
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५८५ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मुांबईतील धारावी पुनववििासाबाबत 
  

(१)  २००२४ (११-०८-२०१५).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय गहृननमािण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील धारावी पुनर्विकासातील इमारत तयार असनू अद्याप पयतं रहिवाशाींच्या पात्रतेच े
काम पूर्ि न झाल्यामळेु तयाींना सदननकेचा ताबा देण्यात आलेला नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, रहिवाशाींच्या पात्रतचेे काम अनतशय मींद गतीन ेसुरु असून अद्याप पयतं फक्त 
२१५ रहिवाश्याची यादी तयार केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उविररत रहिवाशाांची पात्रतेची यादी केव्िा पूर्ि िोर्ार व तयाला ककती कालावधी 
लागर्ार आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. प्रकाश महेता (२९-०५-२०१९) : (१) िोय. 
(२) व (३) धारावी पुनविसन प्रकल्पातील सेक््र ५, क्लस््र “जे” मधील झोपडीधारकाींच्या 
पात्रतेचे काम अींनतम ्प्पप्पयात असून एकूर् ८५१ झोपडीधारकाींपैकी ५२४ झोपडीधारकाींचे प्रारुप 
पररशशष्-II हदनाींक २१.१०.२०१५ रोजी प्रशसध्द करण्यात आलेले आिे. सदर यादी अींनतम करुन 
पात्र झोपडीधारकाींना पुनवसिन सदननका लवकरच र्वतरर्ाची कायिवािी करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी.  

___________ 
  

मुांबई शहरात उभारण् यात ेले या ताावााी येलील बी.आय.टी.  
चाळी अनतधोिादायि झाल्याबाबत 

  

(२)  २२५९४ (१२-०८-२०१५).   श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांा), श्री.पाांाुरांग बरोरा (शहापूर), 
श्री.किसन िलोरे (मुरबाा), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (ेांबेगाव), श्री.जितेंद्र ेव्हाा (मुांब्रा 
िळवा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधिन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सुरेश लाा (ििित), 
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श्री.वैभव वपचा (अिोले), श्री.राहुल मोटे (पराांाा), श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), 
श्री.शामराव ऊर्ि  बाळासाहेब पाटील (िराा उत्तर), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.भास्िर 
िाधव (गुहागर), श्री.छगन भुिबळ (येवला), श्री.अिय चौधरी (सशवाी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शिरात सन १९२३ मध्ये उभारण्यात आलेल्या सुमारे १६ ताडवाडी बी.आय.टी चाळी 
अनतधोकादायक झाल्या असून गत दशकापासून या चाळीींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलींबबत 
असल्यचे मािे मे, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या अनतधोकादायक इमारतीींना मिानगरपाशलकेने नो्ीस बजावूनिी या 
चाळ ांमध्ये सुमारे १ िजार ३६२ रहिवाशी वास्तव्य करीत असल्याचिेी ननदशिनास आले आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल् यास, ताडवाडी बी.आय.्ी. चाळीींचा दीर्िकालीन प्रलींबबत असलेला प्रशन् 
सोडववण्याकरीता शासनाकडून कोर्ता ठोस ननर्िय वा अींमलबजावर्ी करण्यात आली आिे, 
(४) असल्यास, स् थाननक रहिवाशाींना पयाियी जागा उपलब्धतेबाबत कोर्ते धोरर् शासनान े
अवलींबबले आिे, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (३०-०५-०२०१) : (१), (२) व (३) मुींबईतील माझगाींव ताडवाडी येथील 
भूकर क्रमाींक १०४ या बिृन्मुींबई मिानगरपाशलकेच्या भूभागावर १ ते १६ बी.आय.्ी. चाळी 
अस्स्ततवात आिेत. 
     सन २०१५ मध्ये सदर इमारतीींचे/चाळीींचे सींरचातमक सल्लागार मे.स्रक््वेल कन्सल् ी्ं् 
याींचेकडून प्राप्पत झालेल्या सींरचनातमक सवेक्षर् अिवालानसुार सदर इमारती भागश: 
ररक्त/ननषकाशसत करुन दरुुस्त करण्यायोग्य िोतया. 
     तयानसुार मिानगरपाशलकेमाफि त इमारती दरुुस्ती करण्याकररता र्वकासकास वळेोवेळी 
कळर्वण्यात आले िोत.े परींतु र्वकासकाने मिानगरपाशलकेच्या पत्राींची दखल न रे्तल्याने सदर 
चाळीींचा पुनर्विकास करण्यासाठी मे. गे्रस आणर् रबरवाला शस्ी डवे्िलपसि या र्वकासकास 
हदनाींक १६.०५.२००८ रोजी इरादापत्र देण्यात आले िोते. 
     परींतु र्वकासकाने अद्यापपयतं पुनर्विकासामध्ये लक्षर्ीय प्रगती न केल्यामुळे सदर 
इरादापत्र रद्द करण्यात आल्याबाबत सींबींधधत र्वकासकास हदनाींक ०३.०५.२०१८ रोज च्या 
पत्रान्वये कळर्वण्यात आले आिे. 
     सदर पुनर्विकासाचे इरादापत्र रद्द केल्यामुळे र्वकासकाने मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथे 
रर् याधचका क्रमाींक ३४४१/२०१८ दाखल केली असनू, तयामध्ये बिृन्मुींबई 
मिानगरपाशलकेमाफि त प्रनतज्ञापत्र सादर करण्यात आले आिे. यास्तव सदर प्रकरर्ी 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार पढुील कायिवािी करण्यात येर्ार आिे. 
     सद्य:स्स्थतीत ताडवाडी येथील बी.आय.्ी. इमारतीींची दरुुस्ती मे.स्रक््वेल कन्सल् ी्ं् 
याींनी सादर केलेल्या सींरचनातमक सवेक्षर् अिवालानुसार मिानगरपाशलकेच्या इमारत परररक्षर् 
र्वभागामाफि त सुरु असल्याचे मिानगरपाशलकेने कळर्वले आिे. 
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     इमारत क्रमाींक ६ व ७ ररकामी करुन, दरुुस्त करावयाच ेआदेश प्राप्पत झाल्यानुसार, सदर 
इमारतीतील रहिवाशाींना पयाियी व्यवस्था म्िरू्न मािूल, चेंबूर येथील सींक्रमर् शशबबरामध्ये 
स्थलाींतरीत िोण्यासाठी वा्पपत्र ेदेण्यात आली िोती. तथार्प, तेथील रहिवाशाींनी सदर वा्पपत्र े
न स्स्वकारल्यामुळे ती परत आली आिेत. 
      सद्य:स्स्थतीत सदर इमारतीींचे पनु:पररक्षर् झाले असून, तया सी-२बी (रहिवाशाींना 
तेथेच ठेवनू तया दरुुस्त कररे्) या प्रवगाित येत असल्यान ेव तेथील इमारतीींच ेदरुुस्तीच ेकाम 
सुरु आिे. 
(४) व (५) सदर पुनर्विकास प्रकल्पातील १६ इमारतीींपैकी इमारत क्रमाींक १२ ते १६ या ५ 
इमारती मोडकळीस आल्यामळेु तया ननषकाशसत करण्यात आल्या आिेत. सदर ५ 
इमारतीींमधील १८० रहिवाशाींच ेपनुविसन तयाच जागेवर बाींधलेल्या ३ सींक्रमर् शशबबराींमध्ये व 
२२० रहिवाशाींचे पनुविसन मािूल, चेंबूर येथील सदननकाींमध्ये करण्यात आले आिे. 
     उविररत रहिवाशी स्स्थत इमारतीींमध्ये वास्तव्य करीत असनू, सदर इमारतीींची दरुुस्ती 
सींरचनातमक सल्लागाराींच्या अिवालानुसार प्रगतीपथावर असल्याचे बिृन्मुींबई मिानगरपाशलकेन े
कळर्वले आिे. 

___________ 
  

राष्ट्रपुरुष ेणण लोर व्यकततींचत स्मारके, पुतळे उभारण्याबाबत 
  

(३)  २३९१३ (१०-०८-२०१५).   श्री.प्रिाश ेबबटिर (राधानगरी), श्री.रािेश क्षीरसागर 
(िोहापूर उत्तर), ाॉ.सुजित समणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्जल् िा वार्किक योजनअेींतगित सन २०१०-११ मध्ये राष्ट्रपुरुष आणर् थोर व्यकत ांच  स्मारके, 
पुतळे उभारण्याच्या ननर्ियानुसार कोल्हापुरात कला मिकी बाबुराव पें्र याींच े स् मारके 
उभारण् याचा ननर्िय घेण्यात आला िोता, िे खरे आिे काय, 
(२) असल् यास, मिापाशलका आणर् साविजननक बाींधकाम र्वभाग या दोन्हीच्या अनास्थेने िा 
प्रस् ताव अद्यापिी शासनाकड ेप्रलींबबत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदरचा प्रस्तावावर ननर्िय घेण्यात आला आिे काय, त्याच ेस् वरुप काय आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२१-०५-२०१९) : (१), (२) व (३) कला मिकी बाबुराव पें्र याींच े
स् मारकाच्या सींबींधधत कोर्तीिी शशल्पकृती अथवा, पुतळा कोल्िापूर मिानगरपाशलकेच्या 
जागेवर प्रस्तार्वत केलेला नािी. तथार्प, स्जल्िा वार्किक योजनेंतगित सदरचे स्मारक कला 
ननकेतन शशक्षक सींस्था, कोल्िापरू याींच्या मालकीच्या जागेवर साविजननक बाींधकाम मींडळ, 
कोल्िापूर याींच्या माफि त उभारण्याच े प्रस्तार्वत असल्याची वस्तुस्स्थती कोल्िापूर 
मिानगरपाशलकेन ेकळर्वली आिे. 
• तथार्प, सदर स्मारकाच े अनकुींगाने मिानगरपाशलकेमाफि त कोर्तीिी कायिवािी करावयाची 
असल्यास ती तातडीन ेकरावयाच्या सूचना कोल्िापूर मिानगरपाशलकेस देण्यात आल्या आिेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
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मुांबईतील दहहसर (प) येलील मींडपेश्वर गुांर्ा पररसराचा वविास करण्याबाबत 
  

(४)  ३८४७७ (२३-१२-२०१५).   श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय गहृननमािण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील दहिसर (प) येथील मांडपेश्वर गुींफा पररसराचा र्वकास करण्याबाबत मा.मिसूल 
मींत्री याांच्याकड े मािे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी आपल्या पत्रादवारे 
मागर्ी केली िोती, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण् यात आली आिे काय,  
(३) असल्यास, चौकशीचे ननष ककि काय आिेत व त्यानुषांगाने शासनाने कोर्ती कायिवािी केली 
वा करण् यात येत आिे, 
(४) नसल् यास, ववलांबाच  काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. प्रकाश महेता (०७-०६-२०१९) : (१) मुख्य अधधकारी, मुींबई झोपडपट्टी सुधार मींडळ याींच्या 
अिवालानुसार, मा.मिसूल मींत्री अथवा मा.लोकप्रनतननधीीं याींचकेडून मुींबई झोपडपट्टी सुधार 
मींडळ या कायािलयाकड ेअशा प्रकारचे पत्र प्राप्पत झाले नािी. 

स्जल्िाधधकारी, मुींबई याींच्या हद.६.८.२०११ च्या आदेशान्वये सन २०११-१२ अींतगित 
“पयि् न स्थळाचा र्वकास” या योजनेंतगित मींडपेश्वर गुींफेच्या पररसर सौंदयीकरर्ाच्या ७ 
कामासाठी रु.१०५.०० लक्ष रक्कमेस मुींबई झोपडपट्टी सुधार मींडळ या कायािन्वयीन 
अशभकरर्ास प्रशासकीय मींजूरी प्रदान करण्यात आली आिे. मींडपेश्वर गुींफा पररसर 
सौंदयीकरर्ाच्या कामास भारतीय पुराततव र्वभागाकडून अनापतती प्रमार्पत्र व ना-िरकत 
प्रमार्पत्र प्राप्पत न झाल्यान ेसौंदयीकरर्ाची काम ेकरण्यात आली नािीत. 
(२), (३), व (४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

मुांबई उपनगरातील रुग्णालयाांत उत्तम दिािच्या वैद्यिीय  
सुववधा ताताीन ेउपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(५)  ५१५२८ (११-०५-२०१६).   श्री.सुननल सशांदे (वरळी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील रुग्र्ालयाींत उततम दजािच्या वैद्यकीय सुर्वधा उपलब्ध नसल्यान े
मुींबईतील केईएम, सायन, नायर व जे.जे. रुग्र्ालयाींवरील रुग्र्ाींचा तार् हदवसेंहदवस वाढत 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई उपनगरातील रुग्र्ालयाींत रुग्र्ाींना दजेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत शासनाकडून आजतागायत कोर्ती कायिवािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (१२-०४-२०१९) : (१), (२) व (३) सद्य:स्स्थतीत बिृन्मुींबई 
मिानगरपाशलकेच्या १६ उपनगरीय रुग्र्ालयाींमाफि त रुग्र्ाींना माध्यशमक आरोग्य सेवा हदल्या 
जातात. तथार्प कािी गींभीर ककीं वा अनतगींभीर रुग्र्ाींना र्वशशष् अशा ततृीय के्षर्ी स्तरावरील 
उपचाराींची गरज भासल्यास, तया रुग्र्ाींना के.ई.एम., नायर व सायन रुग्र्ालयात पाठर्वले 
जाते. 
     सदर उपनगरीय रुग्र्ालयाींतील सवेा-सुर्वधा वाढर्वण्यासाठी तसेच उच्च दजािची सेवा 
देण्यासाठी बिृन्मुींबई मिानगरपाशलकेमाफि त खालीलप्रमार् ेउपाययोजना करण्यात आल्या / येत 
आिेत :- 
• हदनाींक ०५.१२.२०१६ रोजी वैद्यकीय सींवगाितील ८१६ पदे ननमािर् करण्यात आली असून, 
तयातील ७० पदे अपर्ात र्वभाग वैद्यकीय अधधकारी, ७८ पदे प्रबींधक, २८९ पदे वररषठ 
पदव्युततर प्रबींधक, १०५ पदे आवास अधधकारी याींची भरण्यातीं आली असून, २७४ पूर्ि वेळ 
पदव्युततर पदवीधारक वैद्यकीय अधधकारी पदे भरण्याची प्रकक्रया सुरु आिे. 
• वाढतया रुग्र्सींख्येच्या अनुकींगाने मुलुींड येथील म.त.ुअगरवाल रुग्र्ालय, गोवींडी (पूवि) येथील 
पीं.म.मो. मालवीय शताब्दी रुग्र्ालय व बोरीवली येथील भगवती रुग्र्ालय या उपनगरीय 
रुग्र्ालयाींत सक्षमीकरर्, र्वस्तारीकरर् व दजोन्नती प्रकल्प कायािस्न्वत करण्यात आले आिे. 
• तसेच, सी.्ी.स्कॅन, एम.आर.आय.स्कॅन, डायशलसीस, अनतदक्षता र्वभाग, नवजात शशशु 
अनतदक्षता र्वभाग व बालरोग अनतदक्षता र्वभाग या सेवा सुरु करण्यात आल्या असून, 
आवश्यक ती यींत्र ेव सींयींत्र ेखरेदी करण्याची प्रकक्रया सुरु आिे. 

