
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५९९ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

औरांगाबाद येथील ििक रोग रुग्णालयात मांजूर पदे 
भरण्यास ववांलब होत असल्याबाबत 

  

(१)  २११२ (३०-१२-२०१४).   श्री.भाऊसाहेब पाटील - धचिटगाांविर (वैजापूर), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील ककक रोग रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी व कमकचारी याींची ३५९ पदे 
मींजूर आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररक्त पदाींमुळे रुग्णाींना योग्यत्या आरोग्य सुवविा ममळत नसल्याने त्याींची 
हेळसाींड होऊन त्याींना अडी-अडचणीींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उपरोक्त मींजुर असलेली ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायकवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ररक्त पदे भरण्यास ववलींब होण्याची कारणे काय, 
(५) असल्यास, पदे ककती कालाविीत भरली जाणार आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१६-०९-२९१९) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) औरींगाबाद ककक रोग रुग्णालयासाठी मींजूर ३५९ पदाींपैकी ९७ पदे सद्यस्थथतीत 
ररक्त आहेत. ररक्त पदाींपैकी कननषठ ननवासी-२ व ३ मिील ४८ पदाींपैकी ववद्यावेतनाच े
अनुदान प्राप्त होताच सदर पदावर ननयुक्ती करण्यात येईल. तसेच ररसचक फेलोच्या २४ पदाींची 
सेवाप्रवेश ननयम मींजूर झाल्यावर भरण्यात येतील. उवकररत २५ ररक्त पदे भरण्याची कायकवाही 
प्राथम्यान ेकरण्यात येत आहे.    
  

___________ 
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उरण तालुक्यात (जज.रायगड) येथ ेएमआयडीसी पररसरातील ज्वलनशील, रासायननि 
पदाथाांमळेु होणाऱ्या दरु्कटनाांबाबत 

  

(२)  ५५४५९ (२२-०८-२०१६).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण तालुक्यात (स्ज.रायगड) येथे एमआयडीसी पररसरातील ज्वलनशील, रासायननक 
पदाथाांची साठवणूक केली जात असून या ठठकाणी अनके थफो्ाच्या व आगीच्या घ्ना 
घडूनही या समथयेवर उपाययोजना व ननयींत्रण करण्यासाठी थवतींत्र आपत्कामलन सममती 
अस्थतत्वात नाही, हे खेर आहे काय, 
(२) असल्यास, डोंबबवली सारखी घ्ना घडू नये म्हणून शासन उरण एमआयडीसीमध्ये थवतींत्र 
आपत्कामलन सममती थथापन करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणता ननणकय घेतला, त्याच ेथवरुप काय आहे ?  
  
डॉ. सांजय िुटे (२०-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 उरण तालुक्यात कारखान े अधिननयम,१९४८ खाली एकूण ६६ कारखाने नोंदणीकृत 
असून काही कारखान्याींत ज्वलनशील व रासायननक पदाथाांची साठवणूक केली जाते. मागील 
तीन वर्ाकत यापैकी एका कारखान्यात आगीची घ्ना घडली असून त्यामध्ये कोणीही मतृ 
अथवा जखमी झालेले नाही. थफो्ाची घ्ना घडलेली नाही. 
(२) व (३) मे.प्रोबेस एीं्रप्रायझसे, डोंबबवली या कारखान्यात ठदनाींक २६.०२.२०१६ रोजी 
झालेल्या थफो्ाच्या घ्नेची सखोल चौकशी करण्याकररता आणण भववषयात अश्या प्रकारच्या 
घ्नाींची पुनरावतृ्ती होव ूनये याबाबत उपाययोजना सुचववण्याकररता ठदनाींक २७.०५.२०१६ च्या 
शासन आदेशान्वये स्जल्हाधिकारी, ठाणे याींच्या अध्यक्षतखेाली तज्ञ व्यक्तीींची सममती थथापन 
करण्यात आली होती. प्रोबेस कीं पनीत झालेला थफो्, त्यानींतर नेमण्यात आलेली चौकशी 
सममती व चौकशी सममतीच्या अहवालासींदभाकत सवक सींबींधित ववभागाींना सममतीच्या 
ननषकर्ाकप्रमाणे व सूचनेप्रमाणे कायकवाही करण्याबाबत वेळोवेळी कळववण्यात आले आहे.  
 यासींदभाकत तत्कामलन मा.मींत्री (कामगार) याींच्या अध्यक्षतेखाली ठदनाींक २१.०१.२०१९ 
रोजी झालेल्या आढावा बैठकीमिील इनतवतृ्तानुसार कारखान्यात कामाच्या ठठकाणी सुरक्षा, 
आरोग्य व वातावरणाबाबत िोरण ननस्श्चत करण्यासींदभाकत औद्योधगक सुरक्षा व आरोग्य 
सींचालनालय, मुींबई याींचेकडून सेफ््ी पॉलीसीच्या मसुद्यामध्ये (Safety Policy Draft) 
सींबींधित ववभागाींना   काही सचुना/ अमभप्राय/ हरकती सुचवायच्या असल्यास त्या या 
ववभागाकड े पाठववण्याबाबत ववनींती करण्यात आली आहे.  त्यानुर्ींगान े सवक सींबींधित 
ववभागाींकडून त्याींची माठहती प्राप्त झाल्यानींतर सुरक्षा िोरण तयार करण्याची कायकवाही करणे 
शक्य होणार आहे. 
 

___________ 
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शे्रयस शसग्नल ते धचराग नगर पोलीस ठाणे (र्ाटिोपर (प)) या पररसरातील 
वाहतूि िोंडी सोडववण्याबाबत 

  

(३)  ८४२०४ (१३-०४-२०१७).   श्री.राम िदम (र्ाटिोपर पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घा्कोपर पस्श्चम येथील एल.बी.एस. मागक शे्रयस मसग्नल त ेधचराग नगर पोलीस ठाण ेया 
पररसरातील वाहतूक कोंडी सोडववण्यासाठी रथता रुीं दीकरण करण्याची मागणी गत १० 
वर्ाांपासून थथाननकाींकडून वारींवार लेखी थवरुपात करून देखील अद्याप कोणतीच कायकवाही 
करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररसरातील वाहतूक कोंडीमळेु वारींवार होत असलेल्या अपघातात 
नागररक म्रुत्युमखुी पडत असल्याच्या  घ्नाही घडलेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पररसरातील वाहतकू कोंडी सोडववण्यासाठी रथता रुीं दीकरण करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) घा्कोपर पस्श्चम येथील 
एल.बी.एस. मागक शे्रयस मसग्नल त े धचराग नगर पोलीस ठाण ेरथता रुीं दीकरण करण्याच्या 
अनुर्ींगाने बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफक त खालीलप्रमाण ेकायकवाही करण्यात आली/येत आहे :- 
• रथतारेर्ा पूणक उपलब्ि असलेल्या ठठकाणी पदपथ, पजकन्य जलवाठहन्या सुिारण्याचे कायक 
प्रगतीपथावर आहे. 
• सदर रथत्यावरील मुींबई मेट्रो फेज-४ अींतगकत वडाळा त ेठाण ेया मागाकचे काम प्रगतीपथावर 
आहे. 
• एल.बी.एस. मागक रुीं दीकरणातील बािीत ५८७ बाींिकामिारकाींना मुींबई महानगरपामलका 
अधिननयम १८८८ च्या कलम ३१४ अन्वये नो्ीस देण्यात आली असून, ९० अपात्र बाींिकाम े
ननषकामसत करण्यात आली आहेत. 
• बाींिकाम ननषकामसत करण्यात आलेल्या रथता रेर्ेवरील रथता बाींिणीचे काम सुरु आहे.  
 सदर पररसरात सन २०१४ त ेमाहे फेब्रुवारी २०१९ या कालाविीत ४ अपघात झाले 
असून, त्यामध्ये ५ व्यक्तीींचा मतृ्यू झाल्याच ेगहृ ववभागामाफक त कळववण्यात आले आहे. 

___________ 
  

मुांबई शहरातील इमारतीांचा पनुववकिास रखडल्याबाबत 
  

(४)  ८४७५९ (२१-०४-२०१७).   अडॅ.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय गहृननमाकण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील ककत्येक इमारतीींचा पुनववककास प्रकल्प एक-दोन दशकाींपासून सुरू होवू न 
शकल्यामळेु त्यातील कु्ुींबे सींक्रमण मशबबरामध्ये राहत असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मूळ इमारतीींच्या जागी नव्या इमारती उभ्या राहत आहेत, त्यातील मळू 
भाडकेरूीं ना म्हाडाकडून माथ्र मलथ्व्दारे नवे घर देण्याची प्रकक्रया सुरू आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मुींबई झोपडपट्टी पुनवकसन सममती नामक तथाकधथत सींथथेचे अध्यक्ष चाींगदेव 
वानखेड े व दलालामाफक त वडाळा, मानखुदक, भारतनगर (वाींदे्र) व मुींबईत इतरत्र सींक्रमण 
मशबबरामिील मोकळया घराींमध्ये खो्या बनाव् कागदपत्राींच्या आिारे घुसखोरी होत असून 
या आरोपी ववरोिात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रश्नोक्त प्रकरणी शासनामाफक त कोणती कायकवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (०३-०९-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे.  
 ज्या उपकर प्राप्त इमारती िोकादायक स्थथतीत असल्यामळेु तोडण्यात आल्या 
आहेत, अशा इमारतीमिील रठहवाशाींना मींडळाच्या सींक्रमण मशबीरामध्ये थथलाींतरीत केले जात.े 
असे एकूण २९५ भूखींड असून, त्यापैकी काही भखूींड हे अरुीं द ककीं वा रथता रुीं दीकरणामळेु तसचे 
ववकास आराखड्यातील ववववि आरक्षणामध्ये बािीत असल्यान े तेथ े पुनववककास होव ू शकत 
नाही, अशा भूखींडावरील उपकर प्राप्त इमारतीतील भाडकेरु /रठहवाशी हे मुींबई इमारत दरुूथती 
व पुनरकचना मींडळाच्या सींक्रमण मशबीरामध्ये बऱ्याच कालाविीपासनू वाथतव्यास आहेत.  
(२) हे खरे नाही. 
 ज्या अरुीं द भखूींडावरील जुन्या उपकरप्राप्त  इमारती तोडल्या आहेत अशा भखूींडावर 
जेथे नवीन इमारतीचे काम सुरु करणे शक्य नाही. अशा तोडण्यात आलेल्या इमारतीमिील 
भाडकेरु/रठहवाशाींना बहृतसूचीनुसार (माथ्र मलथ्नुसार) कायमथवरुपी पयाकयी सदननका 
देण्याची प्रकक्रया म्हाडा प्राधिकरणामाफक त ननयमानसुार करण्यात येत.े 
(३) मुींबई झोपडपट्टी पुनवकसन सममती नामक तथाकधथत सींथथेच ेअध्यक्ष चाींगदेव वानखेड ेव 
त्याींच्या साखळीतील दलालामाफक त वडाळा, मानखुदक, भारत नगर (वाींदे्र) व मुींबईत इतरत्र 
ट्राींणझथ् मिील मोकळ्या घराींमध्ये खोट्या बनाव् कागदपत्राींच्या आिारे घुसखोरी केलेबाबत 
कोणत्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली नसल्याचे मुींबई इमारत दरुुथती व पुनरकचना मींडळान े
कळववले आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

भाांबेड, तहसील-लाांजा (जज.रत्नाधगरी) येथील नागरीिाांिडून अिृवषत  
आिारणी उपिरासह वसलू िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(५)  ८४७७१ (२०-०४-२०१७).   अॅड.वारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील स्जल्हा-रत्नाधगरी अींतगकत गाींव-भाींबेड, तहसील-लाींजा येथील नागरीकाींकडून- 
सराकसपण े दींडात्मक कारवाई आदेश क्रमाींक/एलएनए/वव.प/९२, तहसीलदार कायाकलय, लाींजा, 
ठदनाींक २६ डडसेंबर, २०१६ अन्वये अकृवर्त आकारणी उपकरासह रूपये १,४७०/- वसूल 
करण्यात येत असनू ही कारवाई शासनाच्या नववन अकृवर्त बबनशेती िोरणाच्या ननणकयाच्या 
ववसींगत असल्याच ेननषपन्न झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील गावातील सन २००५ सालापासून आतापयांत ककती बाींिकामाींना 
बबनशेती (अकृवर्त) ठरवून कारवाई करण्यात आली वा बाींिकामे ननयममत करण्यात आली, 
(३) असल्यास, इींठदरा आवास, रमाई आवास योजने अींतगकत बाींिण्यात आलेल्या घरकुलाींना ही 
अकृवर्त  ठरवून दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार सींबींधिताींवर कोणती 
कारवाई  केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०६-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौज े भाींबेड, ता.लाींजा, 
स्ज.रत्नाधगरी या गावातील एकूण २२९ प्रकरणाींत बाींिकाम परवानगी न घेतल्यामुळे महाराषट्र 
जमीन महसूल सींठहता, १९६६ च ेकलम ४५ अन्वये दींडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. 
इींठदरा आवास घरकुल योजना तसेच  रमाई आवास घरकुल योजना अशा प्रत्येक घरकुल 
योजनेंतगकत एका प्रकरणात दींडात्मक कारवाई करुन अकृवर्क आकारणी उपकराींसठहत वसूल 
करण्यात आली आहे. सींबींधित घरमालक याींनी सदरचे घर उक्त घरकूल योजनेंतगकत असल्याच े
दींडात्मक कायकवाहीवळेी ननदशकनास न आणून ठदल्याने घरकूल िारकाींच्या सींमतीन े उक्त 
वसूली करण्यात आली आहे.  
  

___________ 
  

'ब' सत्ता प्रिार मधील मालिी हक्िाच्या जशमनीांचे शमळित पत्र िरण्याबाबत 
  

(६)  ९१३२८ (१२-०८-२०१७).   श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) 'ब' सत्ता प्रकार मिील मालकी हक्काच्या जममनीींच ेममळकत पत्र करण्याबाबत व करार 
सींपलेल्या जममनीींबाबत सिुाररत िोरण ठरववण्याबाबत आदेश मा.महसूल मींत्री याींनी ठदनाींक 
३१ म,े २०१७ रोजी वा त्यासुमारास सींबधित अधिकाऱ्याींना ठदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आदेशाच्या अनुर्ींगान ेशासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०६-२०१९) : (१) व (२) “ब” सत्ता प्रकार मिील मालकी हक्काच्या 
जममनीींचे ममळकत पत्र करण्याबाबत व करार सींपलेल्या जममनीबाबत सुिाररत िोरण 
ठरववण्यासींदभाकत मा.मींत्री (महसलू) याींनी आदेश ठदले असल्याच ेआढळून आले नाही. तथावप, 
राज्यातील पुणे स्जल्हयातील दौंड नगरपररर्द हद्दीतील सत्ता प्रकार ‘ब’ सींवगाकतील ममळकती 
ह्या तत्कालीन मुींबई सरकारच्या सनदेद्वारा साऱ्याची रक्कम ठरवून मालकी हक्कान,े दीघक 
मुदतीच्या भाडपेट्टयाने व मललावाने प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत, असे ठदसून आले 
आहे. सदर ममळकतीसींदभाकतील सवक सनदाींमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तपशीलानुसार 
ममळकत ननहाय ववगतवारी करुन उधचत प्रथताव स्जल्हाधिकारी, पुणे याींच्यामाफक त शासन 
ननणकयाथक सादर करण्याबाबत स्जल्हा अधिक्षक भूमम अमभलेख, पुणे याींना कळववण्यात आले 
आहे. यासींदभाकतील प्रथताव प्राप्त झाल्यानींतर तपासून उधचत ननणकय घेण्याच ेसींकस्ल्पत आहे.  
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

मौजा िोिडी (ता.वडसा, जज.गडधचरोली) येथील सव ेन.१६९ मधील ३.२८ हे.आर  
जमीन शासन जमा िरण्याबाबत 

  

