
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पाचवी यादी  
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

उच्च माध्यममि ववभागातील पायाभतूपेक्षा  
वाढीव पदाांना मान्यता देण्याबाबत 

  

(१) ८४६ (२१-०१-२०१५). श्री.नागोराव गाणार, डॉ.अपवूथ हहरे : सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उच्च माध्यममक विभागातील शासन मान्य अनदुाननत सींस्ाींमधील 
समुारे ९२६ पदाींना शासनाने ददनाींक २२ एविल, २०१४ च्या आदेशानसुार 
मान्यता ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ९२६ पदे २००३-०४ त े २०१०-११ या िर्ाातील असनू हया मशक्षकाींना 
कें व्हापासनू िेतन अनदुान देण्यात आले आहे, 
(३) नसल्यास, मींजूर पदाींना अनदुान न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) सन २०११-१२ त े २०१३-१४ मधील उच्च माध्यममकची पायाभतूपेक्षा 
िाढीि पदाींची सींख्या ककती आहे, 
(५) सदर पदाींचा िसताि शासनास कें व्हा िाप्त झाला आहे ? 
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श्री.ववनोद तावड े(२१-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) पात्र ठरलेल्या ३३६ मशक्षकाींना ददनाींक ०५/०२/२०१६ ि ३०/०३/२०१६ 
च्या शासन ननणायान्िये िेतन अनदुान सरुु करण्यात आले आहे. 
(४) ि (५) िाढीि पदाींसाठीचा िसताि शासनास सींचालक माध्यममक याींच्या 
ददनाींक १९/०५/२०१४ च्या पत्रान्िये शासनास िाप्त झाला, तपासणी अींती २६१ 
िाढीि पदाींचा सधुारीत िसताि ददनाींक २८/०४/२०१७ रोजीच्या पत्रान्िये 
शासनास िाप्त झाला आहे.  
  

___________ 
  

मौजे िोंडये (ता.सांगमेश्वर, जज.रत्नाधगरी) येर्ील शाळा जददमशक्षिी  
असताना एिच मशक्षि असल्याबाबत 

  

(२) ५१४९ (०५-०५-२०१०). श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे कोंडये (ता.सींगमेश्िर, जज.रत्नागगरी) ये्ील शाळा जव्दमशक्षकी 
असताना ते् े सन २००७ पासनू एकच मशक्षक असल्याने ददनाींक १५ 
जानेिारी, २०१० रोजी तहमसलदार याींना ग्रामस्ाींनी घेराि घालनू मोचाा 
काढण्याचा इशारा ददला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनामार्ा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ित्येक शाळेला परेुशा िमाणात मशक्षक परुविणेबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (१२-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) िश्न उद् भित नाही. 
(३) शा.नन. ददनाींक २८/०८/२०१५ अन्िये निीन शाळा सरुु करणे, िगा जोडणे 
त्या अनरु्ींगाने शाळाींमधील सींरचनात्मक बदल करणे आणण सींचमान्यता 
करणे याबाबत सधुाररत ननकर् विदहत करण्यात आलेले आहेत. 

___________ 
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राज्यातील आहदवासी भागातील ववद्यार्थयाांना  
प्रवास खचथ देण्याबाबत 

  

(३) १२५१४ (२३-१२-२०१५). श्री.रामराव वडिुत,े श्री.ख्वाजा बेग, श्रीमती 
ववद्या चदहाण, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सततश 
चदहाण : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील आददिासी भागातील विद्यार्थयाांना शाळेत जाण्याचा ििास 
खचा परिडत नसल्याने विद्यार्थयाांचे शाळेतील गळतीचे िमाण िाढल े
असल्याचे माहे ऑगस्, २०१५ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनामार्ा त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीच े ननषकर्ा काय आहेत ि तद्नसुार आददिासी 
विद्यार्थयाांचे गळतीचे िमाण कमी करणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री.ववष्ट् ण ुसवरा (१५-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

मुांबईत सेट टॉप बॉक्स नसणाऱ्या हटदहीवर  
मसग्नल बांद िरण्याबाबत 

  

(४) १६९४३ (२७-०४-२०१६). श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईत से् ्ॉप बॉक्स नसणाऱ्या ९ लाख द्व्हीिर मसग्नल बींद 
करण्याचे शासनाने ननणाय घेतला असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ननणायाची अींमलबजािणी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१८) : (१) ि (२) कें द्र शासनाच्या मादहती ि 
िसारण मींत्रालयाच्या ददनाींक ११ नोव्हेंबर, २०११ ि ददनाींक २१ जून, २०१२ 
च्या अगधसचूनेनसुार ननधाारीत करण्यात आलेल्या केबल डडजी्ायझेशन  
रे्ज-१ (PHASE-I) या कायाक्रमाींतगात बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या 
क्षेत्रामध्ये ददनाींक ३१/१०/२०१२ च्या मध्यरात्रीपासनू केबल ्ेलीजव्हजनच े
कायाक्रम र्क्त डडजी्ल ॲड्रसेेबल पध्दतीनसुार िक्षवेपत ककीं िा पनु:िक्षेवपत 
करणे ित्येक केबल चालकाींिर बींधनकारक करण्यात आलेले आहे. त्यानसुार, 
ददनाींक ३१/१०/२०१२ च्या मध्यरात्रीपासनू बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या 
क्षेत्रामध्ये केबल द्.व्ही. जोडण्याींकरीता से्  ्ॉप बॉक्स अननिाया करण्यात 
आले आहे. 
(३) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

 

मुांबईतील मदैानाांवर खळेाडूांिररता आवश्यि  
मलुभतू सवुवधा परुववण्याबाबत 

 

(५) १९९२० (२३-०८-२०१६). श्री.ववजय ऊफथ  भाई धगरिर : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील आझाद मदैान, ओव्हन मदैान, मशिाजी पाका  आणण दडकर 
मदैान या नामाींककत मदैानाींिर खेळण्यासाठी येणाऱ् या शालेय ि 
महाविद्यालयीन खळेाडूींसाठी वपण्यासाठी पाणी, विश्ाींतीसाठी शडे, शौचालये 
अशा आिश्यक मलुभतू सवुिधाींचा अभाि असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काही दठकाणी सरािासाठी भाड ेआकारले जात,े भाड े देऊन 
देखील खेळाडू ि सींघाींना आिश्यक सवुिधा परुविल्या जात नाहीत यामळेु 
खेळाडू, सींघ, क्लब याींच ेनकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) मशिाजी पाका  मदैान हे सिाांसाठी खुले असनू, कोणत्याही खळेाडूकडून 
कोणत्याही िकारच ेभाड ेघेतले जात नाही. 
 दडकर मदैानात सरािासाठीचे भाड े बहृन्मुींबई महानगरपामलकेकडून 
आकारण्यात येत नाही. 
(३) ि (४) िश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

वसई-ववरार महानगरपामलिेने अपांगािररता राखीव असलेल्या 
 माांडवी आठवड ेबाजाराचा ठेिा अपांगाला न हदल्याबाबत 

  

(६) २१६८९ (२३-०८-२०१६). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतुनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.आनांद ठािूर, अॅड.तनरांजन डावखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९१७४ 
ला हदनाांि ६ एवप्रल, २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसई-विरार महानगरपामलकेने अपींगाकररता राखीि असताना माींडिी 
आठिडी बाजाराचा ठेका अपींगाला ददलेला नाही तसेच सदर ठेका          
ई-ननविदेद्िारे ददला असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािकरणी जजल्हागधकारी, पालघर याींना चौकशी करुन 
अहिाल सादर करण्याचा सचूना देण्यात आल्या होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अहिाल शासनास िाप्त झाला आहे काय, तद् नसुार 
काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१) ि (२) सन २०१५-१६ करीता िसई-
विरार शहर महानगरपामलकेने अपींगासाठी आरक्षक्षत असलेल्या माींडिी आठिड े
बाजाराकरीता बाजार कर िसलुी ठेका देण्यासाठी ननविदा िकक्रया तीन िेळा 
करण्यात येऊनही कोणतीही अपींग सींस्ा अ्िा अपींग व्यक्तीने सदरच्या ई-
ननविदा िकक्रयेत सहभाग घेतला नाही. 
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दरम्यानच्या कालािधीत महानगरपामलकेची सािात्रत्रक ननिडणूक सरुू 
असल्याने सन २०१४-१५ च्या असलेला बाजार कर िसलुीच्या ठेक्यातील 
रकमेत १०% िाढ करुन पढुील िकक्रया होईपयांत मदुतिाढ देण्यात आली ि 
बाजार िसलुी रक्कम यािमाणे िसलु करण्यात आली. 
 तसेच सन २०१६-१७ करीता चार िेळा ई-ननविदा िमसध्दी करण्यात 
आली. परींत ु चारही िेळेस अपींग व्यक्ती अ्िा सींस्ाकडून ननविदा िाप्त 
झाल्या नाहीत. मात्र पाचव्या िेळेस जाहीर ई-ननविदा िमसध्द केली असता 
श्ी.शादहद मेहबबु सयै्यद (अपींग व्यक्ती) याींची ननविदा िाप्त झाली आहे. 
     सदर ननविदेची ताींत्रत्रक छाननी िभाग कायाालयामार्ा त करण्यात येत 
असल्याने ि १०% िाढ करुन मदुतिाढ ददलेल्या ठेकेदाराकडूनच बाजार 
िसलूी करण्यात येत असल्याने तसेच शासनाच्या खरेदी धोरणानसुार 
कायािाही करण्यात आली असल्याच े आयकु्त, िसई विरार शहर 
महानगरपामलका याींनी कळविले आहे. 
(३) ि (४) यािकरणी चौकशी करुन अहिाल सादर करण्याच्या सचूना ददनाींक 
३१/०३/२०१६ जजल्हागधकारी, पालघर याींना देण्यात आल्या होत्या. 

तद्नरु्ींगाने जजल्हागधकारी, पालघर याींचा िाप्त झाला असनू सदर 
अहिालाच्या अनरु्ींगाने शासनसतरािर कायािाही सरुू आहे. 

___________ 
  

 
मौजे बाळापरू (ता.जज.बीड) व आिड े(जज.सातारा) गावात  

ववजेचा शॉि लागनू मतृ्य ूझाल्याची घटना  
 
 

(७) २२७७४ (१६-०८-२०१६). श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण 
पावसिर, श्री.सततश चदहाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सतुनल तटिरे : सन्माननीय 
ऊजाथ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे बाळापरू (ता.जज.बीड) ये्े घराींमध्ये असलेल्या मी्रमधील िायरचा 
ििाह कपड े िाळत घालण्यासाठी बाींधलले्या लोखींडी तारेत उतरल्याने सदर 
तारेस सपशा झाल्याने विजचेा शॉक लागनू एकाच कु्ूींबातील िडडलाींसह दोन 
मलुाींचा मतृ्य ूझाल्याची घ्ना माहे जून, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान घडली, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच सातारा जजल््यातील आकड े गािाींत विजेच्या धक्क्याने दोन 
शतेकऱ्याींना मतृ्य ूझाल्याची घ्ना ददनाींक ११ जून, २०१६ रोजी घडली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार विजेच्या धक्क्याने मतृ्य ू झालेल्या 
कु्ुींत्रबयाींना मदत करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रशखेर बावनिुळे (२०-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) उपरोक्त दोन्ही िकरणी विद्यतु ननरीक्षक कायाालयामार्ा त चौकशी 
करण्यात आली आहे. पदहल्या घ्नेमध्ये कपड े िाळत घालण्यासाठी 
िापरलेली जी.आय. िायर ि सविास िायरच्या आधारासाठी िापरलेली 
जी.आय. िायर याींचा सविास िायरच्या उघड्या जॉईं्शी सींपका  आल्याने 
जी.आय. िायर विद्यतु भारीत झाली ि नतच्या सींपकाात एकाच कु्ुींबातील 
िडील ि दोन मलुाींचा मतृ्य ूझाला. त्याींच्या नजीकच्या नातिेाईकास ित्येकी 
रुपये २०,०००/- असे एकूण रुपये ६०,०००/- तात्काळ आग्ाक मदत म्हणून 
म.रा.वि.वि. कीं पनीने अदा केली आहे. 
 दसुऱ्या घ्नेमध्ये कै.शरद मश ींदे ि कै.भासकर गजुाले हे श्ी.मोहन 
नलिड े याींच्या शतेात मशागतीचे काम करण्यासाठी गेले असता त्यािेळेस 
शतेात पडलेली ्ी.व्ही. केबलची िायर ि सविास िायरच्या उघड्या जॉईं्च्या 
सींपकाात आल्याने विद्यतु भाररत जी. आय. िायर (आधाराला जोडलेली) 
उचलताना विजेचा धक्का लागनू िाणाींनतक अपघात घडला आहे. 
 सदर अपघातात मतृ्य ू झालेल्या शतेकऱ्याींच्या िारसदाराींना 
महावितरण कीं पनीच्या ननयमानसूार तातडीची मदत ित्येकी रुपये २०,०००/- 
ददनाींक ३०/०६/२०१६ रोजी अदा करण्यात आली आहे. उिाररत नकुसान 
भरपाईची रक्कम महावितरण कीं पनीच्या ननयमानसुार अदा करण्याची 
कायािाही सरुु आहे. 
(४) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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आय.ए.एस आणण आय.पी.एस अधधिारी दोन हठिाणावरील  
शासिीय तनवासस्र्ानाांचा लाभ घेत असल्याबाबत 

  

(८) २५७३२ (०४-०१-२०१७). श्रीमती ववद्या चदहाण, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
(१) मुींबईच्या बाहेर बदली झाल्यानींतरही काही आय.ए.एस आणण आय.पी.एस 
अगधकारी मुींबईतील ननिासस्ानासदहत बदलीच्या दठकाणीही शासकीय 
ननिासस्ानाींचा लाभ घेत असल्याच ेददनाींक ३ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी िा 
त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात अशा 
अगधकाऱ्याींची पदे आणण नािे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्री.देवेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१८) : (१), (२) ि (३) आय.ए.एस. ि 
आय.पी.एस. अगधकाऱ् याींची मुींबई बाहेर बदली होऊनही त्याींनी मुींबईतील 
ननिासस्ानासहीत बदलीच्या दठकाणीही शासकीय ननिासस्ानाींचा लाभ 
घेतला आहे त्याींची नािे, सध्याचे पदनाम, मुींबईतील शासकीय ननिासस्ान 
न सोडण्याची कारणे तसेच त्याींचेिर चाल ू असलेली कारिाई इत्यादीची 
मादहती सोबतच्या वििरणपत्र “अ” मध्ये देण्यात आली आहेत. 
(४) िश्न उद् भित नाही. 
 

