
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

तिसरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०२० 
___________ 

  

अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 

  
अमराििी जिल्ह्यािील अनुसूधचि िािी ि  
निबौध्द िस्िीचा वििास िरण्याबाबि 

  
(१)  १०३२४ (२९-०७-२०१५).  श्री.िररस ांग राठोड, ॲड.रामिरी रुपनवर  :  
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) अमरावती जिल्ह्यातील अनसुचूचत िाती व नवबौध्द घ्काींच्या वस्तीचा 
ववकास करणे योिनेंतगगत पणूग करण्यात आलेल्हया कामाचा अींततम हप्ता 
त्वरीत प्रदान करण्याकतरता स्नातनक लोकप्रतततनंीींनी आयकु्त, 
समािकल्हयाण आयकु्तालय, महाराषर राज्य, पणेु-१ याींना माहे मे, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी तनवेदन देण्यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू तनवेदनावर शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धनांिय मुांड े (०९-०३-२०२०) : (१), (२) व (३) अनसुचूचत िाती व 
नवबौध्द वस्तीचा ववकास करणे योिनेंतगगत, ददनाींक ३१ डिसेंबर, २०१९ 
अखेर पणूग होतील अशा सवग कामाींच्या देयकाींच ेप्रदान सन २०१९-२०२० या 
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चाल ू वर्ागतील उपलब्ं तनंीतनू करण्यास शासन पत्र ददनाींक ९ सप् े्ंबर, 
२०१९ अन्वये आयकु्त, समािकल्हयाण आयकु्तालय, महाराषर राज्य, पणेु 
याींना परवानगी देण्यात आलेली आहे.  

___________ 
  

राज्यािील शिेिऱयाांना पीिििज देण्यासाठी सहिारी  
बँिाांना तनधी उपलब्ध िरून देण्याबाबि 

  
(२)  २२२२७ (१९-०८-२०१६).  ॲड.रामिरी रुपनवर, डॉ.(श्रीमिी) तनलम गोऱहे : 
सन्माननीय सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मराठवािा, ववदर्ग व पजचचम महाराषरातील ६ हिार गावात असलेला 
दषुकाळ तसेच जिल्हहा सहकारी बँकाींची खालावलेली आचनगक जस्नती त्यामळेु 
नवीन पीक किागसाठी कोट्यवंी रुपयाच्या तनंीच े कृर्ी पतंोरणाच े
तनयोिन करण्यासाठी िागततक बँकेकिून सहा मदहन्यात (ऑक््ोबर, २०१६ 
पयतं) पाच हिार को्ी रुपयाींचे किग राज्य शासनाला ममळणार असल्हयाच े
मा.मखु्यमींत्री याींनी ददल्हली येने ददनाींक २४ एवप्रल, २०१६ रोिी घोवर्त केल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर किागच्या रकमेतनू कोणकोणत्या योिना राबववण्यात 
येणार आहेत, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. शामराि ऊर्ज  बाळासाहेब पाटील (०८-११-२०१९) : (१) नाही.    
(२) व (३) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
  

सोलापूर जिल्हहयािील बोगस डॉक्टराांिर िारिाई िरण्याबाबि 
  
(३)  २३९१० (०४-०१-२०१७).   श्री.प्रशाांि पररचारि :  सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोलापरू जिल्हहयात ३०० हून अचंक बोगस िॉक््र वदैयकीय व्यवसायात 
कायगरत असनू त्याींच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हहाचंकारी याींनी 
महापामलका, आरोग्य ववर्ाग व नागरी र्ागात जिल्हहा शल्हयचचककत्सक व 
ग्रामीण र्ागात जिल्हहा आरोग्य ववर्ाग, जिल्हहा पतरर्द याींना ददले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर आदेशाचे पालन सींनगतीने होत असल्हयाच े तनदशगनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींचंत बोगस 
िॉक््राींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. अशमि विलासराि देशमखु (२०-०२-२०२०) : (१) वदैयकीय मशक्षण व 
और्ंीद्रव्ये ववर्ाग, शासन तनणगय, दद.०७/०२/२००० नसुार सोलापरू 
जिल्ह्यातील बोगस वदैयकीय व्यवसायीकाींवर कारवाई करण्यात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ऑक््ोबर, २०१६ पयतं एकूण ४९ बोगस वदैयकीय व्यवसायीकाींवर 
पोमलसाींकि े एफआयआर/गनु्हे दाखल झाले आहे व एकूण १९६ सींशतयत 
बोगस वदैयकीय व्यवसायीकाींववरुध्द पोमलसात तक्रार दाखल आहे. 

तसेच सोलापरू महानगरपामलकेच्या कायगक्षेत्रातील एका वदैयकीय 
व्यवसायीकावर न्यायालयात ख्ला दाखल करण्यात आला आहे.  
(४)  प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मराठिाड्यािील चारा छािण्याच ेप्रलांबबि अनुदान देण्याबाबि 
  
(४)  २५५२४ (३०-१२-२०१६).   श्री.सतिश चव्हाण :   सन्माननीय मदि ि 
पनुिजसन मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मराठवाड्यात चौथ्या वर्ी दषुकाळ असनू गत वर्ागच्या चारा छावण्याच े
रूपये १५० को्ी नकीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, िनावराींच्या चारा छावण्या सरुू करण्याची वेळ आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून गत वर्ागच्या चारा 
छावण्याच े रूपये १५० को्ी देण्याबाबत तसेच यावर्ी चारा छावण्या सरुू 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. वििय िडटे्टीिार (०४-०१-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
सन २०१५-२०१६ व सन २०१६-२०१७ या आचनगक वर्ागत चारा 

छावण्याींची देयके नककत नाहीत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
 

िलयकु्ि शशिार योिनेची प्रभािी अांमलबिािणी होण्यासाठी  
तनधीचे तनयोिन जिल्हहा स्िरािर िरण्याबाबि 

  

(५)  २५८०८ (२०-०४-२०१७).  श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) जिल्हहा पतरर्देला शासन तनणगयानसुार योिनाींची ताींत्रत्रक प्रशासकीय 
अचंकार प्रदान केलेले असताना सींचालक स्तरावरुन सींबींचंत सींचालकाींची 
ताींत्रत्रक मींिूरी घेण्याच ेआदेश काढण्यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, जिल्हहा पतरर्देतील क व ि ग्ातील कमगचा-याींच्या सावगत्रत्रक 
बदल्हया करताना जिल्हहा पतरर्द पदाचंकाऱ याींना ववचवासात घेण्यात येत नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, रूपये १५ लक्ष पयतंची कामे ग्रामपींचायतीींना देताना 
ववतनददगष् कामामशवाय इतर योिनाींची कामे सींबींचंत प्रशासककय 
अचंकाऱ याींना देण्याबाबत स्पष् तनदश दश देण्यात आलेले नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, जिल्हहा पतरर्देतील ग् ब अचंकाऱ याींच्या बदल्हया करण्याच े
अचंकार जिल्हहा पतरर्देला देण्यात येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्ह यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन िलयकु्त मशवार 
योिनेची प्रर्ावी अींमलबिावणी होण्यासाठी ५० ्क्के तनंीचे तनयोिन 
जिल्हहा स्तरावर करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, ववलबंाची कारणे काय ? 
  
श्री. हसन मशु्रीर् (०९-०७-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 

या ववर्ागाच्या ददनाींक ०७ ऑक््ोबर, २०१७ च्या शासन तनणगयातील 
र्ाग-४ नसुार जिल्हहा पतरर्देच्या स्वउत्पन्नातनू राबववण्यात येणाऱया ववकास 
योिनाींच्या ताींत्रत्रक मान्यतचेे सींपणूग अचंकार जिल्हहा पतरर्देस प्रदान 
करण्यात आले आहेत. 

जिल्हहा तनयोिन मींिळ व शासनाच्या तनंीतनू राबववण्यात येणाऱया 
ववकास योिनाींसाठी ताींत्रत्रक मींिूरी, ववकास योिना ज्या प्रशासकीय 
ववर्ागाकिून राबववण्यात येतात, त्या ववर्ागाकिून प्राप्त करून घेणे 
आवचयक आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

ग्रामववकास ववर्ागाच्या ददनाींक १५ मे, २०१४ अन्वये जिल्हहा 
पतरर्देतील क व ि ग्ातील कमगचाऱयाींच े जिल्हहाींतगगत बदल्हयाींचे ंोरण 
तनजचचत करण्यात आलेले आहे. तसेच शासन पतरपत्रक ददनाींक २९ सप् े्ंबर, 
२०११ अन्वये जिल्हहा पतरर्देतील क व ि ग्ातील कमगचाऱयाींचे आींतर जिल्हहा 
बदल्हयाींच े ंोरण तनजचचत करण्यात आलेले आहे. या ंोरणाींनसुार जिल्हहा 
पतरर्द कमगचाऱयाींच्या बदल्हया करण्यात येतात. या बदल्हया करण्याचे सवगस्वी 
अचंकार मखु्य कायगकारी अचंकाऱयाींना ददलेले आहेत. प्रानममक मशक्षकाींच्या 
जिल्हहाींतगगत बदल्हया ऑनलाईन पध्दतीने करण्याचा शासनाने ंोरणात्मक 
तनणगय घेतलेला आहे.      
(३) हे खरे नाही. 

ग्रामववकास ववर्ागाच्या ददनाींक २५ माचग, २०१५ च्या शासन 
तनणगयातील मदु्दा क्र.६ नसुार वेगवेगळया योिनाींमंून ग्रामपींचाय़त क्षेत्रात 
कायागन्वयीत करण्यात यावयाची अन्य सवग काम ेसींबींचंत प्रशासकीय ववर्ाग 
ज्या कायागन्वयीन एिन्सी/यींत्रणेमाफग त करुन घेऊ इजच्छतो त्या कायागन्वयीन 
एिन्सी/यींत्रणेमाफग त करु शकतील असे नमदु आहे.     
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(४) जिल्हहा पतरर्देतील सहाय्यक ग् ववकास अचंकारी, ग्-ब या सींवगागतील 
अचंकाऱयाींच्या बदल्हयाींचे अचंकार जिल्हहा पतरर्देला देण्यात येणार नसनू या 
कायागसनामाफग त ददनाींक ४ फेब्रवुारी, २०१५ च्या शासन तनणगयान्वये महाराषर 
ववकास सेवा, ग्-ब सींवगागतील सवगसांारण बदल्हयाींचे अचंकार ववर्ागीय 
आयकु्त याींना प्रत्यावपगत करण्यात आले आहेत. 
(५) ी्ंचाईमकु्त महाराषर २०१९ अींतगगत राज्यात िलयकु्त मशवार अमर्यान 
ददनाींक ५ डिसेंबर, २०१४ च्या शासन तनणगयान्वये राबववण्यात येत आहे. 
िलयकु्त मशवार अमर्यान कायगक्रमासाठी जिल्हहा वार्ीक योिनेतनू व 
आमदार स्नातनक ववकास तनंीतनू तनंी उपलब्ं करून देण्याबाबत 
तनयोिन ववर्ागाने दद.११/०३/२०१४ रोिी शासन तनणगय तनगगममत केलेला 
आहे. प्रत सोबत िोिण्यात येत आहे व या अमर्यानाींतगगत सन २०१५-२०१६ 
मध्ये तनविलेला गावाींकतरता रू.२००० को्ी व सन २०१६-२०१७ मध्ये 
तनविलेल्हया गावाींकरीता रू.६०० को्ी इतका ववशरे् तनंी DPDC माफग त 
उपलब्ं करुन ददलेला असनू आता या योिनेकरीता िलसींं ारण ववर्ागात 
नववन लेखा मशर्ग उघिण्यात आले असनु ववशरे् तनंीची तरतदु या ववर्ागात 
करण्यात येत आहे.   

___________ 
 

खालापूर-ििजि (जि.रायगड) िालुक्यािील शिेिऱयाांच्या िशमनी 
बेिायदेशीर अधधग्रहण िेल्हयाबाबि 

  
(६)  २६६१७ (०४-०१-२०१७).  श्रीमती ववद्या चव्िाण  :  सन्माननीय 
उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) खालापरू-किगत (जि.रायगि) तालकु्यातील शतेकऱयाींच्या लागविी खालील 
िममनी बेकायदेशीरपणे खािगी उदयोगाींसाठी अचंग्रहण करण्याचा प्रयत्न 
उपजिल्हहाचंकारी, रायगि याींनी ददनाींक ११ ऑगस््, २०१६ रोिी वा 
त्यासमुारास केल्हयाचे तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ददनाींक ३१ ऑगस््, २०१६ रोिी सवोच्च न्यायालयाने पजचचम 
बींगाल राज्यातील मसींगरु येनील शतेकऱयाींच्या लागविी खालील िममनी, 
खािगी उदयोगाींसाठी शासनाला अचंग्रदहत करणे घ्नाबा्य ठरवण्याचा 
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तनणगय ददला, याची नोंद उदयोग खात्याने खालापरू-किगत तालकु्यातील 
िममनी अचंग्रदहत करण्याच्या ननणयय घेतला आहे काय, 
(३)  असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई (०९-०३-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 

खालापरू औदयोचगक क्षते्र ्प्पा क्र.२ मध्ये खालापरू-किगत 
(जि.रायगि) तालकु्यातील िममनी सींपादन करण्याबाबतची अचंसचूना 
असांारण र्ाग ४ ब मध्ये दद.२३/०९/२०१५ मध्ये प्रमसध्द करण्यात आली 
आहे. खालापरू  ्प्पा क्र.२ साठी होणारे र्सूींपादन हे शतेकऱयाींच्या सींमतीने 
होणार असनू, शतेकऱयाींबरोबर वा्ाघा्ीने दर ठरवले िाणार होत.े िममनीच े
दर ठरववण्याकरीता उपववर्ागीय अचंकारी व प्रादेमशक अचंकारी याींनी 
दद.०५/०४/२०१६ रोिी खालापरू येनील तहसील कायागलयात आयोजित केलेल्हया 
बठैकीत तसेच दद.२६/१०/२०१७ रोिी जिल्हहाचंकारी रायगि याींच्या 
अध्यक्षतखेालील बठैकीत शतेकरी व शतेकरी प्रतततनंी याींनी र्सूींपादनास 
ववरों दशगववला होता. उक्त क्षेत्रामध्ये ९४ ्क्के र्ूं ारकाींचा ववरों 
असल्हयामळेु उच्चाचंकार सममतीने सदर क्षेत्र ववनाअचंसचूचत करण्याचा 
तत्वत: तनणगय घेतला आहे. उपववर्ागीय अचंकारी, किगत याींचेकिून िमीन 
ववनाअचंसचूचत करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सरुू आहे. 
त्यामळेु िमीन अचंग्रहणाचा प्रचन उद् ावत नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यािील रस्त्याच्या िामाांना प्रधानमांरी ग्रामसडि  
योिनेंिगजि मांिूरी न शमळाल्हयाबाबि 