(७)  ९३७५९ (१२-०८-२०१७).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजा कोकडी (ता.वडसा, स्ज.गडधचरोली) येथील सव ेन.१६९ ही जमीन शासनान े१९६३-६४ 
मध्ये भूममिारी हक्कान ेठदली होती सद्यस्थथतीत त्या जममनीपैकी १.८८ हे.आर. 
जमीनीवर कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न घेतले जात नसनू जमीन पडीत आहे असा अहवाल 
तलाठी, कोकडी व मींडल अधिकारी, शींकरपूर याींनी ठदला आहे, हे खरे आहे काय,    
(२) असल्यास, सदर जमीन शासन जमा करावी अशा गावकऱ् याींच्या मागणीनुसार 
स्जल्हाधिकारी, गडधचरोली याींनी ठदनाींक २० माचक, २००१ रोजी ३.२८ हे.आर जमीन सरकार 
जमा करण्याबाबत उपववभागीय अधिकारी व तहमसलदार, वडसा याींना आदेशीत केले होते, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त आदेशा नींतरही सदर जमीन शासन जमा न केल्यान ेठदनाींक ९ एवप्रल, 
२०१३ रोजी ग्रामसभेन ेपुन्हा ठराव घेवून सदर जमीन शासन जमा कण्याबाबत ववनींती केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सादर जमीन शासन जमा करण्यास ववलींब लावणाऱ्या अधिकाऱ्याींवर कारवाई 
करून तातडीन े जमीन शासन जमा करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०२-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) मौजा कोकडी, ता.देसाईगींज 
(वडसा) स्ज.गडधचरोली येथील स.नीं.१६९ आराजी ६.४८ हे.आर जमीनीचा माजी सैननक 
श्री.काशीनाथ मोत्या मशे्राम याींना १९६३-६४ मध्ये भूममिारी हक्कावर पट्टा देण्यात आला होता. 
सदर जममनीपकैी ३.२८ हे.आर जमीन पडीत असल्याचे आढळून आले. सन १९९८-१९९९, 
१९९९-२००० व २०००-२००१ मध्ये अजकदाराींच े वारस मुलगी याींनी ३.२० हे.आर मध्ये िानाच े
वपक घेतल्याचे ठदसून येत.े तसेच सन २००१-२००२ या वर्ाकत ६.४८ हे.आर या पूणक जममनीवर 
िानाचे वपक घेतल्याचे आढळून आले. त्यानुर्ींगाने त्याींना सदर जममनीची उथतवारी/सुिारणा 
करण्याची सींिी देऊन तत्कालीन उपववभागीय अधिकारी, देसाईगींज याींनी ठद.२६.०४.२००२ 
रोजीच्या आदेशान्वये उक्त जमीन सरकार जमा करण्याची कायकवाही बाजूला ठेवनू उक्त सींपूणक 
जमीन वहीत करुन वपक घेण्याची सींिी प्रदान केली. 
 उक्त ६.४८ हे.आर जममनीच्या अमभलेखाची पडताळणी केली असता पटे्टदारकाींच्या 
मतृ्यूनींतर त्याींची वारस मुलगी व वविवा पत्नी उक्त जममनीवर पीक घेत आहेत.  

___________ 
  

िशेळी-िाल्होर (जज.ठाण)े या गावात खारफुटीवर भराव टािून  
बाांधण्यात येणाऱ्या बेिायदेशीर २०० बाांधिामाांबाबत 

  

(८)  १०६८७७ (०३-०४-२०१८).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), 
श्री.बळीराम शसरसिार (बाळापूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण 
पजश्चम), श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाव), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.सुरेश 
लाड (िजकत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय 
भरणे (इांदापूर), श्रीमती समुन पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपामलकेलगत कशेळी-काल्होर या गावात खारफु्ीवर भराव ्ाकून बाींिण्यात 
येणाऱ्या बेकायदेशीर २०० बाींिकामावर एमएमआरडीएने केवळ नो्ीस बजावण्याच ेकाम केले 
असून या ववभागात अनके अनधिकृत बाींिकाम ेहोत असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१८ मध्ये वा 
त्या दरम्यानच्या कालाविीमध्ये ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खारफु्ीची तोड करुन भराव ्ाकणे, अनधिकृत बाींिकाम ेकरण ेयाची चौकशी 
करुन कारवाई करण्याचे आदेश मा.पालकमींत्री, ठाणे याींनी ठदनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासुमारास स्जल्हा ननयोजन बैठकीमध्ये ठदलेले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय ननदशनाकस आले 
तद्नुसार कशेळी-काल्हेर व मभवींडी तालुक्यात तसेच ठदवा-मुींब्रा भागात खारफु्ीवर भराव करून 
अनधिकृत बाींिकामे करणाऱ्या ववकासकाींवर तसचे त्याींना अभय देणाऱ्या सींबींधित अधिकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१९) : (१) हे अशींत: खरे आहे. शासनान ेठदनाींक १७.०३.२००७ 
च्या अधिसूचनेन्वये मभवींडी पररसर अधिसूधचत के्षत्रासाठी मुींबई महानगर प्रदेश ववकास 
प्राधिकरणाची महाराषट्र प्रदेमशक ननयोजन व नगर रचना अधिननयम, १९६६ च्या कलम  ४० 
(१) (सी) अन्वये ववशेर् प्राधिकरण म्हणून ननयुक्ती केली आहे. सदर अधिसूधचत के्षत्रातील 
सीआरझडेने बाधित झालेल्या के्षत्रातील १८५ अनाधिकृत बाींिकाम प्रकरणी महाराषट्र प्रादेमशक 
ननयोजन व नगर रचना अधिननमय, १९६६ च्या कलम  ५३ (१) नो्ीसी बजावण्यात आल्या 
असून अधिननमातील तरतूदीनुसार सदर प्रकरणी कायकवाही सुरु आहे.     
(२) हे खरे आहे. स्जल्हा ननयोजन सममतीच्या बैठकीत मा.लोकप्रनतननिीींनी उपस्थथत केलेल्या 
मुद्याींच्या अनुर्ींगान ेमा.पालकमींत्री महोदयाींनी अनाधिकृत बाींिकाम करणारे रेती माकफया ज्या 
ठठकाणी रेतीचा उपसा कररत आहेत त्या ठठकाणी स्जल्हा प्रशासनाने त्वरीत कडक कायकवाही 
करावी अस ेननदेश ठदले. 
(३) मभवींडी तालुक्यातील मौज ेकेवणी, ठदवे अींजूर, कशेळी, कोन या गावच्या खाडी ककनाऱ्यावर 
काींदळवनाचा ऱ्हास तसेच काींदळवनावर माती व डबे्रीजचा भराव याबाबत प्राप्त झालेल्या 
तक्रारीच्या अनुर्ींगाने उपववभागीय अधिकारी मभवींडी, ववभाग मभींवडी याींचे कायाकलयाकडून 
सींबींधित इसमाींवर पयाकवरण सींरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १५ व १९ अन्वये १ नारपोली 
पोलीस थ्ेशन – २८, २ तालुका पोलीस थ्ेशन मभींवडी-३, ३. कोन गाव पोलीस थ्ेशन-१ असे 
एकूण ३२ गुन्हे सन २००८ पासून ते ०८/०४/२०१७ पयांत दाखल केलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

बबतािा प्रिल्पाच े(ता.अिोले, जज.अहमदनगर) प्रलांबबत िाम सुरु िरण्याबाबत 
  

(९)  १०७१३५ (१०-०४-२०१८).   श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बबताका प्रकल्पाचे (ता.अकोले, स्ज.अहमदनगर) प्रलींबबत काम  तातडीने सुरु करण्यासह 
ववववि मागण्याींकरीता थथाननक लोकप्रनतननिीींनी व शेतकऱ्याींनी तहमसल कायाकलय,अकोले 
याींच्या कायाकलयावर ठदनाींक २७ जून, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास मोचाक काढून आपल्या 
मागण्याींच ेननवेदन ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१७-०९-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 बबताका प्रकल्पाचे (ता.अकोले, स्ज.अहमदनगर) प्रलींबबत काम तातडीने सुरु 
करण्यासह ववववि मागण्याींच े ननवेदन ठद.०१ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी  तहमसलदार कायाकलय, 
अकोले याींच्याकड ेप्राप्त झालेले आहे. 
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(२) बबताका जलमसींचन प्रकल्पाकरीता आठदवासी ववकास ववभागाकडून प्राप्त ननिी रु.३२२.०१ 
लक्ष पैकी एकूण रु.२२१.९० लक्षची कामे पूणक करण्यात आलेली आहेत. मशल्लक राठहलेली कामे 
वन ववभागाकड ेताींबत्रक कमकचारी नसल्याने व लघुमसींचन चराकरीता लागणारे के्षत्र उपववभागीय 
अधिकारी, लघु पा्बींिारे (थथाननक थतर), उप ववभाग सींगमनेर याींच्याकड ेहथताींतरीत झालेले 
असल्यान ेज्या ववभागाकड ेताींबत्रक क्षमता उपलब्ि आहे अशा ववभागाकड े मशल्लक असलेला 
ननिी मशल्लक ननिी रु.१००.११ लक्ष वगक करुन त्या ववभागाकडून सदर काम े पूणक व्हावीत 
म्हणून प्रकल्प अधिकारी, एकास्त्मक आठदवासी ववकास प्रकल्प, राजूर ता.अकोले, 
स्ज.अहमदनगर याींच्याकड ेप्रथताववत करण्यात आले आहे. 
 तसेच सदर ननवेदनातील उवकररत ववववि मागण्याींच्या अनुर्ींगाने ननयमानसुार 
कायकवाही करण्याबाबत सींबींधित कायाकलयास तहमसलदार, अकोले याींच्यामाफक त ठद.०४.१०.२०१७ 
च्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी जजल््यातील सामान्य रुग्णालयातील मेरो रक्तपेढीच े 
हस्ताांतरण िरण्यात आलेले नसल्याबाबत 

  

(१०)  १०९८४२ (३१-०३-२०१८).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय सावकजननि 
बाांधिाम (सावकजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी स्जल्ह्यातील सामान्य रुग्णालयात सन २०११ मध्ये मेट्रो रक्तपेढी सुरु करण्यात 
आलेले काम सन २०१३ पयांत पणुक करुन स्जल्हा रुग्णालय प्रशासनाकड ेहथताींतरीत करण्याची 
मुदत सावकजननक बाींिकाम ववभागाला ठदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुदतीस ३ वर्ाकचा कालाविी पूणक होऊनही अद्याप सदर मेट्रो रक्तपेढीच े
हथताींतरण करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत व सदर मेट्रो रक्तपेढी तातडीन े स्जल्हा रुग्णालय 
प्रशासनाकड े हथताींतरण करण्याबाबत शासनाने कोणती ननणकयात्मक कायकवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) मेट्रो रक्तपेढीचे काम पूणक करुन ठद.३१/३/२०१५ रोजी उपभोक्ता ववभागास 
हथताींतरीत करण्यात आली असून सद्य:स्थथतीत रक्तपेढी नवीन इमारतीमध्ये कायकरत आहे. 

___________ 
  

तारापुर ओद्योधगि पररसरातील वारांगळे के्षत्रातील ववराज प्रोफाइल  
िां पनीन ेआददवासीच्या जशमनी बळिववल्याबाबत 

  

(११)  ११०१०८ (१८-०४-२०१८).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) तारापुर ओद्योधगक  पररसरातील वारींगळे के्षत्रातील ववराज प्रोफाइल कीं पनीने आठदवासीींच्या 
जममनी बळकववल्याच े ठदनाींक १३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास ननदशकनास आलेले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे, व त्यानुर्ींगाने ववराज प्रोफाइल कीं पनीवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०६-२०१९) : (१) असे ननदशकनास आले नाही. 
(२), (३) व (४) मौज ेवाराींगड ेयेथील ग् क्र.६३/१, के्षत्र २-०३.८ पो.ख.०-१८.० हे.आर ही जमीन 
श्री.मािव (महाद)ू णझणका सोहाींग याींचा अिाक ठहथसा व श्री.नवसू लाशा सोहाींग याींचा अिाक 
ठहथसा अशी सामानयकररत्या दाखल आहे. श्री.नवस ू लाशा सोहाींग व इतर ६ याींच े अिाक 
ठहश्याचे जममनीवर बबगर आठदवासी इसम श्री.अब्दलु नईम चौिरी व इतर याींनी गोडावून व 
गाळ्याींचे बाींिकाम केल्याचे ननदशकनास आले आहे. सदरची बाींिकाम ेपरवानगी न घेता केल्यान े
तहमसलदार, पालघर याींनी आठदवासी खातेदार याींना महाराषट्र अनुसुधचत जमातीना जमीन 
प्रत्यावपकत करणे अधिननयम १९७४ मिील तरतुदीनुसार जमीन प्रत्यावपकत करणेबाबतच ेआदेश 
ठदनाींक १२.१०.२०१८ रोजी पारीत केले आहेत. सदर आदेशाववरुध्द बबगर आठदवासी श्री.अब्दलु 
नईम मेहींदी चौिरी याींनी  उपववभागीय अधिकारी, पालघर याींचकेड ेदाखल केलेल्या अवपलावर 
उपववभागीय अधिकारी, पालघर याींनी तहमसलदार, पालघर याींच े ठदनाींक १२.१०.२०१८ च्या 
आदेशास ठदनाींक २५.१०.२०१८ च्या आदेशान्वये थथधगती ठदलेली आहे. 

___________ 

  
तोंडवळी तळाशील (ता.मालवण, जज.शसांधुदगुक) किना-यावर स्वदेश दशकन 

योजनेंतगकत िरण्यात येणाऱ्या भसूांपादनाबाबत 
  

(१२)  ११४७५७ (२८-०३-२०१८).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या थवदेश दशकन योजनेंतगकत तोंडवळी तळाशील (ता.मालवण, स्ज.मसींिुदगुक) 
ककना-यावर पयक् न सुवविा उभारण्याच्या प्रकल्पासाठी ककनाऱ् यालगतच्या गावातील जमीनी 
सींपाठदत करण्याची कायकवाही सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर भसूींपादनाबाबत या गावातील ग्रामथथाींनी तहमसलदार, मालवण याींच्याकड े
ननवेदन देऊन त्याववरुद्ध आके्षप घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर आके्षप घेण्याची कारणे काय आहेत व ग्रामथथाींच्या ववरोिामुळे पयाकयी 
भूसींपादनाबाबत शासनान ेकोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



वव.स. ५९९ (11) 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०६-२०१९) : (१) कें द्र पुरथकृत थवदेश दशकन योजनेंतगकत मौज े
तोंडवली, ता.मालवण येथील भूींसपादनाबाबतचा प्रथताव प्राप्त नाही. परींतु स.नीं.७७ ठह. नीं.१ 
के्षत्र १९.१६.० हे. आर बबन आकारी सरकारी पड शासकीय जमीन कें द्र पुरथकृत थवदेश दशकन 
योजनेंतगकत मसींिुदगुक कोथ्ल सककक ्चा ववकास करणेसाठी महाराषट्र पया्ं न ववकास 
महामींडळास हथताींतरण करणेचा प्रथतावकामी स्जल्हाधिकारी, मसींिुदगुक कायाकलयाकडून कायकवाही 
सुरु आहे. 
(२), (३) व (४) सदर जममनीबाबत तहमसलदार, मालवण याींचकेड ेग्रामपींचायत, तोंडवळी याींनी 
ग्रामसभेतील ठरावाची प्रत सादर केली आहे. सदर ठरावात ग्रामथथाींनी सचूना केली आहे की, 
स.नीं.७७ ठह. नीं.१ मिून समूद्र ककनारी जाण्या-येण्याचा एकमेव मागक आहे. मस्च्िमाराची रापण 
व रापणीच्या होड्या काढून ठेवण्याची जागा आहे. सदर जागेतून रापणीची मासळी न-ेआण 
करण्यासाठी वापर केला जातो. त्यामुळे सदरची जागा पारींपाररक मस्च्िमाराींसाठी राखीव के्षत्र 
म्हणून ठेवणेची मागणी केलेली असून थवदेश दशकन योजनेसाठी अन्य जागेचा वापर करण्याची 
ववनींती केली आहे. 