िपत्र-अ 
 

आय.ए.एस. अगधकाऱ् याींबाबतची मादहती 
 

अ.क्र. 
 

अगधकाऱ्याींचे नाि ि 
सध्याचे पदनाम 

कारण 
 

१. श्ी.डी.्ी.िाघमारे, सगचि, 
सामाजजक न्याय ि 
विशरे् सहाय्य विभाग 

श्ी.िाघमारे हे बहृन्मुींबईत कायारत 
असताना त्याींची आयकु्त, वप ींपरी गचींचिड 
महानगरपामलका ये्े बदली झाली होती. 
सदर दठकाणी त ेददनाींक ०३/०५/२०१६ रोजी 
रुजू झाले. त्याींना ददनाींक २८/०९/२०१६ च्या 
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पत्रान्िये ददनाींक ०३/०५/२०१६ त े
०२/०५/२०१७ या कालािधीकरीता ननयममत 
दराने भाड े आकारणी करुन शासकीय 
ननिासस्ानात राहण्यास परिानगी देण्यात 
आली होती. त्यानींतर त े ददनाींक 
२७/०४/२०१७ पासनू पनु्हा बहृन्मुींबईत रुजू 
झाल्याने त्याींना ददनाींक ०९/०८/२०१७ च्या 
पत्रान्िये शासकीय सेिेत असेपयांत ककीं िा 
बहृन्मुींबईत कायारत असेपयांत यापकैी 
आधीच्या ददनाींकापयांत त े िासतव्य करीत 
असलेल्या बहृन्मुींबईतील शासकीय 
ननिासस्ानात राहण्यास परिानगी देण्यात 
आली आहे. 

२. श्ी.के.डी.नन ींबाळकर, 
जजल्हागधकारी,जळगाि 

श्ी.नन ींबाळकर हे बहृन्मुींबईत कायारत 
असताना त्याींची मखु्य कायाकारी अगधकारी, 
जजल्हा पररर्द, ठाणे या पदािर बदली 
झाली. सदर पदािर त ेददनाींक ०२/०६/२०१६ 
रोजी रुजू झाले होत.े सद्या त े
जजल्हागधकारी,जळगाि या पदािर कायारत 
आहेत. बहृन्मुींबई बाहेर बदली झाली 
असतानाही बहृन्मुींबईतील शासकीय 
ननिासस्ान ररक्त न केल्याने/मदुतिाढ न 
घेतल्याने कायाकारी अमभयींता, इलाखा शहर 
विभाग, सािाजननक बाींधकाम विभाग, मुींबई 
याींनी ननयमानसुार भाड े भरुन शासकीय 
ननिासस्ान ररक्त करण्याबाबत 
श्ी.नन ींबाळकर याींना ददनाींक २२/११/२०१७ 
अन्िये नो्ीस ददली आहे. 
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३. श्ी.आर.बी.देशमखु, 
जजल्हागधकारी, यितमाळ 

श्ी.देशमखु हे बहृन्मुींबईत कायारत असताना 
त्याींची मखु्य कायाकारी अगधकारी, जजल्हा 
पररर्द, सातारा या पदािर बदली झाली. 
सदर पदािर त ेदजनाींक ०२/०६/२०१६ रोजी 
रुजू झाले होत.े सद्या त े
जजल्हागधकारी,यितमाळ या पदािर कायारत 
आहेत. बहृन्मुींबई बाहेर बदली झाली 
असतानाही त्याींनी बहृन्मुींबईतील शासकीय 
ननिासस्ान ररक्त न केल्याने/मदुतिाढ न 
घेतल्याने उप अमभयींता,बाींधकाम (सा.बाीं.) 
उपविभाग क्र. १, िरळी याींनी ददनाींक 
१५/१२/२०१७ अन्िये तसेच कायाकारी 
अमभयींता, मध्य मुींबई (सा.बाीं.) विभाग, 
िरळी याींनी ददनाींक १९/१२/२०१७ अन्िये 
नो्ीस पाठिनू ननिासस्ान ररक्त 
करण्याबाबत सगूचत केले आहे. 

४. श्ी.आर.जे.नािेकर,सह 
सगचि, 

मखु्यमींत्री कायाालय श्ी.नािेकर हे 
बहृन्मुींबईत कायारत असताना त्याींची मखु्य 
कायाकारी अगधकारी, जजल्हा पररर्द, 
रायगड या पदािर बदली झाली. सदर 
पदािर त े ददनाींक ०८/०९/२०१६ रोजी रुज ू
झाले होत.े सद्या त ेमखु्यमींत्री कायाालयात 
सह सगचि या पदािर कायारत आहेत. 
बहृन्मुींबई बाहेर बदली झाली असतानाही 
बहृन्मुींबईतील शासकीय ननिासस्ान ररक्त 
न केल्याने/शासकीय ननिासस्ान ताब्यात 
ठेिण्यास मदुतिाढ न घेतल्याने कायाकारी 
अमभयींता, इलाखा शहर विभाग 
(सा.बाीं.वि.), मुींबई याींनी ददनाींक 
१२/१२/२०१७ अन्िये त्याींना नो्ीस ददली आहे. 
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५. श्ी.एम.पी.शींभरकर, 
आयकु्त, समाजकल्याण, 
पणेु 

श्ी.शींभरकर हे बहृन् मुींबईत कायारत 
असताना त्याींची मखु्य कायाकारी अगधकारी, 
नामशक या पदािर बदली झाली होती. 
सदर दठकाणी त ेददनाींक २४/११/२०१५ रोजी 
रुजू झाले झाले. त्याींची आददिासी क्षेत्रात 
बदली झाली असल्याने सामान्य िशासन 
विभागाच्या शासन ननणाय क्र.द्आरएर् 
२०००/ि.क्र.३/१२, ददनाींक ०६/०८/२००२ 
मधील तरतदूीनसुार त्याींना ददनाींक 
२०/११/२०१५ त े १९/११/२०१८ पयांत ककीं िा 
आददिासी क्षेत्रात कायारत असेपयांत यापकैी 
जो कमी असेल त्या कालािधीकरीता 
ननयममत दराने भाड े आकारुन शासकीय 
ननिासस्ानात राहण्यास ददनाींक 
०८/०८/२०१६ च्या पत्रान्िये मदुतिाढ 
देण्यात आली होती. त्यानींतर त े ददनाींक 
०१/०६/२०१७ पासनू आयकु्त, 
समाजकल्याण, पणेु या पदािर रुज ू
झाल्यानींतर त्याींना ददनाींक ०२/११/२०१७ 
च्या पत्रान्िये ननयममत दराने भाड े भरुन 
एविल, २०१८ पयांत मुींबईतील शासकीय 
ननिासस्ानात राहण्यास मदुतिाढ देण्यात 
आली आहे.  

६. श्ी. ए. पी. विधळे, सह 
सगचि, उद्योग ऊजाा ि 
कामगार विभाग. 

श्ी.विधळे हे बहृन्मुींबईत कायारत असताना 
त्याींची मखु्य कायाकारी अगधकारी, जजल्हा 
पररर्द, अकोला या पदािर बदली झाली 
होती. सदर दठकाणी त े ददनाींक 
०९/०६/२०१६ रोजी रुजू झाले. त्यानींतर 
त् याींची ददनाींक २८/०४/२०१७ पासनू पनु्हा 
बहृन् मुींबईत ननयकु्ती झाल्याने ददनाींक 
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२८/०४/२०१७ पासनू बहृन्मुींबईत कायारत 
असेपयांत ककीं िा शासकीय सेिेत असेपयांत 
यापकैी जो आधीचा ददनाींक असेल तोपयांत 
त े िासतव्य करीत असलेले मुींबईतील 
शासकीय ननिासस्ान  ददनाींक 
२२/०६/२०१७ च्या पत्रान्िये त्याींचे नािे 
ननयममत िा्प करण्यात आले असनू 
ददनाींक ०९/०६/२०१६ त े २७/०४/२०१७ या 
कालािधीकरीता ननयमानसुार भाड े
भरण्याबाबत त्याींना कळविण्यात आले. 
त्यानरु्ींगाने त्याींनी ददनाींक १४/०७/२०१७ 
च्या पत्रान्िये सदर कालािधीचे भाड े
कायाकारी अमभयींता, इलाखा शहर, मुींबई 
याींचेकड ेभरणा केल्याबाबत कळविले आहे. 

७. श्ी.जे.पी.गपु्ता, सगचि, 
विजाभज, इमाि ि 
विमाि कल्याण विभाग 

श्ी.गपु्ता हे बहृन्मुींबईत कायारत असताना 
त्याींची विभागीय आयकु्त, अमरािती या 
पदािर बदली झाली होती. सदर पदािर त े
ददनाींक १०/०८/२०१६ रोजी रुजू झाले. 
त्यानींतर त े ददनाींक २३/०६/२०१७ पासनू 
पनु्हा बहृन्मुींबईत ननयकु्ती झाल्याने 
बहृन्मुींबईत कायारत असेपयांत ककीं िा 
शासकीय सेिेत असेपयांत यापकैी जो 
आधीचा ददनाींक असेल तोपयांत त ेिासतव्य 
करीत असलेले ननिासस्ान ददनाींक 
१८/०७/२०१७ च्या पत्रान्िये त्याींचे नािे 
ननयममत करण्यात आले असनू ददनाींक 
१०/०८/२०१६ त े २२/०६/२०१७ या 
कालािधीकरीता ननयमानसुार भाड े
भरण्याबाबत त्याींना सगूचत करण्यात आले 
आहे. 
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आय.पी.एस. अगधकाऱ् याींबाबतची मादहती 
अ.क्र. अगधकाऱ्याींचे नाि कारण 
१. श्ीमती रश्मी शकु्ला, 

पोलीस आयकु्त, पणेु 
श्ीमती रश्मी शकु्ला हया बहृन्मुींबईत 
कायारत असताना त्याींची पोलीस आयकु्त, 
पणेु या पदािर बदली झाली होती. त् याींना 
ददनाींक २६/०४/२०१६ रोजी कायामकु्त 
करण्यात आले. ददनाींक १९/१२/२०१६ च्या 
पत्रान्िये त्याींना ददनाींक १८/०३/२०१७ पयांत 
बहृन्मुींबईतील शासकीय ननिासस्ानात 
राहण्यास मदुतिाढ देण्यात आली होती. 
त्यानींतर  ददनाींक २२/१२/२०१७ च्या 
पत्रान्िये ददनाींक ३०/०९/२०१७ पयांत 
मदुतिाढ देण्यात आली असनू त्यापढेु 
रुपये १००/- िती चौ.रू्.दरमहा या दराने 
भाड े भरुन ननिासस्ान ररक्त 
करण्याबाबत सगूचत करण्यात आले आहे. 

२. श्ी.पींजाबराि उगले, 
पोलीस उप-आयकु्त 

श्ी.उगले हे बहृन्मुींबई कायारत असताींना 
त्याींना ददनाींक २७/०६/२०१६ रोजी 
कायामकु्त करण्यात आले आहे. त्याींनी 
अदयाप बहृन्मुींबईत ननिासस्ान ररक्त 
केलेले नसल्याने सह पोलीस आयकु्त 
(िशासन), बहृन्मुींबई याींनी ददनाींक 
०८/०३/२०१७ अन्िये ननयमानसुार भाड े
भरुन ननिासस्ान ररक्त करण्याबाबत 
त्याींना सगूचत केले आहे. 

___________ 
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मुांबई-पणेु द्रतुगती मागाथवरील वाहतिु िोंडी व अपघात  
रोखण्यासाठी ववलांब होत असल्याबाबत 

  

(९) २५९८६ (३०-१२-२०१६). श्री.जनादथन चाांदरूिर, श्री.अशोि ऊफथ  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई-पणेु द्रतुगती मागाािरील खींडाळा घा् (बोरघा्), खोपोली एजक्झ् त े
रू्डमॉल, कामशते बोगदा त ेउसे ्ोलनाका पररसर, खालापरू ्ोल नाका त े
पनिेल पररसर या पररसरात चोिीस तास ड्रोनरोरद्िारे नजर ठेऊन लेनची 
मशसत मोडणाऱ्याींसह अनतिेगाने िाहन चालविणाऱ्याींिर आणण चुकीच्या 
पद्धतीने ओव्हर्ेक करणाऱ्याींिर कारिाई करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मुींबई-पणेु द्रतुगती मागाािरील ननयमभींग करणाऱ्या ककती 
िाहनाींिर कारिाई करण्यात आले तसेच यामागाािरील िाहतकु कोंडी ि 
अपघात रोखण्यासाठी यश आले काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील इतरही द्रतुगती महामागाािर ड्रोन बसविण्यासाठी 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देवेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१८) : (१) मुींबई पणेु द्रतुगती मागाािर अपघात 
्ाळण्याच्या दृष्ीकोनातनू िायोगगक तत्िािर ड्रोनचा िापर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. लेनची मशसत मोडणाऱ्याींसह अनतिेगाने िाहन 
चालविणाऱ्याींिर िाहतकु विभागाकडून कारिाई करण्यात येत आहे. तसेच 
िेगमयाादेचे उल्लींघन करणाऱ्या िाहनचालकाींिर जसपडगनच्या माध्यमातनू नोंद 
घेऊन केसेस करण्यात येतात. 
(२) मुींबई पणेु द्रतुगती मागाािर महामागा पोलीस ि स्ाननक पोमलसाींनी 
केलेल्या कारिाईची मादहती पढुीलिमाणे :- 

सन केसेस  दींड (रुपये) 
२०१४  ७७७८८  ९४,८१,९२५ 
२०१५  ८२०५४ ९४,३०,०४५ 
२०१६  ९३९५१ १,४५,३३,३५७ 
एकूण २५३७९३ ३,३४,४५,३२७ 
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 महामागाािरील िाहतकु कोंडी ि अपघात रोखण्यासाठी - 
i) द्रतुगती मागाािरील िाहतकु कोंडी रोखण्यासाठी स्ाननक पोमलसाींकडून 
ददिसा ि रात्री पेट्रोलीींग करण्याींत येत ेतसेच िाहतकुीचे ननयमन केले 
जात.े लेन क्ीींग करणाऱ्या ि िाहतकु ननयमाींच े उल्लींघन करणाऱ्या 
िाहन चालकाींिर मो्ार िाहन कायद्यान्िये कारिाई करण्यात येत.े 

ii) िाहतकु कोंडी ि अपघाताींना िनतबींध व्हािा याकरीता िाहनचालकाींना 
सगूचत करण्यासाठी िेगमयाादेचे र्लक, विविध सचूनाींचे र्लक, 
ददशादशाक र्लक तसेच अपघातििण दठकाणी सींरक्षक्षत िायररोप तसेच 
्ोईंग के्रन, पेट्रोलीींग व्हॅन, चार कायमसिरुपी रुग्णिादहकेची सवुिधा 
तसेच चार मशघ्र िनतसाद िाहनाींची सोय उपलब्ध करुन देण्याींत आलेली 
आहे. 

iii) द्रतुगती मागाािर िाहतकु कोंडी ि अपघात रोखण्यासाठी ददनाींक 
१०/०९/२०१६ पासनू विशरे् मोदहमेच े आयोजन करण्यात आले असनू 
महामागाािर लेनक्ीींग करणारी िाहने, ओव्हरजसपड िाहने, अनगधकृत 
पाककां ग केलेली िाहने इ. िाहनाींिर नेमलेल्या सपॉ्रद्िारे िाहनाींच े
क्रमाींक उसे / कुसगाींि / खालापरू ये्ील ्ोलनाक्यािर नेमलेल्या 
पोमलसाींना कळिनू त्याींचिेर मो्ार िाहन कायद्यान्िये दींडात्मक 
कारिाई करण्यात येत.े 

iv) द्रतुगती मागाािरील िाहतकु सटु्टीच्या ददिशी ि गदीच्या िेळी सरुळीत 
ठेिण्यासाठी तसेच अपघाताींचे िमाण कमी करण्यासाठी खालापरू ्ोल 
प्लाझा त ेउसे ्ोल प्लाझा या दरम्यान तीन एक्सल, मल््ी एक्सल ि 
ओडीसी िाहनाींना पढेु नमदू केल्यािमाणे ििेशबींदी करण्यात आलेली 
आहे. सदर मोदहमअींतगात िाहतकु कोंडीस पणुात: आळा बसलेला आहे. 