___________ 
  

मुांबईतील म्हाााच्या ववशेष भूसांपादन अधधिारी याांनी म्हााा अधधननयम व मा.सवोच्च 
न्यायालयाच्या ेदेशाच ेउलांघन िेयाबाबत 

  

(६)  ५४९४० (२९-०८-२०१६).   श्री.सुननल प्रभू (हदांाोशी) :   सन्माननीय गहृननमािण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील म्िाडाच्या सिकार र्वभागातील र्वशेक भसूींपादन अधधकारी याींनी म्िाडा 
अधधननयम व मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच े उल्लींर्न करुन तसचे भूसींपादन रदद 
करण्याचा कायदाच अस्स्ततवात नसताींना ग्रॅं्रोड (पस्श्चम) तुकाराम जावजी रोड भू. क्र.३१०, 
दततप्रसाद गिृननमािर् सींस्थेच ेम्िाडा अधधननयम प्रकरर् ८अ कलम १०३ब चे पो्कलम (५) 
आणर् कलम ९३ ची पो्कलम े ३ व ४ अन्वये शासनान ेकेलेले भूसींपादन रदद केल्याची 
अधधसूचना हदनाींक १० माचि, २०१६ रोजी जारी केल्याचे ननदशिनास आले, िे खरे आिे काय,  
(२) असल्यास, या सींदभाित लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ०७ एर्प्रल, २०१६ रोजी मा.मुख्यमींत्री 
मिोदयाींना लेखी ननवेदन हदले आिे, िे िी खरे आिे काय,  
(३) असल्यास, उक्त बकेायदा भूसींपादन रदद करर्ारी हदनाींक १० माचि, २०१६ रोजीची 
अधधसूचना रदद कररे्बाबत तसचे सींबींधीत भूसींपादन अधधकारी याींचेवर कोणत  कारवाई केली 
वा करण्यात येत आिे,    
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 



र्व.स. ५८५ (6) 

श्री. प्रकाश महेता (२२-०५-२०१९) : (१) अींशत: खरे आिे. 
     शासन पत्र, हद.१६.०८.२०१३ रोजीच्या पत्रान्वये भकूर पािर्ी क्र.३१०, गँ्र्रोड पस्श्चम, 
तुकाराम जावजी रोड, दततप्रसाद गिृननमािर् सींस्था (ननयोस्जत) या मालमततेच्या 
भूसींपादनाबाबत हद.०५.०८.१९९४ रोजी काढलेली अधधसूचना ननषप्रभ / रद्द करण्यास कािी अ्ी 
व शतीनुसार मान्यता देण्यात आली आिे. तयामधील मितवाची अ् खालीलप्रमारे् आिे :- 
     “मा.सवोच्च न्यायालयात प्रलींबबत असलेली र्वशेक अनुमती याधचका SLP (Civil) 
क्र.१३४२८/१९९६ िी उपरोक्त इमारतीच े मालक याींनी इमारतीचे भूसींपादन आणर् म्िाड 
अधधननयम १९७६ च ेकलम ९३ (५) अन्वये प्रशसध्द करण्यात आलेल्या हद.०५.०८.१९९४ च्या 
अधधसूचनेची अींमलबजावर्ी थाींबर्वण्यासींदभाित दाखल कलेली आिे. तयामुळे सदरची 
अधधसूचना रद्द करण्यापूवी मा. सवोच्च न्यायालयाची परवानगी रे्ण्यात यावी अथवा 
याधचकेतील सवि पक्षाींनी मा. सवोच्च न्यायालयासमारे Consent term दाखल केल्यानींतर जर 
मा. सवोच्च न्यायालयानले Consent term दाखल करून रे्ऊन ननकाली काढली तरच वरील 
मान्यतेनुसार हद.०५.०८.१९९४ ची अधधसूचना ननषप्रभ (Rescind) / रद्द करण्याबाबत कायिवािी 
करण्यास म्िाडाला अनुमती देण्यात येत आिे.” 
(२) िोय. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

मुांबई सेंरल व भायखळा येलील बीेयटी चाळीांच्या पुनर्विकासाबाबत 
  

(७)  ५७६२९ (२९-०८-२०१६).   श्री.अननल िदम (ननर्ाा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.जितेंद्र ेव्हाा (मुांब्रा िळवा), श्री.सुरेश लाा (ििित), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार 
हहल) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई सेंरल व भायखळा येथील बीआय्ी चाळी १०० वकि जुन्या झाल्यामळेु तया अतयींत 
धोकादायक िोऊन चाळीींच्या अींतगित भागात मोठ्या प्रमार्ात पडझड िोत आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, या धोकादायक झालेल्या बीआय्ी चाळ ांच्या पनुर्विकासाठी सदर चाळीतील 
रहिवाश्याींना नो्ीसा बजावून ती खाली करण्यात येर्ार आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मिानगरपाशलकेन े सदर चाळ ांच्या पुनर्विकासाबाबतचा आराखडा तयार करुन 
तयास शासनाची मान्यता रे्तली आिे काय, 
(४) असल्यास, ककती कालावधीत सदर चाळ ांचा पुनर्विकास पुर्ि करण्याचे ननयोजन करण्यात 
आले आिे ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२७-०५-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) मुींबई सेंरल व भायखळा पररसरात 
एकूर् ५४ बी.आय.्ी. इमारती आिेत, तयापैकी १८ इमारतीींच े पुनर्विकास प्रस् ताव 
मिानगरपाशलकेस प्राप्पत झाले असून, सद्य:स्स्थतीत १७ बी.आय.्ी. इमारती ननषकाशसत 
करण्यात आल्या आिेत. 
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     उविररत एका इमारतीतील रहिवाशाींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे याधचका दाखल 
केली असून, सदर प्रकरर् न्यायप्रर्वषठ आिे. 
     सदर ५४ इमारतीींपैकी २९ बी.आय.्ी. इमारतीींची सींरचनातमक दरुुस्ती 
मिानगरपाशलकेमाफि त करण्यात आली असून, २ इमारतीींची कामे प्रगतीपथावर आिेत. 
     उविररत ५ इमारतीींपकैी ३ इमारती धोकादायक असल्यान,े तेथील रहिवाशाींना मुींबई 
मिानगरपाशलका अधधननयम १८८८ च्या कलम १०५ ब नुसार चाळी ररक्त करण्याच्या नो्ीसा 
बजावल्या असून, सदर रहिवाशाींनी मा.उच्च न्यायालयामध्ये याधचका दाखल केल्या असून, 
सदर प्रकररे् न्यायप्रर्वषठ आिेत. 
     तसेच, २ इमारती ररक्त करण्याबाबत सींबींधधत र्वभाग प्रमुखाींना कळर्वण्यात आले आिे. 
     ताडवाडी येथील इमारत क्रमाींक ६ व ७ ररकामी करुन, दरुुस्त करावयाच ेआदेश प्राप्पत 
झाल्यानुसार, सदर इमारतीतील रहिवाशाींना पयाियी व्यवस्था म्िरू्न मािूल, चेंबूर येथील 
सींक्रमर् शशबबरामध्ये स्थलाींतरीत िोण्यासाठी वा्पपत्र े देण्यात आली िोती. तथार्प, तेथील 
रहिवाशाींनी सदर वा्पपत्र ेन स्स्वकारल्यामळेु ती परत आली आिेत.             
     सद्य:स्स्थतीत सदर इमारतीींचे पुन:पररक्षर् झाले असून, तया सी-२बी (रहिवाशाींना तथेेच 
ठेवून तया दरुुस्त कररे्) या प्रवगाित येत असल्याने व तेथील इमारतीींच ेदरुुस्तीच ेकाम सुरु 
आिे. 
     मुींबई सेंरल येथील बी.आय.्ी. चाळ क्र. १ ते १९ पकैी एकिी इमारत धोकादायक 
म्िरू्न र्ोर्कत केलेली नािी. 
     बी.आय.्ी. चाळी या बिृन्मुींबई मिानगरपाशलकेच्या मालकीच्या भूखींडावर असल्यान,े 
तयाींच्या पुनर्विकासाबाबत शासनाची मान्यता रे्ण्यात आली नसल्याच े मिानगरपाशलकेन े
कळर्वले आिे. 

___________ 
  

मुांबई मधील उपनगराांमध्ये पुरेशा ेरोग्यसेवा उपलब्ध नसयामुळे  
गभिवती महहलाांच्या मतृ्युदरामध्ये वाढ झाल्याबाबत 

  

(८)  ६९६८० (१०-०१-२०१७).   श्री.सांिय पुराम (ेमगाव), श्री.गणपत गायिवाा (ियाण 
पूवि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई मधील उपनगराींमध्ये पुरेशा आरोग्यसेवा उपलब्ध नसल्यामुळे गभिवती महिलाींच्या 
मतृयुदरामध्ये वाढ झाल्याच ेसन २०१५-१६ च्या पयािवरर् सदयस्स्थत  अिवालामध्ये ननदशिनास 
आल्याचे ददनाांक १२ ऑक््ोबर, २०१६ रोज  वा तयासुमारास ननदशिनास आले, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासन स्तरावर कोर्तया तातडीच्या उपाययोजना केल्या जात 
आिेत, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२७-०५-२०१९) : (१) मुींबई उपनगरामध्ये सन २०१५-१६ मध्ये मातामतृयुच े
प्रमार् दर एक लाख प्रसुतीमागे २०० िोते, तसचे सन २०१७-१८ मध्ये िे प्रमार् दर एक लाख 
प्रसुतीमागे १३२ झाल्याचे बिृन्मुींबई मिानगरपाशलकेमाफि त कळर्वण्यात आले आिे. 
(२) मातामतृयचुे प्रमार् कमी करण्यासाठी बिृन्मुींबई मिानगरपाशलकेमाफि त खालीलप्रमारे् 
कायिवािी करण्यात आली/येत आिे:- 
• सवि आरोग्य सींस्थाींमध्ये प्रसतुीपूवि तपासर्ी, रुग्र्ालयाींमध्ये प्रसुती िोण्यासाठी शासनान े
आखलेल्या जननी सुरक्षा योजना, जननी शशश ुसुरक्षा कायिक्रम, प्रधानमींत्री मात ृवींदना इतयादी 
योजना राबर्वल्या जातात. 
• सवि प्रसुतीगिेृ व रुग्र्ालयाींमध्ये सोनोग्राफी तपासर्ी तसचे, प्रयोगशाळेतील तपासण्या 
उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आिेत. 
• गरोदर माताींना आवश्यकतनेसुार रुग्र्ालयात नेण्याकररता १०८ या रुग्र्वाहिकेची सेवा 
उपलब्ध आिे. 
• स्जल्िास्तरीय गुर्वतता अशभवचन सशमतीद्वारे दर महिन्याला माता मतृयूचा आढावा रे्ऊन 
आवश्यक तया उपाययोजना सुचर्वल्या जातात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

गणपावार रोा, माझगाव (मुांबई) येलील भाडपेट्टा सींपुष्ट्टात आलेली  
मालमत्ता ताब्यात घेण्याबाबत 

  

(९)  ७७०६८ (१२-०४-२०१७).   श्री.सुननल प्रभू (हदांाोशी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गर्पावडर रोड, माझगाव (मुींबई) येथील सीएसक्र.९ मधील १९७२ साली भाडपेट्टा सींपुष्ात 
आलेली मालमतता ४४ वकािचा कालावधी झाल्यानींतरिी शासनान े ताब्यात रे्तली नसल्याच े
ननदशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मालमततेचा ताबा शासनान ेअद्यापपावेतो न रे्ण्याची काररे् काय आिे,   
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी करून सदर मालमतता तवररत ताब्यात रे्र्ेबाबत  
शासनान े कोर्ती कायिवािी केली  वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२२-०४-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) सी.एस.क्र. ९, माझगाींव र्वभाग िा 
गर्पावडर रोड येथ ेनसून, नवाब ्ँक रोड येथे स्स्थत आिे. 
     सदर भूभाग िा खेळाच ेमैदानासाठी आरक्षक्षत असून, तयाच ेके्षत्रफळ १५०६ चौ.मी. इतके 
आिे. 
     सदर भभूाग र्वकशसत असून, सद्य:स्स्थतीत बिृन्मुींबई मिानगरपाशलकेच्या उद्यान 
र्वभागामाफि त तयाचे परररक्षर् करण्यात येत आिे. 
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     तसेच, मालमतता पत्रकानसुार सदर भूभाग मिानगरपाशलकेच्या मालकीचा असल्याची 
नोंद असल्याच ेमिानगरपाशलकेमाफि त कळर्वण्यात आले आिे. 

___________ 
  

सोलापूर शहरातील िा वाहतूि शहराबाहेरुन वळववण्याबाबत 
  

(१०)  ७८५३८ (१३-०४-२०१७).   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर शिरात जड वाितकूीमुळे ८ हदवसात रींगभवन चौकात श्र मत  पूनम का्कर व 
तीन वकािचा मलुगा अपूवि का्कर तसेच र्वकोप्रोसेसजवळ २ कॉलेज र्वदयार्थयांचा अतयींत 
ददेुवीपरे् वािनाखाली मतृ्य ूझाला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर शिरातील बािेरुन येर्ारी जड वाितूक तातकाळ बींद करण्याबाबत व 
जड वाितूक कायमस्वरुपी शिराबािेरुन वळर्वण्याकररता पयाियी बाियवळर् जड वाितूक सुरु 
करण्यास स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी स्जल्िाधधकारी, सोलापूर याींना हदनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१६ 
रोजी वा तयासमुारास ननवेदन हदले, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सोलापूर शिरातील जड वाितूक कायमस्वरुपी शिराबािेरुन वळर्वण्यासाठी 
शासनाने कोर्ाती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (०७-०६-२०१९) : (१) िोय िे खरे आिे. 
     हदनाींक २४.१०.२०१६ रोजी रींगभवन चौकात झालेल्या अपर्ातात श्रीमती पुनम का्कर 
व तीचा तीन वकािचा मलुगा अपुवि का्कर मयत झाले आिेत. तया सींदभाित जेल रोड पो.ठारे् 
येथे गुरींन ३९३/१६ भा.द.र्व.३०४, २७९, ३३७, ३३८ या कलमन्वये गुन्िा दाखल झाला आिे. 
     तसेच हदनाींक १९.१०.२०१६ र्वकोप्रोसेसजवळ झालेल्या अपर्ातात सफुैदीन अफसर शखे 
िा र्वद्याथी मयत झाला आिे. तया सींदभाित जेल रोड पो.ठारे् येथे गुरींन ३८७/१६ भा.द.र्व. 
३०४, २८९, ३३७, ३३८ या कलमान्वये गुन्िा दाखल केला झाला आिे.       
(२) (३) व (४) िोय िे खरे आिे, सोलापूर शिरातील जड वाितकू कायमस्वपी शिराबािेरून 
वळर्वण्यासाठी पयाियी मागि उपलब्ध नसल्यामुळे शिराच्या मध्यभागातून िोर्ा-या जड 
वाितूकीच्या वेळेत आवश्यक त े बदल करण्यात आलेले असून तयाची अमींलबाजवर्ी चाल ू
आिे. 

___________ 
  

नागपूर येलील सहायि सांचालि नगर रचना याांनी अिृवषि प्रिरणाांमध्ये शासनाचे  
अभभशुल्क वसलू न िरता शासनाचे नुिसान िेयाबाबत 

  

(११)  ८४७४६ (२१-०४-२०१७).   श्री.रुपेश म् हात्र े(सभवांाी पूवि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर येथील श्री.मेिर, सिायक सींचालक नगर रचना याींनी मागील २ वषाांपासून 
अकृर्कक प्रकरर्ाींमध्ये शासनाच ेअशभशुल्काच े२५ को्ी रुपये वसलू न करता परस्पर अकृर्कक 
अशभन्यासाला मींजूरी हदल्याबाबत चौकशी करण्याबाबतची मागर्ी लोकप्रनतननधी-शभवींडी पूवि 
याींनी प्रधान सधचव-नगरर्वकास र्वभाग याींच्याकड े हदनाींक ७ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी वा 
तयासुमारास लेखी ननवेदनाव्दारे केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, श्री. मेिर, सिाय्यक सींचालक, नगररचना, नागपूर याींनी शासनाचे अशभशुल्काचे 
२५ को्ी रुपये वसूल न करता सींबींधधताींशी सींगनमत करुन आधथिक गैरव्यविार करुन 
शासनाचे करोडो रुपयाींचे मिसलूाचे आधथिक नुकसान करुनिी तयाींच्यार्वरुध्द कारवाई न करता 
त्याांना पदोन्नती हदली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकश  केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार श्री.मेिर, सिाय्यक सींचालक, नगररचना, नागपूर याींच्यार्वरुध्द शासनान े कोर्ती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२१-०५-२०१९) : (१) िोय. 
(२) श्री.हद.मा.मेिेर, ततकालीन सिाय्यक सींचालक, नगररचना, नागपूर याींना आस्थापना मींडळ 
क्र.२ च्या हद.०४/०६/२०१६ च्या बैठकीतील शशफारशीनुसार शासन ननर्िय क्र.पदोन्न-
१३१६/१०९/प्र.क्र.०२/नर्व-२७, हद.०४/०१/२०१७ अन्वये उप सींचालक, नगररचना या पदावर 
पदोन्नती देण्यात आलेली आिे. 
(३) व (४) प्रस्तुत प्रकरर्ी श्री.हद.मा.मेिेर, ततकालीन सिायक सींचालक, नगररचना, नागपूर 
शाखा (सध्या उप सींचालक, नगररचना, मिाराषर मेरी्ाईम बोडि, मुींबई) याींच्यार्वरुध्द मिाराषर 
नागरी सेवा (शशस्त व अर्पल) ननयम १९८१ च्या ननयम ८ अन्वये र्वभागीय चौकशी सुरु 
करण्यास शासनमान्यता प्राप्पत झाली असून सामान्य प्रशासन र्वभागाच्या सिमतीन े
दोकारोपपत्र बजावण्याची कायिवािी सुरु आिे. 

