
वि.प. ६ (1) 

  
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सहावी यादी 

  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

पाचवे (हहवाळी) अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

प्रिल् प अधधिाऱ्यास अधधिार नसताना प्रशासिाची नेमणूि िेल् याबाबत 
  

(१)  ५८६० (१७-०४-२०१५).   श्री.रामराव वडिुत े:   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे साळिाडी (ता.मोकर, जज.नाींदेड) येथील आश्रम शाळेिर प्रशासक नेमण् याचे िकाकार 
नसताना प्रकल् प िकाका-याने प्रशासकाची नेमणूक केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) िसल् यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार प्रकल् प िकाका-यास िकाकार 
नसताना प्रशासकाची नेमणूक केल् याप्रकरणी कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१०-११-२०१६) : (१), (२) ि (३) सदर आश्रम शाळेतील विद्यार्थयाांनी ददनाींक 
१५/८/२०१४ रोजी सींस्थाचालक ि मुख्याध्यापक याींचेकड े आिश्यक सुविाा उपलब्ा करुन 
देण्याच्या मागण्या केल्या. तथावप सींस्थाचालक ि मुख्याध्यापकाींनी विद्यार्थयाांच्या समस्या ि 
मागण्या ऐकूण घेतल्या नाहीत. या िनुषींगान े ददनाींक १६/८/२०१४ रोजी सहाय्यक प्रकल्प 
िकाकारी याींनी चौकशीसाठी शाळेला भे् ददली. चौकशी चालू िसताींना विद्याथी ि पालकाींनी 
शाळा ि सींस्था चालक याींचेविरुध्द ततव्र आींदोलन केले. पररजस्थतीचे गाींभभयय लक्षात घेिून 
सींस्थेने शाळेच ेमुख्याध्यापक ि िकाक्षक याींना तनलींतबत केले. 
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     पुढे ददनाींक १६ ते २५/०८/२०१४ कालािाीत एकही विद्याथी शाळेत न आल्याने ि या 
सींदभायत करण्यात आलेल्या चौकशीत िनेक गींभीर त्रु्ी तनदशयनास आल्या. त्यामुळे शाळा 
पुियित सुरु करुन विद्यार्थयाांचे शैक्षणणक नुकसान ्ाळण्यासाठी शाळेिर प्रशासकाींची नेमणूक 
करण्यात आली. त्यानींतर िपर आयुक्त, िमरािती याींच्या ददनाींक ७/२/२०१५ च्या आदेशान्िये 
प्रशासकाची नेमणूक रद्द करुन शाळा पूियित सींस्थेच्या ताब्यात देण्यात आली. 
(४) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
  

अनुसूधचत जाती व नवबौध् द टकिाां् या िल् याणासा    
अनुसूधचत जाती उपयोजना राज् यात राबवव याबाबत 

  

(२)  १२९७६ (२२-१२-२०१५).   श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊर्फ  भाई जगताप :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िनुसूकचत जाती ि निबौध् द घ्काींच् या कल् याणासाठी िनुसूकचत जाती उपयोजना रा यात 
राबविण् यात येत िसून रा याच् या िथयसींकल् पात िनुसूकचत जातीच्या लोकसींख् येच् या प्रमाणात 
आकथयक तरतूद करण् याचे शासनाचे ाोरण िसून त् यानुसार िथयसींकल् पात आकथयक तरतूद 
करण् यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) िसल् यास, सन २०१२-२०१३, २०१३-१४, २०१४-१५ या गत तीन िषायत िनुसूकचत जातीच्या 
उपयोजनेसाठी िथयसींकल् पात तरतूद करण् यात आलेल्या तनाीचा पूणयपणे यासाठी िापर 
करण् यात आलेला नसनू त् यापैकक काही तनाी िन् यत्र िळविण् यात आलेला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) िसल् यास, मागील तीन िषायत िषयतनहाय िथयसींकल् पात तकती आकथयक तरतूद करण् यात 
आली होती, त् यापैकक प्रत् यक्षात या योजनेिर तकती तनाी खचय करण् यात आला, उियररत तनाी 
या योजनेिर खचय न करण् याची कारणे काय आहेत ि तनाी िन् यत्र िळविण् यात आला, त् याची 
कारणे ि तपशील काय आहे, 
(४) िसल्यास, या योजनेचा तनाी िन् यत्र िळविण् यात येन नये यासाठी कोणती उपाययोजना 
केली िा करण्यात येत आहे ? 

  
श्री. राजिुमार बडोले (०७-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) नाही. 
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(३) ि (४) 
 

सन 
 

मांजूर ननयतव्यय 
 

अर्फसांिल्पीय तरतूद प्राप्त तरतूद 
 

खचफ 
 

२०१२-१३ ४५९०.०० ४५२५.४४ ३६४८.८७ ३२३६.५९ 
२०१३-१४ ५०१८.६३ ५०२८.८२ ३७६०.०० ३५६३.११ 
२०१४-१५ ६०७०.२९ ५२४६.७५ ३७३१.९१ ३३९४.१० 

 

     िनुसूकचत जाती योजना तनाी िन्यत्र िळविण्यात येत नाही. 
___________ 

 
नाांदेड शहरात मोिाक जनावराांचा नागररिाांना त्रास होत असल्याबाबत 

(३)  १३१७० (२३-१२-२०१६).   श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.अशोि ऊर्फ  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.सभुाष झाांबड :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड शहरात छत्रपती चौक, तरोडा नाका, भाग् यनगर, साठे चौक आदी भागात मोका् 
जनािरे रस् त् यािर ततरत िसल्याने ि याबाबीकड े महापाभलका प्रशासनाने दलुयक्ष केल्यामुळे 
याचा िाहनचालकास त्रास होत िसल्याचे तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल् यास, याबाबत महापाभलकेने काय उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२९-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) काही भागात कोंडिाडा विभाग ि के्षतत्रया कायायलयातील कायमस्िरुपी ि कीं त्रा्ी मजूर ि 
कीं त्रा्ी िाहनामातय त िेळोिेळी महानगरपाभलकातते मोदहम घेण्यात आली आहे. माहे जलु,ै 
२०१६ श्री.गणेश उत्सि, निरात्र ि दसरा तनभमत्त कीं त्रा्ी कमयचारी लािून शहरातील मोका् 
जनािरे ०१ एवप्रल, २०१६ ते ३० सप् े्ंबर, २०१६ पयांत २३६ जनािरे पकडण्यात आली. त्यापैकक 
१८२ जनािरे मालकाींनी सोडिून घेनन रु.८४,३५०/- इतका दींड िसुल करण्यात आला. तसेच   
५४ जनािरे महानगरपाभलका स्थायी सभमती ठराि क्र.१५८ ददनाींक २७/११/२००६ कृषणा गोरक्षण 
सींस्था, पानभोसी ि गुरुियय स्िामी गोशाळा, घुींगराळा या सींस्थसे पालन करण्यास देण्यात 
आली. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
खेड (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यात बुरुड व्यवसायाला सांरक्षण देयाबाबत 

(४)  १४१५२ (२२-१२-२०१५).   श्री.अशोि ऊर्फ  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (जज.रत्नाकगरी) तालुक्यात बाींबूच्या िाढलेल्या दराींमळेु येथील बुरुड व्यिसायाला 
उतरती कळा लागली आहे, त्यामुळे या व्यािसातयकाींिर उपासमारीची िेळ आली िसल्याच े
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) िसल्यास, शासनाच्या खादी ग्रामोद्योग विभागाने या व्यिसायाला सींरक्षण देण्याबाबत 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (१९-१०-२०१६) : (१) हे िींशत: खरे आहे. 
     बाींबुची लागिड कमी प्रमाणत होत िसल्याने ि बाींबुच्या िाढलेल्या दराींमुळे कारागीराींना 
बाींबुच्या िस्त ुतयार करण्यासाठी कच्चा माल उपलब्ा होण्यास िडचणी येत आहेत. 
(२) महाराषर राय खादी ि ग्रामोद्योग मींडळामातय त बुरुड व्यिसायासाठी जास्तीत जास्त 
लाभार्थयाांना मींजूर कजायच्या ५०% प्रमाणे िनुदान देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबईत परदेशी बनावकी्या वाहनाांची तस्िरी िरणाऱ्या रॅिेकबाबत 
(५)  १७९०६ (०३-०५-२०१६). श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुसा् िेगान े ाािणारी परदेशी बनाि्ीची तसेच सीमा शुल्क चकुिून महागड्या आठ 
िाहनाींची विक्रक करणारे रॅके् मुींबई पोभलसाींना ददनाींक ११ जानेिारी, २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, सदर िाहनाींची तकीं मत समुारे २३ लाख रुपये िसनू या िाहनाींच ेसुटे्ट भाग हे 
आयात करणाऱ्या कीं ्ेनरमाून मुींबईत आणले जात िसल्याचेही तनदशयनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) िसल्यास, सदर सुटे्ट भाग आणल्यािर त्याची जोडणी करुन ही िाहन ेदक्षक्षण मुींबईतील 
डोंगरी ि मुसाततरखाना पररसरातील एका दठकाणी विक्रकसाठी ठेिण्यात येत,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) िसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करून सदर परदेशी बनाि्ीची िाहने 
विक्रकसाठी मुींबईत आणणाऱ्या तस्कराींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०७-०९-२०१६) : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) परदेशी बनाि्ीची िाहने विक्रकसाठी मुींबईत आणणाऱ्या तस्कराींिर मुींबईतील गुन्हे शाख े
िींतगयत मो्ार िाहन चोरी विरोाी पथक, मुींबई याींनी खाली नमूद प्रमाणे कारिाई केलेली 
आहे. 

१. गु.प्र.शा.गु.र.क्र.०५/२०१६, कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४२० भा.द.वि. िन्िये ददनाींक 
०८ जानेिारी, २०१६ रोजी गुन्हा दाखल केला िसनू सदर गुन््यात इसम नाम े
िमजद मोहम्मद तारुक बकाली, ३८ िषे यास ि्क करुन त्याचे ताब्यातनू ०२ 
परदेशी बनाि्ीच्या मो्ार सायकली तकीं मत िींदाजे ४ लाख रुपये हस्तगत केल्या 
तसेच  
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२. इसम नाम ेमन्सूर शमीम खान याींच ेताब्यातून मुसाततरखाना पररसरातून ०६ परदेशी 
बनाि्ीच्या मो्ार सायकली तकीं मत िींदाजे १९ लाख रुपये हस्तगत केल्या आहेत. 
तौ.दीं.प्र.सीं.कलम १०२ िींतगयत कारिाई करुन मा.महानगर दींडाकाकारी सो.,सुट्टीच े
न्यायालय, तकल्ला को य्, मुींबई याींच े कडून तौ.दीं.प्र.सीं.कलम १५५ िन्िये तपास 
करण्याच े परिानगी आदेश प्राप्त केले आहेत. सदर बाबतची मादहती मा.सहाय्यक 
आयुक्त कस््म., प्रततबींाक, बॅलाडय इस््े्, मुींबई याींना देण्यात आला िसून सदरहू 
गुन्हा तपासाीन आहे. 

(५) प्रश्न उद्भ ाित नाही.   
___________ 

नौपाडा ( ाणे) याभागातील चोरी्या टकना रोखयाबाबत 
 (६)  १८०७७ (२९-०४-२०१६). अॅड.राहुल नावेिर, श्री.हेमांत किले, श्री.ख्वाजा बेग :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नौपाडा (ठाणे) येथील चरई या शहराच्या मध्यिती भागात िसलेल्या जनवप्रय सहकारी 
पतपेढी चोरटयाींनी तोडून ततजोरीसह ३ लाख ६६ हजार १२२ रुपयाींची रोकड चोरुन नेल्याची 
घ्ना माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, दहरानींदनी भागात दोन िेलसय दकुानात ााडसी चोरी करुन लाखोचा ऐिज 
चोरुन नलेा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन चोऱ्या रोखण्याबाबत ि उक्त 
चोऱ्याींचा तपास लािण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०७-०९-२०१६) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
     ठाणे पोलीस आयुक्तालातील नौपाडा पोलीस स््ेशनच्या हद्दीत जनवप्रय सहकारी 
पतपेढीत रु.३,६६,१२२/- एिढ्या रकमेची चोरी झालेली िसून याबाबत नौपाडा पोलीस स््ेशन 
गु.र.क्र.४/२०१६, भादवि कलम ४५४, ४५७, ३८० प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. 
      तसेच कासारिडिली पोलीस ठाणे पररसरातील िलेसय दकुानात एकूण घरतोडी चोरी 
प्रकरणी रु.२,२५,९०,०००/- तकीं मतीचे सोन्याचे दाकगने ि रोख रक्कम चोरुन नेल्याबाबत 
गु.र.क्र.३०८/२०१५ कलम ४५४, ४५७, ३८०, २०१, ४११, ३४ प्रमाण े गुन्हा दाखल झाला िसून 
याबाबत आरोपीना ि्क केली िसून पोलीस तपास चालू आहे. 
(३) िरील घ्नेबाबत ठाणे पोलीस आयुक्तालयात िसणाऱ्या पोलीस ठाण्यामध्ये सियत्र ददिसा 
ि रात्री तब् माशयल काययरत िसून गुन्हे प्रकद्करण कक्षातील साध्या िेशातील पोलीस 
िकाकारी ि कमयचारी पेरोभलींग करीत िसतात. त्याींना पोलीस स््ेशनच्या हद्दीतील तब् माशयल 
ि नाकाबींदीच े कमयचारी एकतत्रतपणे बँका, िेलसय, दकुान े याींना भे्ी देनन हद्दीत काययरत 
िसतात. तसेच सदरहू गुन््यातील आरोपीींना शोाण्याच ेकसोभशन ेप्रयत्न करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
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नाशशि शहरात पोशलसाांनी अवैद्य र्काक्याचा रिवर िारवाई न िरता सोडून हदल्याबाबत 
  