  
(७) २९२२९ (२०-०५-२०१२). डॉ. रणजिि पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) प्रंानमींत्री ग्रामसिक योिनेंतगगत १० व्या ्प्प्यासाठी राज्यातील ५,७०० 
को्ी रुपयाींच्या नवीन कामाींचे प्रस्ताव ददनाींक २३ िून, २०१० पासनू 
मा.कें द्रीय बाींंकाम मींत्री महोदयाींकि ेप्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, १० व्या ्प्प्यातील कामातनू राज्यर्रात २५ मी्र पेक्षा 
िास्त लाींबीचे पलू बाींं ले िाणार असनू या ्प्प्याला मींिूरी न ममळाल्हयास 
ही कामे ठप्प होण्याची शक्यता तनमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रस्तावाींना मींिूरी ममळण्याबाबत राज्य शासनाने कें द्रीय 
बाींंकाम मींत्रयाींकि े पाठपरुावा करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मधुश्रर् (०६-०२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. सन २०१० या वर्ागत 
राज्याने प्रंानमींत्री ग्रामसिक योिनेंतगगत रस्ता दिोन्नती तसेच २५ मी. 
पेक्षा िास् त लाींबीचे पलू बाींंणीचे प्रस्ताव सादर केले होत ेव सप् े्ंबर, २०१२ 
या वर्ागत १३१ रस्त ेव ६०९ पलू रुपये ९९९ को्ी तसेच ऑक््ोबर, २०१३ या 
वर्ागत १०१ रस्त ेव २९ पलू रुपये ३४९ को्ी असे एकूण २३२ रस्त ेव ६३८ 
पलुाींच्या रुपये १३४८ को्ीच्या कामाींना मींिूरी ममळालेली आहे. त्यापकैी २०४ 
रस्त ेव ६१० पलुाींची कामे पणूग असनू उवगरीत कामे प्रगतीपनावर आहेत. 
(२) प्रचन उद् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
 

राज्याि तनधीअभािी मनरेगा योिनेिील 
िाम प्रलांबबि असल्हयाबाबि 

  
(८)  ३२२७५ (१८-०८-२०१७).   श्री.शरद रणवपस े:   सन्माननीय रोिगार 
हमी मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात २१ जिल्हहे दषुकाळग्रस्त असनू तनेील ६ हिार ३५२ गावात 
मनरेगा योिनेंतगगत एकही काम करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, राज्यात तनंीअर्ावी मनरेगा योिनेतनू रोिगार देण्याचे काम 
प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मनरेगा योिनेच े
पनुरुज्िीवन करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांदीपानराि भमुरे (१४-०३-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 

महात्मा गाींंी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना (मनरेगा) ही 
काम मागणी आंातरत योिना असनू वर्ग २०१७-२०१८ साठी ८.०० को्ी 
मनषुयददवस तनममगतीचे लेबर बिे् कें द्र शासनाने मींिूर केलेले आहे. MIS 
Report नसुार सप् े्ंबर, २०१७ अखेर महाराषरातील २८,७२८ ग्रामपींचायतीींपकैी 
२३,६२४ ग्रामपींचायतीींमध्ये वर्ग २०१७-२०१८ मध्ये मनषुयददवस तनममगती 
झालेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. लेबर बिे् मींिूर करताना प्रत्येक ग्रामपींचायतीचा ववचार 
करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) प्रचन उद् ावत नाही. 

___________ 
 

विदभाजि मत्स्य उद्योग तनशमजिीिरीिा  
निे मत्स्य धोरण ियार िरण्याबाबि 

 

(९)  ३२७८९ (०७-०८-२०१७).  प्रा.जोगेन्द्र िवाड े : सन्माननीय मत्स्यवििास 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) ववदर्ागत मत्स्य उदयोगाला चालना देणे शक्य असनू नसैचगगक मत्स्य 
तनममगतीला गततमान करण्यासाठी नवे मत्स्य ंोरण तयार करणार असल्हयाच े
मा.मत्स्यव्यवसाय मींत्री याींनी चींद्रपरू जिल्ह्याच्या दौऱयावर असताींना माहे 
िून, २०१७ मध्ये त्यादरम्यान िादहर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अस्लम शखे (२८-०२-२०२०) : (१) होय. 
(२) मत्स्यव्यवसायाकरीता िलाशय/तलाव ठेक्याने देण्यासाठी सुं ारीत तलाव 
ठेका ंोरण ददनाींक ३ िलु,ै २०१९ रोिी शासन तनणगय तनगगममत करण्यात 
आला आहे.   
(३) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
 

राज्याि िैद्यिीय सेिेच ेतनयमन िरण्यासाठी िें द्र शासनाने “नॅशनल 
मेडडिल िशमशन” (एनएमसी) हे विधेयि लागू िेल्हयाबाबि 

  
(१०)  ३८५९७ (०४-०४-२०१८).   श्री.जनाददन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊर्ज  भाई िगिाप, श्रीमती िुस्नबान ूखसलफे, ॲड.रामिरी रुपनवर, 
श्री.आनांदराव पाटील, डॉ.सधुीर िाांबे, आकिद .अनांत गाडगीळ :  सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात वदैयकीय सेवेचे तनयमन करण्यासाठी “मेडिकल काऊीं मसल ऑफ 
इींडिया” (एमसीआय) या वैं ातनक पतरर्देऐविी कें द्र शासनाने “नॅशनल 
मेडिकल कममशन” (एनएमसी) हे ववंेयक लाग ू करणार असल्हयाने 
याववरोंात सवग िॉक््राींनी ददनाींक २ िानेवारी, २०१८ रोिी काळा ददवस 
पाळला असल्हयाची मादहती पणेु इींडियन मेडिकल असोमसएशन (आयएमए) ने 
ददली असल्हयाचे तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िॉक््राींच्या म्हणण्यानसुार एनएमसी ववंेयकाचा मसदुा 
रुग्णाींच्या आणण लोकशाहीच्याही ववरोंात असल्हयाने त्याींनी देशपातळीवरील 
मशखर सींघ्ना “इींडियन मेडिकल असोमसएशन”ने देशव्यापी सींपावर िाण्याचा 
तनणगय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानरु्ींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे ? 
  
श्री. अशमि विलासराि देशमखु (२८-०२-२०२०) : (१) याबाबतची मादहती 
सींबींं ीत सींस्नेच्या सींकेतस्नळावर प्रमसध्द झाली आहे. 
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(२) याबाबतची अचंकृत मादहती शासनास प्राप्त झाली नाही. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यािील शहराच ेतनयोिन िरिाना मोिळ्या िागाांच ेप्रमाण 
लोिसांख्येच्या प्रमाणाि धोरण तनजश्चि िरण्याबाबि 

 
(११) ३८९४२ (१६-०५-२०१३). श्री.रामदास िदम : सन्माननीय नगर वििास 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोणत्याही शहराच े तनयोिन करताना मोकळ्या िागाींचे प्रमाण 
लोकसींख्येच्या प्रमाणात तनजचचत करण्याचे ंोरण आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबईच्या १९९१ च्या ववकास आराखड्यात ३ चौ.मी. प्रतत 
व्यक्ती एवढी मोकळी िागा आली होती परींत ुआता ती िेमतमे ०.९७ चौ.मी. 
झाल्हयाचे स्पष् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच महाराषर वे्लँि ॲ्लासनसुार खारफू्ीची ५७१६ हेक््र एवढीच 
िागा मशल्हलक आहे व ममठागाराींची १५७७ हेक््र िागा नकाशात दाखववण्यात 
आली असनू ती कमी होऊन ६४५ हेक््र िागा एवढी मशल्हलक रादहली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानसुार 
कोणता तनणगय घेण्यात आला, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (२८-०१-२०२०) : (१) होय. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षेत्राच्या सन १९९१ मध्ये मींिूर सुं ातरत 
ववकास आराखड्यामध्ये मोकळ्या िागाींकरीता मुींबई शहरासाठी २.० चौ.मी. 
प्रतत व्यक्ती इतके मानक तनजचचत करण्यात आलेले होत े तसेच मुींबई 
उपनगरासाठी एकूण ६ चौ.मी. प्रतत व्यक्ती इतके मानक तनजचचत करण्यात 
आलेले होत.े 

बहृन्मुींबई महानगरपालकेच्या हद्दीच्या तयार करण्यात आलेल्हया 
ववदयमान र्वूापर नकाशा (२०१२) मध्ये खळेाचे मदैान, उदयान, मनोरींिन 
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मदैान व उपवन अशा मोकळ्या िागेखालील क्षते्र ०.९७ चौ.मी. प्रतत व्यक्ती 
नसनू त े महानगरपामलका क्षते्रातील ववशरे् तनयोिन प्राचंकरणाचे क्षेत्र 
ववचारात घेवनू मोकळ्या िागेचे क्षेत्र १.९१ चौ.मी. प्रतत व्यक्ती इतके आहे. 
तर बहृन् मुींबई महानगरपामलकेच्या मींिूर ववकास योिना-२०३४ मध्ये अशा 
मोकळ्या िागेच ेखते्र ४ चौ.मी. प्रतत व्यक्ती इतके मानक ववचारात घेण्यात 
आल आहे. 
(३) राषरीय पाणनळ नकाशामध्ये नमदू केल्हयाप्रमाणे मुींबई शहर व 
उपनगरामंील खारफू्ीींच े क्षेत्र हे ५७१६.०० हेक््र इतके आहे. मुींबई 
महानगरपामलकेच्या ववदयमान र्वूापर नकाशातील खारफू्ीचे क्षते्र, ववशरे् 
तनयोिन प्राचंकरणामंील खारफू्ीचे क्षते्र व िी.आय.एस. प्रणालीनसुार 
(महानगरपामलका क्षेत्राचंकारामंील तसेच क्षेत्राचंकाराबाहेरील) क्षते्र हे 
६२९३.४० हेक््र इतके आहे. त्यामळेु बहृन्मुींबईमंील खारफू्ीच्या क्षते्रामध्ये 
कोणतीही कमतरता नाही असे ददसनू येत.े राषरीय पाणनळ नकाशानसुार 
मुींबई शहर व उपनगरातील सॉल्ह्पॅन लँि (व्यावसायीक वापराकरीता) खालील 
क्षेत्रफळ ९२३.०० हेक््र इतके आहे. 

ववदयमान र्वूापर नकाशा (२०१२) नसुार सॉल्ह्पॅन लँिखालील 
ववशरे्त: मीठ तनममगती उत्पादनाकरीता वापरात असलेले बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेच्या हद्दीतील क्षेत्रफळ ६५०.० हेक््र इतके आहे व मुींबई 
महानगरपामलकेच्या सावगितनक सवुवंाींकरीता वापरात असलेली सॉल्ह्पॅन 
िममनीमंील क्षेत्र ३५७.०० हेक््र असे एकूण क्षते्रफळ १००७.५० हेक््र इतके 
र्रत ेसबब, राषरीय पाणनळ नकाशानसुार नमदू केलेल्हया सॉल्ह्पॅन िममनी 
क्षेत्रामध्ये कोणतीही कमतरता ददसनू येत नाही. 
(४) उक्त खारफू्ीचे व ममठागराच े उचचत क्षेत्र ववकास योिना-२०३४ मध्ये 
दशगववण्यात आले असल्हयाने चौकशी करण्याची आवचयकता नाही. 
(५) लाग ूनाही.  

___________ 
 
 
 
 



वव.प. १ (13) 

अनुसूधचि िािी ि निबौध्द समािाच्या िस्त्याांना  
पायाभूि सुविधा पुरविण्याबाबि 

  
(१२)  ३९०५१ (०५-०४-२०१८).   श्री.बाळाराम पाटील :   सन्माननीय 
सामाजिि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) सामाजिक न्याय ववर्ागातफश द  अनसुचूचत िाती व नवबौध्द समािाच्या 
वस्त्याींना पायार्तू सवुवंा परुववण्यासाठी शासनाकिून "र्ारतरत्न 
िॉ.बाबासाहेब आींबेिकर सामाजिक ववकास योिनेंतगगत" जिल्हहा तनयोिन 
सममतीला रुपये ७०० त े७५० को्ी इतकी रक्कम प्रततवर्ी ददली िात,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सींपणूग राज्यात प्रत्येक जिल्हहा तनयोिन सममतीच्या वाट्याला 
येणारा तनंी वस्त्याींमंील कोणत्या पायार्तू सवुवंाींसाठी खचग करण्यात येतो 
याची मादहती घेणे तसेच सदर तनंी कमी पित असल्हयाने त्यात रुपये १०० 
को्ी इतकी वाढ करण्याचा तनणगय शासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, पायार्तू सवुवंा सचुववण्यासाठीच्या तनकर्ामध्ये बदल 
करण्यासींदर्ागत लोकप्रतततनंी, जिल्हहा पतरर्द सदस्य, पींचायत सममती सदस्य 
व नगरपामलका सदस्य याींच्या सचूनाींचाही समावेश करण्यात आला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, प्रत्येक जिल्हहा तनयोिन सममतीला प्राप्त तनंी, करण्यात 
येणारी कामे व त्या कामाींच्या खचागवर अींकुश ठेवण्याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. धनांिय मुांड े(०९-०३-२०२०) : (१) नाही. 
(२) प्रचन उद् ावत नाही. 
(३) नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यािील विमा रुग्णालयाांची दरुिस्था झाल्हयाबाबि 
 

(१३)  ३९२८० (०४-०४-२०१८). प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास :  सन्माननीय सािजितनि आरोग् य ि िुटुांब िल्ह याण 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) शासनाने कामगाराींच्या आणण त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींच्या आरोग्याकतरता ववमा 
रुग्णालयाची स्नापना केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ववमा रुग्णालयाींमध्ये रुग्णाींवर उपचार करण्यासाठी लागणाऱया 
सोयी व सवुवंाींचा अर्ाव असल्हयाच े तसेच रुग्णालयाींची दरूवस्ना झाल्हयाचे 
तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ववमा रुग्णालयात वदैयकीय चाचण्या करण्यासाठी िॉक््र, 
नसग व इतर अचंकाऱ याींची सींख्या ककती आहे, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रािेश टोप े(१५-०२-२०२०) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 

तनावप, सदर योिनेच्या प्रर्ावी अींमलबिावणीसाठी राज्य शासनाने 
महाराषर राज्य कामगार ववमा सोसाय्ी स्नापन केली असनु सदर 
सोसाय्ीस परेुशा तनंी हा राज्य कामगार ववमा महामींिळ, नवी ददल्हली 
याींच्याकिून ने् प्राप्त होणार आहे.  सदर सोसाय्ीमाफग त राज्य कामगार 
ववमा योिनेंतगगत परुववण्यात येणाऱया सेवा व सवुवंाींमध्ये सुं ारणा 
करण्याबाबत कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(३) सदयजस्नतीत राकावव योिनेत ३६ ववशरे्ज्ञ, २२२ वदैयकीय अचंकारी 
ग् (अ), ९ तनवासी ववशरे्ज्ञ, २६१ समवदैयकीय, ६३९ पतरचारीका याींची पदे 
र्रलेली आहेत.  
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
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शेंद्रा-बबडिीन (जि.औरांगाबाद) येथील ददल्हली-मुांबई  
इांडस्रीअल िॅरीडॉर प्रिल्हपाबाबि 

  
(१४)  ४११६५ (०५-०५-२०१८).   डॉ.सधुीर िाांबे :   सन्माननीय उद्योग मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१)  ददल्हली-मुींबई इींिस्रीअल कॅरीिॉर अींतगगत औरींगाबाद जिल्हहयातील   
शेंद्रा-त्रबिकीन येने ववकमसत होत असलेल्हया औदयोचगक शहरामध्ये ३२० 
अब्ि रुपयाींची गुींतवणूक होणे अपेक्षक्षत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्हयास, या प्रकल्हपाची सदयजस्नती काय आहे तसेच सदर प्रकल्हपात 
परदेशी गुींतवणूक होण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई (२८-०२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) शेंद्रा येनील ववववं क्षते्रफळाींचे ४९ र्खूींि वा्प करण्यात आलेले आहेत. 
ज्यामध्ये Hyosung India Private Ltd व Oerlicon Balzers Coating 
India Private Ltd. या परदेशी कीं पन्याींचा समावेश आहे. 

Hyosung India Private Ltd हा ददल्हली-मुींबई इींिस्रीयल कॉरीिॉर 
अींतगगत देशातील पदहला अकँर प्रकल्हप शेंद्रा येन ेआला आहे. 

