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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पाचवी यादी  
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

आष्ट्टी (जि.बीड) शहरात शासिीय िायाथलयास पाणीपुरवठा िरण्याबाबत 
  

(१)  १७१७६ (२९-०४-२०११)  श्री.हेमांत टिले, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी (जि.बीड) शहरात मोठ्या प्रमाणात शासकीय कायाालये असून दररोि सुमारे तीन 
हिार कमाचारी ये-िा करीत असताना सुध्दा तेथे पाण्याची पुरेशा प्रमाणात सोय नसल्याच े
माहे फेब्रुिारी, २०११ च्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर शहराला पुरेशा प्रमाणात 
पाण्याचा पुरिठा करणेबाबत कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच उपाययोिना केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) आष्ी शहरास सुमारे १८ शासकीय 
इमारती असून त्यापकैी ८ इमारतीकरीता स्ित:च्या विींधन विहहरी आहेत. ३ इमारतीींना 
नगरपींचायतीन े स्ितींत्र नळ िोडणी हदलेली आहे. उिाररत ७ इमारतीतील कायाालय पाण्याची 
व्यिस्था त्याींच्यास्तरािर करतात. 
     ी्ंचाई काळात सन २०११ नींतर ्ँकरद्िारे पाणीपुरिठा करण्यात आला आहे. 
     सध्या नळ योिनेद्िारे पाणीपुरिठा सुरु असून शासकीय कायाालयान ेमागणी केल्यास 
ननयममत नळ िोडण्या देण्यात येतील, अस ेजिल्हाधधकारी, बीड याींनी कळविले आहे. 
 

___________ 
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राज्यातील शाळा आणण महाववद्यालयाांतुन स्िाऊट गाईडच ेयुतनट सुरु िरणेबाबत  
 (२)  १८५९२ (२९-०४-२०१६)   डॉ.अपूवथ हहरे : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१५ रोिी सभागहृाच्या 
पटलावर ठेवण्याांत आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि 
९९९७ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रत्येक शाळा आणण महाविद्यालयातून स्काऊ् गाईडचे युनन् सुरु करण्याच्या 
अनुषींगाने मा.राज्यपाल महोदयाींनी व्यक्त केलेल्या मतानुसार, शासनस्तरािर प्रस्तुत 
बाबीींिरील विचार पूणा झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, राषरभक्तीने प्रेररत वपढी ननमााण करण्याच्या हेतून ेउपयुक्त प्रस्तुत प्रस्तािािर 
शासनाने तपासणीअींती कोणता ननणाय घेतला आहे िा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, सदरील बाबीींिर शासनाचा विचार केव्हापयतं पूणा होणे अपेक्षित आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ि (३) शाळाींमध्ये स्काऊ्/गाईड हा विषय इयत्ता १ ली ते ८ िी पयतं अननिाया 
उपक्रमाींपैकी एक उपक्रम ि इयत्ता ९ िी त े १० िी करीता अभ्यासक्रमात ऐजच्िक विषय 
म्हणून अींतभूात करण्यात आला आहे. महाविद्यालयात सदर युनन् सुरु करणेबाबतची बाब 
तपासण्यात येत आहे.  

___________ 
  

यावल (जि.िळगाव) येर्े उपोषणादरम्यान वधृ्दाचा मतृ्यू झाल्याबाबत 
 (३)  १९१२७ (२८-०४-२०१६)   श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यािल (जि.िळगाि) शहरातील मखु्य रस्त्यािरील आपल्या दकुानासमोरील अनतक्रमण 
काढण्याच्या मागणीसाठी हदिींगत देविदास भारींबे या ८० िषीय िधृ्द व्यािसानयकाने हदनाींक 
१३ माचा, २००८ ते ०२ फेब्रुिारी, २०१६ पयतं यािल नगरपामलकेत लेखी ननिेदने हदली तसचे 
तोंडी मागणी केली असता हदनाींक ०३ फेब्रुिारी, २०१६ रोिी िा त्यासमुारास नगरपामलकेन े
अनतक्रमण मोहहम राबिली, परींत ुभारींब ेयाींनी विनींती केलेले अनतक्रमण न काढता त्याींच्याच 
दकुानाच्या पाय-या तोडण्यात आल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सिा प्रकाराची धास्ती घेऊन देविदास भारींबे याींनी िधृ्द पत्नी, मुलगा ि 
सून याींचेसह नगरपामलकेसमोर हदनाींक २३ फेब्रुिारी, २०१६ रोिीपासून आमरण उपोषण सुरु 
केले त्यातच हदनाींक २३ फेब्रुिारी, २०१६ रोिी दपुारी १:३० िािताच्या सुमारास उपोषण स्थळी 
त्याींचे ननधन झाले त्यामुळे पररसरात तणाि ननमााण झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) : (१) यािल नगरपररषदेमधील बुरुि चौक ते बोरािल गे् 
ि बेहेड ेसुपर शॉप त ेन.पा.कायाालय या रस्त्यािरील रहहिासी, व्यापारी, व्यािसानयकाींनी केलेले 
अनतक्रमण काढण्याबाबत एक महहना मुदतीची नो्ीस हदलेली होती. त्यानुसार समुारे ६०% 
नागररकाींनी अनतक्रमण स्ित: काढून ्ाकले. श्री.भारींबे याींनी देखील त्याींच ेअनतक्रमण काढून 
्ाकले. उिाररत ४०% अनतक्रमण नगर पररषदेने हदनाींक ०३/०२/२०१६ रोिी काढले. 
     तक्रारदार श्री. भारींबे याींनी त्याींचे शिेारी श्री.सोनार याींच ेदकुान ३ ते ४ फु् अनतक्रमण 
असल्याबाबत सन २००८ पासून िेळोिेळी अिा हदलेले आहेत. मात्र त्याबाबत सिम पुराि े
हदलेले नाहीत ि न्यायालयात दाद माधगतलेली नाही. अनतक्रमणाबाबत हदलेल्या नो्ीसीनुसार 
ि तोंडी सूचनानुसार श्री.भारींबे याींनी स्ित: अनतक्रमण काढून घेतले होते. 
(२) ि (३) श्री.भारींबे याींचे शेिारी श्री.सोनार याींचे अनतक्रमण नगरपामलकेने काढले नाही. 
यास्ति हदनाींक १७/०२/२०१६ रोिी उपोषणासाठी नो्ीस हदली. 
     याबाबत हदनाींक २२/०२/२०१६ नुसार तक्रार अिााबाबत कायदेशीर कायािाही करण्याचे ि 
उपोषणापासनू पराितृ्त होण्याच े लेखी सूचना पत्र हदले होत.े श्री.भारींबे त्याींच े पररिारासह  
हदनाींक २३/०२/२०१६ पासनू उपोषणाला बसले. श्री.भारींबे याींच े िडील श्री.देिीदास भारींब े हे 
ियोमानामुळे आिारी होते. उपोषणस्थळी त्याींचे िडीलाींना सुमारे ११.०० ते ११.३० िा. 
आणल्यानींतर १.०० ते १.३० चे दरम्यान त्याींचे ननधन झाले. 
     हदनाींक २३/०२/२०१६ रोि १५ हदिसात श्री.सोनार याींचे घराची मोिणी करुन अनतक्रमण 
त्िरीत काढण्याचे लेखी आश्िासन श्री.पुरुषोत्तम देविदास भारींबे याींना हदले. मोिणीकामी रुपये 
४८,०००/- नगरपररषदेने भरुन मोिणी करण्यात आली. त्यानुसार श्री.सोनार ि बारी याींच े
अनतक्रमण ननघाले नाही. श्री.भारींबे याींची तक्रार चकुीची मसध्द झाल्याच े जिल्हाधधकारी याींनी 
कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

उस्मानाबाद (जि.उस्मानाबाद) येर्ील शरद पवार हायस्िुलच्या  
मुख्याध्यापिाांना झालेली मारहाण 

 (४)  १९१८१ (२८-०४-२०१६)   श्री.ववक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पावसिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उस्मानाबाद (जि.उस्मानाबाद) येथील शरद पिार हायस्कूलचे मुख्याध्यापक श्री.बापू 
खींडागळे याींना हदनाींक २६ फेब्रुिारी, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास सींस्थेच्या पदाधधकाऱ्याींनी घरी 
बोलिून बेदम मारहाण केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार पोलीस प्रशासनाने सींबींधधताींविरोधात चौकशी करुन कोणती कारिाई 
केली तसेच सींबींधधत मशिण सींस्थेिर प्रशासक ननयुक्त करण्याबाबत शासनस्तरािरुन कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



वि.प. ५ (4) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी उस्मानाबाद शहर पोलीस स््ेशन येथे गु.रु.क्र. २१४/२०१६ भा.दीं.वि. कलम 
३२३, ५०६, ३४ प्रमाणे अदखलपात्र स्िरुपाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील सिा 
आरोपीींविरुध्द सी.आर.पी.सी. कलम १०७ प्रमाणे प्रनतबींधक कारिाई करण्यात आली आहे. 
तसेच, सदर सींस्थेिर प्रशासक ननयुक्तीबाबत कायािाही करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबई महापाशलिेच्या नवीन वविास आराखडयाबाबत 
(५)  १९६५० (१९-०८-२०१६)   अॅड.अतनल परब, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांिय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईच्या सुधाररत प्रारुप विकास आराखडयात अनके उद्याने आणण मैदानाींिर मेरोच ेजिन,े 
स््ेशन, भुयारी मागा आणण कार पार्कंग प्रस्तावित करण्यात आली असून सदरहू आराखडयात 
उद्याने आणण मैदाींनाचे आरिण काढून ्ाकण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापामलकेच्या निीन विकास आराखडयात ना-विकास िेत्रात मोकळया िागेत 
बाींधकाम करण्याची सू् देण्यात येणार आहे त्यातील १० हिार चौरस मी्र िमीन 
विकासकाींसाठी खुली करण्यात येणार असल्याच े माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त विकास आराखडयात ना विकास िेत्र, ममठागरे आणण ग्रीन झोनिर 
पुनविाकास करण्यास परिानगी देण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त आराखडयाबाबत शासन फेरविचार करणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०२-२०१७) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने प्रारुप विकास ननयींत्रण 
ननयमािलीसह पनुप्रामसध्द केलेल्या सन २०१४-३४ च्या सुधाररत प्रारुप विकास आराखयायामध्ये 
सन १९९१ च्या विकास आराखयायामधील ज्या ना विकास िेत्राचा समािेश नसैधगाक िेत्र े
म्हणून करण्यात आला आहे ते िेत्र िगळून ना विकास िेत्रामधील मैदानाींच े आरिण 
काढण्याच ेप्रस्तावित केलेले आहे. तथावप प्रमसध्द प्रारुप विकास ननयींत्रण ननयमािलीमध्ये अशा 
ना विकास िेत्राचा विकास करताना ठराविक िेत्र मोकळ्या िागाींसाठी ठेिण्याची तरतूद देखील 
प्रस्तावित केली आहे. 
(२) ि (३) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने पुनप्रामसध्द केलेल्या सधुाररत प्रारुप विकास योिना 
अहिालामध्ये ना विकास िेत्रामधील ३००० हेक््र िागा ना विकास िेत्रासाठी उपलब्ध 
असलेल्या तरतूदीनुसार उपलब्ध होिू शकेल अस े प्रस्तावित करणेत आलेले आहे. तथावप, 
त्याकररता भखूींड िेत्राची अ् र्कमान ४.०० हेक््र इतकी प्रस्तावित करणेत आलेली आहे. 
तसेच त्यामधील २५ ्क्के िागा सािािननक मोकळ्या िागा म्हणून तसेच सींस्थात्मक िेत्र ८ 
्क्के, सामाजिक सुविधा िेत्र ८ ्क्के, सिासमािेशक गहृननमााणासाठी २५ ्क्के ि िमीन 
मालकास विकासासाठी ३४ ्क्के याप्रमाणे विकास करण्याबाबत बींधनात्मक तरतूदी प्रस्तावित 
करणेत आलेल्या आहेत. 
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(४) ि (५) सदरचा आराखडा हा प्रारुप आराखडा असून बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकडून 
नागररकाींच्या सूचना/हरकतीसाठी प्रमसध्द करणेत आलेला आहे. प्राप्त सूचना/हरकती विचारात 
घेिून िैधाननक कायािाही पूणा होिून आराखडा महानगरपामलकेकडून शासनाचे मान्यतेसाठी 
सादर झाल्यानींतर गुणित्तेनुसार या प्रकरणी शासनाकडून अींनतम ननणाय सींकजल्पत राहणार 
आहे. 