(७)  १८५४२ (२९-०४-२०१६).   श्री.जयवांतराव जाधव : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशक शहरात ददनाींक ६ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासमुारास तक्रारदारान े पकडून 
ददलेला ििैद्य त्ाक्याचा रकिर कारिाई न करता सोडून ददल्यानींतर तक्रारदारालाच जीि े
मारण्याची ामकक ददल्याप्रकरणी गैरकाम करणाऱ्या पोलीस िकाकाऱ्याींना, पोलीस आयुक्ताींनी 
पाठीशी घातल्याच ेप्रकरण माहे तेब्रुिारी २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) िसल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय तनदशयनास 
आले ि तदनुसार सींबींकाताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०८-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर प्रकरणी पोलीसाींनी तपासात त्ाक्याच्या रकचा पींचनामा केला. परींतु त्यात आके्षपाहय 
सींशयीत िस्त ुभमळून आलेल्या नाहीत. तसेच जास्त डभेसबलच ेत्ाके आढळून आले नाहीत. 
तसेच रकचे िजन केले िसता ते िाहतुककच्या तनयमानुसार बरोबर िजन िसल्याचे आढळून 
आल्याने सदर रक त्ाक्यासह सावित्री त्ाके एजन्सीच्या मालकाच्या ताब्यात देण्यात 
आल्या आहे. 
(३) विलींब झालेला नाही. 

___________ 
 

हररयाणातील एिा िुख्यात गुांडाचा मुांबई येर्े पोशलसाां्या  
गोळीबारात मतृ्यू झाल्या्या टकनबेाबत 

(८)  १८८९२ (२८-०४-२०१६). अॅड.अननल परब : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) हररयाणातील कुख्यात गुींड सींददप गाडौली याचा िींाेरी (मुींबई) येथील हॉ्ेल एिरपो य् मेरो 
येथे पोभलसाींच्या गोळीबारात ददनाींक ७ तेब्रुिारी, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास मतृ्यू झाला, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, सदर प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त, मुींबई याींनी मुींबई 
क्राईम ब्रचँला ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्यास, तपासात काय आढळून आले ि त्यानुसार कोणती काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०७-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) सदर घ्नेबाबत एम.आय.डी.सी.पोलीस ठाणे येथ े गु.र.क्र.९२/१६ कलम ३०२, ३५३, ३३२ 
भादींविसह ३, २५, २७ भाहका प्रमाणे ददनाींक ०७ तेब्रुिारी, २०१६ रोजी गुन्हा नोंद िसून 
गुन््याचा पुढील तपास गु.प्र.शा.गु.र.क्र. १२/१६ कलम ३०२, ३५३, ३३२, भादींवि सह ३, २५, २७ 
भाहका प्रमाणे विशेष तपास पथकाकडून चाल ूआहे. 
     सदरहू प्रकरण तपासाकान आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

पुणे येर्ील शसम्बायोशसस ववधी महाववद्यालयातील प्राध्यापिाांनी िरावयाची िायफवाही 
(९)  १९३१५ (१९-०८-२०१६).   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील भसम्बायोभसस विाी महाविद्यालयातील प्राध्यापक याींनी सरकारी ितकलाींना 
तकमान ६० ददिसाींच ेसक्तीचे प्रभशक्षण द्याि,े दोषी व्यक्तीींना भशक्षा देण्याच ेप्रयत्न िाढिािे, 
सरकारी ि िततररक्त सरकारी ितकलाींची पररक्षा घेनन तनिड करािी इत्यादी िनेक सचूना 
िसणारे तनिेदन माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान मा.मुख्यमींत्री तसेच विाी ि न्याय 
विभाग याींना पाठविले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, सदर तनिेदनातील सूचनासींदभायत शासनाचे िभभप्राय काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०४-१०-२०१६) : (१) भसम्बायोभसस लॉ स्कूल, पुणे या सींस्थेन े
मा.मुख्यमींत्री कायायलयास या सींदभायत सादर केलेले तनिेदन शालेय भशक्षण ि तक्रडा विभागास 
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये पाठविण्यात आले िसनू ददनाींक २०/०९/२०१६ रोजी ते विाी ि 
न्याय विभागाकड ेहस्ताींतर करण्यात आले आहे. 
(२) सरकारी ितकलाींना प्रभशक्षण देण्यासाठी शासनान े उत्तन जज.ठाण े येथ े महाराषर 
युडडशीयल ॲकॅडमी ॲन्ड इींडडयन मेडड्ेशन सें्र ॲन्ड रेतनींग इजस्स््टयु् स्थापन केलेली 
िसून तेथ े विविा विषयािर विका विषयक प्रभशक्षण आयोजजत करण्यात येतात. तथावप 
उपरोक्त तनिेदनातील सूचना विचारात घेनन तेथील िभयासक्रमात त्याचा िींतभायि 
करण्याबाबत सहसींचालक, महाराषर युडडशीयल ॲकॅडमी ॲन्ड इींडडयन मेडड्ेशन सें्र ॲन्ड 
रेतनींग इजस्स््टयु् उत्तन, जज.ठाणे याींना कळविण्यात येत आहे. 
 

___________ 
 

महाराष्ट्र राज्य वखार महामांडळामार्फ त अन्न धान्याांची वाहतूि  
िरणाऱ्या िां त्राकदाराांनी िेलेला गैरव्यवहार 

(१०)  १९३१९ (१६-०८-२०१६). श्री.जयांत पाकील : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राय िखार महामींडळामातय त िन्न ाान्याींची िाहतूक करणाऱ्या कीं त्रा्दारान े
करोडो रुपयाींचा गैरव्यिहार केला िसल्याच ेतनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, सदर ५०० को्ीींची कीं त्रा्े घेिून गैरव्यिहार करणाऱ्या कीं त्रा्दाराींची चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, 
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(३) िसल्यास, सदर चौकशीच्या िनुषींगाने शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देशमखु (२९-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) लागू नाही. 
(३) लागू नाही. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधिाम िामगार िल्याण मांडळान ेलेखापरीक्षण अहवाल  
ववहहत मुदतीत ववधधमांडळाला सादर न िेल्याबाबत 

  

(११)  १९५१९ (२७-०७-२०१६).   श्री.जयवांतराव जाधव :  सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  महाराषर इमारत ि इतर बाींाकाम कामगार कल्याण मींडळान ेचार हजार को्ी रुपयाींचा 
लेखापरीक्षण िहिाल विदहत मुदतीत विकामींडळाला सादर केलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, सदर मींडळाकड े विकासकाींकडून उपकरापो्ी जमा केलेले कोटयिाी रुपयाींच े
ानादेश बाउन्स होिूनही मींडळाकडून विकासकाींिर कोणतीही कारिाई करण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय तनदशयनास 
आले, तद् नुसार कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभाजी ननलांगेिर-पाकील (०२-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे िींशत: खरे आहे. 
(३) (i) महाराषर इमारत ि इतर बाींाकाम कामगार (रोजगार तनयमन ि सेिाशती) 
िकातनयम, १९९६ च्या कलम १८(१) नुसार बाींाकाम कामगाराींच्या कल्याणाथय तत्रपक्षीय मींडळ 
स्थापन करणे िपेक्षक्षत आहे. परींतु २००७ पासून २०११ पयांत केिळ शासककय सदस्याींच ेमींडळ 
काययरत होते. 
     ददनाींक १ म,े २०११ रोजी तत्रपक्षीय सींतुभलत मींडळाची स्थापना करण्यात आली. 
त्यानींतरच प्रत्यक्षात मींडळाच्या कामकाजाला सुरूिात झाली. सन २००७ ते सन २०११ या 
कालािाीत कल्याणकारी योजना कायायजन्ित नसल्यामळेु प्रत्यक्ष खचय झालेला नाही, ही 
िस्तुजस्थती आहे. 
     तसेच मींडळाकरीता मींजूर करण्यात आलेल्या ५६ पदाींची िद्याप भरती करण्यात आलेली 
नसल्याने प्रशासककय कामकाज िततररक्त स्िरुपात कामगार आयुक्त कायायलयाकडून चालविले 
जात आहे. त्यामुळे मींडळाचे िावषयक िहिाल ि लेखे विहीत मुदतीत विाीमींडळास सादर करणे 
शक्य झालेले नाही. 
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     सद्य:जस्थतीत मींडळाकडून सन २००७-२००८ पासूनचे लेखे बा्स्त्रोत यींत्रणेमातय त तयार 
करुन घेण्याच े काम चाल ू िसनू लेखापररक्षण िहिाल प्राप्त झाल्यािर िावषयक िहिाल ि 
लेखापररक्षण िहिाल विाीमींडळास सादर करण्याची काययिाही शासन स्तरािरुन करण्यात 
येईल. 
(ii) विविा प्राकाकरणे/विकासकाींकडून एकूण ११६१ प्रकरणामध्ये रु.१७.५९ को्ी रक्कम 
ानादेशाद्िारे उपकरापो्ी मींडळाच्या बकँ खात्यामध्ये पाठविण्यात आली होती. परींत ु सदरच े
ानादेश ि्ले गेले नव्हत,े ही िस्तुजस्थती आहे. तथावप, मींडळाने पाठपुरािा करुन १५.१७ को्ी 
इतक्या रकमचेी िसुली केलेली आहे. तसेच उियररत रक्कम िसुलीची काययिाही सुरू िसून सदर 
प्रकरणास जे जबाबदार आहेत त्याींच्या विरुध्द तौजदारी कारिाई करण्याबाबत कामगार 
आयुक्त याींनी तनदेश ददले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

धारावी (मुांबई) येर्ील झोपडपट्टी पुनववफिासाबाबत 
(१२)  १९५२४ (१९-०८-२०१८).   श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत किले, श्री.नरेंद्र पाकील, श्रीमती 
ववद्या चव्हाण, अॅड.अननल परब, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सुननल तकिरे, 
श्री.ख्वाजा बेग, श्री.रामराव वडिुते, श्री.अननल भोसले, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.अमररशभाई 
पकेल, श्री.रामहरी रुपनवर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४७३० ला हदनाांि १३ एवप्रल, २०१६ रोजी 
हदलेल्या उत्तरा्या सांदभाफत सन्माननीय गहृननमाफण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) ाारािी (मुींबई) येथील विस्तीणय िशा १८३ हेक््र जागेत चार सेक््रमध्ये उभया िसलेल्या 
५९ हजार झोपडयाींचा पुनवियकास करुन तेथील रदहिाश्याींना चाींगली घरे देण्याचा तनणयय 
शासनाने माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, या प्रकल्पातील कामे कोणकोणत्या विकासकाींना देण्यात आली आहेत, याबाबत 
विकासकाींना कोणत्या ि्ी ि शती घालून देण्यात आल्या आहेत ि हा प्रकल्प तकती िषायमध्ये 
पूणय करण्यात येणार आहे, 
(३) तसेच, म्हाडाच्या ाारािी पनुवियकास प्रकल्पाींतगयत सेक््र-५ च्या पात्र झोपडीाारकाींना 
ददनाींक ३ म,े २०१६ रोजी िा त्यासुमारास फ्लॅ्चा ताबा हस्ताींतररत करुनही त्याींनी झोपडीचा 
ताबा म्हाडाला ददला नसल्याचे तनदशयनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसल्यास, सदर झोपडीाारकाींनी झोपडीचा ताबा न देण्याची कारणे काय आहेत ि ताबा न 
देणा-या झोपडीाारकाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश महेता (०७-१०-२०१६) : (१) ि (२) ाारािी पनुियसन प्रकल्पाद्िारे ाारािी 
िकासूकचत के्षत्रातील सेक््र १ त े४ च्या पनुवियकासाकररता जागततक स्तरािर जादहरात देिून 
ददनाींक ३०.१.२०१६ पासून सुरू केलेल्या तनविदा प्रतक्रयेला पाच िेळा मुदत िाढ देननही 
प्रततसाद भमळू शकलेला नाही. सबब, तनविदा प्रतक्रया व्यपगत झालेली आहे. प्राप्त पररजस्थतीत 
ाारािी िकासूकचत के्षत्राचा पुनवियकास होण्याच्या िनुषींगान ेइतर पयाययाींचा विचार सुरु आहे. 
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(३) ाारािी िकासूकचत के्षत्रातील सेक््र १ ते ५ पैकक सेक््र ५ पुनवियकास म्हाडामातय त 
करण्यात येत आहे. सेक््र ५ माील म्हाडाच्या मालककच्या जागेिर ३५८ तनिासी सदतनकाींच े
स््ील््+१८ मजल्याींची इमारत क्रमाींक १ बाींाून पूणय करण्यात आली आहे आणण तेथ ेपुनियसन 
करण्यासाठी जिळ िसलेले म्हाडाच्या जभमनीिरील “जे” क्लस््रमाील २६५ पात्र तनिासी 
झोपडीाारकाींना ताबापत्र देनन ददनाींक ३.५.२०१६ रोजी इमारत क्रमाींक १ माील सदतनकाींचा 
ताबा देण्यात आला आहे ि त्याींच्या झोपड्या ररकाम्या करुन झोपड्याींचा ताबा म्हाडान ेघेतला 
िसल्याच ेम्हाडा, मुींबई मींडळ याींनी कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