इतर परदेशी कीं पन्याींना आकवर्गत करण्यासाठी Make in India in 
Maharashtra यासारख्या कायगक्रमात एआय्ीएलने सहर्ाग नोंदववलेला 
आहे. तसेच ववववं रोिशोि व B२B मम्ीींगिच ेआयोिन करुन Invest 
India या कें द्र शासनाच्या उपक्रमात एआय्ीएल सकक्रय सहर्ाग नोंदवत 
आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
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नागपूर (दहांगण) औद्योधगि पररसराि उद्योगाांना भूखांड ददल्हयाबाबि 
  
(१५)  ४१३३९ (०१-०८-२०१८).   प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रिाश गजसिये :   सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नागपरू शहरामध्ये एमआयिीसी केव्हा सरुु झाली असनु ककती िमीन 
एमआयिीसीसाठी अचंग्रदहत करण्यात आली व ककती उदयोग सरुु करण्यात 
आल,े 
(२) असल्हयास, नागपरू (दहींगणा) औदयोचगक पतरसरात एकीं दर ककती र्खूींि 
आहेत यापकैी उदयोगाींना ककती र्खूींि देण्यात आल ेव त्यावर ककती उदयोग 
सरुु करण्यात आले व ककती उदयोग बींद आहेत आणण तरक्त र्खूींि ककती 
असनु त्याींचे वा्प कसे आणण केव्हा करणार आहेत, 
(३) असल्हयास, एमआयिीसीमध्ये ककती उदयोग बींद करण्यात आले व 
त्यामळेु ककती नागतरक बेरोिगार झाले, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई (०६-१२-२०१९) : (१) नागपरू (दहींगणा) औदयोचगक क्षते्र सन 
१९७० ला कायागजन्वत झालेले असनू या क्षते्राकतरता ७४५.९३ हे.आर. िागा 
सींपाददत केली आहे. या औदयोचगक क्षते्रात १२९७ (लहान/मोठे) उदयोग 
कायागजन्वत आहेत. 
(२) नागपरू (दहींगणा) औदयोचगक क्षेत्रात १६८५ र्खूींि आरेणखत करण्यात 
आलेले आहेत. या र्खूींिापकैी १६४७ र्खूींिाच ेवा्प करण्यात आलेले असनू 
१२९७ उदयोग कायागजन्वत आहेत. यापकैी २३० र्खूींिावर उत्पादन बींद आहे. 
सवग प्रकारचे ३४ र्खूींि उपलब्ं आहेत. या र्खूींिाचे वा्प तनववदा पध्दतीने 
तसेच उदयोग ववस्ताराकतरता प्रांान्याने वा्प करण्याचे ंोरण आहे. 
(३), (४) व (५) नागपरू (दहींगणा) एमआयिीसीमध्ये एकूण २३० उदयोग बींद 
आहेत. सदर उदयोग घ्क सरुु असताना त्यामध्ये ३१९२ कामगार कायगरत 
होत.े उदयोग सरुु झाल्हयानींतर उदयोग ददघगकाळ चालावा याकरीता शासनाची 
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सामहुीक प्रोत्साहन योिना असनू वेगवेगळ्या कालावंीकरीता ही योिना 
राबववण्यात आली आहे. त्यामध्ये वेगवेगळे अनदुान देण्यात आले असनू सदर 
योिनेचा लार् ४४ उदयोग घ्काींना देण्यात आला आहे.   

___________ 
 

विदभाजि ररर्ायनरी प्रिल्हप सुरू िरणेबाबि 
 

(१६)  ४१४३६ (०१-०८-२०१८). श्री.िररस ांग राठोड  :  सन्माननीय उद्योग 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) रत्नाचगरी येने उर्ारण्यात येणारा नाणार प्रकल्हप ववदर्ागत व्हावा अशी 
मागणी लोकप्रतततनंीमाफग त करण्यात येत असल्हयाची बाब माहे मे, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तरफायनरी हवी असेल तर ववदर्ागत समदु्र आणा मी 
तरफायनरी देतो असे ववंान मा.मखु्यमींत्री याींनी महाराषर ददनाच्या 
कायगक्रमात केले असनु समदु्र नसलेल्हया देशातही तरफायनरी प्रकल्हप सरुु आहे, 
या पाचवगर्मूीवर ववदर्ागत तरफायनरी प्रकल्हप उर्ारण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल्हयास, ववदर्ागतील बेरोिगारी प्रमाण लक्षात घेता येने मोठा प्रकल्हप 
शासन देणार काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई (०६-१२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) पावसाळी अचंवशेन, २०१८ मध्ये मा.लोकप्रतततनंी 
याींनी उपजस्नत केलेल्हया औचचत्याच्या मदुयाींवर सर्ागहृात झालेल्हया चचश दत 
तले समदु्राच्या मागश द येत असल्हयाने कोस््ल तरफायनरीमध्ये वाहतकुीचा खचग 
वाचतो. ही तरफायनरी इनलँि व एक्सपो ग् दोन्हीींसाठी आहे. तनावप ववदर्ागत 
तरफायनरी झाली पादहिे यासाठी लोकप्रतततनंीींनी मागणी केली आहे. त्यामळेु 
इने समदु्रककनारा नसला तरी इनलँि तरफायनरी करता येऊ शकत.े 
ववदर्ागमध्ये इनलँि तरफायनरी करण्यासाठी कें द्रास ववनींती करण्यात येईल.  

___________ 
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राज्यािील मुख्य रस्ि,े जिल्हहा रस्िे ि इिर रस्त्याांच्या 
दशजनी दठिाणी मागजदशजन सूचना र्लि लािण्याबाबि 

 

 
(१७)  ४२२०० (०२-०८-२०१८).  श्री.विनायिराि मटेे : सन्माननीय सािजितनि 
बाांधिाम (सािजितनि उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  
(१) प्रादेमशक व कें द्रीय पतरवहन ववर्ाग, मखु्य रस्त,े जिल्हहा रस्त ेव इतर 
रस्त्यावर योग्य दठकाणी मागगदशगक सचूना फलक लावत नसल्हयामळेु 
अपघाताींचे प्रमाण वाढत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मागगदशगक सचूना फलक रस्त्यावर नसल्हयामळेु वाहनंारकाींना 
अनेक समस्या बरोबरच पोमलसाींच्या चौकशीचे तसचे पतरवहन ववर्ागाने 
लावलेल्हया आचनगक दींिाला सामोरे िावे लागत असल्हयाचे तनदशगनास आले, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कें द्र शासनाच्या मागगदशगन सचूना सवग शासकीय व खािगी 
रुग्णालयात अपघातग्रस्त दाखल केल्हयास पशैाींची मागणी न करता उपचार 
करणे बींं नकारक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मखु्य रस्त,े जिल्हहा 
रस्त े व इतर रस्त्याींच्या दशगनी दठकाणी मागगदशगन सचूना फलक 
लावण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अशोिराि चव्हाण (१९-०३-२०२०) : (१) व (२) हे खरे नाही.    
(३) अपघातग्रस्ताींना रुग्णालयात दाखल केल्हयास त्या सींबींं ातील औपचारीक 
पोलीस कारवाईसाठी प्रततक्षा न करता रुग्णालयाने उपचार सरुु करावे असे 
तनदश दश सवोच्च न्यायालयाने तर् याचचका क्र.२७०/१९८८ मध्ये दद.२८/८/१९८९ 
रोिी ददल ेआहेत.    
(४) सावगितनक बाींंकाम ववर्ागाच्या प्रमखु जिल्हहा मागग व राषरीय 
महामागागवर आवचयक त्यादठकाणी सचूना फलक लावण्यात आले असनू 
वेळोवेळी पनुचच आवचयकता बघनू नवीन सचूना फलक लावण्यात 
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येतात. तसेच िुने फलक खराब झाले असल्हयास देखर्ाल दरुुस्ती कामातनूही 
दरुुस्त केले िातात अनवा नवीन बसववण्यात येतात.    
(५) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
  
मािलगाांि (जि.बीड) येथील जिल्हहा पररषद रमाई घरिुल योिनेसाठी 

गटवििास अधधिारी याांनी पैशाांची मागणी िेल्हयाबाबि 
  
(१८)  ४२९७० (०२-०८-२०१८).   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मािलगाींव (जि.बीि) येनील जिल्हहा पतरर्द मलुाींच्या शाळेत “मशक्षणाची 
वारी” या तालकुास्तरीय कायगक्रमाच्यावेळी रमाई घरकुल योिनेसाठी 
ग्ववकास अचंकारी पसैे मागत असल्हयाने श्रीमती अरुणा श्रीरींग वाघमारे 
याींनी बी.िी.ओ.च्या अींगावर हार मर्रकावनू सदर कायगक्रमात दोन मशक्षकाींनी 
दारु वपऊन गोंंळ घातला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त् यानरु्ींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हसन मशु्रीर् (१९-०३-२०२०) : (१) मािलगाींव (जि.बीि) येनील जिल्हहा 
पतरर्द मलुाींच्या शाळेत “मशक्षणाची वारी” या तालकुास्तरीय कायगक्रमाच्यावेळी 
रमाई घरकुल योिनेसाठी श्रीमती अरुणा श्रीरींग वाघमारे याींनी बी.िी.ओ.च्या 
अींगावर हार मर्रकावला तसेच सदर कायगक्रमात दोन मशक्षकाींनी दारु वपऊन 
गोंंळ घातला, हे खरे आहे. तनावप, रमाई घरकुल योिनेसाठी पशैाींची  
मागणी केली ही बाब खरी नाही. 
(२) रमाई घरकुल योिनेंतगगत लार्ाथ्यांची तनवि ग्रामसर्ेत करणे व त्याचा 
प्रस्ताव सींबींं ीत ग्रामपींचायतीने पींचायत सममतीकि ेसादर करणे आवचयक 
आहे. परींत,ू श्रीमती अरूणा श्रीरींग वाघमारे याींनी सींबींं ीत प्रस्ताव 
ग्रामपींचायतीकि े सादर न करता पींचायत सममतीकि े सादर केला. पींचायत 
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सममती कायागलयाकिून सदर प्रस्ताव दद.३१/०३/२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये 
सहायक आयकु्त, समािकल्हयाण, बीि याींच्या कायागलयास पाठववण्यात आला 
आहे. 

मशक्षणाची वारी  या कायगक्रमामध्ये श्री. ंस अरूण रींगनान, सह 
मशक्षक याींनी दारू वपऊन श्री. राऊत नवनान सां,ु मखु्य अध्यापक याींचे 
सोबत र्ाींिण करून कायगक्रमामध्ये गोंंळ घातल्हयामळेु मखु्य कायगकारी 
अचंकारी, जिल्हहा पतरर्द, बीि याींच्या दद.२३/०४/२०१८ च्या आदेशान्वये 
श्री.ंस याींना तनलींत्रबत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
  

चाांदोली अभयारण्य, िोयना, गडनदी, िामदा  
प्रिल्हपग्रस्िाांच्या मागण्याांबाबि 

  
(१९)  ४६५२९ (०५-०७-२०१९).  श्री.िेमांत टिले, श्री.किरण पाव िर, 
श्री.आनांदराव पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.अतनिेि िटिरे, 
श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाजणी, श्री.अतनल 
भोसल े:  सन्माननीय िने मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) रत्नाचगरी जिल्ह्यातील चाींदोली अर्यारण्य, कोयना, गिनदी, िामदा 
इत्यादी प्रकल्हपग्रस्ताींनी रत्नाचगरी जिल्हहाचंकारी कायागलयासमोर ददनाींक ४ 
एवप्रल, २०१९ पासनू आींदोलन सरुु केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकल्हपग्रस्ताींच्या मागण्याींचे नोिक्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रकल्हपग्रस्ताींच्या 
मागण्याींबाबत तनणगय घेऊन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांिय राठोड (१७-०२-२०२०) : (१) व (२) रत्नाचगरी जिल्ह्यातील 
प्रकल्हपस्ताींनी ददनाींक ०२/०२/२०१९ त े ददनाींक २६/०३/२०१९ या कालावंीत 
खालील मागण्याींकरीता जिल्हहाचंकारी, रत्नाचगरी  कायागलयासमोर आींदोलन 
केल्हयाची घ्ना तनदशगनास आली आहे. 
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• पनुवगसन शाखेतील तरक्त पदे र्रणे. 
• पनुवगसन आराखड्यानसुार सींकलन रजिस््र तयार करणे. 
• र्सूींपादन करताींना खातदेाराींसमोर सींयकु्त मोिणी करणे. 
• झाि,े नाल,े ग्ारे याींची खात्री करुन नोंद करणे. 
• मोबदला वा्प करताना शासकीय पनुवगसन अनवा स्वेच्छा पनुवगसन 
पादहिे असल्हयास त्याबाबत लेखी िबाब घेणे. 

• कु्ुींबसींख्येप्रमाणे र्खूींिाच ेवा्प करणे. 
• गावठाणाींचे हस्ताींतरण जिल्हहा पतरर्देकि ेकरणे. 
• गावठाणामध्ये ग्रामपींचायत स्नापन करणे. 
• शतेिममनीसाठी ६५% रक्कम र्रुन घेणे. 
• १०% वाढीव र्खूींि ठेवणे. 
• कोयना प्रकल्हपग्रस्ताींना िममनी देणे. 
• प्रकल्हपग्रस्ताींना नोकरी देणे. 
• शतेकऱयाींना लार् क्षेत्रामध्ये एक एकर शतेिमीन उपलब्ं करुन देणे. 
• नागरी सवुवंा परुववणे. 

(३) व (४) जिल्हहाचंकारी, रत्नाचगरी कायागलयसमोर आींदोनलकत्यागच्या 
मागण्याींवर खालीलप्रमाणे कायगवाही करण्यात आली आहे :- 
• पनुवगसन शाखेतील तरक्त पदे र्रण्यात आली आहेत. 
• रत्नाचगरी जिल्हहयामध्ये एकूण २६ प्रकल्हप असनू त्यापकैी ७ प्रकल्हप 
स्वेच्छा पनुवगसन घेतलेले आहे व ४ प्रकल्हपात एकही कु्ुींब बाचंत होत 
नसलेले प्रकल्हप आहेत.  उवगरीत १५ प्रकल्हपाींमध्ये सींकलन रजिस््र तयार 
करण्याची कायगवाही सरुू आहे. 

• र्सूींपादन प्रकरणातील सींयकु्त मोिणी करताना उपअंीक्षक र्मूम 
अमर्लेख याींच ेकायागलयाकिून मोिणी सींदर्ागत तारीख व वेळ तनजचचत 
करुन तसेच ७/१२ वरील सवग खातदेाराींना त्याबाबत नो्ीसा काढण्यात 
येऊन त्याींच्या उपजस्नतीत मोिणी केली िात े व सींबींचंत िममनीमध्ये 
आढळलेले बाींंकाम, झाि,े फळझाि,े ववदहरीच्या नोंदी घेतल्हया िातात. 

• स्वेच्छा पनुवगसन पादहिे असल्हयास त्याबाबत लेखी िबाब घेण्यात 
येतात. त्यानसुारच मोबदला वा्पाची कायगवाही करण्यात येत.े 
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• पनुवगसन अचंतनयमातील तरतदुीनसुार कु्ुींबातील व्यक्तीची सींख्या 
ववचारात घेऊन र्खूींिाचे वा्प करण्यात येत.े 

• ज्या गावठाणातील नागरी सवुवंाींची कामे पणूग झाली आहे ती गावठाणे 
जिल्हहा पतरर्देकि ेहस्ताींतरण करणेत आली आहेत. 

