामपींचायतीच्या 
इमारतीमध्ये असनू काही ववभाग सदर इमारतीपासनू ८०० मी्र अींतरावर 
असलेल्या जुन्या इमारतीमध्ये कायणरत आहेत. 

सदर इमारतीची जागा कायाणलय / सभागहृ / कमणचाऱयाींकरीता अपरूी 
पडत असल्याने नगर पररर्षदेने ददनाींक ३१/७/२०१८ रोजी ठराव पाररत केला 
असनू पाणयाच्या ्ाकीजवळील नगरपररर्षदेची जागा क्रकीं वा जजल्हा पररर्षद 
बाींधकाम उपववभाग, आणी कायाणलयाची जागा क्रकीं वा सरकारी गोडावनूची 
जागा क्रकीं वा सध्या कायणरत असलेली जागा यावर इमारत बाींधकामाचा प्रस्ताव 
ववचारात घ्यावा, असा ठराव पाररत केला आहे. 

नगरपररर्षदेने अद्याप इमारतीसाठी जागेची ननजश्चती केलेली नाही. 
नगरपररर्षदेला शमळणाऱया १४ व्या ववतत आयोगाच्या मलूभतू बाबीींची 

पतूणता झाल्यावर उवणररत अनदुानातनू तसेच स्व:ननधीतनू सदर इमारतीच े
बाींधकाम करता येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
मुांबई महानगरपाशलिेच्या मालिीच्या भूखांडावर इमारतीांचा पुनववथिास 

िरताना वविासिाांनी वप्रशमयम र्िववल्याबाबत 
  
(२७) ३८३१३ (०६-०४-२०१८). श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर, श्रीमती ववद्या चव्हाण, प्रा.जोगेन्द्र िवाड,े 
श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरांजन डावखरे : ताराांकित प्रश्न िमाांि ३५७७१ ला 
हदनाांि २० डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई महानगरपाशलकेच्या मालकीच्या भखूींडावर इमारतीींचा पनुववणकास 
करताना महानगरपाशलकेला वप्रशमयम पो्ी भरावयाच े ३५७ को्ी ८४ लाख 
रुपये १८ ववकासकाींनी भरल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगरपाशलकेने ववकास ननयींत्रण ननयमावली 
अंधननयमन ३३(७) अींतगणत मींजूर केलेल्या १८ प्रकल्पाींबाबत सींबींं धत 
ववकासकाद्वारे इमारतीचे बाींधकाम अपेक्षित कालावधीत पणूण केलेले नाही 
तसेच वप्रशमयम रक्कम देखील भरलेली नाही अिा ववकासकाींवर स््ॉप वकण  
नो्ीस बजावली असल्याची बाब माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदिणनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननधाणरीत वेळेत प्रकल्प पणूण करणे बींधनकारक असताना 
ववकासकाींकडून अ्ीींचे उल्लींघन झाल्याचेही ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तदनसुार ववकासकाींकडून थकीत वप्रशमयम वसलु करणे व 
ननधाणरीत वेळेत प्रकल्प पणूण करणयाबाबत काय कायणवाही केली वा करणयात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या 
मालमतता ववभागाच्या भभूागावरील भाडकेरु मालमतताींवर एकूण १२४ 
पनुववणकास प्रकल्पाींस ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(७) व ३ पनुववणकास 
प्रकल्पाींस ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(९) अन्वये पनुववणकास 
करणयाकरीता मींजुरी देणयात आली आहे. 

सदर १२७ पनुववणकास प्रकल्पाींपकैी ३५ प्रकल्पाींमध्ये भाींडवली मलू्य 
ननरींक आहे व २ प्रकल्पाींचे इरादापत्र रद्द केल्याचे ववकासकास कळववणयात 
आले आहे. 

उवणररत ९० प्रकल्पाींमधून महानगरपाशलकेस माहे ऑक््ोबर, २०१८ 
पयतं रुपये ८६६.५५ को्ी इतकी रक्कम ्प्प्या्प्प्याने प्राप्त झाली असनू, 
सदर प्रकल्प ववववधस्तरावर कायणरत असल्याने उवणररत ३७८.६१ को्ी इतकी 
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रक्कम ्प्प्या्प्प्यानसुार प्राप्त होणार आसल्याचे बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेमाफण त कळववणयात आले आहे.  
(२) महानगरपाशलकेच्या मालमतता ववभागाच्या जशमनीवरील ववववध कालावधी 
सींपषु्ात आलेले व इरादापत्राच्या अ्ी/िती पणूण न केलेल्या अिा १९ 
पनुववणकास प्रकल्पाींच्या ववकासकाींवर कारणे दाखवा नो्ीसा बजावणयात 
आल्या असनू, बाींधकाम स्थंगत करणयाचे ननदेि देणयात आले आहेत. 

सदर पनुववणकास प्रकल्प पणूणतवास नेणयाकरीता येणाऱया ववववध 
बाबीींच्या अनरु्षींगाने प्रकल्प कालावधी वाढववणयाच्या अनरु्षींगाने 
महानगरपाशलकेस सादर केलेल्या १६ ववनींती अजांपकैी १४ पनुववणकास 
प्रकल्पाींची छाननी करुन प्रकल्प कालावधी वाढववणयास महानगरपाशलकेमाफण त 
मींजुरी देणयात आली होती. परींत ु सींबींं धत ववकासकाींनी भाींडवली मलु्याचा 
भरणा केलेला नाही. 

सदर १९ पनुववणकास प्रकल्पाींपकैी २ प्रकल्पाींच्या ववकासकाची ननयकु्ती 
रद्द करणयात आली आहेत. तसेच, ३ प्रकल्प हे िासनाच्या जशमनीवर असनू, 
तयाींच मक्ता कालावधी सींपषु्ात आल्याने मक्ता नतुनीकरणाची कायणवाही 
सरुु असल्याचे महानगरपाशलकमाफण त कळववणयात आले आहे. 
(३), (४) व (५) भोईवाडा गाींव, परेल येथील महानगरपाशलकेच्या भखूींडावर 
नागरी नतुनीकरण योजनेंतगणत ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(९) अन्वये 
राबववणयात येणाऱया प्रकल्पातील कीं त्रा्दार/ववकासक मे. ववघ्नहताण बबल्डसण 
आणण प्रोजके््स प्रा.शल. याींनी पनुववणकास प्रकल्पास केलेल्या ववलींबाबाबत 
तसेच महानगरपाशलकेचा महसलू न ददल्याबाबत तयाींची ननयकु्ती रद्द 
करणयात आली असनू, सदर कारवाईस कीं त्रा्दाराने मा.उच्च न्यायालयात 
यांचका क्रमाींक नो्ीस ऑफ मोिन (एल) १४/२०१६ इन कॉमन सु्  (एल) 
९२/२०१६ अन्वये आव्हान ददले आहे. सदर प्रकल्पाकरीता ई- े्ंडररींगची 
कायणवाही सरुु आहे. 

दादर नायगाींव येथील सी.एस.क्र. २५ येथील धरती सहकारी 
गहृननमाणण सींस्था या पनुववणकास प्रकल्पाचे इरादापत्र रद्दबातल केले असल्याने, 
ववकासक मे. ओम िाींती हाऊशसींग याींनी शिल्लक ९०% भाींडवली मलु्यावरील 
१८% व्याज आकारणी केल्याबद्दल मा.उच्च न्यायालयात यांचका क्रमाींक 
११०/२०१८ दाखल केली आहे. 



वव.प. ६ (32) 

सी.एस. क्रमाींक ७४, नायगाींव ववभाग, सपुारीबाग स्कीम क्रमाींक ३१ 
आणण प्लॉ् क्रमाींक १५५ त े१५७ आणण १५९ त े१६२, परेल ववभाग येथील 
गणेि लीला सहकारी गहृननमाणण सींस्था या पनुववणकास योजनेचे ववकासक मे. 
प्राथणन इीं्रप्रायजेस याींनी शिल्लक ९०% भाींडवली मलु्यावरील १८% व्याज 
आकारणी केल्याबद्दल मा.उच्च न्यायालयात यांचका दाखल केली आहे.  