___________ 
  

राज्यातील वाहतुि िोंडीची समस्या सोडववण्याबाबत 
  

(१३)  १२६५०८ (११-१२-२०१८).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव शभस े
(लातूर ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तीन को्ी वाहनाींची नोंदणी झाली असून यात सातत्यान ेवाढ होत असल्यामुळे 
सवाकधिक म्हणज े३२ लाख खाजगी वाहन ेमुींबईत असून यात दररोज ७०० वाहनाींची भर पडत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सातत्याने वाढणाऱ्या वाहनाींमुळे जागोजागी प्रचींड वाहतूक कोंडी होत असुन 
प्रवाशाींचा वळे आणण इींिनावर अधिक खचक होत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, मा.कें द्रीय दळणवळण मींत्रयाींनी अमलकडचे १५ वर् े वापरात असलेली वाहने 
वापरातून बाद करण्याचा कायदा करण्यात येत असल्याचे सूतोवाच केले होत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन वाहतकु कोंडी ्ाळण्याबाबत कोणती कायकवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(११-०९-२०१९) : (१) राज्यामध्ये ठद.३१.०३.२०१८ अखेर एकूण ३.२९ को्ी 
वाहने अमभलेखावर नोंदणीकृत झाली आहे. मुींबईमध्ये सन २०१७-२०१८ या वर्ाकत एकूण २.४२ 
लाख खाजगी वाहनाींची भर पडून ३१.०३.२०१८ अखेर मुींबईतील एकूण खाजगी वाहनाींची सींख्या 
२९.७१ लाख इतकी आहे. त्यानुसार मुींबईमध्ये दररोज सरासरी ८९६ इतक्या वाहनाींची नोंदणी 
होते ही वथतुस्थथती आहे. 
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(२), (३) व (४) मुींबई शहरातील वाहतूक ननयमन व ननयींत्रण तसचे वाहतूक कोंडी हया बाबी 
मो्ार ववभागाच्या अखत्यारीत येत नाही. सदर बाबी हया पोलीस ववभाग (वाहतूक), बहृन्मुींबई 
महानगरपालीका व मुींबई महानगर प्रादेमशक ववकास प्राधिकरण या ववभागाींच्या अख्यत्याररत 
येत असून वाहतकू कोंडी ्ाळण्याकरीता पोलीस (वाहतकू) ववभाग, मुींबई महानगरपालीका व 
मुींबई महानगर प्रादेमशक ववकास प्राधिकरण याींच्याव्दारे कायकवाही केली जात.े 
 मो्ार वाहन अधिननयम १९८८ व त्या अींतगांत बनववलेल्या ननयमाींमध्ये वाहनाच्या 
नोंदणीवर  ननबांि घालण्याबाबतची तरतूद नाही. 
(५) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मानधनावर िायकरत असलेल्या िमकचा-याांबाबत 
सशमतीने िेलेल्या शशफारशी 

  

(१४)  १२८००९ (०४-१२-२०१८).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) 'एकित्र योजना' तयार करण्यासाठी महसूल व वन ववभागाच्या ठदनाींक १८ माचक, २०१७ 
रोजीच्या शासन ननणकयान्वये राज्यातील मानिनावर कायकरत असलेल्या कमकचा-याींचा ववचार 
करण्यासींदभाकत थथापन करण्यात आलेल्या सममतीने सादर केलेल्या मशफारशीच्या अहवालाच्या 
अनुर्ींगाने कायकवाही करण्याबाबत ठदनाींक १ ऑगथ्,२०१८ रोजी वा त्यासुमारास उप सधचव, 
महसूल व वन ववभाग, मींत्रालय याींनी अप्पर मुख्य सधचव, ववत्त ववभाग, गहृ ववभाग, 
सावकजननक आरोग्य ववभाग, महसूल व वन ववभाग व सधचव, मठहला व बालववकास ववभाग 
याींना पत्र ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पत्राच्या अनुर्ींगाने शासनान ेकोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०६-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) व (३) कोतवालाींना चतुथकशे्रणी दजाक देण्याबाबत सींघ्नेच्या मागणीच्या अनुर्ींगान े
कोतवालाींना चतुथकशे्रणी दजाक द्यावयाचा झाल्यास राज्यातील कोतवालाींप्रमाणे इतरही 
मानिनावर असलेल्या कमकचाऱ्याींचीही मागणी पुढे येण्याची शक्यता ववचारात घेता, अशा 
मानिनावर कायकरत असलेल्या सवक कमकचाऱ्याींचा एकबत्रत ववचार करुन त्याींना सामास्जक सुरक्षा 
प्रदान करण्यासाठी, त्याींच्यासाठी “एकित्र योजना” तयार करण्याकामी अभ्यास करुन शासनास 
मशफारस करण्यासाठी महसलू व वन ववभाग, ठदनाींक १८ माचक, २०१७ च्या शासन ननणकयान्वये 
अपर मुख्य सधचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतखेाली थथापन करण्यात आली. सदर सममतीन े
आपल्या मशफारशीींसह सादर केलेला अहवाल तसेच कोतवालाींच्या एकबत्रत कामाींच े थवरुप, 
त्याींची पूणकवळे शासकीय कामाशी बाींिीलकी ववचारात घेता कोतवालाींना देण्यात येणाऱ्या 
मानिनात सेवाजेषठतेनुसार मानिन वाढ करणे, त्याींना “राज्य शासकीय कमकचारी समुह 
वैयस्क्तक अपघात योजना”, “अ्ल ननवतृ्तीवेतन योजना” व “महात्मा ज्योनतबा फुले जन 
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आरोग्य योजना” या योजनाींचा लाभ देणे व त्याींचा चतुथक शे्रणीच्या सरळसेवेच्या पदाींमध्ये 
मशपाई म्हणून प्रथम ननयुक्तीचा को्ा २५% वरुन ४०% पयांत वाढववणे या सींबींिी ठदनाींक ८ 
जानेवारी, २०१९ रोजीच्या मा.मींबत्रमींडळ बैठकीत ननणकय घेण्यात आला व त्यानुसार 
ठद.०६.०२.२०१९ रोजी शासन ननणकय ननगकममत करण्यात आलेला आहे. 

___________ 
  

िल्याण (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथील ररक्षाचालि नागररिाांिडुन  
जादा भाड ेआिारणी िरत असल्याबाबत 

(१५)  १३४५२८ (१५-१२-२०१८).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (ता.कल्याण, स्ज.ठाणे) येथील ररक्षाचालक रेल्वे थ्ेशन बाहेर ररक्षा उभ्या करत 
असल्यामळेु मोठ्या प्रमाणात वाहतुक कोंडी ननमाकण होत आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ररक्षाचालक नागररकाींकडून युननयनने ठरवून ठदलेल्या दरापेक्षा जाथत दर 
आकरणी करत असून याकड े वाहतुक ववभागाचे अधिकारी दलुकक्ष करीत असून या पररसरात 
कोणतेही वाहतुक पोलीस उपस्थथत नसतात, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, पररवहन ववभागाने ठदलेला तक्रार ननवारण क्रमाींक लागत नसल्यामुळे 
नागररकाींमध्ये सींतापाचे वातावरण ननमाकण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार कल्याण येथील 
ररक्षाचालक युननयनने ठरवुन ठदलेल्या दरापेक्षा जाथत दर आकारत असल्याबाबत कायकवाही 
करुन दलुकक्ष करणाऱ्या सींबींधित अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(११-०९-२०१९) : (१) हे खरे आहें. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 उप प्रादेमशक पररवहन कायाकलय, कल्याण याींच्या सींकेत थथळावर माहे एवप्रल,  
२०१७ ते माहे माचक, २०१९ या कालाविीत  २४७ तक्रारी प्राप्त झाल्या असता ३२ तक्रारी  
ननकाली काढल्या असून २४७ वाहन िारकाींना कारणे दाखवा नो्ीसा पाठववण्यात आलेल्या 
आहे. सदर कारवाईतून रू.३२,७००/-इतका दींड आकारण्यात आलेला आहे.  
(४) मुींबई महानगर प्रादेमशक पररवहन प्राधिकरणाच्या बठैकीत मींजरू केलेल्या भाडयानुसार दर 
आकारण्याबाबत सवक ररक्षा चालकाींना सूचना ठदलेल्या आहेत. तसेच सवक ररक्षा सींघ्नाींची बैठक 
घेऊन ररक्षा चालकाींना शअेर प्रमाणे व मी्र प्रमाणे होणाऱ्या ननयममत भाडयाप्रमाणेच दर 
आकारण्याबाबत सूचना ठदलेल्या आहेत. 
 ठद.०१.०१.२०१८ ते ३१.०१.२०१९ या कालाविीत ऑ्ोररक्षाींवर केलेल्या कारवाईत 
५७९५ ऑ्ोररक्षाींची तपासण्यात आली असता ९१७ ऑ्ोररक्षा दोर्ी आढळून आलेल्या आहेत. 
त्यापैकी ६३९ प्रकरणे ननकाली काढण्यात आली असून ३५४ वाहनाींचा परवाना व २५० वाहनाींची 
अनुज्ञप्ती ननलींबबत करण्यात आलेली आहे. सदर कारवाईतनू रू.२८,२३,३००/- इतका दींड वसूल 
करण्यात आलेला आहे. 
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 ठरलेल्या भाड ेदरापेक्षा जादा भाड ेआकारणीबाबत नागररकाींकडून करण्यात आलेल्या 
तक्रारीच्या अनुर्ींगान ेजादा भाड ेआकारणीबाबत कल्याण वाहतूक शाखेकडून २ केसेस करण्यात 
आलेल्या आहे. तसेच सन २०१७ त ेसन २०१९ या कालाविीत वाहतूक (पोमलस) शाखमेाफक त 
करण्यात आलेल्या कारवाईत दोर्ी ररक्षा चालकाींवर २४,६१६ केससे  दाखल करण्यात आलेल्या 
असून सदर कारवाईत रू.५३,८०,८००/- इतकी दींड थवरूपात वसूली करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही.    

___________ 
  

मौज ेसोनाळे (ता.शभवांडी, जज.ठाणे) येथील वन ववभागाच्या  
जागेत अनतक्रमण होत असल्याबाबत 

  

(१६)  १३४७८६ (०४-०६-२०१९).   श्री.महेश चौर्ुले (शभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय वन ेमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेसोनाळे (ता.मभवींडी, स्ज.ठाणे) येथील सवे नींबर. २०१ वन / १५२ खाजगी/ २२७ वन 
येथे मे.अहुजा प्रा.मल कीं पनीन ेवन ववभागाच्या जागेत अनधिकृत इमारतीींच ेबाींिकाम केले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बाींिकामाींची माठहती ममळण्याबाबत थथाननक लोकप्रनतननिी याींनी उप 
ववभागीय अधिकारी, मभवींडी याींच्याकड ेठदनाींक १ ऑक््ोबर २०१८ रोजी वा त्यासुमारास प्रत्यक्ष 
व मेलद्वारे मागणी केली होती तथावप अद्याप सदर अनधिकृत बाींिकामाींची माठहती त्याींना 
उपलब्ि करून देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,सवे नींबर. २०१ वन / १५२ खाजगी/ २२७ वन ववभागाच्या जागेमध्ये बाींिकाम 
करीत असताना वेळोवेळी थथाननक नागररकाींनी व लोकप्रनतननिी याींनी तक्रार दाखल केली 
असताना अद्याप कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर बाींिकाम ननषकामसत करण्याबाबत शासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१७-०९-२०१९) : (१) मौजे सोनाळे, ता.मभवींडी, स्ज.ठाणे येथील सव े
क्र.२०१ व सव्हे क्र.१५२ चे के्षत्र वनके्षत्र नसून खाजगी के्षत्र आहे. सव्हे क्र. २२७ चे के्षत्र राखीव 
वनक्षेत्र आहे. सदर वनक्षेत्रापैकी १००० चौ.मी. के्षत्रात मे.अहुजा प्रा.मल. कीं पनीन े अनधिकृत 
इमारतीच ेबाींिकाम केल्याचे आढळून आले आहे.   
(२) सदर बाींिकामाची माठहती ममळण्याबाबत थथाननक लोकप्रनतननिीींनी उप ववभागीय 
अधिकारी, मभवींडी याींच्याकड ेठदनाींक १.१०.२०१८ रोजी ननवेदन सादर केले होते. 
 सदर ननवेदनातील मागणीच्या अनुर्ींगाने तहमसलदार मभवींडी याींनी त्याींच्या ठदनाींक 
२८.१२.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये थथाननक लोकप्रनतननिी याींना बाींिकामासींबींधित माठहती 
देण्याबाबत मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरण, उप प्रादेमशक कायाकलय, ठाणे व अपर 
तहमसलदार, मभवींडी याींना कळववले आहे.  
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(३) मौज ेसोनाळे, ता.मभवींडी, स्ज.ठाणे येथील राखीव वन सव्हे क्र. २२७ मध्ये मेससक अहुजा 
प्रा.मल. कीं पनीने १००० चौ.मी. के्षत्रात अनतक्रमण केल्यान ेठदनाींक १६.१०.२०१५ रोजी वनगुन्हा 
नोंदववण्यात आला आहे. तसेच सदर प्रकरणी ठदवाणी न्यायालय, मभवींडी येथे रेग्युलर मसस्व्हल 
सु् दाखल करण्यात आला असून सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) सदर अनतक्रमणासींबींिी उप ववभागीय वन अधिकारी, माींडवी याींच्यामाफक त महाराषट्र जममन 
महसूल सींठहता, १९६६ चे कलम ५३ व ५४ अींतगकत सींबींधिताींना नो्ीस बजावण्यात आली 
आहे.  
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईसह राज्यभरात ित्तलखान्याांिड ेजाणाऱ्या प्राण्याांच्या वाहतुिीत  
ननयमाांचे उल्लांर्न होत असल्याबाबत 

  

(१७)  १३४९०८ (०९-०७-२०१९).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवक) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यभरात कत्तलखान्याींकड ेजाणाऱ्या प्राण्याींच्या वाहतुकीत ननयमाींचे उल्लींघन 
केले जात असल्याच ेमाहे माचक, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, नव्या वहातूक ननयामनुसार आवश्यक असलेला ववशेर् परवानाही वाहन 
चालकाींकड ेनसल्याचेही ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रत्येक वाहनातील प्राण्याींच्या सींख्येवरील मयाकदा, बकरी व बलै याींच्यासाठी 
थवतींत्र जागा, प्राण्याींच्या हालचालीसाठी पुरेशी जागा, अन्य कोणतेही सामान नेण्यास मनाई 
आदी ननयमाींचे पालन करण्यात येत नसल्याचेही ननदशकनास येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववशेर् परवाना नसणाऱ्या व ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या वाहन चालकाींवर 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावते (११-०९-२०१९) : (१) व (२) याबाबत वथतुस्थथती अशी आहे की, मा. उच्च 
न्यायालय मुींबई याींनी जनहीत याधचका क्र. ३३/२०१६ मध्ये या सींदभाकत ठदनाींक २५.०३.२०१९ 
रोजी प्राण्याींच्या वाहतुकीच्या सींदभाकने कें द्रीय मो्ार वाहन ननयम १९८९ च्या ननयम १२५-ई 
मिील तरतूदीनुसार अींमलबजावणी होत आहे अथवा मो्ार वाहन ननयम १९८९ च्या ननयम 
८३ प्रमाणे कायकवाही होत आहे, याबाबत खातरजमा करण्यासाठी आदेश पारीत केले आहेत. 
 आज रोजी नोंदणी प्राधिकाऱ्याींकडून कें द्रीय मो्ार वाहन ननयम १९८९ च्या सुिाररत 
ननयम १२५-ई मिील तरतूदीनुसारच प्राण्याींच्या वाहतुकीसाठी ववशेर् परवाने जारी केले जातात. 
(३) व (४) के्षत्रीय कायाकलयाींच्याव्दारे वाहनाींची प्रत्यक्ष तपासणी करुनच प्राण्याींच्या प्रकारननहाय 
त्याींना वाहतूक करण्याचा परवाना प्रदान करण्यात येत आहे. तसेच ननयमाप्रमाणे प्राण्याींची 
वाहतूक होत नसल्यास वायुवेग पथकाींमाफक त त्याींच्यावर कायकवाही करण्यात येते. 
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 राज्यातील वायुवेग पथकाव्दारे माहे एवपल, २०१८ ते माहे २०१९ या कालाविीत 
अवैिररत्या प्राण्याींची वाहतूक करणाऱ्या वाहनाींची तपासणी करण्यात आली असता ४१४ वाहन े
दोर्ी आढळून आलेली आहे. त्यात ३६ अनुज्ञप्ती, ६८ परवान ेव २५ नोंदणी ननलींबबत करण्यात 
आलेली आहे. सदर कारवाईत रू.१२.१० लाख इतका दींड वसूल करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