• लोकसींख्येनसुार पनुवगमसत गावठाणाींचे महसलू गावात रुपाींतर झाल्हयानींतर 
ग्रामपींचायत स्नापन करण्याची कायगवाही करण्यात येत.े 

• वाढीव र्खूींि देण्याच्या अनरु्ींगाने प्रचमलत शासन तनणगयातील 
तरतदुीनसुार कायगवाही करण्यात येत.े 

• शतेिममनीसाठी ६५% रक्कम र्रुन पयागयी शतेिमीन देण्याच्या 
अनरु्ींगाने प्रचमलत तनयमानसुार कायगवाही करण्यात येत आहे. 

• रत्नाचगरी जिल्हहयामंील उपलब्ं िममनीच्या अनरु्ींगाने कोयना 
प्रकल्हपातील ८७ प्रकल्हपग्रस्ताींना िममनीचे वा्प करण्यात आले आहे. 
त्याव्यततरीक्त मशल्हलक प्रकल्हपग्रस्ताींना पयागयी शतेिममनी उपलब्ं 
नसल्हयाने वा्प करण्यात आलेले नाही. 

• प्रकल्हपग्रस्ताींची नौकरीकरीता तनयकु्ती िादहरातीव्दारे स्पंागपतरक्षा घेवनू 
करण्यात येत.े 

• लार् क्षेत्रामध्ये शतेकऱयाींना िमीन देण्याबाबत प्रचमलत अचंतनयमातील 
तरतदुीनसुार कायगवाही करण्यात येत.े 

• शासन तनयमानसुार देय असलेल्हया नागरी सवुवंा परुववणेबाबत कायगवाही 
करण्यात येत.े  

___________ 
 

रायगड जिल्हहयािील आददिासी िाड्याांमध्ये मुख्य  
रस्त्याला िोडणारे रस्िे नसल्हयाबाबि 

 

(२०)  ४६५७३ (०६-०७-२०१९).   श्री.ियांि पाटील :  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि 
३८६६९ ला ददनाांि ५ माचज, २०१८ रोिी ददलेल्हया उत्िराच्या सांदभाजि : 
सन्माननीय आददिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रायगि जिल्हहयातील आददवासी वाड्या वस्त्याींमध्ये आददवासी ठाकूर 
समाि स्वातींत्रयपवूग काळापासनू वास्तव्य करीत असनू सदरहू समाि पायार्तू 
सोयी सवुवंाींपासनू वींचचत रादहला आहे, हे खरे आहे काय, 



वव.प. १ (23) 

(२) असल्हयास, रायगि जिल्हहयाच्या दगुगम र्ागातील द्एसपी अींतगगत गावाशी 
िोिणाऱ या रस्त्याींबद्दल जिल्हहा तनयोिन सममतीमध्ये प्रांान्य देणेकरीता 
देण्यात आलेल्हया सचूनानसुार कोणकोणत्या रस्त्याींची कामे करण्यात आली, 
तसेच जिल्ह्यातील इतर तालकु्यासह अमलबाग तालकु्यातील ३६ आददवासी 
वाड्याींमध्ये मखु्य रस्त्याींपयतं पोहोच रस्त ेनसल्हयामळेु येने कोणतहेी वाहन 
येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, आददवासी वाड्या वस्त्या मखु्य रस्त्यापासनू ४ त े ५ 
ककलोमी्र पके्षा िास्त अींतरावर असल्हयामळेु ववदयाथ्यांना, रूग्णाींना तसेच 
तनयममत कामकािासाठी येनील ग्रामस्नाींना रोि पायपी् करावी लागत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार आददवासी वाड्या वस्त्याींमध्ये तसेच त्रबगर 
आददवासी क्षते्रातनू मखु्य रस्त्याला िोिणारे पोहोच रस्त ेतयार करण्यासाठी 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?      
  
अॅड. िे.सी.पाडिी (१३-०२-२०२०) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 

रायगि जिल्ह्यातील किगत तालकु्यातील ४७ गावे अतततरक्त 
आददवासी उपयोिना क्षेत्रात आहेत. सन २०१८-२०१९ मध्ये एकूण ४७, सन 
२०१९-२०२० मध्ये एकूण २ अशी ४९ कामे मींिूर करण्यात आलेली आहे. 
रायगि जिल्ह्यातील ६ तालकु्यातील १३४ गावे वगळता इतर तालकेु हे 
आददवासी उपयोिना बा्य क्षेत्रामंील असल्हयाने सदर तालकु्यामध्ये प्रचमलत 
तनयमानसुार सामदुहक स्वरुपाची कामे जिल्हहा वावर्गक आददवासी घ्क 
कायगक्रमाींतगगत करता येत नाहीत. ठक्कर बाप्पा सुं ार योिना तसेच कें द्रवती 
अनगसींकल्हप योिनेतनू सामदुहक व वयैजक्तक योिनाींचा लार् अमलबाग 
तालकु्यातील आददवासी वाड्या वस्त्याींमंील लार्ंारकाींना देण्यात येतात.  
(४) व (५) प्रचन उद् ावत नाही.   

___________ 
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ग्रामरोिगार सेििाांच ेप्रश्न प्रलांबबि असल्हयाबाबि 
  

(२१)  ४६६७० (०५-०७-२०१९).  श्री.ख्वाजा बेग, श्री.िेमांत टिले, श्री.आनांद 
ठािूर :  सन्माननीय रोिगार हमी मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  
(१) राज्यात १२ वर्ागपासनू ग्रामरोिगार सेवकाींचे अनेक प्रचन प्रलींत्रबत आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ग्रामरोिगार सेवकाींचे कोणकोणत ेप्रचन प्रलींत्रबत आहेत व ते 
सोिववण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सांदीपानराि भमुरे (०४-०३-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) ग्रामरोिगार सवेकाींच्या मानंनात वाढ करण्याबाबतच्या मागणी 
सींदर्ागत राज्य तनंी असोमसएशनच्या बठैकीत घेण्यात आलेल्हया तनणगयानसुार 
ग्रामरोिगार सेवकाींनी ककमान ४०० पेक्षा अचंक मनषुयददवस तनममगती 
केल्हयास रु.४०००/- ककमान १४०० पेक्षा अचंक मनषुयददवस तनममगती केल्हयास 
रु.६०००/- व ककमान २४०० पेक्षा अचंक मनषुयददवस तनममगती केल्हयास 
रु.८०००/- इतकी रक्कम प्रचमलत मानंनाव्यतततरक्त वावर्गक वाढीव प्रोत्साहन 
रक्कम म्हणून देण्याचा तनणगय घेण्यात आला आहे. तसेच त्याींना पणूगवेळ 
घेण्याबाबत केलेली मागणी मान्य करता येणार नाही कारण ग्रामरोिगार 
सेवकाींचे काम हे अंगवेळ स्वरुपाचे असनू त्याींना उत्पन्नाचे अन्य मागग 
उपलब्ं असल्हयास त ेकरण्याची मरु्ा देण्यात आलेली आहे.  

___________ 
  

आणी (जि.यििमाळ) येथे पशुिैद्यिीय दिाखाना शे्रणी-१ च ेरुपाांिर 
िालुिा लघु पशुधचकित्सालयामध्ये िरण्याबाबि 

  

(२२)  ४६७११ (०५-०७-२०१९).  श्री.ख्वाजा बेग, श्री.िेमांत टिले, श्री.आनांद 
ठािूर : िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि २८४६२ ला ददनाांि १० माचज, २०१७ रोिी 
ददलेल्हया उत्िराच्या सांदभाजि : सन्माननीय पशसुांिधजन मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
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(१) आणी (जि.यवतमाळ) येने पशवुदैयकीय दवाखाना शे्रणी-१ च े रुपाींतर 
तालकुा लघ ु पशचुचककत्सालयामध्ये करण्यात यावे अशी मागणी स्नातनक 
लोकप्रतततनंीींनी तनवेदनाव्दारे शासनाकि ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िा.क्र.मींत्री/पदमु/व्हीआयपी/८२/२०१६ नसुार उचचत 
कायगवाहीकरीता सदर तनवेदन ववर्ागास पाठववण्यात आले असनू सदर 
तनवेदनावर कोणतीही कायगवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त ंोरणात्मक बाबी प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. नुनल िेदार (२४-०१-२०२०) : (१), (२) व (३) अशा स्वरुपाची मागणी 
लोकप्रतततनंीींकिून शासनाकि े करण्यात आली असनू त्यानरु्ींगाने आणी 
(जि.यवतमाळ) येन े पशवुदैयकीय दवाखाना शे्रणी-१ चे रुपाींतर तालकुा लघ ु
पश ु सवगचचककत्सालयामध्ये करणेबाबतचा पतरपणूग प्रस्ताव शासनास सादर 
करण्याच्या अनरु्ींगाने आवचयक कायगवाही आयकु्त पशसुींवंगन स्तरावर सरुु 
आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
 

मुस्लीम मेहिर समािास लाड-पागे सशमिीच्या  
शशर्ारशी लागू िरण्याबाबि 

 

(२३)  ४६७२७ (०६-०७-२०१९).   श्री.अतनिेि िटिरे, श्रीमती ववद्या चव्िाण, 
श्री.ख्वाजा बेग, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतिश चव्हाण, श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, 
श्री.किरण पाव िर : ददनाांि २२ नोव्हेंबर, २०१८ रोिी सभागहृाच्या पटलािर 
ठेिण्याि आलेल्हया अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील प्रश्न 
क्रमाांि ४०३८२ ला ददलेल्हया उत्िराच्या सांदभाजि : सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील मसु्लीम मेहतर समािास लाि-पागे सममतीच्या 
मशफारशीपासनू वींचचत ठेवण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
 



वव.प. १ (26) 

(२) असल्हयास, शासनस्तरावर वारींवार बठैका होऊन सधु्दा याबाबतचा तनणगय 
शासनस्तरावरुन झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, लाि-पागे सममतीच्या मशफारशीनसुार राज्यातील अनेक सफाई 
कामगाराींच्या पाल्हयाींना तनयकु्त्या देण्यात आल्हया नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन लाि-पागे 
सममतीच्या मशफारशीींची अींमलबिावणी करण्याच्या दृष्ीकोनातनू कोणता 
तनणगय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. धनांिय मुांड े(१२-०३-२०२०) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) या ववर्ागाच्या ददनाींक २५/६/२००८ रोिीच्या शासन 
तनणगयान्वये मसु्लीम-मेहतर/लालबेग/हलालखोर/खाकरोब या िाती ववशरे् 
मागास प्रवगागत समाववष् केल्हया आहेत. सबब,  मसु्लीम मेहतरमध्ये 
मसु्लीम ंमागचा सींबींं  येत असल्हयामळेु त्याींना अनसुचूचत िातीचा लार् देता 
येत नाही. मात्र ददनाींक २५/६/२००८ पवूी िे सेवेत लागले आहेत त्याींच्या सेवा 
सींरक्षक्षत करण्याबाबत व ववववं ववर्ागाींनी सफाई कामगाराींच्या वारसा 
हक्काबाबत यापवूी तनगगममत केलेल्हया शासन तनणगयाींचे एकत्रत्रकरण करुन 
सवगसमावेशक बाबीींचा शासन तनणगय तनगगममत करण्याचा प्रस्ताव ववचारांीन 
आहे. 
(५) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
 

लोिमान्य दटळि रुग्णालय, मुांबई हे सांसगजग्रस्ि असल्हयाबाबि 
 
(२४)  ४६९११ (१२-०७-२०१९).  श्री.आनांद ठािूर  :  सन्माननीय मखु्यमांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) लोकमान्य द्ळक रुग्णालय, मुींबई येने सींसगगग्रस्त असल्हयाची 
ंक्कादायक बाब माहे माचग, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान एका मादहतीच्या 
अचंकारामध्ये स्पष् झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार सदर रुग्णालय सींसगगववरदहत करण्याबाबत 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. उध्दि ठािरे (०७-१२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 

सदर रुग्णालय सींसगगववरदहत करण्याबाबत बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफग त खालीलप्रमाणे कायगवाही करण्यात येते :- 

• प्रत्येक शस्त्रकक्रयागहृाचे सकाळी एकदा, प्रत्येक रुग्णाच्या शस्त्रकक्रयेनींतर 
आणण दैनींददन शस्त्रकक्रया सींपल्हयानींतर तनितंकुीकरण केले िात.े 

• काही िींतुींची प्रमाणाबाहेरील वाढ, सींशोंन, शस्त्रकक्रयागहृाच्या 
वातावरणातील सींर्ाव्य ंोकादायक सींसगग अनवा गणुवत्तचेी खात्री 
करणे इत्यादी ठराववक कारणाींसाठी सकु्ष्मिीवाींच्या वाढीची तपासणी 
केली िात.े 

• अशा तपासणी दरम्यान शस्त्रकक्रयचेे ्ेबल, स्पॉ् लाई्, ॲनास्नेमशया 
रॉली तसेच शस्त्रकक्रयागहृातील नळाींच्या तोट्या या दठकाणाींवरुन नमनेु 
घेऊन सकु्ष्मिीवाींच्या वाढीची तपासणी केली िात.े 

• रुग्ण या दठकाणाींच्या सींपकागत येत नाहीत, तरीही अशा दठकाणी वाढ 
आढळल्हयास रुग्णाच्या सरुक्षेच्या दृष्ीने व सींसगागच्या प्रततबींं ासाठी 
त्याींचे तनितंकुीकरण केले िात.े 

• मागील पाच वर्ांत सदर रुग्णालयात २७,९६३ सवश दक्षणात्मक नमनेु 
घेण्यात आले असनू, ७५५ दठकाणी (२.७%) िींतुींची वाढ झाल्हयाच े
आढळून आले. सदर प्रमाण हे राषरीय तसेच आींतरराषरीय प्रमाणाशी 
ससुींगत आहे. 
तनावप, श्री. चेतन कोठारी याींना मादहतीच्या आंारे उपलब्ं करुन 

देण्यात मादहतीचा चुकीचा अन्वयानग लावण्यात आल्हयाचे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफग त कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
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मुांबई येथील सहिारी सांस्थाांच ेलेखापररक्षण िरण्याबाबि 
 

(२५)  ४६९३५ (०६-०७-२०१९). डॉ.(श्रीमिी) मतनषा िायांदे :  सन्माननीय 
सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबईतील ९ हिाराहून अचंक सहकारी सींस्नाींनी सन २०१७-१८ वर्ागतील 
कारर्ाराचे लखेापतरक्षण केले नसल्हयाची बाब माहे माचग, २०१९ च्या प्रनम 
सप्ताहात तनदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अशा ककती सींस्नाींनी आपले लखेापतरक्षण सहकार ववर्ागाला 
सादर केले आहेत व ककती सींस्नाींनी लेखापतरक्षण सादर केले नाहीत, तसेच 
सहकारी सींस्नाींचे लेखापतरक्षण न होण्यामागची कारणे काय, याबाबत 
शासनाने अशा सींस्नाींच्या बाबतीत काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. शामराि ऊर्ज  बाळासाहेब पाटील (२४-०६-२०२०) : (१) अींशत: खरे आहे. 
मुींबईमध्ये सन २०१७-२०१८ या आचनगक वर्ागच ेलखेापतरक्षणाचे एकूण 

२९,९१३ सहकारी सींस्ना लेखापतरक्षणास पात्र होत्या. त्यापकैी माहे फेब्रवुारी, 
२०१९ एकूण २२,८४० सींस्नाींचे लेखापतरक्षण झालेले असनू ७०७३ सींस्नाींच े
लेखापतरक्षण झालेले नाही. 
(२) मुींबईमंील सन २०१७-२०१८ या वर्ागच ेमाहे माचग, २०१९ अखेर एकूण 
२५१७४ सहकारी सींस्नाींचे लेखापतरक्षण पणूग झालेले असनू, ४७३९ सींस्नाींच े
लेखापतरक्षण झालेले नाही. 