उपरोक्त सवण प्रकरणी मा.न्यायालयाच्या आदेिानसुार पढुील कायणवाही 
करणयात येणार असल्याच ेमहानगरपाशलकेमाफण त कळववणयात आले आहे. 

___________ 
  

मुांबई महापाशलिेतील अशभयांत्याांची ररक्त पदे भरणयाबाबत 

(२८) ३८६१५ (०६-०४-२०१८). श्री.ववजय ऊफथ  भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.रामननवास शसांह, श्रीमती जस्मता वात : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महापाशलकेतील अशभयींतयाींची बहुताींि पदे ररक्त असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये रस्त ेआणण बाींधकाम ही काम ेपाहणाऱया नगरववकास 
ववभागातील कननषठ अशभयींतयाींच्या ८०० पकैी २५० जागा ररक्त असल्याच े
ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रस्त ेववभागातील ररक्त १६९ जागाींपकैी १२५ जागा भरणयाची 
मागणी मागणी मींजूर होऊनही ्या जागा भरणयात न आल्याचे ननदिणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तद्नसुार ररक्त पदे भरून रस्त ेववकासाच्या कामाला गती 
येणयासाठी महापाशलकेला ननदेि देणयासींदभाणत कोणती कायणवाही केली वा 
करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेतील 
ववववध आस्थापनाींवरील अशभयींतयाींच्या पदाचा तपिील खालीलप्रमाणे आहे :- 

सांवगथ एिूण पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 
कननषठ अशभयींता 

(स्था) 
८४२ ५७८ २६४ 

दयु्यम अशभयींता 
(स्था) 

१६६४ १४२३ २४१ 

(३), (४) व (५) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या रस्त े ववभागात दयु्यम 
अशभयींता (स्थापतय) सींवगाणची अनसुूं चत व अनअनसुूं चत अिी एकूण ३२१ 
पदे असनू, तयापकैी २८३ पदे भरली आहेत व ३८ पदे ररक्त आहेत. 

तथावप, प्रमखु अशभयींता (रस्त)े याींच्या मागणीनसुार, अशभयींतयाींची 
१६० पदे समायोजन करुन भरणयास आयकु्त, बहृन्मुींबई महानगरपाशलका 
याींची मींजुरी प्राप्त झाली असनू पढुील कायणवाही महानगरपाशलकेमाफण त 
करणयात येत आहे. 

___________ 
  
चेंबूर (मुांबई) येर्ील अयोध्यानगर पररसरात शौचालय बाांधणयाबाबत 

  
(२९) ३८९९२ (०६-०४-२०१८). श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चेंबरू (मुींबई) येथील अयोध्यानगर पररसरात असलेल्या नवीन 
िौचालयाची अज्ञात व्यक्तीकडून जाळपोळ करणयात आल्यामळेु तथेील 
नागरीकाींची िौचालयाववना गरैसोय होत असल्याच े माहे जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागररकाींची होत असलेली गरैसोय सोडववणयासाठी सदरहू 
दठकाणी िौचालय बाींधणयाबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा 
करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर दठकाणी िौचालय बाींधणयाकरीता कीं त्रा्दार ननयकु्त 
करणयाचे काम सरुु असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफण त कळववणयात 
आले आहे. 

___________ 
  

मुांबई महापाशलिेच्या शाळाांच्या साफ सफाईिड ेदलुथि िरणाऱ् या 
अधधिाऱ् याांवर िायथवाही िरणयाबाबत 

  
(३०) ३९००९ (०६-०४-२०१८). श्री.जनादथन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े 
प्रा.जोगेन्द्र िवाड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील दादर येथ े डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या महापररननवाणण 
ददनाननशमतत ददनाींक ६ डडसेंबर, २०१७ रोजी आलेल्या भाववकाींची पाऊस व 
ओखी वादळामळेु दादरमधील काही िाळाींमध्ये सोय करणयात आली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दसुऱ या ददविी महापाशलकेच्या अंधकाऱ याींनी तथेील 
अस्वच्छता दरू करणयासाठी लि न ददल्याने तथेील ववद्याथी व शििकाींना 
सफाईचे काम करावे लागल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाणत िासनाने चौकिी करुन या िाळाींच्या साफ 
सफाईकड े दलुणि करणाऱ या महानगरपाशलका अंधकाऱ याींवर कोणती कायणवाही 
केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) ददनाींक ०६/१२/२०१७ रोजी डॉ. 
बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या महापररननवाणण ददनी आलेल्या ओखी वादळामळेु 
अनयुायाींची होणारी गरैसोय लिात घेता, महानगरपाशलकेच्या जी/उततर 
ववभाग कायाणलयाींतगणत असलेल्या ८ िालेय इमारतीींमध्ये अनयुायाींच्या 
तातपरुतया ननवाऱयाची सोय करणयात आली होती. 
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(२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या जी/उततर ववभागातील १७ 
एन.जी.ओ. माफण त १५० कमणचाऱयाींच्या मदतीने िाळा स्वच्छतचे ेकाम करुन 
घेणयात आल्याचे महानगरपाशलकेमाफण त कळववणयात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील वन ववभागातील ररक्त पदे भरणयाबाबत 
 

(३१) ३९०७९ (०४-०४-२०१८). डॉ.पररणय फुिे, श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अननल 
सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रववण दरेिर : ताराांकित प्रश्न िमाांि ३५४४५ 
ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
वने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज् यात गेल् या वर्षी २२ वाघाींचा मतृ य ू झाल् याची बाब माहे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिणनास आले तसेच पयण् न आणण इतरही 
कामाचा बोजा वन ववभागाच् या िेबत्र य कमणचाऱ याींवर वाढल् याने वन व 
वन् यजीव सींवधणनाकड ेदलुणि होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील वन ववभागात ववववध सींवगाणतील २२०१ पदे ररक्त 
असनू यात भारतीय वन सेवेतील ५ तसेच िेबत्र य वन अंधकाऱ याींच्याही 
अनेक पदाींचा समावेि आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज् य िासनाने व् याघ्रदूदतू म् हणून ‘बबग बी’ अशमताभ बच् चन 
याींची वाघ सींवधणनाच् या जनजागतृीसाठी वापर करणे अपेक्षित असतानाही वन 
ववभागास अपयि आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात वन ववभागाचे प्रादेशिक ११ वनवतृत तर वन्यजीव 
ववभागाच े ९ वनवतृत असनू जींगल वन्यजीवाींच्या सींरिणाची जबाबदारी 
साींभाळणाऱ या वनपाल, वनरिक व वनपररिते्रांधकाऱ याींची समुारे ९७० पदे 
ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच, राज्यातील वन ववभागात सप् े्ंबर, २०१७ अखेर ररक्त असलेल्या 
२२०१ पदाींचे पाश्वणभमुीवर ववतत ववभाग, िासन ननणणय, ददनाींक २/६/२०१५ व 
ददनाींक १५/१/२०१६ मधील ररक्त पदे भरणयाच्या ननबधंास अनलुिून 
िेबत्र यस्तरावरील सहाय्यक वनसींरिक, वनिेत्रपाल, वनरिक, लेखापाल व 
शलवपक या सींवगाणतील दरवर्षी ररक्त होणारी पदे पढुील तीन वर्षण १०० ्क्के 
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भरणयास मान्यता देणयाबाबतचा प्रस्ताव सामान्य प्रिासन / ववतत ववभागास 
सादर करणयात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन पदे भरणयाबाबत 
कोणती कायणवाही केली वा करणयात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीवार (३०-०१-२०१९) : (१) होय, हे अींितः खरे आहे.  