शासनाने राज्यातील िननष्ट्  न्यायालयातील न्यायाधधशाांना  
लॅपकॉपसा   मांजूर िेलेला ननधी परत टेतल्याबाबत 

  

(१३)  १९५६६ (१९-०८-२०१६). अडॅ.अननल परब, अॅड.जयदेव गायिवाड, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.हेमांत किले, श्री.नरेंद्र पाकील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) शासनाने रायातील कतनषठ न्यायालयातील न्यायाकाशाींना लॅप्ॉपसाठी ३१ माचय, २०१६ 
रोजी मींजूर केलेला रुपये ३५ लाख इतका तनाी त्याच ददिशी परत काढून घेण्यात आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, लॅप्ॉपच्या खरेदीसाठी उक्त तनाी मींजूर केला िसतानाही सदरहू तनाी काढून 
घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) िसल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय तनदशयनास आले 
तद्नुसार काय काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२३-०९-२०१६) : (१) नाही. 
(२), (३) ि (४) वित्त विभागाच्या ददनाींक ३१.३.२०१६ च्या पत्रानुसार बीम्स प्रणालीमातय त 
िनुदान प्राकाकृत करुन देयके प्राकाकारपत्र काढण्याची मुदत ददनाींक ३१/३/२०१६ ला रात्रौ 
१०.०० िाजेपयांत होती. मा.उच्च न्यायालयान ेसादर केलेल्या ४१७ लॅप्ॉपच्या रु.२,३५,२३,०५३/- 
इतक्या रकमेच्या खरेदी प्रस्तािास वित्त विभागाने ददनाींक ३१/३/२०१६ ला मान्यता ददली. 
त्यानुसार ददनाींक ३१/३/२०१६ ला शासन तनणययही काढण्यात आला पण ही काययिाही होईपयांत 
िरीलप्रमाणे विदहत मुदतीत सींगणक वितरण प्रणालीनुसार रात्रौ १०.०० पयांत तनाीचे वितरण 
करता आले नाही. 
     वित्तीय िषय सन २०१६-२०१७ मध्ये सदरचा तनाी ददनाींक २/५/२०१६ च्या ज्ञापनान्िये 
मा.उच्च न्यायालयास उपलब्ा करुन देण्यात आला आहे. 
  

___________ 
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िाांहदवली (मुांबई) येर्ील शासिीय मालिीचा सुमारे १० एिर मोिळा  
भूखांड म.ेरुधचवप्रया डवे्हलपसफला हदल्याबाबत 

 

(१४)  १९६१५ (१९-०८-२०१६).   श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत किले, श्रीमती ववद्या चव्हाण, 
श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.सुननल तकिरे, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.रामराव वडिुत,े 
श्री.प्रिाश गजशभये, अॅड.अननल परब : सन्माननीय गहृननमाफण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) काींददिली (मुींबई) येथील सुमारे १० एकर मोकळया भखूींडाच्या मालमत्तापत्रकािर शासनाच े
नाि िसतानाही हा भखूींड झोपडपट्टी पुनवियकास प्राकाकरणातील िकाकाऱ्याींनी म.ेरुचीवप्रया 
डवे्हलपसयला ददल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
तद् नुसार झोपडपट्टी पनुवियकास प्राकाकरणातील िकाकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता (२७-०९-२०१६) : (१) सी्ीएस क्र.१६३ (पै) ि १६६, हनुमाननगर काींदिली 
मुींबई या भमळकतीमाील ४७७६९१.६२ चौ.मी.के्षत्रािरील योजनेस ददनाींक ११.१२.२००९ िन्िये 
तात्पुरत्या स्िरुपात आशयपत्र ददले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ४०४७० चौ.मी.के्षत्रािर 
महसूल विभागाची बाींाकाम परिानगी न घेता बाींाकाम सुरू केल्याबद्दल जजल्हाकाकारी याींनी 
झोपडपट्टी पुनियसन प्राकाकरणास सदर बाींाकामास स्थकगती देण्याची विनींती केली होती. त्यास 
िनुसरुन झोपडपट्टी पनुियसन प्राकाकरणामातय त ददनाींक १४/८/२०१५ िन्िये मे.रुचीवप्रया प्रा.भल. 
याींना काम बींद करण्याची नोद्स ददली िसून सद्य:जस्थतीत काम बींद आहे. या नो्ीसीविरुद्ध 
विकासकान ेउच्चस्तरीय सभमतीकड ेदाखल केलेल्या िपील क्र.२९/२०१६ मध्ये सभमतीने ददनाींक 
०५/०३/२०१६ िन्िये मुख्य काययकारी िकाकारी, झोपडपट्टी पुनियसन प्राकाकरण याींना सिय 
मुद्दयािर पुनवियचार करािा िसे आदेभशत केले आहे. त्यानुषींगाने मुख्य काययकारी िकाकारी, 
झोपडपट्टी पुनियसन प्राकाकरण याींनी ददनाींक २०/९/२०१६ रोजी सुनािणी आयोजजत केली आहे. 
दरम्यान जजल्हाकाकारी, मुींबई उपनगर याींनी ददनाींक १०/२/२०१६ च्या पत्रान्िये न.भू.क्र.१६३ ि 
माील ४०,४७० चौ.मी.मोकळा भूखींड ताब्यात घेण्याच्या सुचना के्षत्रीय कायायलयाींना ददल्या 
होत्या. त्यानींतरही विकासकाच्या विनींती िजायच्या िनुषींगान े जजल्हाकाकारी, मुींबई उपनगर 
याींनी ददनाींक २५/४/२०१६ ि ददनाींक २९/६/२०१६ रोजी आदेश पाररत केले िसून बाींाकामासह 
जभमनीचा ताबा घेण्याची काययिाही सुरू आहे िसा जजल्हाकाकारी, मुींबई उपनगर याींचा िहिाल 
आहे. 
(२) ि (३) िर नमूद भमळकतीिरील योजन े सींदभायत मा.मुींबई उच्च न्यायालयात जनदहत 
याकचका क्र.१०४/२०१२ ि रर् याकचका क्र.१६०७,१६१०,१६१८,१६१९ ि १६२०/२०१५ दाखल 
करण्यात आल्या िसून प्रकरण सध्या न्यायप्रविषठ आहे. 
 

___________ 
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मुांबई शहरातील बी.डी.डी. चाळीचा पुनववफिासाबाबत 
(१५)  १९६७२ (२३-०८-२०१६).   श्री.नरेंद्र पाकील, श्री.हेमांत किले, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अननल भोसले, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अशोि ऊर्फ  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.रामराव वडिुत,े श्री.आनांद  ािूर, 
श्री.ख्वाजा बेग : सन्माननीय गहृननमाफण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील िरळी, नायगाि, ना.म.जोशी मागय ि भशिडी येथील बी.डी.डी. चाळीींच्या 
पुनवियकासाचा प्रकल्प योग्यररतीने राबविण्यासाठी तसेच म्हाडास मागयदशयन करण्यासाठी 
शासनाने मुख्य सकचि याींच्या िध्यक्षतेखाली ददनाींक ३० माचय, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
एक सभमती नेमली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, या सभमतीच्या पुनवियकासाबाबत ददनाींक ३० जून, २०१६ रोजी पयांत तकती 
बैठका झाल्या आहेत, 
(३) िसल्यास, या सभमतीन े आपला िहिाल शासनास सादर केला आहे काय, िहिालाचे 
सियसााारण स्िरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१३-१०-२०१६) : (१) बी.डी.डी.चाळीच्या पुनवियकासाबाबत ददनाींक ३०/३/२०१६ 
रोजी सिांकष शासन तनणयय तनगयभमत करण्यात आला आहे. 
     सदर शासन तनणययातील तनणयय क्र.३ िन्िये रायाच ेमुख्य सकचि याींच ेिध्यक्षतखेाली 
शक्ती प्रदत्त सभमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(२) सदर सभमतीच्या ददनाींक १३/५/२०१६ रोजी तसेच ददनाींक ३०/६/२०१६ रोजी िशा २ बैठका 
झाल्या आहेत. 
(३) उपरोक्त बैठकानींतर सभमतीने मान्य केलेले काययितृ्त उकचत काययिाहीस्ति तनगयभमत 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यात ववववध भागातून मा.उ्च न्यायालय, मुांबईचे स्वतांत्र खांडपी  स्र्ापन  
िरयाची होत असलेली मागणी 

(१६)  १९७७२ (२३-०८-२०१६).   डॉ.अपूवफ हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४५९८ ला हदनाांि   
२३ माचफ, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तरा्या सांदभाफत : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायातील नाभशकसह विविा भागातून मा.उच्च न्यायालय, मुींबईचे खींडपीठ स्थापन 
करण्याबाबत मागणी होत िसल्याने या मागणीच्या िनुषींगाने मा.मुख्य न्यायमुतींनी मुींबई 
उच्च न्यायालयातील तीन न्यायमतुींची सभमती गठीत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, प्रलींतबत ख्ल्याींची सींख्या, मुींबईपासूनच े िींतर ि लोकसींख्या या तनकषािर 
मागणीचे िनुषींगान े उच्च न्यायालयाच े निीन खींडपीठ स्थापन करणेबाबत गठीत सभमतीचा 
िहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, 
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(३) िसल्यास, िहिालातील भशतारशीचे स्िरुप काय आहे ि सदर मागणीचे िनुषींगाने 
कोणकोणत्या दठकाणी मा.उच्च न्यायालय, मुींबईचे निीन खींडपीठ स्थापन करण्याची भशतारस 
िहिालात करण्यात आली आहे, 
(४) िसल्यास, कोल्हापुर ि पुणे येथे मा.उच्च न्यायालय, मुींबईचे ततरते खींडपीठ (सतकय ् बेंच) 
स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक विचार व्हािा िशी भशतारस मा.मुख्य न्यायमुती मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई याींनी शासनास केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) िसल्यास, नाभशकचे उद्योग, व्यापार, कृवष, भशक्षण, तींत्रज्ञान इत्यादी बाबत िाढते महत्ि, 
लोकसींख्या आणण मुींबईपासुनच े िींतर विचारात घेता नाभशक येथेही स्ितींत्र निीन 
खींडपीठ स्थापन व्हािे म्हणुन स्थातनक विाी तज्ञाींकडून मागणी करण्याींत येत िसल्याचे 
पाश्ियभूमीिर या मागणीबाबत शासनाच ेाोरण काय आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१८-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
(४) कोल्हापूर ि पुणे येथे मा.उच्च न्यायालय, मुींबईचे ततरते खींडपीठ (सतकय ् बेंच) स्थापन 
करण्याबाबत सकारात्मक विचार व्हािा, िशी भशतारस मा.मुख्य न्यायमूती, उच्च न्यायालय, 
मुींबई याींनी शासनास केलेली नसनू शासनाने मा.मुख्य न्यायमूती, उच्च न्यायालय, मुींबई याींना 
केली आहे. 
(५) कें द्र शासनाने तनयुक्त केलेल्या जसिींतभसींग सभमतीने सादर केलेल्या िहिालामध्ये निीन 
खींडपीठ स्थापनेबाबत तनकष विहीत केले आहेत. त्यापैकक एक तनकष आहे कक, निीन खींडपीठ 
स्थापन करण्यासाठी के्षत्र तनजश्चत करताना रायाच्या लोकसींख्येच्या २५% त्याच े लाभाथी 
िसािेत. तसेच मुख्य पीठापासनू प्रस्तावित खींडपीठाच े िींतर, मुख्यपीठात एकूण प्रलींतबत 
ख्ल्याींच्या सींख्येशी प्रस्तावित दठकाणी ख्ल्याींचे प्रमाण ि तेथील लोकसींख्या या तनकषाींच्या 
आाारे निीन खींडपीठ स्थापनेबाबत विचार करण्यात येतो. 
(६) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