लेखापतरक्षण न झालेल्हया सींस्नाींमध्ये प्रामखु्याने गहृतनमागण सींस्नाींचा 
समावेश असनू, लेखापतरक्षण न होण्यामागे सींस्नाींच े दत्पर अपणूग असणे, 
लेखापतरक्षकास लखेापतरक्षण करण्याकतरता प्रततसाद न देणे, सींबींचंत 
लेखापतरक्षकाने लखेापतरक्षण न करणे  इ. कारणे आहेत.  

सहकार आयकु्त व तनबींं क, सहकारी सींस्ना, पणेु या कायागलयाने 
वेळोवेळी झालले्हया मामसक सर्ाींमध्ये सींबींचंत तनबींं काींना १००% सींस्नाच े
लेखापतरक्षण करण्यास सचूना ददलेल्हया आहेत. तसेच, त्याींनी त्याींच्या 
दद.६/३/२०१९ रोिीच्या पत्रानसुार मुींबईमंील सवग जिल्हहा उपतनबींं क व 
जिल्हहा ववशरे् लेखापतरक्षक याींना ज्या सींस्नाींचे लखेापतरक्षण झालेले नाही, 
त्या सींस्नाींचे अचंकारी, पदाचंकारी तसेच लखेापतरक्षक याींच्याववरुध्द 
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अचंतनयमातील तरतदुीींनसुार कारवाई करण्याबाबत सचुचत केले आहे. 
त्यानसुार सींबींचंत तनबींं काींनी सवग सींस्नाींना नो्ीस/सचूना ददलेल्हया असनू, 
काही सींस्नाींबाबत अचंतनयमातील कलम १०२/१०३ अन्वये अवसायनाबाबत 
अींततरम आदेश पातरत केलेले आहेत. तसेच, काही सींस्नाींना कलम ७९(२) 
अन्वये तनदश दश देण्यात आलेले आहेत. त्यानसुार लेखापतरक्षण न झालेल्हया 
सींस्ना व लेखापतरक्षक याींच्याववरुध्द कारवाई करणे सरुु आहे.   
(३) प्रचन उद् ावत नाही.   

___________ 
 

महाराष्ट्र िमीन महसूल सांदहिा १९६६ च्या िलम ८५ नुसार  
िायजिाही िरण्याबाबि 

 

(२६)  ४६९७० (०५-०७-२०१९). श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाजणी, श्री.सतिश चव्हाण, 
श्री.विक्रम िाळे :  ददनाांि २८ रे्ब्रिुारी, २०१९ रोिी सभागहृाच्या पटलािर 
ठेिण्याि आलेल्हया अिाराांकिि प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न 
क्रमाांि ४४९९८ ला ददलेल्हया उत्िराच्या सांदभाजि : सन्माननीय महसलू मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िममनीचे वा्प करण्यासाठी महाराषर िमीन महसलू सींदहता १९६६ च्या 
कलम ८५ नसुार कायगवाही करुन ती सवुवंा जिल्ह्यातील शतेकऱयाींना 
उपलब्ं करून दयावी अशी मागणी पणुाग (जि.परर्णी) तालकु्यातील वकील 
सींघाने उपववर्ागीय अचंकारी, गींगाखेि (जि.परर्णी) याींच्याकि े सन २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कलम ८५ नसुार 
शतेकऱयाींना वा्णी फेरबदल करण्याची सवुवंा उपलब्ं करुन देण्यासाठी 
महसलू प्रशासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. बाळासाहेब थोराि (०६-०३-२०२०) : (१) होय.             
(२) महाराषर िमीन महसलू सींदहता, १९६६ च्या कलम ८५ नसुार शतेकऱयाने 
ंारण केलेल्हया शतेिममनीमध्ये एकाहून अचंक सहंारक असतील तर अशा, 
तसेच एकत्र दहींद ु कु्ुींबाच्या मालकीच्या ंारण िममनीतील आपल्हया 
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दहचयाच्या/वा्णी ववर्ािनाकतरता जिल्हहाचंकारी/तहमसलदार याींचेकि े अिग 
केल्हयास, त्याप्रसींगी सींबींचंत सहंारकाकि े नोंदणीकृत वा्प-पत्राची मागणी 
करण्यात येऊ नये, अशा स्पष् सचूना शासन पतरपत्रक क्र.िमीन 
०७/२०१४/प्र.क्र.१३०/ि-१, ददनाींक  १६ िुल,ै २०१४ अन्वये राज्यातील सवग 
जिल्हहाचंकारी, अपर जिल्हहाचंकारी व तहमसलदार याींना देण्यात आल्हया 
आहेत. 

प्राप्त मादहतीनसुार परर्णी जिल्ह्यातील परर्णी, सेल,ू जिींतरू, 
पानरी, मानवत, सोनपेठ, गींगाखेि, पणूाग व पालम या तालकु्यातील कलम 
८५ अींतगगत िमीन वा्णीची एकूण ६४५ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. 
त्यापकैी २४७ प्रकरणे तनकाली काढण्यात आली असनू, उवगतरत ३९८ प्रकरणाींत 
कायगवाही सरुू आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
 

सािारा-बेंगलोर राष्ट्रीय महामागाजच ेसहापदरीिरणाच े 
िाम पूणज िरण्याबाबि 

 

(२७)  ४७०३० (०५-०७-२०१९).   श्री.आनांदराव पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊर्ज  भाई िगिाप, ॲड.रामिरी रुपनवर, डॉ.सधुीर िाांबे, 
ॲड.िुस्नबान ू खसलफे, डॉ.ििाहि शमझाज, श्री.िरीस ांग राठोड :  ददनाांि ९ 
ऑगस्ट, २०१७ रोिी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्हया अिाराांकिि 
प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ९ मधील प्रश्न क्रमाांि २६७४४ ला ददलेल्हया 
उत्िराच्या सांदभाजि : सन्माननीय सािजितनि बाांधिाम (सािजितनि उपक्रम) 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) सातारा-बेंगलोर राषरीय महामागग क्र. ४ च्या सातारा त ेकागल दरम्यानच े
सहा पदरीकरणाच ेकाम अनेक वर्ांपासनू रखिले असल्हयाने या महामागागवर 
४ वर्ागत १७४ लोकाींना आपला प्राण गमवावा लागला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू महामागागच्या 
सहा पदरीकरणाचे काम पणूग करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. एिनाथ शशांदे (३०-०१-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) सातारा-बेंगलोर राषरीय महामागग क्र. ४ च्या सातारा त ेकागल 
दरम्यानचे सहापदरीकरणाच ेकाम कें द्र शासनाच्या र्ारतीय राषरीय रािामागग 
प्राचंकरणामाफग त हाती घेण्याचे तनयोिन आहे. सदर सहापदरीकरणाची 
तनववदा प्रकक्रया कें द्र शासनाच्या र्ारतीय राषरीय रािमागग प्राचंकरण, नवी 
ददल्हली या कायागलयामाफग त हाती घेण्यात आली होती. तनावप प्रशासकीय 
कारणास्तव सदर तनववदा प्रकक्रया रद्द करण्यात आली असनू सदयजस्नतीमध्ये 
सन २०१९-२०२० च्या आचनगक वर्ागत ववर्याींककत प्रकल्हपाची तनववदा प्रकक्रया 
पणूग करण्याचे तनयोिन असल्हयाचे प्रकल्हप सींचालक, र्ारतीय राषरीय 
रािमागग प्राचंकरण, कोल्हहापरू याींनी कळववले आहे.  

___________ 
 

राज्याि उद्योग उभारण्याबाबि 
 

(२८)  ४७०५६ (०६-०७-२०१९).   श्री.िनादजन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊर्ज  भाई िगिाप, ॲड.रामिरी रुपनवर, ॲड.िुस्नबान ू खसलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर िाांबे, आकिद .अनांत गाडगीळ, डॉ.ििाहि शमझाज, 
श्री.िररस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगने्द्र 
िवाड े:  िाराांकिि प्रश्न क्रमाांि ४१७४४ ला ददनाांि १० िुल,ै २०१८ रोिी 
ददलेल्हया उत्िराच्या सांदभाजि :  सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात उदयोिकाींनी उदयोग उर्ारावेत यासाठी शासनाने मेक इन 
महाराषर, मॅग्नेद्क महाराषर हे उपक्रम हाती घेतले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२)  असल्हयास, या उपक्रमाच्या माध्यमातनू गेल्हया ४ वर्ागत राज्यात ककती 
उदयोग आले आहेत वा येत आहेत तसेच या उदयोगाींच्या माध्यमातनू ककती 
िणाींना रोिगार ममळाला वा ममळणार आहे, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार राज्यात मॅग्नेद्क महाराषर उपक्रम हाती 
घेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. सभुाष देसाई (०४-०३-२०२०) : (१), (२) व (३) महाराषर शासनामाफग त 
राज्यात औदयोचगक गुींतवणूक वाढावी तसेच उदयोग तनममगतीसाठी पोर्क 
वातावरण तयार व्हावे यासाठी दद.१३ त े १८ फेब्रवुारी, २०१६ दरम्यान मके 
इन इींडिया सप्ताह मुींबई येने आयोजित करण्यात आला होता. तसेच 
मॅग्नेद्क महाराषर कन्व्हगिन्स-२०१८ या िागततक गुींतवणूक पतरर्देच े    
दद. १८/०२/२०१८ त ेदद. २४/०२/२०१८ या कालावंीत आयोिन करण्यात आल े
होत.े सदर दोन्ही कायगक्रमाींतगगत करण्यात आलेले सामींिस्य करार प्रत्यक्ष 
साकारण्याच्या अनरु्ींगाने शासनस्तरावर वेळोवेळी आढावा बठैका घेवनू 
प्रकल्हपाींची गुींतवणूक मतूग स्वरुपात रुपाींतरीत करणेसाठी राज्य शासनामाफग त 
र्रीव प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 

मेक इन इींडिया २०१६ कायगक्रमात उदयोग ववर्ागामाफग त गुींतवणूक 
प्रस्तावाींची सदय:जस्नती खालीलप्रमाणे आहे :- 

 प्रस्िाविि उद्योगाांनी प्राथशमि 
टप्पे पणूज िेलेले प्रस्िाि 

एिूण सामांिस्य िरार    २८५० २४६४ (८६.४६%) 
गुांििणूि (रु.िोटी)    ३९३०००   ३२९३४१(८३.८०%) 
रोिगार १३६५१०० १३०२५४२(९५.४१%) 

 
तसेच  फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये मुींबई येने आयोजित  मॅग्नेद्क 

महाराषर कन्व्हगिन्स-२०१८ अींतगगत करण्यात आलले्हया सामींिस्य कराराींची 
सदय:जस्नती खालीलप्रमाणे आहे :- 

     प्रस्िाविि उद्योगाांनी प्राथशमि 
टप्पे पणूज िेलेले प्रस्िाि 

एिूण गुांििणूि प्रस्िाि ३८४२   ३५१२ (९१.३९%) 
गुांििणूि (र.िोटी)    ५७५९५२   ५५११३ (९.५७%) 
रोिगार ७१४४७१    २७९६००(३९.१३%) 
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मॅग्नेद्क महाराषर  कन्व्हगिन्स-२०१८ मध्ये उदयोग ववर्ागामाफग त 
करण्यात आलेल्हया सामींिस्य कराराींच्यापकैी प्रानममक ्प्पे पणूग केलेल्हया 
प्रस्तावाच्या अींमलबिावणीची ववगतवारी खालीलप्रमाणे आहे :- 

 प्रस्िाविि गुांििणूि (रु. िोटी) रोिगार 
उत्पादनाि गेलेले घटि ७०१ २५८७० ४१६५७ 
बाांधिाम सरुु 
असलेले घटि 

२९६ ९०३८ १०८७६७ 

प्राथशमि पाऊल 
उचलेल े घटि    

२५१५  २०२०५ १२९१७६ 

एिूण ३५१२ ५५११३ २७९६०० 
 
(४) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
  

गोळेगाांि (िा.औांढा नागनाथ, जि.दहांगोली) येथे बेिायदेशीरपणे  
शळे्या मेंढयाांची िाहिूि िेल्हयाबाबि 

  
(२९)  ४७१०२ (१०-०७-२०१९).   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाजणी :   
सन्माननीय गहृ मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) गोळेगाींव (ता.औींढा नागनान, जि.दहींगोली) येने बेकायदेशीरपणे कु्ररतनेे 
शळे्या मेंढयाींची वाहतकू करणाऱया वाहनाींना उपववर्ागीय पोलीस 
अचंकाऱयाींनी पकिून समुारे ३५ लाख रुपयाींच्या शळे्या मेंढयाींसह ११ वाहने 
ददनाींक १६ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास िप्त केली आहेत, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसूार सींबींचंताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अतनल देशमखु (१३-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
श्री. अे.िी. खान, उपववर्ागीय पोलीस अचंकारी (दहींगोली ग्रामीण) हे 

त्याींच्या कमगचाऱयासह दद.१६/०२/२०१९ रोिी पेरोमल ींग करत असताना गोळेगाव 
मशवारात काळे पेरोल पींपिवळ ११ वाहनातनू रु. ३४ लाख ५० हिार 
ककींमतीच्या एकूण ११५० शळेया मेंढयाची वाहतकू केली िात असल्हयाच े
आढळून आले. 
(२) व (३) या प्रकरणी सींबींचंताववरूध्द औढा नागनान पोलीस स््ेशनमध्ये 
दद.१६/०२/२०१९ रोिी ग.ुर.नीं. १९/२०१९ अन्वये प्राण्याींचा छळ प्रततबींं क 
अचंतनयम कलम ११(१)(ि) व मो्ार वाहन अचंतनयम कलम १८३ व १७७ 
नसुार गनु्हा नोंदववण्यात आला आहे.  सदर गनु््यात ११ आरोपीना अ्क 
करण्यात येऊन गनु््यात वापरण्यात आलेली ११ वाहने व शळे्या मेंढया िप्त 
करण्यात आल्हया आहेत. मा.न्यायालयाच्या आदेशान्वये सींबींंीत मालकास 
वाहने व शळेया मेंढया परत करण्यात आल्हया आहेत. आरोपीववरूध्द 
न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करण्याकरीता पढुील पोलीस तपास करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही.      