___________ 
  
मौिे िालगाव (ता.दापोली,जि.रत्नाधगरी) स.न.३२ हह.नां.१५, सस.स. नां.२१०, २११, २१२ पैिी 

१३३० चौ.मी. के्षत्रावरील इमारत बाांधिाम ननयमाांचे उलांघन िरून  
नदीच्या पात्रात िरण्यात ेयाबाबत 

  

(१२)  ९१०५६ (१८-०९-२०१७).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे जालगाव (ता.दापोली, स्ज.रतनाधगरी) स.न.३२ हि.नीं.१५, शस.स. नीं.२१०, २११, २१२ 
पैकी १३३० चौ.मी. के्षत्रावरील इमारत बाींधकाम िे शासनाच्या ननयमाींच े उल्लींर्न करून 
नदीच्या पात्रात करण्यात आल्याचे नकुतेच मािे मे, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
 



र्व.स. ५८५ (11) 

(२) असल्यास, शासनाच्या प्रचशलत ननयमानुसार नदीच्या पात्रापासून ९ मी. अींतर सोडर् े
तसेच दापोली-दाभोळ िा राज्यमागि क्र १७ या रस्तयावरून ४० मी. अींतर सोडर्े आवश्यकता 
असतानािी ननयमाींचे उल्लींर्न करुन इमारत बाींधकाम करण्यात आले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त जमीन के्षत्रामध्ये पूवीपासून र्विीर िोती ती बजुवून पार्ीस्त्रोत बींद 
करण्यात आलेले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त व अन्य बाबीसींदभाित स्थाननक रहिवाशी याींनी हदनाींक २५ म,े २०१७ रोजी 
मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड ेलेखी स्वरुपात तक्रार केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी कली आिे काय, तयात काय आढळून आले 
तदनुसार उक्त जमीन के्षत्रातील बबनशेती परवानगी व बाींधकामाची चौकशी करून दोकी 
व्यक्तीींर्वरुद्ध कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (०७-०५-२०१९) : (१) अशी बाब नािी. भखूींडाच्या दक्षक्षरे्कडून विात 
असलेल्या प-या (पाण्याचा स्त्रोत) पासून सदर इमारत ९.०० मी. अींतरावर आिे. 
(२) दक्षक्षरे्कडून वाित असलेल्या प-या (पाण्याचा स्त्रोत) पासनू इमारतीच े अींतर ९.०० मी. 
आिे. कायिकारी अशभयींता, साविजननक बाींधकाम र्वभाग, धचपळूर् याींनी हदलेल्या ना-िरकत 
दाखल्यानुसार रस्तयाच्या मध्यापासून २०.० मी. अींतर सोडून परवानगी देण्यात आली आिे. 
(३) नािी, िे खरे नािी. 
(४) िोय, श्री.प्रसाद गरे्श कव ेयाींनी मा.मुख्यमींत्री मिोदयाींना हद.१५/६/२०१६ रोजीचे पत्रान्वये 
केलेल्या तक्रार अजािची प्रत र्वभागीय आयुक्त याींना हदली आिे. 
(५) सदर प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आिे. कायिकारी अशभयींता, साविजननक बाींधकाम 
र्वभाग, धचपळूर् याींनी हद.९/१/२००९ रोजीच्या पत्रान्वये पूवी हदलेला ना िरकत दाखला रद्द 
केला आिे. तयामळेु बबनशेती परवानगीसाठीची कायदेशीर पूतिता िोत नसल्याने प्रकरर्ामध्ये 
सदरचा बबनशेती आदेश पुनर्विलोकनास रे्रे्ची कायिवािी स्जल्िाधधकारी, रतनाधगरी 
कायािलयाकडून सुरु आिे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

मुांबईतील म्हाााच्या सांक्रमण सशबबरामध्ये घुसखोराांची सांख्या वाढली असयाबाबत 
  

(१३)  ९६०५४ (३०-१२-२०१७).   श्री.किसन िलोरे (मुरबाा), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), 
श्री.जितेंद्र ेव्हाा (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांाुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.बळीराम ससरसिार (बाळापूर), 
श्री.नरेंद्र पवार (ियाण पजश्चम), अॅा.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन ेर.तसमल सेवन 
(सायन-िोळीवााा), श्री.नरेंद्र महेता (समरा भाईंदर) :   सन्माननीय गहृननमािण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 



र्व.स. ५८५ (12) 

(१) मुींबईतील म्िाडाच्या सींक्रमर् शशबबरामध्ये र्ुसखोराींची सींख्या मोठ्या प्रमार्ात वाढली 
असून दलाल व अधधकारी, स्थाननक राजकीय नेतयाींचा िस्तके्षप यामुळे कोट्यवध  रुपये वसलुी 
झालेले नसल्याच ेमािे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, चौकशीअींती काय ननदशनािस आले 
तद्नुसार म्िाडाच्या सींक्रमर् शशबबरातील र्ुसखोराींची सींख्या ककती आिे तसेच सींक्रमर् 
शशबबरातील ककती वसुली थकीत आिे तयाच प्रमारे् दलाल व तयाींच्याशी सींगनमत करर्ाऱ्या 
म्िाडाच्या अधधकाऱ्याींवर कोर्ती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे. 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. प्रकाश महेता (०६-०५-२०१९) : (१) अींशत: खरे आिे. 
     सींक्रमर् शशबीरातील र्ुसखोर/अनधधकृत रहिवाशाींर्वरुध्द म्हाडा अधधननयम, १९७६ मधील 
कलम ९५ (अ) (३) अींतगित वेळोवळेी कारवाई करण्यात आलेली आिे. परींतु, या 
र्ुसखोराींर्वरुध्द ननषकासन कारवाई करताना म्िाडाकडील अपुरे मनुषयबळ, अपुरा पोलीस 
बींदोबस्त, शैक्षणर्क व धाशमिक कारर्ावरुन ननषकासन मोहिमा स्थधगत कररे् अशा र्वर्वध 
कारर्ाींमळेु ननषकासन कारवाई सफल िोऊ शकलेली नािी.   
(२) व (३) मुींबई शिर व उपनगरातील म्िाडाच्या सींक्रमर् शशबीराींची सन २०१० मध्ये मुींबई 
इमारत दरुुस्ती व पुनरिचना मींडळाचे अधधकारी व कमिचाऱ्याींचे ग् ननमािर् करुन सींक्रमर् 
शशबीरातील गाळयाींची प्रतयक्ष तपासर्ी करण्यात आली िोती. मािे जलुै, २०१३ अखेरपयतं 
सींक्रमर् शशबीरामध्ये ८,४४८ अनधधकृत रहिवासी असल्याचे ननदशिनास आलेले आिे. सन 
२०१८-१९ या आधथिक वकाित मािे डडसेंबर, २०१८ अखेर रु. ११८.७० को्ी इतकी रक्कम थकीत 
आिे. 
     सींक्रमर् शशबीरातील अनधधकृत/र्ुसखोर रहिवाशाींना ननयमानुकूल करण्याबाबत 
हद.०४.०२.२०१९ रोजी झालेल्या मींत्रीमींडळ बैठकीत ननर्िय रे्ण्यात आलेला असनू, तयानुसार या 
रहिवाशाींचे पनुविसन करताना तयाींच्याकडून मींडळास अदा करण्यात येत असलेले भाड/ेदेखभाल 
शुल्क तयाींच्याकडून प्रथम वसूल करण्यात येर्ार आिे. तसेच, म्िाडाच्या सींक्रमर् शशबीरातील 
गाळयाींमधील अनधधकृतपरे् झालेल्या र्ुसखोरीस जबाबदार असलेल्या म्िाडातील सींबींधधत 
अधधकारी व कमिचारी याींची जबाबदारी ननस्श्चत करुन, तयाींच्यावर प्रचशलत ननयमानुसार 
शशस्तभींगाची कारवाई करण्याचे ननदेशिी मींत्रीमींडळाने हदलेले आिेत. 
     तसेच, सींक्रमर् शशबीरातील अनधधकृत/र्ुसखोर रहिवाशाींना ननयमानकूुल करण्याबाबत 
मा. मींत्रीमींडळान े रे्तलेला ननर्िय मा. सवोच्च न्यायालयाच्या ननदशिनास आरू्न तयानींतरच 
मिाराषर गिृननमािर् व के्षत्रर्वकास अधधननयम, १९७६ मध्ये दरुुस्ती करण्याची आवश्यकता 
असल्यास तयासि या ननर्ियाची अींमलबजावर्ी करण्यासींदभाित आवश्यक त ेआदेश ननगिशमत 
करण्यात येतील, असािी ननर्िय हद. ०४.०२.२०१९ रोजीच्या मींत्रीमींडळ बैठकीत रे्ण्यात आलेला 
आिे.  

___________ 
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साहहजत्यि बा.सी.मािेर याींच ेमा े(जि.सातारा) या तयाींच्या मुळगाांवी स्मारि उभारण्याबाबत 
  

(१४)  ९८४०४ (०३-०१-२०१८).   श्री.मांगेश िुााळिर (िुलाि) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा स्जल््यातील मड ेया गावातील साहिस्त्यक बा.सी.मडकेर याींच्या मड े(स्ज.सातारा) 
या मुळगाींवी तयाींचे स्मारक बाींधुन पूर्ि िोऊन तीन वकािचा कालावधी उल्ून गेला आिे तथार्प 
सदर स्मारकाचे उद्र्ा्न अदयाप करण्यात आलेले नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास,तयानुसार सदर स्मारकाच े उद्र्ा्न तातकाळ करण्यासाठी शासनाने कोर्ती 
कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास,र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (०३-०५-२०१९) : (१) िोय. 
(२), (३) व (४) स्मारकाच्या णखडक्याींना काचा बसर्वण्याचे व इमारत स्वच्क करण्याच ेकाम 
सुरू असून सदर काम लवकरात लवकर पूर्ि करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आिेत. सदर 
काम पूर्ि झाल्यावर उदर्ा्नाची कायिवािी ग्राम पींचायत, मढे याींचकेडून करण्यात येर्ार आिे. 

___________ 
  

वााळा येलील शासिीय भूखांाावर बाांधण्यात ेलेया गगनचुांबी इमारतीबाबत 
  

(१५)  १०१७४४ (२१-१२-२०१७).   श्री.रुपेश म् हात्र े (सभवांाी पूवि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वडाळा (मुींबई) येथील स्जल्िाधधकारी, मुींबई याींच्या अखतयारीतील शासनाच्या भुखींडावर न्य ू
कफ परेड नावाने वसाित ननमािर् करुन गगनचुींबी इमारत उभारल्या जात असल्याचे मािे 
नोव्िेंबर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या भखूींडावर इमारत उभारण्यापूवी र्वकासकान ेशासनाकडून परवानगी रे्तली 
िोती काय,  
(३) असल्यास, वडाळा येथील उक्त भूखींड शासनाने र्वकासकास कोर्तया ननयमानुसार वा्प 
केला आिे व तयामधून शासनास ककती रुपयाींचा मिसूल प्राप्पत झाला आिे ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (१६-०५-२०१९) : (१) िोय. 
(२) मुींबई मिानगर प्रदेश र्वकास प्राधधकरर्ामाफि त र्वशेक ननयोजन प्राधधकरर् या नातयान े
वडाळा येथील भखूींड क्र. ब्लॉक-सी या भखूींडाचा र्वकासाकररता र्वर्वध परवानग्या देण्यात 
आल्या आिेत. 
(३) वडाळा येथील मुींबई मिानगर प्रदेश र्वकास प्राधधकरर्ाकडील वाणर्ज्य वापराचा भूखींड क्र. 
ब्लॉक - सी िा भखूींड भाडपेट्टय्ाने वा्प करण्याकररता ननर्वदा मागवून सदर भूखींड उच्चतम 
पात्र ननर्वदाकार म.े लोढा क्रॉऊन बबल््मा ि् प्रा. शल. याींना ६५ वकािसाठी अधधमूल्य आकारुन 
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भाडपेट्टयान ेवा्प केला आिे.  सदर भखूींडाच ेवा्प मुींबई मिानगर प्रदेश र्वकास प्राधधकरर् 
(जशमनीची र्वल्िेवा्) अधधननयम, १९७७ (सुधाररत १९९७) अींतगित केला आिे. र्वकयाींकीत 
भूखींडामधील प्राधधकरर्ाला एकुर् रुपये ४१७६.५७ को्ी (डडफडि पेमेन्् व्याजासि) इतके 
अधधमूल्य प्राप्पत िोरे् अपेक्षक्षत आिे. तयाींपकैी आतापयतं रुपये २९३३.६७ को्ी प्राधधकरर्ास 
प्राप्पत झाले असुन उविरीत अधधमूल्याची रक्कम पुढील तीन वार्किक िप्पतयामध्ये प्राप्पत िोर् े
अपेक्षक्षत आिे. 

___________ 
  

पुणे ग्रामीण (जि.पुणे) पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील वायसीएम रुग्णालयात  
सन २००९ पासून सुमारे ८८ जव्हसेरा पाून असयाबाबत 

  

(१६)  १०४९२९ (०७-०४-२०१८).   श्री.सभमराव तापिीर (खािवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुरे् ग्रामीर् (स्ज.पुरे्) पोशलस ठाण्याच्या िद्दीतील वायसीएम रुग्र्ालयात सन २००९ 
पासून सुमारे ८८ स्व्िसेरा पडून असल्याची बाब मािे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशिनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, स्व्िसेरा काढल्यानींतर तो सडू नये म्िरू्न तयामध्ये रसायन ्ाकले जात 
असल्यामळेु जास्तीत जास्त तीन महिने तो ह्कू शकतो परींत ुतयानींतर केलेल्या स्व्िसेराच्या 
तपासर्ीत कािीच ननषपन्न िोत नसल्यामुळे मतृ व्यक् तीला दगाफ्का झाला असल्यास 
तयाला न्याय शमळर् ेकठीर् िोत असल्याने स्व्िसेरा वळेेत तपासर्ीकरीता न देर्े म्िर्ज े
पुरावा नष् करण्यासारखेच आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, वायसीएममधील स्व्िसेरा न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकड े तपासर्ीसाठी हदलाच 
जात नसल्यान ेस्व्िसेरा पडून आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, उक्त बाब अनतशय गींभीर स्वरुपाची असून स्व्िसेरा वळेच्या वेळी 
पाठर्वण्यासींदभाित तसेच प्रलींबबत स्व्िसेराबाबत शासनान ेकोर्ती कायिवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ?   
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२८-०५-२०१९) : (१) अींशत: खरे आिे.   
(२) • वायसीएम रूग्र्ालयातील पोस्् मा ि्म सें्र येथे पुरे् शिर व िद्दीतील रुग्र्ाींचे 
शवर्वच्केदन केले जाते. 
   • शवर्वच्केदन केल्यानींतर राखून ठेवण्यात आलेल्या स्व्िसेरा तुरींत सींबींधधत पोशलसाींना 
हदला जातो.   
   • या प्रकक्रयेत स्व्िसेराच े नकुसान िोऊ नये या उदे्दशान े पोशलसाींकरीता रूग्र्ालयातील 
स्वतींत्र खोली उपलब्ध करुन देण्यात आली आिे.   
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   • शवर्वच्केदन केल्यानींतर राखून ठेवण्यात आलेल्या स्व्िसेरामध्ये रसायन ्ाकले जाते. 
तयामुळे जरी तपासर्ी करीता र्वलींब झाला तरी तपासर्ीकरीता अडचर् येत नािी. परींतु कािी 
प्रकरर्ाींमध्ये फार उशीर झाल्यास तपासर्ीत कािीच ननषपन्न िोऊ शकत नािी, िे कािी अींशी 
खरे आिे.   
(३) व (४) िे खरे नािी.  
• मतृ व्यक्तीच ेशवर्वच्केदन झाल्यानींतर लगेचच स्व्िसेरा सींबींधधत पोशलसाींच्या ताब्यात हदला 
जातो. 
(५) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

मरोळ (मुींबई) येथतल सेव्हन हहस रुग्णालयातील ५० ाॉक्टराांना  
सहा महहन्याांपासून वेतन समळाले नसयाबाबत 

  

(१७)  १०५४५२ (०७-०४-२०१८).   श्री.सांिय पोतनीस (िसलना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरोळ (मुांबई) येथील सेव्िन हिल्स रुग्र्ालयातील ५० डॉक््र गत सिा महिन्याींपासून 
वेतन शमळाले नसल्यान ेसींपावर गेल्याचे नुकतेच मािे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, डॉक््र सींपावर गेल्यावर रुग्र्ालयाच्या कामकाजावर पररर्ाम िोऊन बाियरुग्र् 
र्वभागिी बींद करण्यात आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आिे काय, तयात काय आढळून आले, 
(४) असल्यास, तदनुसार डॉक््राचा तातकाळ वेतन देण्याबाबत शासन स्तरावर कोणत  
कायिवािी करण्यात आली वा येत आिे, 
(५) नसल्यास, ववलांबाच  काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२७-०५-२०१९) : (१) सेव्िन हिल्स रुग्र्ालयातील डॉक््सि मािे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये सींपावर गेले िोते िी वस्तुस्स्थती आिे.   
(२) िे खरे नािी. 

मरोळ येथील सेव्िन हिल रुग्र्ालयातील डॉक््राींनी केलेल्या सींपामुळे बा्यरुग्र् 
र्वभाग बींद पडला नसनू, तो अद्यार्प कायिरत असल्याच े बिृन्मुींबई मिानगरपाशलकेमाफि त 
कळर्वण्यात आले आिे. 
(३), (४) व (५) बिृन्मुींबई मिानगरपाशलका आणर् सेव्िन हिल्स िेल्थ केअर प्रा. शल. याींचेमध्ये 
करण्यात आलेल्या करारातील कलम २७(एफ) अन्वये सेव्िन हिल्स रुग्र्ालयाचे प्रचलनासाठी 
आवश्यक तो कमिचारीवृींद नेमरे् व तयाींचेशी सींबींधधत इतर सवि बाबीींची जबाबदारी िी सेव्िन 
हिल्स िेल्थ केअर प्रा.शल. याींची आिे. 
     सदर रुग्णालयात ल सांपकरी डॉकटसस व रुग्णालय प्रशासन याांचेत ल वाद न्यायप्रववष्ट्ठ 
आहे. 