___________  
 

मुांबई येर्ील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांच्या स्मारिाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

(६)  १९७७१ (२३-०८-२०१६)   श्री.िगन्नार् शशांदे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.प्रिाश गिशभये, 
श्री.सततश चव्हाण, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.रामराव वडिुत,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्वािा बेग, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.अतनल 
भोसले, अॅड.अतनल परब, श्री.रामहरी रुपनवर, अॅड.ियदेव गायिवाड, अॅड.तनरांिन 
डावखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६२६३ ला हदनाांि २३ माचथ, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाथत सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील इींद ू ममलच्या िागेत डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या स्मारकाचे भूमीपूिन 
मा.पींतप्रधान याींच ेहस्ते गतिषी करण्यात आले मात्र अद्याप सदर िमीन शासनाच्या ताब्यात 
ममळालेली नाही, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या ियींती ननममत्त हदनाींक १४ एवप्रल, 
२०१६ रोिी स्मारकाच्या कामास सुरूिात होइाल अशी अपेिा असताना प्रत्यिात िमीन 
ताब्यात आलेली नसल्यान ेस्मारकाचे काम प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर इींद ूममलची िागा ताब्यात घेऊन उक्त स्मारकाच ेकाम सुरु करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०२-२०१७) : (१) इींद ूममलची िागा भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर 
याींच्या प्रस्तावित स्मारकासाठी राज्य शासनास हस्ताींतरण करणेस कें द्र शासनान ेमींिूरी हदलेली 
आहे. याबाबत मा.िस्त्रोद्योग मींत्री, भारत सरकार याींनी हदनाींक ५/९/२०१६ रोिीचे पत्रान्िये 
राज्य शासनास कळविलेले आहे. त्याप्रमाणे सदरची िागा ताब्यात देणे ि घेणेच्या अनुषींगान े
राषरीय िस्त्रोद्योग महामींडळ ि मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राधधकरणास हदनाींक 
२१/११/२०१६ रोिीचे पत्रान्िये राज्य शासनाकडून सचूना देणेत आलेल्या आहेत. 
(२) सदर िागेिर काम करण्याची परिानगी आहे. मुींबई महानगर विकास प्राधधकरणाकडून 
सदर िागेिरील िुनी बाींधकाम ेपाडून ्ाकण्यात येत आहेत. 
(३) ि (४) सिा सींबींधधत व्यक्ती आणण सींस्था याींचेशी चचाा करुन प्रस्तावित स्मारकाचा 
आराखडा अींनतम करण्यासाठी मा.मींत्री (सामाजिक न्याय) याींचे अध्यितेखाली ननयुक्ती करणेत 
आलेल्या एक सदस्यीय सममतीने प्रस्तावित स्मारकाच े सींकल्पना आराखड े अींनतम केलेले 
आहेत. त्यानुषींगान ेआता पुढील कायािाही सींकजल्पत आहे. 

___________ 
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मुांबईतील मालाड (पजश्चम) येर्ील लोटस तलावाच ेसांवधथन िरण्याबाबत 
 

(७)  १९८१४ (२३-०८-२०१६)  श्री.वविय ऊफथ  भाई धगरिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मालाड (पजश्चम) येथील आगरी कोळी बाींधिाींचा श्रध्दास्थान म्हणून ओळखला 
िाणारा प्राचीन काळातील लो्स तलाि दलुाक्षित होत असल्याची बाब ननदशानास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तलािाच्या सुशोमभकरणासाठी महापामलकेकडून ३ को्ी रुपयाींचा ननधी 
मींिूर घेऊनही काम सुरु झाले नसल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तलािासाठी सुरिा रिक नसल्याने रात्रीच्या िेळी मद्यपीींच्या पा्याचंा 
तेथील नागररकाींना नाहक त्रास सहन करािा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करून सदर तलािाच्या सींिधानासाठी कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर तलािाच्या नुतनीकरणासाठी अींदाजित खचा रुपये ८ को्ी इतका असल्याकारणान े
सदर काम बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या उद्यान कि विभागामाफा त प्रस्तावित करण्यात येत 
आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     या हठकाणी लोकाींच्या पार्ायाींबाबत या नागररकाींना त्रास होत असल्याबाबत 
महानगरपामलकेस तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(४) तलािाच्या सींिधानासाठी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या उद्यान कि विभागामाफा त पुढील 
काम करण्याच ेप्रस्तावित करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
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एिरुख उपसा शसांचन योिनेसाठी (जि.सोलापूर) हदलेल्या िशमनीचा मोबदला देण्याबाबत 
(८)  २०३१९ (१९-०८-२०१६)   श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर येथे जिल्हा लोक न्यायालयाचा ननकाल होऊन चार िष े झाली तरीही एकरुख 
उपसा मसींचन योिनेसाठी िममनी हदलेल्या शेतकऱ्याींना िममनीचा मोबदला अद्याप ममळाला 
नसल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त् ा प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार प्रकल्पबाधधत शेतकऱ्याींना त्याींच्या िममनीचा मोबदला देण्याबाबत शासनान े
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) मागील चार िषाात एकरुख उपसा मसींचन योिनेकरीता सींपादन केलेल्या भूसींपादन 
प्रकरणात (भसूींदभाात) लोक अदालत मध्ये ठेिून तडिोडीने ननकाली काढण्यात आलेल्या 
भूसींदभाात न्यायालयाचे ननकालाप्रमाणे मुद्दल ि व्यािासह एकूण ६८ प्रकरणात सींबींधधत 
सींपादन मींडळ, कायाकारी अमभयींता, उिनी कालिा विभाग क्र. ८, सोलापूर याींचेकडून अनुदान 
रकमेचे रुपये १,५६,४४,७११/- एिढ्या रकमच े अनुदान प्राप्त करुन घेऊन मा.जिल्हा 
न्यायालयात िमा करण्यात आलेले आहे. तडिोडीन ेननणाय झालेल्या सिा भूसींदभाात पररगणना 
तक्ता तयार करुन देण्यात आलेला आहे. न्याय ननणाय झालेल्या सिा प्रकरणात न्याय 
ननणायाप्रमाणे मुद्दल ि व्यािासह रक्कम मा.न्यायालयात िमा करण्यात आलेली आहे. 
  

___________ 
  

साहहत्यरत्न अण्णाभाऊ साठे वविास महामांडळातील नोिर भरतीत गैरव्यवहार झाल्याबाबत 
(९)  २०५२८ (१९-०८-२०१६) श्री.सांिय दत्त, श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.शरद खशलफे, 
श्री.रामहरी रुपनवर  : सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) साहहत्यरत्न अण्णाभाऊ साठे विकास महामींडळात पदे मींिूर अथिा ररक्त नसताना ि 
नोकरभरतीची कोणतीही प्रर्क्रया न राबविता सन २०१२-१३ मध्ये गैरमागााने भरती केलेल्या ७० 
पैकी १९ कमाचाऱ्याींना व्यिस्थापकीय सींचालकाींनी सेिेतून ननलींबबत केले असून उिाररत ५१ 
कमाचाऱ्याींिरही ननलींबनाची कायािाही होणार असल्याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी करुन उिाररत ५१ कमाचाऱ्याींिर कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राििुमार बडोले (१८-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) सन २०१२-२०१५ या कालािधीत तत्कालीन अध्यि ि व्यिस्थापकीय सींचालक 
याींनी एकूण ७६ कमाचाऱ्याींची भरती केली असून अद्यापपयतं त्यापैकी एकूण ३७ कमाचाऱ्याींना 
ननलींबबत केले आहे. उिाररत पैकी २३ कमाचारी विविध न्यायालयात गेले असून प्रकरण 
न्याप्रविषठ आहे. उिाररत १६ कमाचाऱ्याींिर कारिाई करण्याच ेप्रस्तावित आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील टोलमुक्त रस्ते व रेल्वे फाटिावर उड्डाणपुल बाांधण्याबाबत 
  

(१०)  २०८५१ (१९-०८-२०१६).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय सावथितनि बाांधिाम (सावथितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात साडतेीन िषाात लहान िाहनाना ्ोलमुक्त असलेले २१ हिार र्क.मी. चे रस्त े
तसेच सिा रेल्िे फा्काींिर उयाडाणपुल बाींधण्याचा ननणाय शासनाने माहे एवप्रल, २०१६ च्या 
पहहल्या आठिडयात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननणायाचे स्िरुप काय आहे, सदर ननणायाच्या अींमलबिािणीसाठी र्कती ननधीची 
आिश्यकता आहे, प्रत्यिात केव्हा ि र्कती ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१७) : (१) सन २०१६ च्या अथासींकल्पीय अधधिेशनात हदनाींक ६ 
एवप्रल, २०१६ रोिी सभागहृात झालेला चचेच्या िेळी मा.मींत्री (सा.बाीं.) याींनी खालीलप्रमाण े
घोषणा केली आहे. 
     (अ) येत्या तीन िषाात महाराषरातील सिा रेल्ि ेरॅकच्या हठकाणी आरओबी असतील. 
     (ब) २१ हिार र्कलोमी्रचे रस्ते ॲन्युई्ीतून करण्याची बाब प्राध्यान्याने करणार 
आहोत. 
(२) ि (३) प्रस्तुत प्रकरणाची िस्तुजस्थती खालीलप्रमाणे आहे. 
     (अ) हायब्रीड ॲन्युई्ी कायाक्रमाींतगात सुमारे १०,००० र्क.मी. लाींबीच्या रस्त्याींची 
सुधारणा करण्याचे ननयोजित असून डडसेंबर, २०१६ मध्ये हायब्रीड ॲन्युई्ी कायाक्रमाींतगात 
रुपये ३०,०००/- को्ी अींदाजित र्कीं मतीची १९५ रस्ताींची कामे अथासींकल्पीत करण्यात आली 
आहेत. 
(ब)  राज्यातील ज्या हठकाणी रेल्िे क्रॉमसींगिरील िाहतूक िदाळ १ लाख TVU पेिा िास्त 
आहे, अशा हठकाणी रेल्िे उयाडाणपुलाकरीता रुपये ५३४१.२४ को्ी इतका ननधी उपलब्ध करुन 
देणेबाबतचा प्रस्ताि कें द्र शासनास पाठविण्यात आला आहे. 
  

___________ 
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लोअर परेल (मुांबई) येर्ील िुन्या इमारतीचा पुनववथिास िरताना अनेि वविासिाांनी 
िोणत्याही तनयमावलीचे पालन न िेल्याबाबत 

 

(११)  २१३६८ (२३-०८-२०१६)  अॅड.राहुल नाविेर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण 
पावसिर, श्री.ख्वािा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ियदेव गायिवाड : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील िुन्या इमारतीींचा पुनविाकास करताना रस्त्याच्या रुीं दीकरणासाठी ४.५ मी्र 
िागा सोडणे विकासकाींना बींधनकारक करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लोअर परेल (मुींबई) येथील शींकरराि नराम मागाािरील श्रीननिास या िुन्या 
इमारतीचा पुनविाकास करताना अनेक विकासकाींनी ननयमािलीचे पालन केले नसल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करुन सींबींधधत विकासकािर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०२-२०१७) : (१) अशी बाब नाही. 
     मुींबई महानगरपामलका अधधननयम, १८८८ अींतगात प्रस्तावित केलेल्या रस्त्याच्या रेषेन े
एखाद्या भखूींडािरील िेत्र बाधधत होत असले तर असे िेत्र बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस 
हस्ताींतर करणे आिश्यक आहे. 
(२) श्रीननिास ममल येथील चाळीींच्या पुनविाकासासाठीच्या इमारतीसमोर शींकरराि नराम मागा 
१३.४० मी. रस्त्याच्या रेषेन ेबाधधत होत आहे. त्याप्रमाणे रस्त्याच्या रेषेन ेबाधधत होणारे िेत्र 
सोडले असून ननयमानसुार ४.५ मी्र मोकळी िागा सोडली आहे. सदर इमारतीस मुख्य 
अजननशमन अधधकारी याींनी ना-हरकत प्रमाणपत्र हदलेले आहे. तसेच भोगि्ा प्रमाणपत्रही 
देण्यात आलेले आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 

___________ 
  

तांत्र माध्यशमि ववद्यालय व किमान िौशल्य (एमसीव्हीसी) अभ्यासक्रमातील  
शशक्षि-शशक्षिेतर िमथचाऱयाांची सवेा सवथ प्रयोिनाांसाठी ग्राह्य धरणेबाबत 