___________ 
 

नागपूर विभागाांिगजि िामगार आयुक्ि िायाजलयािील  
ररक्ि पदे भरण्याबाबि 

 

(३०)  ४७२०१ (०६-०७-२०१९).   श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार :   सन्माननीय िामगार मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) नागपरू ववर्ागाींतगगत कामगार आयकु्त कायागलय अचंनस्त वगग-१ व २ 
ची ७० पदे तरक्त असनू सहाय्यक कामगार आयकु्ताची चार पदे तरक्त 
असल्हयाचे ददनाींक ७ डिसेंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास तनदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त तरक्त पदे र्रण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. ददलीप िळसे-पाटील (०४-०२-२०२०) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. नागपरू 
ववर्ागाींतगगत वगग-१ सींवगागतील १० पदे मींिूर असनू ५ पदे कायगरत असनू ५ 
पदे तरक्त आहेत. तसेच वगग २ ची २६ पदे मींिूर असनू ९ पदे कायगरत व १७ 
पदे तरक्त तरक्त आहेत. 
(२) पदोन्नती कोट्यातील तसेच महाराषर लोकसेवा आयोगाने मशफारस 
केलेल्हया व नामतनदश दशनाने तनयकु्त झालेल्हया उमदेवारामाफग त अपर कामगार 
आयकु्त, नागपरू ववर्ागाींतगगत तरक्त पदे र्रण्याची कायगवाही सरुू आहे तसेच 
तरक्त पदाींचा अतततरक्त कायगर्ार अन्य अचंकाऱ याकि े सोपववण्यात आला 
आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
 

मुांबईि बेिायदा पाकििं गच्या प्रमाणाि िाढ झाल्हयाबाबि 
 

(३१)  ४७२०८ (१२-०७-२०१९). श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ज  भाई 
िगिाप, ॲड.रामिरी रुपनवर, श्री.अमरनाथ रािूरिर, डॉ.सधुीर िाांबे, 
ॲड.हुस्नबान ू खशलरे्, डॉ.ििाहि शमझाज, श्री.िररस ांग राठोड, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.आनांदराव पाटील, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.तनलय नाईि, श्री.प्रविण 
दरेिर :  सन्माननीय गहृ मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबईतील वाढत्या वाहन सींख्येबरोबरच वाहतकुीशी सींबींचंत तनयम न 
पाळणा-याींच्या सींख्येत तसेच बेकायदा वाहन पाककंग करणाऱयाींच्या सींख्येत 
वाढ झाल्हयामळेु वाहतकुीस अिनळा तनमागण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नवी मुींबईमध् ये ठाणे-बेलापरू हायवे लगतच् या रस् त् याींवर 
कीं ्ेनर, ्ँकर, रक, स् कुल बस आणण इतर खािगी वाहनाींचे अनचंकृततरत्या 
पाककंग होत असल्ह याने वाहतकू कोंिी होत असल्ह याचे माहे म,े २०१९ च् या 
दसु-या सप् ताहात तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार वाहतकुीचे तनयम न पाळणाऱ या तसेच 
बेकायदा वाहन पाकींग करणा-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. अतनल देशमखु (१३-०२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
मुींबईतील वाढती लोकसींख्या व त्या प्रमाणात वाढलेली वाहनाींची 

सींख्या, तसेच पाककंगकरीता अपरुी िागा त्यामळेु  वाहतकुीसींबंीत तनयम न 
पाळणाऱयाींच्या सींख्येत  व बेकायदा वाहन पाककंग करणाऱयाींच्या सींख्येत वाढ 
झाली आहे. त्यामळेु वाहतकुीस काही प्रमाणात अिनळा तनमागण झाला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

नवी मुींबई वाहतकू ववर्ागाकिून ठाणे-बेलापरू रोिवर वाहतकुीस 
अिनळा होईल अशा जस्नतीत अनचंकृतपणे पाकग  केल्हया िाणाऱया सवग 
प्रकारच्या वाहनावर तनयममतपणे कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. सदर 
मागागवर आवचयक मनषुयबळ नेमण्यात आले असनू वाहतकू सरुळीत राहील 
याबाबत दक्षता घेतली िात आहे. 
(३) नवी मुींबई वाहतकू ववर्ागाकिून ठाणे-बेलापरू रोिवर माहे िानेवारी, 
२०१९ त ेसप् े्ंबर, २०१९ पयतं  मो्ार वाहन अचंतनयम कलम क्र.१२२ व 
१७७ अींतगगत रोि पाककंगसींबंी ८१४४  केसेस व मो्ार वाहन अचंतनयम 
कलम क्र. १७७ व रोि रेग्यलेुशन रूल्हस क्र. १५ अींतगगत नो पाककंगसींबंी 
१०७१६ केसेस दाखल करण्यात आल्हया आहेत. 

मुींबई शहरात वाहतकू तनयमाींचे उल्हलींघन करणाऱया वाहन चालकावर 
सन २०१६ त े िुल,ै २०१९ या कालावंीत वाहतकू शाखेकिून ५८,३५,७५३ 
केसेस मध्ये रू. १४२,९६,०९,५५०/- इतका दींि वसलू करण्यात आला आहे.  
(४) प्रचन उद् ावत नाही.    

___________ 
 

परभणी जिल्हहयािील गोदािरी नदीपारािील  
पाण्याची समस्या सोडविण्याबाबि 

 

(३२)  ४७२८२ (०५-०७-२०१९).   श्री.विप्लि बािोररया :  सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छिा मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) परर्णी जिल्हहयातील गोदावरी पात्र कोरि े पिल्हयामळेु पश-ुपक्षाींसह 
स्नातनक ग्रामस्नाींची पाण्याअर्ावी परवि होत असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गोदावरी नदीचा पतरसरही दषुकाळाच्या छायेत सापिला असनू 
ग्रामस्नाींना पाण्याकतरता र््कीं ती करावी लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, तदनसुार गोदावरी नदीपात्रातील पाण्याची समस्या 
सोिववण्याकतरता कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गलुाबराि पाटील (०८-११-२०१९) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 

वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई तनमागण झालेल्हया गावामध्ये ी्ंचाई 
तनवारणासाठी आवचयक उपाययोिना घेण्यात आली. 
(३) गोदावरी नदी पतरसरातील ज्या गावाींमध्ये वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई 
तनमागण झालले्हया गावामध्ये ५ ्ँकर, १८ खािगी ववदहर अचंग्रहण, ७ नळ 
योिनाींची ववशरे् दरुुस्ती व १८ नववन वव ींं न ववदहर घेऊन वपण्याच्या 
पाण्याचा परुवठा करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रचनच उद् ावत नाही.  

___________ 
 

परभणी महानगरपाशलिेचा िारभार चालविण्यासाठी घेिलेल्हया  
ििाजची परिरे्ड तनयशमि होण्याबाबि 

  
(३३)  ४७३०९ (१२-०७-२०१९).   श्री.विप्लि बािोररया :  सन्माननीय नगर 
वविा  मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) परर्णी महानगरपामलकेचा कारर्ार चालववण्यासाठी घेतलेल्हया किागची 
परतफेि तनयममत होत नसल्हयाने ववववं ववर्ागाींच्या किागचा आकिा १०० 
को्ी रुपयाींवर पोहचला असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महापामलकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ं नसल्हयाने महापामलका 
आचनगक सींक्ात सापिली असनू महापामलकेचे मालमत्ता कर आणण नळपट्टी 
वसलुीकि े दलुगक्ष होत असल्हयाचेही तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन महापामलकेवर 
असलेले किग आणण उत्पन्नाचे स्त्रोत याींचा ताळमेळ करण्याकतरता कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ सशांदे (०२-०१-२०२०) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
परर्णी नगरपतरर्द असताना पाणीपरुवठा योिनेसाठी सन १९७७ त े

२०११ या कालावंीमध्ये नगरपतरर्देमध्ये एकूण रु.८० को्ी इतके किग 
घेतले असनू, महानगरपामलकेने सन २०१८-२०१९ मध्ये मनु्रामाफग त रु.१४ 
को्ी किग घेतलेले आहे. त्यानसुार सदयजस्नतीत महानगरपामलकेवर एकूण 
९४ को्ी किग असनू, महानगरपामलका काळात घेतलेल्हया किागची परतफेि 
महानगरपामलकेकिून तनयममत करण्यात येत आहे. 
(२) व (३) सन २००५-२००६ पासनू तनयमाप्रमाणे परर्णी शहरातील 
मालमत्ताींची नववन कर आकारणी न होता, सन २०१६-२०१७, सन     
२०१७-२०१८ मध्ये महानगरपामलकाींतगगत सवग मालमत्ताींचे कर आकारणी 
योग्य मलु्हयावर करण्यात आलेली आहे. 

सध्या परर्णी शहरास िुन्या योिनेंतगगत पाणीपरुवठा करण्यात 
येतो. (सदर योिना शहरातील एक लक्ष लोकसींख्येकरीता आहे) नववन 
पाणीपरुवठा योिना प्रगतीपनावर असनू, सदर योिना सरुु झाल्हयानींतर 
पाणीपरुवठा कर वसलुीमध्ये वाढ होण्यास मदत होईल. 

नववन कर आकारणी व इतर उत्पन्नाींचे स्त्रोत तनमागण करण्याच े
काम सरुु असनू त्याव्दारे नकीत किागची परतफेि करण्याचे प्रयोिन आहे, 
असे परर्णी शहर महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
 

राज्यािील खािगी अनुदातनि शाळेिील शशक्षिाांना  
िेिन लागू िरण्याबाबि 

 

(३४)  ४७३८८ (०५-०७-२०१९).   श्री.िररस ांग राठोड, ॲड.िुस्नबान ू खसलफे, 
श्री.अशोि ऊर्ज  भाई िगिाप, श्री.शरद रणवपस,े ॲड.रामिरी रुपनवर, 
श्री.आनांदराव पाटील :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
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(१) राज्यातील खािगी अनदुातनत शाळेतील मशक्षकाींसाठीचा शालेय मशक्षण 
ववर्ागाचा शासन आदेश ददनाींक २२ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी िाहीर झाला 
असला तरी वेतन लगेच लाग ू होत नसल्हयाने त्यासाठी अनेक प्रशासकीय 
प्रकक्रयाींना सामोर िावे लागणार असल्हयाचे माहे माचग, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वेतन तनजचचतीला सरुुवात न झाल्हयामळेु मशक्षकाींमध्ये 
असींतोर् तनमागण झाला असनू यासींदर्ागत त्याींनी ववर्ागीय मशक्षण 
उपसींचालकाींना त् वरीत कायगवाही करण्याबाबतच ेतनवेदन ददले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन खािगी अनदुातनत 
शाळेमंील मशक्षकाींना वेतन लाग ू करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती वर्ाद गायिवाड (०७-०२-२०२०) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. त्याबाबत ववर्ागीय मशक्षण उपसींचालक, नागपरू 
याींचेकि ेतनवेदन प्राप्त झाल ेआहे. 
(३) त्यानसुार खािगी अनदुातनत शाळेमंील मशक्षकाींच्या वेतनतनजचचतीची 
कायगवाही ववनाववलींब करण्याबाबत शासन पत्र दद.०८/०८/२०१९,           
दद. ०७/१२/२०१९ व इतर पत्रान्वये वेळोवेळी सवग सींबींचंताींना सचूना देण्यात 
आल्हया आहेत.  
(४) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
 

अमराििी येथील िहशसलच ेसेिु िें द्राि  
िादाची रक्िम घेिल्हयाबाबि 

  

(३५) ४७४४८ (३०-०१-२०१४). श्री.अशोि उर्ज  भाई िगिाप : सन्माननीय 
महसलू मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती येनील तहमसलचे सेत ु कें द्र बींद असतानाही कामातनममत्त 
येणाऱयाकिून िादाची रक्कम घेतल्हयाचा प्रकार माहे सप् े्ंबर, २०१३ मध्ये वा 
त्यासमुारास तनदशगनास आला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार प्रकरणातील 
दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बाळासाहेब थोराि (२०-०१-२०२०) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
 

नागपूर येथील मध्यििी िारागहृाि साखळी बॉम्ब स्र्ोट  
प्रिरणािील आरोपीचा मतृ्यू झाल्हयाबाबि 

 

(३६)  ४७५५८ (०५-०७-२०१९). प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय गहृ मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नागपरू येनील मध्यवती कारागहृात मशक्षा र्ोगत असलेला सन १९९३ 
रोिीच्या मुींबई साखळी बॉम्ब स्फो् प्रकरणातील आरोपी अब्दलु गणी तकुग  
याचा कारागहृात मतृ्य ूझाल्हयाची घ्ना ददनाींक २६ एवप्रल, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास तनदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. अतनल देशमखु (१०-०२-२०२०) : (१) होय, शासकीय वदैयकीय 
महाववदयालय व रुग्णालय, नागपरू येने सदर बींदयावर और्ंोपचार सरुु 
असताींना दद. २५/०४/२०१९ रोिी मतृ्य ूझाला आहे. 
(२) सदर बींदयाचे मतृ्यबूाबत वतरषठ पोलीस तनरीक्षक, ंींतोली पोलीस स््ेशन 
याींना अंीक्षक, नागपरू मध्यवती कारागहृ याींचे पत्र दद. २५/०४/२०१९ अन्वये 
कळववण्यात आलेले असनू ए.िी.आर.क्र.२३/१९ अन्वये मतृ्यचूी नोंद घेण्यात 
आलेली आहे.  सदर बींदयाचा सववस्तर मतृ्य ूअहवाल, शवववच्छेदन अहवाल, 
इनक्वेस्् पींचनामा इ. अंीक्षक, नागपरू मध्यवती कारागहृ याींनी दद. 
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२६/०७/२०१९ रोिी मा.राषरीय मानवी हक्क आयोग, नवी ददल्हली याींना सादर 
केला आहे. तसेच दद.२५/०४/२०१९ रोिी सदर बींदी मतृ्य ूप्रकरणी कलम १७६ 
सी.आर.पी.सी. प्रमाणे न्यायदींिाचंकारी चौकशी करुन मा.राषरीय मानवी 
हक्क आयोग, नवी ददल्हली याींना अहवाल सादर करणेबाबत मा.मखु्य 
न्यायदींिाचंकारी, नागपरू याींना ववनींती करण्यात आली आहे. मा.मखु्य 
न्यायदींिाचंकारी व जिल्हहाचंकारी, नागपरू याींचा चौकशी अहवाल अदयाप 
अप्राप्त आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

___________ 
 

शासिीय िैद्यिीय रूग्णालय ि इांददरा गाांधी शासिीय िैद्यिीय 
रूग्णालयाि िपासणीसाठी विलांब होि असल्हयाबाबि 

  
(३७)  ४७५७२ (१०-०७-२०१९).   श्री.धगरीशचांद्र व्यास,  प्रा.अतनल सोले, 
श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार :  सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) शासकीय वदैयकीय रूग्णालय व इींददरा गाींंी शासकीय वदैयकीय 
रूग्णालयात दररोि हिारो रूग्ण येत असनू गेल्हया काही ददवसाींपासनू अनेक 
ववर्ागातील िॉक््र रिेवर गेल्हयाने रूग्णाींच्या तपासणीसाठी ववलींब होत 
असल्हयाचे ददनाींक २७ एवप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास तनदशगनास आले, हे 
खरे आहे काय,   
(२) असल्हयास, सदर शासकीय वदैयकीय रूग्णालयात १३५ च्या िवळपास 
िॉक््र असनू, यातील ६५ िॉक््र रिेवर गेले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. अशमि विलासराि देशमखु (०३-०२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
 

मुांबई उपनगरािील गोरेगाांि-मुलुांड शलांि रोडच ेिाम सुरु िरण्याबाबि 
 

(३८)  ४७५८९ (१२-०७-२०१९).   श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.वििय ऊर्ज  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार :  सन्माननीय नगर 
वविा  मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबई उपनगरातील सींिय गाींंी राषरीय उदयानातनू (नॅशनल पाकग ) 
गोरेगाींव-मलुुींि मल ींक रोिचे काम येत्या आचनगक वर्ागत सरुु करण्याचा तनणगय 
मुींबई महापामलकेने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त रस्त्याींतगगत बाींंण्यात येणाऱ या मखु्य बोगदयाची 
परवानगी ममळववण्यासह त्याींच्या तनववदा काढण्याकतरता सल्हलागाराची 
तनयकु्ती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर सल्हलागाराकतरता ककती खचग करण्यात आला आहे तसेच 
मुींबई महानगरपामलकेकि ेप्रमखु अमर्यींता व अन्य तज्ञ अमर्यींत ेअसताींनाही 
खािगी सल्हलागाराींची तनयकु्ती करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तदनसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. एिनाथ सशांदे (०७-०९-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर कामासाठी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफग त सल्हलागाराची तनयकु्ती 
करण्यात आली आहे. 
(३), (४) व (५) सदर कामाकतरता सल्हलागाराची फी रु. २.२५ को्ी इतकी 
तनजचचत करण्यात आली असनू, त्यापकैी रु. १.५७५ को्ी इतकी रक्कम 
सल्हलागारास अदा करण्यात आली आहे.  