मागील वर्षाणत राज् यात २२ वाघाींचा मतृ य ू झालेला आहे. त यात ४ 
वाघाींच् या बछायाींचा समावेि आहे. वन व वन् यजीव सींवधणनाबाबत 
उपाययोजना केली जात असल् याने पयण् न आणण इतरही कामाचा बोझा 
वनववभागाच् या िेबत्रय कमणचाऱ याींवर वाढल् याने वन व वन् यजीव सींवधणनाकड े
दलुणि होत आहे, असे म् हणणे सींयकु् तीक ठरत नाही. 
(२) हे खरे आहे.  

माहे सप् ्ेंबर, २०१७ अखेर वन ववभागातील २२३४ पदे ररक् त होती. 
तथावप, माचण, २०१८ अखरेच् या अहवालानसुार २२०३ पदे ररक् त आहे. भारतीय 
वन सेवा सींवगाणतील मु य वनसींरिक -८ व वनसींरिक-४ व उपवनसींरिक-१ 
अिी एकूण १३ पदे ररक् त आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) वन ववभागाींतगणत माचण-२०१८ अखेर वनिेत्रपाल, वनपाल व वनरिक 
याींची एकूण ९०५ पदे ररक् त आहेत. 
(५) सहाय्यक वनसींरिक, वनिेत्रपाल, वनसींरिक व सवेिक या सींवगाणतील 
दर वर्षी ररक्त होणाऱया पदाींच्या १०० ्क्के पदभरती दोन वर्षण करणयास 
मान्यता देणयाचा प्रस्ताव ववतत ववभागास सादर करणयात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मारे्रान (ता.िजथत, जज.रायगड) येरे् अांगणवाड्यातील  
बालिाांना वेळेवर पोषण आहार शमळणयाबाबत 

 

(३२) ३९९९१ (०४-०४-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय महहला व 
बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) माथेरान (ता.कजणत, जज.रायगड) येथ ेिासनाच्या योजनेतनू चालववणयात 
येत असलेल्या अींगणवाायातील बालकाींना पोर्षण आहार िासनाकडून ददला 
जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अींगणवाायातील बालकाींना पोर्षण आहार पोहोचववणयाची 
जबाबदारी एकाजतमक बालववकास ववभागाची आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माहे डडसेंबर, २०१७ च्या िवे्च्या आठवायात अींगणवाडीतील 
बालकाींना परुववणयात आलेल्या पोर्षण आहाराच्या पाक्रक्ाची मदुत सींपणयाचा 
कालावधी माहे डडसेंबर, २०१७ होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तयानरु्षींगाने सींबींं धत दोर्षीींवर कारवाई करुन 
अींगणवाडीतील बालकाींना वेळेवर पोर्षण आहार शमळणयाबाबत कोणती 
कायणवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०१-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) सदर प्रकरणी बालववकास प्रकल्प अंधकारी, रतनांगरी याींनी माथेरान 
येथील अींगणवाायाींना भे् देवनू चौकिी केली. चौकिीत सदर आहाराचा 
कालावधी मदुतबाहय झाला नव्हता. तथावप, सदर आहाराचा परुवठा 
परुवठाधारकाने उशिराने केलेला आहे. उशिराने आहाराचा परुवठा केल्याबद्दल 
सींबींं धत परुवठाधारकाला कारणे दाखवा नो्ीस बजावणयात आली असनू 
उशिरा परुवठा केल्याबद्दल सींबींं धत सींस्थेवर ननववदा अ्ी ितीनसुार दींडातमक 
कायणवाही करणयात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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मुांबइथ शहरातील पुलाखालील ररिाम्या जागेचा  
वापर उद्यानाांसाठी िरणयाबाबत 

  
(३३) ४००७६ (०६-०४-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.मुींबइण उच्च न्यायालयाने िहरातील पलुाखालील ररकाम्या जागेचा 
वापर उद्यानाींसाठी करणयात यावा असे आदेि मुींबई महानगरपाशलकेला ददले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दादर (पवूण) येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मागाणवरील 
जगन्नाथ िींकर िठे पलुाखालील जागेचे सिुोशभकरण करणयाऐवजी 
महापाशलकेच्या एफ दक्षिण ववभागाच्यावतीने सदर जागा िहरातील पेव्हर 
ब्लॉकच्या डबेब्रजसाठी वापरणयात येत असल्याने मा.उच्च न्यायालयाच्या 
आदेिाचा अवमान करून महानगरपाशलका उद्यानाच्या सींरक्षित जागेला 
डींजम्पींग ग्राऊीं ड बनवत असल्याने स्थाननक रदहवािाींकडून सींताप व्यक्त 
करणयात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िहरातील उद्यानाींची जागा िाळा तसेच ववववध सींस्थाींकडून 
हडप केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू पलूाखालील जागेच ेसिुोशभकरण करणयाऐवजी मा.उच्च 
न्यायालयाच्या आदेिाचा अवमान करून सदर जागा िहरातील पेव्हर 
ब्लॉकच्या डबेब्रजसाठी वापरणयाची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून याप्रकरणी सींबींं धत 
अंधकाऱयाींवर जबाबदारी ननजश्चत करून तयाींचेववरुध्द कोणती कारवाइण केली 
वा करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१९) : (१) मा.उच्च न्यायालयाने जनदहत 
यांचका क्रमाींक १००/२०१५ व जनदहत यांचका क्रमाींक १८/२०१४ मध्ये 
अनकु्रमे ददनाींक ०८/०२/२०१६ व ददनाींक ०८/०६/२०१७ रोजी ददलले्या 
आदेिान्वये, िहरातील पलुाखालील जागा “नो पाक्रकंग झोन” करणयाबाबत 
आदेि ददले आहेत. 
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(२), (३) व (४) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या एफ/दक्षिण ववभागातील परेल 
येथील सींत शिरोमणी नामदेव महाराज उाडाणपलुाच्या पनुपुणषठीकरणाच्या 
कामावेळी ननघालेले चाींगले पेव्हर ब्लॉक तातपरुतया कालावधीसाठी नाना 
िींकरिठे पलुाखालील मोकळया जागेत ठेवणयात आले होत.े सदर काम पणूण 
होताच सदर पेव्हर ब्लॉक महानगरपाशलकेमाफण त उचलणयात आले आहेत.  

सद्य:जस्थतीत सदर पलुाखाली कोणतयाही प्रकारच े डबेब्रज अथवा 
पेव्हर ब्लॉक ठेवणयात आले नसल्याचे महानगरपाशलकेमाफण त कळववणयात 
आले आहे. 
(५) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफण त चौकिी करणयात आलेली 
नाही. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात पोलीस भरती िरणयाबाबत 
  
(३४) ४०२६८ (०६-०४-२०१८). डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पोलीस कमणचाऱ याींचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
तयादरम्यान कामाचे आठ तास करणयाचे ठरववणयात आल्यामळेु पोलीस 
कमणचाऱ याींमध्ये चैतन्याच े वातावरण पसरले असनू कामाचा ताण कमी 
करणयाच्यादृष्ीने िासनाने योग्य पाऊल उचलले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सन २०१८-२०१९ या वर्षाणत महापोलीस भरती 
करणयाची बाब िासनाच्या ववचाराधीन असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१८ मध्ये 
वा तयादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त पोलीस भरतीबाबत िासनाकडून केव्हा जादहरात 
देणयात येणार आहे, 
(४) असल्यास, सदरहू महापोलीस भरती झाल्यास पोलीस कमणचाऱ याींवरील 
कामाचा ताण कमी होणयास मदत होणार असनू याबाबत िासनाची भशूमका 
काय असणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (२४-०१-२०१९) : (१) मुींबई िहरातील पोलीस कमणचाऱयाींना 
८ तास कतणव्य ेदेणयात आलेली आहेत. 
(२) ददनाींक ३१/१२/२०१८ पयतं राज्यातील पोलीस  शिपाई सींवगाणत ५९७९ पदे 
ररक्त होणार असनू सदरहू सवण पदे भरणयास ददनाींक ०५/०२/२०१८ च्या 
पत्रान्वये िासनाची मान्यता देणयात आलेली आहे. 
(३), (४) व (५) पोलीस शिपाई भरती सन २०१८ ची प्रक्रक्रया ४७ पोलीस 
घ्कात सरुु करणयात आली असनू ददनाींक ०५/०२/२०१८ रोजी जादहरात 
देणयात आली आहे. 