खडी (जज. ाणे) येर्ील आश्रमशाळेतील ररक्त पदे भरयाबाबत 
(१७)  १९८३२ (१६-०८-२०१६).   प्रा.जोगेन्द्र िवाड े: सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडी (जज.ठाणे) येथील शहापूर आददिासी विकास प्रकल्पाींतगयत २३ शासककय िनुदातनत 
आश्रमशाळाींमाील भशक्षणभरती प्रतक्रयेस विलींब होत िसल्याने आश्रमशाळाींमाील विद्यार्थयाांच े
शैक्षणणक नुकसान होणार िसल्याचे माहे म,े २०१६ च्या ततसऱ्या आठिड्यात तनदशयनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, आश्रमशाळेतील मुख्याध्यापक ि भशक्षकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनान े
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     शासककय आश्रमशाळेतील ररक् त िसलेल्या भशक्षक पदािर ताभसका पध्दतीन े भशक्षकाींची 
तनयुक्ती केली जात िसल्यान ेविद्यार्थयाांच ेशैक्षणणक नुकसान होत नाही. 
(२) िींशत: खरे आहे. 
     शहापूर प्रकल्पाींतगयत शासककय आश्रमशाळेत मुख्याध्यापकासह भशक्षकाींची एकूण ३०५ 
पदे मींजूर िसून २२७ पदे भरलेली आहेत ि ७८ पदे ररक्त आहेत. िनुदातनत आश्रमशाळेतील 
१९० पदे मींजूर िसून १७९ पदे भरलेली ि ११ पदे ररक्त आहेत. 
     शासककय आश्रमशाळेतील ररक्त पदे पदोन्नती सभमतीची बैठक घेनन पदे भरण्याची 
काययिाही िपर आयुक्त, ठाणे याींचे मातय त करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 

आहदवासीां्या जशमनी ननयमबाह्यररत्या ववक्रीचा ननणफय रद्द िरयाबाबत 
(१८)  २००५५ (१६-०८-२०१६).   डॉ.अपूवफ हहरे : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायात आददिासीींच्या जभमनीचे तबगर आददिासीींकड ेहोणारे हस्ताींतरण रोखण्यासाठी इतर 
रायात िसलेल्या िशा कायद्याींची तपासणी करून महाराषर जभमन महसुल िकातनयम 
१९६६ मध्ये योग्य तो बदल करण्यासाठी भशतारशी सुचविण्याकररता स्थावपत सभमतीने 
दद.१८/५/२०१५ रोजी सादर केलेल्या िहिालाच्या छाननीची काययिाही पुणय झाली आहे काय, 
(२) िसल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणता तनणयय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, सदरहु छाननीची काययिाही केव्हापयांत पूणय होण ेिपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-११-२०१६) : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्नाकान सभमतीचे िध्यक्ष श्री.एस.एस.सींा,ू तत्काभलन प्राान सकचि (महसूल) 
याींनी ददनाींक १८ म,े २०१५ रोजी आददिासी विकास विभागाकड ेिहिाल सादर केलेला आहे. 
प्रस्तुत िहिालामध्ये सुचविलेल्या भशतारशीींच्या िनुषींगान े सूचना/िभभप्राय शासनास 
कळविण्याबाबत ददनाींक २४ जून, २०१६ च्या पत्रान्िये महाराषर जनजाती सल्लागार पररषदेच्या 
मा.सदस्याींना विनींती करण्यात आली आहे. मा.सदस्याींकडून सूचना/िभभप्राय शासनास िप्राप्त 
आहेत. त्यामुळे शासन स्तरािर याप्रकरणी िद्याप िींततम तनणयय झालेला नाही. 
 

___________ 
 

आहदवासी आश्रमशाळेतील मतृ बालिाां्या पालिाांना साांत्वन ननधी देयाबाबत 
(१९)  २००७९ (०६-०८-२०११).   डॉ.अपूवफ हहरे, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.हेमांत किले : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नाभशक शहर, जजल््यात ि शासककय कायायलयाींमध्ये मदहलाींसाठी स्ितींत्र स्िच्छतागहृाींची 
कमतरता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे मदहलाींसाठी स्ितींत्र स्िच्छतागहेृ नसल्यामळेु मदहलाींमध्ये मुत्राशयाच्या आजाराींची 
सींख् या िाढली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) उक्त प्रकरणी मदहलाींसाठी स्ितींत्र स्िच्छतागहेृ तनमायण करण्यासाठी कोणती उपाययोजना 
करण्यात आली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२४-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) नाभशक शहर, जजल््यात ि शासककय कायायलयाींमध्ये मदहलाींसाठी पुरेशा प्रमाणात स्ितींत्र 
स्िच्छतागहेृ उपलब्ा आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
 

पांतप्रधान िौशल्य वविास योजना राज्यात लागू िरयाबाबत 
  

(२०)  २००९१ (२३-०८-२०१६). डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त : 
सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनान े देशभरातील यिुकाींना रोजगाराची सींाी भमळािी यासाठी पींतप्राान कौशल्य 
विकास योजना सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, सदर योजना रायात लागू करािी यासाठी शासनाने कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी ननलांगेिर-पाकील (२७-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) सदर योजना कें द्र शासनामातय त (National Skill Development Corporation-NSDC) 
राबविण्यात येत िसून या सींदभायत राय शासनाकडून कोणतीही काययिाही िपेक्षक्षत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही 
  

___________ 
 

राज्यातील ववववध िामगार िल्याण मांडळे बरखास्त िरुन एिच  
िल्याणिारी महामांडळ स्र्ापन िरयाबाबत 

  

(२१)  २०१३१ (२३-०८-२०१६).   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायात सध्या कायायजन्ित िसलेली विविा कामगार कल्याण मींडळे बरखास्त करुन एकच 
कल्याणकारी महामींडळ स्थापन करण्याच्या शासनाच्या प्रस्तािास कामगार सींघ्नाींनी विरोा 
केला िसल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, कामगार सींघ्नाींना विश्िासात घेण्याबाबत शासनान ेकोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
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(३) तसचे, सदर महामींडळाच्या काययपध्दतीचे स्िरुप काय िसणार आहे ि सदरहू महामींडळ 
कें व्हापासून िजस्तत्िात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभाजी ननलांगेिर-पाकील (२१-१०-२०१६) : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
     िसींघद्त कामगार सामाजजक सुरक्षा िकातनयम २००८ च्या कलम १४ िन्िये महाराषर 
िसींघ्ीत कामगार सामाजजक सुरक्षा तनयम २०१३ पारीत केले िसून िसींघ्ीत कामगार 
सामाजजक सुरक्षा िकातनयम २००८ च्या कलम ६ िन्िये महाराषर राय सामाजजक सुरक्षा 
मींडळ स्थापन करण्याबाबतच्या प्रस्तािािर काययिाही प्रगती पथािर िसून या मींडळाचे गठण 
झाल्यािर सिय के्षत्रातील िसींघ्ीत कामगाराींना विविा कल्याणकारी योजनाींचा लाभ देणे शक्य 
होईल. 
(४) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

नांदरूबार येर्ील आहदवासी वविास ववभागामार्फ त चतुर्फ शे्रणी  
िमफचा-याांची िरयात येणारी भरती रोखयाबाबत 

  

(२२)  २०१९० (१९-०८-२०१६).   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबार येथील आददिासी विकास विभागान े चतुथय शे्रणी कमयचा-याींच्या भरतीसाठी 
जादहरात प्रभसध्द केली िसून ही भरती प्रतक्रया रोजींदारी कमयचा-याींिर िन्याय करणारी 
िसल्यान े सदर भरती रद्द करािी म्हणून रोजींदारी िगय तीन ि चार कमयचारी सींघ्नेन े
आींदोलन केले िसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) िसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर जादहरात तनयमानुसार प्रभसध्द करण्यात आल्यान ेरद्द करण्याचा प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील उड्डाणपलूा्या देखभालीचा खचफ एमएसआरडीसीला िरावा लागत असल्याबाबत 
  

(२३)  २०२०७ (१९-०८-२०१६).   श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.अमररशभाई पकेल, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.अननल भोसले, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत 
किले, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.नरेंद्र पाकील, श्री.सुननल तकिरे, श्री.शरद रणवपसे : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५३६६ ला हदनाांि ३१ माचफ, २०१६ रोजी हदलेल्या उततरा्या सांदभाफत : 
सन्माननीय सावफजननि बाांधिाम (सावफजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रायातील ्ोल िसूलीच े कीं त्रा् सन २०१०-२०११ पासून एमईपी या कीं पनीला देण्यात 
आल्यामुळे रुपये २२४२.३५ को्ी इतकक रक्कम एमईपी इन्तास्रक्चर प्रायव्हे् भल. या 
कीं पनीकडून  एमएसआरडीसीला देण्यात आली िसल्याचे  माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, मुींबइयतील ३१ उड्डाणपूल सन २००० च्या आाीच ेिसून त्याींच्या बाींाकामाींचा 
खचय शासनाच्या ततजोरीतून झालेला िसतानाही एमईपीला ्ोल िसूलीच ेकीं त्रा् देण्यात आले 
आहे, तसेच उपरोक्त कालािाीत उड्डाणपूलाच्या देखभालीची रक्कम एमइपीन े ्ोल माून 
िसूल करणे िपेक्षक्षत िसताना उड्डाणपूलािरील देखभालीचा खचय एमएसआरडीसीला करािा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्यास, सन २०१०-२०११ एमईपी कीं पनीला पाचही ्ोल नाक्याींिरील ्ोल िसलुी कीं त्रा् 
देताना त्या कीं पनी बरोबर एमएसआरडीसीने केलेल्या करारात नमदु करण्यात आलेल्या प्रमखु 
ि्ी कोणत्या, या ि्ीच ेपालन कीं पनी करत आहे काय, तसेच उड्डाणपूलाींच्या तनभमयतीपासून 
देखभालीिर आतापयांत एमएसआरडीसीने केलेला खचय तकती आणण एमएसआरडीसी ि एमईपी 
कीं पनीकडून ्ोल मातय त िसुली करण्यात आलेली रक्कम तकती आहे, 
(४) िसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय तनदशयनास 
आले ि त्यािनुषींगान े शासनान े काय काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाकील (०९-११-२०१६) : (१) नाही. 
     म ेएमईपी इन्रास्रक्चर प्रा.भल.या कीं पनीला २७ उड्डाणपूल ि िनुषींकगक काम ेयाींच्या 
देखभाल दरुुस्तीसह पथकर िसूलीचे कीं त्रा् रुपये २१०० को्ी एक रकमी आगान रक्कम घेनन 
ददनाींक २०/११/२०१० पासून १६ िषायसाठी देण्यात आले आहे. 
(२) नाही. 
    ददनाींक २०/११/२०१० पासून २७ उड्डाणपूल, ४ पादचारी मागय, १ रेल्िे ओव्हर तब्रज ि    
१ िींडर तब्रज इ. बाींाकामाींचा देखभाल दरुुस्तीचा खचय एमईपी इन्रास्रक्चर प्रा.भल. करीत 
िसून या व्यततररक्त महामींडळाच्या ताब्यात ५ उड्डाणपूल ि एक रेल्िे ओव्हर तब्रज िसून 
त्याचा देखभाल दरुुस्तीचा खचय महामींडळ करीत आहे. 
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(३) एमईपी इन्रास्रक्चर प्रा.भल. सोबत केलेल्या करारानुसार कीं त्रा्दाराने मुींबई प्रिेशद्िाराच्या 
५ पथकर नाक्याींिर शासन िकासूचनेप्रमाणे पथकर िूसली कराियाची आहे तसचे मुींबई 
महानगर पररसरातील २७ उड्डाणपूल, ४ पादचारी मागय, १ रेल्िे ओव्हर तब्रज ि १ िींडर तब्रज 
याींची देखभाल ि दरुुस्ती कराियाची आहे. त्याप्रमाणे कीं त्रा्दाराकडून काययिाही करण्यात येत 
आहे. 
     महामींडळाने या प्रकल्पािर देखभाल दरुुस्तीकररता १९९९ ते २०१० पयांत ८७.२८ को्ी 
रुपये ि सन २०१० पासून महामींडळाच्या ताब्यात िसलेल्या उड्डाणपूल ि रेल्िे पलूािर 
दरुुस्तीकररता ३०.४७ को्ी एिढा खचय केला आहे. पथकरातून महामींडळास आतापयांत ३१६९.२८ 
को्ी एिढी रक्कम प्राप्त झाली िसून एमईपी इन्रास्रक्चर प्रा.भल. याींनी सन २०१० पासून 
आतापयांत १७११.४६ कोिी एिढी पथकर िसुली केली आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील शासिीय िमफचाऱ्याांिडून लहान िुकूांबाचे प्रनतज्ञापत्राचे उल्लांटन होत असल्याबाबत 
 