___________ 
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िोहापूर जिहा पररषद येल ेप्रयोगशाळा स्लापनसे परवानगी समळणेबाबत 

  

(१८)  १०५४८६ (२८-०३-२०१८).   श्री.अमल महााीि (िोहापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्िापूर स्जल्िा पररकद येथील बाींधकाम साहितयाची चाचर्ी करण्याकरीता स्जल्िा 
पररकदेच्या मालकीच्या प्रयोगशाळा स्थापनचेा प्रस्ताव मान्यतेसाठी प्रलींबबत असल्याची बाब 
मािे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय व चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, तयानुसार स्जल्िा पररकदेच्या मालकीच्या प्रयोगशाळा स्थापनेचा प्रस्ताव 
मान्यतेबाबत शासनाने कोर्ती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
   
श्रीमती पांििा मुांा े(१८-०६-२०१९) : (१) िोय. 
(२) व (३) याबाबत कायिवािी सुरू आिे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
 

िोहापूर जि्यात नी दणी झालेया िामगाराांच्या नाींदणतच ेनुतनीिरण िरण्याबाबत 
  

(१९)  १०८८२५ (०६-०४-२०१८).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुािर 
(शाहूवााी) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात इमारत बाींधकाम व अन्य बाींधकाम के्षत्रात काम करर्ाऱ्या आणर् शासनाकड ेनोंद 
असर्ाऱ्या बाींधकाम कामगाराींना आवश्यक साहितय खरेदीसाठी प्रतयेकी पाच िजार रुपयाींच े
अनुदान देण्याचा ननर्िय शासनान ेनुकताच रे्तला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कोल्िापूर स्जल््यात ६० िजार कामगाराींची नोंदर्ी आिे, परींतु नोंदण च े
नुतनीकरर् न झाल्यास सुमारे १३ िजार कामगाराींनाच या अनुदानाचा लाभ शमळर्ार आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, या कामगाराींच्या नोंदण च ेनुतनीकरर् करण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायिवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्रत. सींभाजत पाटील-ननलींगेकर (२३-०५-२०१९) : (१) िोय. िे खरे आिे. 

शासनाने हदनाींक १ माचि, २०१७ च्या शासन ननर्ियान्वये ननर्िय रे्तला आिे. 
(२) िे अींशत: खरे आिे. 

कोल्िापूर स्जल्ियात मिाराषर इमारत व इतर बाींधकाम कामगार कल्यार्कारी 
मींडळाींतगित एकूर् ५८,८८० कामगाराींची नोंदर्ी करण्यात आलेली आिे. तयापकैी १९,००० 
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कामगाराींची नोंदर्ी स्जर्वत आिे. कोल्िापूर कायािलयामाफि त आतापयतं १८,८६५ पात्र बाींधकाम 
कामगाराींना र्वर्वध योजनेच ेलाभ देण्यात आलेले आिेत. उविररत लाभाथी अजांवर कायिवािी 
करुन लाभ वा्प करण्याच ेकाम सुरु आिे. 
(३) बाींधकाम कामगाराने लगतच्या वकाित ९० हदवस काम केल्याच्या प्रमार्पत्रावर अनुजे्ञय 
लाभ र्वतरीत करण्यात येत आिेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

िन्ना तालुक्यातील (जज.औरींगाबाद) ववववध ग्रामपांचायतीांनी हदलेया  
मजूर प्रमाणपत्रापैकी कही प्रमाणपत्र ेबनावट असल्याबाबत 

  

(२०)  ११०७२२ (१४-०४-२०१८).   श्री.अब् दलु सत्तार (ससलोा), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) औरींगाबाद कामगार उपायुक्त कायािलयात दाखल झालेल्या आणर् कन्नड तालुक्यातील 
(स्ज. औरींगाबाद) र्वर्वध ग्रामपींचायतीींनी हदलेल्या ४६ मजूर असल्याच्या प्रमार्पत्राींपैकी ४२ 
प्रमार्पत्र बनाव् असल्याचे हदनाींक १५ नोव्िेंबर, २०१७ रोजी वा तया समुारास ननदशिनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, तयामुळे येथे बनाव् प्रमार्पत्र बनवर्ारी ्ोळीच कायिरत असण्याची शक्यता 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, यामुळे शासनाने येथील बनाव् प्रमार्पत्र बनवून देर्ा-या ्ोळीचा शोध रे्ऊन 
तयाींच्यावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्रत. सींभाजत पाटील-ननलींगेकर (०८-०५-२०१९) : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
     औरींगाबाद कामगार उप आयुक्त कायािलयात कन्नड तालुक्यातील र्वर्वध 
ग्रामपींचायतीींच्या नाव ेहदलेल्या ४६ प्रमार्पत्राींची खातरजमा केली असता तयातील ६ प्रमार्पत्र े
सींबींधीत ग्रामसेवकाींनी अदा केली आिेत. तर ४० प्रमार्पत्र ेग्रामसेवकाींनी अदा केली नसल्याच े
ननदशिनास आले. 
(२) व (३) बनाव् प्रमार्पत्र तयार कररे् प्रकरर्ी पोलीस यींत्रर्मेाफि त शोध रे्ऊन कायिवािी 
कररे्बाबत मखु्य कायिकारी अधधकारी स्जल्िा पररकद औरींगाबाद, याींना हद.३ ऑगस््, २०१८ व 
४ ऑक््ोबर,२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये आणर् प्रधान सधचव (ग्राम र्वकास र्वभाग) याींना हद.१४ 
माचि, २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये कळर्वले आिे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 
  

___________ 
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मुींबईततल झोपडयाींवर बाींधलेल्या पोटमाळयाींवर कारवाई करण्याबाबत 
  

(२१)  ११६५६१ (०३-०८-२०१८).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत ल अींधेरी, सिारगाींव, मरोळ, लेलेवाडी, पाले, बामनपाडा, साींताकु्रझ, आग्रीपाडा, 
लींकानगर, गावदेवी, काशलना, जाींभळीपाडा, कुलाि बैलबाजार, क्राींतीनगर आहद पररसरातील 
झोपडयाींच्या पो्माळयावर कारवाई करण्याची जबाबादारी एमएमआरड ए आणर् जीव्िीके 
कीं पनीकड े देण्यात आल् याचे मािे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशिनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या कारवाईमुळे िजारो कु्ूींबे बेर्र िोर्ार असलय्ाने मिानगरपाशलकन ेसव्िे 
करुन उकत बाधीत कु्ूींबाचे पनुविसन करण्यात यावे अशी मागर्ी स्थाननक नागररकाींकडून िोत 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन बाधीत कु्ूींबाचे पुनविसन करण्याबाबत 
कोर्ती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (०६-०६-२०१९) : (१) रर् र्प्ीशन क्र. २१९/२०१५ च्या अनुकींगान े मा. 
उच्च न्यायालयान े हदलेल्या हदनाींक १९.०८.२०१५ रोजीच्या आदेशानुसार म,े २००९ नींतर 
कत्रपती शशवाजी आींतरराषरीय र्वमानतळ अधधसूधचत के्षत्रामध्ये नव्यान े िोत असलेल्या 
अनधधकृत बाींधकामाींबाबत एमआयएएल याींनी प्राधधकरर्ास आवश्यक त े तपशील सादर 
केल्यानींतर प्राधधकरर्ान ेसदर अनधधकृत बाींधकामाींवर मिाराषर प्रादेशशक ननयोजन व नगर 
रचना अधधननमय, १९६६ च्या तरतुदीच्या अनुकींगाने आवश्यक कायिवािी करावयाची आिे तर 
अनतक्रमर्े जमीनदोस्त करण्याची जबाबदारी एमआयएएल अथवा भारतीय र्वमानपततन 
प्राधधकरर्ाची आिे. मा.उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशाच्या अनुकींगान े प्राधधकरर्ामाफि त 
कत्रपती शशवाजी आींतरराषरीय र्वमानतळ अधधसूधचत के्षत्रामध्ये सुरु असलेल्या अनधधकृत 
बाींधकामाींची िाताळर्ी करण्यात येत आिे. 
(२) अनधधकृत बाांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश ननयोजन प्राधधकरणास म्हणजे मुांबई 
महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणास आहेत. प्राधधकरणाकड े अथवा बहृन्मुांबई 
महानगरपाललकेकड ेपनुवससनाबाबत मागण  प्राप्त झालेली नसल्याचे सांबांधधत प्राधधकरणाकडून 
कळववण्यात आलेले आहे 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

िोगेश्वरी (मुींबई) येलील बाळासाहेब ठािरे रामा िेअर रुग्णालयात 
रुग्णाच्या ाोळ्याला उां दराने चावा घेतयाबाबत 

  

(२२)  ११६६६५ (२३-०७-२०१८).   श्री.अबू ेिमी (मानखूदि सशवािीनगर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जोगेश्वरी (मुांबई) येथील बाळासािेब ठाकरे रामा केअर रुग्र्ालय प्रशासनाच्या 
ननषकाळजीपर्ामूळे रुग्र्ालयात दाखल केलेल्या परशमींदर गुप्पता या रुग्र्ाच्या डोळयाला उीं दरान े
चावा रे्वून कुरतडल्याची र््ना हदनाींक ३०  एर्प्रल,  २०१८ रोजी वा तयासुमारास ननदशिनास 
आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्र् िा कोमात िोता व डोळयाला चावा रे्तल्याने कािी हदवसानींतर  
रुग्र्ाचा मतृयू झाला, िे ही खरे आिे  काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, 
(४) असल्यास, तयानुसार या प्रकरर्ास जबाबदार असलेल्या सींबींधधत रुग्र्ालय, डॉक््र व 
कमिचारी याींचावर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२७-०५-२०१९) : (१) व (२) मुींबईतील जोगेश्वरी येथील बाळासािेब ठाकरे 
रामा केअर रुग्र्ालय दाखल परशमींदर गुप्पता िा रुग्र् कोमात िोता िी वस्तुस्स्थती आिे.  
परींतु, तयाच्या डोळयाला उीं हदराने चावा रे्तल्यान ेकािी हदवसाींनींतर तयाचा मतृयू झाला िे खरे 
नसल्याच ेमिानगरपाशलकेने कळर्वले आिे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

यवतमाळ जिहा पररषदेच्या सेस र्ां ाातून साहहतय खरेदी िरणा-या  
शेति-याांना अद्याप अनुदान समळाले नसयाबाबत 

  

(२३)  ११९४७० (३०-०७-२०१८).   श्री.राि ुतोासाम (अणी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ स्जल्िा पररकदेच्या सेस फीं डातून साहितय खरेदी करर्ा-या शेतक-याींना अद्याप 
अनुदान शमळाले नसल्याच ेमाहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय 
(२) असल्यास, खरीप िींगाम तोंडावर येऊनिी अनुदान शमळाले नसल्याने शेतकऱ्याींची आधथिक 
गैरसोय िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व तयानसुार सेस फीं डातून शमळर्ारे 
अनुदान तातकाळ शेतकऱ्याींना देण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायिवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांा े (१८-०६-२०१९) : (१) नाही, स्जल्हा पररषद सेस फां ड योजना २०१८-१९ 
अांतगसत कृवष ववभाग, स्जल्हा पररषद यवतमाळ माफस त ९०% अनुदानावर आत्महत्याग्रस्त 
शेतक-याांना बबयाण े वाटप योजनमेध्ये ९८९ शेतक-याांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्यात 
आले. ७०% अनुदानावर सवससाधारण शेतक-याांना बबयाण े वाटप योजनामध्ये १९६७ 
शेतकऱयाांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्यात आले.   
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     ३१ माचि २०१८ पयतं साहितय खरेदी करू न शकलेल्या शेतक-याींना २०१८-१९ मध्ये 
साहितय खरेदीची परवानगी हदली गेली. 
(२), (३), (४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

मोताळा व मेहिर (जि.बुलढाणा) तालुक्यातील वीटभट्टयाांमुळे होत असलेले प्रदषुण 
  

(२४)  ११९७२७ (२३-०७-२०१८).   ाॉ.सांिय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय पयािवरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोताळा व मेिकर (स्ज.बुलढार्ा) पररसरात वी्भट्टयाींच्या प्रदकूर्ामुळे पररसरातील 
ग्रामस्थाींचे आरोग्य धोक्यात आल्याचे मािे एर्प्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास 
आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने पािर्ी केली आिे काय, तयात काय आढळून आले, 
तयानुसार कोर्ती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ?  
  
श्री. रामदास िदम (१३-०६-२०१९) : (१) िे खरे नािी. 
(२) हद. ०४.०७.२०१८ व हद. ०५.०७.२०१८ रोजी म.प्र.नन. मींडळाच्या अधधकाऱ्याींनी मोताळा व 
मेिकर, स्जल्िा बुलडार्ा पररसरातील, ग्रामीर् के्षत्रातील पारींपाररक र्व् भ््याींना प्रतयक्ष भे् 
देवून पािर्ी केली असता र्व् भ््या बींद स्स्थतीत आढळल्या. 
(३) म.प्र.नन. मींडळान ेमिाराषर राज्यातील पारींपाररक र्व् भ््या (स्थान ननस्श्चती व उद्योग 
उभारर्ी) ननयम, २०१६ मधील तरतुदीींच्या अनुपालनाबाबत उप र्वभागीय दींडाधधकारी मेिकर 
व बुलडार्ा स्ज. बुलडार्ा याींना कळर्वले असून, तयाींच े कायिके्षत्रातील र्व् भ््ी धारकाना 
परवानगी देताना तयामध्ये अधधसुचनेतील तरतुदीींच े अनुपालन करण्याबाबतची अ् नमुद 
करण्यात यावी अस ेकळर्वले आिे.  

___________ 
  

इचलिरांिी (जि.िोहापूर) शहरासाठी शुध्द पाणत पुरवठा  
िरणा-या िलशुध्दीिरण िें द्राबाबत 

  

(२५)  १२११९५ (२३-०७-२०१८).   ाॉ.सुजित समणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इचलकरींजी (स्ज.कोल्िापूर) शिरासाठी शुध्द पाण  पुरवठा करर्ा-या जलशुध्दीकरर् कें र 
तयार असूनिी गत तीन वषाांपासनू दलुिक्षीत असल्याच ेमािे म,े २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, कोल्िापूर स्जल्ियातील गावाींच्या समधृ्दीसाठी तसेच पार्ी ी्ंचाई दरू 
करण्यासाठी युवक व नागररकाींनी पार्ी फाऊीं डशेनची मािे एर्प्रल, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान 
स्थापना केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(३) असल्यास, या फाऊीं डशेनमाफि त आतापयतं कोर्ते उपक्रम राबर्वण्यात आले, तयाची 
फलश्रतृी काय आिे तसेच इचलकरींजी शिरातील जलशुध्दीकरर् कें र कायािस्न्वत करण्याबाबत 
शासनाने कोर्ती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिे ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२२-०५-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) • कें र शासन पुरस्कृत लिान व 
मध्यम शिराच्या पायाभतू सरू्वधाींचा र्वकास (यआुयडीएसएस एम्ी) योजनेअींतगित 
इचलकरींजी शिर पार्ी पुरवठा योजनेचे काम पुर्ि झाले असून, तयामध्ये समार्वष् 
जलशुध्दीकरर् कें र कायािन्वीत झालेले आिे. 
• मिाराषर राज्य दषुकाळमुक्त कररे् या िेतुने जल व मदृसींधारर्ाची कामे जनसिभागातून 
करण्याच्या अनुकींगाने पार्ी फाऊीं डशेन िी अशासकीय यींत्रर्ा कायि करीत आिे. या यींत्रर्ेमाफि त 
राज्यातील ग्रामीर् भागामध्ये जनसिभागातून जलसींधारर्ाची काम े करण्याच्या अनुकींगान े
वॉ्रकप स्पधेच ेआयोजन करण्यात आले आिे. 
• कायिकारी अशभयींता, ग्रामीर् पार्ीपुरवठा, स्जल्िा पररकद कोल्िापूर याींचेकडून प्राप्पत 
अिवालानुसार कोल्िापूर स्जल््यातील गावाींतील नागररकाींकडून पार्ी फाऊीं डशेनची स्थापना 
करण्यात आलेली नािी. 

___________ 
  

राज्यातील मराठा समािातील ववद्यार्थयाांच्या वसतीगहृाांसाठी  
र्वनावापर इमारतत तसेच िमीन देण्याबाबत 

  

(२६)  १२२३३२ (२०-०७-२०१८).   श्रीमती देवयानी र्राांदे (नासशि मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मराठा समाजातील र्वद्यार्थयांच्या वसतीगिृाींसाठी साविजननक बाींधकाम 
र्वभागाच्या र्वनावापर असलेल्या इमारती तसेच मिसूल र्वभागाची पडडक जशमन देण्याबाबत 
शासनाने सवि स्जल्िाधधका-याींना आदेश हदले आहेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, र्वद्यार्थयांच्या वसतीगिृाींसाठी नाशशक यथील जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी 
वारींवार र्वनींती करूनिी स्जल्िाधधकारी,  नाशशक याींनी जमीन उपलब्ध करून हदली नसल्याच े
ननदशिनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी  करून मराठा समाजातील र्वद्यार्थयांच्या वसतीगिृाींसाठी 
नाशशक यथील जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायिवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२२-०४-२०१९) : (१) अशी बाब नािी, असे स्जल्िाधधकारी नाशशक याींनी 
कळर्वले आिे. 
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(२) व (३) मराठा समाजातील र्वद्यार्थयांसाठी साविजननक वस्तीगिृ बाींधण्यासाठी मौजा नाशशक 
येथील भू.क्र.७१८ मधील जागा उपलब्ध करुन देण्याची मागर्ी स्जल्िाधधकारी, नाशशक याींचेकड े
प्राप्पत झाली िोती. दरम्यान शासन पत्र क्र. मुदत २०१८/ २६७/ प्र.क्र.४२/ नाजकधा-२, 
हद.०९.०८.२०१८ नुसार स्जल्िाधधकारी, नाशशक याींना नाशशक येथील स.नीं.७१८/१अ/१ब/३/१०, 
प्पलॉ् नीं.१० मधील ८५८.०३ चौ.मी. एवढे के्षत्र शासकीय वस्तीगिृाच्या बाींधकामासाठी र्वतरीत 
करण्यास मान्यता हदली आिे.  
     तसेच सदर शमळकतीच्या इतर िक्कात “शासकीय वस्तीगिृासाठी राखीव के्षत्र-८५८.०३ 
चौ.मी.” अशी नोंद रे्ण्यात आली आिे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

मुांबईतील मानखुदि (पूवि) येल ेमहात्मा ज्योनतबा रु्ले सहिारी गहृननमािण  
सांस्लेस सदननिा देण्याबाबत 

  

(२७)  १२६३०९ (३०-०७-२०१८).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्ि  बच्चू िाू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
गहृननमािण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मानखुदि (पूवि) येथ ेमिातमा ज्योनतबा फुले सिकारी गिृननमािर् सींस्थेस ४९०० 
सदननका मींजूर असून तयापैकी ५४ सदननका देण्याबाबत मा.गिृननमािर् मींत्री याींनी हदनाींक २७ 
माचि, २०१८ रोजी वा तया सुमारास आदेश हदले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, मिातमा ज्योनतबा फुले सिकारी गिृननमािर् सींस्थेन ेसन २०११ मध्ये शशवशािी 
पुनविसन प्रकल्प मयािदा योजनेअींतगित रुपये २३ को्ी ६४ लाख इतकी रक्कम जमा केली, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सींस्थेच्या जमा रकमेवर १७% व्याज मिातमा ज्योनतबा फुले सिकारी 
गिृननमािर् सींस्थेला देण्यात येर्ार आिे काय, 
(४) असल्यास, मिातमा ज्योनतबा फुले सिकारी गिृननमािर् सींस्थेतील सभासदाींना अद्यापपयतं 
सदननका र्वतरीत केल्या नसल्याची लेखी तक्रार सभासदाींनी मािे माचि, २०१८ मध्ये वा 
तयादरम्यान मा.गिृननमािर् मींत्री याींचेकड ेकेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, ननवेदनाच्या अनकुींगाने शासनान े कोर्ती कायिवािी केली आिे तसेच उविररत 
३७२४ सदननकाींच्या वा्पाबाबत शासनान ेकोर्ता ननर्िय रे्तला आिे, 
(६) नसल्यास, र्वलींबाची कररे् काय आिेत ? 
  