 (१२)  २२००१ (२४-०८-२०१६)   श्री.वविय ऊफथ  भाई धगरिर, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, श्री.हेमांत टिले, श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कौशल्य विकास ि उद्योिकता विभागाींतगात तींत्र माध्यममक विद्यालयातील ि र्कमान 
कौशल्य (एमसीव्हीसी) अभ्यासक्रमातील मशिक-मशिकेतर कमाचारी, ननदेशक, पूणािेळ मशिक 
याींची मान्यता प्राप्त सेिा सिा प्रयोिनाींसाठी ग्राह्य धरली िात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुरुिातीला शैिणणक िषाासाठी मान्यता हदलेल्या कमाचाऱ्याींची मान्यता प्राप्त 
सेिा १२ िषााच्या िररषठ शे्रणीसाठी ि िेतन ननजश्चतीसाठी ग्राह्य न धरण्याची कारणे काय 
आहेत, 
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(३) तसेच, या सिा कमाचाऱ्याींना ि शाळाींना महाराषर खािगी शाळा कमाचारी सेिा शती 
अधधननयम, १९७७ ि ननयमािली १९८१ मधील सिा  तरतुदी लागू आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, शालेय मशिण विभागाप्रमाणे या कमाचाऱ्याींची कायम ररक्त पदािरील तात्पुरती 
मान्यता प्राप्त सेिा सिा प्रयोिनासाठी ग्राह्य धरण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०६-०३-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अहाताधारण न करता शैिणणक िषाासाठी मान्यता हदली असेल तर अशी सेिा िररषठ 
िेतनशे्रणीसाठी ि ननिड िेतनशे्रणीसाठी ग्राह्य धरली िात नाही. परींतु अहाताधारण केलेली 
शैिणणक िषााची मान्यता िरीषठ िेतनशे्रणीसाठी ि ननिड िेतनशे्रणसाठी ग्राह्य धरली िात.े 
(३) होय. 
(४) व्यिसाय मशिण ि प्रमशिण सींचालनालयातींगात अनुदाननत सींस्थामधील ररक्त असलेल्या 
पदाींिर ननयुक्त केलेल्या कमाचाऱ्याींस सत्रापुरती मान्यता हदली िाते. तथावप सदर सेिा ही 
कोणत्याही सेिाविषयक लाभासाठी ग्राह्य धरली िात नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अनुदानास पात्र शाळाांच्या अनुदानाबाबत  
(१३) २२१२५ (२३-०८-२०१६)   श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनुदानास पात्र म्हणून माहे िनू, २०१६ अखेर शासन आदेश ननगाममत केलेल्या 
प्राथममक माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळाींची ि िगा तुकयायाींची जिल्हाननहाय सींख्या र्कती 
आहे, 
(२) पात्र ठरलेल्या शाळा, कननषठ महाविद्यालय ि िगा तुकयायाींना २० ्क्के प्रमाण अनुदान 
देण्याबाबत मींत्रीमींडळान ेघेतलेल्या ननणायाचे नेमके स्िरुप काय आहे, 
(३) अनुदानास पात्र ठरलेल्या परींतु अिून शासन आदेश ननगाममत न झालेल्या प्राथममक, 
माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळाींची ि िगा तकुयायाींची सींख्या र्कती आहे ि त्याींचा शासन 
आदेश केव्हा ननगाममत होणार आहेत, 
(४) अनुदान पात्र शाळा, कननषठ महाविद्यालय ि िगा तुकयायाींिरील मशिक-कमाचाऱ्याींच ेिेतन 
सुरु करण्याबाबत शासन आदेश ननगाममत केला आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०५-०३-२०१७) : (१) माहे िून, २०१६ अखेर १६२८ शाळा ि त्यािरील २४५२ 
तुकडयाींना अनुदानास पात्र घोवषत करण्यात आले आहे. 
(२) शासन ननणाय हदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ नुसार १४ िून, २०१६ पूिी अनुदानास पात्र 
घोवषत करण्यात आलेल्या शाळा ि िगा तुकडयाींना सरसक् २० ्क्के प्रमाणे अनुदान उपलब्ध 
करुन देण्याचा ननणाय घेण्यात आलेला आहे. 
(३) उिारीत अनुदान पात्र शाळाींना अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत सकारात्मक कायािाही 
सुरु आहे. 
(४) शासन ननणाय हदनाींक १ फेब्रुिारी, २०१७ अन्िये अनुदान पात्र शाळाींना २० ्क्के प्रमाण े
अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूर येर्ील मयेो वैद्यिीय महाववद्यालय व डागा रुग्णालयातील  
वपण्याची पाण्याची समस्या सोडववण्याबाबत 

  (१४)  २२३४० (२३-०८-२०१६)   प्रा.अतनल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८३०२ ला हदनाांि 
१३ एवप्रल, २०१३ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील मेयो िैद्यकीय महाविद्यालय ि डागा रुनणालयातील रुनण ि डॉक््राींना 
वपण्याची पाण्याची ी्ंचाईमुळे बाहेरुन पाणी विकत घ्याि ेलागत असल्यान े रुनणाींना आधथाक 
अडचणीचा सामना करािा लागत असल्याच े हदनाींक ३० म,े २०१६ रोिी िा त्यासुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुनणालयातील वपण्याची पाण्याची समस्या सोडविण्याबाबत शासनान े
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) (अ) इींहदरा गाींधी शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुनणालय (मेयो रुनणालय) 
रुनणालयाने िास्तीचा पाणीपुरिठा करण्याबाबत हदनाींक ०३/०८/२०१३ ि हदनाींक ३१/०८/२०१३ 
अन्िये महापामलकेस करण्यात आलेल्या विनींतीनुसार, महापामलका हद्दीत पाणीपुरिठा करणाऱ्या 
मे.ओ.सी.डब्ल्य.ूपी.एल. कीं पनीकडून करण्यात आलेल्या पाहणीअींती, रुनणालयाच्या आींतररक 
िलिाहहन्या अत्यींत िीणा असल्याची, पाण्याची गळती होत असल्याची शक्यता असल्याचे, 
तसेच रुनणालयाकड े पाणी साठिणूकीची शक्यता असण्याची आिश्यकता अहिालाद्िारे नमूद 
केली होती. 
     त्यानसुार, या प्रकरणी हदनाींक ०५/०९/२०१५ रोिी रुनणालयासमिेत झालेल्या बैठकीमध्ये, 
उपरोक्तप्रमाणे नमूद उपाययोिना करण्याबाबत रुनणालयास साींगण्यात आले. असे असले तरी, 
उन्हाळ्यात या रुनणालयास सुमारे ०.९४ दशलि मल्सा प्रनतहदन पाणीपुरिठा करण्यात आला 
असून, उक्त उपाययोिना केल्यास सद्य:जस्थतीत एिढे पाणी पुरेसे असल्याचे आढळून आले 
आहे. 
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     (ब) डागा स्मतृी शासकीय स्त्री रुनणालयाच्या मागणीनुसार पाणीपुरिठ्यात िाढ करुन 
ती सध्या ०.२० दशलि मल्सा प्रनतहदन ते ०.२३ दशलि मल्सा प्रनतहदन पाणीपुरिठा 
करण्यात आलेला आहे. 
     त्यानींतर, पुन्हा रुनणालयाने केलेल्या विनींतीनुसार िाढीि पाणीपुरिठा करण्यासाठी 
पाण्याचे ननयोिन करण्यात येत असल्याचे, आयुक्त, नागपरू महानगरपामलका याींच्या 
अहिालात नमूद करण्यात आलेले आहे. 

___________ 
  

वसई-ववरार महानगरपाशलिेन ेस्वाशमत्वधनापोटी वसूल  
िेलेली रक्िम शासनखाती िमा न िेल्याबाबत 

 (१५)  २२५६८ (१६-०८-२०१६)   श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.किरण पावसिर, अॅड.ियदेव 
गायिवाड : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) िसई-विरार महानगरपामलकेने सन २०१३-१४ या वित्तीय िषाात आपल्या विविध 
ठेकेदाराींकडून स्िाममत्िधनापो्ी िसूल केलेली रक्कम रुपये १२ लाख ३४ हिार १८४ 
शासनाच्या महसुल विभागाकड ेभरणा केली नसल्याची तक्रार हदनाींक ५ म,े २०१६ रोिी िा 
त्यासुमारास एका सविस्तर ननिेदनाद्िारे मा.महसुल मींत्री याींच्याकड े केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार महानगरपामलकेन ेठेकेदाराींकडून िसुल केलेली स्िाममत्िधनाची रक्कम शासनखाती 
िमा करण्याबाबत तसेच, उपरोक्त प्रकरणी दोषी अधधकारी/कमाचारी याींच्यािर कारिाई 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०२-२०१७) : (१) अशा आशयाचे हदनाींक ५ म,े २०१६ रोिीचे ननिेदन 
प्रधान सधचि (महसूल) याींना प्राप्त झाले आहे. 
(२) िसई-विरार शहर महानगरपामलकेने विविध ठेकेदाराींकडून स्िाममत्िधनापो्ी िसलूी केलेली 
रक्कम रुपये १२,३४,७९४/- हदनाींक २२/०९/२०१६ ि हदनाींक ०७/१०/२०१६ रोिी शासन िमा 
केली आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

शशवािी ववद्यालय (ता.िराड, जि.सातारा) येर्ील  
शशक्षिाांचा आधर्थि छळ होत असल्याबाबत 

(१६)  २२७२१ (२३-०८-२०१६).   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशिािी विद्यालय (ता.कराड, जि.सातारा) येथील मुख्याध्यापक श्री.बाळकृषण इींगिले हे 
हदनाींक ३१ म,े २०१४ रोिी सेिाननितृ्त झाले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्याींचे सेिाननितृ्ती प्रकरण सींस्थेच्या सधचिाींनी अिूनपयतं मशिणाधधकारी 
याींचेकड ेपाठविले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सदर सींस्थेचे सधचि कमाचाऱ्याींकडून पैशाची मागणी करतात, िातीिाचक घाणेरयाया 
मशव्या देतात ि पदोपदी अपमान करतात अशी तक्रार शासनास प्राप्त झाली आहे काय, 
(४) असल्यास, श्री.इींगिले ि अन्य मशिकाींच्या सींदभाातील तक्रारीबाबत शासनाने चौकशी करुन 
सींबींधधताींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) नाही. सेिाननितृ्ती ितन प्रस्ताि मींिूर करण्यात आलेला आहे. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ववटभट्टी िामगाराांसाठी ववववध िामगार योिना लागू िरण्याबाबत 
(१७)  २३०४९ (२३-०८-२०१६)   श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वि्भट्टी कामगाराींसाठी र्कमान िेतन लागू करण्याबाबत शासन ननणाय घेणार 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामगाराींसाठी प्राधान्याने विविध कामगार योिना लागू करण्याबाबत 
शासनाची भूममका काय आहे, 
(३) तसेच, प्रायोधगक तत्िािर सुरु करण्यात आलेला वि्भट्टी शाळा प्रयोग राज्यभर सुरु केव्हा 
करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०५-०३-२०१७) : (१) महाराषर शासनाने वि्भट्टी कामगाराींसाठी 
हदनाींक २१/१०/१९६६ रोिीच्या अधधसूचनेद्िारे “वि्ा ि कौलाींच्या (्ेराको्ाच्या र्कीं िा 
मातीच्या) कारखान्यामधील कामधींदा” या अनुसूधचत रोिगाराींकरीता र्कमान िेतनाच े दर 
ननजश्चत केलेले असून हदनाींक ७/६/२०१६ रोिीच्या अधधसूचनेद्िारे ते पुन:ननाधाररत केले आहेत. 
तसेच सदर अनुसूधचत उद्योगाकरीता दर सहा महहन्याींनी विशेष भत्ता िाहीर करण्यात येतो. 
(२) राज्यातील वि्भट्टी कामगाराींना इमारत ि इतर बाींधकाम कामगार कल्याणकारी मींडळाकड े
“बाींधकाम कामगार” म्हणून नोंदीत करुन त्याींना मींडळाच्या बाींधकाम कामगाराींसाठी असलेल्या 
योिनाींचा लाभ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(३) बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या मशिणाचा अधधकार अधधननयम, २००९ नुसार 
विद्यार्थयांसाठी पयाायी मशिणाची व्यिस्था न करता त्याींचे इयत्ता पहहली त ेआठिीच ेमशिण 
ननयममत शाळेत होणे आिश्यक आहे. त्यामुळे, वि्भट्टी शाळा सुरु न करता वि्भट्टी 
कामाराींच्या मुलाींना ननयममत शाळेत दाखल करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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मुांबई मेरो लाईन तीन या प्रिल्पाबाबत 
 

 (१८)  २३५१७ (०४-०१-२०१७)   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पावसिर, श्री.ियवांतराव िाधव, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.तनरांिन 
डावखरे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराव वडिुत,े श्री.सततश चव्हाण, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.ख्वािा 
बेग : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मेरो लाईन तीन या प्रकल्पाच्या उभारणीकरीता कुलाबा-िाींदे्र, सीप्झ माधगाकेिरील 
मोकळया आणण बाींधकाम असलेल्या िागा मुींबई मेरो रेल्िे मींडळाकड ेिगा करण्याचा ननणाय 
शासनाने माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आतापयतं र्कती मोकळया ि बाींधकामाच्या िागा मुींबई मेरो रेल्िे मींडळाकड े
िगा करण्यात आल्या आहेत, तसेच उिाररत िागा र्कती कालािधीत िगा करण्यात येणार 
आहेत, 
(३) असल्यास, सदर मेरो लाईन तीन या प्रकल्पाच्या कामास ननजश्चत केव्हा सुरुिात 
करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) मुींबई मेरो रेल कॉपोरेशन मलमम्ेड याींना मुींबई मेरो लाईन-३ या प्रकल्पासाठी तात्पुरत्या 
स्िरुपात १७ भूभाग ि कायम स्िरुपात २४ भूभाग हस्ताींतरीत करण्याबाबत शासनाने ननदेश 
हदलले आहेत. 
(३) मुींबई मेरो लाईन-३ या प्रकल्पाच्या प्रत्यि कामास सुरुिात झाली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

नवी मुांबइथ महानगरपाशलिेच्या शकै्षणणि साहहत्य वाटपात झालेला गैरव्यवहार 
(१९)  २३५२६ (०४-०१-२०१७)   श्री.ियांत पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पावसिर, श्री.ियवांतराव िाधव, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
अॅड.तनरांिन डावखरे, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) निी मुींबइा महानगरपामलकेने शैिणणक साहहत्य खरेदीचे कीं त्रा् कोणत्या कीं त्रा्दाराला हदले 
आहे, 
(२) असल्यास, शैिणणक साहहत्य खरेदीच्या कीं त्रा्ाची देयके दसुऱ्याच्या नािािर काढण्यात 
आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शैिणणक साहहत्य खरेदीत झालेल्या गैरव्यिहाराबाबत दोषीींिर कोणती कारिाइा 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१७) : (१) निी मुींबई महानगरपामलकेकडून विविध शैिणणक 
साहहत्याच्या खरेदीचे कीं त्रा् पुढील ठेकेदाराींना देण्यात आले आहे. 