(२४)  २०२४८ (२३-०८-२०१६).   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायाच े मा.रायपाल याींनी लोकसींख्येिर तनयींत्रण आणण्यासाठी शासककय विभागातील 
ग्-ि, ब, क ि ड माील पदाींच्या सेिा प्रिशेासाठी एक आिश्यक िहयता म्हणून लहान 
कु्ूींबाचे प्रततज्ञापत्र विदहत करण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने तनगयभमत केले परींतु या 
आदेशाच े शासककय कमयचाऱ् याींकडून पालन होत िसल्याच े ददनाींक ५ माचय, २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, मा.रायपाल याींच ेआदेशाची प्रशासनाकडून पायमल्ली होत िसून शासनाच्या 
विविा विभागात सध्या काययरत िसलेल्या शासककय कमयचाऱ् याींना दोन पेक्षा जास्त िपत्य 
िसून याबाबत शासनाकड ेकोणतीही मादहती उपलब्ा नसल्याने याकड ेदलुयक्ष होत िसल्याच े
तनदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्यास, दोन पेक्षा िकाक िपत्य िसलेल्या शासककय कमयचाऱ्याींिर शासनान े काय 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०९-११-२०१६) : (१) शासककय विभागातील ग्-ि,ब,क आणण ड माील 
पदाींच्या सेिाप्रिेशासाठी एक आिश्यक िहयता म्हणून लहान कु्ूींबाच ेप्रततज्ञापन विहीत करणारे 
तनयम, महाराषर नागरी सेिा (लहान कु्ूींबाचे प्रततज्ञापन) तनयम, २००५ ददनाींक २८/०३/२००५ 
च्या िकासूचनेन्िये लागू करण्यात आलेले आहेत. सदरहू िकासचूनेनुसार शासककय सेितेील 
ग् ि, ब, क आणण ड माील कोणत्याही पदासाठी िजय करण्याची इच्छा िसलेली कोणतीही 
व्यक्ती, िजायसोबत या तनयमाींतील नमुना “ि” माील प्रततज्ञापन सादर करण्याच े आदेश 
ददलेले आहेत. 
(२) शासनाच्या विविा विभागात सध्या काययरत िसलेल्या शासककय कमयचाऱ्याींना दोन पेक्षा 
जास्त िपत्ये िसल्याची मादहती सामान्य प्रशासन विभागाकड ेसींकभलत केली जात नसली 
तरी याबाबतची मादहती सींबींाीत प्रशासककय विभागाकडून मागविण्यात आली आहे. 
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(३) ि (४) दोन पेक्षा जास्त िपत्ये िसलेल्या ि म.ना.से. (लहान कु्ूींबाच ेप्रततज्ञापन) तनयम, 
२००५ माील तनयमाींच ेपालन न करणाऱ्या उमेदिाराींना शासककय सेिेत तनयुक्ती ददली जात 
नाही. मात्र शासककय सेिेत तनयुक्ती झाल्यानींतर दोन पेक्षा िकाक िपत्ये जन्माला आल्याचे 
आढळून आल्यास िशा शासककय कमयचाऱ्याींविरुध्द कशा प्रकारे कारिाई करता येईल ही बाब 
स्ितींत्रपणे तपासण्यात येत आहे. 

___________ 
स्र्ाननि सांस्र्ा िर (एल.बी.की.) रद्द िेल्यान ेमहानगरपाशलिाां्या  

अनुदानात वाढ िरयाबाबत 
(२५)  २०३०५ (२३-०८-२०१६).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्थातनक सींस्था कर (एल.बी.्ी) ददनाींक १ ऑगस््, २०१५ पासून रद्द करण्याचा तनणयय 
घेतल्यानींतर आकथयक भार िाढत िसल्याच े कारण दाखिून दारु, तींबाखुजन्य पदाथय, िाहन 
विक्रक इत्यादी िस्तूींची उलाढाल करणाऱ्या व्यापाऱ्याींना या कराच्या कके्षत आणून समुारे दोन 
हजार को्ी रुपयाींचे उत्पन्न िाढविण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारााीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) िसल्यास, याबाबत तनणयय घेण्यात आला आला आहे काय, या तनणययाच े स्िरुप काय 
आहे ि त्यािर कोणती काययिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) िसल्यास, स्थातनक सींस्था कर रद्द केल्यामळेु महानगरपाभलकाींना गतिषी तकती िनुदान 
देणे आिश्यक होते ि प्रत्यक्षात तकती िनुदान िदा करण्यात आलेले आहे, 
(४) िसल्यास, स्थातनक सींस्था कर रद्द केल्यानींतर महानगरपाभलकाींची आकथयक जस्थती 
खालाित चालल्यामुळे त्याींना द्याियाच्या िनुदानात िाढ करण्याबाबत कोणता तनणयय घेण्यात 
आला िा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१८-१०-२०१६) : (१) ि (२) हे िींशत: खरे आहे. 
     शासन िकासचूना ददनाींक २४ ऑगस््, २०१६ िन्िये ज े व्यापारी देशी दारु, विदेशी 
मद्य ि िाईन इत्यादी िस्तुींचा व्यिसाय करतात, त्याींची खरेदी तकीं िा विक्रकची उलाढाल 
ददनाींक १५ ऑगस््, २०१६ रोजी तकीं िा त्यानींतर सुरु होणाऱ्या कोणत्याही आकथयक िषायमध्ये 
रुपये ५० को्ीपेक्षा कमी िसली तरी िशा व्यापाऱ्याींना स्थातनक सींस्था कर तनयमाखाली 
नोंदणी करणे आिश्यक करण्यात आले आहे. 
(३) स्थातनक सींस्था कर रद्द केल्यामुळे महानगरपाभलकाींना सन २०१५-१६ मध्ये िनुदान 
देण्यासाठी तनजश्चत केलेल्या सुत्रानुसार सन २०१५-१६ या आकथयक िषायत रुपये ३२६७.५३ को्ी 
एिढे िनुदान देय होते. प्रत्यक्षात रुपये ३२९०.५० को्ी िनुदान सींबींकात महानगरपाभलकाींना 
वितरीत करण्यात आले आहे. 
(४) शासनाने ददनाींक १ ऑगस््, २०१५ पासून रुपये ५० को्ीपेक्षा कमी उलाढाल िसलेल्या 
व्यापाऱ्याींना स्थातनक सींस्था करातून सु् देण्याचा तनणयय घेतल्याने महानगरपाभलकाींच्या 
उत्पन्नामध्ये येणारी घ् भरुन काढण्यासाठी शासनाकडून सहायक िनुदान देण्यात येत िसून 
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हे िनुदान देताना महानगरपाभलकाींच ेकोणतेही आकथयक नुकसान होणार नाही याची शासनान े
पुरेपुर दक्षता घेतली आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
 

राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल िायफक्रमाांतगफत िें द्र शासनाने अनदुान देणे बांद िेल्याबाबत 
(२६)  २०३९८ (२३-०८-२०१६).   श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
पाणीपुरव ा आणण स्व्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायात राषरीय ग्रामीण पेयजल काययक्रमाींतगयत कें द्र शासनान ेिनुदान देणे बींद केल्यान े
रायातील ग्रामीण पाणीपुरिठा योजना बींद होण्याच्या मागायिर िसल्याचे माहे मे २०१६ मध्ये 
िा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, सदर काययक्रमाींतील बींद पडलेल्या पाणीपुरिठा योजनाींच ेपुनरूजीिन करताना 
सींबकात ग्रामपींचायत ि नगरपींचायतीनी दरमहा ७० ्क्के पाणीपट्टी िसुल करून देण्यात येईल 
िसा ठराि करून महाराषर जीिन प्राकाकरणाला द्यािा लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्यास, रायातील दषुकाळी पररजस्थती लक्षात घेता सदर िसुलीची जाचक ि् रद्द 
करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) बींद िसलेल्या प्रादेभशक पाणीपुरिठा योजींनाच ेपुनरुजीिन केल्यानींतर त्याींची व्यिजस्थत 
देखभाल दरुूस्ती होउन त्यामाून कायम स्िरूपी पाणी पुरिठा चालू राहण्याच्या दृजष्ने सदर 
तरतूद मींत्रीमींडळाच्या मान्यतेन े करण्यात आली आहे. त्यामुळे सद्य:जस्थतीत ती रद्द करणे 
योग्य होणार नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ ाित नाही 
  

___________ 
 

पै ण (जज.औरांगाबाद) तालुक्यात महाराष्ट्र राज्या्या वधाफपन हदनाननशमत्त आयोजजत 
ध्वजारोहण िायफक्रमास नायब तहशसलदार व इतर िमफचारी गैरहजर राहहल्याबाबत 

(२७)  २०५३० (२३-०८-२०१६). श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय राजशशष्ट्काचार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पैठण (जज.औरींगाबाद) तालुक्यात महाराषर रायाच्या िाायपन ददनाच्या तनभमत्तान े१ म े
रोजी तहसील कायायलय येथ े आयोजजत मुख्य शासककय ध्िजारोहण काययक्रमास ३ नायब 
तहभसलदाराींसह ८ कमयचारी गैरहजर िसल्यान े सदरहू कमयचाऱ्याींिर महाराषर नागरी सेिा 
(भशस् त ि िपील) तनयम, १९७९ च्या तनयमानसुार काययिाही करण्यात यािी िसा प्रस्ताि 
तहभसलदार याींनी जजल्हाकाकारी, औरींगाबाद याींचेकड ेसादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) िसल्यास, भशस्त भींग करणाऱ्या उक्त नायब तहभसलदार ि कमयचाऱ्याींिर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शशांदे (०१-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) तहभसलदार, पैठण याींचेकडून विनापरिानगी गैरहजर रादहलेल्या ५ िकाकारी/कमयचाऱ्याींच े
एक ददिसाच ेिेतन कपात करण्याची काययिाही करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

पुणे येर्ील लोहहयानगरात एसआरए योजनतेील इमारतीबाबत  
 

(२८)  २०६०७ (२३-०८-२०१६).   श्रीमती हुस्नबानू खशलरे्, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील लोदहयानगरात प्लॉ् क्र.१६० िर एसआरए योजनेंतगयत नागररकाींसाठी 
उभारलेल्या इमारतीत सदतनकेिर ताबा ददला मात्र कागदपत्र ेन ददल्यामुळे स्थातनकाींनी याला 
विरोा केल्यामळेु एक नगरसेिक त्याींची मुले, काययकते याींनी दगडतेक केली त्यात िनेक 
लहान मुले ि मदहला जखमी झाल्या िसल्याच े माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन सींबकाताींिर कोणती काययिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२८-१०-२०१६) : (१) ि (२) लोदहयानगर प्लॉ् क्र.१६० येथे िद्यापपयांत 
इमारत उभारली नसल्याने ताबा देण्यात आले नाही, परींतु सदर प्लॉ् क्र.१६० येथे इमारत 
बाींाण्यात काही रदहिाश्याींचा विरोा आहे. झोपडपट्टी पुनियसनास पात्र झोपडपट्टीाारकाींपकैक 
७३.७५ % झोपडीाारकाींनी सींमती दशयिली िसनू १७३ झोपडीाारकाींनी या पुनियसनास विरोा 
करुन महाराषर झोपडपट्टी के्षत्र लिाद बाींद्रा, मुींबई येथे त्याविरोाात िवपल दाखल केले आहे. 
सदर झोपडपट्टी खाली करण्याचे काम सुरु िसून तेथील विद्युत पुरिठा खींडीत करण्याच्या 
कारणािरुन सदर झोपडपट्टीतील इमारत उभारणीस समथयन करणारे ि विरोा करणाऱ्या दोन 
ग्ात िाद होनन मारामारी झाल्या प्रकरणी खडक पोलीस स््ेशन येथे गु.र.क्र.१२०/२०१६ 
भा.द.वि.कलम १४३,१४६,१४७,१४९,३३६,३३७,४५२,३२३,५०४,५०६(१),४०७ प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी ५ आरोपी तनषपन्न झाले िसून ४ आरोपीींना ि्क 
करण्यात आली आहे. ५ िा आरोपी बाल िपचारी िसल्याने त्यास बाल न्यायमींडळासमोर 
हजर करण्यात आले आहे. सध्या सिय ि्क आरोपी जामीनािर मकु्त िसनू गुन््याचा तपास 
सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
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औरांगाबाद शहरातील गाळ िाढणे अशक्य िरणाऱ्या इमारतीांवर िारवाई िरयाबाबत 
  

(२९)  २०६१४ (२३-१०-२०१६).   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद शहरातील तककरिाडीकडून येणाऱ्या नालीतनू गाळ काढणे िशक्य करुन 
्ाकणाऱ्या औषाी भिन या इमारतीसह त्या नाल्यािरील ४ इमारतीींबाबत सुनािणी घेतल्यािर 
िनेक त्रु्ी समोर आल्यान ेया इमारतीींिर कारिाई करण्यात येणार िसल्याच ेमाहे म,े २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) केभमस्् ॲण्ड ड्रकगस्् िसोभसएशन (औषाी भिन) याींना ९९ िषायच्या ददघय मुदतीिर 
भाडपेट्टयान े देण्यात आलेल्या जागेच्या करारनाम्यातील ि् क्र.१३ च े पालन न झाल्यान े
औरींगाबाद महानगरपाभलकेकडून त्याींना देण्यात आलेली बाींाकाम परिानगी रद्द करण्यात आली 
आहे. सद्य:जस्थतीत प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 

 