श्री. प्रकाश महेता (१५-०६-२०१९) : (१) िे खरे नािी.  

सदर सींस्थेस ४९०० सदननका मींजूर असल्याचे र्वधान देणखल खरे नािी. ततकाशलन 
मा. मखु्यमींत्री मिोदयाींकडील हदनाींक ४ जून, २००८ च्या बैठकीत तयावेळी उपलब्ध असलेल्या 
केवळ ११८२ सदननका देण्याचा ननर्िय झालेला आिे.                
(२) सदर सींस्थनेे एकूर् रु. २३ को्ी ६४ लाख रक्कम शशवशािी पुनविसन प्रकल्प मयािहदतकड े
जमा केल्यावर तया सींस्थेस एकूर् ११८२ पैकी भोगव्ा प्रमार्पत्र उपलब्ध झालेल्या ११२८ 
सदननकाींचा ताबा तयावेळी देण्यात आलेला आिे. 
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(३) िे खरे नािी. 
(४) व (५) हदनाींक ०४.०६.२००८ रोजीच्या ततकालीन माननीय मुख्यमींत्री मिोदयाींच्या बैठकीत 
ठरल्यानुसार शशवशािी पुनविसन प्रकल्प शलशम्ेडकडून ११२८ सदननकाींचा ताबा मिातमा फुले 
सिकारी गिृननमािर् सींस्थेस देण्यात आलेला आिे. तर उविररत ५४ सदननकाींचा ताबा भोगव्ा 
प्रमार्पत्र शमळाले नसल्यान ेदेण्यात आला नािी. 
     तथार्प, ११२८ सदननकाींचा ताबा देताना र्वहित केलेल्या अ्ीींची पूतिता केली नसल्याच ेव 
सदर सदननकाींच े बेकायदेशीरररतया वा्प केल्याच े ननदशिनास आल्यान े यापुढे सदर सींस्थसे 
ऊविररत सदननकाींच े वा्प करण्यात येऊ नये; ककीं बिुना, तयाींना यापूवी वा्प केलेल्या ११२८ 
सदननका तयाींच्याकडून काढून रे्ण्याची कायिवािी तातकाळ सुरु करण्याबाबत तसेच, शासनाची 
फसवरू्क केल्याप्रकरर्ी सींस्थेच्या पदाधधकाऱ्याींवर फौजदारी कारवाई तातकाळ करण्याबाबत 
शशवशािी पनुविसन प्रकल्प मयाि. याींना शासन स्तरावरुन कळर्वण्यात आले आिे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नािी.  

___________ 
  

माओवादी सांघटनाांशी सांबध असयाच्या सांशयावरुन पाच िणाांना झालेली अटि 
  

(२८)  १२६४२४ (०६-१२-२०१८).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माओवादी सींर््नाींशी सींबींध असल्याच्या सींशयावरुन ढवळे, गडशलींग, राऊत, सेन, र्वल्सन 
याींना केलेल्या अ्केस हदनाींक ३ सप्प े्ंबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास ९० हदवस पूर्ि िोत 
असूनिी अद्यापपयतं पोशलसाींमाफि त दोकारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नािी, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, यामुळे या आरोपीींना जाशमन शमळण्याची शक्यता आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, पोशलसाींकडून अद्यापपयतं दोकारोपपत्र दाखल करण्यास र्वलींब लागण्याची 
काररे् काय आिेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाची भूशमका काय आिे व तद्नुसार शासनाने कोर्ती कायिवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (१८-०६-२०१९) : (१) िे, खरे नािी.  
(२), (३) व (४) सदर गुन्ियातील (१) सुधीर प्रल्िाद ढवळे (२) रोना र्वल्सन (३) सुरेर 
पुींडशलकराव गडशलींग (४) शोमा सनेा  (५) मिेश शसताराम राऊत याींचे र्वरुध्द र्विीत मुदतीत 
हदनाींक १५.११.२०१८ रोजी दोकारोपपत्र मा . र्वशेक न्यायाधीश, स्जल्िा व सत्र न्यायालय 
शशवाजीनगर, पुरे् याींच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आले असून तयाचा अ.े्ी.एस. को ि् 
केस नींबर ०१/२०१८ असा आिे. सवि आरोपी सद्या न्यायालयीन कोठडीत येरवडा कारागिृात 
आिेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
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मुांबई, ठाणेसह राज्यातील सुमारे १ लाख ३० हिार सामाजिि  
सांस्लाांचे प्रस्ताव धमािदाय ेयुक्ताांनी रद्द िेयाबाबत 

  

(२९)  १२६४६४ (०५-१२-२०१८).   श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांा), श्री.शरददादा सोनावणे (िुन्नर), 
श्री.वैभव नाईि (िुााळ) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शैक्षणर्क, आरोग्य के्षत्रासि मुले-महिला आणर् मानवी िक्काबाबत कायिरत 
असलेल्या स्वयींसेवी सींस्थाींनी वार्किक ्ाळेबींद वळेेवर न देरे्, नोंदर्ीकृत असूनिी सामास्जक 
सींस्थाींचे अिवाल सादर न कररे्, अिवालामध्ये त्रु्ी ठेवरे् या कारर्ासाठी धमािदाय 
आयुक्ताींनी मुींबई, ठारे्सि राज्यातील सुमारे १ लाख ३० िजार सामास्जक सींस्थाींचे परवाने रद्द 
केले आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरिू सींस्थाींची परवान े शासनान े रद्द करण्याची सविसाधारर् काररे् काय 
आिेत व तयाींची स्जल्िाननिाय सींख्या काय आिे, 
(३) असल्यास, सदर सींस्थाींनी सींस्थाींच्या अननयशमत कामकाजाच्या अनुकींगान ेसींस्थाचालक व 
सदस्य याींच्यावर कोर्ती कारवाई करण्यात आली वा येत आिे, 
(४) असल्यास, धमािदाय आयुक्त कायािलयात मािे ऑक््ोबर २०१८ अखेरपयतं शासनाकड े
एकूर् ककती प्रस्ताव चेंज ररपो ि्, पुनर्विकास परवानगी व सुनावर्ी कायिवािीसाठी अद्याप 
प्रलींबबत आिेत, 
(५) असल्यास, शासनान े आवश्यक ती ररक्त पदे भरुन, सदरिू प्रलींबबत प्रस्ताव ननकाली 
काढण्यासाठी कोर्ती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(६) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२५-०३-२०१९) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) मिाराषर साविजननक र्वश्वस्त व्यवस्था अधधननयम, १९५० मधील सधुारीत कलम २२ 
(३अ) नुसार नोंदर्ी रद्द करण्याबाबतची काररे् खालीलप्रमारे् आिेत:- 
(१) र्वश्वस्त व्यवस्थेच्या प्रयोजनाची सींपूर्िपरे् पूती झालेली असरे्, (२) र्वश्वस्त व्यवस्थेच े
प्रयोजन बेकायदेशीर झालेले असर्े, (३) र्वश्वस्त व्यवस्थेची मालमतता नष् केल्यामळेु अथवा 
अन्यथा नतच्या प्रयोजनाची पूती कररे् अशक्य झालेले असरे्, (४) र्वश्वस्त व्यवस्था रद्द 
करण्यायोग्य असल्यामुळे, ती व्यक्तपरे् रद्द केलेली असरे्, (५) र्वश्वस्त व्यवस्थेच्या 
िेतूपूतीसाठी र्वश्वस्त कोर्तेिी कायि करीत नसल्याचे आढळून आलेले असरे्, (६) र्वश्वस्ताींनी 
गेल्या पाच वकाचंी हिशोबपत्रके सादर न कररे्. 
   ऑगस््, २०१८ पयतं रद्द केलेल्या सींस्थाींची स्जल्िाननिाय सींख्या खालीलप्रमार्े आिे.:- 
अ.क्र. जि्याचे नाव रद्द िेलेया न्यासाांची सांख्या 

१ बिृन्मुींबई ९३५७ 
२ ठार्े ९०८२ 
३ रायगड १८ 
४ नाशशक २८३३ 
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५ धुळे ४९२३ 
६ जळगाींव ५६०७ 
७ नींदरूबार १९३४ 
८ पुरे् ४९०१ 
९ अिमदनगर २३७० 
१० सातारा ५२६६ 
११ सोलापूर १२९३ 
१२ कोल्िापूर ६४७० 
१३ साींगली १३१० 
१४ रतनाधगरी ४८९ 
१५ शसींधुदगुि ७३५ 
१६ औरींगाबाद ६००४ 
१७ जालना ३०७५ 
१८ परभर्ी ३६३३ 
१९ नाींदेड ८८८८ 
२० हिींगोली १५०० 
२१ लातूर ६३४५ 
२२ उस्मानाबाद २५१८ 
२३ बीड ५९१८ 
२४ अमरावती ७२१७ 
२५ अकोला ३७८५ 
२६ बुलढार्ा ६११ 
२७ यवतमाळ ३०७१ 
२८ वाशशम २६७२ 
२९ नागपूर २७५१ 
३० वधाि ३५६५ 
३१ भींडारा १४७६ 
३२ चींरपूर ४८८४ 
३३ गडधचरोली ४८११ 
३४ गोंहदया ३४० 

एकूर् १२९६५२ 
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(३) मिाराषर साविजननक र्वश्वस्त व्यवस्था अधधननयम, १९५० मधील सधुारीत कलम २२ 
(३अ) नसुार कायिवािी करण्यात आली असून, प्रामुख्यान ेज्या सींस्थाींनी / र्वश्वस्ताींनी गेल्या ५ 
वकािची हिशोबपत्रके सादर केलेली नािीत अशा सींस्थाींची र्वभागननिाय माहिती धमािदाय 
आयुक्त कायािलयाचे सींकेतस्थळावर प्रशसध्द करण्यात आलेली आिे. या यादीस ३० हदवसाींचा 
कालावधी झाल्यानींतर अकायिरत सींस्था स्वयींखुद्द बदल अजािद्वारे रद्द करण्याबाबतची प्रकक्रया 
धमािदाय आयुक्त कायािलयाकडून करण्यात येत आिे. 
(४) धमािदाय सींर््नेतील सवि स्जल्िा कायािलयात मािे नोव्िेंबर,२०१८ अखेरपयतं प्रलींबबत 
असलेले कलम २२ अन्वयेच ेएकूर् ३७३२८ इतके चेंज ररपो ि् / बदल अजि आिेत. तसेच कलम 
३६ अन्वयेची एकूर् ४५७ इतकी प्रकररे् (वाद असलेले ८५ आणर् वाद नसलेले ३७२) धमािदाय 
आयुक्त कायािलयाकड ेप्रलींबबत आिेत. 
(५) व (६) धमािदाय सींर््नेतील कायािलयातील बदल अजांचा ननप्ारा तवरीत िोण्यासाठी ग् 
अ, ब, क, ड या सींवगाितील ७४३ ररक्त पदे भरण्याची कायिवािी शासन स्तरावर सुरु आिे. 

___________ 
  

िुलाबा त ेसीप्झ या मेरो-३ प्रिपाच्या िामामुळे दक्षक्षण  
मुांबईतील ध्वनी पातळीत वाढ झायाबाबत 

  

(३०)  १२६५१० (२९-१२-२०१८).   श्री.प्रिाश र्ातपिेर (चेंबूर), श्री.सुननल सशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय पयािवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  कुलाबा ते सीप्पझ या मेरो-३ प्रकल्पाच्या कामामळेु दक्षक्षर् मुींबईतील ध्वनी पातळी कमाल 
मयािदेपेक्षा अधधक असल्याच े मिाराषर राज्य प्रदकूर् ननयींत्रर् मींडळाने मािे ऑगस््, २०१८ 
च्या सुमारास मा. उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अिवालातून स्पष् झाले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, या अिवालात आर्खी कोर्तया बाबी नमूद करण्यात आल्या आिेत, 
(३) असल्यास, या पररसरातील नागररकाींच्या आरोग्यावर तयाचा कोर्ता पररर्ाम िोर्ार आिे, 
(४) असल्यास, यासींदभाित कोर्ता ननर्िय रे्ण्यात आला वा येत आहे, 
  
श्री. रामदास िदम (१३-०६-२०१९) : (१) िोय. 
(२) सदर अिवालामध्ये मुींबई मरेेारेल मिामींडळातफे मुींबई येथ ेप्रकल्प ३ याींच्याकडुन ध्वनी 
प्रदकुर् सिननयींत्रर्ासाठी घ्यावयाच्या उपाययोजना नमुद केल्या आिेत.  
(३) या अिवालाचा उदे्दश व व्याप्पती िी नागररकाींवर ध्वनी प्रदकुर्ाचा आरोग्यावर िोर्ारा 
पररर्ाम तपासरे् नसून, प्रामखु्याने, मेरोरेल उभारर्ीच्या गनतर्वधीींमुळे सभोवतालच्या 
पररसरातील ध्वनीच्या पातळीवर िोर्ारा पररर्ाम अभ् यासर् ेिी िोती. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 
  

___________ 
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राज्य शासनाच्या सेवेतील गट अ, ब सांवगाितील मागासवगीयाांचा  
५० हिार पदाांचा अनशुेष भरण्याबाबत 

  

(३१)  १२६६८१ (०५-१२-२०१८).   श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.वैभव वपचा 
(अिोले), श्री.हषिवधिन सपिाळ (बुलढाणा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.ाी.पी.सावांत (नाांदेा 
उत्तर), श्रीमती असमता चव्हाण (भोिर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.अस्लम शेख 
(मालाा पजश्चम), श्री.अमर िाळे (ेवी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.वविय वाटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.त्र्यांबिराव सभस े(लातूर ग्रामीण), अॅा.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.ियांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.जितेंद्र ेव्हाा (मुांब्रा िळवा), श्री.रािशे टोपे (घनसावांगी), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.हसन मुश्रीर् (िागल), श्री.भास्िर िाधव 
(गुहागर), श्री.शामराव ऊर्ि  बाळासाहेब पाटील (िराा उत्तर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगी दा), 
श्रीमती सुमन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.पाांाुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.भाऊसाहेब पाटील - 
धचिटगाांविर (वैिापूर), श्री.सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर), श्री.सुरेश लाा (ििित), 
श्री.राहुल मोटे (पराांाा), श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.हदपि चव्हाण (र्लटण), श्री.पांिि 
भुिबळ (नाांदगाव), ाॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांाोल), श्री.मधसुूदन िें दे्र (गांगाखेा), 
श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांाोरी), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगा) :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या सेवेतील ग् अ त ेग् ब या सींवगाितील १ लाख १२ िजार पदाींपकैी 
अनुसूधचत जाती, अनुसूधचत जमाती, र्वमुक्त जाती, भ्क्या जमाती, र्वशेक मागास प्रवगि 
आणर् इतर मागासवगीय याींचा सुमारे ५० िजार पदाींचा अनुशेक न भरल्याचे मािे ऑगस््, 
२०१८ च्या नतसऱ्या आठवयायात वा तया दरम्यान ननदशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, तयाचबरोबर शासकीय सेवेत खुल्या प्रवगाितील ग् अ त े ग् ड पयतंच्या 
सुमारे ७२ िजार जागा ररक्त आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या सेवेतील नोकऱ्याींमध्ये मागासवगीयाींची ररक्त पदे आढळून आल्यास 
र्वशेक मोहिम राबवून ती भरण्याची शासनाच  जबाबदारी असतानािी गत ४ वकाित 
मागाससवगीयाींचा अनशुेक भरुन काढण्यासाठी एकदािी र्वशेक मोहिम राबर्वण्यात आली नािी, 
िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेसखोल चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तयानुसार सदरील ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनान े कोर्ती कायिवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (०४-०५-२०१९) : (१) ऑगस्ट, २०१८ अखेर राज्यात ग् अ व ग् ब ची 
सरळसेवा व पदोन्नतीची एकूर् १६९९५२ मींजूर पदे आिे. तयापैकी मागासवगीयाींची ८२१९६ 
मींजूर पदे असून तयापकैी ५०६७० पदे भरलेली आिेत व समुारे ३१५२६ पदे ररक्त आिेत. 
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(२) शासकीय सेवेत खुल्या प्रवगाितील ग् अ त ेग् ड पयतंच्या सुमारे १ लाख जागा ररक्त 
आिेत. 
(३) िोय. 
(४) व (५) वेतनावरील खचािवर ननयींत्रार् करण्याकरीता शासन ननर्िय र्वतत र्वभाग क्र. 
२०१५/प्र.क्र ४१/ अथि-१ हदनाींक २ जून, २०१५ सरळसेवेच्या केाट्यातील ररक्त असर्ाऱ्या 
पदाींपैकी ५० % ककीं वा एकूर् सींवगािच्या ४ % ज्यापकैी कमी असतील इतकी पदे भरण्यात 
यावी .अशा प्रकारच े ननबधं र्ातले आिेतसेच पदोन्नतीतील आरक्षर्ासींदभाित प्रकरर् 
न्यायप्रर्वष् असल्याने मागासवगीय कोट्याची पदे भरता आली नािीत. तथार्प ज्येठतेनुसार 
खुल्या प्रवगाितील पदाींवर मागासवगीयाींना प्रनतननधधतव देण्यात येते. मात्र आता सरळसेवेची 
ररक्त पदे मोठया प्रमार्ात भरण्याच्या दृष्ीने शासनाने मिाभरती र्ोर्कत केली असून सदर 
भरतीत अनुशेकाची ररक्त पदे भरण्याची प्रकक्रया सुरु आिे. 