(i) म.ेरेडस््ार, िाशी, निी मुींबई, 
(ii) मे.ललानी सुल्झफॅब प्रा.मल., रािस्थान, 
(iii) मे.मफतलाल इींडस्रीि मलमम्ेड, अींधेरी, मुबई, 
(iv) मे.र्कनि, दहहसर, मुींबई, 
(v) मे.गोयल र्क्रएशन्स प्रा.मल., काळबादेिी, मुींबई, 
(vi) मे.अमरहदप उद्योग, िडाळा, मुींबई, 

(२) हे खरे नाही, 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्य सहिारी आहदवासी वविास महामांडळाच्या भरतीत गैरव्यवहार झाल्याबाबत 
(२०)  २३५३१ (१६-१२-२०१६)   श्री.ियांत पाटील, श्री.शरद रणवपसे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२१२८१ ला २२ िलुै, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सदांभाथत सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य सहकारी आहदिासी विकास महामींडळाकडून माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ५८४ विविध पदाींसाठी भरती प्रर्क्र या राबविण्यात आली होती, हे खरे आहे 
काय,         
(२) असल्यास, सदर भरती प्रर्क्रया मान्यता प्राप्त सींस्थेकडून न राबविता कुणाल आय्ी, पुणे 
या खािगी सींस्थकेडून राबविण्यात आल्यान ेको्यिधी रूपयाींचा गैरव्यिहार झाला असल्याचे 
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
त्यानुसार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०२-०३-२०१७) : (१) हे खरे आहे, सहकारी आहदिासी विकास महामींडळातील 
ररक्त पदे भरण्याकररता सन २०१४ मध्ये भरती प्रर्क्रया राबविण्यात आली होती. 
(२) अींशत: खरे आहे. आहदिासी विकास महामींडळातील ररक्त पदे भरण्याकररता ननविदा 
प्रर्क्रया पुणा करण्यात आली. सदर ननविदा प्रर्क्रयेतून अींनतम झालेल्या कुणाल आय्ी, पुणे या 
सींस्थेसोबत करार करण्यात आला. यामध्ये आधथाक गैरव्यिहार झाल्याच ेप्रथम दशानी हदसून 
येत नाही. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी मा.विभागीय आयुक्त, नामशक याींच्या अध्यितेखाली उच्चस्तरीय 
सममतीमाफा त सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार, विभागीय आयुक्त, 
नामशक याींनी आपला चौकशी अहिाल नुकताच शासनास सादर केला आहे. सद्य:जस्थतीत 
प्रस्तुत चौकशी अहिालाची तपासणी विभागाच्या स्तरािर सुरु असनू, सदर अहिाल लिकरात 
लिकर शासनास ननणायाथा सादर करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

__________ 



वि.प. ५ (16) 

मुांबई येर्ील अरबी समुद्रात शशवस्मारि उभारण्याबाबत 
 

(२१)  २३५३९ (३०-१२-२०१६)   श्री.सांिय दत्त, श्री.ियवांतराव िाधव, अॅड.तनरांिन डावखरे, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनवर : हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोिी सभागहृाच्या पटलावर 
ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि १९५३५ ला 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय सावथितनि बाांधिाम (सावथितनि उपक्रम वगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई नजिक अरबी समुद्रात ित्रपती मशिािी महाराि याींचे आींतरराषरीय दिााचे स्मारक 
उभारण्यासाठी सुकाणू सममती नमेलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्मारक उभारण्यासींदभाात नेमण्यात आलेल्या सममतीन े सादर केलेला 
आराखडा आणण सींकल्पनेला शासनाने मींिुरी हदली असूनही या स्मारकाचा आराखडा ि 
सींकल्पनेची मींिूरी मुींबई महापामलकेत मागील सहा महहन्याींपासनू प्रलींबबत असल्याच े माहे 
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करून महानगरपामलकेकडून स्मारकाच्या 
आराखडास मींिूरी ममळिनू मशिस्मारक उभारण्याबाबत आिश्यक असलेली काम े मागी 
लािण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०३-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सदर प्रकल्पाची ननविदा प्रर्क्रया पूणा झाल्यानींतर प्रकल्पाचे सविस्तर आराखड े हे 
महानगरपामलका/सिम प्राधधकरण याींचकेड ेमान्यतेकरीता सादर करण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 

___________ 
 

अशासिीय तांत्र ववद्यालयातील तनदेशिाांना वररष्ट्ठ वेतनशे्रणी लागु िरण्याबाबत 
 

(२२)  २३६२८ (०४-०१-२०१७)   अॅड.तनरांिन डावखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४९७७ ला 
हदनाांि १६ माचथ, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय िौशल्य वविास व 
उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अशासकीय तींत्र विद्यालयातील १२ िषे सेिा पुणा झालेल्या ननदेशकाींनी तसेच 
तेरणा विद्यालय नेरुळ, निी मुींबई येथील ननदेशक श्री. यु.एस.राऊत याींनी िररषठ िेतनशे्रणी 
लागू करािी अशी सन २०१३ पासून आितागायत शासनाकड ेिळेोिेळी मागणी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननदेशकाींना िररषठ िेतनशे्रणीसाठी त्याींचा ननयुक्ती हदनाींक ग्राह्य न 
धरता त्याींच्या सींस्थेस १०० ्क्के अनुदान प्राप्त झाल्याचा हदनाींकापासनूचा कालािधी ग्राह्य 
धरण्याच्या अ्ीिर सींबींधधत ननदेशकाींच ेमागणी प्रस्ताि शासनाकडून अमान्य करण्यात आले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सेिेत सलग १२ िषे सेिा ग्राह्य झालेल्या कमाचाऱ्याींना िररषठ िेतनशे्रणी लागू 
करण्याचा शासनाच्या शालेय मशिण विभागाचा धोरणात्मक ननणाय घेतलेला असताना 
तींत्रमशिण विभागाने मात्र त्या प्रकरणी नकारात्मक ननणाय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, शालेय मशिण विभागाच्या धतीिर याप्रकरणी तींत्रमशिण विभागाने फेर ननणाय 
घ्यािा अशा आशयाच ेननिेदन-पत्र लोकप्रनतननधी याींनी तत्कामलन मा.उच्च ि तींत्रमशिण मींत्री 
ि विद्यमान मा.उच्च ि तींत्रमशिण मींत्री याींना सन २०१४ मध्ये हदनाींक २३ माचा, २०१५ ि 
माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान अनकेदा सादर केली असून याप्रकरणी मा.मींत्री 
स्तरािर तसेच अधधकारी स्तरािर बैठका होऊन सकारात्मक ननणाय घेण्याच े आश्िामसत 
करुनही या प्रकरणी शासनान ेकोणतीही कायािाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ि त्याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ? 
 

श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०६-०३-२०१७) : (१) ते (५) सदर प्रकरणी लोकप्रनतननधी ि 
विविध सींघ्ना याींची ननिेदने शासनास प्राप्त झालेली आहेत. त्यानुषींगान े व्यिसाय मशिण 
सींचालनालयाींतगात असणाऱ् या अशासकीय अनुदानातील सींस्थाींतील ननदेशक, सहा. 
अधधव्याख्याता, मशिक/मशिकेतर कमाचाऱ्याींनी खािगी विनानुदाननत काळात केलेली सेिा 
िररषठ/ननिडशे्रणी तसेच कालबध्द पदोन्नतीसाठी ग्राह्य धरण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 
 

___________ 
 

मुांबई येर्े समुद्राचे खारे पाणी वपण्या योग्य िरण्यासाठी तनक्षाररिरण  
(Desalination Project) प्रिल्प सुरु िरणेबाबत 

(२३)  २३६७२ (०४-०१-२०१७)   डॉ.अपूवथ हहरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पयेिल सींक्ाची िाढती व्याप्ती ि दषुकाळाची तीव्रता यामुळे आगामी काळात 
पाण्यािरून शहरी ि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात िाद ननमााण होण्याची शक्यता विचारात 
घेता चेन्नई येथील प्रकल्पाप्रमाणे मुींबई येथेही समुद्रातील खाऱ्या पाण्यािर प्रर्क्रया करून त े
पाणी िापरण्यायोनय करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पजश्चमिाहहनी, नारपार, अींबबका आणण औरींगा नदी नद्यािोड प्रकल्पातनु 
धगरणा खोऱ्यात पाणी सोडणे खधचाक असल्यान े मुींबईला हदले िाणारे ितैरणा नदीच े पाणी 
तु्ीच्या काळात गोदािरी खोऱ्यात िळविणे आणण मुींबई शहराला वपण्यासाठी समुद्राचे खारे 
पाणी गोड करून पुरविणे ही काळाची गरि झालेली असल्याच ेशासनाच ेननदशानास आले आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अत्याधुननक तींत्रज्ञानान े िाया िाणा-या पाण्याचा पुनािापर आणण उपलब्ध 
स्त्रोताचा ी्ंचाईच ेजस्थतीत पुरेपुर िापर करून घेणे, दषुकाळ ि वपण्याच्या पाण्याच्या ी्ंचाईच्या 
जस्थतीत अननिाया ठरले आहे, त्यानुषींगान े शासनान े मुींबई येथ े समुद्राचे खारे पाणी गोड 
करण्यासाठी ननिारीकरण प्रकल्प अहिाल तयार करण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, मुींबईच्या भाभा अणू सींशोधन कें द्रातील शास्त्रज्ञाींनी समुद्रिल शुध्द करण्याच े
सींशोधन केले असून अणूभट्टीतील ननरुपयोगी बाषपाचा िापर करून दररोि ६३ लाख मल्र 
दवुषत पाणी शुध्द करता येऊ शकेल असा दािा शास्त्रज्ञाींनी केला असल्याचे हदनाींक ७ म,े 
२०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, पेयिलाचे हदिसेंहदिस अत्यींत गींभीर होत चाललेल्या सींक्ाचे पाश्िाभुमीिर 
ी्ंचाई ननिारण कालािधीत ्ँकर, रेल्िे इत्यादी महागयाया ि तात्पुरत्या उपायाींपेिा चेन्नई 

येथील प्रकल्पाच्या धतीिर समदु्राचे खारे पाणी गोड करण्याचा अत्यल्प खचा असलेला 
ननिारीकरण प्रकल्प उभारणेबाबत शासनाच ेधोरण काय आहे ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१७) : (१) समुद्राच्या पाण्याचे नन:िारीकरण करण्यासाठी प्रभािी 
उपाययोिना ि प्रकल्प राबविण्याच्या दृष्ीन े सिा सींबींधधत बाबीींचा अभ्यास केल्यािर अस े
ननदशानास आले की, ही प्रर्क्रया अत्यींत खधचाक तसेच िास्त ि अखींड वििपुरिठ्याच्या 
गरिेिर अिलींबून आहे. मुींबईत पाण्याची गरि लिात घेता नन:िारीकरणाने उपलब्ध होणारे 
पाणी नगण्य असणार आहे. त्यामुळे महानगरपामलकेने नन:िारीकरण प्रकल्प न राबविण्याचा 
ननणाय घेतला आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
 

वािोला (मुांबई) येर्ील शास्त्रीनगर उदूथ माध्यमाच्या शाळेतील 
ववद्यार्ीनीशी गैरवतथन िेल्याबाबत 

 (२४)  २३६९२ (०४-०१-२०१७)   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पावसिर, श्री.ियवांतराव िाधव, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

  

(१) िाकोला (मुींबई) येथील शास्त्रीनगर उदूा शाळेतील मशिकान ेविद्याथीनीशी गैरितान केल्याच े
माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाण ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
तद्नुसार गैरितान करणाऱ्या मशिकािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) िाकोला पोलीस ठाण,े मुींबई येथे गु.र.क्र. ३६४/२०१६ कलम ३५४, ५०६, ३४ भादींवि सह ८, 
१२ पोक्सो ॲक्् २०१२ अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. आरोपी मशिकाचा शोध 
सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

िोस्टल मागाथच्या मान्यतेबाबत 
  

(२५)  २३७२३ (०४-०१-२०१७)   श्री.किरण पावसिर, अॅड.तनरांिन डावखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.रववांद्र फाटि : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नररमन पॉईं् ते काींहदिली दरम्यानच्या ३३ र्क.मी. लाींबीच्या सागरी मागााला महाराषर 
सागरी िेत्र व्यिस्थापन प्राधधकरणाने भ-ूताींबत्रक सिेिणाला माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान मान्यता हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या कोस््ल मागााला र्कती खचा येणार आहे ि या कामास केव्हा सुरुिात 
करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१७) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने प्रस्तावित सागरी 
मागााची वप्रन्सेंस स्री् फ्लायओव्हर ते िरळी (end of Sea Link) भाग-अे ि बाींद्रा (end of 
Sea Link) ते काींहदिली िींक्शन मलींक रोड भाग-बी या दोन भागामध्ये विभागणी केलेली 
असून सागरी िेत्र व्यिस्थापन प्राधधकरणाने (MCZMA) त्याींच्या हदनाींक २ ि ३ नोव्हेंबर, 
२०१६ रोिी झालेल्या ११४ व्या बठैकीमध्ये िरील भाग-अे पयतंच्या सागरी मागाािर भूताींबत्रक 
सिेिण करण्यासाठी परिानगी हदली आहे. 
 