___________ 
 

धरांगाबाद येर्ील शासिीय ििथ रोग ग्णाणालयातील समस्याबाबत 
 

(३५) ४१६१८ (०१-०८-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.वविम 
िाळे : ताराांकित प्रश्न िमाांि ३८०३० ला हदनाांि १३ माचथ, २०१८ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय वदै्यिीय शशिण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व ककण रोग रुग्णालय, षरींगाबाद 
येथील कननषठ ननवासी १, २ व ३ या सींवगाणच्या ७२ पदासाठी िासन ननणणय 
ददनाींक १५ फेब्रवुारी, २०१८ नसुार ववद्यावेतनाप्रमाणे वेतन अदा करणयास 
मींजुरी देणयात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककण रोग रुग्णालयातील कननषठ ननवासी सींवगाणतील ७२ पदे 
भरणयाची कायणवाही पणूण झाली आहे काय, तसेच रुग्णालयातील समस्याींबाबत 
तोडगा काढणयासाठी अंधवेिन काळात बठैक घेणयाच े आश्वासन 
मा.राज्यमींत्री, वदै्यकीय शििण याींनी ददनाींक ८ माचण, २०१८ रोजी ववधान 
पररर्षदेत ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ककण रोग रुग्णालयातील ररसचण फेलो या पदाचे सेवा प्रवेि, 
ननयम, कतणव्य व जबाबदाऱया ननजश्चत करणयाची कायणवाही पणूण झाली 
असल्यास सदरची २४ पदे केव्हा भरली जाणार आहेत, 
(४) रुग्णालयातील रेडडयेिन सारया उपचारासाठी लागणारा प्रनतिा 
कालावधी कमी करणयासाठी भाभा रान - २ हे यींत्र स्थापन करणयाची 
कायणवाही केव्हा पणूण होणार आहे, 
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(५) असल्यास, िासकीय ककण रोग रूग्णालयामाफण त मराठवाडा व महाराषराच्या 
ववववध गावाींमध्ये महाआरोग्य शिबबराचे उपक्रम राबववले जात असतील तर 
या उपक्रमाचा मागील दोन वर्षांचा तपिील काय आहे, या उपक्रमातनू 
प्राथशमक अवस्थेतील क्रकती ककण रोग रुग्णाींचा िोध या ननशमतताने लागला 
आहे, 
(६) राज्यात ककण रोग सींस्था म्हणून दजाण प्राप्त झाल्यामळेु आवश्यक साधन 
सामग्री व बाींधकामे आदी बाबी ववदहत मदुतीत पणूण करणयाबाबत तसेच 
तज्ञाींच्या शिफारिीसह नवीन षर्षधाचा परुवठा करणयासाठी िासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करणयात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (२५-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर पदे भरणयाची कायणवाही सींस्थास्तरावर सरुु आहे. 

‘िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व ककण रोग रुग्णालय, षरींगाबाद 
येथील असवुवधाींमळेु व ररक्त पदाींमळेु रुग्णाींचे होणारे अतोनात हाल’ या 
ववर्षयावरील ददनाींक ०८/०३/२०१८ रोजी उपजस्थत अल्पकालीन चचेप्रसींगी 
ररक्त पदाींच्या भरतीच्या अनरु्षींगाने अंधवेिन कालावधीमध्ये बठैक आयोजजत 
करणयासींदभाणत मा.राज्यमींत्री (वदै्यकीय शििण) याींनी भाषय केले होत.े 
(३) ररसचण फेलो पदावर ननयकु्तया देणयाबाबतचे धोरण अींनतम करणयाची 
कायणवाही िासनस्तरावरुन करणयात येत आहे. सदर कायणवाहीनींतर या 
सींवगाणतील पदे भरणयाची कायणवाही करणयात येणार आहे. 
(४) भाभा रॉन-२ हे यींत्र ददनाींक २७/०७/२०१८ रोजी रुग्ण सेवेकरीता 
कायाणजन्वत करणयात आले आहे. 
(५) महाराषराच्या ववववध भागामध्ये राबववणयात आलेल्या शिबबरामध्ये 
िासकीय ककण रोग रुग्णालयाने मागील दोन वर्षाणमध्ये नींदरुबार, क्रकनव्, 
उस्मानाबाद, राळेगणशसध्दी, मावळ, पाचोरा, जामनेर, फैजपरू, फुलींब्री, लासरू 
व नाशिक इतयादी दठकाणी महाआरोग्य शिबबरामध्ये १७६ सींिनयत रुग्णाींना 
पढुील तपासणी व ननदानासाठी सींदशभणत करणयात आले होत.े तयापकैी या 
रुग्णालयामध्ये प्राथशमक अवस्थेतील १५ रुग्णाींमध्ये ककण रोगाचे ननदान 
करणयात आले असनू तयाींना उपचार देणयात आले आहेत. 
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(६) िासनाने िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व ककण रोग रुग्णालयास 
राज्य ककण रोग सींस्थचेा दजाण प्रदान केला आहे. उक्त सींस्थेसाठी सन २०१७-
१८ या आंथणक वर्षाणत एकूण रुपये ४६,३७,६३,५६३/- इतक्या क्रकींमतीच्या 
यींत्रसामगु्री खरेदीस प्रिासकीय मान्यता देणयात आली आहे. तसेच, सदर 
सींस्थेच्या बाींधकामासाठी रुपये ३१,०७,४६,०००/- इतक्या रक्कमेच्या 
अींदाजपत्रकास प्रिासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. सदर बाींधकामासाठी कें द्र 
िासनाच्या आरोग्य व कु ी्ंब कल्याण ववभागाच्या ननयींत्रणाखालील सावणजननक 
उपक्रम कीं पनी असलेल्या एचएससीसी (इींडडया) शलशम्ेड या कीं पनीिी 
सामींजस्य करार करणयात आलेला आहे. जीवनावश्यक षर्षधाची खरेदीसाठी 
हाफकीन बायो फामाणस्यु् ीकल महामींडळ मयाणददत, मुींबई याींना प्रांधकृत 
करणयात आले असनू सवण िासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालयासाठी लागणारी षर्षधाींची खरेदी प्रक्रक्रया तयाींच्यामाफण त राबववणयात 
येत आहे. 

___________ 
  

पुणे शहरातील पीएमपी बस अपतातात खाजगी ठेिेदाराांच्या बसने 
अपतात होऊन मतृ पावलेल्याांच्या सांख्येत वाढ झाल्याबाबत 

  
(३६) ४२४४० (०२-०८-२०१८). श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु िहरातील पीएमपी बस अपघातात खाजगी ठेकेदाराींच्या बसने 
अपघात होऊन मतृ पावलेल्या सींयेत वाढ झाल्याची बाब माहे मे, २०१८ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदिणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तदनसुार अपघाताींकड े अिम्य दलुणि करणाऱया 
पीएमपी प्रिासनावर व सींबींं धत बस ठेकेदाराींवर कोणती कारवाई केली वा 
करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) व (२) खाजगी ठेकेदाराकडील बसला 
सन २०१७-२०१८ या कालावधीत काही प्रमाणात अपघात झालेले आहेत. 
तयातील एक बस चालक दोर्षी आढळला नसनू अपघातातील दोर्षी असलेल्या 
दोन खाजगी बस चालकाींना ठेकेदाराींनी सेवेतनू बडतफण  केले आहे.  