मुांबई-पणेु वाहहनी - 
 शकु्रिारी सींध्याकाळी ककीं िा दोन ककीं िा अगधक सटु्टया सरुु होण्याच्या 
आदल्या ददिशी सींध्याकाळी १७.०० त े२०.०० िा. 
 शननिारी सकाळी ककीं िा दोन ककीं िा अगधक सटु्टया सरुु होण्याच्या 
ददिशी सकाळी ०८.०० त े१२.०० िा. 
हठिाण - खालापरू ्ोल नाका ि द्रतुगती मागाािर रा.म. ०४ ला जोडणारा 
मागा 
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पणेु-मुांबई वाहहनी - 
 रवििारी सींध्याकाळी ककीं िा सटु्टया समाप्त होण्याच्या शिे्च्या 
ददिशीच्या सींध्याकाळी १६.०० त े२०.०० िा. 
 सोमिारी सकाळी ककीं िा सटु्टयानींतरच्या पदहल्या कायाालयीन ददनाच्या 
सकाळी ०६.०० त े९.०० िा. 
हठिाण - कुसगाींि ये् े रा.म. ०४ िर ि उसे ये्े द्रतुगती मागाािर डाव्या 
बाजूला 
(३) राज्यातील इतरही द्रतुगती मागाािर ड्रोनचा िापर करण्याबाबत अद्याप 
िसताि नाही. 
(४) िश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील नगरपामलिा व महानगरपामलिा क्षते्रातील  
आठवडी बाजाराबाबत 

  

(१०) २७२१५ (१३-०४-२०१७). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.अमरमसांह पांडडत, अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, 
श्री.सततश चदहाण : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील नगरपामलका ि महानगरपामलका क्षते्रात शननिार ि रवििारी 
आठिडी बाजार सरुु करण्यात आले आहेत, सद्य:जस्तीत सरुु असलेल्या 
आठिडी बाजाराींची सींख्या ि त्यामागााने विक्री झालेले कृर्ी उत्पादन ि 
भाजीपाला याींचे िमाण खूप कमी आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील नगरपामलका ि महानगरपामलका याींना बाजारासाठी 
मदैाने उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश असताना बऱ्याच दठकाणी अद्याप 
आठिडी बाजार सरुुच झालेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेकऱ्याींची सित: उत्पाददत केललेा माल विक्री करणे 
अपेक्षक्षत असताना काही व्यापारी मींडळी यामध्ये समाविष् होत असनू या 
योजनेचा मळू उद्देश दलाली कमी करणे हा असताना त्यास आळा घालण्यात 
आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, शासन या आठिडी बाजाराकड े विशरे् लक्ष देत नसल्याने 
शतेकऱ्याींना र्ायदा होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनाचे आठिडी बाजाराविर्यी धोरण काय आहे ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) ि (२) सींत मशरोमणी श्ी.सािता 
माळी शतेकरी आठिडी योजनेंतगात महानगरपामलका क्षते्रात ४१ दठकाणी 
आठिडी बाजार भरविण्यात येत आहेत.  
 राज्यातील शतेकरी आठिडी बाजारातील आठिडयातील शतेमालाची 
एकूण विक्री अींदाजे १००० त े१५०० मे. ्न होत आहे.  
 या व्यनतररक्त महानगरपामलका ि नगरपामलका क्षेत्रात आठिडी 
बाजार भरविण्यात येत असनू त्याद्िारे शतेमालाची ्े् ग्राहकाींना विक्री 
करण्यात येत.े 
(३) शतेकरी आठिडी बाजारात सहभागी होण्यास इच्छूक शतेकरी / शतेकरी 
ग्/ शतेकरी उत्पादक कीं पन्यानी त्याींच्या शतेात वपकविलेला शतेमाल हा 
शतेकरी आठिडी बाजारात विक्री करण्यासाठी सादर केलेल्या अजााची छाननी 
करुन महाराषट्र राज्य कृर्ी पणन मींडळाींमार्ा त मींजूरी देण्यात येत.े  
 शतेकरी आठिडी बाजारात र्क्त ियैजक्तक शतेकरी/शतेकरी 
ग्/शतेकरी उत्पादक कीं पन्या याींच्याच सभासदाींचा शतेमाल विक्री केला 
जातो.  
(४) सींत मशरोमणी, श्ी.सािता माळी शतेकरी आठिडी बाजारामळेु शतेकऱ्याींना 
्े् ग्राहकाींना शतेमाल विक्रीची सींधी ममळाली असनू कृर्ी माल शतेातनू ्े् 
बाजारात येत असल्याने काढणी नींतरच्या होणाऱ्या नकुसानीत मोठी घ् 
झालेली आहे. तसेच रोख सिरूपात मालाची रक्कम ्े् शतेकऱ्याींच्या हातात 
पडत े ि आपल्या मालाचा बाजार भाि ठरविण्याचा शतेकऱ्याींना अगधकार 
िाप्त झाल्याने शतेकऱ्याींचा आग्ाक लाभ होत आहे. तसेच बाजारात विक्री 
होणाऱ्या मालाचा शतेकऱ्याींना अींदाज आल्याने त्याींचा भाजीपाला मशल्लक 
राहत नाही. 
(५) शतेकरी आठिड े बाजाराच्या माध्यमातनू ियैजक्तक शतेकरी/शतेकरी 
ग्/शतेकरी उत्पादक कीं पनी याींच्यामध्ये जनजागतृी करणे, शतेकऱ्याींस 
शतेमाल विक्रीसाठी विविध पयााय उपलब्ध करुन देणे, कृर्ी माल विक्रीमध्ये 



वि.प. ५ (18) 

पारदशाकता आणणे, मध्यस्ाींची सींख्या कमी करणे, शतेमाल विक्री खचा 
कमी करणे, यासाठी राज्यात जासतीत जासत शतेकरी आठिड े बाजार सरुु 
करणे हे शासनाचे धोरण आहे. 
 शतेकऱ्याींना शतेमाल विक्रीसाठी महानगरपामलका ि नगरपामलका 
याींनी त्याींच्या कायाालयाच्या आिारात/भाजी मींडईत जागा देण्याचे तसेच 
मदैाने उपलब्ध करुन देण्याचे ननदेश ददले आहेत तसेच शहरातील सध्या 
अजसतत्िात असलेल्या भाजी मींडईमध्ये शतेकरी उत्पादक ग्/शतेकरी 
उत्पादक कीं पनी याींना ककमान १० त े१५% गाळे/मोकळी जागा उपलब्ध करुन 
देण्याचे ननदेश शासनाने ददनाींक २४ ऑगस्, २०१६ ि ११ ऑगस्, २०१७ 
रोजीच्या नगरविकास विभागाच्या शासन ननणायान्िये ददले आहेत. 

___________ 
  

राज्यातील िें द्रीय आश्रमशाळाांच्या अनदुान मांजूरीबाबत 
 

(११) २७४२४ (१५-०४-२०१७). डॉ.अपवूथ हहरे, श्री.सततश चदहाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयवांतराव 
जाधव, श्री.सतुनल तटिरे, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.जगन्नार् 
मशांदे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ववक्रम िाळे : हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी 
सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि २२१२९ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कें द्र परुसकृत योजनेंतगात कें द्र शासनाचे अनदुान ममळणेसाठी 
सद्य:जस्तीत समुारे ३१९ आश्मशाळाींना राज्य शासनाने कायम विनाअनदुान 
तत्िािर मान्यता ददली असनू सदर आश्मशाळाींचे िसताि अनदुान 
मींजुरीसाठी कें द्र शासनास पाठविण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाकड े अनदुान मींजुरीसाठी पाठविण्यात आलेल्या 
िसतािाींपकैी र्क्त ३४ आश्मशाळाींनाच अनदुान मींजरु केले असनू उिाररत 
आश्मशाळाींना कें द्र शासनाने अद्याप अनदुान मींजुर केलेले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्यातील कें द्र परुसकृत योजनेतील उिाररत आश्मशाळाींना 
अनदुान मींजुर न होण्याची कारणे काय आहेत ि त्याींना अनदुान कें व्हापयांत 
मींजुर होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.राजिुमार बडोले (२४-०१-२०१८) : (१) होय. 
 कें द्र परुसकृत एकूण ३२२ आश्मशाळाींना राज्य शासनाने कायम 
विना-अनदुाननत तत्िािर ददलेली आहे. 
(२) होय. 
(३) कें द्र परुसकृत आश्मशाळेची योजना ही सामाजजक न्याय ि अगधकाररता 
मींत्रालय भारत सरकार याींची असनू अनसुचू ज त जातीच्या मलुामलुीींकररता 
ननिासी/ अननिासी िा्ममक माध्यममक आश्मशाळाींना या योजनेंतगात कें द्र 
शासनाकडून ९० ्क्के ि सियींसेिी सींस्चेा १० ्क्के दहससा या सतू्रानसुार 
सहायक अनदुान ददले जात.े 
 या योजनेंतगात समुारे ३२२ आश्मशाळाींना राज्य शासनाची कायम 
विनाअनदुान तत्िािर मान्यता देण्यात येऊन त्याींच े िसताि कें द्र शासनास 
मशर्ारस करण्यात आले होत.े त्ावप, ननधी उपलब्धतनेसुार यापकैी र्क्त 
३४ आश्मशाळाींना कें द्र शासनाकडून अनदुान देण्यात येत आहे. 
 उिाररत आश्मशाळाींना अनदुान देण्याबाबत कें द्र शासनाकडून कायािाही 
करण्यात आलेली नाही. सबब, सदरहू आश्मशाळाींना राज्य शासनाचे अनदुान 
मींजूर करण्याबाबत विविध सींस्ाचालक/ लोकिनतननधीींकडून ननिेदने 
शासनास िाप्त झालेली आहेत. 
(४) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

जलचर बेडुि प्रजातीांचे रक्षण िरण्याबाबत 
  

(१२) २७७९७ (१५-०४-२०१७). श्रीमती ववद्या चदहाण, श्री.जयवांतराव जाधव, 
श्री.अतनल भोसल,े अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.अमरमसांह पांडडत : सन्माननीय पयाथवरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) डेंग्य,ु मलेररया इत्यादी रोगजींत ुतसेच वपकािरील ककडी खाद्य असलेल्या 
जलचर बेडुक िजातीचे रक्षण आणण त्याींचे कृत्रत्र म िजनन करुन त्याींची 
सींख्या िाढविण्याची आिश्यकता आणण कायािाही करण्यासाठी विकास 
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िनतषठाण परभणी याींच्या पत्रासदहत लोकिनतननधीींनी मा.पयाािरण मींत्री याींना 
ददनाींक १३ डडसेंबर, २०१६ रोजी ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विकास िनतषठाणाच्या पत्रातील मादहतीचे आणण त्यानरु्ींगाने 
मागण्याींचे सिरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी चौकशी करून शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.रामदास िदम (२१-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) िनतषठाणाने सदरहू पत्राद्िारे बेडूक जल पररजस्कीमध्ये महत्िाचा 
जैविक एकक असल्याने त्याचे सींिधान होणेबाबत कळविले आहे. त्यानसुार 
शालेय त्ा उच्च मशक्षण सतरािर बेडकाविर्यी शासत्रीय मादहती ि त्याच े
जल पररजस्कीतील अन्नसाखळीच्या महत्िाबाबत शासत्रीय मादहतीचा 
समािेश अभ्यासक्रमात करण्यात आलेला आहे. 
(४) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

राज्यभरातील एिाही आमदार आदशथ ग्राम गावाांचा आराखडा 
तयार िरण्यात आलेला नसल्याबाबत  

 

(१३) २७९७० (१७-०४-२०१७). श्री.जयवांतराव जाधव : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१९५५१ ला हदनाांि १ ऑगस्ट, २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आमदार आदशा ग्राम योजनेसाठी पणु्याच्या यशदाची मदत घेिनू माहे 
डडसेंबर, २०१५ पयांत ग्रामविकास आराखड ेतयार करण्याचा शासनाचा ननणाय 
होिनूही माहे जानेिारी, २०१७ पयांत राज्यभरातील एकाही आदशा ग्राम 
गािाींचा यशदाकडून आराखडा तयार करण्यात आलेला नसल्याचे ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, आदशा ग्राम योजनेच ेआराखड ेतयार न झाल्यामळेु योजना 
अयशसिी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन आमदार आदशा ग्राम 
योजनेची पररणामकारकररत्या अींमलबजािणी करण्यासाठी कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) खरे नाही. 
 माहे जानेिारी, २०१७ अखरे १४८ ग्रामविकास आराखड ेग्रामपींचायत 
सतरािर तयार झालेले असनू नोव्हेंबर, २०१७ अखेर २२५ गािाींचे ग्रामविकास 
आराखड ेतयार करण्यात आलेले आहेत. 
(३) आमदार आदशा ग्राम योजनेच्या अींमलबजािणी सींदभाात शासन 
सतरािरून ददनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१५ ि ददनाींक ४ मे, २०१७ शासन 
पररपत्रक ननगाममत केललेी आहेत. 
 तसेच सगचि, ग्रामविकास विभाग याींच्यासतरािरुन ददनाींक ७ जुल,ै 
२०१७ च्या अ.शा.पत्रान्िये ग्राम विकासाची कामे िाधान्याने पणूा करण्याबाबत 
विभागीय आयकु्ताींना कळविण्यात आले आहे. 
(४) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील किशोरवयातील यवुि व यवुतीांमध्ये  
मद्यपानाचे प्रमाण वाढत असल्याबाबत 

 (१४) २८२३३ (१३-०४-२०१७). श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ककशोरियातील यिुक ि यिुतीींमध्ये मद्यपानाचे िमाण िाढत 
असल्याचे ननरीक्षण मुींबईतील केईएम रुग्णालयाच्या मानसोपचार विभागाने 
नोंदविले असल्याच े माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:जस्तीत मद्यपान करणाऱ् याींचा ियोग् बारा त े
चौदापयांत खाली आला असल्याने हे तरुण वपढीच्या विकासासाठी घातक 
असनू ककशोरियातील यिुक ि यिुतीींच्या मद्यिाशनाला आळा घालण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ककशोर ियातील यिुक ि यिुतीींच्या मद्यिाशनाला आळा घालण्यासाठी 
बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ा त खालील िमाणे कायािाही करण्यात आली/येत 
आहे. 
 शाळाींमधून विद्या्ी, पालक ि मशक्षकाींकररता मद्यपानविरोधी 

जनजागतृी करण्यासाठी पोस्र िदशान, मागादशानपर व्याख्याने ि 
कायाशाळा राबविल्या जातात. 