ववलेपाले (मुांबई) येथ ेबसववण्यात आलेले बहुताांश सीसीटीव्ही िॅमेरे 
बांद अवस्थेत असल्याबाबत 

  

(१८)  १३५०३० (१२-०७-२०१९).   अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन 
(सायन-िोळीवाडा), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भांददर), श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवक) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ववलेपाले (मुींबई) येथे बसववण्यात आलेले बहुताींश सीसी्ीव्ही कॅमेरे बींद अवथथेत 
असल्याची बाब माहे मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यामुळे गुन्हेगाराींची ओळख प्ववणे तसेच गुन्ह्याींची उकल होण्यास अडचण 
ननमाकण झाल्यामळेु ववभागातील गुन्ह्याींच्या सींख्येत वाढ झाल्याच ेननदशकनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर के्षत्रात दसुऱ्या ्प्प्यात बसववण्यात येणाऱ्या सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्याींबाबत 
अद्यापपयांत कोणत्याच प्रकारची कायकवाही करण्यात आली नसल्याचे समजते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, ववलेपाले येथे बींद अवथथेत असलेल्या सीसी्ीव्ही कॅमेराींची दरुुथती तसचे 
त्याींच्या देखभालीची वारींवाररता ठरवून दसुऱ्या ्प्प्यातील सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०८-२०१९) : (१) व (२) मुींबईतील ववलेपाले वविानसभा के्षत्रामिील 
सवक कॅमेरे चालू स्थथतीत आहेत. 
(३) व (४) दसुऱ्या ्प्प्यात बसववण्यात येणाऱ्या सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्याींबाबत आराखडा तयार केला 
आहे व याबाबत कायकवाही सुरु आहे.  
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
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नवी मुांबईतील ५५ हजार िुटुांब धोिादायि र्राांमध्ये 
वास्तव्य िरीत असल्याबाबत 

(१९)  १३५५६० (११-०७-२०१९).   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील बेलापूरपासून ठदघ्यापयांत सुमारे ५५ हजार कु्ुींब िोकादायक घराींमध्ये 
वाथतव्य करीत असल्याची बाब माहे माचक, २०१९ च्या नतस-या आठवड्यात वा त्यादरम्यान 
ननदशकनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िोकादायक इमारतीींचा पुनकववकास करण्यासाठी शासनाने अडीच एफएसआय 
मींजूर करून चार वर् े होऊनही िोकादायक इमारतीींच्या पुनववककासाला परवानगी ममळालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अनुर्ींगाने शासनाकडून कोणती कायकवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१९) : (१) • नवी मुींबई महानगरपामलका कायकके्षत्रात सन 
२०१८-१९ मध्ये एकूण ३७८ इतक्या िोकादायक इमारती घोवर्त करण्यात आलेल्या आहेत. 
• त्यापकैी सी-१, अनतिोकादायक, राहण्या अयोग्य व तात्काळ ननषकामसत करणे प्रवगकमध्ये 
मोडणाऱ्या अशा एकूण ५८ इमारती घोवर्त करण्यात आलेल्या आहेत.  
• सदर सी-१ प्रवगाकतील इमारतीमध्ये अींदास्जत २, २७३ इतके कु्ुींबे वाथतव्यास आहेत, ही 
वथतुस्थथती आहे. 
(२) व (३) • नवी मुींबई महानगरपामलका के्षत्रात मसडकोने बाींिलेल्या व सद्यस्थथतीत 
िोकादायक/ मोडकळीस आलेल्या इमारतीींच्या पुनववककास/पुनबाांिणीसाठी प्रोत्साहनात्मक वाढीव 
च्ई के्षत्र ननदेशाींक मींजूर करण्याची तरतूद आहे. 
• तथावप, त्यापुवी आयुक्त, नवी मुींबई महानगरपामलका याींच े अध्यक्षतेखाली तज्ञ 
सममतीमाफक त अशा इमारती िोकादायक/मोडकळीस आले असल्याची ओळख प्ववण्याची 
तरतूद महानगरपामलकेच्या मींजूर ववकास ननयींत्रण ननयमावली मिील ननयम क्र. ४६(३) मध्ये 
करण्यात आलेली आहे. 
• सदर रथत्याींच ेच्ई के्षत्र काही ठठकाणी १५.०० मी. पेक्षा कमी असल्यान े२.५० च्ई के्षत्र 
ननदेशाींक अनुजे्ञय होत नाही. महानगरपामलकेने ठद.०४.०२.२०१८ च्या आदेशान्वये महाराषट्र 
महानगरपामलका अधिननयम १९४९ मिील कलम २१० मिील तरतूदीनुसार रथत्याच्या 
ननयममत रेर्ा ववहीत करण्यात आलेल्या आहेत. 
• प्रथतुत प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय व शासनाचे वळेोवळेी प्राप्त होणारे ओदश तसचे नवी 
मुींबई महानगरपामलकेच्या ववकास ननयींत्रण ननयमानुसार प्रथताव महानगरपामलकेस प्राप्त 
झाल्यास पुढील आवश्यक ती कायकवाही करण्यात येणार असल्याचे, नवी मुींबई 
महानगरपामलकेने कळववले आहे.  
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे महानगरपाशलिेच्या हद्दीमध्ये वडगाव पुल, माणणिबाग, गांगा भाग्योदय ते राजारामपुल 
रस्त्यालगत मोठ्या प्रमाणात अनधधिृत व्यवसाय सुरु असल्याबाबत 

  

(२०)  १३५६२२ (११-०७-२०१९).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरपामलकेच्या हद्दीमध्ये वडगाव पुल, माणणकबाग, गींगा भाग्योदय त े
राजारामपुल पयांतच्या दोन्ही बाजूच्या रथत्यावर, फु्पाथवर तसेच रथत्यालगत मोठ्या 
प्रमाणात व्यावसानयक हातगाड्या, पथारी, खाद्यपदाथक ववके्रत्याींकडून अनधिकृत व्यवसाय सुरु 
असल्याच ेननदशकनास येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू व्यावसानयक हातगाडया, पथारी, खाद्यपदाथक ववके्रत्याींमुळे या रथत्यावर 
मोठया प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असून नागररकाींच ेस्जववतास िोकादायक होत असल्याचेही 
ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी सींबींधित प्रशासनाकडून कोणतीही कायकवाही होताना ठदसत 
नसल्याचेही ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून कोणती कायकवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) • सदर ठठकाणी पूवीपासनू 
व्यवसाय करणाऱ्या पथववके्रत्याींची पथववके्रता (उपस्जववका सींथथा व पथववक्री ववननयमन) 
अधिननयम, २०१४ च्या अींतगकत सींगणकीय नोंदणी करुन त्याींच े प्रथतुत ठठकाणी पुनवकसन 
करण्यात आले आहे. 
• सदर नोंदणीकृत फेरीवाला व्यावसानयकाींची पुनवकसन कायकवाही चालू आहे.  
• तथावप फेरीवाला नोंदणी पत्रातील अ्ीशतींच े उल्लींघन करणाऱ्या पथववके्रत्याींवर तसेच 
अनधिकृत व्यावसानयकाींवर ननयमाींनुसार दैनींठदन कारवाया करण्यात येतात.  
• या व्यनतररक्त अधिकृत व्यावसानयकाींवर ननयींत्रण ठेवनू वाहतकुीस अडथळे होणार नाहीत 
याची दक्षता घेतली जात आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

वारजे (ता.हवेली, जज.पुणे) येथे वणृवाल सोसायटी लगत नाल्याची  
सीमाशभांत िमिुवत झाल्याबाबत 

  

(२१)  १३५७३४ (११-०७-२०१९).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वारजे (ता.हवेली, स्ज.पुणे) येथे वणृवाल सोसाय्ी येथील नाल्यालगतची सीमामभींत 
कमकुवत झाली असून िोकादायक अवथथेत असल्याच ेमाहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नाल्याच्या मसमामभींतीला लागून लोकवथती असून पावसाळ्यापूवी नाल्यालगतची 
िोकादायक मभींत दरुुथत न केल्यास भववषयात मोठी दघुक् ना होऊ शकते अस े असताींना 
सींबींधित प्रशासनाकडून कुठलीही कायकवाही होत नसल्याचे ननदशकनास येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत वारींवार ववववि वतृ्तपत्रातून तसेच तक्रारीद्वारे ही बाब 
ननदशकनास येत असताींना शासनाकडून कोणती कायकवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१९) : (१), (२) व (३) • वणृवाल सोसाय्ी, वारज,े ता. हवेली, 
स्ज.पुणे येथील नाल्यालगत ३० मी. लाींब व २ मी. उींच सीमामभींत कमकुवत झाली असून 
िोकादायक अवथथेत आहे हे खरे आहे. 
• सदर सीमामभींत िोकादायक असल्याचे ननदशकनास आल्यान,े पुणे महानगरपामलकेकडून 
वणृवाल सोसाय्ीस नो्ीस देण्यात आली असून, त्या अनुर्ींगान े पुढील योग्य ती कायकवाही 
सुरु आहे, असे पुणे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 

  
मुांबई उपनगरातील अांधेरी (पजश्चम) येथील अनधधिृत ररक्षा  

चालिाांववरोधात प्राप्त झालेल्या तक्रारीांबाबत 
  

(२२)  १३५८८३ (०९-०७-२०१९).   श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील अींिेरी पस्श्चम येथील व्हीपीरोड व जेपी रोडवरील अनधिकृत ररक्षा 
चालकाींच्या मनमानी कारभारामळेु त्याींच्या ववरोिात थथाननक नागरीकाींनी केलेल्या अनेक 
तक्रारी गत अडीच वर्ाकपासून अींिरेी आर्ीओ व डी एन नगर वाहतूक ववभागास प्राप्त झाल्या 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ठठकाणी डी एन नगर वाहतूक ववभाग व अींिरेी आर.्ी.ओ. कडून सींयुक्त 
कारवाई करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास,सदर पररसर अनधिकृत ऑ्ोररक्षाींपासून मुक्त करण्यास कारवाई न करणा-या 
डीएन नगर वाहतकू ववभाग व अींिेरी आर.्ी.ओ.च्या अधिका-याींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददवािर रावत े(११-०९-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रादेमशक पररवहन कायाकलय, मुींबई (पस्श्चम) याींच्या अधिनथत वायुवेग पथकाव्दारे ठदनाींक 
०१.०४.२०१८ ते २१.०३.२०१९ या कालाविीत व्ही.पी.रोड तसेच जे.पी.रोड आणण आसपासच्या 
पररसरात अवैि प्रवासी वाहतकू करणाऱ्या ॲ्ोररक्षा ववरुध्द करण्यात आलेल्या कारवाईत ५१५ 
वाहनाींची तपासणी करण्यात आली असता १२३ वाहन ेदोर्ी आढळून आलेली आहे. त्यात अवैि 
प्रवासी वाहतूक करताना ११५ वाहने ठदसून आलेली आहे. त्यात १२ खाजगी ॲ्ोररक्षाींचा 
समावेश असून जप्त करण्यात आलेली वाहनाींची सींख्या २५ इतकी आहे. सदर कारवाईत २.६८ 
लाख इतका दींड वसलू करण्यात आलेला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

एमएमआरडीएन ेमांजुरी ददलेल्या खाडी किना-यालगत बाळिूम त ेगायमुख 
 (जज.ठाणे) येथील रस्त्याच्या िामाबाबत  

  

(२३)  १३५९४३ (११-०७-२०१९).   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील 
(इस्लामपूर), श्री.छगन भुजबळ (येवला), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.भास्िर जाधव 
(गुहागर), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सुरेश लाड 
(िजकत), श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बागलाण) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ठाणे येथील वाहनाींची वाढती सींख्या तसेच शहरातून जात असलेल्या महामागाकवरील 
वाहनाींची गदी यातुन मागक काढण्यासाठी एमएमआरडीएने मींजुरी ठदलेल्या खाडी ककना-यालगत 
जाणाऱ्या (बाळकूम त ेगायमुख) रथत्याच्या कामासींदभाकत सुरु असलेली कायकवाही पूणक झाली 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार वाहतुकीची समथया सोडववण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासींदभाकत 
आतापयांत कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०९-२०१९) : (१), (२) व (३) ठाण े घोडबींदर बाह्यवळण रथत्याच े
सव्हेक्षण, ढोबळ अींदाज खचक, पयाकवरण व इतर ववभागाींची परवानगी, भूसींपादन इत्यादी 
बाबीींसींदभाकतील कायकवाहीच्या अनुर्ींगान े तज्ञ सल्लागार नेमणूकीकरीता ठाणे 
महानगरपामलकेमाफक त ठदनाींक १४ जून, २०१९ रोजी ननववदा मागववण्यात आल्या आहेत. 
 ठाणे महानगरपामलकेने सदर कामाचा सववथतर प्रकल्प अहवाल तयार करुन व 
आवश्यक परवानग्या घेवून, प्राधिकरणास अहवाल सादर केल्यानींतर एमएमआरडीएमाफक त 
पुढील आवश्यक ती कायकवाही करण्याचे ननयोस्जत आहे. 
  

___________ 
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राज्यात उन्हाळी सुट्टीच्या हांगामात खासगी बस वाहतिूदार 
प्रवाश्याांिडून दपुट्ट दर आिाररत असल्याबाबत 

(२४)  १३६००१ (०९-०७-२०१९).  श्री.सुननल शशांदे (वरळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), 
अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) राज्यात सद्यस्थथतीत सरुु असलेल्या उन्हाळी सुट्टीच्या हींगामात खासगी बस 
वाहतूकदाराींकडून ववशेर्तः कोकणासह मशडी, महाबळेश्वर व कोल्हापूर मागाकवरील प्रवाशाींकडून 
नतकी् ननयममत दरापेक्षा दपु्प् दराने आकारले जात असल्याने प्रवाशाींची फसवणूक होत 
असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१९ च्या अींनतम आठवड्यात वा त्यादरम्यान ननदशकनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात उन्हाळी सुट्टीच्या हींगामात प्रवाश्याींकडून दपुट्टीने नतकी् दर 
आकारणाऱ् या खासगी बस वाहतकूदाराींच्या मनमानी कारभारास प्रनतबींि घालण्यासाठी शासनान े
कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े (११-०९-२०१९) : (१) व (२) खाजगी बस चालकाींकडून एस्ी बस 
भाडदेराच्या तुलनते  ठदड प्ीपेक्षा  जाथत भाड ेआकारले गेल्याच्या ७९ तक्रारीीं प्राप्त झाल्या. 
त्यापैकी ०२ प्रकरणात तस े ननदशकनास आलेले आहे. खाजगी बसच्या मनमानी भाड े
आकारणीबाबत महाराषट्र राज्य मागक पररवहन महामींडळाचे त्या त्या ्प्पा वाहतूकीचे भाडदेर 
ववचारात घेऊन खाजगी कीं त्रा्ी परवाना वाहनाचे त्या सींवगाकसाठी सींपूणक बससाठी येणाऱ्या प्रती 
कक.मी. भाड ेदराच्या ५० ्क्के पके्षा अधिक राहणार नाही, असे कमाल भाडदेर ठद.२७.०४.२०१८ 
च्या शासन ननणकयान्वये ननस्श्चत करण्यात आलेले आहे. 
 जादा भाडवेाढ रोखण्यासाठी खाजगी कीं त्रा्ी वाहनाींच्या बकुीींगच्या जागी भे् देण्याच े
व कारवाई करण्याबाबतच ेतसेच खाजगी बस मालकाींनी पूणक बससाठी आकारावयाच ेमहत्तम 
भाडबेाबतचा तक्ता तयार करून त्याप्रमाण े येणारा  प्रती आसन दर दशकवून सदर खाजगी 
कीं त्रा्ी वाहन े ज्या ठठकाणाहून सु्तात, अशा ठठकाणी प्रवाशाींच्या माठहतीसाठी प्रदमशकत 
करण्याबाबतच े आदेश सवक प्रादेमशक  पररवहन अधिकारी व सवक  उप प्रादेमशक पररवहन 
अधिकारी याींना देण्यात आलेले आहेत व  त्याप्रमाणे प्रदमशकत करण्यात आले आहेत. तसचे 
प्रवाश्याींच्या सोयीकरीता  हेल्पलाईन  क्रमाींक ०२२६२४२६६६६ व 
www.transport.maharashtra.gov.in या सींकेतथथळावर जादा भाडदेरासींदभाकत तक्रार 
नोंदववण्याची सुवविा उपलब्ि करण्यात आली असून  याबाबत या ववभागाने प्रमसध्दी पत्रकही  
प्रमसध्द केले आहे. 
 खाजगी  बस चालकाींकडून एस्ी बस भाडदेराच्या तुलनेत ५० ्क्के पेक्षा जाथत 
भाड ेआकारल्याबाबतच्या एकूण ०२ प्रकरणी कारवाई करण्यात आली असनू रू.९,४००/- इतका 
दींड वसूल करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे, मुळा-मुठा नदीपात्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात राडा रोडा टािण्यात येत असल्याबाबत 
  