(२) ि (३) या प्रकरणी विस्ततृ प्रकल्प अहिाल तयार करण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेन े
ननयुक्त केलेल्या सल्लागाराींच्या अींदािानुसार प्रस्तुत रस्त्यास रुपये १५,०९४ को्ी इतका खचा 
अपेक्षित आहे. 
     सदर प्रकल्पास कें द्र शासनाच्या पयाािरण ि िन मींत्रालयाकडून मान्यता ममळाल्यानींतर 
प्रत्यि कामास सुरुिात करण्यात येणार आहे. 

___________ 
  

 

राज्यातील वक्फ बोडाथत गैरव्यवहार झाल्याबाबत 
 (२६)  २३९८७ (१६-१२-२०१६).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पावसिर, श्री.ियवांतराव िाधव, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
अॅड.तनरांिन डावखरे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराव वडिुत े: सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

  

(१) राज्यातील िक्फ बोडाात रुपये ९९ लाखाींचा गैरव्यिहार झाल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ च्या 
दसुऱ्या सप्ताहात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार सदर गैरव्यिहारास िबाबदार असणाऱ्यािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
  

श्री. ववनोद तावड े (१५-०२-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. महाराषर राज्य िक्फ मींडळाच्या 
बळक्ीकरणासाठी शासनाने मींिूर केलेल्या सहाय्यक अनुदानातून २०११-१२ या आधथाक िषाात 
रुपये ३.८६ को्ी इतके अनुदान िक्फ मींडळाला वितरीत करण्यात आले होत.े सदर 
अनुदानातून सुमारे रुपये ९९ लाख इतक्या र्कीं मतीच्या इतर साहहत्याबरोबर सींगणक, झरेॉक्स, 
फॅक्स मशीन्स इत्यादी साहहत्य खरेदी करण्यात आलेले आहेत. 
(२) िक्फ मींडळाकडून करण्यात आलेल्या सींगणक, फॅक्स मशीन इत्यादी खरेदीमध्ये 
गैरव्यिहार झाल्याची मुख्य कायाकारी अधधकारी, महाराषर राज्य िक्फ मींडळ, औरींगाबाद 
याींच्याकड े हदनाींक १०/२/२०१६ रोिी तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यास अनुसरुन िक्फ मींडळान े
सदर प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी चार सदस्याींचा समािेश असलेल्या सममतीची ननयुक्ती केली 
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होती. सदर सममतीन ेकेलेल्या चौकशीत काही अननयममतता घडल्याचे ननषपन्न झाल्याचे िक्फ 
मींडळाने शासनास कळविले होते. त्यास अनुसरुन सदर अननयममततेस िबाबदार असणाऱ्या 
अधधकारी / कमाचाऱ्याींविरुध्द सींबींधधत पोलीस ठाण्यात FIR दाखल करण्याविषयी िक्फ 
मींडळाला सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार िक्फ मींडळान े सदर अननयममततेस 
िबाबदार असणारे तत्कालीन मुख्य कायाकारी अधधकारी, श्री.एन.डी.पठाण आणण स्िीय 
सहाय्यक श्री.इफ्तेखारऊल्ला बेग याींच्याविरुध्द िािणी पोलीस ठाणे, औरींगाबाद येथ े FIR 
क्र.८३/२०१६ दाखल करण्यात आला आहे. तसेच याबाबत मा.जिल्हा ि सत्र न्यायालय, 
औरींगाबाद येथ े प्र.क्र. ३६०/२०१६ दाखल करण्यात आले असनू मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ 
औरींगाबाद येथ े िनहहत याधचका क्र.१०४/२०१६ दाखल करण्यात आली आहे. सद्य:जस्थतीत 
सदर प्रकरण न्यायप्रविष् आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 
 

वाांदे्र (मुांबइथ) येर्ील रहेिा स्िूल ऑफ आटथ महाववद्यालयातील 
ववद्यार्थयाांना शैक्षणणि शुल्िाची रक्िम परत िरण्याबाबत 

 

(२७)  २४२५९ (१६-१२-२०१६)   श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाींदे्र (मुींबइा) येथील रहेिा स्कूल ऑफ आ ा् महाविद्यालयान ेशिैणणक शुल्काच्या नािाखाली 
आकारलेली िादा रक्कम परत करण्यासाठी विद्यार्थयांनी प्रशासनाकड े िारींिार मागणी केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाींदे्र (मुींबइा) येथील रहेिा स्कूल ऑफ आ ा् महाविद्यालयाचे प्रशासन िादा 
आकारलेले शुल्क परत करत नसल्याच्या ननषेधाथा विद्यार्थयांनी मींत्रालयासमोर हदनाींक २४ 
ऑगस््, २०१६ रोिी िा त्यासमुारास आींदोलन केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आींदोलन करण्याऱ्या १८ त े २० ियोग्ातील विद्यार्थयांना पोलीस उपायुक्त 
श्री.मनोिकुमार शमाा याींनी बुक्क्याींनी मारहाण केल्यामुळे पोमलसाींनी विद्यार्थयांच्या केसाींना 
पकडून पोलीस व्हॅनमध्ये ्ाकले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन सींबींधधताींिर कोणती कारिाइा केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०५-०३-२०१७) : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) नाही, 
(४) ि (५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 

___________ 
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राज्यात रॉिेलचा िाळाबािार िरणाऱयाांवर िायथवाही िरणेबाबत 
 

(२८)  २४४५८ (१६-१२-२०१६)   श्री.प्रिाश गिशभये : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१४-१५ या िषी शासनाकडून र्कती मल्र केरोमसनचे िा्प करण्यात आले 
ि सन २०१५-१६ या िषाात दकुानदाराकडून र्कती मल्र रॉकेलचे िा्प करण्यात आले, 
(२) असल्यास, राज्यातील अधधकाऱ्याींनी रॉकेलच्या र्कती तपासण्या केल्या ि र्कती मल्र 
रॉकेल िप्त केले, तसेच दोन िषाात गैरिापर करणाऱ्या र्कती दकुानदाराींिर कारिाई केली ि 
र्कती दींड िसुल करण्यात आला आहे,  
(३) असल्यास, बीपीएल ि एपीएल धारकाींना राज्यात र्कती रॉकेलची आिश्यकता आहे ? 
 
श्री. धगरीश बापट (०१-०३-२०१७) : (१) सन २०१४-१५ ि सन २०१५-१६ या कालािधीत एकूण 
८१५५०२ र्क.ली. ि ७४९९०१ इतके र्क.ली. केरोमसन िा्प करण्यात आले आहे. 
(२) राज्यात सन २०१४-१५ ि सन २०१५-१६ या कालािधीत केरोमसन परिानाधारकाींच्या एकूण 
१,१२,२८५ इतक्या तपासण्या करण्यात आल्या. ७५,७९६ मल्र केरोमसन िप्त करण्यात आले. 
१४०२ र्करकोळ केरोमसन परिानाधारकाींिर कारिाई करण्यात आली असून रुपये ११६८०७५९/- 
इतका दींड िसूल करण्यात आला. 
(३) केरोमसनचे वितरण बीपीएल, एपीएल मशधापबत्रकेनसुार करण्यात येत नसून शासन ननणाय 
हदनाींक २०/०८/२०१५ अन्िये ननजश्चत केलेल्या पररणामानुसार बबगर गॅस िोडणी 
मशधापबत्रकाधारकाींना केरोमसन वितररत करण्यात येत.े राज्यातील गॅस िोडण्याींची सींख्या 
विचारात घेता कें द्र शासनान े िानेिारी त े माचा, २०१७ या नतमाहीकरीता १३६८०० र्क.ली. 
केरोमसन को्ा मींिूर केला आहे. 

___________ 
 
 

नागपूर येर्े अल्पवयीन गुन्हेगाराांच्या प्रमाणात होत असलेली वाढ 
 

(२९)  २४४५९ (०४-०१-२०१७)   श्री.प्रिाश गिशभये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्कशोरियीन मुलाींमध्ये झोपडपट्टी दादा विषयी ननमााण होणारे आकषाण गरीबी ि 
स्िाथाासाठी सराईत गुन्हेगाराींचा होणारा िापर यामध्ये सन २०१४ मध्ये २०४ अल्पियीन मुले, 
सन २०१५ मध्ये २२१ मलेु तर सन २०१६ मध्ये ८१ मलुाींिर गींभीर गुन्हे नागपूर येथे दाखल 
करण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अल्पियीन मुलाींना चाींगले सींस्कार देण्यास शासन काही ठोस उपाययोिना 
तयार करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, अल्पियीन मुलाींना हुक्का पेन्स, हुक्का पालार ि दारु, गाींिा, अर्फम ि अन्य 
अींमली पदाथांच्या व्यसनापासून पराितृ्त करण्यासाठी शासनान े कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) : (१) नागपूर शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या अींतगात 
विविध पोलीस स््ेशन हद्दीत अल्पियीन मलुाींिर सन २०१४ मध्ये ३२०, सन २०१५ मध्ये ४६३, 
सन २०१६ मध्ये ३०५ गुन्हे दाखल आहेत. 
(२) अल्पिनीय मलुाींना चाींगले सींस्कार ममळण्याकररता बाल मिूर कायदा अींतगात कोठेही काम 
करण्यास प्रनतबींध करण्यात येत असून त्याींना मशक्षित करण्यास लि देण्यात येत.े अल्पियीन 
मुलाींकररता शैिणणक ि कल्याणकारी योिना राबविण्यात येत.े तसचे विविध स्ियींसेिी 
सींस्थेतफे मुलाींच ेसींगोपन ि सींिधान करीता काया केले िाते. 
(३) अल्पिनीय मुलाींना हुक्का पेन्स, हुक्का पालार तसेच दारु, गाींिा, अर्फम ि अन्य अींमली 
पदाथा याच ेसेिन करु नये याकररता विविध योिना राबिून त्यापासून अशा सियीपासून दरु 
ठेिण्यात येत ेतसेच अशा अिैध धींद्यािर िापे घालून कायािाही करण्यात येत.े 
     अल्पियीनच्या अडीअडचणी िाणून त्याींना िागरुक करणे, त्याींच्या पररिाराला िागरुक 
करणे, व्यसनाचे दषुपररणामाबाबत मोहल्ला सममती ि शाींतता सममतीच्या बैठकीमध्ये 
पालकाींना मागादशान करुन िागरुक करणे, िेळोिेळी सभा घेिून विद्यार्थयांना गुन्ह्याबाबत ि 
कायद्याचे ज्ञान देिून मागादशान करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

परभणी महानगरपाशलिा हदीतील एलबीटी एिन्सी रद्द िरणेबाबत 
 

 

(३०)  २४५२२ (०४-०१-२०१७)   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी महानगरपामलका हदीतील एलबी्ी एिन्सी रद्द करािी ि इतर मागण्याींसाठी 
शहरातील व्यापाऱ्याींनी माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान बािारपेठ बींद ठेिून ननषेध 
नोंदविला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, व्यापाऱ्याींनी केलेल्या विविध मागण्यासींदींभाात शासनस्तरािरून कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०३-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) स्थाननक सींस्था कराबाबत आढािा घेण्याच ेकाम पूणा होईपयतं कोणतीही निीन एिन्सी 
नेमण्यात येऊ नये तसेच सदर एिन्सीन े केलेल्या स्थाननक सींस्था कराच्या ननधाारणानुसार 
कराियाच्या िसुलीसही पुढील आदेशापयतं स्थधगती देण्याबाबत आयुक्त, परभणी 
महानगरपामलका याींना कळविण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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शेल-ूशेंदरूसेनी आणण िाठोडा (ता. आणी, जि.यवतमाळ)  
येर्े मांिूरीत अतनयशमतता झाल्याबाबत 