___________ 
  

मुांबईतील वाहतुिीचत समस्या सोाववण्याबाबत 
  

(३२)  १२६८७६ (३०-११-२०१८).   श्री.वविय वाटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), 
श्री.असमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.त्र्यांबिराव सभस े
(लातूर ग्रामीण), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (ेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाा 
पजश्चम), श्री.हषिवधिन सपिाळ (बुलढाणा), ाॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील दक्षक्षर् मुींबईसि पस्श्चम रतुगती मिामागि, शलींकरोड, एस.व्िी. रोड, एल.बी.एस. 
मागि, सवि उयाडार् पूल, मुींबईतील प्रवेशद्वारे येथ ेवािनाींची प्रचींड राींग, तयात मेरोच्या कामाची 
भर पडल्यान ेअरुीं द झालेल्या रस्तयाींवर तसेच दक्षक्षर् मुींबईतील पेडर रोडसि नररमन पॉईं्, 
िाजीअली, वरळी, प्रभादेवी, दादरपयतं सविच रस्तयावर वाितकू कोंडी िोत आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरण  शासनान े चौकश  करुन वाहतकुीच  समस्या सोडववण्याबाबत 
कोणत  कायसवाही केली वा करण्यात येत आहे ,  
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारर्े काय आिेत ?  
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (०७-०६-२०१९) : (१) मुींबई शिरामध्ये सुरू असलेल्या मेरोच्या कामामळेुच 
वाितूक कोंडी िोत आिे, िे खरे नािी. मुींबई शिरातील वाितुकीची िोर्ारी प्रचींड कोंडी िी 
प्रामुख्याने मुींबई शिरातील वािनाींची मोठया प्रमार्ात वाढती सींख्या, व तयाप्रमार्ात मुींबई 
शिरातील असलेले अरुीं द रस्ते या कारर्ाींमुळे िोत आिे.       
(२) व (३) बिृन्मुींबई वाितुकीच्या रस्तयाींवर िोर्ारी वाितूक कोंडी ननयमनासाठी वाितूक 
शाखकेडून ननयशमतपरे् वाितकू पोलीस अींमलदाराींची नमेरू्क करण्यात येते.तसेच 
एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, पीडब्ल्यूडी, एमसीजीएम, एमजीएल या प्राधधकरर्ाकडून 
वाितुकीच्या रस्तयाींवर िोत असलेल्या कामाच े अनुकींगान े तयाींच्याशी वेळेवेळी समन्वय 
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ठेऊन वाितूक कोंडी िोव ूनये यादृष्ीने वाितकूीच े ननयमन करण्यात येते. मुींबईतील वाढतया 
वािनाींच्या सींख्येमुळे रस्तयाींवर िोर्ारी वाितूकीची कोंडी िोऊ नये, तसेच सुरळीत रािण्याच्या 
दृष्ीने मुींबई शिर वाितकू शाखकेडून वेळेवेळी आवश्यक तया उपाययोजना करण्यात येतात. 

___________ 
  

मुांबईतील र्वहहरीींचत झालेली दरुवस्था 
  

(३३)  १२७३४४ (०६-१२-२०१८).   अॅा.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन ेर.तसमल सेवन 
(सायन-िोळीवााा), श्री.नरेंद्र महेता (समरा भाईंदर), श्री.नरेंद्र पवार (ियाण पजश्चम), श्री.अब ू
ेिमी (मानखूदि सशवािीनगर), श्री.सुननल सशांदे (वरळी), अॅा.भीमराव धी ा े (ेष्ट्टी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई पस्श्चम उपनगरातील र्वलेपाले पूवि येथील रुईया बींगल्याजवळ र्वश्वकमाि पूजा 
कररत असताींना र्वहिरीचा स्लॅब कोसळून तीन महिलाींचा मतृयू झाल्याच्या दरु्ि् नेवरून 
कब्जेदाराींच े दलुिक्ष आणर् शासकीय यींत्रर्ाींमधील वाद यामुळे शिरातील र्वहिरीींची दरुवस्था 
झाल्याच े मािे ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर दरु्ि् ननेींतर मुींबईतील उर्यायावर असलेल्या र्वहिरीींचा प्रश्न ननमािर् झाला 
असून र्वहिरीींमधून दररोज लाखो शल्र पाण्याचा उपसा ्ँकर लॉबी कररत असल्यामुळे र्वहिरी 
कमकुवत िोत असल्याचेिी ननदशिनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईतील र्वहिरी, तळी आदी नैसधगिक जलस्रोताींच्या सींवधिनाबाबतच्या 
ननयमाींची अींमलबजावर्ीबाबत मिानगरपाशलका व स्जल्िाधधकारी याींमध्ये सींगनमत नसल्याने 
शिरातील एकूण चार िजार र्वहिरीींच्या सुरक्षक्षततेचा प्रश्न समोर आला आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(४) असल्यास, स्जल्िाधधकारी कायािलयात अपुरे मनुषयबळ असून मुींबईत पार्ीपुरवठय़ाची 
जबाबदारी पार पाडत असलेल्या मिानगरपाशलकेवर र्वहिरीींबाबतच्या ननयमाींची अींमलबजावर्ी 
करण्याची जबाबदारी सोपर्वण्यात यावी याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकड ेसादर करण्यात आला 
आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्यास, मुींबईतील असुरक्षक्षत र्वहिरीींच्या समस्येवर उपायोजना करण्याकररता शासन 
मिानगरपाशलकेला ननदेश देणार आहे काय, 
(६) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (१२-०४-२०१९) : (१), (२) व (३) र्वहिरीींची देखभाल व सुरक्षक्षतता 
मालकाींकडून करण्यात येत.े 
     कािी र्वहिर मालकाींनी उर्डया र्वहिरी आच्काहदत करुन सुस्स्थतीत परररक्षक्षत केल्या 
असल्याचे तसेच, र्वींधन र्वहिरी (कुपनशलका) व कीं गर् र्वहिरी (ररींग वेल) या तयाींच्या 
मालकाींतफे सुस्स्थतीत परररक्षक्षत केल्या असल्याचे बिृन्मुींबई मिानगरपाशलकेमाफि त 
कळर्वण्यात आले आिे. 
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(४) व (५) बिृन्मुींबई मिानगरपाशलका के्षत्रात असर्ाऱ्या सवि र्वहिरीींची यादी वररषठ 
भूवैज्ञाननक, भजूल सवेक्षर् आणर् र्वकास यींत्रर्ा, ठारे् याींना ई-मेलद्वारे कळर्वण्यात आली 
असल्याच ेमिानगरपाशलकेमाफि त कळर्वण्यात आले आिे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

वायू प्रदषुणाबाबत िृती योिनेचा ेराखाा तयार िरण्यास होत असलेला ववलांब 
  

(३४)  १२७७५७ (२९-१२-२०१८).   ाॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती 
नगर), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवाा), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय पयािवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें र शासनाने दिा महिन्यापूवी शासनाला वाय ू प्रदकुर्ाबाबत कृती योजनेचा आराखडा 
तयार करण्याचा आदेश हदला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदरिू कृती योजनेचा आराखडा शासनान ेअद्यापिी तयार केला नािी, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त आराखडा तयार न करण्याची काररे् काय आिेत व आराखडा तयार 
करण्यासाठी कोर्तया उपाययोजना केल्या आिेत व याबाबतची सद्यःस्स्थती काय आिे ? 
  
श्री. रामदास िदम (१३-०६-२०१९) : (१) अध्यक्ष, कें रीय प्रदकूर् ननयींत्रर् मींडळ याींनी १ जुल ै
२०१६ अन्वये राज्यातील  १७ प्रदरू्कत शिराींचे प्रदकूर् रोखण्यासाठी व िवेची गुर्वतता 
सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत िवा (प्रनतबींध व ननयींत्रर्) कायदा १९८१, कलम 
क्रमाींक १८ (१) (ब) अन्वये ननदेश हदले िोत े व तया बाबत कृती आराखडा तयार करण्यास 
साींधगतले िोत.े िे खरे आिे. 
(२) तयानुसार म.प्र.नन.मींडळाने नीरी, नागपूर व आय.आय.्ी, मुींबई याींच्यासमवेत सींबींधधत १७ 
शिरातील भागधारकाींसोबत वेळोवेळी बैठका रे्ऊन, १७ शिराींच्या मिानगरपाशलकेन े तयार 
केलेला सविसमावशेक िवा प्रदकूर् ननयींत्रर् आराखडा पुढील मागिदशिनाकररता कें रीय प्रदकूर् 
ननयींत्रर् मींडळास सादर केला आिे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  
राज्यातील शासिीय ननमशासिीय सेवाांमधील ओबीसी प्रवगािसाठी राखीव व िायिरत पदाांचा 

ेढावा घेवून या प्रवगािचा अनशुेष भरण्याची ववशेष मोहीम राबववण्याबाबत 
  

(३५)  १२७९६७ (३०-११-२०१८).   श्री.छगन भिुबळ (येवला), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(ेांबेगाव), श्री.जितेंद्र ेव्हाा (मुांब्रा िळवा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील शासकीय ननमशासकीय सेवते १९ ्क्के प्रमारे् २ लाख ९ िजार ओबीसी 
अधधकारी–कमिचारी कायिरत असर्े अपेक्षक्षत असताींना सद्या केवळ ८.४५ ्क्के उमेदवार 
कायिरत असल्याचे मािे ऑगस्् मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील शासकीय ननमशासकीय सेवाींमधील ओबीसी प्रवगािसाठी राखीव व 
कायिरत पदाींचा आढावा रे्वून या प्रवगािचा अनुशेक भरण्याची र्वशेक मोिीम राबर्वण्याची 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ६ ऑगस््, २०१८ रोजी वा तयासुमारास मा.मखु्यमींत्री व इमाव, 
र्वजाभज व र्वमाप्र मांत्र  याींचेकड ेमागर्ी केलेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागर्ीबाबत शासनान ेकोर्ती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२८-०२-२०१९) : (१) नािी, राज्यात शासकीय व ननमशासकीय सेवते 
१५.३९ ्क्के इतके ओबीसी कमिचारी मािे नोव्िेंबर २०१८ मध्ये कायिरत असल्याचे र्वभागात 
प्राप्पत माहितीनुसार हदसून येत.े 
(२) िोय. 
(३) राज्यात शासकीय ननमशासकीय सेवाींमधील ररक्त पदे भरताना अनुशेकाची ररक्त पदे 
प्राथम्यान ेभरण्यात येतात. राज्यातील ररक्त पदे मोठया प्रमार्ात भरण्याच्या दृष्ीन ेशासनान े
मिाभरती र्ोर्कत केली असनु सदर भरतीत अनुशेकाची ररक्त पदे भरण्याची प्रकक्रया सुरु आिे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

राज्यातील शहर स्वच्छतेच ेअप उत्पन्नात िाम िरणा-या िचरावचेि  
महहलाांचे ेरोग्य धोक्यात ेयाबाबत 

  

(३६)  १२८१३३ (०६-१२-२०१८).   श्री.उहास पाटील (सशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शिर स्वच्कतेचे अल्प उतपन्नात काम करर्ा-या कचरावेचक महिलाींचे आरोग्य 
धोक्यात आल्याच ेमािे सप्प े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्तया उपाययोजना केल्या आिेत व तयाचे स्वरुप 
काय आिे, 
(३) असल्यास, सद्या अस्स्ततवात असलेल्या योजना अतयींत अपु-या पडत असल्यान े कािी 
नर्वन उपाययोजना करण्याचे शासनाच्या र्वचाराधीन आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची सद्यःस्स्थती काय आिे ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२७-०५-२०१९) : (१) िे खरे नािी.  
(२), (३) व (४) राज्यातील नागरी स्थाननक सींस्थाींच े के्षत्रात ननमािर् िोर्ाऱ्या कचऱ्याच े
सींकलन, वाितकू व प्रक्रीया या कामात नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींचे सफाई 
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कामगाराींसोबतच असींर्ह्त के्षत्रातील कचरा वेचक याींचा सिभाग रे्ण्यात येतो. या कचरा 
वेचकाींना नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींमाफि त पुढील प्रमारे् सुर्वधा उपलब् ध करुन देण्यात 
येत आिेत :- 
   १) शिरातील सवि कचरा वेचकाींचे सवेक्षर् करुन तयाींना ओळखपत्र देण्यात आली आिेत. 
   २) कचरा वेचकाींना शिरातील कचरा र्वलगीकरर् कें रवर (MRF) जागा तसेच शिरातील 
र्ीं्ागाडीवर काम करण्यास मभुा देण्यात आली आिे. 
   ३) कचरा वेचकाींना िे काम करण्यासाठी तयाींना वैयक्तीक सुरके्षची साधरे्  (PPE)  (उदा. 
गर्वेश, मास् क, िातमोज,े गमबू्, जॅके् इतयादी) देण्यात येतात. 
   ४) शिरातील सींकशलत िोर्ाऱ्या सुक्या कचऱ्यामधील जो कचरा पुनप्रिकक्रयेसाठी योग्य आिे 
असा कचरा कचरावेचकाींना रे्ऊन जाण्यास मुभा देण्यात येते ज्या योगे िा कचरा र्वकून 
तयाींना उतपनाचे साधन उपलब्ध िोवू शकेल. 
   ५) हदनदयाल उपाध्याय अींतयोदय योजना यासारख्या योजनाींबरोबरच अपर्ात र्वमा, 
आयुर्विमा, उज्वला व सौभाग्य योजनाींचा लाभ देण्यात येतो. 
   ६) या व्यनतररक्त राज्य शासनामाफि त सध्या कोर्तयािी नर्वन सुर्वधा उपलब्ध करुन 
देण्याचे र्वचाराधीन नािी. 