(२५)  १३६०६४ (११-०७-२०१९).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे, खडकवासला, कवेनगर, मसींहगड रोड भागातील नदीपात्रालगतच्या बाींिकामाींच्या 
राडारोड्यामुळे मुळा-मुठा नदीचा प्रवाह बदलण्याचा िोका सींभवत असल्याची गींभीर बाब माचक, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खडकवासला, कवेनगर, मसींहगड रोड भागातील नदीपात्रालगतच्या बाींिकामाींचा 
राडारोडा सराकसपण े नदीपात्रात ्ाकला जात असताींना सींबींधित प्रशासनाचे अधिकारी त्याकड े
जाणीवपूवकक दलुकक्ष करीत असल्याबाबत पुणे, महानगरपामलका आयुक्ताींकड ेमाहे माचक, २०१९ 
मध्ये वा दरम्यान तक्रार करण्यात आल्याचेही ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेली बाींिकाम ेआणण या कामाींचा राडारोड नदीपात्रात 
्ाकण्यात येत असताींना याकड ेदलुकक्ष झाल्यास भववषयात राडारोड्याचे प्रमाण वाढेल याबाबत 
वारींवार ववववि वतृ्तपत्रातून, सामास्जक सींथथाींकडून कायकवाहीची मागणी होत असताींना सींबींधित 
प्रशासनाकडून कुठलीच कायकवाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कायकवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) पुणे महानगरपामलकेच्या हद्दीतील 
मुठा नदीपात्रात राडारोडा ्ाकला जात असल्याची तक्रार पुणे महानगरपामलकेस प्राप्त झाली 
असून त्या अनुर्ींगाने तपासणी केली असता राडारोडा ्ाकण्यात येत असल्याच े ननदशकनास 
आले आहे. 
 नदीपात्रात होणाऱ्या अनधिकृत बाींिकामास प्रनतबींि घालण्यासाठी आयुक्त, पुणे 
महानगरपामलका याींनी पररपत्रक ननगकमीत केले असून असे बाींिकाम व राडारोड आढळल्यास 
त्यास नो्ीस देऊन त्वरीत कारवाई करण्यात येते.  
 नदीपात्रात बाींिकामाचा राडारोडा ्ाकण्याची बाब ननदशकनास आल्यास त्यास प्रनतबींि 
करणेकामी २४ तास नदीपात्र व लगतच्या पररसरात ननरीक्षणासाठी गथत पथक नमेण्यात 
आलेले असून राडारोडा ्ाकणेस प्रनतबींि करणेकामी आवश्यक कायकवाही करणेत येत असल्याच े
पुणे महानगरपामलकेन ेकळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 

  
झोपडपट्टी पुनवकसनात सदननिाांच ेवाटप झाल्यानांतर वविासिाांिडील अनतररक्त र्रे झोपडपट्टी 

पुनववकिास प्राधधिरणाने (एसआरए) ताब्यात रे्तल्याबाबत 
  

(२६)  १३६१६४ (०९-०७-२०१९).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांददवली पूवक) :   सन्माननीय 
गहृननमाकण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) झोपडपट्टी पुनवकसनात सदननकाींच े वा्प झाल्यानींतर ववकासकाींकडील अनतररक्त घरे 
झोपडपट्टी पुनववककास प्राधिकरणाने (एसआरए) ताब्यात घेण्यास सुरु केले असल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकासकाकडील अनतररक्त घरे ताब्यात घेण्यासाठी एसआरएने पीएपी 
(प्रकल्पग्रथत व्यक्ती) कक्ष चाल ूकेल्याचेही ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एसआरएने अद्यापपयांत ककती अनतररक्त घरे ताब्यात घेतली आहेत, त्यापैकी 
ककती घरे पीएपी अींतगकत प्रकल्पाींमुळे बाधित झालेल्या झोपडीिारकाींना ववतररत करण्यात 
आली आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (३१-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) झोपडपट्टी पनुवकसन प्राधिकरणाने प्रकल्पग्रथत सदननकाींसाठी ममळकत व्यवथथापन 
ववभागाची थथापना केली आहे.  
(३) झोपडपट्टी पुनवकसन प्राधिकरणामध्ये नोव्हेंबर २०१७ मध्ये ममळकत व्यवथथापन ववभाग 
कायाकस्न्वत झाला आहे. ममळकत व्यवथथापन ववभाग कायाकस्न्वत झाल्यानींतर एकूण ९५८ 
पी.ए.पी. सदननकाींचा ताबा घेण्यात आलेला असून ठदनाींक ३१.०५.२०१९ पयांत एकूण २२७ 
पी.ए.पी. सदननका झोपडपट्टी पनुवकसन योजनेतील पात्र झोपडीिारकाींना व MCGM/MMRDA 
इत्यादी सींथथाींना हथताींतरीत करण्यात आलेल्या असल्याचा झोपडपट्टी पुनवकसन प्राधिकरणाचा 
अहवाल आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही.   

___________ 
  

लातूर महानगरपाशलिेच्या अजग्नशमन दलातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२७)  १३६४२२ (११-०७-२०१९).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.त्र्यांबिराव शभस े
(लातूर ग्रामीण), प्रा.वषाक गायिवाड (धारावी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर महानगरपामलकेच्या अस्ग्नशमन दलातील कीं त्रा्ी कमकचाऱ्याींची सींख्या जाथत असून 
१७ अकुशल कमकचारी असल्याचेही ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आग, पूर, भूकीं प तसेच इतर नसैधगकक आणण मानवननममकत आपत्तीींमध्ये 
महत्त्वाचे कायक अस्ग्नशमन दल करते, त्यामुळे अस्ग्नशमन दलाची ररक्त पदे न 
भरण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, लातूर महानगरपामलकेतील अस्ग्नशमन दलातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१९) : (१), (२) व (३) • लातूर शहर महानगरपामलकेच्या मींजूर 
आकृतीबींिातील ववववि पदाींचे सेवा प्रवेश ननयम अींनतम झाल्यानींतर लातूर 
महानगरपामलकेतील अस्ग्नशमन दलातील ररक्त पदे भरण्याबाबत आवश्यक कायकवाही 
करण्याची तजवीज ठेवली असल्याचे महानगऱपामलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
नाांदेड गाव ते किरिटवाडी (ता.हवलेी, जज.पुणे) पयांतच्या रस्त्यावर दवुषत साांडपाणी, प्लाजस्टि 

िचरा व राडारोडा पडला असल्याने नागररिाांच ेआरोग्य धोक्यात आल्याबाबत 
  

(२८)  १३६४२४ (११-०७-२०१९).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड गाव ते ककरक्वाडी (ता.हवलेी, स्ज.पुणे) पयांतच्या रथत्यावर दवुर्त साींडपाणी, 
प्लास्थ्क कचरा व राडारोडा पडला असल्याने नागररकाींचे आरोग्य िोक्यात आले असल्याच े
माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत नागररकाींच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असताींना सींबींधित प्रशासनाच्या 
वतीने अद्यापही कुठलीच कायकवाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रथत्यालगत मोठ्या प्रमाणात लोक वथती व रहदारी असून या पररसरात 
अनतशय दगुांिी पसरली असून नागररकाींचे आरोग्य िोक्यात आले असल्याचेही ननदशकनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाच्या वतीन ेनागररकाींच्या आरोग्याच्या ष्ष्ीने कोणती कायकवाही केली वा 
करण्यात येत आहे व त्याचा तपशील काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१९) : (१),  (२), (३) व (४) • माहे एवप्रल २०१९ मध्ये 
नाींदेडगाव ते ककरक्वाडी रथत्यावर पुणे महानगरपामलकेची ड्रनेजे लाईन नादरुुथत होती. 
त्यामुळे ते साींडपाणी रथत्यावर होते. तसचे रथत्यावर प्लास्थ्क कचरा पडलेला होता.  
• या प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यानींतर पुणे महानगरपामलकेमाफक त तातडीन े जागा पाहणी 
करुन नादरुुथत ड्रनेजे लाईन दरुुथत करुन घेण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर मलवाहीनी 
पुवकवत प्रवाहीत करण्यात आली आहे. 
• सध्या या भागात उघड्यावर साींडपाणी येण ेबींद झाले आहे.  
• तसेच गावातील रथत्यावर पडलेला कचरा ग्रामपींचायत नाींदेड तफे एकबत्रत गोळा करुन पुणे 
महानगरपामलकेच्या कचरा डपेोकड ेपाठववण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे शहरातील बबबवेवाडी येथील स्वामी वववेिानांद मागाकवर सुरु असणाऱ्या वविासिामाांमळेु 
जलवादहन्या व साांडपाणी वादहन्या फुटत असल्याबाबत 

  

(२९)  १३६६३७ (११-०७-२०१९).  श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.हषकवधकन सपिाळ (बलुढाणा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पुणे शहरातील बबबवेवाडी येथील थवामी वववेकानींद मागाकवर सुरु असणाऱ्या 
ववकासकामाींमळेु अनके ठठकाणी दररोज वपण्याच्या पाण्याची व साींडपाणी वाठहनी फु्ण्याच े
प्रकार घडत असल्याने हजारो मल्र पाणी वाया जात असल्याचे माहे माचक, २०१९ च्या 
शेव्च्या आठवडयात ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वपण्याच्या पाण्यामध्ये साींडपाणी ममसळत असल्याच्या घ्नादेखील ननदशकत 
येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी येथील प्रशासन ्ाळा्ाळ करीत असल्याने थथाननक नागरीकाींमध्ये 
असींतोर् पसरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) • पुणे पेठ बबबवेवाडी येथील थवामी 
वववेकानींद मुख्य रथत्यावरील पुषपमींगल चौक ते महेश सोसाय्ी चौक दरम्यानच्या रथत्याच े
पुणे महानगरपामलकेमाफक त कााँक्री्ीकरण करण्याच े काम करताना पाण्याची लाईन फु्ण्याच े
प्रकार घडले असल्याच ेननदशकनास आले होते. 
• याबाबत प्राप्त तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने पाण्याची पाईपलाईन दरुुथतीचे काम करण्यात आले 
असल्याच ेपुणे महानगरपामलकेन ेकळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील नायगाव बीडीडी चाळ पनुववकिास अधधिाऱ्याांनी न्हाणीर्रे  
आपल्या नावावर िरुन रे्तल्याबाबत 

  

(३०)  १३६६९५ (०९-०७-२०१९).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), प्रा.वषाक गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय गहृननमाकण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईत म्हाडाकडून सुरु असलेल्या नायगाव येथील बीडीडी चाळीींच्या पुनववककासात 
सावकजननक बाींिकाम ववभागातील नऊ अधिकाऱ्याींनी या चाळीत असलेली न्हाणीघरे अथाकत 
सावकजननक मोरी आपल्या नावावर करुन घेतल्याच े ठदनाींक २५ एवप्रल, २०१९ रोजी वा 
त्यासुमारास ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यामुळे ही न्हाणीघरे आता या योजनेत “लाभाथी” ठरली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाकत शासनान े चौकशी करुन हा गैरप्रकार करणाऱ्या सींबींधित 
अधिकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (३१-०८-२०१९) :  (१) होय, हे खरे आहे. श्री.कालीदास कोळींबकर, 
मा.वविानसभा सदथय याींनी ठद.०१.०२.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये या सींदभाकत शासनास तक्रार 
केली होती. 
(२) हे खरे नाही. शासनाच्या ठद.१८.०२.२०१९ च्या पत्रान्वये सदरहू मध्यवती न्हाणीगहृाींचे 
केलेले वा्प ननयमबाह्य असल्याचे सींचालक, बी.डी.डी. चाळ याींना कळववल्यानींतर त्या 
कायाकलयाच्या ठद.२६.०२.२०१९ च्या आदेशान्वये सदरहू मध्यवती न्हाणीगहृाींचे ननवासी सदननका 
म्हणुन करण्यात आलेले वा्प रद्द करण्यात आलेले आहे. 
(३) बी.डी.डी चाळीतील गाळ्याींसाठी अजक करुन न्हाणीगहेृ वा्प झालेले सींचालक कायाकलयातील 
सींबींधित कमकचारी तसेच यासींदभाकत सींचालक, बी.डी.डी. चाळी याींना ननयमबाह्यररतीन ेमशफारस 
करणारे तत्कालीन व्यवथथापक, बी.डी.डी. चाळी व ननयमबाह्य ररतीने व चुकीचे सींदभक देऊन 
ठद.०६.१०.२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये सदर कमकचाऱ्याींना न्हाणीगहृाचे परथपर भाडदेारी तत्वावर 
वा्प करणारे तत्कालीन सींचालक याींचेवर महाराषट्र नागरी सेवा (मशथत व अपील) ननयम, 
१९७९ मिील तरतुदीनसूार तात्काळ कारवाई करणेकरीता शासन मान्यतेनींतर सदरहू प्रकरण 
गहृननमाकण ववभागान े सदर अधिकारी/कमकचारी याींच्या आथथापना हाताळणा-या सावकजननक 
बाींिकाम ववभागाकड ेपुढील कायकवाहीसाठी पाठववले आहे. 
 त्या अनुर्ींगान े सावकजननक बाींिकाम ववभागाकडुन, सींबींधित अधिकाऱ्याींवरील 
मशथतभींग ववर्यक कायकवाहीचा प्रथताव सावकजननक बाींिकाम प्रादेमशक ववभाग, मुींबई 
याींच्याकडून मागववण्यात आला असून, सदर प्रथताव प्राप्त झाल्यावर त्याींच्याववरुध्द पुढील 
आवश्यक ती मशथतभींगववर्यक कायकवाही ननयमानसुार करण्यात येईल, असे सावकजननक 
बाींिकाम ववभागाने ठद. १४.०६.२०१९ रोजी या ववभागास कळववलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील पररवहन महामांडळाच्या ताफयातील एस.टी.च्या दहरिणी बसेस 
नादरूुस्त झाल्यामुळे प्रवाश्याांची होणारी गैरसोय 

  