राज्यातील दहा जजल्हयाांमध्ये खननज सवेक्षण िरयाचा ननणफय शासनाने टेतल्याबाबत  
  

(३०)  २०७०० (२३-०८-२०१६).   श्रीमती हुस्नबानू खशलरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनवर :   सन्माननीय खननिमफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रत्नाकगरी जजल्हयाींसह रायातील दहा जजल्हयाींमध्ये खतनज सिेक्षण करण्याचा तनणयय 
शासनाने घेतला िसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) िसल्यास, हा तनणयय काीपासून िींमलात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०१-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) खतनज सिेक्षणासाठी आिश्यक िसलेल्या परिानग्या िन ि इतर विभागाींकडून प्राप्त 
करण्याची काययिाही सींचालक, भूविज्ञान ि खतनकमय सींचालनालय, नागपूर, याींच्याकडून सुरू 
आहे. सदर परिानग्या प्राप्त होताच पुढील काययिाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
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मरा वाडयातील नव्या साखर िरखान्याांवर बांदी टालयाबाबत 
  

(३१)  २०८२७ (१९-०८-२०१६).   श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनवर :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाडयामध्ये मागील चार िषायपासून पडणाऱ्या दषुकाळाच्या पाश्ियभूमीिर नव्या साखर 
करखान्याींिर बींदी घालण्याच ेशासनाच्या विचारााीन िसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, उपरोक्त तनणययानसुार शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (२९-१०-२०१६) : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
  

उल्हासनगर (जज. ाणे) येर्ील वॉडफ अध्यक्षाची हत्या झाल्याची टकना 
  

(३२)  २०९९२ (२३-०८-२०१६).   श्री.हेमांत किले, श्री.रामराव वडिुते, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.नरेंद्र पाकील, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.आनांद  ािूर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथील ररपजब्लकन पा्ी ऑत इींडडया (आ) च्या प्रबुध्दनगर येथील 
िॉडय िध्यक्षाची हत्या झाल्याची घ्ना ददनाींक १० म,े २०१६ रोजी िा त्यासुमारास घडली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, सदर घ्नेची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तद् नुसार सदर हत्या करणाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०४-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी उल्हासनगर पोलीस ठाणे येथ ेगु.र.नीं.९७/१६, भा.द.वि.कलम ३०२, १२० ब, 
१४३, १४४, १४७, १४८, १४९, २०१, ५०६ (२) सह भारतीय हत्यार कायदा कलम ४(२५), 
मु.पो.का. कलम ३७(१), १३५ िन्िये दाखल करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी ११ आरोपीींना 
ि्क करण्यात आली िसून सिय ि्क आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. सदर प्रकरणी 
मा.न्यायालयात दोषारोप पत्र सादर केले िसून गुन्हा न्यायप्रविषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
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मालाड (मुांबई) पजश्चमेिडील मालवणी पररसरातील खाडीमखुाशी असलेल्या जागेवर नौदलाने 
कािलेल्या भरावामुळे मज्छव्यवसाय धोक्यात आल्याबाबत  

(३३)  २१२३७ (१२-०८-२०१६).   श्री.जनादफन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय  
मत्स्यवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालाड (मुींबई) पजश्चमेकडील मालिणी पररसरातील खाडीमुखाशी िसलेल्या दोन हेक््र 
जागेिर नौदलान े्ाकलेल्या १५ तु् उींचीच्या भरािामळेु खाडीच ेिध्यायहुन िकाक पात्र बुजिली 
गेली िसल्यामळेु या भागातील माशाींची प्रजननस्थळे पूणयपणे नष् झाली िसून याचा 
पररणाम येथील मासेमारीिर झाल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार मजच्छमाराींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेव जानिर (१९-१०-२०१६) : (१) होय, हे िींशत: खरे आहे. 
(२) सदरचे के्षत्र हे सींरक्षण विभागाच्या नौदलाच्या िखत्यारीतील प्रततबींकात के्षत्र आहे, िशी 
मादहती भमळाली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

वाडा (जज.पालटर) ग्रामपांचायतीस नगरपांचायतीचा दजाफ देयाबाबत 
(३४)  २१४७६ (२३-०८-२०१६).   श्री.आनांद  ािूर, श्री.हेमांत किले, श्री.ख्वाजा बेग :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाडा (जज.पालघर) तालुका औद्योकगकदृषटया िेगान ेविकसीत होत िसून या भागात १००० 
पेक्षा िकाक लहान-मोठे कारखान ेिसून याभागाचे मोठ्या प्रमाणािर नागरीकरण होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, उक्त बाबीींिरून िाडा ग्रामपींचायतीस नगरपींचायतीचा दजाय देणे ित्यींत गरजेच े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करून सदर ग्रामपींचायतीस नगरपींचायतीचा दजाय 
देण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०२-११-२०१६) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) िाडा जजल्हा पालघर ग्रामपींचायतीचे नगरपींचायतीमध्ये रुपाींतर करण्याबाबतची प्राथभमक 
उद्धघोषणा ददनाींक १/३/२०१४ रोजी करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
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धनगर समाजाचा अनुसूधचत जमातीमध्ये समावेश िरयाबाबत 
  

(३५)  २१६६५ (१९-०८-२०१६).   श्री.रामराव वडिुत,े श्री.हेमांत किले, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तकिरे, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.प्रिाश गजशभये, अॅड.ननरांजन डावखरे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायातील ानगर समाजाचा समािेश िनुसूकचत जमातीमध्ये करण्याची बाब शासनाच्या 
विचारााीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२४-१०-२०१६) : (१) ि (२) ानगर तकीं िा ानगड एक आहेत तकीं िा कस े
याबाबत ्ा्ा इजन्स््टयु् ऑत सोशल सायन्सेस, मुींबई याींना सींशोान करुन िहिाल सादर 
करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. त्यानसुार सींस्थेकडून सदर सींशोान तीन ्प्प्यात 
करण्यात येणार आहे. त्यापैकक सींशोानाच्या पदहल्या ्प्प्याींतगयत (Formative Research) चे 
काम पुणय झाले आहे. उियररत ्प्प्यातील मखु्य सींशोानाच े भाग-१ ि भाग-२ माील 
सींशोानाचे काम पुणय करुन िींतीम िहिाल माहे डडसेंबर, २०१७ पयांत शासनास सादर 
करण्यात येईल, िसे ्ा्ा इजन्स््टयु् ऑत सोशल सायन्सेस, मुींबई याींनी शासनास कळविले 
आहे. तद्नुसार सींस्थेचा िींतीम िहिाल शासनास प्राप्त झाल्यानींतर पुढील काययिाही िपेक्षक्षत 
आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
  

अहमदनगर शहरात िचऱ्यापासून बायोगॅस प्रिल्प राबववणेबाबत 
  

(३६)  २१९२७ (२३-०८-२०१६).   श्री.रामराव वडिुत े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राय शासनाच्या तसेच पुणे हररत लिादान े ददलेल्या आदेशानुसार िहमदनगर 
महापाभलकेने शहरातील कचऱ्यापासून बायोगॅस प्रकल्पासाठी ठेकेदार नेमला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) िसल्यास, ठेकेदाराला काम ददल्यानींतर महापाभलकेन े त्यास आिश्यक मूलभूत सुविाा 
(उदा. रस्ता, िीज, पाणी) उपलब्ा करुन ददल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्यास, त्यामुळे बायोगॅस प्रकल्प ठेकेदाराला न राबिता आल्यान े त्याचा ठेका रद्द 
करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) िसल्यास, निीन ठेकेदार नमेण्याबाबत कोणती काययपध्दती राबविण्यात येणार आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२४-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
        प्रकल्पासाठी नेमणूक केलेल्या ठेकदारासमिते केलेल्या करारनाम्यामध्ये मुलभूत 
सुविाा उपलब्ा करुन देण्याची जबाबदारी महानगराभलकेची होती. सदर प्रकल्पाच्या दठकाणी 
महानगरपाभलकेचा घरकुल प्रकल्प िसून, तेथे रस्ता, िीज पाणी या सुविाा 
महानगरपाभलकेकडून उपलब्ा केलेल्या आहेत. 
(३) सदर प्रकल्पाचे काम पुणय करण्याचा कालािाी कायायरींभ ददनाींकापासून ३ मदहने इतका 
होता. परींत ु सदर कालािाीत ठेकेदाराने केिळ जागेिर िायि् खड्डा खोदकाम व्यततररक्त 
कोणतेही काम केले नाही. त्यामळेु याबाबत ठेकेदाराला ३ िेळा कारणे दाखिा नो्ीसा देण्यात 
आल्या. परींत ु ठेकेदाराने कामात कोणतीही प्रगती न केल्यामुळे ठेकेदारासमिेत केलेला 
करारनामा दद.२८/१२/२०१५ रोजी रद्द करण्यात आला आहे. 
(४) महानगरपाभलकेन े दद.१५/१/२०१६ रोजी ई-तनविदा पध्दतीने तनविदा मागविल्या. तथावप, 
प्रस्ताि प्राप्त झालेल्या दोन्ही तनविदााारकाींकड ेआिश्यक ती कागदपत्र े नसल्यामुळे सदरची 
तनविदा प्रतक्रया रद्द करण्यात आली आहे. तसचे नविन ठेकेदार नेमणुककबाबत नव्यान े 
ई-तनविदा प्रतक्रया राबविण्याच ेमहानगरपाभलकेकडून प्रस्तावित आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 

 

राज्यातील पशसुांवधफन ववभागातील ररक्त पदे भरयाबाबत 
  

(३७)  २२१०३ (१६-०८-२०१६).   श्रीमती जस्मता वाट, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय 
पशुसांवधफन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायात पशुसींिायन विभागात ि, ब, क आणण ड सींिगायतील १ लाख पदे ररक्त आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, जळगाींि जजल््यात रायस्तर आणण जजल्हा पररषदेचे एकूण १८९ पशुिैद्यतकय 
िकाकारी िसून यात २५ दठकाणी पशुिैद्यतकय िकाकाऱ्याींच्या जागा ररक्त िसल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि तद्नुसार पशुिैद्यककय िकाकाऱ्याींच्या ररक्त जागा भरण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेव जानिर (१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     रायात पशसुींिायन विभागात ि, ब, क ि ड या सींियगात मींजूर ि ररक्त पदाींचा 
तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 
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सांवगफ    मांजूर पदे  भरलेली पदे     ररक्त पदे 
ग्-ि २६३४ २२८३ ३५१ 
ग्-ब ४१९ १७५ p२४४ 
ग्-क १८८९ १२२५ ६६४ 
ग्-ड १८९९ १०२९ ८७० 
एिूण ६८४१ ४७१२ २१२९ 

     िरील तपशील विचारात घेता, पशुसींिाांन विभागात सद्यजस्थतीत ग्-ि, ब, क ि ड 
या सींिगायत एकून २,१२९ पदे ररक्त आहेत, 
(२) िशींत: खरे आहे, 
     जळगाि जजल्हयाची रायस्तरीय ग्-ि, ब, क ि ड याींची मींजूर, भरलेल्या ि ररक्त 
पदाींचा तपशील खालील प्रमाणे सादर करण्यात येत आहे. 
 

सांवगफ मांजूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 
सहाय्यक आयुक्त पशुसींिाांन ग्-ि ८ ६ २ 
पशुान विकास िकाकारी ग्-ि/ब ११५ ९७ १८ 
सहाय्यक पशुान विकास िकाकारी -ग्-क २३ २३ ० 
पशुान पययिेक्षक ग्-क १३७ १०२ ३५ 
पररचर (ग्-ड) २५२ २१३ ३९ 
               एिूण ५३५ ४४१ ९४ 

(३) माहे जानेिारी २०१६ मध्ये ितनयतकाभलक बदल्याींच ेिळेी जळगाींि जजल्हयातील सहाय्यक 
आयुक्त पशसुींिायन ि पशुान विकास िकाकारी या सींिगायतील ररक्त पदे बदलीव्दारे भरण्यात 
आली होती. तथापी, सदर पदािर करण्यात आलेल्या तनयुक्त्या हया गैरसोईच्या ि ििळेी 
करण्यात आल्याने सींबींाीत िकाकाऱ्याींनी महाराषर प्रशासककय न्यायाकाकरण, नागपूर, 
औरींगाबाद ि मुींबई याच्याींकड ेिजय दाखल केले ि न्यायालयाने सदर बदली आदेशाला स्थकगती 
ददली तसेच काही िकाकाऱ्याींनी शासनाकड े विनींती िजय करुन त्याींच्या पदस्थापनेमध्ये बदल 
करण्याबाबत कळविले आहे. त्यामुळे सींबींकात िकाकारी जळगाींि येथे ररक्त पदािर रुजू झाले 
नाहीत. त्यामळेु सदरची पदे ररक्त आहेत. भविषयामध्ये सरळसेिा पदोन्नतीच्या मागायने ग्-ि 
ि ग्-ब सींिगायतील ररक्त पदे भरण्यासींदभायत काययिाही करण्यात येत आहे. 
     ग्-क सींिगायतील पशुान पययिेक्षकाची १६३ पदे सरळसेिेने भरणेबाबत शासनाचे 
दद.२९.१०.२०१५ च्या पत्रान्िये मान्यता देण्यात आली आहे. परींतु वित्त विभाग शासन तनणयय 
दद.१५ जानेिारी, २०१६ नुसार ७५ ्क्के ऐिजी ५० ्क्के पयांत पदे भरण्याचे तनदेश ददल्यान े
ग्-क पशुान पययिेक्षकाींच े ५० ्क्के प्रमाणे १०९ पदे ि शासन तनणयय वित्त विभाग 
दद.०२.०६.२०१५ नुसार भलवपक िगीय ४ ्क्के प्रमाणे १३ पदे भरण्याची जाहीरात 
दद.१७.०३.२०१६ रोजी ितयमान पत्रात देण्यात आली. त्यानसुार ऑनलाईन िजय जस्िकारण्याची 
काययिाही सुरु करण्यात आली. परींतु शासनाचे दद.१९ माचय २०१६ च्या पत्रानुसार जाहीरातीस 
स्थकगती देण्यात आली िसल्यान ेसदर ररक्त पदे भरता आलेली नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
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मु.जे. महाववद्यालयातील वववेिानांद भवन, जळगाांव येर् ेएमएस्सी प्रर्म वषाफचा  
ॲडव्हान्स िॅल्क्यलेुस या ववषयाची प्रश्नपत्रत्रिा उशशरा शमळाल्याबाबत 