 सियींसेिी सींस्ाींबरोबर डॉक््र, समपुदेशक ि समाजसेिक याींचेमार्ा त 
व्याख्याने आयोजजत करण्यात येतात. 

 “अींमली पदा्ा विरोधी कक्ष” याींच्याबरोबर मुींबईतील अनेक शाळा ि 
महाविद्यालयाींमध्ये व्यसन मकु्तीपर विविध िकारचे जनजागतृीच े
कायाक्रम ि व्याख्याने घेतली जातात. 

 ददनाींक ३१ मे हा “तींबाखू मकु्त ददन” ि ददनाींक २६ जून हा “जागनतक 
व्यसनमकु्ती ददन” या ददिशी विविध जनजागतृीपर कायाक्रम आयोजजत 
केले जातात. 

(३) िश्न उद् भित नाही. 
___________ 

  
मौजे झरी (ता.पार्री, जज.परभणी) यरे्ील मसमेंट बांधाऱ्याच्या िामाबाबत 

  

(१५) २९३९८ (१५-०४-२०१७). श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सतुनल तटिरे, श्री.सततश चदहाण, श्री.अमरमसांह पांडडत : सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े झरी (ता.पा्री, जज.परभणी) ये्ील मसमें् बींधाऱ्या िकरणी 
ददलेल्या तक्रारीिरून उपविभागीय अगधकारी, पा्री याींनी जजल्हागधकारी, 
परभणी याींच्याकड ेसन २०१६ मध्ये अहिाल सादर केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींगधताींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम मश ांदे (०९-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कायाकारी अमभयींता, जायकिाडी पा्बींधारे विभाग क्र.०२, परभणी 
याींचेद्िारे मसमें् नाला बाींध क्र. ०१ ि ०२ (झरी) च्या बाींधकामाच ेि कााँक्री् 
कामाची गणुित्ता विर्यक चाचणी गणुननयींत्रण मींडळ, औरींगाबाद याींचेमार्ा त 
करण्यात आली असनू गणुित्ता ननषकर्ा मापदींडानसूार योग्य असल्याच े
आढळून आले आहे. 
 तसेच जलयकु्त मशिार अमभयानाींतगात सन २०१५-१६ मध्ये मौजे 
झरी ये्ील पणूा झालेल्या कामाींचे िाप्कोस मलमम्ेड, लातरू या त्रयस् 
सींस्ेमार्ा त मलू्यमापन करण्यात आले असनू त्याींच े अहिालानसूार मसमें् 
नाला बाींध क्र.०१ ि ०२ ची कामे काही ककरकोळ त्रु् ी िगळता समाधानकारक 
आढळून आली आहेत. ककरकोळ त्रु् ीींची पतुाता कायाकारी अमभयींता, 
ल.पा.विभाग, जज.प.परभणी याींचेमार्ा त करण्यात येत आहेत.  
(३) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

सावदा (ता.भसुावळ, जज.जळगाांव) येर्े िाळया बाजारात  
रॉिेल ववक्रीसाठी घेऊन जात असलेल्या रिवर  

पोमलसाांनी िारवाई िेल्याबाबत 
  

(१६) २९५८६ (१३-०४-२०१७). श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सािदा (ता.भसुािळ, जज.जळगाींि) ये्ून जामनेरकड े काळया बाजारात 
ननळे रॉकेल विक्रीसाठी घेऊन जात असलेल्या ट्रकिर यािल नाक्यािर ददनाींक 
२२ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास पोमलसाींनी कारिाई केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या कारिाईत ककती जणाींना अ्क करण्यात आली ि ककती 
रॉकेल जप्त करण्यात आल ेआहे, 
(३) असल्यास, अ्क करण्यात आलेल्यािर कोणत्या कलमान्िये कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) शासकीय को्यातील ननळे रॉकेल काळया बाजारात ट्रकमध्ये 
इींधन म्हणून िापरण्यासाठी विकणे/विकत घेणे ि अिधैररत्या िाहतकु करणे 
या गनु्हयासाठी एकूण ४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू भसुािळ 
शहर पो.स्े. ये्े भाग ६ गरुनीं ३००५/२०१७ भारताचा जीिनािश्यक िसत ु
कायदा १९५५ क ३ चे उल्लींघन ७ िमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आलेला 
आहे. सदर गनु्हयात रुपये १,२६,३२०/ ककीं मतीचे एकूण ३००० मल्र शासकीय 
को्यातील ननळे रॉकेल जप्त करण्यात आले आहे. सदरचा गनु्हा 
सद्य:जस्तीत पोलीस तपासािर आहे  
(४) विलींब झालेला नाही.  

___________ 
  

राज्यात वाहन चोरीचे प्रमाण वाढल्याबाबत 
  

(१७) ३०७९९ (१३-०४-२०१७). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मो्ार कार, दचुाकी िाहने याींचे चोरीच ेिमाण िाढले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे जानेिारी, २०१६ त ेरे्ब्रिुारी, २०१७ या कालािधीत िाहन 
चोरीचे ककती िकार घडले आहेत, तसेच तपासात पोलीस यींत्रणेला ककती यश 
आले आहे, 
(३) असल्यास, राज्यात िाहन चोरी करणाऱ् या ्ोळया कायारत झाल्या आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िाहन चोरीला आळा घालण्यासाठी पोलीस विभागामार्ा त 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) सन २०१६ मध्ये मो्ार कार चोरीच े
एकूण १,८८१ गनु्हे ि दचुाकी िाहन चोरीचे एकूण १९,७०६ गनु्हे दाखल झाले 
आहेत. सन २०१५ पेक्षा मो्ार कार चोरीमध्ये ६४ ने ि दचुाकी िाहन 
चोरीमध्ये ९७६ ने िाढ झाली आहे. 
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(२) त े (४) माहे जानेिारी, २०१६ त े रे्ब्रिुारी, २०१७ या कालािधीत िाहन 
चोरीचे एकूण २६००६ एिढे गनु्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापकैी 
६०७६ एिढे गनु्हे उघड झाले आहेत. 
 िाहन चोरीला आळा घालण्यासाठी पोलीस विभागामार्ा त िाहन 
चारीच ेगनु्हे दाखल करुन तसेच गनु्हे कमी करण्यासाठी िभािी िनतबींधात्मक 
उपाययोजना करुन गनु््याींचा तपास करण्यात येत आहे. 
(५) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

एम.आय.जी. िॉलनी, वाांदे्र (पवुथ) या सहिारी गहृतनमाथण  
सांस्र्ेचा पनुववथिास िरण्याबाबत 

  

(१८) ३०८८० (१५-०६-२०१७). श्री.जनादथन चाांदरूिर : सन्माननीय गहृतनमाथण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एम.आय.जी. कॉलनी, िाींदे्र (पिुा) मुींबई-४०००५१ ये्ील ५० िर्ाापिुी 
बाींधण्यात आलेल्या एम.आय.जी नीं. ६ या सहकारी गहृननमााण सींस्चेा 
पनुविाकास करण्यासाठी ७० ्क्के सदसयाींच्या सींमतीचा ठराि पास करुन 
सोसाय्ीच्या ४९ सभासदाींनी म्हाडाकड े ददनाींक २९/४/२०१५ रोजी िा 
त्यासमुारास पाठविण्यात येऊनही या गहृननमााण सींस्चेा पनुविाकास करण्यात 
येत नसल्याचे माहे एविल, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि तद्नसुार सदरहू गहृननमााण सींस्ेचा पनुविाकास करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (२०-०१-२०१८) : (१) मखु्य अगधकारी, मुींबई गहृननमााण ि 
क्षेत्रविकास मींडळ याींचेकडून िाप्त अहिालानसुार, गाींधी नगर, िाींदे्र (पिूा) 
ये्ील एम.आय.जी. ग्रपु-६ या सींस्ेने एविल, २०१५ मध्ये पनुविाकासाचा 
िसताि मुींबई मींडळाकड े सादर केला होता. परींत ु सींस्ेच्या कायाकाररणी 
मींडळाची मे, २०१५ मध्ये ननिडणूक होऊन नविन कायाकारी मींडळ अजसतत्िात 
आले. 
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 सींस्ेचे सभासद श्ी.ददनेशराि पा्ील याींनी सदर सींस्ेच्या इमारती 
५२ िर् ेजुन्या झाल्या असनू डळमळीत झाल्या आहेत, त्यामळेु त्या केव्हाही 
पडू शकतील असे नमदू केलेले ददनाींक ०७/१०/२०१६ चे पत्र शासनाकडून 
म्हाडास िाप्त झाले. त्या अनरु्ींगाने म्हाडाने ददनाींक २१/१०/२०१६ च्या पत्राने 
सदरहू सींस्से पनुविाकासाकरीता सोबत जोडलेल्या यादीिमाणे कागदपत्राींची 
पतुाता करुन पररपणूा पनुविाकास िसताि चेक मलस् (check list) िमाणे 
सादर करण्याबाबत सींस्ेला कळविण्यात आले.  
 त्ावप, नविन कायाकारी मींडळाचे वि.नन.नन. ३३(५) अींतगात 
शासनाच्या सधुाररत धोरण २०१३ नसूार गहृसाठा तत्िािर पनुविाकास 
करण्याबाबत एकमत होत नव्हत.े तसेच सींस्ेने ददनाींक १४/१२/२०१६ च्या 
पत्रान्िये म्हाडास कळविले की, Our society does not want to be the 
one to go under redevelopment under the current constraints. 
The joint redevelopment with MHADA as requested by       
Mr.Dinesh Patil, at this point of time is not being considered 
by the society due to constraint of the current DCR. Hence we 
are unable to give the २१ documents listed by you, but we 
shall do so once we complete the entire process of phase I of 
our redevelopment process. 
(२) पनुविाकासाबाबतचा पररपणूा िसताि सदरहू सींस्ेने अद्यापही सादर 
केलेला नाही. 
(३) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

सातारा जजल्हा पररषदेत अधधिाऱ् याांची ररक्त पदे असल्याबाबत 
  

(१९) ३१०८९ (११-०८-२०१७). श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा जजल्हा पररर्देत गत काही िर्ाापासनू िगा १ ि २ मधील 
अगधकाऱ् याींची समुारे ९८ पदे ररक्त असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ररक्त पदे असल्याने जजल््यातील विकास कामे िलींत्रबत 
आहेत, याबाबत शासनाने चौकशी करुन सदर ररक्त पदे त्िररत भरण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े (०९-०२-२०१८) : (१) सातारा जजल्हा पररर्देत िगा-१ 
मधील ७९ पदे िगा-२ मधील ३८ अशी एकूण ११७ पदे ररक्त आहेत. 
(२) ि (३) जजल्हा पररर्देतील िगा-१ ि िगा-२ मधील विविध विभागातील 
ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत या विभागाकडून सिा सींबींगधत िशासकीय 
विभागाींना योग्य ती कायािाही करण्याबाबत २२/१२/२०१७ च्या पत्रान्िये 
कळविण्यात आले आहे.  

___________ 
  

िोल्हापरू जजल्हा पररषद व पांचायत सममतीमध्ये  
अधधिारी व िमथचाऱ् याांची ररक्त पदे असल्याबाबत 

  

(२०) ३११२२ (१८-०८-२०१७). श्री.सतजे ऊफथ  बांटी पाटील : सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू जजल््यातील जजल्हा पररर्द ि पींचायत सममतीमध्ये शासकीय 
अगधकारी ि कमाचाऱ् याींची अनेक ररक्त पदे आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (०९-०२-२०१८) : (१) कोल्हापरू जजल््यातील जजल्हा 
पररर्द ि पींचायत सममतीमध्ये महाराषट्र विकास सेिा िगा-१ मधील २३ मींजूर 
पदापकैी ५ पदे ररक्त असनू िगा-२ मधील १५ मींजूर पदापकैी १२ पदे ररक्त 
आहेत.  
 महाराषट्र विकास सेिा िगळून िगा-१ च्या ३०७ मींजूर पदापकैी १२४ 
पदे ररक्त असनू िगा-२ मधील ९२ मींजूर पदापकैी ५० पदे ररक्त आहेत.  
 क िगाातील १५५६ पदे ि ड िगाातील १३९ पदे ररक्त आहेत.  
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(२) ि (३) शासनसतरािर महाराषट्र विकास सेिा िगा-१ ि िगा-२ मधील 
ररक्त पदे सरळसेिेद्िारे, पदोन्नतीद्िारे ि बदलीद्िारे भरण्याबाबत कायािाही 
सरुू आहे.  
 महाराषट्र विकास सेिा िगळून जजल्हा पररर्देतील िगा-१ ि िगा-२ 
मधील विविध विभागातील ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत या विभागाकडून 
सिा सींबींगधत िशासकीय विभागाींना योग्य ती कायािाही करण्याबाबत ददनाींक 
२२/१२/२०१७ च्या पत्रान्िये कळविण्यात आले आहे.  
 तसेच िगा क ि ड सींिगाातील ररक्त पदे शासनसतरािर 
सरळसेिेद्िारे ि क्षेत्रत्रयसतरािर पदोन्नतीद्िारे भरण्याबाबत उगचत कायािाही 
सरुू आहे.  
  