आजपयतं पणेु महानगर पररवहन महामींडळाच्या भाडतेतवावरील 
बसेसना झालेल्या अपघातातील अपघातग्रस्त व्यक्तीींना सींबींं धत 
भाडतेतवावरील एजन्सीने आंथणक मदत केलेली आहे.  

पणेु महानगर पररवहन महामींडळाच्या बसेसना अपघात होव ू नये 
म्हणून सवण चालक सेवकाींना सेवापवण तसेच सेवेत प्रवेि केल्यानींतर कालबध्द 
प्रशििण कायणक्रम राबववणयात येतो. 

महामींडळाच्या बसेसना आग लाग ू नये म्हणून दैनींददन देखभाल 
दिददनी देखभाल व त्रमैाशसक देखभाल, करताींना सवण बसेस मध्ये इलेक्रीकल 
शसजस््मची तपासणी कुिल कमणचाऱयाींकडून करणयात येत े व आवश्यक ती 
दिता घेतली जात.े 

तसेच प्राणाींनतक, गींभीर तसेच क्रकरकोळ अपघाताकरीता दोर्षी 
असलेल्या चालकाींवर खातनेनहाय कारवाई करुन सींबींं धत चालकाींना सेवेतनू 
बडतफे करणे पयतंची कारवाई करणयात येत.े  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
मुांबईत बेस्ट पररवहन ववभागाने स्माटथ िाडथ योजना बांद िेल्याबाबत 

  

(३७) ४२५४४ (०२-०८-२०१८). श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत बेस्् प्रवािाींच्या सोयीसाठी व प्रवािाींना आकवर्षणत करणयासाठी 
सरुु केलेली स्मा ण् काडण योजना बेस्् पररवहन ववभागाने बींद केल्यामळेु स्मा ण् 
काडण खरेदी केलेल्या प्रवािाींचे पसैे वाया गेल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तयानसुार प्रवािाींच्या पशै्याींची प्रनतपतूी बेस््माफण त 
कधीपयतं व किा तऱहेने करणयात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देवेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१९) : (१) व (२) बेस्् प्रवािाींच्या सोयीसाठी व 
प्रवािाींना आकवर्षणत करणयासाठी सरुु असलेली स्मा ण्काडण योजना बेस्् 
उपक्रमाच्यावतीने कायाणजन्वत करणयात येत असनू, काही ताींबत्रक अडचणीींमळेु 
नवीन स्मा ण्काडणच ेववतरण स्थंगत करणयात आले आहे. 
 तसेच, बसपास योजनेचे अद्ययावतीकरण सरुु असनू, दरम्यानच्या 
कालावधीमध्ये “ई-पसण” स्मा ण्काडणधारकाींनी मागणी केल्यास, तयाींचे पसैे 
तातडीने परत करणयात येत असल्याच े बेस्् प्रिासनामाफण त कळववणयात 
आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

सामाजजि उत्तरदानयत्व ननधीत तट झाल्याबाबत 
  
(३८) ४२८५९ (०१-०८-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण 
पावसिर : सन्माननीय ववत् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सामाजजक उततरदानयतव ननधीमध्ये सन २०१५-१६ वर्षाणच्या तलुनेत सन 
२०१६-१७ मध्ये घ् झाली असनू वस्त ू व सेवा कर प्रणाली व 
ननश्चलनीकरणामळेु उद्योगधींद्याींच्या उतपन्नावर पररणाम झाल्यामळेु 
सामाजजक उततरदानयतव ननधीवर पररणाम झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने सामाजजक उततरदानयतव ननधीमध्ये आलले्या घ्ीचा 
अ्यास करुन नेमक्या कारणाींचा िोध घेतला आहे काय, ती कारणे कोणती 
आहेत व तयासींदभाणत िासनाने कोणतया उपाययोजना केल्या आहेत, 
(३) नसल्यास, िासन या सींदभाणतील कारणाींचा िोध घेणयासाठी एक अ्यास 
सशमती ननयकु्त करणार आहे काय ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीवार (३०-०१-२०१९) : (१) सदर ववर्षय कें द्र िासनाच्या 
अखतयारीत येतो. ददनाींक १३/०७/२०१८ रोजीच्या कें द्र िासनाकडून प्राप्त 
झालेल्या मादहतीनसुार मोठ्या सींयेने कीं पींनीने अद्याप तयाींचे १६-१७ आंथणक 
वर्षाणचे वववरण पत्र दाखल केलेले नाही. तयामळेु राषरीय कॉपोरे् सामाजजक 
उततरदानयतवचे डे् ा पो ण्ल अद्याप अद्ययावत झालेले नाही. तयामळेु सन 
२०१५-१६ व २०१६-१७ च्या कॉपोरे् सामदुानयक उततरदानयतव ननधीद्वारे 
पररणाम झालेला आहे क्रकीं वा नाही ्याची सरळ तलुना करणयात येत नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

नवी मुांबई पोलीस आयुक्तालयाने नववन पररमांडळाच्या  
ननशमथतीच्या प्रस्तावाबाबत 

  
(३९) ४३९२९ (१६-०८-२०१३). श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईचे वाढत े नागरीकरण, आींतरराषरीय ववमानतळाची ननशमणती 
आणण नव्याने भर पडलेल्या दोन पोलीस आठणयाच्या पाश्वणभमूीवर नवी मुींबई 
पोलीस आयकु्तालयाने नववन पररमींडळाच्या ननशमणतीची (पोलीस उपायकु्त) 
मागणी करणारा प्रस्ताव गहृ ववभागाकड ेपाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयाचप्रमाणे नवी मुींबईजवळ असलेला खालापरू आणण 
रसायणी पोलीस आयकु्तालयाला जोडणयाची मागणी देखील करणयात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तयानसुार सदरहू प्रस्तावावर िासनाने कोणता ननणणय घेतला 
आहे वा घेणयात येत आहे, 
(४) असल्यास ननणणयाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (२८-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, तथावप, स्थाननक जनतचेा प्रक्रक्रयेस असणारा ववरोध लिात येऊन 
वविरे्ष पोलीस महाननरीिक कोकण पररिते्र, नवी मुींबई याींचे अशभप्राय पोलीस 
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महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी मागववले आहे. सवण बाबी लिात 
घेऊन ननणणय घेणयात येईल. 
(३), (४) व (५) बाबत महाराषर राज्य पोलीस दलात ६१,३९४ पदे ननमाणण 
करणयाबाबतचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

___________ 
 

मुांबईतील ऑबेरॉय बबल्डसथच्या नावाने महापाशलिेने  
नोटीस बजावल्याबाबत 

  
(४०) ४४१७५ (०५-१२-२०१८). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.प्रववण दरेिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.ववजय ऊफथ  भाई धगरिर, श्री.नागोराव गाणार : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील ओशिवरा भागातील ओबेरॉय बबल्डसणच्या ओबेरॉय स्काय 
हाईट्स या उततुींग इमारतीला सन २००८ मध्ये प्रतयेक मजल्यावर सहा 
घराींकरीता ओसी ददली असनू ३ त े४ ियनगहृाची मोठी घरे बनववणयाकरीता 
छो्या घराींमध्ये वास्त ूफेरफार केल्याचे ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत महापाशलकेने ववकासक व सोसाय्ीला नो्ीस देऊन 
इमारतीच्या मळू नकािाप्रमाणे पनु्हा सवण घर होती तिी पवूणवत करणयाबाबत 
कळववले असनूही उक्त नो्ीसला कोणतहेी उततर न ददल्यामळेु महापाशलकेने 
माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये ववकासक ओबेरॉय याींच्या नावाने कलम ५३ (१) 
एमआर्ीपी अ ॅक््नसुार नो्ीस बजावली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच ओबेरॉय बबल्डरचे राजेंद्र नगर, बोररवली येथील मुय रस्तयावर 
इमारतीच्या कामामळेु मोठ्या प्रमाणात धुळीच े साम्राज्य पसरल्याने 
वाहनचालकाींना व स्थाननकाींना त्रास होवनू श्वसनाचा आजार होणयाची 
िक्यता असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिणनास 
आले असनू उक्त प्रकरणी मुींबई महानगरपाशलकेच्या आर.मध्य ववभागाकड े
स्थाननकाींनी वारींवार तक्रार करुनही कोणतीच कारवाई करणयात आली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तयानसुार ओबेरॉय बबल्डरवर कोणती कारवाई करणयात 
आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१९) : (१) ओशिवरा भागातील ओबेरॉय स्काय 
हाईट्स इमारतीचे बाींधकाम प्रगतीपथावर असताना, ववववध अननयशमतता व 
इमारत बाींधकामे मींजूर आराखायाप्रमाणे पवूणवत करणयाबाबत ववकासकास 
महानगरपाशलकेमाफण त ददनाींक १४/१२/२००७ रोजी महाराषर प्रादेशिक 
नगररचना अंधननयम १९६६ च्या कलम ५३(१) अन्वये नो्ीस बजावणयात 
आली होती. 