सदर कामाकतरता प्रस्ताववत बोगदे पारींपातरक पध्दतीने र्सूरुुीं ग न 
वापरता ्ी.बी.एम. (Tunnel Boaring Machine) तींत्रज्ञानाने करण्यात 
येणार आहे.  
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सदर बोगदयाचा व्यास १४.२ मी्र असनू, अशा प्रकारच्या 
बोगदयाचा प्रकल्हप र्ारतात पदहल्हयाींदाच राबववण्यात येत असल्हयाने 
सल्हलागाराची तनयकु्ती करण्यात आली आहे. 

तसेच ्ी.बी.एम. तींत्रज्ञानामळेु सींिय गाींंी राषरीय उदयानातील 
वनस्पती व प्राणी याींना हानी पोहोचण्याची शक्यता नसल्हयाने या तींत्रज्ञानाचा 
वापर करणार असल्हयाचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने कळववले आहे.  

___________ 
  

राज्यािील पोलीस िोठडीिील मतृ्यू रोखण्याबाबि 
  
(३९)  ४७८४६ (१०-०७-२०१९).   श्री.शरद रणवपस,े ॲड.रामिरी रुपनवर, 
श्री.आनांदराव ठािूर, श्री.अशोि ऊर्ज  भाई िगिाप :   सन्माननीय गहृ मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यसरे्त सादर केलेल्हया एका अहवालानसुार देशात गत तीन वर्ागत 
४४२ िणाींचा पोलीस कोठिीत मतृ्य ूझाला असल्हयाच े ददनाींक ३१ िानेवारी, 
२०१९ रोिी वा त्यासमुारास तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यापकैी महाराषरात सवागचंक म्हणिेच ६८ िणाींचा मतृ्यू 
झाल्हयाचे तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त अहवालाची दखल घेऊन शासनाने राज्यातील पोलीस 
कोठिीतील मतृ्य ू रोखण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अतनल देशमखु (१७-०२-२०२०) : (१) व (२) राज्यात गत तीन वर्ागत 
एकूण ३८ िणाींचा पोलीस कोठिीत “मतृ्य”ू  झाल्हयाचे तनदशगनास आल े
आहे.   
(३) पोलीस कोठिीतील पोमलसाींच्या ताब्यातील आरोपीींची देखर्ाल, पोलीस 
कोठिीमध्ये मतृ्यचू्या/आत्महत्येच्या घ्नाींना प्रततबींं  करण्यासाठी आवचयक 
उपाययोिना व घ्यावयाची दक्षता, तसेच पोलीस कोठिीमध्ये मतृ्य ूपावलेल्हया 
कैदयाींची प्रकरणे हाताळण्यासींदर्ागत अवलींबावयाची कायगपध्दती इत्यादी 
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सींदर्ागत शासन, पोलीस महासींचालक व अपर पोलीस महासींचालक, ग.ुअ.वव, 
पणेु याींच्याकिून वेळोवेळी पतरपत्रकान्वये सववस्तर सचूना तनगगममत करण्यात 
आलेल्हया आहेत. 
(४) कायगवाही करण्यास ववलींब झालेला नाही.  

___________ 
 

राज्याि पशुिैद्यिीय दिाखान्याची दरुुस्िी िरण्याबाबि 
 

(४०)  ४७८६९ (०५-०७-२०१९). श्री.विनायिराि मटेे :  सन्माननीय पशसुांिधजन 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात पशवुदैयकीय दवाखान्याच्या अततशय िीणग झालेल्हया इमारती, 
अपरुी कमगचारी सींख्या यामळेु पशपुालनाींची गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, पशुींच्या १९ व्या गणनेनसुार पशुं न सींख्येमध्ये वाढ झाली 
असनूही पशवुदैयकीय कमगचाऱयाींची सींख्या ही सन १९९९ च्या नसुारच आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आवचयक कमगचारी पदे 
र्रण्याबाबत तसेच, पशवुदैयकीय दवाखान्याची दरुुस्ती करुन उत्तम सोयीचे 
दवाखाने उर्ारण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सतुनल िेदार (२०-०२-२०२०) : (१), (२) व (३) राज्यातील ग्रामीण 
र्ागातील पशवुदैयकीय दवाखाने शे्रणी-१ व २ पकैी काही सींस्नाींच्या 
इमारतीची दरुूस्ती करणे आवचयक आहे. त्यासाठी जिल्हहा पतरर्देंतगगत 
कायगरत असलेल्हया पशवुदैयकीय दवाखान्याच्या इमारत दरुूस्तीसाठी सींबींचंत 
दवाखान्याव्दारे िमा झालेल्हया सेवाशलु्हक रकमेतनू इमारत दरुूस्ती     
ददनाींक ११/१०/२०१० च्या शासन तनणयागन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
तसेच काही प्रमाण जिल्हहा पतरर्देकिून तनंी उपलब्ं करुन घेण्याची 
कायगवाही सरुू आहे. त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावरील दवाखान्यासाठी 
शासनाकिील उपलब्ं तनंीमंून इमारतीची दरुूस्ती करण्यात येत आहे. 
तसेच पशपुालकाींना त्याींच्या घरी िावनू सेवा परुववली िात आहे. 
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तरक्त पदे र्रण्याची कायगवाही सरुू असनू, सध्या तरक्त पदाींचा 
अतततरक्त कायगर्ार िवळच्या दवाखान्यामंील कमगचाऱयाींकि े सोपववण्यात 
आला आहे. 

पशसुींवंगन ववर्ागाच्या पदाींचा आढावा घेऊन नवीन सुं ारीत 
आकृततबींं  तनजचचत करण्याची कायगवाही सरुू आहे. 

पशवुदैयकीय दवाखान्याींवरील सरळसेवेची तरक्त पदे सरळसेवेने आणण 
पदोन्नतीची पदे पदोन्नतीने र्रण्याचे सींकल्हपीत असनू, तसेच दवाखान्याच्या 
इमारती दरुूस्तीसाठी जिल्हहा पतरर्द व राज्य शासनाकिून तनंी उपलब्ं 
करुन देण्यात येत आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मुांबईि आांिरराष्ट्रीय दिाजच ेसिज भावषि ग्रांथालय उभारण्याबाबि 
  
(४१)  ४७९५७ (१२-०७-२०१९).  श्री.आनांदराव पाटील  :  सन्माननीय नगर 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबई महानगरपामलकेने मुींबईत आींतरराषरीय दिागचे सवग र्ावर्क ग्रींनालय 
उर्ारण्याचे ठरववले असल्हयाचे ददनाींक ३ माचग, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
तनदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्रींनालय उर्ारण्याच्या 
कामास सरुुवात करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-१२-२०१९) : (१) हे खरे नाही असे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(२) व (३) बहृन्मुींबई महानगरपामलका अचंतनयम १८८८ मंील कलम ६३(क) 
अन्वये स्नातनक नागतरकाींना ग्रींनालयीन सवुवंा उपलब्ं करुन देणे हे 
महानगरपामलकेचे स्ववववेकांीन कतगव्य आहे. 

त्यानसुार महानगरपामलकेमाफग त बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षते्रात 
एकूण ४२ सावगितनक ग्रींनालये व वाचनालये चालववण्यात येत आहेत. 
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त्यापकैी २९ सावगितनक मोफत ग्रींनालये व वाचनालये सन १९६५ पासनू 
वावर्गक आवती अनदुान देण्यासापेक्ष व्यवस्नापन व पतररक्षणाकतरता “मुींबई 
मराठी ग्रींन सींग्रहालय” या सींस्नेस चालववण्याकतरता देण्यात आली आहेत. 

उवगतरत ग्रींनालये/वाचनालये खािगी सींस्नाींच्या सहकायागने 
चालववण्यात येत आहेत. 

त्याचप्रमाणे ववकास तनयींत्रण तनयमावली १९९१ च्या तरतदुीनसुार 
सावगितनक ग्रींनालय/वाचनालय या सावगितनक उदद्दष्ाींसाठी आरक्षक्षत 
असलेल्हया िागा ववकासकाकिून महानगरपामलकेस प्राप्त झाल्हया आहेत. 

तसेच, महानगरपामलकेच्या ताब्यात असलले्हया ९ िागा सावगितनक 
वाचनालय/अ्यामसका मागगदशगक तत्वानसुार चालववण्यास ववववं सींस्नाींना 
देण्यात आले असल्हयाचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफग त कळववण्यात आले 
आहे.  

___________ 
 

राज्याि पशुसांिधजन विभागाने तनयमबा्य पदोन्निी ददल्हयाबाबि 
 

(४२)  ४७९८९ (०५-०७-२०१९).  श्री.आनांदराव पाटील  :  सन्माननीय 
पशसुांिधजन मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात पशसुींवंगन ववर्ागाने पशसुींवंगन ववकास अचंकारी ग्-ब 
पदाींच्या १२५ पदोन्नती तनयमबा्य केल्हया असल्हयाचा आरोप नागपरू 
पशवुदैयककय महाववदयालयातील ववदयाथ्यांनी केल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने तनयमबा्य पदोन्नती केल्हयाप्रकरणी सींबींचंत दोर्ीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सतुनल िेदार (१८-०२-२०२०) : (१) व (२) अशा स्वरुपाची तनवेदने प्राप्त 
झाली आहेत.  

शासन आदेश क्र. पसींप्र-२०१३/प्र.क्र.३५८/(र्ाग-१)/पदमु-१, मींत्रालय, 
मुींबई-३२, दद.८/०३/२०१९ अन्वये राज्यस्तर व जिल्हहा पतरर्द स्तरावरील १२५ 
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सहाय्यक पशुं न ववकास अचंकारी, ग्-क याींना पशुं न ववकास अचंकारी, 
ग्-ब पदावरील पदोन्नतीचे आदेश तनयमातील तरतदुीनसुार तनगगममत 
करण्यात आले आहेत.    

सदर शासन आदेशास मळू अिग क्र. २०४/२०१९ अन्वये  महाराषर 
राज्य रािपत्रत्रत पशवुदैयक सींघ्नादवारा िॉ.सींिय सदामशवराव ठाकरे व 
इतर ३ याींनी मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायाचंकरण, खींिपीठ नागपरू येन े
आव्हान ददलेले असनू प्रस्ततु प्रकरण सध्या न्यायप्रववष् आहे. तसेच     
ददनाींक २०/०३/२०१९ रोिीच्या सनुावणीत मा.न्यायाचंकरणाने “िैस-ेने” 
Status quo असे तनदश दश ददलेले आहेत. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्याि िाळूचा िुटिडा तनमाजण झाल्हयाबाबि 
  
(४३)  ४८०९६ (०५-०७-२०१९).   श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ज  भाई 
िगिाप, श्री.आनांदराव पाटील, ॲड.रामिरी रुपनवर, ॲड.िुस्नबान ू खसलफे, 
डॉ.सधुीर िाांबे, आकिद .अनांत गाडगीळ, डॉ.ििाहि शमझाज, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्र िवाड े:  सन्माननीय 
महसलू मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वाळूचा तु् विा वाढल्हयाने परदेशातनू वाळूची आयात 
करण्याचा प्रस्ताव तसेच राखेपासनू वाळू तयार करण्याचा प्रस्ताव माहे 
नोव्हेंबर, २०१८ पासनू शासनाच्या ववचारांीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत तनणगय घेण्यात आला आहे काय, तनणगयाचे स्वरुप 
काय आहे व याबाबतची सदय:जस्नती काय आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. बाळासाहेब थोराि (२८-०१-२०२०) : (१), (२) व (३) परदेशातनू वाळू 
आयात करण्यासींदर्ागत तनयमात तरतदू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
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ववचारांीन आहे. तसेच सावगितनक बाींं काम ववर्ागाच्या क्र.        
सींकीणग-२०१६/प्र.क्र.५०/यीं.बाीं.सा., ददनाींक २६ िुल,ै २०१६ रोिीच्या शासन 
तनणगयान्वये कोळसा ककीं वा मलग्नाई्वर चालणाऱया औजषणक ववदयतु 
कें द्रापासनू ३०० कक.मी. त्रत्रज्येच्या पतरसरात बाींंकाम करणाऱया अमर्करणान े
इमारती बाींंकामे करण्यासाठी फक्त औजषणक ववदयतु कें द्रातनू तनमागण 
होणाऱया फ्लाय ॲश पासनू बनववलेल्हया उत्पादनाींचा/सादहत्याचाच वापर करणे 
अतनवायग करण्यात आले आहे. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
 

मुांबई-पुणे द्रिुगिी महामागाजिरील टोल िसूली बांद िरण्याबाबि 
 

(४४)  ४८०९७ (०५-०७-२०१९).   श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ज  भाई 
िगिाप, श्री.आनांदराव पाटील, ॲड.रामिरी रुपनवर, ॲड.िुस्नबान ू खसलफे, 
डॉ.सधुीर िाांबे, आकिद .अनांत गाडगीळ, डॉ.ििाहि शमझाज, श्री.िररस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.जोगेन्द्र िवाड े:  िाराांकिि 
प्रश्न क्रमाांि ४४५११ ला ददनाांि २६ नोव्हेंबर, २०१८ रोिी ददलले्हया उत्िराच्या 
सांदभाजि : सन्माननीय सािजितनि बाांधिाम (सािजितनि उपक्रम) मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबई-पणेु द्रतुगती महामागागचे बाींंकाम करण्यासाठी समुारे रुपये २१०६ 
को्ी खचग आलेला असनू मे.म्हैसकर इन्रास्रक्चर प्रा.मल. या कीं पनीला सदर 
महामागागवरील पनकर वसलू करण्याचे कीं त्रा् ददल्हयानींतर माहे ऑगस््, २००४ 
पयतं समुारे रुपये ४३३० को्ी एवढी पनकर वसलूी करणे अपेक्षक्षत असताना 
सन २०१८ पयतं समुारे रुपये ५७६३ को्ी रुपयाींपेक्षा िास्त ्ोल वसलूी 
कीं पनीने केलेली असल्हयामळेु कीं पनीने समुारे रुपये १४०० को्ी पके्षा िास्त 
रक्कमेची ्ोल वसलूी केलेली असल्हयाचे शासनाच्या तनदशगनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर महामागागच्या बाींंकामासाठी झालले्हया रुपये २१०६ को्ी 
खचागपेक्षा पन करातनू वसलू करण्यात आलेली रुपये ५७६३ को्ी ही रक्कम 
िास्त असतानाही माहे एवप्रल, २०३० पयतं पनकार वसलूी सरुु ठेवणाचा व 
त्यात कोणत्याही वाहनाींना सू्  न देण्याचा तनणगय घेण्यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने पनकर वसलूीत प्रवाशाींची लू्  होत रोखण्याकरीता मुींबई-पणेु 
द्रतुगती महामागागवरील ्ोल वसलूी बींद करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (३१-०१-२०२०) : (१) नाही. 
(२) प्रचन उद् ावत नाही.  
(३) प्रचन उद् ावत नाही.  
(४) प्रचन उद् ावत नाही.   