___________ 
  

जजल्हा रुग्णालय (जज.सातारा) येर्ील चतरु्थशे्रणी िमथचाऱ्याांच्या 
 प्रलांबबत मागण्याबाबत 

  

(२१) ३१२०१ (१८-०८-२०१७). श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सतुनल 
तटिरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पावसिर, अॅड.तनरांजन डावखरे, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.जयवांतराव जाधव, श्रीमती ववद्या चदहाण, श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.ख्वाजा बेग : सन्माननीय सावथजतनि आरोग् य 
व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजल्हा रुग्णालय (जज.सातारा) ये्ील चतु् ाशे्णी कमाचाऱ्याींच्या िलींत्रबत 
मागण्यासींदभाात सातारा जजल्हा राज्य चतु् ाशे्णी कमाचारी सींघ्नेच्याितीने 
ददनाींक १६ मे, २०१७ रोजी जजल्हा रुग्णालयासमोर बेमदुत धरणे आींदोलन 
करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींघ्नेच्या िसतावित मागण्या काय आहेत, तसेच 
सींघ्नेने ननिेदनात नमदू केल्यापकैी ककती मागण्या मींजूर करण्यात आल्या 
आहेत ि उिाररत मागण्याबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) िश्न उद् भित नाही. 
(३) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपामलिा क्षते्रातील रस्त ेखड्ड ेमकु्त िरण्याबाबत 
(२२) ३१४९० (११-०८-२०१७). श्री.किरण पावसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती ववद्या चदहाण, अॅड.राहुल 
नावेिर, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अमरमसांह पांडडत : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलका क्षेत्रातील ९३८ रसत ेखड्ड ेमकु्त करण्याचा ननणाय 
शासनाने माहे एविल, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तद्नसुार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१८) : (१), (२) ि (३) बहृन्मुींबई 
महानगरपामलका हद्दीतील रसत्याींिरील खड्डयाींचे िमाण अत्यल्प रहाि े
याकररता बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ा त मादहती सींकमलत करुन ९३८ 
रसत्याींची यादी तयार करण्यात आली होती.  
 तद्नींतर पािसाळयानींतर एकूण ५८२ रसत्याींची िाधान्यसचूी-२ अींतगात 
सधुारीत यादी तयार करण्यात येऊन, त्यापकैी ११० कामे पािसाळयापिूी पणूा 
झाली होती ि उिाररत ४७२ कामाींपकैी आजपयांत १२१ कामे पणूा झाली असनू, 
उिाररत काम ेिगतीप्ािर आहेत. 
  

___________ 
  
 
 



वि.प. ५ (30) 

वाशी (नवी मुांबई) िृषी उत्पन्न बाजार सममतीत  
भाज्याांची आवि िमी होत असल्याबाबत 

  

(२३) ३१८४४ (१८-०८-२०१७). श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िाशी (निी मुींबई) कृर्ी उत्पन्न बाजार सममतीत बदलत्या हिामानामळेु 
भाजीपाल्याींच्या उत्पादनािर पररणाम होत असनू बाजारपेठेत भाज्याींची आिक 
कमी होत असल्याचे माहे एविल, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िाढत्या तापमानामळेु भाजीपाला र्ारकाळ द्कत नसल्याने 
शतेकऱ् याींचेही मोठे नकुसान होत असनू भाजीपाल्याच्या दरात २५ ्क्क्याींनी 
िाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.सभुाष देशमखु (०१-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मुींबई कृर्ी उत्पन्न बाजार सममतीमध्ये एविल, २०१६ च्या तलुनेत 
एविल, २०१७ मध्ये शतेमालाची आिक िाढल्याच ेददसनू आले आहे.  
(४) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

मसडिो नामशि पररसरात ववद्यतु उपिरणे व दरुूस्ती  
साहहत्याांचा परुवठा िरण्याबाबत 

  

(२४) ३१९६९ (१८-०८-२०१७). डॉ.अपवूथ हहरे : सन्माननीय ऊजाथ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मसडको नामशक पररसरात कायारत िीज वितरण कीं पनीच्या कमाचाऱ्याींकड े
अत्यािश्यक िीज उपकरणे ि दरुूसती सादहत्याींची कमतरता असल्याने 
सींबींगधत कमाचाऱ्याींना अडचणी येत असनू जनतचेा रोर् सहन करािा लागत 
असल्याचे ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िीज वितरण कीं पनीच्या कमाचाऱ्याींना आिश्यक विद्यतु 
उपकरणे ि दरुूसती सादहत्य उपलब्ध करून देणेबाबत शासनाकडून कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रशखेर बावनिुळे (०१-०२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 मसडको उपविभाग हा नामशक शहर विभाग-१ अींतगात येत असनू 
िीज परुिठा सरुळीत ठेिण्याकरीता लागणारी उपकरणे ि दरुुसती सादहत्य 
िेळोिेळी मागणीनसुार देण्यात येत.े तसेच देखभाल ि दरुुसतीसाठी लागणारे 
सादहत्य उदा. विविध क्षमतचेे रोदहत्र, कीं डक््र आणण केबल, र्यजु, िायर, 
पॅरा्ेप इ. सादहत्य िररषठ कायाालयाकडून िेळोिेळी परुविले जात.े  
(२) िश्न उद् भित नाही. 
(३) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

 

उटावली (ता.ववक्रमगड, जज.पालघर) ग्रामपांचायतीतील गरैदयवहाराची  
चौिशी िरुन दोषीांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(२५) ३२३३२ (१८-०८-२०१७). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उ्ािली ग्रामपींचायत (ता.विक्रमगड, जज.पालघर) ये्े १४ िा वित्त 
आयोग ि पेसा ननधी गरैव्यिहारािकरणी चौकशी सरुु होती, हे खरे आहे 
काय. 
(२) असल्यास, या िकरणाची चौकशी पणूा झाली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने या िकरणात दोर्ी असलेल्याींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे. 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(१७-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. चौकशीअींती कुठल्याही िकारचा गरैव्यिहार झाल्याचे आढळून 
आलेले नाही. 
(३) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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मुांबई शअेर बाजाराच्या रस्त्याबाबत 
  

(२६) ३२३८९ (११-०८-२०१७). श्रीमती हुस्नबान ू खमलफे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील शअेर बाजार ही इमारत, कामा इमारत, रो्ुींगा ि पी.जीजीभाय 
्ॉिसा या तीन इमारती ममळून तयार झाली असनू मुींबई शअेर बाजार ही 
सींस्ा सन २००५ नींतर कीं पनी कायदा, १९५६ अींतगात पनुगादठत झाल्यामळेु 
एक खाजगी सींस्ा आहे सिा शासकीय यींत्रणा या खाजगी सींस्ेिर 
सामान्याींच्या पशैाचा गरैिापर करुन मोठ्या िमाणात सिलती देत असल्याच े
माहे एविल, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मुींबई शअेर बाजाराच्या चारही बाजूने असलेला िाहन रसता 
जनतलेा बीएसईच्या ननयमानेच खुला आहे, सायकललासधु्दा ते्  ेििेश नाही 
अनेक कायद्याींचे ते् े उघडपणे उल्लींघन होत असल्याचे आरोप कामगार 
सींघ्ना सींयकु्त कृती सममतीने केला आहे तरी याबाबत शासन त्िरीत 
चौकशी करुन आिश्यक कायािाही करणार िा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देवेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१८) : (१), (२) ि (३) मुींबई शअेर बाजार 
इमारतीच्या भोिती असलेल्या मुींबई समाचार मागा, आींबालाल दोशी मागा ि 
दलाल सट्री् ये्ील रसत े सींभावित आींतकिादी हल्ल्याच्यादृष्ीकोनातनू ि 
सरुक्षचे्या उपाययोजनेकररता मुींबई पोलीस दलामार्ा त बॅररकेडीींग ि बॅररयसा 
बसिनू, िाहनाींच्या रहदारीकररता ि सायकल सिाराींकररता सन २०११ मध्ये 
बींद करण्यात आले आहेत. त्ावप, सदर रसत्याींिर पादचारी िाहतकु सरुु 
आहे. 
 मुींबई स्ॉक एक्सचेंज भोितालच्या बॅररकेडड ींगकररता १५०० चौ.मी. 
एिढे क्षते्रर्ळ व्याप्त केल्यामळेु मुींबई स्ॉक एक्सचेंजच्या व्यिस्ापनास 
ददनाींक ०१/०४/२०१२ त े३१/०३/२०१७ पयांतच्या ६० मदहन्याींसाठी रुपये १.२७ 
को्ी इतके पाककां ग शलु्क रुपये १०,०००/- दींड ि सदर शलु्कािर १५% व्याज 
आकारुन येणारे एकूण रुपये १.४६ को्ी इतके शलु्क भरण्याविर्यी बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमार्ा त कळविण्यात आले आहे. 

___________ 
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िोिणातील परप्राांतीयाांच्या घसुखोरीमळेु  
आांबा ववक्रीत घट झाल्याबाबत 

  

(२७) ३२५१९ (१८-०८-२०१७). श्रीमती हुस्नबान ूखमलफे, श्री.अशोि ऊफथ  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनेक िर्ाापासनू बाजारपेठेिर कोकणातील हापसूचीच मक्तदेारी असली 
तरीही यािर्ीच्या हींगामात परिाींतीयाींच्या घसुखोरीमळेु हापसू आींब्याची विक्री 
ननम्म्यािर आली असनू शतेकऱ् याींच्या उत्पन्नातही घ् झाल्याचे ददनाींक ७ 
मे, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोकणातील हापसूची जासतीत जासत विक्री होऊन 
शतेकऱ् याींच्या उत्पन्नात िाढ होण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (२८-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. सन २०१६ च्या तलुनेत 
सन २०१७ मध्ये मुींबई कृर्ी उत्पन्न बाजार सममतीत समुारे ४४४६८० जक्िी्ं ल 
जादा आींब्याची आिक झाली.  
(२) आींबा उत्पादकाींना चाींगला दर िाप्त व्हािा, यादृष्ीने कृर्ी पणन 
मींडळामार्ा त विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. ननयाातदाराींना आींब्याचा 
्े् परुिठा व्हािा ि ननयाातिधृ्दी व्हािी, यादृष्ीने ियत्न सरुू करण्यात 
आले आहेत. उत्पादकाींना ्े् विक्री करण्यासाठी सवुिधा सन २००६ पासनू 
सरुू करण्यात आली असनू त्याचा र्ायदा कोकणातील बागायतदार घेत 
आहेत. चाल ू िर्ी आींबा उत्पादकाींना आठिडा बाजारात देखील ्े्  विक्रीची 
सवुिधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 
(३) िश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील अमतृ शहराांमध्ये दरवषी ’’ग्रीन पािथ ’’ उभारण्याबाबत 
  

(२८) ३२८६५ (१८-०८-२०१७). श्री.रवव ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) झपा्याने शहरीकरण झाल्याने पयाािरणाच्या अनेक समसया ननमााण 
झाल्याने नागररकाींना मोकळा आणण सिच्छ श्िास घेणे कदठण होत असल्याने 
यािर मात करण्यासाठी राज्यातील अमतृ शहराींमध्ये दरिर्ी ’’ग्रीन पाका ’’ 
उभारण्याचा ननणाय कें द्र शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील समुारे ४३ शहराींचा यात समािेश करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ग्रीन पाका चे सिरूप काय आहे ि त्यामध्ये कोणकोणत्या 
शहराींचा समािेश करण्यात आला आहे ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१८) : (१) कें द्र शासन परुसकृत अमतृ 
अमभयानाींतगात राज्यातील ४३ शहराींमध्ये हररत क्षते्राची ननममाती करण्याच्या 
अनरु्ींगाने हररत क्षते्र विकास िकल्प राबविण्यात येत आहेत. 
(२) राज्यातील ४३ अमभयान शहराींमध्ये हररत क्षेत्र विकास िकल्प 
राबविण्यात येत आहेत. 
(३) सदर योजनेंतगात अमभयान शहराींच्या विकास आराखडयामध्ये हररत 
क्षेत्राींच्या विकासासाठी राखून ठेिलेल्या क्षेत्राींिर हररत क्षते्र िकल्पाींची 
अींमलबजािणी करण्यात येणार आहे. 
 अमतृ अमभयानाींतगात समाविष् असलेल्या ४३ शहराींमध्ये हररत क्षेत्र 
विकास िकल्पाींसाठी ननधी उपलब्ध करुन ददला जाणार आहे. 
  

___________ 
  

शाळेतील मलुाांना पोषण आहार देण्याबाबत 
  

(२९) ३२८८८ (११-०८-२०१७). डॉ.अपवूथ हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३७९४ 
ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील इयत्ता १ ली त े ८ िीच्या िगाात मशक्षण घेणाऱ्या सिा 
विनाअनदुाननत विद्यार्थयाांना पोर्ण आहार देण्याबाबत शासनाने कें द्र 
शासनाकड े केलेली विनींती कें द्राकडून अमान्य करण्यात आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, दषुकाळाची िाढती व्याप्ती, अिर्ाण इत्यादी बाबी विचारात 
घेता मानितचे्यादृष्ीकोनातनू अनदुाननत, विनाअनदुाननत असा कोणताही भेद 
न करता सिा मलुाींना सरसक् पोर्ण आहार ममळण्याच्या अनरु्ींगाने राज्य 
शासनाकडून कें द्र शासनाकड ेरे्रविनींती करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनाकडून करण्यात आलेल्या रे्रविनींतीस अनसुरून 
कें द्र शासनाकडून कोणता ननणाय घेण्यात आला तसेच राज्य शासनाच्याितीने 
याबाबत कोणता पाठपरुािा िा ियत्न करण्यात आले िा येत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन दषुकाळी, अिर्ाण 
वपडीत भागातील विद्यार्थयाांना पोर्ण आहार ममळण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(१२-०२-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) शासनामार्ा त दरिर्ी िावर्ाक कायायोजना ि अींदाजपत्रक (AWP & 
B) बाबत कें द्र शासनाकड ेआयोजजत बठैकीमध्ये विनाअनदुाननत शाळाींमधील 
आणण अनदुाननत शाळाींमधील विनाअनदुाननत तकुडयाींमधील मशकत असणारे 
इ.१ ली त े८ िी पयांतचे विद्या्ी याींना शालेय पोर्ण आहार योजनेचा लाभ 
देण्याबाबत िनतिर्ी विनींती करण्यात येत.े त्ावप, कें द्र शासनामार्ा त सदर 
विनींती नाकारण्यात येत.े 
(४) दषुकाळग्रसत / ी्ंचाईसदृश भागातील पात्र विद्यार्थयाांना शालेय पोर्ण 
आहार योजनेंतगात ननयममत आहारासोबत आठिडयातनू ३ ददिस दधु /अींडी/ 
इतर पौष्ीक आहार देण्यात येत आहे. 
(५) िश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
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मौजे देवड-ेवाडीअधधष्ट्ठी (ता.सांगमेश्वर, जज.रत्नाधगरी) येर्े डोंगरी वविास 
िायथक्रमाांतगथत पर्हदवे तनिृष्ट्ट दजाथचे असल्याबाबत 