___________ 
  

मालाा (पजश्चम) (मुांबई) येलील गुालि रसायन िां पनी स्प्र ेमेंटीग  
िारखाना सोमवार बािार िां पनीला लागलेया ेगीबाबत 

  

(३७)  १२८५३० (०७-१२-२०१८).   श्री.अस्लम शखे (मालाा पजश्चम), श्री.वविय वाटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.असमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.सुननल 
िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (ेवी), ाॉ.सांतोष टाररे् (िळमनुरी), श्री.हषिवधिन सपिाळ 
(बुलढाणा), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.ाी.पी.सावांत (नाांदेा उत्तर), श्रीमती ननमिला 
गाववत (इगतपूरी), अॅा.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.बाळासाहेब लोरात (सांगमनेर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालाड (पस्श्चम) (मुींबई) येथ ल गुडलक रसायन कीं पनी स्प्र े में्ीग कारखाना सोमवार 
बाजार येधथल कीं पनीला हदनाींक ४ सप्प े्ंबर, २०१८ रोजी वा तयासुमारास आग लागली, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर आगीत स्जवीत व र्वतत िानी झाली आिे काय,  
(३) असल्यास, सदर प्रकरर्ाची चौकशी केली आिे काय, चौकशीचे ननषककि काय आिेत  व 
तद्नुसार शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात यावेत, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२२-०४-२०१९) : (१) िे खरे आिे. 
(२) सदर आगीत जीर्वत िानी झाली नािी. 
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     तथार्प, इलेक्रीींग वायरीींग, फननिचर, सींगर्क, प्पलास्स््क रॉ म्ेररयल, र्वींडो ए. सी. 
इतयादी वस्त ुजळून नष् झाल्या.  
(३) सदर आगीची बिृन्मुींबई मिानगरपाशलकेमाफि त चौकशी करण्यात आली असून, सदर 
आगीचे कारर् “सदोक र्वद्युत प्रर्ाली” असल्याचे मिानगरपाशलकेने कळर्वले आिे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

सभवांाी शहरातील ियाण- साईबाबा या मागािवर व राांिनोली नािा (ता.सभवांाी) येले 
एमएमेराीएच्या माध्यमातून उड्ााणपूलाच ेिाम सांल गतीन ेसुरु असयाबाबत 

  

(३८)  १२९५२१ (०६-१२-२०१८).   श्री.रुपेश म् हात्र े (सभवांाी पूवि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शभवींडी शिरातील कल्यार्-साईबाबा या मागािवर व राींजनोली नाका (ता.शभवींडी) येथ े
एमएमआरडीएच्या माध्यमातनू करण्यात येर्ारे उयाडार्पूलाचे काम गत चार वषाांपासून सींथ 
गतीने सुरु असल्यान े या हठकार्ी नेिमी वाितूक कोंडीची समस्या ननमािर् िोत असल्यान े
सदरच्या उयाडार्पुलाच े काम तातडीने पूर्ि करण्याबाबत वारींवार ननवेदन देऊनिी कोर्तीच 
कायिवािी िोत नसल्याने तीव्र आींदोलन करण्याचा इशारा हदनाींक ३० सप्प े्ंबर, २०१८ रोजी वा 
तया समुारास ठारे् पोशलस आयकु्त तसेच सींबधधत अधधका-याींना लेखी ननवेदनाद्वारे देण्यात 
आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनानुसार शासनान ेकोर्ती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२२-०४-२०१९) : (१) या सींदभाित ननवेदन प्राप्पत झालेले नसल्याचे मुींबई 
मिानगर प्रदेश र्वकास प्राधधकरर् व ठारे् पोलीस आयुक्त याींनी कळर्वले आिे. 
(२) व (३) शभवींडी शिरातील कल्यार् शभवींडी मागािवरील पुलाच्या कामास गती देण्यात आली 
आिे. राजर्ोली येथील उजव्या बाजूचे (मुींबई-नाशशक हदशेकडील) काम ठेकेदार म.े सुर्प्रम 
इन्रास्रक्चर शल. याींच्याकडून काढून रे्ण्यात आले असून नर्वन कीं त्रा्दार नमेण्याकरीता 
ननर्वदा प्रकक्रया सुरु करण्यात आली आिे तसेच कीं त्रा्दारावर दींडातमक कायिवािी करण्यात 
आली आिे. उविरीत काम म.े सुर्प्रम इनरास्रक्चार शल. याींच्याकडून प्रगतीपथावर आिे. 

___________ 
  

ठाणे येलील िळवा-ऐरोली येथतल सुमारे २१०० झोपड्याांच ेपुनविसन िेले नसयाबाबत 
  

(३९)  १२९६८७ (०७-१२-२०१८).   श्री.सुभाष भोईर (ियाण ग्रामीण), श्री.प्रताप सरनाईि 
(ओवळा माजिवाा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ठार् े येथील कळवा-ऐरोली रेल्वेसाठी तेथील सुमारे २१०० झोपयायाींचे पुनविसन करण्याची 
जबाबदारी एमएमआरडीएकड े असून भोलानगर, मफतलाल कीं पनी, ठाकूरपाडा, न्य ू शशवाजी 
नगर या भागातील जशमन मिसूल र्वभागान े अद्यापी सांपाददत केलेली नािी, िे खरे आिे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर जमीन तातडीने सींपाहदत करण्यासाठी व झोपयायाींचे पुनविसन करण्यासाठी 
कोर्ती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (०४-०४-२०१९)  : (१) िोय. 
(२) व (३) सदर प्रस्तावात सींपाहदत िोर्ाऱ्या जशमनी या मे. मफतलाल कीं पनीच्या मालकीच्या 
असून सदर जशमनीचा ताबा को ि् ररशसव्िर, मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्याकड ेअसल्यान े
जशमन सींपादनासाठी तयाींची परवानगी रे्र्े आवश्यक आिे. उक्त हठकार्ावरील प्रकल्पग्रस्ताींच े
सवेक्षर् मुींबई रेल्वे र्वकास कॉपोरेशन शल.याींच्याकडून करण्यात आले असून तयाचा अिवाल 
मुींबई मिानगर प्रदेश र्वकास प्राधधकरर्ास क्रमाींक एमआरव्िीसी/डब्ल्यू/१५०/आर आणर् आर, 
हदनाींक १५.१०.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्पत झाला आिे. 
    जशमन सींपादनाकामी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींची परवानगी शमळर्ेवर प्रलींबबत आिे. 

___________ 
  

मागाठाणे मतदार के्षत्रात मूलभूत सोईसुववधाांच्या वविासिामाांसाठी 
 ववशेष ननधी उपलब्ध िरणेबाबत 

  

(४०)  १३००९२ (०५-१२-२०१८).   श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मागाठारे् मतदार के्षत्रात मूलभूत सोईसुर्वधाींच्या र्वकासकामाींसाठी तसेच नागररकाींना 
मूलभूत/ पायाभूत सुर्वधा देण्याकररता प्रस्तार्वत करीत असलेल्या र्वकास कामाींना र्वशेक 
ननधी उपलब्ध कररे्बाबत स्थाननक लोकप्रनतननध ांनी हदनाींक २० एर्प्रल, २०१७ रोजी वा 
तयासुमारास मा.र्वततत व ननयोजन राज्यमींत्री याींना लेखी ननवदेन हदले आिे, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार अद्यापपयतं कोर्तीच कायिवािी करण्यात आली नािी, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय व तयानसुार र्वकास कामाींना र्वशेक 
ननधी देण्याबाबत शासनान ेकोर्ती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास,र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२२-०५-२०१९) : (१) िोय. 
(२), (३) व (४) म.र्व.स.स. याींनी र्वनींती केल्यानुसार मागाठारे् के्षत्रातील रु.५.०० को्ीच्या 
र्वकास कामाींना शासन ननर्िय हद.१७ जानेवारी, २०१९ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आिे. 
  

___________ 
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िाांिुरमागि (पुवि) िवेनगर येले मुांबई महानगर प्रदेश वविास प्राधधिरणामार्ि त 
प्रिपग्रस्तासाांठी बाांधण्यात ेलेया इमारतीच ेबाांधिाम ननिृष्ट्ट दिािचे झाले असयाबाबत 

  

(४१)  १३०३३४ (०८-१२-२०१८).   श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुांबई मधील काींजुरमागि (पुवि) कवनेगर येथे मुींबई मिानगर प्रदेश र्वकास 
प्राधधकरर्ामाफि त उपर्वकासक मे. कॅ्ापुल्् ररयाशल्ी कन्सल ी्ंन्् याींच्याकडुन 
प्रकल्पग्रस्ताींसाठी बाींधण्यात आलेल्या इमारतीचे बाींधकाम ननकृष् दजािचे झाले असल्याने सदर 
इमारतीच्या बाींधकामाच ेस्रक्चरल ऑड ट करुन एसआय्ीमाफि त चौकशी करण्याच ेतसचे मौजे 
िररयाली काींजुर मागि, पुवि, न.भ.ुक्र. १२० या भखूींडावरील बाींधण्यात आलेल्या प्रकल्पात मोठया 
प्रमार्ात ननयमाचे उल्लर्ींन केले असल्याची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतनीधीींनी केली असल्याच े
मािे ऑगसट, २०१८ मध्ये वा तया दरम्यान ननदशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, ननकृष् बाींधकामाची आणर् ननयमाचे उल्लींर्न झालेल्या प्रकरर्ाची शासनाने 
चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले, तयानूसार कोर्ती कायिवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२२-०४-२०१९) : (१) िोय. 
(२) व (३) मुींबई मिानगर प्रदेश र्वकास प्राधधकरर्ामाफि त स्थळपिार्ी करण्यात येऊन 
उपर्वकासकास र्वना र्वनाशकारी चाचर्ी करण्याबाबत आदेशशत करण्यात आले िोते. 
तयानुसार उपर्वकासकाकडून र्वना र्वनाशकारी चाचर्ी करण्यात आली असून तयाबाबतचा 
स्रक्चरल सल्लागारान ेअिवाल प्राधधकरर्ास सादर केला आिे. सदर अिवालानुसार िी इमारत 
सींकस्ल्पत आयुषयासाठी सींरचनातमकदृष्या स्स्थर असल्याच े नमूद केले आिे. सदर 
योजनेंतगित पुनविसन इमारतीींच े बाींधकाम प्राधधकरर्ान े ननयुक्त केलेल्या स्वतींत्र प्रकल्प 
व्यवस्थापन सल्लागार व प्राधधकरर्ाच्या देखरेखीखाली करण्यात आले असून बाींधकामाच्या 
र्वर्वध ्प्पप्पयावर वेळोवेळी बाींधकामाच्या गुर्वततेबाबत प्रमार्ीकरर् करण्यात आले आिे.  
झोपडपट्टी पुनविसन योजनतेींगित र्वकास ननयींत्रर् ननयमावलीमधील ननयमन क्र.३३ (१०) मधील 
तरतूदीींचे पालन िोऊन बाींधकाम झाले आिे. तयामध्ये ननयमाींच ेउल्लींर्न झालेले नािी. 

___________ 
  

शहापूर-इचलिरांिी (ता.हातिणांगले, जि.िोहापूर) येलील तलाव सांवधिनाचा  
प्रस्ताव प्रलांबबत असयाबाबत 

  

(४२)  १३१५४० (२९-१२-२०१८).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय 
पयािवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शिापूर-इचलकरींजी (ता.िातकर्ींगले, स्ज.कोल्िापूर) येथील तलावाींच े सींवधिन करण्याचा 
प्रस्ताव अनेक महिन्याींपासून प्रलींबबत आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्यास, राज्य सरोवर सींवधिन योजनअेींतगित सदर तलावाच ेसींवधिन करण्यासाठी प्रस्ताव 
सादर करण्याच ेआदेश मा.पयािवरर् मींत्री याींनी मािे सप्प े्ंबर २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान हदले 
आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाची सद्यस्स्थती काय आिे व प्रस्तावाला केव्िापयतं मींजुरी शमळरे् 
अपेक्षक्षत आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१३-०६-२०१९) : (१) मुख्य कायिकारी अधधकारी, स्जल्िा पररकद, कोल्िापूर 
याींचेस्तरावर सरोवर  सींवधिन योजनेअतींगितचा र्वचाराधधन प्रस्ताव प्रलींबबत आिे, िे खरे आिे.  
(२) िे खरे आिे 
(३) या सींदभाित स्जल्िा पररकद कोल्िापूर याींचेकडून र्विीत नमुन्यात प्रस्ताव प्राप्पत झाल्यास 
मींजरुीबाबतची पुढील उचीत कायिवािी करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी 
  

___________ 
  

राज्य शासनाने भजूल (र्वकास व व्यवस्थापन) ननयम, २०१८ च े 
मसुदा प्रभसध्द केले नसल्याबाबत  

  

(४३)  १३२११३ (१०-१२-२०१८).   श्री.बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनान ेभ-ुजलाच े ननयमनासाठी प्रसारीत केलेल्या नर्वन प्रस्तार्वत ननयमावलीचे 
वाचन ग्रामसभेतून न झाल्याने सवि सामान्य जनतेत तयाचा प्रसार झाला नािी व लोकाींना 
तयाींचे आके्षप माींडता आले नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास,याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय व तयात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास,तयानुसार शासनाने कोर्ती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास,र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०६-२०१९) : (१) िे खरे नािी.  

मिाराषर भूजल (र्वकास व व्यवस्थापन) अधधननयम, २००९ मधील प्रयोजन े पार 
पाडण्यासाठी मिाराषर शासनान े हदनाींक २५ जलुै, २०१८ रोजी अधधसूचना काढून भूजल 
(र्वकास व व्यवस्थापन) ननयम, २०१८ िे मसुदा ननयम सविसामान्य जनतेच्या अशभप्रायाींसाठी 
प्रशसध्द केले िोते. तसेच या ननयमाचा मसुदा मिाराषर शासनाच्या सींकेतस्थळावर देखील 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आिे.  

या ननयमावर जनतचेे अशभप्राय उपलब्ध िोण्यासाठी स्जल्िा, तालुका व गाव 
पातळीवर ननयमाींच े स्वरुप सविसामान्य जनतेला प्वून देऊन जनजागतृी करण्याच े तसेच 
स्जल्िा, तालुका व गावपातळीवरील स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या सविसाधारर् सभेत चचाि 
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र्डवून आर्ण्यार्वकयी आणर् शेतकरी, ग्रामस्थ याींच्यासमवेत कायािलयातील सींबींधधत 
अधधकाऱ याींच्या बैठका रे्ण्यार्वकयी सवि र्वभागीय आयुक्त, सवि स्जल््याींचे स्जल्िाधधकारी, सवि 
स्जल्िा पररकदाींच्या मखु्य कायिकारी अधधकारी याींना अपर मखु्य सधचव याींच्या अधिशासकीय 
पत्रान्वये ननदेश देण्यात आले िोते. तयानुसार या मसुदा ननयमाींबाबत ५२३७ िरकती व सूचना 
प्राप्पत झाल्या असून ग्रामपींचायतीींनी हदलेल्या िरकती व सचूनाींची सींख्या ११८५ आिे. 
ग्रामपींचायतीतून आलेल्या िरकती व सचूनाींपकैी सवािधधक िरकती व सचूना अिमदनगर 
स्जल््यातून प्राप्पत झाल्या आिेत.  
(२) प्रश्न उद् ावत नािी  
(३) प्रश्न उद् ावत नािी. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

िळगाव शहरातील औद्योधगि के्षत्रािररता एम.ेय.ाी.सी स्पेशल प्लाननांग ऑलोररटी  
असूनही महानगरपासलिेिाून िर वसूली होत असयाबाबत 

  

(४४)  १३२५६५ (०६-१२-२०१८).   श्री.सुरेश (रािमूामा) भोळे (िळगाव शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाव शिरातील औद्योधगक के्षत्राकररता एम.आय.डी.सी िी स्पेशल प्पलॅननींग ऑथोरर्ी 
असून जळगाींव मिानगरपाशलका भूखींडधारकाींकडून कर वसूली करीत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आिे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, तयानुसार सदर प्रकरर्ी कोर्ती कायिवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२१-०५-२०१९) : (१) िोय. 
(२) व (३) ततकाशलन जळगाव नगरपाशलकेची हद.११/९/१९८७ अन्वये िद्दवाढ झाल्यानींतर 
औद्योधगक र्वकास मिामींडळाचे ७५२.२२ िेक््र के्षत्र नगरपाशलका िद्दीमध्ये समार्वष् झाले 
आिे. 
     तयानसुार, मिाराषर नगरपाशलका अधधननयमातील तरतुदीनुसार सदर के्षत्रातील 
शमळकतीींवर मालमतता कराची आकारर्ी करण्यात आली िोती. 
     तद्नींतर, हद.२१/०३/२००३ रोजी जळगाव नगरपाशलकेच े मिानगरपाशलकेत रुपाींतर 
झाल्याने, मिाराषर मिानगरपाशलका अधधननयमातील कलम १२७ व १२८ मधील तरतुदीनसुार, 
सदर के्षत्रातील एकूर् १७९२ शमळकतीींना मिानगरपाशलकेमाफि त मालमतता कराची आकारर्ी 
करण्यात येत आिे. मात्र खुल्या भुखींडावर कुठल्यािी प्रकारचा कर आकारण्यात येत नािी. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 
  

___________ 
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अिोला (जि.अिोला) येलील शासिीय दधु डअेरीततल दधुात भेसळ होत असयाबाबत 
  

(४५)  १३२९३६ (२९-१२-२०१८).   श्री.गोवधिन शमाि (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय अन्न 
व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला (स्ज.अकोला) येथील शासकीय दधु डअेरीतील दधुात वररषठ अधधकारी व कमिचारी 
याींच्या सींगनमतान ेरोज भुक्ीशमधश्रत दोन िजार शल्र पाण्याची भेसळ िोत असल्याचे मािे 
ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आिे काय, चौकशीच े ननषककि काय 
आिेत, तयानुसार दोकी असलेल्याींवर कारवाई तसेच नागरीकाींना सकस व चाींगल्याप्रतीच्या 
दधुाचा पुरवठा करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. ियिुमार रावल (१४-०५-२०१९) : (१) िे खरे नािी. 
(२) या सींदभाित मे.शासकीय दधु योजना, मुतीजापूर, अकोला या पेढीमध्ये कोर्तयािी 
भुक्ीची भेसळ िोत असल्याच े आढळून आले नसले तरी सदर पेढीची सखोल तपासर्ी 
करण्यात आली असून पेढीमध्ये सींकशलत करण्यात आलेले Mixed milk (loose) व पेढीमध्ये 
पॅक करण्यात आलेले Pasteurised Homogenised Tone Milk (Arey Brand) या अन्न 
पदाथािचे नमुने र्वश्लेकर्ासाठी रे्ण्यात आलेले आिेत सदर नमुन्याींचे अिवाल अद्याप प्रलींबबत 
आिेत. 
     नागरीकाींना सकस व चाींगल्या दधुाचा पुरवठा िोण्यासाठी अन्न व औकध प्रशासनामाफि त 
वेळोवेळी र्वशेक मोहिमा राबर्वण्यत येतात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

महाल (जि.नागपूर) पररसरातील धचटणीस पािि  ते अग्रसने चौि या दरम्यान  
रु्टपालवर िुन्या गाड्याांचत ववक्री होत असयाबाबत 

  

(४६)  १३३७२३ (११-१२-२०१८).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मिाल (स्ज.नागपूर) पररसरातील धच्र्ीस पाकि  ते अग्रसेन चौक या दरम्यान फु्पाथवर 
जुन्या गायायाींच  र्वक्रीच ेव्यवसाय सुरू असल्याच ेमािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशिनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, या दकुानदाराींवर मिानगरपाशलका व वाितकू पोशलसाींकडून कोर्तीिी कारवाई 
केली जात नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन सदरिू अवैध दकुानाींवर कोर्ती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आिे 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२०-०४-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) • धच्र्ीस पाकि  त ेअग्रसेन चौक 
या दरम्यान कायमस्वरुपी अनतक्रमर् नसून दोन्िी बाजूला जुन्या दचुाकी वािनाचे खरेदी 
र्वक्रीचा व्यवसाय करर्ारी दकुान ेआिेत. 
• या दकुानदाराकडून दकुानासमोरील जागेवर/फु्पाथवर तातपुरते अनतक्रमर् केल्याचे, 
ननदशिनास आल्यास, अशा वेळी मिानगरपाशलकेच्या अनतक्रमर् पथकाकडून वेळोवेळी कारवाई 
केली जात.े 
• यादृष्ीन े मिानगरपाशलकेकडून हदनाींक २२/०३/२०१८, हद.३१/०३/२०१८, हद.१२/१२/२०१८ व 
हदनाींक १४/०१/२०१९ रोजी या भागात अनतक्रमर् काढण्याची कारवाई केलेली आिे. 