तथावप, सदर इमारतीच्या सधुारीत आराखायाींना आयकु्त, बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलका याींची मींजुरी प्राप्त करुन सदर इमारतीस ददनाींक 
१२/११/२००८ रोजी भोगव्ा प्रमाणपत्र देणयात आले होत.े 

तद्नींतर सदर इमारती प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेस प्राप्त 
तक्रारीींच्या अनरु्षींगाने, ओबेरॉय स्काय हाईट्स या इमारतीच्या स्थळ पाहणीत, 
भोगव्ा प्रमाणपत्रासोबतच्या मींजूर आराखायाींच्या ववपरीत बाींधकामे आढळून 
आल्याने, महानगरपाशलकेने एवप्रल, २०१८ मध्ये सदर इमारतीस महाराषर 
प्रादेशिक नगररचना अंधननयम १९६६ च्या कलम ५३(१) अन्वये नो्ीस 
बजावणयात आल्याच ेमहानगरपाशलकेमाफण त कळववणयात आले आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफण त ओबेरॉय स्काय हाईट्स सोसाय्ीच्या 
ववकासकास ददनाींक ०३/०८/२०१८ रोजी अींनतम आदेि पाररत केल्यानींतर, 
सोसाय्ी व ववकासकाने ददनाींक २८/०८/२०१८ रोजी सदर इमारतीच्या सधुारीत 
आराखायाींबाबत प्रस्ताव दाखल करुन कारवाईस स्थंगती देणयाची ववनींती 
केली.  

सदर ववनींतीनसुार सदर इमारती प्रकरणी अींनतम ननणणय होईपयतं 
पढुील कारवाईस स्थंगती देणयात आली असल्याच े महानगरपाशलकेमाफण त 
कळववणयात आले आहे. 
(३) व (४) दततपाडा रोडवरील लगतच्या भखूींडावर बाींधकाम सरुु असल्यामळेु 
धुळीपासनू त्रास होत असल्याबाबतची तक्रार ददनाींक १०/१०/२०१८ रोजी 
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महानगरपाशलकेस प्राप्त झाल्यानींतर, सींबींं धत ववकासक व वास्तवुविारद 
याींना धुळीमळेु होणाऱया त्रासावर योग्य ती उपाययोजना करणयाबाबत सूं चत 
करणयात आल्याचे महानगरपाशलकेमाफण त कळववणयात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
साांगोला (जज.सोलापूर) शहरातील रामोशी गल्ली येर्ील नगरपररषदेच्या 

सावथजननि शौचालयाची दैनांहदन स्वच्छता होत नसल्याबाबत 
  
(४१) ४४४५१ (०५-१२-२०१८). ॲड.रामहरी ग्पनवर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.आनांदराव पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.मोहनराव िदम : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगोला (जज.सोलापरू) िहरातील रामोिी गल्ली येथील नगरपररर्षदेच्या 
सावणजननक िौचालयाची दैनींददन स्वच्छता होत नसल्याने तडूुींब भरले 
असल्याच ेददनाींक १२ ऑगस््, २०१८ रोजी वा तयासमुारास ननदिणनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दठकाणी नागरीकाींना दगुधंीचा सामना करावा लागत 
असनू िौचालयाींचे दरवाजेही नादरुुस्त असल्याचे ननदिणनास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िौचालयाची दैनींददन स्वच्छता करणयासोबतच नादरुुस्त 
दरवाज,े उघड े ड्रनेज पाईप याींची दरुुस्ती करणयाबाबत िासनाने कोणती 
कायणवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) यासदींभाणत ददनाींक 
१२/८/२०१८ रोजीच्या दैननक लोकमत वतणमान पत्रात बातमी प्रशसध्द झाली 
होती. सदर बातमी िौचालयाचे दरुुस्ती सरुु असताना प्रशसध्द झाल्याच ेददसनू 
आले आहे. 
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सदर िौचालयाच्या दरुुस्तीचे काम पणूण झाले असनू रामोिी गल्ली 
येथील सावणजननक िौचालयाची नगरपररर्षदेकडून ददनाींक ५/१२/२०१८ रोजी 
स्थळ पाहणी केली, तयामध्ये सदरच्या दठकाणच े सावणजननक िौचालयाच े
दरवाजे सजुस्थतीत असनू िौचालयाच े भाींड े फु्लेले नाही, तयाचबरोबर 
सभोवतालचा पररसर स्वच्छ आहे, असे आढळून आले आहे. 

रामोिी गल्ली येथ े नागररकाींच्या सोईसाठी नगरपाशलकेने िौचालय 
बाींधलेले असनू परुुर्षाींसाठी १४ व जस्त्रयाींसाठी ६ एवढ्या सीट्स उपलब्ध 
आहेत. साींगोले िहरातील सवण सावणजननक व सामदुानयक िौचालयाची दैनींददन 
स्वच्छता करणेसाठी श्री स्वामी समथण बहुउद्देिीय सेवा सींस्था, साींगोला याींची 
नेमणूक वावर्षणक घनकचरा व्यवस्थापन ठेक्यामध्ये केली आहे. सदर 
सींस्थेमाफण त दैनींददन दोन वेळा िौचालयाची स्वच्छता केली जात.े सदर 
भागात परुुर्ष व जस्त्रयाींसाठी एक-एक यनुन् वापरासाठी आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात शासिीय/ननमशासिीय ियाथलयातील  
नस्त्या प्रलांबबत असल्याबाबत 

  
(४२) ४४५१३ (०५-१२-२०१८). ॲड.रामहरी ग्पनवर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.आनांदराव पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनार् 
राजूरिर, श्री.जनादथन चाांदरूिर, श्री.चांद्रिाांत रतवुांशी, श्री.हररशस ांग राठोड, 
प्रा.जोगेन्द्र िवाड,े श्री.मोहनराव िदम : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात िासकीय/ननमिासकीय कायाणलयातील कोणतयाही ववभागातील 
नस्ती िासकीय कमणचाऱयाकड ेसात ददवसापिेा अंधका काळ प्रलींबबत राहणार 
नाही असा कायदा असनूही िासकीय/ननमिासकीय कायाणलयात नस्तयाींचे थर 
्ेबलावर साचत असल्याच े ददनाींक १८ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास 
ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त नस्तीींचा तवरीत ननकाल लावनू ननप्ारा करणयाबाबत 
िासनस्तरावरुन कोणतया स्वरुपाची कायणवाही करणयात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (२८-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