  

(३०) ३३४१४ (११-०८-२०१७). श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे देिड-ेिाडी अगधषठी (ता.सींगमेश्िर, जज.रत्नागगरी) ये् े डोंगरी 
विकास कायाक्रमाींतगात बालाजी इीं्रिायजेस या कीं पनीकडून बसविण्यात 
आलेले प्ददिे हे अत्यींत ननकृष् दजााच े असल्यामळेु सरुु केल्यािर बींद 
पडल्याचे ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदरचे प्ददिे लािल्यानींतर सहा मदहन्याची देखभाल दरुुसतीची 
जबाबदारी सींबगधत कीं पनीिर असनूही कीं पनीने प्ददव्याींची दरुुसती केली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कृर्ी विकास अगधकारी, जजल्हा पररर्द, रत्नागगरी 
याींना ग्रपु ग्रामपींचायत, देिड ेयाींनी माहे सप् ्ेंबर, २०१६ पासनू त ेमे, २०१७ 
पयांत ननिेदने ददलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन ननिेदनाच्या अनरु्ींगाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३) ि (४) बालाजी इीं्रिायझेस, जी-६, कुबेर ॲव्हेन्य,ू सेिादहल, जालना 
रोड, औरींगाबाद याींनी मौज ेदेिड-ेिाडी अगधषठी ये्े ७७ सौरप् ददिे ददनाींक 
२२/०३/२०१६ रोजी अस्ावपत केले. सदर प्ददव्यापकैी २ प्ददिे नादरुूसत 
असल्याचे ग्रपु ग्रामपींचायत देिड-ेिाडी अगधषठी याींनी ददनाींक ३१/०५/२०१६ 
रोजी ि ६० प्ददिे नादरुूसत असल्याचे ददनाींक ०२/०५/२०१७ रोजी जजल्हा 
पररर्द, रत्नागगरी याींना कळविले. त्यानसुार जजल्हा पररर्द, रत्नागगरी याींनी 
ददनाींक ३१/०५/२०१७, ददनाींक ०७/०६/२०१७ ि ददनाींक ३०/०६/२०१७ च ेपत्रान्िये 
प्ददिे दरुूसती करून त्याबाबतचा अहिाल सादर करणेबाबत बालाजी 
इीं्रिायझेस याींना कळविलेले आहे. त्यानसुार बालाजी इीं्रिायझेस कडून 
प्ददिे दरुूसत करण्याची कायािाही सरुू आहे. 
(५) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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राज्यातील पोलीस सांख्येनसुार त्याांना तनवासस्र्ाने  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३१) ३३५६४ (११-०८-२०१७). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडडत : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि २५५९३ ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाथत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पोलीस सींख्येनसुार त्याींना ननिासस्ाने उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी शासनाने जजल्हाननहाय बहृत आराखडा तयार केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील बहृत आराखडयाचे सिरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देवेंद्र फडणवीस (०५-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) या बहृत आराखडयानसुार पदहल्या ्प्यात २१९८२ दसुऱ् या ्प्यात १७७८५ 
ि नतसऱ् या ्प्यात ६८७४ अशा एकूण ४६६४१ ननिासस्ानाींच्या बाींधकामाचे 
ननयोजन करण्यात येत आहे. 
(३) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

अिोला जजल्हा पररषदेतील वगथ १ व वगथ २ ची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(३२) ३३६६३ (१८-०८-२०१७). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल्हा पररर्देतील िगा १ ची मींजूर पदे ६५ असनूही र्क्त ५५ 
पदे भरण्यात येऊन अदयापी १० पदे ररक्त आहेत तर िगा-२ ची मींजूर पदे 
१८८ असनू १२३ पदे भरललेी आहेत ि ६५ पदे ररक्त अशी एकूण ७५ पदे 
ररक्त असल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पदे ररक्त राहण्याची कारणे काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर पदे तात्काळ 
भरण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े (०९-०२-२०१८) : (१) ि (२) अकोला जजल्हा पररर्देतील 
िगा-१ मधील ६५ मींजूर पदापकैी ८ पदे ररक्त असनू िगा-२ मधील १८८ मींजूर 
पदापकैी ६० पदे ररक्त आहेत. िसततु पदे मखु्यत्िेकरुन पदोन्नती ि 
बदलीमळेु ररक्त झालेली आहेत.  
(३) जजल्हा पररर्देतील िगा-१ ि िगा-२ मधील विविध विभागातील ररक्त पदे 
तातडीने भरण्याबाबत या विभागाकडून सिा सींबींगधत िशासकीय विभागाींना 
योग्य ती कायािाही करण्याबाबत ददनाींक २२/०७/२०१६ ि २२/१२/२०१७ च्या 
पत्रान्िये कळविण्यात आले आहे.  
(४) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

नवी मुांबईतील अनधधिृत पेरोलपांपावर िारवाई िरणेबाबत 
  

(३३) ३३७७२ (११-०८-२०१७). श्री.सजुजतमसांह ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) निी मुींबई महापामलकेचा व्यिसाय परिाना अ्िा भोगि्ा िमाणपत्र 
नसताना देखील शहरातील जिळपास आठ पेट्रोलपींप ककत्येक िर्ा सराासपणे 
सरुु असल्याच ेमाहे मे, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अनगधकृतपणे सरुु असलेल्या पेट्रोलपींपािर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (३०-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 निी मुींबईतील अनगधकृत पेट्रोलपींपािर कारिाई करण्यासींदभाात 
कोणतहेी गनु्हे/तक्रारी दाखल नाहीत. 
(२) गनु्हे/तक्रारी दाखल नसल्याने कायािाही करण्यात आली नाही. 
(३) िश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील ितनष्ट्ठ महाववद्यालयातील जददलक्षी दयावसातयि 
अभ्यासक्रमाांतगथत िायथरत मशक्षिेतर िमथचाऱ्याांना  

िालबध्द पदोन्नती ममळण्याबाबत 
(३४) ३४१८४ (१८-०८-२०१७). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय 
सावांत : सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कननषठ महाविद्यालयातील जव्दलक्षी व्यािसानयक 
अभ्यासक्रमाींतगात कायारत मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना ददनाींक ०१ ऑक््ोबर, 
१९९४ पासनू कालबध्द पदोन्नती ममळण्याबाबत मागणी होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कननषठ महाविद्यालयाींतगात इयत्ता ११ िी ि १२ िी ला 
सींलग्न (जोडून) असलेल्या िकैजल्पक विर्य म्हणून बऱ्याच दठकाणी जव्दलक्षी 
अभ्यासक्रम हा सन १९७८ पासनू राबविण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, जव्दलक्षी व्यािसानयक अभ्यासक्रमाींतगात कायारत/मशक्षक/ 
ननदेशक/मशक्षकेतर कमाचारी याींना माध्यममक ककीं िा कननषठ 
महाविद्यालयातील कायारत मशक्षक/मशक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींिमाणे, शासन 
ननणाय, उच्च ि तींत्र मशक्षण विभाग क्र. एन.सी.जी./१७९४/१८०९/(२९७६)/ 
वि.मश. ४, ददनाींक २३/०३/१९९८ नसुार कालबद्ध पदोन्नती (िररषठशे्णी) मींजूर 
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कालबद्ध 
पदोन्नतीचा लाभ ददनाींक ०१ ऑक््ोबर, १९९४ पासनू देण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०१-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही, राज्यातील अशासकीय अनदुाननत तींत्र माध्यममक शाळेतील 
मशक्षक/मशक्षकेतर तसेच +२ सतरािरील अशासकीय अनदुाननत जव्दलक्षी ि 
ककमान कौशल्यािर आधारीत व्यिसाय अभ्यासक्रमातील मशक्षकेतर 
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कमाचाऱ् याींना कालबध्द पदोन्नती योजना उच्च ि तींत्र मशक्षण विभागाचा 
शासन ननणाय क्र.द्एसए- १००२/२७३७/व्यमश-४, ददनाींक १२/७/२००४ अन्िये 
मींजूर करण्यात आली आहे. महाराषट्र राज्यातील व्यिसाय मशक्षण ि िमशक्षण 
विभागाच्या अींतगात येणाऱ् या िादेमशक कायाालयाींतगात अशासकीय अनदुाननत 
तींत्र माध्यममक शाळा तसेच +२ सतरािरील अनदुाननत सींस्ातील जव्दलक्षी ि 
ककमान कौशल्यािर आधारीत व्यिसाय अभ्यासक्रमाकडील ग् क ि ग् ड 
च्या कमाचाऱ् याींना १२ िर्ााच्या ननयममत सेिेनींतर त्याींच्या पदोन्नती 
साखळीतील पदािर पदोन्नतीसाठी पद अजसततिात नाही अशा सिा 
कमाचाऱ् याींना कालबध्द पदोन्नती मींजूर करण्यात आली आहे. सदरची योजना 
ही १ जून, २००४ पासनू अींमलात आलेली असल्यामळेु या ददनाींकापासनू 
सदरच्या कमाचाऱ् याींना या योजनेचा लाभ देण्यात आलेला आहे. 
(४) िश्न उद् भित नाही 
(५) िश्न उद् भित नाही 

___________ 
  

मुांबई महानगरपामलिा िायथक्षेत्रातील खाजगी शाळाांना मान्यता देण्याबाबत 
  

(३५) ३४२४० (१८-०८-२०१७). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलका कायाक्षते्रातील खाजगी शाळाींना मान्यता देण्याचे 
िसताि िलींत्रबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, बालकाींचा मोर्त ि सक्तीच्या मशक्षणाचा हक्क ननयम 
२०११ ननयम - ११४ नसुार तपासणीनींतर १५ ददिसाच ेआत नमनुा २ मध्ये 
मान्यता पत्र देण्याची तरतदु असनू मशक्षणागधकारी याींनी मागील ६ िर्ाापासनू 
आर.्ी.ई. मधील उपरोक्त तरतदुीस मान्यता िलींत्रबत ठेिली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मागील ६ िर्ाापासनू िलींत्रबत असलेले िसताि केव्हा मींजूर 
होतील, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन िलींत्रबत िसतािास 
मान्यता देण्याबाबत कायािाही करुन मशक्षणागधकारी ि त्याींच े अगधनसत 
अगधकाऱ्याींविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१८) : (१) बालकाींचा मोर्त ि सक्तीच्या 
मशक्षणाचा हक्क अगधननयम, २००९ मधील मानके ि िमाणके तसेच अनदुान 
सहाय्य सींदहततेील अ्ी ि शतींची पतुाता न केल्यामळेु, बहृन्मुींबई 
महानगपामलका पररक्षेत्रातील मान्यतािाप्त खाजगी िा्ममक अनदुाननत ४१८ 
शाळाींपकैी ४२ शाळा ि खाजगी िा्ममक विनाअनदुाननत ६९५ शाळाींपकैी ४९४ 
शाळाींच्या मान्यता मदुतिाढ देण्याचे िसताि िलींत्रबत आहेत ही िसतजुस्ती 
आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) बालकाींचा मोर्त ि सक्तीच्या मशक्षणाचा हक्क ननयम, 
२०११ ननयम-११४ नसुार तपासणीनींतर १५ ददिसाींच े आत नमनुा-२ मध्ये 
मान्यता ित्र देण्याची तरतदू आहे ही िसतजुस्ती आहे. 
 सदर शाळाींनी बालकाींचा मोर्त ि सक्तीच्या मशक्षणाचा हक्क 
अगधननयम, २००९ मधील मानके ि िमाणके तसेच अनदुान सहाय्य 
सींदहततेील अ्ी ि शतींचे पतुाता केल्यानींतर सदर शाळाींच्या मान्यतबेाबतच े
िसताि बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ा त मींजुर करण्यात येतील. 

___________ 
  

पणेु जजल््यामधील रुग्णालयाांमध्ये सफाई िामगाराांच्या  
अनिुां पा तत्वावरील भरतीच्या मागणीबाबत 

 
(३६) ३४३८७ (१८-०८-२०१७). श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय सावथजतनि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु जजल््यातील शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या रुग्णालयातील 
सर्ाई कामगाराींच्या अनकुीं पा तत्िािरील भरतीच्या मागणीबाबत अनेक 
िर्ाापासनू शासनाने कायािाही केली नसल्याच े माहे मे, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार सर्ाई कामगाराींच्या िलींत्रबत अनकुीं पा 
तत्िािरील भरतीच्या मागणीबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (०१-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) िश्न उद् भित नाही. 
(३) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

मलुुांड (पवूथ), मुांबई येर्ील टाटा िॉलनीतील यशश्री िो-ऑप.हौमस ांग  
सोसायटीच्या पनुववथिासाबाबत 

  

(३७) ३४५९० (१८-०८-२०१७). प्रा.जोगेन्द्र िवाड े: सन्माननीय गहृतनमाथण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलुुींड (पिूा), मुींबई ये्ील ्ा्ा कॉलनीतील यशश्ी को-ऑप.हौमस ींग 
सोसाय्ी ही इमारत मसरोया एर्एम या विकासकाने गेल्या १०-१२ िर्ाापिूी 
पनुविाकासाकररता ताब्यात घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या इमारतीचे ४ माळयाींपयांत साींगाडा (सट्रक्चर) उभे 
करण्यापमलकड ेकोणतहेी कामे उक्त विकासकाने केललेी नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, इमारतीतील रदहिाशाींना गेल्या ३-४ िर्ाापासनू घरभाड ेददलेले 
नाही तसेच याबाबत चौकशी करण्यास गेलेल्या सदननकाधारकाींना अिााच्या 
भार्ते उत्तर देण्यात येत ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या विकासकािर शासनामार्ा त कारिाई करून उक्त सींस्ेच्या 
सभासदाींना त्याींच्या सदननका त्िरीत बाींधून देण्याच्यादृष्ीने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (२०-०१-२०१८) : (१) मखु्य अगधकारी, मुींबई गहृननमााण ि 
क्षेत्रविकास मींडळ याींचेकडून िाप्त अहिालानसुार मौज ेनिघर, मलुुींड ये्ील 
निघर यशश्ी को. ऑप. हौमस ींग सोसाय्ी या सींस्ेने विकास 
करारनाम्याव्दारे पनुविाकासासाठी मे. मसरोया एर्एम कीं न्सट्रक्शन िा. मल. या 
विकासकाची नेमणकू केली आहे. सदर सींस्ेने उपरोक्त विकासकाबरोबर 
ददनाींक २९/०४/२००८ रोजी करारनामा केला आहे. 
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(२) मे. मसरोया एर्एम कीं न्सट्रक्शन िा. मल. या विकासकाने सींस्ेच्या 
पनुविाकासाचे काम सरुु केलेले असनू ित्यक्ष जागेिर ४ माळयापयांतच े
आर.सी.सी. बाींधकाम पणूा झाले असनू गेल्या काही िर्ाापासनू काम बींद 
आहे.  
(३) ि (४) सींस्ेने अ्िा सींस्ेच्या सभासदाींनी विकासक भाड े देत नाही 
याबाबत तसेच सींस्ेच्या इमारतीींच्या पनुविाकासाचे काम बींद असल्याबाबत 
देखील म्हाडाकड े तक्रार केलेली नाही, असे म्हाडाच्या अहिालात नमदू 
करण्यात आले आहे. 
(५) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील दषु्ट्िाळग्रस्त जजल््यासाठी िें द्र शासनािड े 
ववशषे पॅिेजची मागणी िरण्याबाबत 