___________ 
  

ववरार- ाहाणू रेवे चौपदीिरणाच ेिाम िलद गतीन ेसुरु िरण्याबाबत 
  

(४७)  १३३९५० (०५-१२-२०१८).   श्री.पास्िल धनारे (ाहाणू) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चचिगे्- डिारू् दरम्यान उपनगरीय रेल्वे सेवेस प्रशासनाने हिरवा कीं दील देण्यात आलेला 
आिे तसेच प्रवाशाींची वाढती सींख्या व जीवरे्र्ा प्रवास लक्षात रे्ता र्वरार- डिारू् रेल्वे 
चौपदीकरर्ाचे काम जलद गतीन ेसुरु करण्यात याव ेअशी मागर्ी िोत असल्याच ेहदनाींक ०९ 
ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा तया समुारास ननदशिनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास,सदर प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ?  
 
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२२-०४-२०१९) : (१) िोय. िे खरे आिे, 

कें र शासनाने प्रवाश्याींची वाढती लोकसींख्या पािता शासनाने र्वरार त े डिारू् या 
उपनगरीय रेल्वेमागािचे चौपदरीकरर् करण्यास मािे नोव्िेंबर, २०१६ रोजी मान्यता हदली आिे. 
(२) सदर प्रकल्पाच्या ननशमितीच्या अनुकींगाने नकाशे तयार कररे्, प्रकल्प अिवाल तयार कररे् 
तसेच सदर प्रकल्पाच्या कायािन्वयनासाठी कमिचारीवृींद मींजूरी इतयादी आवश्यक बाबीींची पतूिता 
करण्यात येत असून, प्रकल्पासाठी लागर्ारे जमीन अधधग्रिर् व िस्ताींरर्ाच े काम पालर्र 
स्जल्िाधधकारी कायािलयामाफि त करण्यात येत असनू, ते प्रगतीपथावर आिे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

चािण (ता.खेा, जि.पुणे) येलील पुणे-नासशि महामागािवर वाहतुि िी ाी  
सोाववण्यासाठी स्वतांत्र युननट स्लापन िरण्याबाबत 

  

(४८)  १३४०७६ (११-१२-२०१८).   श्री.सुरेश गोरे (खेा ेळांदी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चाकर् (ता.खेड, स्ज.पुरे्) येथील पुरे्-नाशशक मिामागािवर दररोज नागररकाींना वाितुक 
कोंडीचा सामना करावा लागत असल्यान ेवाितकु पोशलसाींच े स्वतींत्र युनन् स्थापन करण्याचा 
ननर्िय मािे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान झालेल्या पररविन सशमतीच्या बैठकीत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींच्या मागर्ीच्या अनुकींगान ेरे्ण्यात आला, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, चाकर् मधील अवैध प्रवासी वाितुक,वािनचालकाींना लेनची शशस्त 
लावर्े,रस्तयावर पाककंग केलेले मोठे कीं ्ेनर, रस्तयाला उलट्या हदशेने जार्ारे ्ेम्पो यावर 
कारवाई करण्याची जबाबदारी स्वतींत्र युनन्ची आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, पररविन सशमतीच्या बैठकीत झालेल्या ननर्ियानसुार मींजूर झालेल्या स्वतींत्र 
युनन्च्या स्थापनेबाबतची तसेच पदभरतीची सद्यस्स्थती काय आिे, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन चाकर् पररसरातील वाितकु सुरळीत 
करण्यासाठी स्वतींत्र युनन् स्थापन करण्याबाबत कोर्ती कायिवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (०७-०६-२०१९) : (१) िोय, 
हद.१५/०८/२०१८ रोजी नव्याने ननमािर् झालेल्या र्पींपरी-धचींचवड पोलीस आयुक्तालय पररक्षत्रात 
चाकर्, ता.खेड, स्ज.पुरे् िे एमआयडीसी शिराचा समावेश करण्यात आलेला आिे. 
     सदर आयुक्तालयाअींतगित चाकर् वाितुक र्वभाग हद.०६/०९/२०१८ पासून स्थापन झाले 
आिे.      
     सदर चाकर् वाितुक र्वभाग अींतगित ०१ पोलीस ननरीक्षक ०१ उपपोशलस ननरीक्षक, ४१ 
पोलीस कमिचारी कायिरत आिेत.       
(२), (३) व (४) िोय. 
     र्पींपरी-धचींचवड पोलीस आयुक्तालय ननमािर् झाल्यानींतर आयुक्तालय अींतगित चाकर् 
वाितुक र्वभाग स्थापन झाले पासुन चाकर् वाितुक र्वभाग बेशशस्त विनचालकाींवर शशस्त 
लागण्याच्या दृष्ीन ेहद.०६.०९/२०१८ पासुन त ेआजपयतं बेशशस्त विनचालकाींवर एकुर् १२०२९ 
केसेस व दींड रु. २६,३५,९००/-, अवैध प्रवासी एकुर् केससे ८३ व दींड रु. १,६६,६००/-तसेच लींन 
क्ीींग एकुर् केससे ६३ व दींड रु.१२,६००/-, इतका दींड आकारण्यात आला आिे. तसेच र्वरुध्द 
हदशेने आलेल्या मोठे वािनाींवर भा.हद.र्व. कलम २७९ प्रमार् े ४२ केसेस दाखल करण्यात 
आल्या असुन लिान मोठया वािनाींवरील देणखल बेशशस्त वािनचालकाींवर एकुर् ५५५ केसेस व 
दींड रु. १,११,०००/- आकरण्यात आला आिे. 
     चाकर् वाितुक र्वभागामध्ये अशाप्रकारे केलेल्या कारवाईचा पररर्ाम म्िरू्न 
अपवादातमक पररस्स्थती वगळता चाकर् ता.खेड, स्ज.पुरे् मध्ये वाितुक कोडी सोडवण्यास यश 
आलेले आिे. 
     सद्दस्स्थतीत, चाकर् वाितकु र्वभाग अींतगित ०१ पोलीस ननरीक्षक ०१ पोलीस 
उपननरीक्षक, ४१ पोलीस कमिचारी कायिरत आिेत.      
(५) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 



र्व.स. ५८५ (41) 

अिोला जि्याततल बेपत्ता झालेया महहलाांबाबत 
  

(४९)  १३४७४५ (०६-१२-२०१८).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवि) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला स्जल््यात गत १० महिन्यात ३३० महिला बेपतता झाल्याची नोंद स्थाननक गुन्िे 
शाखा अकोला येथे करण्यात आली तसेच लिान मुलाींचे िरवण्याचे प्रमार्ात वाढ झाल्याची 
गींभीर बाब मािे नोव्िेंबर, २०१८ च्या प्रथम आठवयायात वा तयादरम्यान ननदशिनास आली 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी स्थाननक गुन्िे अन्वेकर् शाखेकडून मािे जानेवारी, २०१८ त े
ऑक््ोबर, २०१८ या दरम्यान दरमिा सरासरी २३ पुरुक तसेच ३५ महिला बेपतता झाल्याची 
माहिती ननदशिनास आली, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, मागील पाच वकाित महिला, पुरुक तसेच लिान मलुाींच्या बेपतता िोण्याची ककती 
प्रकररे् दाखल आिेत तसचे सदर प्रकरर्ी ककती जर्ाींचा शोध रे्ण्यात आला, 
(४) असल्यास, यास प्रनतबींध करण्याकरीता तसेच स्जल््यातील कायदा व सुव्यवस्था 
अननयींबत्रत झाल्याने गुन्िेगाराींवर वचक ननमािर् करण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायिवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्ाणवीस (२१-०२-२०१९) : (१) व (२) पोलीस अधधक्षक, अकोला  कायिके्षत्रातनू  
िरवलेल्या/ बेपतता झालेल्या पुरूक व  महिला बाबतची सन २०१८  मधील  (मािे,  आक््ोंबर 
पयतं) साींस्ख्यकी माहिती खालीलप्रमार्े आिे :- 
प्रकार िरर्वले शमळाले बेपतता 
पुरूक २४० १६५ ७५ 
महिला ३३० २७४ ५६ 

     तसेच मािे, नोव्िेंबर मध्ये १ मुलगा व ३ मुली बाबत गुन्िा नोंद करण्यात आला असनू 
तयापैकी १ मुलगा व १ मुलगी याींचा शोध रे्ण्यात आला आिे. 
(३)  पोलीस अधधक्षक, अकोला कायिके्षत्रातून मागील पाच वकाित  पुरुक, महिला तसेच मुल व 
मुली बेपतता बाबतची साींस्ख्यकी माहिती खालीलप्रमार्े आिे :- 
अ) पुरूक व महिला - 
सन 
 

परुुक महिला 
१८ वकाि आतील १८ वकाि वरील १८ वकाि आतील १८ वकाि वरील 
िरर्वले शमळाले िरर्वले शमळाले िरर्वले शमळाले िरर्वले शमळाले 

२०१४ ५२ ५२ २१४ १८६ ५८ ५६ २५८ २४३ 
२०१५ ८ ८ २३४ २०४ ९ ९ २३४ २२४ 
२०१६ ० ० २१३ १८९ ० ० २८८ २६४ 
२०१७ ० ० २३७ १८७ ० ० २९१ २६१ 
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२०१८ ० ० २४० १६५ ० ० ३३० २७४ 
एकुर् ६० ६० ११३८ ९३१ ६७ ६५ १४०१ १२६६ 
ब) मुल व मुली - 
सन १८ वषाि ेतील 

 मुल मुली 
िरर्वले शमळाले िरर्वले शमळाले 

२०१४ ०६ ०६ २१ १९ 
२०१५ २६ २४ ५४ ५० 
२०१६ २३ २२ ६५ ६१ 
२०१७ ३३ २८ ६७ ५९ 
२०१८ २६ २४ ८९ ६४ 
एकुर् ११४ १०४ २९६ २५३ 
(४) महिला, पुरुक तसेच लिान मलुाींच्या बेपतता प्रकरर्ी खालीलप्रमार्े प्रनतबींधक उपाययोजना 
करण्यात आल्या आिेत :- 
  १) िरर्वलेल्या मुलाींच्या बाबतीत थे् अपिरर्ाचा गुन्िा दाखल करण्यात येतो.           
२) िरर्वलेल्या बालकाींसींदभाित आदशि  कायिप्रर्ाली (SOP) अन्वये सवि पोलीस र््काींना 
सूचना हदल्या आिेत. ३) www.trackthemissingchild.gov.in या सींकेतस्थळाची ननशमिती 
केली आिे. ४) पोलीस अधधकारी / कमिचारी याींना प्रशशक्षर् देण्यात येते. ५) माहिती पुस्स्तका 
प्रकाशशत केली जात.े ६) सींक्ात सापयालेल्या बालकाींसाठी १०९८ िी ्ोल री िेल्पलाईन 
कायािस्न्वत करण्यात आली आिे. ७) अनैनतक मानवी वाितुकीस प्रनतबींध करण्याकरीता १२ 
अनैनतक मानवी वाितकु  कक्षाची (AHTU) स्थापना करण्यात आली आिे. ८) अनैनतक 
मानवी वाितुक प्रनतबींध या र्वकयावरील One Life NO Price या सीडी द्वारे जागतृी 
करण्यात येत.े ९) बाल शभके्षकरी मुक्त करण्याकरीता मुींबईच्या धतीवर एकुर् २४ 
मिानगरपाशलका शे्रत्रामध्ये ्ास्कफोसि गठीत करण्याच ेप्रस्तार्वत आिे. १०) राज्यातील पोशलस 
स््ेशनमध्ये ०१ पोशलस अधधकारी िा बाल कल्यार् अधधकारी म्िरु्न नेमण्यात आलेला आिे. 
तसेच सवि ४६ पोशलस र्ट्काींच े मुख्यालयात र्वशेक बाल पोशलस पथके स्थापन करण्यात 
आलेली आिेत. ११) राज्यात हद. ०१ जुलै, २०१५ ते हद. ३१ जुलै, २०१७ या कालावधीत 
राबर्वण्यात आलेल्या ५ ऑपरेशन मुस्कान/स्माईल मोहिमेतींगित एकुर् २०११२ िरवलेल्या 
बालकाींचा शोध लावण्यात आलेला आिे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  

मुांबई नासशि (ता.सभवांाी) महामागािलगतच्या ठाणे खााी किनाऱ्यावरील  
हदवे अांिूर गावाांच्या हद्दीत िाांदळवन तोाून बाांधिाम िेयाबाबत 

  

(५०)  १३४७८७ (०४-०१-२०१९).   श्री.महेश चौघुले (सभवांाी पजश्चम) :   सन्माननीय पयािवरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई नाशशक (ता.शभवींडी) मिामागािलगतच्या ठारे् खाडी ककनाऱ्यावरील हदवे अींजूर 
गावाींच्या िद्दीत काींदळवन तोडून तेथे मातीचा भराव ्ाकून मुींबई (बाम्बे) िॉ्ेलच े बाींधकाम 
केले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्यास, सदर बाींधकामाींच्या सींदभाित कारवाई करण्याची मागर्ी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.पयािवरर् मींत्री, मिाराषर राज्य याींच्याकड े केली असून सबींधधत प्रदकूर् 
ननयींत्रर् मिामींडळाच्या सि सधचवाींना मािे नोव्िेंबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान कारवाईच े
ननदेश देण्यात आले िोते, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्यास, सदर ननवेदनाच्या अनुकींगान े तसेच सीआरझडे कायद्याचे आणर् काींदळवन 
सींरक्षर् कायद्यानुसार सदर अनधधकृत बाींधकामावर शासनान े कोर्ती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आिे व तयाची सद्यस्स्थती काय आिे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची काररे् काय आिेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१६-०३-२०१९) : (१) िे अींशत: खरे आिे. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) सदर स्थळाची पिार्ी हद. १०/१२/२०१८ रोजी केली आिे. मौजे हदव ेअींजूर िे गाव मुींबई 
मिानगर प्रदेश र्वकास प्राधधकरर् याींच ेके्षत्रात समार्वषठ असल्याने तयाींचेकडुन नकाशा मींजुर 
करुन न रे्ता अननधधकृत बाींधकाम केल्यान ेमालका र्वरुद्ध तिशसलदार, शभवींडी याींनी काररे् 
दाखवा नो्ीस हद. ३१/१२/२०१५ रोजी बजावली िोती. सदर नो्ीस र्वरुद्ध जागा मालकान ेमा. 
शसस्व्िल जज्ज, शभवींडी याींच े न्यायालयात अर्पल दाखल केले िोते. तथापी सदरच े अर्पल   
हद. ०२/०१/२०१६ रोजी मा.न्यायालयाने फे्ाळल्यान े मा. उच्च न्यायालय, मुींबई येथ े
रर्र्प्ीशन दाखल केले आिे. तयानुसार हद. १४/०४/२०१६ रोजी स्थधगती आदेश पारीत केले 
असुन दावा न्याय प्रर्वषठ आिे. वन पररके्षत्र अधधकारी, शभवींडी याींच े हद. ३०/०५/२०१८ चे 
अिवाल प्रमारे् मुींबई ठारे् िॉ्ेलचे केलेले बाींधकाम िे काींदळवन सव्िे नींबर पैकी के्षत्रात नािी. 
सदरची जागा मुींबई मिानगर प्रदेश र्वकास प्राधधकरर् याींचे के्षत्रात येत असल्याने सक्षम 
अधधकारी म्िरु्न अननधधकृत बाींधकामाबाबत पुढील कारवाई कररे्बाबत तिसील कायािलयान े
मुींबई मिानगर प्रदेश र्वकास प्राधधकरर् याींना हद.२७/०६/२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये कळर्वण्यात 
आले आिे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नािी. 

___________ 
  
  

ववधान भवन :   जितेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायिभार), 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 

मुरर्पूवि सवि प्रकक्रया मिाराषर र्वधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगर्क यींत्ररे्वर 
मुरर्: शासकीय मध्यवती मुरर्ालय, मुींबई. 