  

(३८)  २२१०५ (२३-०८-२०१६).   श्रीमती जस्मता वाट : सन्माननीय उ् च व तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मु.ज.े महाविद्यालयातील वििेकानींद भिन, जळगाींि येथे ददनाींक २१ एवप्रल, २०१६ रोजी 
एमएस्सी प्रथम िषायच्या  ॲडव्हान्स कॅल्क्युलेस या विषयाची प्रश्नपतत्रका तब्बल ५५ भमतन्े 
उभशरा भमळाली, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, प्रश्नपतत्रका उभशरा भमळण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) िसल्यास, यामुळे विद्यार्थयाांचे शैक्षणणक नुकसान होन नये म्हणून शासनाने कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. ववनोद तावड े (२०-१०-२०१६) : (१) हे िींशता: खरे आहे. सदर विषयाचा पेपर  ददनाींक 
२०/०४/२०१६ रोजी होता. सदर परीक्षा कें द्रात ताींतत्रक िडचणीमुळे ४० भमनी्े उशीरा सुरू झाली 
होती. 
(२) महाविद्यालयातील इीं्रने् ि विद्युत पुरिठयामध्ये ताींतत्रकदृष्या तबघाड झाला होता. 
(३) सदर विषयासाठी या विद्यार्थयाांना ४० भमनी्ाींना िेळ िाढिून ददलेला होता. 
  

___________ 
 

जळगाांव जजल्ह्यातील शशवाजीनगर रेल्वे उड्डाणपुलाची मुदत सांपल्याबाबत 
  

(३९)  २२१०७ (२३-०८-२०१६).   श्रीमती जस्मता वाट : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींि जजल्हयातील भशिाजीनगर रेल्ि ेउड्डाणपुलाची मुदत सींपल्यान ेत्यािरून ििजड 
िाहनाींच्या िाहतुककला बींदी घालण्यात आली िसतानाही या पुलािरून ििजड िाहनाींची िाहतुक 
सुरू िसल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, बींदी िसताना ििजड िाहनाींची िाहतुक करणाऱ्या िाहन चालकाींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२४-१०-२०१६) : (१) ि (२) मे २०१६ मध्ये सदर पुलािरुन ििजड 
िाहनाींची िाहतकु बींद होती. 
      सदर कालािाीत प्रिेश बींद मागायच े उल्लींघन करणाऱ्या ४० ििजड िाहनाींिर शहर 
िाहतुक शाखा, जळगाि याींच्यामातय त मो्ार िाहन िकातनयमानुसार दींडात्मक कारिाई 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
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लाडटर (खालचा मोहल्ला), मे. लालबाग (तामसनतर्फ) (ता. दापोली, जज.रत्नाधगरी)  
येर्ील खाडीवर पुलाचे बाांधिाम िरयाबाबत 

(४०)  २२१९९ (१९-०८-२०१६).   प्रा.अननल सोले : सन्माननीय सावफजननि बाांधिाम 
(सावफजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लाडघर (खालचा मोहल्ला) म.े लालबाग (तामसततथय) (ता. दापोली, जज.रत्नाकगरी) येथील 
खाडीिर पुलाच े बाींाकाम प्रस्तावित िसल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
२२) िसल्यास, सदरहू पुलाच्या बाींाकामास शासनाने तकती तनाीची तरतूद केली आहे तसेच 
पुलाचे बाींाकाम पुणय करण्याबाबत शासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाकील (२९-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) प्रश्नाींतकत पुलाच्या बाींाकामास सन २०१६-१७ च्या िथयसींकल्पात रु.३१.१२ लक्षची तरतूद 
केली आहे. 
     सद्यजस्थतीत सींकल्पकचत्र मींडळाकडून पूलाचा िींततम सियसााारण माींडणी नकाशा तयार 
करण्याचे काम प्रगतीत आहे. सदर नकाशा प्राप्त करुन घेनन प्रकल्पाच्या कामास ताींतत्रक 
मान्यता प्रदान करुन ि तनविदा विषयक काययिाही पूणय करुन सदर काम हाती घेण्याचे 
तनयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 

 

बसमत (जज.हहांगोली) शहरात व सनेगाांव तालुक्यात ननळया रॉिेलचा  
िाळाबाजार सुरू असल्याबाबत 

(४१)  २२२५२ (२३-०८-२०१६).   श्री.सभुाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनवर :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरव ा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल्हयातील बसमत शहरात ि सनेगाींि तालुक्यात माहे एवप्रल-मे, २०१६ या 
मदहन्याींचे रॉकेल रास्तभािात दकुानदाराींना भमळाले नसून तनळया रॉकेलचा काळाबाजार सुरू 
िसून या रॉकेलची परस्पर ्ँकरद्िारे तालुक्याबाहेर विक्रक होत िसल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये 
िा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यात काय तनषपन्न 
झाले आहे ि त्यानुसार सींबींकाताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापक (०५-११-२०१६) : (१) ि (२) सनेगाि शहरातील केरोभसन वितरणाबाबत 
ितृ्तपत्रात प्रभसध्द झालेल्या बातमीच्या िनुषींगान े चौकशी केली िसता तकरकोळ केराभसन 
परिानााारक ि रास्तभाि दकुानदाराींना केरोभसन भमळाले िसून भशाापतत्रकााारकाींनाही 
केरोभसन भमळाले िसल्याचे तनदशयनास आले आहे. 
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      सेनगाि तालुक्यातील िायघानक परिानााारकान ेकेरोभसन िा्पामध्ये ददरींगाई केल्याच े
आढळून आल्यामुळे सदर परिाना जजल्हा पुरिठा िकाकारी, दहींगोली याींनी तनलींतबत केला 
आहे. 
      तसेच बसमत शहरातील मौज े विरेगाि ि कौठा या गािास िायघानक विके्रत्याकडून 
केरोभसन प्राप्त झाले नसल्याबाबतच्या तहसील स्तरािर प्राप्त तक्रारीच्या िनुषींगान ेिायघानक 
परिानााारकास नो्ीस देण्यात आली िसता आजारी िसल्यामळेु केरोभसन िा्पास विलींब 
झाला िसल्याचे िायघानक केरोभसन परिानााारकाने आपल्या खुलाशात नमूद केले आहे. 
मौज े विरेगाि ि कौठा या गािास केरोभसन िा्प करण्यात आले िसल्याबाबत तहसीलदार, 
बसमत याींनी िहिालात नमूद केले आहे. 
      दहींगोली जजल््यातील सनेगाि ि बसमत तालुक्यात केरोभसनची परस्पर ्ँकरद्िारे 
तालुक्याबाहेर विक्रक झाल्याचे तनदशयनास आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबईतील वाांदे्र (पूवफ) येर्ील शासिीय वसाहतीतील चौि व रस्त्याांची दरुुस्ती िरयाबाबत 
  

(४२)  २२२६४ (१९-०८-२०१६).   प्रा.अननल सोले : सन्माननीय सावफजननि बाांधिाम 
(सावफजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाींदे्र (पूिय) येथील शासककय िसाहत इमारत क्रमाींक २१२ त े २२१ या इमारतीच्या 
पररसरातील चौकाची ि रस्त्याची दरुिस्था झाली िसनू या पररसरात िस्िच्छता िसल्याचे 
माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, सदरहू इमारतीच्या पररसरातील िस्िच्छता दरू करुन रस्त्याचे मजबतुीकरण, 
खींडीकरण ि डाींबरीकरण करण्याकररता शासनान े कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाकील (०८-११-२०१६) : (१) होय, हे िींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) इमारत क्र. ब-२१२ ते ब-२२१ या इमारतीच्या पररसरातील मुख्य रस्त्याच ेकाम 
बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेमातय त पूणय करण्यात आले आहे. 
     इमारत क्र. ब-२१२ ते ब-२२१ या इमारतीच्या चौकाची स्िच्छता ि दरुुस्ती सा.बाीं. 
विभागामातय त करण्यात आली आहे. 
    िींतगयत रस्त्याच्या दरुुस्तीच ेकाम तनाीच्या उपलब्ातेनुसार ्प्प्या्प्प्याने हाती घेण्याचे 
तनयोजन आहे. 
  

___________ 
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पुणे व वपांपरी धचांचवड महानगरपाशलिा िायफके्षत्रातील शाळाांमध्ये  
सदोष प्रवेश प्रकक्रया राबववयाबाबत 

(४३)  २२३०६ (२३-०८-२०१६).   श्री.आनांदराव पाकील, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय भशक्षण विभागातते भशक्षण हक्क कायद्यातींगयत राबविल्या जाणाऱ्या २५ ्क्के 
आरक्षक्षत जागाींिरील प्रिेशासाठी पुणे ि वपींपरी कचींचिड महानगरपाभलका काययके्षत्रात राबविली 
जात िसलेली प्रिशे प्रतक्रया सदोष िसनू शाळाींनी आपल्याकडील जागा नोंदीत गैरव्यिहार 
केल्याचा आरोप एका राजककय पक्षाने ददनाींक ९ म,े २०१६ रोजी िा त्यादरम्यान केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, उक्त प्रकरणी प्रिशे भमळूनही िनेक शाळाींकडून प्रिेशास ्ाळा्ाळ केली जात 
िसल्यामळेु भशक्षण विभागान ेयाकड ेलक्ष द्याि ेिशी मागणी येथील नागररकाींकडून िारींिार 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) िसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी दोषी आढळून येणाऱ्या सींबींकाताींिर शासनाने काय कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उदभित नाही 

___________ 
राज्यातील ॲडव्होिेक वेल्रे्अर र्ां डाची मयाफदा वाढववयाबाबत 

(४४)  २२५३५ (२३-०८-२०१६).   श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायातील ॲडव्होके् िेल्तेिर तीं डाची मयायदा िाढविण्याबाबत महाराषर बार कौजन्सलन े
प्रस्ताि ददला िसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०११ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, सदर प्रस्तािािर तनणयय घेण्याबाबत शासनान े कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०७-०९-२०१६) : (१) नाही. याबाबत महाराषर बार कौजन्सल कडून २००७ 
मध्ये प्रस्ताि झाला होता. बार कौजन्सलन े२०१२ मध्ये निीन प्रस्ताि सादर करण्याची इच्छा 
प्रक् केली होती. 
(२) महाराषर िकािक्ता कल्याण तनाी िकातनयमात सुाारणे सींबींाी महाराषर बार कौजन्सल 
कडून निीन प्रस्ताि २०१४ मध्ये प्राप्त झाला. महाराषर िकािक्ता कल्याण तनाी 
िकातनयमात सुाारणा करण्यात आली िसून तो ददनाींक १ म,े २०१६ पासून लागू करण्यात 
आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
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महहला बचत गकाांनी तयार िेलेल्या उत्पादनाांच ेब्रँडड ांग िरयासा   मुांबई हाक्या  
माध्यमातून महहला बचत गक मॉल सुरू िरयाबाबत 

(४५)  २२७४५ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुननल तकिरे, श्री.आनांद  ािूर, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.नरेंद्र पाकील, श्री.हेमांत किले, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय िौशल्य वविास व 
उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मदहला बचत ग्ाींनी तयार केलेल्या उत्पादनाींचे ब्रँडड ींग करण्यासाठी मुींबई हा्च्या 
माध्यमातून मदहला बचत ग् मॉल सुरू करण्याची घोषणा मा.मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक      
२० जून, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, या योजनेच ेथोडक्यात स्िरूप काय आहे, 
(३) िसल्यास, सदर योजना केव्हापासून िींमलात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभाजी ननलांगेिर-पाकील (२७-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) सींयुक्त राषर विकास काययक्रमाच्या सौजन्याने “भमशन ददशा” या प्रकल्पाींतगयत “भारतातील 
मदहलाींकरीता रोजगार ि स्ियींरोजगाराच्या सींाी तनमायण करणे” या हेतून ेकौशल्य विकास ि 
उद्योजकता विभागामातय त मुींबई शहरातील “मेरो कचत्रप्गहृ सब-िे” (ाोबीतलाि) मध्ये 
“मदहलाींनी, मदहलाींकरीता, मदहलाींकडून व्यिस्थापन केलेला महाराषर रायातील एकमेि सब-िे-
मॉल” िसे या योजनचे थोडक्यात स्िरुप िसले. 
(३) याबाबत सींबींाीत विभागाच्या प्राथभमक स्तरािरील बैठका घेण्यात आलेल्या िसून मुींबई 
महानगरपाभलकेकड ेसविस्तर प्रस्ताि सादर करण्यात येत आहे. 
(४) लागू नाही. 