___________ 
 

अमळनेर (जि.िळगाांि) शहर बा्यिळण रस्त्याच्या तनशमजिीबाबि 
 

(४५)  ४८२२० (०५-०७-२०१९). श्रीमती स्स्मता वाघ  :  ददनाांि २८ रे्ब्रिुारी, 
२०१९ रोिी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्याि आलेल्हया अिाराांकिि 
प्रश्नोत्िराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि ४३८४७ ला ददलेल्हया 
उत्िराच्या सांदभाजि :  सन्माननीय सािजितनि बाांधिाम (सािजितनि उपक्रम 
िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर (जि.िळगाींव) येन ेमेहेरगाींव-ंुळे-अमळनेर-चोपिा-खरगोन रस्ता 
रा.मा.१५ वरील अमळनेर शहरानिीक बा्यवळण मागागची तनममगत होणेबाबत 
प्रस्ताव प्रलींत्रबत असल्हयाचे तनदशगनास आले असनू सदर बा्यवळण 
मागागसाठी आवचयक र्सूींपादनासाठी तनंी उपलब्ं नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर र्सूींपादनासाठी तनंी कायगकारी अमर्यींता, सावगितनक 
बाींंकाम ववर्ाग, अमळनेर याींचेमाफग त जिल्हहाचंकारी, िळगाव याींचकेि ेसन 
२०१२ मध्ये वगग करण्यात आला असनू पवूीच्या र्सूींपादन कायदयानसुार 
सादर झालेला र्सूींपादन प्रस्ताव व्यपगत झाला असल्हयाने र्मूीसींपादन, 
पनुवगसन व पनुस्नागपना करताना वािवी र्रपाई ममळण्याचा व पारदशगकतचेा 
हक्क अचंतनयम, २०१३ या नववन कायदयानसुार र्सूींपादनाचा प्रस्ताव 
फेरसादर करण्याची सरुु असलेली कायगवाही पणूग झाली आहे काय, याबाबतची 
सदय:जस्नती काय आहे, 
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(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर बा्यवळण मागग तनममगती होणेबाबत तसेच 
आवचयक तनंी उपलब्ं होणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. अशोिराि चव्हाण (३१-०१-२०२०) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, जिल्हहाचंकारी िळगाींव याींचेकि ेर्सूींपादनासाठीचा रु. १३४.२५ लक्ष 
तनंी सन २०१२ मध्ये वगग करण्यात आला आहे. र्मूी सींपादन, पनुवगसन व 
पनुस्नागपना करताींना वािवी र्रपाई पारदशगकतचेा हक्क अचंतनयम २०१३ 
नसुार प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे.  
(३) प्रचन उद् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही. 

___________ 
 

महाराष्ट्र सुरक्षा बलािील ििानाच ेमानधन िमी असल्हयाबाबि 
 

(४६)  ४८३३५ (१०-०७-२०१९).  श्रीमती स्स्मता वाघ  : सन्माननीय गहृ मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) महाराषर सरुक्षा बलातील िवानाचे मानंन कमी असल्हयाच ेमाहे माचग, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर िवानाींचे मानंन वाढववण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचारांीन आहे काय, त् याबाबत शासनाची र्मूमका काय आहे व त्यानसुार 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री. अतनल देशमखु (१२-०२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. 
(२) महाराषर राज्य सरुक्षा महामींिळाने  सन २०१२ त े सन २०१९ पयतं 
सरुक्षा रक्षकाींच्या मानंनात वेळोवेळी वाढ करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
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पुसद (जि.यििमाळ) येथील शहरी भागाि  
िाहिूि िोंडी होि असल्हयाबाबि 

 

(४७)  ४८५४२ (१०-०७-२०१९). डॉ.ििाहि शमझाज, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊर्ज  भाई िगिाप, श्री.आनांदराव ठािूर, ॲड.रामिरी रुपनवर, ॲड.िुस्नबानू 
खसलफे, डॉ.सधुीर िाांबे, आकिद .अनांत गाडगीळ :  सन्माननीय गहृ मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) पसुद (जि.यवतमाळ) येनील शहरी र्ागात बेमशस्त वाहन चालकाींमळेु 
वाहतकू कोंिी होत असल्हयाची बाब माहे एवप्रल, २०१९ च्या दसुऱया सप्ताहात 
तनदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार पसुद शहरातील वाहतकू कोंिी 
सोिववण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. अतनल देशमखु (१३-०२-२०२०) : (१) व (२) हे अींशत: खरे आहे. 

पसुद शहरात वाहतकुीच्या तनयमाींचे उल्हलींघन करणाऱया बेमशस्त 
वाहन चालकाींववरूध्द मो्ार वाहन कायदयान्वये कारवाई करण्यात येत आहे. 
पसुद शहरातील वाहन पाककंगची समस्या सोिववण्याकरीता नगरपतरर्देशी 
पत्रव्यवहार करून ववठाळा वािग, आींबेिकर वािग, गाींंी चौक, आझाद चौक या 
दठकाणी वाहन पाककंगची व्यवस्ना करण्यात आली आहे. तसेच वाहतकुीची 
कोंिी ्ाळण्यासाठी शहरातील मखु्य वदगळीच्या दठकाणी मशवािी चौक, 
महात्मा फुले चौक, गाींंी चौक येने रॉफीक मसग्नल बसववण्यात आले आहेत. 
(३) प्रचन उद् ावत नाही.  

___________ 
 

मौिे धोिली आददिासी पाडा (िा.िसई, जि.पालघर) येथील महसूल 
खात्याच्या िागेिर अनधधिृि बाांधिाम िेल्हयाबाबि 

  

(४८) ४९०७४ (१२-०७-२०१९). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय महसलू मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौिे ंोवली आददवासी पािा (ता.वसई, जि.पालघर) येनील सव्हश द नीं.१०४ 
दहस्सा नीं.१/अ तसेच सव्हश द नीं.१६२, दहस्सा नीं.१/ब या महसलू खात्याच्या 
िागेवर स्नातनक ववकासकाने अनचंकृत बाींंकाम केले असल्हयाचे माहे मे, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त बाींंकाम स्नातनक महसलू ववर्ाग व महापामलकेने 
िमीनदोस्त केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तदनसुार सदर अनचंकृत बाींंकाम तनषकामसत 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.बाळासाहेब थोराि (११-०३-२०२०) : (१), (२) व (३) मौिे ंोवली 
(आददवासीपािा), ता.वसई, जि.पालघर येनील स.नीं.१०४/१/अ क्षेत्र ११-५६.० हे. 
आर िमीन गा.न.नीं.७/१२ सदरी ववनआकारी खाींिण अशी नोंद आहे. मात्र 
स.नीं. १६२, दहस्सा नीं. १/ब ही ममळकत मौिे ंोवली या गावी आढळून येत 
नाही. उक्त िममनीवरील अनचंकृत बाींं काम तनषकासनाची कारवाई 
करण्याबाबत स्नातनक लोकप्रतततनंीींनी उपववर्ागीय अचंकारी, वसई तसेच 
तहमसलदार, वसई याींचेकि े ददनाींक २०/०५/२०१९ च्या पत्रान्वये तक्रार दाखल 
केली होती. सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने तपासणी केली असता, सदर 
िममनीवर श्री.रामचींद्र परुुर्ोत्तम ंोिी व श्री.चयाम ततवारी याींनी अनचंकृत 
बाींंकाम केले असल्हयाच े तनदशगनास आले होत.े सदर अनचंकृत बाींं कामे 
मींिळ अचंकारी, माणणकपरू, वसई ववरार महानगरपामलका व महाराषर राज्य 
ववदयतु महामींिळ याींच े सींयकु्त पनकाने ददनाींक २२/११/२०१९ रोिी 
तनषकामसत केली आहेत. 
(४) प्रचन उद् ावत नाही.  

__________ 
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मानेगाांि (िा.िळगाि-िामोद, जि.बुलढाणा) येथील िमीन  
प्रिरणी शिेिऱयाांना न्याय देण्याबाबि 

  
(४९)  ४९१३६ (०५-०७-२०१९).  श्रीमती ववद्या चव्िाण  :  िाराांकिि प्रश्न 
क्रमाांि ३१०२२ ला ददनाांि ७ ऑगस्ट, २०१७ रोिी ददलेल्हया उत्िराच्या 
सांदभाजि : सन्माननीय महसलू मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे मानेगाींव (ता.िळगाींव-िामोद, जि.बलुढाणा) येनील ग् नीं. ३६, 
३५२ व ३५९ ही िमीन सन १९४९ मध्ये मध्य प्रदेश र्सूींदहतानसुार 
तहमसलदार याींच्या आदेशानसुार ५५ (१) सी नसुार कै.दौलत सींपत कारोि े
(पा्ील) याींना ही िमीन मालकी हक्काने ममळालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रचन र्ाग १ च्या अनरु्ींगाने शासनाच्या र्मूमस्वामी 
कायदयाखाली ददनाींक २ िानेवारी, २०१२ चा शासन तनणगय तसेच ददनाींक  
२१ एवप्रल, २०१८ रोिीचा अध्यादेश तसेच ववचंमींिळात ठराव पातरत करुन 
त्या काळच्या िममनी ववनामलू्हय मालकी हक्काने देण्याचे शासनाने िाहीर 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, प्रचन र्ाग (१) व (२) च्या सींदर्ागत शतेिममनीचे प्रकरण 
त्वतरत तनकालात काढणेबाबत मा.महसलू मींत्री, मा.महसलू राज्यमींत्री, मखु्य 
सचचव, प्रंान सचचव, महसलू ववर्ाग व जिल्हहाचंकारी (बलुढाणा) याींना लेखी 
पत्राव्दारे ददनाींक २ माचग, २०१९ रोिी लोकप्रतततनंीींनी लेखी तनवेदन ददल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने तक्रारकत्यागस न्याय ममळवनू देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?  
  
श्री. बाळासाहेब थोराि (१५-०२-२०२०) : (१) हे  खरे  नाही. मौिे  मानेगाव, 
ता.िळगाव-िामोद येनील ग् नीं. ३६, ३५२  व ३५९ मंील  िमीन  
शासकीय आहे. 
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(२) महसलू व वन ववर्ाग, शासन पतरपत्रक, दद.०२/०१/२०१२ अन्वये 
ववदर्ागतील अतनबंं ीत र्मूमंारी (र्ोगव्दार वगग-२) शतेक-याींना र्मूीस्वामी 
(र्ोगव्दार वगग-१) मध्ये परावतीत करण्याबाबत तनदश दश ददलेले आहेत. तसेच 
ववदर्ागतील ज्या िममनी तत्कालीन मध्यप्रदेश र्-ूरािस्व सींदहता, १९५४ 
अींतगगत र्मूमंारी अनवा हस्ताींतरणाच्या तनबंं ासह र्मूमस्वामी हक्काने वा्प 
करण्यात आल्हया आहेत अशा िममनी सन २०१८ चा महाराषर अध्यादेश 
क्रमाींक ९, दद. २१/०४/२०१८ अन्वये र्ोगव्दार वगग १ मध्ये रुपाींतरण 
करण्याची तरतदू करण्यात आलेली  आहे. 
(३), (४) व (५) लोकप्रतततनंीींनी मा.मींत्री (महसलू), मा.राज्यमींत्री (महसलू), 
मखु्य सचचव, महाराषर राज्य, प्रंान सचचव (महसलू) व  जिल्हहाचंकारी, 
बलुढाणा याींना दद. ०२/०३/२०१९ च्या पत्रान्वये तनवेदन ददले आहे. 
ववर्याींककत तनवेदनाच्या अनरु्ींगाने जिल्हहाचंकारी, बलुढाणा याींच्या 
कायागलयाकिून वस्तजुस्नतीदशगक अहवाल मागववण्यात  आला असनू सदर 
अहवाल प्राप्त झाल्हयावर तनयमानसुार उचचत कायगवाही करण्याचे सींकजल्हपत 
आहे. 

___________ 
 

िौसा-मुांब्रा (जि.ठाणे) सैतनि नगर येथे असलेल्हया पॅरेडाइन ि 
ज्युतनयर िॉलेिची इमारि धोिादायि झाल्हयाबाबि 

  
(५०)  ४९३२८ (२३-०८-२०१९).  श्री.अशोि ऊर्ज  भाई िगिाप :  सन्माननीय 
मखु्यमांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) ठाणे जिल्हहयातील कौसा-मुींब्रा र्ागातील सतैनक नगर येन े असलेल्हया 
पॅरेिाइन व ज्यतुनयर कॉलिेची इमारत ठाणे महानगरपामलकेमाफग त ददनाींक 
२७ िुल ै २०१८ रोिी अततंोकादायक ठरववण्यात येवनू शाळेला नो्ीस 
पाठववण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ठाणे महानगरपामलकेने पाठववलेल्हया नो्ीसाची शाळेच्या 
व्यवस्नापनाने दखल घेतली नसल्हयाने ववदयाथ्यांच्या जिवाला ंोका तनमागण 
होऊन असरुक्षक्षतता तनमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, सदरहू शाळेची दरुुस्ती करुन शाळेच्या व्यवस्नापनावर 
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. उध्दि ठािरे (१४-०३-२०२०) : (१), (२) व (३) ठाणे महानगरपामलका 
क्षेत्रातील कौसा-मुींब्रा र्ागातील सतैनक नगर येन े असलेल्हया पॅरेिाइन व 
ज्यतुनयर कॉलेिच्या इमारतीची सदय:जस्नती खालीलप्रमाणे आहे :- 

 ठाणे महानगरपामलकेच्या सींबींचंत अचंकारी/ कमगचाऱयाींनी सदर 
इमारतीची पाहणी करून ददनाींक १२/०७/२०१८ रोिी इमारत 
ंोकादायक घोवर्त केली. 

 सदर इमारत सी-१ प्रवगागतील असल्हयाचे घोवर्त करून सदर 
इमारतीला महाराषर महानगरपामलका अचंतनयमाच े कलम २६४ 
अन्वये ददनाींक १२/०७/२०१८ रोिी नो्ीस बिावण्यात आली. 

 उपरोक्त नो्ीसीच्या अनरु्ींगाने शाळा प्रशासनाने दखल न घेतल्हयाने 
महाराषर महानगरपामलका अचंतनयमाचे कलम २६८(५) नसुार सदर 
इमारत तरक्त करणेकतरता पोलीस ववर्ागास तनदश दश देण्यात येऊन 
ददनाींक २८/०८/२०१९ रोिी इमारत सीलबींद करण्यात आली आहे. 
तसेच इमारतीचा पाणी परुवठा व वीि परुवठा खींडित करण्यात 
आलेला आहे. 

 सदर इमारतीचा वापर बींद असनू शाळा अन्य इमारतीमध्ये 
र्रववण्यात येत आहे. सदर इमारतीचा समावेश सी-१ प्रवगागत केलेला 
असल्हयाने ठाणे महानगरपामलकेने सदर इमारत सील केलेली आहे. 

 तनावप, शाळा व्यवस्नापनाने ठाणे महानगरपामलकाववरुध्द मा.ठाणे 
सत्र न्यायालय येने मसजव्हल सु्  क्र.१६३/२०१९ दावा दाखल केला 
असनु मा.न्यायालयाने अींततरम आदेश पातरत केलेले आहेत. 

 
 
 
 



वव.प. १ (56) 

 सदर आदेशानसुार सींबींचंताींनी ठाणे महानगरपामलकेकिील     
ददनाींक १९/०६/२०१३ मंील अ्ी व शतीनसुार इमारत/घराींचा 
तत्कामलन ग्रामपींचायत नकाशा, इमारत मींिुरीच े नकाश,े ॲसेसमें् 
रेकॉिग, सींबींचंत वास्तवुवशारद याींनी प्रमाणणत केलेले नकाश,े इ. अ्ी 
व शतीसह तरतसर अिग ठाणे महानगरपामलकेकि ेसादर केलेला नाही. 

 मा.न्यायालयाने ददलेल्हया वरील अींततरम आदेशाच े ववरुध्द ठाणे 
महानगरपामलकेने अवपल क्र.१७९/२०१९ दाखल केले असनू सदर 
प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 

 तनावप, ठाणे महानगरपामलकेने कायदेशीर बाबीींची तपासणी करून 
इमारत तरक्त करून तोिण्याची कायगवाही करण्याची तिववि ठेवली 
आहे. 

(४) प्रचन उद् ावत नाही.  
___________ 

  
विधान भिन :   श्री. रािेंद्र भागिि 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर ववंानमींिळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आले आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