  

(३१)  २४७११ (१६-१२-२०१६)   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई 
िगताप, श्री.रामहरी रुपनवर :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेल-ूशेंदरूसेनी आणण काठोडा (ता.आणी, जि.यितमाळ) या आणी पींचायत सममतीतील 
ग्रामपींचायतीींना रोहयोतून रोपिाह्केसाठी सन २०१२-१३ या आधथाक िषााकररता रुपये २५ 
लाखाच्या मयाादेतील कामाींना ताींबत्रक मींिूरी देण्याचे अधधकार असताना तत्कालीन बीडीओ ि 
कृषी अधधकाऱ्यान े एक को्ीची देयके काढल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आणी पींचायत सममती, ग् सधचिाने अधधकार नसताना उमरी पठार त ेदेगाि 
डॅम पाींदण रस्त्यासाठी रुपये २८ लाख ८० हिाराची ताींबत्रक मींिूरी हदली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मुख्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद ि 
जिल्हाधधकारी, यितमाळ याींच्या अधधकारािर अनतक्रमण केलेल्या सींबींधधत अधधकाऱ्याींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ियिुमार रावल (२०-०२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
     ग्रामपींचायत उमरी अींतगात उमरी (प) ते देिगाि पाींधण रस्ता या कामाींना वित्तीय 
मयाादा रुपये २५.०० लिपेिा िास्त रकमेच्या कामाींना ताींबत्रक ि प्रशासकीय मान्यता हदल्याच े
ननदशानास आले. परींतु वित्तीय मयाादेच्या अधधन राहून रुपये १४.५३ लि खचा करण्यात आला 
आहे. 
(३) उपरोक्त प्रकरणी ग.वि.अ.पीं.स. आणी याींचेमाफा त चौकशी करण्यात आली असनू त्याींचा 
चौकशी अहिाल हदनाींक २/९/२०१६ अन्िये सादर केलेल्या अहिालानुसार उपरोक्त कामाींना 
मान्यता देताना शासन पररपत्रक हदनाींक ३ ऑगस््, २०११ चे अिलोकन केले नसल्याबाबत 
नमुद केल्यानुसार तत्कालीन कृषी अधधकारी, पींचायत सममती, आणी याींचेविरुध्द महाराषर 
मशस्त ि अपील ननयम १९६४ अन्िये विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. तसचे 
शाखा अमभयींता, पींचायत सममती, आणी याींनी उमरी पठार त ेदेिगाींि पाींदन रस्ता या कामाला 
हदलेल्या ताींबत्रक मान्यतेच्या सींदभाात उपअमभयींता जिल्हा पररषद, बाींधकाम उपविभाग, 
द्िारव्हा याींचेमाफा त चौकशी सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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भाांबोरा (ता.ििथत, जि.अहमदनगर) येर्े ववद्यार्ींनीचा ववनयभांग िेल्याबाबत 
(३२)  २४७२३ (०४-०१-२०१७)   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई 
िगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोपडी (ता.किात, जि.अहमदनगर) येथ े नुकतीच अत्याचाराची घ्ना घडलेली असताना 
याच तालकु्यातील भाींबोरा गािात एका शाळकरी मलुीची भर रस्त्यात िेड काढण्यात आली 
असल्याच ेमाहे िुल,ै २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानींतर कारिाईसाठी आलेल्या पोमलसाींपैकी काही पोलीस मद्यपान करुन 
आल्याच ेआढळल्यानींतर सींतप्त ग्रामस्थाींनी तीन आरोपीींसह नतघा पोमलसाींनाही ग्रामपींचायत 
कायाालयात कोंडून ठेिले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदरहू मलुीची िेड काढून विनयभींग 
करणाऱ्याींविरुध्द ि या प्रकरणातील मद्यपी पोमलसाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     ग्रामस्थाींनी तीन आरोपीसह तीन पोलीस ि एक पोलीस ममत्र याींना ग्रामपींचायत 
कायाालयात कोंडून ठेिले होत.े परींतु पोमलसाींनी मद्यपान केलेले नव्हते. िैद्यकीय अधधकारी ि 
प्रादेमशक न्यायसहायक िैज्ञाननक प्रयोगशाळा, नामशक याींच्याकडील मद्यपान पररिण 
दाखल्यामध्ये पोमलसाींनी मद्यपान केले नसल्याचे नमूद केले आहे. 
(३) र्फयााद मलुीची िेड काढून विनयभींग केल्याप्रकरणी हदलेल्या र्फयाादीिरुन किात पोलीस 
स््ेशन गुरनीं. I १८३/२०१६ भादींवि कलम ३५४, ५०६(२), ३४ ि बालकाींच े लैंधगक 
अत्याचारापासून सींरिण अधधननयम कलम ७, ८, ११(४), १२ प्रमाणे हदनाींक ३०/७/२०१६ रोिी 
गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हदनाींक १/८/२०१६ रोिी सदर गुन्ह्यास भादींवि कलम 
३५४(अ), ३५४(ब) ही िाढीि कलमे लािण्यात आली आहेत. गुन्ह्यातील आरोपी क्र.१ ि ५ 
याींना अ्क करण्यात आले आहे. आरोपी क्र. २, ३, ४ (विधी सींघषीत बालक) याींना मा.बाल 
न्यायालयात हिर केले आहे. आरोपीविरुध्द मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. 
     भाींबोरा गािात िमलेल्या ग्रामस्थाींच्या मागणीनुसार ि भाींबोरा गािातील कायदा ि 
सुव्यिस्थेच्या दृष्ीन ेपोलीस कमाचारी याींची तात्काळ मद्यपान पररिण तपासणी करुन त्याींना 
हदनाींक २९/७/२०१६ रोिी ननलींबबत करण्यात आले होत.े मद्यपान केले नसल्याबाबत अहिाल 
प्राप्त झाल्यानींतर सदर पोलीस कमाचारी याींना हदनाींक ७/९/२०१६ रोिी ननलींबनातून मुक्त केले 
आहे. 
     पोलीस कमाचारी याींना ग्रामस्थानी कोंडून ठेिल्याच्या घ्नेच्या घ्नेबाबत किात पोलीस 
स््ेशनला गु.र.नीं. I १८५/२०१६ भादींवि कलम ३५३, ३३२, ३४१, ३४२, १४३, १४७, १४८, १४९ 
सािािननक मालमत्ता सींपत्ती नकुसान प्रनतबींधक कायदा कलम ६, ७ ि महाराषर पोलीस 
अधधननयम कलम ३७ (१)(३)/१३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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भायखळा (मुांबई) येर्ील िारागहृातून महहला िैद्याने पलायन िेल्याबाबत 
 

(३३)   २४७५३ (०४-०१-२०१७).   आकिथ . अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनवर :       
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भायखळा (मुींबई) येथील कारागहृात मशिा भोगत असलेल्या महहला कैद्याने पोमलसाींदेखत 
आिारी मुलीसह पलायन केले असून महहला कैद्यािर पहारा ठेिण्यासाठी तैनात करण्यात 
आलेल्या दोन्ही महहला हिालदार मोबाईलिर गेम खळेण्यात मनन असल्याच े
ननषपन्न झाल्यािर त्याींच्यािर कारिाई करण्यात आली असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, पोलीस कमाचाऱ्याींकडून होत असलेल्या मोबाईलचा अिाििी िापर यामुळे 
त्याींच्या कामािर पररणाम होत असल्याच े िररषठ पोलीस अधधकाऱ्याींच्या पहाणीत आढळून 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पाश्िाभूमीिर पोलीस कमाचाऱ्याींच्या मोबाईल िापरािर ननयींत्रण 
आणण्यासाठी शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
     पोलीस अधधकारी ि कमाचारी याींना कताव्यािर असताना मोबाईलचा िापर अत्यािश्यक 
िेळेमशिाय करु नये अशाप्रकारच्या सूचना सातत्यान े देण्यात येत असतात ि त्याची 
अींमलबिािणी होत असल्याची िळेोिेळी पडताळणी करण्यात येत.े 
(३) पोलीस कमाचाऱ्याींच्या मोबाईल िापराबाबत यापूिी िररषठाींनी िेळोिेळी पररपत्रक काढून 
हदलेल्या सूचनाींची तींतोतींत अींमलबिािणी करण्याचे आदेश सिा पोलीस ठाण्याींना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
(४) विलींब नाही. 

___________ 
 

राज्यातील आहदवासी पाड्याांच्या वविासाबाबत 
  

(३४)  २४७८६ (०४-०१-२०१६)  श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाला कें द्र शासनाकडून आहदिासी पायायाींचा विकास करण्यासाठी रुपये ३६ 
को्ीचा ननधी प्राप्त झाला असून स्मा ा् मस्ीच्या धतीिर राज्यातील आहदिासी स्मा ा् गाि 
करण्याच्या दृष्ीने पुणे, पालघर, गडधचरोली येथील एक हिार आहदिासी गािाींची ननिड 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०४-०३-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     कें द्र शासनाकडून Climate smart Village या योिनेंतगात एकूण रुपये २८५०.०० लि 
ननधी प्राप्त झाला आहे ि या योिनेंतगात पुणे, पालघर ि गडधचरोली जिल्ह्यातील एक हिार 
गािाींची ननिड करण्यात आली आहे. 
(२) या योिनेची अींमलबिािणी बोरलॉग इन्स््ीर्यु् ऑफ साऊथ एमशया ि आयुक्त, 
आहदिासी विकास नामशक याींचमेाफा त या एक हिार गािाींमध्ये सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील िामगार िल्याण मांडळाने अनधधिृत बाांधिाम ेिेल्याबाबत 
 

(३५)  २४७९५ (०४-०१-२०१७)   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कामगार कल्याण मींडळान ेराज्यात १९ हठकाणी अनधधकृत बाींधकाम ेकेल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यानसुार सदरील प्रकरणातील दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०२-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) हदनाींक १८/०२/२०१७ रोिी उपरोक्त नमूद कामाींची चौकशी करण्यासाठी कामगार आयुक्त 
याींचे अध्यितेखाली सममती गठीत करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 
 

औरांगाबाद येर्ील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठवाडा ववद्यापीठाने हदलेल्या िाहहरातीबाबत 
 

(३६)  २५१९८ (१६-१२-२०१६)   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांिय मुांड,े 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येथील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठिाडा विद्यापीठान े हदनाींक १ िुल,ै २०१६ 
रोिी प्राध्यापक भरतीची िाहहरात काढली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पदाथा विज्ञान विषयाच े अभ्यासक्रमाींत ि े स्पेमसफीकेशन पाहहिे त्या 
व्यनतररक्त असणाऱ्या स्पेमसर्फकेशन नुसार िाहहरात काढल्याने सहाय्यक ि सहयोगी 
प्राध्यापकाींिर अन्याय होण्याची शक्यता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर िाहहरात रद्द करुन विद्यापीठात मशकिल्या िाणाऱ्या स्पेमसर्फकेशन 
नुसार िाहहरात काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०४-०३-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठिाडा विद्यापीठान ेसन २०१३ मध्ये हदलेली िाहहरात रद्द 
करुन त्याऐििी हदनाींक ०१/०७/२०१६ रोिी हदलेल्या िाहहरातीमध्ये इतर विषयासह पदाथा 
विज्ञान विभागासाठी सहयोगी प्राध्यापकाच्या २ ि सहाय्यक प्राध्यापकाच्या २ पदाींचा समािेश 
आहे. 
     हदनाींक ०७/०१/२०१६ रोिी हदलेल्या िाहहरातीमध्ये सन २०१३ च्या िाहहरातीत नमूद 
पदाथा विज्ञान विषयाच्या स्पशेलायझशेन मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. सदर सुधारणा 
करताना विद्यापीठाचे कुलगुरु ि व्यिस्थापन पररषदेने विद्यापीठाच्या गुणित्ता िाढीचा विचार 
केलेला आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

साांगली मािेट याडाथतील हमालाांची माहहती (डाटा) नष्ट्ट झाल्याची घटना 
(३७)  २५६३१ (०४-०१-२०१७)   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली येथील माके् याडाातील असींख्य हमालाींचा पगार, प्रॉजव्हडींड फीं ड, बोनस यासह सिा 
बाबीींची माहहती (डा्ा) माथाडी बोडाातील एका कमाचा-याच्या हलगिीपणामुळे नष् झाल्याने 
दोषी कमाचा-यािर कारिाई करण्याच्या मागणी कररता हदनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी िा 
त्यासुमारास माथाडी कामगाराींनी आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तद्नुसार सींबधधत कमाचा-यािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०९-०३-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) यासींदभाात साींगली माथाडी मींडळाकडून प्राथममक चौकशी करण्यात आली असून, सींगणक 
प्रणालीत डा्ा बॅकअपची व्यिस्था/सोय असल्यान,े हदनाींक ३/९/२०१६ पूिीच्या कालािधीचा 
करप्् झालेला डा्ा त्िरीत पूिाित (Restore) करण्यात आला असून, कोणतेही नुकसान झाले 
नाही. तथावप, साींगली माथाडी मींडळाचे अध्यिाींनी पोलीस ननरीिक, विश्रामबाग, साींगली याींना 
हदनाींक ८/१०/२०१६ रोिीच्या पत्रान्िये याबाबत चौकशी करुन, सींबींधधताींिर योनय ती कायदेशीर 
कारिाई करण्याबाबत कळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