(३१)  १३७३५४ (०८-०७-२०१९).   श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील पररवहन महामींडळाच्या ताफयामिील सन १९८३ पासून सुरु झालेल्या 
एस.्ी.च्या ठहरकणी बसेस मोठया प्रमाणात नादरुुथत झाल्याने प्रवाशाींची गैरसोय होत 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास, आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एस.्ी.ला शासनाकडून नवीन बसगाडया उपलब्ि होणार होत्या तसेच 
महामींडळातफे काही बसगाडया बाींिल्या जाणार होत्या अस ेअसताना देणखल अद्याप एकही 
नवीन बस एस.्ी. कड ेआलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने उक्त प्रश्नाींबाबत ननणकय घेऊन ननिीची तरतूद करुन एस.्ी.ला 
नीवन बसगाडया देण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१७-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही.      
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे ७०० नवीन साध्या बसेस खरेदी करणेकरीता 
रु.२१०.०० को्ीची मागणी शासनाकड ेकेली होती. त्यापकैी रु.५०.०० को्ीचा ननिी महामींडळास 
ठदलेला आहे. उक्त ननिी अींतगकत चासीस उत्पादकाींकडून २४५ चासीस खरेदी करण्यात 
आलेल्या असून, राज्य पररवहन महामींडळाच्या मध्यवती कायकशाळेत व बाहेरील बस बॉडी 
बाींिणीकाराींकड ेबस बाींिणीचे काम सुरु आहे. सद्यस्थथतीत १५२ बसेसची बाींिणी पुणक होवून 
त्याींचे राज्य पररवहन महामींडळाच्या ववभागास वा्प करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
पुणे महानगरपाशलिा चतथुक शे्रणी िमकचाऱ्याांसाठी असलेल्या वसाहती धोिादायि झाल्याबाबत 

  

(३२)  १३७७९५ (११-०७-२०१९).   प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपामलकेच्या सावकजननक थवच्िता, पाणी पुरवठा, मैलापाणी, झाडकाम आदी 
कामे करणाऱ्या चतुथक शे्रणीतील कमकचाऱ्याींसाठी २६ वसाहती उभारल्या असल्याचे माहे मे, 
२०१९ च्या पठहल्या आठवड्यात वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या इमारती सािारणत: ५० वर्ाांपूवीच्या असून थट्रक्चरल ऑडी्वर दरवर्ी पाच 
लाखाींपेक्षा अधिक खचक केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इमारतीचे सज्जे आणण जीन्याींमध्ये कचरा पसरलेला असून ठठकठठकाणी भींगार 
सामान ठेवले आहे, ित गळत असण,े पाणी आणण थवच्ितागहृाींचा प्रश्न असून इमारती 
िोकादायक झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीनुसार कोणती कायकवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, त्यानुसार सींबींधित दोर्ी असणाऱ्या व्यक्तीींवर शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१९) : (१) सदर वसाहती चतुथक शे्रणीतील कमकचारी तसेच बबगर 
महानगरपामलका (रथता रुीं दी व इतर कारणाने बेघर झालेल्या) नागररकाींसाठी बाींिण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(२) सािारणत: ३० वर्ाांपूवीच्या इमारतीींचे थट्रक्चरल ऑडी् करण्यात येते. त्यानुसार सुमारे 
सािारणपणे ५ वर्क ककीं वा तदनींतर आवश्यकतेनसुार थट्रक्चरल ऑडी् करण्यात येते.  
 पुणे महानगरपामलकेच्या वसाहतीींच्या इमारती ५० वर्ाांपूवीच्या असनु त्याींच े
थट्रक्चरल ऑडी्वर दरवर्ी पाच लाखाींपेक्षा अधिक खचक केला जात नाही, असे पुणे 
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(३) सदर इमारतीींमिील सज्ज ेआणण जीन्यामध्ये कचरा पसरलेला असून ठठकठठकाणी भींगार 
सामान ठेवले आहे.  
 सदर इमारती ५० वर्े जुन्या असल्या कारणाने त्या िोकादायक झालेल्या आहेत या 
कारणान े तेथे पाणी गळतीचा प्रश्न उद्भ् ावत आहे, तरी सदर िोकादायक झालेल्या 
इमारतीींसाठी बीओ्ी तत्वावर पुनकववकसनाचे काम प्रथताववत आहे, असे पुणे महानगरपामलकेन े
कळववले आहे. 
(४) व (५) पुणे महानगरपामलकेमाफक त वसाहतीतील िोकादायक इमारती बीओ्ी थवरुपात 
ववकमसत करण्याकरीता ववकासकाची नमेणूक करण्यात आलेली आहे. या ववकासकाकडून सदर 
ठठकाणी तात्पुरत्या ननवासाची व्यवथथा करण्याची प्रकक्रया सुरु करण्यात आलेली आहे. तसेच 
महापामलकेच्या चाळ ववभागाकडून नागररकाींच ेपयाकयी जागेत थथलाींतरीत होण्याबाबत प्रबोिन 
करण्यात येत आहे, तथावप नागररकाींचा घर सोडण्यासाठी ववरोि असल्यामुळे ववलींब होत आहे. 

___________ 
  

राज्यातील एस टी महामांडळाच्या अधधिृत थाांब्याांवरील हॉटेलात  
प्रवाशाांना शमळणा-या चहा नाश्ता या योजनेबाबत 

  

(३३)  १३७९१५ (१५-०७-२०१९).   िॅप्टन आर.तशमल सेल्वन (सायन-िोळीवाडा), अॅड.पराग 
अळवणी (ववलेपाले), श्री.नरेंद्र महेता (शमरा भांददर), श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्रीमती मननषा 
चौधरी (ददहसर), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :  सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एस.्ी. च्या ५० अधिकृत थाींब्याींवरील हॉ्ेलात प्रवाशाींनी नतकी् दाखववल्यास 
३० रुपयात चहा नाश्ता देण्याची राज्य पररवहन महामींडळाची योजना असल्याच ेमाहे एवप्रल, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याबाबतच्या पररपत्रकात नाश्त्याची वळे आणण प्रमाण याचा उल्लेख 
नसल्यामळेु प्रवाश्याींना या योजनचेा लाभ होत नसल्यामुळे यासींदभाकतील तक्रारीत वाढ झाली 
असल्याच ेननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच या उपक्रमाची माठहती बहुताींश प्रवाशाींपयकत पोहचलीच नसून याबाबतच े
माठहतीफलक अनके हॉ्ेल चालकाींनी हॉ्ेलच्या दशकनी भागात लावले नसल्याने अनेक हॉ्ेल 
चालक  दपु्प्ीहून अधिक दर प्रवाश्याकडून आकारत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाकत शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानुसार सदर योजनेबाबत काढलेल्या पररपत्रकात योग्य ते बदल करून 
प्रवाश्याींना अधिकाधिक सोयी सुवविा पुरववण्याबाबत तसेच जे हॉ्ेलचालक हे पररपत्रक 
अमलात आणत नाहीत त्याींच्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायकवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावत े(१७-०९-२०१९) : (१) होय. 
(२), (३), (४) व (५) राज्यातील राज्य पररवहन महामींडळाने ठदलेल्या अधिकृत थाींब्याींवरील 
हॉ्ेलाींमध्ये प्रवाशाींना ममळणाऱ्या चहा+नाश्ता या योजनेबाबत महामींडळाच्या ठद.०२.०१.२०१९ व 
ठद.३०.०५.२०१९ च्या पररपत्रकाींन्वये रु.३०/- मध्ये चहा + नाश्ता ममळण्याची वेळ सकाळी ७ त े
१२ व सायींकाळी ४ ते ८ अशी नमूद करण्यात आली आहे. तसेच, सदर योजनेबाबत 
हॉ्ेल/मो्ेलच्या दशकनी भागात ३ फलक प्रदमशकत करुन, सदर फलकाींवर खाद्य पदाथाांच े
प्रमाण व दराबाबतची माठहती प्रदमशकत करण्याबाबतच्या सचूना ठदलेल्या आहेत. ज े
हॉ्ेल/मो्ेल चालक सींबींधित पररपत्रकातील सचूनाींच ेपालन करणार नाहीत, त्याींचेवर कारवाई 
करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.       
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

शमरा-भाईदर महानगरपाशलिेच्या िशशशमरा येथील अग्रवाल ग्रीन जव्हलेज  
वसाहतीमध्ये बेिायदा गाळयाांचे बाांधिाम झाल्याबाबत 

  

(३४)  १३७९८४ (११-०७-२०१९).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ममरा-भाईदर महानगरपामलकेच्या कमशममरा येथील अग्रवाल ग्रीन स्व्हलेज वसाहतीमध्ये 
बेकायदा गाळयाींच े बाींिकाम झाल्याच े ठदनाींक २६ माचक, २०१९ रोजी वा त्या सुमारास 
ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी अनधिकृत बाींिकामाबाबत नगररचना आणण प्रभाग सममतीचे 
अधिकारी अपयशी ठरत असून अनधिकृत बाींिकामास अधिकारी सींरक्षण देत असल्यान े
कोणतीही कायकवाही होताना ठदसत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीनूसार सदर 
अधिकारी व व्यवसानयक याींचेवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



वव.स. ५९९ (30) 

 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१९) : (१), (२) व (३) • ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेच्या 
कामशममरा येथील वसाहतीमध्ये बेकायदा गाळयाींच्या बाींिकामाबाबत श्री.कृषणा गुप्ता या 
नागररकाच्या ठद. २०.१०.२०१८, ठद.३०.१२.२०१८ व ठद.१३.०२.२०१९ अन्वये महानगरपामलकेत 
तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. 
• सदर जागेवर ननयमबाह्य पध्दतीने ८ गाळे बाींिून व्यावसानयक वापर सरुू असलेबाबत 
तक्रारीत नमूद केलेले आहे.  
• सदर जागेवरील इमारतीस महानगरपामलकेन े बाींिकाम परवानगी/भोगव्ा दाखला ठदलेला 
आहे. सदर मींजूर रेखाींकनात शाॅवपींग सें्र या इमारतीस तत्कालीन नगरपररर्देने 
ठद.१३.०७.१९९५ अन्वये मींजूरी ठदलेली असनू शॉवपींग सें्रच्या इमारतीचे बाींिकाम मींजूर 
नकाशानुसार झाले असल्याचे तसेच गाळ्याचे अनधिकृत बाींिकाम झाले नसल्याच,े ममरा-
भाईंदर महानगरपामलकेने कळववले आहे.  
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात प्रवासी वाहतुिीच्या बसमधून मालवाहतिु होत असल्याबाबत 
  

(३५)  १३८१३१ (१०-०७-२०१९).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात प्रवासी वाहतकुीच्या बसमिून मालवाहतुक बींद करण्यात यावी असे आदेश 
मा.पररवहन मींत्री याींनी माहे माचक, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ठदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाजगी टॅ्रव्हलसकमिून कुररयर सस्व्हकसच्या नावाखाली मालवाहतकू सुरु 
असल्याचेही ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ददवािर रावते (११-०९-२०१९) : (१) व (२) खाजगी बसेसमिून माल वाहतूक करण्यास 
कायदयाने बींदी आहे. अशा प्रकारची वाहतूक केल्याचे आढळून आल्यास पररवहन ववभागातफे  
सींबींधित वाहनाींवर कारवाई करण्यात यावी, असे शासनान ेआदेश ठदले होत.े   
(३) पररवहन आयुक्त कायाकलयान ेठद.२२.०१.२०१९ रोजी राज्यातील सवक पररवहन कायाकलयाींना 
खाजगी बसेसमिून होणाऱ्या अविै माल वाहतकुीववरुध्द कारवाई करण्यासाठी ठद.२४.०१.२०१९ 
ते ठद.०७.०२.२०१९ या कालाविीत ववशेर् तपासणी मोहीम राबवावी म्हणून ननदेश ठदले. 
त्यानुर्ींगान े २४०९ वाहने तपासण्यात आलेली असून ३८८ वाहन ेदोर्ी आढळून आली असून 
रू.१६.२१ लक्ष दींड वसूल करण्यात आला व ११ वाहनाींची अनजु्ञप्ती ननलींबबत करण्यात  
आलेली आहे. 
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 तसेच सन २०१७-१८ ते मे २०१९ या कालाविीत खाजगी बसेसमिून होणाऱ्या अवैि 
माल वाहतुकीववरुध्द केलेल्या कारवाईत २५,४५२ वाहनाींची तपासणी करण्यात आली, यामध्ये 
१७२९ वाहने दोर्ी आढळून आली असून त्यापो्ी रू.४३.८७ लक्ष दींड वसूल करण्यात आला व 
१८० वाहनाींची अनुज्ञप्ती व १८३ वाहनाींच ेपरवाने ननलींबबत करण्यात आलेले आहे.  
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

गाांधीनगर पोशलस स्टेशन (जज.िोल्हापूर) येथील तीन िॉन्स्टेबलना बेदटांग बुिीसोबत मतै्री 
असल्याच्या तक्रारीवरुन ननलांबबत िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३६)  १३८१९४ (१३-०७-२०१९).   श्री.उल्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गाींिीनगर पोलीस थ्ेशन (स्ज.कोल्हापूर) येथील तीन कॉन्थ्ेबलना हप्ते देण्यासींबींिी 
बेठ्ींग बुकीसोबत मैत्री असल्याच्या दाखल झालेल्या तक्रारीनुसार माहे म,े २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननलींबबत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींच्यावर कोणत्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून त्याींचेवर अद्यापपयांत कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०९-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.    
(२) व (३) प्रथतुत प्रकरणी पोलीस अिीक्षक, कोल्हापूर याींच्या ठद.१५/०४/२०१९ रोजीच्या 
आदेशान्वये प्राथममक चौकशीची कायकवाही सुरु आहे.  
(४) ववलींब झालेला नाही.   

___________ 
  

शसडिोच्या स्थापना ददनाननशमत्त आयोजजत िरण्यात येणाऱ्या स्नहेसांमेलनास  
शसडिोतफे एि िोटी रुपये खचक िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३७)  १३८२०९ (११-०७-२०१९).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसडकोच्या थथापना ठदनाननममत् ताने दरवर्ी अधिकारी व कमकचाऱ्याींच्या वतीने आयोस्जत 
करण्यात येणाऱ्या थनेहसींमेलनास मसडकोतफे अनुदान ठदले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१७ व सन २०१८ या वर्ी आयोस्जत केलेल्या थनेहसींमेलनास मसडकोतफे 
सुमारे एक को्ी रुपये खचक करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाकत मसडकोच्या अध्यक्षाींनी ठदनाींक २६ माचक, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास 
चौकशी करण्यात येईल असे घोवर्त केले, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीचे ननषकर्क काय आहेत 
व त्यानसुार सींबींधिताींववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१९) : (१) व (२) होय. 
 मसडको महामींडळात दरवर्ी सािारणत: फेब्रुवारी ते मे दरम्यान कमकचाऱ्याींसाठी 
वावर्कक थनेहसींमेलन साजरे करण्यात येत.े त्याप्रमाणेच सन २०१७ व २०१८ मध्ये देखील 
अशाच प्रकारे मसडको कमकचाऱ्याींसाठी वावर्कक थनेहसींम्मलेन आयोस्जत करण्यात आले होते. 
सदर मसडको वावर्कक थनेहसींमलेन आयोजनासाठी मसडको सींचालक मींडळाच्या मींजूरीने अनुदान 
व कमकचाऱ्याींसाठी आधथकक भे् देण्यात आली आहे. 
(३) मा.अध्यक्ष, मसडको अथवा त्याींचे कायाकलय याींच्याकडून अशा चौकशीबाबत काममकक 
ववभाग, मसडको अथवा मसडको प्रशासनास प्रत्यक्ष अथवा लेखी थवरुपात सूचना ठदलेल्या 
नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण (जज.ठाणे) मधील पूवक-पजश्चम भागाला जोडणारा पूल अनतशय  
धोिादायि अवस्थेत असल्याबाबत 