धरांगाबाद जजल््यातील िोिणवाडीतील हॉटेलवर मारलेल्या धाडीबाबत 
 

(४३) ४४६९१ (०५-१२-२०१८). श्री.सभुाष झाांबड, श्री.शरद रणवपसे, ॲड.रामहरी 
ग्पनवर, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, डॉ.वजाहत शमझाथ, अॅड.हुस्नबानू 
खशलफे, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.जोगेन्द्र िवाड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) षरींगाबाद जजल््यातील कोकणवाडीतील एका हॉ्ेलवर मारलेल्या धाडीत 
९७ तरुण-तरुणी मद्यधुींद अवस्थेत डी.जे तालावर ंथरकत असल्याच े माहे 
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, कोकणवाडीतील हॉ्ेल िलैबाबत एका समाजसेवकाने केलेल्या 
तक्रारीच्या अनरु्षींगाने गनु्हे िाखेने सदरहू हॉ्ेलवर धाड ्ाकली असता 
हॉ्ेलच्या एका हॉलमध्ये डी.जे.च्या तालावर आणण रोर्षणाईत अनेक तरुण 
जोडपी ंथरकत असल्याचे ननदिणनास आल,े हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पोलीस कारवाई दरम्यानही तयापकैी काही जण हातातील पेग 
(दारु) सींपववत असल्याच े ददसनू आले असनू अिा हॉ्ेल सींस्कृतीमळेु 
सावणसामान्य जनतलेा तयाचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तयानसुार सींबींं धताींवर कोणती कारवाई करणयात आली 
वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) गपु्त बातमीदारामाफण त 
शमळालेल्या मादहतीच्याआधारे पोशलसाींनी षरींगाबाद िहरातील 
कोकणवाडीतील एका हॉ्ेलवर मारलेल्या धाडीत ९९ तरुण-तरुणी मद्यधुींद 
अवस्थेत डी.जे.तालावर ंथरकत असल्याच े ददनाींक ५ ऑगस््, २०१८ रोजी 
ननदिणनास आले. तसेच पोलीस कारवाई दरम्यान काही तरुण-तरुणी मद्यधुींद 
अवस्थेत ंथरकताना ददसनू आले. 
(४) सदर प्रकरणी ५ आरोपीींववरुध्द ध्वनी प्रदरू्षण (ननयमन व ननयींत्रण) 
ननयम, २००० चे उल्लींघन केले म्हणून पयाणवरण (सींरिण) अंधननयम १९८६ 
चे कलम १५ व कलम ६६ (ई), ६६(फ), महामद्य ननर्षधे अंधननयम १९४९, 
३३(W)(X)(A)/१३१, महा.पोलीस कायद्याप्रमाणे वदेाींतनगर पो.स््े.षरींगाबाद 
िहर येथे ग.ुर.क्र.१०१/२०१८ भा.दीं.वव.स.कलम ३९२, ३४ प्रमाणे गनु्हा दाखल 
करणयात आला आहे. सदर गनु्हयात आरोपीींववरुध्द दोर्षारोपपत्र सादर 
करणयाची कायणवाही करणयात येत आहे. सद्य:जस्थतीत गनु्हा तपासावर आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मुांबईतील दहहसर येर्ील नवा गाव इनामदार चाळीत राहणाऱ्या 
भाडिेग्ने अनधधिृत दमुजली बाांधिाम िेल्याबाबत 

 

(४४) ४४८६९ (०५-१२-२०१८). अॅड.राहुल नावेिर, श्री.आनांद ठािूर : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील ददहसर येथील सवे नीं. १५२ भाग १ सी्ीएस नीं. ८८० येथ े
नवा गाव इनामदार चाळीत राहणाऱया भाडकेरुने चाळ मालकाची परवानगी न 
घेता दमुजली अनंधकृत बाींधकाम केल्याने चाळमालकाींनी तक्रार करुन सधु्दा 
महानगरपाशलका अंधकारी दलुणि करीत असल्याने चाळ मालकाने पाशलका 
मुयालयासमोर आतमदहन करणयाचा इिारा ददला असल्याची बाब माहे 
ऑगस््, २०१८ च्या चौर्थया सप्ताहात ननदिणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार सींबींं धताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करणयात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) ददहसर येथील सवे नीं. 
१५२ भाग १ सी्ीएस क्रमाींक ८८० येथील बाींधकामाबाबत बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेस प्राप्त तक्रारीींच्या अनरु्षींगाने, सदर अनंधकृत बाींधकामास 
मुींबई महानगरपाशलका अंधननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये नो्ीस 
बजावली असनू, पढुील कायणवाही सरुु आहे. 

तसेच, तक्रारदाराने माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये आतमदहनाचा इिारा 
ददला नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफण त कळववणयात आले आहे. 

___________ 
  

राज्यातील स्र्ाननि लोिाांना नोिऱ्या देणयाबाबत 
  
(४५) ४५१२३ (०७-१२-२०१८). श्री.रवव ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील स्थाननक लोकाींना ८० ्क्के नोकऱया देणयाचे िासनाच ेधोरण 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त धोरणाची अींमलबजावणी करणयाकरीता िासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१९) : (१) स्थाननक उमेदवाराींना राज्य 
िासकीय सेवेतील प्रवेिाकरीता प्राधान्य देणयाबाबत राज्य िासनाचे कोणतहेी 
धोरण नाही. मात्र राज्याच्या अनसुूं चत िते्रातील १७ सींवगाणमधील १००% पदे 
स्थाननक अनसुूं चत जमातीच्या उमेदवाराींमधून भरणयाबाबत राज्य 
िासनाकडून वेळोवेळी िासन अंधसचूना ननगणशमत करणयात आल्या आहेत. 

याखेरीज षद्योंगक ववकासाच्या लाभामध्ये स्थाननक जनतलेा योग्य 
वा्ा शमळावा, या उद्दिेाने राज्यातील सवण षद्योंगक घ्काींमध्ये 
पयणवेिकीय शे्रणीत क्रकमान ५०% व पयणवेिकीयसहीत इतर शे्रणीत क्रकमान 
८०% स्थाननक उमेदवाराींना नोकऱयाींमध्ये प्राधान्य घेणयाबाबत, तसेच नोकर 
भरती करणारा अंधकारी मराठी जाणणारा असावा या िासनाच्या धोरणाची 
अींमलबजावणी करणयाकरीता उद्योग, ऊजाण कामगार ववभागाने कायणपध्दती 
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ववदहत केली आहे. तसेच राज्यातील स्थाननक सशुिक्षित बेरोजगाराींना 
स्थाननक व इतरत्र स्तरावर षद्योंगक आस्थापनाींमध्ये रोजगार व 
स्वयींरोजगाराद्वारे रोजगार उपलब्ध होणयासाठी जजल्हास्तरीय / षद्योंगक 
िेत्र स्तरावर मा.मींत्री (उद्योग) याींच्या मान्यतनेे रोजगार व स्वयींरोजगार 
मेळावे आयोजजत करणयाचा ननणणय घेणयात आला आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

वसई-ववरार शहर महानगरपाशलिेला अनुशषे  
अनुदानाची रक्िम शमळणयाबाबत 

(४६) ४५१२८ (०५-१२-२०१८). श्री.रवव ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई-ववरार िहर महानगरपाशलकेला ववववध ववकास कामाींसाठी 
कोट्यावधी रुपयाींची अनिुरे्ष अनदुानाची रक्कम तवररत मींजूर करणयाची 
ववनींती स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी िासनाकड े वेळोवेळी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणता ननणणय घेणयात आला आहे व तयाची 
पतूणता केव्हापयतं होणे अपेक्षित आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे आहे आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) मा.श्री.दहतेंद्र ठाकूर, ववधानसभा 
सदस्य याींनी वसई-ववरार िहर महानगरपाशलकेस िासनाकडून देय असलेल्या 
रुपये ६५३७.२० लिची मागणी ददनाींक २१/०५/२०१७ च्या पत्रान्वये केली आहे. 
(२) उपरोक्त देय अनदुानापकैी रुपये २२६२.२० लि इतके अनदुान 
महानगरपाशलकेस प्राप्त झाले असल्याचे वसई-ववरार िहर महानगरपाशलकेने 
कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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वसई-ववरारसाठी जलवाहहन्याांच ेलेखापररिण िरणयाबाबत 
 

(४७) ४५१४१ (३०-११-२०१८). श्री.रवव ांद्र फाटि, अॅड.अननल परब, श्री.बाळाराम 
पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई-ववरार महापाशलकेला पाणीपरुवठा करणाऱया सयूाण व उसगाव 
जलवादहन्याींचे मुींबई आयआय्ीमाफण त स्रक्चरल व हायड्रोशलक लेखापररिण 
करणयाचा ननणणय महाराषर जीवन प्रांधकरणाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त लेखापररिणाच्या कामासाठी अींदाजे क्रकती खचण 
येणार आहे, 
(३) असल्यास, पाणीपरुवठा योजनेचे लेखापररिण झाल्यानींतर वसई-ववरार 
महानगरपाशलका िते्रात योग्य दाबाने पाणीपरुवठा करणयाबाबत महाराषर 
जीवन प्रांधकरणाने कोणती उपाययोजना केली वा करणयात येत आहे ? 
 