 

साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाच्या िुलगुरां चा शैक्षणणि माहहतीचा  
नमुना ववद्यापीठािड ेउपलब्ध नसल्याबाबत 

(३८)  २५६६० (१६-१२-२०१६)   श्री.अतनल भोसले, श्री.ियवांतराव िाधव, अॅड.ियदेव 
गायिवाड, श्री.ख्वािा बेग : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच े मागील साडचेार िषाापासून असलेल्या कुलगुरूीं चा 
शैिणणक माहहतीचा नमुना विद्यापीठाकड े उपलब्ध नसल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या 
दसुऱ्या आठियायात ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, विद्यापीठाच े कुलगुरू या 
उच्च पदािर असलेल्या व्यक्तीची शैिणणक माहहती न ठेिणाऱ्या प्रशासनािर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  

 
श्री. ववनोद तावड े(०५-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

________________________ 
 

आहदवासी ववभागाच्या शाळाांमधील बी.एङ अहथता धारि  
शशक्षिाांना डी.एड. ची वेतनशे्रणी देण्याबाबत 

 

(३९)  २५७५६ (१६-१२-२०१६)   डॉ.अपूवथ हहरे : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील प्राथममक शाळाींमधील बी.एड. अहाता धारक मशिकाींना प्रमशक्षित समिनू 
त्याींना डी.एड.ची िेतनशे्रणी देण्याबाबतच्या प्रस्तािासींदभाातील माहहती वित्त विभागाला उपलब्ध 
करुन देण्याची कायािाही पुणा झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त सींदभाातील हदनाींक ११ नोव्हेंबर, २०११ चा शालेय मशिण विभागाचा 
शासन ननणाय आहदिासी विकास विभागाला लागू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-०३-२०१७) : (१) ि (२) आहदिासी विकास विभागातील अनुदाननत 
आश्रमशाळाींमधील बी.एड. पदिीधर अप्रमशक्षित मशिकाींना शालेय मशिण विभागाच्या हदनाींक 
११/११/२०११ च्या शासन ननणायाच्या धतीिर डी.एड. प्रमशक्षित मशिकाींची िेतनशे्रणी लागू 
करण्याचा प्रस्ताि सादर करण्यात आला होता. 
     वित्त विभागाने शालेय मशिण विभागाच्या हदनाींक ११/११/२०११ च्या शासन ननणायाशी 
ि सामाजिक न्याय ि विशेष सहाय्य विभागाच्या हदनाींक २८/४/२०१४ च्या शासन ननणायाशी 
सींबींधधत नस्त्या अिलोकनाथा सादर करण्याच्या सचूना हदल्या आहेत. त्याची पुताता 
करण्यासाठी सींबींधधत विभागाींना विनींती करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
 ___________ 

 

राज्यातील महानगरपाशलिा, नगरपररषदा, नगरपांचायतीच्या माध्यशमि व उच्च माध्यशमि 
शाळेतील शशक्षि व शशक्षिेतर िमथचाऱयाांना नववन पाररभावषत 

अांशदान तनवतृ्ती वतेन योिना लागू िरण्याबाबत 
  

(४०)  २५७६८ (०४-०१-२०१७)   डॉ.अपूवथ हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २१५४१ ला हदनाांि २० 
िुलै, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महानगरपामलका, नगरपररषदा, नगरपींचायतीच्या कमाचाऱ्याींना आणण याअींतगात 
सेिेत असलेल्या माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळेतील मशिक ि मशिकेतर कमाचाऱ्याींना 
नविन पररभावषत अींशदान ननितृ्तीिेतन योिना लागू करण्याच्या तपासणीसींदभाात 
शासनस्तरािरून सुरु असलेली कायािाही पुणा झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यानुषींगान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) निीन पाररभावषत अींशदान ननितृ्तीिेतन योिना महानगरपामलका, नगरपररषदा, 
नगरपींचायतीच्या कमाचाऱ्याींना लागू करण्याबाबतची बाब तपासण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

नाशशि येर्े सहाय्यि तनबांधि भागीदारी सांस्र्ेच ेिायाथलय सुरु िरण्याबाबत 
(४१)  २५७६९ (०४-०१-२०१७)   डॉ.अपूवथ हहरे : हदनाांि ३ ऑगस्ट, २०१६ रोिी सभागहृाच्या 
पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि 
१८६१६ ला हदलेल्या उत्तराच्या सदांभाथत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ननबींधक भागीदारी सींस्था याींचे अमभप्रायानुसार ननबींधक भागीदारी सींस्था, मुींबई याींच े
कायािेत्रातील नामशक, धुळे, नींदरुबार ि िालना हे जिल्हे सहाय्यक ननबींधक भागीदारी सींस्था, 
औरींगाबाद या कायाालयाच्या कायाकिेत िगा करण्याचा ननणाय विधी ि न्याय विभागाच्या 
शासन ननणाय क्र.ननभासीं-१२१४/११०/(४८/१४)/का.१७, हदनाींक ३/१२/२०१५ अन्िये घेण्यात आला, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरीलप्रमाण े जिल्ह्याच े िगीकरण “भौगोमलकदृष्ीने निीक असलेले” या 
ननकषानुसार करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नामशक, धुळे, नींदरुबार या जिल्हा मुख्यालयाच्या हठकाणाच ेिा जिल्ह्यातील 
शेि्च्या ्ोकािरील गािाच ेऔरींगाबाद पासूनचे मोठे अींतर पाहता तसेच नामशक महानगराचे 
मुींबई-पुणे-नामशक सुिणा बत्रकोणातील असलेले महत्ि विचारात घेता शासनाच्या पुिािती 
विचाराधीन असलेल्या प्रस्तािानसुार नामशक येथेच ननबींधक भागीदारी सींस्था कायाालय सुरु 
करणेबाबत शासनाकडून पुनविाचार करण्यात येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधी ि नामशक जिल्ह्यातील िनतेच्या सोईच्या 
दृष्ीकोनातून करण्यात येणाऱ्या मागणीबाबत शासनाचे धोरण काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०२-२०१७) : (१) होय, 
(२) होय. 
     तसेच मुींबई उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद खींडपीठाच्या कायािेत्रानुसार 
(३) सध्या पुनविाचाराचा प्रस्ताि नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 
 

किमान किां मती राखण्याच्या चीनच्या पध्दतीचे अनुसरण िरण्याबाबत 
(४२)  २५८४१ (१६-१२-२०१६)   श्री.िनादथन चाांदरूिर, श्री.सांिय दत्त, श्री.आनांदराव पाटील :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आींतरराषटीय दिााचे उत्पादन घेऊन र्कमान र्कीं मती राखण्याच्या चीनच्या 
पध्दतीचे अनुसरण भारतीय कीं पन्याींनी करायला हि,े अस े प्रनतपादन मा.उद्योग मींत्री याींनी 
केले असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे 
तसेच चीनच्या पध्दतीच ेअनसुरण र्कती कीं पन्याींनी केले आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (२०-०२-२०१७) : (१) नाही. 
(२) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________  
 

येडशी (उस्मानाबाद) येर्े पाणीपुरवठा योिना राबववण्याबाबत  
(४३)  २५८८१ (१६-१२-२०१६)   श्री.सुजितशसांह ठािूर : सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येडशी (जि. उस्मानाबाद) येथील गािासाठी चोराखळी तलािातून पाणीपुरिठा करणाऱ्या 
योिनेला प्रशासकीय मींिूरी ममळून ननधी ि अींदािपबत्रकेची तरतदू होऊनही अदयापी योिना 
कायााजन्ित झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योिनेिर अींमलबिािणी करण्यास विलींब होत असल्याने येडशी गािात 
भीषण पाणी ी्ंचाई ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तद्नुसार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयिल कायाक्रमाींतगात मौ.येडशी गािाकररता स्ितींत्र नळ पाणीपुरिठा 
योिना राबविण्याचे प्रस्तावित होते. परींत ु येडशी गािाचा सदर कायाक्रमाींतगात पुनरुज्िीवित 
कराियाच्या मौ.ढोकी ि ४ गाींि े प्रादेमशक पाणीपुरिठा योिनेत समािशे असल्याने सदर 
गािाकररता स्ितींत्र योिना राबविण्याची आिश्यकता नसल्याच े अधधिक अमभयींता, महाराषर 
िीिन प्राधधकरण याींचे अध्यितखेालील व्यिहायाता तपासणी सममतीने कळविले आहे. 
(४) मौ.ढोकी ि ४ गाींिे प्रादेमशक पाणीपुरिठा योिना पनुरुज्िीवित करणेकररता आिश्यक 
असलेले ग्रामसभेचे ठराि प्राप्त होत नसल्याने योिना पुनरुज्िीवित करण्यास विलींब होत 
आहे. 

___________ 
 

अिोला शहरालगत असलेल्या गीतानगर-गांगानगर येर्ील प्रस्ताववत पेरोलपांपाबाबत 
  

(४४)  २६०३२ (०४-०१-२०१७)   श्री.गोवपकिशन बािोरीया :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला शहरालगत असलेल्या गीतानगर-गींगानगर येथील स्मशानभूमीच्या बािूला 
पेरोलपींपाकररता परिानगी देण्याच ेप्रस्तावित आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर पेरोल पींपाकररता प्रथम पोलीस अधधिकाींनी ना हरकत प्रमाणपत्र 
नाकारले तसेच सािािननक बाींधकाम विभागान ेदेखील ना-हरकत प्रमाणपत्र नाकारले होत ेपरींतु, 
त्यानींतर परत पोलीस अधधिकाींकड े ना-हरकत प्रमाणपत्राकररता मागणी करण्यात आली 
असताींना पोलीस अधधिकाींनी स्मशानभूमीकडील पेरोल पींपाकररता ना हरकत प्रमाणपत्र हदलेले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ना हरकत प्रमाणपत्र ममळविण्याकररता प्रशासनाची ि महानगरपामलकेची 
हदशाभूल करुन खो्ी कागदपत्र ेसादर करण्यात आलेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रथम ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारलेले असताींनाही ि शासनाच्या सिा ननयम ि 
अ्ी ि शतीचे उल्लींघन करूनही पोलीस अधधिकाींनी उक्त ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यामागची 
ि शासनाच्या प्रचमलत ननयमानसुार शाळा, मींहदर, स्मशानभमूी या भागापासून पेरोलपींप दरू 
ठेिण्याबाबत शासन ननणाय असताींनाही त्याकड ेदलुाि करून पेरोलपींपास ना हरकत प्रमाणपत्र 
देण्याबाबतची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१७) : (१) आयुक्त, अकोला महानगरपामलका याींच्या 
अहिालानसुार सदरची िस्तुजस्थती खरी आहे. 
(२) पोलीस अधधिकाींनी प्रथम प्रश्नाधीन पेरोलपींपाकररता ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारले होते. 
परींतु अिादाराने केलेल्या विनींती अिाानसुार पोलीस अधधिक अकोला याींना पनुाअमभप्राय सादर 
करण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्रा कररता मागणी करण्यात आली असताना पोलीस 
अधधकिकाींनी सदर पेरोलपींपाकररता नाहरकत प्रमाणपत्र हदलेले आहे हे खरे आहे. 
     मात्र, सािािननक बाींधकाम विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारले नसून, पेरोलपींप 
धारकास परिाना देण्याअगोदर सींबींधधताींस पेरोलपींपाच्या िोड रस्त्याचा प्रस्ताि सादर करण्यास 
कळविणे बाबत अमभप्राय सादर केले होत.े 
(३) अिादाराच्या सादर कागदपत्रानुसार ि सींबींधधत विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राच्या 
आधारे प्रश्नाधीन पेरोलपींपाकररता जिल्हाधधकारी, अकोला याींनी ना हरकत प्रमाणपत्र हदलेले 
आहे. त्यामुळे प्रशासनाची हदशाभलू करण्यात आली, ही बाब खरी नाही. असे जिल्हाधधकारी, 
अकोला याींच्या अहिालात नमूद करण्यात आले आहे. 
(४) ि (५) पोलीस अधधिक याींच्या सुधाररत अहिालानुसार, प्रश्नाधीन ननयोजित पेरोलपींपाच्या 
िागेपासून, ९१.५ मी्र पयतं कोणतेही िक्शींन अथिा चौक, शाळा, हॉजस्प्ल, मसनेमा 
धथये्र, स््ेडीयम अथिा एकत्र येण्याची िागा नाही ि पेरोमलयम पदाथा साठिणुकीकररता 
रर्ेल आऊ्ले् स्थापन करण्याकररता परिानगी देण्यास हरकत नसल्याचे अमभप्राय सादर 
केल्यानुसार तसेच तहमसलदार अकोला याींच्या अहिालानुसार, प्रस्तावित पेरोलपींपापासून अींदाि े
७५ मी्र अींतरािर स्मशानभमूीची आिारमभींत असल्याचे कळविल्यानुसार, ननयोजित 
पेरोलपींपाकररता जिल्हाधधकारी अकोला याींनी ना हरकत प्रमाणपत्र हदलेले आहे. सबब, शासन 
ननणायानुसार कोणत्याही बाबीकड े दलुाि झाले आहे ही बाब खरी नाही, असे जिल्हाधधकारी, 
अकोला याींच्या अहिालात नमूद करण्यात आलेले आहे. 