(३८)  १३८३३९ (१२-०७-२०१९).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम), श्री.किसन िथोरे 
(मुरबाड), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवक) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण (स्ज.ठाणे) मिील पूवक-पस्श्चम भागाला जोडणारा पूल अनतशय िोकादायक 
अवथथेत असून पुलावरील लोखींडी बबम गींजल्यान े दघुक् ना घडण्याची शक्यता आहे मात्र 
प्रशासनाकडून सदर प्रकरणाकड ेदलुकक्ष होत असल्याचे ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, रेल्वे प्रशासनाच्या जनसींपकक  कायाकलयाकड े माठहती माधगतली असता हा 
पादचारी पलू रेल्वे प्रशासनाचा नसून कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकेचा आहे असे साींगण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आयुक्ताींमाफक त सदर प्रकरणी कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०९-२०१९) : (१), (२) व (३) • कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलका 
के्षत्रात मुींबई-कल्याण रेल्वे लाईनवर दोन रेल्वे उड्डाणपुल आहेत. त्यापकैी डाव्या बाजूकडील 
५५.२४ मी. लाींबी असलेला पत्री रेल्वे उड्डाणपुल बब्र्ीशकालीन जनुा असनू, सदर पूल रेल्व े
ववभागामाफक त तोडण्यात आलेला आहे. 
• सदर ठठकाणी रेल्वे उड्डाणपुलाचे बाींिकाम महाराषट्र राज्य रथते ववकास महामींडळामाफक त 
प्रगतीपथावर आहे. 
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• उजव्या बाजूकडील दोन पदरी पत्रीपुल आरओबी सुस्थथतीत असल्याचे महाराषट्र राज्य रथत े
ववकास महामींडळाने कळववले आहे. 
• रेल्वे रूळ व प्लॅ्फॉमकवरील भागात असलेले पादचारी पूल हे मध्य रेल्वेने बनववले असनू 
त्याची देखभाल दरुुथती मध्य रेल्वे माफक त करण्यात येते. 
• कल्याण पूवक भागात, मसध्दाथक नगर-गणेश मींठदर पररसरात उतरणेकररता एम.एम.आर.डी.ए. 
च्या अथकसहाय्यातून कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकेमाफक त थकायवॉक बाींिण्यात आलेला 
आहे. सदर थकायवॉक नुकताच वापरात आलेला असून  सुस्थथतीत आहे. 
• कल्याण-पस्श्चम भागातही कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकेने रेल्वेच्या पादचारी पुलापयांत 
थे् पोहोचण्यासाठी एम.एम.आर.डी.ए च्या अथक सहाय्यातून थकायवॉक बाींिलेला आहे. सदर 
थकायवॉकच े ताींबत्रक पररक्षण करण्यासाठी आय.आय.्ी., मुींबई याींची ननयुक्ती करण्यात 
आलेली आहे. 
•आय.आय.्ी., मुींबई याींच्याकडून ताींबत्रक परीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर त्याची दरुुथती 
आवश्यक असल्यास कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकेमाफक त करण्यात येणार असल्याच े
कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

जळिोट (जज.लातूर) तालुक्यात ग्रामन्यायालयाचे न्यायालयात रुपाांतररत िरून वसाहत व 
नववन इमारत बाांधण्याच्या प्रलांबबत असलेल्या प्रस्तावाबाबत 

  

(३९)  १३८५५९ (११-०७-२०१९).   डॉ.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळको् (स्ज.लातूर) तालकु्यातील ग्राम न्यायालयाच ेन्यायालयात रुपाींतरीत करुन वसाहत 
व नववन इमारत बाींिण्याचा प्रथताव शासनाकड ेप्रलींबबत असल्याचे माहे म,े २०१८ च्या दसु-या 
आठवड्यात वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुर्ाींगाने शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही 
 मा.उच्च न्यायालय,मुींबई याींनी ठदवाणी न्यायाधिश (क.थत.) व न्यायदींडाधिकारी 
प्रथम वगक, जळको्, स्जल्हा लातूर येथे न्यायालय थथापन करण्याचा प्रथताव न्यायालय व 
न्यायाधिश ननवासथथान याींचसेाठी जळको्, स्जल्हा लातूर येथे पुरेशी पायाभूत सुवविा 
उपलब्ि नसल्याने नाकारला आहे. तसेच जळको् स्जल्हा लातूर नवीन न्यायालयीन 
ईमारतीच्या व ननवासी क्वा क्र बाींिकामाबाबत कोणताही प्रथताव स्जल्हा न्यायालय लातूर 
याींजकडून अद्याप सादर करण्यात आलेला नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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नाशशि जजल्हयात वकृ्षारोपण योजनेत वकृ्षलागवडीच ेउद्दीष्ट्ट पूणक न झाल्याबाबत 
  

(४०)  १३९३८९ (१२-०७-२०१९).   श्री.योगेश (बाप)ू र्ोलप (देवळाली) :   सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वनाच्िाठदत प्रदेशाची वाढ करण्यासाठी आखलेल्या वकृ्षलागवड योजनेतींगकत  
नामशक ववभागात ५ को्ी ८० लाख ८ हजार २१५ वकृ्षा लागवडीचे उद्दीष् ठदले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ठदलेल्या उद्दीष्ा एवढे खड्ड ेखणून तयार करणे  अपेक्षक्षत असताना प्रत्यक्षात  
१ को्ी ७३ लाख  ७६ हजार ८८० इतकेच खड्ड ेखणून तयार झालेले असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१९ च्या पठहल्या आठवडयात वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नामशक ववभागात वकृ्षलागवडीच े ठरवून ठदलेले उद्दीष् पूणक करण्यासाठी 
शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (११-०९-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) माहे एवप्रल २०१९ च्या पठहल्या आठवडयात खोदलेल्या खडडयाींची सींख्या १ को्ी ७३ लक्ष 
७६ हजार ८८० आहे. हे खरे आहे, तथावप, सद्यस्थथतीत नामशक ववभागात ठदलेल्या 
उठद्दष्ाप्रमाणे खड्ड ेखोदण्यात  आले असून वकृ्ष लागवडीची कायकवाही  प्रगतीपथावर आहे. 
(३) सन २०१९ चे पावसाळयासाठी ठदलेले वकृ्ष लागवडीच ेउठद्दष् कृबत्रम पुनननकममकती, नसैधगक 
पुनननकममती, वकृ्ष तोडीच्या बदल्यात वकृ्षारोपण इत्यादीद्वारे पूणक करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे महानगरपाशलिेच्या शाळाांमधील ई-लननांग यांत्रणेच्या देखभाल व दरुुस्तीबाबत 
  

(४१)  १४०१५८ (१३-०७-२०१९).   श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपामलकेच्या शाळाींतील गुणवत्ता वाढववण्याकररता शाळाींमध्ये कोट्यविी रुपये 
खचक करून ई-लननांगची सुवविा पायाभूत यींत्रणा आणण सींगणक लॅब सुरू करण्यात आले होती, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलका शाळाींमिील ननम्म्याहून अधिक शाळाींमध्ये ॲप यींत्रणा बींद 
पडल्यान ेत्याची दरुवथथा झाली असून इीं्रने् सेवाही बींद असल्याचे ननदशकनास आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर १२६ शाळाींमिील ई-लननांग यींत्रणेची देखभाल दरुुथतीची जबाबदारी 
ननरननराळ्या ठेकेदाराींमाफक त करण्यासाठी कोट्यविी रुपये खचक करण्यात आले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्यास, महानगरपामलका शाळाींतील ई लननांग सुवविा उभारणीच े केलेल्या कामाच े
तज्ज्ञाींमाफक त तपासणी करण्याकररता सममती नेमण्यात येऊन सदर कामाची चौकशी 
करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२),  (३)  व (४) • याबाबत, शासन पत्र ठद. २१/७/२०१७ अन्वये सींगणक लॅब, सींगणक 
प्रमशक्षण आणण ई-लननांग बाबतच्या प्रकरणी चौकशी करण्याबाबत आयुक्त पुणे 
महानगरपामलका याींना ननदेश ठदले होते.  
• त्या अनुर्ींगाने पुणे महानगरपामलकेमध्ये बत्रसदथयीय सममती गठीत करण्यात आली होती. 
सममतीचा चौकशी अहवाल शासनास प्राप्त झाला असून त्या अनुर्ींगाने ननववदा प्रकक्रया अथवा 
खरेदी प्रकक्रया पारदशकक व थपिाकत्मक घेण्याच्या ष्ष्ीकोनातनू दक्षता घेण्याबाबत, तसेच 
सममतीने ननषकर्ाकमध्ये सुचववलेले त्रु्ीींची पुतकता तात्काळ करण्यात यावी व सममतीने 
सुचववलेल्या उपाय योजनाींची का्ेकोर पुतकता करण्याची दक्षता घेण्याबाबत, आयुक्त पुणे 
महानगरपामलका याींना ठद.२३/०८/२०१८ च्या पत्रान्वये सचुना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरातील वािडवेाडी येथील पीएमसी िॉलनीच्या पनुववकिास प्रिल्पाबाबत 
  

(४२)  १४०२३० (१३-०७-२०१९).   श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील मशवाजी नगर मतदारसींघातील वाकडवेाडी येथ ेसन १९७० मध्ये पीएमसी 
चालक/वाहक व कमकचाऱ्याींसाठी पीएमसी कॉलनी उभारण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुमारे साडनेऊ एकर जागेवर नऊ इमारतीत बाींिण्यात आलेल्या अींदाज े३०० 
खोल्याींची गत दहा-पींिरा वर्ाांपासनू दरुुथती न झाल्यान ेदरुवथथा झाली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सुमारे पन्नास वर्क जुन्या झालेल्या पीएमसी कॉलनीतील इमारतीतील घराींना 
मोठ्या प्रमाणावर तड ेजाऊन पाणी गळती होत असून घरातील मभींती कोसळत असल्यान ेसदर 
कॉलनीचा पनुववककास करण्याकररता शासनथतरावर कोणती कायकवाही करण्यात आली वा येत 
आहे,                        
(४) असल्यास, सदर पीएमसी कॉलनीतील पुणे महानगरपामलकेच्या वतीन े गरीब मुलाींकरता 
चालववण्यात येणाऱ्या महानगरपामलकेच्या शाळेच्या इमारतीचीही दरुवथथा झाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, भववषयात होणाऱ्या दघुक् ना ्ाळण्याकररता शासन वाकडवेाडी येथील पीएमसी 
कॉलनीच्या जागेवर प्रिानमींत्री आवास योजनेअींतगकत घरे बाींिून पुनववककास करणेबाबत 
मा.लोकप्रनतननिी याींनी लेखी पत्राद्वारे आयकु्त याींच्याकड ेमागणी केली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 



वव.स. ५९९ (36) 

(६) असल्यास, पीएमसी कॉलनीच्या जुन्या इमारती पाडून तेथ े प्रिानमींत्री आवास 
योजनेअींतगकत सवाांसाठी घरे हा प्रकल्प कायाकस्न्वत करण्याकररता शासन थतरावर कोणती 
कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१९) : (१), (२) व (३) • पुरग्रथत, जळीतग्रथत, गमलच्ि वथती  
ननमुकलनातील, रथतारुीं दीकरणात बािीत व महानगरपामलका सेवकाींसाठी सदर कॉलनी बाींिण्यात 
आली आहे. 
• या प्रकारच्या एकूण २८८ सदननका असून बहुताींशी इमारतीींच ेआयुषयमान सुमारे ५० वर् े
ककीं वा आसपास झाल्यामळेु इमारतीींची दरुावथथा झालेली आहे, ठह वथतुस्थथती आहे. 
• दरवर्ी महानगरपामलका अथकसींकल्पात जसजशी आधथकक तरतुद उपलब्ि असत,े त्यानुसार 
सदरहु कॉलनीची आवश्यक त्या ककरकोळ थवरुपाची देखभाल दरुुथतीची कामे करण्यात येतात. 
• सदरहू इमारतीींची झालेली दरुावथथा ववचारात घेऊन महानगरपामलकेन ेसवक इमारती पाडुन 
त्या ठठकाणी नव्याने इमारती बाींिण्यात प्रकल्प राबववण्याच्या अनुर्ींगाने बीओ्ी तत्वावर हा 
प्रकल्प राबववण्याच ेननस्श्चत केले होते. 
• या प्रकरणी ववकासक ननयुक्तीबाबत आवश्यक ननववदा मान्य करण्यात आली असून त्या 
अनुर्ींगाने सदर वसाहत पुनववककास करण्यासाठी आवश्यक ती प्रकक्रया सद्य:स्थथतीत सुरु आहे. 
(४), (५) व (६) सदर पीएमसी कॉलनीतील पुणे महानगरपामलकेच्या शाळेची इमारत 
सद्यस्थथतीत शाळेसाठी वापरात आहे. सकृत दशकनी शाळेची इमारत िोकादायक ठदसून येत 
नाही, असे पुणे महानगरपामलकेन ेकळववले आहे.    
 प्रिानमींत्री आवास योजनेच े मखु्य ननकर् हे भारतात ज्याच े कोठेही घर नाही व 
ज्याच े वावर्कक उत्पन्न ३ लाखापेक्षा कमी आहे. अशी व्यक्ती या योजनचेी लाभाथी आहे. 
प्रथतुत प्रकरणी पीएमसी कॉलनीतील रठहवाश्याींचे पुनकवसन करणे ही बाब प्रिानमींत्री आवास 
योजनेचे ननकर्ात येत नसल्याने पीएमसी कॉलनीचा अद्याप सदर योजनेत अींतभाकव करण्यात 
आलेला नाही. 
(७) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे येथील वकृ्ष गणनेसाठी शसस्टीम आणण ग्लोबल पोणझशननांग  
शसस्टीम िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४३)  १४०५७४ (१३-०७-२०१९).   श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथील वकृ्ष गणनेसाठी मसथ्ीम आणण ग्लोबल पोणझशननींग मसथ्ीम करण्यात आली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाजगी सींथथेची नेमणूक करून शहरातील वकृ्ष गणनेचे काम सदर खाजगी 
सींथथाींना देण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर कामास रुपये ९ को्ी खचक करुनही शहरात नेमकी ककती झाड ेआहेत 
याची आकडवेारी वर्ाकनींतरही महानगरपामलकेला ममळू शकलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ठेकेदार सींथथेकडून आत्तापयांत झालेल्या कामाचा अहवाल वकृ्ष प्राधिकरण 
सममतीकड ेसोपववला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, पुणे शहरातील वाढत्या नागरीकरणाचा पररणाम पट्टय्ावर होत असल्यान ेनवीन 
तींत्रज्ञानाचा वापर करून वकृ्ष गणना करण्याच्या महानगरपामलकेच्या ननणकयाबाबत पसैा खचक 
करूनही माठहती उपलब्ि झाली नसल्याने सदर प्रकरणातील सींथथेच ेपुढील देय रक्कम देण्यास 
प्रनतबींि करण्यात येणार आहे, 
(६) असल्यास, सींबींधित प्रकरणाची चौकशी करून कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(७) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१९) : (१) पुणे महानगरपामलकेमाफक त वकृ्ष गणना करण्यासाठी 
जी.आय.एस. व जी.पी.एस. तींत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) • या कामाकररता ननयुक्त करण्यात आलेल्या ठेकेदाराच ेकामकाज पडताळून 
पाहण्याकररता तज्ञ सममती गठीत करण्यात आली असून सींबींिीताींना दर १ लाख वकृ्षाींची 
गणना पूणक झाल्यानींतर तज्ञ सममतीचा तपासणी अहवाल सादर झाल्यानींतर तसेच ठेकेदाराने 
देयके सादर केल्यानींतर त्याला देयक अदा करण्याची दक्षता घेण्यात येते, असे पुणे 
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
• पुणे महानगरपामलकेच्या हद्दीतील समुारे ४००९६२३ एवढ्या वकृ्षाींची गणना करण्यात आलेली 
असून सदर वकृ्षगणनेची माठहती पुणे महानगरपामलकेच्या सींकेत थथळावर उपलब्ि करण्यात 
आली आहे, असे पुणे महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(७) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली, चामोशी व धानोरा या तालुक्यामधील वन तलावाांबाबत 
  

(४४)  १४०६८० (१५-०७-२०१९).   डॉ.देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली मध्ये सन २०१४-१५ ते २०१९-२० या कालाविीत वनतलावाींचे बाींिकाम 
कोणत्या योजनेमिून व त्यासाठी ककती ननिी मींजूर करण्यात आले आहे, 
(२) असल्यास, गडधचरोली, चामोशी व िानोरा या तीन तालुक्यात ककती वनतलाव मींजूर 
करण्यात आले आहेत, 
(३) असल्यास, सद्यस्थथतीत ककती वनतलाव सुस्थथतीत आहेत  ? 
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श्री. सुधीर मनुगांटीवार (११-०९-२०१९) : (१) सन २०१४-१५ त े २०१९-२० या कालाविीत 
गडधचरोली स्जल्हयात स्जल्हा योजना-सींयुक्त वनव्यवथथापन, ननसगक पयक् न, वन्यजीव 
व्यवथथापन, वनतळे-मसमें्बींिारे, मदृ व जलसींिारण, जलयुक्त मशवार, मग्रारोहयो अशा 
ववववि योजनाींतून एकूण ३७ वनतलावाींच े बाींिकाम करण्यात आले असून त्याकररता एकूण 
रु.११६.८२ लक्ष ननिी खचक करण्यात आला आहे. 
(२) गडधचरोली, िानोरा व चामोशी या तीन तालुक्यात एकूण ८  वन तलाव बाींिण्यात आले 
आहेत. 
(३) सन २०१४-१५ ते २०१९-२० पयांत बाींिण्यात आलेले सवक ३७ तलाव सुस्थथतीत आहेत. 