  

(३८) ३५०७२ (०२-०१-२०१८). श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सततश 
चदहाण, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, डॉ.अपवूथ 
हहरे, प्रा.अतनल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१३१२ ला हदनाांि २८ जुल,ै 
२०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दषुकाळग्रसत जजल््यातील िकल्प / िकल्प घ्क पणुा 
करण्याकररता ननधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाकडून कें द्र 
शासनाकड ेिसताि सादर करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाकडून महाराषट्रातील अिर्ाण ििण जजल््यातील 
कामाींसाठी राज्य शासनास ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाकडून ककती ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला 
आहे, 
(४) नसल्यास, िसततु ियोजनासति ननधी उपलब्ध व्हािा म्हणून राज्य 
शासनाकडून कोणता पाठपरुािा करण्यात आला िा येत आहे, 
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(५) तसेच दषुकाळग्रसत जजल््यासाठी विशरे् पॅकेजमध्ये मराठिाडा 
विभागातील बीड जजल््यातील ककती िकल्पाींचा समािशे आहे ि उक्त पॅकेज 
कधी मींजूर होणार आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (३१-०१-२०१८) : (१) होय. राज्यातील आत्महत्याग्रसत 
जजल््यातील १०४ िकल्प ि दषुकाळग्रसत भागातील ८ िकल्प पणूा करणेसाठी 
कें द्र शासनाने अ्ासहाय्य उपलब्ध करुन द्यािे यासाठी राज्य शासनाकडून 
कें द्र शासनाकड ेिसताि सादर करण्यात आला आहे. 
(२) ि (३) सदर िसतावित पॅकेज अींतगात कें द्र शासनाकडून अद्याप ननधी 
उपलब्ध झाललेा नाही. 
(४) त्यासाठी मखु्यमींत्री ि जलसींपदा मींत्री याींनी या िकल्पाींना ननधी 
ममळणेसाठी मा.पींतिधान कायाालय ि मा.वित्त मींत्री, भारत सरकार याींना 
पत्राने तसेच ित्यक्ष भे् घेऊन विनींती केली आहे. सदर िसतािाच्या 
अनरु्ींगाने मा.पींतिधानाींचे िधान सगचि याींचकेड े ददनाींक १४/११/२०१७ रोजी 
बठैक आयोजजत करण्यात आली होती. या बठैकीमध्ये सदर िकल्पाींना २५% 
कें द्रीय अ्ासहाय्य उपलब्ध करुन देण्यास तत्ित: मान्यता देण्यात आली. 
त्यािमाणे सधुाररत िसताि कें द्र शासनास सादर करण्यात आला आहे. 
(५) सदर आत्महत्याग्रसत जजल््यातील ि दषुकाळग्रसत भागातील िकल्प 
पतूीसाठीच्या पॅकेजच्या अनरु्ींगाने ददनाींक ०५/१२/२०१७ रोजी कें द्र शासनास 
पाठविलेल्या िसतािात मराठिाड्यातील आत्महत्याग्रसत जजल््यातील १७ 
िकल्पाींचा समािेश असनू बीड जजल््यातील सात्रापोत्रा साठिण तलािाचा 
समािेश आहे. 
(६) िश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
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िळगाांव, दहहवली (ता.शहापरू) भागातील िाळू नदीवरील 
पलुाची दरुूस्ती िरण्याबाबत 

  

(३९) ३५३०३ (०३-०१-२०१८). श्री.रवव ांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१५८६ 
ला हदनाांि २४ जुल,ै २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
सावथजतनि बाांधिाम (सावथजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शहापरू आणण मरुबाड (जज.ठाणे) या दोन्ही तालकु्याींना जोडणारा कळगाींि, 
ददहिली (ता.शहापरू) विभागातील काळू नदीिरील पलु नादरुूसत झाल्याने 
धोकादायक ठरिनू तो िाहतकुीस बींद करून एक िर्ााचा कालािधी उल्ूनही 
अद्यावप पलुाची दरुूसती करण्यात आली नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नादरुूसत पलुामळेु तालकु्यातील िाहतकुीस अड्ळा होत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर पलुाची दरुूसती करण्याबाबत तसेच, पलुाच्या 
दरुूसतीचे काम िलींत्रबत ठेिणाऱ्या जबाबदार दोर्ीींिर कारिाई करण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (१४-०२-२०१८) : (१) िश्नाींकीत पलुाचे बाींधकाम सन 
१९८१ मध्ये करण्यात आले आहे. पलुाच्या दसुऱ्या गाळयातील बॉक्स गडार 
क्षनतग्रसत झाल्याचे तपासणीत ददसनू आल्याने, माहे ऑक््ोबर, २०१६ पासनू 
पलु िाहतकुीसाठी बींद करण्यात आला आहे. पलुािरील िाहतकु अन्य उपलब्ध 
पयाायी मागााने सरुु आहे. 
(२), (३) ि (४) पलुाचे सींरचनात्मक पररक्षण (Structural Audit) करण्यात 
आले आहे, या अहिालातील ननषकर्ााचा अभ्यास करुन, पलुाची दरुुसती 
करण्यासाठी कराियाच्या कामाचा सविसतर तपशील ि योजना अींनतम 
करण्याची कायािाही सींकल्पगचत्र मींडळामार्ा त िगतीत आहे. तपशील िाप्त 
करुन घेऊन पलुाच्या दरुुसतीच े काम मींजरूी, ननधी, ननकर् ि 
िाधान्यक्रमानसुार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 

___________ 
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परभणी महानगरपामलिेच्यावतीने िरण्यात आलेली  
अवाजवी िरवाढ रद्द िरणेबाबत 

  

(४०) ३५४१५ (०४-०१-२०१८). श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सततश चदहाण, श्री.अमरमसांह पांडडत : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी शहरातील नागररकाींनी १८ िर् े िलींत्रबत ठेिलेली करिाढ 
अचानकपणे लाग ू करणे, समुारे १० त े ११ प्ीने कर िाढविणे, चुकीच े
मलु्याींकन करणे ि इतर िकार करून शहरिामसयाींना िेठीस धरणाऱ्या 
महानगरपामलकेच्या कारभाराविरूध्द जजल्हागधकारी ि महानगरपामलका 
आयकु्त, परभणी याींच्याकड ेसन २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी आक्षेप 
नोंदविले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २००० रोजीच्या नगरविकास विभागाच्या 
पररपत्रकानसुार पनुमुाल्याींकन, करिाढ याबाबत सपष् सचूना असतानाही 
महानगरपामलका आयकु्त, परभणी याींनी समुारे १० त े १२ प्ीने अिाजिी 
करिाढीच्या नो्ीसा जारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महानगरपामलकेच्याितीने करण्यात आलेली अिाजिी करिाढ, 
इतर दरिाढ रद्द करून नागररकाींना न्याय देण्यासाठी शासनसतरािरून कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (२९-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) परभणी शहरातील मालमत्ताींची कर आकारणी सन १९९९-२००० मध्ये 
करण्यात आली होती. आग्ाक सधुारणाींची बाब म्हणून आता परभणी 
महानगरपामलकें तगात मालमत्तचेे पनुमुाल्याींकन करण्याची िकक्रया सरुु आहे. 
(३) परभणी शहर महानगरपामलका हद्दीतील सिा मालमत्ताींचे सिेक्षण करुन, 
तसेच मोजमापे ि इमारतीींचा िापर याबाबतची सिा मादहती सींकमलत 
करण्यात आली आहे. 
 त्यानींतर कर योग्य मलु्य ननजश्चत करुन मालमत्ताधारकाींना कर 
आकारणीच्या नो्ीसा बजािण्यात आल्या आहेत. 
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 याबाबत उपजस्त झालेल्या आक्षेपाींची सनुािणी घेऊन ि सींबींगधताींना 
योग्य सींधी देिनू मालमत्ता करामध्ये सधुारणा करण्याची कायािाही परभणी 
शहर महानगरपामलकेमार्ा त करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

परभणी शहरातील शासिीय जममनीवरील  
अततक्रमणे तनष्ट्िामसत िरण्याबाबत 

  

(४१) ३५४५३ (०३-०१-२०१८). श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सततश चदहाण, श्री.अमरमसांह पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३८९१ ला 
हदनाांि ७ ऑगस्ट, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी (जज.परभणी) शहरातील मध्यिसतीत असणाऱ्या सव्हे नीं. ३१५ त े
३३० मधील जिळपास ७५ एकर शासकीय जमीन बेकायदेशीरररत्या 
हसताींतरीत झाल्यािरून मा.उच्च न्यायालयाने जजल्हागधकारी, परभणी याींना 
सनुािणी ि पढुील िककया करण्याबाबत सन २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
आदेशीत केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हागधकारी, परभणी याींनी विदहत मदुतीत सनुािणीची 
िकक्रया पणुा केली आहे काय, तसेच कोणती अींनतम कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर अनतक्रमण ननषकामसत करुन ह्िनू शासकीय 
जागा ताब्यात घेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१५-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) परभणी शहरातील स.नीं. ३१५ त े३१७, ३२५ त े३२७, आणण ३३० 
मधील जममनीच्या गा.न.नीं. ७/१२ मध्ये भोगि्ादार सदरी “महाराषट्र शासन-
बलदीया सरकार” अशी नोंद घेण्याबाबत आणण स.नीं. ३१८ त े३२४, ३२८ ि 
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३२९ या जममनीिरील खाजगी व्यक्तीींची नािे कमी करुन “महाराषट्र शासन-
महसलू विभाग” अशी नोंद घेण्याबाबत जजल्हागधकारी, परभणी याींनी ददनाींक 
२२/०१/२०१६ रोजी आदेश पारीत केले होत.े 
 सदर आदेशाच्या विरोधात प्ेल कत्रिुार ॲण्ड कीं पनी याींनी मा.उच्च 
न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ ये्े रर् यागचका क्र.१३३८/२०१६ अन्िये 
िकरण दाखल केल े होत.े उक्त रर् यागचकेमध्ये यागचकाकत्याास म्हणणे 
दाखल केले होत.े उक्त रर् यागचकेमध्ये यागचकाकत्याास म्हणणे सादर 
करण्याची परेुशी सींधी देऊन त्यानसुार सनुािणीतील सिा मदु्दे विचारात घेऊन 
उगचत ननणाय घेण्यात येईल, असे शासकीय अमभयोक्ता मा.उच्च न्यायालय 
औरींगाबाद याींच्यामार्ा त मा.उच्च न्यायालयात म्हणणे सादर केले होत.े सदर 
म्हणणे विचारात घेऊन मा.उच्च न्यायालयाने सदर यागचका ननकाली काढली. 
त्यानसुार परभणी जजल्हागधकारी कायाालयामार्ा त िकरणातील सींबींगधताींना 
म्हणणे सादर करण्याची सींधी देऊन सनुािणीची िकक्रया पणूा करुन 
जजल्हागधकारी परभणी याींनी ददनाींक ३०/०३/२०१७ रोजी आदेश ननगाममत 
केलेले आहेत. सदर आदेशानसुार िादातील जममनीबाबत जजल्हागधकारी 
कायाालयाचे ददनाींक २२/०१/२०१६ रोजीचे आदेश सींपषुठात आले आहेत. 
त्यामळेु सदर जममनीिरील अनतक्रमण ह्िनू जागा ताब्यात घेण्याची 
कायािाही करण्यात आललेी नाही. सदर ददनाींक ३०/०३/२०१७ रोजीच्या 
आदेशाविरुध्द अप्पर आयकु्त, विभागीय कायाालय, औरींगाबाद याींच े
न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आलेले असनू त ेिलींत्रबत आहे. 
(४) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

 

राज्यातील पशसुांवधथन ववभागािडून आहदवासी, अनसुधूचत  
जाती-जमातीतील शतेिऱ् याांना ाहाताऱ्या व भािड  

गाई-ाहशीांचे वाटप िरण्यात आल्याबाबत 
  

(४२) ३५५९६ (०३-०१-२०१८). श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम 
पाटील : सन्माननीय पशसुांवधथन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
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(१) राज्याच्या पशसुींिधान विभागाकडून सन २००१ पासनू आददिासी, 
अनसुगूचत जाती-जमातीतील शतेकऱ् याींना रोजगारासाठी विशरे् घ्क 
योजनेंतगात गाई-म्हशी िा्प करण्यात येत असनू सन २०१६ पयांत २ हजार            
३७२ गाई-म्हशीींचे िा्प करण्यात आलेले असनू या योजनेसाठी आतापयांत 
रूपये ११ को्ीींचा ननधी खचा करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेंतगात िा्प करण्यात आलेल्या गाई-म्हशी या ५ 
त े७ िर् ेियाच्या असल्याने त्याींची दधू देण्याची क्षमता घ्त होती तर काही 
गाई-म्हशी म्हाताऱ् या ि भाकड होत्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेची कॅगने माहे जुल,ै २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तपासणी केली असता यामध्ये अनेक गरैव्यिहार झाले असल्याच्या बाबी 
ननदशानास आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने उक्त िकरणी दोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेव जानिर (०८-०२-२०१८) : (१) सदर योजनेंतगात सन २००१ त े
२०१६ पयांत राज्यात एकूण ७३२८० दधुाळ जनािराींचे (गाई ि म्हशी) िा्प 
करण्यात आलेले असनू त्यासाठी रुपये १४१.१२ को्ी ननधी खचा करण्यात 
आलेला आहे. 
(२) सदर योजनेंतगात िा्प करण्यात आलेल्या गाई-म्हशी या ५ त े ७ िर् े
ियाच्या असल्याने, त्याींची दधू देण्याची क्षमता घ्त आलेली आहे हे खरे 
नाही. 
(३) सदर योजनेच े महालेखापाल याींनी माहे जुल,ै २०१७ मध्ये आयकु्त 
पशसुींिधान, महाराषट्र राज्य, पणेु कायाालय तसेच, नागपरू विभागातील ६ 
जजल््याींचे सन २०११-१६ या कालािधीच े लेखापररक्षण केलेले असनू, लेखा 
पररक्षणामध्ये गरैव्यिहार झाला असल्याचे ननदशानास आलेले नाही. 
(४) ि (५) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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िें द्र शासनाच्या पशसुांजीवनी योजनेंतगथत जनावराांची ओळख पटवनू 
देण्यासाठी जनावराांनाही यआुयडी क्रमाांिाचे बबल्ले देण्याबाबत 