श्री.देवेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) सयुाण व उसगाव मुय 
जलवादहन्याींचे स्रक्चरल व हायड्रॉशलक ऑडड् भारतीय प्राद्योंगक सींस्थान, 
मुींबई (IIT) माफण त करणयाचा ननणणय वसई ववरार-िहर महानगरपाशलकेने 
ददनाींक १६/०७/२०१८ रोजी घेतला आहे व याकरीता भारतीय प्राद्योंगक 
सींस्थान, मुींबई (IIT) मुींबई याींना रुपये ४७,९०,००० अदा करणयात आल े
आहेत.  

भारतीय प्राद्योंगक सींस्थान, मुींबई (IIT) याींचा अहवाल प्राप्त 
झाल्यानींतर याप्रकरणी ननयमोंचत कायणवाही करणयात येणार असल्याच े
वसई-ववरार िहर महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 

___________ 
 

नांदरुबार जजल््यातील अक्िलिुवा ग्रामपांचायतीला  
नगर पांचायत तोवषत िरणयाबाबत 

 

(४८) ४५३८७ (०५-१२-२०१८). श्री.चांद्रिाांत रतवुांशी, श्री.शरद रणवपसे, 
ॲड.रामहरी ग्पनवर, श्री.आनांदराव पाटील, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे : ताराांकित 
प्रश्न िमाांि ४२६१६ ला हदनाांि ४ जुल,ै २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाथत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िासनाने राज्यातील तालकुास्तरावरील ग्रामपींचायतीींना नगरपींचायतीचा 
दजाण ददला असनू नींदरुबार जजल््यातील अक्कलकुवा हे तालकुा मुयालय 
ग्रामपींचायत असनू तयाला नगरपींचायत घोवर्षत करणयात आलेले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गत अंधविेनात तवरीत अींमलबजावणीचे िासनाने आश्वासन 
ददलेले असतानाही कोणतीही कायणवाही करणयात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तयानरु्षींगाने कोणती कायणवाही करणयात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (२८-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) राज्यात नव्याने ननमाणण करणयात येत असलेल्या 
नगरपररर्षदा/नगरपींचायतीींमळेु येणारा आंथणक भार, नागररकाींना सोयी-सवुवधा 
परुववणे, ननधीची उभारणी, ननयोजनबध्द ववकास इतयादी बाबी ववचारात 
घेऊन, यापढेु नववन नगरपररर्षदा/नगरपींचायती स्थापन करणयासींदभाणतची बाब 
तपासणयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
आर.सी.एफ. पोलीस ठाणे, चेंबूर येर्ील िुख्यात गुांड याांचिेडून देणयात 

आलेल्या ववनयभांग व जीवे मारणयाच्या धमिीबाबत 
  
(४९) ४५७९८ (०५-१२-२०१८). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आर.सी.एफ. पोलीस ठाणे, चेंबरू येथे श्रीमती ददपाली भोसले याींनी 
कुयात गुींड श्री.सय्यद अन्सारी याींच्याकडून झालेल्या ववनयभींग व जीवे 
मारणयाच्या धमकीबाबत ददनाींक १४ जुल,ै २०१८ रोजी वा तयासमुारास 
एफ.आय.आर. नोंदववली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी आर.सी.एफ. पोलीस ठाणयाचे वररषठ पोलीस 
ननरीिक, श्री.देसाई कोणतीही कारवाई न करता सय्यद अन्सारी याींना 
पाठीिी घालणयाचा प्रयतन करीत असनू स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी देखील 
आरोपीवर कारवाई करणयाकरीता वररषठ पोलीस अंधकाऱयाींकड े ववनींती केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, श्रीमती ददपाली भोसले याींनी तयाींची तक्रार मागे घेणयाबाबत 
श्री.सय्यद अन्सारी याींच्या कु्ूींबबयाींकडून सधु्दा धमकी तसेच तयाींना मदत 
करणाऱयाववरुध्द पोलीस स््ेिनमध्ये तक्रार करणयात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व तयानसुार कुयात गुींडावर कारवाई करुन श्रीमती 
ददपाली भोसल े याींना न्याय देणयाच्यादृष्ीने कोणती कायणवाही केली वा 
करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 

क्रफयाणदीने ददलले्या तक्रारीवरून आर.सी.एफ. पोलीस ठाणे, चेंबरू येथे 
ग.ुर.नीं. २४९/१८ कलम ३५४, ३५४ (अ)(ड,) ५०६ (२) भा.दीं.वव. अन्वये गनु्हा 
दाखल करणयात आला आहे. 
(२) व (३) क्रफयाणदी याींना तक्रार मागे घेणयाबाबत धमकी देणाऱ याववरूध्द 
आर.सी.एफ. पोलीस ठाणयात ग.ुर.नीं. ३०८/१८ कलम ५०६, ५०६(२), ३४ 
भा.दीं.वव. प्रमाणे ददनाींक ३१/०८/२०१८ रोजी गनु्हा दाखल असनू सदर गनु्हा 
तपासाधीन आहे.  
(४) क्रफयाणदी याींना न्याय देणयाच्यादृष्ीने नतने पोलीस ठाणयास वेळोवेळी 
ददलेल्या तक्रारी वरून वेगवेगळे गनु्हे नोंद करणयात आले असनू नमदू 
गनु््यातील अ्क आरोपी हा जाशमनावर मकु्त झाल्याने फौ.दीं.प्र.स.कलम 
१०७ अन्वये ददनाींक १०/०८/२०१८ रोजी तयाच्याववरूध्द प्रनतबींधकातमक 
कारवाई करणयात आलेली असनू सदर गनु्हा तपासाधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 



वव.प. ६ (57) 

शसध्दार्थ महाववद्यालयात सन २००५ मध्ये प्रात्यक्षित  
परीिा न देता िायद्याची पदवी शमळववल्याबाबत 

  
(५०) ४७७०९ (१५-०१-२०१४). डॉ.ननलम गोऱ्हे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पीपल्या एज्यकेुिन सोसाय्ी या मुींबईतील शसध्दाथण महाववद्यालयात 
सन २००५ मध्ये प्रातयक्षित परीिा न देता कायद्याची पदवी 
शमळववल्याप्रकरणी सात आयपीएस अंधकाऱयाींवर १५ ददवसात गनु््यात नोंद 
करावा अन्यथा सदर प्रकरण कें द्रीय गनु्हे अन्वेर्षण (सीबीआय) ववभागाकड े
सोपवा अिी शिफारस राषरीय मागासवगीय आयोगाने राज्य िासनाला 
ददनाींक ०३ सप् े्ंबर, २०१३ रोजी वा तयासमुारास केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने कोणता ननणणय घेतला आहे व 
तयानरु्षींगाने कोणती कायणवाही केली वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) या सींदभाणत कें द्र 
िासन/राज्य िासन तसेच पोलीस महासींचालक कायाणलयाकड े कोणतीही 
सचूना/ननदेि प्राप्त झाललेे नाहीत. 

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

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवण सवण प्रक्रक्रया महाराषर ववधानमींडळ संचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करणयात आली आहे. 

मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