___________ 
  

राज्यातील शतिोटी वकृ्ष लागवड योजना बुलडाणा जजल्हयामध्ये असफल ठरल्याबाबत 
  

(४५)  १४०७४८ (१२-०७-२०१९).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या शतको्ी वकृ्ष लागवड योजनेअींतगकत बुलढाणा स्जल्ह्यामध्ये तेवढ्या प्रमाणात 
वकृ्ष लागवड झाली नसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वकृ्ष लागवड करण्याबाबत तसचे शासनाचे उठद्दष् पूणक करण्यासाठी तसेच 
त्याींच ेसींगोपन करण्यासाठी बलुढाणा स्जल्ह्यात  शासनान ेकोणती कायकवाही केली वा करण्यात 
येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (११-०९-२०१९) : (१) व (२) सन २०१२-१३ ते २०१५-१६ या 
कालाविीमध्ये राज्य शासनान े वकृ्ष लागवड कायकक्रमाींतगकत वेळोवळेी वा्प केलेल्या 
उठददष्ानुसार बुलढाणा स्जल्हयामध्ये वकृ्ष लागवड व त्याींचे सींगोपन करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

वपांपरी धचांचवड नवनगर वविास प्राधधिरणाने भ-ूसांपाददत िेलेल्या जशमनीच्या 
मूळ मालिाांना १२.५% परतावा शमळणेबाबत 

  

(४६)  १४०८०७ (१३-०७-२०१९).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासन ननणकयनुसार वपींपरी धचींचवड प्राधिकरण येथील ज्या शेतक-याींची जमीन 
प्राधिकरणाने सन १९८४ नींतर सींपाठदत केली आहे त्या शेतक-याींना जमीन सींपादनाच्या १२.५ 
्क्के परतावा जमीन वा्प प्राधिकरणाकडून देण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापही शेतक-याींना १२.५ ्क्के परतावा जमीन प्राधिकरणाकडून केला जात 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार शेतकऱ्याींना १२.५% परतावा करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन १९८४ नींतर जमीन सींपाठदत केलेले  एकूण ४४० लाभाथी असून त्यापैकी ३५८ लाभाथी 
याींना परतावा लाभ देण्यात आलेला आहे. उवकररत ८२ लाभार्थयाांपैकी ४७ प्रकरणातील 
लाभार्थयाांनी नवीन भूसींपादन कायद्यातील तरतुदीींच्या अनुर्ींगाने मा. उच्च न्यायालयात 
जममनीच्या वाढीव मोबदल्यासाठी रर् वप्ीशन दाखल केले आहे. २२ प्रकरणातील लाभाथींच्या 
सींपाठदत जममनीवर अनतक्रमणे आहेत. एका प्रकरणात मा. पणेु न्यायालयात आपसातील 
वादाबाबत दावा चालू आहे. उवकररत १२ प्रकरणात वतकमानपत्रात जाहीरात देऊन तसेच 
सींबींधिताींना नो्ीस देऊन देखील प्रथताव दाखल नाहीत. त्याबाबत पुढील कायकवाही चाल ूआहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

वपांपरी- धचांचवड औद्योधगि पररसरातील उद्योगाांच्या पुनवकसनासाठी  
असलेल्या टी-२०१ पुनवकसन प्रिल्पाबाबत 

  

(४७)  १४१४८३ (१३-०७-२०१९).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड), श्री.महेश (दादा) लाांडगे 
(भोसरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वपींपरी-धचींचवड औद्योधगक पररसरातील ननवासी भागातील उद्योगाींचे औद्योधगक भागात 
पुनवकसन करण्यासाठी महानगरपामलकेकडून ्ी-२०१ पुनवकसन प्रकल्प राबववण्यात आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमआयडीसीने जागा उपलब्ि करून ठदलेली असताना देखील गत २५ 
वर्ाांपासून सदर प्रकल्प प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पात गाळे ममळण्यासाठी १० वर्ाांपूवी १४५ उद्योजकाींनी रु.३००००.०० 
बुककीं ग रक्कम महानगरपामलकेच्या मागणीनुसार भरली असून अद्यापही गाळे ममळालेले 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वपींपरी धचींचवड महानगरपामलकेकडून या प्रकल्पास ववलींब होण्याची काय कारणे 
आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) वपींपरी धचींचवड महानगरपामलका 
के्षत्रातील भोसरी, एमआयडीसी प्लॉ् क्र.्ी-२०१ एमआयडीसीकडून भाडपेट्टय्ान े
महानगरपामलकेस प्राप्त झाला आहे. 
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 या भूखींडावरील प्रकल्पासाठी लघुउद्योजकाींची इच्िुकता पाहण्यासाठी सन २००६ 
मध्ये अजक मागववले होते. 
 प्रकल्पाच्या कामाच ेआदेश सन २००८ मध्ये देण्यात आले.  
 सदर प्रकल्प मागील ११ वर्ाकपासनू चाल ूअसून सद्य:स्थथती प्रकल्पाचे काम ९०% 
पूणक झालेले आहे.  
 प्रकल्पातील एकूण १८३ गाळेिारकाींपैकी एकूण ८३ गाळेिारकाींना रु. २५०००/- चे 
डी.डी. भूमी व स्जींदगी ववभागात जमा केले आहे.  
 सदर प्रकल्पास पुरेशी आधथकक तरतूद उपलब्ि नसल्यामुळे प्रकल्पाचे काम ववठहत 
कालाविीत होऊ शकले नाही. तथावप महानगरपामलकेकडून पुरेशी तरतूद उपलब्ि करुन 
ठदल्यानींतरही ठेकेदाराने काम पूणक न केल्याने सींबींिीत ठेकेदारावर ननववदा शती व अ्ीनसुार 
कारवाई करण्यात आली आहे.  
 उवकररत कामासाठी ननववदेबाबतची कायकवाही करण्यात येत आहे. अस ेवपींपरी धचींचवड  
महानगरपामलकेने कळववले आहे. 

___________ 
  

पुणे महानगरपाशलिेतील िमकचारी वसाहतीमधील ३ इमारती धोिादायि असल्याबाबत 
  

(४८)  १४१९०२ (१३-०७-२०१९).   श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपामलकेतील कमकचारी वसाहतीमिील ३ इमारती िोकादायक आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे महानगरपामलकेच्या कमकचाऱ्याींच्या ननवासी वापरासाठी बाींिण्यात आलेल्या 
इमारतीपैकी ३ इमारती िोकादायक असून त्याींची दरुवथथा झाल्याचे ठदनाींक १७ म,े २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१९) : (१) व (२) पुणे महानगरपामलकेमाफक त पावसाळापूवक सव्हे 
करण्यात आला असता वाकडवेाडी या महानगरपामलका वसाहतीमिील ३ इमारती  सकृत 
दशकनी िोक्याच्या झालेल्या असल्याचे ननदशकनास आले. 
(३) व (४) पुणे महानगरपामलकेमाफक त सदरहू सींपूणक वसाहती BOT तत्वावर ववकमसत 
करण्याकररता ववकासकाची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. या ववकासकाकडून सदरहू 
िोक्याच्या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या नागररकाींसाठी सदर ठठकाणी तात्पुरत्या ननवासाची व्यवथथा 
करण्याची प्रकक्रया सुरु करण्यात आलेली आहे. तसेच महानगरपामलकेच्या चाळ ववभागाकडून 
नागररकाींचे पयाकयी जागेत थथलाींतररत होण्याबाबत प्रबोिन करण्यात येत आहे. तथावप,  
नागररकाींचा घर सोडण्याकामी ववरोि असल्यामळेु ववलींब होतो आहे, हे खरे आहे. 

___________ 
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पुणे, बी.आर.टी.मागक-सातारा रस्त्यावरील रस्त्याच्या िामात झालेला गैरव्यवहार 
  

(४९)  १४२४७८ (०९-०७-२०१९).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे, बी.आर.्ी. मागक-सातारा रथत्यावरील रथत्याच्या कामात अनके त्रु्ी असून बहुताींश 
काम ेही अपूणक आणण ननकृष् दजाकची झाली असल्याच ेमाहे माचक-२०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशकनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या कोट्यविीींच्या खचाकच्या ननकृष् कामाची चौकशी सवक थतरावरून 
लोकप्रनतननिी, सामास्जक सींथथाींकडून होत असताींना अद्यापही सींबींधित प्रशासनाकडून कुठलीही 
कायकवाही झाली नसल्याचेही ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ठठकाणच्या कामाींसाठी महानगरपामलकेकडून अनुक्रम े१०८, १८ आणण २२ 
को्ी रुपयाींची तरतूद उपलब्ि केली असून पदपथ, बसथाींब े यासह ववववि ववकासकाम े
करण्याच्या कामामध्ये सींबींधित कामाच े ठेकेदार आणण कन्सल ी्ं्, अधिकारी याींच्या 
माध्यमातून सींगनमतान ेगैरव्यवहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कामाींसाठी आजममतीस ककती ननिी खचक करण्यात आला याबाबत 
ठेकेदार, कन्सल् ी्ं् सह तपशीलवार माठहती काय आहे, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी सींबींधित प्रशासनाच्या वतीन ेकोणतीही कायकवाही होत नसल्यान े
शासनाकडून सखोल चौकशी करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०९-२०१९) : (१) व (२) पुणे-सातारा बीआर्ी रथता व सायकल टॅ्रक 
ववकमसत करणे या कामाींच्या चौकशीबाबत दै. महाराषट्र ्ाईम्स या वतृ्तपत्रामध्ये बातमी 
आलेली असनू थथाननक नगरसेवक तसचे थथाननक वविानसभा सदथयाींनी पत्र ेठदलेली होती, हे 
खरे आहे. 
 सदर कामाची व बाींिकाम साठहत्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी खालील उपाययोजना 
करत असल्याच ेपुणे महानगरपामलकेने कळववले आहे : 
• मे.पेव्ह्ेक कन्सल््न्् या तज्ञ सल्लागार कीं पनीमाफक त सदर कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी 
करण्यात येते. 
• तसेच ननववदा अ्ी शतींनसुार १०% कामाच्या दजाकची व बाींिकाम साठहत्याची तपासणी 
त्रयथथ प्रयोगशाळेमाफक त करण्यात येते. 
• त्रयथथ प्रयोगशाळेच्या अहवालानुसार बाींिकाम साठहत्य व प्रत्यक्ष कामाची गुणवत्ता योग्य 
असल्याच ेननस्श्चत केले आहे, असे पुणे महानगरपामलकेन ेकळववले आहे. 
• प्रत्यक्ष कामाच्या जागेवर गुणवत्ता तपासणी लॅबोरे्री उभारण्यात आलेली असून त्याव्दारे 
कााँकक्र्ची क्षमता, इतर बाींिकाम साठहत्याची क्षमता तपासण्याचे काम तज्ञ सल्लागार 
कीं पनीमाफक त करण्यात येत.े 
• कामाच्या दजाकबाबत खात्री केल्यानींतरच सींबींधित कीं त्रा्दाराींना बबल अदा करण्यात येते. 
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(३) व (४) • प्रथतुत प्रकल्पाकरीता ननववदा क्र. २६५-२०१६ करीता रु. ७४.५४ को्ी इतक्या 
रकमेच्या पूवकगणन पत्रकातील कामाकरीता ठेकेदारास ठद. ०२.०१.२०१७ रोजी कामाच ेकायाकदेश 
देण्यात आले आहेत. 
• जागेवरील काम पूणक झाल्यानींतर रु. २८.९९ को्ीच्या वाढीव कामाींसाठी ननववदा प्रक्रीया पूणक 
करुन ठद. ०८.०३.२०१९ रोजी कामाचे कायाकदेश देण्यात आले आहेत. 
• ननववदा अ्ी शतींनसुार बाींिकाम साठहत्य व प्रत्यक्ष कामाचा दजाक याींची तपासणी करुनच 
ठेकेदारास बबल अदा करण्यात येते.  
• तसेच या प्रकल्पाच े सेफ््ी ऑडी् आय.आय.्ी. पवई याींच्याकडून करण् याकरीता पुणे 
महानगरपामलकेकडून कायकवाही सरुु आहे, असे पुणे महानगरपामलकेने कळववले आहे.      
(५) या प्रकरणी थथाननक वविानसभा सदथयाींनी शासनास ठदलेल्या पत्राच्या अनुर्ींगान े
तपासणी करुन ठद. ०८.०१.२०१८ च्या शासन पत्रान्वये ववववि ववकास कामाींच्या तसेच पुणे-
सातारा रथत्याच्या पुनबाांिणीबाबतच्या प्रकरणी पुणे महानगरपामलकेस मागकदशकक सचूना 
ठदलेल्या असून त्या अनुर्ींगाने दक्षता घेण्याबाबत कळववले आहे. 
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे येथील गानेटस वे व्हेस्िोन शल. ववमाननगर नगर रोड या बाांधिाम प्रिल्पात  
ॲमीननटी स्पेसच्या जागेवर अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 

  

(५०)  १४२४८२ (०९-०७-२०१९).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील गाने्स व े व्हेथकोन मल. ववमाननगर नगर रोड या बाींिकाम प्रकल्पात 
ॲमीनन्ी थपेसच्या जागेवर अनधिकृत बाींिकाम केले असल्याच ेननदशकनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ममळकतीतील ॲमीनन्ी थपेसच्या जागेवरील अनधिकृत बाींिकामाबाबत 
महानगरपामलकेकडून नो्ीस देण्यात आल्यानींतर नो्ीसीच्या अनुर्ींगान े सादर केलेल्या 
खुलाशाबाबत तपासणी जाणीवपूवकक सींथ गतीन ेसुरू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाकडून नो्ीसच्या अनुर्ींगाने सादर केलेल्या खुलाशाबाबत 
लवकरात लवकर कारवाई करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०९-२०१९) : (१), (२) व (३) पुणे येथील गाने्स वे व्हेथकोन मल. 
स.नीं.१९७/३ ववमाननगर नगर रोड या बाींिकाम प्रकल्पात कोणत े अनधिकृत बाींिकाम सुरु 
असल्याच े ननदशकनास आले नाही. तसेच सव्हे नीं.१९७/३ या ममळकतीमध्ये ववकास 
आराखड्यानुसार कोणतेही आरक्षण नाही त्यामुळे आरक्षक्षत जागेवर अनधिकृत बाींिकाम 
करण्याचा प्रश्नच उद्भ् ावत नाही, असे पुणे महानगरपामलकेन ेकळववले आहे. 
 



वव.स. ५९९ (43) 

 तसेच या ममळकतीतील मान्य लेआऊ् मिील ॲमीनन्ी थपेसच्या जागेमध्ये सन 
१९९७ च्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीनसुार व्यापारी इमारतीचे नकाश ेमींजूर असनू त्याप्रमाण े
मान्य नकाशानुसार सींपूणक इमारतीचे बाींिकाम पूणक झालेले असनू झालेल्या बाींिकामानुसार 
सदर इमारतीस पा क् भोगव्ापत्र  देण्यात आलेले आहे.    
 स.नीं १९७/३ मिील व्यापारी ममळकतीतील गाळेिारकाींना जलुै, २०१७ मध्ये 
गाळयाींच्या वापराबाबत पुणे महानगरपामलकेकडून नो्ीस देण्यात आली असून नो्ीसीच्या 
अनुर्ींगाने गाळेिारकाींनी सादर केलेल्या खुलाशाबाबत तपासणी सुरु आहे असे पुणे 
महानगरपामलकेने कळववले आहे.     
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :    
मुांबई.   सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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