 

(४३) ३५८८० (०३-०१-२०१८). श्रीमती हुस्नबान ू खमलफे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनवर, 
श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय पशसुांवधथन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या पशसुींजीिनी योजनेंतगात जनािराींची ओळख प्िनू 
त्याची िजनन बाबतची मादहती ऑनलाईन करण्यासाठी आधारकाडािमाणे 
जनािराींनाही यआुयडी क्रमाींक ममळणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासाठी रत्नागगरी जजल््यातील १५ हजार ५३१ जनािराींना 
पदहल्या ्प्यात १२ अींकी यआुयडी नींबरचे त्रबल्ले उपलब्ध करुन देण्यात आले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेचे काम अनतशय सी्ं गतीने सरुु असनू आतापयांत 
र्क्त १ हजार ७७४ जनािराींना ्ॅग लािण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सदर योजनेला गती देिनू ि ननयोजन करुन ननधााररत 
िेळेत सिा जनािराींना यआुयडी क्रमाींक देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.महादेव जानिर (०८-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) रत्नागगरी जजल््यासाठी एकूण २३९०० इअर ्ॅग्स उपलब्ध करून 
देण्यात आलेले आहेत. 
 ददनाींक ३१/१२/२०१७ अखरे रत्नागगरी जजल््यात एकूण ८१०८ 
जनािराींना ्ॅग्स लािण्यात आलेले आहेत. 
(४) ि (५) सदर योजनेंतगात ्ॅग्स ि आिश्यक सादहत्य खरेदी करण्यासाठी 
रुपये २००.०० लक्ष ननधी परुिणी मागणीद्िारे अ्ासींकजल्पत करण्यात आलेला 
असनू या ननधीमधून आिश्यक त े इअर ्ॅग्स खरेदी करून जनािराींना 
यआुयडी क्रमाींक देण्याची कायािाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
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तमुसर (जज.भांडारा) येर्ील ववद्यार्ाांना पसु्तिे देण्याबाबत 
(४४) ३६०३४ (०२-०१-२०१८). श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तमुसर (जज.भींडारा) ये्ील जजल्हा पररर्द ि नगर पररर्देच्या शाळेच्या 
विद्या्ाांना अधे सत्र उल्ूनही पसुतकेच ममळाली नसल्याचे माहे ऑगस्, 
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन विद्यार्थयाांना पसुतके 
देण्याबाबत कायािाही करुन विद्यार्थयाांच्या भविषयाशी खेळणाऱ् या 
अगधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(१२-०२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) िशासकीय कारणासति पाठयपसुतकाींच्या अनतररक्त मागणीमळेु काही 
विद्यार्थयाांना विलींबाने पाठयपसुतके उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहेत. 
(३) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

औषध तनमाथण अधधिारी याांना महाराष्ट्र वविास सेवा गट “ब” मध्ये 
पदोन्नतीचा िोटा ववभागनू देण्याबाबत 

  

(४५) ३६१०९ (०२-०१-२०१८). श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अमरमसांह पांडडत, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजल्हा पररर्देमधील जजल्हा ताींत्रत्रक सेिा िगा ३ मधील और्ध ननमााण 
अगधकारी याींना महाराषट्र विकास सेिा ग् “ब” मध्ये पदोन्नतीचा को्ा 
विभागनू देण्याबाबत लोकिनतननधीींनी ददनाींक २ ऑगस्, २०१७ रोजी िा 
त्यासमुारास मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१६-०२-२०१८) : (१) होय. 
(२) म.वि.से.ग्-ब मध्ये पदोन्नती देण्यासाठी जज.प.च्या ननम्न सींिगाांना 
को्ा ननजश्चत करण्यासति सींिगााचे सींख्याबळ, पदोन्नतीचे उपलब्ध मागा, 
ग्राम विकासातील योगदान इ. बाबी विचारात घेऊन ददनाींक ९/१/२०१४ रोजी 
अगधसचूना ननगाममत करण्यात आली आहे. त्यानसुार जजल्हा सेिा ि ताींत्रत्रक 
सेिा िगा-३ मधील आरोग्य सींिगाातील पयािेक्षक या िररषठ पदास ५% को्ा 
विदहत करण्यात आला आहे. जज.प. मध्ये आरोग्य विभागात “और्ध ननमााता” 
हे पद असनू “और्ध ननमााण अगधकारी” हे पद अजसतत्िात नाही. हे पद 
एकाकी आहे. सदर पदाचे कामकाज िा्ममक आरोग्य कें द्राशी सींबींगधत आहे. 
ही िसतजुस्ती विचारात घेता सदर पदािरील कमाचाऱ्याींना म.वि.से. ग्-ब 
मध्ये पदोन्नतीचा को्ा विभागनू देण्याबाबतची विनींती मान्य करता येणार 
नाही. 
(३) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील जातीतनहाय अधधिृत माहहती उपलब्ध िरणेबाबत 
 

(४६) ३६५४१ (१०-०१-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या िशासनाकड े सद्य:जस्तीत जातीननहाय अगधकृत मादहती 
उपलब्ध नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मादहती तातडीने उपलब्ध करुन देण्याच्या सचूना मखु्य 
सगचिाींनी सींबींगधत खात्याींच्या िमखु अगधकाऱ् याींना ददल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त मादहती सादर करण्यात आली आहे काय ि त्याचे 
सिरुप काय आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (०३-०२-२०१८) : (१), (२) ि (३) राज्यात शासकीय 
कमाचाऱ्याींची/अगधकाऱ्याींची नोंद जातननहाय ठेिण्यात येत नसनू ििगाननहाय 
ठेिण्यात येत.े राज्यातील विविध सींिगाातील ििगाननहाय ररक्त पदे भरण्याची 
कायािाही सींबींगधत विभागामार्ा त केली जात े ि त्याची मादहती त्या त्या 
विभागाकड ेउपलब्ध असत.े 
(४) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

ववठ्ठल-रुजक्मणी देवस्र्ान दयवस्र्ापन सममती, पांढरपरू यात  
वारिरी सांप्रदायाचा प्रतततनधी सहअध्यक्षपदी घेण्याबाबत 

  

(४७) ३६५६० (०४-०१-२०१८). प्रा.डॉ.तानाजी सावांत : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विठ्ठल-रुजक्मणी देिस्ान व्यिस्ापन सममती, पींढरपरू याींच े विरोधात 
िारकरी सींिदायाने केलेल्या आींदोलनामळेु िारकरी सींिदायाचा िनतननधी 
सहअध्यक्षपदी घेण्याचा महत्िपणुा ननणाय माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान घेण्यात आललेा आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींिदायाच्या िनतननधीला देण्यात आलेल्या सहअध्यक्षाला 
काही विशरे् अगधकार देण्यात आलेले आहेत ककीं िा त्याींचे अगधकाराबाबत 
काही ननकर् ठरविण्यात आलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, साधारणत: त्याचे सिरुप काय आहे ि ककती कालािधीपयांत 
सहअध्यक्ष पदाची ननयकु्ती करण्यात येईल, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (२५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१७ रोजीच्या अध्यादेशाद्िारे सहअध्यक्ष हे 
पद ननमााण करण्यात आललेे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१७ रोजीच्या अध्यादेशाद्िारे ननमााण करण्यात 
आलेल्या सह-अध्यक्ष या पदािरील व्यक्ती अध्यक्षाच्या अनपुजस्तीत अध्यक्ष 
म्हणून काम करतील. तसेच शासन विदहत करील अशी अध्यक्षाींची काम े
करतील आणण कताव्ये पार पाडतील. सह-अध्यक्षाचा कालािधी हा गठीत 
करण्यात आलेल्या सममतीच्या कालािधी इतकाच असनू जेव्हा निीन सममती 
गठीत होईल तवे्हा सह-अध्यक्ष या पदािर पनुश्च ननयकु्ती करण्यात येईल. 
सह-अध्यक्षपदी ननयकु्ती करण्याचा िसताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
(४) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

नामशि येर्ील मस्जीद दधुाधारी वक्फ मालमत्ता  
मांडळाच्या ताब्यात घेण्याबाबत 

  

(४८) ३६९३६ (०२-०१-२०१८). श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सततश चदहाण, श्री.अमरमसांह पांडडत : सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक ये्ील िक्र् सींस्ा मसजीद दधुाधारी (सिे नीं. ९८० ि ९८१) 
मोरिाडी ही सींस्ा बेकायदेशीरररत्या हसताींतरीत करण्याचा िकार केल्यािरून 
तत्कालीन मखु्य कायाकारी अगधकारी श्ीमती प्ेल याींना शासनाने सन 
२०१६-२०१७ दरम्यान ननलींत्रबत केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेकायदेशीरररत्या हसताींतरीत करण्यात आलेली सदरील 
मालमत्ता िक्र् मींडळाच्या पिूा परिानगीमशिाय हसताींतरीत झाली होती, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरील मालमत्ता 
िक्र् मींडळाच्या ताब्यात घेण्याबाबत अल्पसींख्याींक विकास विभाग ि मखु्य 
कायाकारी अगधकारी िक्र् बोडा याींच्यासतरािरून कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, तसेच याबाबत ्ोडक्यात मादहती काय आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ववनोद तावड े (१२-०२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. मजसजद ददुाधारी, 
क्डा ऊर्ा  काजीपरुा, ता.जज.नामशक या सींस्ेच्या ताब्यातील सव्हे नीं. ९८० 
ि ९८१ मधील मालमत्ता िक्र् मालमत्ता म्हणून नोंद करण्यासींदभाात 
करण्यात आलेला अजा श्ीमती नसीम बानो प्ेल, तत्कालीन िभारी मखु्य 
कायाकारी अगधकारी, महाराषट्र राज्य िक्र् मींडळ याींनी ददनाींक ०४/०२/२०१६ 
च्या आदेशान्िये नामींजूर केला आहे. श्ीमती प्ेल याींनी िनतपक्षाशी 
हातममळिणी करुन तसेच अगधकारबाहयररत्या ददनाींक ०४/०२/२०१६ च्या 
आदेशान्िये सदर सींस्चेा अजा नामींजूर केला असल्याच्या शासनाकड ेतक्रारी 
िाप्त झालले्या होत्या. िा्ममक चौकशीत सदर तक्रारीत तर्थय असल्याचे 
सकृतदशानी ददसनू आल्याने त्याींना महसलू ि िन विभागाच्या ददनाींक 
०३/०३/२०१७ च्या आदेशान्िये शासन सेिेतनू ननलींत्रबत केले होत.े त्ावप, 
मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद याींनी ददनाींक १५/०१/२०१८ च्या 
आदेशान्िये सदर ननलींबन आदेश रद्द केल ेआहेत. 
(२) श्ीमती नसीम प्ेल याींनी िक्र् मींडळाची पिूा परिानगी न घेता सदर 
अजा नामींजूर केला आहे. 
(३) श्ीमती प्ेल याींच्या ददनाींक ०४/०२/२०१६ च्या आदेशाविरुध्द मजसजद 
ददुाधारीच्याितीने महाराषट्र राज्य िक्र् न्यायागधकरण, औरींगाबाद ये्े िक्र् 
अवपल क्र.१/२०१६ दाखल केलले असनू सद्य:जस्तीत िकरण न्यायिविषठ 
आहे. 
(४) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

परभणी येर्ील नवीन नाटयगहृाच्या उभारणीबाबत 
 

(४९) ३६९४२ (०४-०१-२०१८). श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सततश चदहाण, श्री.अमरमसांह पांडडत : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी ये्ील निीन ना्यगहृ उभारणीसाठी राज्य शासनाने १० को्ी 
रूपयाींचा ननधी सन २०१६-१७ मध्ये िा त्यादरम्यान मींजूर केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, जागेची उपलब्धता असतानाही सदरील काम िर्ााअखेरही पणूा 
होऊ शकले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ना्यगहृाच्या उभारणीबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, तसेच ककती कालािधीत काम पणूा करण्यात 
येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री.देवेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१८) : (१), (२) ि (३) सन २०१७-१८ करीता 
शासन पत्र ददनाींक १ नोव्हेंबर, २०१७ च्या अन्िये विशरे् अनदुानातनू सदर 
कामास रुपये १० को्ी मींजूर केल्याचे कळविण्यात आले आहे ि त्याचा 
आिश्यक मींजूरीसह िसताि शासनास सादर करण्याच्या सचूना देण्यात 
आल्या आहेत. 
(४) विलींब झालेला नाही. 

___________ 
 

पोमलसाांिररता बलेुटप्रफु जॅिेटस खरेदी िरणेबाबत 
 

(५०) ३७६०३ (०४-०१-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर, डॉ.अपवूथ हहरे, प्रा.अतनल 
सोले : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईिरील दहशतिादी हल्ल्याला ९ िर् े पणूा होत आली तरी 
सिसींरक्षणा्ा अत्यािश्यक असलेली बलेु्िरु् जॅकेट्स पोमलसाींना उपलब्ध 
झालेली नसल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बलेु्िरु् जॅके् खरेदीत गरैव्यिहार झाल्यानींतर नव्याने 
ननविदा जारी करीत पाच हजार जॅकेट्स खरेदी करण्यात आली आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले ि तद्नसुार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१८) : (१), (२) ि (३) सन २०११ मध्ये 
महाराषट्र पोलीस दलासाठी कें द्रीय राखीि पोलीस दल, निी ददल्ली 
याींच्याकडून २००० नग बलेु् िनतरोधक जॅकेट्स खरेदी केलेले असनू त े
आिश्यकतिेमाणे विविध पोलीस घ्कास िा्प करण्यात आल े आहेत. 
तद्नींतर, पोलीस महासींचालक कायाालयामार्ा त निीन बलेु् िरु् जॅकेट्स 
खरेदीसाठी ननविदा िकक्रया पार पाडून ४६१४ नग जॅकेट्स परुिठा करण्याचे 
आदेश देण्यात आले असनू त्यापकैी बॅलेस्ीक चाचणीत पात्र ठरलेल्या ३१२२ 
नग जॅकेट्सचा सींबींगधत पोलीस घ्काींना िा्प करण्यात आलेले आहेत. 
(४) िश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 
 

ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 
_________________________ 

मुद्रणपिूा सिा िककया महाराषट्र विधानमींडळ सगचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे.  
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, मुींबई. 