___________ 
अमरावती जजल्ह्यातील आहदवासी वविास ववभागा्या िायाफलयातील  

अप्पर आयुक्त पद ररक्त असल्याबाबत 
(४६)  २३०१२ (१६-०८-२०१६).   श्री.ख्वाजा बेग, श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत किले, 
श्री.आनांद  ािूर, श्री.नरेंद्र पाकील, अॅड.राहुल नावेिर :  सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िमरािती जजल्हयातील आददिासी विकास विभागाच्या कायायलयातील िप्पर आयुक्त पद 
मागील आठ मदहन्यापासून ररक्त िसून रुपये ७५० को्ी इतक्या रक्कमेच्या वितनयोजनाच े
काम ठप्प झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०८-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
    ददनाींक १/६/२०१६ पासुन तनयभमत िप्पर आयुक्त पद भरण्यात आलेले िसून तनाी 
वितनयोजनाचे काम ठप्प झालेले नाही. 
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(२) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

जळगाव जजल्हा िारागहृातील िैद्याने पलायन िेल्याबाबत 
(४७)  २३०६६ (२३-०८-२०१६).   श्रीमती जस्मता वाट : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाि जजल्हा कारागहृातील कैद्याने पलायन केल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करून दोषी कमयचाऱ्यािर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) तसचे, भविषयात िस ेप्रकार ्ाळण्यासाठी सुरके्षच्या दृष्ीने कोणती उपाययोजना केली िा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२४-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) या प्रकरणी दोषी कमयचाऱ्यािर भशस्तभींगाची कारिाई सुरु करण्यात आली आहे. 
(३) कारागहृाची सुरक्षाव्यिस्था मजबूत ठेिण्याच्या दृष्ीने कारागहृाच्या त्भभींतीला िसलेल्या 
१३ वपलसयला प्लास््र करण्यात आले आहे. चार बॅरॅक्समध्ये सींरक्षक भभींतीच े ि स्ितींत्र 
मुलाखत कक्षाचे बाींाकाम करण्यात आले आहे. कारागहृाच्या आतील बाजूस सात प्रखर 
विद्युत ददिे बसविणेत आले आहेत. 
        तसेच कारागहृात सुरके्षच्या दृष्ीन े िॉच ्ॉिर उभारणे, बॅरॅक्सच्या णखडक्या ि 
दरिाजाींना जाळ्या बसविण,े बा्य भभींतीला प्लास््र इ.बाींाकाम, कारागहृाच्या आतील 
त्भभींतीलगत रात्री ि ददिसा गस्त घालण्यासाठी रस्ता तयार करणे, कारागहृाच्या मुख्य 
त्भभींतीिर इलेक्रीक तेजन्सींग बसविणे, कारगहृाच्या त्भभींतीची उींची एक मी्रने िाढविणे 
्या कामाींबाबत प्रशासककय काययिाही सुरु आहे. 
(४) विलींब झालेला नसल्यान ेमादहती तनरींक आहे. 

___________ 
अिोला, वाशशम व बुलडाणा जजल्हयातील बेरोजगाराांबाबत 

(४८)  २३२४९ (२४-०८-२०१६).   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय िौशल्य वविास व 
उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िकोला, िाभशम ि बुलडाणा जजल्हयातील तकती बेरोजगाराींनी सेिायोजन कायायलयात नोंद 
केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) िसल्यास, त्यापैकक तकती बेरोजगाराींना आतापयांत शासककय नोकरी भमळिनू देण्यात आली 
िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, उक्त जजल्हयातील बेरोजगाराींना रोजगार भमळण्याच्यादृष्ीन ेकोणती काययिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वि.प. ६ (34) 

श्री. सांभाजी ननलांगेिर-पाकील (०३-११-२०१६) : (१) ऑगस््, २०१६ िखेर पयांत िकोला, 
िाभशम ि बुलढाणा जजल््यातील जजल्हा कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता मागयदशयन 
कें द्रात नोंद केलेल्या बेरोजगार उमेदिाराींचा नोंदणीप् िनुक्रम े७१७५९, ३६४३२ ि ८६०८० िसा 
आहे. 
(२) िषय २०१६ मध्ये ऑगस््, २०१६ पयांत जजल्हा कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता 
मागयदशयन कें द्र, बुलढाणा कायायलयात नोंदणीकृत १००० उमेदिाराींना शासककय नोकरी प्राप्त 
झाली आहे. या कालािाीत जजल्हा कौशल्य विकास, रोजगार ि उद्योजकता मागयदशयन कें द्र, 
िकोला ि िाभशम या कायायलयातनू शासककय नोकरी प्राप् त झालेल्या उमेदिाराींची सींख्या तनरींक 
आहे. 
(३) िकोला, िाभशम ि बुलढाणा या जजल््यातील बेरोजगाराींना रोजगार भमळािा या दृष्ीने या 
जजल््यामध्ये खालील योजना शासनामातय त राबविण्यात येत आहेत. 
     ि) रोजगार प्रोत्साहन काययक्रम. 
     ब) रोजगार मळेाि.े 
     क) बेरोजगाराींच्या सेिा सहकारी सींस्था. 
(४) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
 

___________ 

 

र्ळ वायशेत (ता.अशलबाग, जज.रायगड) येर्ील राष्ट्रीय िॅशमिल्स ॲड र्हकफलायझसफ 
िां पनीमध्ये वायुबाधेन ेिमफचारी मतृ्यूमखी पडल्याबाबत 

 
 

(४९) ४४२२६ (१६-०८-२०१३). श्री.जयांत पाकील : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरीय कॅभमकल्स ॲण्ड तद य्लायझसय कीं पनी, थळ िायशेत (ता.िभलबाग, जज.रायगड) 
येथील कमयचारी एस.आर. भशपुरे हे कामािर िसताना िमोतनया आणण िमाईड िायुच्या 
बााेमुळे ित्यािस्थेत िसताना त्याींना लाईत ्ाईम हॉजस्प्ल, पनिेल येथ े २०११ मध्ये िा 
त्यादरम्यान उपचारासाठी दाखल केले होते, हे खरे आहे काय,  
(२) िसल्यास, श्री. एस.आर. भशपुरे िमाईडन ेबाकात िसताना िमोतनया बाकात झाल्याचा 
िहिाल सादर करुन आर.सी.एत. प्रशासनाने श्री. भशपुरे कु्ूींतबयाींची ददशाभूल केल्याने त्याींना 
प्राणास मुकािे लागले, हे खरे आहे काय, 
(३) िसल्यास, श्री. भशपुरे याींच्या मतृ्यूची चौकशी करण्यात आली आहे काय,  
(४) िसल्यास, सींबींकात िकाकाऱ्याींविरुध्द कोणती काययिाही करण्यात आली िा करण्याचे 
योजजले आहे, 
(५) श्री. एस.आर. भशपुरे याींच्या मतृ्यू पश्चात त्याींच्या कुीं ्ूतबयाींना सेिेत सामािून घेण्यात 
आले आहे काय,  
(६) नसल्यास, सेिेत सामािून न घेण्याची कारणे काय आहेत ? 
 



वि.प. ६ (35) 

श्री. सांभाजी ननलांगेिर-पाकील (२०-१०-२०१६) : (१) हे िींशत: खरे आहे. 
कै.एस.आर. भशपुरे याींचा ददनाींक ७/१२/२००९ रोजी पो्ॅभशयम िमाईड िसलेल्या िमोतनया   
(२० गॅ्रम/केजी िमोतनया) मुळे बााा झाली होती. त्याींना कारखान्यातील ऑक्युपैशनल हेल्थ 
सें्र येथ े प्रथमोपचार देनन नींतर आरसीएत हॉजस्प्ल कुरुळ येथ े नेण्यात आले. दसुऱ्या 
ददिशी विशेष उपचारासाठी त्याींना सुराणा हॉजस्प्ल येथे पाठविण्यात आले. त्याींना नोकरीत 
हजर होण्यासाठी तींदरुुस्त आहेत िस ेप्रमाणणत केल्यानींतर ददनाींक २६/५/२०१० रोजी श्री. भशपुरे 
कामािर हजर झाले.  
     ददनाींक २०/५/२०१३ रोजी श्री. भशपुरे याींचा लाईत लाईन हॉजस्प्ल, पनिेल येथे 
नैसकगयकररत्या मतृ्यू झाला िस े ददनाींक २०/५/२०१३ रोजी लाईत लाईन हॉजस्प्ल कडील 
िहिाल (Death Certificate) मध्ये देण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 कै.एस.आर. भशपुरे याींना ददनाींक ७/१२/२००९ रोजी पो्ॅभशयम िमाईड िसलेल्या 
िमोतनया (२० गॅ्रम/केजी िमोतनया) मुळे बााा झाली होती. िसे आर. सी. एत. न े
िहिालामध्ये नमूद केले आहे. याबाबत आर. सी. एत. प्रशासनान े सींबींकात डॉक््राींनाही 
मादहती ददलेली आहे. त्यामळेु कै.भशपुरे याींच्या कुीं ्ूींतबयाींची ददशाभलू केली िस ेम्हणता येणार 
नाही.  
(३) ि  (४) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
(५) ि  (६) नाही. मतृ व्यक्तीच्या िारसाींना कामािर घेण्याची योजना आर.सी.एत. प्रशासनाची 
नसल्यामळेु त्याींच्या मतृ्य ू पश्चात त्याींच्या कु्ुींतबयाींना सेिते सामािून घेण्यात आले नाही. 
तथावप, कै. भशपुरे याींच्या मतृ्यूनींतर त्याींच्या िारसाींना रुपये ४८,२०,३५६.१२ इतकक एक रकमी 
ठोक रक्कम भरपाई म्हणून ददलेली आहे. त्या व्यततररक्त कै.भशपुरे याींना रुग्णालयामध्ये 
दाखल करण्यात आले िसता त्याींच्या उपचाराचा खचय रक्क्म १२,७६,५७६.०० आर.सी.एत. 
व्यिस्थापनातते करण्यात आला आहे. 

___________ 
 
 

प्रभारी उपमुख् य िायफिारी अधधिारी व जजल् हा आरो य अधधिारी याां् यासह  
दोन िमफचा-याांना लाचलुचपत प्रनतबांधि अधधिा-याांने िेलेली अकि 

(५०)  ४९०४३ (०१-०७-२०१४).   श्री.जयांत पाकील : सन्माननीय  मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्राथभमक आरोग् य कें द्र, करुम (जज.िकोला) येथे काययरत िसलेले श्री.बाळकृष ण भसताराम 
रामचौरे, आरोग्य सहाय्यक याींचा तनलींबन कालािाी तनयभमत करणेसाठी ि पदोन् नतीसाठी 
त् याींच् याकडून िकोला जजल् हा पररषदेचे प्रभारी उपमखु् य काययकारी िकाकारी श्री.प्रकाश देि ि 
जजल् हा आरोग् य िकाकारी श्री.ददलीप पाींड,े प्रशासककय िकाकारी श्री.िप् पा तननाजी डामरे ि 
आरोग् य विभागातील भलवपक पिन आगरकर याींनी ५० हजार रुपयाींची मागणी केल् यामुळे नमूद 
िकाकारी ि कमयचा-याींना ि्क करण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) िसल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) िसल्यास, सींबींकात िकाकारी ि कमयचा-याींविरुध् द शासनान े कोणती कारिाई केली िा 
करण् यात येत आहे ? 



वि.प. ६ (36) 

श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०३-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) प्रस्तुत प्रकरणी आरोपी १) श्री.प्रकाश देि, जजल्हा पररषदेचे प्रभारी उपमुख्य 
काययकारी िकाकारी, २) श्री.ददलीप पाींड,े जजल्हा आरोग्य िकाकारी, ३) श्री.िप्पा तननाजी 
डामरे, प्रशासककय िकाकारी ि ४) श्री.पिन आगरकर, कतनषठ सहायक, आरोग्य विभाग, 
िकोला याींचेविरुध्द भसव्हील लाईन पोलीस स््ेशन, िकोला येथे लाचलचुपत प्रततबींाक 
कायदा, १९८८ कलम ७, १०, १२, १३ (१) (ड) सह १३ (२) िन्िये गुन्हा रजजस््र क्रमाींक 
३०४०/२०१३ दाखल करण्यात आला याबाबत मा.विशेष न्यायालय, िकोला येथे दोषारोपपत्र 
दाखल केले िसून प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 
      तसेच नमूद आरोपी लोकसेिकाींना शासककय सेिेतून तनलींतबत करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :  
नागपूर. 

  उत्तमशसांग चव्हाण 
सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मुद्रणपूिय सिय प्रतकया महाराषर विाानमींडळ सकचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासककय मध्यिती मुद्रणालय, नागपूर. 
 