___________ 
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राज्यातील औद्यधगि प्रशशक्षण सांस्र्ेत प्रशशक्षणार्ी  
उमेदवाराांना गुणवत्तेनुरप सांधी देणेबाबत 

  

(४५)  २६०४५ (०४-०१-२०१७)   श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत : सन्माननीय िौशल्य 
वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात उपलब्ध असलेल्या औद्योधगक प्रमशिण कें द्रात सिा रेडच्या 
प्रमशिणाची व्यिस्था आहे काय, 
(२) असल्यास, तालुक्याींतगात औद्यधगक प्रमशिण सींस्थेतच प्रथमत: प्रिेश घेण्याच े बींधन 
प्रमशिणाथीिर घालणे योनय ठरेल काय, 
(३) असल्यास, औद्यधगक प्रमशिण सींस्थेतील प्रिशे प्रथमत: तालुक्यातील प्रमशिणाथीसाठी 
राखून ठेिणारे ि सींधीला मयाादा घालणारे शासनान ेआदेश हदले आहेत काय, 
(४) असल्यास, गुणितेनुरूप सींधी देण्यास नकार देणारा सदरचा शासनादेश शासन मागे घेणार 
आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०२-०३-२०१७) : (१) होय, शासनाच्या धोरणात्मक ननणायानुसार 
राज् यातील एकूण ३५९ तालुक्यात ४१७ शासकीय औद्योधगक प्रमशिण सींस्था कायााजन्ित 
असून, या सींस्थाींमध्ये शासन मान्य तुकयायाींसाठी प्रमशिण व्यिस्था ननमााण केल्यािर डीिी्ी, 
निी हदल्ली याींची सींलननता प्राप्त करुन त्या सिा तुकयायाींमध्ये प्रमशिणाथी सद्य:जस्थतीत 
प्रमशिण घेत आहेत. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

खटाव (जि.सातारा) तालुक्यातील रस्त्याांची व पुलाांची दरुवस्र्ा झाल्याबाबत 
 

(४६)  २६०८६ (३०-१२-२०१६)   श्री.आनांदराव पाटील :   सन्माननीय सावथितनि बाांधिाम 
(सावथितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) ख्ाि (जि.सातारा) तालकु्यातील औींध भागातील अनेक रस्त्याींची ि पुलाींची दरुिस्था 
झाली असून नादरुुस्त पुलाींिर िारींिार घडणाऱ्या अपघातानींतर शासनाकड े प्रस्ताि पाठिूनही 
ननधी ममळत नसल्याच ेतसेच तालुक्यातील मल्हारपेठ-पींढरपूर राज्य मागााची दरुिस्था झाली 
असणे, रायगाि कारखाना त ेचोराड ेया २ र्क.मी. अींतराच्या रस्त्याचे रुीं दीकरण झालेले नसणे, 
िडूि या तालुक्याच्या हठकाणाला िोडणाऱ्या सिा मुख्य जिल्हा मागाािर मोठे खयाड े पडले 
असल्याच ेअनकु्रमे माहे िुल,ै २०१६ ि ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि तद्नुसार उपरोक्त रस्त्याींची ि पुलाींची दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायािाही केली 
आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     ख्ाि (जि.सातारा) तालुक्यात सािािननक बाींधकाम विभागाच्या अखत्याररत सुमारे ४२५ 
र्क.मी. लाींबीचे रस्ते आहेत. या रस्त्याींच्या लाींबीपकैी काही रस्ते काही लाींबीत िनतग्रस्त झाले 
होते. डाींबरी पषृठभागािरील खयाड े भरुन रस्त े सुजस्थतीत ठेिण्यात आले आहेत. रस्त्यािरुन 
िाहतूक सुरळीत चालू आहे. या रस्त्यािरील पलू सुजस्थतीत आहेत. काही पूलाींसाठी र्करकोळ 
दरुुस्तीची कामे पूणा करण्यात आली आहेत. 
     मल्हारपेठ-पींढरपूर रस्ताही िाहतकूीसाठी सुजस्थतीत असून रस्त्याच्या डाींबरीपषृठभागाच े
मिबूतीकरण ि डाींबरीकरण करण्याचे ३ र्क.मी. लाींबीचे काम पूणा करण्यात आले आहे. 
     रायगाि कारखाना त े चोराड े या ३ र्क.मी. लाींबीतील रुीं दीकरणाच े काम शासनाच्या 
विविध योिनाींमधून मींिूरी, ननधी, ननकष ि प्राधान्यक्रमानुसार हाती घेण्याच ेननयोिन आहे. 
(२) ि (३) तालुक्यातील सिा रस्त्याींच्या डाींबरी पषृठभागािरील खयाड े डाींबरममधश्रत खडीत 
भरण्यात आले आहेत. िाहतूक सुरळीत चालू आहे. रस्ते ि पुलाींची काही आिश्यक 
मिबूतीकरण / नुतनीकरण / रूीं दीकरणाची काम ेमींिूरी, ननधी, ननकष ि प्राध्यान्यक्रमानुसार 
हाती घेण्याच ेननयोिन आहे.  

___________ 
 

नागपूर-भांडारा-गोंहदया भागातील, वळण रस्त्याच्या गैरव्यवहाराची चौिशी िरण्याबाबत  
 

(४७)  २६११० (३०-१२-२०१६)   श्री.सुजितशसांह ठािूर  : सन्माननीय सावथितनि बाांधिाम 
(सावथितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) नागपूर-भींडारा-गोंहदया भागातील सािािननक बाींधकाम विभागातफे सन २००८-२०१० या 
कालािधीत िळण रस्ता बाींधकाम गैरव्यिहार प्रकरणी चौकशी अहिालाच्या अनुषींगान े
िबाबदार अधधकारी/कमाचारी याींचेविरुध्द दोषारोप सादर करण्याचे पत्र शासनाने मुख्य 
अमभयींता, नागपूर याींना हदनाींक १६ एवप्रल, २०१६ रोिी पाठविण्यात येिूनही मुख्य अमभयींता 
याींनी कोणतीच कायािाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०३-२०१७) : (१) ि (२) मुख्य अमभयींता, सा.बाीं. प्रादेमशक  विभाग, 
नागपूर याींचेकडून हदनाींक १७/१०/२०१६ रोिीच्या पत्रासोबत या प्रकरणी िबाबदार अधधकारी/ 
कमाचारी याींचेविरुध्दची दोषारोपपत्र ेप्राप्त झाली आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी प्राप्त दोषारोपपत्राींची 
िाननी करुन, महाराषर नागरी सेिा (ननितृ्तीिेतन) ननयम, १९८२ च्या ननयम २७ (२) (बी) 
(२) आणण विभागीय चौकशी ननयमपुजस्तका, चौथी आितृ्ती, १९९१ नुसार तपासून, महाराषर 
नागरी सेिा (मशस्त ि अपील) ननयम, १९७९ च्या ननयम-१० नुसार सींबींधधताींविरुध्द विभागीय 
चौकशी सुरु करण्याचा प्रस्ताि शासन मान्यतेस्ति सादर करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील वक्फ बोडाथच्या िशमनीचे बेिायदा हस्ताांतरण झाल् याबाबत 
 

(४८)  २६११६ (१६-१२-२०१६)   श्री.सुजितशसांह ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९५३७ ला 
हदनाांि १९ िुलै, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िक्फ बोडााची अनतक्रमण झालेली ७० ्क्के िमीन अनतक्रमण मुक्त 
करण्याकररता न्या. ए.्ी.ए.के. शखे याींच्या आयोगाने सादर केलेल्या अहिालात फक्त मुींबई 
शहरात १३० िफ्फ िममनीच ेबेकायदा हस्ताींतरण झाल्याचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े बकेायदा िमीन हस्ताींतरणाची चौकशी करुन सदर 
िमीन ताब्यात घेणेबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१७) : (१) नाही. ए.्ी.ए.के.शेख चौकशी आयोगाने सादर केलेल्या 
अहिालातील मुींबई शहरातील १३० िक्फ िममनीचे बकेायदा हस्ताींतरण झाल्याविषयी उल्लेख 
नाही. 
(२) महाराषर राज्य िक्फ मींडळाच्या अधधपत्याखालील ज्या िक्फ मालमत्ता अनतक्रमणाखाली 
आहे त् या िक्फ मींडळाकड े पिूाित करण्याच्यादृष्ीने िक्फ अधधननयम, १९९५ मधील 
तरतुदीनुसार आिश्यक ती कायािाही करण्याविषयी शासन स्तरािरुन िक्फ मींडळाला िेळोिळेी 
सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मशिाय, िक् फ अधधननयम १९९५ च्या कलम ४(६) येथील 
तरतुदीनुसार राज्यातील िक्फ मालमत्ताींच ेदसुरे सव्हेिण करण्यासाठी िमाबींदी आयुक्त याींची 
सव्हेिण आयुक्त म्हणून ननयकु्ती करण्यात आलेली असून राज्यातील िक्फ मालमत्ता 
सद्य:जस्थतीत नेमक्या कोणाच्या ताब्यात आहेत ि सदर ताबा कायदेशीर आहे र्कीं िा कसे 
याबाबीची देखील सदर सव्हेिणात नोंद घेण्याबाबत ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

 
वसई, पालघर व डहाणू (जि.पालघर) या तालकु्यातील समुद्र किनाऱयाांवर  

धूप प्रततबांधि बांधारे बाांधण्याबाबत 
 

 (४९)  २६१८५ (३०-१२-२०१६)   श्री.आनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२३६२ ला हदनाांि 
२० िुलै, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय सावथितनि बाांधिाम 
(सावथितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िसई, पालघर ि डहाणू (जि.पालघर) या तालुक्यातील समुद्र र्कनाऱ्यािर धूप प्रनतबींधक 
बींधारे बाींधण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १३ ऑक््ोबर, २०१५ ि हदनाींक १८ 
नोव्हेंबर, २०१५ रोिीच्या पत्रान्िये अप्पर मुख्य सधचि, सािािननक बाींधकाम विभाग याींचकेड े
मागणी केली असताना सन २०१६-१७ च्या अथासींकल्पात लेखाशीषा ४७११ (०२) धूप प्रनतबींधक 
बींधारे या अींतगात बाब क्र.५ अन्िये मींिूरी प्रदान करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आतापयतं उक्त तालुक्यातील गािाींना र्कती रक्कमेची तरतूद करण्यात आली 
आहे, 
(३) असल्यास, याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) उक्त तालुक्याींना सन २०१६-१७ या आधथाक िषाात खाली नमूद केल्याप्रमाणे तरतूद 
करण्यात आली आहे – 
 

अ.क्र तालुिा अांदाजित किां मत सन २०१६-१७ साठी तरतूद 
१) िसई रु. ३०० लि रु.  ६५.२२ लि 
२) पालघर रु. १०५० लि रु. २२८.२७ लि 
३) डहाणू रु. ५०० लि रु. १०८.७० लि 
४) एकूण रु. १८५० लि रु. ४०२.११ लि 

 
(३) उक्त नमूद कामाींच्या ननविदा प्रर्क्रया सुरु असून पयाािरण विभागाची परिानगी प्राप्त 
होताच सिा काम ेहाती घेऊन पूणा करण्यात येतील. 

___________ 
 

खान्देशातील अशभयाांबत्रिी प्रवशे प्रकक्रयेत झालेले बदल िेल्यामळेु  
एिूण िागाांपैिी तनम्म्या िागा ररक्त असल्याबाबत 

(५०)  २६३३३ (१६-१२-२०१६).   श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमभयाींबत्रकी प्रिेश प्रर्क्रयेत बदल केल्यामळेु खान्देशातील एकूण िागाींपैकी ननम्म्या िागा 
ररक्त असल्याच े माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, प्रिेश प्रर्क्रयेतील झालेले बदल जक्लष् असल्यामुळे विद्यार्थयांमध्ये गोंधळ 
ननमााण झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोणते बदल करण्यात आले ि त्यामुळे विद्यार्थयांना कोणत्या अडचणी ननमााण 
झाल्या आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाची भूममका काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०३-२०१७) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
   
  

ववधान भवन :   उत्तमशसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
 
 

 

मुद्रणपूिा सिा प्रर्क्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे.  
मुद्रण : शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 
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